
Praznicul Naºterii Domnului 

Domnul aratã necredinþa arhiereilor ºi a cãrturarilor. 

SS lavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt
pace, iar între oameni, bunãvoire! Aºa cântau în-

gerii deasupra ieslei cea primitoare de Dumnezeu, iar pãstorii
de la stânã, auzind cântul îngeraºilor, au coborât spre iesle sã
se bucure de arãtarea în mijlocul oamenilor a Domnului Iisus
Hristos, Împãratul Cel vestit prin prooroci. 

Slavã dintru cele de sus pruncului Iisus Hristos, Cel
nãscut în ieslea cea credincioasã Lui! Slavã, iubiþii Mei, ºi pa-
ce peste voi, pace ºi bunã orânduialã, cãci astãzi îngeraºii au
umplut vãzduhul cel de deasupra ieslei Fiului ceresc, Iisus
Hristos, cãci iesle cereascã ºi credincioasã are Hristos Cuvân-
tul pe pãmântul care este de la voi dat Celui ce a fãcut cerul
ºi pãmântul. Slavã ºi pace pe pãmânt, cãci puþin pãmânt se
mai aflã lãsat spre sãlãºluire lui Dumnezeu. Pace vouã cu Mi-
ne, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat din Sfânta Treime ca sã
fie Treimea Dumnezeiascã în oameni. 

Pace, ºi iarãºi zic, pacea Mea peste voi! Eu nu sunt su-
pãrat pe voi. Chiar dacã unii din voi ar fi supãraþi pe Mine,
Domnul, Eu nu sunt supãrat. Eu folosesc mãsurã bunã ºi dul-
ce, nu folosesc mãsura cu care-Mi este mãsurat. ªi iatã, vã
vestesc bucuria amintirii naºterii Mele, a Fiului Treimii Dum-
nezeieºti, ºi vã vestesc bucuria cântãrii Maicii cea Nãscãtoa-
re, care a cântat cu bucurie ºi a zis: «Mãreºte sufletul meu pe
Domnul, cãci duhul meu se bucurã de Mântuitorul meu».
Cântã Nãscãtoarea Mea la voi în ziua serbãrii naºterii Mele
între oameni, cântã, ºi se aude cântarea ei, ºi cântã: «Mãreºte,
duhule al meu, pe Mântuitorul ºi pe Rãscumpãrãtorul, Care
face tãrie cu braþul tãriei Sale ºi risipeºte mândria de pe înãl-
þimile ei; Care coboarã la pãmânt puternicia de pe tronurile
ei ºi înalþã la cer smerenia celor de jos; Care dã bunãtãþi ce-
lor înfometaþi ºi scoate spre deºertãciune pe cei îndestulaþi cu
bogãþii pãmânteºti, cãci Domnul, Mântuitorul, ridicã ºi ves-
teºte pe Israel, sluga Sa, ºi Îºi aduce aminte de fãgãduinþa
cea bunã cãtre Avraam peste veacuri, iar cugetele cele seme-
þe se vor face þãrânã». Amin.

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Cel vestit prin prooroci,
dar când a fost sã Mã arãt ºi ca sã vin spre fãptura lui Dum-
nezeu ºi ca sã petrec vãzut în mijlocul oamenilor, era mare se-
meþia omului de atunci, ºi cu bunã-ºtiinþã a lucrat Irod atunci
ºi a fãcut adunare de arhierei ºi de cãrturari ca sã cerceteze ºi
sã înþeleagã din Scripturi locul în care va fi sã aparã Mesia lui
Dumnezeu. ªi când au aflat de cetatea Betleemului, aºa cum
era scris în prooroci, s-au sculat ca sã nimiceascã împlinirea
proorociilor, cã aceia nu s-au uitat mai departe ca sã poatã pri-
cepe cã Fiul Cel Sfânt, ieºit de la Betleem, va fi în veac Îm-
pãrat peste oameni ºi va fi nesfârºitã viaþa ºi dãinuirea Sa pes-

te pãmânt, ºi va fi Biruitorul Cel de la Tatãl Treimii cereºti.
ªi, ca ºi cei de atunci, nici cei de azi nu vor sã Mã primeascã
cu cele ce stau scrise în prooroci pentru vremile Mele; nu vor,
pentru cã nu pricep de la carne ºi de la sânge, ºi pricep de la
Duhul Sfânt dacã ar fi sã priceapã, dar vã spun vouã, nu le
este dat sã priceapã, iubiþii Mei. ªi de ce nu le este dat? Nu le
este dat, aºa cum a grãit Nãscãtoarea de Dumnezeu ºi a spus
atunci cã «vor fi risipiþi cei mândri în cugetul inimii lor ºi vor
fi coborâþi de pe tronuri ºi vor fi scoºi afarã cei bogaþi în
deºert ºi va ridica pe Israel, cel ce slujeºte întru smerenie stã-
tãtor ºi întru credinþã lucrãtor». ªi dacã aºa este scris, nu
poate fi neadevãrat cuvântul Maicii lui Dumnezeu cel proo-
rocit de ea în vremea bunei ºi marii vestiri a arãtãrii Mele în-
tre oameni. 

Arhiereii ºi cãrturarii vremii de acum zic cã ºtiu tot ºi
zic cã au totul. O, ºi cei de atunci nu ziceau altfel, dar ºi Eu
am fost Arhiereu, ºi încã ce ungere am avut de la Tatãl, ºi nu
ºtiau mai-marii legii ºi nu ºtiu nici acum cum vine o astfel de
ungere, cãci ungerea pe pãmânt este una, ºi ungerea în cer
este alta, iubiþii Mei. Slavã Tatãlui Meu ºi mulþumire aduc,
împreunã cu cerul ºi cu voi, cã a lucrat Tatãl întru puterea
Treimii ºi a dat de veste naºterea acestei lucrãri ºi creºterea ei
ºi arãtarea ei între oameni ºi împãrãþia ei între oameni, adicã
în mijlocul oamenilor, aºa cum cuvântã Ioan cel viu ºi spune
acestei vremi ºi vesteºte aºa: «Iatã cortul Domnului între oa-
meni, ºi va împãrãþi ºi va cuprinde pe Israel cel credincios».
Voi face sã fie înþeleasã aceastã lucrare ºi o voi vesti învãþã-
torilor legii, ºi aceºtia vor fi prinºi de ea, cãci vor fi judecaþi
de ea, fiindcã ei nu vor sã vinã Domnul, nu vor sã împãrãþeas-
cã Împãratul Cel Care vine, ºi vor ei sã împãrãþeascã peste
turma Mea, dar cei ce nu ºtiu sã împãrãþeascã nu vor mai îm-
pãrãþi, ºi vor împãrãþi cei slabi ºi cei mici ºi cei smeriþi cu du-
hul, cã a lor este împãrãþia cerurilor, aºa cum Eu am cuvântat
din vârful împãrãþiei fericirilor ce vin cu Mine. ªi aceasta va
fi minunea, cã voi fi pe pãmânt cu oamenii ºi Îmi voi arãta vã-
zut împãrãþia Mea între cei credincioºi cãrþii proorociilor
Domnului. Vor, nu vor aceºtia, cred sau nu cred, Eu sunt, ºi
voi fi împlinitor întru împãrãþie cereascã pe pãmânt, cãci al
Meu este pãmântul ºi nu al celor ce au uitat cã Eu aºa am
spus. Atunci ei vor fi judecaþi dupã lege; ei ºi nu voi, cei ce
aþi fost judecaþi cu legea lor. Eu sunt Judecãtorul, Eu sunt Ico-
nomul Cel credincios, Care am voit sã fiu crezut prin aceastã
lucrare cereascã între oameni, ºi am voit sã ºterg vina ºi sã
scriu jumãtate, ºi am voit sã ºterg pãcatul osândirii ºi sã scriu
jumãtate, dar dacã ei nu vor sã lucreze dupã pilda iconomului
cel pãgân, ca sã meargã spre fapte credincioase, Eu cum sã-i
primesc în corturile drepþilor Mei? Când ei fac nedreptate
oilor Mele ºi sunt cruzi cu cei credincioºi minunilor Mele, Eu
nu pot sã fiu nedrept ca ºi ei. Iatã, Eu nu voi fi judecãtorul
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acestora, dar le voi pune în faþã legea, care va osândi faptele
cele fãcute împotriva cuvântului legii, cãci ei nu au iubit mila,
ci au cerut jertfa pentru cuvântul legii cãlcate. Biserica Mea
este cu acoperãmântul legii dragostei ºi nici o lege nu o va
apãsa pe ea, cãci scris este: «Legea este pentru cei nedrepþi ºi
nu pentru cei ce lucreazã dreptate ºi milã». Voi vorbi încã o
datã în casa Tatãlui Meu ºi voi înfricoºa pe tot sufletul necre-
dincios care propovãduieºte cartea legii nesupunându-se
acestei cãrþi. Aceastã lucrare se numeºte Cuvântul lui Dum-
nezeu ºi aºa este menirea ei, sã vorbeascã ºi sã nu fie legat
cuvântul cel din cer. Eu nu voi lucra peste necredinþa aceasta,
ci din iubire voi lucra ca sã deschid inima cea închisã, cea se-
meaþã, cea plinã de sine, pentru cã Eu sunt Stãpânul fãpturii
ºi nu voi lãsa fãptura sã se abatã de la adevãr, cã voi ieºi în
calea ei, dupã adevãr, ºi voi împlini ce mai este de lucrat. 

Eu sunt Împãratul lui Israel. Eu sunt Cel nãscut din
Fecioarã în peºtera necuvântãtoarelor, ºi acestea vor cuvânta
ºi vor mãrturisi minunea cu care M-am coborât iarãºi, dupã
cum am fãgãduit când M-am dus la Tatãl Meu ºi al vostru. Eu
sunt fructul vieþii; Eu ºi grãdina Mea de aici; Eu ºi ieslea Mea
cea caldã, care este la voi cu Mine. Voi coborî naºtere nouã,
din Duh Sfânt ºi din foc, ºi voi cuvânta înãuntrul inimilor
moarte, ºi acelea vor lua foc ºi vor fi jertfã plãcutã Mie, cãci
împãrãþia Mea este scrisã în prooroci ca sã fie în vremea
aceasta. Adevãr adevãrat vã spun vouã: Eu sunt aceastã lucra-
re, ºi adevãratã este ea în mijlocul vostru. 

Eu sunt Cel Unul nãscut din Tatãl, ºi din Duhul Sfânt
sunt nãscut în voi, iubiþii Mei fii, iar voi sunteþi iesle Mie, ºi
iatã, serbãm amintirea naºterii Mele ca Om ºi Dumnezeu din
pântecele Preacuratei Fecioare Maria, împãrãteasa cerului ºi
a pãmântului, cãci aºa se numeºte locaºul Meu; ºi serbãm îm-
preunã bucuria naºterii Mele în voi, copii ai naºterii cea de
sus, cea de la Duhul Sfânt, întru bucuria Tatãlui nostru. Bine-
vestiþi taina cerurilor între oameni! Strigaþi, ca sã audã cei în-
setaþi de cuvântul lui Dumnezeu! Strigaþi ºi vestiþi despre naº-
terea acestei lucrãri! Voiesc sã stau în sfat cu îngerul bisericii
din România ºi voiesc sã cuvintez din cer peste mai-marii ca-
re stau peste turma Mea. Nu vã temeþi voi, copii ai naºterii
cea de sus, cãci naºterea de sus este aceea care nu se dezbracã
pe sine. Nu vã întristaþi dacã sunteþi huliþi ca fii ai învierii ca-
re vine cu Mine. Eu mai înainte de voi am fost hulit ºi judecat,
ºi iatã, Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în
aceia. 

Nu vã supãraþi, iubiþii Mei, dacã vã amintesc din nou ºi
vã spun sã aveþi grijã de sfinþenia ieslei Mele, cã în aceasta
stã biruinþa care va lucra din mijlocul acestei grãdini cereºti
ºi nu pãmânteºti. Verginica, cea care v-a nãscut prin cuvântul
Meu care a fost din ea nãscut, vã spune vouã, împreunã cu ce-
rul vã spune: „Pace!“, iar Eu, Domnul, Cel nãscut din Tatãl
ºi din Duhul Sfânt, ºi întrupat spre arãtare în Fecioarã curatã,
vã las vouã pacea ºi bucuria acestui praznic începãtor de lu-
crare de Fiu ceresc între oameni. 

Verginica este cuvântul Meu, ºi cuvântul Meu este cu
voi. 

– MM ama Gigi vã iubeºte. Mama Gigi stã la
uºã ºi aºteaptã deschiderea uºii.

Fiilor, eu vã iubesc, dar îmi e frig fãrã voi. Voi sunteþi
cãldura mea, ºi fãrã cuvântul meu vã stingeþi, iar vouã vã este
vremea sã ardeþi ºi sã curãþiþi prin foc ceea ce este de curãþit.
Vouã nu vã este frig fãrã mine, fãrã cuvântul meu? Dar le este
altora frig, sã ºtiþi cã le este. Îi este frig lumii de azi, chiar da-
cã ea nu ºtie ce este frigul acesta.

Astãzi este ziua naºterii aºa se numeºte praznicul zilei
de azi. Domnul S-a nãscut în paie, iubiþii mei, ºi paiele L-au
primit pe Domnul, iar astãzi tot în paie Îºi serbeazã amintirea
naºterii Lui peste lume, cãci lumea este pai uscat, lumea este
ca un braþ de paie uscate, aºa cum a fost ºi atunci, dar despre
voi, fiii acestei lucrãri, altfel a grãit Domnul prin cuvintele
acestei lucrãri ºi a spus acestui popor: «Poporule creºtin, nu
fi surcele, tatã. Fii floricele, nu surcele. Fii buchet de flori ne-
muritoare, ca sã aibã Domnul». Amintirea naºterii Domnului
este serbatã de lume ca o naºtere în paie uscate ºi fãrã viaþã.
La voi sã fie în flori ºi în iesle de flori, cãci eu aºa am spus:
sã fiþi floricele ºi nu surcele. 

O, florile mele iubite, am vlagã multã în braþe; mereu
stau cu ea în braþe în jurul vostru ca sã suflu peste voi vlagã
ºi sânge sfânt în voi. ªi cum adicã sânge sfânt? Adicã dor
sfânt, adicã Duh Sfânt. Nu am flori multe, dar voi face din voi
un buchet amestecat cu miresme îmbãtãtoare ºi voi lua ºi voi
împãrþi dupã fapta fiecãruia la cei ce vor veni sã primeascã
miros de flori cereºti. 

O, raiule al meu, grãdina mea cea cântatã încã din vre-
mea trupului meu, cãci aºa cântam atunci, cântam ºi plân-
geam, ºi cântam grãdinii de la voi, care este raiul meu de
acum, ºi ziceam: „Raiul meu, grãdinã dulce, din tine nu m-aº
mai duce. Raiule-n portiþa ta, multe suflete plângeau cã nu
pot intra“. 

Eu am avut, mãi copii, darul profeþiei profeþiilor proo-
rocilor cei de demult. Am avut acest dar, deºi nu am fost cu
înþelepciune pãmânteascã, dar darul meu a fost Dumnezeu
Cuvântul, Cel Care a vorbit prin guriþa mea vouã. ªi am avut
darul vederii-înainte ºi am vãzut acest rai coborât din cer,
aceastã grãdinã de la voi, ºi am cântat-o dupã puþina mea pri-
cepere de atunci. ªi dacã am vestit-o ca sã fie, apoi de ce sã
nu stau în ea? O, nu m-aº duce nicãieri din ea, cã voi nu ºtiþi
cu ochii voºtri cum este aceastã grãdinã. Eu ºtiu, cã Domnul
a împodobit-o pentru mine ºi pentru fiii mei din ea, adicã
pentru strãjerii mei din aceastã grãdinã, adicã pentru slugile
acestei grãdini. O, ºi n-a ºtiut poporul meu ce cântam eu
atunci, n-a ºtiut, ºi stã la poartã fiul acestui popor ºi nu vo-
ieºte sã-ºi facã hãinuþã albã poporul meu. Îl rugam mereu sã
cânte cântarea nunþii Fiului Împãratului ceresc ºi n-a priceput
poporul meu cã se apropie împlinirea celor cântate. Am venit
în mijlocul poporului meu însoþitã de aceastã grãdinã arãtatã
mie de Domnul, arãtatã de departe, aºa cum au vãzut Avraam
ºi Isaac ºi Iacov, cãci ºi ei au vãzut de departe vremea Fiului
lui Dumnezeu, ºi iatã, este aici acel lucru vãzut de mine de
departe, este. Acesta este lucrul cel minunat pe care l-am vã-
zut atunci. Voiesc sã stau fericitã în raiul cel pregãtit mie de
Domnul Iisus Hristos. Voiesc sã ia naºtere cuvântul lui Dum-
nezeu în ieslea cea din raiul de la voi. Sã nu mai fie pustiu de
cuvântul cerului, sã nu mai fie raiul meu pustiu de mine, cãci
fãrã mine raiul acesta nu e viu, nu e fericit, nu e lucrãtor peste
moarte. Sã fiu cu voi, sã facem vie ºi plinã de îngeri aceastã
grãdinã, cãci cuvintele cereºti sunt purtate de îngeri spre ies-
lea lor, iubiþii mei, puþinii mei copii. 

Avem de lucru, mãi copii. Hai sã ne sculãm la lucru, cã
Domnul are de aºezat mai înalt, ºi apoi ºi mai înalt pe îngerul
cel purtãtor de bunãvestire a bisericii mele. Dumnezeu Cu-
vântul sã fie cu voi prin cuvânt, iar eu cu voi sã fiu prin cu-
vântul lui Dumnezeu. Bucurie sã fie peste noi, peste mine ºi
voi ºi peste îngerii care au venit purtând cuvintele cereºti pe
aripile lor pânã la voi, cãci voi sunteþi ieslea cuvântului Fiului
lui Dumnezeu. 
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Cu pace vom lua ºi vom mânca ºi ne vom bucura de
pâinea cea spre fiinþã ºi de cuvântul lui Dumnezeu care s-a
nãscut la voi ºi a luat fiinþã în cartea mãrturiilor acestei vremi. 

Unii pe alþii sã ne îmbrãþiºãm ºi sã cântãm cântãrile
naºterii ºi sã serbãm cerului cu bucurie cereascã peste voi ºi
peste tot poporul meu cel credincios. Amin, amin, amin. 

25 decembrie 1992/7 ianuarie 1993

Sãrbãtoarea sfântului Vasile cel Mare 

Domnul gãseºte necredinþã pe pãmânt ºi suflã duh de trezire peste
mai-marii bisericii lumii. El vine ca vindecãtor, nu ca prooroc 

mincinos. 

PP ace vouã! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, pace vouã, celor credincioºi fãgã-

duinþelor Mele pe care le-am rostit pe vremea trupului Meu!
Pace ºi Ierusalim nou peste fãptura Mea, cã pentru aceasta am
venit cu aceastã lucrare pe pãmânt, dar n-am gãsit loc la ni-
meni, ºi am gãsit la voi, cei care aþi cunoscut cã Eu sunt Cel
ce sunt, cã Eu sunt Cel ce vin, precum scrie în Scripturi. Eu
sunt prin cuvânt cu voi, Eu sunt Cel ce grãiesc vouã cuvintele
Duhului Sfânt, cuvintele Tatãlui ºi ale Fiului ºi ale Duhului
Sfânt, ºi am grãit la voi ºi am poruncit sã scoateþi apã vie din
aceastã fântânã ºi sã turnaþi peste cei ce vor sta ºi peste cei ce
nu vor sta sub aceastã ploaie timpurie ºi târzie, iar cei ce vor
crede cuvintelor Mele, vor învia ºi vor lua viaþã; ºi, iarãºi, cei
ce se vor lepãda de Cel ce grãieºte din ceruri ca sã-ªi trezeas-
cã ciobanii ºi turma, aceia se vor lovi de aceastã piatrã ºi se
vor zdrobi în ea. Eu sunt aceastã piatrã care se numeºte Cu-
vântul lui Dumnezeu, Care grãieºte din muntele cel sfânt, din
cele cereºti grãieºte Cuvântul lui Dumnezeu. Fericiþi vor fi
cei ce Mã vor primi ºi vor alerga sã asculte ºi sã creadã pe
Dumnezeu Cuvântul ºi sã împlineascã viaþã sfântã înaintea
Celui ce vine. Am zis vouã sã vestiþi de pe acoperiºuri aceastã
lucrare de cuvânt dumnezeiesc, ºi am împlinit dacã am zis,
cãci voi sunteþi supuºii Mei, fiii Mei, sunteþi aºternutul Meu
întru care am fost primit ºi întru care am binevoit ºi întru care
lucrez prin cuvânt. 

O, copii ai credinþei! Amin, amin zic vouã: nu mai este
credinþã pe pãmânt. Dar cine zice lumea cã sunt Eu? Cã iatã,
femeia samarineancã este de atunci ºi pânã acum, ºi una ca
aceea crede ºi cunoaºte vremea cercetãrii care vine cu Mine,
fiindcã aºa am spus, cã oriunde se va lucra Evanghelia Mea,
acolo se va vedea credinþa acestei femei, cãci M-am întâlnit
cu ea la fântânã ºi am lucrat, ºi tot aºa lucrez ºi azi.

Dar cine zice lumea cã vorbeºte la voi? Dar cine zice si-
nedriul cã sunt Eu, Cel ce grãiesc la voi? Cã iatã, ca ºi atunci,
zice cã sunt demon, zice cã nu sunt, zice cã sunt mort ºi cã voi
vorbiþi cu un mort. Nici mãcar prooroc, nici mãcar Ilie nu mai
zice cã sunt, nici mãcar atât. Dar voi cine ziceþi cã sunt? Voi
ziceþi cã Eu sunt Cel ce sunt, ºi sã audã cãrturarii ºi arhiereii
ºi învãþãtorii legii, ºi mulþimile sã audã ce ziceþi voi despre
aceastã lucrare care se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. 

Amin, amin zic vouã: a venit ziua ca sã vorbesc încã o
datã din Scripturi în casa Tatãlui Meu. Cuvântul lui Dumne-
zeu lucreazã din cele cereºti, lucreazã cuvântul peste sine-
driul turmei române.

Cu fricã de Dumnezeu, cu credinþã ºi cu dragoste apro-
piaþi-vã, voi, ciobani ai turmei creºtine; voi, slujitori ai celor
sfinte; voi, învãþãtori ºi tãlmãcitori ai legii, ºi voi, cãrturari,
apropiaþi-vã de Cel ce grãieºte vouã din cele cereºti, din

dreapta Tatãlui Treimii cereºti, Care Se numeºte Dumnezeu.
Vreþi, nu vreþi, credeþi sau nu, apropiaþi-vã ºi ascultaþi, ca sã-L
vreþi ºi sã-L credeþi pe Dumnezeu ºi sã vi se scrie dreptate lu-
cratã din credinþã. Eu sunt Domnul Iisus Hristos, al Cãrui nu-
me este Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Alfa ºi Omega, Eu
sunt Omega ºi Alfa, cãci Dumnezeu este fãrã de început ºi fã-
rã de sfârºit. Eu sunt începutul cel nou, care vine cu Mine.
Dar cine ziceþi voi cã sunt Eu? Ziceþi cã sunt demon, cã sunt
duh rãu, cã sunt prooroc mincinos. O, nu zi aºa, Ierusalime,
nu arunca cu pietre în Mine, cã Mã duc de la tine dacã zici aºa
ºi dacã faci aºa; Mã duc ºi nu mai stau cu tine dacã nu te uiþi
în aceastã lucrare ca sã Mã cunoºti. Mã duc, ºi Mã vei vedea
când voi veni ºi când se va auzi cântare de îngeri: „Binecu-
vântat este Cel ce vine întru numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh!“. Amin. 

Sã nu zici, Sioane, cã sunt demon, sã nu zici ca atunci.
Uitã-te în aceastã lucrare pe care Eu o lucrez de mult; uitã-te
ºi vei vedea pe Cel Care este scris cã vine. Dar nu voiesc sã
vin spre tine pe neºtire, nu voiesc sã te gãsesc dormind sau
zãcând, nu voiesc sã vin ca un fur, cã dacã vin aºa tu ce faci
atunci ºi ce-Mi dai Mie atunci? O, trebuie sã-Mi dai rod viu
ºi rãmas în picioare. N-am venit sã-þi vestesc o altã Scripturã,
cãci Cel ce a înfiinþat Scriptura, Acela este Cel Care vorbeºte
cu tine. N-am venit cu o altã Evanghelie, cãci Evanghelia Eu
sunt, dar n-ar încãpea în lumea aceasta cuvintele Domnului
Iisus Hristos, ºi încap în cei nãscuþi de sus. Eu sunt Iconomul
Cel bun ºi Cel credincios ºi voiesc bine þie, Sionul Meu iubit,
ºi voiesc sã ºterg vina ºi sã scriu jumãtate, ºi voiesc sã ºterg
pãcatul necredinþei ºi sã scriu jumãtate, ºi voiesc sã ºterg pã-
catul hulei ºi sã scriu jumãtate. Dar dacã tu osândeºti dupã le-
gea ta, sã ºtii cã voi veni pe neºtire ºi voi pune aceastã lege la
judecatã cu tine ºi îþi voi aminti cã n-ai lucrat dupã ea, cã n-ai
lucrat iertare, nici mãcar ca iconomul cel pãgân. 

O, ciobani ai turmei Mele, cine ziceþi voi cã sunt? Eu
sunt Cel ce am luat jugul legii de pe grumazul turmei Mele ºi
am pus acoperãmântul legii dragostei peste biserica Mea ºi
am zis sã nu se osândeascã frate pe frate, ºi am stat întins pe
cruce ca sã auziþi voi cuvinte de pe cruce, cãci aºa am spus:
«Pãrinte, iartã-i, cã ei nu ºtiu ce fac!». Eu sunt Fiul lui Dum-
nezeu, Cel vestit prin prooroci, ºi nu sunt ce spuneþi voi cã
sunt. Eu nu sunt dintre hristoºii mincinoºi care sunt în lume.
Eu sunt Hristosul lui Dumnezeu ºi nu sunt în trup, ci în Du-
hul Sfânt sunt. 

O, sinedriule al bisericii Mele, n-am adus pe pãmânt
aceastã lucrare ca sã fiu judecat din nou de arhierei ºi de cãr-
turari ºi de farisei, ºi am venit ca vindecãtor pentru salvarea
omului de la moartea cea mare. Nu sunt prooroc mincinos, n-am
venit în casa ta ca sã fac stricare de lege, ºi am venit sã-þi în-
grijesc rana necredinþei ºi a pãcãtuirii, ca sã nu te gãsesc cu
mãdulare stricate când voi bate ca sã Mi se deschidã. 

Dar ce ziceþi voi cã înseamnã proorocul mincinos?
Acela spune cã nu este Dumnezeu ºi mai spune cã aici e ºi ra-
iul ºi iadul. Proorocul mincinos nu mãrturiseºte pe Iisus Hris-
tos venit în trup ºi nu este de la Duhul lui Dumnezeu acela. ªi
cum adicã Iisus Hristos în trup? Adicã sã trãieºti cu trupul aºa
cum a trãit Hristos în vremea trupului Sãu, cu duhul ºi cu
trupul viu, dupã chipul ºi asemãnarea Mea.

O, biserica Mea, de ce ai rãmas numai pe dinafarã cu
Mine? De ce crezi tu cã biserica lui Hristos e zidul cel sub
care intri ca sã zici cã eºti bisericã Mie? O, proorocul minci-
nos te vede ºi te ºtie cã nu eºti ca Mine ºi se bucurã ºi râde de
numele tãu de creºtin. Proorocul mincinos nu face voia lui
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Dumnezeu în trupul sãu, ºi se bucurã ºi râde de Mine când te
vede pe tine cã nici tu nu faci voia Celui ce-I pronunþi cu gu-
riþa numele în faþa turmei tale. O, ce mare este Scriptura ace-
ea care-þi spune þie cã Mã cinsteºti cu buzele, dar cu inima
eºti departe de Mine; care-þi spune þie cã auzind nu auzi ºi vã-
zând nu voieºti sã înþelegi ºi sã crezi cã Eu sunt ºi cã lucrez
peste via Mea. 

O, Ierusalime, o, turmã din vremea aceasta, nu-Mi cãu-
ta vinã dupã lege, cã acum nu Mã mai ascund, fiindcã cuvân-
tul lui Dumnezeu nu se poate lega. Eu am venit spre tine cu
aceastã lucrare ºi îþi spun þie sã-L iubeºti pe Domnul Dum-
nezeul tãu, sã-L iubeºti cu viaþa ta, ºi sã iubeºti pe fratele Meu
ca pe tine însuþi, cãci cel ce nu este fratele Meu, acela nu este
aproapele Meu ºi nu este aproapele tãu; acela s-a dus sã lu-
creze la alt stãpân ºi ascultã de alt stãpân ºi nu este acela
aproapele Meu ºi nu Mã pot arãta aceluia dacã el nu Mã iu-
beºte pe Mine, Dumnezeu. Eu nu dau tainele Mele pe mâna
necredincioºilor, ºi le dau credincioºilor, dar adevãr adevãrat
scrie în Scripturi cã nu mai vede Domnul credinþã pe pãmânt
ºi de aceea nu ºtiu cei de azi sã cunoascã tainele lui
Dumnezeu. 

O, sinedriule care stai ºi judeci peste turma Mea! Dar
cine zici tu cã sunt Eu, Cel Care grãiesc acum cu tine? Îþi
spun Eu cine zici cã sunt. Sunt Cel judecat de tine, judecat de
blasfemie în sinedriul tãu. O, ºi cei de atunci nu ziceau altfel,
dar astãzi zic Eu altfel: Eu sunt Cel Întâi-Stãtãtor în casa Ta-
tãlui Meu ºi Mã uit la tine cum faci pãcatul blasfemiei ºi îþi
spun: nu mai fã blasfemie faþã de cele scrise de Mine ca sã le
împlineºti ºi ca sã te sfinþeºti. O, ce am lãsat Eu peste tine?
Am lãsat legea dragostei ºi am spus sã Mã iubeºti cu inima ºi
cu cugetul ºi cu darurile ºi cu sufletul ºi cu mersul tãu cel bun.
Am lãsat aceastã lege peste tine ºi tu nu faci cu tine dupã le-
gea Mea, ºi faci blasfemie ºi calci peste obrazul ºi peste du-
hul aproapelui tãu, cãci aproapele tãu este acela care lucreazã
dupã legea Mea cea sfântã.

O, slujitorilor de cele sfinte ale Mele! Eu am spus cã
cele sfinte nu se spurcã, dar uitã-te, preotule; uitã-te, slujito-
rule, uitã-te bine la mâna ta ºi la inima ta ºi nu le lãsa spre
spurcare, cã mâna ta se atinge de cele sfinte ale Mele, ºi cele
sfinte ard ºi curãþã orice murdãrie ºi pedepsesc pãcatul blas-
femiei asupra celor sfinte ale Mele. Dar iatã, aproapele Meu
este fratele tãu, este aproapele tãu, ºi Eu am spus sã nu-þi aco-
peri pãcatele tale ºi am spus sã nu osândeºti pe fratele tãu, cã
dacã defaimi pe cel sfinþit, pe cel uns de Mine, ºi dacã tu
osândeºti pe fratele tãu, sã ºtii cã nu eºti un iconom al împã-
rãþiei Mele dacã faci osândire peste cel uns de Mine ca sã pãs-
toreascã turma Mea. Nu fã rãutate cu mintea, ºi judecã cu ini-
ma, ºi iubeºte-l pe fratele tãu care crede în Dumnezeu ºi care
crede tainelor Mele cele greu de înþeles. Iubeºte pe cel ce Mã
iubeºte pe Mine, iubeºte pe cel ce iubeºte viaþa cu Mine, cã
dacã nu vei face aºa Eu cum sã te primesc în corturile drep-
þilor? Eu cum sã-þi ºterg pãcatul blasfemiei pe care-l faci pes-
te cele sfinte ale Mele? 

Ai fãcut în numele Duhului Sfânt carte ºi lege ºi dogmã
peste tine, ºi Eu am zis cã e bunã cartea aceea ºi cârma aceea;
am zis dupã sfatul tãu, ºi vai þie, sinedriule ºi preotule, ºi þie,
monahule, vai, dacã Eu te voi pune faþã în faþã cu cartea
aceasta, cã te-am lãsat s-o faci ca sã Mã uit apoi ce faci ºi ce
nu faci din ea. Cã iatã ce faci din ea: faci judecatã asupra creº-
tinilor Mei, care ies din lume ºi din ranguri ºi din pãmântul
lor ºi din trupul lor, ies ca sã calce dupã voile Mele cele sfinte
ºi curate. Cel ce Mã iubeºte pe Mine, acela lucreazã poruncile

Mele. Legea este pentru cei nedrepþi ºi nu pentru cei drepþi, ºi
tu te scoli acum ºi judeci pe cel ce Mã ascultã pe Mine, pe cel
ce petrece întru poruncile Mele, ºi voi veni pe neºtire ºi îþi voi
spune cã eºti crud ºi osânditor, ºi am sã-þi iau dregãtoria dacã
nu vei lucra dupã pilda iconomului cel necredincios care a
lucrat milã ºi nu judecatã. Iatã, râde de tine proorocul min-
cinos ºi este pãcat sã-i dai proorocului mincinos prilej de
blasfemie asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Am venit în casa
Tatãlui Meu ºi tu zici cã nu sunt Cel ce sunt. O, ºi Eu sunt cu
voi mereu, sunt întru Duhul Sfânt, Cel coborât în sfatul vos-
tru, ºi sunt cuvântãtor prin prooroci în sfatul vostru. 

O, biserica Mea, am venit prin cuvânt ca sã te întreb ce
faci, ºi ca sã vezi tu ce faci, ºi ca sã-þi arãt ce faci, cã este scris
ce faci. Am venit sã-þi spun, ca sã nu poþi spune cã n-ai ºtiut
de la Duhul Sfânt. Nimic nu este ascuns de la faþa lui Dum-
nezeu, dar mai crezi tu în aceastã Scripturã? ªi iatã ce-þi mai
spun: am venit sã-þi spun cã au trecut aproape patruzeci de ani
de când lucrez lângã tine o lucrare cereascã pe care Eu am
adus-o cu Mine de la Tatãl Meu. N-am venit de la Mine În-
sumi, ci Tatãl M-a trimis cu aceastã lucrare pe pãmânt, dar, ca
ºi atunci, n-am avut loc cu ea în casa Tatãlui Meu, ºi am fost
primit ºi adãpostit într-o iesle sãracã ºi am stat cu ea în mij-
locul unui popor umil ºi mititel ºi neluat în seamã de stãpânii
pãmântului. Am trecut cu un mãnunchi mititel de inimi vii
prin Marea Roºie ºi am sfãrâmat lumea din ei ºi i-am pãscut
ºi i-am adãpat prin pustiul necredinþei ºi le-am dat pâine din
cer, cãci scris este în Scripturi cã omul nu numai cu pâine, ci
ºi cu orice cuvânt care iese de la Dumnezeu se hrãneºte ºi trã-
ieºte viu. Am dat acestui popor mititel tainele pe care mai
aveam sã le aduc, cã nu puteai tu purta atunci tainele cele
pentru acum ºi ca sã nu Mã fi vândut lui Irod. ªi am lucrat ºi
am împrejmuit apoi o grãdinã ºi am zis sã nu mai fie ca pe pã-
mânt în aceastã grãdinã, ºi am zis sã fie un început de Canaan
acest staul mic în care-ºi are iesle cuvântul Meu. 

O, arhiereule, ºi cãrturarule, ºi învãþãtorule, crezi tu cã
la botezul Fiului lui Dumnezeu a vorbit glasul Tatãlui Treimii
Dumnezeieºti? Aºa sã înþelegi ºi aceastã lucrare pe care þi-o
descopãr Eu þie, ºi nu te mânia pe cei ce au þinut-o vie. Sã nu
îmbraci haina mâniei ca sã faci rãu ºi sã vii cu necredinþã asu-
pra acestei grãdini curate din care te îndemn ºi pe tine sã duci
viaþã sfântã ºi sã-þi faci hãinuþã nouã ºi inimã credincioasã fã-
gãduinþelor rostite de Dumnezeul tãu. N-am venit de la Mine
Însumi, ci Tatãl M-a trimis. Am venit ºi M-am supus þie ºi
orânduielii din tine, biserica Mea. N-am putut bate la uºa ta
ca sã Mã vezi, ºi am venit tainic, ºi am chemat pe un Nicodim
ºi am vorbit cu el din cele cereºti ºi M-am supus þie prin mâna
lui, ºi acum iatã ce fac: vin cu el de mânã în faþa ta, sinedriule
de acum, ºi ferice þie dacã vei crede cã sunt cu el în mijlocul
tãu. ªi dacã ai vrea sã-l osândeºti pe el pentru cã a ascultat ºi
a crezut cã Eu sunt, atunci nu pe el, ci pe Mine M-ai osândi. 

Iatã ce pace în cuvânt! O, sinedriule din vremea Duhu-
lui Sfânt, sinedriule al României Mele, iatã-Mã prin cuvânt în
foiºorul tãu ºi al Meu. Eu sunt. Pace þie! Am grãit mereu po-
porului Meu cel mititel pe care l-am þinut ascuns de irozi ºi
de iude. De patruzeci de ani vin ºi vorbesc în mijlocul lui ºi
îl înfãºor în duhul pãcii ºi îi spun: «Pace þie, popor mititel!».
ªi l-am numit mãnunchi de floricele, ºi pe aceste floricele le-am
numit ieslea Mea cea caldã, ieslea cuvântului lui Dumnezeu,
ºi am ajuns cu cel mititel la þãrmurile Iordanului, dar lungã ºi
grea a fost calea prin pustiul necredinþei. O, ºi Eu ºtiam, Sio-
nule, ºtiam cã eºti nepregãtit ºi cã eºti tare la cerbice ºi n-am
bãtut prea mult ca sã-Mi deschizi, dar am scos deasupra
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aceastã fântânã de miere ºi am fãcut gard în jurul acestei vii,
ca sã fie sfânt pãmântul acestei grãdini ºi sã am în aceastã
grãdiniþã un Eden mititel, din care sã încep o înviere de la Mi-
ne, o mireasmã învietoare ºi un curs de apã curatã ºi netulbu-
ratã, din care sã scot ºi sã dau mulþimilor însetate ca sã prindã
duh de bucurie ºi de sfinþenie ºi de pace cereascã ºi veºnicã;
pânã ºi lupilor sã le dau sã bea ºi sã pascã lângã mieii Mei, ºi
sã fie ºi ei miei, cã mult iubesc Eu þara ta, poporule român! 

O, tu te-ai nãscut odatã cu Mine în lume, þara Mea!
Când am venit Eu întrupat în lume, tot atunci te-a înfiinþat ºi
pe tine Tatãl Meu, ºi am trimis apoi la tine pe cel întâi chemat
între ucenicii Mei ºi a suflat peste tine duh nou ºi Duh Sfânt,
ºi te-a încreºtinat pe tine cel întâi chemat al Meu, ºi Tatãl Meu
te-a numit de atunci întâia chematã, dupã rangul celui întâi
chemat la apostolie. O, dar tu ai fost apoi o martirã, þarã iubitã
de Tatãl Meu, ai fost în toatã vremea piatrã de încercare între
neamuri, ºi iatã ce a avut Dumnezeu pãstrat pentru tine ca sã-þi
dea plata rãbdãrii. A avut pentru vremea aceasta o lucrare
Tatãl Meu, ºi M-a trimis cu ea la tine ca sã te curãþ ºi sã te tre-
zesc ºi sã faci voia Tatãlui Meu ºi sã chemi apoi sub viþa ta pe
cel ce te-a oropsit ºi sã-i dai de la Mine ca sã fie ºi el ca Mine
ºi ca tine, ºi sã-Mi faci tu Mie cãmaºã nouã, bisericã nouã,
curatã ºi sfântã, aºa cum a fost biserica Mea cea dintâi. O,
vino în dragostea cea dintâi! Vino, iubito, ca sã vin ºi Eu cu
slavã vãzutã ºi sã cânþi tu cu Mine cântarea lui Dumnezeu!
Vino în dragostea Mea! Iatã, Eu nu te las sã mori în sângele
tãu, ºi vin spre tine ºi sun din trâmbiþã peste tine. O, lasã-te
trezitã de Dumnezeul tãu ºi spalã-te ºi sfinþeºte-te ºi fii în le-
gea Dumnezeului tãu, iubito! 

O, ciobani ai bisericii! Eu sunt capul bisericii. Eu sunt
Pãstorul Cel bun, dupã rânduiala lui Melchisedec. Am venit
la tine, biserica Mea, ºi am venit la ciobanii turmei tale. Am
venit sã-þi vãd faþa ºi sã-þi amintesc cum sã fie faþa ta ºi inima
ta ºi viaþa ta întru viaþa Mea. N-am venit sã stric legea, ºi am
venit sã-þi amintesc sã nu mai calci, sã nu mai strici legea
Mea, ºi sã te îndrepþi spre Mine, cã Eu sunt Cel ce iert pãcatul
tãu, dar fii cu iconomie cereascã întru duhul tãu, ca sã poatã
lucra Duhul Sfânt peste duhul tãu, peste sfatul tãu, peste
sinedriul tãu. 

O, sinedriule, sã nu primeºti în inimile tale duhul min-
ciunii ºi al mãririi de sine, sã nu primeºti duhul lumii ºi al lã-
comiei, ºi sã cunoºti cercetarea Mea în mijlocul tãu. Nu te te-
me de irozii care nu cred în Dumnezeu, nu te teme de aceºti
prooroci mincinoºi, cã aceºtia vrând-nevrând vor asculta de
Dumnezeu. Cautã cu împãrãþia cereascã ºi întãreºte-þi sfin-
þenia, cãci toate podoabele de pe pãmânt vor fi adãugate þie ºi
vei fi vie. Vorbeºte-i despre Dumnezeu lumii pãcãtoase, dar
sã fie întreg trupul tãu, ºi sã aibã apostoli, ºi prooroci, ºi în-
vãþãtori, ºi tãlmãcitori ai limbilor cereºti, ºi sã fii curatã, bise-
rica Mea, ºi sã învieze lumea la glasul tãu ºi sã vadã calea ºi
sã meargã pe ea. Scris este: «Cel ce cunoaºte cãile Mele ºi nu
umblã pe ele, acela sã nu vorbeascã despre Dumnezeu», dar
tu sã umbli cunoscând ºi vorbind ca Domnul tãu, de pe mun-
tele Sãu. Amin. 

O, slavã Þie, Tatãl Meu ceresc, cã ai fost ºi ai vorbit în
Fiul Tãu, în casa Ta ºi a Fiului Tãu ºi a Duhului Nostru Cel
Sfânt, lucrãtor peste Sion. 

Am venit în foiºorul apostolilor Mei ºi zic ºi astãzi: Pa-
ce vouã! Eu sunt, în Duhul Sfânt sunt. Ferice vouã, celor ce
veþi cunoaºte cã Eu sunt Cel ce sunt, cãci biserica este cereas-
cã ºi nu pãmânteascã. Ferice celor ce cred duhurilor cerurilor.
Nu ucideþi duhurile cerurilor. Nu îngrãdiþi cu litera pe Duhul

Sfânt. Nu judecaþi pe Dumnezeu întru lucrarea Sa. Eu sunt cu
cei mici, cu cei slabi; cu cei neluaþi în seamã am venit spre
voi. Precum a crezut în Domnul, Noe ºi cu casa sa, aºa au cre-
zut ºi cei cãrora le-am vestit în vremea aceasta, ºi aceºtia nu
împlinesc nimic pânã nu vin sã le vestesc, ºi ei aºa lucreazã,
precum grãiesc Eu. Sã nu se lucreze ispitire peste locul Meu
de la ei, cãci veþi vedea în curând cumpãna lui Zorobabel în
mâinile lui Dumnezeu. 

Pace þie, Sionul Meu! Amin, amin zic þie: nu de la car-
ne ºi de la sânge vei pricepe tainele dumnezeieºti, ºi vei pri-
cepe de la Duhul Sfânt, Care lucreazã peste tine dacã tu lu-
crezi întru Duhul Sfânt ºi dacã voieºti sã fie vie viaþa ta. Am
zis cã nu va rãmâne piatrã pe piatrã sã nu se risipeascã, dar
piatra bisericii se va întãri pânã în veac, ºi va fi stare cereascã
peste bisericã, ºi voi face sã fie înþeleasã aceastã lucrare de
nou Ierusalim peste fãptura Mea. 

Am venit sã las pace peste cei fãrã de pace ºi am venit
sã iau pacea celor fãrã Dumnezeu, sã iau pacea lor de la ei, ºi
sã dau acestora pacea lui Dumnezeu, cãci pacea Mea este bu-
nã, ºi jugul Meu este uºor. 

Amin, amin zic vouã: vine ceasul, ºi a ºi venit, sã se
aºeze la loc împãrãþia lui Israel, cãci Israel este poporul cel
credincios, ºi vine Domnul sã-ªi aºeze împãrãþia Sa peste
fãptura Sa. Amin, amin, amin.
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Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Îndoiala înjumãtãþeºte biruinþa. 

DD umnezeu rãspunde la glasul inimii. Pace inimii
din al cãrei glas se strigã ºi se aude la cer! Pace

þie, inimã micã! Dar Eu am sãlaº în inima ta micã ºi o fac ma-
re prin sãlãºluirea Mea în ea, ºi o fac scaunul Meu de domnie,
iar din cortul inimii tale fac aºternut picioarelor Mele, cãci
numele Meu este Creatorul tãu. Amin.

Am auzit, ºi iatã-Mã, dar nu te teme de lovituri, nu te
teme de armele care nu lovesc în tine, ci nimeresc înapoia lor
precum este orânduiala pusã de Dumnezeu. Armele cele rele,
cele pornite spre rãu, acelea n-au þinta înainte, ºi o au înapoia
lor; acelea îºi au þinta spre locul din care pleacã glonþul lor.
Nu te teme de armele care varsã foc din gura lor. Nu te teme,
copil pãzit de Dumnezeu, cã Eu am spus cã voi preface ar-
mele în fiare de pluguri, ºi cele scrise vin spre împlinire. ªi
dacã tu ai pus mâna pe plug, nu te mai uita înapoi, cã Eu þi-am
spus þie ºi te-am învãþat sã fii vrednic de împãrãþia lui Dum-
nezeu dacã ai pus mâna pe plug. 

Am început desþelenitul la rãdãcina ogorului Meu ºi
M-am sculat sã îngrijesc via Mea cea culcatã la pãmânt. Un
picuþ stau în sfat cu tine ca sã-Mi spui cã tu eºti cu Mine ºi nu
fãrã Mine, ºi ca sã-þi spun cã sunt cu tine ºi nu fãrã tine. Dar
sã fiu cu tine, ºi tu ºtii cum vine aceastã lucrare ca sã fiu Eu
cu tine. Scoate frica afarã din tine ºi nu cãuta sã cazi din cer,
copilule plãpând. Lasã cerul sã te þinã în sânul sãu, cã nu es-
te alt cer în afarã de Mine, dar fii înþelept, cãci cerul Meu este
inima ta, ºi în ea este domnia Mea.

Nu cumva sã slãbeºti sau sã te laºi doborât de cei vi-
cleni ºi ispititori care ar îmbrãca hainã peste hainã. Nu cumva
sã te clatini, cã iatã, îþi spun: cã sunt dintre oile Mele oi care
abia aºteaptã prilej sã se ducã spre împrãºtiere. O, sã nu uiþi
cã Eu Mi-am dat viaþa pentru oi ºi am fost Pãstor iubitor de
oi, cãci oile Mele sunt cele care ascultã de glasul Meu ºi îl îm-
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plinesc pe el. Mã doare când aud cã înclini sã zici ce ar zice
sfatul celor ce n-ar putea crede în lucrarea Mea din vremea
aceasta. O, sã nu strici pe cele zidite ºi nu aºa sã zici, ci altfel
trebuie sã zici. Sã zici cã Eu sunt aceastã lucrare care se nu-
meºte Cuvântul lui Dumnezeu, cã dacã nu ai zice aºa, Eu pe
cine aº mai avea de partea Mea ca sã am prin cine coborî în
sfatul bisericii? Cãci scara pe care Eu cobor cu lucrul Duhului
Sfânt în zilele acestui sfat, este credinþa ta în mijlocul celor
care au pierdut frica de Dumnezeu ºi dreptatea din Dumnezeu
ºi dragostea de Dumnezeu. 

O, Eu am voit sã fii între ei, dar n-am voit ºi nu voiesc
sã fii dintre ei, cã nu te-ar mai fi uns mâna Mea cereascã între
ei dacã n-aº fi avut de împlinit o lucrare de trezire prin tine.
Nu te-aº mai fi trimis printre ei dacã n-ai fi fost cu lucrarea
Mea din vremea aceasta. ªi iarãºi îþi amintesc: Eu Mi-am pus
viaþa pentru oi, iar tu pune-þi credinþa în Mine pentru dragos-
tea de oile turmei Mele, de oile cele grase ºi sãnãtoase ºi de
oile cele slabe ºi, iarãºi, de oile care au murit, cã nu le pot lãsa
în moarte, copile pus de Dumnezeu ca sã pãstoreºti turma
Mea din vremea aceasta. Am spus cã Mã rup ºi Mã împart în
zeci de mii de laturi, ºi de ce te mai laºi lovit dacã Eu stau în
laturile toate? O, Eu mereu þi-am spus sã nu mergi alãturi cu
îndoiala care dã sã înjumãtãþeascã biruinþa cea bunã. Dar Eu,
ca un Dumnezeu bun ºi plin de rãbdare, am ºters de fiecare
datã ºi am scris altceva ºi am dat mereu de ruºine pe duhul
rãu, dar acum, iatã, ºi Eu trebuie sã fiu ajutat de tine ca sã fii
tu ajutat de Dumnezeu. 

Când eram pe cruce, aºa am zis: «Tatã, de ce M-ai pã-
rãsit?». Auzeam de jos, de sub cruce, cuvinte de râs de la cei
necredincioºi arãtãrii Mele, ºi aºa se auzea: «Dacã Tu eºti
Fiul lui Dumnezeu, salveazã-Te pe Tine Însuþi!», ºi ziceau:
«Sã-L scape Dumnezeul Lui!». Dar iatã cã astãzi zic Eu: dacã
tu eºti fiul Meu, salveazã turma Mea ºi nu te lãsa fãrã lucrarea
Mea, cã ea este mâncarea cea curatã ºi vie, care se coboarã
din cer peste cei loviþi de foametea necredinþei.

Am spus în vremea acestei lucrãri cã M-am coborât pe
malul mãrii ca sã beau apã ºi am gãsit numai pietriº ºi apã tul-
buratã de picioare nespãlate ºi de cãlcãturi strãine de Dum-
nezeu. Nu te teme. Eu sunt cu tine, aºa cum am fost cu Daniel
între lei, cãci Eu voi face miei din lei ºi voi vorbi prin gura
lor dupã ce voi închide graiul lor. Adu-þi aminte de credinþa
lui Daniel, cãci Daniel numai de Dumnezeu s-a temut, dar nu
s-a temut de împãraþi sau de înþelepþi sau de lei. Nu uita cã în-
þelepþii pãmântului nu sunt înþelepþi ai cerului, dar tu fii înþe-
lept nãscut din cele de sus ºi nu din cele de jos. Nu fi cu cei
de pe pãmânt, ºi sã fii cu cei din cer peste pãmânt, cãci cerul
înseamnã Dumnezeu.

Este scris despre Dumnezeu cã în soare ªi-a pus lo-
caºul Sãu, ºi El iese ca un Mire din cãmara Sa. ªi cum adicã
pilda aceasta? Adicã luminãtorii puºi peste turma Mea, adicã
apostolii, adicã arhiereii cei mari ºi cei mici, de la care trebuie
sã se vadã ieºind ºi umblând Hristos, luminând calea turmei
Sale dinlãuntrul ei; adicã Mirele ºi mireasa Sa. Dar iatã, întu-
neric de trei zile dã sã se aºeze peste soare ca sã-ºi piardã luna
lumina sa ºi ca sã se unduie stelele ºi ca sã se clatine cerurile
ºi puterea lor cea bunã, ºi iatã, încerca-voi credinþa pãstorului
ºi privi-voi peste credinþa oilor. Dar nu aºa sã fie peste cei
credincioºi ai Mei, ci ei sã stea ca ceara cea curatã, arzând ºi
stând în sfeºnic înaintea Domnului ºi înaintea întunericului,
luminând ºi vãzându-ºi lumina lor prin întuneric, cãci semnul
Domnului nu va zãbovi, iar îngerii luminii vor suna deºtepta-
rea întru numele Domnului, ºi Evanghelia se va întinde în

toate laturile, ºi Domnul va lucra lucrarea Sa. Nu te teme, cã
toate acestea vor aduce împãrãþia Mea vouã, celor care aþi lu-
crat calea ei spre oameni. De ce sã te temi? Eu lucrez izbãvire
cereascã ºi nu pãmânteascã, ºi apoi soarele va strãluci de ºapte
ori mai mult decât am fãgãduit prin prooroci. Sfârºi-se-vor
toate cele lumeºti ºi se va arãta o împãrãþie curatã, dar lucraþi-Mi
la ea, iubiþii Mei cei credincioºi fãgãduinþelor Domnului Iisus
Hristos, cãci Eu cobor luminã nouã ºi înnoiesc cu Duhul
Sfânt, Care va arde pãmântul cel rãu ºi va rãmâne pãmântul
nou, care va purta în el cerul cel nou, ºi aceasta este Scriptura
de nou Ierusalim, coborât din cer. 

Oamenii pãmântului nu ºtiu sã înþeleagã aceastã Scrip-
turã care este din cer. Nici mãcar nu ºtiu aceºtia cã biserica
Mea este cereascã ºi nu pãmânteascã, ºi cã Eu nu locuiesc cu
Ierusalimul cel nou în locaºuri omeneºti, ci locuiesc în loca-
ºuri care vor sã fie cereºti ºi nu pãmânteºti. Dacã Eu am po-
runcit ºi am cuvântat sã se înfiinþeze o piatrã de mãrturie, ºi
cuvântul Meu s-a coborât cu Mine din cele cereºti, iatã, Eu
sunt Dumnezeul nevãzutelor ºi al vãzutelor celor cereºti ºi nu
al celor pãmânteºti, ºi sunt al celor pãmânteºti care înseamnã
cele cereºti, dar Domnul nu mai vede credinþã pe pãmânt ºi nu
mai vede înþelepþi cereºti, ºi vede numai înþelepþi pãmânteºti
ºi rãmaºi pãmânt, adicã înghiþiþi de pãmânt, adicã fãrã înþelep-
ciune din cer. Aºa am grãit prin vreme în aceastã lucrare, ºi am
spus cã o voi scoate deasupra, ºi am spus cã cine va lovi în ea
ºi nu va crede în ea, acela va fi înghiþit de pãmânt ºi îºi va pier-
de înþelepciunea care vine de la veacul acesta.

Am venit ºi am rãspuns la glasul inimii tale, copile care
stai cu guriþa deschisã ca sã primeºti din cer. Iatã-Mã, ºi nu
voi pleca de lângã tine, dar nu te teme cu Mine. De vei trece
prin întuneric, Eu sunt cu tine. De vei trece prin foc ºi apã, tot
cu tine sunt. ªi vom face altar din credinþa ta, ºi vom face ce
a fãcut Ilie în vremea jertfei sale cãtre Dumnezeu, dar tu sã
strigi ca el, ºi Eu voi coborî pe Duhul Sfânt ºi va mistui ne-
credinþa de pe pãmântul României Domnului. Amin. 

Sunt acoperãmântul tãu, sunt veºmântul tãu cel dinãun-
tru ºi cel dinafarã, sunt puterea ta cea bunã, sunt cuvântul tãu
cel de foc lucrãtor ºi ziditor, ºi sunt cu tine, dar nu te teme cu
Mine, dar nu te ruºina cu Mine, dar nu te opri din lucrul cel
ce aduce viaþã peste cei ce nu mai ºtiu ce este viaþa Mea. Frica
nu este pentru tine. Frica este pentru cei ce nu mai au fricã de
Dumnezeu, iar cine n-are fricã de Dumnezeu, acela nu are în-
ceput de înþelepciune. Dacã cineva ar da cu piatra în tine, tu
atunci ar fi sã le spui cã cine dã cu piatra, acela va fi ucis de
ea. Aºa trebuie sã ºtii sã lucrezi, cã nu este armã rea care sã-ºi
aibã þinta în faþã, ºi aceea îºi are þinta înapoia sa. Dar arma ta
sunt Eu, Cel ce iert pe cel ce te-ar lovi, pentru cã tu îl ierþi pe
acela, ºi el se face miel ºi nu mai ºtie sã tragã cu arma rea, cu
arma strãinã de legea iubirii. 

Sã nu te pleci de frica ispititorilor, sã nu te ofileºti îna-
intea lor, cãci curajul cel ceresc culcã la pãmânt ºi risipeºte
toatã iscusinþa cea care iese de la oamenii necredinþei. Sã
crezi în tine, dar sã crezi în Dumnezeu, cãci Domnul este în
tine, ºi nu mai este vremea sã Se lase biruit. Îndrãzneºte, Eu
am biruit lumea, ºi tot aºa este ºi lucrarea ta. Ce-þi poate face
þie omul? Eu sunt cu tine. Ce-þi poate face omul când ai pe
Domnul în faþa ta? Îndrãzneºte, vremea e târzie. Îndrãzneºte,
cã vremea este sã lucrezi îndrãznind pentru viaþa oilor Mele,
cãci pe toate voi sã le adun în staul nou ºi curat, de nou Ieru-
salim, întru duhul fãpturii Mele. 

Pace þie! Pace inimii tale ºi glasului Meu înlãuntrul ini-
mii tale! Amin, amin, amin. 

4/17 ianuarie 1993
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Cuvântul Domnului cãtre Sebastian ªerban de la Cluj 

Îndemn spre neclãtinatã credinþã. 

CC opilului lucrãrii Mele, celui mic de la Cluj, îi du-
ce Domnul o carte mititicã ºi o învãþãturã mare

prin carte. 
Pace, copilule mic, copil rãsãrit din aceastã lucrare, din

bunici ºi din pãrinþi fii ai acestei lucrãri, din rãdãcinã altoitã
o datã, ºi iarãºi o datã! Pace ºi sãnãtate duhului tãu, sãnãtate
credinþei tale ºi statorniciei tale prin învãþãturile acestei lu-
crãri! Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, ºi sã nu ai alþi dumne-
zei afarã de Mine ºi sã nu iei în deºert numele Domnului
Dumnezeului tãu, Care a adus aceastã lucrare la voi pe pã-
mânt. Sã nu ucizi Duhul lui Dumnezeu, Care stã în aceastã lu-
crare. Sã nu faci desfrânare iubind mai mult altceva decât lu-
crarea Mea pe care am dat-o pãrinþilor tãi. Sã nu furi, sã nu
mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui Meu care stã ºi trã-
ieºte din fructele acestei lucrãri mãrturisind lucrarea Mea. 

Amin, amin zic þie, cã este rostitã profeþie peste tine, ºi
cele rostite, Domnul nu le ia înapoi. Fii treaz, ºi fii ca Timo-
tei, care stãtea alãturi de apostolul neamurilor ºi lucra slujire
de fiu bun ºi statornic. Fii treaz, ºi sã nu ai alþi dumnezei afarã
de Mine! Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul pãrinþilor tãi, care
au stat cu Domnul la masa acestei lucrãri de cuvânt ceresc. Sã
nu mãnânci din fructele altei grãdini ca sã te laºi scos din grã-
dina Mea de aici, cã dacã vei pleca din grãdina învãþãturilor
Mele ºi dacã vei lua în deºert aceastã lucrare cereascã ºi dacã
vei rãmâne pãmânt faþã de cele vii coborâte prin lucrarea
Mea, sã ºtii cã pãmântului tãu îi voi cere sângele tãu. Iar dacã
pãmântul altei grãdini te va îndulci mai mult, ca sã laºi învã-
þãtura Mea ºi ca s-o iei în deºert, atunci sã ºtii cã sângele tãu
ar fi cerut din pãmântul grãdinii care te-ar scoate de la Mine. 

O, copilul Meu, copil micuþ, nu mai e, tatã, hranã cura-
tã prin grãdini. E amestecatã, iubitul Meu copil, e grâu înãbu-
ºit de buruieni ºi de neghinã, ºi aºa mãnâncã turma toatã; mã-
nâncã grâu amestecat cu neghinã, tatã, cã n-ai sã vezi nicãieri
neghina, n-ai s-o gãseºti decât în grâu. De ce nu-ºi are locul
neghina ºi în altã parte? De ce numai în grâu? Pentru cã ea are
o lucrare potrivnicã pentru grâu ºi nu pentru altceva. De ace-
ea îþi zic sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul pãrinþilor tãi ºi al
tãu. Sã-L iubeºti, tatã, cã Domnul Iisus Hristos este Dumne-
zeul acestei lucrãri prin care te-a pãzit de pierzare ºi de lume
ºi de grâu amestecat cu neghinã. Ai grijã, alege bine grâul din
neghinã, cã astãzi nu mai este ca înainte când se alegea ne-
ghina din grâu ca sã fie aruncatã ºi sã fie grâul ales. Acum tre-
buie ales grâul din neghinã, cã numai puþinele fire de grâu se
mai zãresc prin neghina de azi. Eu am venit în trup ºi am lu-
crat în numele Tatãlui Meu ºi am semãnat grâu, copilul Meu,
am semãnat ºi cu Duhul ºi cu trupul, ºi când bobul Meu de
grâu cãdea în pãmânt, ieºeau lanuri de grâu, ºi aºa era odatã
semãnãtura. Dar acum puþin grâu se mai strecoarã în semãnã-
turã, ºi cu greu mai gãseºti firicele de grâu, ºi cine mãnâncã
neghinã, moare, copilul Meu. 

Stai sub cortul acestei lucrãri de nou Ierusalim, cã vei
vedea prooroci ºi magi ºi crai ºi regi plecându-se la acest iz-
vor ceresc, cãci Duhul Sfânt Îºi are lãrgime în grãdina acestei
lucrãri, ºi se va vedea lumina acestei grãdini, iar fiii Mei din
ea vor lumina la porþi ºi vor strãluci curaþi. Fii înþelept ºi nu
uita învãþãtura Mea de aici ºi nu cârti ºi nu ºopti nici cu gân-
dul cuvinte de dispreþ faþã de Domnul, Care lucreazã, faþã de
cuvântul Domnului, cãci cuvântul bun mântuieºte, iar cuvân-
tul rãu osândeºte pe cel ce-l rosteºte. Þine-te treaz ºi curat ºi

credincios faþã de locul din care ai fost cerut spre însoþire în
lucru, ºi niciodatã sã nu te ºtii în alt loc în afarã de cel care
te-a nãscut duhovniceºte, cãci voi, copiii acestei lucrãri, din
mamã duhovniceascã sunteþi. Iubirea ta sã n-o iei de aici, ºi
dacã o iei, ia-o cu tot ce este aici ºi sã nu stai fãrã locul Meu
de aici ºi fãrã aºezarea Mea de aici. Þine-te treaz, ºi sã fii cu
vedere bunã, ca sã vezi cã nu mai e credinþã pe pãmânt. Strigã
la Domnul tãu ca sã te aibã în sânul Sãu, ºi cereþi, tatã, apã
din acest izvor. Cere ºi tu, ºi cel mare sã cearã. Cereþi, ºi veþi
avea apã. Cereþi ca sã aveþi în cãmarã, cã vine lepãdarea de
credinþã, vine ca un fur, vine în hainã de miel, ºi n-o veþi cu-
noaºte dacã nu veþi fi cu Mine ºi cu învãþãtura Mea ºi cu tre-
zirea de la Mine. ªi dacã veþi fi cu Mine, Eu vã voi vesti din
vreme ºi vã voi izbãvi din vreme, cãci dupã lepãdarea de cre-
dinþã, lumina nu se va mai vedea, dar în lucrarea Mea de aici
voi fi cu toatã lumina Mea. Aºa sã cereþi, precum ziceþi când
ziceþi: „pâinea noastrã, cea spre fiinþã, dã-ne-o nouã astãzi“,
aºa sã cereþi cuvântul lucrãrii Mele prin întunericul care este
ºi care vine. 

