CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU DIN ANUL 1994

Praznicul Naºterii Domnului
Înþelepciunea credinþei cea din cer.

E

u sunt învierea ºi viaþa celor ce ºtiu cum sã creadã în Mine. Eu sunt uºa, ºi cine ºtie cum se intrã
pe aceastã uºã, acela va fi cu Mine întru împãrãþie de credinþã. Cel ce crede în Mine, acela ºtie cum sã creadã, iar cel ce
nu ºtie cum sã creadã, puþinã împãrãþie de cer are unul ca acela. Unul ca acela are împãrãþie de pãmânt, nu de cer, ºi acela
stã pe pãmânt cu Mine, ºi nu merge cu Mine întru cele din cer
coborâte.
Pace vouã, fiilor, cãci pacea Mea o dau celor ce ºtiu
cum sã creadã în Mine, celor ce Mã cunosc pe Mine întru cele
zidite de Mine ºi lucrate de Mine în toatã clipa.
Pace vouã, ºi sãrbãtoririi naºterii Mele din Fecioarã,
cãci proorocii au proorocit, ºi Eu am împlinit ºi M-am sãlãºluit în pântecele Fecioarei ºi M-am arãtat apoi Om între oameni, ca sã repar pe om ºi sã-l aºez din nou întru cele din care
a cãzut omul, sã repar calea omului spre Mine, iar omul sã repare calea lui spre Mine. ªi iatã ce fel de credinþã se cere de
la om pentru aceastã reparare, ce fel de umilinþã ar fi sã se vadã la fiii oamenilor care ar da sã ia calea spre Mine ºi ca sã
fie cu Mine ºi cu cele cereºti întru Mine. Dar iatã, tatã, cã nici
fiii lui Dumnezeu nu ºtiu cum sã creadã în Mine, cum sã Mã
cunoascã pe Mine întru lucrãrile cereºti, ºi ce sã mai zicem
despre fiii oamenilor, dacã fiii lui Dumnezeu n-au înþelepciunea credinþei! Au înþelepciune, au, dar înþelepciunea credinþei
covârºeºte orice cunoºtinþã care vine de la om.
Fereºte-te, creºtine, de înþelepciunea care vine de la
om, cãci fiii lui Dumnezeu trebuie sã fie aºa cum a fost
Avraam întru credinþã, aºa cum a fost Melchisedec întru credinþa sa în Cel Preaînalt. De ce v-am spus Eu vouã cã voi trebuie sã aveþi credinþã cum nu s-a mai pomenit în veacurile cerurilor? Iatã, de aceea v-am spus, cã uitaþi-vã voi cã nu mai
este credinþã pe pãmânt. Vedeþi voi despre ce fel de credinþã
am vorbit Eu când am spus cã «Atunci când Mã voi arãta la
oameni, voi mai gãsi credinþã de la oameni pe pãmânt»?
O, cãutaþi credinþa în cer, mãi copii, cã pe pãmânt nu
este credinþã. Hai sã judecãm cu înþelepciune cereascã, ce fãcea Dumnezeu dacã nu gãsea credinþã atunci când Eu am venit ca sã Mã nasc din Fecioarã ºi sã Mã arãt oamenilor? Cãci
am lucrat duh de credinþã peste pãstorii de la stânã, peste craii
cei ce au strãbãtut depãrtãrile, ºi pe care i-am cãlãuzit prin
stea pânã la ieslea naºterii Mele ca sã mãrturiseascã aceºtia
despre împlinirea proorociilor naºterii Mele din Fecioara cea
proorocitã de prooroci. Iatã, unii ca aceia din vremea naºterii
Mele au ºtiut cum sã creadã ºi cum sã mãrturiseascã ceea ce
au crezut.

Avraam a ºtiut sã creadã ºi sã-ºi mãrturiseascã credinþa
ºi sã rãmânã în faþa Domnului pãrintele celor ce cred în Dumnezeu prin lucrãrile cereºti, lucrate de Dumnezeu între oameni. ªi iatã, popor iubit, cã în mijlocul tãu am avut ºi voi
avea mereu iesle ºi lucrare, ºi tu nu vrei sã crezi aºa cum se
cãdea sã crezi, ºi nici în mijlocul tãu când voi cãuta nu voi gãsi credinþã ca în cer. Credinþa trebuie sã coboare din cer peste tine, dar iatã, cerul la cer trage, ºi credinþa la credinþã trage. Eu am lucrat peste oameni mântuire ºi vindecare prin credinþã, mãi copii, dar poporul Meu nu lucreazã tot aºa cu
Dumnezeu, iar Dumnezeu aºa ºi nu altfel lucreazã.
Iatã, pãstorii ºi magii au crezut ce au vãzut ºi ce le-a
vorbit Duhul Sfânt, ºi apoi au mãrturisit ºi s-a rãspândit prin
veacuri mãrturisirea lor ºi credinþa lor, întãrind adevãrul lucrãrii lui Dumnezeu între oameni din veac în veac. Aºa va fi
ºi cu lucrarea pe care o lucrez Eu în mijlocul tãu, popor ales
de Mine ca sã Mã aciuez în mijlocul tãu cu lucrarea Mea, cu
ieslea cuvântului Meu în mijlocul tãu, cãci oamenii vor înþelege ºi vor crede ºi se vor face fiii lui Dumnezeu prin credinþã, prin credinþa fiilor acestei lucrãri, care ºtiu sã creadã aºa
cum a crezut Avraam, ºi cãrora le socotesc dreptate, precum
lui Avraam i-am socotit credinþa lui neprihãnire ºi dreptate.
E sãrbãtoarea Crãciunului, dar lumea nu ºtie cum sã se
bucure de aceastã sãrbãtoare. Lumea face altceva în amintirea
naºterii Domnului Iisus Hristos. O, e mare lucru sã ºtie omul
ce este bucuria umilinþei întru aceastã sãrbãtoare, întru sãrbãtorile cerului pe pãmânt, ºi vreau sã înþeleagã poporul creºtin
ce înseamnã umilinþa bucuriei, ºi bucuria umilinþei întru sãrbãtoare cereascã. Dar iatã, cea mai mare sãrbãtoare cereascã
în creºtin este credinþa lui în lucrãrile lui Dumnezeu ºi înþelepciunea cereascã coborâtã peste el prin lucrarea credinþei.
Eu vreau sã stau de vorbã cu duhul acestui popor, ºi vin
sã-Mi vestesc pe strãjerii ieslei cuvântului Meu sã stea cu duhul atent, cu auzul atent, cã Eu voi coborî cuvânt pentru naºtere de sus întru creºtinul Meu ºi voi hrãni din nou pe poporul
Meu prin cuvânt, cãci Eu sunt pâinea vieþii, ºi cine mãnâncã
din ea i se vor deschide ochii ca sã vadã pe Dumnezeu. Cine
mãnâncã din aceastã pâine, acela ºtie cum sã mãnânce, iar cine nu mãnâncã din ea, acela rãmâne tot flãmând, tot fãrã saþ
ºi fãrã înþelepciune cereascã.
Pace vouã, celor din grãdina cuvântului Meu! Eu sunt
Cel ce am venit nãscut din Fecioarã ca sã stau cu cei credincioºi, cu cei cereºti întru cei credincioºi ºi cu slava cereascã
în mijlocul credinþei. Credinþa este împãrãþia cerurilor înãuntrul celui credincios, dar credinþa cea din cer ºi nu din pãmânt, mãi copii ai poporului Meu; din cer, tatã, ca sã fiþi cei
mici din care va rãsãri un popor nou, dupã fãgãduinþa fãcutã
peste Avraam ºi ai cãrei moºtenitori mici sunteþi voi, cei ce
credeþi ca Avraam în vremea aceasta de bunãvestire a aºezã-
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rii împãrãþiei lui Dumnezeu aºa cum a fost ea la început în
om.
Pacea Mea o las peste voi, ca sã credeþi în Mine întru
Duhul Sfânt ºi prin Duhul Sfânt. Aceasta este credinþa care
vine de la Duhul Sfânt, adicã din cer peste voi, cãci credinþa
nu este pentru toþi, ºi este numai pentru cei ce stau întru Duhul Sfânt. Amin.
Binecuvântatã sã vã fie vouã cãlãtoria de azi. Duceþi cu
voi chipul sfinþilor ºi puterea sfinþilor care au crezut ca Avraam, iar aceastã putere luatã din locul lucrãrii Mele, sã se atingã de duhul ºi de inima mulþimilor ºi sã ia focul Duhului
Sfânt mulþimile ºi sã încãlzeascã pretutindeni.
Ce bucurie pe cer, mãi copii, pe sfinþii din cer când voi
ieºiþi cu lucrarea lor în mijlocul lumii ca sã învieze duhul lumii ºi sã ia Duh Sfânt duhul lumii! Mergeþi cu toatã slava
Mea dupã voi, cãci slava Mea s-a odihnit ºi se odihneºte peste
lucrarea sfinþilor Mei ºi peste voi, cei ce credeþi prin cei sfinþi
care au crezut mai înainte de voi.
Binecuvântatã sã fie toatã lucrarea acelui loc de bunãvestire a Domnului între oameni. Binecuvântare de Duh Sfânt
sã stea peste graiul ºi peste inima vestitorilor Mei care stau în
numele acestei lucrãri în faþa mulþimilor. Pace peste voi ºi
peste ei, ºi peste cei ce cred ca voi ºi ca ei, dar înfierbântaþi-vã
duhul credinþei ºi duhul vestirii celei mari, cãci împãrãþia
Mea se împarte celor ce cred prin voi, copii ai lucrãrilor cereºti coborâtã prin credinþa voastrã între oameni. Amin.
25 decembrie 1993/7 ianuarie 1994

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan
Taina lucrãrii de famen în trupul ºi în duhul omului. Lecþie de fire
dumnezeiascã în trup. Pãcatul trebuie osândit în însuºi trupul
omului.

D

umnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt binecuvinteazã cuvântul ºi sfatul cuvântului care se coboarã acum din sânul Treimii cereºti pentru ca sã hrãneascã
poporul cel cu nume sfânt. Amin.
Eu sunt pâinea care se coboarã din cer. Eu sunt Cuvântul, ºi cobor la poporul cel cu nume sfânt, ca sã-l hrãnesc prin
cuvânt. Cuvântul este pâinea care se coboarã din cer ºi din care se hrãnesc cei ce cred din poporul cel cu nume sfânt, iar cei
ce nu cred pe Dumnezeu Cuvântul, Care Se coboarã prin cuvânt, aceia se hrãnesc prin auz, dar nu ºi prin credinþã, ºi aceia nu se hrãnesc, ºi aceia nu cresc mari prin cuvânt. Aceia
sunt piperniciþi, ºi dacã au putere, n-au putere bunã, ºi au putere dãunãtoare pentru mântuire, ºi au putere de necredinþã
cei ce nu cred.
Pace þie, popor cu nume sfânt! În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, pace þie, popor cu nume de Ierusalim, cãci Ierusalim este nume sfânt, ºi acesta este numele pe
care-l porþi din darul lui Dumnezeu, popor cu nume sfânt, popor unit cu Ierusalimul cel de sus, care s-a coborât peste tine,
dupã cum era scris în Scripturi pentru vremea aceasta, ºi despre care a scris Ioan cel iubit prin Scriptura care grãieºte:
«Am vãzut cetatea sfântã, Noul Ierusalim, coborându-se din
cer, de la Dumnezeu, iar glasul Celui de pe tron a grãit: iatã,
noi le fac pe toate». Amin.
O, popor cu nume sfânt, proorocit din vremea începutului împãrãþiei cea nouã a lui Iisus Hristos! Am hotãrât sã cobor iar spre tine prin cuvânt ºi sã-þi amintesc sã nu fii numai
cu numele popor al lui Dumnezeu, ci sã fii cu viaþã sfântã ºi
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pregãtitã bine înaintea Celui ce vine. Dar nu sã te pocãieºti
numai pentru o vreme, nu aºa, ºi sã stai mereu priveghind. Nu
priveghea numai un timp, ci privegheazã pânã la capãt ºi crede pânã la capãt ºi lasã-L pe Dumnezeu sã lucreze peste tine
cum ºtie El, cum vede El cã trebuie. Sã nu fii numai cu numele popor al acestei lucrãri dumnezeieºti, ºi sã fii cu fiinþa
ºi cu viaþa ºi cu toate îndeletnicirile, ºi sã fii cu credinþã ºi
prin credinþã, cã aceasta va fi prima fericire rostitã peste fiii
acestui popor: ferice celui ce a fost chemat ºi a crezut apoi în
aceastã lucrare a lui Iisus Hristos, Care a venit prin cuvânt ca
sã-ªi gãteascã bine calea celei de a doua arãtãri în mijlocul
oamenilor. Ferice vouã, celor ce credeþi în aceastã coborâre
cereascã pe pãmânt! ªi iarãºi zic: vai vouã, celor ce aþi dat de
acest izvor, de acest cuvânt de mântuire, ºi aþi fost necredincioºi ºi ispititori ºi aþi pãrãsit aceastã coborâre cereascã!
Poporule iubit, scoalã-te spre fericire ºi nu spre vaiet,
cã aceste douã cuvinte vor conduce de-a dreapta ºi de-a stânga pe fiii acestei lucrãri.
O, am încã multe sã-þi spun, popor cu nume sfânt, dar
le poþi tu purta de-acum? Iatã, cei ce cred pe Dumnezeu Cuvântul se bucurã purtând tot ce aduce cuvântul de la Dumnezeu, iar cei ce nu cred, aceia nu pot purta cele cu care Eu vin
de-acum. Aceia nu pot crede, fiindcã celor ce ispitesc pe
Dumnezeu Cuvântul întru lucrarea Sa, acelora nu le este datã
puterea sã creadã. Eu aºa am spus celui ce M-a rugat de vindecare zicându-Mi: «Doamne, dacã poþi, fã-mi bine», iar Eu
i-am rãspuns: «Dacã poþi crede, totul se poate împlini». ªi am
auzit credinþa lui ºi rugãciunea lui ca sã-l ajut ºi ca sã-i dau
putere sã creadã, cãci a spus: «Cred, Doamne. Ajutã-mi în necredinþã, ajutã-mi sã cred».
Apostolii Mei credeau, ºi se rugau sã le mãresc credinþa, dar nu stãteau nepãsãtori în credinþã. Se rugau spunându-Mi:
«Adaugã, Doamne, credinþei noastre, adaugã credinþã». ªi
tu, iubitul Meu popor, ai avut în mijlocul tãu slava lui Dumnezeu, ºi tot n-ai ºtiut cum sã crezi în ea, cãci lucrarea aceasta
este slava lui Dumnezeu în mijlocul tãu, dar cine n-a stat mic
sub ea, acela n-a înþeles pe Dumnezeu întru lucrarea Sa, întru
mãrirea Sa, cãci acela n-a folosit sfiala cea sfântã de care avea
atâta nevoie acest popor chemat, ca prin sfiala cea sfântã sã fi
dobândit har înaintea lui Dumnezeu.
Iatã ce veste îþi dau, iubitul Meu popor, chematul Meu
ucenic, primitul ºi miluitul Domnului. Îþi dau veste pentru lucrarea smereniei ºi a pocãinþei întru tine, tatã. Îþi dau de ºtire
cã tu n-ai avut sfialã faþã de Mine ºi faþã de cuvântul Meu lãsat peste tine ºi faþã de mãreþia Mea în mijlocul tãu. ªi dacã
n-ai avut, ºi dacã n-a fost sã se defãimeze numele Meu ºi lucrarea Mea, iatã, te-am þinut aºa cum ai stat, aºa cum ai vrut
sã stai ºi cum ai vrut tu sã-L înþelegi pe Dumnezeu. ªi s-a întâmplat cu fiul acestui popor aºa cum a fost cu Saul, care era
uns prin prooroc, dar care fãcea ca el ºi nu ca Dumnezeu, cã
venea sã întrebe pe Dumnezeu ºi dupã ce a plecat Samuel
proorocul din mijlocul poporului Israel, dar Domnul nu S-a
mai uitat spre Saul ºi nu i-a dat rãspuns prin nimeni ºi prin nimic. ªi când el a vãzut aºa, s-a dus sã întrebe prin fir strãin de
Dumnezeu, strãin de lucrarea care-l unsese pe el, ºi a rostit
Samuel din mormânt moartea lui Saul pentru necredinþã ºi
pentru mãrire de sine ºi pentru împotrivire, mãi copii.
O, n-ai fost smerit, popor iubit, ºi mereu M-ai ispitit,
iar când nu-þi mai plãcea sã Mã port cu dreptate cu tine, plecai, tatã, ºi te duceai sã întrebi pe la prooroci, ca sã faci tu din
ei prooroci mincinoºi împotriva Mea ºi a lucrãrii Mele cu tine, popor miluit de cuvântul cel rupt din braþele Treimii ce-
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reºti. ªi te duceai din acest braþ ºi nu stãteai cu Mine ºi cu cina cuvântului Meu în mijlocul tãu. ªi Eu am venit mereu ºi
te-am învãþat ºi te-am îndemnat ºi þi-am pus mereu mâna pe
ochi ca sã vezi, dar tu nu cunoºteai mâna Mea cereascã ºi te
supãrai pe mâna Mea ºi pe alifia Mea, pentru cã tu ziceai mereu cã vezi bine, poporul Meu iubit, ºi nu te-ai lãsat lucrat de
Mine, tatã, ºi iatã, acum vin în calea ta ca sã te îndemn spre
pocãinþã ºi ca sã lucrez Eu pentru pocãinþa ta ºi nu pentru necredinþa ta, cã va fi greu ºi dureros dacã vei rãmâne sã lucrez
peste necredinþa ta, cã Eu voi veni, ºi vei vedea cã am fost Cel
ce am lucrat ca sã te izbãvesc. Adu-þi aminte de Petru, care a
plâns cu amar când a ajuns sã înþeleagã cã Eu am fost Cel
mãrturisit de el Hristosul lui Dumnezeu ºi cã n-am fost mincinos întru lucrarea Mea între ucenicii Mei de atunci. ªi dupã
aceea i-a pãrut rãu pe veci lui Petru cã n-a lucrat cu sfialã faþã
de Dumnezeu, Care venise sã fie cu el. Cã Eu când M-am plecat sã-l spãl pe picioare, el s-a scuturat împotrivindu-se, deºi
Eu îi spusesem lui prin cuvânt: «Ceea ce fac Eu acum, tu nu
înþelegi, dar vei înþelege». ªi iar, din nou fãrã sfialã, a zis
apoi: «Doamne, spalã-mi ºi capul». ªi Eu, rãbdãtor ºi smerit,
i-am spus: «Cel ce s-a spãlat este curat». Eu lucram ca sã-i
pregãtesc ºi sã-i împlinesc întru lucrarea Mea pe care aveau
s-o ducã din loc în loc apoi, dar ei, ca niºte neînþelegãtori ºi
nesfioºi, loveau în cuvântul Meu cel rostit peste ei ºi Îmi întorceau cuvântul cu alt cuvânt, cã nici ei ºi nici tu, poporul
Meu, nici tu, ucenicul Meu cel de acum, nu înþelegi cã da e
da ºi nu e nu, iar cel ce nu face aºa, acela cade în judecatã prin
aceastã împotrivire. Aºa este scris: «Da al vostru sã fie da ºi
nu sã fie nu, ca sã nu cãdeþi în judecatã».
Eram la cinã ºi vorbeam cu ucenicii Mei, ca sã-i pregãtesc prin cuvântul rostit peste ei ºi prin împlinirea cuvântului
rostit, cã de aceea rosteam cuvinte, rosteam ca sã se împlineascã. Le-am dãruit cina ca sã înþeleagã ei cã în felul acesta
voi rãmâne cu ei în veac. ªi pe când îi învãþam, i-am spus lui
Petru, care M-a mãrturisit Hristosul lui Dumnezeu, i-am spus
cã satana vrea sã-i cearnã vânturându-i ca pe grâu. I-am spus:
«Petre, Eu M-am rugat ca sã nu piarã credinþa ta cea mãrturisitã ºi sã te întorci dupã patima Mea ca sã întãreºti pe ucenici cu aceastã mãrturisire». Eu am fost adevãrat Hristosul
Domnului, dar ei n-aveau atunci cum înþelege decât cu credinþa, aºa cum a fost ºi cu Avraam. Aºa i-am spus lui Petru:
«M-am rugat ca sã nu piarã credinþa ta», dar el din nou ºi-a
întãrit cuvântul sãu spunând cã el este gata sã meargã la
moarte cu Mine ºi cã nu Mã va pãrãsi. Iatã ce înseamnã cuvântul rostit, cãci ei aveau ungere de la Mine ºi aºa era ºi la
ei, da al lor trebuia sã fie da. S-a grãbit Petru, ºi dacã nu s-a
þinut de cuvânt, a cãzut în judecatã, dupã cum este scris: «Da,
da, ºi nu, nu, ca sã nu cãdeþi în judecatã». N-a stat Petru cu
sfialã de vorbã cu Mine, ºi atunci i-am vestit cã pânã la cântatul cocoºilor se va lepãda de Mine. Nu era smerit acest ucenic, n-avea sfialã, ºi se purta cu Mine ca ºi cu un om, dar Eu
eram ºi Dumnezeu.
O, poporul Meu iubit, tot aºa te-ai purtat ºi tu cu Mine
prin aceastã lucrare, ºi de aceea te-ai lepãdat mereu de Mine
pânã acum. Te-ai lepãdat de Mine, tatã, ºi n-ai stat pânã la capãtul cinei cu Mine. Cine a plecat înainte de terminarea cinei?
Stãteam cu ucenicii întru cina cea tainicã ºi am frânt din pâine ºi le-am pus pe masã, ºi am pus ºi paharul, ºi am rostit lucrarea cinei, ºi Iuda a luat bucãþica, ºi apoi a ieºit numaidecât,
ºi a fãcut rãu dacã a plecat mai înainte de sfârºitul cinei. Iatã
ce înseamnã sã nu stai pânã la sfârºit cu Dumnezeu ºi cu izvorul care þi-a spãlat ochii ca sã vezi. Aºa se întâmplã cu cel