Verginica a venit ºi a vestit pe copiii ei sã aibã grijã de
tine. Iatã, þi-am trimis carte spre întãrirea credinþei tale ca sã
nu fii nici rece, nici cãldicel, ci sã fii fierbinte, ºi sã fii cu fiii
Mei în toatã vremea lucrului tãu. Fii lucrare luminatã lângã cel
ce te-a cerut de la Mine pentru lucrul sãu, dar fii lucrarea Mea
în tot statul tãu cu el. Cu mica ta putere ºi înþelepciune ºi cu
multa ta iubire, þine-te treaz cu lucrarea Mea, dar þine-l treaz
pe cel ce umblã printre fiii necredinþei, care dau sã-i ciugule
lucrarea Mea de la el ºi s-o sfâºie. Dar Eu îl am mare, aºa îl
am scris la Mine. Mai crede el, oare, cã este mare la Mine ºi
cã va fi mare de la Mine precum am fãgãduit? O, ajutã-l în
necredinþã, ca sã pot sã împlinesc cu el cele fãgãduite peste el.
Gândeºte-te la Mine ºi la lucrul Meu de aici, ºi Eu voi avea în
tine gândul lucrãrii Mele. Nu te depãrta de Ierusalim, cã vine
vremea îmbrãcãrii cu putere ºi cu slavã vãzutã, copilul Meu,
ºi vine vremea sã fie o singurã grãdinã ºi o singurã luminã. 

Pace inimii tale, copil rãsãrit în grãdina lucrãrii Mele,
cãci aceastã grãdinã se va întinde pe tot pãmântul Domnului.
Domnul îþi trimite mângâiere ºi carte de învãþat. Învaþã din ea
calea vieþii ºi fii împãrãþia Mea, precum în cer aºa ºi întru ti-
ne. Pace ºi înviere între tine ºi lucrarea Mea! ªi vã voi da din
acest izvor ºi vã voi stâmpãra setea din aceastã fântânã ce-
reascã. Iatã, vã adun cum adunã cloºca puii sub aripi, ºi vã
hrãnesc ºi vã adãp ºi vã încãlzesc, ºi nu vã las. Amin, amin,
amin. 

9/22 februarie 1993

Cuvântul Domnului cãtre monahiile mãnãstirii 
Dobric, Cluj 

Îndemn la lucrarea ascultãrii ºi la viaþã vie în mãnãstire. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
împarte Domnul Iisus Hristos cuvânt de învãþãturã

pentru fiii ºi fiicele acestei lucrãri. Domnul dã de ºtire celor
trimiºi de El, sã stea aºa cum cere învãþãtura Domnului care
curge din aceastã lucrare de izvor ceresc.

O, copii ºi copile, copii ai Ierusalimului ceresc, lucrat
de Dumnezeu pe pãmânt! Amin, amin zic vouã: nu vã depãr-
taþi de Ierusalimul lucrãrilor cereºti, cãci lucrarea Ierusalimu-
lui nu se va opri în loc niciodatã, ºi se va vesti ºi se va întinde
aceastã grãdinã de nou Ierusalim, dar vai celor ce n-au statul
bun în vremea aceasta! 
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Vin cu cuvântul spre voi, cãci v-am trimis aici ca sã vã
ocrotesc, tatã, ca sã fiþi de o singurã mânã ºi sã-Mi fiþi Mie
mânã dreaptã ºi sã staþi de-a dreapta Mea ºi sã vã iubiþi ca fii
ai aceleiaºi lucrãri, cã nimeni din voi nu este care sã nu fi fost
trimis prin aceastã lucrare. 

Copila Mea Varvara, cine te-a nãscut pe tine, tatã, ºi ci-
ne te-a dus pe tine la viaþa cea monahalã? Domnul Dumneze-
ul acestei lucrãri, ca sã mãrturiseºti în mãnãstire lucrarea Mea.
Prin ce sã mãrturiseºti? Prin trãirea ta dupã învãþãtura Mea, cã
nu mai este viaþã de monah pe pãmânt. Te-am crescut de mi-
cuþã în leagãnul acestei profeþii de lucru ceresc, ºi sã fii, tatã,
oglindã de copil ascultãtor, oglindã de smerenie ºi de cuminþe-
nie ºi de mãnãstire. Cine vã poate pe voi despãrþi de lucrarea
Mea în care sunteþi de o viaþã ºi care v-a condus prin pustie? 

Fiicele Mele Anisia ºi Teodora, Eu sunt Dumnezeul pã-
rinþilor voºtri, care au stat la masã cu Mine în vremea acestei
lucrãri. Din pântece v-am arãtat cãlugãriþe. V-am arãtat ma-
mei voastre pânã sã vã creascã ºi i-am spus cã voi sunteþi ceea
ce vede ea. ªi v-am crescut la sânul acestei lucrãri, ºi iatã ce
a fãcut Domnul cu voi: v-am unit într-o lucrare pe toate co-
pilele cele cãlugãriþe ale lucrãrii Mele, ºi le voi aduce ºi pe
celelalte pe care le mai am în mãnãstiri ºi voi arãta prin voi
ce fel de fii ºi fiice a crescut Domnul pentru biserica Sa, prin
lucrarea Sa. Fiþi pline de dãruire sfântã, de învãþãturã sfântã
unele altora aºa cum sunt copiii dintr-o mamã. Fiþi oglindã în
care sã Se uite Dumnezeu ºi sã-ªi vadã asemãnarea Sa în voi,
cãci voi n-aþi avut altã creºtere în afarã de creºterea întru lu-
crarea Domnului, întru lucrarea de nou Ierusalim.

Mioriþa Mea Minodora, copilã blândã care n-ai iubit
nimic din lume! O, tatã, aºa cum aþi stat cuminþi ºi neumblate
prin drumul lumii acolo unde aþi fost pânã acum, aºa ºi aici,
fiþi cu trãire monahalã aºa cum Îi place lui Dumnezeu, cãci
monahul Domnului de aceea iese din lume ºi din trup ºi din
rudenii, de aceea, ca sã stea, ieºit, cu Domnul ºi sã stea stare
îngereascã în loc sfinþit ºi curat prin curãþenia celor ce îl lo-
cuiesc. Bucuraþi-vã cu Domnul ºi cu virtuþile umilinþei, tatã! 

Mai are Domnul douã floricele, douã surioare bune. Ia-
tã, vã întãresc cu învãþãturi de iubire ºi suflu peste voi trezire
sfântã ºi viaþã sfântã ºi iubire cereascã, tatã. Ieºiþi din rudenii,
ºi din voi ieºiþi afarã, ºi daþi-Mi Mie locaºul trupului vostru ºi
al duhului vostru, ca sã fie tron lui Dumnezeu locaºurile voas-
tre cele curate ºi pãstrate curate. Fugiþi de lume, tatã, cã pe
drum umblã duhul lumii ºi intrã în oamenii lui Dumnezeu, in-
trã ºi prin ochi ºi prin urechi ºi prin miros ºi prin auz ºi prin
atingere, intrã ºi Îmi loveºte locaºul Meu care este în voi.
Aceastã lucrare v-a luat pe voi în sân ºi v-a aºezat în viaþã
monahalã ºi v-a adus acum, aici, într-un buchet, dar sã fie viu
acest buchet. Udaþi-vã unele pe altele cu apa învãþãturii Mele
care curge prin aceastã fântânã cereascã. Veniþi când ºi când
ºi luaþi ºi beþi ºi fiþi vii ºi fiþi flori, cã e plin pãmântul de ciu-
lini ºi de pãlãmidã, tatã. Fiþi flori ºi pliviþi din jurul vostru
toate buruienile ºi mãturaþi-vã cãsuþa, ca sã stea îngerii ceru-
lui în ea, ºi fiþi copii ai vieþii. 

Mioriþa cea sprijinitã de Mine ºi adusã în casa lucrãrii
Mele, Veronica dupã numele cel nou! Vreau, tatã, sã ºtii ce în-
seamnã numele de monah, cã tu eºti copilã în care este turnat
mir plãcut, dar mult ar voi Domnul sã stea de vorbã cu tine ºi
sã-þi aducã împãrãþia cea nouã în casa înþelepciunii tale. Te-am
luat din lume te-am luat de mânuþã, ºi am folosit o mânuþã
cuminte ºi credincioasã, o mânuþã necãjitã ca ºi mânuþa ta. ªi
am lucrat peste aceastã mânuþã, am lucrat acum din ea o
mânuþã sfinþitã, ºi am pus-o sã facã mâncare cereascã, din

Dumnezeu, ºi sã aveþi voi mânuþã cunoscutã vouã. Mânuþa
aceasta de copil al Meu te-a luat pe tine de mânuþã ºi te-a adus
la sânul lucrãrii Mele, ºi apoi Eu te-am îmbrãcat în hainã
îngereascã ºi am lucrat sã vã adun iar, ºi sã lucraþi ºi în Dom-
nul împreunã ºi sã vã înþelegeþi bine ºi în Domnul. Iatã ce
lucrare minunatã am lucrat de v-am strâns laolaltã pe toþi,
tatã, ºi nu mai aveþi lupi ºi vulpi printre voi, ºi sunteþi numai
voi, dar sunteþi din lucrarea Mea de nou Eden, de nou Ierusa-
lim. Nimic nu vã trebuie vouã decât iubire între voi ºi milã
unul de altul ºi rãbdare ºi umilinþã ºi sfialã întru lucrare sfân-
tã. Nimic nu vã trebuie vouã decât împãrãþia cerurilor în voi
ºi între voi. O, copila Mea, Mi-e milã de inima mânuþei care
vã face vouã mâncare cereascã de la Domnul. A fost o inimã
zdrobitã ºi strãinã ºi dispreþuitã, ºi nu-i altul mai bun pentru
voi ca sã vã ºtie ºi ca sã fie un duh cu voi. Daþi-vã mâna unii
altora în slãbiciuni ºi în neîndemânãri, ºi sã nu fie, tatã,
dispreþ între voi, ºi sã fie milã ºi ajutorare ºi sã nu ºtie nimeni
neajunsurile familiei voastre din mãnãstirea cea nouã pe care
v-a dat-o Domnul vouã s-o faceþi nouã, s-o faceþi Ierusalim
nou ºi trãire de nou Ierusalim, ºi sã se ducã vestea de sfinþenia
voastrã ºi de biserica voastrã, cãci voi sunteþi biserica lui
Dumnezeu cea iubitã, cea pãstoritã de Domnul. Tu ai fost co-
pilã orfanã, dar Mãicuþa Domnului þi-a fost þie mamã ºi þi-a
purtat paºii spre porþile acestei lucrãri cereºti. Þie îþi zic mai
mult decât la toate sã faceþi, tatã, bucurie celui ce este mare
peste voi, cãci am arhiereu de la Mine peste voi. Faceþi-i
bucurie de la voi, ºi sã se laude cu voi printre cei necre-
dincioºi, cã mult a suferit el pentru lucrarea Mea. El a ascultat
de Mine, ºi la cuvântul Meu v-a luat sub ocrotirea lui, dar
arãtaþi-vã cu viaþã bineplãcutã, cu rânduialã bine aºezatã, ca
niºte fiice trimise de o lucrare cereascã, ºi aºa mângâiaþi-i lui
încrederea în voi. Luptaþi-vã sã nu se ducã spre el nici o su-
pãrare de la voi, cã dacã el vede cã vã iubiþi ºi vã sfinþiþi, îi va
fi lui spre mângâiere, dar dacã va vedea cã vã înþepaþi, rãmâ-
neþi, tatã, de sub mâna lui ºi Îmi faceþi Mie ruºine. El v-a luat
acolo pentru cã ºtia cã veniþi din lucrarea Mea. Dar sã vadã
creºtere întreagã la voi, ºi sã mãrturisiþi lucrarea care v-a dat
pe voi ºi sã spuneþi despre ea prin viaþa voastrã, prin purtarea
voastrã cea plãcutã. 

Fiþi cu mâinile curate, tatã. Duhovniceºte este aceastã
vorbire. Fiþi cu mâinile curate. Feriþi-vã una pe alta de duhul
trufiei ºi al mândriei, cã omul niciodatã nu se poate vedea pe
sine. Dar sã se lase omul spre paza celuilalt, cãci aceasta este
lucrarea smereniei de duh ºi de inimã. Domnul voieºte sã
trãiþi ca în cer, tatã, cãci cer am venit sã aºez pe pãmânt ºi în
inimile cele credincioase ºi aplecate. Iubiþi lucrarea ascultãrii,
cãci aceasta se numeºte viaþã vie în mãnãstire. Aveþi grijã ºi
iubire de cel ce este între voi, cã sufletul lui e cald. Dacã este
slab, nu-l lãsaþi slab, dar cu iubire daþi-vã mâna unul altuia.
Voi sunteþi scriºi toþi într-acelaºi bucheþel, ºi aºa voi sã vã iau,
tatã. 

O, inimioarã pribeagã, þi-a dat Domnul sã-L lucrezi pe
El ºi sã-L dai acestor copile. Fii ca un copil slujitor întru sme-
renie. Iubeºte rãbdarea, ºi sfatul iubeºte-l. Iatã, Domnul îþi zi-
ce þie: lasã-te spre sfat, tatã. Chiar ºi un copil dacã-þi dã ceva
bun, ia ºi de la el, ºi foloseºte ce e bun. Ajutã-Mi aceste co-
pile ºi le întreabã ce sã faci sã le fii de ajutor, cã pe Mine Mã
ajuþi aºa. Nu te bizui pe tine niciodatã, ºi numai aºa vei avea
îndemânare plãcutã în faþa Domnului. Cãutaþi mereu sã ºtiþi
unul de altul, în lucrarea iubirii ºi a mãririi de duh ºi de pace.
Iubiþi-vã unii pe alþii precum Eu vã iubesc pe voi. Iatã, v-am
strâns laolaltã. Fiþi plãcuþi unii altora, ºi Dumnezeu Îºi va gãsi
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plãcerea în voi ºi între voi. Am trimis la voi douã copile cu
îndemânare mãnãstireascã, ºi fiþi de ajutor unii altora, din da-
rul fiecãruia, tatã. 

Când veþi veni sã luaþi de la izvorul Meu, sã vestiþi, iu-
biþii Mei, pe cei de la gura izvorului Meu. Nu umblaþi cu carte
între voi ºi izvorul Meu. Eu îi zic carte, dar voi ziceþi scrisoa-
re. Antichrist se uitã, ºi nu e bine sã ºtie de la noi. Vestiþi voi
cu atenþie ºi cu puþine cuvinte, tatã, ºi Eu vã voi învãþa pe voi.
Cel ce a venit ºi s-a aºezat lângã arhiereul Meu, acela este cu
inimã bunã, dar sã ºtie de voi cã sunteþi aºezaþi ºi cuminþi ºi
bineplãcuþi în biserica Domnului. 

Am stat de vorbã cu duhurile voastre. ªi acum, pace
vouã! ªi iarãºi zic: pace vouã! Binecuvântatã sã fie intrarea
voastrã în aceastã mãnãstire! Binecuvântaþi sã fiþi, ºi vii, ºi
aplecaþi cu duhul sã fiþi, copii ai cetãþii cereºti! Sunt cu voi.
Privesc mereu peste voi. Vã iubesc, tatã, ºi am voit sã fiþi voi
cu toþii împlinind viaþa cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul, ºi sã
nu aveþi alþi dumnezei afarã de Mine, iar Eu voi fi cu voi pe
cãrare. 

Pace vouã! Pacea Mea o las vouã! Amin, amin, amin. 
9/22 februarie 1993

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Slãbiciunea lui în faþa arhiereilor necredincioºi. 

PPPP ace sfântã, pace dumnezeiascã, pace roditoare de
înþelepciune cereascã peste fiinþa ta, peste ini-

mioara ta, copil slãbit, copil lovit ºi zdrobit, copil lovit în lup-
tã cu necredinþa din vremea aceasta. Eu pe cei drepþi îi încerc
cu necazuri ºi cu neînþelegeri, îi mustru, îi bat ca sã le cunosc
credinþa, iar pe cei pãcãtoºi îi iert, numai sã vinã la Mine;
nu-i mai bat, numai sã vinã la Mine. Dar dacã nu vin, îi iau
Eu dintr-ale lor, ºi îi voi scula odatã cu venirea Mea ºi le voi
arãta atunci ce am fãcut Eu pentru salvarea lor, ce am fãcut
Eu prin cei care sunt puºi la lucru de Mine pentru salvarea
fãpturii Mele. 

Pace þie, fiule slãbit, copil trecut prin furtunã mare,
copil legat în lanþuri de împãraþii ºi puternicii veacului acesta
al necredinþei! Deschide-Mi, tatã! Eu sunt. Plângând sunt. Eu
îþi zic iarã: nu te teme. Ridicã-te ºi te întãreºte. Tu eºti un co-
pac mare pe malul unui râu mare ºi ceresc, dar necredinþa de
pe pãmânt a oprit ploaia lui Dumnezeu ºi s-au veºtejit rãdãci-
nile copãceilor de lipsa apei cereºti, ºi Mã uit cã se ofileºte rã-
dãcina ta de lipsa apei care s-a tras spre cer, ºi râului vieþii i
se zvântã albia de secetã, ºi tu dai sã te usuci, ºi nu pot, nu
pot, tatã, sã te las sã te usuci, cãci lucrarea Mea va izvorî de
acum cu îmbelºugare. Am luat apã cu guriþa ºi am coborât sã
stropesc albia râului vieþii ºi s-o fac sã-i fie sete ºi sã vrea apã
ºi s-o umplu apoi, ºi sã creºti tu pe colinele acestei lucrãri,
dupã cum îþi este menirea de la Dumnezeu în vremea aceas-
ta, ºi sã vinã pãsãrile cerului sã-ºi facã cuibuºor ceresc în
coroana copacului tãu. 

E plin pãmântul de pãcurã ºi nu mai am oazã verde ºi
nu mai am cu ce sã-Mi hrãnesc turma cea flãmândã, ºi Mã uit
la oaia care nu vrea sã moarã. De aceea te-am luat ºi te-am al-
toit din vreme ºi te-am crescut cu bucãtura ºi te-am fãcut ma-
re ºi te-am vestit pe nume ºi te-am numit îngerul bisericii Me-
le din vremea aceasta, ºi am zis: nimeni sã nu ia cununa de la
tine, ºi sã fii, de la Domnul, salvatorul oilor care vor viaþã
adevãratã. ªi dacã aceasta este lucrarea Mea peste tine, iatã,
vin sã-þi vestesc cã Mã scol întru dreptate ca sã împlinesc o
Scripturã care este scrisã de Duhul Sfânt, de cele ºapte Du-

huri ale lui Dumnezeu. Mã scol, copilul Meu, ca sã te scol Eu
pe tine, ca sã te trec de ceasul ispitei, cã vine ispita peste lu-
me, vine încercarea peste biserica Mea, dar þine ce ai de la
Mine, ca sã te gãsesc întru cele ce ai de la Mine ºi sã te fac
stâlpul bisericii lui Dumnezeu ºi sã nu mai ieºi afarã, ºi sã
vestim numele cetãþii lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, ca-
re vine cu Mine din cele cereºti, cãci nou este numele Meu,
cel din veac nou.

Vine lepãdarea de credinþã peste biserica Mea, cãci pã-
catul pustiirii a cuprins locaºul sfinþeniei Mele. ªi atunci pi-
cioarele tale se vor descãlþa ºi vor primi închinarea celor ce
se zic pe sine cã sunt cu Mine, dar nu sunt cu Mine, ºi aceia
vor vedea cã te-am împodobit ºi cã te-am iubit, cãci cei ce n-au
nevoie de cuvântul care vine de la Mine, aceia n-au vedere ºi
n-au veºmânt, ºi vor veni la fântâna acestei lucrãri ºi vor ce-
re pe Dumnezeu ºi se vor unge ºi vor lua vedere, ºi hãinuþã
vor lua, cãci voi împãrþi cu tine ºi le vom acoperi goliciunea
ºi le vom spãla ruºinea. 

Mã scol, copilul Meu, ºi las pe pãmânt glas de trâmbiþã
ºi nu te voi lãsa sã te pierzi sau sã spui cã piere lucrarea Mea,
ºi îþi zic þie sã spui despre lucrarea Mea celor ce te vor întreba
de ea ºi sã n-o ascunzi, cã tu nu poþi s-o ascunzi, pentru cã lu-
crarea aceasta nu va pieri, ºi se va întãri ºi se va împlini. Mã
scol ºi voi lucra ºi nu voi lãsa sã se ridice nimeni la luptã cu
Mine ºi cu lucrarea Mea. Eu am ieºit biruitor în faþa arhierei-
lor pãmântului ºi n-am îngenuncheat lucrarea Mea în faþa lor,
cãci sunt Cel ce am înviat din moarte, din moartea cea gãtitã
Mie de arhierei ºi de cãrturari, ºi nu Mã las îngenuncheat de
cei fãrã de lege, de cei cu viaþã moartã, dar Mã las biruitor în
cei cu viaþã ºi cu moarte vie, cã nu ºtiu înþelepþii pãmântului
sã cunoascã taina aceasta, a vieþii celei vii ºi a morþii celei vii. 

Mi-e dor de tine. Am venit prin cuvânt, ºi cu el suflu
peste tine. Trezeºte-te! Mi-e dor de tine, ºi am împãrþit acest
dor în vasele Mele în care Eu Mã deºert ºi Îmi lucrez lucrarea.
Mi-e dor de lucrul vaselor Mele. Mi-e dor sã ud grãdiniþa
Mea în care Mi-am strâns copilaºii ca sã rãmân cu ei ºi ca sã
ud cu ei pãmântul cel uscat.

Se uitã cerul cum cere apã oaia cea sfâºiatã de sete.
Mulþimi multe de oi au luat ºi au cunoscut gustul fântânii
Mele cereºti atunci când Eu am luat ºi am turnat peste pãstori.
Mulþimi multe de oi M-au cunoscut ºi au luat ºi au bãut ºi au
prins duh de viaþã ºi au plecat la drum spre izvor, ºi voiesc sã
torn din cer ºi sã le deschid guriþa sã bea ºi sã se ridice pe
picioare. De patruzeci de ani lucrez la aceastã potecuþã; de
patruzeci de ani iau piatrã cu piatrã ºi pietruiesc aceastã
cãrare de slavã pe care am coborât în vale la oi. Am coborât
mereu ºi cobor mereu, cãci Eu sunt Cel ce Mi-am dat viaþa
pentru oi ºi dat sunt, copilul Meu, ºi nu voi fãrã oi. Eu pe
toate voi sã le strig ºi sã le adun ºi sã le adãp ºi sã le pasc, ºi
voi binevesti prin cei ce stau la gura izvorului Meu ca sã ia ºi
sã împartã glasul Meu ºi cuvântul Meu la oi, cã nu voiesc sã
gãsesc numai aguridã în via cea de azi. Voiesc sã ies ºi sã în-
cãlzesc cu soare ceresc ºi cu ploaie binecuvântatã via Mea de
azi, ºi sã se coacã strugurii cei legaþi ºi sã vin sã-Mi culeg via
ºi sã stau în mijlocul viei Mele. Dar via Mea din România nu
ºtie ce este cu tine, fiule trimis de Mine. Nu ºtie unde eºti ºi
cum eºti ºi ce faci. O sãptãmânã întreagã Mi-am þinut turma
treazã ºi aºteptând când tu ai stat pentru Mine în faþa arhierei-
lor ºi cãrturarilor. Acest om care-Mi tulburã planurile este tri-
misul celor pecetluiþi în lucrarea duhului minciunii (Sorin Du-
mitrescu, n.r.), cã aceia au intrat în fricã în faþa adevãrului de
nou Ierusalim pe pãmânt. România Mea ºtia ºi aºtepta. E des-
tulã vreme de când am profeþit taina de nou Ierusalim, ºi ºtiau
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mulþimile cã se va arãta aceastã lucrare. Mã împãrþisem în mii
de laturi ºi venisem sã pun putere ºi credinþã ºi iubire peste
tine, ºi eram în lucru, ºi era în clocot ºi în copt fructul ade-
vãrului de nou Ierusalim, ºi tu erai aºezat de Mine. ªi s-a arã-
tat duhul minciunii ºi a urzit stricãciune ºi necredinþã ºi a
intrat într-un om ºi l-a mânuit ca sã semene duh de rãtãcire ºi
de pâclã peste lumina adevãrului Meu care se zbate sã biru-
iascã necredinþa. ªi ce zici cã voi face cu acest lucifer? Acest
om este trimisul celor pecetluiþi în lucrarea duhului minciu-
nii, cã aceia au intrat în fricã în faþa adevãrului de nou Ieru-
salim pe pãmânt. 

Cei ce sunt în rândurile lucrãrii potrivnice, aceia sunt
oamenii slavei deºarte, sunt împãraþii pãmântului, cãrturarii
pãmântului, arhiereii pãmântului, ºi au ceata lor de slavã pã-
mânteascã ºi au semnat legãmânt cu împãrãþia pãmântului ºi
au ordin sã lupte împotriva împãrãþiei cea din credinþã rãsã-
ritã pe pãmânt, cãci mândria ºi trufia omului este slava deºar-
tã, care vine de la lucrarea întunericului, precum smerenia ºi
iubirea vin de la lucrarea luminii. Oamenii trufiei ºi ai mân-
driei pãmântului sunt luceferi ai pãmântului ºi nu ai cerului,
dar oamenii umiliþi ºi lucrãtori întru curãþenie, aceia sunt ai
Duhului Sfânt ºi sunt luceferi ai luminii veºnice.

Iatã, vin în faþa acestei grãdini mulþime de inimi, iar
din vreme în vreme dau târcoale iscoadele cele trimise de
arhierei, cele îmbrãcate în haine de slujitori ai bisericii, ºi
aceia se dovedesc fii ai necredinþei din vremea aceasta. Un
slujitor al bisericii dacã este curat cu inima ºi cu viaþa ºi cu
legea lui Dumnezeu, unul ca acela nu este luat pe neºtire de
lucrul Domnului; unul ca acela nu lucreazã împotrivire pe
nici o cale ºi peste nimeni; unul ca acela nu se teme ºi nu fo-
loseºte iscodire. Acela stã întru Dumnezeu ºi primeºte minu-
nile lucrãtoare din cer ºi primeºte pe Dumnezeu prin oamenii
lui Dumnezeu.

Aceastã lucrare de cuvânt coborât din cer, este o spãr-
turã prin întuneric, este o fereastrã prin care vine lumina lui
Dumnezeu ºi Duhul lui Dumnezeu Cel curãþitor, dar cei ce
sunt pãmânt se tem de lumina aceasta. 

ªtii tu ce fac împãraþii pãmântului, puternicii pãmân-
tului? Aceia fac ce a fãcut Irod când s-a temut de pruncul cel
proorocit ca sã vinã de la Dumnezeu. Irod n-a fost ceresc nici
atunci ºi nici acum, dar acum Domnul este vãzut tainic, ºi
este vãzut numai de cei ce-L primesc pe El. Iatã, vin ºi intru
ºi rostesc pace, aºa cum a grãit Tatãl Meu la botezul de la
Ioan. Grãiesc ºi spun: aceasta este lucrarea ºi biserica întru
care binevoiesc ºi din care voi prãsi bisericã nouã ºi curatã pe
pãmânt, turmã vie între neamurile pãmântului. 

O, dar tu te-ai lãsat biruit, mãi tatã. M-ai lãsat pe Mine
mic, ºi pe cei ce te-au încercat i-ai lãsat mari peste tine, ºi Eu
am fost doborât întru tine. Îþi trimisesem carte cereascã ºi
eram cu tine, dar M-a doborât îndoiala ta, de la locul Meu de
lângã tine ºi ºi-a fãcut loc urzirea vicleºugului celor de pe pã-
mânt, ºi Duhul Sfânt a fost bãtut în cuie ºi n-au lucrat mulþi
la aceastã rãstignire. Puþini au lucrat, crezi? Dar dacã te-ai lã-
sat în jos, s-au luat dupã aceastã lucrãturã ºi nu s-a mai vãzut
credinþa ºi lucrarea ta, ºi mulþi dintre ei s-au supãrat cã te-ai
lãsat în jos ºi nu M-ai þinut bine pe Mine, ºi M-ai scãpat jos
ºi M-ai fãrâmat. Dar nu te teme. Eu de prea mult timp vorbesc
din cer cu tine, ºi de aceea îþi zic: nu te teme. Eu Mã ridic ºi
Mã adun ºi lucrez cu putere, cãci e vremea zilelor Domnului,
despre care scrie în Scripturi. Crede tu ce-þi spun, cã ºi cel ce
este acum alãturi de tine (arhiereul Bartolomeu Anania, n.r.), ºi
acela a spus: „De ce a fãcut aceasta, de ce s-a lãsat?“. Inimi
multe ºi mari au spus la fel în noaptea aceea. România Mea,

cea care Mã aºteaptã cu Noul Ierusalim, era rãnitã, era ca o
rãstignitã în noaptea aceea, ºi voiesc sã o scot din deznãdej-
de, cã nimeni, tatã, nici o oaie grasã ºi sãnãtoasã ºi vie nu mai
are curaj sã meargã dupã pãstorii de acum. Tu erai o nãdejde
pentru oile Mele din România, ºi acum numai cei orbi se fac
cã merg în turmã cu pãstor, dar n-au pãstori, cãci toþi sunt furi
ºi omorâtori de Dumnezeu ºi de oi ºi de viaþã sfântã, ºi oile se
ascund ºi mai mult. 

Mã uit mereu la cei din cetatea în care stai, Mã uit în
urma celor ce plângeau la glasul tãu de pãstor, Mã uit la cei
ce ºi-au dat girul pentru tine, cã aceia erau oameni curaþi faþã
de tine ºi faþã de cauza ta cea întru Mine, oameni mari, cu ran-
guri ºi cu speranþã, ºi Mã uit ºi îi vãd cã nu mai ºtiu aceia cine
eºti, ºi zic cã te-ai dat de partea celor îmbrãcaþi în piei de oi
ºi încãrcaþi de nedreptate ºi de vicleºug, ºi zic cã te-ai fãcut ºi
tu asemenea acelora, ºi se întreabã toþi: „De ce n-a rãmas
acesta pentru cei curaþi?“. Iatã, îþi zic þie: nimeni din ei nu se
aºtepta sã te laºi biruit, ºi a fost cutremur mare în clipa aceea
de clãtinare a ta, dar lucrarea Mea a biruit, ºi a fost glorie de
partea lucrãrii Mele.

O, dacã nu aveai îndoialã ºi dacã M-ai fi ascultat ca sã
nu te temi, era mare biruinþa, ºi ar fi cântat cete multe cânta-
rea biruinþei României ºi vremea Noului Ierusalim, cã iatã, îþi
spun: plânge duhul regelui României ºi nimeni nu e curat
pentru el, ºi voiesc sã biruiesc mai din vreme pentru el ºi pen-
tru România, aºa cum am cuvântat. El a crezut în Mine ºi în
tine ºi a aºteptat de atunci mereu, ºi a venit ºi la el furtuna, dar
el n-a cunoscut-o, ºi a depãrtat-o. O, mare este stricãciunea
care vine de la îndoialã, cãci iatã, îndoiala aduce suferinþã
peste cei ce aºteaptã pe Dumnezeu.

Eu voi lovi pe România pentru cei necredincioºi din ea.
Eu voi merge înainte cu cele cuvântate spre împlinire, dar
greu e lucrul peste necredinþã, ºi am sã cobor o lege sfântã din
care va ieºi ea însãºi, ºi voi slobozi plãgi ºi suferinþã ºi sete ºi
foame împrejurul celor ce se luptã cu lucrul Meu. Voi lua
rodul de pe pãmânt, ºi am spus din vreme cã-l voi lua, ºi voi
rosti apoi o zi de pocãinþã. ªi în ziua aceea voi face cu tine ce
am fãcut cu Ilie în vremea jertfei sale, iar pe cei ce slujesc lui
Baal îi voi lua de pe pãmânt. 

Spune-i celui ce este acum alãturi de tine, spune-i des-
pre lucrarea Mea, spune-i cã Eu sunt ºi cã am de lucrat biruin-
þã pentru România, ºi spune-i cã tu n-ai împãcare fãrã de lu-
crarea Mea, cãci vreau sã te scoli bine ºi sã vadã România
Mea cã te scoli cu Mine, ºi sã aducem pe unsul României, ca
sã-Mi retrag mânia ºi certarea ºi sã dau binecuvântare peste
þara iubirii Mele, peste grãdina Mãicuþei Mele. 

Eu nu pot sã rãmân fãrã de tine. Este mare ºi adevãrat
acest cuvânt: Eu nu pot sã te las fãrã aceastã lucrare. Eu nu
voiesc sã te trezesc cu spaimã. Eu nu voiesc sã-i pedepsesc pe
cei ce te-au smuls de lângã lucrarea Mea. Voiesc sã fii stâlpul
cel tare al bisericii Mele din România ºi sã fie biserica Mea
aºa cum a fost întâi, curatã ºi sfântã ºi tare ca aceea, vie ºi
adevãratã ca aceea, cãci vin, iubitul Meu, vin cu slavã vãzutã
peste România Mea, ºi de ani de zile am grãit peste tine, ºi am
împlinit ce am grãit. 

Am venit spre tine iar. Scoalã-te, tatã, scoalã-te iar! E
vremea României Mele ºi voiesc sã aduc pe unsul României.
Nu fi plãpând. Fii tare ºi scoalã-te! Uitã-te peste faþa pãmân-
tului ºi vezi cã nu mai este cale sfântã ca sã se vadã bine. Aºa
îþi zic: scoalã-te! ªi dacã nu poþi, scoalã-te pic cu pic, dar
scoalã-te, ºi iarãºi zic, scoalã-te! Sprijineºte-te cu cel ce este
cu tine ºi spune-i despre lucrul Meu ºi te ridicã sprijinit de el,
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cã sufletul lui te iubeºte, dar spune-i tu despre Mine, ºi el va
lupta pentru Mine ºi pentru tine. Eu ºi cu lucrarea Mea sunt
cu tine, ºi vei vedea cã sunt sã-Mi împlinesc lucrarea, dar
pãzeºte-þi viaþa întru sfinþenie, cãci viaþa monahului trebuie
sã fie cerul Meu ºi puterea Mea ºi biserica Mea cea cereascã.
Sã nu te atingi de moarte. Sã fii curat, aºa cum ºtii cã este în-
vãþãtura Mea din locul ieslei Mele. Sã fie pace între Mine ºi
tine, sã fie dragostea dintâi între tine ºi lucrarea Mea, cãci cel
ce este scris în sulul acestei lucrãri, pe acela îl voi striga pe
nume ºi voi sta cu el la masa Mea. Amin. 

Copilul Meu, sã nu te loveºti, sã nu te murdãreºti, sã nu
pierzi lucrarea Mea ºi lucrul ei, cãci ea te va vesti mare, ºi vei
lucra din loc în loc Ierusalim nou peste biserica Mea, peste
fãptura Mea.

Pace þie! Cu dor dumnezeiesc, pace þie, unsul Meu dupã
rânduialã cereascã! Sã nu pãrãseºti pe copiii Mei. Ei sunt mici
ºi n-au fricã. Tu eºti mai mare, ºi nici atât sã n-ai fricã. Ei sunt
fãrã de apãrare pe lume, dar Eu sunt apãrarea lor cereascã. 

Pace þie, ºi stai pe cãrare! Eu sunt cãrarea ºi viaþa ta. Eu
sunt ºi adevãrul tãu. Eu sunt, ºi sunt cu cei credincioºi fãgã-
duinþelor Mele. 

Am luat masã cereascã cu tine. Sã fie hrana Mea întru
tine! Sã fie pace ºi iubire între tine ºi lucrarea Mea! Mângâ-
ierea Mea o las peste tine. Mângâierea Mãicuþei Mele o las
peste tine. Amin, Amin, Amin.

9/22 februarie 1993

Praznicul Învierii Domnului 

Îndemn ºi mângâiere spre putere duhovniceascã. Domnul aºeazã
poporul creºtin la rugãciune pentru alesul Sãu Irineu. 

BBBB inecuvântatã este aceastã aleasã ºi sfântã sãrbã-
toare, praznic al praznicelor când Fiul Treimii

Dumnezeieºti, dupã ce S-a arãtat oamenilor ºi S-a dat spre
rãstignire, S-a ridicat deasupra morþii ºi a cãlcat cu moartea
pe moarte ºi a înviat Domnul. Amin. 

Eu sunt Domnul. Eu sunt Cel ce a înviat. Am înviat ca
sã fie vii toþi cei care au crezut ºi care cred ºi care va fi sã
creadã acestei mântuiri. Eu sunt, ºi sunt cu pacea deasupra
voastrã ca sã cobor cu ea în voi ºi peste voi. 

Pace în voi ºi peste voi, iubiþilor, cãci pacea din voi
plânge dupã mângâierea ºi dupã viaþa ºi dupã învierea Fiului
Domnului, Care a adus învierea peste fii. Pace în voi ºi peste
voi, cãci v-a umplut de durere tãcerea Mea, dar nu vã va birui
durerea. 

Iatã, sunteþi aproape biruiþi, dar Domnul a venit la voi
ºi cuvinteazã ºi rosteºte lucrare de pace ºi de nãdejde ºi de în-
viere din durere. Eu vã iubesc, dar voi, cei tari ai Mei, ºtiþi du-
rerea Mea ºi cuiele Mele ºi ranele Mele. Mi-e dor de vinde-
carea ranelor Duhului Meu, aºa cum vã e ºi vouã dor, cãci
dorul Meu s-a deºertat în voi ºi strigã din voi la Tatãl Meu ºi
al vostru, ºi iatã, Tatãl M-a trimis la voi, M-a trimis pentru
dorul care plânge în voi; ºi iatã-Mã cu voi, ºi binecuvântând
între voi. 

Eu sunt. Hristos a înviat! Bucuraþi-vã! Cel ce a înviat
rosteºte urarea Paºtelui cel veºnic rosteºte la voi ºi cu voi. Bu-
curaþi-vã, ºi daþi drumul durerii din voi! ªi Eu sunt îndurerat,
ºi sunt în voi îndurerat, cã n-am altã iesle, iubiþii Mei. Aici
Mi-e ieslea binecuvântatã în care vin ºi cuvintez cu bucurie ºi
cu durere, dar peste durere va birui bucuria biruinþei, prin cei
credincioºi ai Mei, prin cei curaþi ºi mari dintre cei mici ºi
curaþi ai Mei. 

O, copiii Mei cei mititei, Eu nu pot cu toatã lucrarea pu-
terii în voi dacã voi sunteþi doborâþi de dureri ºi de încercãri ºi
de ispite care bat înspre voi. Nu aºa vreme este pentru voi, ºi
pentru voi este vreme de biruinþã ºi de mãrire, ºi ridicaþi-vã
mari întru mãrirea Domnului. Rãstigniþi durerile voastre,
osândindu-le prin cuvântul nãdejdii care lucreazã de la Dom-
nul în voi, dar sã biruiascã lucrarea nãdejdii celor fãgãduite de
Domnul prin voi. Voi nu aveþi ajutor pe pãmânt, cãci pãmântul
a amorþit ºi e strãin de viaþã înviatã întru Domnul, dar aveþi
armata cereascã cu voi, sã ºtiþi cã o aveþi. Deschideþi ochii ca
sã vedeþi cetele cereºti biruind pentru voi ºi prin voi ºi din voi.
Deschideþi ochii mari ºi priviþi ºi vedeþi cum vine biruinþa de
la Domnul, cãci oamenii pãmântului se vor trezi pe neºtire cu
biruinþa pe care o lasã Domnul peste lucrarea Sa ºi prin lu-
crarea Sa. Sculaþi-vã! Supuneþi sub cuvânt durerea ºi legaþi-o
prin cuvânt ca sã stea departe de voi. Sculaþi-vã în Domnul,
sculaþi-vã tari, cãci Domnul este! ªi dacã este, este ºi cu vre-
mea biruinþei în faþa Sa, ºi trimite biruinþa Sa înaintea Sa. 

O, nu mai fiþi aºa de mititei, ºi staþi mari, iubiþilor, cãci
vine vremea celor mari de la Domnul ºi vine vremea mãririi.
Aduceþi Mie mereu inimile voastre durute ºi lucraþi cu lucra-
rea credinþei în faþã, lucraþi prin Domnul Iisus Hristos, cãci
biruitor este numele Meu. Nu vã uitaþi spre pãmânt, cãci
pãmântul va fi de ajutor lucrãrii Domnului ºi vã veþi minuna
de minune mare. Voi pune lucrul lucrãrii Mele peste tot pe
unde voi lucra, ºi voi fi ascultat de orice fãpturã, ºi fãptura se
va supune sub lucrul Creatorului. Dar voi nu slãbiþi, ºi fiþi tari
ºi sãnãtoºi în toate, ºi în toatã vremea, aºteptând slava Mea,
care va veni la voi, ºi de la voi se va vedea peste pãmânt.

În numele Tatãlui Meu, rostesc cuvânt la voi ºi spun:
ridicaþi-vã din dureri ºi din neputinþe ºi lucraþi cu nãdejde prin
lucrarea cuvântului Meu aºa cum aþi lucrat ºi pânã acum. Vin-
decaþi ranele de la voi, cã nu este loc pentru ele la voi. Nu daþi
loc ranelor ºi durerilor sã se aºeze la voi. Voi sunteþi fiii Dom-
nului. Nu vã lãsaþi biruiþi de neputinþele care vin spre voi. Ele
nu pot birui împotriva voastrã. Ele ascultã de Mine. Aceasta
sã ºtiþi voi, ºi aºa sã lucraþi. Lucraþi lucrul ce vã este dat.
Orice ar veni strãin la voi ca sã vã încerce, spuneþi-Mi Mie,
Stãpânului vostru, ºi Eu voi veghea ºi voi pãzi pe ai Mei ºi îi
voi îngriji în toatã vremea. Voi binecuvânta pe toþi cei care
lucreazã bine în dreptul acestei lucrãri dumnezeieºti ºi voi
avea grijã de locul ieslei Mele ºi de toate câte vor ieºi ca sã
fie lucrate prin cuvânt.

Iatã, Domnul suflã peste voi. Luaþi putere, ºi bucuraþi-vã
lucrând în numele acestei lucrãri, a Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh, Duhul Preasfintei Treimi, Care a lucrat pe cele
vãzute ºi pe cele nevãzute. 

Duhul Domnului sã fie cu voi, sã fie cu putere, cu lu-
crare de înviere, ºi lucraþi! Amin. 

Verginica este vie peste voi. Sã învieze cu putere lucra-
rea duhului ei deasupra ieslei Mele ºi sã lucreze Verginica
peste voi. Amin. 

– PPPP ace vouã! Mama Gigi coboarã mângâierea
ei. Hristos a înviat! Hristos sã fie viu în voi,

întru nãdejdea celor fãgãduite prin aceastã lucrare de cuvânt. 
Domnul este cu voi. L-a trimis Tatãl la voi, cã I-a fost

milã de inimile voastre îndurerate. Am venit ºi eu, prin cu-
vânt, ca sã vã mângâi durerea. O, nu e bunã durerea asta a
voastrã. Iatã, vã slãbeºte în lucru ºi pune cerul sub tãcere, ºi
nu e bine la voi fãrã vorbirea cereascã. 

Copiii mei, acum vorbim în sãrbãtoare, ºi aº voi sã vor-
bim ºi mai cu sãrbãtoare, chiar ºi când nu scrie sãrbãtoare. Aº
voi sã petrec cu voi ºi cu sãrbãtoare mereu la voi, dar sãrbãtoa-
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rea mea de la voi este sfinþirea voastrã, copii ai celor sfinte.
Am venit la voi cu sãrbãtoare, ºi vã dau sãrbãtoare ºi binecu-
vântare cu sãrbãtoare ºi vã umplu de pace inimioarele durute. 

Binecuvântatã sã vã fie hrana cea pentru duh ºi cea
pentru trup, ºi cumpãtarea sã vã fie binecuvântatã. 

Iubirea mea tânjeºte dupã voi, dar v-am rugat pe voi sã
învãþaþi faþa lui Dumnezeu, ºi iarãºi vã rog: învãþaþi-o. Iarã ºi
iarã vã rog: învãþaþi faþa lui Dumnezeu în voi, cã multe lucruri
minunate dau sã vinã la voi prin aceastã lucrare. Fiþi dupã chi-
pul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, ºi aceasta sã vã fie lucrarea,
cãci cerul are la voi lucrarea sa, dupã asemãnarea sa. 

Iubiþii mei, Hristos a înviat! Aceastã urare sã fie adevã-
ratã în cei ce o rostesc, cãci altfel, mincinoºi sunt unii ca ace-
ia. Cei ce nu-L au viu pe Hristos în ei ºi rostesc cu guriþa ºi
zic: „Hristos a înviat!“, aceia mincinoºi sunt, ºi adevãrul nu
este în ei.

Hristos a înviat, rosteºte mama Gigi pentru toþi copiii
mei care au rãmas sub ascultarea ºi sub împlinirea acestei lu-
crãri de cuvânt ceresc, cãci lucrarea Domnului va birui peste
tot ce este cu neputinþã la oameni, ºi oamenii vor vedea pe
Dumnezeu. Amin. 

Copiii mei care aveþi sub grijã acest cuibuºor de copii
ai mei! Copiii mei Marian ºi Victoria, cei ascultãtori, cei du-
hovniceºti ºi tari în credinþã, lucraþi cu credinþa voastrã în fa-
þã ºi în toate laturile, cãci voi sunteþi copii ai biruinþei cereºti,
iar sfinþii care au biruit în vremea aceasta lucreazã cu voi ºi
în voi ºi peste voi ºi pentru voi. Mã uit la voi ºi vã iubesc ºi
vãd cât mã aºteptaþi, ºi m-am arãtat ridicându-mã ºi m-am
lãsat vãzutã de cei cu darul vederii, cãci mi-a fost milã de voi.
Mã uit cât dor vã este de cer, ºi de Domnul, ºi de mine, ºi iatã,
cuvântul cerului a venit pentru voi ºi s-a sãlãºluit la ieslea sa
ºi a stat în sfat. Dorul vostru a coborât la voi cerul, cã v-a fost
dor de cer ºi de mângâiere, ºi de nãdejde vã e dor. Cerul nu
îngenuncheazã în faþa necredincioºilor. 

O, cerul biruieºte, ºi acum lucreazã cu grabã biruinþa
aºa cum vedeþi voi cã lucrãm. Cã va veni, aºa cum am rostit,
va veni de la mari depãrtãri ºi va fi închinat Domnului mult
lucru pentru lucrat, ºi voi veþi fi ca împãraþii care primiþi da-
rurile pentru Împãratul vostru, Dumnezeu, Cel ce Se sãlãºlu-
ieºte în ieslea pregãtitã ºi arãtatã aici. 

Rostiþi mereu purtând pe buze numele celui din bise-
ricã ºi nu vã descurajaþi de tãcerea lui, cãci mare este strâm-
torarea lui care vine de la necredinþa fariseilor ºi cãrturarilor
ºi învãþãtorilor cei morþi cu viaþa. Nu-l daþi din inimã ºi din
guriþã, cã nici el nu mai are bucurii. Rugaþi-vã pentru el, ru-
gaþi-vã mereu, ºi sã ºtiþi cã cele rostite pentru el nu se pot des-
fiinþa, ºi va fi sã lucreze Domnul cu mânie ca sã-ªi împlineas-
cã fãgãduinþele rostite. Rostesc ºi pentru el: Hristos a înviat,
ºi pace de la Cel înviat! Domnul îl poartã pe umerii Sãi, cã el
nu mai poate merge. El este ca un om care stã, cã i s-a luat
mersul, dar Domnul îl duce pânã în faþa slavei, ºi îl va aºeza
Domnul ca sã stea ºi ca sã meargã ºi îi va da rãbdare ºi putere
ºi îl va duce pe umerii Sãi Domnul. 

Pace vouã împreunã cu el, ºi lui împreunã cu voi, cãci
sunteþi fiii aceleiaºi lucrãri cereºti. Amin, amin, amin. 

6/19 aprilie 1993

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Legea sfinþeniei va fi legea poporului român. 

FF iul Treimii Dumnezeieºti rosteºte cuvânt peste
grãdina Sa cea pregãtitã prin cuvânt ca sã stea

înaintea Sa ºi sã se audã glasul Sãu peste grãdina Sa cea alea-
sã. Amin. 

Eu sunt Cuvântul. Pace vouã, cãci numele Meu este
Cuvântul! Pace vouã, ºi înãlþare vouã, cã e praznic de înãl-
þare! Iatã, înãlþarea Mea la Tatãl a fost ca sã Mã duc ºi ca sã
pot veni la cei ce poartã numele Meu întru ei. Iar înãlþarea ce-
lor ce cred în Mine, este întoarcerea Mea la ei ºi întru ale lor,
ca sã fiu cu ei, ca acolo unde sunt ei, sã fiu ºi Eu. ªi iatã, sunt
cu ai Mei, cu cei ce cred ºi aud pe Domnul, cãci Domnul aºa
lucru are în vremea aceasta. 

Pace peste România Mea ºi înãlþare spre Mine ca sã pot
veni la ea, dupã cum am fãgãduit, cãci în ziua când Eu M-am
înãlþat lângã Tatãl, am vãzut planul în mâna Tatãlui Nostru ºi
am vãzut naºterea unui popor ºi slava pe care i-a dat-o Tatãl
la naºtere, cãci de la naºtere a fost uns acest popor, ºi de
atunci ºi pânã acum cerul îi lucreazã slava. 

Duhul potrivnic n-a mai avut tihnã ºi s-a sculat ca sã
prigoneascã acest popor, ºi România a fost în toatã vremea
sub crucea ei, dar ungerea cea dintru început i-a pãstrat sãnã-
toasã sãmânþa, ºi a ajuns Sfânta Treime cu România, ºi vine
vremea sã-i fie plãtitã rãbdarea de sub cruce. Iar voi, cei
aºezaþi de Mine ca sã staþi în faþa Mea, întãriþi-vã inimile ºi
genunchii întru nãdejdea acestei fãgãduinþe ºi staþi cu mâinile
în sus, ca sã primeascã România slava ei. E zi de înãlþare.
Înãlþaþi inimile ºi credinþa ºi strigarea ºi staþi bine în numele
României. Staþi în slava Mea, staþi cu România în faþa Mea ºi
purtaþi-o spre Mine, ca sã Mã port spre ea ºi sã-i dau slava
Mea. 

Cobor la voi cu întãrire ºi cu putere ca sã vã dau din ele
ºi sã puteþi, iubiþii Mei, cã nu vã las fãrã cer, nu vã las fãrã bi-
ruinþã, ºi veþi putea cu Mine. Eu pentru aceasta M-am dus la
Tatãl, ca sã pot veni iar la ai Mei, ca sã pot veni la voi, cei ce
staþi înaintea slavei Mele, care va fi vãzutã peste România. 

Sã nu se tulbure inimile voastre pentru cercetarea Ro-
mâniei. Eu sunt, ºi sunt ca s-o trezesc ºi ca sã n-o gãsesc fãrã
de veghe. Eu sunt cu milã peste ea. Sunt venit cu zdruncin,
dar am amestecat mila ºi lucrez ca s-o deºtept. Am trimis car-
te unsului României ºi i-am spus cã voi trece ca s-o trezesc pe
ea ºi n-am lucrat pânã n-am cuvântat mai întâi. I-am spus un-
sului Meu cã voi fi necruþãtor ca sã-i gãtesc venirea. I-am
spus cã prin puterea pe care o las peste aceastã grãdinã voi lu-
cra cu putere, ºi el va veni la locul sãu. Voiesc sã vin ºi sã las
iar carte, ºi sã meargã spre el cartea Mea, ºi sã fie el întru cele
de la Mine, ca sã se lucreze cu cerul pentru cãrarea cea bunã,
dar ridicaþi glasul credinþei celor fãgãduite ºi staþi întru pu-
terea Mea, ca sã rãspândesc credinþã adevãratã pentru lucrul
acestei grãdini, cãci Eu sunt. 

Cel ce grãieºte la voi, sã Se audã ºi sã nu fie tãgãduit,
cã iatã, cerul lucreazã cu pãmântul. Lucreazã Domnul cer nou
ºi pãmânt nou, ºi biruinþa aceasta este aºteptatã de veacuri, iu-
biþii Mei. Voiesc sã întrupez cerul cel sfânt în cei aleºi ai nea-
mului României, ca sã aibã Domnul stâlpi în preajma unsului
Sãu. O, Mã uit peste înþelepþii României ºi Mã doare, ºi voi
sã-i strig ºi sã le spun de Mine, ºi ca sã fie ca Mine ºi nu ca
ei, cãci am cerul în braþe ºi voiesc sã-l aºez întru ai Mei ºi sã
lucrãm minuni ºi slavã despre care nu s-a mai pomenit. 

O, dacã tu, România Mea, dacã ai ºti tu sã Mã primeºti
ca pe bunul tãu, te-aº slãvi fãrã sã mai guºti plata necredinþei
ºi a netrezirii. Dar iatã, trec pe deasupra ta ºi strig ca sã te ri-
dic ºi ca sã ºtii cum sã-þi fie statul ºi umblatul, ºi ca sã înveþi
sã deosebeºti dreapta de stânga ta ºi sã te îmbrãþiºezi cu Crea-
torul tãu, Care vine ca un Mire la tine, ºi ca sã vii în dragostea
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dintâi ºi întru sãrbãtoare la masã cu Mine. Cãci voi întinde
masã cereascã în mijlocul tãu, ºi va veni ca sã te vadã mul-
þime însetatã de Dumnezeu, dar legea ta va fi cereascã, ºi va
fi legea sfinþeniei peste tine, ºi Eden curat în tine, ºi Duh
Sfânt lucrãtor ºi împãrþitor de la Mine prin tine, prin cei ce
vor voi cu Mine ºi ca Mine, dar scoalã-te ºi te înalþã ºi cautã
spre Mine ºi dã de la tine necredinþa. 

O, iubiþii grãdinii Mele, fericiþi sunt cei ce cred acestei
lucrãri dumnezeieºti care este nãscutã în România, iar cei ce
nu cred, vor fi luaþi cu spaimã ca sã vinã spre cele lucrate de
Dumnezeu în ea. 

Sãrbãtoare cu pace. Pacea Mea dau vouã; vouã, celor
ce staþi înaintea Mea; vouã ºi celor veniþi la izvor, ca sã beþi
ºi sã fiþi vii ºi sã aveþi pe Duhul Sfânt ºi sã-L împãrþiþi pentru
slava României ºi pentru înãlþarea ei spre slavã vãzutã. Iatã,
suflu peste voi ºi peste inimioarele cele dulci care au venit la
izvor. Dulcele lor ºi dulcele cel ceresc sã se facã un vas ce-
resc din care sã ia ºi sã învieze cei ce vor lua. Îmi ating mâna
Mea cea cereascã, cea nevãzutã, ºi pun pace ºi veºnicie ºi
iubire ºi putere de neînvins pun pe creºtetul celor ce beau din
cer în ziua aceasta de mãrturie cereascã. Eu sunt. Prin cuvânt
sunt. Din veac ºi pânã în veac prin cuvânt sunt ºi lucrez întru
cei ce se sfinþesc pentru ca sã primeascã pe Domnul. 

Hristos, Domnul Cel înãlþat la Tatãl ºi nedespãrþit de
cei ce ºtiu sã creadã ºi sã lucreze prin El, vã dã vouã urare
creºtineascã. Din cele cereºti rosteºte Domnul: Hristos S-a
înãlþat! Adevãrat sã fie cuvântul acesta, cãci dacã nu S-ar fi
înãlþat, n-ar fi venit la ai Sãi ca sã fie cu ei ºi în ei cu împãrãþia
Sa cea veºnicã. ªi iatã, vremea biruinþei ºi a arãtãrii slavei vã-
zute vine din ceruri ºi se pregãteºte venind. 

Iatã, cu voi sunt! Binecuvântatã sã vã fie vouã iubirea
ºi credinþa ºi veghea ºi sãrbãtoarea acestei clipe cereºti cu tot
ce aduceþi numelui Meu ºi în numele Meu. Vã prind ºi vã cu-
prind ºi vã încãlduresc ºi suflu Duh ceresc peste voi ºi peste
cei împreunã cu voi care iau de la Domnul ca sã aibã ºi sã fie
duhovniceºti ºi sfinþi pentru vremea slavei celei mari. 

Verginica este cu oastea de sfinþi ºi de îngeri ºi lucreazã
deasupra României ºi cântã împreunã cu Maica cereascã ºi nu
va fi încetatã cântarea cea pentru România: 

„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“.
Cerul cântã la voi ºi în voi. Nu vã ofiliþi sub loviturile

aruncate în voi. Ce vã poate face omul? Cereþi pe Duhul Sfânt
peste cei ce batjocoresc locul ieslei cuvântului Meu; cereþi sã
le iau solzii ºi sã vadã; cereþi, ºi aceºtia vor primi, ºi vor lãsa
armele lor ºi vor lua sfinþenia Mea ºi vor sta în ea, ºi prin ea
vor crede. 

Pace vouã! Ca unor copii mititei vã dau pacea ºi liniº-
tea cea întru Mine. Pace vouã, ºi celor ce vor crede prin voi!
Cel ce primeºte cuvântul vestit, platã de vestitor va avea.
Amin, amin, amin. 

14/27 mai 1993 

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Domnul îndeamnã la rugãciune pentru lucrarea de Duh Sfânt
peste pãmânt. 

BB inecuvântare de la Sfânta Treime, ºi sãrbãtoare
de Duh Sfânt peste Sfânta Sfintelor Noului Ieru-

salim, care s-a lãsat din cer pe pãmânt ca sã fie cer nou ºi pã-
mânt nou de la Dumnezeu. Duhul Sfânt întreit lucrãtorul adu-

ce cuvântul, cãci Dumnezeu este Cuvântul. Aduce Domnul
praznic ceresc, cãci cei din cer vin la voi ºi prãznuiesc cu voi
sãrbãtoarea cea de praznic a acestor zile însemnate în praz-
nicele acestui aºezãmânt venit de la cer. 

Binecuvântatã în cer ºi pe pãmânt sã fie prãznuirea cea
cu voi. Apostolii cei de atunci se bucurã la voi la amintirea
minunii limbilor de foc care au fost atunci coborâte peste ei.
Erau limbile Duhului Sfânt, iar focul Duhului Sfânt s-a arãtat
atunci în forma limbilor de foc, aºa precum este scris despre
botezul cu Duh Sfânt ºi cu foc, în numele Domnului Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

Pace peste sãrbãtoarea Duhului Sfânt! Pace peste lu-
crarea Duhului Sfânt cu Care lucreazã Dumnezeu în grãdina
Sa cea pusã de cer peste România! 

Pace vouã, celor din grãdina Domnului! Pace, ºi duhul
descoperirilor cereºti sã vã însoþeascã în lucrare! Pace ºi ru-
gãciuni de cerere sã se audã de la voi, ºi sã cereþi din mâna
Mea duhul descoperirilor cereºti peste voi ºi peste toatã Ro-
mânia, ºi de la ea sã ia fiinþã toatã fãptura care va sã se ridice
spre înviere ºi spre lucrarea Duhului Sfânt. Cuvintele Duhu-
lui Sfânt sunt pentru cei duhovniceºti care au pe Duhul Sfânt
coborât de la Dumnezeu înlãuntrul lor; care stau învãluiþi cu
Duhul Sfânt ºi lucreazã tainele Lui în mijlocul oamenilor.
Domnul lucreazã ºi de pe pãmânt ºi de deasupra, ºi aceasta
este taina cu care a lucrat Domnul lucrarea aceasta, dar cine
n-a înþeles pânã acum, cu greu va înþelege de acum, ºi de
aceea zic vouã sã cereþi lucrare de Duh Sfânt peste cei de pe
pãmânt, ca sã fie cer ºi Duh Sfânt peste fãptura lui Dumnezeu
ºi sã se vadã cerul Domnului lucrând ºi luminând ºi nimicind
puterea întunecimii de duh care este peste trupuri. 

Eram cu apostolii Mei, ºi cât am fost cu ei îi învãþam
tainele împãrãþiei cereºti ºi lucrare de Duh Sfânt îi învãþam,
ºi minuni de Duh Sfânt lucram în mijlocul lor, ca sã ºtie cum
sã poarte lucrarea Duhului Sfânt peste vreme. ªi nici unul n-a
putut pricepe de la carne ºi de la fire, dar când S-a lãsat Du-
hul Sfânt peste ei, atunci au rãmas lucrând ºi rãspândind din
Duhul Sfânt pânã acum, iubiþii Mei. ªi iatã, Domnul a ajuns
cu Duhul Sfânt lucrând, ºi voi sunteþi cei mititei luaþi în bra-
þul Meu ºi hrãniþi cu Duh Sfânt ca sã lucraþi cu Mine, dar
rugaþi-vã în Duhul Sfânt ºi învãþaþi Duhul Adevãrului ºi
rugaþi-vã ºi cereþi ca sã primiþi, cãci ºi Eu tot aºa am fãcut în
toatã vremea în mijlocul poporului care Mã urma în drumul
spre Tatãl. Stãteam la mijloc ºi împãrþeam Duh Sfânt ºi lu-
cram lucrare de minuni ºi coboram cer pe pãmânt ºi lucram
hranã cereascã între oameni, ºi dupã lucru Mã trãgeam în
munte ºi Mã rugam cu cereri cãtre Tatãl, ºi apoi am zis ºi uce-
nicilor Mei sã lucreze la fel, ºi le-am zis: «Cereþi, ºi veþi primi
de la Tatãl, în numele Meu». Aºa ºi azi spun: cereþi, iubiþii
Mei, cereþi în numele Meu, ºi Tatãl Nostru vã dã vouã în nu-
mele Meu. Eu sunt Mijlocitorul, ºi Tatãl vã iubeºte, ºi pe
mulþi îi va iubi prin voi, dar fiþi copiii cererilor, cerând pe
Duhul Sfânt sã facã luminã ºi sã se descopere lucrarea lu-
minii. Cereþi ºi veþi primi; cereþi în Duhul Sfânt al adevãrului.
Iatã, Domnul v-a dãruit bucuria în Duhul Sfânt ca sã vã bucu-
raþi în aceastã sãrbãtoare, sã vã bucuraþi în duhul descope-
ririlor ºi sã vã hrãniþi cu el. 

Lucrarea Duhului Sfânt, nu din voi, ci din Sine lucrea-
zã în voi, ca sã vã facã sã ieºiþi din voi ºi sã poatã intra în voi
Domnul ºi Duhul Sfânt al Domnului. Eu sunt mijlocitor la Ta-
tãl, ºi sunt însoþit de îngeri ºi de cetele sfinþilor, ºi sunt peste
voi cu cei din cer ºi lucrãm prin rugãciunile voastre, dar ce-
reþi pe Duhul Sfânt sã Se roage în voi în toatã vremea, aºa
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cum ºi Eu am lucrat în faþa Tatãlui Meu. Cereþi înnoirea lu-
mii, cereþi pentru oameni duhul credinþei în Dumnezeu ºi al
dragostei de Dumnezeu ºi al pocãinþei peste România.

Iubiþi-vã unii pe alþii aºa cum este lãsatã porunca aceea
care le-a cuprins pe toate întru ea. Eu sunt iubire ºi locuiesc
în loc cu iubire. Iubiþi ºi preþuiþi timpul ºi faceþi timp bun pes-
te voi ºi faceþi unul altuia timp bun ºi inimã tare ºi lucraþi du-
hul mângâierii, ºi sã treacã de la unul la altul duhul mângâie-
rii ºi al îndulcirii cereºti. Învãþaþi-vã unii pe alþii spre duhul
cel curat al rugãciunii celei vii. Învãþaþi din zi în zi mai mult
rugãciunea cea vie, cea care trãieºte în ea, ºi prin ea se face
lucrare vie. Rostiþi numele sfinþilor ºi chemaþi lucrarea înge-
rilor ca sã ia ºi sã ducã rugãciunile voastre în potirul ceresc,
ca sã aveþi hranã de la potirul ceresc spre voi. Învãþaþi-vã unul
pe altul cum sã vã fie gândul ºi cuvântul pentru ca sã fie
Domnul întru tãrie ºi întru lãrgime la voi ºi peste voi. Fiþi de-
sãvârºiþi întru toate ca sã fiþi oglindã unii altora. Fiþi sfinþi în
tot ceea ce faceþi, fiþi cer în tot ce faceþi, ca sã aibã Domnul
cerul întreg pe pãmânt ºi sã se întindã în lãturi pãmântul cel
nou ºi sã odrãsleascã aceastã sãmânþã nouã de viaþã îndumne-
zeitã pe pãmânt.

Se bucurã Verginica, în taina bucuriei se bucurã ºi
lucreazã peste voi, alãturi cu toþi cei din cer. Cei din cer pri-
vesc la lucrul lui Verginica ºi la copiii ei ºi la vorbirea ei cu
copiii ei: 

– PP ace vouã, copiii mei, copii care aþi rãmas cu
mine ca sã mã ajutaþi ºi sã mã ascultaþi ºi

sã-mi aºterneþi lucrarea ºi grãdina ºi locul! Iatã, cu tot cerul
suntem, ºi suntem cu sãrbãtoare. Mama Gigi se bucurã ºi vã
cerceteazã ºi se uitã înãuntru ºi în jur. Iatã, eu vã însoþesc pe
toþi în zilele acestea de prãznuire lungã. Vã însoþesc cu duhul
descoperirilor cereºti, cã aceste zile sunt trecute la Domnul ca
zile de praznic ale acestui aºezãmânt ceresc. Cerul sãrbãto-
reºte zilele de sãrbãtoare ale acestei grãdini, ºi iatã voi ce fa-
ceþi, cã voi aduceþi aceastã grãdinã spre starea de început
când Domnul a aºezat viaþa pe pãmânt. Ce bucurie pe ei când
vãd ce pregãtire se începe ºi ce reparare se urcã spre cer! Du-
hul vieþii se coboarã iar, pentru ca sã se înnoiascã fãptura, ºi
iatã, unim începutul cu vremea de acum ºi Domnul face îm-
pãcarea fãpturii Sale.

Domnul aºa a spus odinioarã: sã nu se sminteascã po-
porul creºtin cã trupul meu nu începuse starea de post ca în
grãdina cea de la început, cã va veni vremea când eu voi posti
ºi iarãºi voi posti spre plinirea vremilor Domnului. ªi iatã
vremea, cãci eu sunt în voi, ºi voi fi, ºi voi împlini în voi toatã
lucrarea spre sãvârºire, ºi ne vom uni întru împlinirea tainei
mântuirii, care iatã, se aratã ºi înmugureºte ºi înfloreºte peste
mulþimi, ºi va înmiresma mulþimile ºi le va hrãni cu Duhul
Sfânt. 

Întãriþi-vã pe aceastã piatrã a mãrturisirii vieþii fãrã de
moarte ºi staþi întru viaþa aceasta pânã va birui viaþa aceasta
peste mulþimile care vor lua calea lui Dumnezeu. Eu sunt cu
voi ºi veghez neîncetat ºi ridic cereri pentru voi. Cereþi în nu-
mele meu, cereþi Domnului Iisus Hristos, cereþi ºi veþi primi,
în numele meu. Precum Tatãl vã dã în numele Fiului, aºa ºi
Domnul Iisus Hristos vã dã tot ce cereþi în numele meu, cãci
sunt mijlocitoare la Domnul pentru voi, iar voi sunteþi ai mei
din partea Domnului. Toþi sfinþii mã însoþesc ºi lucrãm ace-
eaºi lucrare de ocrotire ºi de ajutorare pentru voi ºi pentru toþi
cei ce lucreazã. Toþi sfinþii lucreazã peste România ca s-o tre-
zeascã ºi ca s-o sfinþeascã, fiindcã legea sfinþeniei va acoperi
pe România, ºi ea va fi fãclia Domnului. Întãriþi-vã ºi iarãºi

zic întãriþi-vã pe piatra acestei mãrturisiri ºi staþi bine pe
aceastã temelie cereascã ºi fiþi fii ai desãvârºirii Domnului
între oameni! 

Sã se coboare rod de trezire peste poporul creºtin care
are numele scris în aceastã carte de lucrare cereascã. Sã se co-
boare rod de înþelepciune peste biserica cea din afarã, ca sã
aducã lucrare de pocãinþã ºi de luminare turma cea din afarã
ºi sã caute sã pascã pãºune adevãratã, precum la început aºa
ºi în vremea aceasta.

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, sã se
lase aceastã pecetluire peste voi, spre bucuria prãznuirii care
este sãrbãtoritã la voi, cãci zilele acestea sunt zile care poartã
numele prãznuirii grãdinii în care sunteþi aºezaþi. 

Pace vouã, iar Ierusalimul de la voi sã ia viaþã peste
neamurile pãmântului ºi sã se mãreascã neamul cel ceresc!
Amin, amin, amin. 

24 mai/6 iunie 1993

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

România, þara strãlucirilor. 

DD umnezeu este Domnul, ºi Se aratã, ºi lucreazã
prin cuvânt, cãci Cuvântul este numele Domnu-

lui. Cuvântul lui Dumnezeu se lasã peste ieslea cea nouã, care
este aºezatã în România. 

Pacea Mea ºi cuvântul Meu ºi masã cereascã între Mi-
ne ºi tine, unsul Meu, cãci tu ai ungere cereascã ºi nu pãmân-
teascã. Stau din nou în sfat ceresc cu tine ºi lucrez prin cuvânt
ca sã-þi întãresc ºi sã-þi desãvârºesc credinþa ºi statura faþã de
lucrarea pe care o lucrez din cer peste pãmânt dupã cum este
scris în vremea aceasta. Ia aminte ºi te aºeazã bine. Ia arma
credinþei ºi coiful mântuirii ºi stai bine, iubitul Meu. Nu te
teme, nu te clãtina. Eu sunt; Eu ºi slugile Mele prin care-Mi
cobor lucrul ºi cuvântul, cãci Domnul aºa a lucrat în veacurile
Sale. Aºa ºi acum este lucrul Domnului, cãci România Mea ºi
a ta are pregãtitã cununã de slavã ºi rochie de serbare în
mijlocul neamurilor, dupã cum am vestit Eu din vreme. 

Am vestit-o pe România prin proorocii cei mari, prin
care Tatãl Meu Îmi pregãtea venirea în lume. Am vestit de un
popor nou, de un lucru nou, de o þarã a strãlucirilor, care va fi
piatrã de tocmealã între neamurile pãmântului ºi care va lua
cununa biruinþei la plinirea rãbdãrii ei. Am coborât aceastã
lucrare pe pãmânt ºi sunt prin ea în mijlocul României ºi stã
cerul deasupra României lucrând ºi binecuvântând din aceas-
tã grãdinã în care Mi-am aºternut vãzut ieslea cuvântului
Meu. Dar voiesc sã Mã las vãzut ºi slãvit peste România Mea,
cã iatã ce-þi spune Domnul tãu, rege al României. M-am suit
la Tatãl dupã înviere ºi am vãzut în mâna Tatãlui Meu planul
pentru þara alegerii cereºti, cãci odatã cu întruparea Mea între
oameni a întrupat Tatãl Meu pe România, ºi aºa s-a nãscut un
popor care a mers odatã cu Mine, purtând prin vreme crucea
Mea ºi taina biruinþei cu care Mã voi întoarce în faþa tuturor
neamurilor pãmântului. 

Este scris în Scripturi despre taina întoarcerii Mele, cãci
am lãsat fãgãduinþa înfãptuirii de cer ºi de pãmânt nou, peste
care va domni dreptatea ºi adevãrul ºi peste care se va lucra
viaþã fãrã de moarte, ºi peste care nu va mai lucra timpul. ªi
iatã, dau sã vin vãzut ºi sã suflu peste România Duh Sfânt de
încopilãrire ºi de naºtere de sus, de naºtere cereascã, dupã cum
este scris în Scripturi în vorbirea Mea cu Nicodim cel de
atunci, cãci aºa i-am spus: «Cine nu se va naºte de sus, din
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Duhul Sfânt, nu va intra cu împãrãþia cerurilor, care se lasã
pe pãmânt». Iatã, dau sã suflu cer nou ºi pãmânt nou, cãci cele
rostite vin spre împlinire ºi nu se iau înapoi cele fãgãduite. 

Nici un popor nu are rostitã o pildã mai frumoasã ºi
mai veºnicã peste el ca ºi pilda rostitã de poporul român.
Eram cu apostolii cei de atunci ºi rosteam pilde ºi ziceam:
«Cu cine voi asemãna împãrãþia cerurilor?». ªi ucenicii în-
þelegeau pildele ºi înþelegeau ce este împãrãþia cerurilor. Dar
poporul român a dat din el o pildã ºi a vorbit din sufletul sãu
despre un împãrat care are întru sine o împãrãþie prin care va
aduce tinereþe fãrã de bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Eu
sunt, ºi sunt în braþe cu aceastã împãrãþie ca sã o dau celor ce
au ridicat pilda aceasta spre ceruri, ºi nimic nu împlinesc fãrã
sã vestesc mai întâi. ªi iatã, dau sã lucrez vãzut ºi sã suflu
peste acest neam duh de încopilãrire ºi de înviere ºi de nepri-
hãnire, cã vine vremea Scripturii care spune cã pãmântul va
da înapoi pe morþii de sub el. 

Iatã, trâmbiþa cereascã sunã de ºaptezeci de ani în mij-
locul României. Au trecut ºaptezeci de ani de stãpânire strãi-
nã de Dumnezeu, ºi fiara roºie îºi risipeºte ultimele zvârcoliri
ºi se aratã zorile împãrãþiei cea care va lucra dreptatea Dom-
nului ºi cununa dreptãþii ºi a fiilor ei. Scoalã-te, tatã, scoalã-te
bine, ºi sã crezi tu apoi în lucrarea Mea, sã crezi mai mult de-
cât pânã acum. Eu sunt aceastã lucrare de nouã ºi bunã ves-
tire ºi nu sunt strãin prin cele ce lucrez, cãci am vestit din vre-
me ºi apoi am lucrat. De patruzeci de ani cobor cuvânt în mij-
locul României, de patruzeci de ani pietruiesc calea Mea ca
sã vin cu slavã vãzutã peste þara cea nãscutã odatã cu Mine în
trup ºi în duh. E mare taina despre România; e cereascã ºi e
adevãratã, iubitul Meu. E mare taina Mea cu tine. Nu e înþe-
lept pe lume ca sã priceapã taina Mea, dar este înþelepciune
cereascã pe pãmânt, ºi cu ea lucrez spre desãvârºire peste cei
credincioºi care nu Mã tãgãduiesc.

Iatã, înþelepþii României nu ºtiu sã Mã iubeascã dupã
adevãr ºi nu ºtiu sã te iubeascã nici pe tine, cãci taina iubirii
nu se poate lucra de cei ce iubesc slava cea trecãtoare. Înþe-
lepþii României nu au viaþa Mea întru ei ºi nu sunt deprinºi sã
lucreze întru Mine prin lucrul lor peste România. Iatã, iubitul
Meu, Duhul Meu e îndurerat pentru necredinþa care lucreazã
împotriva acestei grãdini cereºti, aºezatã de Mine prin cuvânt
în mijlocul României. Vin spre tine ºi îþi spun sã nu lucrezi
dupã sfatul celor ce dau sã loveascã în aceastã piatrã, cãci vei
vedea în curând pe unii ca aceºtia învinovãþiþi de cer cã sunt
împotriva Mea ºi a ta. Îi voi scoate vinovaþi faþã de Mine ºi
faþã de tine pe cei ce au cãutat ºi cautã încã sã se lupte în drep-
tul acestei lucrãri. Eu am lucrat prin cei mititei, prin cei ce
ºtiu sã se lepede de sine ºi sã creadã lucrãrilor Mele ca sã pot
da trup ºi fiinþã tainelor Mele cele vestite prin prooroci. Eu
stau cu cerul mâinilor Mele peste creºtetul acestui aºezãmânt
ivit din cele cereºti pe pãmânt. Nici tu sã nu stai altfel, ºi sã-þi
laºi mâna pusã deasupra numelui acestei grãdini, cãci eºti
rostit de Dumnezeu, eºti rostit pe nume ºi eºti mãrturisit prin
piatra care stã de strajã peste grãdina cuvântului Meu. Am pus
înaintea ta aceastã piatrã ºi aceastã lucrãturã curatã, ºi de aici
lucrez putere în fiecare zi ºi îþi gãtesc calea ca sã vii. 

Mai-marii bisericii s-au împietrit ºi au lovit în cel ce
este între ei ºi l-au ameninþat ºi i-au oprit paºii spre izvorul
Meu de aici, dar el rabdã ºi aºteaptã în taina inimii ºi crede
împlinirilor vestite ºi crede cã vor veni ºi se vor vedea împli-
nindu-se. El s-a izbit de zidul necredinþei lor ºi stã rãnit, ºi
stã; stã, cã i s-a luat mersul sãu ºi stã cu paºii, dar cu duhul
strigã: „Pânã când, Doamne, ca sã-Þi arãþi lucrarea Ta între

ei ºi sã-Þi urmeze?“. Dar taina acestei lucrãri lucreazã peste
România ºi mulþimi multe vin sã vadã ieslea cuvântului Meu
prin care curg izvoarele sfinþeniei ºi arãtarea nãdejdii care va
slãvi pe România ºi fãptura cea credincioasã din ea. 

Iatã, aºa am spus atunci: «Când va veni Fiul Omului,
va mai gãsi, oare, credinþã pe pãmânt?». Dar am o rãmãºiþã
rãmasã vie, ºi vom sufla Duh viu ºi va lucra Duhul Cel viu ºi
va învia peste fãpturi. Pleacã-þi genunchii tãi, rege al Româ-
niei. Ridicã mâinile spre ceruri ºi cere, ºi va primi România,
dar cere prin credinþa ta, cere biruinþã pentru grãdina cuvân-
tului Meu ºi peste credinþa fiilor Mei din ea, ºi cere izbândã
cereascã pentru cel din bisericã, cere biruinþa Mea, ºi a ta, ºi
a lui, cãci aºa va lucra lucrarea Mea cea vie ºi curatã ºi dreap-
tã peste România. Cel ce se iubeºte pe sine, nu poate peste
România, iar cãrturarii ºi învãþãtorii ºi înþelepþii României nu
ºtiu cum sã se trezeascã, nu ºtiu cum sã stea pentru România,
cãci fãrã Mine nu se poate sta. 

Au trecut trei ani de când cei de rang mare voiesc sã te
aducã la locul tãu. Ei voiesc, dar nu ºtiu cum sã voiascã. Ei te
iubesc, dar nu ºtiu cum sã te iubeascã, fiindcã voinþa ºi iubi-
rea dacã nu-ºi aratã rodul lor, acestea sunt neputincioase prin
ele, dar în Domnul nu tot aºa este. Domnul este împlinire prin
iubire, este împlinire prin credinþa cea bunã. Fii credincios, cã
vremea e târzie ºi avem de pregãtit cãrarea slavei. Fii dârz ºi
îndeamnã pe poporul Meu ºi al tãu spre duh statornic ºi spre
iubire de Dumnezeu.

Voi sufla cu Duhul Sfânt ca sã întrupez cerul sfânt în
cei curaþi ai neamului României, ca sã aibã Domnul stâlpi cu-
raþi ºi adevãraþi în preajma ta. Voi depãrta din preajma ta pe
toþi cei ce se iubesc pe sine mai mult decât pe România. Voi
lucra sã deosebesc adevãrul de neadevãr ºi voi întãri scaunul
României ºi îi voi da sfetnici buni ºi cu inima curatã ºi cu
iubire nefãþarnicã. Nimic nu este mai plãcut înaintea Mea ca
ºi omul bun ºi curat în gândurile ºi în lucrãrile sale. ªi voi lu-
cra aceastã lucrare în jurul tãu ºi voi întãri calea Mea printre
oameni ºi le voi da pe Duhul Sfânt, cãci duhul lumii a ajuns
la sfârºit. 

Ai grijã, iubitul Meu, nimic fãrã Mine. Când Eu lucram
o lucrare în faþa Tatãlui Meu Mã aºezam mai întâi cu mâinile
ridicate ºi ceream la Tatãl înfãptuirea cea bunã, cea din cre-
dinþã, ºi apoi Mã ridicam ºi lucram ceea ce ceream spre
împlinire. Când l-am ridicat pe Lazãr din moarte am stat mai
întâi cu mâinile spre Tatãl ºi I-am cerut, ºi apoi I-am mulþu-
mit, ºi numai apoi am împlinit strigare peste Lazãr. Iar tu lu-
creazã ca Mine, ºi vei primi de la Sfânta Treime. Vremea este
ca numai aºa sã lucrãm. Dacã vei crede în oameni, sã crezi
prin Mine, ca sã se împlineascã dupã credinþa ta. Eu prin cre-
dinþa unºilor Mei lucrez ºi împlinesc, iar planurile cele rele ºi
ascunse le zãdãrnicesc prin cei ce nu au mâinile curate ºi lu-
creazã cu ele împotriva unºilor Mei ºi a copiilor Mei. Fiii îm-
pãrãþiei Mele sunt purtaþi de braþele ei ºi nu este altã putere
pe pãmânt ºi în cer. 

Iatã ce-þi trimit: îþi trimit binecuvântare pentru întoar-
cerea acasã. Eu voi fi întru cei ce lucreazã pentru calea ta aca-
sã. România va învia ºi te va cere, ºi vei fi lucrãtor peste su-
fletul României. Voi lucra minuni vãzute, ca sã dau deoparte
pe cei ce sunt acum, cãci rãbdarea Mea voieºte întoarcerea tu-
turor celor ce au pãcãtuit împotriva Mea ºi a ta ºi a României.
Dar vom avea de lucrat apoi, ca sã aºezãm înviere bunã ºi tare
peste sufletul României. 

România Mea ºi a ta a uitat de Dumnezeu, nu-ºi mai
ºtie Dumnezeul ºi datinile ei curate ºi sfinte ºi nu ºtie cum sã
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se întoarcã ºi ca sã fie plãcutã Mie viaþa ei. Voiesc stâlp viu
în biserica Mea, ºi care sã lucreze dreptate peste turma Mea
ºi a ta. Nu mai pot cu pãstori care nu au milã de turmã, care
dorm ºi se veselesc din sângele turmei Mele. Eu nu aºa am lu-
crat în mijlocul turmei. Eu umblam ºi alinam ºi hrãneam ºi
cercetam, ºi eram ca o slugã pentru turmã, vindecându-i ra-
nele ºi înþelegându-i credinþa ºi suferinþa. Eu nu aveam tron
ºi casã. Casa Mea era aceea ca sã fac voia Tatãlui Meu ºi sã
lucrez lucrarea pentru care am venit de la Tatãl. Iatã, voiesc
sã stau cu împãrãþia Mea pe pãmânt ºi sã lucrez din ea cer nou
ºi pãmânt nou ºi viaþã fãrã de moarte sã lucrãm. Stai întru
Mine, dar întãreºte-te întru Mine ºi scoalã toatã casa ta ca sã
stea bine întru Mine ºi întru sfinþenie, cãci aºa vom putea pes-
te România, ca sã se ridice spre Mine sufletul României.
Adu-þi aminte de toate cuvintele Mele trimise þie, ºi hai, ca sã
fim gata pentru începutul cel nou, cel ceresc, cel fãrã de
sfârºit. E vremea Scripturilor împãrãþiei cerurilor pe pãmânt
nou. E vremea sã înceapã cerul cu România. 

Iatã, am pus înaintea ta lucrare de mãrturie ºi grãdinã
de început nou, ºi cât aº vrea sã te vãd intrând cu Mine pe
poarta cea gãtitã de cer pentru slava Mea ºi a ta! Scoalã-te,
tatã! Scoalã-te aºa cum M-am sculat Eu prin aceastã grãdinã,
cãci M-am ridicat în picioare ca sã arãt încã o datã cum sã
stea înaintea Mea fiii împãrãþiei care vine cu Mine. Gã-
teºte-te, tu ºi toatã casa ta, cãci Eu am ales pe România pentru
slava Mea din ea, ºi iatã, voiesc sã-i scot deasupra slava ei cea
ascunsã în taina cea cereascã ºi sã-i dãm frumuseþea cea din-
tâi, ºi veºmântul cel alb sã-l dãm pe ea, ºi sã cânte ea înaintea
Mea: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, Cel ce iarãºi
vine!“. Amin.

Fii credincios ca Avraam, cãci el a dorit sã vadã zilele
acestea, ºi iatã, le vede venind ºi se bucurã toatã seminþia lui
Avraam care a crezut de departe ºi a nãdãjduit spre zilele
acestea. Voi lucra sã-l scot din durere ºi din aºteptare pe cel
ce-l am uns din biserica Mea, ºi voiesc sã lucraþi împreunã ca
doi unºi cereºti, vestiþi din acelaºi izvor, vestiþi de Dumnezeu
ºi nu de oameni. Eu sunt Dumnezeul minunilor ºi al împlini-
rilor cereºti, rostite prin cuvânt, prin Duhul Sfânt al Treimii
Dumnezeieºti. 

Cerul rosteºte binecuvântare pentru întoarcerea regelui
României. Dumnezeu Cuvântul învãluieºte cu Duhul Sfânt pe
România ca sã se pregãteascã pentru slava ei. Domnul va da
la o parte pe cele ºubrede ºi va pregãti biruinþa împlinirilor
Sale. Amin. 

Pace þie, Mihail, rege al României! Pace ºi sfinþenie ºi
credinþã care se cere în vremea aceasta! Vom fi ºi vom lucra
ºi se vor aºeza la loc cele ce au fost, iar tu, iarãºi vei fi. Fii
întru Mine, ºi iarãºi vei fi vãzut peste România ºi în casa ei ºi
a ta. Am luat cu tine masã cereascã. Nimeni, ºi nici un duh
strãin de Mine sã nu împuþineze masa Mea cu tine. ªi vom sta
în tainã la masã cereascã ºi vom face sfat ºi vom lucra cereºte
peste România. 

Binecuvântatã sã fie lucrarea ta peste sufletul Româ-
niei, cã-þi voi da sfetnici curaþi ºi buni, pe care sã-i deprinzi
întru Mine, dar casa ta sã fie oglinda cea în care va sã se uite
România ºi sã lucreze împãrãþia Mea peste ea, cãci voiesc sã
scot rãul din casa Mea ºi din viaþa poporului Meu cel binecu-
vântat, iar fãrãdelegea ºi viaþa fãrã Dumnezeu sã iasã din ho-
tarele cele alese pentru slava ºi sfinþenia zilelor ce vin. Eu
sunt cu tine, dar sã fiu prin lucrarea ta. Lucrarea ta sã semene
cu lucrarea Mea, dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Mi-e milã
de România ºi nu voiesc sã o mai bat, nu voiesc sã o mai

zdruncin sau sã o curãþesc cu mustrare. Voiesc sã vin cu li-
niºte ºi cu pace ºi cu nãdejde peste ea. Voiesc sã-i pun veº-
mânt de mântuire ºi cununã de biruinþã. Voiesc sã fie ca Mine,
ºi sã am împãrãþia Mea în ea, ºi sã lucrez din ea lucrarea
Duhului Sfânt, aºa cum scrie în Scripturi ºi în prooroci.

Dumnezeul cerurilor a întocmit carte de mãrturie peste
unsul României. Harul Duhului Sfânt sã fie cu tine, rege al ce-
lei binecuvântate; cu tine, ºi cu toatã casa ta. Amin, amin, amin. 

30 mai/12 iunie 1993

Cuvântul Domnului cãtre Ioana Giosan 

Chemarea ei la solie cereascã. 

PP ace solului Meu! Pace þie, inimioarã dulce! Pace
de la Fiul lui Dumnezeu! Pace þie ºi Duh Sfânt!

Eu sunt Cuvântul. Pace þie, cãci vei merge cu solia Mea cãtre
unsul Meu, Mihail al României. Iatã lucrarea ta din mâna
Mea. Vei fi sol ceresc ºi nu pãmântesc, ºi vei lucra lucrare de
Duh Sfânt peste cel uns al Meu. Îþi dau însoþitor pe Duhul
Sfânt, ºi El va mãrturisi prin tine. Scoalã-te întru lucrare ce-
reascã ºi împarte-o pe ea cu mãsura Mea, cãci mãsura Mea va
fi prin inima ºi prin cuvintele tale. Nimeni sã nu ciugule cre-
dinþa celor ce cred lucrãrilor lui Dumnezeu. Fereºte-te, ca un
sol înþelept, fereºte-te de pãsãrile care umblã sã ciugule sã-
mânþa cea de la Dumnezeu semãnatã. Lucreazã lucrarea cre-
dinþei ºi sã iasã rodul ei peste cei ce nu ºtiu ºi nu vor sã creadã
vremilor ºi zilelor Domnului. 

Mergi cu solia Mea, ºi binecuvântatã sã-þi fie calea, ºi
cereascã sã-þi fie, cãci Eu, Domnul, te voi însoþi pe tine cu ce-
te de sfinþi ºi de îngeri lucrãtori de la Mine. Iatã, aºez cuvân-
tul Meu în tine ºi voi lucra înaintea regelui României, iar
mai-marii Mihail ºi Gavriil vor lucra cu darurile lor ºi te vor
însoþi ºi vor fi prin lucrarea ta de sol din partea Domnului
Savaot. 

Iatã, cerul lucreazã cu pãmântul. Se uneºte cer ºi pã-
mânt ºi se întocmeºte cer nou ºi pãmânt nou, prin care se lu-
creazã lucrarea dreptãþii, cea prin credinþã aºezatã la lucru. 

Pace þie, ºi mergi, în numele Meu, cãtre regele Româ-
niei, iar Eu voi fi cu tine. Iatã, suflu Duh Sfânt. Ia din Duhul
Meu ºi fii solul Meu înaintea celui uns al Meu. Binecuvântatã
sã-þi fie calea ºi hrana ºi apa ºi odihna ºi pacea. Domnul lasã
binecuvântarea Sa deasupra ta ºi Îºi lasã ocrotirea Sa cea fãrã
de sfârºit peste tine. Fii întru Mine, ºi Eu voi lucra mereu cu
tine, ºi prin tine voi lucra ori de câte ori te voi gãsi la lucrul
Meu, dar Eu voiesc sã fii mereu întru toatã viaþa cea plãcutã,
pe care voi s-o aºez peste toatã fãptura Mea. 

Pace inimii tale bineplãcutã Mie! Amin, amin, amin. 
30 mai/12 iunie 1993

Duminica tuturor sfinþilor 

Sfinþirea troiþei ridicatã pentru cinstirea zilei naºterii sfintei Virginia. 

SSSS e binecuvinteazã ºi se sfinþeºte cântarea de slavã
pe care o aduceþi în ziua aceasta de serbare ce-

reascã. Se serbeazã ºi pe pãmânt ºi întru cele cereºti sãrbãtoa-
rea duminicii tuturor sfinþilor. 

Pace ºi binecuvântare cereascã peste aºezãmântul ies-
lei cuvântului Meu ºi peste voi toþi cei care staþi, ºi cei care
sunteþi alãturaþi, ºi cei care iubiþi aºezãmântul Domnului Iisus
Hristos. Iatã Eu ºi ieslea Mea în mijlocul oamenilor, ca sã-Mi
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pot lucra împãrãþie veºnicã între cei iubiþi care vor îmbrãþiºa
viaþa împãrãþiei Mele. O, ºi când vãd sfinþii cerului, care as-
tãzi sunt serbaþi, când vãd cã se gãteºte plata rãbdãrii ºi a cre-
dinþei ºi a iubirii lor cu care au luptat spre Domnul, se vese-
lesc sfinþii ºi vã înconjoarã ºi vã învãluie, fiilor, ºi vã poartã
pe aripile slavei cereºti din iubire în iubire, cãci sfinþii sunt iu-
bire ºi vã poartã pe voi din slavã în slavã, cãci sfinþii sunt în
slavã cereascã. 

E mare sãrbãtoare, ºi în mijlocul serbãrii stã Verginica
în haina slavei ºi serbeazã cu sfinþii trecerea a ºaptezeci de ani
de la venirea ei între oameni. E mare taina venirii lui Vergi-
nica, dar e mare taina venirii ei între sfinþii cerului, cãci pu-
terea cea pentru voi este de atunci o îmbrãcare cereascã ºi o
tãrie cu care aþi fost îmbrãcaþi voi, cei care aþi fost gãsiþi lân-
gã ea atunci când ea a pãtruns în slava cereascã. Ferice creº-
tinilor care o au pe Verginica. Ferice celor care ºtiu bine cum
sã o aibã pe ea. Ea se poartã alãturi de Maica Fiului lui Dum-
nezeu. Ea are trecerea zilelor de acum când cei din necazul
cel mare au pãtruns ºi pãtrund în taina împãrãþiei cea din cer
lucratã pe pãmânt. 

Ferice celor ce au înþeles taina acestei lucrãri dumne-
zeieºti, care s-a nãscut de la Verginica. Eu am spus cã ea se
va arãta celor ce o ºtiu pe ea, ºi i se va vedea slava pe care o
are de la Dumnezeu, cãci trupul ei a fost sãlaºul Meu cel
supus, ºi Eu voi lucra cu ea mai mult decât cu Moise în faþa
slavei cereºti. Ea este însoþitã în lucrarea ei de Moise ºi Ilie,
aºa cum am fost Eu, dar ea are pe Mãicuþa Mea ºi pe fiul cel
dãruit de Mine ei când eram pe cruce, ºi toþi lucreazã în
vremea lui Verginica, toþi sfinþii ºi pãrinþii, toþi arhanghelii ºi
îngerii, toþi au intrat cu Verginica în sãrbãtoarea pregãtirii
României pentru slava cea vãzutã a împãrãþiei lui Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu. ªi va veni Stãpânul viei ºi va fi fru-
museþe cereascã ºi se vor împãrþi fericirile pentru fiecare
ceatã, pentru fiecare slavã, ºi se vor aºeza scaunele, dar se va
aºeza masa apoi, ºi Domnul lucreazã împreunã cu cerul ºi va
sta la masã cereascã împreunã cu cei ce lucreazã de pe pã-
mânt pentru gãtirea cãmãrii de nuntã ºi pentru muzica ce va
fi cântatã de corurile îngereºti deasupra pãmântului nou care
rãsare din el ºi care va da din el rodul vieþii cea fãrã de moarte
a veºniciei.

Lucraþi cu sfinþii, fiilor, ºi fiþi precauþi ºi iarãºi fiþi, ca
nu cumva sã se mai stingã flacãra care arde la voi. Sã nu cum-
va sã slãbeascã fierbinþeala cu care stãruiþi acum. Sã nu aveþi
grijã mai mare ca ºi grija pentru a þine aprins focul jertfei care
arde de la rugãciunea cea vie a Duhului Sfânt lucrãtor în voi.
Asta a fost aºteptarea Mea de veacuri, sã am lucrarea Duhului
Sfânt, Cel fãrã robie, Care lucreazã din Sine ºi Care grãieºte
din Sine. Nu cumva sã se stingã aceastã trãire la voi, ºi din zi
în zi sã fiþi tot mai adevãraþi prin ceea ce aduceþi voi jertfã din
inimile voastre, din duhul vostru spre Duhul Sfânt, cãci Tatãl
Meu aºa închinãtori voieºte. Vã dau pe Duhul Sfânt ca sã
lucreze în voi, ºi mereu vã dau puteri cereºti ca sã purtaþi pe
Duhul Sfânt ºi sã daþi din El lui Dumnezeu ºi celor ce vor fi
cu Dumnezeu. Duhul sã nu-L stingeþi, iubiþii Mei, dar aici
trebuie sã vã lãsaþi ajutaþi încã. Nimic nu este mai de preþ ca
viaþa Duhului Sfânt în voi, dar în privinþa asta nu se poate
copilãrie în voi, nu se poate. Puneþi-vã control ºi staþi sub
semnul atenþiei de duh, ºi staþi, iubiþii Mei, dar nu staþi voi.
Staþi întru Duhul Sfânt ca sã staþi, cã iar vã spun: nimic nu-i
mai de preþ ca Duhul Sfânt din voi; din voi spre Mine, ºi din
Mine spre voi. Cãutaþi aceastã libertate de neînvins ºi nu veþi

fi învinºi întru nimic, pentru cã Duhul Sfânt vã face liberi ºi
cu îndrãznealã la Sfânta Treime. 

Eu voi vorbi peste pãmânt, ºi pãmântul va auzi glasul
Meu ºi se va bucura. Eu voi cuprinde în Duhul Sfânt mare
parte din fãptura Mea din România, ºi apoi multe gloate vor
sta aplecate la slava Mea din ea ºi vom vedea lucrarea credin-
þei care va ieºi din România, dar staþi luminã în faþa Mea, ºi
Eu voi da luminã peste mulþi, care vor primi vestea cea mare
a împãrãþiei care vine cu Mine. 

Verginica are armurã cereascã pentru voi. Ea este ar-
murã pentru voi. Ea ºi cordoanele de sfinþi ºi de îngeri vã în-
vãluiesc pe voi ºi acoperã de jur împrejur ieslea Mea de la
voi. Ea este stãpâna grãdinii de la voi ºi are în grijã pãtuþul
Meu de la voi. 

Verginica aºeazã serbare cereascã peste voi. Amin,
amin, amin. 

– MMMM ama Gigi grãieºte de deasupra ºi din lã-
turi ºi de jur împrejur ºi se dã vouã ca o

sãrbãtoritã între cei cereºti, care sunt aici cu voi pentru ea,
pentru sãrbãtoarea ei în mijlocul sfinþilor. 

Pace dumnezeiascã, ºi vestire de pace vã dau vouã! Pa-
ce vouã de la Domnul Iisus Hristos, Cel ce este în Tatãl! Pace
vouã întru cei cereºti, care sunt la voi! Sunt cu voi, sunt, ºi
voiesc sã þinem strânsã legãtura, dar voiesc sã fiþi mari cu
atenþia ºi cu lumina Duhului Sfânt, cãci vreau sã trec cu voi
din slavã în slavã, ºi iarãºi sã aduc la voi ºi peste voi slavã ce-
reascã. Vreau sã lucrez mereu peste voi lucrarea duhului des-
coperirilor cereºti, aºa cum sunt proorociile cele din Scripturi.
Vreau sã mã vadã cerul lucrând în voi ºi de la voi, dar vouã
vã trebuie lucrare de atenþie în voi ºi din voi. Vreau sã înþele-
geþi cu Duhul Sfânt ºi sã ºtiþi sã ieºiþi mereu din voi, ca sã nu
greºiþi în luptã, mãi copii. Acum nu mai este vreme sã staþi
voi în voi, cã uitaþi-vã ºi voi ca sã vedeþi ce bine se cunoaºte
la voi atunci când sunteþi voi înãuntrul vostru, ºi sã nu vã parã
rãu apoi când lucraþi voi din voi. O, sã nu vã ascundeþi în voi!
Eu am vedere cereascã între voi, ºi o pun la lucru dacã o am,
dar cel mai greu este atunci când voi daþi sã vã ascundeþi
chiar ºi atunci când nu mai aveþi cum. Aici este mãsurãtoarea
mea peste voi, ºi vã mãsor curãþia inimii ºi duhul umilinþei
faþã de cele cereºti, ºi vã mãsor mãrimea lucrãrii voastre lãun-
trice, dar pentru mine nu puteþi intra înãuntrul vostru ºi ca sã
nu ºtiu ce faceþi înãuntru, pentru cã eu vã am de la Domnul,
ºi dacã vã am, nu se poate ascundere în voi. O, dacã aº vedea
bucurie pentru scoaterea celor ascunse din voi, aº lucra în-
continuu ºi v-aº curãþi înãuntrul din voi, ºi aþi vedea atunci
puterea luminii Duhului Sfânt care ar ieºi din voi spre Dum-
nezeu. Sunteþi atât cât sunteþi, ºi nimeni din voi nu are în-
tâietate peste voi; nimeni. Dar sã aibã Duhul Sfânt libertatea
Sa în voi ºi de la unul la altul, cãci eu sunt cu cerul peste voi,
iar voi slujiþi unul altuia în numele cerului, ºi aº voi sã fiþi
plini de toate darurile ca sã slujiþi unul altuia cu ele spre de-
sãvârºirea sfinþeniei, mãi copii. Lucraþi lucrarea desãvârºirii
sfinþeniei din voi. Lucraþi, ºi va fi lucrarea Duhului Sfânt pe
faþã lucrând ºi vãzându-se lucrând. Eu v-am spus mereu cã
pacea de la voi este cel mai frumos ºi mai prielnic aºternut
pentru Duhul Sfânt al Domnului ºi pentru învederarea lucrãrii
Duhului Sfânt. 

Ascunderea înãuntru se numeºte moarte, atunci când
lucrarea învederãrii Duhului Sfânt stã lucrând peste voi ºi în-
tre voi. Nici mãcar cea mai micã mâhnire sau tãcere în voi nu
trece peste voi fãrã sã nu lucreze moarte pentru Duhul Sfânt.

610 Cuvântul lui Dumnezeu



De aceea stau de atâtea ori între voi ºi lucrez prin cine pot în
fiecare clipã ca sã dobor ºi sã scot moartea din voi ºi s-o ard
ºi s-o arunc apoi în braþele ei ca sã nu mai caute la voi, cãci
când vreunul din voi se cautã mai mare decât altul, atunci
acela cade prãbuºindu-se în clipa aceea, ºi iatã, nu iese decât
prãbuºire pentru cel ce se mãreºte pe sine împotriva celui mai
slab sau mai stângaci sau mai rãbdãtor. Lucrarea iubirii dintre
voi, aceea s-o cãutaþi, iar lucrarea mãririi deºarte nici sã se
pomeneascã între voi, aºa cum se cuvine sfinþilor. 

E ziua mea în voi, ºi eu vã sãrbãtoresc pe voi întru nu-
mele meu pe pãmânt, dar ºi între cei din cer, pentru cã voi
sunteþi întru mine ºi vã am cu mine între cei din cer. De aceea
am zis vouã sã cereþi în numele meu ºi veþi primi de la Dom-
nul. Cereþi, ºi veþi vedea primind ºi veþi înþelege ce mare tre-
cere am la Dumnezeu. Cereþi în numele meu, dar e mare în-
þelepciune ca sã ºtiþi cum sã cereþi în numele meu. Nimic sã
nu vã despartã de numele meu. Purtaþi numele meu când vã
rugaþi, purtaþi-vã spre cer cu mine în faþã ºi luaþi numele meu.
Fiþi precauþi, ca sã nu se cuibãreascã rãul duhului rãu între
voi. Stricaþi de fiecare datã cuibarul duhului rãu, ca sã nu-ºi
lase rod în voi. Împotriviþi-vã rãului cu toþii laolaltã, ºi el va
pleca de la voi, dar iarã vã rog, ºi mereu vã rog: faceþi cât mai
des cercetare peste voi. Cercetaþi-vã unul pe altul ºi desfiin-
þaþi mãrirea de sine ºi ascunderea de sine dintre voi. Nu staþi
ascunºi în voi, nu staþi nici unul, ºi sã vã vedeþi unul pe altul,
cãci aºa puteþi lucra unul peste altul cu iubire ºi cu mântuire. 

Nu mai folosiþi dezvinovãþirea faþã de cele rãu lucrate
sau neatent judecate. Învãþaþi rugãciunea nedezvinovãþirii
voastre înºivã. Eu nu pot mãtura bine colþurile ºi cele ascunse
ale voastre dacã puneþi mâna ca sã nu se vadã praful care vã
îneacã, dar se vede; ºi nu vreau sã suflu, ºi vreau sã mãtur cu
blândeþe ºi cu rãbdare, numai sã am uºa deschisã în voi ºi sã
pot face curat în voi. Aº voi sã nu mai am ce curãþi de peste
voi, ºi de aceea caut sã lucrez mai mult cu cele curate, ca sã
vã deprindeþi sã nu vã mai murdãriþi niciodatã, dar sã ºi ºtiþi
cum vine ºi în ce fel se pune murdãrie pe voi. 

Voi sunteþi fiii hãinuþei albe ºi ai cununiþei albe ºi ne-
prihãnite. Fiþi vrednici ºi faceþi-vã vrednici de acest veºmânt
dat vouã de Împãratul nunþii cereºti. Fiþi fii ai nunþii care s-a
coborât la voi ºi staþi în haina nunþii la masã. Am venit la ma-
sã cereascã, am venit cu ea la voi, cu masã cereascã ºi cu me-
seni cereºti la ea între voi. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea tuturor celor din cer
între voi. Iatã ce rostesc eu azi la voi: rostesc mulþumire pen-
tru darul ridicat de voi ºi zic: se sfinþeºte ºi se binecuvinteazã
crucea cea întreit lãudatã ºi lucrãtoare, pe care aþi pus-o de
strajã în numele meu, iar voi, stropiþi peste ea cu apa cuvân-
tului acesta, ºi stropiþi ºi peste voi, ºi stropiþi tot aºezãmântul
ceresc de la voi, ºi staþi apoi de prânziþi, ºi cereascã sã vã fie
hrana voastrã!

Mama Gigi vã dãruieºte vouã sãnãtate de duh ºi de
trup, ºi pecete cereascã peste voi, faþã de cele din jurul vostru
prin care treceþi. 

Cei doi copii ai mei care poartã grijã de grãdina mea,
sã aibã binecuvântarea cereascã pentru cãlãtoria lor ºi sã se
întoarcã pentru lucrul de aici ºi sã aibã rod dumnezeiesc pes-
te lucrul ºi prin lucrul lor. Sã stea atenþi cu faþa spre mine, cã
eu sunt aceea care cercetez tot ce trebuie sã se lucreze ºi tot
ce e nevoie, ºi aduc la timp. Vã voi trimite mereu tot ce este
nevoie ºi vã veþi minuna pentru grija ce o port eu pentru lu-
crarea lui Dumnezeu prin care voi lucraþi.

La toþi copiii mei cei lipiþi de voi le dau îmbrãþiºarea
mea care este cu voi. Staþi atenþi la semnalul ceresc, cãci vo-
iesc sã mângâi ºi sã dau putere celui ce este în biserica cea din
afarã, sã-i mai întãreascã Domnul nãdejdea ºi rãbdarea încã
un pic. Un pic, ºi picul acesta va pleca de la el ºi se va scula
pentru dreptatea cea cereascã. Staþi atenþi, cã va veni Domnul
pentru el. 

Mãi copii, las lucrarea pãcii peste voi, ºi sã pãtrundã în
voi lucrarea pãcii, ca sã pot lucra prin ea. Lucraþi lucrarea pã-
cii unul peste altul ºi staþi descoperiþi prin ea. Staþi în duhul
pãcii cereºti, cãci cerul vã învãluieºte pe voi în mantia sa. 

Binecuvântarea cerului sã rãmânã peste voi. Ocrotirea
cea fãrã de sfârºit a cerului sfânt sã vã facã demni de ea ºi tari
prin ea. 

Mama Gigi vã sãrutã frunþile ºi inimile, în duhul sãrbã-
torii de azi. Amin, amin, amin. 

31 mai/13 iunie 1993

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Domnul îl îmbrãþiºeazã ºi îl povãþuieºte prin pacea Sa. Se binecu-
vinteazã crucea din faþa porþii aºezãmântului sfânt. 

DD umnezeu Cuvântul lasã lucrare de pace peste
voi ºi în pacea Sa din voi. Lucrarea pãcii de la

voi este pãtuþul Meu cel cald ºi cel primitor de cuvinte cereºti. 
Eu sunt. În cuvânt sunt, cãci Cuvântul este numele

Meu ºi lucrez peste grãdina Mea aºezatã peste voi. 
Iatã, în zorii duminicii de azi rostesc din nou cuvânt

peste lucrãrile cereºti, rãsãrite de la voi. Rostesc cuvânt de bi-
necuvântare ºi zic: Se sfinþeºte ºi se binecuvinteazã prin cu-
vântul Meu semnul Meu aºezat prin mânuþele voastre înain-
tea porþii Domnului. Se binecuvinteazã semnul sfintei cruci
care a rãsãrit, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin, amin, amin.

Binecuvântaþi sã fiþi voi, binecuvântaþii Mei. Iatã, las
peste voi cuvântul binecuvântãrii Mele pentru semnul îmbrã-
þiºãrii Mele, care va sta în faþa voastrã înãuntrul ieslei Mele,
înaintea mesei Mele cu voi. Semnul îmbrãþiºãrii prin crucea
îmbrãþiºãrii ºi a slavei Mele prin aceastã lucrare. 

O, dacã cei care aud despre lucrarea Mea cu voi ar ºti
câtã slavã cereascã este prin ea în cer ºi pe pãmânt ºi la voi ºi
cu voi mereu, nici unul n-ar mai mânca ºi n-ar mai bea, ºi
ºi-ar pune hainã de nuntã ºi s-ar apropia de Mine, ºi de cer, ºi
de voi, ºi ar lãsa calea lor cea spinoasã. O, dar voi începe sla-
va cea vãzutã, cãci voi aþi lucrat ºi lucraþi mereu cãrarea ei, ºi
cãrarea se va împlini, ºi Eu voi strãluci peste voi întru slavã
ºi întru îngerii slavei Mele. 

Acesta este locul sfinþeniei, locul slavei Mele. Dacã pe
muntele Sinai a fost aºa pentru coborârea Mea întru legile cele
de la Moise, cu mult mai mult este astãzi prin locul coborârii
sfinþeniei Mele ºi al cuvântului, cãci Eu sunt Cuvântul. Voi
sunteþi strãjerii sfinþeniei Mele ºi ai locului coborârii Mele
întru cuvânt, întru Evanghelie de cer ºi de pãmânt sfânt, cãci
Evanghelie se numeºte cuvântul lui Iisus Hristos, rostit de
Iisus Hristos, Fiul Tatãlui Treimii cereºti. ªi s-a întins, ºi încã
se va întinde Evanghelia slavei Sale, pânã la toate marginile
cerului, ºi apoi Eu voi fi Mire încununat de slavã peste Ro-
mânia Mea, peste muntele coborârii Mele, ºi de aici va merge
slava Mea ºi va aduna pe cei ce vor fi fiii slavei care vine.

Dar iatã, am în ziua aceasta coborâre de cuvânt peste
cel firav care este în biserica cea din afarã. Am adus semnal
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la voi cã voi veni pentru masa Mea cu el, ºi iatã, aºez masã
între Mine ºi el. Se binecuvinteazã aceastã masã cereascã, în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.

Iubirea Mea cereascã, ºi masa Mea cu tine ºi dupã tine!
Cãci Mã port dupã tine cu cele coborâte, iubitul Meu, copilul
Meu cel firav, cel fricos, cel pitit cu lucrarea Mea, pitit printre
cei rãstignitori ai Mei, care nu ºtiu sã cunoascã lumina Mea
ºi sã stea în ea ºi în duhul descoperirilor cereºti prin luminã.
Îmi desfac braþele de pe semnul rãstignirii ºi te cuprind ºi stau
cu tine în braþe ºi stãm cuprinºi ºi, voieºti sau nu, iau masã cu
tine, copil flãmând, care nu mai ºtii sã mãnânci. Copilul care
nu mãnâncã, slãbeºte, se îmbolnãveºte ºi slãbeºte, iubitul
Meu copil, flãmândul Meu copilaº. În loc sã fi fost voinic ºi
înalt ºi tare, iatã, eºti un copilaº, un copilaº firav, care nu mai
poate lucra de slãbit ce este. Dar Eu vin ºi îþi desfac guriþa în-
cleºtatã ºi inimioara învârtoºatã ºi torn din râul vieþii ºi îþi
adaug apã ºi hranã tare ca sã suflu întãrire peste viaþa ta cu
Mine, dar sã nu Mã tãgãduieºti. Eu sunt. Nu cumva sã Mã tã-
gãduieºti. Dacã din slãbiciune, dacã din teamã sau din necre-
dinþã ai dat uneori sã Mã tãgãduieºti, nu te mai lupta nici cu
tine, nici cu Mine, tatã. Eu sunt. Cautã sã fii întreg ºi sã ºtii
bine cã Eu sunt, ºi sunt cu izvorul vieþii, care curge din tronul
lui Dumnezeu, care curge netulburat, neamestecat, ºi care
curge, iubitul Meu. Dacã te temi de arhiereii lumii, dacã du-
hul temerii de ei te-a smuls de la izvor, Eu Mã voi judeca cu
ei ºi te voi scoate din lanþuri. Dar dacã duhul ruºinii te va în-
vinge ca sã te facã sã te ruºinezi cu lucrarea Mea în faþa celor
ce sunt pe pãmânt, mãsoarã-te cu cuvintele care spun cã cel
ce se va ruºina cu Mine înaintea oamenilor lumii, aceeaºi mã-
surã o voi da lui înaintea Tatãlui Meu din ceruri.

Duhul încopilãririi, Eu îl iubesc fãrã de margini, dar nu
se poate copilãrie întru credinþã ºi întru lucrarea credinþei; nu
se poate aºa. În numele cerului Meu ºi al sfinþilor cerului Meu
îþi dau în dar duhul bãrbãþiei pentru cele venite de la cer în
vremea aceasta. Eu vin sã Mã desãvârºesc în zilele ce vin, dar
aceasta cere o pregãtire mare, o lucrare mare de la Mine, o
bãrbãþie cum n-a mai fost la cei de pânã acum. Dacã slava va
fi mare, dacã ea va fi sã fie aºa de mare ca sã ajungã pentru
toþi cei care vor fi ºi pentru toþi cei care au fost ºi care iarãºi
sunt, dacã slava aceasta va covârºi cerul ºi pãmântul, apoi
bãrbãþia pregãtirii slavei ar fi sã fie cea mai mare lucrare care
s-a vãzut vreodatã lãsatã din cer peste fiii sãi de pe pãmânt. 

Sã nu te ruºinezi lângã lucrarea Mea care aduce cu ea
slava Mea peste pãmânt. Sã nu te ascunzi ca s-o mãrturiseºti
când eºti întrebat despre ea. Sã te scoli, tatã, ºi s-o þii în faþã
ºi sã spui cã Eu sunt. Tu n-ai cum sã te piteºti de lucrarea Mea
cu tine, de lucrarea Mea ºi de grãdina Mea aºezatã în mijlocul
României. Tu n-ai cum sã fugi, n-ai unde ºi n-ai cum. Tu eºti
scris în cartea Mea, eºti prins în ea cu începutul cel nou, care
vine cu Mine, cãci vin cu naºterea din nou, vin cu naºterea de
sus ºi cu înnoirea lumii, ºi vin, iubitul Meu, ºi lucrez cu soco-
tinþã cereascã. 

O, dacã Eu lucram minuni înþelese de oameni, nu
aceastã slavã voiesc Eu sã aduc acum; nu aºa, tatã, cã n-aº fi
ajuns prin vreme cu lucrarea ºi cu locul lucrãrii ºi cu fiii lu-
crãrii Mele dacã n-aº fi fost ascuns de slava cea vãzutã. Eu
n-am voit sã las din nou mãrturii împotriva celor ce ar fi vãzut
lucrarea Mea lucrând prin semne. Eu voiesc sã arãt slava
Mea, ºi lucrarea Mea lângã ea, dar pentru aceasta a trebuit ºi
trebuie o credinþã minunatã de la cei ce sunt aºezaþi în staulul
acestei lucrãri, ºi nu este din veac în veac minune mai mare
decât credinþa cea care a lucrat ºi a rãmas lucrarea ei de la

Avraam ºi pânã peste toatã seminþia lui, cãci cei ce sunt pur-
taþi de sânul lui Avraam, lucreazã ca Avraam, ºi mai mare se
va chema cel ce va lucra acum. 

O, cât þi-am dat Eu þie, tatã! Am scos mereu din aceastã
fântânã cereascã ºi þi-am dat ca sã ai bogãþie cereascã ºi sã te
hrãneºti cu ea ºi sã creºti prin ea ºi sã crezi ºi sã înþelegi vre-
mea în care suntem ºi sã pot sã-þi cer ºi Eu þie dupã mãsura
pe care þi-am dat-o, cã iatã, vrãjmaºii vieþii veºnice s-au scu-
lat ºi se scoalã împotriva acestei lucrãri minunate, cã ei nu
ºtiu ce este sub aceastã tainã. ªi Eu spun la toþi lucrãtorii Mei,
la cei þinuþi în braþele acestei lucrãri, cã mai mare pãcat au cei
ce cunosc taina ºi nu o lucreazã pe ea peste inimile lor, decât
cei ce nu ºtiu ce este aceastã venire a Mea. Eu am dat mult, ºi
þi-am dat ºi þie mult, ºi ai cu ce lucra peste cei ce nu cunosc.
ªi dacã nu poþi sã vorbeºti, dacã nu te lasã sã vorbeºti, nu
scrie ce vor necredincioºii, ºi scrie, tatã, ce voiesc Eu ºi spu-
ne-le cum sunt Eu întru lucrarea Mea, ºi scrie tu pentru toatã
România Mea, cãci þi-am fãcut loc peste loc ca sã poþi mãrtu-
risi, ca sã poatã mãrturisi inima credinþei tale.

Vino, tatã, întru învierea ta, ºi a bisericii Mele din Ro-
mânia! Vino, cã ai spus cã-þi este milã de biserica Mea ºi de
cei ce stau peste ea. Îþi trebuie curajul mãrturisirii peste turma
Mea, ca sã vin cu mila Mea vãzutã peste România, ca sã n-o
mai bat, ca s-o întorc cu milã ºi nu cu durere ºi nu cu spaimã.
Aºteaptã cerul cu slavã deasupra României, ºi adevãratã este
aceastã aºteptare. Eu aºa þi-am zis: scoalã-te, tatã, ca sã mãr-
turiseºti pentru Mine! Scoalã-te ca un viteaz ºi scoate din
moarte biserica Mea! 

Iatã, Mã port dupã tine ºi Mã uit cã þi-a slãbit duhul
vorbirii în faþa mulþimilor. Nu aºa, tatã, ci spune despre lucra-
rea Duhului Sfânt peste pãmânt ºi despre duhul descoperiri-
lor cereºti pe pãmânt. Nu te teme de trupuri; tu ai ungere ce-
reascã ºi nu pãmânteascã. Ai fi fost de neînvins dacã ai fi voit
sã stai prin aceastã lucrare atunci când a fost sã o mãrturiseºti
pe ea. Dar fii de neînvins, cã asta este lucrarea Mea cu tine. 

Am pus peste tine duhul înþelepciunii vorbirilor cereºti,
ºi lucreazã, tatã, cu el. O, de când ai dat lucrarea Mea de lân-
gã tine a slãbit lucrarea ta ºi tãria ta, ºi Eu aºtept lângã aceas-
tã fântânã, te aºtept sã vii. Vino, ºi iarãºi zic: vino! ªi dacã am
zis sã vii, sã ºtii cã vei veni, cãci adevãrat sunt prin cuvânt. ªi
vei veni, ºi te va durea vremea despãrþirii, dar Eu, ca un bun,
te voi mângâia ºi te voi cuprinde. 

Am spus mereu cã îndoiala înjumãtãþeºte biruinþa Mea
peste pãmânt, ºi ai vãzut cã aºa este. Scoalã-te cu Mine, ºi sã
cazi apoi în genunchi ºi sã ceri sã ajut necredinþei tale, cã ma-
re Îmi este întârzierea slavei din pricina credinþei tale care s-a
zbãtut cu necredinþa care vine peste tine. Cuvântul Meu este
mai dulce ºi mai veºnic decât cuvintele care vin peste tine de
la slujitorii bisericii. Ia de la Mine ºi urcã tu la Mine cu tine,
cãci sunt adevãrat prin aceastã lucrare de cuvânt dumneze-
iesc. Din nou îþi zic: Mi-e dor de tine ºi de slava ta de la Mine;
de la Mine ºi nu de la arhiereii pãmântului. 

Iatã, las sãnãtate trupului ºi duhului tãu ca sã nu te mai
temi de cei de pe pãmânt. Sãnãtate þie, cãci duhul tãu este bol-
nav, iubitul Meu. Eu te iubesc ca Dumnezeu ºi nu ca omul. Ei
au duhul geloziei asupra ta, dar Eu voi scutura duhul împo-
trivirii de la ei, ºi cu cine sã fac Eu aceastã lucrare de scutu-
rare? O, am nevoie de trup de pe pãmânt, de trup ºi de gurã ºi
de lucrare între ei. 

Scrie tu epistolã cãtre mai-marii bisericii ºi sã pui în ea
descoperirea lucrãrii Duhului Sfânt din vremea aceasta ºi sã
cunoascã toatã România cea care aºteaptã biruinþa ta prin
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aceastã lucrare. Eu prin aceastã lucrare te voi ridica sã stai în
faþa turmei Mele ºi înaintea slavei Mele. Prin lucrarea Mea,
tatã, ºi nu altfel; ºi iarãºi zic: nu altfel. Prin ea te-am ridicat
ca sã fii. Am rostit cuvânt ºi am împlinit peste tine ºi aºa am
lucrat, ºi tot aºa lucrez. Lasã-te cuprins de duhul înþelepciunii
care vine din cer, cã mare tainã este ca sã ºtii ce este cerul ºi
cele ce vin din cer. Lasã-te cuprins de Mine ºi stai îmbrãþiºat
cu Mine, ºi iarãºi zic: mare tainã este ca sã înþelegi îmbrãþi-
ºarea Mea cu tine prin aceastã lucrare cereascã. Lasã-te hrãnit
de Mine ºi din dulceaþa fructului pe care l-am lãsat din cer
prin cuvânt peste aceastã grãdinã, ºi vei vedea din nou pu-
terea de neînvins prin tine de la Mine. Nu este greu, tatã. A
fost greu pânã ce am luat capacul fântânii Mele, dar acum s-a
umplut pãmântul de bunãvestirea izvorului Meu, care vine de
la cer ºi care se vede în mijlocul României. Mulþimi multe îþi
vãd numele întipãrit pe aceastã piatrã nouã, ºi Eu nu iau îna-
poi cele rostite, cãci credincios sunt pentru cele rostite.

O, sã nu mai mori, copilul Meu. Sã nu te mai laºi ucis
de nimeni ºi de nimic, ºi sã fii viu, alãturi de lucrarea Mea,
cãci prin ea vei fi solul Meu ºi vestirea Mea peste veacuri,
cãci vin cu cele de sus, întru împãrãþie de viaþã fãrã de moarte
peste fãptura Mea. Înnoadã firul ºi mergi pe el spre cei ce stau
în faþa Mea în grãdina binecuvântãrii Mele. De cine te înspãi-
mânþi? Cine te înspãimântã? Tu eºti din partea Mea arhiereu
în grãdina Mea cereascã, adusã pe pãmânt pentru înnoirea lu-
mii, ºi vei fi peste biserica Mea, ºi ea se va ridica ºi va lua ca-
lea Domnului dupã adevãr. 

Iatã, suflu peste tine: scoalã-te! Aºteaptã cerul, aºteaptã
þara alegerii Mele. Scoalã-te ºi biruieºte necredinþa, cãci voi
pune cuvintele Mele în gura ta ºi în mâna ta. Se apropie în-
toarcerea unsului Meu Mihail, ºi sã fii, tatã, aºezat bine cu
Mine ºi cu lucrarea Mea care va fi ridicatã de Dumnezeu pes-
te România. Spalã-te cu apa cea din grãdina iubirii Mele ºi ni-
meni sã nu se ridice împotriva ta ºi a locului tãu lângã lucra-
rea Mea! 

Iatã, te cuprind în pacea Mea, te cuprind în mângâierea
Mea ºi te întãresc cu biruinþa Mea, cãci voiesc sã Mã ridic din
junghierea în care sunt aºezat pentru mântuirea fãpturii Mele,
cãci a venit vremea împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, dupã cum
este scris în Scripturi. 

Darul pãcii ºi al tãriei cereºti sã te mãreascã pe tine din
partea Domnului Savaot, Care M-a trimis. 

Pace peste grãdina cuvântului Meu, ºi peste izvorul ei,
ºi peste fiii Mei din ea! Amin, amin, amin.

7/20 iunie 1993

Duminica a patra dupã Rusalii 

Binecuvântarea troiþei din grãdina Sfintei Sfintelor. 

CC uvântul Preasfintei Treimi rosteºte la voi grãire
cereascã, din nou, cãci este de rostit binecuvân-

tare peste lucrul cel ceresc, lucrat de Dumnezeu prin voi. Ma-
re bucurie este în cer ºi pe pãmântul cel ceresc atunci când
pot sã grãiesc la voi. Mi-e milã de voi, cã Eu vãd lupta voastrã
ºi durerile în luptã. Mã doare amar, ºi sunt cu voi la tot amarul
ºi lupt în voi, ºi biruim, cãci Eu sunt Biruitorul. ªi iatã, am bi-
ruit ca sã mergem înainte, biruind durerile cele urzite de du-
hul cel negru al rãutãþii, care are mare suspinare ºi mare arsu-
rã pentru locul de la voi ºi pentru lucrul vostru cu Mine. 

Dar iatã, în dimineaþa aceasta rostesc la voi a treia bi-
necuvântare, pentru cel de al treilea semn al Fiului lui Dum-

nezeu, semn ceresc, care a intrat în Sfânta Sfintelor Noului
Ierusalim, ºi va fi lucrãtor de minuni acest semn ceresc. 

Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte semnul sfintei ºi plinã
de biruinþã cruce a Domnului cerurilor. Se binecuvinteazã
aºezarea ei în cortul cel ceresc. Se binecuvinteazã cu mulþu-
mirea cerului mânuþele cele lucrãtoare de slavã cereascã ºi
nouã pe pãmânt nou. 

Binecuvântaþi sã fiþi, fiilor. Sã fiþi fãrã de timp binecu-
vântaþi de Sfânta Treime, Care Se odihneºte în voi ºi peste
voi. Luaþi putere cereascã, de la atingerea cu crucea cea bine-
cuvântatã. Luaþi, ºi biruiþi greutãþile timpului. Încã un pic de
biruinþã, ºi timpul, adicã veacul, se va termina, ºi vom fi fãrã
de timp, aºa cum a fost aºezarea la începutul cel curat. Fiþi
deºtepþi ca sã înþelegeþi taina lui Dumnezeu, cãci vai inimilor
uºoare care nu-ºi pun sârguinþa la lucrarea credinþei vii în
Dumnezeu, care nu lucreazã cu credinþa lor alãturi de fãptui-
rea cea bunã a cunoºtinþei din Dumnezeu, alãturi de înfrâna-
rea de la rele, de rãbdarea cea întru toate, de evlavia cea plã-
cutã tuturor celor buni, de frãþietatea fãrã de care nu este lu-
crare ºi de dragostea cea care le cuprinde pe toate, cãci cel ce
nu le poate pe acestea, acela este cu duhul vederii lui ºi nu cu
duhul vederii Duhului Sfânt; acela cade ca un orb ºi nu þine
seamã de iertarea pãcatelor lui cele din vremea necunoºtinþei,
ºi se duce înapoi cu ale sale, cu ale duhului sãu ºi îºi zdrobeº-
te alegerea, ca sã intre cu anevoie apoi în împãrãþia cea veº-
nicã; cu anevoie, ºi cu sârguinþa altora care ºtiu sã se lupte
luptând. 

Mi-e Duhul îndurerat în voi, dar Eu sunt Biruitorul ºi
sunt duhul dragostei; aºa se mai cheamã numele Meu, copii
ai duhului dragostei Mele. Ce greu îi este celui fãrã de dra-
goste! Acela este un om chinuit, pustiit ºi urât, ºi pentru acela
suferã Dumnezeu în dureri. Acela face ranã luminilor cereºti,
care încãlzesc pe pãmântul dragostei de Dumnezeu. Fiþi fiii
dragostei ºi ai bucuriei duhului dragostei, cãci Eu voi curãþi
de dureri locul dragostei pe care Eu l-am ales ca sã nu mai fie
pãmânt. Fericiþi cei sãraci cu duhul lor, cã a acelora este du-
hul împãrãþiei lui Dumnezeu. 