ce pleacã de lângã Mine, acolo ajunge cel ce pleacã, fiindcã
cel ce pleacã, acela M-a ºi vândut. Dar n-ai înþeles Scriptura
aceasta, popor chemat de Mine la cina cuvântului Meu, cã dacã înþelegeai, nu plecai ºi nu Mã vindeai, ºi erai acum ucenic
întãrit, ºi ai fi plecat cu Evanghelia Mea ca sã deschizi ochii
oamenilor mãrturisind aceastã lucrare cereascã, aceastã cinã
cu care Eu stau în mijlocul tãu de patruzeci de ani, popor cu
nume sfânt, care ai mâncat din cer ºi nu de pe pãmânt, ca sã
ai nume sfânt ºi ca sã fii sfânt, cã nu poþi sã ajungi cu sfinþii
din cer dacã acum nu eºti sfânt, dar cine înþelege aceastã
adâncime de cuvânt?
Am auzit cuvântul unui preot care a spus cã sfinþii nu
sunt pe pãmânt, ºi sunt numai în cer. Dar prin ce au ajuns aceia sfinþi ai cerului? Nimeni nu poate fi în ceata sfinþilor în cer
dacã nu a fost sfânt pentru aceastã platã de sfânt, cãci în cer
nu este ca pe pãmânt. Pe pãmânt e numai nedreptate ºi slavã
deºartã ºi rãsplatã mincinoasã, dar în cer nu e ca pe pãmânt,
iubitul Meu popor, ºi acest adevãr trebuie sã-l înþelegi acum,
tatã, cã dacã ai fi ºtiut sã înþelegi cã în cer nu este ca pe pãmânt, poate cã te-ai fi sfiit mai mult în faþa lui Dumnezeu.
Dar tu ai fost mai neaplecat decât Petru atunci, ºi mult mai
lungã vreme am stat Eu biruit de tine aºteptându-te sã te îndupleci ºi ca sã înþelegi cuvântul rostit de Dumnezeu ºi sã stai
cu sfialã lângã Mine. O, Eu sunt prietenul tãu, aºa cum am
spus, dar sunt din cer, tatã, ºi Eu am spus cã împãrãþia Mea
nu este de pe pãmânt, ºi este din cer. O, de câte ori M-ai pus
tu dregãtor peste pãmântul tãu, de câte ori! ªi tu ºtiai cã Eu
nu sunt de pe pãmânt, dar în zadar ºtiai, cã tu n-ai fost cu sfialã faþã de Dumnezeu, Care este din cer. Aºa ºi Petru a fãcut,
tot ca tine a fãcut, cu toate cã Mã mãrturisise pe numele Meu
de Fiu al lui Dumnezeu. Aºa ºi tu, fiule, ºi M-ai învârtit cu
tine patruzeci de ani. ªi dacã acum am fãcut o iesle nouã ºi
un cuvânt nou, lasã-Mã ca în cer în aceastã iesle, poporule iubit, cã de aici Eu te învãþ numai din cer, ca sã te deprind sã fii
ceresc, copilul Meu. Te aºteaptã cerul, tatã, ºi tu nici acum nu
ºtii ce înseamnã cer, dar iatã, Eu vin acum prin cuvânt nou ºi
îþi spun cã nu este cer lucrarea ta, cã þie þi-a pierit credinþa cea
bunã, ºi nici nu te-ai rugat sã-þi ajut în necredinþã, sã-þi ajut ca
sã nu pãþeºti ce a pãþit Petru, cãci câtã isteþime a dat el sã dovedeascã, pe atâta nevrednicie ºi nestatornicie a dovedit faþã
de Dumnezeu.
Cerul nu este pãmânt, tatã. Cerul este cer, ºi pãmântul
este pãmânt, ºi este cereascã unirea cerului cu pãmântul, nu
este pãmânteascã. Dar cum sã fac Eu cu tine ca sã ºtii bine
aceastã tainã cereascã? Iatã, pentru aceastã înþelepciune îþi
trebuie þie aplecare ºi pocãinþã adevãratã ºi amãnunþitã, ºi
sfialã sfântã îþi trebuie în faþa cerului, cã s-a aplecat cerul
pânã la tine, poporul Meu iubit, s-a aplecat ca sã te înveþe ce
este cer, ºi ce este pãmânt, ºi ce este om ceresc ºi trup ceresc,
cã, fii atent, sunt ºi trupuri cereºti, ºi trupuri pãmânteºti. O, de
când trebuia sã fii tu ceresc, popor cu nume din cer, popor cu
nume sfânt, cã asta este lucrarea la care trebuie sã ajung Eu
cu tine, Israele al fãgãduinþei. Am venit prin cuvânt în calea
ta ca sã te îndemn spre pocãinþã, ºi ca sã lucrez apoi lecþie cereascã peste tine. Am venit sã te nasc din nou, sã te nasc din
cer ºi sã nu-þi mai întinezi apoi cãmaºa cea pentru vremea
aceasta, cãci trebuie, tatã, sã-þi dau pe tine cãmaºa slavei care
vine din cer pe pãmântul României, poporul Meu cel sfânt din
mijlocul acestui pãmânt binecuvântat ºi proorocit de
Dumnezeu.
Iatã, lucrez lecþie cereascã peste tine, dar tu trebuie sã
înveþi, tatã, sã înveþi ca sã ºtii ce sã faci sã fii moºtenitor al
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slavei care vine cu Mine. Un picuþ, ºi vin pe nori la tine ca sã
vadã ºi lumea cã sunt cu tine, poporul Meu cel mic, întru care
am binevoit Eu pentru rãscumpãrarea fãpturii. Tatãl Meu a binevoit întru Mine, iar Eu L-am ascultat întru toate pe Tatãl,
dar tu, popor iubit, puþin de tot L-ai ascultat pe Cel ce a binevoit în mijlocul tãu cu lucrare cereascã.
O, popor cu nume sfânt, atâta rãbdare am avut cu tine!
Cu atâta rãbdare te-am hrãnit ºi te-am rãbdat învãþându-te, ca
sã ºtii lecþia împãrãþiei cerurilor, tatã, ºi sã încep cu tine împãrãþia cerurilor cea vãzutã, împãrãþia Mea întru duhul ºi trupul tãu, popor cu nume sfânt ºi cu alegere cereascã, fiindcã
din nou amintesc: nu voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales
pe voi, copii ai poporului Meu, ºi v-am ales ca sã vã deprind
sã aveþi fire dumnezeiascã, aºa cum a fost firea trupului Meu.
Eu de aceea am venit de la Tatãl ºi am luat trup, ca sã arãt la
oameni ce va sã zicã firea dumnezeiascã în om. Am luat asupra Mea toatã firea omeneascã pentru ca sã pot risipi pãcatele
oamenilor osândindu-le în trupul Meu, ºi sã le osândeascã ºi
oamenii apoi în trupul lor, dar oamenii au rãmas uniþi tot cu
pãcatele, pentru cã oamenii n-au luat de la Mine chipul firii
dumnezeieºti.
O, ce lecþii de fire dumnezeiascã am lãsat Eu la oameni, dar oamenii nu s-au folosit de aceastã minune, cãci Eu
am fost minunea întrupatã a lui Dumnezeu în om, ºi am devenit apoi calea oamenilor spre împãrãþia Tatãlui Meu, Care
M-a mãrturisit pe Mine din cer ca Fiu al Sãu în vremea botezului Meu prin Ioan.
O, poporul Meu, învaþã de la Mine, mãcar de acum învaþã, mãcar de acum mãnâncã pâine din cer, cãci cuvântul
acesta este pâine cereascã, ºi nici nu ºtii tu ce înseamnã aceastã tainã de coborâre a cuvântului la tine. Dar Eu vreau sã lucrezi cu Mine ca sã ºtii tu taina cuvântului Meu, cã iatã ce-þi
spun Eu, iar ceea ce spun, pe unii vã va bucura, iar pe mulþi
din voi îi va îndemna spre pocãinþã, ºi apoi spre înþelepciune.
ªi iatã ce-þi spun, popor iubit: îþi spun cã Eu, cât am stat cu
oamenii, am lãsat cuvintele Mele pe pãmânt, ºi am lucrat în
douã feluri ºi atunci, aºa cum am lucrat ºi cu tine, poporule
chemat la mila Mea cereascã. ªi cine M-a osândit atunci, aceia Mã osândesc ºi azi prin aceleaºi cuvinte de ispitire. M-au
osândit atunci oamenii legii ºi ai cãrþii. Mã osândeau pentru
cã nu Mã cunoºteau, fiindcã Eu eram din cer ºi nu din pãmânt. Eram Omul Cel nou, Cel ceresc, Cel nãscut de la Duhul
Sfânt, fãrã de sãmânþã, Cel nãscut din Fecioarã, ca sã fiu Om
ºi sã port fire dumnezeiascã arãtând omul cel nou, nãscut din
Duhul Sfânt, ca sã-l sui din nou la cer pe omul cel fãcut din
pãmânt, precum este scris: «Fãcutu-s-a omul cel dintâi cu suflet viu, iar cel de al doilea, cu duh dãtãtor de viaþã».
Am venit de la Tatãl ºi M-am fãcut Om de la Duhul
Sfânt, ºi când un om a venit ºi Mi-a spus «Învãþãtorule bun»,
Eu am coborât pânã la starea lui de om ºi i-am zis: «Sã nu-Mi
zici bun, cã Unul Dumnezeu este bun». O, dacã ar fi fãcut aºa
oamenii, dacã mãcar tu, poporul Meu, te-ai fi purtat ca ºi
Mine mai înainte de arãtarea Mea cu care vin curând, dacã ai
fi voit tu sã porþi aceastã fire a Mea, Eu te aveam ºi acum, ºi
te aveam mare, ºi aº fi lãsat putere peste tine, dar n-ai avut loc
în tine pentru puterea Mea. Ai vãzut în ce stãtea puterea Mea?
În smerenia Mea faþã de Tatãl, Cel ce Se numeºte Dumnezeu.
Dar tu, popor iubit, nu te-ai smerit în faþa acestei lucrãri care
a venit cu Mine de la Tatãl. Dacã te-ai fi smerit ca ºi Mine, ai
fi vãzut pe Domnul în aceastã lucrare ºi nu te-ai fi despãrþit
niciodatã de El, cã de tine a fost mai uºor decât atunci, pe vremea apostolilor Mei. Tu n-ai suferit ce au suferit mucenicii
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Mei de la cei ce încercau credinþa lor în Domnul, cã ucenicul
Meu cel de atunci Mã alegea pe Mine pânã la moarte, ºi dacã
era omorât de necredincioºi, era minune mare, cã din unul se
ridicau zece, ºi o mie, ºi milioane de fii ai împãrãþiei Mele cea
nevãzutã de ochii cei ce nu vãd. Dar tu, tatã, numai un pic ai
fost luat la întrebãri despre Mine, ºi te-ai ºi clãtinat, ºi te-ai ºi
speriat, ºi te-ai ºi ascuns, cã Eu ºtiam cã eºti laº ºi fricos ºi fãrã dragostea cea întreagã, ºi te îndemnam sã te ascunzi cu lucrarea Mea. Dacã aº fi vãzut cã ai putere de credinþã ºi de minuni prin credinþã, nu te-aº mai fi îndemnat sã te ascunzi, ºi
te-aº fi trimis din vreme la dregãtori ºi la împãraþi ºi la cei
morþi. Dar tu ai fost fãrã curaj, ºi Eu te-am miluit, cã dacã aº
fi vestit la vreunul din voi patimã aºa cum am vestit pe Petru,
n-aº mai fi avut acum popor. Dacã te-aº fi lãsat în suferinþã,
poporul Meu, ai fi spus cã nu sunt cu adevãrat cu tine prin
aceastã lucrare ºi M-ai fi tãgãduit. Dar te-am þinut Eu ca sã
stai, tatã. ªi pentru cã Eu te-am þinut ºi te-am numit poporul
Meu, tu ai zis în cugetul tãu cã eºti bun, ºi ai zis ºi altfel cã
eºti bun, cã dacã Eu încercam sã te curãþ de nedreptate ºi de
fire, tu nu Mã primeai, ºi te supãrai, pentru cã tu credeai cã
eºti bun ºi nu voiai sã zici cum am zis Eu celui ce Mi-a zis cã
sunt bun, iar Eu în tot timpul lucrãrii Mele peste acest popor
n-am putut sã þin pe nimeni cu Mine decât mângâindu-l ºi numindu-l bun, ºi fiul Meu numindu-l, fiul Meu bun. O, cu câþi
a trebuit sã Mã port aºa! Aproape cu toþi, tatã, cã altfel nu
aveam acum popor din lume luat. Din lume l-am luat pe fiul
acestui popor ºi i-am zis fiu bun, dar n-am auzit de la fiul
acestui popor sã spunã ºi el ca Mine ca sã se asemene cu Mine, sã spunã ºi el: „Doamne, numai Tu eºti bun, cãci Unul este bun, ºi Acela este Dumnezeu“. N-ai avut fire dumnezeiascã
aºa cum M-am arãtat Eu pentru ca sã înveþi de la Mine, dar
nici de la pãrinþii tãi cei de dupã Mine n-ai luat pildã, creºtine,
cã ei prin umilinþã ºi smerenie ºi prin frângerea voii ºi a firii
au ajuns în ceata drepþilor cei buni, care au luat fire dumnezeiascã între oameni.
Eu dacã nu te-aº fi mângâiat ºi dacã nu te-aº fi lãudat,
nu stãteai cu Mine, poporule iubit de Dumnezeu, cã iatã, te-am
pus la probã ca sã-þi încerc inima ta cea ascunsã înãuntrul tãu,
ºi ca sã-þi arãt cum ai stat tu cu Mine pânã acum, ºi ca sã-þi
spun cum trebuie sã stai lângã Mine. Te-am pus la probã folosind acum cuvântul Meu precum în cer, nu precum pe pãmânt. Am fãcut o grãdinã nouã ºi curatã, ºi lucrez cu glasul
cuvântului Meu în ea, ºi iau din aceastã grãdinã apoi, ºi îþi
arãt ºi þie cuvântul glasului Meu, al Evangheliei cea nouã,
care vine la tine cu dreptatea cea dumnezeiascã. ªi dacã am
ieºit cu fiii acestei grãdini trimiþându-i în numele Meu cu cuvântul Meu în calea ta ºi dacã nici aºa n-ai cunoscut cã Eu
sunt Cel ce am bãtut la poarta cetãþilor poporului Meu, am început apoi sã lucrez peste locul grãdinii cuvântului Meu ºi am
împrejmuit cu legea sfinþeniei ieslea aceasta ºi am mers înainte cu mãrturisirea lucrãrii Mele în mijlocul tãu, poporul
Meu iubit, ºi am început sã strig peste mulþimile care n-au cunoscut glasul Meu aºa cum l-ai cunoscut tu ºi sã spun mulþimilor despre un popor care a stat la masa cuvântului Meu ºi
sã le dau ºi mulþimilor cuvântul Meu. Dar cuvântul Meu lucreazã acum dupã dreptatea Mea ºi nu dupã dreptatea ta, poporul Meu. ªi iatã, aºa te-am pus Eu la încercare, tatã, ca sã
vãd dacã te apleci mãcar acum sã Mã primeºti sã lucrez peste
tine întru dreptate, tatã.
Am lucrat multã vreme în douã feluri peste tine, poporul Meu. Am lucrat peste inimi ispititoare, ºi puþin ogor am
avut din inimi neprihãnite. Aºa am lucrat ºi când am venit în
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trup, cã veneau ispititori ca sã Mã prindã în cuvânt, ºi Eu le
rãspundeam acelora, dar ucenicilor Mei cei curaþi cu inima le
rãspundeam deosebit ºi cereºte, tatã.
Ia adu-þi tu aminte, ucenicule de acum, de convorbirea
Mea cu cel ce M-a ispitit întrebându-Mã: «Doamne, se cuvine sã-ºi lase omul femeia?». Vedeþi voi ce a avut el sã Mã întrebe? Eu i-am rãspuns dupã cum a fost întrebarea, cãci a fost
întrebare de la trup ºi de la fire dacã a întrebat aºa ceva. I-am
rãspuns întrebând legea, cã el avea de gând sã Mã prindã ca
pe un cãlcãtor de lege, ºi i-am zis: «Ce v-a spus Moise?». ªi
a continuat ºi el ºi Eu amintindu-i de orânduiala lui Dumnezeu cea dintru începutul cel curat. El Mi-a zis cã «Moise a dat
voie de despãrþire cu carte de despãrþire», iar Eu i-am rãspuns arãtând învârtoºarea celor pentru care s-a scris aceastã
lege, cã legea nu este scrisã pentru cei ce lucreazã drept, ci
pentru cei ce lucreazã nelegiuire, cãci pentru cei nelegiuiþi este lege aparte, adicã lege mai îngãduitoare cu nelegiuirea, ca
sã nu piarã omul pânã la capãt, tatã. I-am rãspuns celui ispititor, celui trupesc, celui învârtoºat ºi i-am spus cã n-a fost aºa
de la început, ºi i-am spus cã în vremea învârtoºãrii inimii
omului a venit legea. I-am spus cã de la început a fost bãrbat
ºi femeie, ºi vor fi amândoi un trup, precum a fost de la început. Întâi a fost un singur trup, ºi dupã aceea s-a fãcut încã
unul, ca din unul sã fie bãrbat ºi femeie întru unirea cea de la
început. ªi ce ziceþi voi cã a înþeles cel ispititor? Vã spun Eu
ce a înþeles, cã a înþeles trupeºte ºi nu cereºte, fiindcã înþelepciunea care vine de la trup, aceea este lege peste trup, ºi legea
osândeºte duhul ºi îl trage la trup ºi la înþelepciune de trup, ºi
nu M-a putut prinde în cuvânt cel ispititor, cã el nici n-a înþeles vorbirea Mea cea dintru început. Dar peste ucenicii Mei,
care erau de faþã, a lucrat înþelepciunea cea dintru început, ºi
ei au înþeles vorbirea Mea în celãlalt fel, în felul cel bun dintre cele douã feluri de vorbiri peste douã feluri de inimi. Ei au
înþeles cum a fost lucrarea ºi aºezarea întru început ºi cã Cel
ce i-a fãcut pe cei doi la început i-a fãcut bãrbat ºi femeie, ºi
nu sunt doi, ci sunt unul, uniþi întru Domnul, ºi ceea ce a unit
Domnul sã nu despartã omul.
Ucenicii au înþeles taina cea dintru început ºi au spus:
«Doamne, dacã astfel este pricina omului cu femeia, nu este
omului de folos sã se însoare». Iar Eu le-am spus lor cã nu toþi
pricep aceastã tainã, ci numai cei cãrora le este dat de la
Dumnezeu sã priceapã, ºi le-am desluºit lor lucrarea curãþeniei de fire ºi de trup ºi le-am adãugat cã unii încã din pântecele mamei lor iau fire duhovniceascã ºi se nasc cu ea ºi vieþuiesc cu ea în mijlocul oamenilor, ºi sunt aceºtia, aºa cum
spune cuvântul, fameni încã din naºtere. Dar fiþi atenþi, copiii
Mei, cã în aceastã grupã de fameni puþini de tot sunt nãscuþi
aºa pentru ca sã fie lucrãtori ai împãrãþiei cerurilor, aºa cum
a fost Pavel apostolul ºi multe alte scule dumnezeieºti. Fiþi
atenþi, cã în aceastã grupã de fameni este altceva, este lucru
care vine de la pãcate trupeºti, tatã. În ordinea lucrãrii de fameni, sunt fameni nãscuþi aºa din pântecele mamei lor, ºi sunt
alþi fameni fãcuþi de oameni sã fie fameni, dar sunt fameni,
mãi copii, care din dragoste de sfinþenie de fire ºi de trup s-au
fãcut pe ei înºiºi fameni, pentru ca sã aibã în ei tronul împãrãþiei cerurilor. Aceºtia din urmã sunt adevãraþii monahi,
dupã vorba care se tâlcuieºte în biserica de azi, cu viaþã de
famen. Acest fel de oameni, ºi dintre bãrbaþi ºi dintre femei,
sunt ºi vor fi mulþi laolaltã, ºi sunt mulþi laolaltã bãrbaþi ºi
femei, aºa cum a fost întru început dintru unul. Cã monahul
de azi care pleacã dintre oameni ca sã ducã viaþã de famen,
acela este în luptã cu firea, de vreme ce se piteºte ºi pleacã din

calea ispitei trupeºti, ºi acela nu s-a fãcut mai întâi famen, ºi
este pe cale de a se lupta sã fie gãsit famen. Dar cel care se
face pe el însuºi famen pentru ca sã fie locaº al împãrãþiei
cereºti cea dintru început, aceastã tainã este altceva, mãi
copii ai poporului Meu, cãci aceastã lucrare este calea ºi
viaþa în care trebuie sã te aºez Eu pe tine, tatã, ca sã fii tu popor cu trupuri cereºti, ca la început când era bãrbat ºi femeie
dintr-unul. Eu aº voi sã poþi purta de acum taina aceasta pe
care am sã þi-o spun de mult, pe care þi-am spus-o demult, dar
n-ai putut-o purta întru tot înþelesul ei cel tainic ºi adânc înfipt
în veacurile cerurilor, cãci rãdãcina acestei taine îºi are firul
ei întru început când omul era în Eden ºi când din bãrbat a
luat Domnul pe femeie, ºi a fãcut Domnul bãrbat ºi femeie
într-un singur trup, de vreme ce dintr-un trup a fãcut douã trupuri. Mâna lui Dumnezeu a fãcut douã trupuri dintr-un singur
trup, bãrbat ºi femeie numindu-se acest trup.
De aceea am zis Eu cã te-am pus la încercare ca sã-þi
arãt credinþa ºi înþelepciunea cu care ai stat în aceastã lucrare
vreme de patruzeci de ani, popor cu nume sfânt, cãci numele
tãu este numele Meu pe care-l porþi tu mâncând de la masa
Mea de cuvânt dumnezeiesc. De patruzeci de ani am coborât
prin cuvânt în România, pe care Tatãl Meu a logodit-o cu Mine la naºterea Mea ºi a ei ca sã-Mi fie ea mireasã la venirea
Mea de acum.
Aº veni la tine, popor iubit, ca sã-þi spun de acum taina
despre România, dar tu nu o poþi purta nici acum, ºi iatã, Eu
mai aºtept un pic. Tu n-ai putut purta nici taina Mea despre
tine, tatã, pentru cã tu nu M-ai ascultat ca sã vorbesc Eu cu
tine ca în cer ºi ca sã înþelegi ce înseamnã cer, sã înþelegi
de-acum. Tu n-ai putut sã Mã asculþi ca sã te fi fãcut famen
pentru ca sã fii locaº al împãrãþiei Mele întru tine, sã te fi
fãcut famen tu ºi toatã casa ta ºi sã încep cu tine sã repar stricãciunea care s-a iscat din pricina necredinþei ºi a neascultãrii
omului cel de la început.
Omul cel de la început n-a crezut cã va muri dacã va
lua din cele oprite de Mine, ºi i s-a socotit necredinþã dacã a
luat, ºi de la necredinþã a murit omul prin pãcatul neascultãrii. Dacã tu credeai, creºtine, tot ce þi-am spus Eu din cer, era
acum cer pe pãmântul acestei lucrãri, aºa cum a fost la început când nu era moartea venitã peste om, ºi aº fi lucrat pentru
tine cer nou ºi pãmânt nou ºi om nou, îmbrãcat întru nestricãciune, ºi aº fi dat mâna prin mâna ta la mulþi. Dar din lipsa ta
de smerenie, tu n-ai dobândit har, creºtine, ºi te-ai împotrivit
ca ºi Petru când lucram Eu peste apostolii Mei taina cuvântului despre împãrãþia cerurilor, care este fãcutã ºi întocmitã din
clipa când Eu M-am întrupat nãscându-Mã Om din Fecioarã.
Nici þie, popor iubit, nu þi-a spus mai mult aceastã tainã a Mea
despre naºterea Mea din Fecioarã, venit de la Tatãl ºi de la
Duhul Sfânt în Fecioarã, ca sã Mã nasc ºi din trup ºi sã iau
asupra Mea firea omului, ºi sã repare Dumnezeu ce a stricat
omul. Iatã, întru început a lucrat Tatãl Meu, ºi spre sfârºitul
vremilor iarãºi a lucrat fãcându-l iar pe om din cer, ºi iarãºi
lucreazã, voind sã-l învieze pe tot omul prin lucrarea Duhului
Sfânt întru Tatãl ºi Fiul, prin Care toate s-au lucrat.
O, poporul Meu, mãcar sã fi voit ºi tu sã zici cum am
zis Eu celui ce Mi-a zis „bun“, sã fi zis ºi tu la fel, cã nu eºti
bun ºi cã Unul singur este bun, cã dacã tu ai fi zis aºa, ai fi
cãpãtat har, tatã, ºi þi s-ar fi înmulþit harul Meu peste tine, ºi
þi-ar fi fost de-ajuns ºi nu þi-ar mai fi trebuit nimic, cã Eu Mã
desãvârºeam întru tine prin harul Meu aºa cum în neputinþa
lui Pavel Eu M-am desãvârºit prin harul Meu. Iatã, Pavel,
apostolul Meu, câtã vreme a zis cã e bun, el a fãcut numai rãu
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lui Dumnezeu când S-a arãtat Domnul la oameni prin Fiul
Sãu Cel întrupat.
Am venit întrupat, ºi am crescut, ºi am lucrat trei ani ºi
jumãtate descoperit, ºi vindecam orbi ºi ologi ca sã se ducã
vestea despre împãrãþia cu care venisem de la Tatãl, iar Saul
cel râvnitor al legii cãuta sã afle pe cei vindecaþi ºi îi afla ºi îi
omora ca sã stârpeascã lucrarea de vestire a venirii lui Mesia,
cã dupã ce l-am vindecat pe orbul cel din naºtere, dupã câteva zile a plecat Saul dupã el ºi l-a omorât. ªi zicea Saul cã era
bun pentru Dumnezeu ºi râvnitor pentru lege, ºi Eu am ieºit
în calea lui ºi i-am oprit nebunia ºi l-am mustrat cu orbire ºi
l-am lãsat cu semn, ºi l-am trimis apoi sã Mã vesteascã pe
Mine mãrturisind întâlnirea Mea cu el spre Damasc când Eu
l-am orbit ºi nu i-am mai dat înapoi vederea decât prea puþin,
cã Eu n-am tras înapoi semnul Meu de pe el chiar dacã el
M-a rugat cu rugã întreitã sã-Mi trag semnul de pe el, cãci îngerul satanei îl chinuia cu ruºinea în faþa iudeilor, în faþa celor
de un neam cu el. Iatã, tatã, Eu nu M-am putut desãvârºi cu
harul Meu în Saul pânã ce nu l-am umilit, pânã ce nu l-am
smerit forþându-l sã slujeascã neamurilor cu numele Meu ºi al
împãrãþiei Mele, supunându-l sub înþelepciunea cea din cer ºi
nu de pe pãmânt. ªi s-a pocãit Pavel, împins de Dumnezeu, ºi
s-a lãsat apoi sub harul lui Dumnezeu mãrturisindu-ºi tuturor
faptele lui potrivnice lui Hristos ºi tragerea lui de partea lui
Hristos, la lucrul lui Hristos, Cel pe Care-L prigonise cu atâta râvnã.
Iubitul Meu popor, Eu am avut rãbdare mare, tatã, ºi
încã mai am ºi acum. Mai am câteva clipe de rãbdare pentru
ca sã-þi dau þie har, cã scris este: «Dacã cel ce þi-a greºit se
întoarce pocãindu-se, iartã-l. Chiar dacã de ºaptezeci de ori
câte ºapte îþi greºeºte ºi se întoarce cerând iertare ºi pocãindu-se, iartã-l». Dacã se întoarce, tatã. Dar ºi dacã se întoarce, cautã ºi îl îndreaptã pe acela cu duhul blândeþii, dar ia
seama peste tine însuþi, sã nu te laºi ispitit de slãbiciunea lui;
ia seama sã nu cazi ºi tu în ispitã; ia seama la dreptatea Domnului ºi nu altfel. Foloseºte-te de Dumnezeu, ºi sã-þi fie da,
da, ºi nu, nu, ca sã nu cazi în judecatã, copile al poporului
Meu. De aceea þi-am spus în cuvântul acesta cã Eu am lucrat
în douã feluri peste poporul Meu. Am rãspuns într-un fel
peste cel ce venea trupeºte la Mine ºi Mã ispitea, aºa cum a
venit cel ce M-a întrebat dacã e bine sã-ºi lase omul femeia,
ºi Eu i-am rãspuns dupã cum a fost ispitirea lui, dar în alt fel
le-am rãspuns Eu ucenicilor Mei, care înþeleseserã taina lui
Dumnezeu ºi împãrãþia lui Dumnezeu în om.
Aºa am pãþit Eu ºi în mijlocul tãu, popor cu nume
sfânt, ºi cât aº fi voit sã ai tu pe Duhul Sfânt ca sã fii cu Duhul Sfânt în duhul tãu ºi sã te întorci la viaþã din cer! Câtã rãbdare am avut Eu cu tine ºi cât de frumos te-am povãþuit ca sã
ajungi sã înþelegi ºi sã te laºi cu împãrãþia Mea în trupul ºi în
duhul tãu! Dar sã ºtii, tatã, cã voi ieºi în calea ta vãzut, voi
ieºi, ca sã crezi în Mine aºa cum a crezut Pavel, ºi sã las apoi
har peste tine, ºi sã te folosesc pentru pregãtirea cãrãrii întoarcerii Mele, cãci orice lucrare, orice sãrbãtoare trebuie pregãtitã ca sã vinã. Când se apropie ziua nunþii, trebuie pregãtitã
aceastã sãrbãtoare, tatã. ªi cu cine s-o pregãtesc? Cu cei la
care n-am fost cu cuvântul Meu de pregãtire? O, Eu pe tine
te-am pregãtit, poporul Meu, ºi þi-am dat nume nou ºi sfânt,
ºi vreau sã-þi dau har, creºtine. Scoalã-te ºi umblã, tatã, ºi
umblã repede, ca sã rãscumperi vremea ºi lucrul cel rãmas în
urmã, cã iatã, se aºeazã mesele ºi bucatele ºi nunta, ºi Eu vin
sã stau în faþa ta ºi sã te sãrbãtoresc, ºi sã Mã sãrbãtoreºti, ºi
unul altuia sã ne dãm cinste pentru lucrarea cerului. Eu sã iau
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de la Tatãl cinstea pentru cã am lucrat cu voi, iar voi sã luaþi
de la Mine cinstea pentru cã aþi lucrat cu Mine, copii ai poporului Meu. Iatã, vine clipa sã dau rodul Meu Tatãlui, dar
cautã, creºtine, sã fii în mâna Mea, ca sã te cunoascã Tatãl
Meu în lucrul Meu.
Ia de la Mine fire dumnezeiascã, poporul Meu, ºi sã nu
mai fie dezbinare în trupul tãu, tatã, ºi sã fii trup tare ºi întreg
în mãdulare, ºi dupã numãrul mãdularelor. Nu cumva sã fie
lipsã în trup. Sã se scoale unul din poporul Meu ºi sã rosteascã numãrul mãdularelor trupului lui Hristos în poporul lui
Hristos, în biserica lui Hristos.
Lasã-te nãscut de sus, creºtine tatã, ia fire dumnezeiascã între oameni, ia lucrarea Mea, ia puterea Mea, ºi aratã-te
oamenilor cu Mine. Dacã eºti bolnav ºi nu poþi, iatã, Eu te
vindec de tot ce este rãu þie, ºi nu mai spun: «Du-te, ºi sã nu
spui nimãnui», ºi îþi spun: du-te ºi sã spui tuturor despre lucrarea lui Iisus Hristos care este cu tine. Scoalã-te ºi Mã vesteºte pe Mine, cã pe tine te vesteºti, pe tine lângã Mine, ca sã
vin lângã tine ºi sã Mã arãt cã sunt lângã tine, ºi sã te vadã
lumea cu Mine, creºtine al împãrãþiei lui Dumnezeu.
Lucrarea voastrã sã se asemene, ºi sã nu-Mi faceþi rãni.
Sunt ca ºi pus în lanþuri, tatã. Necredinþa oamenilor, ba ºi necredinþa poporului Meu, e lanþ pentru Mine în vestirea cuvântului Meu. Vestiþi lucrarea cuvântului Meu ºi adevãrul ei, ºi sã
vã asemãnaþi unul cu altul la lucrul Evangheliei Mele. Puþini
din voi au îndrãznealã pentru vestirea lucrãrii Mele, ºi iatã, nu
sunteþi la fel în lucru, ca sã aibã rod lucrul, ca sã se grãbeascã
ziua venirii Domnului în chip vãzut. Aduceþi-vã aminte de
Pavel când spunea despre vestitorii lui Hristos, cã unii vesteau pe Domnul din pizmã, din ceartã, iar alþii, cu voie bunã.
Unii erau apãrãtori ca sã apere pe Pavel, pe care-l iubeau pentru Evanghelia Mea, iar alþii, cu gânduri necurate, vesteau pe
Hristos din invidie, spre dezbinare ºi spre gelozie ºi spre
suferinþa lui Pavel. Dar la voi sã nu fie aºa, sã nu fie fãþãrnicie
în vestirea cea mare a cuvântului Meu peste lume, ºi sã fie
adevãr ºi credinþã, ºi sã fie dragoste ºi umilinþã, ºi sã nu fie
dezbinare în trup.
Primiþi cuvântul Meu ºi luaþi-l în voi ºi mâncaþi-l, ºi fiþi
atenþi întru venirea Mea, fiþi atenþi cã numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu. Credeþi în cuvintele Mele ºi nu le desfiinþaþi, cã voi veni în curând ºi vã voi arãta adevãrul lor. Eu
sunt Domnul, mãi copii. Eu nu sunt omul, Eu sunt Domnul,
tatã, ºi cuvântul Meu este adevãr, nu este minciunã cuvântul
Meu. Cuvântul Meu sunt Eu, ºi tu de ce Mã faci mincinos, copile îndoielnic? Dacã M-aº supãra pe tine ºi te-aº mustra pentru cã Mã înjoseºti, tu n-ai putea purta arãtarea Mea cu mustrare. Ce-þi foloseºte rãzvrãtirea, copile al poporului Meu?
Acesta este duhul mãririi de sine care robeºte pe om, mãi
creºtine. Acesta este duh de lucifer, tatã. Eºti tu aºa de mare
ca sã judeci? De ce nu stai un pic sã aºtepþi ºi sã ai rãbdare
pentru adevãrul Meu în tine?
Copii ai poporului Meu, nu lucraþi în aceastã lucrare cu
duh de pizmã ºi de ceartã. Nu este de la Dumnezeu acest fel
de duh. Este de la duhul rãu, tatã, este de la duhul omului, de
la duhul mãririi de sine ºi al îngâmfãrii care stãpâneºte pe
omul cel fãrã dragoste, cãci dragostea nu este aºa. Ea are altã
faþã, altã lucrare. Ea când lucreazã în creºtinul Meu, ea nu
pizmuieºte, ea nu ceartã, nu se trufeºte, nu cautã ale sale, nu
se mânie, nu iubeºte minciuna, nu foloseºte necuviinþa. Ea
când lucreazã este binevoitoare. Ea pe toate le crede ºi le rabdã ºi le suferã cu dragoste, ºi numai ea este darul care nu cade, ºi dacã ea cade, aceea nu s-a numit dragoste, cãci dragostea nu cade, tatã. Nedragostea cade, dar nu dragostea.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Poporul Meu, iatã ce naºtere nouã voiesc sã-þi dau. Nu
te învârtoºa astãzi. Iatã astãzi glasul Meu peste tine. Astãzi
cinez cu tine, ºi vreau prin cuvânt sã-þi dau naºtere de sus ºi
sã nu mai mori, tatã. Nimeni nu-þi poate da viaþã, cãci numai
Eu sunt viaþã ºi adevãr întru viaþã. Numai Eu îþi pot da ce trebuie sã primeºti.
În biserica lui Iisus Hristos sã fie trup întreg, sã fie toate mãdularele, ºi sã fie bine încheiate în trup, ºi sã fie neadormitã biserica lui Iisus Hristos cea din vremea întoarcerii
Domnului, iar numele Domnului este Cuvântul lui Dumnezeu
peste bisericã. Sã nu se pãcãtuiascã în bisericã, fiindcã biserica este cereascã ºi nu este pãmânteascã. Numai biserica este
cereascã pe pãmânt, ºi ce este afarã de aceasta este pãmântesc. Biserica este din cer. Sã nu se pãcãtuiascã în bisericã, ºi
sã fie ceresc trupul bisericii întru toate mãdularele sale, ºi se
va alipi începutul cu sfârºitul dacã biserica de la sfârºit se va
uni cu începutul lui Dumnezeu.
Eu sunt Alfa ºi Omega, ºi sunt cu începutul peste voi,
copii ai poporului Meu, ca sã vã aºez întru cerul Meu cel dintru început. Am venit prin cuvânt sã vã dau naºtere ca întru
început, naºtere de viaþã, iar voi sã vã aºezaþi în dragoste, tatã,
cãci dragostea nu cade niciodatã, nu moare niciodatã, ºi
moarte nu va mai fi dacã va fi ascultare cu dragoste.
Eu sunt Omul Cel nou, dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, aºa cum M-am arãtat, cu Duh dãtãtor de viaþã, ºi
voiesc sã vã arãt lângã Mine, copii ai poporului Meu. Lumea
nu crede, tatã, ce fac Eu cu voi, ce vorbesc Eu la voi. Lumea
n-are dragoste ºi nu crede, cãci toate ale dragostei, de la
Domnul vin, ºi sunt cereºti, ºi nu sunt pãmânteºti.
Sunt în mijlocul vostru prin cuvânt, ºi Mã scol cu duh de
mulþumire ºi Îi mulþumesc Tatãlui Meu pentru vestirea lucrãrii
cuvântului Meu ºi a glasului Meu peste oameni, peste mulþimi,
cãci vreme de patruzeci de ani a fost aceastã aºteptare, ºi zic:
Tatã, prin fiii Noºtri am fãcut ce Mi-ai poruncit. Amin.
Mergem înainte pânã la ziua de odihnã ºi vom lucra
cuvântând vestea împãrãþiei lui Dumnezeu care vine peste cei
credincioºi ºi peste cei necredincioºi. ªi dupã ce vom termina, ne vom odihni de osteneli, cãci mare ºi cereascã este
aceastã lucrare.
S-a ridicat Sfânta Treime sã împartã din aceastã hranã
cereascã mulþimilor, ºi de aceea trebuie adusã mulþumire lui
Dumnezeu. Eu când lucram o lucrare Mã aºezam în faþa Tatãlui Meu ºi Îi aduceam mulþumire ºi înainte de lucrarea pe care
o aveam de împlinit, ºi dupã aceea.
Poporul Meu, s-a împlinit cuvântul pe care þi l-am
vestit demult, cã voi vesti prin tine aceastã lucrare peste mulþimi, ºi mulþimile vor înseta ºi vor veni sã vadã pe poporul cuvântului lui Dumnezeu. ªi iatã, vin spre tine, popor hrãnit din
cer ca sã fii din cer, ºi îþi spun sã fii din cer, tatã, nu din lumea
aceasta. Sã te naºti de sus, sã te naºti din nou dacã nu mai eºti
acum, cã altceva înseamnã sã fii, altceva, tatã. Am multe sã-þi
iert, copile al cuvântului Meu, am multe sã-þi iert, dar crezi tu
ce-þi spun? cã naºtere de sus înseamnã viaþã fãrã de moarte,
ºi tu nu ºtii cum vine taina aceasta, cã scris este: «Cei ce sunt
ai lui Hristos, aceia ºi-au rãstignit trupul, împreunã cu patimile ºi cu poftele, ºi trãiesc în Duhul, ºi umblã în Duhul, adicã în Domnul, ºi nu iubesc slava deºartã care vine de la om».
O, poporul Meu, am stat înaintea ta ca sã-þi dau naºtere
de sus prin cuvânt, ºi n-ai ºtiut sã înþelegi cum vine aceastã
tainã, aceastã lucrare de credinþã, ca sã te naºti din credinþã ca
Avraam, tatã. Eu þi-am spus demult cã în împãrãþia cu care
sunt venit nu va rãmâne nimic în afarã de Avraam, ºi tu n-ai