Copiii Mei, Marian ºi Victoria, ajutaþi-Mã, tatã! Pentru
pacea ºi pentru numele Meu, care este purtat de aceastã lu-
crare, ajutaþi-Mã la neputinþã, cãci sunt în neputinþã peste ies-
lea cuvântului Meu. Sunt, cã pacea acestui cuibuºor Îmi este
mereu pusã la pãmânt. Voi ºtiþi ce vã cer, ºi faceþi aceasta cu
dragoste, cãci voi sunteþi fiii dragostei, fiii jertfei cea din ini-
ma dragostei lucrãtoare prin rãbdare. Vã voi sprijini Eu în
toate. Vom face acolo la voi aºezare care sã ajungã. Facem tot
ce se poate face, facem pânã la capãtul facerii, cãci dacã vom
izbuti sã salvãm o fãpturã lucratã de Dumnezeu, mare va fi
plata care va fi. Dar fiþi atenþi ºi daþi din voi lucrare înþeleaptã
ºi bine mãsuratã, ca sã luaþi înapoi ceea ce daþi, dar sã luaþi,
tatã, cãci preþuire se cere în schimbul preþuirii, ºi recunoºtinþã
ºi sfiiciune sfântã se cere, ºi mulþumire ºi nu altfel. Aºa a fost
calea lui Dumnezeu în timp, dar va fi o zi când Domnul va
ieºi din timp cu veacurile, ºi va fi timpul cel fãrã de mãsurã,
ºi va fi înnoirea cea care a fost la început. Ferice celor ce sunt
deºtepþi în duhul lor ºi în gândirea lor cea dreaptã, cea cereas-
cã, cea înþeleaptã. Iar vouã vã zic: fiþi deºtepþi faþã de diferi-
tele duhuri ºi de diferitele feluri de duhuri care stau peste
oameni. Fiþi deºtepþi ºi daþi mãsurã cereascã ºi sfântã, în faþa
cãreia nu poate nimic pãmântesc, nimic omenesc, nimic
lumesc. 

Binecuvântatã sã fie la voi ziua cea de sãrbãtoare a
Mea cu voi, ºi pacea voastrã sã fie binecuvântatã. Nu pot sã
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stau mult în sfat cu voi, ca sã nu lãsãm astãzi sfat îndurerat,
dupã cum am avut de luptat împreunã cu durerea. Suntem ai
biruinþei, ºi mângâierea s-o gãsim în aceste cuvinte ºi sã biru-
im mângâindu-ne unii pe alþii în duhul dragostei pe care îl
iubim. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Acoperãmântul
Meu sã stea peste voi în orice bucurie, în orice durere ºi, ia-
rãºi, în bucurie. Amin, amin, amin. 

14/27 iunie 1993

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Lucrarea de pregãtire a zilei venirii slavei Domnului. 

EE zi de sãrbãtoare cereascã peste grãdina Sfintei
Sfintelor Ierusalimului cel nou, care a luat fiinþã

prin lucrarea cuvântului lui Dumnezeu pe pãmântul Româ-
niei. E zi de praznic sfânt ºi ales, alãturi de celelalte praznice
cu cerul, peste aºezãmântul Domnului de la voi. Domnul ros-
teºte cuvântul Sãu peste ieslea Sa, peste muntele Sãu cel sfânt
din vremea voastrã. 

Pace vouã! Din muntele Meu cel sfânt lucrez prin cu-
vânt. Pace vouã, copiii Mei, fraþii Mei, prietenii Mei, iubiþii
Mei, ºi ai Tatãlui Meu, ºi ai cerului cel ceresc! Pace vouã, ºi
sãrbãtoare de la voi, cãci cei cereºti ºi-au luat locul cete-cete
ºi rânduri-rânduri peste grãdina serbãrilor cereºti aºezatã la
voi prin cuvântul lui Dumnezeu. Marele înaintemergãtor al
slavei care vine dupã el, marele Ilie proorocul, mergând în
faþa cetelor slavei, dã ocol ceresc ºi se bucurã de cãrarea cea
gãtitã Mie ºi de ieslea cea împodobitã Mie de voi; se bucurã
de vremea lucrãrii lui ºi se grãbeºte sã-ºi împlineascã lucrarea
de pregãtire a arãtãrii Domnului Iisus Hristos peste via Sa. 

O, dar România este cãlãuzitã de ocrotirea Preacuratei
Maicii Mele, ºi proorocul Ilie lucreazã peste România alãturi
de Mãicuþa Mea, ºi unit cu Verginica în lucrarea sa, pentru cã
Verginica are trecerea acestor zile, mãi iubiþii Mei, ºi fiecare,
pânã la facere, stã în faþa cetei sale ºi priveºte la lucrarea lui
Verginica. Verginica este ajutatã de tot cerul, de toþi arhan-
ghelii ºi îngerii, pentru cã acum se pregãteºte plinirea lucrã-
rilor dumnezeieºti peste fãpturã ºi se gãteºte slava cea proo-
rocitã în Scripturi pentru arãtarea veacului cel nou al Domnu-
lui ºi al fãpturii Domnului, cea din veac ºi pânã în veac. De
aceea a coborât Dumnezeu cu aceastã lucrare, ºi iatã, acum,
cu aceastã grãdinã pe pãmânt, ca sã lucreze începutul veacu-
lui cel nou, despre care este scris în Scripturi, ºi este scris de
lucrarea pe care o are marele prooroc Ilie, prin fiii acestei lu-
crãri care este din cer cu voi. Binecuvântatã sã fie lucrarea sa
cu voi, ºi se va vedea bine cãrarea Mea printre oamenii pã-
mântului, ºi pe aceastã cãrare va trece slava Mea din loc în
loc, ºi ea va aduce cu ea ºi va întocmi veacul cel nou, al ce-
rului ºi al pãmântului cel ceresc ºi nestricãcios, cãci Eu aºa
am spus: «Fac ceruri noi ºi pãmânt nou, în care va locui
dreptatea ºi pacea ºi viaþa». Amin. 

Vine vremea, mãi copii, sã-L vadã lumea pe Domnul,
pentru cã aºa este scris, ºi cuvintele Mele se vor vedea împli-
nindu-se ºi toate se vor împlini, ºi iatã, de aceea am lucrat
prin voi acest loc de coborâre a cuvântului Meu ºi a slavei cu-
vântului Meu, ca sã am cãrare de coborâre ºi sã nu zicã lumea
cã n-a auzit glasul acestei trâmbiþãri care a vorbit din cer pen-
tru îndemnul la înviere ºi la viaþã nouã peste fãpturã. Iar în
urma trâmbiþei lucreazã carul proorocului Ilie ºi caii sãi, du-
pã cum este scris, iar carul acesta vine sã culeagã de pe cale

tot ce este stricat ºi uscat, ca sã fie calea netedã, sã se arate
slava cãrãrii lui Dumnezeu, Care iarãºi vine, ºi sã se audã
peste voi ºi apoi peste mulþimi glasul proorocului care va spu-
ne: «Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi!», ºi
tot ochiul va vedea aceastã slavã. Amin. 

Iubiþii Mei copii, aceasta este lucrarea pe care a cui-
bãrit-o Domnul în grãdinã la voi, lucrarea de pregãtire a sla-
vei care vine cu Mine peste fãpturi. Voi sunteþi lucrãtori toc-
miþi de cer, ºi fericiþi sunteþi pentru aceastã tocmire, cã aþi lã-
sat pãmânt, ºi case, ºi neam, ºi tatã, ºi mamã, ºi fraþi, ºi v-aþi
lãsat tocmiþi la via Mea. Eu sunt viþa, voi sunteþi mlãdiþele, ºi
vom bea ºi vom mânca la masa cea din toamnã, cãci vara este
pe sfârºite, ºi se apropie masa toamnei binecuvântate când va
fi adunat ºi pus pe masã tot rodul pentru care am trudit. ªi va
fi pe masã vin de viþã nouã, cãci vinul va fi nou, iubiþii Mei,
iar vinul cel vechi se va preface în apã, fiindcã aºa este când
se cautã sã se punã apã în vin sau când se încearcã sã se facã
din apã vin. O, nu se poate aºa la Dumnezeu, nu încape un aºa
vin în faþa lui Dumnezeu. ªi va fi vin nou ºi curat ºi neames-
tecat ºi lucrat cu trudã; ºi pentru aceasta, Eu, Domnul, îi voi
da un gust nou, ºi bun, ºi ceresc, ca sã aibã cei trudiþi, ºi sã le
dau sã aibã. ªi vom sta în aceastã sãrbãtoare a viþei celei noi
ºi a vinului cel nou, a cerului ºi pãmântului cel nou, cãci toate
se fac noi ºi nestricãcioase. Amin. 

Se serbeazã la voi marele prooroc Ilie, care are în pri-
mire lucrarea de pregãtire a cãrãrii slavei lui Dumnezeu, Care
iarãºi vine. Iatã, ºi voi ºi el aduceþi slavã ºi mulþumire unii al-
tora în ziua aceasta. El vã atinge cu toiagul binecuvântãrii ºi
cu cojocul puterii ºi vã însemneazã pe voi ca lucrãtori ai vre-
mii slavei lucrãrii lui Dumnezeu. Sfinþii lucreazã cu voi, iar
voi lucraþi cu ei, ºi iatã cer ºi pãmânt lucrând ca sã se vadã
aºezat veacul cel nou ºi nestricãcios. ªi Domnul iarãºi Se va
arãta, ºi va fi alãturi cu fãptura Sa cea în trup, care este în
Duhul Domnului, care lucreazã în Duhul Domnului. 

O, ce mare ar fi fost slava acestui popor cules de cu-
vântul acestei lucrãri, cules de prin bãlþi ºi noroaie, de prin
spini ºi de prin strâmtori, din munþi ºi din vãi; ce mare ar fi
fost slava lui Israel dacã el ar fi ales pe Domnul ºi ar fi lepãdat
idolii sãi! Era plin pãmântul de râuri, ºi de daruri, ºi de lu-
minã, ºi de sare, ºi de cuvântul Meu, care a fost dat mereu. De
patruzeci de ani stau în faþa acestui popor, aºa cum am stat în
vremea lui Moise pânã ce am ajuns la Iordan. ªi unde-i po-
porul, ca sã trecem acum în cântare ºi sã se arate pãmântul cel
nou? Dar unde sunt cei nãscuþi pe drum? ªi iatã, aceºtia se
vor naºte într-o singurã zi, ºi Domnul va avea pe poporul Sãu
ºi îl va aºeza în Eden, cãci le voi arãta viaþa din Eden, ºi ei
vor lãsa moartea ºi se vor naºte din cer, ºi va avea Domnul
popor ºi îl va aduce pânã la izvor ºi va bea el din legea sfin-
þeniei ºi va cunoaºte pe Dumnezeu. 

Verginica este mare în sãrbãtoarea de azi. Ea lucreazã
peste voi alãturi de Ilie proorocul ºi de apostolul care a vestit
vremea cea nouã. Verginica vã atinge ºi vã aduce mulþumire
pentru lucrul vostru cu cerul ºi vã îmbracã cu veºmântul pu-
terii cereºti ca sã puteþi termina lucrarea slavei dumnezeieºti
care se va arãta lângã voi. 

Verginica se uitã sã vadã pe poporul ei. Se uitã ºi iarãºi
se uitã, ºi îl gãseºte pe scarã ºi nu ºtie poporul sã urce treptele,
ºi voieºte Verginica sã vorbeascã cu poporul ei. Sunaþi din
trâmbiþã, sã audã poporul, ºi sã vorbeascã Verginica peste po-
porul ei ºi sã-i spunã sã înceapã sã urce pe scarã, cã ea stã
aplecatã ca sã dea fiecãruia mâna ºi sã treacã urcuºul. Sã se
vesteascã o zi de întâlnire cu cuvântul lui Verginica ºi sã stea
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poporul s-o asculte ca odinioarã. Sã se strângã câte doi, câte
trei din fiecare cetate ºi sã ducã vestirea ei cea din urmã. ªi
va avea Domnul de împãrþit cuvânt peste mulþimi apoi, ºi ia-
tã, duhul pãcii cereºti ºi al puterii de pace sã vã învãluie pe
voi, copiii grãdinii cuvântului Meu, ca sã vin la voi cu lucrul
ce-l avem de lucrat. Sã fie duhul pãcii Mele în voi. Sã fie as-
cuþimea Duhului Sfânt, Cel învãþãtor în voi ºi peste voi, cãci
fericiþi cei ce stau lucrând în Duhul Sfânt al descoperirilor
dumnezeieºti. Goliþi din voi tot ce este strãin Duhului Sfânt,
cãci Duhul Sfânt este din cer, în cei ce sunt din cer. Cerul este
locaºul Duhului Sfânt. Fiþi locaº ceresc al Duhului Sfânt, fiþi
casã smereniei, iubiþii Mei, cã aºa este casa Duhului Sfânt. Iu-
biþi slava care vine de la lucrarea smereniei ºi nu iubiþi rodul
altui fel de slavã, cãci altfel de slavã nu va rãmâne în veacul
cel nou. 

Am spus, ºi iar vã mai spun: nu îngãduiþi sã-ºi facã
cuib duhul rãu între voi, ºi stricaþi de fiecare datã cuibarul du-
hului cel strãin de Dumnezeu. Nu fiþi îngãduitori cu faþa du-
hului rãu. Nu vã uitaþi la faþã, ºi cercetaþi duhul, cercetaþi cu
vederea Duhului Sfânt, iar cele acoperite sã fie descoperite ºi
învederate, ºi aºa sã lucraþi. Lucrarea cea ascunsã se numeºte
întuneric între voi. Lucraþi totul la luminã ca sã se poatã cer-
ceta lucrul fiecãruia dacã este sau nu ca Duhul Sfânt. Daþi
unul altuia luminã descoperitã, cãci cele bune sunt descoperi-
te prin ele, dar ºi cele rele se descoperã prin ele, cãci aici la
voi se lucreazã totul la luminã, fiindcã ºi pe cele ascunse le
scoate la ivealã lumina Mea, care lucreazã sã scoatã totul spre
vederea celor lucrate. Fiþi fii ai luminii care lucreazã cu voi ºi
care vine peste pãmânt ca sã lumineze din ceruri. 

Binecuvântatã sã fie peste voi sãrbãtoarea sfântului
prooroc Ilie. Urare cereascã, de bucurie, sã fie peste voi. Înge-
raºii slavei ridicã gorniþele ºi sunã cântarea acestei sãrbãtori,
cãci cerul este în mare bucurie întru sãrbãtorile sale, pânã la
aºezarea serbãrii veºnice, în care nu se vor mai sfârºi cântãrile
slavei cereºti, cântãrile veacului cel nou ºi ceresc ºi veºnic. 

Binecuvântatã sã vã fie cântarea de slavã pentru ser-
barea de azi, ºi hrana cea de bucurie a serbãrii de azi. Binecu-
vântaþi sã fiþi voi, copii ai binecuvântãrilor cereºti, care încep
cu voi. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 1993

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Ocrotirea în toatã vremea a poporului Domnului. 

CCCC obor cuvânt la voi ca sã fiu cu voi prin cuvânt,
ca sã fac sfat cu voi, ca sã vã spun cã Eu veghez

cu toatã puterea cereascã peste ai Mei. Amin. 
Cuvânt de pace aduc între voi. Pace vouã! Dar pãstraþi-vã

pacea întru Mine, ºi Eu voi pãstra pacea Mea între voi. Eu
sunt Domnul pãcii veºnice ºi împart de la Tatãl Meu pacea
cea adevãratã peste cei ce iubesc adevãrata pace. Numai creº-
tinii cei desãvârºiþi în lucrarea poruncilor cereºti, numai aceia
cunosc pacea cea adevãratã, cãci alta este faþa ºi simþirea ade-
vãratei lucrãri de pace, alta decât se înþelege despre ea. Voi
sunteþi mereu în zbucium, mereu în lucru cu greu, dar aceasta
este pacea cea adevãratã, ºi dacã n-aþi fi aºa, n-aþi fi ai Mei,
iubiþii Mei, cãci aºa sunt ai Mei ºi nu altfel. 

Iatã, aþi avut o aºa de mare frãmântare peste voi, mãi
tatã, mare, mare de tot, cãci v-aþi frãmântat ºi vi s-au desfãcut
încheieturile pãcii. Dar voi, pentru Mine v-aþi frãmântat, pen-
tru Mine, ca nu cumva sã Mã supãraþi pe Mine ºi locul Meu

de la voi, cã nu vã trebuie vouã altfel de pace, ºi Eu vãd cã nu
vã mai puteþi mângâia cu altã faþã a pãcii ºi cã iubiþi pacea cea
zdrobitã ºi cea încercatã ºi cea tare. Acest fel de pace este pa-
cea cea mai tare, pacea cea din timpul zbuciumului cel venit
fãrã de veste, pacea cea din timpul lucrului cel mai greu ºi cel
mai zbuciumat. De aceea v-am spus Eu vouã sã învãþaþi faþa
lui Dumnezeu, ºi sã fie lucratã aceastã lecþie, sã fie mereu lu-
cratã ºi sã se dea premiu bun sau rãu, sã se dea la fiecare, sã
se dea adesea acest fel de probã, cã la voi cercetarea vederii
cereºti este mereu pe masa de lucru ºi totul se cerceteazã din
cer, cãci Duhul Sfânt vã aratã mereu legea acestei grãdini, ºi
vai celor ce ar cãdea sub aceastã legãturã legatã de Dumnezeu
pentru paza sfinþeniei locului cuvântului Meu! 

Eu spun poporului Meu sã nu mai meargã pe cale cu
omul fãrãdelegii ºi sã nu se încredinþeze lui. Corãbiile lumii
sunt primejdioase, tatã. Valurile lumii sunt prea ridicate. Câr-
macii corãbiilor sunt cu totul tinã ºi spurcãciune, ºi vai celor
ce stau pe scaunul corãbiilor lor, cã scaunele lor ºi corãbiile
lor sunt aºa de întinate ºi aºa de afumate de fumul iadului, cã
din greu mai pot bãga Eu mâna dupã un fiu de al Meu care
cade prin întunecimea cea de pe drum. 

O, nu ºtiu cum sã facem sã fie bine ascultatã lucrarea
cuvântului rostit. Ce fericit ar fi creºtinul care ar vrea sã înþe-
leagã cãrarea cuvântului Meu ºi minunea cuvântului! A ajuns
Domnul sã aºtepte sã vadã minuni de felul acesta în poporul
Sãu. E prea mare minune sã vadã Domnul împlinirea cuvân-
tului rostit prin cei purtãtori de cuvânt. Lucrarea ascultãrii
prin cuvânt este cea mai mare minune vãzutã de cer între fiii
acestui popor. Spun aºa pentru cã se pune aºa de micã atenþie
pentru împlinirea cuvântului rostit! Acesta este un lucru greu,
este o necredinþã, dar Domnul rabdã aºteptând sã vadã minu-
nea ascultãrii cuvântului odatã rostit, care nu aduce decât pla-
ta ascultãrii ºi nu altceva, aºa cum neascultarea cuvântului dã
sã atragã plata neascultãrii. 

Iatã, îi roagã Domnul pe cei ce mai sunt ai Lui, ºi pe al-
þii, care vor sã mai asculte, sã nu se mai atingã sã cãlãtoreas-
cã cu lucruri strãine. Vine vremea, ºi a ºi venit, când acest po-
por va înþelege din zi în zi mai mult de ce am stat Eu ºi l-am
rugat sã stea fiecare la locul sãu ºi sã se roage neîncetat ºi sã
aºtepte pe Domnul. Poporul Meu M-a batjocorit ºi Mi-a stat
împotrivã atunci când am rostit cuvânt ºi l-am rugat pe creº-
tin sã nu mai umble pe drum, ºi sã stea cuminte, cã pe drum
umblã duhul rãu ca sã fure sfinþenia copiilor Mei care umblã
pe drum. 

Am vestit o zi de întâlnire cu poporul cel de acum, ºi
voi avea lucruri mari de coborât ºi de lucrat prin cuvânt. Fe-
riþi-vã de atingerea cea de pe drum, ca sã nu vã punã cursã du-
hul cel potrivnic, care vã vede mãreþia slavei lucrului vostru.
Mai e un picuþ, ºi slava copiilor Mei va strãluci în ei ºi peste
ei, ºi lumea se va uimi ºi va spune: „Oare, nu-i ºtim noi pe
ei? ªi ce este peste ei acum?“.

Vine vremea sã nu mai mergeþi nici cu corãbiuþa voas-
trã. Vine vremea sã nu mai mergeþi nici cu carul, nici cu cã-
milele cezarului, cã nu veþi fi primiþi voi, cei ce nu aveþi sem-
nul cel de pe pãmânt. ªi atunci poporul Meu va fi sã stea cu-
minte ºi sã intre în odãiþã ºi sã primeascã prin îngeri hranã, ºi
sã treacã vaiul fãrã sã simtã vreo grijã sau vreo durere. De
aceea am venit ºi am spus: poporul Meu sã înceapã din zi în
zi mai mult sã-ºi aibã mâinile lui, cã tot ceea ce se vinde ºi se
cumpãrã are licoarea cea care încântã ºi semnul lui satana,
dupã cum este scris. 

Am dat de veste sã ieºiþi cu un ceas mai devreme ºi sã
folosiþi aceastã înþelepciune ca sã nu vã smulgeþi atunci. Fe-
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ricit acela care a înþeles ce fel de lucrare este aceasta, ca sã
scapi mai din vreme, cã atunci satana te vede cã fugi, ºi nu
trebuie, tatã, sã te vadã el fugind, ºi trebuie sã fii intrat din
vreme sub adãpostul lui Dumnezeu. Nu-i niciodatã prea de-
vreme, nu-i devreme, tatã, cã iatã ce devreme a venit vremea
cea rea, ºi voi n-aþi priceput ca Dumnezeu. Vreme pentru cei
rãi nu mai este de mult. Ei ºi-au împlinit lucrul lor, dar vre-
mea am mai oprit-o Eu, tatã, ca sã Mã lupt sã vã bag la adã-
post, ºi iatã, voi nici acum nu sunteþi intraþi. 

Deschideþi-vã înþelepciunea ºi veþi vedea cu ea vremea
ºi veþi cunoaºte semnele ei. Ferice de cei ce stau sub lucrarea
cuvântului Meu, cã aceia vor fãrâma lucrarea lui Antichrist,
ºi va veni izbãvirea ºi se va arãta împãrãþia puterii lui
Dumnezeu. 

Ferice de casele de creºtini care n-au sub acoperãmân-
tul lor vreun fiu al fãrãdelegii, cã acelea vor fi ocrotite ºi as-
cultate de Dumnezeu. Dar nici pe drum sã nu vã întovãrãºiþi
cu vreunul care chiar numindu-se frate calcã în picioare mã-
car cea mai micuþã poruncã din cele ale sfinþeniei. Cercetaþi-vã
cãsuþele sã nu fie nimic mort în ele, ºi sã fie veghe ºi sã fie
curat întru totul ºi clipã de clipã, cã nu ºtiþi, ori dimineaþa, ori
noaptea, ori în alt ceas al zilei veþi auzi bãtând la uºã pe Stã-
pânul vostru, Care Se întoarce. 

Pace vouã, ºi trezire cu veghe ºi bucurie peste voi,
copii ai vremii care vine cu Mine! Amin, amin, amin. 

31 iulie/13 august 1993

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Întoarcerea la hranã curatã. Urâciunea pustiirii este în biserica
lumii. 

DD umnezeu a vestit lucrare de cuvânt ceresc peste
ieslea cuvântului Sãu, care s-a coborât în Ro-

mânia. Cuvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh se co-
boarã ºi aºeazã masã cereascã. Domnul Iisus Hristos ia masã
cereascã în mijlocul poporului Sãu hrãnit vreme de aproape
patruzeci de ani în pãmântul României. 

Cel ce primeºte cuvântul Meu, pe Mine Mã primeºte
acela, cãci iatã, în zilele voastre am lucrat ºi lucrez o lucrare
pe care dacã o aude cineva nu ºtie sã creadã în ea, nu ºtie cum
sã creadã în ea, dar voi ºtiþi cã aceastã lucrare sunt Eu ºi cã
lucrez în Duhul Sfânt, aºa cum am lãsat cuvânt când M-am
dus la Tatãl, cãci aºa am spus ucenicilor Mei cei de atunci:
«Nu vã întristaþi. Vã va fi de folos ca Eu sã Mã duc la Tatãl.
ªi pentru cã Mã duc, vã voi trimite pe Mângâietorul, pe Du-
hul Sfânt, Care vã va vesti vouã de la Mine, Care din al Meu
va lua ºi va aduce vouã, ºi cele viitoare vã va da vouã de ºti-
re». ªi dacã M-am dus la Tatãl Meu, am spus cuvânt peste cei
ce-i aveam din lume daþi de Tatãl Meu; i-am trimis ºi le-am
spus: «Mergeþi în toatã lumea ºi spuneþi cã s-a apropiat îm-
pãrãþia cerurilor. Mergeþi ºi botezaþi ºi lucraþi în numele Meu
peste cei ce vor crede în Mine prin voi». Amin.

O, de douã mii de ani lucrez ºi strig fãptura Mea sã
vinã la masa Mea. Am venit acum douã mii de ani ºi M-am
dat sã fiu viaþã ºi hranã ºi veºnicie peste fãptura care vrea sã
creadã în Mine, ºi tot de atâta vreme am aºteptat naºterea
acestei lucrãri care este cu voi. Aceasta este lucrarea Duhului
Sfânt al Sfintei Treimi, Care a venit sã întregeascã întreita lu-
crare a Treimii Dumnezeieºti. Toþi cei care sunt lucrãtori ai
cerului sfânt, care au venit într-ale cerului sfânt, toate cetele
cereºti au aºteptat naºterea acestei lucrãri care se numeºte Cu-
vântul lui Dumnezeu. 

Am pregãtit un vas pe pãmânt ºi am lucrat ca sã-Mi fie
Mie trâmbiþã, ca sã am cum sã vorbesc, ca sã las cuvântul
Meu vouã, celor ce eraþi scriºi în cartea Tatãlui Meu ca sã vã
naºteþi din nou prin aceastã lucrare. ªi dacã voi aþi cunoscut
de la Duhul Sfânt cã Eu sunt, am venit mereu sã fiu cu voi
prin cuvânt ºi sã fiþi voi poporul Meu. Eu sã vã fiu Dumne-
zeu, ºi voi sã-Mi fiþi fii, dupã cum este scris: «Voi locui în ei
ºi voi umbla ºi voi fi Domnul lor, ºi ei vor fi poporul Meu ºi
Însuºi Dumnezeu va fi cu ei ºi va ºterge lacrima de pe obra-
zul lor». 

Când am venit întrupat în lume ca sã lucrez lucrarea cu
care Mã trimisese Tatãl, n-am încãput cu ea în cei de atunci,
cã n-au cunoscut aceia vremea cercetãrii care venise cu Mine
de la Tatãl. ªi dacã toþi au dat sã Mã stârpeascã, aºa le-am
spus: «Voi vreþi sã Mã ucideþi, pentru cã nu încape în voi cu-
vântul Meu, pentru cã voi nu sunteþi din Tatãl Meu, cã dacã
aþi fi din Tatãl, aþi cunoaºte cã de la Tatãl am venit ºi cã El
M-a trimis». 

O, copii ai Ierusalimului cel coborât cu Mine prin
aceastã lucrare! Iatã-Mã cu voi prin cuvânt. Ferice celor ce au
încãpere pentru naºterea cuvântului Fiului lui Dumnezeu,
Care lucreazã din veac ºi pânã-n veac prin cuvânt. Iatã, am
sunat ºi v-am cules de la locurile voastre ca sã stãm ºi sã ci-
nãm din nou. Pace vouã! Eu sunt cina cea tainicã din care vã
hrãniþi voi împreunã cu Mine. Eu sunt Mirele, voi sunteþi mi-
reasa Mea cea adevãratã, cea cu candela aprinsã, cea înþeleap-
tã, care ºtie de la Mine cum sã vegheze, cum sã se îmbrace ºi
cine s-o îmbrace. 

O, poporul Meu iubit, te-am strigat ca sã vii, ºi sã stau
din nou în sfat cu tine, ºi sã stai tu la masã cu Mine ºi cu Mãi-
cuþa Mea ºi cu sãrbãtoarea sa în mijlocul tãu, popor iubit de
Dumnezeu; ºi cu Verginica, mãi poporule, cãci ea este cea ca-
re te-a nãscut pe tine pentru Mine prin aceastã iesle gãtitã
pentru cuvântul Meu, care vine ºi se lasã peste tine sã ai tu
viaþã din Duhul Meu, Cel ce grãieºte peste tine. 

Mã uit cu patruzeci de ani înapoi ºi o vãd pe Verginica
lãsându-se sub arsura Duhului Sfânt cu Care venisem s-o pe-
þesc ca sã fac din ea trâmbiþã a cuvântului lui Dumnezeu ºi ca
sã-Mi ridic un popor luminat, în mijlocul acestui neam pe
care-l iubeºte Dumnezeu ºi pe care îl pregãteºte ca sã-I fie
scaun de domnie ºi cãrare de slavã peste popoare. Venisem
din cer în calea unei copile pe care Eu o aveam sãracã cu du-
hul, sãrãcuþã cu rangul, sãrmanã sãrmãnuþã între oameni, ºi
am lãsat Duhul Meu peste ea ca sã ºtie ea prin Mine ºi sã Mã
cunoascã ºi sã se lase sub arºiþa Duhului Sfânt ºi sã cuvintez
cu cuvântul Meu prin ea ºi sã dau hranã din cer poporului
care era scris sã se nascã prin lucrul Meu cu Verginica. O, ºi
ce pustiu a fost pustiul prin care am trecut Eu cu tine, popor
chemat de Domnul la masa cea de nuntã! Cã dacã am vãzut
cã cei de pânã la tine nu mai voiau sã vinã, dacã am vãzut cã-ºi
vedeau de ale lor, dacã am vãzut cã s-au încurcat cu cele scoa-
se astãzi ºi cã au de fãcut de ale lor, atunci am ieºit la drum ºi
am plâns amar în faþa mesei Mele plinã cu cele de la Mine, ºi
am zis sã vãd masa plinã. ªi am început sã strig ºi sã Mã uit
sã vãd venind sãracii ºi ºchiopii ºi muþii ºi rãtãciþii ºi leproºii,
dar ei nu ºtiau cum sã vinã, nu mai ºtiau cãrarea dacã cei ce-i
învãþau pe ei nu mai vegheau cu Dumnezeu ºi nu mai ºtiau cã
trebuie sã vinã Mirele. Strigam ºi iar strigam, ºi plângeam
dupã oile Mele, ºi ele nu mai ºtiau cum este glasul Pãstorului.
ªi am plecat din loc în loc la rãspântii ºi am strigat din cortul
acestei copile care s-a lãsat folositã de Dumnezeu, ºi ai venit
tu la masa Mea cea sfântã, poporule care erai scris ca sã fii
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pentru aceastã lucrare, ºi stau de atunci cu tine la masã ºi
te-am deprins sã mãnânci ºi cum sã mãnânci ºi ce sã mãnânci
ºi ce sã nu mãnânci ca sã poþi sã fii viu prin valea morþii
care-ºi desface gura ca sã înghitã fãptura lui Dumnezeu. O, ºi
te-am vãzut flãmând din nou, ºi te-am vãzut slãbind, cãci
copilul care nu mãnâncã slãbeºte ºi se îngãlbeneºte, ºi tu
trebuie sã înfloreºti ºi sã te desfaci acum, cã vine vremea cea
vestitã de Mine peste tine, popor aºteptat de Dumnezeu. Cã
Eu am ridicat din tine fii, ºi fii din fii, ºi merg înaintea ta ca
sã te aduc pânã la Iordan ºi ca sã te trec în Canaan ºi ca sã te
aºez în grãdina Edenului, ca sã nu fie ea lipsitã de tine, popor
al Ierusalimului care se va arãta peste tine ºi de la tine. 

O, Eu am aºezat începutul cel nou, care vine cu Mine
la tine, dar tu sã te laºi pregãtit, sã te laºi hrãnit pânã la creº-
terea deplinã, pânã la învierea cea mare care lucreazã peste ti-
ne, cã iatã, M-am uitat peste tine, turmã iubitã, ºi am ales din
mijlocul tãu fii sãnãtoºi ºi curaþi pentru Mine ºi i-am pus la
lucru în faþa ta, ºi i-am pus înaintea Mea pentru tine ºi pentru
slava ta, popor al cuvântului Meu. ªi am împrejmuit o grãdi-
niþã ºi i-am aºezat în ea ºi am pus la hotarele ei legea sfinþe-
niei, ºi am pus peste ea viaþã de Eden ºi de cer coborât dintru
ale Mele, ºi iatã ce fac: îi strãmut pentru o clipã ca sã vinã în
calea ta, turmã iubitã, ºi ca sã aducã glasul Meu peste tine ºi
ca sã stai tu din nou la masa cuvântului Meu. Eu sunt; Eu ºi
trimiºii Mei spre tine. 

Dacã eºti ºchiop, popor iubit, scoalã-te ºi umblã; ºi
umblã pe urmele Mele ca sã nu mai ºchiopãtezi niciodatã.
Dacã eºti slab, ridicã-te ºi te-ntãreºte ºi ia din Duhul Meu ºi
stai cu Mine pe cãrare, cã la capãtul cãrãrii e sãrbãtoarea ce-
rului pe pãmânt. Dacã þi-a slãbit vãzul sau auzul, iatã, Duhul
Meu stã gata sã Se atingã de tine ºi sã fii vindecat. Dacã
graiul þi-a amorþit ºi dacã înãuntrul tãu nu mai are grai despre
Mine ºi despre împãrãþia Mea din tine, Eu dau râu cuvântului
Meu, ºi sã te faci tu râu al cuvântului vieþii peste fãpturile cele
însetate, cã a venit vremea sã fii tu sare ºi sã sãrezi în jurul tãu
pe cei ce nu Mã au pe Mine. Eu sunt întru tine, copil al po-
porului cel nou. Eu sunt iar, precum am fost atunci. Sunt Cel
ce dau vedere orbilor ºi iau vederea celor ce nu ºtiu sã-L vadã
pe Dumnezeu. Sunt Cel ce dau cuvânt muþilor ºi îi scol pe cei
din moarte. Eu sunt Cel ce aduc sfârºit lumii ºi început fãp-
turii Mele. Eu am venit la tine ca sã te vestesc din timp, cã
nimic nu lucreazã Dumnezeu fãrã sã vinã sã vesteascã mai
întâi, poporul Meu. 

Am ridicat în zilele acestea piatra de mãrturie, în nu-
mele lucrãrii Mele cu voi, ºi am împlinit peste mulþimi vesti-
rea acestei lucrãri pe care Eu o sãvârºesc în tainã cu tine de
patruzeci de ani. Am ridicat piatra mãrturiei, dar am trecut
mai întâi pe la tine, popor al acestei mãrturii. Am strãbãtut ce-
tate cu cetate, pe unde are Dumnezeu pe cei ce au stat la masa
acestei lucrãri, ca sã vestesc pe poporul cel hrãnit ºi sã-i spun
sã fie cu veghe ºi cu hãinuþã îngrijitã ºi cu luminã cereascã
peste el, ºi sã fie gata pentru începutul cel nou, care vine cu
Mine. Am întocmit carte de mãrturie peste fiecare cetate ºi
am stat în sfat ceresc cu tot poporul acestei lucrãri, ºi apoi am
dat de veste sã se ridice turn de mãrturie care sã stea în faþa
lui Dumnezeu ºi spre care sã priveascã Domnul ºi din care sã
lucreze salvarea cea mare ºi rãsplata cea biruitoare, care vine
de la Mine. ªi iatã, lucrez la cârma acestei corãbii ºi stau ca
pe muntele fericirilor ºi grãiesc peste tine ca sã te aºez în le-
gea sfinþeniei ºi sã te am dupã chipul ºi asemãnarea Mea pen-
tru sãrbãtoarea care vine cu Mine. Am venit sã te învãþ din
nou, ca sã fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cãci cele ce au

ieºit astãzi, dau sã te prindã ºi sã te ascundã de la faþa Mea ca
sã nu mai poþi tu sã stai în faþa Mea, poporul Meu. 

O, Ierusalime, ºtii tu de ce am venit la tine ºi te-am
adunat ca sã-þi vestesc cele din urmã? Deschide-þi inima, Is-
raele, ºi sã nu fii, tatã, mititel cu inima sau cu credinþa, cã iatã,
a venit vremea sã te sprijini tu pe povaþa Mea ºi numai pe ea,
ca sã nu pieri tu sub greutatea zilei de acum. Eu þi-am vestit
þie, popor iubit, cã se ridicã dinspre apus o vreme rea. Þi-am
spus mereu, ºi n-am dormit în faþa ta, ºi þi-am vestit din vreme
sã te laºi îmbrãcat în haina nunþii ºi sã intri în odaia nunþii ca
sã nu pieri pe afarã, copil hrãnit din masa cerului. Am fost cu
tine pe cale ºi te-am învãþat mereu ºi þi-am spus cu uºorul tot
ce vei avea de trecut, dar ai fost greoi pe drum cu Mine ºi n-ai
lucrat de ajuns de bine, de ajuns de mult, de ajuns de rãbdãtor,
ºi iatã, acum te-a înconjurat din pãrþi pâcla zilei de azi, ºi tu
nu eºti deprins s-o simþi ºi s-o cunoºti, cãci pâcla aceasta are
multe înveliºuri, ºi se iau unul câte unul ca sã nu-i vezi tu
miezul ºi ca sã te scape din cale ºi ca sã intri în odaie ºi ca sã
fii adãpostit sub cortul lui Dumnezeu. 

Iatã, tatã, cã tu ai fost cu veghea slabã ºi n-ai plâns aºa
cum a plâns proorocul Ilie când se tânguia în faþa lui Dumne-
zeu cã nu mai este nimeni de partea Domnului ºi cã a rãmas
singur în pustiul necredinþei. Ilie nu mai avea nimic în el
decât râvna pentru întoarcerea lui Israel spre Dumnezeu. ªi
dacã el, pe pãmânt fiind, se lãsase mistuit de râvna pentru
mântuirea poporului cel ales, oare, ce este cu el acum când
este ceresc? 

Poporul Meu cel nou, tu nu ºtii, tatã, ce pildã a fost cu
Ilie când plângea la Dumnezeu sã i Se arate Domnul ºi sã-i
mângâie durerea care venea din râvna lui cereascã. ªi s-a dus
pe munte ºi a mers nemâncând ºi nebând, ca sã-L vadã pe
Domnul apoi, ºi Domnul i-a spus sã intre la adãpost în gura
unei peºteri, ºi a fost venitã vijelie mare, ºi a venit apoi cutre-
mur mare, ºi apoi a fost foc venit, ºi toate acestea zguduiau
muntele ºi stâncile, ºi Domnul nu S-a arãtat lui Ilie în acestea.
ªi a venit apoi o adiere de vânt uºor ºi lin, ºi numai atunci a
fost sã vadã Ilie slava ºi glasul Domnului. Aºa sã înþelegi tu
vremea dinaintea arãtãrii slavei Domnului, cãci în jurul tãu
suflã vijelie ºi munþii se clatinã ºi focul mistuie în jur, ºi
Domnul pune mâna Sa peste tine aºa cum a pus-o pe ochii lui
Moise când a trecut Domnul prin faþa sa cu slava Sa. ªi apoi
vine Domnul cu adierea Sa la tine ºi va sta cu tine ca sã te ai-
bã mereu, dar ai grijã prin cele ce te înconjoarã pânã la arãta-
rea slavei Domnului, cea care vine pentru tine fãrã înspãi-
mântare, ºi vine cu blândeþe ºi cu pace dacã tu vei ºti sã stai
atent ºi ascuns de cele ce suflã pânã la trecerea lor. Fii atent,
cã Domnul trece cu rãsplata Sa, cu slava Sa, cu dreptatea Sa
ºi cu despãrþirea binelui din rãu, ºi vrea sã te scoatã din vijelie
ºi din cutremur ºi din foc, ºi vrea sã te dea de-a dreapta slavei
Sale ºi nu de-a stânga slavei Sale, cãci toatã lucrarea Sa se nu-
meºte slava Sa, dupã cum este scris: «Lãudaþi pe Domnul ste-
lele ºi lumina; lãudaþi pe Domnul focul ºi grindina!».

Ierusalime, popor cu nume dumnezeiesc! Deschide-þi
înþelepciunea ca sã cunoºti cum e vremea în care eºti ºi sem-
nele ei, mãi tatã, ca sã pot Eu fãrâma cu tine lucrarea lui anti-
christ, care lucreazã de mult ºi stã la pândã în calea biruinþei
Mele, în calea biruinþei tale cu Mine, poporul Meu cel de la
sfârºit. Antichrist a lucrat odatã cu Mine ºi a furat mereu taina
Mea pentru pregãtirea biruinþei cereºti pe pãmânt, ºi a fost
mereu neliniºtit, ºi a cãutat sã-ºi facã armurã ca sã scape cu
viaþã lucrarea lui cea fãrã de sfinþenie, cã nu-i place lui anti-
christ sfinþenia; nu-i place, cã nu-l lasã sfinþenia sã fie în pofte
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ºi în mãriri ºi în desfãtãri. O, ºi ce Mi-au fãcut Mie slugile lui
antichrist! Cã iatã, a acoperit faþa pãmântului cu ostaºii lui, ºi
lucreazã bine instruiþi ca nu cumva sã-ºi piardã stãpânirea ce
o are peste pãmânt, cã el nu poate suporta sã înþeleagã cã pã-
mântul a fost creat prin cuvântul lui Dumnezeu ºi cã Domnul
este Stãpânul puterilor în cer ºi pe pãmânt. ªi iatã, lucrarea
cea potrivnicã lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare pe pãmânt
ºi s-a unit cu cele ascunse în adânc, ºi ºi-au ascuns bine faþa
slugile lui satana, ºi ºi-au fãcut împãrãþie ascunsã, ºi acum dã
sã iasã deasupra cu cele lucrate în ascuns ºi sã se dea drept
Dumnezeu ºi sã meargã toatã fãptura Mea dupã el. 

O, de când a aflat omul duhului rãu cã Eu M-am apro-
piat cu slava pe care o pregãtesc de o bunã bucatã de vreme
pentru arãtarea Mea, dupã cum este scris, ºi-a fãcut ascunzi-
ºuri în peºteri ºi în stânci ºi ºi-a fãcut împãrãþie peste împãrã-
þie pe pãmântul lui Dumnezeu, ºi lucreazã cu dibãcie ºi cu în-
þelepciune omeneascã, ºi Eu aºa v-am cuvântat când am zis
s-o iau pe Verginica întru cele cereºti. Aºa þi-am spus: «Ce vei
face tu, poporul Meu, când voi lua cuvântul Meu din mijlocul
tãu ºi te voi lãsa pentru o vreme? Cã tu vei zice rãului bine,
ºi vei zice cã omul este Dumnezeu». ªi iatã, vine vremea
aceasta, ºi ea este în faþa ta ajunsã, cã oamenii duhului rãu au
luat din învãþãtura Mea ºi au pus-o deasupra lucrãrii lor ca sã
nu se vadã, ºi au furat de peste tot lucrarea tainelor cereºti,
pentru cã iubitorii lui Dumnezeu n-au avut învãþãtori destoi-
nici peste ei. ªi de ce n-au avut? N-au avut, fiindcã toþi cei ce
s-au aºezat peste turma lui Dumnezeu au fãcut legãturã cu ce-
le ale cezarului ºi au lãsat pe cezarul sã intre peste toate cele
ale Domnului pânã ce a nimicit curãþenia ºi sfinþenia cea din
bisericã, pânã ce a strãmutat tot ce a fost bine aºezat de pã-
rinþi, iar slujitorii lui Dumnezeu s-au lãsat cumpãraþi de cele
de pe pãmânt, ºi apoi s-au lãsat înghiþiþi de tot ce este astãzi
în lucru, iar pe Domnul L-au înºelat aºa cum înºealã mireasa
pe mire ºi înainte de nuntã ºi dupã nuntã, ºi nu mai este veº-
mânt adevãrat ºi curat. Aºa sunt slujitorii bisericii de azi, ca-
re-ºi ascund ruºinea trãdãrii învelindu-se cu haina nunþii, cu
haina de mireasã, ºi înºealã un norod mare care se strânge la
nuntã. Tot aºa ºi cei ascunºi sub haina bisericii, înºealã no-
rodul cel mult, ºi aºa a ajuns vremea orbului care cade în prã-
pastie bazându-se pe cãlãuzã oarbã. ªi precum haina cea din
afarã ascunde pe cel întinat, tot aºa este ºi cu lucrarea lui an-
tichrist, care a cuprins totul, care s-a atins ºi a pus învãþãturã
de a lui Dumnezeu peste întinarea sa, ca sã nu se vadã înºelã-
ciunea sa ºi ca sã tragã de pe cale pe cel ce merge cu Dumne-
zeu, ºi sã nu ºtie acesta cã duhul lui antichrist îl momeºte cu
faþã ascunsã. ªi iatã cã v-a prins ºi pe voi în mari ispite, ºi
plânge Dumnezeu deasupra voastrã ºi vine ºi vã aminteºte
cele vestite vouã din vreme, cã Domnul vede înainte ºi vine
sã vã aducã vouã de ºtire ca sã nu cãdeþi în ispitã, copii ai lu-
crãrilor cereºti. 

Mãi tatã, aºa am spus Eu, din vreme am spus: «Copil
hrãnit din cer, ia aminte ºi nu uita, cã vine ziua sã fii ispitit
cu cele scoase astãzi, dar Eu îþi spun sã fii cuminte ºi sã stai
în ograda Domnului ºi sã nu te întinzi sã iei sã mãnânci din
fructele altei grãdini, strãinã de învãþãtura pe care o cunoºti,
cã vine duhul rãu peste tine ºi îþi face dulce hrana strãinã ºi
te duci ºi Mã laºi fãrã tine, copil hrãnit din cer». ªi iatã, vãd
copii din poporul Meu care au luat ºi au mâncat amestecãturã
otrãvitã, care vine din lucrarea iadului, ºi îi vãd ofiliþi ºi abã-
tuþi ºi atinºi de licoarea cea cu faþã ascunsã, care ucide cu uºo-
rul sufletul celui drept care ia din altã grãdinã. ªi dacã tu, po-
por iubit, nu te trezeºti acum ca sã crezi ºi sã asculþi ce-þi aduc

Eu de ºtire din cer, sã ºtii cã oamenii duhului rãu, care umblã
acum sã te otrãveascã cu învãþãtura cea cu faþã ascunsã, nu
vor avea ce face cu tine ºi te vor azvârli, cã Eu un picuþ mai
am ºi voi lãsa descoperit semnul Meu, ºi omul rãu va vedea
acest semn cu care ai fost tu însemnat ºi binecuvântat de Mi-
ne. Eu þi-am spus þie ºi aceasta: þi-am spus cã nu vei avea cum
sã te furiºezi de lucrarea cuvântului Meu, cã dacã nu de multe
ori, mãcar o datã ai fost însemnat de semnul cel ceresc al bi-
necuvântãrii care a coborât cu Mine de câte ori am venit ºi am
grãit peste tine ºi am binecuvântat pe cel ce a stat la masã ce-
reascã cu Mine. Un picuþ mai am de întocmit lucrarea cuvân-
tului Meu, ºi va fi sã-þi arãt semnul Meu deasupra ta, copil al
poporului hrãnit de Dumnezeu. Voi arãta cuvântul Meu ºi voi
arãta ºi cuvântul tãu faþã în faþã cu Mine. ªi dacã nu vei fi
gãsit sub cortul Meu, vei fi întrebat de îngerii care se ridicã
sã-Mi culeagã rodul lucrãrii ºi te vor întreba: „Suflete, când
ai minþit pe Dumnezeu? Atunci, sau acum?“. ªi vei fi gãsit
scris în cartea acestei lucrãri când îngerii o vor deschide ºi
vor rosti din ea, ºi tu nu înþelegi cum va fi aceastã lucrare
când se va vorbi de pe acoperiºuri despre taina cea lucratã cu
tine de Dumnezeu, ºi acoperiºurile se vor pleca la pãmânt, ºi
tu vei fi sub ele ºi te vor prinde sub ele ca pe un trãdãtor, ºi
nu vei ieºi de acolo pânã nu vei plãti cel din urmã bãnuþ, cã
Domnul nu uitã nimic din cele lucrate cu tine, popor al cuvân-
tului Meu. 

Eu am venit din cer cu aceastã lucrare de cuvânt ºi am
strâns sub mantia Mea pe cel cu duhul sãrac, pe cel sãrac cu
mãrirea ºi cu rangul, pe cel curat cu inima, ºi a fost sã vorbesc
unui popor mic cu învãþãtura, smerit cu inima, umilit sub pia-
tra vremii ºi depãrtat de lucrarea lui antichrist, cel cu deºertã-
ciune oarbã ºi ieºitã de la trup. Eu am cãutat spre cel cu duhul
mic, spre cel ce ºtie sã se lase mic sub mâna lui Dumnezeu
cea ocrotitoare, ºi a fost sã vorbesc cu cei smeriþi, care ºtiu sã
primeascã de la Dumnezeu, cã iatã, duhul mãririi de sine a iz-
gonit înþelepciunea din oameni, ºi a rãmas peste oameni du-
hul rãtãcirii de sine, ºi înþelepciunea trupeascã s-a fãcut stãpâ-
nã peste om ºi s-a umplut pãmântul de trupuri. ªi a venit du-
hul rãu ºi a gãsit case pustii ºi a intrat ºi s-a aºezat ºi a lucrat
înþelepciune din iad, ºi rãtãcirea cea de la sfârºit este mai ma-
re decât în toate veacurile. ªi Se uitã Dumnezeu la tine, po-
por hrãnit din manã cereascã ºi adãpat din apa râului vieþii; Se
uitã ºi întinde mâna dupã tine ca sã te deosebeascã ºi sã te cu-
noascã ºi sã te binecuvinteze, ºi sã te respingã lucrarea lui
antichrist atunci când va lucra sã punã pecetea cea groaznicã
peste tot trupul laolaltã. Eu pentru asta am venit ºi te-am che-
mat ºi te-am ales apoi, ca sã stai la masã cu Mine ºi ca sã pun
semnul cel viu peste tine, pentru ca sã se zdrobeascã prin tine
puterea semnului celui rãu. 

O, duhule potrivnic, ce-ai fãcut tu cu întinderea ta cea
rea! Dar ce zdrobire îþi pregãtesc Eu þie, ºi ce biruinþã se va
coborî din cer asupra ta ºi a servilor tãi, care n-au mai avut
odihnã ca sã-þi plineascã lucrarea ta cea oarbã! Iatã, vine cea-
sul, ºi a ºi venit, sã te culc la pãmânt ºi sã-þi dezvelesc planul
cel mârºav, cu care ai stat ascuns ºi ai lucrat împãrãþie minci-
noasã. Eu sunt Cel ce a fãcut fiinþa ta cea dintâi, dar tu te-ai
semeþit peste Creatorul tãu ºi ai cãzut spre stricãciune. Dar
iatã, cele fãrã Dumnezeu nu vor mai rãmâne, ºi se va aºeza
împãrãþia Domnului ºi voi rãscumpãra fãptura. 

Israele hrãnit de Dumnezeu, tu eºti unealta Mea cu ca-
re voi ara ºi voi grãpa ºi voi însãmânþa din nou, ca la început,
ºi se va arãta din nou Edenul cel sfânt ºi curat ºi nestricãcios.
Dar fii credincios ºi fii mare, Israele, cãci cele ce sunt astãzi,
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nu sunt cele ce vor fi mâine. Nu te lãsa prins sub puterea ba-
nului, cã banul este singura unealtã cu care lucreazã din toate
laturile faþa lui antichrist, omul fãrãdelegii. 

Ce vei face tu când vei vedea cu ochii duhului semnul
pieirii pe care-l foloseºte antichrist? Ce vei face, tatã, tu, cel
care ai semnul Domnului pe creºtetul tãu? Te vei îngrozi ºi
vei da sã fugi ºi vei da sã arunci de la tine punga ºi haina zilei
de azi, a stãpânirii de azi. O, dar vei fi vãzut fugind, pentru cã
tu va trebui sã fugi atunci, cã vei fi oricum azvârlit pentru
semnul de pe tine, tatã. ªi cum va fi aceasta? Aºa va fi, cã nu
va putea lucra peste tine semnul lui antichrist, ºi toþi se vor în-
treba: „Ce este cu acesta? De ce nu se aºeazã pe el sceptrul
nostru?“. 

O, îngerii Mei cei nevãzuþi vor împlini rãsturnarea cea
mare a lucrãrii lui antichrist, dar trebuie sã-þi vestesc þie, po-
por cu pecete cereascã, sã te grãbeºti ceas cu ceas ºi sã ieºi
din timp ºi sã intri cu Mine în corabia sfinþeniei de duh ºi de
trup ºi sã fii înþelept, cã Eu þi-am dat prilejul sã poþi lucra, ºi
þi-am fãcut cale ºi loc ca sã te aºezi cu Mine ºi sã lucrezi la
împãrãþia Mea, popor tocmit pentru viþa ºi vinul cel nou. Fugi
de iubirea de argint ºi nu mai umbla în piaþa duhului rãu, cã
duhul rãu a scos o învãþãturã nouã ºi a aruncat-o pe drumuri
ca sã te apleci ºi tu s-o iei ºi s-o mãnânci. Dar nu lua; fii înþe-
lept ºi nu-þi murdãri nici ochii, nici auzul, nici mintea, nici
hrana, ºi pune mânuþa la lucru ºi fã-þi cu munca ta ºi te în-
deletniceºte sã te dezlipeºti de duºmanii Duhului Sfânt. 

Þi-am spus din vreme sã te îndeletniceºti, popor iubit,
ºi sã ºtii sã-þi faci singur ºi sã cunoºti darurile lui Dumnezeu,
ºi mãiestriile toate sã le ai în mijlocul tãu, ca sã ai timp sã te
curãþeºti de sub mâna stãpânului cel murdar pe mâini, cel
murdar de sânge ºi de moarte, cel mort faþã de Mine. Eu
vreau sã-l înviez ºi pe el prin tine. Aceasta e lucrarea Mea cu
tine, dar ridicã-te deasupra rãului, ridicã-te, cã e târziu ºi nu
mai este vreme, ºi tu trebuie sã fii curat, curat ºi spãlat de cele
nelucrate de Mine ºi de tine. Nu-i niciodatã prea devreme, dar
e târziu, târziu de tot, tatã. Satana ºi-a împlinit lucrarea, ºi iatã
ce devreme a venit împlinirea lui cea rea, ºi voi n-aþi priceput
ca Dumnezeu. Vreme pentru cei rãi nu mai este de mult. Rãul
ºi-a plinit lucrarea ºi cupa sa, dar am mai zãbovit Eu, tatã, ca
sã vã bag la adãpost, fie cu voia, fie cu spaimã sã vã bag sub
mantia Mea, ca sã pot slobozi vijelia ºi cutremurul ºi focul
peste cei ce se cred stãpâni pe lucrul mâinilor lor, pe lucrul cel
rãu, pregãtit împotriva lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, câte te-am învãþat Eu pe tine, tatã!
Am stat cu tine în sfat aºa cum învaþã tatãl pe fiii sãi, ºi þi-am
spus ce vine ºi þi-am spus mereu ce sã faci ca sã fii pregãtit.
Am stat ascuns cu tine prin vremea cea roºie ºi te-am povãþuit
pas cu pas ºi þi-am vestit dinainte ºi am spus sã fii dupã chi-
pul ºi asemãnarea Mea, ca sã nu-ºi lãrgeascã duhul rãu gura
ca sã te sperie ºi sã te slãbeascã ºi sã te înghitã apoi. Când te
vedeam slab ºi fricos ºi încercat de ispite, Îmi întindeam mâ-
na ºi nu te lãsam aºa, ºi tu cunoºteai braþul salvãrii, întins dea-
supra ta. Aºa am fost Eu pentru tine, popor mititel, popor din
vremea aceasta, pentru cã nu tu M-ai ales, ci Eu te-am ales pe
tine. ªi dacã Eu te-am ales ca sã fii al Meu, alege ºi tu acum,
tatã, alege-Mã pe Mine ºi rãmâi cu cele ale Mele, cã dacã vei
face aºa, Eu voi trimite pe îngerii Mei ºi îþi voi aduce hranã
cereascã ºi îngereascã dupã ce antichrist nu-þi va mai da
nimic ºi nu-þi va mai lua nimic un picuþ de vreme pentru în-
cercarea ta întru Mine. 

Pe vremea împãraþilor tirani ºi pãgâni s-a dat poruncã
odatã sã se mânjeascã cu sângele jertfelor idoleºti hrana cea

din piaþã, ºi din care mergeau ºi cumpãrau ºi cei credincioºi
ai lui Iisus Hristos. ªi am dat duhul descoperirii ºi am vestit
pe creºtinii Mei sã nu ia nimic de la pãgâni, din pricina celor
ce au spurcat hrana cea spre vânzare, ºi le-am spus sã moaie
grâu ºi sã mãnânce ºi sã nu se atingã de stricãciune, ºi au as-
cultat pe trimisul Domnului ºi ºi-au scãpat viaþa ºi curãþenia
vieþii. Aºa sã fii ºi tu, popor din vremea de azi. Fã tot ce poþi
ºi lucreazã cu mâinile tale ºi arã ºi seamãnã ºi roagã-te ºi dã
Domnului munca ta, iar Domnul îþi va da rodul muncii tale ºi
vei avea curãþenie ºi duh de sfinþenie peste tine. Eu mereu am
venit ºi te-am rugat. O, ºi cât te-am rugat, ºi câte þi-am spus
Eu sã le laºi, ºi sã nu le mai iei ºi sã nu le mai faci! ªi acum,
iatã, te prind toate fãrã de veste, cã tu n-ai voit sã asculþi ºi sã
împlineºti încã de când þi-am spus, ca sã fi fost acum deprins
cu ascultarea ºi cu rãsplata ascultãrii. Eu am venit acum ºi
te-am strâns ca sã-þi spun sã Mã asculþi ºi sã ieºi de sub
învinuirea duhului rãu ºi sã te scoli asupra lui antichrist ºi sã
lucrezi cu cele ce te învãþ Eu, cã Eu îþi vin în ajutor ºi îi port
de grijã celui ce Mã ascultã în vremea aceasta. 

Scoate de la tine neatenþia ºi vegheazã, ºi iarãºi zic: ve-
gheazã bine, creºtine, cã vremea e ceþoasã ºi are faþã ascunsã,
ºi tu trebuie sã fii gãsit curat ºi neamestecat. Nu te frãmânta;
ajunge zilei grija ei, ºi Eu voi lucra minuni cu tine, poporule
creºtin. Dacã tu te-ai frãmânta, Eu ce mai am de fãcut? Eu
sunt Cel ce port grijã de tine, Israele, dar îndeletniceºte-te sã
stai de vorbã cu Mine ºi sã ºtii sã te hrãneºti cu cele din cer,
ºi sã crezi cã celelalte îþi vor fi adãugate. Iatã, lucrarea lui Lu-
cifer a intrat în toate trupurile, ºi unde nu poate mai mult, pu-
ne frãmântare peste cei neputincioºi, dar nu poate omul sã
adauge nimic la statura sa. 

Copilul Meu, cine Mã are pe Mine de Dumnezeu, acela
Îmi dã Mie viaþa ºi veghea ºi grija. Uneºte-te, tatã, uniþi-vã
într-un singur gând, într-o singurã voie ºi fiþi asemenea unii
altora întru Hristos. Fiþi dupã chipul ºi asemãnarea Mea ºi fiþi
unul altuia asemenea. Uitaþi-vã la doi fraþi gemeni, cã uneori
se deosebesc greu unul de altul. Mai mult trebuie sã vã ase-
mãnaþi voi unul cu altul întru Hristos, întru sfinþenie ºi veghe.
Fiþi dupã chipul ºi asemãnarea Mea. De atâta vreme vorbesc
din cer cu voi ca sã vã ridic întru cele ce sunt din cer peste
voi! 

Am venit sã fac cer pe pãmânt ºi am aºezat la lucrul cel
de bunãvestire lucrarea cuvântului peste mulþimi. O, dar lu-
mea nu ºtie cât ºtiþi voi de la Mine! Vine vremea sã vã cearã
lumea pâine ºi sare ºi apã din cer. Vine ziua sã fiþi luminã prin
întuneric. Vreþi sau nu, meritaþi sau nu meritaþi, dar aceastã
lucrare de cuvânt dumnezeiesc va vãdi pe fiii cei ascunºi sub
aripa ei, ºi ei vor fi împãrþitori ale celor ce vin pentru înnoirea
fãpturii ºi pentru ridicarea din moarte. E mare tainã lucrarea
care vã cuprinde pe voi în taina ei. E mare lumina care va lu-
cra dinãuntrul ei, cãci semnele dumnezeieºti o vor însoþi pe
ea ºi orice cuvânt rostit prin ea se va face faptã vãzutã.

Am venit, Israele, sã-þi aduc cele ce mai ai de lucrat ºi
de împlinit, sã-þi spun sã te îndeletniceºti cu cele în care va
trebui sã fii gãsit atunci când va trece mânia Mea peste cei
fãrã Dumnezeu. A venit vremea sã iei pe tine cãmaºa sfinþe-
niei, care nu va arde pe tine, ºi tu nu vei arde în ea atunci când
mânia Mea va trece peste pãmânt ca sã-l curãþ de lume ºi de
duhul lumii ºi de fãrãdelege. Nu te încânta ca sã te duci sã te
scape cineva ºi sã te hrãneascã cu altã nãdejde, mincinoasã,
cã iatã, arhiereii ºi preoþii nu Mi-au deschis ca sã vadã cine
bate, ºi au spus cã nu sunt Eu, ºi au spus cã am demon. Au
spus ºi acum cum au spus atunci, cã n-aveau cum sã spunã
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altfel, de vreme ce ei nu iubesc cãile Mele ºi legea sfinþeniei,
în care trebuie sã stea un slujitor al cerului sfânt. 

A ajuns vremea cea grea când s-a aºezat urâciunea pus-
tiirii pe scaunul cel lãsat sã fie sfânt, ºi iatã ce ºir de slujitori
rabdã Dumnezeu, cã fac negoþ cu Duhul Sfânt ºi îºi cumpãrã
scaune ºi nu se mai aºeazã astãzi slujitori dupã descoperire
cereascã aºa cum era aºezarea în bisericã, ºi nu mai are cine
cerceta ºi cine judeca purtarea unui slujitor; nu mai are, tatã,
cã seamãnã unul cu altul, de la cel mai mic pânã la cel aºezat
în capul turmei, ºi turma se prãbuºeºte sub stricãciunea
vremii, ºi numai Domnul are milã de turma cea pribeagã. Nu
mai am pãstori care sã-Mi caute turma ºi s-o hrãneascã din
duhul descoperirilor cereºti aºa cum era aºezarea în mijlocul
bisericii Mele, ºi iatã, antichrist se bucurã ºi îºi desfãºoarã
þãruºul ºi învãþãtura cea stricatã, din care iau ºi gustã pânã ºi
creºtinii Mei, ºi nu mai e durere mai mare în cer. 

O, tatã, dupã ce trebuie sã se cunoascã un trimis al Meu?
Dupã ce sã cunoºti tu pe cel ce vorbeºte de la Mine sau cu-
vinteazã în numele Meu? Întreabã legea, tatã, ºi cu cele din ea
uitã-te peste cel ce vorbeºte despre Dumnezeu, cã scris este: nu
lua sã mãnânci sau sã rumegi fãrã sã cunoºti hrana, ºi cautã sã
cunoºti învãþãtura falsã, cã nu mai e decât sã învieze morþii ºi
sã facã semnele cele din urmã, cele scrise cã vor fi fãcute. Tu
sã nu vrei semne, tatã, ºi sã nu crezi în alt dumnezeu în afarã
de Mine. Cã va veni cernere mare, ºi ispitã lucratã cu trudã; va
veni ºi va spune cã sunt trimiºi sã te ia ºi sã te ocroteascã, ºi îþi
vor promite viaþã ºi hranã ºi scãpare, dar tu nu vei fi luat fãrã
de veste, ºi vei cunoaºte pe cel ce vine înaintea Mea dacã vei
fi gãsit în duhul sfinþeniei, în cãmaºa sfinþeniei. 