ºtiut cum adicã Avraam. Sã te înveþe din nou învãþãtorii tãi,
ca sã ºtii ºi tu cum adicã Avraam, cãci atâta va rãmâne: Avraam, fiule.
Iubitul Meu popor, Eu am venit sã-þi dau un mare dar,
tatã, ºi voiesc sã-l las peste tine chiar acum. Darul lucrãrii pocãinþei, acesta este darul cu care vin la tine azi, ºi primeºte-l,
sã nu te împotriveºti, primeºte acest dar care te trage la cer,
cãci David, unsul Meu, lucra dar peste dar întru darul acesta.
Dacã te uiþi în inima lui David, unsul Meu, dacã te uiþi bine,
dacã ºtii sã te uiþi bine, vei vedea bine cã David a plâns mereu
cãtre Mine socotindu-se pãcãtos, ºi rugãciunea lui ajungea
pânã la Domnul, ºi avea har, ºi avea David pocãinþã neîncetatã, cãci pocãinþa neîncetatã este har nestãvilit, dar ea vine de
la frica de Domnul ºi de la credinþa cea adevãratã, ºi ea deschide uºa milei Domnului. David, când a fost dispreþuit de
unul din supuºii sãi, el a spus sã nu fie pedepsit acela, ºi a
spus cã Domnul a poruncit aceluia sã defaime pe David spre
pocãinþã.
E târziu, poporul Meu, ºi tu nu ºtii sã lucrezi lucrarea
mântuirii, lucrarea pocãinþei neîncetate în faþa lui Dumnezeu.
E târziu, tatã, ºi inima ta e rece încã, ºi nu simte dupã Domnul
inima ta. Sã te scoli, tatã. Deºteaptã-þi inima la frica de Domnul, cã acest dar este ca o sãgeatã spre þinta mântuirii, spre
virtutea pocãinþei ºi spre naºterea de sus.
Te-am ospãtat din masa Mea cereascã ºi te-am hrãnit cu
linguriþa, tatã. Ca pe un prunc te-am hrãnit, popor iubit. Cuvântul Meu a fost hrana cu care te-am hrãnit; pâine cereascã
pentru saþiul duhului tãu. Am multe sã-þi iert, ºi tu nu eºti atent
ca sã lucrezi spre har, ca sã capeþi har prin pocãinþã, creºtine,
cã tu nu te-ai rupt de la rãutate ca sã lucrezi dreptate, nu te-ai
rupt din braþele stricãciunii ca sã fii al lui Hristos ºi n-ai cerut
ce a cerut David când zicea: «Doamne, desparte-mã de oamenii acestei lumi, ce-ºi iau partea în viaþã, cã s-a umplut pântecele lor de bunãtãþile Tale, Doamne», ºi nu înceta David lucrarea pocãinþei, ºi zicea David: «Pentru numele Tãu, Doamne, curãþeºte pãcatul meu, cã mult este, ºi vezi smerenia mea
ºi aºteptarea mea, ºi îmi iartã toate pãcatele mele».
Am multe sã-þi iert, poporul Meu, cã în pãcate te-ai
nãscut, cãci unirea femeii cu bãrbatul, unirea cea dupã trup
este pãcatul, ºi nu s-a înþeles ce a fost pãcatul. În pãcat se zãmisleºte omul, din pãcate se naºte omul, ºi se mai ºi mândreºte omul, ºi nu face ce a fãcut David, care-ºi rupea inima la
gândul pãcatelor sale, cãci dupã cãlcarea poruncii s-a nãscut
în Adam firea, firea cea trupeascã, cea pãcãtoasã, mãi copii.
Nu Domnul a lãsat aºa, ci omul a nãscut aceastã fire, prin pãcatul neascultãrii, tatã. De atunci veghez mereu peste om, ca
sã fac prilej de reparare din stricãciune, cã Mi-e milã sã las
stricatã lucrarea Mea în om.
Eu sunt Omul Cel nou, Omul Cel dintâi, nãscut din
Tatãl mai înainte de veci, ºi am fãcut omul dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi când am
fãcut încã un trup dintr-unul, am lucrat ca în cer, ºi aºa am fãcut Noi douã trupuri dintr-unul. Noi n-am lucrat cum lucreazã
lucrarea omului ºi a firii trupului omului. ªi, apoi, Eu sunt
Omul Cel nãscut din om, adicã din Fecioara cea care M-a
nãscut de la Duhul Sfânt, ºi aºa este lucrarea lui Dumnezeu,
ºi nu este ca lucrarea omului, ºi, iarãºi, lucrarea omului nu
este ca lucrarea lui Dumnezeu, ºi de aceea omului îi trebuie
lucrare de pocãinþã în toatã vremea trupului sãu cel stricãcios,
pânã ce acest trup se va îmbrãca cu lucrarea nestricãciunii
prin repararea care va veni de la Dumnezeu. Dar Eu vã spun
cã a ºi venit Domnul cu lucrarea de reparare a stricãciunii
care vine de la omul cel firesc.
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Mãi copii, cum a fãcut Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cum
l-a fãcut pe om? Iatã întrebare din cer. Cum M-am nãscut Eu
dintr-o Fecioarã apoi? Dintr-o Fecioarã M-am fãcut Om,
luând toatã firea omului, ca sã arãt omului cã omul poate avea
fire dumnezeiascã în trup. M-am nãscut om ca ºi tine, omule,
ca sã-þi fiu þie Mântuitor omorând ºi osândind în trup pãcatul,
ca sã nu mai fie pãcat în trup, ca sã nu fie omul osândit pânã
în veci. Dar lucrarea Mea se potriveºte cu lucrarea ta? Repararea Mea se potriveºte cu repararea ta? Nu se potriveºte, ºi
îþi trebuie pocãinþã în toatã vremea trupului tãu. Din Adam a
luat Domnul pe femeie, ºi acest trup s-a numit apoi bãrbat ºi
femeie. Din Fecioarã a luat Domnul pe om, ca sã fie Domnul
cu oamenii, ca sã coboare Domnul pânã la om ºi ca sã-l ridice
iar la ceruri pe om, ºi i-am dat iarãºi omului naºtere de sus. ªi
prin ce i-am dat? Prin credinþa în Dumnezeu Iisus Hristos,
Care prin naºterea Sa din om a reparat lucrarea de pieire a
omului, a trupului omului, prin credinþa omului în Cel coborât din cer în om.
O, poporul Meu, vreau sã te ajut ca sã ºtii pentru ce am
coborât Eu la tine prin cuvânt. Uitã-te tu în carte ºi spune ce
scrie în ea? Aºa scrie, cã numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu întru cea de a doua venire a Mea. Uitã-te, ca sã vezi,
tatã, ce loc ai tu în carte. Uitã-te ca sã vezi ºi ca sã ºtii ºi ca
sã crezi prin ºtiinþã cereascã, poporule creºtin, cã dupã ce
Domnul rosteºte numele lui Israel cel din seminþii, rosteºte
apoi numele tãu, popor de la sfârºit, luat din necazul cel mare,
din neamurile pãmântului luat, cãci Eu te-am fãgãduit lui
Dumnezeu încã din vremea lui Avraam ºi Isaac ºi Iacov. Eu
am rostit mare binecuvântare pentru tine la capãtul lucrãrii
acestor pãrinþi ai tãi, Israele al fãgãduinþei, ºi te-am fãgãduit
cerului încã de pe atunci, popor mititel prin care voi ridica
mulþimea aceea mare care va rãsãri din necazul cel mare ºi va
sta în faþa acestui tron. Vine vremea alipirii lui Israel cel dupã seminþie, dar vine vremea fãgãduinþei ºi a fiilor ei, tatã. Va
veni Israel cel dupã trup ºi se va uita sã-l vadã pe cel dupã fãgãduinþã Israel, ºi toatã fãptura va sta în faþa acestui tron ceresc în care-ªi are aºezare Dumnezeu Cuvântul. Întreabã-Mã
pe Mine ca sã-þi arãt locul pe care-l ai în carte, tatã. Întreabã-Mã,
cã tu nu ºtii, ºi îþi spun sã Mã întrebi pe Mine, popor fãgãduit
biruinþei Fiului lui Dumnezeu. Întreabã-Mã, ºi Eu îþi voi rãspunde. Amin.
O, iubitul Meu Israel, tu eºti ales prin har, tatã, ca sã fii
duhovnicesc ºi nu trupesc. O, greu Îmi este sã te pãrãsesc, ºi
greu Îmi este sã-Mi cobor glasul ºi cuvântul glasului Meu
peste tine, popor cu nume duhovnicesc. Nu vreau, tatã, sã te
pãrãsesc, dar greu Îmi este când vin la tine prin cuvânt aºa
cum vezi cã vin. Greu Îmi este, greu de tot, cã n-am iesle caldã în trupul tãu, n-am iesle curatã, n-am popor curat cu trupul,
curat cu inima, cãci trupul pe care-l folosesc Eu de la tine este
inima trupului tãu. Ea este trup pentru Mine, trup duhovnicesc ºi nu trup trupesc, copilule ales prin harul Meu.
«Fericiþi cei curaþi cu inima», aºa am rostit când am lãsat învãþãtura cea nouã. ªi cum asta? O, tu nu ºtii ce înseamnã
aceastã comoarã de har ca sã-Mi poþi rãspunde la întrebarea
Mea. «Fericiþi cei curaþi cu inima, cã aceia vor vedea pe
Dumnezeu». Mare este aceastã Scripturã, Israele cel dupã
duh, ca sã fii duhovnicesc ºi nu trupesc, tatã. Cei curaþi cu inima sunt aceia care n-au în ea gânduri trupeºti, ºi aceia sunt ai
lui Hristos, aceia care ºi-au rãstignit trupul, împreunã cu patimile ºi cu poftele sale, ºi care trãiesc ºi umblã în duhul ºi nu
dupã trup, tatã. Trupul trebuie pãstrat pentru duh, ca sã fie de
folos duhului, adicã faptelor duhului, dar nici acum nu te-ai
nãscut din cer ºi din duh, Israele care eºti ales ca sã fii pentru
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duh ºi nu pentru trup, tatã. Cei dupã trup nici legea n-au
þinut-o, ºi nici pe Mine nu M-au primit ca sã-i izbãvesc de sub
lege, ºi iatã, Israel cel dupã trup zace ºi azi neridicat. Dar se
va ridica, dupã cum stã scris, prin rãmãºiþa lui cea dupã har,
prin Petru, prin Pavel, prin Ioan, prin Iacov, prin Toma ºi prin
toþi cei dupã har Israel, cã aceºtia au mers cu Iisus Hristos, ºi
cu inima curatã pentru Iisus Hristos dându-L oamenilor.
Poporul Meu, greu Îmi este sã te pãrãsesc pentru puþina
ta primire a Domnului tãu, dar greu Îmi este sã te ºi pãstoresc
prin cuvânt, cãci cuvântul e mare lucru, tatã. Eu prin cuvânt
am lucrat cerul ºi pãmântul întru lucrare de Treime Dumnezeiascã. Eu prin cuvânt M-am zdrobit în preajma ta, popor
ales prin har, ca sã-þi dau naºtere de sus prin cuvânt ºi sã fii
de sus, ºi sã nu fii de jos, ca sã pot lucra cu tine repararea pe
care o aºteaptã toatã fãptura cea de la Adam ºi pânã la tine,
tatã. Greu Îmi este pãstorindu-te, cãci, ca ºi Israel cel lucrat
prin Moise, alesul Meu cel de atunci, tot aºa ºi tu, nu stai cu
Mine nici cu trupul, nici cu duhul. O, ºi când va veni ceasul
sã-þi arãt menirea ta ºi haina ta între veacurile Mele, atunci
vei face lucrarea pe care o face lumânarea când arde, tatã.
Aceasta este lucrarea pe care o aveai de lucrat pentru fãptura
cea din toate veacurile, cãci lumânarea îºi mistuie trupul ca sã
poatã arde ºi ca sã poatã lumina în faþa Mea ºi a ta, omule al
Meu, cãci tu trebuia sã fii luminã ºi nu trup, tatã. Lumânarea
fãrã de luminã nu arde dacã nu-i pui foc ca s-o aprinzi, ºi rãmâne trup ºi nu face luminã spre cer ºi spre pãmânt. Trupul
omului cel ales de Dumnezeu dacã nu arde de duh ºi de har,
nu poate supune lucrarea trupului, ºi nu este de folos. Fericiþi
ºi iar fericiþi sunt cei curaþi cu inima, ºi aceia vãd pe Dumnezeu, cã aceia nu au gânduri trupeºti în inimã, adicã în trupul
în care locuieºte Domnul. Inima este trupul lui Dumnezeu în
om; inima cea dupã duh ºi nu dupã trup; inima cea cereascã,
nu cea trupeascã.
Poporule de la sfârºit, dã-i voie inimii tale sã fie cu
Mine de-acum. Fã aºa cum au fãcut Petru ºi Pavel dupã ce
Domnul a frãmântat inima lor. Eu am lucrat trei ani ºi jumãtate peste ei, dar peste tine am lucrat patruzeci de ani, Israele
al harului. E vremea harului, tatã. Aprinde-þi inima cu harul
vremii de acum, cãci Noe, dupã ce ºi-a sfârºit lucrarea ce i-am
dat-o, a mai lãsat ºapte zile de har pentru cei ce ar fi voit sã
fie ai Domnului ºi ai biruinþei, ºi nimeni din ei n-a crezut ca
sã scape prin credinþã ºi sã fie viu.
O, popor mic cu inima ºi cu credinþa, scoalã, tatã, ºi
strigã tu ºi toatã casa ta, strigã ºi zi: „Doamne, ajutã necredinþei mele, ajutã necredinþei din vremea aceasta!“.
Popor cu inima uºoarã, fii înþelept de-acum ºi cere înþelepciune cereascã pentru ca sã ºtii sã crezi ca proorocii ºi ca
David ºi ca Solomon, cã ºi ei au fost fãpturi slabe ºi greºite la
Domnul, dar au ºtiut sã creadã cu toatã inima în lucrãrile lui
Dumnezeu, ºi nimic nu era la ei ca sã nu fi fost de la Dumnezeu trimise, fie pentru slavã, fie pentru înþelepþire. Scoalã,
tatã, ºi strigã la Mine ºi aprinde-þi duhul credinþei, cã aºa este
scris: «Rugaþi-vã neîncetat. Duhul sã nu-l stingeþi, ºi credeþi
cuvintelor lui Dumnezeu, credeþi proorociilor ºi nu le defãimaþi».
Poporul Meu, cautã sã ai un singur cuget întru toate, un
singur fel de credinþã ºi de iubire, cã iatã, de acum nu mai
lucrez în douã feluri peste tine, nu mai lucrez dupã tine, ºi voi
lucra dupã Mine, tatã, ºi dupã cum sunt în cer lucrate toate
dintru început. Tu citeºti în carte ºi te sminteºti întru Mine,
dar uitã-te bine, cã Eu am lucrat cu cuvântul cãrþii ºi peste cei
credincioºi ºi curaþi cu inima, ºi peste cei necredincioºi ºi trupeºti cu inima.
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O, poporul Meu, spalã-þi ochii cu învãþãtura Mea, ca sã
fie curaþi, ºi ca sã pot vorbi cu tine dupã curãþenia inimii tale
ºi a ochiului tãu, cã greu Îmi este sã te pãrãsesc pentru întinarea inimii tale ºi a ochiului tãu. Greu Îmi este sã lucrez peste
amestecãturã, tatã, cã tu eºti amestecat ºi eºti numai trup cu
inima ta. Vreau sã lucrez cu tine aºa cum am Eu de lucru, ºi
nu aºa cum ai tu de lucru. Iatã, dupã patruzeci de ani Eu nu
am lucrãtori ca sã ies sã-Mi culeg agoniseala.
Sã te scoli, Israele tatã, sã stai bine ºi cu fricã ºi cu
luare-aminte, cã vreau sã Mã uit peste tine ºi sã-þi vãd statura,
ºi sã pun peste zece, ºi peste cincizeci, ºi peste o sutã, ºi peste
o mie, ca sã lucrãm lucru de acelaºi fel, ca sã nu vin sã lovesc
cu blestem via Mea ºi neamul tãu, cãci neamul din care te
tragi tu este aºteptat sã se scoale prin tine, cã tu eºti propteaua
Mea în care Mã sprijin întru planul biruinþei Mele cu tine,
Israele al harului Meu. Ia de la Mine pricepere cereascã ºi
fugi de înþelepciunea care vine de la om, cã oamenii au
schimbat pe Domnul cu slava deºartã care vine de la om. Eu
am purtat coroanã de spini ºi hainã de ocarã pentru salvarea
turmei Mele cea aleasã dupã har, dar cei ce au pus mâna pe
frâiele turmei au dat de la ei lucrarea cea de har ºi au înãbuºit
învãþãtura cea din Dumnezeu, ºi iatã, învãþãtura care vine de
la omul mort cu inima ºi cu credinþa a închis împãrãþia cerurilor pentru cei ce dau sã o ia cu stãruinþã ºi cu credinþã. Aceia
au peste ei cuvântul care spune: «Inima nebunului este în gura sa, precum ºi gura înþeleptului este în inima sa».
Vine vremea sã se arate deºertãciunea ºtiinþei care vine
de la om, ºi ce veþi face voi, copii ai poporului Meu care vã
bizuiþi pe om, tatã? De unde credeþi cã vã voi cere Eu atunci?
Cine vã va da înapoi lui Dumnezeu? O, greu Îmi este sã vã
cer din mâini neputincioase care n-au în ele rãspuns bun pentru Domnul! Dar voi n-aþi priceput lucrarea care v-a purtat pe
voi patruzeci de ani, ºi de aceea nu ºtiþi sã staþi pe drumul
Meu. Voi aþi avut o alegere cu mult mai mare decât aceea pe
care vã bizuiþi voi, cei mulþi ai poporului Meu, ºi nu v-aþi preþuit alegerea cea de la Mine lucratã pentru voi, ºi pentru cei
ce aveau sã creadã prin voi. ªi acum, când s-a stârnit luptã între voi ºi cei care nu au aceastã alegere, voi tocmai acum v-aþi
ascuns de alegerea Mea pentru voi, ºi iatã, vã întreb: pentru
ce, oare, a lucrat Domnul cu voi timp de patruzeci de ani,
copii ai poporului cel ales ºi deosebit din lume? Din lume
v-am luat pentru ca sã staþi cu Mine ºi ca Mine, adicã aºa cum
vã spun Eu sã staþi. ªi acum se ceartã cu Mine copiii poporului Meu care-ºi pun nãdejdea în oameni, ºi aceºti copii
rãzvrãtiþi dau sã se tragã acolo de unde au fost luaþi de Mine.
O, dacã era bine lucratã lucrarea Mea în lume, dacã ar fi
lucrat bine cei pe care vã bizuiþi voi, dupã cum aþi fost învãþaþi, de ce aº mai fi venit Eu sã-Mi aleg un popor ºi sã-l învãþ
din cer ºi sã-i dau viaþã sfântã prin cuvânt în mijlocul oamenilor cei care au dat de la ei frica de Domnul?
O, greu Îmi este sã lucrez peste tine când vãd cã nu vrei
sã-þi pricepi menirea ºi alegerea ta, copile al poporului Meu!
Dacã acei ce nu mai cred în lucrãrile lui Dumnezeu între oameni, dacã aceia nu cred cuvântul lui Dumnezeu care te însoþeºte pe tine, te duci ºi tu, tatã, la necredinþã? Scoþi ºi tu sãgeþi ca sã tragi în Dumnezeu? Îþi faci ºi tu arc ºi sãgeþi ca sã
omori lumina care lumineazã?
O, popor cu nume sfânt, vino-þi în fire, în fire dumnezeiascã, tatã, în dragoste de Dumnezeu vino, cã dragostea pe
toate le crede. Dragostea de Dumnezeu nu dã greº niciodatã,
ºi ea ºtie sã creadã totul, cãci totul vine de la Dumnezeu pentru cei cu dragoste de Dumnezeu.