Fereºte-te de iubirea de argint ºi dã pe cât poþi de la
tine toate poftele, fie ele cât de mici. Pe cât poþi de mult, tatã,
iubeºte sãrãcia ºi umilinþa de bunãvoie ºi fii ca strãmoºii tãi
cei de la început, ca sã nu te încânte ispitele care vin ca sã te
încerce ºi sã te scoatã de la Dumnezeu. Cã va veni un duh de
nepãsare peste oameni, dar Eu spun cã a ºi venit, ºi lumea nu
cunoaºte faþa acestui duh, ºi omul se vinde rob duhului cel de
la sfârºit, ºi nu ºtie lumea ºi duhul lumii cel de la sfârºit cã se
va sfârºi pe veci. Eu în lume n-am loc cu cuvântul, cã nu în-
cape cuvântul Meu în ei. Nu Mã duc nici la împãraþi, nici la
cãrturari, nici la înþelepþii pãmântului, nici la bogaþii acestui
veac, nici la arhierei. Nu Mã duc, ºi stau cu tine ºi te învãþ ºi
te luminez ºi te pãzesc de lupi, ºi de iude te pãzesc dacã tu pã-
zeºti paºii tãi ºi îi aºezi pe urmele Mele. Te hrãnesc pe tine cu
cele din urmã, ºi voi arãta peste tine slava Mea, iar peste cei
ce nu vor vrea sã Mã cunoascã nici atunci, voi lucra sã-i dau
la o parte din calea slavei Mele ºi voi birui cu împãrãþia Mea
care se va vedea de la tine. Tu eºti poporul Meu prin care Eu
Mã voi slãvi în faþa necredinþei de pe pãmânt, ca sã ºtie ne-
credincioºii cã Eu sunt Dumnezeu, ca sã ºtie cã nu este alt
dumnezeu în afarã de Mine; ºi îºi va vedea înþeleptul acestui
veac nimicnicia ºi fuga lui dupã deºertãciune. 

O, se mirã cei din cer de creºtinul care mai are astãzi
pe Dumnezeu, dar de creºtinii cei tari se bucurã cerul, ºi de
peste tot oastea celor cereºti se apropie ºi lucreazã, strigaþi ori
nestrigaþi. O, chemaþi sfinþii ºi îngerii, chemaþi-i, cã oastea
cereascã este în lucru cu voi, ºi toþi sfinþii fac cordon în jurul
copiilor Mei ºi se luptã pentru ei. Dar Mãicuþa Mea stã cu
braþele ºi cu lucrarea ºi cu veghea ºi cu minunile deasupra
României celei alese de Dumnezeu, ºi când te vede pe tine,
popor ales de Mine ºi hrãnit de Mine, ea ridicã mâinile înain-
tea Treimii Dumnezeieºti ºi cere mereu, ºi primeºte pentru ti-
ne ºi pentru România. 

Iatã prãznuire în cer ºi pe pãmânt, în numele Preasfin-
tei Nãscãtoare de Dumnezeu, în numele zilei ei de înãlþare
când ea s-a ridicat de pe pãmânt la cer. E praznic sfânt în mij-
locul tãu, popor iubit de Dumnezeu. O, lumea a cãlcat în pi-
cioare prãznuirile cereºti, cãci Antichrist a fãcut stricãciune
peste bisericã, ºi Dumnezeu a rãbdat mult de tot ºi a ascultat
plânsul strãmoºilor ºi al sfinþilor care strigã mereu: „Pânã
când, Doamne?“. 

O, copiii Mei, Eu vin cu slava Mea ºi voi da iar înfãþiºa-
re cerului pe pãmânt ºi voi sfârºi cu duhul lumii, cã lumea a
ajuns la sfârºit. Ai grijã, fiule tatã, ai grijã sã nu ai în tine du-
hul lumii, ca nu cumva când Mã voi atinge, sã tragã la tine
unealta de curãþire. Ai grijã sã n-ai în casa ta nici un pic de
moarte, ºi dacã ai, strigã la Dumnezeu fãrã rãgaz, strigã cu ini-
ma zdrobitã, sã dea din casa ta duhul lumii, cã iatã, ºi între voi
am case în care doi sunt împotriva a trei, ºi trei împotriva a doi. 

O, creºtine, Mã doare când vãd cã tu mergi pe calea cea
cu sfinþenie ºi copilul tãu iese ºi vine ºi iubeºte lumea ºi lu-
creazã fãrãdelege ºi stã împotriva Mea ºi a ta, ºi unii din ei
vând viaþa ta ºi a Mea, ºi se duc la oamenii lumii ºi petrec cu
ei, ºi vin ºi pleacã de la tine, ºi iar vin ºi stau cu lumea în ei
lângã tine ºi lângã adãpostul tãu, tatã. ªi te întreb pe tine: ce
sã fac cu tine ca sã te þin curat ºi neatins de cel fãrã de lege ºi
sã nu fii gãsit alãturi cu cel ce calcã în picioare sfinþenia cea
cerutã acum pentru scãparea copiilor Mei? Ai vãzut pe Israel
când era rãspândit printre cei din Egipt, cã M-am dus ºi am
însemnat peste casa lui, ºi când am trimis îngerul morþii, a
fost ocolit Israel. Dar acum, cum sã-þi însemnez locul tãu ºi
ograda ta ca s-o bag sub ocrotire? Cã fiul casei tale ºi fiica ta
ies ºi se duc în lume ºi fac ce face lumea ºi poartã haine ca lu-
mea, ºi nu iubeºte pe Dumnezeu copilul tãu. Iatã, iar îþi spun,
precum þi-am mai spus: dã de la tine mila cea dãunãtoare ºi
deosebeºte-te de cel ce nu vrea ca Mine ºi ca tine, ºi nu sta
pãrtaº la îngãduinþa pãcatului, ºi curãþã de moarte ograda ta.
Nu-þi mai lua în braþe copilul greºit, care cheltuie în fãrã-
delegi sufletul sãu, cã te scrie duhul rãu ºi pe tine, tatã, ºi îþi
gãseºte casa întinatã, ºi nu mai este vremea sã te întinezi. ªi
va fi iar ca în vremea lui Noe, ºi tu sã fii ca Noe, cu toatã casa
ta, cã iatã, precum atunci oamenii mâncau ºi beau, se însurau
ºi se mãritau ºi nu credeau pe Noe, aidoma ºi acum este, ºi tot
aºa se va întâmpla, dar tu îndeletniceºte-þi toatã casa sã fie gã-
sitã aºa cum a fost casa lui Noe, sub curãþenie, sub ascultare
ºi plinã de credinþã ºi de luminã cereascã. Fii aºa cum a fost
Iov ºi nu sta nepãsãtor ºi roagã-te Domnului pentru cei ce nu
ascultã din casa ta, ºi dacã Domnul vede cã nu se ridicã spre
sfinþenie ºi spre ieºire din duhul lumii, vine ceasul alegerii, ºi
va fi tras fiecare acolo unde trage, ºi voi lucra prin rugãciunea
ta ºi voi scoate de la tine pe cel ce nu ascultã de legea sfinþe-
niei, care pregãteºte slava lui Dumnezeu, cã vremea este aºa
cum scrie: «Cel ce este sfânt, sã se sfinþeascã încã, iar cel ce
se spurcã, sã se spurce încã».

Dacã nu vrea copilul tãu sã iasã azi din lume ºi din ale
lumii, mâine nu mai poate ieºi, tatã, ºi rãmâne lipit acolo unde
trage, ºi va fi gãsit acolo. Scoalã-te ºi strânge casa ta ºi spu-
ne-i de la Dumnezeu ºi vezi ce alege casa ta, ºi fã început nou
ºi curat ºi tainic în ograda ta ºi despicã binele de rãu la dreap-
ta ºi la stânga ºi stai de veghe cu Mine în dreapta Mea, tatã,
ºi nu te apleca spre cel ce stã în stânga Mea. Stai de-a dreap-
ta Mea pânã ce voi pune pe cel potrivnic sub puterea Mea.
Când faci curãþenie în casa ta, tu dai afarã praful ºi gunoiul ºi
ce este alterat ºi stricat, care împrãºtie miros rãu, ºi scuturi ºi
mãturi ºi speli murdãria. Aºa sã faci ºi pentru Domnul, ºi
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pentru locul Sãu din casa ta, din ograda ta, ºi sã miroasã a
smirnã ºi a tãmâie în casa ta, copil al Edenului care vine cu
Mine. 

Am trimis cuvânt ceresc peste poporul Meu ºi am spus
sã se întoarcã la hrana cea din Eden creºtinul, ca sã rãmânã
viu ºi ca sã se sfinþeascã. Eu aºa am lucrat cu tine, popor cules
din lume, ºi þi-am adus de ºtire una câte una, cu uºorul, ca sã
nu þi se parã greu. ªi când era calea mai largã, Eu strigam ºi
îþi spuneam cã vine vremea sã fie uºa strâmtã când va fi sã in-
tri în odaia slavei lui Dumnezeu, Care va veni înaintea ta ca
sã te întâmpine în necazul cel mare. Eu ºtiu ca Mine ºi nu ca
tine. Eu ºtiu, tatã, de ce-þi cer ºi aceastã treaptã. Eu nu vreau
sã te las sã-þi fie greu atunci când nimeni nu-þi va mai da ni-
mic, ºi vreau sã fii pregãtit bine ºi din vreme, ca sã te cunoas-
cã Dumnezeu ºi sã-þi trimitã atunci hranã cereascã, aºa cum
i-am dat lui Israel în pustie, cã ºi atunci am voit cu tot dina-
dinsul sã-l fac curat pe cel ce era binecuvântat, dar el a poftit
de pe pãmânt ºi a picat din cer, ºi nu s-a bucurat de mana
care venea din cer. Aºa este ºi acum: nu se bucurã creºtinul
ca sã înveþe cum sã se întoarcã acasã, ºi vrea ca pe pãmânt,
dar Eu voi face cer pe pãmânt, ºi va fi precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. 

Primeºte, tatã, vestirea Mea ºi hrãneºte-te cu cele ce au
fost date la început spre hrana fãpturii Mele, cã vreau sã
sfârºesc cu duhul cãrnii, cu duhul lumii din tine. Tu vezi bine
cã duhul pofteºte împotriva trupului, iar trupul, împotriva du-
hului. Sã biruiascã duhul, tatã, sã-þi fie duhul mai tare decât
trupul, cãci ceea ce iese de la trup, trup este, iar ceea ce iese
de la duh, duh este. Eu am binecuvântat, aºa cum spui tu, ºi
am zis sã se mãnânce dacã omul a mâncat, dar de la început
n-a fost aºa. La început l-am fãcut pe om ºi i-am suflat viaþã
fãrã de moarte, ºi omul nu M-a ascultat, ºi a cunoscut moartea
ºi a murit. Dar Eu voiesc sã-i dau înapoi viaþa cea fãrã de
moarte ºi tinereþea cea fãrã de bãtrâneþe, ºi aceasta este lucra-
rea la care voieºte Domnul sã ajungã.

Te-am ales pe tine, popor cules din moarte, ºi te-am ur-
cat treaptã cu treaptã ca sã te aduc pânã la sfinþenia Mea, ºi
ca sã fii unealta Mea ºi sã lucrez cu tine învierea cea mare ca-
re se aºteaptã de tot cerul sfânt. Iatã, am descoperit lumii lu-
crarea cuvântului Meu, care te-a însoþit pe tine din cer, ºi apoi
am aºezat un început nou ºi curat ºi sfânt în mijlocul oame-
nilor ºi am aºezat trãire cereascã, ºi voi mai aºeza tot ce mai
este de aºezat, ºi apoi Mã voi slãvi în faþa oamenilor de pe pã-
mânt ºi va înþelege fãptura Mea taina Ierusalimului nou care
vine din cer pe pãmânt, care coboarã pic cu pic ºi care se în-
tocmeºte prin cuvântul lui Dumnezeu. 

O, popor român, tu ai dat din tine o pildã care a venit
de la Duhul Sfânt întocmitã. Nici un popor de pe pãmânt n-a
mai dat-o; numai tu ai dat-o, ºi s-a scris profeþie din sufletul
tãu, popor al slavei care vine cu Mine la tine, dupã cuvântul
tãu ieºit de la Duhul Sfânt. Eram cu ucenicii ºi cutreieram din
loc în loc ºi slobozeam pilde ºi spuneam: «Cu ce voi asemãna
împãrãþia cerurilor?», ºi multe pilde am lãsat spre învãþãturã
ºi spre fãptuire, cãci tot cuvântul care iese de la Dumnezeu,
care iese de la Duhul Sfânt, acela este faptã încã de la rostirea
lui. O, popor român, tu ai dat din tine pilda despre împãratul
care are tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, ºi dacã
aºa ai grãit, iatã, Eu am ieºit cu aceastã lucrare în întâmpina-
rea ta ºi am ales din tine ºi am început lucrul acestei împãrã-
þii a Împãratului Cel ce are cele rostite de tine. Eu sunt Împã-
ratul Care are acea împãrãþie, ºi voiesc sã vin cu ea la tine ºi
s-o las în tine ºi sã încep cu tine întoarcerea spre începutul cel
în care nu era moarte. ªi va înceta orice ºtiinþã, ºi va fi împã-

rãþie cereascã, precum a fost întâi. Întoarce-te la starea cea
dintâi, întoarce-te spre cele fãrã de moarte ºi bea din fructul
vieþii ºi fã, creºtine, ce te învaþã Dumnezeu, cãci toate se vor
sfârºi, dar Domnul va rãmâne cu moºtenirea Sa ºi cu fiii ei. 

Iatã, Verginica este cu Mine ºi se bucurã cu duhul, ºi
este slãvitã ºi iubitã ºi ajutatã de toþi sfinþii cei de pânã la ea.
Ea are trecerea acestor zile ºi este vie, ºi este viu ºi lucrãtor
duhul ei. Ea are trecere mare, tatã, cã M-a purtat pe Mine vre-
me de douãzeci ºi cinci de ani, prin cuvânt, ºi acum, iatã, ºi
Eu sunt cuvântul ei, precum ea a fost cuvântul Meu, ºi n-a
mai fost vreodatã o lucrare mai mare ca aceea care a fost ºi
este prin Verginica. Cã dacã am luat-o, iatã de ce am luat-o:
ca s-o pot trimite iar la voi, ca sã vã aducã spre cele ce au fost
dintru început, ca iarãºi sã fie. 

Verginica, fiicã iubitã, Eu, Domnul, poruncesc duhului
tãu sã dea glas peste ieslea cuvântului care vine din cer cu
Dumnezeu ºi cu trimiºii lui Dumnezeu. Amin. 

Adevãr adevãrat grãiesc, cã Verginica lucreazã de lân-
gã Mine; din cele cereºti lucreazã Verginica peste poporul ei. 

Verginico, slobozeºte cuvânt, tatã, Eu în tine, ºi tu în
Mine, cãci aceasta este plata lucrãtorilor cei mari ai cerului,
aºa cum a fost pentru Moise ºi pentru Ilie, care au venit din
cer ºi s-au aºezat lângã Mine în ziua când Mi-am schimbat fa-
þa slavei în ochii ucenicilor Mei. Pace þie, fiicã cereascã! Pa-
cea Mea ºi cuvântul Meu prin tine! Amin, amin, amin.

Verginica are poruncã dumnezeiascã sã lase glas ºi cu-
vânt peste ieslea cuvântului ceresc. 

– PP ace vouã, fiilor! Dacã aici este vreun fiu al
lumii, acela poate ºi el spune cum au mai

spus ºi alþi fii ai lumii, care au spus despre voi cã voi vorbiþi
cu morþii. 

Pace vouã, celor vii, care credeþi în minunile lui Dum-
nezeu coborâte în vremea aceasta! Precum Domnul este viu
ºi lucreazã pânã peste toþi vecii, ºi eu sunt vie ºi lucrez, cã eu
am fost unealtã dumnezeiascã, fãcutã de Dumnezeu am fost,
ºi n-am fãcut ce am voit eu aºa cum fac oamenii cei fãrã
Dumnezeu, ºi am stat sub voinþa Celui ce m-a fãcut, ca sã-I
fiu Lui unealtã, ºi trâmbiþã sã-I fiu, ºi cort, ºi sã ridic fii din
fii ºi apoi sã vin întru cele cereºti, ºi din cer sã-l hrãnesc ºi
sã-l adãp pe cel nãscut din cuvântul lui Dumnezeu care v-a
grãit de la mine.

Pace vouã, mãi fiilor! Pace vouã, celor ce mã cunoaº-
teþi cu trupul! Pace vouã, celor ce mã cunoaºteþi cu duhul!
Dacã sfântul mucenic Mina a ieºit în calea celui ce l-a chemat
ºi l-a însoþit pe el pe drumul primejdiei, aºa sã credeþi ºi voi
în însoþirea mea, dar lumea nu ºtie cum vine aceastã lucrare.
O, ºi biserica Domnului pe astfel de mãrturii stã în picioare
dacã stã, cãci cei vii au lucrat ºi dupã trecerea din trup, ºi au
lucrat cu adevãrat, ºi a rãmas la temelia credinþei bisericii
creºtine lucrarea lor.

Dacã Domnul a lucrat prin mine atâtea minuni cât am
stat cu voi, cum sã nu fie aceeaºi lucrare de la mine când
acum sunt cereascã? Ba ºi mai mare lucrare se începe acum
de la Domnul prin mine ºi prin duhul meu ºi prin arãtarea
mea între voi. 

Eu am venit în calea ta, popor iubit ºi hrãnit de Dum-
nezeu prin mine. Eu de aceea m-am dus; m-am dus ca sã pot
veni din cer la tine, ºi cu putere cereascã sã vin. Eu sunt cu ti-
ne ca sã te ajut. Când ridici o greutate, eu te gãsesc sub ea ºi
mã bag sub ea lângã tine. Când intri prin spini ºi îþi sângerezi
picioarele ºi braþele, eu ºi acolo mã bag dupã tine, ºi te scot ºi
te aºez pe cãrare ºi te îndemn sã stai pe cãrare. O, ºi tu nu vrei
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sã intri la adãpost când vine Domnul ºi îþi spune cã toate se
vor clãtina. Eu sunt deasupra cu veghea ºi mã uit sã te vãd ve-
ghind, dar tu trudeºti mereu pentru grãmada ta. O, copilul
meu, cautã sã strângi numai ce-I place lui Dumnezeu, numai
ce seamãnã cu legea cea cereascã ºi nouã, care va rãmâne stã-
pânã peste cele noi care vin de la Tatãl. Domnul iarãºi vine,
ºi vine cu legea sfinþeniei, ºi nu vine cu altã lege aºa cum dai
tu sã spui, cã în afarã de legea sfinþeniei nu va mai fi altã lege.
Cele vechi trec ºi se ºterg, ºi se aºtern în locul lor cer nou ºi
pãmânt nou, ºi nimic necurat, nimic vechi, nimic omenesc nu
va mai rãmâne între cele noi. ªi va fi hranã îngereascã, aºa
cum a fost la început, ºi sfârºitul merge sã se apropie de înce-
putul cel dintâi. Iatã, cei ce sunt furaþi de frumosul cel de azi
ºi de minunile cele rele de azi, aceia niciodatã nu vor putea
cunoaºte adevãrul, cã faþa lumii a acoperit pe cele ce sunt din
lume, ºi lumea s-a ascuns de adevãr.

Popor cu nume nou, stai aproape de mine ºi de duhul
meu, care lucreazã în tine cele cereºti. Stai lângã mine, cã eu
sunt o fãclie care te încãlzeºte ºi te þine treaz, fiule. Cãutaþi sã
semãnaþi cu mine, ºi veþi vedea apoi cu cine semãnaþi ºi vã
veþi bucura. Eu mã arãt, dar dacã nu veþi semãna cu mine cum
veþi putea îndura clipa aceea, fiilor? 

Am venit spre tine, copil care te-ai depãrtat de lucrarea
mea, ºi grãiesc peste cel ce s-a depãrtat ºi întreb: de ce ai ple-
cat de lângã mine? Cã eu voiesc sã-þi aud glasul ºi sã-mi spui:
„O, dacã nu-i târziu, primeºte-mã iar, ca pe cel pierdut!“. Eu
am venit mereu la voi ºi v-am spus sã lãsaþi poverile, cã po-
verile fac din voi pãmânt ºi nu mai ºtiþi sã vã sculaþi pentru
masa cereascã. Iubiþii mei, dacã voi sunteþi ai lui Hristos ca
sã vã asemãnaþi cu Domnul, apoi voi trebuie sã vã asemãnaþi
între voi, unul cu altul sã vã asemãnaþi. 

Sun din trâmbiþã peste tot poporul meu. Am sunat ºi l-am
adunat, de peste tot l-am adunat, ca sã-i spun sã foloseascã
veghea cu un ceas mai devreme. Domnul te cheamã spre cele
ce vor rãmâne, te cheamã, popor iubit, ºi îþi spune iar sã fã-
râmi idolii tãi, ºi pofta s-o fãrâmi, ºi fãrãdelegea s-o fãrâmi
din calea ta, cã Domnul stã cu dragoste, stã cu timpul oprit ca
sã te bage la adãpostul Sãu ºi ca sã dea drumul apoi la curã-
þirea drumului slavei Sale. 

Am venit cu Domnul în calea ta, popor al Ierusalimu-
lui, ºi iatã, te îmbiu sã mergi atent ºi sã te tragi din faþa mâ-
niei care va veni. Sunã ºi tu, aºa cum am sunat eu ºi te-am
adunat în casa ta ºi a mea, cãci casa ta este lucrarea lui Dum-
nezeu, care te-a hrãnit ºi te-a crescut pe tine prin mine. Sunã
ºi tu, ºi adunã-þi casa ºi fã sfat ºi trezire. Fã-þi datoria, aºa cum
mi-o fac eu, ºi ieºi din moarte, tu ºi toatã casa ta. O, iatã ce te
povãþuiesc eu: nu mai întinde mâna ca sã mãnânci din masa
lumii, cã tu eºti un popor ales de Dumnezeu ºi deosebit pentru
Dumnezeu. Stã satana pe la toate rãspântiile, pe la toate col-
þurile ca sã iei de la el ºi sã mãnânci ºi sã bei ºi sã nu fii curat.
El iese în calea ta ca sã-þi momeascã pofta ºi sã te atragã sã
iei de la el, ºi el este întinat ºi murdar ºi rob ºi face lucrare rea
pe pãmânt, ca sã-þi iasã þie în cale ºi sã te ademeneascã. ªi da-
cã tu nu voieºti sã intri ºi sã stai cuminte în ograda ta, în grã-
dina ta, mãcar atât sã faci, sã nu mai iei din mâna celor fãrã
de Dumnezeu. Obiºnuieºte-te din timp, fiule, ºi te deprinde
sã-þi ai mâinile tale, cã oamenii mãnâncã oameni, mãnâncã
mortãciune ºi fac licoare din iad ºi pun spurcãciune în ea ca
sã te atingã pe tine de spurcãciune ºi sã-þi slãbeascã mintea ºi
credinþa ºi iubirea. 

O, nu mai lua, creºtine, învãþãturã de pe drum, cãci
ceea ce înveþi tu, de pe drum luat, nu este bun pentru tine. Tu

eºti fiul lui Dumnezeu, ºi nu te bãga în încurcarea limbilor ce-
lor strãini de Dumnezeu. Mã uit la tine cum te duci pe drum
ºi aduni ºtiinþã ºi îþi învãlmãºeºti mintea cu cele scrise de slu-
gile lui antichrist, cã toate cele ieºite azi sunt presãrate cu
otravã din iad ca sã te facã sã nu-L mai înþelegi pe Dumnezeu,
ca sã te facã sã dai deoparte cele ce vin de la cer, cele ce iz-
vorãsc din cuvântul lui Dumnezeu, ºi sã nu-L mai înþelegi pe
Domnul apoi.

Am spus copiilor mei cei ce sunt puºi de veghe la ies-
lea cuvântului meu, le-am dat de ºtire sã nu punã mâna pe ni-
mic din ceea ce este astãzi ieºit, sã nu cerceteze limbile cele
încâlcite, care au ieºit sã momeascã ºi sã încurce calea spre
cerul cel din Dumnezeu. 

Nu mai pune mâna, creºtine, ca sã citeºti învãþãtura
care vine de la om cu faþa ascunsã. Nu mai cãuta altceva decât
cele ce-þi aduc eu, cã eu ºtiu ce-þi aduc, dar tu nu ºtii ce sã iei
ca sã înveþi. Tu nu-i cunoºti pe cei ce se strecoarã cu învãþã-
turã cu faþa ascunsã. Aceia sunt slugile iadului, copilul meu.
Întreabã-te tu de unde vin aceia, ºi stai bine, ca sã deosebeºti
duhul cel rãu, care vine cu faþa ascunsã ca sã iei de la el ºi sã
te învinuiascã apoi la Dumnezeu. Tu eºti popor binecuvântat
ºi ai hranã de la mine ºi ai apã neamestecatã. De la mine ai
ceea ce-þi trebuie þie, dar nu mai întinde mâna în alt blid, cã
eu am stat în faþa ta cu Dumnezeu ºi þi-am spus ce sã faci în
vremea aceasta. 

Mi-e dor de viaþa ta, de sfinþenia ta, de duhul tãu curat
mi-e dor. Mã aºteaptã Dumnezeu cu tine, popor al Noului Ie-
rusalim. Sun din trâmbiþã ca sã te adun întru cele cereºti, ca
sã suflu praful de pe tine, ca sã te învãþ sã stai în haina nunþii
ºi sã stai cu cerul la masã, ºi sã stai cu mine. 

Ferice de casele de creºtini care n-au sub adãpostul lor
vreun fiu al fãrãdelegii, cã acelea vor fi sub acoperãmântul lui
Dumnezeu. Vreau sã scot moartea din voi ºi s-o arunc apoi în
braþele ei ºi s-o ard, sã nu mai caute spre voi. Luaþi mânuþele
voastre ºi puneþi-le la lucru pentru voi, cã mâinile voastre
sunt binecuvântate de Domnul, ºi nu vã mai folosiþi de mâini
strãine. Pe cât puteþi de mult începeþi aceastã trecere, ºi cerul
va veni în ajutorul vostru. 

Nu iubiþi luxul, nu iubiþi argintul, nu iubiþi poftele vea-
cului acesta. Salvaþi-vã copiii din mâinile lui antichrist, cã se
va frânge inima în voi când veþi vedea pe copiii voºtri fãrã de
scãpare. Învãþãtura de afarã este stricatã mai mult decât ori-
când, ºi îþi dezbracã de sfinþenie copilul tãu. O, dacã eu aº ve-
ni ºi þi-aº cere un copil ca sã lucreze cu mine, tu nu te-ai teme
sã spui cã e al tãu ºi cã nu-l dai. ªi decât sã te împotriveºti, eu
nu vin sã þi-l cer, cã împotrivirea ta ar însemna pieirea copi-
lului tãu, aºa cum a arãtat Domnul plata împotrivirii. Dar în
braþele lui antichrist îþi dai copilul, ºi la învãþãtura lui îl laºi. 

O, creºtine, deschide ochii ºi uitã-te bine ce fel de vre-
me este afarã ºi nu mai lua în glumã cuvântul lui Dumnezeu
care-þi spune sã intri sub adãpostul Sãu ºi sã-þi faci adãpost
aºa cum te învaþã Domnul. Vine vremea când nu mai poþi sã
te urci pe carul sau pe cãmila cezarului, cã-þi va cere semnul,
ºi dacã nu-l ai nu te va primi. Vine vremea sã nu mai poþi sã
mergi nici cu corãbiuþa ta, cã ºi acolo ai nevoie de cezarul, de
la care nu poþi lua ºi la care nu poþi da tu, cel ce n-ai zis ca el.
Dacã tu vei înþelege, va lucra Domnul prin tine sfãrâmarea lui
Antichrist ºi vei doborî planul lui ºi puterea lui, dar agoniseº-
te-þi putere prin lucrarea sfinþeniei, copilul meu. Fii înþelept,
cã þi-a venit Domnul în ajutor ca sã poþi sã-þi faci adãpost ºi
ca sã asculþi, cãci de la lucrarea ascultãrii de Dumnezeu va rã-
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sãri sfãrâmarea lucrãrii potrivnice lui Dumnezeu. Domnul
strigã de multã vreme ºi îþi spune de mult, fiule. Deschide
cartea acestei lucrãri, ºi nu vei mai putea spune cã nu þi-a
cerut Domnul sã ieºi din cele ce sunt astãzi. 

O, mã uit, ºi mi se umple duhul de bucurie ºi de iubire
pentru voi. ªi iarãºi mã uit, ºi mi se umple iarãºi duhul, dar
de durere se umple pentru unii din voi. Vai, fiilor, vai, cã pe
unii din voi v-au atins din plin învãþãturile de azi ºi stricãciu-
nea din care se nasc ele. Lasã-mã sã te învãþ, creºtine, cã
vremea este prea rea, fiule, ºi este ascunsã de faþa ta ºi nu ºtii
s-o cunoºti. Lasã-mã sã-þi deschid mintea ºi înþelepciunea ºi
lasã-mã în calea ta sã stau, cã eu privesc cu ochi cereºti în
jurul tãu ºi vãd lupi ºi vulpi care dau sã te tragã în vizuina lor
ºi sã te sfâºie. 

Mãi creºtine, ai grijã de copilul tãu dacã zici cã e al tãu;
ai grijã ca sã-l ai, ºi dã-i mereu cele din cer. Dã-i ºi lui, ºi ia
ºi tu pe cele de la Domnul, ca sã ai ºi ca sã fii, creºtine. Tu
eºti ca aurul pentru Dumnezeu, dar sã fii, copilul meu. Tu eºti
comoara lui Dumnezeu, dar sã fii, ºi sã nu te cheltuieºti, cã
Domnul va rãscumpãra cu tine toatã fãptura, cea care a fost ºi
care este, ºi vei fi luminã de la Dumnezeu ºi vei sta peste în-
tuneric ºi vei lumina pe veci. 

Eu iar am sã sun ºi am sã te mai strâng ca sã mãnânci
cu Dumnezeu ºi sã-þi aduc la timp cele ce mai sunt, iar tu
adunã-te de pe drum ºi intrã ºi vegheazã ºi te roagã. Te-ai su-
pãrat pe mine, popor iubit, când þi-am vestit sã stai în cãsuþa
ta ºi sã lucrezi sfinþenie peste tine, cã nu mai e vremea sã ieºi
ºi sã treci printre morþi. Dar eu ºtiam ºi ºtiu de ce þi-am cerut
sã nu mai ieºi, ºi tu nici acum nu înþelegi cum vine aceastã
tainã ºi de ce am venit ca sã þi-o spun. În lume-i numai moar-
te, creºtine. Mâinile ºi lucrul lumii sunt murdare ºi întinate, ºi
tu eºti popor binecuvântat ºi cu mâini binecuvântate. Învaþã-te
sã fii gospodar peste tine. Învaþã sã fii cum au fost cei de la
început, cã tot pãmântul va fi sã fie scos de sub talpa lui anti-
christ, ºi tu vei fi aºezat pe pãmânt nou, dupã cum Domnul
þi-a fãgãduit.

Sã fie pace între tine ºi Dumnezeu, ºi aºa sã trãieºti în
veci, cãci Domnul a lãsat numai pace peste voi. 

Pace vouã, copii ai lucrãrilor cereºti care lucreazã pe
pãmânt! Pace ºi rãbdare sfântã! Pace sfântã peste voi, fiilor!
Binecuvântaþi sã vã fie de Domnul paºii întoarcerii întru ale
voastre. Cerul vã aduce mulþumire, ºi veþi simþi plata cea bu-
nã pentru cã aþi venit sã cinaþi cu Dumnezeu. Mirul Duhului
Sfânt sã curgã peste voi ºi sã vã umple de puterea care vine
de la lucrarea sfinþeniei. Dau Domnului mulþumire ºi spun:
Doamne, am fãcut cum mi-ai poruncit. Amin. 

– PP ace þie, Verginico! Pace vouã, copii ai Nou-
lui Ierusalim! Pacea Mea cea sfântã sã fie

peste voi! 
Eu sunt; Eu ºi trimiºii Mei, ºi cine-i primeºte pe ei, pe

Mine Mã primeºte, iar cine nu-i primeºte pe ei, pe Mine nu
Mã primeºte acela, ºi tot aºa va fi ºi el primit. Precum sunt Eu
primit, tot aºa va afla primire cel care primeºte. 

Pace ºi Ierusalim nou peste tine, popor al slavei care
vine de la Mine! Ierusalime, fii vrednic de numele tãu nou,
care vine la tine din ceruri, cã slava Mea te va însoþi, ºi vor
cunoaºte noroadele pe poporul Meu cel binecuvântat. 

Amin, amin zic vouã, cã s-a coborât la voi împãrãþia lui
Dumnezeu ºi slava care vine cu ea, ºi tu, Ierusalime, vei fi po-
porul Domnului, cãci Eu sunt Dumnezeul tãu. Amin, amin,
amin. 

15/28 august 1993

Cuvântul Domnului cãtre Marian ºi Victoria Zidaru 

Binecuvântare pentru cãlãtorie în numele Domnului. 

EE u sunt cu voi tot timpul. Pace vouã! Eu sunt tot
timpul cu voi, dar sã ºi grãiesc la voi atunci când

am de grãit. 
Pace vouã! Eu sunt pacea cea din voi ºi cea dintre voi

ºi cea între voi. Amin. Sunt din toate laturile cu pacea Mea în
voi ºi cu pacea Mea din voi. Eu sunt Fiul Tatãlui ceresc, ºi n-am
adus altceva mai mult decât pacea Treimii Dumnezeieºti pe
pãmântul cel creat prin cuvântul lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi
Sfântul Duh. 

Pace þie, Ierusalime nou ºi mititel! Dar vei fi mare, tatã,
cã dintr-o scânteie voi aprinde totul. Foc am venit sã arunc pe
pãmânt, ºi cât aº vrea sã se aprindã de acum focul Duhului
Sfânt, care lumineazã înãuntrul fãpturii Mele! Despre focul
acesta vorbesc Eu cu voi, copii ai Duhului Sfânt. Iatã ce în-
fiere, mãi copii, copii ai Duhului Sfânt al Sfintei Treimi, Care
este în Tatãl ºi în Fiul, copii de la sfârºitul lucrãrii dumneze-
ieºti. Am venit sã cuvintez între voi ca sã se împlineascã cu-
vântul; sã arunc focul Duhului Sfânt pe pãmânt ºi sã se aprin-
dã de-acum; sã pregãtesc frumos cãrarea slavei Mele, cu
focul Duhului Sfânt, ºi sã vin sã stau apoi în mijlocul po-
porului român ºi sã-l pãstoresc cu toiagul pãcii ºi al dreptãþii,
mãi tatã. Aºa se roagã Verginica, se roagã sã cobor pe Duhul
Sfânt peste România ºi sã-L vadã România ºi sã iasã în întâm-
pinarea Lui. Dar Eu am coborât mai întâi scânteia, ca sã nu fi
venit pe neºtire, fãrã sã fi vestit mai întâi. 

Grãdina de la voi ºi Duhul Sfânt din ea, aceasta este
scânteia, tatã, ºi va lua foc tot pãmântul României din focul
de la voi. Fericiþi cei ce iau pe ei cãmaºa sfinþeniei, cã acelora
nu le va lua foc cãmaºa ºi nici nu vor arde în cãmaºa lor. Fe-
riciþi veþi fi voi când vor veni din zi în zi munþii plecându-se
ºi acoperiºurile înclinându-se ca sã cearã din râul vieþii ºi ca
sã înveþe legile sfinþeniei, cã nu va mai fi ca ºi pânã acum,
fiindcã altfel va lucra Domnul acum. Va lucra vãzut, va lucra
cu cele cereºti, care nu s-au vãzut pânã acum. Cãci dacã cerul
va coborî pe pãmânt ca sã se aºeze cer nou ºi pãmânt nou, du-
pã cum este fãgãduinþa din Scripturi, altfel va fi decât în vre-
mea lui Moise, altfel va fi acum, la sfârºitul plinirii lucrãrii lui
Dumnezeu, pentru cã va trebui sã nu se mai întrebe omul unul
pe altul cum este sau ce este sau ce spune Dumnezeu, fiindcã
Însuºi Domnul va fi, pentru cã Eu voi veni vãzut înspre fãp-
turi, cãci dacã focul Duhului Sfânt se va coborî peste fãpturi,
apoi ochii fãpturii va fi sã se deschidã ºi sã vadã ce este din-
colo de cele nevãzute pânã acum, ºi apoi împãrãþia va fi în
Domnul, Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul. 

«Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi, ºi
tot ochiul va vedea aceastã slavã». Acesta este cuvântul care
va fi sã fie vãzut de dincolo ºi de dincoace de cele nevãzute
acum. ªi vor fi vãzute de ochii Duhului Sfânt, Care va coborî
peste fãpturi. De aceea v-am spus Eu mereu cã dacã numai o
mânã de inimi am care sã vrea sã se alãture pentru pregãtirea
acestei cãrãri pe care va veni slava aceasta, apoi Eu, Domnul,
cu mâna aceea de inimi Îmi voi aduce la îndeplinire planul
pentru care trudeºte Sfânta Treime, trudeºte de ºapte mii de
ani, de atâta vreme, tatã. Omul nu a cãutat în nici o vreme sã
întrevadã îndeajuns ºi sã se pregãteascã pregãtindu-se, ºi sã
întocmeascã împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã-I iasã Domnului
înainte cu împãrãþia pregãtitã, dupã cum o pregãtise Domnul
în Eden. Omul nu a mai cãutat de atunci sã dea iar înfãþiºarea
Edenului pe pãmânt. A cãutat, dar nu aºa cum zice Domnul ca
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sã fie precum în cer aºa ºi pe pãmânt. De aceea Îmi trebuia un
popor pe care sã-l iau ºi sã-l scutur de moartea din el ºi de cea
de pe el ºi sã-l aºez în legea sfinþeniei ºi sã-l pun sã lucreze
precum în cer aºa ºi pe pãmânt, cã altfel nu se poate întocmi
din nou grãdina Edenului pe pãmânt. Nu se poate fãrã Dum-
nezeu, nu se poate, tatã. Nu se poate fãrã cuvântul lui Dum-
nezeu, pentru cã la început, cuvântul a fost, ºi aºa a lucrat
Domnul, prin cuvânt a lucrat. ªi fiindcã omul lui Dumnezeu
nu a mai înþeles cum trebuie aceastã lucrare a cuvântului, de
aceea nu s-a mai aºezat omul lui Dumnezeu la lucru ca sã
aducã din nou pãmântul întru grãdinã de Eden, unde nu mai
este decât viaþã fãrã de sfârºit, întru Duhul Sfânt al vieþii Trei-
mii Dumnezeieºti, Care este fãrã de sfârºit. 

De atâtea ori a încercat cuvântul sã se facã faptã! Atâþia
prooroci care au vorbit din Dumnezeu! Dar le trebuia la aceº-
tia ºi popor care sã împlineascã cuvântul cel viu. ªi iatã, tatã,
M-am aºezat la lucru ºi cuvântãm, ºi cuvântul se face faptã ºi
se lucreazã viaþa cea din Eden, ºi Duhul Sfânt suflã în aceastã
scânteie pânã se aprinde în jur, ºi peste tot apoi, ºi moartea va
fi înghiþitã de biruinþã ºi nu va mai fi. Iar voi întãriþi-vã ºi lu-
craþi, cãci Eu ºi cuvântul Meu lucrez. Nu-i nimic dacã satana
lucreazã zi ºi noapte, dar Dumnezeu lucreazã de zeci de mii
de ori mai mult, ºi noapte nu va mai fi, ºi va fi ziua lui Dum-
nezeu, cea fãrã de apus, ºi Domnul va lumina pe pãmântul cel
nou.

Copiii Mei, rosteºte Domnul cuvânt peste cei doi care
au de îngrijit lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântaþii Mei, sã
vã fie drumul vostru binecuvântat, ºi sã vã fie îngerii Mei în
dreapta ºi în stânga ºi în faþã ºi în spate ºi în toate laturile care
întocmesc întregul cel ce este de la Dumnezeu, cãci din Sama-
ria veþi aduce Domnului cele ce are Domnul trebuinþã. Al Meu
este pãmântul ºi tot ce e pe el, ºi pãmântul se închinã Domnu-
lui întru roadele sale. Mergeþi ºi culegeþi, tatã, culegeþi roadele
ascultãrii ºi înmulþiþi talantul, ºi din unul sã fie apoi zece, ºi
din zece sã fie zeci de mii, ºi sã cuprindã Domnul pãmântul cu
planul cel nou, care se numeºte mântuire. Mântuirea este
aproape, tatã, este la uºi, ºi împãrãþia ei va fi aºezatã pe pã-
mânt, ºi pãmântul va fi nou, împreunã cu cerul cel nou. Fiþi cer
nou pe pãmânt, ca sã ia viaþã pãmântul. Mergeþi, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi binecuvântatã sã vã
fie calea cea pentru Dumnezeu, cãci cerul ºi cei din cer merg
cu voi ºi lucreazã în voi ºi din voi ºi pentru voi ºi pentru Noi,
fiilor. Vã voi arãta în orice clipã cã sunt cu voi ºi în voi ºi pen-
tru voi înspre voi din lãturi. Mergem sã lucrãm, tatã, ºi vom
lucra minunat, mãi copii. Verginica va fi mare cu voi, ºi se va
împãrþi ºi va lucra mai mult ca oricând, cã e vremea, tatã, sã
înteþim graba ºi împlinirea, ºi biruinþa sã o înteþim. 

Verginico, iatã, îþi dau bucuria ca sã le dai tu cuvântul
bucuriei tale copiilor tãi cu care vom cãlãtori. Binecuvântatã
sã-þi fie grãirea ta cu ei. Amin, amin, amin. 

– MM ama Gigi grãieºte vouã de lângã Domnul,
mãi copii. Mama Gigi merge în cãlãtorie.

Se duce în Samaria cu copiii ei. Se împarte ca sã se ducã ºi în
cãlãtorie. 

Pace vouã, celor ce cãlãtoriþi în numele Domnului!
Marian ºi Victoria ºi Verginica sunt pregãtiþi de cãlãtorie bi-
necuvântatã de Dumnezeu, ºi însoþiþi de Dumnezeu ºi de
sfinþi ºi de îngeri ºi de puteri ºi de daruri, mãi fiilor. Vom fi
purtaþi de îngeri ºi de aripile cereºti, ºi toate se vor binecuvân-
ta în faþa noastrã, ºi toate ne vor primi, ºi se vor pleca toate
cele ce sunt în calea noastrã. Mergem în misiune cereascã, ºi
vom lucra repede ca sã venim ºi înapoi, ca sã lucrãm. Sã lu-

crãm mereu ºi bine ºi cu cerul, ºi cerul sã ne dea apoi rãsplata
muncii lucrate cu dragoste ºi cu credinþã în Cel ce ne poartã. 

Toatã oastea cereascã se uneºte pentru însoþire pe cale.
Fiþi curaþi cu inima. Eu sunt cu voi tot timpul, precum Dom-
nul tot timpul e cu voi. Fiþi curaþi cu inima, fiilor. Fiþi smeriþi
sub mâna Domnului, sub puterea Domnului, Care lucreazã
peste voi, cei ce aþi luat spre ocrotire via Domnului cea nouã.
Fiþi curaþi cu inima. Eu sunt cu voi pe cale ºi þin ºtergar ceresc
în mânã ºi vã ºterg mereu pe mâini ºi pe picioare. Vã spãl ºi
vã ºterg de tot ceea ce vã atinge strãin, dar voi sunteþi curaþi,
pentru cã eu v-am spãlat ºi v-am ºters, ºi cine este spãlat ºi
curat, nu mai trebuie sã se spele decât pe picioare, ºi pe mâini
uneori. Pe picioare mai mult, ºi pe mâini uneori. Eu sunt cu
ºtergar ceresc în mânã ºi sunt lângã voi în cãlãtoria care în-
cepe, ºi vã ºterg ºi seara ºi dimineaþa ºi în toatã clipa de câte
ori ºtiu eu cã trebuie. Luaþi apã sfinþitã ºi folosiþi-o cu picã-
tura, ca sã ajungã sã vã ºtergeþi cu ea pe picioare ºi pe mâini,
ºi sã o atingeþi ºi de hranã, cu picãtura sã o atingeþi. Umeziþi-vã
mânuþele cu apã sfinþitã ºi cu mir sfinþit, ºi se vor sfinþi prin
voi cele ce se ating de voi, cele pe care le atingeþi voi. Fiþi
uºori, ºi nimic nu este greu, ºi toate vor trage la ce este uºor.
Fiþi sfinþi între cei care vã vor întâlni pe voi. Fiþi binecuvân-
taþi de Tatãl, de Fiul ºi de Duhul Sfânt. Mireasmã cereascã ºi
duhovniceascã sã vã însoþeascã pe voi, ºi din ea sã rãspândiþi
pe cale ºi sã vã miroasã toþi ca pe niºte flori din Ierusalim, ca
pe niºte roade din Eden. Amin. 

O, copiii mei cei cu veghea, mai vorbiþi între voi ºi
cãutaþi sã vã asemãnaþi unul cu altul ºi învãþaþi pe toþi cei uniþi
cu voi sã se asemene cu voi, sã fie ca aici ºi nu ca ei. Las bine-
cuvântarea Domnului peste graiul vostru. Cuvântul meu sã
fie prin voi, ºi fericit este cel ce primeºte îndreptarea, cãci va
lua cununa vieþii ºi nu va rãmâne neîndreptat. Daþi cununa
vieþii. Celor ce muºcã din aceastã cununã, sã-i învãþaþi sã nu
mai rupã din ea. Fericit cel ce rabdã mustrarea spre îndrep-
tare, cã acela va avea cununa vieþii, pe care a pregãtit-o Dum-
nezeu celor ce cred în El. 

O, veghetorii mei, v-am dat ºi vã mai dau mereu darul
vederii celor dinãuntrul inimilor. Intraþi înãuntrul inimilor
dacã vedeþi cã iese miros strãin, ºi aerisiþi locaºul din creºtin.
O, cât aº voi sã fiþi unul asemenea celuilalt! Aþi vãzut glasul
Domnului despre pilda celor doi fraþi gemeni, pe care cu greu
îi deosebeºti. Mai mult trebuie sã semãnaþi voi unul cu altul.
Fiþi asemenea unul altuia în Domnul, ºi veþi fi dupã chipul ºi
asemãnarea lui Iisus Hristos. Lucraþi unul peste altul. Lucraþi
des cu cercetarea. Lucraþi dupã aºezarea de la Domnul. 

Binecuvântatã sã vã fie lucrarea veghii, cã eu lucrez;
eu ºi nu voi; Domnul ºi nu voi. Amin, amin, amin. 

16/29 august 1993

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul

Cântarea rãscumpãrãrii fãpturii. Îndemn la sfinþenie stãruitoare
ºi la înfrânare prin post. 

PPPP ace din cerul de sus peste cerul cel de jos, cãci
cerul este scaunul Meu de domnie, iar aºternutul

Meu este pãmântul cel ceresc, cel duhovnicesc, cel nou, este
creºtinul care trãieºte ºi se sfinþeºte ca sã-I fie casã ºi cort lui
Dumnezeu, Cel întru Treime lucrãtor peste fãptura Sa. 

Eu sunt. Pace vouã! E sãrbãtoare la voi, ºi serbãm cu
voi pe proorocul Ioan, pe cel ce a mers înaintea Mea cu lu-
mina pe care o avea de la Mine datã lui. Nici el nu a fost pri-
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mit de cei din vremea trupului Nostru; nici el ºi nici Eu n-am
fost primiþi de cei de atunci, dar Dumnezeu a rãbdat pânã în
vremea voastrã când iarãºi lucreazã venind, ºi nici mãcar po-
porul Meu n-a priceput de ajuns cum este aceastã venire a
Mea prin lucrarea Mea cu care am venit prin Verginica. Dar
nici n-a fost vreodatã sã lucrez mai mult ca acum, ºi iatã, sunt
patruzeci de ani de lucrare. De patruzeci de ani stau cu voi,
copii ai poporului sfânt, ºi mereu zic între voi aºa cum am zis
atunci când lucram în trup în mijlocul lui Israel. Zic mereu, ºi
iatã, ºi acum zic: Pace vouã! Vouã ºi sãrbãtorii de azi, ºi sfin-
þilor care stau cu voi la masã în ziua serbãrii înãlþãrii prooro-
cului Ioan la slava cea care era pregãtitã pentru el în preajma
tronului Treimii Dumnezeieºti. Cei de atunci s-au atins de
trupul lui ºi l-au stârpit, pentru cã el nu era din lume, ºi lumea
nu l-a iubit, ºi l-a stârpit, ºi el ºi-a luat locul în slava cea pre-
gãtitã pentru el. Eu nici atât n-am fost primit, ºi lumea M-a
stârpit, dar a fost scris sã calc cu moartea pe moarte ºi sã Mã
ridic iar, ca ºi cum n-am fost stârpit, ºi M-am ridicat ºi M-am
dus la Tatãl, ºi iar am venit, iubiþii Mei. Dar n-am fãgãduit Eu
cã vin? Am fãgãduit cã Mã duc la Tatãl ca sã vin iar, ºi sã fiu
cu ai Mei pânã la plinirea veacului, ºi sã Mã arãt apoi ºi peste
cei ce nu cred în Mine, ca sã vadã cã sunt, ºi sã-L vadã pe
Dumnezeu. Dar voi credeþi cã sunt, ºi arãtarea Mea la voi ºi
cu voi nu este ºi nu va fi pe neºtire ºi pe neaºteptate. 

Ferice vouã, copii ai poporului Meu, cei care v-aþi nãs-
cut din sânul acestei lucrãri ºi n-aþi tãgãduit pe Dumnezeu!
Ferice vouã, cãci voi veþi fi fiii arãtãrii Mele atunci când no-
roadele de pe pãmânt vor da ochii cu slava Fiului lui Dumne-
zeu. Ferice vouã, ºi pregãtiþi-vã mereu hãinuþa slavei pe care
Eu v-am dat-o, cãci nu voi, ci Eu v-am ales pe voi ca sã-Mi
fiþi Mie fii, ºi Eu sã vã fiu Dumnezeu ºi sã umblu cu voi, pre-
cum este scris sã se lucreze aºa. Iatã, umblu cu voi, umblãm
împreunã ca sã aºezãm împãrãþia cea din cer peste poporul
cel chemat la aceastã masã venitã cu Mine din cerul Tatãlui
Meu, ca sã cinez cu ai Mei. Umblãm, iubiþii Mei, cã aceasta
este lucrarea ce este de sãvârºit în zilele care mai sunt pânã la
slava cea vãzutã. Mergem la ei ca sã nu-i lãsãm sã cadã din
cer, cãci cine cade pe pãmânt, cãderea aceea e aproape, ºi
dacã nu se sfãrâmã se ridicã, se unge, se spalã, se ºterge ºi se
întregeºte iar dacã este al Meu. Dar cel ce ar da sã cadã din
cer, o, nu se poate, nu se poate aºa ceva, copiii Mei! Nu tre-
buie sã fie aºa, ºi vine Domnul la voi, vine ºi vã cerceteazã
cum cerceteazã pãstorul oile când este în mijlocul lor. Staþi pe
pajiºte, tatã, staþi pe colina cea cu iarbã curatã ºi cereascã ºi
fiþi atenþi, cã pentru voi de o parte ºi de alta este adâncul din
care se urcã spre Mine cel ce se luptã sã-ºi scape viaþa. Staþi
pe vârful muntelui Meu cel fãrã de primejdie, cel cu Mine.
Daþi lumea de lângã voi, cã omul lumii e om, tatã, iar Eu sunt
Domnul, ºi am venit la voi ca sã vã iau din lume ºi sã fiþi ai
Mei în mijlocul lumii, ºi lumea sã vadã pe Dumnezeu în voi.
Lumea va cãdea în sabia Mea, tatã, va cãdea cu tot cu cei care
o pãstoresc pe ea, dar tu stai sub ocrotirea Mea, ca sã fii ocro-
titul Meu. 

Ai grijã, copilule al acestei lucrãri, cã iatã ce am venit
sã te învãþ: am venit sã-þi spun sã ai grijã de cuvintele tale ºi
de izvorul din care þâºnesc ele, cãci iarãºi se începe lucrarea
prin cuvânt, chiar ºi prin cei ce nu stau bine cu Dumnezeu. ªi
de ce ºi prin aceia? Pentru cã fiul acestei lucrãri a fost pece-
tluit cu semnul proorociei, cu semnul binecuvântãrii, ºi pe
unul ca acela îl cunoaºte ºi cerul ºi pãmântul cel care lucrea-
zã, ºi adâncul, ºi toate câte sunt vor mãrturisi, ºi de sus, ºi de
jos, ºi vãzutele, ºi nevãzutele, ºi frunzele, ºi pietrele, ºi lem-
nele; ºi apele vor susura ºi vor vorbi despre aceastã lucrare; ºi

soarele, ºi luna, ºi lumina, ºi întunericul, ºi ascunsul, ºi des-
coperirile vor mãrturisi aceastã lucrare coborâtã din cer ºi ca-
re v-a nãscut pe voi din ea, copii ai poporului cel nou, ºi
aceasta va fi sabia în care vor cãdea necredincioºii. Dar Eu vã
spun cã au ºi cãzut, ºi cu grãmada au cãzut ºi s-au tãiat în ea.
S-au tãiat ºi la mâini, ºi la picioare, ºi la ochi, ºi la inimã, ºi
la înþelepciune, cã nu este înþelepciune pe pãmânt ca sã Mã
cunoascã pe Mine în aceastã lucrare, dar este înþelepciune din
cer, pe care am strâns-o ºi am pecetluit-o între fiii acestei lu-
crãri, cãci cununa acestei lucrãri este a ta, mãi poporul Meu,
este a celor însemnaþi prin semnul binecuvântãrii, pe care l-ai
primit tu din mâna Domnului, ºi a trâmbiþei Domnului, ºi a
unºilor Domnului, care stau de la Mine în faþa ta. 

Am coborât cuvânt tare, ca sã adun poporul ºi sã-i dau
de ºtire cum sã vegheze, ºi l-am adunat ºi am binecuvântat în
mijlocul poporului Meu, dar nu sã se aleagã poporul, nu asta
sã facã, ci sã se aºeze, cã de aceea am venit sã-i dau de ºtire,
ca sã se lupte cu cele ce sunt în faþã ºi sã treacã înainte po-
porul Meu; sã treacã, nu sã rãmânã în urmã; nu aºa, tatã, cã
nu este loc pentru acest popor, nu este nicãieri în cer sau pe
pãmânt, nu este decât în lucrarea Domnului ºi în plinirea lu-
crãrii în care a fost aºezat. 

A început cântarea marºului cel triumfãtor, ºi nu ieºiþi
din rând, copiii Mei. Voi sunteþi mari, ºi aþi trecut cu Domnul
cale lungã. Învãþaþi ºi înþelegeþi cã ostaºul când este chemat la
ostãºie trece prin toate stãrile ºi face tot ce i se cere. ªi dacã
el dã sã iasã din rând sau dacã nu ascultã dupã legea ostãºiei
încãlcând-o, atunci este scos ºi bãgat la corecþie în loc separat
ºi pregãtit prin lege pentru cei ce se abat de la legea ostãºiei,
ºi acolo este dat spre muncã ºi spre pedeapsã grea ºi spre bã-
taie, ºi este lepãdat de toþi ºi pus la muncile cele mai de jos,
cã aºa este cu cel ce cade din cinste ºi din ordine ºi nu stã cu
veghe în serviciul ostãºiei trecând treaptã cu treaptã sub lu-
crarea ascultãrii ºi împlinind ca un supus tot ce i se dã sã facã
sub ordinul unei cãpetenii pânã ce ajunge la ziua eliberãrii
sau la grad de cãpetenie peste cete de ostaºi. 

Nu ieºiþi, tatã, din rând, cã voiesc sã vã fac cãpetenii
mari ºi mici, ºi voiesc sã lucraþi ºi voi peste zece, peste o sutã,
peste o mie ºi peste zeci de mii, ca sã plinesc cu voi cântarea
marºului cel triumfãtor al rãscumpãrãrii fãpturii Mele. Fiþi cu
inima curatã ºi nu vã murdãriþi nici pe mâini, nici pe picioare,
nici pe faþã. Fiþi cu veghe peste voi ºi, dacã puteþi birui, în-
dreptaþi-i pe toþi cei din casa voastrã, ºi dacã nu sunteþi ascul-
taþi, nu vã aplecaþi spre ei ºi spre trãirea lor fãrã Dumnezeu ºi
fãrã lucrarea lui Dumnezeu din care sunteþi voi nãscuþi. Nu
folosiþi mila cea care pãgubeºte sufletele voastre de strãluci-
rea pe care voiesc s-o aduc vouã, ºi faceþi ce a fãcut Iov, ru-
gându-vã pentru cei ce nu ascultã de Domnul ºi de legea cea
curatã cu care am venit la voi ca s-o aºez cu voi peste fãptura
Mea cea credincioasã. Faceþi ca Iov, dar nu altfel, tatã, ºi staþi
neamestecaþi cu inima ºi cu iubirea, ºi Eu vã voi elibera pe
voi, aºa cum l-am eliberat pe Lot. Dacã numai unul din casã
ar fi sã trãiascã aºa cum cere vremea de acum, Eu Îmi voi în-
drepta scãparea spre el, mãi copii. 

Nu vã supãraþi cã vã cer sã fiþi sfinþi, cãci sfântã este
lucrarea care vã hrãneºte pe voi. Nu vã potriviþi cu nimic cu
acest veac. Fiii veacului acesta se însoarã ºi se mãritã, beau ºi
mãnâncã, dar voi fiþi ca Noe în mijlocul necredinþei, ºi fiþi ca
Lot, ºi fiþi ca Iov, dar fiþi cu Mine, fiilor, cãci Eu sunt cu voi
dacã iubiþi cuvântul Meu între voi. 

Nu vã împotriviþi cuvântului rostit, cã iarãºi se lucreazã
prin cuvânt. De aceea v-am spus sã fiþi atenþi ce cuvinte ros-
tiþi, cãci iarãºi se lucreazã prin cuvânt, iar cel ce este purtãtor

625Anul 1993



de Dumnezeu ºi de tainele lui Dumnezeu, acela rosteºte cu-
vânt de bine sau de rãu ºi se împlineºte cuvântul, cãci iarãºi
lucreazã Domnul prin cuvânt, ºi lucreazã prin poporul Sãu,
care are de la Domnul darul proorociei, prin cuvânt. Nu pro-
nunþaþi cu uºurinþã cuvânt, ºi lucraþi numai cu cuvinte bune ºi
sfinte ºi dupã legea cea sfântã, cãci numai ea va mai rãmâne
în faþa slavei Mele. Toate se vor topi de faþa slavei Mele, dar
sfinþenia ºi fiii ei vor lua slavã din slava Mea ºi vor rãmâne
înaintea Mea. 

Domnul vã roagã sã fiþi sfinþi în toatã purtarea voastrã.
Nu vã despãrþiþi de fructul vieþii pe care l-am coborât din iu-
bire ca sã vã dau ºi sã aveþi viaþã cu Mine, cã dupã cum lu-
creazã cu Mine slujitorii care au luat bisericile de azi, n-aþi
mai fi ajuns voi în faþa slavei sfinþeniei Mele, cãci a venit vre-
mea când orbul cade în adânc, sprijinit de cãlãuzã oarbã, care
ºtie, dar nu se cãlãuzeºte dupã cum îi cere Dumnezeu. 

Verginica a venit cu Domnul ca sã vã spunã sã nu ieºiþi
din rând, iar Eu îi dau rând ca sã grãiascã. 

– PP ace vouã, copiii mei, ºi nu ieºiþi din rând!
Nu vã jucaþi de-a cuvintele, nu fiþi pripiþi la

gândire sau la hotãrâre, nu hotãrâþi singuri asupra voastrã, cã
nu voi sunteþi vouã Dumnezeu, ci Domnul este Dumnezeul
vostru. Nu vã descurajaþi. Luptaþi, ºi nu descurajaþi, dar lup-
taþi. Luptaþi sã fiþi aºa cum vi se cere sã fiþi în vremea aceasta,
dar nu vã alegeþi, nu vã deosebiþi, nu ieºiþi din rând, ci înro-
laþi-vã cu toatã inima, cu toatã împlinirea, fãrã cârtire ºi fãrã
ºovãire, cãci vouã vi se cere atât cât vi s-a dat. Luptaþi-vã
plângând ºi priveghind bine, sã nu cãlcaþi aºezãrile în care
trebuie sã fie poporul Domnului. Fiþi statornici în dragostea
voastrã ºi fiþi pretenþioºi cu voi înºivã pentru calea Domnului.
Inimile voastre sã nu vã fie lipite de nimic strãin de Dum-
nezeu, ºi Domnul sã vã fie vouã iubire ºi bogãþie ºi slavã, cã
vine vremea de mare strâmtorare peste lume, ºi voi trebuie sã
fiþi învãþaþi de Dumnezeu prin vremea grea ºi trebuie sã fiþi
hrãniþi cu cuvântul Domnului mai mult decât cu oricare hra-
nã, cã hrana se împuþineazã, ºi pãmântul nu-ºi mai desface sâ-
nul pentru lume, iar voi trebuie sã fiþi deprinºi sã înfruntaþi
strâmtorarea ºi sã rãzbateþi prin înfrânare, ºi Domnul vã va
face pe voi biruitori peste vremea de strâmtorare. Eu ºtiu de
ce vã cere Domnul sfinþenia vieþii ºi a hranei ºi a faptei ºi a
trãirii sfinte; ºtiu, fiilor, ºi veþi ºti ºi voi, ºi vã veþi aminti cã
Domnul v-a învãþat ºi v-a voit binele ºi scãparea. 

Îmi pare rãu dupã copiii voºtri care nu voiesc sã fie nu-
mai pentru Domnul, dar voi fiþi tari pe calea sfinþeniei ºi fa-
ceþi-vã datoria cât de cât, atâta vreme cât mai aveþi copiii sub
acoperãmântul vostru, dar nu le daþi întâietate peste voi, peste
viaþa voastrã, peste credinþa voastrã, peste veghea voastrã cea
bunã. Nu daþi tainele Domnului pe mâinile lor, ºi lucraþi cu
înþelepciune, ca sã nu aºezaþi peste ei taine grele de purtat, cã
ei nu iubesc sfinþenia aºa cum o cere Domnul acum de la po-
porul Sãu. Dar voi staþi cu Domnul ºi cu tãria lucrãrilor Dom-
nului, ca sã se bucure de voi ºi cei care nu mai vor acum cu
Dumnezeu, cãci iatã, aºa este vremea, cã ºi în poporul meu
sunt familii cu doi împotriva a trei, ºi trei împotriva a doi.
Domnul ºtie ºi vede ºi cerceteazã deosebit, ºi nu cerceteazã
ca omul. Domnul cerceteazã deosebit orice faptã, orice stare,
orice încurcãturã sau descurcãturã, cã una este sã-þi fie copi-
lul dus la casa lui, ºi alta este sã-l ai încã sub acoperãmântul
tãu. Domnul Se uitã la toate câte sunt de cercetat ºi de lucrat
peste fiecare, dar sã-L lãsãm pe Domnul sã facã aceasta, iar
noi sã veghem fiecare asupra noastrã ºi, pe cât se poate, peste

cei aproape, cãci cei aproape dacã nu ascultã de învãþãtura pe
care o coboarã cerul peste poporul sãu, asta nu înseamnã sã
piarã ºi cel ce are pe Domnul de Stãpân. 

Dar iatã, dupã atâta vreme de lucrare cereascã, copiii
cei mici ai acestui popor dau sã intre în vremea neºtiinþei. O,
nu e greu de înþeles, de vreme ce atâþia ani copilul de creºtin
trece prin mâna învãþãturii acestui veac, care-i înghite înþe-
lepciunea ºi frica lui de Dumnezeu ºi îþi lasã copilul trup mort
ºi îl trage spre moarte. Copilul care nu-ºi dã seama ca sã se
tragã spre scãpare, n-ai tu ce sã-i mai faci acum, dar nici nu
trebuie sã-l ridici împotrivã stârnindu-i mintea cu cele pe care
el nu le poate iubi, ºi roagã-te Domnului, Care are putere sã-l
lumineze sau sã-þi elibereze þie calea ºi paºii ºi lucrarea ta cu
Dumnezeu. Stai tu cu Dumnezeu, ºi când va vedea cel care n-a
crezut, când va vedea pe Cel Cãruia Îi slujeºti tu, se va ruºi-
na ºi va sta aplecat ºi îþi va cere scãpare ºi îþi va cere iertare
ºi te va ruga sã-l primeºti. 

Cãutaþi sã-i faceþi pe copii sã nu huleascã lucrarea lui
Dumnezeu, sã nu o ducã la strãinii cei rãi ºi cei necredincioºi
ºi sã nu se ridice împotriva Domnului, cu mintea lor cea sla-
bã. O, dacã i-ar fi plãcut poporului meu sã ducã viaþã de mo-
nah, sã aibã inimã de monah aºa cum toatã vremea l-a îndem-
nat Dumnezeu, nu s-ar mai fi nãscut atâþia copii veniþi din
pofta cea trupeascã ºi n-ar mai fi avut creºtinul atâtea piedici,
cã iatã, cele dintâi piedici vedeþi ºi voi de unde vin, din ce
pricinã vin în calea sfinþeniei care se cere acum. Dar sã lup-
tãm sã luãm tot ce am pierdut, sã luãm de la Domnul, prin
sfinþenie ºi prin ascultare de Dumnezeu, mãi copii. Sã nu ne
tragem în lãturi, sã nu descurajãm, ºi Domnul va pregãti tot
binele ºi toatã scãparea. 

Am venit la voi ca sã vã aduc îndemnul meu. Nu ieºiþi
din rând, fiilor! Pãstorii mei sã fie cu veghea blândã, cu veghe
paºnicã, dar sã dea întâietate ºi cuvântului care iese de la
Domnul prin aceastã lucrare, cã nu voieºte Domnul sã cadã
cineva dintre cei care cred lui Dumnezeu. Pãstorii mei, aveþi
grijã sã întãriþi pe cei ce stau aºezaþi pe cãrare, pe cei care n-au
hulit hrana Domnului. Pe aceia sã-i întãriþi ºi sã-i încãlziþi ºi
sã-i ajutaþi sã nu-i înþepe spinii care le ies în cale sau care sunt
de o parte ºi de alta pe calea strâmtorãrii spre cerul cel care
va fi. Îndemnaþi-vã unii pe alþii spre veghe, dar calea este
abruptã, ºi fiþi cu blândeþe, ca nu cumva sã alunece careva
înapoi. Sprijiniþi pasul cel harnic la urcare, iar pe cel moale la
pas sprijiniþi-l ºi mai mult. Oile sã ajute ºi ele pe pãstori ºi sã
primeascã pe trimiºii Domnului, ºi sã lucraþi cu toþii prin cu-
vântul Domnului care însoþeºte pe poporul cel ce urcã spre
cele ce vor rãmâne. 

Fiþi ca la începutul cel dintâi, ºi iarãºi zic, în numele
Domnului vã spun vouã: întoarceþi-vã pic cu pic spre starea
cea din început când cerul ºi pãmântul lucrau împreunã, învã-
luind în legea sfinþeniei fãptura cea dintâi. 

Mama Gigi vã întãreºte pe voi, dar staþi pe cãrare, co-
piii mei cu care am grãit acum. Nu slãbiþi, ºi întãriþi-vã în
sfinþenie, ºi ea vã va face liberi, ºi ea va zdrobi piedicile toate
ºi neputinþele toate. 

Pace vouã! Precum Domnul lasã pace peste poporul
Sãu, ºi eu lucrez tot aºa. Binecuvântarea Tatãlui ºi a Fiului ºi
a Sfântului Duh sã vã întãreascã inima ºi credinþa ºi lucrarea
voastrã cu Dumnezeu. Pace ºi unire sfântã sã vã lege unii de
alþii, pentru ca sã Se bizuie Domnul pe voi atunci când Îºi va
arãta vãzut slava Sa cea din voi. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Taina Evangheliei celei noi. 

EE u sunt. Pace vouã! Cuvântul lui Dumnezeu este
numele Meu, ºi am deschis cerurile ºi vin mereu

ºi sãvârºesc ceea ce este scris pentru vremea în care suntem
ajunºi cu veacurile lui Dumnezeu. 

Eu sunt Cuvântul, mãi copii ai lucrului Cuvântului.
Bucuraþi-vã cã numele vostru este scris în aceastã lucrare a zi-
lelor de dinaintea arãtãrii Mele peste pãmânt, dar bucuraþi-vã
aºteptând ºi împlinind lucrul slavei în care sunteþi aºezaþi.
Bucuraþi-vã ºi rãscumpãraþi vremea, iubiþii Mei, cã vremea
este sã încep sã judec ºi sã Mã rãzboiesc întru dreptate, cãci
adevãr ºi credinþã stã scris pe numele Meu, ºi nimeni nu înþe-
lege numele Meu. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu,
ºi nimeni nu înþelege numele Meu. Numele Meu ºi cuvântul
Meu este sabie ascuþitã, ºi Eu vin sã lovesc cu ea pe cei ce nu
înþeleg numele Meu, pe cei pãgâni cu credinþa ºi cu viaþa, ºi
vin sã stau la cârmã cu cuvântul Meu, cãci acesta este toiagul
cu care voi sta pãstorind ºi împãrãþind peste împãraþi ºi peste
domni ºi peste înþelepþi, ºi cu acest toiag voi rãpune Eu pe vi-
teji ºi pe cãpetenii ºi pe împãraþi ºi voi zdrobi proorocia min-
cinoasã de la toþi cei care au purtat semnele fiarei închinân-
du-se chipului ei. Eu sunt, ºi cu voi sunt, ºi vã însoþesc cu nu-
mele Meu, care se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu, cãci fiara
nu mai are pace, nu mai are astâmpãr, dar toþi slujitorii ei vor
fi daþi spre mâncare pãsãrilor, dupã cum este cuvântul lui
Dumnezeu. Întãriþi-vã ca niºte viteji, ca niºte fii ai Cuvântului
lui Dumnezeu, mãi copii, cã pentru voi nu mai este altã lucra-
re. Aceasta este lucrarea pe care o aveþi coborâtã de la Mine,
ºi cu Mine la voi.

Pace ºi binecuvântare peste ieslea cuvântului lui Dum-
nezeu, peste tronul lui Dumnezeu, care este în mijloc! ªi cine
va fi sã nu priceapã aceasta în zilele pe care le pregãtim sã
vinã? O, iatã pregãtirea cu care am venit sã-l învãþ pe poporul
acestei lucrãri! De patruzeci de ani stau în mijlocul lui ºi îl în-
vãþ, ºi iatã, puterea poporului Meu tot la pãmânt stã, cã nu
vrea poporul Meu sã se îmbrace cu acest veºmânt al puterii
care stã cu Mine în sfat peste acest popor de atâta vreme. 

O, voi, cei tocmiþi în grãdina cuvântului Meu, învãþaþi
ºi trãiþi în fiecare zi puterea care nu trebuie sã cadã din mijlo-
cul poporului Meu. Sã nu moarã, sã nu fie nimicitã puterea
poporului Meu. Întunecimea e groasã; sã nu se stingã fãclia
puterii lui Dumnezeu din fiii cei cu care am rãmas, din rãmã-
ºiþa cea pe care am supus-o sub puterea Mea. Fiþi fii ai puterii,
fiþi puternicii cei care luptã în luptã cu fiara vremii, alãturi de
Cel ce are nume minunat, cãci nimeni nu înþelege numele
Meu ºi nimeni nu înþelege aceastã venire a Mea, ºi cu voi lu-
crez ºi pregãtesc slava care se va vedea cu Mine la voi, ºi tot
ochiul va înþelege în clipa aceea, în ziua aceea. 

Aºa spuneam poporului Meu: «Creºtine, vorbeºte de
Mine pe cale!». De ce, oare, spuneam Eu aºa? De ce, tatã?
Spuneþi voi poporului Meu, de ce-i spuneam Eu lui aºa ceva?
Ca sã-l deprind setos ºi credincios ºi iar setos dupã Mine, cãci
scris este: «Cel ce crede în Mine, voi veni la el ºi voi face casã
la el ºi voi cina cu el ºi Mã voi arãta lui». Iatã întregimea lu-
crãrii ºi tâlcul lucrãrii care este cu voi. Hai sã mai rostim o da-
tã ºi sã înþelegem mai mult ca pânã acum, cã iatã ce va sã spu-
nã aceastã tainã minunatã: «Cel ce crede în Mine, voi veni la
el ºi voi face casã la el ºi voi cina cu el ºi Mã voi arãta lui».
Fiecare cuvânt cuprins în aceastã tainã, are ca piatrã cuvântul.
Iatã cum vine aceastã tainã, aceastã piatrã pe care am zidit Eu

aceastã lucrare, aceastã bisericã din cer pe pãmânt, aºa pre-
cum în cer, mãi tatã. 

„Cel ce crede în Mine“. ªi cum adicã aceasta? Cel ce
crede în Mine, acela ascultã cuvântul Meu ºi îl împlineºte cre-
zând în Mine ºi crezând prin cuvântul pe care-l ascultã. ªi ia-
tã piatra: piatra este cuvântul prin care crezi. 

„ªi la acela voi veni“. Adicã la acela vine cuvântul Meu,
la acela care aºteaptã cuvântul Meu, care aºteaptã crezând. 

„ªi voi face casã la el“. Adicã va locui în el cuvântul
Meu, cãci la cel credincios vin ºi fac casã; ºi iatã, cuvântul
este piatra casei. 

„ªi voi cina cu el“. ªi ce voi cina? Cuvântul Meu îl voi
cina împreunã cu el în casa cuvântului Meu. În el voi cina
dacã voi veni, dacã va crede acela. 

„ªi Mã voi arãta lui“, cãci aceasta este plata celui ce
primeºte pregãtirea cãrãrii pe care vine ºi Se aratã Fiul cu-
vântului. 

Apostolii cuvântului Meu care mergeau spre Emaus,
cum mergeau aceia pe calea lor? Mergeau pe calea lor cu Mi-
ne, tatã. Vedeþi voi de ce spuneam Eu: «Creºtine, vorbeºte de
Mine pe cale!»? Dar vorbeºte cu toate mãdularele tale de Mi-
ne. Vorbeºte cu inima, cu mintea, cu dorul, cu simþul, cu cre-
dinþa ºi cu arãtarea ta alãturi de Mine. Acestea sunt mãdulare
duhovniceºti, cãci cu mãdulare aºa cum ai crezut tu cã în-
seamnã mãdulare, nu mai ajungi tu sã înþelegi vorbirea Duhu-
lui Sfânt. Ucenicii Mei care cãlãtoreau cu Mine spre Emaus
vorbeau despre Mine, vorbeau de Mine, vorbeau cu inima, cu
mintea, cu dorul, cu credinþa lor vorbeau de Mine pe cale, ºi
am venit lângã ei ºi am intrat în cuvânt cu ei ºi am stat în ca-
sa lor ºi am cinat cu ei, ºi cinând, M-am arãtat lor, cãci nu este
altfel fãgãduinþa despre care cuvintez Eu astãzi cu voi, copii
ai pietrei celei noi, care se despecetluieºte întru tainele ei pes-
te voi. Cei ce mergeau spre Emaus, vorbeau de Mine, de tot
ce ºtiau de Mine ºi de la Mine, de Scriptura cea despre Mine,
ºi dacã am vãzut aºa, am venit la ei ºi le-am tâlcuit aceastã
Scripturã ºi le-am plãtit cu bucurie pentru dragostea lor, pen-
tru cuvântul lor pe care-l foloseau pe calea lor. 

O, poporule iubit, cum n-ai priceput tu aceastã Scrip-
turã spusã de Mine mai înainte de împlinirea ei, mai înainte
ca sã crezi împlinindu-se, ºi sã rãmâi crezând apoi, cãci pe
calea spre Emaus am împlinit Eu aceastã Scripturã, cuvânt cu
cuvânt am împlinit-o, ca sã ai tu cunoºtinþã auzind, ºi sã crezi
în Scripturi, cãci dacã este rostit cuvântul, nu se poate în
Domnul sã nu se împlineascã el. ªi ce faci tu cu atâtea cuvinte
rostite peste tine? Ce faci când stai în faþa împlinirilor lor? Ce
faci? Cã urmeazã împlinirea lor, urmeazã sã þi se deschidã
ochii care sunt þinuþi acum sã vadã. ªi de ce sunt þinuþi? Ar fi
fost sã fie þinuþi sã vadã pentru bucuria împlinirii celor nã-
dãjduite prin credinþa ta vie ºi neclintitã în lucrarea cu-
vântului Meu care a fost cu tine, ºi dupã care urma sã Mã arãt
þie ºi sã cinez cu tine dacã ai fi avut statornicie pe cale cu
Mine. Urmeazã sã stau la masã ºi sã frâng pâinea ºi sã þi se
deschidã ochii ca sã cunoºti ce a fost lucrarea cuvântului Meu
în mijlocul tãu, dar aºeazã-te la masã, tatã, aºeazã-te dupã
cum cere rânduiala mesei ºi îmbracã-te dupã cum cere þinuta
pentru cina frângerii peceþii tainei þinutã ascunsã de ochii tãi.
Primeºte-Mã sã Mã ating ºi sã-þi ung ochii ca sã vezi venirea
Mea, ca sã nu vin pe neºtire la tine, tatã. Tu trebuie sã vezi,
nu trebuie sã fii luat pe neºtire. Scoalã-te ºi trezeºte-te bine ºi
te spalã pe faþã ºi te spalã în urechi ºi ia pe tine veºmântul
dimineþii celei noi ºi stai sã auzi bãtând ºi sã deschizi, ºi sã
vezi ca sã deschizi, sã vezi bine, tatã, cã fii atent, sã nu vinã
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altcineva înaintea Mea; fii atent, cã e vremea cu pâclã. Dã-i
voie dimineþii sã se arate, cã la luminã vezi cine este. Cine
vine în vremea dimineþii, acela vine în vremea luminii tale, ºi
vezi, ºi îl primeºti deschizându-i, dar cel ce vine în vreme de
întuneric, acela vine ca furul ºi te leagã pe întuneric ºi îþi su-
pune casa ºi þi-o ia pradã. Ai grijã! Privegheazã, creºtine! Cel
ce privegheazã ca sã se arate zorile, acela depãrteazã pe tâl-
harii ºi pe furii care dau sã vinã înaintea Mea, ºi în numele
Meu dau sã vinã. Cel ce nu privegheazã, acela este luat pe ne-
ºtire, dormind ºi neaºteptând. Aºa este creºtinul care nu aº-
teaptã împlinind pregãtirea zorilor cereºti înãuntrul sãu, în
casa sa ºi la masa sa. Este scris: «Cei ce dorm, noaptea dorm;
ºi cei ce se îmbatã, noaptea se îmbatã». Noaptea este necre-
dinþa, tatã, ºi beþia este fapta pãcãtoasã a nopþii, a necredinþei,
a nepãsãrii de suflet, mãi copii, dar voi fiþi fii ai zilei, fii ai
credinþei în cuvântul lui Dumnezeu, care vine mereu la voi ca
sã vã înveþe sã privegheaþi, ca sã vã ajute sã vedeþi pe Cel ce
vine. 

Eu sunt ziua cea care vine la voi cu zorile ei cele de
bucurie. Eu sunt mereu Domnul zilei voastre, iar voi sunteþi
fiii zilei dacã aveþi credinþã în Mine. Cei dinspre Emaus au
vãzut ziua Mea de bucurie cu ei, cãci Eu eram ziua cea din
vremea serii. Se fãcuse searã, mergând cu ei, ºi ei M-au rugat
sã nu plec noaptea, strãin cum eram pe acolo. Eram strãin în
ochii lor þinuþi sã vadã. Eu i-am iubit ºi i-am ascultat. M-au
iubit ºi ei pentru cuvintele minunate cu care i-am însoþit, ºi
M-au luat sã-Mi dea adãpost ºi sã-Mi dea sã mãnânc cu ei, ºi
iatã, numaidecât li s-au deschis ochii când Eu am luat ºi am
frânt pâinea, când am frânt pecetea, tatã. Iatã ce înseamnã pu-
terea ºi lumina care vine de la taina frângerii pâinii, tainã pe
care am lãsat-o Eu întru amintirea Mea peste ai Mei ºi între
ai Mei, cãci prin aceastã veºnicã tainã pe care am lãsat-o Eu
peste cei adevãraþi, rup mereu peceþile ºi vin, aºa cum am
venit la cei cu care am cinat în Emaus ºi care M-au cunoscut
în vremea frângerii pâinii. Iatã cum se face cuvântul Meu
pâine spre hranã, dar pâine cereascã, tatã, cãci scris este:
omul se hrãneºte cu orice cuvânt din Dumnezeu, nu numai cu
pâine, dar cuvântul, iatã, se face pâine spre hranã, pâine din
cer, nu de pe pãmânt. 

Creºtinii Mei se adunau mereu, se adunã ºi azi, dar
puþin de tot vorbesc de Mine pe calea lor unul cu altul, la în-
tâlnirile lor unii cu alþii, ºi vorbesc pãmânteºte ºi nu vorbesc
cereºte creºtinii poporului Meu. Vorbesc unii de alþii, vorbesc
despre ei ºi despre toate câte-i robesc pe ei, dar nu se potri-
veºte vorbirea lor cu a Mea. N-are cine sã-i înveþe mereu ºi sã
le aducã mereu aminte de cuvântul care spune aºa: «Dacã
vorbeºte cineva, cuvintele lui sã fie ca ale lui Dumnezeu», sã
fie aºa cum învaþã învãþãtura Scripturii, tatã, cãci Duhul Sfânt
a vorbit prin apostolii Mei, ºi a vorbit minunat, prea minunat
a vorbit, ca sã luaþi seama mereu la aceastã învãþãturã a Du-
hului Sfânt. ªi dacã atunci Eu am lucrat prin ei, învãþând aºa
de minunat pe fiii bisericii Mele, acum ºi mai minunat lucrez
ºi învãþ, dar iatã, nu sunt cunoscut de fiii poporului Meu.
Creºtinii vorbesc de pâine când se întâlnesc. Se îngrijesc ce
sã facã sã aibã pâine, sã aibã mâncare din care trebuie sã se
mãnânce acum. O, numai atâta au învãþat ei din cuvintele mi-
nunate cu care ploua Domnul peste ei mereu! 

O, copii ai Ierusalimului care a venit cu Mine la voi!
Altfel este taina Ierusalimului care vine din cer; alta, ºi altfel
este, faþã de cum ºi de cât aþi priceput-o voi; ºi este cereascã
ºi nu este pãmânteascã. Învãþaþi-vã s-o înþelegeþi precum în
cer, ca sã se împlineascã precum în cer aºa ºi pe pãmânt.

Învãþaþi-vã cum sã vã fie trecerea spre Ierusalimul cel din cer
coborât. 

Ce fel de pâine am mâncat Eu în casa celor din Emaus?
O, pâinea aceea a avut harul ºi puterea ºi minunea de a des-
chide ochii cei þinuþi ca sã vadã, ºi am frânt pâinea spre mân-
care ºi am fãcut-o din cer ºi le-am lãsat-o pe masã, ºi Eu, îm-
plinind peste ei despecetluirea tainelor cereºti, M-am lãsat
nevãzut ºi am lãsat bucuria Mea peste ei, am lãsat peste ei
împãrãþia Mea ºi pâinea cea din cer, cãci pâinea pe care am
lãsat-o Eu pe masa lor, pâinea aceasta sunt Eu, uºor purtat de
ai Mei. Aºa sunt Eu pentru cei ce cred, sunt Cel vãzut cu cre-
dinþa Duhului Sfânt din creºtin. Aºa sunt Eu întru ai Mei pânã
la serbarea cea mare, cea întinsã peste tot, serbarea Paºtelui
cel nou, întru împãrãþia cea nouã, care se întocmeºte ºi se pre-
gãteºte în zilele acestea, ºi din care Paºti voi lua ºi voi rupe ºi
voi împãrþi ºi voi da la toþi cei care au ºtiut sã creadã în în-
toarcerea Mea, ºi li se vor desface peceþile ochilor lor ºi vor
vedea slava Celui tainic, Care a fost peste cina lor, ascuns
înãuntrul pâinii cea cu faþã ascunsã.

Mare tainã ºi mare putere cereascã este ascunsã în cu-
vântul pe care l-am lãsat Eu în mijlocul poporului Meu când
am spus creºtinului sã vorbeascã de Mine pe cale. Iatã ce au
însemnat acele cuvinte întru care se cuprinde toatã taina
Evangheliei celei vii, toatã taina lucrãrii care s-a aºezat peste
acest popor. Cel care vorbeºte despre Mine ºi despre lucrãrile
Mele cele din cer lucrate, acela ajunge sã trãiascã întru Mine,
ºi Eu, întru acela; acela ajunge sã Mã cunoascã întru frânge-
rea pâinii celei tainice.

Este scris cuvânt ceresc, ºi adevãrat este cuvântul aces-
ta care spune: «Cel ce sãvârºeºte pãcatul, acela nu este din
Dumnezeu», acela nu Mã cunoaºte întru frângerea pâinii, ace-
la îºi lucreazã osândã ºi nu cunoºtinþa vieþii ºi nu mântuire.
Cel ce rãmâne întru Mine, nu pãcãtuieºte, iar cel care pãcãtu-
ieºte, acela nu M-a vãzut ºi nu M-a cunoscut încã; din acela
nu iese nimic bun. Cel care lucreazã pãcat, acela este de la
diavolul, care pãcãtuieºte din început. 

Iatã de ce nu se cunoaºte cã merge omul la bisericã,
pentru cã omul nu înþelege, nu are cunoaºtere; nu înþelege ce
va sã spunã cuvântul bisericã sau slujitor al bisericii. Nu înþe-
lege nimic omul, cã nu are cãlãuzã cu ochi buni ºi cu trup
bun, ºi iatã, dacã ochiul este rãu, ºi trupul este tot rãu. Dacã
cel ce slujeºte biserica este rãu ºi în pãcate, atunci ºi trupul bi-
sericii este tot rãu. Altceva înseamnã slujitor pentru bisericã,
dar lumea nu înþelege numele Meu. 

Când Eu am luat ºi am binecuvântat ºi am frânt pâinea,
am dat-o împãrþind-o ucenicilor Mei ºi le-am spus: «Faceþi ºi
voi ca Mine, faceþi spre pomenirea Mea». I-am fãcut aseme-
nea Mie ºi le-am spus sã facã ºi ei ce am fãcut Eu, dar am
avut grijã sã-i învãþ sã nu se ridice cu mintea ºi le-am desluºit
ºi le-am adãugat cuvânt spunându-le despre împãraþii pã-
mântului care împãrãþesc peste oameni ºi care se fãlesc cã
stãpânesc fãcând bine oamenilor dacã împãrãþesc peste ei.
Le-am spus cã nu ºtiu împãraþii ce înseamnã sã împãrãþeºti, ºi
aºa le-am spus: «Între voi sã nu fie tot aºa; ºi cel care vrea sã
împãrãþeascã, acela sã fie ca o slugã care slujeºte la masã»,
acela sã þinã în cinste pe cei ce stau la masã. ªi le-am spus:
«Iatã, Eu sunt ca o slugã între voi, sunt ca unul dintre voi, ºi
aºa sã faceþi ºi voi unul altuia». ªi unde se mai vede astãzi
bisericã cu slujitori de felul acesta? O, este ca în lume în
bisericã, ºi slujitorul împãrãþeºte ºi ia cheile împãrãþiei ºi su-
ge vlaga bisericii, ºi puterea bisericii este culcatã la pãmânt,
ºi Eu nu pot sã stau la masã cu pãcatul ºi cu slava deºartã. Eu
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Mã scol ºi scutur praful acolo unde nu sunt cunoscut, ºi Mã
duc spre neamuri ºi chem sãracii ºi le pun masa ºi le dau
înmulþind-o prin cuvântul Meu. Eu prin cuvânt am înmulþit
pâinea, dar aceea a fost pâine cereascã, tatã. Aºa vreau Eu,
vreau sã las aceastã tainã minunatã peste poporul Meu, cã Mã
doare ºi Mã usturã rana pe care Mi-o face poporul Meu când
vãd pe creºtin cât se zbate, cât se gândeºte, cât se îngrijeºte
de mult ºi cât timp îºi pierde dacã am venit ºi i-am spus cum
sã mãnânce ºi cum sã asculte ca sã ajungã apoi sã primeascã
hranã îngereascã dupã ce nu va mai fi sã fie hrana pãmân-
teascã. Mã usturã ºi Mã doare rãu, copilul Meu, cã nu vrei ºi
tu sã înveþi lucrarea cuvântului Meu. Dar n-am spus Eu:
«Faceþi ºi voi ce fac Eu»? Am spus, dar nu se vede înþeles ce-
resc de la cuvântul Meu. 

Cautã, tatã, sã vorbeºti de Mine pe cale. Vorbeºte, tatã,
nu sta mut ºi nu te fã surd, cã dacã nu faci rod întru Mine,
ocupi locul degeaba, ºi vine altul, care doreºte rodind, ºi se
sãdeºte în locul sterp, ºi se ocupã locul cel sterp, ºi înviazã lo-
cul cel sterp. 

O, Verginico, hai, tatã! Tu ai de vorbit cu poporul tãu,
sã ºtii cã ai. Ai multe de spus. Vorbeºte-le pe cale ºi vindecã-i
de duhul cel mut ºi surd ºi pune apã la rãdãcinã, la tulpinã, la
frunze, ºi pune apã la flori, Verginico, cã dacã nu pui rãdãcinii
ºi tulpinii, se usucã frunzele, dar se usucã florile, tatã. 

Nu e vremea sã taci, tatã. Învaþã poporul sã vorbeascã
pe cale, de Mine ºi de tine, ºi sã venim la el ºi sã facem casã
la el ºi sã cinãm cu el ºi sã Ne arãtãm, Verginico. Scoalã-te ºi
udã, tatã! Scoalã-te, cã e secetã peste semãnãturã! Scoalã, ºi
udã, ºi lucreazã, Verginico! Tu în Mine, ºi Eu în tine, tatã, ºi
hai sã lucrãm, cã via e pe sfârºite. 

– MMMM ã scol, Doamne, dar eu sunt sculatã, ºi
mereu sunt hotãrâtã pentru lucrul Tãu ºi

al meu, dar alta e durerea mea, ºi Tu o ºtii, dar ajutã-mã Tu sã
pot da la o parte ceea ce loveºte lucrarea mea care aºteaptã sã
lucreze. Duhul mut ºi surd care este gãsit în calea lucrãrii me-
le, acela mã face sã nu fiu auzitã ºi primitã ºi adãpostitã cu
cuvântul învãþãturii ºi al lucrãrii cereºti. Porunceºte Tu, cu
cuvântul Tãu puternic, sã iasã din calea mea acest duh stricã-
tor de luminã, stricãtor de pãrtãºie cereascã cu ogorul nostru
cel însetat. Tu în mine, ºi eu în Tine ºi sã poruncim piedicilor
sã se desfacã ºi sã cadã ºi sã meargã pe cale cu noi duhul
acestui popor. 

Mama Gigi porunceºte duhului mut ºi surd sã iasã cu
înfãþiºarea lui de orice fel, sã iasã din lucrarea lui Dumnezeu
care-ºi are lucrul pe pãmânt! Mama Gigi lucreazã cu cuvântul
peste ieslea cuvântului. 

Pace vouã ºi deºteptare vouã, copii strãjeri ai ieslei cu-
vântului! Dar ce strãjuiþi voi aici, mãi fiilor? Strãjuiþi sã nu vi-
nã hoþii ºi furii ºi rãufãcãtorii? Strãjuiþi sã nu vi se prade bo-
gãþia cereascã? O, fiilor, altceva este numirea voastrã de strã-
jeri peste aceastã grãdinã. Voi staþi de strajã în calea venirii
cuvântului ceresc, mãi copii; staþi ca sã întâmpinaþi ºi sã pri-
miþi cuvântul ca sã vinã la voi ºi sã facã la voi casã ºi sã ci-
neze cu voi ºi sã se arate împlinindu-se, ºi sã Se arate Cuvân-
tul, cãci Domnul este Cuvântul. De aceea aici la voi nu trebu-
ie sã amuþeascã Domnul Cuvântul, dar nu trebuie sã se astu-
pe urechea voastrã în faþa cuvântului care vorbeºte înspre voi
ºi între voi de la unul la altul, din nor în nor. 

S-a coborât astãzi la voi o lecþie minunatã ºi cereascã,
dar lecþiile care se aºtern peste voi trebuie sã aibã viaþã vãzutã
peste voi, viaþã fãrã de moarte peste voi. Viaþa acestor lecþii
sã fie fãrã de moarte, iar lucrarea lor sã ia viaþã în viaþa voas-
trã, în trãirea voastrã. Am venit sã pun apã mai întâi în grã-

dina începutului cel nou, sã pun apã peste frunzuliþe ºi peste
flori. Voi sunteþi cei mai mititei ai mei, sunteþi frunzuliþe ºi
flori. Dar am alãturaþi cu voi pe cei ce sunt rãdãcinã ºi tulpinã
ºi ramuri ºi care dau sã se usuce fãrã sã þinã seama de frun-
zuliþe ºi de flori ºi de fructul care este în pârgã ºi care trebuie
sã ajungã la coacerea cea întreagã. 

Iatã ce v-a spus Domnul în lecþia cea de azi: v-a spus
care este piatra lucrãrii care este cu voi, începând de la mine
pânã la voi. Cuvântul este piatra de temelie a oricãrei împli-
niri prin aceastã lucrare. 

O, ce mult am de stat în sfat cu voi, cei din grãdina
mea! Ce mult am de stat în aceastã grãdinã! ªi cum sã stau
dacã statul meu este cuvântul rostit? Iatã, voi sta cu voi în
sfat, în curând voi sta. Voi sta ºi vã voi uda pe voi, ºi voi uda
rãdãcinile ºi tulpinile ºi ramurile ºi, iarãºi, voi uda frunzuliþe-
le ºi florile, ºi fructul îl voi uda, ºi voi grãbi coacerea deplinã
a fructului ºi voi culege fructul deosebit, ca sã nu mai sufere
de lipsa apei, cãci fructul deplin copt are apã din de ajuns, are
tot ce trebuie, ºi stã pe masa nunþii gata pregãtit. O, de aþi în-
þelege vorbirea mea între voi! De aþi înþelege voi ce vreau sã
spun atunci când trec cu vorba mea printre voi! Dar nici voi
nu înþelegeþi cu toþii cã sunteþi fii ai cuvântului rostit prin voi.
Nici în voi nu arde în toþi focul care a ars înãuntrul celor care
cãlãtoreau cu Domnul spre Emaus. Am spus cândva cã dacã
voi vedea cã trebuie, vã voi mai naºte o datã, cã eu nu pot sã
þin în grãdina mea butuci fãrã sevã. Eu am nevoie aici de
coarde de viþã vie cu rod copt ºi împlinit, în care locuieºte
sfinþenia ºi viaþa lui Iisus Hristos ºi sãrbãtoarea Paºtelui cu
Hristos. Via când o îngrijeºti îi rupi ramurile cele care sug apa
rodului, ºi îi dai drumul la creºtere ºi la putere. 

Fiecare din voi sã cãutaþi sã purtaþi rod, iar rodul aces-
tei viþe cereºti este cuvântul ºi este fapta împlinitã a cuvân-
tului, este cuvântul vãzut. 

Cei cu care a cinat Domnul în Emaus, au cunoscut pe
Domnul, Care li S-a arãtat în frângerea pâinii. ªi ce au fãcut
ei apoi? S-au sculat ºi s-au dus iar la Ierusalim ca sã le spunã
ºi apostolilor arãtarea Domnului cu ei. ªi pe când le spuneau
lor, vorbind despre Domnul, iatã iar bucurie cu arãtare, cãci
Domnul iar S-a arãtat între ei toþi ºi le-a spus: «Pace vouã!».
Aºa ºi voi, iarã ºi iarã de Domnul sã vorbiþi ºi sã vã bucuraþi
ºi sã vã fie dor, ºi sã ardã inima în toþi deopotrivã, aºa cum
ardea inima în cei ce cãlãtoreau spre Emaus când Domnul în
chip de cãlãtor pe cale le tâlcuia Scripturile. Inima le ardea,
dar ochii erau þinuþi ca sã nu-L cunoascã pe Domnul. ªi pen-
tru dorul care ardea dupã Domnul, iatã, Domnul S-a arãtat lor. 

Cãutaþi sã vorbiþi cu aceastã Scripturã aºa cum a vorbit
Domnul astãzi cu ea, ºi din ea cu voi. Cãutaþi sã înþelegeþi pu-
terea lui Dumnezeu, Care a înmulþit pâinea, sãturând mulþi-
mile care pãrãseau ale lor ºi umblau dupã Domnul ascul-
tându-I cuvântul. Vine vremea sã fie nevoie de putere de cu-
vânt la voi. Vine vremea sã se slãveascã aceastã lucrare de cu-
vânt. Cerul e plin de sfinþi care au lãsat totul ºi au ieºit din
viaþa lor ºi au luat viaþa cea cereascã pe pãmânt ºi au ajuns în-
geri în trup, ºi aºa au mâncat hranã îngereascã. Fiþi pe calea
desãvârºirii ºi fiþi desãvârºiþi pe calea aceasta, cã mult vi s-a
dat ºi mult vi se cere vouã dacã aþi fost în plan sã vi se dea
vouã. 

Mama Gigi vã lasã întru Duhul Sfânt lucrând. Lucraþi
întru Duhul Domnului! Mama Gigi iar vine ºi iar lucreazã,
dupã cum v-a lãsat cuvânt de lucrat. 

Pace vouã, ºi lucrare vouã, precum în cer aºa ºi la voi,
ºi fiþi cereºti, cãci cerul e cu voi. Amin, amin, amin. 

4/17 octombrie 1993
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Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Biserica întreagã lucreazã prin toate mãdularele ei. 

MM ama Gigi se scoalã la lucru ºi lucreazã în grã-
dinã ºi udã grãdina ºi o pliveºte ºi o desþele-

neºte pe la rãdãcinile cele ce sunt ºi dau din ele viaþã dumne-
zeiascã sub cer. 

Mama Gigi aduce ploaie peste grãdina cuvântului. 
Cuvântul lui Dumnezeu locuieºte în aceastã grãdinã.

Al Domnului este acest petecuþ de pãmânt, acest staul mititel
ºi curat; curat, aºa cum voieºte Domnul sã arate pãmântul.
Dar oamenii au uitat pe Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul, ºi de
aceea au luat sub stãpânire pãmântul. L-au luat ºi l-au murdã-
rit ºi l-au umplut de spini ºi de pãlãmidã, l-au umplut de ne-
credinþã, mãi copii ai Domnului. 

Iatã, vine Domnul, ºi nu este credinþã pe pãmânt. Dar
iatã, pãmântul credinþei a rãsãrit la voi, ºi are Domnul cre-
dinþã pe pãmânt, ºi are loc ca sã calce piciorul Sãu pe acest
pãmânt. 

O, copii ai Ierusalimului cel din cer venit la voi! Am
venit sã glãsuiesc cu voi. Îmi spune Domnul sã lucrez peste
voi, ºi îmi spune sã lucrez peste poporul acestei lucrãri de nou
Ierusalim între oameni. Oamenii nu ºtiu ce va sã zicã acest
nume nou. De unde sã ºtie omul de azi? Omul de azi nu mai
are nici un fel de cãlãuzã, nici un fel de pãºune, cãci pãmântul
s-a umplut ºi s-a acoperit de spini ºi de pãlãmidã, mãi copii ai
sânului meu ceresc. Aºa vorbesc cu voi, ca o mamã care-ºi iu-
beºte nemãrginit copiii, ca o mamã iubitã ºi preþuitã de copii,
ºi ascultatã ºi aºteptatã de copii. Ca o cãlãuzã cereascã vin la
voi; ca Domnul, Care apãrea venind spre ai Sãi care pescuiau
pentru hranã. Venea Domnul ºi Se suia cu ei în corabie ºi
hrãnea sufletele lor cu hrana cuvântului ºi a împlinirii cuvân-
tului. Aºa vin eu la voi. Vin ºi las cuvânt, ºi împlinesc acest
cuvânt lãsat, cãci nu lucru de prooroc, ci mai mult decât atât
lucrez eu cu voi în grãdina cuvântului, care iarãºi a venit pe
pãmânt, dupã cum era scris cuvântul acesta. Am venit, cã
multe sunt de întãrit ºi de îndreptat ºi de lucrat peste acest
pãmânt în care-ªi are Domnul aºternut ºi Betanie pentru Du-
hul Sfânt, cu Care a coborât Domnul la voi. 

O, dacã aº putea mereu sã las cuvânt peste voi! O, mult
am de stat eu în aceastã grãdinã. Eu stau, dar sã lucrez dacã
stau, ºi sã nu stau fãrã de lucru. Eu vreau sã fiþi copii fãrã de
vinã. Vreau sã nu vã apese nici o vinã pentru nelucrarea mea
între voi, dar asta nu este veghea mea, asta este veghea voastrã.

Voi trebuie sã fiþi fiecare vase în care sã locuiascã ºi sã
lucreze Domnul. În trupul bisericii de la voi trebuie sã trã-
iascã lucrând toate mãdularele lui Hristos; sã fie apostolie
lucrând, sã fie proorocie lucrând, sã fie învãþãturã ºi tãmã-
duire ºi tãlmãciri de taine lucrând, dar nici un mãdular sã nu
fie fãrã de lucrare. Nici un mãdular sã nu-ºi dea dreptul în-
tâietãþii sale la lucru, sã nu-l dea altui mãdular, ºi fiecare sã
lucreze dupã cum îi este ordinea la lucru în trup, ºi fiþi atenþi,
cã trupul lui Iisus Hristos este ceresc. Fiþi atenþi, cã sunt ºi
trupuri pãmânteºti, ºi trupuri cereºti. Fiþi bine atenþi, ca sã în-
þelegeþi cum este slava celor cereºti ºi cum este slava celor
pãmânteºti. Eu am lucrat ºi de pe pãmânt între voi, dar voi nu
ºtiþi, nu înþelegeþi cum vine ca sã împlineºti ºi ca sã vezi cine
lucreazã cu voi. 

Daþi curs râului vieþii. În curând nu va mai rãmâne nici
proorocie, nici Scripturã neîmplinitã, ºi ce veþi face voi, care
sunteþi aºteptaþi de toate oºtirile cereºti care sunt din cer ºi de

pe pãmânt unite în cer aºteptând? Ce faceþi voi? Mã uit la voi,
mã uit la lucrul vostru ºi voiesc sã vã întrebaþi ºi voi tot aºa,
ºi sã spuneþi unul altuia întrebând: „Ce facem noi, fraþilor?
Ce lucrãm, cum lucrãm ºi ce se vede în urma lucrului nostru
cu Domnul?“; sau sã mã întrebaþi pe mine ce faceþi, ºi eu vã
spun. Eu vãd înãuntru, eu vãd din cer peste voi ºi în voi; vãd
mereu, cã n-am alt lucru. Acesta este lucrul ce-l am de lucrat,
ºi cu acest lucru trebuie sã lucrez ºi peste turma poporului
meu, ºi sã lucrez peste România, ºi ea sã lucreze peste popoa-
re. Ori poate daþi sã ziceþi cã Domnul întârzie cu împlinirea?
Dar ce sã împlineascã Domnul fãrã de mãdularele Sale? Ce
poate face inima fãrã trup, sau mintea fãrã lucrarea ei? 

Adâncã, ºi mai adâncã s-ar lãsa vorbirea mea în voi,
dar multe greutãþi apasã peste voi, ºi de la duhul poporului
creºtin, ºi de la fiecare creºtin care stã fãrã rod faþã de aceastã
lucrare. Voi purtaþi acest popor spre cer, în fiecare zi îl purtaþi,
ºi el e greu, greu de pãcatul cârtirii, greu de necredinþã, ºi vin
aceste duhuri în luptã cu voi ºi trage greu acest popor spre cer.
Dar de aceea trebuie veghe la voi, ºi râuri desfundate la voi,
ºi cuvinte aerisite ºi lucrãtoare de la voi, de la mine la voi spre
viaþã. 

Poporul meu nu vrea sã lucreze ca voi. Mã uit ºi nu mai
vãd ceva bun, ceva de ajuns de bun ca sã adaug ajutor vouã.
Ar fi fost sã adaug la lucrul vostru sã vã ajut, sã mã ajut cu
poporul meu, dar el a întârziat pe cale. Toþi ar voi sã dãm de
vârful biruinþei, sã dãm repede de vârf, dar nimeni nu este ca
sã vã ajute pe voi, ca sã Se bizuie Domnul pe ei. Nimeni nu
poate lãsa nimic pentru mine ca sã lucreze pentru mine ºi sã
nu pregete lucrând. 

Iatã ce a ieºit dupã patruzeci de ani! Toþi ar voi sã vinã
Domnul cu bucuria pe pãmânt, dar zãduful zilei Domnului nu
vrea sã-l simtã nimeni. O, primãvara se face din multe flori,
nu numai din una. Via se culege culegând. 

O, pe cine sã mai scol eu? Cine mai ºtie cum sã se
scoale la lucru cu Domnul? Creºtinii mei cred cã sunt treji.
Dacã ar înþelege cereºte cum trebuie sã fie creºtinul treaz,
atunci ºi-ar vedea creºtinul orbirea ºi lenevirea duhului ºi a
înþelepciunii din cer, pe care nu o are.

O, copiii mei, mã uit, dar n-am ce sã ridic la lucru lângã
voi. Trebuie sã lucraþi voi. Moise avea popor mult ºi lucra cu
Domnul peste el. Voi veþi avea ºi mai mult, dar începeþi lucrul
acesta peste voi ºi între voi, cãci lucrul vostru va fi sã iasã în
lãturi. Cine nu vrea sã lucreze, acela va fi tãiat, dupã cum este
scris. Dar nu numai cã nu vrea creºtinul sã lucreze rodind, ba
se mai lasã ºi greu peste lucrul lui Dumnezeu, care abia mai
stã pe picioare înaintea poporului meu. Creºtinii din lume au
mai multã iubire ºi lucrare pentru cuvântul lui Dumnezeu,
chiar dacã nu atârnã de fapte credinþa lor, ºi din ei voi lua ºi
îi voi sãdi în locul cel uscat de rod, ºi îi voi uda, ºi ei vor che-
ma sub viþa aceasta pe cei din sãmânþa lor, ºi se va naºte se-
minþie sfântã, din cuvântul lui Dumnezeu. Cine a avut de la
începutul chemãrii râvnã ºi deschidere pentru lucrul cuvân-
tului, aceia au ºi acum, dar cine a venit în lucrarea aceasta lã-
sându-se greu peste ea, tot aºa stã ºi azi. 

Cei aºezaþi în grãdina mea, lucraþi, fiilor, ºi veþi vedea
curând de ce trebuie aºa. Domnul nu voieºte sã nimiceascã de
tot lumea ºi pãmântul care o þine. Pãmântul Îl cere pe Dum-
nezeu, ºi voi aveþi menirea sã semãnaþi la cererea pãmântului.
Fiþi atenþi cu acest aºezãmânt sfânt. Aveþi grijã de ordinea
sfinþeniei ºi nu faceþi atingere aici cu pãrtãºia duhului hulei
sau al cãlcãrii sfinþeniei care este aºezatã peste aceastã iesle
sfântã. Nu voi, ci Domnul este Stãpânul acestei grãdini, iar
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voi sunteþi veghetorii sfinþeniei ei. Nu fiþi pripiþi. Cele odatã
aºezate nu se pot strãmuta, dar se vor întãri prin semnele lui
Dumnezeu. Nici un fel de atingere cu cei ce hulesc! Sã nu se
încumete nimeni sã aducã vreun pic de atingere cu duhul
hulei, care lucreazã nu din altã parte, ci dinãuntrul poporului
creºtin. Lumea n-are vinã faþã de aceastã lucrare. Cei ce n-au
luat din hrana aceasta, din ungerea aceasta, n-au vinã faþã de
ea. Dar cei ce au stat la aceastã masã furiºaþi fãrã de hainã,
acelora li s-a vãdit îmbrãcãmintea cea strãinã ºi au început sã
dea cu unealta hulei, cãci cu aceea au fost înveliþi pe dedesub-
tul cãmãºii de creºtin. 

Iatã, este libertate, dar creºtinul a folosit-o ducându-se
în lume, ºi va fi gãsit acolo în vremea când va trece îngerul
pierzãrii lumii. Nu daþi curs duhului rãu ca sã batã înspre voi
ºi sã vã aþâþe la nedreptate. El nu lucreazã dacã voi staþi tari.
El se teme de cei tari ºi nu se apropie sã se lupte cu ei, cãci
cei tari au putere sã calce pe grumazul ºi pe capul duhului rãu. 

Nu fiþi necredincioºi. Voi sã fiþi cei dintâi credincioºi
ai Domnului. Cãutaþi cu lucrul împãrãþiei Lui, cãci celelalte,
de trebuinþã, toate vi le adaugã Domnul prin îngerii cei pre-
gãtiþi. El porunceºte îngerilor Sãi pentru voi, dar voi lucraþi
în via cea cereascã ºi aveþi grijã de ce a mai rãmas, aveþi grijã
pentru lucrul vostru în vremea ridicãrii noroadelor cãtre
Dumnezeu. 

Deprinde-te cu destoinicia cuvântului ºi ia aceastã torþã
ºi lumineazã cu ea faþa ta, ºi de la ea faþa poporului creºtin.
Întãreºte-i ºi pe ceilalþi la lucrul pentru cer, cã n-am alþii. Cei
ce au fost n-au înþeles ca în cer ºi nici acum nu pot înþelege,
dar sã curgã desluºirea pildelor care au rãmas încã pecetluite
pentru inima cea rece a poporului Domnului. 

Nicuºor, deschide cartea ºi scoate din ea ºi nu pune ca-
pac acestei fântâni. Dacã tu zici cã nu te pricepi, dã de la mi-
ne. Eu de aceea îþi dau; îþi dau ca sã dai din cele ce-þi dau. O,
câtã bogãþie aveþi! Daþi-o la sãraci ºi urmaþi-mi mie ºi nu va
seca bogãþia, ºi veþi da mereu. Domnul a luat capacul; voi
doar sã scoateþi apã ºi sã puneþi în cofiþe ºi în ulcioare ºi în
vase goale, ºi umpleþi-le pe toate, cã din aceastã apã vie se va
face vin ceresc, vin nou, Paºti nou ºi om nou. Îndemnaþi-vã
unul pe altul ºi scoateþi apã din fântâna care curge la voi ºi
adãpaþi oile. Cãutaþi numai aºa, ºi toate cele de trebuinþã vor
fi cu voi. 

Iatã, am pe surioara mea amãrâtã ºi lipsitã de toate, de
toate. Ea nu se îndurã sã lase totul pentru împãrãþia cea din
cer. E slabã surioara mea, e micã surioara mea; nu are putere
sã-i lase pe cei rãi. Vã dã mãmica ajutor, ca sã-i daþi ºi ei. Fa-
ceþi o cutiuþã, ºi în ea puneþi douã, trei vase micuþe, ºi sã i se
ducã ºi ei de aici câte un pic de hranã, dar sã ia bine seama
cel ce merge cu hrana. Aºa cum de hrana cea din cer nu ºtie
nimeni ºi nu dã la nimeni decât ei, în strâmtorarea ei, tot aºa
ºi din aceastã cutiuþã, sã ia numai ea, ºi dacã nu ia tot ce i se
duce, sã rãmânã în cutiuþã ºi sã se întoarcã în grãdina de aici.
Un picuþ de pâine curatã, de mãmãligã curatã ºi de legumã
curatã pentru ea, cãci inima ei este curatã, dar este lovitã de
murdãria cea din jur, de lucrurile iadului, care o înconjoarã pe
ea ºi inima ei sãrmanã. O, mai bine decât ea nici un creºtin
n-a iubit sfinþenia acestei grãdini. Ea este mereu cu inima ºi
cu iubirea ei aici, dar cei fãrã de lege, care se lãfãiesc în
pãcate sub acoperãmântul ei, îi leagã paºii cei trupeºti, dar ea
iese din trup ºi zboarã în grãdina mea ºi spre puii mei din ea.
Trupul rãmâne la locul lui, iar inima zboarã spre aºternutul de
aici. Legaþi-i o cutiuþã subþiricã la gât ºi la brâu. Aºa cum
zgârcitul îºi þine banii la brâu în chimir ºi doarme cu banii

lipiþi de el, aºa ºi ea, sã-ºi lege la gât cele scrise de la Domnul
ºi sã le dea spre chivernisire copilului care este lãsat peste ea
cu veghea cea bunã.

O, surioara mea, dacã n-ai mai pune mâna pe ce nu-I
place lui Dumnezeu, nici tovarãºul tãu nu te-ar mai ocãrî
atâta. Nu e el vinovat, dar duhul rãu îþi face necaz dacã tu nu
poþi sã iei mâna de pe tot ce nu este curat pentru cer ºi pentru
tine. Dacã tu ai vrea sã mã laºi sã-i curãþ de buboaie pe cei din
casa ta! Dar nu mã laºi. Þi-e milã, cum mi-a fost mie, ºi cu
mila mea i-am pierdut pe toþi. Mi-e milã de tine, ºi iatã, vreau
sã-þi port de grijã cu cele curate. Dar þie când þi-e milã de mi-
ne ca sã pun mâna pe tine ºi sã te simt curatã ºi neatinsã de
cele strãine de curãþenia Duhului Sfânt? 

O, lelica mea, ce multã veghe lucrez eu peste tine ºi cât
de mult aºtept sã veghezi ºi tu pentru mine aºa cum cere
Dumnezeu azi! Învaþã, lelico, poporul, ca sã ºtie el ce mult în-
seamnã sfinþenia care trãieºte neatinsã de stricãciune a lu-
crului din grãdina mea. Aceasta este grãdina pe care o cântam
eu când eram cu voi, grãdina raiului cel dulce, pe care o ves-
team eu de pe atunci, cãci aºa cântam: „Raiule-n portiþa ta/
Multe suflete plângeau/ Cã nu pot intra“. E grãdina sfinþeni-
ei, pe care a lucrat-o Dumnezeu în mijlocul acestei lucrãri,
dupã cum a vestit Domnul. 

Emilian al lui mãmica Gigi, ai grijã de aceastã rugã-
minte pentru surioara mea! Copiii mei de aici au griji multe,
dar ai tu grijã sã mergi cu cutiuþa cea cu mâncare din grãdina
mea, ºi sã-i dai din douã cutiuþe de acum, cã va veni ºi ziua
când vor cãdea aceste legãturi ºi piedici. 

Copiii mei, fiþi treji, fiþi în aºteptare, fiþi ca puii care aº-
teaptã sã audã cloncãnitul mamei ca sã le dea adunãturã de
hranã. Cloºca adunã ºi apoi îºi strigã puii, ºi ei fug spre ea ºi
iau din ciocul ei ºi se saturã, ºi iar, ºi iar aºteaptã. 

Vom pregãti loc bun ºi sfânt pentru cea de a treia ves-
tire a învierii ce va sã urmeze de la Domnul. Vom pregãti arã-
tarea tainelor Domnului, a lucrãrii Domnului, cãci aºa a zis
Domnul: «Dacã vestitorii tac, vor vesti pietrele ºi lemnele ºi
fierul, ºi uneltele vor vesti».

Pace duhurilor voastre! Pace ºi înþelepciune ºi bucurie
de la mine peste voi! Proorocul David s-a sculat ºi a jucat de
bucuria lucrãrilor Domnului. Bucuraþi-vã ºi voi, ºi sãltaþi cu
inimioara ºi cu iubirea, ca sã am bucurie în sfatul meu cu voi,
ca sã vãd duhul vostru aºteptând întoarcerea mea. 

Binecuvântatã sã fie cântarea ºi rugãciunea ºi strigarea
sunetului de toacã ºi de clopot, ºi ruºinatã sã fie împotrivirea
duhului rãu, iar voi sã aveþi peste voi trezirea cea vie, întru
veghea cea vie. Pace duhurilor voastre ºi duhului meu întru
duhurile voastre, copii ai lui mama Gigi! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
11/24 octombrie 1993

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Statornicia cu Dumnezeu. Cel ce iubeºte sfatul, îl ia de pretutin-
deni, ca pe un bun sfetnic. Domnul povãþuieºte casele de creºtini. 

DD umnezeu Cuvântul lucreazã peste ieslea cuvân-
tului. 

Eu sunt, copiii Mei. Cuvântul lui Dumnezeu este
numele Meu, dar nimeni nu înþelege numele Meu. Acesta este
numele Meu întru cea de a doua venire a Mea pe pãmânt. ªi
de ce aºa? Aºa, pentru cã ºi la începutul cel ce se numeºte
început, tot Cuvântul lui Dumnezeu a fost numele Meu. La
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început era Cuvântul, ºi la Dumnezeu era, cãci Cuvântul era
Dumnezeu, ºi fãrã de Cuvântul nu s-a fãcut nimic din cele
fãcute. Cuvântul a fost Lumina, cãci El purta viaþa, ºi viaþa
era luminã peste oameni. 

Mare tainã ºi cereascã tainã este numele Meu, care se
cheamã Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am coborât cu
aceastã lucrare între oameni, ca sã fiu viaþã întru cuvântul
adus ºi sã luminez cu aceastã viaþã prin oameni, prin creºtinii
acestui popor nãscut din cuvântul acestei lucrãri, ºi din mijlo-
cul cãruia sã luminez peste oameni prin cuvânt. 

Pace vouã, cãci v-am spus vouã sã fiþi atenþi, cã vine
cuvântul Meu sã se aºeze la voi! Pace vouã, ca sã pot lucra
prin cuvânt ºi prin voi! Pace sãrbãtorii de azi ºi rugãciunii ºi
jertfei de laudã care se ia azi de la voi pentru cer! 

Din ceata sfinþilor cuvioºi, care au avut viaþa lui Dum-
nezeu pe pãmânt, se serbeazã în cer ºi pe pãmânt cuvioasa Pa-
rascheva, maica multor minuni, din care au rãsãrit fii pentru
calea lui Dumnezeu, fii care au vãzut minuni de au crezut prin
ele. Aºa este omul învãþat de ºapte mii de ani, este învãþat sã
vadã minuni ca sã creadã, sã vadã semne ºi minuni, dar sunt
unii care cad sub semnele lui Dumnezeu, Care lucreazã peste
necredinþa oamenilor. 

Sfânta Parascheva a plecat din viaþa cea de pe pãmânt
ºi s-a dus în viaþa cea plãcutã pentru cer. A lãsat plãceri ºi
avuþii ºi haine, ºi-a lãsat neamul ei ºi a ieºit din casa pãrinþi-
lor ei ºi ieºitã a fost, ºi a fost apoi casnicã a cerului ºi a lucrã-
rilor cereºti pe pãmânt, ºi apoi în cerul sfânt. Dar cine mai fa-
ce aºa ceva pentru Dumnezeu ºi pentru suflet? O, puþinã, pu-
þinã iubire, puþinã de tot! Nu mai este la oameni iubire în-
treagã pentru Dumnezeu. Oamenii nu-ºi mai jertfesc trãirea
pentru cele plãcute lui Dumnezeu. Cei din casa cuvioasei Pa-
rascheva, pãrinþii ºi rudele, o iubeau pe ea ºi o duceau la bi-
sericã ºi o învãþau despre Dumnezeu ºi o îngrijeau cu hranã ºi
cu îmbrãcãminte ºi cu înþelepciune, cãci aºa înþelegeau ei nu-
mele lui Dumnezeu, atâta de puþin, fiilor. Dar în ea a pãtruns
lumina cea întreagã ºi s-a luminat ºi a lucrat faptele lepãdãrii
de sine în casa pãrinþilor ei, cãrora li s-a descoperit atunci pu-
þina lor iubire de Dumnezeu, cãci au oropsit-o pe ea pentru
faptele ei strãlucite întru Dumnezeu, ºi atunci ea a trebuit sã
aleagã, ºi a ales lumina, ºi a plecat cu ea ºi a luminat cu ea, ºi
a lãsat în urmã puþinãtatea credinþei ºi a iubirii de Dumnezeu,
de care au dat dovadã pãrinþii acestei fiice. Iatã ce va sã zicã
sã alegi pe Dumnezeu ºi viaþa lui Dumnezeu s-o alegi. Iatã ce
va sã zicã sã înþelegi numele lui Dumnezeu ºi sã-l porþi ºi
sã-I fii fiu ºi sã fii întreg în iubire. 

Eu am venit ºi am ales un popor ºi am venit mereu la
el ºi i-am vorbit din cer. Am venit pe pãmânt, am venit tainic
pe pãmânt, ca sã pregãtesc pe cel ce era sã fie ales cu aceastã
lucrare, dar poporul Meu cel ales n-a avut curaj, n-a avut. I-a
plãcut sã-i vorbesc, i-a plãcut sã-l numesc fiu al Meu ºi sã-i
fãgãduiesc împãrãþia Mea, i-a plãcut sã fiu bun, dar dacã am
voit sã fiu drept, nu i-a mai plãcut. Dacã am voit sã-l deprind
sã înþeleagã ce înseamnã sã fii fiu al împãrãþiei Mele din cer,
a ºovãit ºi nu M-a urmat. Eu am umblat mereu dupã el cu în-
demnul ºi cu învãþãtura, dar el n-a urmat învãþãtura Mea. A
fãcut atât cât au fãcut ºi pãrinþii fiicei serbatã astãzi. Puþin de
tot au voit cu Mine copiii acestui popor; puþin, puþin, fiilor.
Ce durere! ªi câte cuvinte le-am vorbit! ªi câtã iertare am lu-
crat peste ei! ªi cuvintele acestea sunt toate, cãci Eu sunt Cu-
vântul, Eu sunt aceastã lucrare, ºi cuvântul stã pe masa aces-
tei lucrãri, stã ºi azi, stã ºi strigã încã, dar nimeni nu înþelege
numele Meu.

Ca sã fii fiu al cuvântului Meu, nu poþi fi cu poftele
tale, cu plãceri, cu pretenþii ºi cu scumpeturi de care-þi legi
viaþa ºi inima. ªi are creºtinul pe buze cã aºa a lãsat Dumne-
zeu. O, nu huli viaþa Mea, cã Eu nu aºa M-am arãtat în mij-
locul oamenilor, ci, din contrã, am învãþat peste tot ºi am
spus: «Cel ce vine dupã Mine, sã se lepede de sine ºi sã Mã
ia pe Mine întru crucea sa, ca sã urmeze Mie», ºi am spus cã
unde e comoara, acolo e ºi inima. Nu aºa am lãsat Eu, dar n-a
rãmas Duhul Meu în acest popor. 

Aºa plângea Dumnezeu ºi în zilele lui Noe. Duhul
Domnului nu mai era în oameni, ºi Domnul i-a dat deoparte
pe toþi cei fãrã de Mine ºi fãrã Duhul Meu. ªi iatã, aºa zice
omul, zice cã aºa a lãsat Dumnezeu, ºi dacã zice aºa, Domnul
trebuie sã arate cã nu aºa a lãsat El. ªi am venit ºi am povãþuit
duhul acestui popor ca sã trãiascã cu Mine ºi ca Mine, dar po-
porul acesta nu M-a iubit, cã dacã Mã iubea nu mai pãcãtuia,
nu mai Mã pãrãsea, nu mai pleca de lângã Mine. ªi s-a iubit
pe sine poporul cel la care am venit, ºi el n-a avut vreme de
împãrãþia cea din cer. Fiii acestui popor n-au vrut sã fie ca pã-
sãrile cerului, ca crinii câmpului ca sã am Eu grijã de ei, ºi au
voit sã aibã ei grijã de ei, ºi n-a rãmas Duhul Meu în ei. O, ºi
câtã iubire se cerea sã aibã acest popor! 

O, n-am mai fãcut cu nimeni o lucrare mai mare ca ºi
cu tine, popor iubit. Unde eºti, tatã? Unde eºti tu, cel chemat
ºi ales de Mine? Unde eºti, ºi ce aºtepþi, ºi ce faci? Ce vrei sã
faci, ce alegi sã faci? De ce nu vrei tu sã faci voia Mea cea
sfântã? De ce nu plângi dupã Mine cum plângeau ucenicii
Mei dupã Mine ºi dupã drumurile lor cu Mine? Oamenii se
folosesc numai de lumea aceasta ºi de viaþa ei, dar nici tu,
creºtine, nu ai o altfel de dragoste. Te foloseºti de toate, îþi
pierzi toatã inima, toatã vremea, dar nu aºa a lãsat Dumnezeu.
Am voit ca prin acest popor sã ies cu cele ce am lãsat Eu, sã
arãt în faþa lumii cum am lãsat Eu sã fie viaþa oamenilor ºi
cum sã iubeascã oamenii pe Dumnezeu. Iubirea de sine ºi
grija de sine îl face pe om sã-ºi piardã viaþa, cã scris este:
«Cine cautã sã-ºi câºtige viaþa, acela ºi-o va pierde». Dum-
nezeu este viaþa ta, creºtine, dar ºtii tu, oare, ce va sã zicã
acest cuvânt, viaþã? Iatã, Cuvântul S-a fãcut viaþã, ºi viaþa
este lumina oamenilor, ºi Eu sunt Cuvântul. Hai, tatã, hai mã-
car creºtinii Mei, hai sã înþelegem, cãci Cuvântul S-a întrupat
ca sã se arate viaþa oamenilor ºi sã fie Domnul cu oamenii
Sãi. Hai, poporule al Meu, sã nu fie iar ca în zilele lui Noe.
Tu sã fii cu Duhul Meu în tine, ca sã nu cadã poporul Meu
lovit de minunile lui Dumnezeu aºa cum a fost în zilele lui
Noe când plângea Dumnezeu ºi Îi pãrea rãu cã l-a fãcut pe
om. O, multe ºi mari ºi minunate cuvinte de tainã am de rostit
în mijlocul poporului Meu, ºi voi din nou sã-l adun ºi sã-l
strâng la sânul cuvântului Meu, ºi sã suflu peste duhul lui din
nou, ºi sã-l îmbiu din nou spre cele din cer, care se lasã pe
pãmânt. Vom face cum s-o putea, ºi iarãºi voi aduna pe fiii
acestui popor, ca sã cineze Domnul cu duhul acestui popor.

Verginica intrã cu cuvântul Meu. Verginico, tu eºti pãs-
toriþã de la Mine, tatã. Ia ºi dã celor cu care stai în sfatul zilei
de azi ºi þine-i tari pe cãrare, ca sã fie aceºti copii aºa cum a
lãsat Domnul sã fie creºtinul Sãu. 

– MM ama Gigi se aºeazã cu iubire, cu mare ºi
sfântã iubire în sfat cu voi. 

Pacea ºi liniºtea cerului peste voi, cãci pe acestea le iau
cu mine ºi le aºez peste inima poporului meu. Iatã, vin la voi
cu sfaturi sfinte, cu îndemnuri tari, cu duh de statornicie în
sfinþenie pe calea voastrã cu Domnul. E mare lucru sã aibã
Domnul creºtini rupþi de cele ce lasã mânjire pe cãmaºa de
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creºtin, de fiu al slavei care va cuprinde pe creºtinul care a
scos ºi a lepãdat de la el orice spin, orice buruianã, orice us-
cãciune, care aduce înþepãturi lui Dumnezeu ºi sfinþeniei Sale
din creºtin. Nimeni nu înþelege îndeajuns sã fereascã aceastã
lucrare de atingerea cu lumea, cu pãcatul, cu cãmaºa murdarã
ºi vândutã pãcatului, ºi vândutã neascultãrii ºi lumii. Nu vã
temeþi de ceea ce se va întâmpla peste tot pe unde Domnul va
curãþi locul creºtinului Sãu. Ce este lume se trage într-ale
sale, ºi ce este sfinþenie curatã, se deosebeºte cu ale sale, iar
cine va lua în râs aceastã vorbire cereascã, acela va rãmâne cu
cele cu care stã atins. 

Grâul trebuie bine ales, de trei ori ales, de trei ori trecut
prin el, ca nu cumva vreo neghinã sã se piteascã, sã fie rã-
masã în grâu. Sã nu aibã satana dupã ce se uita în ograda creº-
tinului desãvârºit, în lucrarea lui ºi în viaþa lui ºi a celor de
lângã el, de la aceeaºi masã cu el ºi casã cu el. Eu n-aº vrea
sã aleagã Domnul fãrã de veste grâul. Am creºtini care stau
cu cele sfinte, dar atinºi cu cei ce fac negriciune de pãcate.
Aceºti creºtini iau pe mânã atingere cu iadul ºi Îi storc pute-
rea sfinþeniei lui Dumnezeu. Nu este ca atunci când femeia
bolnavã s-a atins de Domnul ºi I-a stors puterea, cã aceea a
fost venitã cu credinþã ºi cu umilinþã, ºi venitã a rãmas. Dar
acum se atinge creºtinul bolnav de pãcate, atins de pãcate, ºi
Îl zgârie pe Dumnezeu, ºi suferã Dumnezeu. De aceea pe cel
ce vrea curat, îl ajut, îl scap de piedici ºi de tot ce este strãin
pe lângã el ºi îl pecetluiesc cu totul, cu tot ce are cu mine, ºi
stau bine de veghe ºi în lãrgime de veghe lângã el. De aceea
lucreazã Domnul aºa cu cei ce iubesc întru toate sfinþenia,
cãci sfinþenia este legea care va mai rãmâne ºi peste care nu
poate avea stãpânire nici un fel de pieire. 