Vezi tu de ce te-am rugat Eu pe tine sã nu mai umbli pe
drum, tatã? Eu ºtiam cã duhul rãu îþi vede acum alegerea ºi
veºmântul tãu cel de la Mine ºi dã sã te despoaie de tot ce ai
prin harul Meu. Eu þi-am spus cã dacã umbli pe drum, cazi în
pãcat, tatã, cazi în lepãdare de Domnul ºi cazi în vânzarea
Domnului ºi a aproapelui Domnului, cã tu nu ºtii cum vine
asta, fiindcã nu vrei sã fii deosebit de cei ce umblã pe drum,
ºi te duci ºi te atingi cu ei dacã te duci pe drum, ºi te despoaie,
tatã, ºi rãmâi gol de har, cã þie nu-þi place liniºtea cea dinãuntrul tãu, liniºtea ta cu Mine ºi cu tainele Mele care te-ar fi
crescut ºi te-ar fi þinut curat cu inima, curat cu urechea ºi cu
ochiul ºi cu atingerea cea aducãtoare de moarte ca sã fi avut
Domnul salvatori tari ºi pregãtiþi ºi curaþi pentru ridicarea
fãpturii ºi a turmei din vremea aceasta. Eu de aceea þi-am
spus sã fii deosebit din lume, tatã, ºi sã nu te atingi cu cele
scoase astãzi, cu cele stricate ale fãpturii omeneºti; de aceea,
ca sã te pot primi cu lucrarea Mea întru tine ºi ca sã salvez cu
tine pe toþi cei din moarte, cã Eu nu te mint, ºi Eu þi-am spus
demult cã mai mari minuni decât oricând va fi sã fac cu tine
spre sfârºit.
Vezi tu, poporul Meu, ce greu Îmi este sã cobor la tine?
Vezi tu câtã umilinþã aduci tu peste ochiul Meu ºi peste lumina Mea ºi peste calea Mea spre tine? Dar e vremea zilei harului, ºi Eu încã un picuþ te mai aºtept ca sã-þi vii în fire ºi sã
dobândeºti fire dumnezeiascã aºa cum a fost omul cel de la
început, aºa cum am fost Eu când am luat trup. Dacã nu veneam sã iau trup din om, nu-Mi dãdea Tatãl puterea sã fac judecatã omului. Dar iatã, sunt Fiul Omului, om fãrã de pãcat
sunt, ºi în locul omului cel din pãcat M-am rãstignit Eu cu
trupul, ca sã repar pe om ºi sã osândesc moartea. ªi iatã, vine
vremea, ºi a ºi venit, când morþii se vor scula întru viaþã, ºi
întru judecatã; unii întru viaþã, ºi alþii întru judecatã. Vine
Scriptura care vorbeºte despre naºterea din nou a lumii, cãci
iarãºi voi ridica din pãmânt pe om, pe tot omul care a avut
trup, pe toatã fãptura, tatã. Aºa am spus primilor Mei ucenici,
care ºi-au rãstignit ale lor ºi au luat viaþa Mea ºi adevãrul
Meu ºi cuvintele Mele, ale împãrãþiei Mele ca sã le împrãºtie
ºi sã facã fii pentru Mine; le-am spus cã la naºterea din nou a
lumii ei vor sta ºi vor judeca pe Israel. ªi iatã, cerul cel de sus
uneºte dreapta cu cei din trup, ºi se lucreazã ce mai este de
lucrat pânã la terminarea tainei mântuirii cea de la Iisus Hristos, Care Se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu întru venirea
cea de a doua a Fiului lui Dumnezeu.
Poporul Meu cel iubit, cel mic cu credinþa, cel mic cu
fapta ta în Domnul! Sã te ridici mare, tatã. Iatã, rostesc cuvânt. Ridicã-te mare, ca sã lucrez prin tine în aºteptarea cuvântului care spune: „Aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie“. Popor lucrãtor pentru veacul ce vine, te-am
lucrat, tatã, destulã vreme ca sã te am acum, ca sã iei plugul
de-acum ºi sã nu te uiþi înapoi, ºi sã-þi dau împãrãþia cerurilor, care este pregãtitã pentru tine ºi pentru toatã fãptura Mea.
Sunã gongul cel mare al arãtãrii vãzute a acestei lucrãri care
te-a nãscut pe tine de la Mine, ca sã fii cu Mine acum, ºi în
veacul veacului apoi. Sã nu stai nepãsãtor, sã nu stai surd,
cãci gongul cel ceresc va fi sã scoale morþii din morminte, darã pe tine, care ai încã trup, trup cu duh dãtãtor de viaþã, dat
de Mine! Eu, din îndurarea Mea, luminez ºi sfinþesc pe tot
omul care vine în lume. ªi prin ce fac Eu lucrarea aceasta peste fãpturã? Prin credinþã, tatã, prin botezul credinþei ºi prin
baia naºterii cea de sus, nu prin meritul omului, cã nu este om
fãrã pãcat ºi care sã merite îndurarea Mea, ci prin umilinþa
Mea înspre om, tatã, ca sã repar pãcatul omului cel fãcut de
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om dupã ce a fost scos omul din cer pentru neascultare. ªi l-am
pus pe om pe pãmânt ºi l-am iertat ºi l-am binecuvântat pe
fiecare om care s-a nãscut din om, ºi care a crezut în Dumnezeu, ºi care a lucrat dreptate înaintea Mea. ªi dupã felul cum
a lucrat omul, a cãpãtat îndurare de la Dumnezeu.
Omul din pãcate se naºte, ºi Eu n-am rostit binecuvântare pentru pãcat, cã nu se putea aºa ceva, dar am binecuvântat pe omul care, nãscut din om, a cãutat spre Domnul, urmându-I Lui. ªi acum prin tine, popor al harului Meu, vreau
sã sfârºesc ce mai am de lucrat ºi de reparat peste om. Nu Mã
lãsa fãrã mâini ºi fãrã picioare peste pãmântul tãu, peste ogorul tãu, cã vreau sã dau viaþã fãrã de moarte ogorului tãu, ca
sã binecuvintez apoi aceastã lucrare întru terminarea ei. Tu
eºti poporul cel de la sfârºitul lucrãrii Mele. Nu te lua dupã
omul care lungeºte boala, cã vine Domnul, tatã, vine ºi vindecã ce mai este neînviat, ºi se întocmeºte spre vedere profeþia cea de viaþã fãrã de moarte, profeþia cea pentru rãscumpãrarea trupurilor, tatã, cãci la naºterea din nou a lumii când
pântecele cel dintâi va lucra iar, multã fãpturã se va ridica
spre chinuire în trup, cã multã fãpturã s-a dus din cele din
care a fost luatã, s-a dus fãrã viaþã, fãrã cer, fãrã Dumnezeu,
ºi aceea va lua trup spre chinuire, ºi nu va sfârºi chinuirea
pânã ce nu va plãti cel din urmã ban, cea din urmã datorie.
Dar Eu lucrez, tatã, lucrez ºi iar lucrez pentru uºurarea fãpturii Mele, ºi poporul Meu nu mai ºtie ce face Dumnezeu. ªi
iatã, se vor arãta cei de sus, adicã Ierusalimul cel de sus, cei
ce au plecat cu viaþã vie, ºi care sunt vii întru întoarcerea lor
la Domnul. Se va arãta Ierusalimul cel de sus, care este mama
celor credincioºi, celor chemaþi, aleºi ºi credincioºi, ºi va
mãrturisi aceastã mamã pe fiii ei, mãi copii ai Noului Ierusalim cel întocmit prin cuvântul cel de sus.
Am venit sã te iert, iubitul Meu popor, ºi voiesc sã iert
prin tine ºi prin cuvântul tãu pãcatele fãpturii, tatã, aºa cum
Eu am fãgãduit peste toate câte se vor dezlega pe pãmânt ca
sã fie dezlegate în cer. Aceastã lucrare se primeºte la Domnul
din lucrarea celor chemaþi, aleºi ºi credincioºi ai vremii de
sfârºit. Amin.
Eu sunt Paºtele cel nou, care se aºeazã peste voi prin
cuvânt. Binecuvântatã sã fie cina cuvântului Meu în mijlocul
poporului cel ales ºi cu nume sfânt în mijlocul oamenilor necredincioºi ºi puþin credincioºi. Binecuvântatã sã fie credinþa
cea dupã Avraam peste fiii poporului Meu. Fiþi fii ai lui Avraam întru credinþã, tatã, dar nu mai ispitiþi pe Dumnezeu, cã nu
aºa a lucrat Avraam, pãrintele credinþei în Dumnezeu.
Sculaþi-vã! Aceasta este vremea, copii ai Noului Ierusalim. Nu vã uitaþi la cei ce nu cred ca ºi voi, nu vã uitaþi înapoi, cã dacã veþi merge înainte cu credinþã, îi veþi vedea venind dupã noi ºi pe cei ce zãbovesc în necredinþã ºi în ispitire
ºi în cârtire.
Am venit sã vã dau naºtere de sus. De aceea am venit.
Plângând am venit ca sã cuvintez peste voi. Plângând vã
aºtept ca sã fiþi cu toþii ºi sã vã ajutaþi unul pe altul toþi câþi aþi
bãut din aceastã stâncã, toþi, tatã, ca sã nu vã rugaþi cu disperare mai pe urmã sã vã acopere ºi pe voi aceastã stâncã, acest
munte ocrotitor, care vã pãzeºte întru cuvântul Meu cel rostit.
Vreau sã vã deprind cu înþelesul cel ceresc al celor profeþite
pânã acum. Veniþi-vã în fire, copii ai Noului Ierusalim. Nu vã
mai iubiþi pe voi înºivã, cã dacã voieºte cineva sã-ºi câºtige
sufletul, acela ºi-l pierde dacã face ca el.
Vã întind mâna Mea cereascã ºi rostesc prin cuvânt sã
fiþi credincioºi lucrãrii cuvântului Meu, copii ai poporului
Meu. Cât ai fi de rãzvrãtit, de împietrit, Eu te primesc iar, ºi te
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fac din nou, te fac ceresc prin cuvânt, ºi îþi dau putere sã crezi
în Mine dacã te întorci. Întoarce-te, tatã, ºi Eu te voi vindeca
de pãcatul neascultãrii ºi al necredinþei. Întoarce-te, popor
hrãnit cu pâine cereascã, fiindcã tu nu ºtii ce este aceastã hranã pe care n-a mâncat-o nimeni aºa ca tine din cei de pânã la
tine. Sã te scoli, tatã, ºi sã crezi ca Avraam ºi ca David ºi ca
ucenicii Mei, care M-au dat þie prin lucrarea Mea cu ei. Ei te
aºteaptã ca sã le deschizi. Ei sunt nerãbdãtori de-acum. Eu
sunt gata cu masa, dar sã ocupãm loc la masã, tatã: cei de sus,
cu cei de acum, ºi se va vedea vãzut unirea cerului cu pãmântul, ºi prin aceste vederi voi adeveri lucrarea Mea de mântuire
întru capãtul ei. Atunci va fi târziu, dar tu sã nu vii atunci. Nu
cumva sã leneveºti pânã atunci, tatã, cãci cei ce lenevesc vor
fi bãtuþi mult atunci. Vino acum, ca sã nu întristezi cerul când
te-ar vedea pe tine bãtut atunci de cei cu rãsplata cea pentru
fapte. Nu cumva sã fii leneº întru venirea ta la masa Mea, cã
dacã vãd aºa, sã ºtii, tatã, cã Eu te bat încã de pe acum, te bat
ca un tatã, ca sã vii spre înþelepþire ºi spre pocãinþã ºi spre umilinþã din credinþã. Vino cu Mine la lucru pentru ridicarea fãpturii! Vezi ce au fãcut cei ce au crezut în Hristos pânã la tine,
ºi tu sã faci mai mult decât ei, cã mare va fi plata celor ce
plinesc lucrarea lui Dumnezeu cea prin har.
Rostesc pace peste tine. În numele Preasfintei Treimi,
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, pace cereascã peste poporul Meu
cel cu nume sfânt! Pace ºi ridicare, pace ºi pocãinþã peste inima poporului Meu! Pocãinþã ºi umilinþã, ºi nu semeþie, ºi nu
îndrãznealã fãrã de pocãinþã.
Poporul Meu, voi privi peste tine cum Îmi vei deschide, iar dacã eºti necredincios ºi nu vei deschide Domnului, Eu
voi trece prin uºile închise ºi te voi cerceta ca sã vii spre pocãinþã. Amin, amin, amin.
27 decembrie 1993/9 ianuarie 1994

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan
Poporul Domnului este îndemnat sã se ridice spre duh de ascultare ºi de credinþã roditoare de Duh Sfânt.

B

ucuria Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, întru îmbrãþiºare cereascã cuprinde aºezãmântul
tronului Cuvântului, ºi pe fiii aºezãmântului ceresc.
Pace dumnezeiascã vouã, celor ce staþi înaintea acestui
tron! ªi din aceastã pace sã aibã parte toþi cei puþini care ºtiu
prin credinþã ºi prin iubire ca ºi a voastrã sã stea în faþa Mea
aºa cum staþi ºi voi, aºa, cu acelaºi fel de cuget ºi de inimã întru cele noi, din veac lucrate ca sã fie arãtate în zilele acestea.
Cei ce stau în faþa Mea aºa cum este astãzi de stat, aceia sunt
bucuria Mea ºi sunt fiii biruinþei Mele peste fãpturã, pentru ca
sã rãscumpere fãptura din moarte. Fãptura are moarte peste
ea prin pãcatul cel din fire, tatã, din firea cea trupeascã, mãi
copii, cãci Adam n-a crezut dacã i-am spus sã asculte ce-i
spun ºi sã nu ia din cele oprite, n-a crezut când i-am spus cã
dacã va lua va muri negreºit, ºi asta a fost, cã Adam a murit
ºi a rãmas aceastã plagã peste fãptura cea de la Adam; de la
Adam, tatã, cã Eu pe Adam l-am scos din cer apoi ºi l-am aºezat pe pãmânt, ºi a cãzut blestem peste pãmânt din pricina pãcatului lui Adam, ºi a lucrat omul din greu pãmântul pe care
creºtea spini ºi pãlãmidã, ºi cu sudoarea feþei ºi-a scos omul
hrana, ºi apoi se întorcea omul în pãmântul din care a fost lucrat Adam, cãci Eu i-am spus lui Adam: «Vei muri, ºi nu vei
trãi dacã nu vei asculta».
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Cuvântul lui Dumnezeu

Copii ai bucuriei Domnului, iatã, neascultarea a lucrat
lucrare de stricare peste lucrul Domnului, dar ascultarea reparã pe cele stricate întru început. Omul a fãcut greºeala neascultãrii. În rai a greºit omul, ºi raiul nu l-a mai þinut pe om în
sânul sãu, ºi omul s-a întors în pãmântul din care l-a luat
Dumnezeu când l-a fãcut.
Am ales un popor acum, dupã trecerea celor ºapte veacuri care au fost arãtate prin profetul Ieremia, cãci el a spus
despre Domnul, Cel ce a întemeiat pãmântul cu ºapte vremi
ºi cu ºapte peceþi. Am ales poporul cel prin alegere cereascã
ºi am lucrat încã o datã aºa cum am lucrat cu Israel cel dupã
trup, ºi iatã, a venit vremea sã rãscumpãr trupul fãpturii cãzute, ºi vreau sã trimit poporul Meu spre lucru. Sã fi fost pregãtit bine pânã acum poporul Meu. Sã nu mai fi trebuit sã lucrez
tot pentru el ºi pentru trupul poporului Meu. Sã fi lucrat cu el
pentru trupul restului fãpturii care n-a fost aleasã ºi pregãtitã
prin har. Sã fi lucrat pânã acum lucrarea ascultãrii poporul
Meu.
De ºapte mii de ani lucrez sã repar pe om, sã iau moartea de peste el, dar omul n-a dat moartea de pe trupul lui. De
douã mii de ani am venit ºi am aºezat împãrãþia Mea cea nouã
prin jertfa Mea, cãci Tatãl M-a dat ca sã mor Eu în locul fãpturii cãzute ºi care moare de ºapte mii de ani. Am venit acum
douã mii de ani ºi omul n-a dat moartea de la el, dar, mãi copii, aceasta este lucrarea pe care o face Tatãl Meu prin Mine,
ºi de aceea M-a trimis iar în lume, ca sã grãiesc pe pãmânt lucrarea de nimicire a morþii ºi a iadului ºi a stricãciunii, tatã.
Ce ai înþeles tu, poporul Meu iubit? Ce ai înþeles, tatã,
prin aceastã lucrare cu care vin Eu de atâta vreme la tine?
Vorbesc cu poporul Meu creºtin, mãi copii ai ieslei cuvântului Meu. Slobod glasul Meu peste voi ca sã-l daþi poporului
creºtin spre ºtire.
Am coborât o carte frumoasã la tine în zilele acestea,
tatã, ºi tu, poporule creºtin, n-ai auzit-o încã. Vreau sã vin cu
ea spre urechea ta ca s-o auzi ºi sã lucrezi lecþia ei peste tine
(cuvântul Domnului din 9 ianuarie 1994, n.r.). Dar iatã, n-am
lucrãtori ca sã-i trimit spre tine, ca sã ia de la Mine ºi sã vinã
la tine cu cele de la Mine, cãci cele de la Mine au acum o mare
ordine, ºi aceastã hranã trebuie lucratã de inimi bine pregãtite,
ca s-o aducã în poporul Meu ºi sã punã masã poporului Meu.
Cum adicã, inimi pregãtite? Adicã inimi curate, inimi ascultãtoare, care pot intra în cele venite din cer; adicã inimi fãrã
cugete ºi gânduri trupeºti; adicã inimi care stau sub ascultarea
Duhului Sfânt, ºi în care inimi locuiesc Eu, ºi am templu inimile acestea, ºi le sunt Domn dacã ei s-au lãsat deosebiþi cu
Mine. Eu pe aceºtia îi primesc ºi le sunt tatã numindu-i fii ºi
fete, copii ai Mei, tatã. I-am deosebit dintre ceilalþi, ca sã fie
pentru ceilalþi care nu tot ca ºi ei Mã iubesc pe Mine, Domnul.
Poporul Meu, nu M-ai iubit, tatã, cã iatã, azi nu mergi
cu Mine ºi pentru Mine. Ai casã ºi soþie ºi copii ºi grãdini ºi
ocupaþie, ºi nu M-ai iubit dacã tu ai atâtea. Dacã Mã iubeai nu
aveai nimic, ºi pe toate le lãsai pentru ca sã iei pe tine împãrãþia Mea, care-þi þinea de cald în vremea frigului, ºi rãcoare
în vremea cãldurii, ºi erai bun pentru ca sã te trimit acum peste poporul Meu cel mic cu inima, cel slab cu credinþa. Iatã, Eu
vin, ºi poporul Meu e slab cu credinþa, ºi dacã e slab cu credinþa nu-i mai trebuie altã neputinþã ca sã stea slab. Iatã, Eu
vin, ºi nu este ascultare de Dumnezeu. Sutaºul care a zis:
«Doamne, zi numai cuvântul ºi mi-e de ajuns, cã ºi eu sunt
rob sub stãpânire ºi am sub mine slugi, ºi zic aceluia sã se ducã ºi se duce, iar celuilalt „Vino!“ ºi vine ºi ascultã». Sutaºul
acela n-avea ce ai tu, ºi tot a ºtiut sã creadã ºi sã caute dupã
Mine, ºi tu, popor iubit de Dumnezeu, ai împãrãþia Mea datã

þie, ºi nu pot sã-þi zic þie „Du-te!“ ºi sã te duci, sau sã-þi zic
„Vino!“ ºi sã vii. De ce nu vrei ºi tu sã fii ca acela, tatã, ca
sã-þi spun ºi Eu þie cum spunea acela slugilor lui? Oare, nu
eºti tu poporul Meu, rãscumpãrat prin Sângele Meu ºi iertat
de pãcatele tale prin cuvântul Meu, tatã? A mai avut cineva în
veacuri cuvântul Meu aºa cum îl ai tu, atât cât îl ai tu? ªi iatã,
nu asculþi de Dumnezeu. Lucrezi neascultare încã, lucrezi ca
ºi pânã acum. Pe cine sã trimit Eu cu cuvântul Meu la poporul
Meu cel slab? Afarã este frig ºi n-am unde sã-Mi plec capul
Eu ºi cu poporul Meu. E frig afarã, tatã. Pe unde mai gãseam
alte dãþi vreun colþ de adãpost, nu mai am acum, cã acolo este
acum naºtere pentru pãcatul morþii, nu pentru cuvântul Meu.
O, ce împotrivire, ce izgonire dureroasã! Mai rea ca aceea
când am fost izgonit de urgia lui Irod, tatã. Voi pedepsi aceastã nelegiuire, cãci Fiul lui Dumnezeu pribegeºte ºi plânge
dupã poporul Sãu, ºi n-are unde sã-ªi plece capul ºi n-are
unde sã punã masã ºi sã-ªi înmulþeascã pâinea cereascã pentru poporul Sãu.
Copiii Mei din cetatea Valea Voievozilor, cei ascultãtori, care au început ridicare de locaº ca sã aibã Domnul unde
sã-ªi plece capul! Domnul vã binecuvinteazã pe voi ca sã
ajungeþi cu grabã la întocmirea întreagã a acestui loc duhovnicesc (Ro-Emaus, Târgoviºte, n.r.).
Voi pedepsi pe toþi cei care se împotrivesc planurilor
Mele ºi trudei Mele în mijlocul poporului Meu. Trudesc din
greu sã pot lucra în poporul Meu, ºi poporul Meu are multe
de fãcut, n-are de Domnul vreme poporul Meu. O, mãi popor
iubit, are sã te usture, tatã, nepãsarea ta de acum. Am sã-þi
plãtesc nepãsarea cu plata ei, creºtine care judeci pe Dumnezeu ºi pe copiii care trag cu Dumnezeu ºi cu greul lui Dumnezeu. Voi da usturime în parte peste tot pe unde am copii rãzvrãtiþi ºi împotrivitori ºi judecãtori ºi cârtitori ºi rãutãcioºi cu
firea ºi cu purtarea. Voi scula pe mulþi cu usturime, ca nu
cumva sã-i prindã ziua Domnului nevindecaþi de moarte. Mai
am un pic ºi Mã arãt în faþa poporului care nu are inima curatã, care are cugete trupeºti ºi pãmânteºti.
Fericiþi cei curaþi cu inima, cã aceia vor vedea pe Dumnezeu, ºi cuvântul acesta este al Meu, nu este al tãu, creºtine
necredincios. Cei cereºti cu inima vor vedea pe Dumnezeu,
dar Eu vã spun cã aceia Îl vãd pe Dumnezeu. Dar mai am un
pic ºi Mã arãt ca sã Mã vadã ºi ceilalþi, ºi cei care Mã împung
acum.
Popor iubit, sunt cu serbarea sfinþilor trei ierarhi în grãdina ieslei cuvântului Meu. Aceºtia au fost trimiºi de Mine la
Verginica dupã ce ea a împlinit porunca Mea pentru postul de
patruzeci de zile în anul 1955. Au coborât din cer aceºti sfinþi
ºi au adus lui Verginica Sfintele Sfintelor, mãi copii, ºi dupã
aceea Eu am coborât cu cuvântul Meu în ea ºi am grãit poporului cel care avea sã se nascã din cer prin cuvântul Meu,
ºi l-am strigat pe nume pe acest popor ºi i-am pus nume nou,
nume din cer, nume sfânt ºi binecuvântat, ºi l-am binecuvântat, tatã, ºi l-am însemnat cu ungere cereascã, ºi nimeni pe
pãmânt nu are acum dar ºi har asemenea cu darul ºi harul
acestui popor. Dar cine sã priceapã aceasta? Cine, tatã, cine?
cã iatã, n-are cine. Nu pricepe acest popor. Nici cel înzestrat
cu un pic de înþelepciune, nu mai pricepe nici acela, ºi s-a întors unul ca acela, s-a întors spre cei din lume dacã Verginica
este acum lângã Mine.
O, popor care þi-ai cheltuit puþina credinþã prin care ai
stat cum-necum cu Mine prin aceastã lucrare! O, ce am sã te
mustru, tatã! Am sã te mustru cu usturime ºi am sã-þi cer ce
þi-am dat. Sã ºtii cã nu va fi altfel, ºi nu vei mai vorbi tot ca
acum. Nu ºtiu dacã vei mai putea vorbi ceva atunci. Dar iatã
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ce-þi spun, cã n-ai sã pieri, tatã, ºi te voi cere din marea necredinþei, cãci marea va da înapoi pe morþii ei, ºi moartea ºi iadul
vor da înapoi pe morþii lor, ºi voi deschide toate cãrþile ºi vor
citi îngerii Mei din cãrþi, ºi va începe bucuria ºi întristarea.
Dar cei ce nu vor fi gãsiþi atunci pentru bucurie, aceia vor îmbrãþiºa întristarea ºi vor suferi pânã ce vor plãti cea din urmã
datorie, mãi poporul Meu iubit ºi aºteptat la masa credinþei,
la masa bucuriei, tatã. Nu cãuta sã fii pentru întristare, ºi intrã
cu Duhul Sfânt, cu darul ºi cu harul ce þi-au fost dãruite la
naºterea ta prin cuvântul acestei lucrãri, cãci aceastã lucrare
te-a nãscut pe tine pentru ca sã fii fiul cel lucrãtor al acestui
timp ceresc care vine cu Mine. Sã nu stai necredincios. Sã te
apropii bine cu Mine ºi cu tainele Mele care sunt în mijlocul
tãu prin cuvânt, ºi sã nu faci lucrarea lui Iuda, tatã, cã nu mai
poþi acum sã faci nimic rãu, fiindcã Eu am ieºit, creºtine, am
ieºit cu tine, ºi tu unde eºti? Scoalã-te, tatã, ºi vino lângã Mine, tu ºi toatã casa ta, ºi împarte împãrãþia Mea la cei ce o dobândesc prin credinþa ta. O, lasã-te tocmit. Ascultarea te va izbãvi de toate pãcatele tale, popor mititel, cã eºti slab ºi mititel, tatã, mititel cu inima ºi cu dragostea ºi cu credinþa. Eu îþi
dau staturã întreagã într-o clipã, dar intrã ºi ia ogor de la Cel
ce împarte, ºi nu mai fã altceva de-acum. Am sã vin cum voi
putea ca sã-þi dau cuvântul cel coborât la ieslea cuvântului
Meu. Mã voi sprijini cu cei ce au rãmas la lucrul viei Mele ºi
te voi îngriji din nou, copil al viþei cea nouã care este pe masã. ªi tu unde eºti? Vino, sã te apropii, sã se ocupe mesele, cã
Eu Mã încing ºi te servesc pe tine, popor al lui Israel.
Binecuvântatã sã fie bucuria ta cu Mine, copil credincios al poporului Meu.
Binecuvântatã sã fie ridicarea ta spre Mine, copil slab
ºi îndoielnic al acestui popor.
Binecuvântatã sã fie întoarcerea ta la Mine, copil rãzvrãtit ºi împrãºtiat prin strãini ºi plecat din poporul Meu, cã
tu ai pecetea acestei alegeri, tatã.
Binecuvântare pentru cei credincioºi, ºi iertare pentru
cei ºovãielnici care se pocãiesc de pãcatele lor, tatã.
Încã o clipã de har, ºi voi rãmâne descoperit apoi, ºi voi
sta cu voi ºi vom lucra minuni mai mari decât atunci, aºa precum v-am promis atunci.
Pace peste ieslea cuvântului Meu ºi peste fiii Mei de la
gura ieslei Mele! Voi cuvânta pentru împãrþirea cuvântului
venit pentru poporul Meu. Voi rãzbate prin cei ce lucreazã lucru spre împãrþire, hranã spre împãrþire.
Pace vouã de la Domnul ºi de la sfinþii zilei de azi, cãci
mult se bucurã întru aceastã sãrbãtoare aceºti sfinþi azi serbaþi, ºi toate se vor lãsa descoperite spre vedere, ºi vor fi minuni mai mari ca oricând. Amin, amin, amin.
30 ianuarie/12 februarie 1994

Praznicul Întâmpinãrii Domnului
„Frigul“ Domnului ºi „frigul“ poporului creºtin. Necredinþa în
împlinirea proorociilor îndurereazã pe Dumnezeu.

A

stãzi este zi de întâmpinare. Domnul întâmpinã
pe Israel, ºi Israel întâmpinã pe Domnul.
Pace peste Israel! Pace þie, iubitul Meu Israel!
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pace
întru cei de sus ºi întru cei de jos, cã Israelul cel de sus, cel
din har, de sus, are pe Domnul în mijloc întru coborâre de cinã cereascã în mijlocul tãu, Israele care întâmpini pe Domnul
astãzi. ªi voi veni pe nori cu mare serbare, ºi Israel Mã va
întâmpina.
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Israele tatã, iatã, intru în templul tãu, în inima ta intru.
Ce face inima ta, copile al poporului Meu? Am vestit pe copiii poporului Meu sã-ºi pregãteascã frumos casa inimii ca sã
primeascã pe Domnul, ca sã întâmpine pe Domnul. Nu-i nimic dacã-i frig afarã. Afarã e frig, ºi acest frig este trimis de
Mine, ca sã vorbesc în frig cu poporul Meu Israel. Iatã, poporul Meu iubit, iatã ce întâlnire þi-a dat Domnul tãu. Te-ai
supãrat, tatã? Iatã, suflu cuvintele Duhului Sfânt peste tine,
copile îngheþat ºi înfrigurat. E frig în casa inimii tale, copile
al vremii venirii Mele pe nori. E frig, tatã, ºi n-am unde sã-Mi
plec capul sub adãpostul tãu. Am venit sã fac milã ºi îndurare
peste tine. Am venit sã-þi þin de cald, poporule amorþit pe calea cãtre cele cereºti; sã te-ncãlzesc, tatã, la sânul slavei cuvântului Meu ºi sã te îndemn spre cãldurã, cã Eu încãlduresc
inima ta. Iatã astãzi glasul cuvântului Meu care a coborât pentru tine la ieslea cuvântului Meu; pentru tine, tatã, ca sã-l las
astãzi peste tine, ca sã te încãlduresc, cã e frig, tatã, ºi unul pe
altul sã ne încãldurim în vremea frigului.
Iatã astãzi glasul Meu. Nimeni sã nu-ºi învârtoºeze auzul la glasul Meu. Sã nu faci, tatã, ce a fãcut Israel, care ºi-a
învârtoºat inima patruzeci de ani, ºi care tot aºa este ºi acum,
cãci Eu l-am lepãdat pentru învârtoºarea inimii lui, dar iatã,
am un Israel al rãscumpãrãrii celui de atunci. Te-am fãgãduit
ca sã fii, Israele, ca sã fii tu Israel în vremea aceasta ºi ca sã
dau prin tine mâna la toatã fãptura care a fost, ºi care este încã, ºi ca sã rãscumpãr prin tine pe cel pierdut de la faþa Mea.
Sã nu fii necredincios în aceastã profeþie pe care þi-o spun iar,
cã de mult þi-am spus-o cã va fi sã se împlineascã. Sã crezi
proorociilor, sã nu le defãimezi, cãci bãtrânul Simeon a mâniat pe Dumnezeu dacã n-a crezut proorocia în care scria Duhul Sfânt despre Fecioara care va naºte pe Emanuel ºi care va
rãmâne fecioarã, ºi a dat sã ºteargã aceastã profeþie, dar îngerul Meu o adãuga iar în carte, ºi el se-nvârtoºa ºi iar ºtergea
din fila cãrþii aceste cuvinte, ºi cuvintele iar se aºterneau la locul lor în carte, ºi atunci M-am mâniat ºi am rostit peste el
prin înger: «Nu vei muri pânã nu se va naºte Fecioara aceasta, ca s-o vezi apoi, ºi sã vezi ºi pe Domnul, Care va ieºi prin
ea». ªi bãtrânul Simeon a mai trãit încã de patru ori mai mult
viaþa unui om ºi nu mai murea. Dar a venit dupã trei sute de
ani vremea Fecioarei care s-a nãscut ºi a crescut ºi a nãscut
pe Domnul Iisus Hristos, ºi Simeon a vãzut împlinirea proorociei pe care el nu putea s-o creadã, ºi apoi, îngreuiat de vreme, a fost iertat de Dumnezeu.
Sã crezi cuvintelor Mele, Israele, cã Eu nu te-am minþit
cu nimic din cele ce þi-am vestit vreme de patruzeci de ani, ºi
iatã astãzi glasul Meu peste tine. E frig afarã, tatã, e iarnã cu
frig. Sã nu fugi din braþul Meu cel cald. E frig ºi în cer, cãci
cerului îi este frig fãrã tine, Israele de la sfârºit. Îi este frig lui
Domnul fãrã tine, ºi tu sã nu mai stai pribeag de Domnul tãu
ºi de Duhul Sfânt. Sã nu mai stai pribeag, iubitul Meu Israel,
cã nu vreau sã te vãd Eu pe tine plângând ºi fãrã mângâiere ºi
fãrã acoperãmânt. Eu sunt acoperãmântul tãu, ºi tu sã stai cu
Domnul tãu. Amin. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, îþi zic sã stai cu Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu, popor cu pecete cereascã, luatã de la masa acestei lucrãri
de cuvânt dumnezeiesc.
Apropie-te, poporul Meu. Binecuvântatã sã-þi fie astãzi
urechea inimii tale ºi casa inimii tale ca sã întâmpine glasul
cuvântului Meu casa inimii tale, templul Meu din tine. E frig
afarã, tatã. Binecuvântat sã fii sub cãldura Duhului Sfânt,
Care te acoperã astãzi, ºi unul pe altul sã ne întâmpinãm ºi sã
ne încãldurim, iubitul Meu popor. Sã stai bine treaz cu inima
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ºi roagã-te sã-þi dau credinþã ca sã înþelegi cu ea glasul cuvântului Meu. Amin.
Binecuvântatã sã fie toatã inima lui Israel cel mic al
Domnului, ca sã mãnânce cu folos ºi sã creascã Israel cel mic
ºi sã prãseascã fii pentru vremea fãgãduinþei, cã Eu Mã întorc
pe nori, dupã cum este scris în Scripturi.
Pace ºi binecuvântare peste cina cuvântului Meu în
mijlocul poporului Meu! Pace vouã, fiilor, ºi duh de înþelepciune las astãzi peste voi! Rãmâneþi întru Duhul Meu. Luaþi
ºi hrãniþi-vã; acesta este cuvântul Meu. Eu sunt Cuvântul, copii ai poporului Meu. Fiþi cu duhul atent, cãci Tatãl este cu
Mine în mijlocul vostru.
Verginica este venitã cu Mine, Domnul, în mijlocul poporului ei:
ace vouã, mãi copii! Luaþi îndemnul Domnului, fiþi cu duhul atent. E greu, fiilor,
fiindcã n-aþi stat bine cu Domnul pânã acum, ºi e greu sã înþelegeþi acum cele cereºti. Fiþi, dar, cu duhul atent. Aduceþi-vã
aminte de Domnul, Care a spus ispititorilor de atunci care nu
înþelegeau nimic din cer ºi cãrora aºa le-a spus lor: «Dacã nu
înþelegeþi cele pãmânteºti, cum veþi înþelege dacã vã voi spune cele cereºti?».
Iatã, Domnul vorbeºte astãzi cu voi cele cereºti, cele ce
au fost întru început. Fiþi cu duhul atent. Primiþi cuvântul
Domnului ºi faceþi sã-i fie cald cuvântului în voi. Sunt cereºti
ºi nu sunt pãmânteºti cele ce vã aduce Domnul vouã. Domnul
vorbeºte ca în cer, nu ca pe pãmânt; nu ca pânã acum este
aceastã vorbire.
Iatã, suflu cãldurã în voi. Sã fie iesle caldã în voi, sã intre cuvântul în voi ºi sã-i fie cald, fiilor. Nu fiþi reci, nu fiþi necredincioºi. Eu sunt aici cu Domnul, mãi copii. Fiþi cu duhul
atent ºi sã creºteþi întru Duhul Sfânt, cã vine vremea minunilor cereºti, lucrate de Domnul peste voi. Vedeþi sã nu vã zdrobeascã aceste minuni care vin, cã vin minunile care vor vorbi
de la Domnul despre acest popor care a mâncat din cer. Eu am
fost linguriþa prin care Domnul v-a hrãnit, ºi am loc pregãtit
pe pãmânt unde vin cu Domnul pentru poporul cel cu nume
sfânt. Iatã, am venit cu Domnul în mijlocul vostru, ºi cu cei
credincioºi ºi ascultãtori care stau de veghe la ieslea cuvântului ceresc. Pregãtiþi-vã hãinuþele, cã în curând se vor ridica
porþile slavei Domnului ºi ale fiilor slavei care vin cu Domnul, cã vine Domnul, fiilor, vine vãzut, copiii mei, ºi toþi din
voi Îl veþi vedea pe Domnul, ºi mã veþi vedea pe mine cu
Domnul la voi. Sã nu vã gãsesc prin frig, ºi sã vã gãsesc în
casã, în credinþã, mãi copii, ºi în ascultare de cele ce vin la voi
din cer.
Mama Gigi atinge pe tot fiul acestui popor care a venit
în întâmpinarea Domnului. Aceasta este sãrbãtoarea de azi a
poporului meu. E zi de întâmpinare. Pace þie, iubitul meu Israel! Fii cu duhul atent, ºi iarãºi zic: fii cu duhul atent, copil
hrãnit de Dumnezeu.
Pace vouã, celor adunaþi la cinã cereascã! Aici este loc
de Emaus pentru Domnul, locul hranei prin cuvânt, cãci
Domnul este Cuvântul. Amin, amin, amin.
2/15 februarie 1994

–P

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Vremea despecetluirii tainelor Scripturii. Fapta bunã din fire ºi
fapta bunã din credinþã. Credinþa din fire ºi darul credinþei.

S

ã se audã glasul Domnului ºi sã se aºtearnã spre
mãrturie cuvântul glasului Domnului, cãci aici la