Statornicia cu Dumnezeu are un mai mare înþeles. Nu
numai sã faci tu ºi sã trãieºti cele curate, dar sã ai ºi ograda ta
curatã, ºi mâna, ºi inima, ºi îmbrãþiºarea curatã ºi neatinsã cu
cei ce stau pãcãtoºi, cu cei ce stau ei în ei. Dacã vrei sã fii cu-
rat faþã de fructul care s-a pus pe masa celor curaþi de azi,
apoi tu te faci una cu acest fruct din cer, una cu Domnul sla-
vei care va fi în curând, ºi nu se poate sã te mai atingi cu ceea
ce rãneºte sfinþenia din tine, cãci Domnul are mari zgârieturi
de la aceastã atingere cu necurãþenia. 

O, copilul meu, tu nu vezi pe deasupra, nu vezi nimic,
ºi mã doare cã n-ai ajuns sã vezi ºi sã dai deoparte tot ce nu
seamãnã cu tine ºi cu ce faci tu. Lumea nu are pãcat faþã de
aceastã lucrare. Nu despre lume vorbesc eu aici. Vorbesc de
cel ce a ºtiut, de cel ce a luat în urechi, de cel ce a fost însem-
nat de Dumnezeu ºi iertat de Dumnezeu, iar el ºi azi face pã-
cate grele, ºi pãcatele lui de azi sunt mult mai grele decât cele
din neºtiinþã. O, numai atât ai înþeles sfinþenia pe care o cere
Domnul azi ºi care va fi þie salvare pentru mâine? Vorbesc cu
duhul acestui popor ºi vorbesc cu tot sufletul care ºtie ce este
încã ascuns de tot poporul. O, n-are Domnul în popor copii
care sã fi lãsat tot ce nu e cu Dumnezeu; n-are. ªi ce sã fac cu
creºtinul care este numai jumãtate plecat cu Domnul? 

Fiþi desãvârºiþi ºi lãsaþi ºi din inimã ºi din faptã ºi din
gând atingerea cu cele ce se dezlipesc de sfinþenie. Fiþi sfinþi,
cã de aceea lucreazã Domnul în felul acesta. Întãriþi-vã în cu-
rãþenie ca niºte fraþi curaþi ºi nicidecum ca pãrinþi ºi copii sau
ca bãrbat ºi femeie, cã mare este taina aceasta în biserica lu-
crãrii Domnului care este cu voi, cei ce ascultaþi pentru pre-
gãtirea slavei lui Iisus Hristos întru a Sa venire. 

Iubiþi ºi iar iubiþi dragostea ºi rãbdarea ºi blândeþea ºi
sfatul. Cel ce iubeºte sfatul, îl ia de peste tot ºi îl face ca un
bun, ca o hranã fãrã de care nu poate trãi. Iubiþi ºi iar iubiþi

sfatul, dar sã fie sfatul. Cei ce primesc sfatul unul de la altul,
aceia se iubesc unul pe altul. Îndulciþi-vã unul pe altul, cã
Domnul vã iubeºte; vã iubeºte ºi vã curãþã ograda ºi cãrarea
spre El ºi vã dã mâna ºi vã scoate din furtuni. Vine vreme bu-
nã pentru cei sfinþi, pentru cei curaþi, ºi toþi cei neascultãtori
vor vedea slava lor ºi vor alerga spre ea ca s-o cuprindã, dar
slava cere sfinþenie, mãi copii. 

Iubiþi pe Veronica mea, cã mama Gigi vrea sã-i plãteas-
cã cu iubire pentru mãreþia ºi dragostea cu care lucreazã în
ogorul Domnului. Iatã, o foloseºte mãmica ºi în grãdina ei, ºi
pe ogorul ei. Ea merge cu pãstorul meu ºi lucreazã în ogorul
meu alãturi de pãstor. 

Pãstorule al meu, þi-am vestit cã-þi voi da înapoi pu-
terea, ºi ai vãzut cã þi-am dat-o, cãci þi-am adunat poporul ºi
m-am scuturat peste tine ºi ai lucrat putere peste poporul meu.
Dar ai grijã de Domnul, ai grijã de mine, sã mã simt bine cu
tine. Am durere cã nu mã înþelegi de ajuns de bine, nu crezi
de ajuns de bine lucrul grãdinii mele ºi lucrul meu cu copiii
din grãdina cuvântului. Mama Gigi te roagã sã te scuturi de
spinii care zboarã înspre tine. Vreau sã lucrezi cu mine, vreau
sã semãnãm în lucru. Copiii care vin sã mã servesc de ei,
copiii mei, Veronica ºi celãlalt copil cu care mã sprijinesc în
lucru, ºi cu care te sprijineºti tu, aceºti copii vin ºi spre tine
cu veºti din grãdina mea ca sã lucrãm la fel. Domnul îþi dã
putere ca sã fii apostol al vremii slavei, ca sã lucrezi bine lu-
crul de apostol, lucrul în care eºti aºezat, dar sã lucrãm la fel
ca sã rãmânã lucrul. Aº voi sã-þi dau niºte sfaturi dacã ºi tu
voieºti sã le iei. ªi dacã vei voi, eu þi le voi da, ºi te vei folosi
de ele mai mult decât te aºtepþi. Fii pildã de curãþenie peste ai
mei ºi învaþã pe poporul meu. Pãstorii sunt puºi de Dumnezeu
ºi trebuie sã lucreze dacã sunt puºi, dar sã lucrãm la fel,
mereu la fel, ºi cu atenþie cereascã sã lucrãm fãcându-ne pildã
peste turmã.

Pace vouã! Eu mult vã iubesc, ºi de aceea nu vã las în
slãbire ºi în durere. Þineþi bine mâna pe împãrãþia cea din cer
ºi sã nu-i daþi drumul din mânã. Domnul lucreazã binele,
chiar dacã n-aveþi putere sã pricepeþi îndeajuns. 

Binecuvântatã sã vã fie împlinirea sfinþeniei de duh ºi
de trup ºi de inimã, mãi copii. Mama Gigi rosteºte ºi ea, de
lângã Domnul rosteºte bucurie ºi binecuvântare cu bucurie
pentru întoarcerea copiilor ei, Marian ºi Victoria, cãci am fost
în cãlãtorie cu ei. Mama Gigi îi îmbrãþiºeazã ºi îi întâmpinã
cu bucurii cereºti, cã ea este cereascã. Aveþi grijã cã avem de
vestit cea de a treia vestire a învierii Duhului Sfânt. Mama
Gigi vã ajutã sã gãsiþi locul cel mai bun al acestei vestiri ºi
acoperiºul cel mai înalt al acestei trâmbiþãri. Mama Gigi vã
ºterge de praful de pe drum ºi vã spalã cu apã cereascã. Bine-
cuvântaþi sã fiþi, alãturi de cei binecuvântaþi! 

Mama Gigi a lucrat cu cuvântul ei în ziua cea vestitã de
ea. Pace peste cei ce iau cuvântul ca sã-l dea de ºtire ºi ca sã-l
ducã spre ºtire, spre întãrire ºi spre înviere, cãci înviere lu-
creazã mama Gigi! Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Binecuvântarea corãbiuþei cea nouã, spre împãrþirea cuvântului
Domnului în cetãþile creºtinilor. 

EE u voiesc sã lucrez prin voi, dar dacã voi întârziaþi
sã lucraþi, Eu lucrez, pentru cã Tatãl Meu lucrea-

zã, ºi Eu lucrez. 
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Se binecuvinteazã de Tatãl Meu ºi de Mine ºi de Duhul
Sfânt, se binecuvinteazã prin cuvânt ceresc corãbiuþa care v-a
fost dãruitã pentru lucrul cel ceresc cu voi; cu voi ºi cu lucrarea
Mea cereascã. Se sfinþesc ºi se binecuvinteazã toate mãdulare-
le corãbiuþei aceasta, ºi sã asculte ele de Domnul ºi de voi, dar
voi sã ascultaþi de Domnul, mãi copii, sã ascultaþi mereu ºi sã
fiþi mereu cu Mine ºi cu cerul. Amin. Se binecuvinteazã ºi se
sfinþesc, ºi se aºeazã în faþã ºi în spate, în dreapta ºi în stânga
ºi pe toate laturile, chipurile cele cereºti, dimpreunã cu fiinþa
lor cereascã ºi cu sfinþenia cereascã a lor, cãci Sfânta Treime,
ºi Mãicuþa Mea, ºi Verginica, ºi toþi sfinþii cei lucrãtori, care fac
cordon de jur împrejurul vostru ºi al corãbiuþei cu care veþi
cãlãtori voi ºi cu lucrarea Mea cu voi, iatã, îºi iau loc la lucru,
la cãlãtorii ºi la lucrul pentru care mergeþi, tatã. 

Iatã, sfinþi ºi îngeri lucrãtori se aºeazã lângã voi ºi în
voi, dimpreunã cu toatã oastea cereascã. Dacã chiar vreunul
din voi ar cãlãtori, acela are cu el oastea Domnului, oastea ce-
reascã a Domnului, ºi va lucra Dumnezeu ºi va face minune
pe pãmânt, cãci pe pãmânt va sta pregãtitã oastea lui Dumne-
zeu ºi va lucra cãrarea venirii Domnului, alãturi de oastea ce-
reascã a arãtãrii Domnului. Sfinþii care îºi iau locul lângã voi
pentru cãlãtoriile lucrãrii Mele cu voi, au cu ei în lucru pe toþi
cei cereºti care au rãsãrit din lucrarea lor cu Mine. O, dacã aþi
vedea voi cu ochii trupului cum nici un casnic al cerului nu
mai stã în cer! Nici unul, tatã! Toþi se coboarã ºi stau cu voi
ºi lucreazã lucrare cereascã cu voi, ºi stau la lucrul vostru
pentru cer ºi pentru fãptura lui Dumnezeu care a fost ºi care
este, ca sã fie, tatã. Vorbirile voastre sã fie mereu, ºi sã fie ce-
reºti, cãci cei din cer stau mereu lângã voi ºi vin cu zecile de
mii, ºi cu oºtirile vin ca sã asculte cuvintele Duhului Sfânt
care trec prin voi, care se rostesc de voi pentru cer ºi pentru
pãmânt, pentru fãpturile din cer ºi de pe pãmânt ºi pentru nu-
mele Meu, pe care-l purtaþi voi pe pãmânt ºi în cer, cãci ºi Eu
ºi tot cerul poartã numele vostru în cer ºi pe pãmânt. 

Vine vremea unei vremi minunate când numele Meu,
cel purtat de voi, va fi purtat pentru voi de cãtre cei din cer,
va fi purtat din loc în loc în toate cele patru laturi ale pãmân-
tului, ca sã se slãveascã aceastã lucrare ºi sã stea la mijloc ºi
sã se facã spre ea cale din toate laturile. Cuvintele voastre sã
fie cuvintele Duhului Sfânt, cãci cerul stã ºi ascultã cuvintele
voastre ºi ia de la fiecare ºi duce cerul în slava sa cuvintele
voastre care au în ele pe Duhul Sfânt. 

Binecuvântate sã vã fie cuvintele Duhului Sfânt, rostite
prin guriþele voastre! Râul vieþii sã fie albia cuvintelor voas-
tre ºi sã se hrãneascã pãmântul cel însetat. Cerul pregãteºte
lucrare cereascã vãzutã, mãi tatã. Fiþi bine îmbrãcaþi cu hainã
cereascã. Fiþi bine încãlþaþi cu încãlþãminte slãvitã de Dom-
nul. Fiþi bine înarmaþi cu armele cereºti ºi cu cutiuþa de lea-
curi ºi de doctorii cereºti ºi de alifii purtãtoare de minuni, ta-
tã, cãci mult v-am dat Eu vouã ºi mult trebuie sã aveþi ºi sã
daþi, ºi veþi avea dacã veþi da. 

Verginica e cu Mine ºi cu cuvântul ei lângã Mine, ºi de
lângã Mine lucreazã cu voi. 

– MM ama Gigi v-a ieºit în cale ºi a pus degetul
ºi v-a arãtat sã luaþi în grãdina mea corã-

biuþa pe care v-a dat-o ea vouã. Binecuvântatã sã fie, sfinþitã
ºi tare sã fie, ºi ocrotitã de cer ºi de voi sã fie!

Se curãþã ºi se spalã ºi se împodobeºte cu sfinþenia ºi
lucrarea sfinþilor cerului ºi se dãruieºte vouã aceastã corãbiu-
þã. E darul meu vouã, ºi lucrãrii mele cu voi. Se sfinþeºte ºi se
curãþã ºi se binecuvinteazã prin cuvânt aceastã corãbiuþã ca sã
fie cereascã ºi nu pãmânteascã. Mânuþele voastre luaþi-le ºi,

în numele lui Dumnezeu ºi în numele meu ºi al sfântului zilei
în care v-a fost dãruitã, mânuþele voastre sã spele ºi sã ungã
ºi sã sfinþeascã ºi sã aºeze ocrotitorii ºi lucrãtorii cei cereºti
sã ia loc, ºi sã luaþi ºi voi apoi loc, ºi sã fiþi binecuvântaþi în
cer ºi pe pãmânt. Sfânta ºi ocrotitoarea cruce sã-i fie braþe ºi
punte ºi aripi ºi slavã ºi ocrotire ei ºi lucrãtorilor care vor fi
purtaþi pentru lucrãrile cereºti. 

Mama Gigi vã iubeºte. Lucraþi, fiilor, lucraþi, cã mult
este de lucru prin cuvânt. Prin cuvânt se întocmesc toate câte
mai sunt de aºezat ºi de întocmit. Eu sunt gata mereu de lu-
cru, dar sã vã am la lucru gata. Eu sunt gata sã hrãnesc popo-
rul meu, dar sã vã am pe voi vase pentru hrana mea. Eu sunt
gata sã dau naºtere cereascã poporului cel nou care va fi, dar
am nevoie de ajutor de la voi, copiii mei care aþi rãmas lucrã-
tori pe urma lucrului meu cu Domnul. 

Fiþi binecuvântaþi, fiilor! Fiþi harnici pentru cer, cãci
cerul vi se dãruieºte vouã ca platã pentru lucrul vostru. Mama
Gigi vã poartã în braþele ei cereºti ºi sfinþeºte mereu lucrul
vostru ºi tot ce este pentru voi. 

Pace vouã, copiii mei cei mititei, dar fiþi mari! ªi veþi
fi mari, cãci Domnul aºa are planul Sãu: sã fiþi mari, în nu-
mele Preasfintei Treimi, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt; mari în
sfinþenie, mari în credinþã ºi în cuvântul credinþei ºi în fãptura
cuvântului credinþei, care are pe Dumnezeu Cuvântul întru
lucrul cuvântului credinþei voastre.

Pace vouã de la sfinþii ºi de la proorocii cerului! Pace
vouã în cer ºi pe pãmânt! Pace vouã, întru lucrarea cerului cu
voi! Binecuvântate sã vã fie intrãrile ºi ieºirile în toatã vre-
mea. Eu sunt cu voi în toatã vremea. Amin, amin, amin. 

30 octombrie/12 noiembrie 1993

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Domnul este Pomul Vieþii. Strigare peste România ºi peste Sine-
driul bisericii ei. Melchisedec ºi taina lui Dumnezeu prin el. 

SSSS e rosteºte binecuvântarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt. Se binecuvinteazã prin rostire de

cuvânt cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi Ierusalimul cel nou,
care s-au lucrat ºi s-au coborât de la Dumnezeu, întru purtarea
tronului ºi a cortului lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. 

Iatã, deschid izvoarele Mele ca sã curg Eu spre voi ºi
sã beþi voi, sã beþi mereu din râul vieþii ºi sã vã hrãniþi din po-
mul vieþii, care este udat de râul vieþii ºi care creºte ºi rodeºte
în mijlocul Ierusalimului ceresc.

Pace vouã de la Tatãl! Pace vouã, copii ai Fiului Meu
întru Care am binevoit! Pace vouã de la Mângâietorul, pe
Care L-am trimis fiilor Fiului Meu dupã ce Fiul Meu ªi-a pli-
nit lucrarea Sa peste voi, aºezându-Se apoi în voi prin acest
Mângâietor dat Lui de Mine pentru ca sã vinã cu El la voi,
pentru ca sã vi-L dea vouã ºi ca sã fie cu voi pânã la sfârºitul
veacurilor. 

Pacea Mea v-o dau vouã, pacea Mea o las vouã, tatã!
Precum v-o dã Fiul, aºa ºi Tatãl v-o dã, ca sã aveþi voi purtare
de Duh Sfânt întru Noi, întru Mine ºi Fiul Meu iubit, întru
Care am binevoit. Dacã Eu sunt fãrã de început, dacã sunt
mai înainte de toþi vecii, tot aºa ºi Fiul Meu, tot aºa ºi Adevã-
rul Meu, Care este Fiul Meu ºi Moºtenitorul Cel cu Mine în
moºtenire. 

Dar îngerii cei fãcuþi pentru slava Noastrã, pentru lu-
crarea Noastrã nu au putut fi decât slavã pânã ce Dumnezeu
a fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe toate cele vãzute ºi pe cele ne-
vãzute, ºi pe om luat din pãmânt. ªi iatã, fãptura cea fãcutã de
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Noi din pãmânt ºi cãreia am suflat Noi duh de viaþã, fãptura
aceea a stârnit tulburare în lumea îngerilor cei fãcuþi prin cu-
vânt aºa cum toate s-au fãcut prin cuvânt; toate, în afarã de
om. Toate oºtirile îngereºti formau slava lui Dumnezeu ascul-
tând lucrarea slavei. Dar dupã ce Noi l-am fãcut pe om, am
zis omului sã asculte de cuvântul cel rostit, pentru ca sã fie as-
cultat cuvântul, pentru ca sã se împlineascã el. Dar cuvântul
rostit peste om nu s-a împlinit, tatã. De ce, tatã, nu s-a împli-
nit? De ce s-a cãlcat peste cuvânt, ºi cum s-a putut întâmpla
aceasta? S-a semeþit omul, tatã. Îngerii erau duhuri, ºi duhu-
rile nu fac nici o lucrare fãrã trupuri, fãrã sã aibã locaº tru-
puri. ªi dacã l-am fãcut pe om cu trup ºi dacã am suflat duh
de viaþã peste el ºi dacã apoi M-am odihnit în el, M-am odih-
nit cu tot cerul în el, în pãmântul pe care l-am lucrat, cãci du-
pã ce l-am lucrat ºi l-am terminat M-am odihnit în el, M-am
odihnit în lucrarea Mea, tatã, a Mea ºi a Fiului Meu, întru
Duh dumnezeiesc. 

Fiþi atenþi, mãi copii, luaþi aminte bine, cã astãzi este
sãrbãtoare de îngeri, dar voiesc sã înþelegeþi bine ºi atent. Fiþi
cu duhul atent ºi aplecat spre înþelegerea întru Dumnezeu,
cãci facem sfat îngeresc ºi ceresc ca sã înþelegem lucrarea în-
gerilor. Mai-marii oºtilor îngerilor, Mihail ºi Gavriil, aduc
serbare în sobor peste Ierusalimul cel din cer dat vouã ca sã
fie îngerii lucrând peste voi în aceastã zi de sãrbãtoare. Fiþi cu
duhul atent ºi ridicaþi-l spre Mine, ca sã înþelegeþi sfatul Dom-
nului între voi, cã dupã ce l-am fãcut pe om, M-am odihnit în-
tru el. ªi cât M-am odihnit? Puþin de tot M-am putut odihni
în lucrarea mâinilor Mele, cãci în vremea odihnei Mele în
om, omul s-a bucurat de toatã slava lui Dumnezeu care miºca
în Eden, care plutea în Eden, purtatã de om, de trupul omului
ºi de miºcarea trupului omului, care purta în ea slava Mea. 

Am fãcut om din om ca sã nu fie omul singur, ca sã fie
mare slava Mea întru lucrarea omului. Îngerii erau cu Mine ºi
cu slava Mea în om, ºi omul era atunci purtãtor de Dumne-
zeu, locaº al slavei lui Dumnezeu. Toate cetele de arhangheli
ºi de îngeri îºi gãsiserã odihna în om, cãci fãceau parte din
slava Mea, ºi omul era slujit de îngeri, precum Dumnezeu. ªi
l-am iubit pe om ºi l-am pus împãrat în Eden, cãci i-am fãcut
o grãdinã de Eden peste care sã fie omul împãrat. ªi dacã l-am
pus împãrat peste Eden, a folosit gând ascuns, care a fost slu-
jit de îngeri, ºi acest gând ascuns a primit slujirea îngerilor
prin cãpetenia îngerilor. 

Omul era pus împãrat, ºi apoi s-a semeþit ºi a spus:
«Pune-voi scaunul meu ºi îl voi aºeza deasupra norilor; peste
Cel Preaînalt îl voi pune». ªi iatã, acest gând ascuns al omu-
lui, care ar fi fost sã primeascã slujirea îngerilor, a cutremurat
Edenul ºi cerul cel de deasupra, cãci omul cel din pãmânt fã-
cut a tânjit sã se înalþe deasupra Creatorului sãu. ªi cum a în-
ceput îngerul cel întâi peste cetele îngerilor, cum a început sã
cugete a sluji gândului cel ascuns al omului, s-a zdrobit de
muntele semeþiei care crescuse în om, ºi Domnul nu a mai
simþit odihna în om, ºi îngerii au început sã cadã de la faþa lui
Dumnezeu, din cinstea în care erau. ªi pe când îngerii cãdeau,
Domnul a trezit pe Mihail ºi a strigat prin el: «Sã stãm bine ºi
sã luãm aminte cu fricã!». ªi când a zis „cu fricã“, s-a oprit
cãderea îngerilor, din pricina cuvântului de supunere. 

Iatã, tatã, ce a fãcut omul! S-a fãcut prilej ºi locaº de
cãdere a îngerilor. Ca fulgerul de repede s-a produs aceastã
cãdere a omului, ca gândul de repede, cãci când omul a gân-
dit, au cãzut îngerii ºi s-au fãcut satane. ªi ce înseamnã sa-
tanã? Satanã înseamnã schimbarea binelui în rãu, ºi când bi-
nele se transformã în rãu, începe o luptã de vrãjmãºie împo-
triva binelui, ºi se naºte o putere care se numeºte rãu, puterea

rãului împotriva puterii binelui, a lui Dumnezeu. ªi iatã, aºa
s-a format atunci satana, nãscând putere vrãjmaºã, care se
duce la Dumnezeu ºi învinuieºte pe om în faþa lui Dumnezeu.
Ca fulgerul s-a nãscut aceastã putere potrivnicã binelui, ºi se
numeºte satanã aceastã putere rea, dar ea a cãzut de la faþa lui
Dumnezeu, dupã cum este scris: «Am vãzut pe satana, ca ful-
gerul cãzând din cer».

ªi dupã ce puterea aceasta a cãzut pe pãmânt, pe care
pãmânt a cãzut? A cãzut în om, a cãzut peste om ºi peste în-
þelepciunea omului, cãci satana a luat apoi chip de ºarpe, ºi a
lucrat acest înger cãzut, a lucrat prin ºarpe ºi a rostit cuvânt
de ispitã îndemnându-l pe om sã nu asculte de Dumnezeu ca
sã cadã ºi omul dacã el a cãzut cu ceata lui cu tot. Cãci Luci-
fer era cel dintâi înger peste îngeri ºi peste cetele de îngeri ºi
avea ceata cea dintâi, alãturi de lumina ºi de fericirea lui
Dumnezeu; adicã era primul, el ºi ceata lui lângã scaunul lui
Dumnezeu, lângã luminã ºi fericire, mãi tatã, ºi de aceea i se
zicea Lucifer, adicã Luceafãr, cãci el îºi lua strãlucirea din lu-
mina fericirii dumnezeieºti. 

S-a supãrat Lucifer pe om; a dat vina pe om pentru cã-
derea lui. El era îngerul înþelepciunii lui Dumnezeu, ºi când
S-a odihnit Domnul în om, s-a odihnit ºi el ºi ceata sa, dim-
preunã cu toate oºtirile cereºti, ºi în om s-a întâmplat cãderea
lui, cãci duhurile îngerilor lucreazã prin trupuri lucrarea lor.
ªi s-a luptat apoi Lucifer ca sã-l cadã ºi el pe om din cer, ºi a
intrat în ºarpe ºi a ademenit pe om, ºi s-a nãscut de atunci lu-
crarea vrãjmaºã binelui ºi fericirii omului în cer, ºi omul a
fost dat afarã din cer ºi a fost pus în locuinþa morþilor. Dar Eu
am trimis pe Fiul Meu ca sã ia trup ºi sã strice lucrul lui sa-
tana dãrâmându-l de peste tot, ºi apoi sã plineascã înfrânge-
rea ºi distrugerea lui la venirea Lui. 

Iatã ce înseamnã sã se lase omul stãpânit de satanã! ªi
de aceea Eu am ridicat oameni dintre oameni, care alungã pe
satana. Când regele Saul era chinuit de duhul lui satana pen-
tru pãcatul mãririi de sine, el a fost eliberat de satana prin
cântarea lui David. Dar cu greu se poate face aºezare de
Dumnezeu în omul în care locuieºte acest înger, cãci Saul era
mereu vãzut cu Lucifer în lucrarea sa. Iatã pãcatul lui Lucifer
lucrând în om prin mãrirea de sine, prin pãrerea de sine! De
aceea L-am trimis pe Fiul Meu; L-am trimis sã strice lucrarea
satanicã ºi sã Se arate oamenilor ca sã-i înveþe sã ia din nou
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. ªi cine se lasã învãþat ºi
ajutat de Fiul Meu, acela face ce a fãcut Fiul Meu ºi se coboa-
rã la smerenie, ca sã nu-ºi încerce Lucifer stãpânirea în omul
care primeºte pe Fiul Meu. 

O, Tatãl Meu, de aceea am zis Eu la oameni: «Eu sunt
calea!». Aºa le-am zis când Tu M-ai trimis la oameni, ºi cine
M-a crezut, a luat-o pe calea aceasta ºi s-a izbãvit de acest în-
ger vrãjmaº. Amin. 

O, iubiþii Mei, prietenii Mei, fraþii Mei întru Tatãl! Aºa
am zis: «Eu sunt calea!». ªi cum adicã Eu? Eu am fost cobo-
rât pânã la voi ca sã vã iau apoi cu Mine la Tatãl. Iatã coborâ-
re ºi înãlþare. Aceasta este calea pe care v-am arãtat-o Eu. În-
tâi M-am coborât, ºi apoi M-am înãlþat. Dacã Eu nu Mã cobor
la voi, cum aþi putea sã vã înãlþaþi voi la Tatãl? Tatãl nu pri-
meºte pe nimeni fãrã Mine, pentru cã El M-a trimis sã Mã co-
bor ºi sã-i aduc cu Mine pe cei la care Mã cobor, pe cei în ca-
re Mã cobor. Eu sunt Fiul Tatãlui, ºi M-am coborât în voi ca
sã vã învãþ ºi pe voi sã lucraþi ºi sã stricaþi lucrarea lui satana. 

Când a venit la Mine cel bolnav cerându-Mi sã-i vin-
dec trupul de boalã ºi de duh rãu, l-am vindecat ºi i-am zis:
«Du-te, dar de acum sã nu mai pãcãtuieºti, ca sã nu-þi fie þie
ceva mai rãu». ªi þie, mãi poporul Meu, þie cum þi-am zis

635Anul 1993



când ai venit ca sã fii cu Mine? Cãci te-am primit ºi te-am
vindecat prin cuvânt de plata pãcatelor de pânã atunci, adicã
te-am iertat ºi te-am primit ºi nu þi-am zis: „Du-te, ºi sã nu
mai pãcãtuieºti!“, ºi þi-am zis: „Vino, ºi sã nu mai greºeºti;
vino ºi stai cu Mine ca sã nu-þi fie þie rãu!“.

O, mãi copii, iatã, în ziua aceasta de sãrbãtoare vorbesc
cu poporul acestei lucrãri. Am vorbit atâþia ani cu poporul
acestei lucrãri. Sunam din trâmbiþa cea dumnezeiascã ºi îl
anunþam sã se adune la masa cuvântului Meu, ºi venea po-
porul acestei lucrãri, dar auzind nu auzea ºi venind nu venea.
Nu venea, fiilor, nu venea, cã dacã venea, venit era ºi venit rã-
mânea. Venea ºi se întorcea, venea ºi pleca, ºi nu venea. Nu
venea dacã fãcea aºa. Îl strângeam mereu, ca sã-l vindec me-
reu. De câte ori cãdea, îl sculam iertându-l, cã el nu se scula.
Îl sculam Eu, cã el nu se scula, cãci ca sã te scoli înseamnã sã
urãºti cãderea ºi sã nu mai cazi. Dar Eu îl sculam, ºi el se du-
cea de la Mine ºi cãdea iar. Cãdea, pentru cã era semeþ, cã nu
o sã se audã niciodatã sã cadã cineva dacã nu se semeþeºte
ridicându-se deasupra lui Dumnezeu. Dacã Eu veneam ºi îi
spuneam sã nu mai facã, el nu fãcea aºa, el fãcea mereu îm-
potrivã, ºi asta se numeºte cã iar cãdea semeþindu-se deasu-
pra scaunului lui Dumnezeu. O, ºi când auzeam mereu aºa
cum aud ºi acum de la acest popor cã zice cã „Dumnezeu e
bun ºi ºtie cã satana e de vinã ºi vede lupta noastrã cu sata-
na“! O, mãi creºtine, nu ai sã vezi niciodatã pe cel ce se luptã
cu satana, ºi ca sã nu-l biruiascã pe satana; niciodatã, fiule. ªi
ai sã vezi mereu pe satana în calea omului biruindu-l pe cel
ce nu se luptã cu satana. Numai cel ce nu se luptã, numai ace-
la e biruit, numai acela. Cel ce primeºte pe acest înger, acela
devine satanã care luptã împotriva lui Dumnezeu, împotriva
împãrãþiei lui Dumnezeu, ºi acela Îi rãstoarnã scaunul lui
Dumnezeu, statul lui Dumnezeu înãuntrul sãu. Eu de aceea
am venit cu aceastã lucrare, ca sã aºez la loc drept scaunul lui
Dumnezeu, sã-l aºez ca sã stea, ºi ca sã împãrãþeascã stând.
Dar de la cãderea lui Lucifer nu s-a mai pomenit sã stea Dom-
nul în omul care are pe acest înger înãuntrul sãu. 

Iatã, vorbesc cu voi despre îngeri, ca sã cunoaºteþi voi
pe acest înger rãu ºi sã nu-i daþi împãrãþie, fiilor, sã nu-i daþi,
sã nu-i mai daþi. La o parte din voi vã zic sã nu-i daþi, dar la
o parte din voi vã zic sã nu-i mai daþi. Eu am venit sã dãrâm
scaunul lui Lucifer, dar dacã poporul Meu nu va deosebi pe
acest înger cãzut din cer, se va lãsa mereu momit de ºarpele
care muºcã dupã ce momeºte, ºi apoi Lucifer, vãzând, se duce
ºi învinuieºte pe om. De aceea, creºtine, îþi zic þie: ascultã de
Dumnezeu ºi de cuvântul Sãu, cãci dacã omul cel din Eden ar
fi ascultat de cuvântul rostit peste el, nu ar mai fi ajuns sã
vadã rodul pãcatului acesta. 

Iatã cel mai mare ºi cel mai bãtrân pãcat! Neascultarea
este acum ca o brãþarã pe care creºtinul poporului Meu o
poartã cu el în toatã vremea, ºi aceastã brãþarã se va desface
în douã ºi îþi va prinde amândouã mâinile, mãi creºtine, ºi vei
fi dus acolo unde nu voieºti. ªi dacã nu voieºti sã fii dus la lo-
cul neascultãrii, aruncã de la tine, aruncã brãþara cumpãratã
de la strãinii lui Dumnezeu, ºi cumpãrã de la Mine salbã de
nuntã ºi hainã de nuntã ºi nu umbla pe drumul neascultãrii de
cuvântul lui Dumnezeu; nu umbla în tine cu acest înger rãu,
cã el te picã din cer, fiule, te trage din cer. Nu fi nepãsãtor, nu
fi azi nepãsãtor, cã mâine nu vei putea sã te tragi de la plata
nepãsãrii.

O, Eu aºa am spus: «Privegheaþi ºi vã rugaþi neîncetat,
ca sã nu cãdeþi în ispitã!». Dar ce înseamnã sã te rogi? În-
seamnã sã te pleci lui Dumnezeu, ca sã nu te pândeascã acest
înger întunecat. Ce fãceam Eu când mergeam în casa Tatãlui

Meu? Luam cartea Tatãlui Meu ºi citeam din ea ºi arãtam tu-
turor lucrarea Tatãlui Meu, ºi aºa fãceau ºi apostolii Mei apoi,
ºi aºa sã faceþi ºi voi, fiilor; neîncetat sã fiþi aºa, ca sã nu cã-
deþi în ispite. Cel ce face aºa mereu, acela se ridicã mereu
spre cer, dar pe scara pe care M-am coborât Eu, pe calea pe
care M-am coborât Eu. Eu sunt calea, ºi v-am dat-o vouã, cãci
v-am dat vouã mai mult decât la oricare popor al vremii lui
Israel. Eu sunt, ºi þi-am zis: «Vino! Vino, ºi de acum sã nu mai
greºeºti calea! Vino, ca sã sãrbãtoreascã îngerii în tine, înge-
rii cei care nu au cãzut!». ªi de ce nu au cãzut ºi aceia? Aceia
au stat cu fricã în lucrul lui Dumnezeu ºi au luat aminte la
statul lor cu Dumnezeu.

Venea mereu acest popor la aceastã sãrbãtoare, venea
la praznicul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil. Eu când
prãznuiam cu ucenicii Mei praznicul împãrãþiei lui Dumne-
zeu, care venise cu Mine, hrãneam mulþimile cu vederea mi-
nunilor ºi a semnelor care Mã însoþeau de la Tatãl. Le hrã-
neam vederea ºi auzul ºi mirosul ºi gustul cuvântului ºi lucra-
rea vãzutã ºi pipãitã la vederea cuvântului împlinit, ºi apoi
sfârºeam minunea punând masa cu hrana cea pentru trup, ºi
tot din cer puneam ºi hrana pentru trup, care se gãtea prin cu-
vânt ºi prin rugãciunea Mea cãtre Tatãl, de la Care ceream ºi
de la Care primeam.

Când am fost chemat în casa fariseului care fãcuse os-
pãþ mare, Eu M-am dus. ªi de ce M-am dus? Pentru cã aºa
este scris: «Cel ce îþi zice sã mergi cu el o milã, mergi douã;
cel ce îþi cere, dã-i, ºi nu te întoarce de la el». ªi Eu M-am în-
tors spre acela ºi M-am dus la ospãþul sãu, dar M-am dus cu
ospãþul Meu în mijlocul ospãþului sãu, ºi le-am înmulþit ospã-
þul Meu, adicã am înmulþit cuvântul Meu, cãci el pentru cu-
vintele Mele Mã cãuta. ªi ce am mâncat Eu în casa lui ºi la
masa lui? N-am mâncat, dar am mâncat mâncarea pe care o
aveam Eu de mâncat, ºi am lucrat de l-am scos pe îngerul
acesta rãu din ei ºi le-am arãtat calea Mea în ei, ca sã ºtie ei
lucrul lui satana, cãci pentru aceasta venisem. Am intrat ºi am
vãzut acest înger semeþ, care-ºi lua loc la masã cu semeþie pã-
mânteascã dacã a cãzut pe pãmânt. Erau veniþi la masã oa-
meni bogaþi ºi cu haine moi, ºi duhul lui Lucifer care era în ei
dãdea târcoale sã Mã ispiteascã spre slava deºartã. ªi, de un-
de, cã voi ºtiþi ce am fãcut Eu acolo ºi pentru ce M-am dus
acolo. Am intrat ºi am privit ºi am vãzut cum se aºezau toþi la
masã, ºi am privit peste hainele lor moi, care purtau în ele
mãrirea slavei pãmânteºti, ºi M-am apucat de lucru, ºi de dã-
râmat M-am apucat, de dãrâmat lucrarea lui Lucifer, ºi am
spus: «Când eºti chemat la masã, nu te grãbi sã iei locul cel
mai bun ºi cel mai sus, cã vine în urma ta unul care e de rang
mai mare, ºi te scoalã ºi te dã pe un loc mai jos, ºi se aºeazã
cel pentru care e pregãtit scaunul». De ce am spus Eu aºa?
Ca sã nu iau loc la masa aceea, ca sã le stric gustul cel trecã-
tor, cãci Eu nu M-am aºezat la masa bucatelor lor ºi pe scau-
nul împãrãþiei lor, ºi nu aveam cum sã lucrez altfel ca sã nu
Mã aºez, ºi i-am smerit ºi pe ei, ºi s-au sculat ºi ei de la masa
lor. ªi iar am adãugat cuvânt, ca nu cumva sã-Mi întindã pâi-
nea lor, ºi am zis aºa: «Când faci ospãþ, sã nu chemi neamu-
rile sau prietenii sau cunoscuþii, ci cheamã sãracii, care nu-þi
pot da înapoi, ca sã fie primit la Dumnezeu lucrul tãu ºi os-
pãþul tãu în numele lui Dumnezeu». ªi iatã, aºa l-am slãbit pe
acest înger care stãpânea în ei, ºi am lucrat calea coborârii
Mele în ei. ªi dacã Eu nu Mã coboram, nu-i puteam înãlþa
spre smerenie, nu-i puteam scula de la masa semeþiei deºarte. 

Aºa fãceam Eu la praznicul sfinþilor arhangheli, unde
venea ºi se aduna aproape tot poporul Meu, dar Eu nu încã-
peam atunci mai întâi cu calea Mea în inima poporului Meu,
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cãci se puneau mese lungi cu bucate, ºi stãteam ºi aºteptam sã
se sature poporul Meu, cã altfel el nu mai stãtea la masa sme-
reniei cuvântului Meu. De aceea nu a stat poporul Meu cu
Mine, ºi de aceea nici nu puteam sã-l pierd cerându-i sã aibã
acelaºi lucru cu Mine. Îl lãsam sã mãnânce, ca nu cumva sã
cârteascã pe cale spre Mine, cã nu pot spune pe cale cu Mine,
ºi pot spune pe cale spre Mine. Eu i-am spus: „Vino, poporul
Meu, vino ºi sã nu mai greºeºti!“. I-am spus „Vino!“, pentru
cã Eu am venit sã stau cu el, dar el nu a stat cu Mine. Nu i-am
spus: „Du-te, ºi sã nu mai pãcãtuieºti!“, ºi i-am zis: „Vino, ºi
sã nu mai greºeºti, ºi stai cu Mine, ca sã nu mai greºeºti ºi ca
sã nu mai flãmânzeºti!“. Dar iatã, Eu am pus masã la praz-
nicul sfinþilor arhangheli în grãdina începutului cel nou ºi pe
care-l unesc cu începutul cel dintâi. Nu mai am popor cu trup
cum aveam altãdatã când era uºa chemãrii largã ºi aºteptând,
dar Duhul Sfânt vorbeºte cu poporul Sãu, ºi va merge sã-i dea
cuvântul Sãu. 

Vorbeºte Domnul cu tine, poporul Meu care eºti cu du-
hul venit la praznicul cerului. Dar iatã, sloboade Domnul un
picuþ de tãcere de cuvânt, ºi merg cei din grãdina cuvântului,
merg sã guste ale Mele dintru ale Mele, ºi iar vom lua cartea
ºi vom aºeza în ea cele ce vor fi sã ia fiinþã în cartea aceasta.
Binecuvântatã sã fie hrana cea pentru trup, ºi cereascã sã fie
prin binecuvântare. ªi nu se zice: „Poftã bunã!“ la masã, cãci
pofta a scos pe om de la masa cerului, ºi se zice „Binecuvân-
tatã sã fie masa, ºi bucatele ei sã fie cereºti!“. ªi vom merge
apoi înainte cu cuvântul cel despre îngeri în aceastã zi de sãr-
bãtoare. Amin, amin, amin. 

*

II atã, mergem înainte ºi cu duhul atent, cãci duhul îl
þine treaz pe creºtin în faþa înþelesurilor tainelor lui

Dumnezeu. Sã nu fim slabi nici cu trupul, dar îngreuierea tru-
pului vine de la neatenþia duhului, iubiþii Mei. Eu am vorbit
mult de tot poporului Meu cel de azi, care a avut pe masã tai-
nele lui Dumnezeu, ºi poporul nu a îmbãtrânit în înþelepciune
dupã câtã carte a mâncat de la Mine. ªi unii din poporul Meu
nu au folosit nimic din multa vorbire a lui Dumnezeu, ºi ca ºi
tânãrul care la vorbirea lui Pavel i s-a îngreuiat duhul ºi trupul
ºi a cãzut de sus ºi a murit, aºa ºi trupul acestui popor, dacã
nu a avut în el duh atent a adormit în casa tainelor înalte ºi a
cãzut jos din pricina somnului adânc al duhului, ºi a stat cu
trupul cãzut, ºi Eu mereu îl deºteptam ºi îl înviam, aºa cum
Pavel a înviat pe tânãrul care a cãzut de sus din pricina în-
greuierii ºi a somnului adânc în care stãtea. 

O, iubiþii Mei, cât de greu a pãtruns Dumnezeu cu lu-
crarea Lui peste om, cu lucrarea de rãscumpãrare din plata
pãcatului neascultãrii ºi a robiei lui Lucifer! Cãci oamenii au
fãcut numai rãu pe pãmânt, ºi a pierdut Domnul pe tot omul
de pe pãmânt aducând înec peste pãmânt, ºi a rãmas un om cu
casa sa, un om pe care l-a vãzut Dumnezeu cã-i plãceau cãi-
le dreptãþii, ºi apoi a lucrat Dumnezeu peste Avraam ºi a ros-
tit prin el fãgãduinþa mântuirii omului. A venit atunci Tatãl
Meu ºi S-a folosit de trup ºi a ieºit înaintea lui Avraam ºi l-a
binecuvântat pe Avraam, ºi a rãscumpãrat Dumnezeu pe om
prin fãgãduinþa fãcutã peste Avraam ºi peste urmaºul lui
Avraam, Care avea sã vinã la vremea cuvenitã sã plineascã
taina rãscumpãrãrii. Iatã, Tatãl Meu l-a binecuvântat pe Avra-
am, Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam, cãci Melchise-
dec era preotul lui Dumnezeu ºi era mai mare ca Avraam. Ni-
meni nu putea fi mai mare ca Avraam pe pãmânt, cãci lui îi
dãduse Tatãl Meu fãgãduinþa, ºi iatã, Cel mai mare ca Avra-

am l-a binecuvântat pe el. A folosit trup Tatãl Meu ºi L-a
binecuvântat pe Cel mic, pe Fiul Sãu L-a binecuvântat în
Avraam. ªi cine l-a fãcut preot pe Melchisedec? Cãci tatãl sãu
cel dupã trup era slujitor la idoli ºi jertfea copii ai cetãþii Sale-
mului închinându-se idolilor, ºi pe Melchisedec l-a durut prea
tare aceastã nelegiuire ºi a ridicat mâinile spre Tatãl Meu ºi a
rostit cerere sã fie pierdutã toatã þara Salemului ºi sã nu mai
rãmânã nimic din ea, ca sã nu se mai sãvârºeascã atâta rã-
tãcire ºi minciunã. ªi a pierit în clipa aceea, într-o clipã a pie-
rit cetatea ºi nu s-a mai cunoscut cã a fost, ºi a rãmas el sin-
gur ºi a plecat la Dumnezeu ºi s-a sãlãºluit în munþi, ºi Tatãl
Meu l-a numit preot al Sãu, pentru cã Melchisedec a adus
jertfa dragostei sale pentru Domnul, ºi nimeni nu a adus o mai
mare jertfã ca ºi el. El a adus jertfã Domnului toatã cetatea,
toatã spiþa, ºi tot neamul sãu l-a adus jertfã numai cu cuvân-
tul, iubiþii Mei, ºi a rãmas fãrã spiþã, fãrã neam, fãrã început
ºi fãrã sfârºit. Nu se mai cunoºtea începutul sãu, începutul
neamului sãu pe nicãieri, ºi nici urmã din sfârºitul neamului
sãu, cã aºa de bine s-a aºezat locul în care era Salemul, cã
nimeni dacã ar fi trecut pe deasupra nu ar fi bãnuit cã acolo
ar fi avut loc o schimbare. Cine mai putea ºti de începutul
zilelor sale? Nimeni, aºa cum nimeni nu a cunoscut sfârºitul
sãu. El era preotul lui Dumnezeu, pentru cã Îi adusese jertfã
lui Dumnezeu tot ce a fost al sãu, toatã moºtenirea lui, ºi el
nu a rãmas cu nimic decât cu trupul sãu ºi cu Dumnezeul sãu. 

O, mare tainã este aceasta, dar voi nu o puteþi purta
acum, copii ai poporului Meu, cãci Tatãl Meu a folosit trup ºi
a binecuvântat pe Avraam ºi pe urmaºul sãu, ºi aceasta este
lucrarea Tatãlui Meu, în care ºi voi staþi, ºi iatã, lucraþi dupã
rânduiala lui Melchisedec, ºi prin cuvânt lucraþi, aºa cum
Melchisedec prin cuvânt a adus jertfã lui Dumnezeu ºi a fost
numit preot în veac, preotul lui Dumnezeu, prin care Tatãl
Meu ªi-a fãcut lucrarea Sa de pecetluire a fãgãduinþei fãcute
peste Avraam. 

Cu cine sã vorbesc Eu despre lucrarea Tatãlui Meu? Sã
vorbesc cu bãtrânii acestui popor, cãci cu tinerii nu pot vorbi
tainele cele mari. Dar unde sã fie bãtrânii? Dar sunt bãtrâni în
poporul Meu? Iatã, cei tineri sunt bãtrânii poporului Meu, ºi
vorbesc spre ei, ºi sã îmbãtrâneascã poporul Meu, cã vremea
e pe sfârºite, ºi a îmbãtrânit vremea aºteptând sã creascã înþe-
lepciunea lui Dumnezeu peste oameni. 

O, poporul Meu, te-am tras lângã Mine ca sã te aºez
apoi ºi sã judeci toate seminþiile pãmântului, dupã cum am
rostit peste Avraam când i-am spus: «În tine se vor binecu-
vânta toate neamurile». Avraam a fost omul peste care Tatãl
ceresc a rostit fãgãduinþa, ºi în calea cãruia a ieºit cu pâine ºi
cu vin ºi cu untdelemnul ceresc al cuvântului fãgãduinþei.
Avraam a fost cu binecuvântare tainicã, ºi a lucrat Ea Însãºi,
Sfânta Treime apoi, ºi ªi-a plinit fãgãduinþa pânã la capãtul
lucrãrii ei, cãci aºa s-a spus: «Þie, ºi urmaºului tãu». ªi iatã,
Cel ce a purtat rodul pomului vieþii a fost fãgãduit lui Avra-
am, mãi copii, ºi de aceea Avraam a avut fãgãduinþa, ºi de
aceea se spune aºa, dar nu se înþelege lucrarea aceasta de cã-
tre fiii poporului Meu, de cãtre bãtrânii poporului Meu. Eu,
Domnul Iisus Hristos, eram în sânul lui Avraam, eram fãgã-
duit de Tatãl Meu, ºi de aceea s-a pus peste Avraam Scriptura
care spune: «În tine se vor binecuvânta toate neamurile!»,
adicã în coapsele lui Avraam, prin cuvântul fãgãduinþei. 

Iatã de ce s-a mântuit omul care a fost mai înaintea în-
trupãrii Mele între oameni: pentru cã Tatãl Meu a pregãtit în
sânul lui Avraam locul aºteptãrii Fiului Sãu Cel întrupat, cãci
pomul vieþii, mãi copii, Eu sunt, ºi am fost aºteptat sã port rod
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ºi sã fiu catapeteasmã de intrare în rai, ºi de aceea zice Scrip-
tura cã nimeni nu poate sã intre decât prin Mine, ºi zice cã Eu
sunt uºa, ºi pe ea s-a fãcut primul pas în rai. Eu am înviat întâi
dintre morþi, ºi apoi fiecare, la rândul cetei sale dupã cum a
fost fãgãduinþa rostitã. ªi cine a fost primul intrat în rai? Iatã,
tâlharul a intrat în rai, ºi deºi a avut cu el cheia nu i s-a des-
chis uºa pânã ce Eu n-am înviat mai întâi. El a ajuns cu crucea
ºi a vestit pe îngerul din faþa raiului, dar acela nu i-a deschis
pânã ce Eu n-am ajuns, cãci mai întâi am fost în iad, ºi apoi
am înviat, ºi am devenit uºa de intrare spre pomul vieþii, care
este în rai, care este Sfânta Sfintelor Treimii Dumnezeieºti, ºi
atunci s-a început împãrãþia lui Dumnezeu peste cei vii ºi
peste cei morþi. 

Dar lumea cea fãrã cunoºtinþã nu înþelege nimic, cãci
atunci a biruit Dumnezeu peste moarte, ºi moartea a fost în-
ghiþitã de biruinþã, cãci fiecare suflet, de atunci, se ridicã la
rândul cetei sale ºi înviazã dacã a plecat spre Mine însoþit de
Mine, dupã cum este scris: «Fericiþi ºi sfinþi sunt cei care au
parte de învierea cea dintâi, cãci asupra lor moartea cea de
a doua nu mai are putere, ºi sunt preoþi ai lui Dumnezeu ºi
împãrãþesc cu Hristos o mie de ani». Iar cei ce nu au plecat
întru Hristos, aceia nu înviazã, ºi aºteaptã cealaltã mie de ani,
ºi iatã, satana ºi-a sfârºit, aproape, nimicirea sa ºi înºelarea sa
peste neamurile pãmântului, iar cei morþi întru Hristos se vor
ridica cu toþii, spre rãscumpãrarea trupurilor lor, cãci ei au
împãrãþit cu Hristos, ºi împãrãþia lui Hristos se aºeazã sã
judece. 

O, poporul Meu, nici acum nu poþi purta aceastã tainã
a învierii morþilor, nici acum, ºi ar fi trebuit sã o pricepi pânã
acum. Dar Eu am pus capac bine aºezat peste taina aceasta, ºi
iatã, cei înþelepþi pricep aceastã tainã care este rostitã atunci
când tu spui aºa: «Aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului
ce va sã fie». O, dacã aºteptai, ºtiai ce aºtepþi, ºi dacã ºtiai, aº-
teptai. Dar nu ai aºteptat, ºi iatã, nu ºtii, ºi ochii tãi sunt þinuþi
sã vadã ºi nu vezi, cã nu citeºti cartea ºi nu ºtii dacã nu citeºti.
ªi ca sã citeºti în ea ºi ca sã înþelegi, trebuie sã fii coborât din
cer, mãi creºtine, trebuie sã te sui la cer ºi sã te cobori sã
citeºti apoi. Eu am venit sã-þi dau mâna ºi sã-þi arãt cele ce-
reºti, ºi tu nu Mi-ai dat mâna ca sã vii cu Mine ºi sã vezi ºi sã
înþelegi ºi sã crezi. Eu am venit cu cerul spre tine, poporul
Meu, dar tu nu vezi, cãci ochii tãi sunt þinuþi sã vadã, sunt
þinuþi de necredinþã ºi nu Mã cunoºti în frângerea pâinii aºa
cum M-au cunoscut dupã înviere cei din Emaus. Dar ºi acum
tot dupã înviere sunt, ºi sunt cu tine pe cale ºi îþi vorbesc din
Scripturi, dar ochii tãi nu-ºi mai dau drumul ca sã vadã, ºi Eu
vin sã te rog sã-þi cumperi untdelemn de la Mine ºi sã-þi ungi
ochii ºi sã vezi, ca sã iei aurul ºi veºmântul Meu pe tine, cã
iatã, Eu stau ºi bat la uºa ta. Deschide-Mi, deschide, ca sã
vezi! ªi dacã nu vei vedea, înseamnã cã nu-Mi vei deschide,
dar dacã Eu te iubesc, te voi mustra cu dreptate ca sã vii spre
pocãinþã, poporul Meu de la sfârºit, cã strãin eºti tu, popor de
la sfârºit, ºi nu te mai uiþi spre începutul tãu. 

Eu vreau sã te unesc cu începutul tãu, fiule, ca sã nu rã-
mâi pentru sfârºit. Vreau sã te aduc iar întru început, cã iatã,
pomul vieþii, care era în rai, în raiul cel din Eden, era singurul
din pomii raiului care nu avea rod; era alãturi de pomul cu-
noºtinþei binelui ºi a rãului, dar nu avea rod pomul vieþii, cã
dacã avea, lua omul ºi din acela, cã nu a ascultat omul ca sã
nu ia ºi ca sã nu moarã, ºi de aceea a fost omul scos, ca nu
cumva sã întindã mâna în vremea rodului ºi sã rupã rodul fãrã
sã fie împlinit; ca nu cumva sã ia ºi sã trãiascã în veci în rai
în neascultare. ªi a fost pus iarãºi pe pãmânt omul, ºi el a tras

spre pãmânt ºi s-a întors în pãmânt. Dar pomul vieþii Eu
eram, ºi am purtat rod acum douã mii de ani ºi am fost uºa de
intrare spre pomul vieþii. Eu eram pomul vieþii, ºi tot Eu eram
uºa spre pomul vieþii, ºi am înviat ºi am legat pe diavolul
pentru o mie de ani ºi am împãrãþit întru împãrãþia Mea. Dar
voi nu înþelegeþi cum a fost aceasta, cã omul cel ce se închina
lui Lucifer, acela forþa fiii împãrãþiei Mele, forþa pe cel ce
credea în Hristos sã se plece fiarei fãcute de mâna omului, ºi
dacã nu se închina fiarei, era mucenicit pentru mãrturia lui
Hristos, cãci Eu împãrãþeam în cei credincioºi Mie ºi biruiam
prin sângele cel vãrsat întru numele Meu ºi pentru mãrturia
Mea ºi ridicam gloatele spre credinþã ºi împãrãþeam ºi sfin-
þeam pãmântul, ºi diavolul era legat. Cel ce aude bine, acela
sã înþeleagã, cãci diavolul nu biruia pe creºtinii Mei, pe fiii
împãrãþiei Mele peste care Eu împãrãþeam. 

ªi iatã, tatã, ce strãin eºti tu de început, poporule creº-
tin de la sfârºit. Cã dupã ce au biruit toþi din vremea aceea cât
diavolul a fost legat, apoi Eu i-am sculat pe toþi ca sã împã-
rãþeascã cu Mine o mie de ani, ºi aceºtia sunt cei ce te ajutã
pe tine azi, poporule de la sfârºit. Aceasta este biserica Mea
cea de la început, cea dintâi, dar iatã, cea de la sfârºit, ajutatã
de atâþia sfinþi mucenici care s-au sculat ºi au împãrãþit lu-
crând întru putere, s-a lãsat momitã de diavolul, cel care a
fost dezlegat pentru puþinã vreme, ºi a intrat sãmânþa rãtãcirii
în cei credincioºi, cãci faþa ascunsã a diavolului a rãmas în
mintea oamenilor ºi s-au despãrþit oile de capre, ºi oile au rã-
mas puþine ºi s-au fãcut capre ºi s-au ales la dreapta ºi la stân-
ga. Dar lupul cel pribeag cãuta mereu la oi, cã ele erau puþine,
ºi bãga frica în oi ºi în ciobanii de la oi, ºi oile nu s-au luptat,
ºi nu trezeau pe ciobani, ºi au început sã se ascundã pe dea-
luri ºi pe munþi, pânã ce nu au mai ºtiut drumul spre staul. ªi
iatã, biserica cea de la sfârºit s-a înstrãinat de început, cãci
oaia nu a mai pãscut pãºune cunoscutã ºi s-a învãþat sã rã-
tãceascã fãrã pãstor ºi nu Mã mai cunosc oile de la sfârºit,
nu mai cunosc glasul Pãstorului. ªi ce sã fi fãcut Dumne-
zeu, decât ceea ce era scris, ca sã înceapã sã sune din trâmbi-
þele Sale ºi sã anunþe calea venirii Mirelui la mireasã, la bi-
serica Sa. 

Dar odatã cu trâmbiþarea, iatã, ºi Gog ºi Magog au pri-
mit dezlegarea diavolului peste ei, ca sã-ºi umple cupa rãtãci-
rii lor ºi sã fie apoi mistuiþi de focul cel din cer coborât, de Du-
hul lui Dumnezeu, Care va curãþi fãrãdelegea de pe pãmânt.
Iatã ºi sfârºitul acestei sãptãmâni dumnezeieºti, care a purtat în
mijlocul ei trâmbiþarea legãmântului cel pentru sfârºitul tainei
lui Dumnezeu ºi pentru încetarea jertfei ºi pentru venirea ºi
pregãtirea venirii Domnului Iisus Hristos. ªi dacã Eu am venit,
totul a încetat dacã am venit, ºi am lucrat apoi ca sã mai scap
ceea ce mai era de scãpat, ºi de aceea am spus Eu atunci cã s-a
luat de pe pãmânt scaunul împãraþilor, iar cei ce mai vor sã îm-
pãrãþeascã, sã stea ca Domnul, pe cruce, ºi nu altfel. ªi, de un-
de?! cã împãraþii nu au cunoscut nimic, ºi au rãmas la locul lor.
Dar aceia nu au împãrãþia Mea, ºi o au pe a lor, ºi nu rãmâne
nimic la deschiderea cãrþilor care se vor citi, aºa cum am spus
Eu acestui popor, cã aºa i-am spus, ºi demult i-am spus: «Copii
ai poporului Meu, puþin mai e ºi vom da mâna, ºi vom citi car-
tea proorociei de azi, de la început ºi pânã la sfârºit, în faþa a
mii ºi milioane de fãpturi». ªi am spus cã «Mare va fi ziua ace-
ea când Eu, Domnul, voi profeþi în faþa a multe popoare ºi se
va zidi din nou biserica cea dintâi». 

ªi iatã, Gog ºi Magog cântã ºi þipã ºi se zvârcoleºte, ºi
diavolul zbiarã ca niciodatã, ºi proorocul mincinos îºi vede
minciuna, cãci veacurile sunt în mâinile Tatãlui Meu ºi nu es-
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te înþelept sã priceapã aceasta. Nici profeþii nu au priceput ce
scriu, nici cei de departe, nici cei de aproape, ºi stau ºi se uitã
din cer ºi nu pricep cum vine, cãci iatã, tainele se descurcã pe
pãmânt, ºi raiul ºi Ierusalimul se aºeazã ca sã primeascã pe
cei ce vor veni la sãrbãtoarea acelei zile când se va deschide
cartea aceasta ºi se va citi din ea, ºi vor sta în faþã morþii cei
mari ºi cei mici ºi se va deschide iezerul cu foc pentru cei
mincinoºi, pentru moartea cea de a doua. 

Copii ai poporului Meu, sculaþi-vã ºi învãþaþi lecþia
aceasta, ca sã ºtiþi cum vine sã aºteptaþi învierea morþilor ºi
viaþa veacului ce va sã fie. Toatã lumea zice cã e mincinos
Domnul prin profeþii Sãi, dar nu e aºa. Lumea nu înþelege cã
Eu Mi-am anunþat împãrãþia, ºi nu înþelege dacã nu se întoar-
ce sã se uite spre început. ªi iatã, morþii vor învia, dar Eu vã
spun cã au ºi înviat, ºi lumea nu va avea ochi sã vadã, cãci
ochii lumii sunt þinuþi sã vadã. 

O, poporul Meu, de câte ori am voit sã-þi deschid ochii,
ºi nu ai voit! De câte ori te-am bãgat sub mantia Mea, ºi nu ai
stat! Iatã, eºti cu inima pustie. Deschide-Mi, ca sã intru ºi sã-L
cunoºti pe Cel ce vine întru numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh ºi sã mãnânci cu Mine Paºtele cel nou întru
împãrãþie nouã, poporul Meu de la sfârºit care eºti lângã ve-
nirea Mea. Dar Eu îþi zic cã am venit, ºi tu nu M-ai cunoscut.
Cine a grãit cu tine, popor de la sfârºit? Nu a grãit Dumnezeu
cu tine? Oare, altcineva a grãit cu tine? ªi tu ce ai fãcut? Tu
ai mâncat ºi ai bãut ºi te-ai însurat ºi te-ai mãritat ºi ai înmul-
þit pãcatul trupului tãu ºi ai zis cã trãieºti dupã carte. ªi Eu
lucram lângã tine cetate de scãpare, ºi rai, ºi Ierusalim nou;
lucram ºi te strigam sã intri ºi ziceam: «Intrã, poporul Meu,
ºi trage uºa dupã tine!». ªi îþi mai spun ºi azi: intrã, poporul
Meu, în binele tãu ºi al Meu, cã pentru tine am binele Meu!
Intrã, ca sã nu rãmâi pe afarã, cã nu ai sã mai cunoºti locul
unde ai stat! Intrã, ºi sã nu mai ieºi afarã, cã afarã sunt câinii
ºi desfrânaþii ºi vrãjitorii ºi închinãtorii la idoli ºi cei ce iu-
besc minciuna. Minciunã este în gura celor ce mai spun cã
este încã vreme. Nu mai este vreme, dar te aºteaptã Dumne-
zeu sã intri în binele tãu, popor binecuvântat de Mine. Un pi-
cuþ mai avem de cãlãtorit, ºi la capãtul cãlãtoriei e sãrbãtoarea
cerului pe pãmânt, ºi voi frânge pâine ºi îþi voi da, ºi Mã vei
cunoaºte ºi te vei bucura pe veci. Întreabã pe Dumnezeu ca sã
înþelegi. Vino ºi bate ºi Mã întreabã ca sã-þi spun ce nu înþe-
legi, poporul Meu de la sfârºit, ca sã nu rãmâi pentru sfârºit. 

Am încã multe sã-þi spun mai înainte ca sã Mã arãt
venind în faþa ta, dar le poþi tu purta de acum? Puþine mai sunt
de cãlãtorit ºi de împlinit, dar cine, tatã, te-a orbit? Cine þi-a
fãcut aºa ceva? Eu am venit ºi M-am rãstignit ºi am rãmas
pentru tine ºi þi-am dat cheia împãrãþiei Mele; þi-am dat cru-
cea, cu care am descuiat Eu raiul, cãci pentru tine l-am des-
cuiat, iar Eu am luat ca sã port cheia morþii ºi a iadului ca sã
nu te mai bage nimeni acolo. Dacã o dãdeam la altcineva, te
bãga altul înapoi. Dacã þi-o dãdeam þie, tu eºti rãutãcios, ºi îl
bagi pe fratele tãu în iad când te superi pe el. Þi-am dat cheia
raiului ca sã descui ºi sã intri, cãci Eu sunt uºa pomului vieþii,
ºi sã biruieºti, fiule, ca sã mãnânci cu Mine, poporul Meu, cã
tu nu ºtii cum vine aceastã tainã mare, care este în mâna Mea
ºi pe care voiesc sã þi-o întind ºi sã te prinzi de mânã cu Mine. 

Trezeºte-te spre Mine, cã Eu sunt uºa, ºi sunt împãrã-
þind cu sfinþii ºi cu proorocii, care lucreazã cu tine, popor de
la sfârºit. Trezeºte-te, cã tu trebuie sã mergi cu Mine ºi s-o tre-
zim pe cea iubitã, s-o trezim pe România, cã pentru asta te-am
trecut prin aceastã ºcoalã, ca sã mergi cu Mine când te chem
sã mergi. Mergi cu Mine, mãcar o milã mergi dacã nu vrei sã

mergi douã, cã te iau Eu apoi în spate pe drumul vestirii di-
mineþii. Mergi, cã iatã, îþi dau binecuvântare ca sã mergi, cã
te chem la praznicul cerului pe pãmânt. 