voi ºi cu voi este izvorul glasului Domnului. Aceasta este
grãdina glasului Domnului, munte întocmit prin cuvântul
Domnului.
Pace strãjerilor muntelui cuvântului Meu! Pace glasului Domnului întru cuvânt de mãrturie, cãci astãzi rosteºte
Domnul binecuvântare pentru rãspândirea cuvântului peste
mulþimi, peste încã o cetate a României, ºi vom merge înainte
pânã la ziua de odihnã ºi vom lucra cuvântând vestea împãrãþiei lui Dumnezeu peste cei ce cred ºi peste cei ce nu cred, ca
sã creadã toatã fãptura, fiindcã nimic nu este cu neputinþã la
Dumnezeu; sã creadã prin credinþa adevãrului, mãi copii, ºi
sã fie înghiþitã de adevãr fãptura cea cãzutã, ca sã ia libertate
prin adevãrul lui Dumnezeu. Amin.
Se binecuvinteazã aceastã lucrare de înviere ºi de judecatã; de înviere prin cuvânt, ºi de judecatã prin cuvânt. Stãpânitorul acestei lumi a ºi fost judecat încã din vremea rãstignirii Mele prin cruce, a înãlþãrii Mele pe cruce. ªi iatã acum
pe Cel rãstignit, iatã-L prin cuvânt peste lume.
Cuvântul Meu vine pe nori la voi, ca sã-l daþi peste lume, ca sã-l rãspândiþi voi, cei purtãtori ai tainelor lui Dumnezeu, care se despecetluiesc prin aceastã lucrare cereascã.
Aceasta este vremea despecetluirii, cãci pânã acum s-a descoperit în parte ºi s-a înþeles în parte, mãi copii. În parte a fost
cunoaºterea ºi profeþia, ºi ceea ce este în parte se desfiinþeazã
când este vorba de desãvârºirea celor cunoscute în parte.
Ceea ce este mic se dã deoparte, ºi îºi face loc ceea ce este
mare ºi desãvârºit. Ceea ce este mic, ceea ce este în parte, este
înghiþit de desãvârºirea din care au fost cunoscute cele ce au
fost în parte cunoscute. Pânã acum am crezut ceea ce a fost
profeþit în parte, dar de acum, mãi copii, ele vin faþã cãtre
faþã, ca sã cunoaºtem pe deplin, precum pe deplin suntem ºi
noi cunoscuþi de Domnul.
Scris este despre cele ce au fost cunoscute în parte cã
se vor desfiinþa. Proorocia se va desfiinþa, ºtiinþa se va sfârºi
ºi limbile cu darurile lor vor tãcea, ºi va veni ceea ce este desãvârºit. De aceea întreb Eu pe poporul Meu zicându-i: poporul Meu, am multe sã-þi spun, dar le poþi purta de-acum?
Este scris în Scripturi: «Cei fãrã de lege nu vor pricepe, ºi numai cei înþelepþi vor pricepe înþelepciunea cereascã», ºi dacã
tu nu pricepi, cum înseamnã cã eºti? Nu înseamnã cã eºti în
fãrãdelege dacã nu pricepi? ªi dacã eºti înþelept ºi pricepi cele cereºti care se despecetluiesc acum prin ºtiinþã cereascã,
asta nu înseamnã cã tu eºti împlinitorul legii lui Dumnezeu?
Iatã, aºa se deosebeºte lucrul tãu de pânã acum, creºtine tatã.
Dacã înþelegi crezând în cele cereºti care vin desãvârºindu-se
în faþa celor ce au fost numai în parte pânã acum, atunci înseamnã cã tu ai avut legea lui Dumnezeu în inima ºi în trãirea
ºi în fapta credinþei tale prin aceastã lucrare de coborâre a cuvântului lui Dumnezeu, iar dacã nu înþelegi cele cereºti care
vin de-acum desãvârºindu-se, atunci înseamnã cã tu nu ai
avut în inima ta legea Domnului, ºi nici în trãirea ºi în fapta
ta nu ai avut-o. Vorbesc de copiii acestei lucrãri care au avut
alegere cereascã ºi primire în acest popor, alegere ºi primire,
tatã. Creºtinii acestui popor nu ºtiu ce înseamnã faptã bunã
pentru cer. Una este fapta bunã pentru cer, ºi alta pentru fire
ºi pentru trupul firii. Dacã am lua porunca cea care spune „Sã
nu furi“ sau aceea care spune „Sã nu fii desfrânat“, una este
sã împlineºti aceasta din firea ta cea liniºtitã, ºi cu totul altceva este sã faci aceasta din credinþa în Dumnezeu, adicã pentru cã þi-a spus Dumnezeu sã nu faci aºa. Iatã deosebirea dintre fapta bunã din fire ºi fapta din credinþã lucratã. Fapta bunã
din fire, nu are platã, dar fapta bunã din credinþã, are mare
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platã ºi mare binecuvântare, ºi are lucrare de mântuire, mãi
copii. Iatã, vã încerc înþelepciunea. Încerc inima poporului
Meu ºi îi încerc înþelepciunea, ca sã dovedesc înþelepciunea
sau neînþelepciunea fiului poporului Meu.
Iubitul Meu Israel, am coborât la tine cu un pic înainte
ºi þi-am spus cã numai Avraam va rãmâne cu cerul, ºi te-am
întrebat: «Cum adicã Avraam?», ºi tu ai rãspuns mai mult sau
mai puþin la întrebarea Mea cereascã. O, poporul Meu piere
pe cale din lipsã de înþelepciune, ºi Eu cobor prin cuvânt spre
el ºi îi spun sã nu piarã pe cale, ºi îi spun sã fie ca Avraam fiul
acestei lucrãri. ªi cum ca Avraam? Iatã, tatã, lui Avraam i s-au
socotit credinþã faptele lui. ªi cum vine asta? Avraam a luat
cuvântul lui Dumnezeu ºi l-a crezut ºi l-a împlinit. L-a împlinit fãrã cârtire, cu toate cã Eu l-am încercat prin cuvânt cu
douã tãiºuri. I-am spus cã va avea pe Isaac, ºi cã din Isaac voi
înmulþi pe Avraam, ºi a crezut Avraam pe Domnul. ªi apoi i-am
spus sã-l taie ºi sã-l dea jertfã Domnului pe Isaac, ºi nu s-a
îndoit Avraam, ºi nu s-a dat înþelept ca sã cerceteze ce va sã
zicã Dumnezeu prin aceste lucrãri. Întâi i-am spus sã creadã
ce-i spun ºi i-am spus cã va avea pe Isaac, ºi apoi i-am încercat credinþa prin fapta credinþei lui, ºi Avraam a rãmas cu Mine fãrã sã cârteascã, fãrã sã se dea el înþelept. El credea cã Eu
eram în el, ºi el a stat fãrã îndoialã în faptã, ºi pentru aceasta
am scris în dreptul lui neprihãnire ºi dreptate. Avraam n-a cugetat cã Domnul este nedrept când a cerut sacrificarea lui
Isaac. Avraam a crezut cã ºi din morþi îl voi învia pe Isaac dacã i-am fãgãduit pe Isaac. ªi când am fãgãduit Eu aceasta lui
Avraam? I-am fãgãduit când firea cea trupeascã nu lucra la
Avraam ºi la Sarra cea stearpã, ºi aceasta s-a lucrat mai presus
de fire, prin credinþa lui Avraam, ºi încã de pe atunci am început Eu repararea prin credinþã. Avraam nu a lucrat din fire
fapta cea bunã, ºi a lucrat din credinþã, a lucrat în numele lui
Dumnezeu.
Voi ºtiþi cã mulþi pãgâni fac o mulþime de bine unii altora, dar nimic nu se pune pentru Dumnezeu. Acestea sunt
faptele firii cãzute, chiar dacã omul face bine cu firea lui cea
cãzutã prin pãcat ºi din pãcat rãsãritã, dar faptele credinþei
sunt altceva, ºi nu se pot aºeza nicicum spre asemãnare între
ele. Una este sã faci bine din firea ta, ºi alta este sã lucrezi
fapta credinþei, cãci credinþa nici nu trãieºte decât prin faptele
ei, tatã, prin jertfele ei, mãi copii ai lucrãrilor lui Dumnezeu.
Copiii acestui popor au schimbat cuvintele lui Dumnezeu cu cuvintele lor, au schimbat credinþa lui Dumnezeu în ei
cu credinþa lor în Dumnezeu, ºi ei nu ºtiau bine cum sã creadã
în Dumnezeu. Credinþa în Dumnezeu, credinþa cea din fire,
nu este lucrãtoare pentru cer ºi pentru mântuire, dupã cum ºi
vedeþi dacã vã uitaþi peste fãptura cea cãzutã, din fire cãzutã.
Dar credinþa care vine de la Dumnezeu în calea omului cãzut,
aceea este credinþã lucrãtoare, este dar dãruit de Dumnezeu,
aºa cum a fost peste Avraam. Una este credinþa din fire, din
firea cea cãzutã, una este firea credinþei, ºi alta este darul credinþei, ºi aceasta din urmã se numeºte credinþa adevãrului.
Iatã de ce am spus Eu poporului Meu cã Avraam va rãmâne;
Avraam ºi cei asemenea lui în credinþã. Avraam Mi-a dat pe
fiul sãu, ºi s-a dat pe el întâi, ºi apoi a dat pe fiul sãu, ºi de
aceea este Avraam, ºi de aceea este fiul sãu, de aceea, pentru
cã s-au dat lui Dumnezeu la cererea lui Dumnezeu, ºi pentru
aceea au primit darul lui Dumnezeu, au primit credinþa ºi fãgãduinþa cea pentru credinþã.
Lumea crede cã este Dumnezeu, crede din obiºnuinþa
firii cãzute, dar aceastã credinþã nu lucreazã la mântuirea
omului, nu este lucrãtoare cu cerul acest fel de credinþã. O, nu
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aºa, tatã, ºi de aceea Eu am ales din lume un popor, ca sã-i dau
darul credinþei, ºi cu acest dar sã stea în lucrarea lui Dumnezeu ºi sã lucreze dupã cuvântul lui Dumnezeu, ca Avraam,
tatã, ºi ca sã scriu dreptate ºi neprihãnire în dreptul fiului
acestui popor. Aceastã lucrare de cuvânt din cer, a venit în calea poporului Meu ca sã-l fac sã creadã prin ea, sã creadã ca
Avraam, ºi ca sã rãmânã în lucrarea Mea fiul acestui popor, ºi
iatã, tatã, cã se cunoaºte bine dacã a crezut acest popor în lucrarea lui Dumnezeu, care a venit ca ºi la Avraam, ºi toatã lucrarea Mea cu Avraam a fost fãgãduinþa lui Dumnezeu, Care
avea sã dea pe Fiul Sãu jertfã pentru salvarea fãpturii cãzute.
Avraam a primit pe Fiul lui Dumnezeu prin preotul lui
Dumnezeu, ºi aceasta a fost fãgãduinþa mântuirii, pâinea ºi
vinul, Trupul ºi Sângele lui Hristos, fãgãduit încã de pe
atunci, dat încã de pe atunci, dat lui Avraam prin preotul lui
Dumnezeu, Melchisedec, cel uns în chip tainic de mâna cea
tainicã a lui Dumnezeu. ªi de atunci Avraam a primit pe
Domnul Iisus Hristos în el, ºi prin El a lucrat întru duhul credinþei, întru darul credinþei.
Mare este taina mântuirii, tatã, dar când voi putea vorbi
cu tine despre ea aºa cum este ea? cã tu o ºtii prea puþin, tu o
crezi prea puþin, copile al poporului Meu, ºi nu poþi sã crezi
aºa cum a crezut Avraam ca sã lucrezi ca Avraam, tatã; cã
uneori îþi venea greu sã crezi în lucrarea Mea cu tine, ºi dacã
fãceai aºa, nu mai lucram. Lucram cum voiai tu, ca sã nu lepezi credinþa ta în lucrarea Mea, dar credinþa ta nu era lucrãtoare în lucrarea Mea cu tine, cã tu lucrai cu Mine pãmânteºte, tatã, ºi Eu n-aveam cum sã lucrez cu tine cereºte, aºa
cum am avut lucrare peste Avraam. ªi fii atent, cã numai
Avraam va fi sã aibã lucrarea Mea, numai cei ce se aºeazã sã
creadã bine în lucrarea Mea de acum.
Iatã, tatã, slujitorii bisericii de azi care n-au parte ca sã
creadã în lucrãrile cele mari ale lui Dumnezeu, cãci ei au lepãdat frica de Dumnezeu ºi stau în duhul lor, tatã. Ei dau
acum sã-þi omoare puterea credinþei tale, creºtine. Ei urzesc
rãzboi cu adevãrul Meu care se lasã la voi prin aceastã lucrare cereascã. Lor nu le este dat sã creadã, pentru cã nu pentru
toþi este aceastã credinþã în aceastã lucrare. Aceastã sãmânþã
de credinþã nu face rod în cei care au vinã faþã de Trupul ºi
Sângele Meu, faþã de Duhul Sfânt al vremii Domnului, Care
vine pe nori, vinã faþã de botezul fãcut în numele lui Iisus
Hristos, ºi pe care botez l-au întinat cu mult mai greu decât
restul fãpturii. Pentru aceºtia nu se lasã rodul acestei lucrãri,
ºi se lasã doar iertare prin aceastã lucrare, ºi dacã s-ar întoarce spre aplecare, spre iertare. Dacã se-ntorc, tatã, dar nu
se-ntorc, cã nu le este dat, cã ei au rãstignit puterea Mea cea
care trebuia sã fie purtatã de fãptura cea credincioasã ºi binecredincioasã. Ei au stat la pândã ca nu cumva sã se întoarcã
cineva spre adevãrul cel lucrat de Mine prin aceastã lucrare.
De ºaptezeci de ani biserica bâjbâie prin întuneric ºi nu mai
stã ca la început, cãci cezarul a cumpãrat biserica Mea, ºi ea
s-a lãsat cumpãratã, tatã.
Voi, copii ai lucrãrii Mele prin care am coborât la voi,
faceþi, tatã, ce au fãcut apostolii Mei dupã învierea Mea, ºi
vindecaþi-vã de necredinþã, ºi vindecaþi lumea de necredinþã,
cã nu biserica a dat pe sfinþi, aºa cum spun arhiereii lumii, ci
sfinþii au dat biserica, sfinþii au însemnat biserica cea întru
adevãr bisericã, ºi tot ei sunt ºi azi, sunt ºi lucreazã peste cei
ce cred ca Avraam.
Poporului Meu îi trebuie aplecare ºi credinþã neclãtinatã în aceastã lucrare cereascã, fiindcã slujitorii bisericii se
luptã, tatã, sã stingã aceastã fãclie cereascã, dar ea se va rupe
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în pãrþi ºi va face luminã în inimi, ºi inimile lor vor lua de la
Mine darul credinþei lucrãtoare de viaþã. Dar voi staþi deoparte de ispititorii aceºtia, cã lucrarea Mea nu se împiedicã de
necredinþa sau de ameninþarea celor ce se zic pe sine cã sunt
ai Mei. Dar ºi cei din vremea trupului Meu nu ziceau altfel.
Ziceau cã sunt ai lui Avraam, ºi ei lucrau faptele diavolului.
Aºa ºi cei de acum, tatã. Dar Eu sunt cu voi ºi vã conduc, ºi
vom lucra sã întoarcem pe om de la minciunã ºi de la rãtãcire
ºi sã arãtãm omului calea ºi sã iertãm pe cei ce se pocãiesc de
necredinþã. Mare este alegerea ºi harul acestui popor, dar harul lucreazã prin credinþã, iar slava lui Dumnezeu se descoperã lucrând. Amin.
Iatã, mãi copii, se rosteºte de cer binecuvântarea lucrului vostru duhovnicesc cu încã o corãbiuþã de cãlãtorie, iar Eu
voi fi ºi în ea cu voi la lucru. Eu ºi atunci am cãlãtorit pe mare
cu corãbiuþã. Iatã, ºi acum tot aºa lucrez, ca sã mergem pentru
rãspândirea luminii peste lume, tatã.
Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte, prin cuvânt ceresc ºi
prin apã sfinþitã prin cuvânt, încã o corãbiuþã, ºi voi lucra
pentru încã un cârmaci, ca sã fie la vreme pentru lucru, tatã.
Domnul vã binecuvinteazã pe voi, ºi lucrãrile voastre în
Domnul. Binecuvântate sã fie drumurile ºi cetãþile vestirii învierii ºi judecãþii prin cuvânt. Vom merge, tatã, pânã ce Evanghelia cea nouã a lui Iisus Hristos va fi primitã de toate neamurile, ºi apoi Mã voi lãsa vãzut cu voi ºi la voi ºi peste lume.
Pace vouã! Eu am grijã de voi. Suntem în rãzboi cu necredinþa, dar Eu vã conduc, ºi voi înmuia necredinþa. Nu vã
lãsaþi pãtaþi de cei ce nu cred, de cei ce vin cu ispitire ºi cu
hainã ascunsã. Voi rãmâneþi numai cu Mine, cã numai aºa va
fi curatã aceastã lucrare de înviere. Cei ce nu cred în aceastã
lucrare vestitã din cer pentru venirea pe nori a lui Iisus Hristos, aceia nu cred în Iisus Hristos, cãci dacã aceia ar fi adevãraþi fii ai lui Iisus Hristos, aceia ar cunoaºte cã Eu sunt aceastã
lucrare, aceia ar recunoaºte glasul cuvântului Meu.
Pace vouã prin cuvântul Meu! Amin, amin, amin.
7/20 februarie 1994

Duminica fiului risipitor
Despãrþirea celor credincioºi de cei necredincioºi.

E

u vin cu glasul Meu, iar voi, copii ai cuvântului
Meu, ascultaþi, tatã, glasul Meu ºi daþi-i trup în
aceastã carte, cã vouã vã va cere Domnul aceastã lucrare spre
mãrturie cã a lucrat cu glasul Sãu pe pãmânt ºi în cer. Se scrie
ºi pe pãmânt, se scrie ºi în cer, ºi stau martori cereºti la înfiinþarea cuvântului Meu. Toate cuvintele din vremea acestei lucrãri dumnezeieºti vor sta mãrturie pe pãmânt ºi în cer pentru
acest popor al acestei lucrãri. Mãi fiilor, nu va fi altfel. Poporul Meu care nu a crezut bine cuvintele Mele ca sã nu le
calce va vedea cã nu va fi altfel, ºi i se va socoti poporului
Meu neascultare a cuvântului rostit de Dumnezeu, ºi dureros
se va plãti neascultarea!
Pace ºi duh de liniºte la voi ºi în voi, ca sã pot un picuþ
lucra cu glasul Meu la voi, cã iatã, las cuvânt de mãrturie, ca
sã fie la Domnul ºi la voi. Toate iau fiinþã prin cuvânt. Cuvântul ia fiinþã cuvântându-l, ºi dupã aceea ia fiinþã împlinirea
cuvântului.
Am spus odinioarã, prin cuvântul acestei lucrãri, sã nu
se ducã acest popor pe apa sâmbetei, ºi n-a ascultat acest popor pe Domnul ºi ca sã facã aºa cum Domnul i-a spus. Eu am
ascultat tot pãsul poporului Meu, care a fost numai trup, dar