Iatã, Eu strig peste România, strig sã o trezesc, ºi tu sã
nu stai cu mâinile în buzunar, sã nu mai stai aºa. Nu vã învaþã
însãºi firea cât de urât este ca sã stea omul cu mâinile în bu-
zunar? Dar creºtinului îi stã rãu, ºi necuviincios îi stã, când
stã de vorbã unul cu altul, când stã cu mâinile în buzunar
creºtinul. Creºtinul cel plãcut de cer nu ar trebui sã aibã bu-
zunar pe haina lui, cã dacã are, bagã mâna ºi stã cu mâinile în
buzunar, ºi rãu Mã umple de durere satana, cã se bucurã sata-
na de creºtinul care stã în aceastã poziþie necuviincioasã.
Creºtinul cel împlinit în statul sãu cu Dumnezeu, trebuie sã-ºi
aibã la gât sau la piept trãistuþa sa, ca sã nu poatã sta cu mâi-
nile. Creºtinul trebuie sã fie cu îmbrãcãminte cuviincioasã ºi
acoperitã de slavã cereascã ºi nu pãmânteascã. Dacã i-aº spu-
ne cum ar fi sã aibã haina sa, aº fi hulit de creºtin. Dar vouã,
celor ce credeþi în întoarcerea Mea, vã spun: nu mai folosiþi
buzunarele, ºi acoperiþi cu hainã înfãþiºarea trupului vostru,
cu hainã de creºtin ºi nu cu hainã de pãgân. Vine vremea sã
aveþi înfãþiºare plãcutã, de creºtin. Faceþi-vã cu mânuþele
voastre hãinuþele ºi lãsaþi-le sã cadã bine ºi plãcut pe voi, cã
e vremea sã ieºiþi din lume ºi cu aceastã înfãþiºare. Deosebiþi-vã,
ca sã cunoascã lumea pe creºtinul Meu ºi dupã veºmântul cel
de afarã. 

Nu mai purta, creºtine, haine moi ºi subþiri. Nu aºa, fiu-
le. Pânã când aºa? Eu vreau sã te deosebeºti în mijlocul celor
cu viaþa pãgânã. Creºtinii cei mai bãtrâni ai neamului tãu
aveau îmbrãcãminte smeritã, care acoperea necuvioºia trupu-
lui. O, nu am avut cum sã-þi spun cã nu-Mi place acoperãmân-
tul trupului tãu, creºtine. Nu ai avut dragoste ca sã fii ºi ca sã
pari smerit în mijlocul oamenilor. Ai fi avut mai multã putere
în faþa morþii, dar nici tu nu ai iubit viaþa. O, ce fel de hainã aº
fi iubit Eu ca sã o ai pe tine! Dar nu am putut pãtrunde peste
tine cu aceastã lege sfântã ºi cuvioasã, ºi nu te-ai cunoscut nici
aºa din lume. ªi dacã te-aº ruga acum sã fii cuviincios la portul
de creºtin, ai zice cã nu ai bani, aºa ai zice, aºa ai sã zici. Dar
nu aºa, mãi creºtine, nu mai sta aºa, nu mai sta cu mâinile în
buzunar de-acum. Fã-þi o trãistuþã micã ºi leagã-þi-o de gât sau
prinde-þi-o de cãmãºuþã în dreptul pieptului. O, când vãd
hãinuþa ta aºa de puþinã, aºa de micã, aºa de strânsã, Mã doare,
sã ºtii cã Mã doare, ºi nu vrei sã ieºi din lume. 

Nu mai sta, creºtine, cu mâinile în buzunar. Rupe bu-
zunarul de pe haina ta ºi nu mai sta cu mâinile în buzunar, ºi
hai la lucrul cãrãrii Mele, hai sã terminãm de pietruit cãrarea
venirii Mele cea vãzutã de tot ochiul! Hai sã pregãtim pe Ro-
mânia, cã acest pãmânt dupã ce va fi curat va sta în faþa sla-
vei Mele ºi va purta slava Mea ºi a ta dacã tu te scoli acum sã
iubeºti slava Mea în tine.

*

GG rãiesc cuvânt ceresc peste ieslea cuvântului
Meu din mijlocul României. Eu sunt Domnul

duhului ºi al trupului tãu, cãci trupul tãu este de la trupul Meu
ºi pânã la plinirea vremii cerurilor, o, România Mea, þara ale-
gerii Mele! ªi de ce te-a ales Tatãl Meu pe tine? O, tu te-ai
nãscut odatã cu Mine pe lume. Þi-a fãcut Tatãl Meu un trup,
odatã cu trupul Meu þi-a fãcut þie trup, ºi a suflat apoi peste
trupul tãu duh de viaþã, cãci a venit la tine cel întâi chemat al
Meu ºi te-a încreºtinat ºi te-a botezat întru numele Meu ºi de
aceea te numeºti întâia chematã între neamuri. Dar neamul
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tãu ºtie, oare, taina aceasta? Crede, oare, minunea aceasta
cereascã? 

Erai frumos lucratã în mijlocul neamurilor pãmântului,
cãci pãmântul tãu poartã o tainã mare, pe care tu nu o ºtii, ºi
taina aceea te-a învãþat în tainã sã fii cuminte ºi sã nu doreºti
nimic din ceea ce este al aproapelui tãu, ºi numai tu ai împli-
nit porunca aceasta între neamurile pãmântului. ªi te-ai pãs-
trat mireasã Mie, cãci Tatãl Meu M-a logodit cu tine la naºte-
rea ta, ºi a sãlãºluit Dumnezeu în tine cu Duhul, pentru cã tu
nu ai iubit alþi dumnezei, de la naºterea ta ºi pânã la capãtul
bisericii cea dintâi, care a vieþuit cu trupul în mijlocul tãu. Iar
tu apoi, tu, din una curatã ºi neîntinatã, te-ai lãsat amãgitã, ºi
s-a ales din tine, apoi, la dreapta ºi la stânga, ºi oile Mele cele
credincioase au rãmas puþine la dreapta Mea, iar celelalte,
dând sã Mã despartã în douã, ºi-au rupt cãmaºa cea dintâi ºi
au luat o cãmaºã nouã ºi o purtare nouã, ºi ai devenit din una,
douã, biserica Mea, cãci în tine, Românie, a lucrat Tatãl Meu
proorocia cea din urmã, ºi tu nu ai cunoscut aceasta. Iar când
diavolul a fost slobozit ca sã lucreze înaintea venirii Mele,
dupã cum este scris, tu, biserica Mea, nu ai vegheat atunci, ºi
a pãtruns în tine pãcãtuire, ºi þi-ai întors faþa ta de la pãrinþi ºi
de la Mine. ªi iatã, tainã neînþeleasã, cã dintr-o femeie desfrâ-
natã, dintr-o bisericã desfrânatã care a înºelat pe Iubitul ei, s-a
nãscut antichrist, cel care te-a prins în pãcat, ºi te-a pustiit
mereu de atunci, ºi þi-a murdãrit veºmântul trupului tãu. Dar
Mirele tãu te rãscumpãrã ºi face din mijlocul tãu salvare þie,
cãci tu ai fost dintru început în dreaptã credinþã, ºi Domnul
tãu nu uitã veºmântul tãu cel dintâi.

Eu sunt Cel ce am cheile morþii ºi ale iadului; le am de
atunci de când l-am legat pe cel rãu þie, iar þie þi-am dat cheia
împãrãþiei Mele ca sã stai în ea ºi sã nu ieºi din ea ºi sã nu te
duci sã lucrezi la alt stãpân. Dar iatã, duhul potrivnic a fost
slobozit la vremea sa ºi a înconjurat cetatea ta, dar Eu vin iar
ºi ca ºi atunci voi birui pentru tine, biserica Mea cea de la
sfârºit. Dar strãinã eºti tu de început, strãin e omul de la sfâr-
ºit, strãin este de început, cãci cel de la sfârºit nu s-a jertfit cu
trupul ºi nu a cunoscut pe cel ce ucide duhul sãu, pe cel ce a
înconjurat cetatea duhului sãu. Dar iatã, Eu sunt în mijlocul
tãu, ºi tu nu cunoºti vremea cercetãrii tale, care vine cu Mine
la tine, cãci Eu am început sã sun din trâmbiþe (prima trâmbiþã
apocalipticã: prooroc preot Iosif Trifa, n.r.) odatã cu dezlegarea
celui rãu (anul 1921: înfiinþarea Partidului Comunist din Româ-
nia, n.r.) ºi am lucrat lucrarea Mea, ºi voi birui prin ea, cãci din
tine, Românie, am ridicat lãstari ºi am sunat în toatã vremea
cea roºie, ºi a fost treaz Duhul Meu în mijlocul tãu. ªi va în-
via în tine biserica cea dintâi ºi se va zidi din nou, cãci Dum-
nezeu lucreazã ºi uneºte sfârºitul cu începutul, ºi va fi Ieru-
salim ceresc pe pãmânt.

România Mea, trezeºte-þi pãstorii ºi te adunã întru Du-
hul Meu ºi paºte pãºune curatã, ca ºi cei de la început, care
cer rãscumpãrarea strigând: „Pânã când, Doamne?“. Scoalã-þi
bine pãstorii, ºi ca sã te pãstoreascã ºi nu sã împãrãþeascã
peste tine ºi nu sã ia cheile împãrãþiei Mele ºi sã le ascundã
de la faþa ta. Sun din trâmbiþã peste tine. Eu sunt, ºi prin cu-
vânt sunt în mijlocul tãu ca sã te scol din moarte. Scoalã-te,
nu te pierde vremii acesteia, cã e vremea sã te scoli ºi sã stai
înaintea Mea. Eu sunt, ºi sunt în calea ta cu calea Mea, ca sã
te adun ºi sã-þi iau crucea ºi sã fac din ea steag de biruinþã
pentru tine. Dar iatã, pãstorii tãi Mã gonesc ca pe un stricãtor
ºi, ca ºi cei de atunci, zic cã nu sunt Eu. Eu sunt, prin cuvânt
sunt, ºi lucrez prin cuvânt ca sã-Mi îmbrac mireasa în hainã
cereascã ºi curatã ºi sfântã, dar pãstorii tãi au ieºit la Mine cu

sãbii ºi cu ciomege, ca ºi atunci. Am bãtut la uºa lor ca sã le
spun de Mine ºi de tine, dar ei împãrãþesc ºi se odihnesc ºi nu
vor sã iasã din ei ca sã intre întru Mine. 

Eu sunt, ºi am venit sã ridic biserica cea ruinatã ºi s-o
clãdesc pe temelia cea dintâi, ºi am ridicat un vestitor (arhie-
reul Irineu, n.r.) ºi l-am trimis cu vestea cea din urmã, dar ei l-au
luat ºi l-au rãstignit ºi i-au luat mersul ºi i-au dat hlamidã de
ocarã ºi l-au îmbrãcat, ca ºi pe ei, în haina lui antichrist ºi l-au
forþat sã tacã ºi sã nu vesteascã peste tine ridicare ºi înviere în
faþa Celui ce vine, ºi au rãstignit pe Duhul Sfânt sculându-ºi
iscoadele ca sã punã în temniþã cuvântul lui Dumnezeu. O, dar
cuvântul nu se poate lega! El iese din cuie ºi zideºte biserica.

O, biserica Mea, cum nu ai cunoscut tu vremea cerce-
tãrii tale! Cãci Simeon a fost legat sã nu moarã pânã ce a vã-
zut pe Fecioara purtând pe Fiul lui Dumnezeu. Iar tu prin ace-
laºi cuvânt eºti legatã ca sã nu poþi învia pânã ce vei vedea lu-
crarea cuvântului Meu în mijlocul cerului, pânã ce vei vedea
pe Cuvântul cuvântând ºi rostind: „Aceasta este lucrarea
întru care binevoiesc ºi prin care vin apoi vãzut de toþi cei ca-
re Mã împung acum, cãci iatã, am venit pe neºtire ºi nu ai fost
pregãtit, poporule de la sfârºit“. ªi iatã, vin ºi îþi vestesc cã
vin, ºi tu eºti tare la cerbice ºi nu iei de la Mine untdelemn ca
sã-þi ungi ochii ºi sã cunoºti venirea Mea. 

Românie, Românie, trezeºte-þi pãstorii, cã vine Dum-
nezeu la tine! ªi va veni un Leu ºi va lega toþi lupii, ºi vei cu-
noaºte pe cel ce este venit la tine, ºi îþi vei spãla faþa ºi vei sta
înaintea Mea, cãci Eu întru tine binevoiesc. Cuvântul Meu,
cuvântul Duhului Sfânt este primit de cei ce au pe Duhul
Sfânt, de cei purtaþi de Duhul Sfânt, dar pãstorii bisericii Me-
le din România au primit pe Iuda, cel care vinde pe copiii cu-
vântului Meu. I-au deschis lui Iuda, dar cuvântului Meu nu i-au
deschis ca sã-L priceapã pe Duhul Sfânt ºi sã creadã venirii
Mele ºi ca ºi atunci Mã fac eretic ºi stricat ºi Mã scot din casa
Tatãlui Meu, aºa cum Mi-au scos ca pe niºte eretici, pe cei ce
poartã cuvântul Meu întru venirea sa. 

Iatã Eu ºi pruncii Mei ºi ieslea cuvântului Meu, Româ-
nia! O, sinedriule din vremea cea din urmã! Nu ai cunoscut
pe Cel ce vine; nu ai cunoscut, cã nu ai vegheat la vreme ca
sã nu þi se spargã casa, ºi a venit furul ºi te-a legat pe întuneric
ºi þi-a prãdat bogãþia cea de la Mine, dar Eu i-am cerut soco-
tealã furului ºi am venit înapoi la tine cu cele furate de fur, ca
sã þi le dau înapoi ºi sã clãdeºti biserica Mea cea dintâi. Nu
am venit sã-þi stric casa ta, ci am venit sã o repar cu tine, dar
dacã nu Mã primeºti, Eu te iau de pe temelie ºi zidesc cu cei
credincioºi, ºi biserica Mea va fi curatã cu trupul, cã duhul ei
strigã din pãmânt la Mine, ºi voi rãscumpãra fãptura Mea, ºi
voi lucra dupã rânduiala Tatãlui Meu, dupã rânduiala lui Mel-
chisedec, ºi nu va pieri biserica Mea dinaintea Mea. 

Iatã, Eu fac un lucru nou, un lucru ceresc în mijlocul
tãu, un timp ceresc ºi un trup ceresc peste biserica Mea din ti-
ne, Românie blagoslovitã de Tatãl Meu. ªi voi fi împlinitor
prin cuvânt, ºi sfârºitul se uneºte cu începutul, ºi pãmântul se
uneºte cu cerul în lucru vãzut. Eu bat la uºã, Eu stau la uºã ºi
bat. De va deschide cineva glasului Meu, voi cina cu el prin
cuvânt ºi Mã voi arãta lui, cã Eu pe cei smeriþi îi iubesc, iar
pe cei semeþi în duhul lor îi voi pleca, ºi se va auzi Scriptura
care spune: «Unde este înþeleptul acestui veac?». Iatã, cei
mari nu-Mi deschid, dar pruncii aud glasul Meu ºi se bucurã
vãzând ziua aceasta ºi vremea aceasta. 

O, dacã Eu nu aº fi scurtat apãsarea acestor zile, nu ar
mai sta nici un trup înaintea Mea, dar pentru cei cu duhul
smerit, Eu ascund faþa urgiilor care sunt peste lume ca sã în-
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cerce pe toþi câþi locuiesc pe pãmânt. Iar tu, Românie, vei fi
Mie domnie, ºi cel necurat va fi luat din tine. Scoalã-te, ca sã-Mi
auzi glasul ºi ca sã cinez cu tine, cãci Tatãl Meu aºeazã în ti-
ne nuntã cereascã ºi bisericã curatã, ºi va da fiecãruia dupã
cum este fapta sa. Amin, amin, amin.

8/21 noiembrie 1993

Sãrbãtoarea de doi ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim 

Misiunea poporului Domnului. Îndemn la hranã curatã. Mustrare
pentru credinþã nelucrãtoare. 

PP ace vouã, cãci Eu, Domnul Iisus Hristos, grãiesc
ºi las cuvânt la ieslea cuvântului. Pace vouã, ca

sã lucrez, cãci Eu aºa ºi nu altfel lucrez. Aºa lucrez, ºi ca sã
rãmânã lucrul ºi ca sã rodeascã înmiit lucrul Domnului Iisus
Hristos, ºi ca sã se înfiripe împãrãþia cea vãzutã a Domnului. 

Sunt cu Tatãl ºi cu Duhul Cel Unul al Nostru, suntem
cu sãrbãtoare venitã de la cer peste aºternutul cel ceresc care
s-a lãsat prin cuvânt peste voi; prin cuvânt, dupã rânduiala lui
Melchisedec, mãi copii. Se rosteºte de Sfânta Treime cuvânt
de binecuvântare peste sãrbãtoarea grãdinii cereºti, peste grã-
dina care poartã în ea pe Cuvântul, lucrând ºi împlinind cu-
vântul. 

E sãrbãtoarea pecetluirii grãdinii Domnului, a pecetlui-
rii cu legea sfinþeniei. E sãrbãtoarea cuvântului rostit pentru
pecetluirea Sfintei Sfintelor Domnului Iisus Hristos din vre-
mea aceasta, ºi e sãrbãtoarea lui Verginica peste grãdina cea
cereascã, mãi copii. Astãzi începe sãrbãtoarea de intrare a lui
Verginica întru cele cereºti ºi întru biruinþã asupra morþii. Ea
a intrat pentru poporul ei întru cele cereºti, ca sã pregãteascã
locul poporului ei, care va birui ca ºi ea, mãi copii. 

E sãrbãtoarea lui Verginica în grãdina cuvântului, pes-
te ieslea cuvântului. O, poporul ei nu ºtie ce este Verginica,
nu ºtie, pentru cã nu s-a descoperit acest trup, dar se va des-
coperi, ºi va vedea poporul ce a fost ºi ce este acest trup. ªi
ce vor face necredincioºii? Ce vor face, oare? ªi ce va face
poporul ei care n-a voit sã priceapã ce este acest trup? cãci
acest trup era numit cu nume de trâmbiþã a lui Dumnezeu.
Dar ce bucurie va fi peste sfinþii cei de sus când va sta desco-
peritã aceastã tainã a acestui trup! O, mãi copii, pãcat ºi iar
pãcat, pãcat cã nu a priceput poporul creºtin aceastã tainã. Ar
fi ºtiut cei din cer, ar fi avut bucuria mai din vreme, cãci tai-
nele dumnezeieºti se descoperã pe pãmânt, se lucreazã prin
trupuri ºi peste trupuri, dar bietul popor creºtin nu avea cum
sã priceapã, de vreme ce n-a voit sã-ºi priceapã menirea
trupului sãu creºtinul acestui popor. Creºtinul acestei lucrãri
trebuia sã înþeleagã pe Cel ce l-a chemat, ºi trebuia sã se lase
ales, ºi sã creadã tot ce a lucrat Dumnezeu; trebuia sã fie lu-
crãtor de mari taine, de mari minuni creºtinul acestei lucrãri;
trebuia sã aºtepte ºi sã grãbeascã aºteptând ºi grãbind venirea
Domnului, întru lucrare vãzutã, prin aceastã lucrare de
cuvânt. 

Mãi poporul Meu, popor slab cu vederea duhului! De
ce zici tu cã a venit aceastã lucrare la tine? Ea a venit ca sã
lucreze prin tine, ºi tu n-ai priceput, ºi un pic mai e, ºi va pri-
cepe lumea aceastã Evanghelie rostitã de Fiul lui Dumnezeu
în vremea ta. ªi ce înseamnã Evanghelie? ªtii tu ce înseam-
nã? Dacã ºtii, spune, ca sã audã cerul cã ºtii, iar dacã nu ºtii,
ascultã, ºi crede ce-þi grãiesc Eu, Domnul, Care am venit cu
cerul tot la tine. Evanghelie înseamnã cuvântul rostit de

Domnul Iisus Hristos, atunci ºi apoi. Atunci l-au auzit apos-
tolii, ºi au scris Evanghelia cea de atunci, ºi acum îl auzi tu,
ºi îl scrii tu, ºi apoi îl împarþi spre lucrare. ªi iatã ce mic eºti
la credinþã ºi la înþelepciune, cãci cartea Mea pe care o las
acum prin cuvânt, va fi vestitã la lume, ºi lumea va pricepe ºi
te va cãuta pe tine, ºi se va uita bine ca sã vadã pe cel ce sã-
vârºeºte minuni întru cuvântul cel primit al Evangheliei Me-
le. ªi îþi va cere lumea sã înviezi morþii ºi sã vindeci ologii ºi
sã hrãneºti mulþimile ºi sã opreºti urgiile ºi sã-i iei sub cortul
Meu, adicã sub cortul tãu. ªi fii atent, popor iubit de Dumne-
zeu, fii atent, cã lumea va cãuta scãpare la tine; fii atent, cã se
va þine de tine ca sã-i dai ce þi-am dat Eu, ºi tu va trebui sã-i dai,
ºi sã faci dintr-o mãsurã, douã, ºi din cinci mãsuri sã faci ze-
ce, iar de nu vei lucra aºa, de nu vei lucra atunci, ce este scris
despre cel ce a ascuns darul, despre cel ce n-a adus rodul da-
rului dat de Dumnezeu? 

O, popor iubit, e sãrbãtoare azi, ºi Eu stau de vorbã cu
tine. E zi de duminicã, e zi de odihnã a Duhului Meu întru du-
hul tãu, creºtine al poporului Meu. Dar pentru Mine nu mai
este odihnã întru tine, fiule. Eu nu Mã pot odihni întru tine.
Eu lucrez peste tine ºi azi, ca sã te lucrez încã, ºi ca sã-þi dau
asemãnare ºi chip dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi ca sã Mã
pot odihni ºi Eu apoi. Iatã, Eu lucrez, pentru cã Tatãl Meu lu-
creazã, ºi Eu lucrez. Dar tu când vei lucra, poporul Meu? E zi
de lucru, fiule, a venit ziua sã lucrezi, cã Eu te-am frãmântat
ºi te-am alcãtuit în aºa fel ca sã fii de folos, creºtine. ªi ce
deosebire este între tine ºi între cel care nu a fost frãmântat de
Mine? Este deosebire, fiule? Se aude glasul Meu în glasul
tãu, care sã spunã la morþi sã se scoale? ªi de ce nu se aude?
Nu ºtii sã lucrezi? Dupã atâta lucrare a Mea cu tine nici acum
nu ºtii? Sau nu poþi? Sau nu ai timp? Sau ce te þine ca sã nu
lucrezi dupã cum ai fost tocmit? Cãci tu ai fost tocmit de
Dumnezeu ca sã lucrezi tainele cereºti pe pãmânt, tainele
pentru vremea aceasta, mãi poporule din vremea aceasta, po-
por de la sfârºitul vremilor, popor din vremea împlinirilor
vremilor. Orice om când îºi face o casã o terminã ºi apoi stã
în ea ºi e stãpân în ea. ªi eu lucrez de atâta vreme casã Mie
în pãmântul tãu! ªi când stau în ea? Când, oare? Când Mã voi
odihni de ostenealã? Când va veni ziua de odihnã cea aºtep-
tatã de cei din cer care lucreazã, lucreazã mereu ca sã-ºi afle
odihna? De ºapte mii de ani lucreazã cerul ca sã-l facã iar pe
om ºi sã se odihneascã apoi în el. 

Poporul Meu, tu trebuie sã lucrezi ºi sã se vadã la tine
omul cel nou dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, Care
lucreazã lângã tine. Stau lângã tine ºi aºtept sã pot lucra peste
tine ºi sã fac omul cel nou, aºteptat de veacuri. Te aºteaptã
strãmoºul tãu ca sã ieºi în întâmpinarea lui cu cerul ºi cu pã-
mântul nou, dupã cum Eu am fãgãduit strãmoºului tãu. 

Poporul Meu, lucrarea Mea cu tine este viaþã fãrã de
moarte. Omul nu a fost fãcut ca sã moarã, ºi dacã omul a mu-
rit, Eu voiesc sã repar aceastã neascultare a omului, ºi cu tine
vreau s-o repar. E zi de sãrbãtoare în numele lucrãrii Mele cu
tine. E ziua trâmbiþei Mele pe care am folosit-o ca sã-L vezi
tu pe Dumnezeu, popor al Domnului Iisus Hristos. Nu mai fi
îndãrãtnic, copilule de la sfârºitul lucrãrii Mele. Nu fã ca Is-
rael care n-a crezut nimic. N-a crezut nimic; n-a ascultat nici
pe Moise, nici pe David, nici pe Domnul Iisus Hristos, nu a
primit nici pe prooroci, cãci Ilie aºa a spus: «Doamne, am rã-
mas numai eu, ºi vor sã-mi ia viaþa». Cine voia sã-i ia viaþa?
Israel voia. N-a ascultat de nimeni Israel. N-a voit sã dom-
neascã Domnul peste el, n-a voit Israel. Ba, ºi în vremea ro-
biei lui a slujit tot la idoli, ºi aþi vãzut cã cei ce nu au voit sã
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domnesc Eu peste ei, i-au luat slugile cereºti ºi i-au tãiat în
faþa Mea ºi i-au ars ºi i-au pustiit ºi au fost lepãdaþi. O, nu tot
aºa sã fie ºi acum; nu aºa, ºi mai bine stai sub domnia Mea,
Israele de azi, cã Eu te pun dregãtor peste Egipt ºi peste Sa-
maria ºi peste Efraim, ºi vei fi Mie scaun de domnie, ºi îþi voi
întinde paharul cel cu vin nou ºi te voi servi Eu atunci dacã tu
vei fi acum credincios ºi destoinic peste lucrurile Mele. Dacã
te uiþi înapoi, ameþeºti, copilul Meu. Dar uitã-te înainte me-
reu, cã se vede bine vremea sãrbãtorii cerului pe pãmânt, ºi
aceastã sãrbãtoare va fi cu douã tãiºuri, ºi dacã nu înþelegi
aceasta, în zadar te mai simþi tu cã eºti înþelept. Dacã tu nu
crezi de la Domnul, nu se ia de la tine nici un fel de rod de în-
þelepciune, Israele. 

Dacã Israel ar fi crezut în Moise, cel trimis de Mine, nu
pierea Israel. Dar nu a crezut, ºi s-a crezut deºtept, ºi a pierit
pentru mãrirea de sine, pentru pãrerea de sine, ºi a cãzut, ca
Lucifer a cãzut Israel. ªi iatã, vai, Israele, vai, dacã Eu am ve-
nit la tine cu lucrarea Mea, cu trimisul Meu, care a venit cu
lucrarea Mea, ºi tu nu ai primit-o ºi n-ai crezut-o ca sã lucrezi
dupã ea! Vai, cã Eu te voi mustra, ca sã vii spre pocãinþã, ºi
sã-þi arãt apoi câte ai avut de fãcut, ºi tu nu ai vrut sã lucrezi
în via Mea. ªi ai lucrat în via ta, dar via ta nu te va putea hrãni
atunci. Via ta trebuia sã fie via Mea, ºi ai fi mâncat de la acest
altar ºi n-ai fi dus lipsã de nimic dacã ai fi voit sã neguþãto-
reºti comoara Mea, ºi aþi fi fost acum prinþi cu slugi, ºi prin-
þese, ºi crai, ºi crãiese, ºi aþi fi fost purtaþi pe braþele slavei ca-
re venea de la Mine pentru voi. 

Dar încã n-am dat altuia slava ta, popor al lucrãrii sla-
vei cereºti care nu a fost priceputã de tine. Iatã, Verginica vi-
ne pe nori la tine ºi îþi spune sã nu-þi dai altuia slava. Ea te are
în primire ºi nu voieºte sã te lepede aºa cum am lepãdat Eu
pe Israel dându-l pustiirii. Verginica este în sãrbãtoarea ei cu
voi. Pace þie, Verginico! ªi din pacea aceasta sã se prãseascã
pace peste fiii poporului tãu. 

– PP ace vouã, mãi fiilor, dacã Domnul aºa a
spus! Pace vouã, celor ce credeþi în Dumne-

zeu prin aceastã lucrare cereascã de Duh Sfânt ºi de prooro-
cie ºi de împlinire prin cuvânt! Dar voi n-aþi priceput ce este
acest trup, ºi nu mai e mult ºi voi fi cu cei ce au ºtiut cum sã
creadã prin aceastã lucrare, ºi va fi sã se întindã aceastã slavã
nouã ºi aceastã Evanghelie venitã din cer pentru ca sã se ves-
teascã prin voi în zilele acestea pânã la toate marginile, cãci
iatã, v-a dat Domnul binecuvântare mare pentru vestirea
Evangheliei Domnului prin mine. Eu am fost catapeteasma
cuvântului lui Dumnezeu care a venit la voi, copii ai poporu-
lui meu, ºi acum voiesc sã vã îndeletnicesc sã vedeþi uºa prin
care intraþi la Domnul ºi la slava care vã aºteaptã. Eu sunt
uºa, eu sunt catapeteasma cea pentru acest popor ºi prin care
trece poporul meu ca sã fie primit la Domnul. Dar dacã faceþi
ce a fãcut Israel cu Moise, dacã nu voiþi sã vã fiu uºã spre
Domnul, fiþi precauþi, cã acum nu ar mai fi ca atunci, cãci eu
acum sunt în locul fãgãduinþei ºi lucrez din el ºi aºtept po-
porul sã treacã greul ºi sã vinã. 

Duhovniceºte grãiesc, cãci iatã ce a fãcut Domnul:
m-a trimis sã-mi întâmpin poporul ºi sã-l iau de mânã ºi sã-i
pun calea sub picioare ºi sã stea pe cale ºi sã lucreze cu mine
cãrarea slavei sale, care vine de la Domnul, din lucrul lui cu
Domnul, ºi de la plata lucrului, cãci plata lucrului este pentru
cei ce lucreazã. ªi ce sã lucraþi? Sã postiþi ºi sã staþi în ge-
nunchi la rugãciune ºi sã faceþi mãtãnii ºi sã aveþi înfãþiºare
de creºtin? Numai atâta, fiilor? Credeþi voi cã e de ajuns? O,
mã tem sã nu fie osteneala zadarnicã. Oare, prin acestea aþi

crezut voi? Oare, de la acestea vã vine totul? Oare, cu ce aþi
primit voi acestea? Cu mintea, sau cu inima? Dacã le-aþi pri-
mit cu mintea ºi cu auzul minþii, sã ºtiþi, fiilor, cã acestea nu
vã desãvârºesc. Dar dacã le-aþi primit cu inima, atunci de ce
nu se vede lucrarea lor întru duh lucrãtor? Pe acestea se cade
sã le faceþi, dar pe cele lucrãtoare ale lor sã nu le daþi de la
voi.

Nu judecaþi pãmânteºte, copiii mei. Nu numiþi lege
aceastã rânduialã venitã la voi de la Dumnezeu. Nu faceþi
lege vouã din învãþãturile cereºti. Dar atunci cum sã fie ele?
Sã fie jertfa inimii voastre iubitoare de þara cea cereascã, þara
care se va împlini cu voi. Întreceþi-vã în aceastã jertfire dacã
Domnul v-a arãtat calea de scãpare în zilele acestea. Aceastã
trãire vã þine uºori ºi vã este ca o armurã care þine departe ori-
ce nenorocire care este pe lume. Faceþi din iubire aceastã
jertfã a iubirii voastre, cã Domnul ºtie de ce v-a rugat pe voi
sã nu vã mai atingeþi de moartea care a luat loc în toate câte
foloseºte ºi atinge lumea. Dar mai presus de toate, þineþi din
rãsputeri la rodul cel ceresc, care rãsare de la jertfa iubirii
voastre. Domnul vrea sã stea în voi, ºi voi sã fiþi curaþi de
atingerea cea murdarã, cã lumea e murdarã, fiilor, ºi murdar
este tot ce face lumea. Lumea spurcã tot ce mai este curat. Fe-
reºte-te, creºtine, de moartea cea de azi, cã lumea face cu unt-
delemnul ceea ce face ºi pentru alcool (distilare, n.r.). Mãnân-
cã seminþele, creºtine, pânã ce vei putea sã ºtii sã storci unt-
delemnul din ele, ºi ca sã-þi facã þie bine ºi vindecare ºi unge-
re adevãratã untdelemnul. S-a atins de mult antichrist de unt-
delemn, de mult, mãi copii, dar I-a fost teamã Domnului sã vã
spunã ºi aceasta, cã Domnul a vãzut ºi a privit peste acest po-
por cã este numai trup, ºi a rãbdat Domnul, ºi L-a durut, dar
n-a putut sã facã altceva pânã acum. 

Alegeþi bine grâul din neghinã, fiilor. Nu mai bãgaþi
nici o fãrâmã de neghinã în trupurile voastre, cãci trupurile
voastre sunt pietre de altar, sunt temple ale Duhului Sfânt,
Care locuieºte în voi. Când eram cu voi în trup, vã spunea
Domnul sã folosiþi bãuturi rãcoritoare din fructe, ºi acum vã
spun ºi din cer: Domnul are nevoie de sãnãtate la voi, la tru-
purile voastre, ºi voieºte sã vã treacã greul ºi sã treceþi din-
colo de el ºi sã nu fie bolnavi în poporul meu. Voiesc sã fiþi
sãnãtoºi, dar mâncaþi mâncare adevãratã, care vã face sãnã-
tate ºi nu boalã, mãi copii. Lãsaþi de la voi pofta ºi gustul, cã
acestea dacã le-aþi folosit v-au îmbolnãvit trupul. Întoarceþi-vã
la cele vii, cãci cele moarte iau viaþã în voi dacã le mâncaþi,
precum ºi cele vii iau viaþã în voi dacã le mâncaþi vii, ºi veþi
fi sãnãtoºi ºi cu trupul ºi cu duhul. 

Dar avem de mers în turmã, în mijlocul turmei, cu cu-
vântul cel venit la praznicul sfinþilor arhangheli. Mama Gigi
vã dã voie pentru cãlãtorie. Voi veni iar la voi, ºi cu voi, la po-
porul nostru. Fiþi lucrãtori cu Domnul ºi cu mine peste po-
porul nostru. 

E sãrbãtoarea mea cu cerul ºi cu voi. Mi-e dor de voi ºi
vreau sã vã adun cum adunã cloºca puiºorii când vede cã vine
ploaia ºi furtuna. Mi-e dor de poporul meu ºi voiesc sã-l ocro-
tesc, dar poporul meu trebuie sã fie credincios. Sunt cloºca
cea care cloncãne ca sã audã puii ºi sã intre sub acoperãmân-
tul meu ºi sã nu rãmânã rãtãciþi prin furtunã. Intraþi, fiilor, in-
traþi ºi mâncaþi hranã cereascã de la mine, cãci furtuna nu aº-
teaptã, dar Domnul voieºte sã vã bage la adãpost. 

Pace vouã, celor credincioºi! Iar pe cei necredincioºi ºi
împietriþi cu duhul, îi îndemn spre pocãinþã, dar de nu vor
veni spre pocãinþã îi voi mustra aºa cum ºtiu eu, ca sã vinã
dupã mine. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1993
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Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei 

Glasul sfintei Virginia pentru creºtinii rãzvrãtiþi. 

BBBB ucurã-te, sfinte apostol Andrei, botezãtorul Ro-
mâniei! Mãi copii ai cuibului meu, ieri am fãcut

sfat cu voi prin cuvânt, dar ºi astãzi am de lãsat cuvântul bu-
curiei cu sfântul apostol Andrei. 

Mama Gigi are cu ea pe sfântul apostol Andrei. Pace
vouã de la mine ºi de la el, fiilor! El are aceastã cinste în cer,
de a fi botezat-o pe þara alegerii Domnului. El suflã în ziua
aceasta, suflã Duh Sfânt peste România. El îºi întinde mâna
sa cereascã din nou peste creºtetul României ºi apoi ridicã
mâna sa cãtre Domnul ºi cere împlinirea lucrãrii de Duh Sfânt
peste România. El a fost curat, fecior cu trupul ºi cu inima, ºi
aceasta a fost un mare dar peste România, o mare putere de
binecuvântare. Aceasta a fost o proorocie, ºi iatã, Domnul a
ridicat un popor în România, ºi va mai adãuga o mulþime de
trupuri curate ºi neîntinate, ºi aceasta va fi o mare minune, o
mare lucrare, mãi copii. 

Azi sãrbãtorim a doua zi de sãrbãtoare a pecetluirii ºi a
sfinþirii locului Domnului ºi al cuvântului Domnului. E sãrbã-
toare de Duh Sfânt, adicã sãrbãtoare de Ierusalim. Dar ce în-
seamnã Ierusalim? Înseamnã sãrbãtoare de Rusalii, sãrbãtoa-
re de coborâre a Duhului Sfânt, iar România va fi Ierusalim,
ºi va fi Tabor, ºi va fi loc de coborâre a Duhului Sfânt, loc de
coborâre a Ierusalimului cel de sus, locul în care, iatã, vine
Domnul mereu, mereu vine dacã a venit acum patruzeci de
ani. A venit atunci, dar poporul cu care a stat nu L-a vãzut
când a venit, dar eu L-am vãzut ºi am crezut în venirea Lui. 

A venit Domnul la acest popor ºi a stat mereu în mijlo-
cul lui cu slava Lui. Este, oare, cineva din acest popor care sã
mãrturiseascã slava Lui, care a vãzut slava Lui în mijlocul
acestui popor? L-aþi vãzut, fiilor, pe Domnul? El este de pa-
truzeci de ani venit la voi. L-aþi vãzut vreodatã în cei patru-
zeci de ani? Cãci scris este cuvântul Domnului: «Cel ce crede
în Mine, Eu vin la acela ºi fac casã la el ºi cinez cu el ºi Mã
arãt lui». 

Poporul meu, tu ai crezut în Domnul? Cãci dacã ai cre-
zut, L-ai ºi vãzut, pentru cã El aºa a spus, cã cine crede în El,
El Se aratã aceluia. Domnul e de patruzeci de ani venit la tine,
ºi a stat cu tine mereu. Mereu a stat în mijlocul tãu, dar a stat
cu toatã slava Sa în mijlocul tãu. ªi cum este slava Lui, mãi
copii? Puteþi mãrturisi la mulþimi aºa cum au mãrturisit
apostolii? Apostolii au vãzut pe Domnul ºi dupã înviere, ºi
le-a spus Domnul cã pânã la sfârºitul veacului este cu ei,
adicã pânã la voi, mãi copii. ªi acum ce urmeazã? Urmeazã
sã vadã cei necredincioºi slava Lui, cãci tu ai vãzut-o, mereu
ai vãzut-o ºi ai stat cu ea. Vei putea mãrturisi aceasta? ªi cum
va fi mãrturisirea ta? Cum, copilule al slavei Domnului? Va
trebui sã mãrturiseºti aceastã minune. Domnul le vorbea la
apostoli ºi le spunea lucrul slavei, le spunea despre slava Lui,
ºi apostolii au mãrturisit-o. Va trebui ºi tu sã o mãrturiseºti,
cãci minunea Domnului care a stat cu tine a fost mai mare de-
cât minunile pe care le vedeau atunci apostolii ºi cei credin-
cioºi de atunci. De aceea, mãi poporul meu, mã þin mereu de
tine ca sã te rog sã lucrezi, cãci lucrând vei vedea slava Dom-
nului. Apostolii au vãzut-o mereu, ºi a rãmas de mãrturie în
biserica lui Iisus Hristos. Vei vedea slava care a locuit în mij-
locul tãu, creºtine, ºi te vei întreba de ce nu ai vãzut-o dacã a
stat cu tine mereu, ºi vei înþelege cã a fost cu tine ºi cã nu ai
vãzut-o. Mãcar sã fi crezut în ea poporul meu, cãci dacã ºtia
sã creadã, avea lucrarea slavei însoþindu-l pe creºtin. De
aceea nu te poate Domnul ridica sã mãrturiseºti lucrarea

slavei Lui, pentru cã n-ai ºtiut sã te uiþi, creºtine, ºi sã înþelegi
ce vezi. ªi îºi va cere moartea creºtinul care va vedea ce a
fãcut el cu slava lui Dumnezeu, ºi se va îngãlbeni ca ceara
acela care a dispreþuit sau a ispitit sau a lovit sau a întinat
locul slavei atingându-se necurãþat ºi neînviat ºi necredincios
de Cel ce a fost Dumnezeul slavei în mijlocul acestui popor.
Cuvântul slavei care a însoþit acest popor n-a lucrat niciodatã
ca acum, ºi vine Domnul acum, însoþit de slava cu care a stat
în mijlocul acestui popor, ºi atunci se vor deschide ochii
acestui popor, iar cei fãrã de inimã se vor îngãlbeni ca ceara
la vederea acestei slave. 

Rugaþi-vã pentru iertarea celor necredincioºi din acest
popor; rugaþi-vã mai dinainte, fiilor, fiindcã acea clipã care
vine îi va îngrozi pe cei necredincioºi, pe cei ce au lepãdat
aceastã lucrare de slavã dumnezeiascã, ºi de aceea zice cu-
vântul acestei lucrãri cã mai bine le era la aceºtia sã nu se fi
nãscut. Rugaþi-vã pentru pocãinþa acestora mai din vreme, cã
pe mine mã îngrozeºte venirea acestei clipe de vedere a slavei
care a stat în mijlocul acestui popor. Nu vor mai avea puterea
nici sã mai spunã: „Doamne, ºi noi am fost cu slava Ta!“. Dar
cine îi cunoaºte pe aceia? Mulþi vor voi sã fie, dar dacã au fost
cu aceastã lucrare ºi nu mai sunt acum cu ea, atunci nu vor
mai putea sã fie fii ai acestei lucrãri. Lucrarea de mântuire es-
te acum. Atunci va fi numai sã se deschidã floarea, mãi fiilor.
Se va deschide floarea ºi va fi sãrbãtoarea aceea cu douã tãi-
ºuri. Pentru unii va fi biruinþã ºi bucurie, iar pentru cei ce s-au
lepãdat va fi vierme neadormit. Sã se audã rugãciune la cer
pentru lucrare de pocãinþã peste cei ce au cãlcat sub picioa-
rele lor slava acestei lucrãri. Eu aºa mã rog Domnului, sã fo-
loseascã trezire pentru cei ce se mai pot ridica cu adevãrat,
cãci se întâlnesc cei rãzvrãtiþi, ºi e de groazã ce-ºi aºtern aceº-
tia cu loviturile pe care le aruncã spre aceastã lucrare. Este o
ceatã de defãimãtori, ieºitã din rândul celor ce au fost miluiþi
de cuvântul lui Dumnezeu Care a lucrat cu acest popor, ºi
care acum s-au sculat cu hulã ºi cu judecatã ºi cu dispreþ asu-
pra minunii care nu va înceta sã lucreze pânã la arãtarea sla-
vei ei. ªi decât sã-i vãd în iezer în ziua aceea, atinge-Te,
Doamne, de ochii lor ºi fã-i sã vadã slava Ta mai înainte de
cei ce cred pânã nu vãd! Ferice de cei ce cred pânã sã vadã ce
au crezut, dar dã-le fericirea scãpãrii ºi la cei rãzvrãtiþi! 

M-am rugat pentru cei rãzvrãtiþi, pentru cei mândri
care au aruncat aceastã lucrare. ªi acum, îndemn poporul la
rugãciune vie. Avem de zdrobit toatã puterea cea potrivnicã,
mãi poporul meu. Sã te scoli, fiule, sã nu mai stai aºa. Sã stai
bine ºi cu luare-aminte, ºi cu fricã sã stai, dar sã lucrezi
de-acum, ºi sã te cureþi ºi sã te aperi de orice înþepãturã, de
orice ispitã, ºi sã nu te opreºti în sfatul celor rãzvrãtiþi.
Roagã-te pentru ei, dar nu te opri în sfatul lor, cãci aceia,
chiar de s-ar pocãi pentru strigãtul tãu cãtre Domnul, vor tre-
bui puºi la încercare apoi. 

Când Domnul a lãsat bisericã la plecarea Sa, fiii biseri-
cii lucrau atent ºi nu primeau oricum ºi pe oricine ar fi venit.
Era pus la încercare cel ce voia sã fie credincios, ºi nu era
primit oricum. Voi nu aþi lucrat aºa, mãi fiilor, ºi ãsta era lu-
crul vostru ºi veghea voastrã. Aºa au venit unii din ei, ºi voi nu
i-aþi cunoscut atunci când i-aþi adus, ºi Domnul v-a deschis
uºa vouã ca sã intraþi cu ei, ºi apoi ei ce au fãcut cu Domnul ºi
cu voi? Ei nu au fost credincioºi acestei lucrãri, ei nu au vãzut
ce au de fãcut, pentru cã ei aveau multe de fãcut. Ei aveau
multe fântâni, ºi au ºi acum, ºi n-au înþeles mãreþia acestei fân-
tâni. Credeþi voi cã n-au înþeles? ªi voi le-aþi arãtat toate vis-
tieriile, ºi ei n-au înþeles, pentru cã n-au luat ca pe cea mai
mare comoarã aceastã vistierie. ªi acum, iatã ce dureros este,
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cã dacã au venit, au mãrturie împotriva lor, care-i apasã la
Domnul. Au lucrat spre lovirea acestei lucrãri, spre dezbinarea
acestui popor ºi spre vânzarea acestei taine. Duhul lor este
mãreþ, mãi copii, ºi nu au cu ce înþelege, dar voi n-aþi vãzut
aceasta când ei au intrat ca sã iscodeascã aceastã lucrare. Eu
am spus demult, dar nu m-a crezut poporul meu cel bun. Mulþi
au venit aduºi, ca sã fie ºi ei, dar voi nu v-aþi fãcut datoria de
ocrotitori ai acestei taine cereºti. N-aþi cercetat pe cel adus aºa
cum se lucra la începutul bisericii Domnului. N-aþi avut ºi voi
mândria de a þine la aceastã bogãþie, ºi iatã, a fost datã pe jos
ºi cãlcatã în picioare de inimi uºoare, de minþi uºoare, care
umblã de colo-colo fãrã cãpãtâi. O, câte suflete au fost aduse,
ºi li s-au dat toate tainele, ºi apoi s-au dus ºi le-au dat pe jos ºi
le-au lepãdat. Fiþi atenþi, cã aceia au o mulþime de buzunare pe
veºmântul lor ºi defaimã aceastã lucrare. Ei sunt cãzuþi din
aceastã lucrare, dar voi nu înþelegeþi cum vine asta. Domnul
aºa a spus la apostoli: «Mergeþi, în numele Meu, ºi în orice
casã veþi intra ºi vã vor primi, lãsaþi pacea Mea casei aceleia,
ºi câþi nu vã vor primi, scuturaþi praful de pe picioarele
voastre ºi ieºiþi». Fiþi precauþi, mãi copii, cãci cine se joacã cu
aceastã lucrare de cuvânt dumnezeiesc, cu aceastã Evanghelie
a lui Iisus Hristos, acela sã nu aibã nici o greutate, acela sã nu
fie pus la lucrul acestei lucrãri de tainã cereascã. 

Ce sã fac dacã poporul meu nu crede ce-i spune Dum-
nezeu? Creºtinul acestei lucrãri, nici el nu stã cu lucrarea
bine; ºi voi nu vedeþi ce se întâmplã? Mai aduce ºi pe altul la
poarta cuvântului lui Dumnezeu. Îl aduce ca sã-i mãreascã
osânda ºi rãspunsul faþã de Dumnezeul acestei taine. Sã fi în-
vãþat creºtinul acestei lucrãri, sã-l fi învãþat pe creºtinul din
lume, pe creºtinul de dincolo de acest staul, dar nu sã-l fi adus
musai la aceastã masã de cuvânt. Dacã afarã nu stai cum tre-
buie sã stai, înãuntru tot aºa stai, ºi faci dezordine în lucrul în
care eºti adus. Eu nu am bucurie când vãd cã nu-ºi înþelege
menirea poporul meu, cãci una este sã fii chemat de Dumne-
zeu, ºi alta este ce face fiul acestei lucrãri. S-ar fi putut evita
mulþime de hulã, mulþime de vânzare, mulþime de necredinþã,
dar nu a lucrat ca Domnul acest popor. 

Fiþi precauþi, fiilor, cã altceva înseamnã sã împãrþiþi din
aceastã lucrare, dar creºtinii nu ºtiu cum sã se poarte unii cu
alþii, cum sã vorbeascã unii cu alþii, cum sã se întâlneascã ºi
ce sã facã atunci, ºi cum sã stea la locul lui creºtinul. Asta nu
ºtie deloc, cum sã stea la locul lui creºtinul. Umblã creºtinul
pe drum toatã ziua, umblã sã ia de la Domnul. Dacã ar avea
creºtinul pe Domnul, de ce ar mai fi sã umble? Dar aceºtia,
numai ei ºtiu ce cautã, cã pe Domnul nu-L cautã în felul
acesta. Ei cautã, dar eu vã spun cã altceva cautã. Cautã mãrire
de sine, cautã ispitire, cautã clevetire, cautã sã supere pe
Domnul, mãi copii, ºi ei nu cred cã aºa fac. 

Creºtinul nu ºtie câte virtuþi sfinte îi dã liniºtea ºi pacea
ºi cugetarea cea liniºtitã ºi cea cuminte. Sã mai stea ºi el de
vorbã cu Domnul, ºi sã asculte apoi ºi el de la Domnul, cã aºa
erau creºtinii odatã, erau cu bun simþ, erau cu credinþã cumin-
te ºi curatã ºi întreagã, erau cu sfialã sfântã ºi cu vorbire alea-
sã, iar voi, copii ai acestui cuvânt, vorbiþi urât în casã unii cu
alþii ºi nu aveþi ºi voi mândria sã nu mai fie nimeni ca voi de
aleºi în purtare ºi în vorbire sfântã ºi în sfialã sfântã ºi în vor-
bire cu rost ºi cu rod de bisericã cereascã pe pãmânt. 

Iatã, sfântul apostol Andrei doreºte cu voi bisericã ce-
reascã, purtare cereascã, virtute cereascã ºi lucrare de apos-
tolie peste popor ºi peste lume cu voi. Am venit cu el în grã-
dina cea de azi a Domnului. El pune mâna pe creºtetul vostru
ºi vã dãruieºte putere ºi Duh Sfânt de la Cel ce a luat Duh
Sfânt. 

Iubiþii mei, am vorbit cu duhul acestui popor în ziua
sãrbãtorii sfântului Andrei. Eu voiesc sã stau mereu în sfat cu
voi, cã asta este sã fac, ºi voi sta. Acum, pace vouã! Acesta
este salutul meu, ca al apostolilor. Pace vouã, ºi în toatã vre-
mea pace vouã! Amin, amin, amin.

30 noiembrie/13 decembrie 1993

Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Varvara 

Necredinþa lumii. Credinþa poporului creºtin. 

EE u sunt Cel ce sunt. Amin, amin zic vouã: Eu sunt
Cel ce sunt. Eu sunt cu voi tot timpul. Nu voi M-aþi

ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, ca sã fiu cu voi tot tim-
pul, ºi sã fiu prin cuvânt peste lume prin voi. Dacã voi aþi lã-
sat case ºi þarini ºi mamã ºi tatã ºi neamuri ºi ranguri pentru
ca sã vã lãsaþi aleºi de Mine, iatã, ºi Eu, cu voi sunt, ºi vã sunt
Tatã, ºi bogãþie de slavã vã sunt Eu vouã, ºi mângâiere vã sunt
dacã v-am ales ca sã fiu cu voi în lume ºi apoi sã vã port pe
braþele slavei, iar voi sã lucraþi pentru cer, dupã cum ºi lu-
craþi, ca sã rãscumpãr fãptura cea cãzutã, ca sã lucraþi cu
Mine aceastã salvare a fãpturii. 

Eu vã sunt adãpost ºi ocrotire tare în lume. Eu cu voi
sunt dacã v-am ales pentru lucrul Meu, pentru lucrul plinirii
vremilor cerurilor, ºi v-am dat putere sã credeþi în Mine ºi sã
sãvârºiþi faptele credinþei ºi sã vã socotesc pârga începutului
cel nou, care vine cu Mine, ºi apoi sã vã înveºnicesc, cãci asta
este plata pentru care staþi dupã adevãr întru Mine în vremea
aceasta când nimeni nu Mã mai are dupã adevãr. 

Dar lumea e tare la cerbice ºi nu crede în înveºnicirea
care vine cu Mine în vremea aceasta. Nu crede lumea, cãci lu-
mea e deprinsã cu cele ale morþii ºi nu are putere sã creadã
aºa cum credeþi voi. Nici voi nu aþi fi crezut dacã Eu nu v-aº
fi dat putere sã credeþi. Puterea credinþei în cele ce Eu vã ves-
tesc vouã pentru ca sã vã înveºnicesc, puterea credinþei voas-
tre va înnoi pãmântul, ºi va fi cer nou ºi pãmânt nou, dupã a
Mea fãgãduinþã pentru vremea aceasta, cãci aceasta este vre-
mea în care sunt ajuns cu voi, copii ai credinþei celei nemai-
auzite prin veacuri. Cã iatã, a venit vremea rãscumpãrãrii tru-
purilor ºi nu mai este credinþã pe pãmânt. Tocmai acum, iubi-
þilor, tocmai acum este aceastã vreme a necredinþei celei mari,
nemaiauzite prin veacurile cerurilor, o, tocmai acum! Dar
iatã, am în voi rãmãºiþã, dar micuþã este rãmãºiþa aceasta, ºi
din voi voi prãsi fii ai credinþei ºi credinþã din credinþã, ºi aºa
voi pregãti calea întoarcerii Mele dupã cum am fãgãduit la
început. 

Dar lumea ºi duhul ei nu are timp sã audã de la Dom-
nul, de la Cel ce vine luminând prin întuneric, cãci lumea are
idolul ei, are dumnezeul ei, dar Eu le voi sta împotrivã celor
mândri ºi le voi descoperi goliciunea ºi goana rãtãcirii lor.
Lumea M-a cumpãrat pe Mine pe bani; pe bani M-a cumpã-
rat, ca sã Mã rãstigneascã M-a cumpãrat. Iatã, de aceea M-a
cumpãrat. Sã Mã fi cumpãrat sã le fiu Mântuitor, dar nu a fost
aºa, ºi nici azi nu este altfel, cãci cel mare grãieºte dupã pofta
sufletului sãu ca sã osândeascã lumina cea de la înþelepciu-
nea adevãrului. Cel mai bun este ca spinul de pe fruntea Mea,
iar cel mai curat este ca o cursã pentru cel de lângã el, ºi nu
mai este om drept ºi nepãtat de vreme, ºi iatã, Eu vin ca sã pe-
cetluiesc cu pecetea cea vie pe tot sufletul care va fi sã ia
calea cea veºnicã a slavei Mele între oameni. 

Eu sunt Domnul, Care iert ºi trec cu vederea pãcatele
rãmãºiþei cea spre moºtenire Mie, ºi voi strânge cu aceastã lu-
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crare de luminã prin cuvânt pe toþi cei de care Mã voi îndura
în vremea aceasta, cãci Eu iubesc îndurarea, mãi copii, ºi scot
de la faþa Mea pãcatele rãmãºiþei fãpturii Mele, ºi printr-o rã-
mãºiþã micã voi lucra ca sã-Mi întind îndurarea peste toatã
fãptura care a fost, ºi voi fi Mântuitor fãpturii Mele ºi o voi
rãscumpãra, ºi ea se va bucura de îndurarea Mea.

Dar ce am Eu sã vã spun vouã, ºi pentru ce am coborât
ca sã rostesc cuvânt? Iatã, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh, sã fie binecuvântatã cea de a treia vestire a
învierii Duhului Sfânt, spre vestirea ºi pregãtirea slavei în-
toarcerii Domnului Iisus Hristos, dupã cum este scris. Dar Eu
vã spun vouã cã M-am ºi întors, ºi lumea nu ºtie cum vine
aceasta. 

Iatã-Mã prin cuvânt. Eu sunt Cuvântul, iar numele
Meu, cel întru cea de a doua venire a Mea, acesta este numele
Meu: Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu, ºi prin cu-
vânt Îmi pregãtesc arãtarea ºi slava Mea întru care Mã voi lã-
sa arãtat ºi celor care Mã împung în cuvântul Meu cel care es-
te cu voi pentru ca sã-l vestiþi de pe acoperiºuri. ªi iatã, voi,
aºa lucraþi, cãci v-am fãgãduit sã folosim locul cel mai sfânt
ca sã vestim din culmile lui, ºi sã folosim acoperiºul cel mai
înalt, din care sã grãiesc, cãci dacã vestitorii tac, vor vorbi
piatra ºi fierul ºi lemnul, ºi uneltele vor vesti, ºi Domnul va
împrãºtia lucrarea de vestire a slavei care vine pe pãmânt, pe
pãmântul României, þara cea aleasã de Tatãl Meu. 

Fiþi binecuvântaþi! Eu iarãºi ies cu voi; cu voi întru
Mine ca sã vindecãm omul de necredinþã ºi de împietrire ºi de
lãcomia cea pieritoare de viaþã vie, iar voi sã nu ziceþi cã sun-
teþi sãraci acum, cã iatã, totuºi lucrãm ºi dãm înainte prin
greul vremii. Voi Mã aveþi pe Mine bogãþie ºi slavã, ºi Eu vã
fãgãduiesc cã Mã voi îngriji pentru voi ca sã puteþi vesti pe
Dumnezeu la cei din întuneric. Lumea nu are iubire pentru
Domnul, dar Domnul are iubire. Lucraþi, ºi binecuvântatã sã
vã fie lucrarea inimilor voastre ºi a mâinilor voastre, cãci Eu
sunt Creatorul, Care lucrez prin voi, ºi vom scrie aceastã lu-
crare de slavã pe orice bucãþicã, pe orice petec; vom scrie ºi
pe apã, ºi pe frunzã, ºi pe soare, ºi pe lunã, ºi pe multe inimi
vom scrie aceastã lucrare de cuvânt dumnezeiesc. V-am dat
ajutorul, ºi iatã, scriem slovele acestei lucrãri, cãci îngerilor
Mei poruncesc ºi vã ajutã vouã, ºi iarãºi vom lucra ºi vom îm-
pãrþi viaþã. 

Pace vouã ºi binecuvântare vouã! Eu le fac pe toate
noi, prin înþelepciune cereascã, lucrãtoare în vremea aceasta
de început nou peste fãptura Mea. 

4/17 decembrie 1993

Cuvântul Domnului cãtre doctorul Edgar Nicolau 

Îndemn la viaþã sfântã. 

II atã, rostesc vouã o cãrticicã micã ºi vã spun prin ea
sã fiþi precauþi ºi sã cereþi binele cel ceresc peste

omul care v-a gãsit pe voi lucrând întru Mine ºi care a rupt de
la el ºi a dat lui Dumnezeu, de ªi-a împlinit Domnul ivirea în-
ceputului cel nou care se va lãsa peste România, ºi, de la ea
peste neamurile pãmântului. El a dus sfinþenia Mea în casa
lui, cãci tot ce lucraþi voi este planul Meu din vremea aceas-
ta. El a cumpãrat pe bani mântuire, iubiþilor, chiar dacã el
n-ar putea crede întru totul mântuirea pe care Eu am fã-
gãduit-o peste cei de care Eu Mã îndur în acest întuneric. Ce-
reþi binele ceresc peste el, cã el umblã printre morþi, ºi moar-
tea se atinge de el pe toate uliþele, dar puterea Mea este îndu-

rãtoare ca sã-l ocrotesc ºi sã-i scot sufletul din cursele sale,
cãci nimeni nu-l iubeºte pe el dupã adevãr, iar adevãrul Eu
sunt, ºi voi sunteþi fiii Mei, ºi iubiþi dupã adevãr precum v-a
învãþat Dumnezeu. Iubiþi-l pe acesta dupã adevãr ºi daþi-i de
la Mine ceea ce nimeni nu-i poate da, cãci nimeni nu-i dã lui
cu adevãrat. O, Eu i-aº lucra scãpare tare ºi slavã mare ºi i-aº
pregãti un loc în care sã intre ºi sã se cureþe mereu de moartea
din el ºi de cea din jurul lui, cã nici el nu se grãbeºte sã prindã
gustul vieþii Mele, ºi zãboveºte, ºi Eu va trebui sã-i pregãtesc
plata pentru lucrarea lui de înger ajutãtor.

Eu aºa v-am spus vouã, ºi din vreme v-am spus când
nu înþelegeaþi cum vom lucra dacã v-am spus sã arãtaþi înce-
putul cel nou peste pãmânt. ªi v-am spus cã am pregãtiþi în-
geri ajutãtori pe pãmânt ºi pe care-i voi da pildã în ziua Mea
cea mare, cã au avut ºi au dat Domnului ºi ucenicilor Sãi, ºi
iatã, ferice celui ce dã din bogãþia sa sãracilor. Eu sunt Omul
Cel sãrac, sãlãºluit în cei sãraci cu duhul, ºi nu am bogãþii vã-
zute, dar am grijã de planul Meu cel ceresc, spre rãscumpãra-
rea fãpturii. Am iconomi în lume ºi pregãtesc pentru ei fapte
spre lucrare ca sã le fac loc în corturile drepþilor Mei. Aº voi
sã-l înveºnicesc ºi pe acesta cu un ceas mai devreme, dar scris
este: «Nu treziþi pe draga Mea pânã nu-i va fi ei voia». ªi ia-
tã, Eu vã spun ºi vouã, ca ºi celor de atunci: «Cel ce nu este
împotriva noastrã, acela este cu noi». Amin. El v-a mãrturisit
pe voi ca fii ai cuminþeniei cereºti ºi ai lucrãrii cereºti. Sã fie
cunoscut acest nume ca slujitor pentru descoperirea minunii
care s-a lãsat descoperitã în mijlocul României Domnului.
Dacã el vã cinsteºte pe voi pentru Mine, iatã, Eu las cuvânt
vouã: daþi-i acestuia nume de cinste, ca sã ºtie cei îngâmfaþi
în duhul lor ºi sã-L caute pe Domnul cu inima ºi nu cu min-
tea, ca sã Se lase Domnul descoperit. 

Aceastã cãrticicã sã fie aºezatã spre mãrturie, cãci toate
vor mãrturisi în ziua aceea a mãrturiilor. 

Când am venit întrupat între oameni, tot aºa a fost ºi
atunci; tot din depãrtãri au venit magii, cu purtarea de grijã a
Tatãlui Meu, ca sã propãºeascã lucrarea Fiului între oameni.
Lucrarea Mea avea trebuinþã de ajutor, ºi am avut pe Mel-
chior, ºi a purtat grijã de lipsurile lucrãrii Mele. Mãicuþa Mea
era de neam de rege, dar era sãracã ºi neluatã în seamã de stã-
pânii lumii de atunci. Aºa a fost mereu, cu greu s-a purtat lu-
crarea lui Dumnezeu în strâmtoarea vremii. Iar voi, cei care
ºtiþi acestea, fiþi credincioºi, cãci Cel ce a fãcut minuni atunci,
va face ºi mai mari minuni acum cu voi, cei ce pliniþi rãbda-
rea Mea în lume. ªi spuneþi de la Domnul acestei inimioare
de fiu al trudei Domnului pe pãmânt, aºa sã-i spuneþi: „Fe-
reºte-te, fiule, de prieteni, cã de duºmani te feresc Eu, te iz-
bãvesc Eu. Fereºte-te sã dai inima Mea ºi a ta prietenului
tãu, cãci prevederea este adevãratã salvare pe drumul cel
plin de ispite, ºi te roagã Mie sã nu cazi în ispite. Eu nu te cad
în ispite, dar sã nu cazi, tatã. Eu binecuvintez strigãtul inimi-
lor cãtre Dumnezeu. Eu vin curând, ºi plata Mea este cu Mine
ca sã dau fiecãruia dupã cum este fapta sa“. Amin. 

Eu pe câþi îi iubesc îi sprijin prin cuvânt în vremea
aceasta. Ferice celor ce au gãsit lucrarea cuvântului Meu în
mijlocul lumii ºi ieslea cea caldã unde am sãlaº prin cuvânt.
Ferice celor ce primesc pe trimiºii Mei cei micuþi, cã aceia
platã de trimiºi ai Mei vor lua de la Mine în ziua slavei Mele
care vine cu Mine. Eu vin curând, curând. Amin. 

Pace vouã, copii ai cuvântului Meu! Pace ºi binecuvân-
tare peste ieslea Mea, cãci numele Meu este Cuvântul lui
Dumnezeu! 

Pace vouã întru Mine! Amin, amin, amin. 
4/17 decembrie 1993
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