poporul Meu n-a fãcut ºi el tot aºa. Eu spuneam, ca sã mai
scap ceva din poporul Meu, spuneam creºtinului sã nu umble
lângã el cu cel ce nu crede ºi nu ascultã de Mine prin aceastã
lucrare, cãci cel ce nu Mã ascultã, acela Mã urãºte, tatã, ºi de
aceea nu Mã ascultã, cã dacã M-ar iubi, M-ar asculta cu iubire. Am spus aºa: «Nu umbla, creºtine, pe lângã tine cu cel
ce Mã urãºte pe Mine ºi nu crede ca sã împlineascã ce-i spun.
Nu sta neatent ºi fãrã veghe tare, cãci chiar dacã te þii tu de
Mine, dar dacã stai lângã acela, þi se desface mâna ta ºi eºti
tras ºi smuls de cel ce Mã nesocoteºte pe Mine ºi pe tine, ºi
te smulge, tatã, cu toatã tãria sa de lângã Mine». Eu spuneam
mereu aºa, ºi poporul Meu se uita cu trupul la cuvântul spus,
ºi nu se uita cu duhul, ºi iatã, trupul n-are putere sã vadã
duhul, tatã. Eu aºa am spus: «Fericit va fi acela care se va lepãda de toate, numai sã nu se lepede de învãþãtura Mea cu
care am venit sã împlinesc legea sfinþeniei cea pentru venirea
Mea». ªi a rãmas mãrturie ce am spus, cãci am spus aceste
cuvinte poporului Meu cel chemat la masa cuvântului Meu.
Am spus cã puþini de tot vor vrea sã rãmânã cu Mine ºi cu ascultare de Mine, cã unii vor þine la femeie, alþii la soþi, alþii la
copii ºi alþii la plãceri ºi la idoli de tot felul, ºi puþini de tot
Mã vor iubi pe Mine ca sã Mã aºtepte cu ascultare, împlinind
curãþenia de duh ºi de trup ºi de iubire pentru Domnul. Spuneam prin cuvântul apostolilor Mei, spuneam peste cei ce voiau numai cu Mine: «Ieºiþi ºi vã deosebiþi ºi nu vã atingeþi de
cele ce nu sunt curate, ºi Eu vã voi primi pe voi ºi vã voi înfia,
fiindu-vã Tatã, iar voi Mie, fii».
O, plângând mãrturiseºte Domnul în faþa poporului
Sãu, plângând vã spun cã n-am gãsit aceastã ascultare la duhul ºi la trupul ºi la inima fiului acestei lucrãri. Mã uit plângând, ºi plâng cu Tatãl Meu ºi cu cerul cel bun; Mã uit cum
se prãbuºesc din aceastã lucrare fiii ei; Mã uit cum o aruncã
ducându-se în Sodoma, cheltuindu-ºi ultima picãturã de fricã
ºi de credinþã în Dumnezeu, fãcând ca fiii cei risipitori, care
pleacã în întâmpinarea potopului, ºi nimeni nu-i opreºte ºi nimeni nu le spune de Mine, Domnul. ªi iatã, adevãratã este
mãrturisirea Mea prin care am spus de mult cã acei ce se întorc spre pãcat ºi spre murdãrie, îi smulg ºi pe cei curaþi ºi
credincioºi pe care-i gãsesc lângã Mine.
O, plângând Mã zbucium, cã nu vreau sã se pãteze cel
curat. Vreau sã scape cel curat, sã stea deosebit ºi sã nu moarã
cel curat.
Iatã, a venit creºtinul la Mine, ºi Eu l-am pecetluit cu
binecuvântare ºi cu credinþã ºi cu sfinþenie, ºi el apoi s-a apucat sã-ºi facã de toate ca sã aibã pentru el. ªi-a fãcut rost de
viaþã pentru el, ºi-a fãcut casã, ºi-a fãcut nevastã, ºi-a fãcut
copii, ºi-a fãcut ranguri ºi slavã ºi hainã, ºi zice cã trãieºte,
zice cã este al lui Dumnezeu. Da’ de unde, tatã! cã el e în rând
cu lumea, în afarã de un pic de post ºi de citiri sfinte ºi un pic
de înclinare spre lege. Dar, iatã, legea creºtinului trebuia sã
fie legea lui Dumnezeu ºi nu legea lumii, tatã. Legea lumii
este însurat ºi mãritat ºi mâncãricã bunã ºi un pic de bãuturã
bunã ºi de rostuire bunã, pânã ce le iei pe toate la rând, cã
dupã una ºi dupã încã una vin toate ºi te prind sub ele ºi intri
sub lege ºi zici cã aºa a lãsat Domnul. Da’ de unde, tatã! cã
legea lui Dumnezeu este iubirea de Dumnezeu ºi nu de idoli,
este credinþa în Dumnezeu ºi nu în om, ºi nu în tine, creºtine,
cã tu nu te poþi salva decât prea puþin, ºi e salvare de trup,
pentru o vreme, tatã, ºi aceastã salvare de trup, fãrã ca trupul
sã serveascã duhului, aceasta este deºertãciune ºi goanã dupã
vânt, ºi goanã dupã moarte, tatã, ºi tu erai sã fii rãmãºiþã
aleasã de Dumnezeu pentru har, nu pentru lege, tatã.
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Feciorul sau fecioara se îngrijeºte sã placã Domnului ºi
cerului cel sfânt ºi veºnic ºi curat, dar feciorul sau fecioara
care se însoarã, care se mãritã, se îngrijeºte sã placã femeii,
bãrbatului, ºi gustului cel trupesc al firii cãzute prin pãcat, ºi
intrã sub lege unul ca acesta, ºi dacã intrã, e de douã ori vai
lui dacã nu stãruie mãcar în cele ale legii, cã legea s-a dat din
pricina învârtoºãrii inimii omului care n-a vrut ca Dumnezeu,
ºi a vrut ca omul, tatã.
Am creºtini în poporul Meu care au copii însuraþi ºi
mãritaþi fãrã binecuvântarea pãrinþilor lor, ºi casa care se
aºeazã fãrã aceastã temelie, aceea nu este casã, ºi este altceva.
Aceea este neascultare, este piatrã de neascultare pe care se
clãdeºte numai neascultare pânã la ultima piatrã. Creºtinii
acestui popor care ºi-au dat consimþãmântul pentru însurat ºi
mãritat copiilor lor, aceia n-au fãcut de la Domnul nimic, aceia au fãcut de la ei, ºi sunt la fel de mult pãrtaºi la temelia ºi
la clãdirea casei neascultãrii. Dar rãul cel mai însãgetãtor spre
Dumnezeu este acela cã fiecare creºtin nu s-a uitat la Domnul, tatã, ºi s-a uitat la alt creºtin care a pierdut înaintea lui harul, ºi se aºeazã ºi îl pierde ºi acela dacã ºi altul l-a pierdut.
O, nu omul este Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu, nu omul,
tatã. Nu þi-am spus sã te iei dupã om, ºi te-am învãþat sã te iei
dupã Mine, creºtine, dupã cuvântul Meu cu care te-am învãþat sã fii cu cerul sfânt prin aceastã lucrare de învãþãturã ºi
prin care Eu Mi-am pregãtit un popor pentru ca sã stea înaintea Mea la venirea Mea. Domnul n-a îngãduit la nimeni pãcatul ºi neascultarea, ºi creºtinul singur ºi-a îngãduit, nu Domnul, tatã. ªi voi ce faceþi? Vã luaþi unul dupã altul ºi intraþi
sub lege ºi sub pãcat, mãi copii, cãci legea nu face altceva decât sã învedereze pãcatul. Cel care alege pãcatul, acela intrã
sub lege, dupã cum Eu am spus când am spus: «Sã nu credeþi
cã Eu vã voi învinui la Tatãl; nu Eu, ci legea care a venit prin
Moise pentru cei neascultãtori de Dumnezeu, pentru cei fireºti ºi trupeºti». Dar iarãºi scris este: «Cei ce sunt ai lui
Hristos, aceia ºi-au rãstignit trupul, dimpreunã cu patimile ºi
cu poftele lui». Cei ce intrã sub lege, aceia sunt cu patimi ºi
cu pofte ºi cu fire, ºi Eu am spus celor ce voiesc cu Mine, sã
iasã din mijlocul celor pãtimaºi ºi poftitori de trup ºi de pãcat
ºi sã nu se atingã de aceia, ca sã-i primesc pe ei, tatã, ºi sã le
fiu Dumnezeu.
Iatã, creºtinilor, din nou vã spun. Eu, Dumnezeu, vã
spun: lepãdaþi din preajma voastrã ºi a vieþii voastre cu Domnul, lepãdaþi pe copiii care se duc în lume, ºi staþi cu Dumnezeu, tatã, curaþi ºi neatinºi cu neascultarea, ca sã fiþi salvatori
ºi pentru cei ce pleacã la pãcat ºi la înrudire cu lumea, care nu
este a acestei lucrãri. Nu vã aºezaþi la masã sau la sfat cu cei
ce pleacã din braþele acestei lucrãri. Rugaþi-i sã nu vã umple
ºi pe voi de vinã, pe voi, cei care rãmâneþi pentru Domnul ºi
pentru sfinþenie. Iar dacã nu veþi face aºa, vã va face patã atingerea cu cei din casa voastrã care se duc în lume. Nu cãutaþi
sã-Mi spuneþi cã ºi alþii au fãcut aºa, cã toþi cei care au fãcut
aºa sunt în aceeaºi vinã, în aceeaºi învinuire, tatã. Nu cãutaþi
sã fiþi ambiþioºi întrecându-vã în fãrãdelegi numai pentru
cã ºi alþii au fãcut aºa. Nu vã pierdeþi cumpãtul cel sfânt
uitându-vã ce fac alþi creºtini neascultãtori, cã iar vã spun: nu
omul este Dumnezeul vostru, ci Domnul este calea voastrã ºi
pilda voastrã.
Nu aruncaþi înfierea, tatã. Nu aruncaþi haina slavei, a
slavei care vine cu Mine, ºi despre care v-am spus cum sã fie
ºi cum sã vã îmbrãcaþi cu ea. Nu pãtaþi cãmaºa sfinþeniei numai pentru dragostea pe care o aveþi de copiii care pleacã de
lângã Mine ºi de lângã voi. Lãsaþi-i sã se ducã, fiindcã la
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Domnul nu încape iubire forþatã, dar voi staþi cu iubire ºi cu
inima curatã lângã Domnul ºi lângã aceastã lucrare. Nu ajutaþi, nu puneþi nici un fel de proptea la fapta celor care pleacã
pe alte cãrãri; nu vã duceþi dupã ei ºi pentru ei. Nu vã duceþi
la nunþi ºi nu ajutaþi nunþii, cã nu se duc pentru curãþenie ºi
pentru sfinþenie ºi pentru iubire de Domnul, ci se duc pentru
patimi ºi pentru pofte ºi pentru pãcate grele, tatã. Nu vã
gândiþi cã ºi alþii au fost la nunþi. Aceia au pãcãtuit amar, ºi le
trebuie pocãinþã despre care nu s-a mai auzit. Nu vã faceþi ºi
voi rost de vinã faþã de Dumnezeu. Domnul n-a îngãduit la
nici un fiu al acestui popor, dar dacã omul a cerut, Eu i-am înlesnit ieºirea din binecuvântarea Mea, chiar dacã prin binecuvântare cerutã i-am înlesnit ieºirea de sub acoperãmântul
acestei lucrãri cereºti ºi nu pãmânteºti, tatã.
O, poporul Meu, dacã tu ai fi înþeles îndeajuns cã
aceastã lucrare este cereascã ºi nu pãmânteascã, dacã ai fi înþeles cã ea este pentru cer ºi pentru voi cu cerul ºi cã nu este
pãmânteascã ºi pentru pãmânt ºi pentru trupul firii, atunci ai
fi înþeles cã trupul tãu, mãi Israele, trebuia sã serveascã Duhului Sfânt ºi nu firii, tatã. ªi spune-Mi tu acum, pentru ce
te-am binecuvântat ºi þi-am spus Eu sã creºti ºi sã te înmulþeºti? Iatã pentru ce þi-am spus Eu sã creºti ºi sã te înmulþeºti,
iatã pentru ce: pentru ceea ce þi-ai ales tu, tatã, cã dacã era
pentru ceea ce-þi alegeam Eu, tu trebuia sã fii acum cu trupuri
cereºti, mãi Israele care M-ai chinuit atâta vreme cu poftele
tale. Eu n-am putut sã am poftã de tine ºi sã te poftesc cu gelozie ºi cu iubire pentru Mine ºi pentru lucrarea Mea cereascã, pentru cã Eu pofteam duhul tãu, tatã, inima ta pentru Mine ºi nu pentru tine; pentru cer ºi pentru veºnicie, ºi nu pentru
trup ºi pentru vremelnicie.
O, Israele, o, iubitul Meu popor care M-ai înspinat mai
mult decât cei ce M-au bãtut în cuie pe cruce ºi Mi-au înspinat fruntea Mea cereascã! De ce, tatã, sã fii tu vremelnic? Eu
te alesesem sã încep cu tine veºnicia, care începe cu trupul
tãu, poporule ales din lume ºi din moartea cea din lume ºi din
pãcate ºi de sub lege, tatã. De ce-þi place þie numai vremelnicia? De ce nu vrei tu veºnicia ºi cu duhul, ºi cu trupul? ªi
când viaþa aceasta vremelnicã þi se ia, ce ai sã faci, poporule
cu alegere cereascã? Tu nu eºti un oarecare, tatã. Tu eºti trecut pe masa Mea în faþa Mea, pentru ca sã închei cu tine
Scripturile Mele, tatã. Ele trebuie încheiate. De ce vrei tu sã
fii oropsit de cei care-þi vor lua locul ºi ca sã-þi pierzi dreptul
de întâi înviat pentru veacul ce vine cu Mine, ºi care va fi veºnic, tatã? De ce eºti slab cu Mine? De ce eºti fãrã dragoste de
Dumnezeu? Cea mai dulce dragoste e dragostea de Dumnezeu, ºi de aceea va rãmâne ea înaintea Mea. ªi tu unde ai sã
stai cu dragostea ta?
Copiii acestui popor nu trebuie sã facã voia lor, ci trebuie sã facã voia Mea, tatã, cã Eu i-am numit fii ºi fiice, ºi
trebuia sã asculte de Cel ce i-a rãscumpãrat de sub legea cea
învinuitoare, trebuia sã asculte de Cel ce i-a iertat pe ei de
pãcate.
Mãi Israele, copil pribeag prin patimi ºi prin pofte,
cum de n-ai putut sã Mã iubeºti pe Mine, tatã? Iatã, te închini
la tine ºi la gustul tãu, cã numai þie îþi slujeºti. Te închini la
trup ºi îi aduci jertfe dupã pofta lui, ºi pe Mine Mã rãstigneºti
întru tine, tatã. Ce pãcat greu, mãi Israele! Iatã-Mã din nou
rãstignit de poporul ales, de cel ales la sfârºit. Nu-i nimic, tatã, Eu voi ºterge fãrãdelegea ta, dar cu unealta ei, mãi Israele.
Fãrãdelegii îi va sta împotrivã legea, ºi te voi curãþi de bube
ºi de pãcate ºi de nepãsare ºi de înstrãinare. Iatã, am rostit
acest cuvânt ca sã se împlineascã, de aceea l-am rostit, cãci
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iarãºi se lucreazã prin cuvânt. ªi vei fi lovit pe pãmânt, ca sã
strigi la cer cu pocãinþã ºi cu disperare ºi ca sã te audã Dumnezeu, fiindcã tu eºti popor ales de Dumnezeu ºi nu eºti un
oarecare, copilule al acestui popor.
Ce sã fac? Sã-i iau din trup pe cei drepþi cu inima, pe
cei neprihãniþi cu credinþa? Sã-i iau dacã sunt ameninþaþi cu
atingerea de cei ce nu ascultã de cele ale pãcatului acestor
vremi, de cele care se luptã sã-Mi mânjeascã pe tot fiul poporului Meu? Despre cei drepþi cu inima ºi cu credinþa, despre aceia vorbesc. Sã-i iau din trup de lângã cei ce pãcãtuiesc? Puþini am din aceºtia, cãci cei care se dau ei drepþi nu
sunt tot aºa scriºi.
Am o casã de creºtin care se uneºte acum cu pãcatul cel
greu, ºi în care casã am ºi un om drept. Eu n-aº voi sã-l iau
acum pe cel drept, cã din aceastã casã nu mai rãmâne nici un
salvator pentru aceastã casã. Aº voi pe acest drept sã-l fac sãnãtos de durerea cea din suflet, ºi aº voi sã-l am neatins de
moartea cea din casa lui, cãci în casa lui este un mort, ºi toþi
cei din casã care fac pãrtãºie cu acest mort se fac vinovaþi faþã de Mine ºi de lucrarea Mea cea de foc, a cuvântului cel de
foc, cãci numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu. Am fãcut
semn proorocesc, cã acesta care pleacã acum la pãcat va fi
prins sub moarte ºi va cãdea sub greutatea morþii, ºi iatã, acel
semn a fost profeþie ºi s-a împlinit cu repeziciune ºi cu urgie
peste aceastã casã. Aº cere celor din casã, dacã acesta nu se
scoalã din morþi, aº cere celor din casã sã-l uite pe el, sã-l uite
ca ºi cum ai îngropa pe un mort ºi nu-l mai ai, cã dacã veþi face aºa, tatã, acest mort va învia ºi el, dar dacã vã atingeþi cu
cele alese de el spre pãcat, nu mai are ºi Domnul loc cu voi.
Dar am o inimã neprihãnitã în casã la voi. Daþi-i libertatea sã fie cu Mine aceastã inimã, ºi sã nu-l puneþi la masã
cu voi, cei neascultãtori, pe cel ce rãmâne cu Mine, cã Eu am
putere sã-l þin cu Mine ºi pentru Mine pe acest drept pe care-l
iubesc, pentru cã el ºtie sã Mã iubeascã ºi nu dã de la el iubirea de Dumnezeu. Eu voi privi de departe ºi voi folosi martori
cereºti ºi voi lucra pentru cel ce voieºte sã rãmânã pentru cer
ºi pentru împãrãþia Mea în el. Voi privi amãnunþit peste cei
din aceastã casã, peste gândurile lor, peste iubirea din inima
lor ºi peste ceea ce înclinã aceºtia. Eu am legãmânt scris cu
aceastã casã, ºi am pe Verginica martor, ºi Eu voi cerceta
aceastã casã ºi viaþa acestei case ºi moartea acestei case.
Iatã ce spun Eu despre aceastã casã: cine este sfânt, sã
se sfinþeascã încã, iar cine se spurcã, sã se spurce, dar sã se
deosebeascã ºi sã nu se amestece aluatul; sã se aleagã de-a
dreapta ºi de-a stânga Mea, ºi Eu voi pecetlui cu pecetea cea
din dreapta ºi cu pecetea cea din stânga. Sã fie ascultare de
acest cuvânt de la cei ce aleg ascultarea de Dumnezeu. Domnul vã cere ascultare, copii ai acestei case. Amin.
Iar voi, cei ce staþi înaintea glasului Meu, duceþi spre
cunoaºtere cuvântul lui Dumnezeu, cã spre aceasta aþi fost
tocmiþi. Domnul rosteºte pace ºi binecuvântare pentru cei ce
lucreazã lucrarea Sa peste poporul Sãu. Aºa lucreazã Dumnezeu, cã este vremea sã se lucreze cu dreptatea lui Dumnezeu,
cã iatã, Israele, ai stricat dreptatea Mea ºi ai schimbat-o cu a
ta, dar Eu sunt mai mare ca tine. Adu-þi aminte cã Eu sunt
Dumnezeu, Israele, ºi nu uita cã omul este om, ºi Dumnezeu
este Dumnezeu.
Pace þie, Israele credincios, ºi prin tine voi rosti dreptate ºi înviere peste cei necredincioºi din Israel, ºi toþi vor
simþi pe viu cã Eu sunt Dumnezeul lui Israel. Amin.
E sãrbãtoarea cuvântului Evangheliei fiului risipitor.
Nu vã duceþi sã vã atingeþi cu fiii care risipesc pe Dumnezeu

ºi leapãdã aceastã lucrare. Nu vã prindeþi cu cei ce le place
risipirea în plãceri, cãci fiii acestei lucrãri vor fi adunaþi din
toate cele patru vânturi ºi vor sta cu bucurie în faþa acestui
tron ceresc, iar cei care au fost ai acestei lucrãri ºi s-au dus
spre risipire, aceia vor fi aduºi ºi vor da socotealã tot aºa, tot
în faþa acestui tron de coborâre cereascã prin care se lucreazã
înviere ºi judecatã.
Fiþi fii ai învierii! Israele, sã iubeºti veºnicia ºi nu vremelnicia, cã iatã, vremelnicia se ia de la tine, ºi va fi sã stai
în faþa acestui tron.
Sunt însoþit de martori cereºti la coborârea acestui cuvânt de mãrturie. Eu am rostit acum cuvânt de mãrturie.
Israele, nu-þi fã rost de vremelnicie, ºi fã-þi rost de veºnicie,
tatã, cã Eu vin cu veºnicia înaintea poporului Meu. Sã nu te
gãsesc pe cãi strãine, Israele, pe cãi vremelnice, ºi sã stai pe
calea acestei lucrãri dumnezeieºti prin care voi rosti început
de veºnicie, cãci trupul slavei Mele se va arãta în curând, ºi
vremelnicia se va sfârºi înaintea slavei Mele, ºi acest popor
va sta în faþa acestui tron.
Israele, sã iubeºti veºnicia, cã iatã, vremelnicia ia sfârºit înaintea trupului slavei Mele, ºi tu, popor ales de Mine, vei
sta mãrturie ºi vei da mãrturie ºi vei da rãspuns ºi vei sta înaintea acestui tron. Amin, amin, amin.
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omnul Iisus Hristos înmulþeºte hrana pentru poporul Sãu cel chemat ca sã ia naºtere din cer,
din sânul acestei lucrãri cereºti, ºi lucrarea aceasta cereascã se
numeºte Cuvântul lui Dumnezeu, ºi acesta este numele Domnului Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu este numele
Domnului Iisus Hristos.
Israele, tu cunoºti numele Meu, mãi Israele? Ia deschide cartea ºi Îmi aratã locul acestui nume al Meu. În ce loc
scrie Dumnezeu numele acesta? Acesta este numele Meu
pentru cea de a doua venire a Mea. Lumea nu înþelege ºi nu
ºtie aceastã tainã a numelui Meu cel de azi. Dar tu înþelegi,
Israele? Tu ºtii ce înseamnã vremea ta cu Mine? Vremea Mea
cu tine o înþelegi?
Iatã, înmulþesc hrana din cer, hrana cuvântului Meu
peste poporul Meu. Eu sunt Cuvântul, ºi cobor glasul Meu
peste ieslea cuvântului Meu ºi stau la masã cereascã cu Israelul harului Meu.
Pace þie, Israele al harului Meu! Iatã glasul Meu peste
tine, tatã, ºi tu sã stai în faþa Mea ca sã Mã întâmpini cu credinþã ºi cu înþelepciune, ca sã cunoºti glasul Meu, aºa cum
oile cunosc glasul pãstorului lor. Eu sunt Pãstorul tãu, Israele,
cãci Tatãl M-a trimis o datã, ºi iatã, încã o datã, sã pãstoresc
ºi sã împlinesc mântuirea pânã la capãtul lucrãrii ei.
Sunt cu glasul Meu peste poporul Meu, peste pãrinþi ºi
peste copii, peste cei mari ºi peste cei mici, ºi voiesc pentru
cei mici sã fie mari, tatã, mari la înþelepciune, mari la iubire
de Pãstorul lor Cel din cer, mari la sfinþenie, mai mari decât
cei ce ºi-au vãrsat sângele pentru numele Meu; mari, tatã, ºi
de ajuns de mari, aºa cum spune cuvântul Meu despre cei din
urmã care vor fi întâi; despre cei mici care vor fi mari ºi prin
care Eu voi lucra minuni dumnezeieºti ºi iubire dumnezeiascã
în ei, în cei mici ai poporului Meu; în cei mici, tatã, cãci cei
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mari nu M-au înþeles îndeajuns prin aceastã lucrare. Cãsãtoria
celor mari din poporul Meu trebuia sã fie tainã sfântã ºi nu
jug pentru cel ce ºi-a ales cãsãtorie, cã nimeni din poporul
Meu ales nu ºi-a ales altceva, tatã. ªi dacã cei mari nu ºi-au
ales altceva ºi dacã nici cãsãtoria nu ºi-au pãstrat-o în toatã
legea cea rânduitã cãsãtoriei, iatã, Domnul lucreazã cu darul
înþelepciunii peste poporul Sãu, peste cei mici ºi peste cei
mari.
Am coborât la tine, popor iubit, am coborât un picuþ
mai înainte ºi þi-am adus darul cel mai de preþ, pentru ca sã-l
ai ºi sã-l foloseºti cu iubire ºi cu credinþã ºi cu stãruinþã, tatã.
Darul pocãinþei, Israele, pe acela þi l-am dat, ºi voiesc sã te
gãsesc în lucrarea acestui dar, fiindcã numai prin acest dar te
mai pot Eu pregãti acum, ca sã te am aºezat în întâmpinarea
Mea, la venirea Mea. Iatã, vin la tine, tatã, vin la tine, Israele
iubit, ºi voi veni tot mai des ºi te voi gãti frumos ºi voi stãrui
pe lângã tine, ºi tu sã nu mai fii trupesc sau firesc sau vremelnic. Ai grijã cum înveþi tot ce-þi aduc de învãþat; ai grijã sã te
am la învãþat, cã grea þi-ar fi judecata dacã tu nu vei fi gãsit
cu cerul la arãtarea trupului slavei Mele.
O, Israele, n-am ºi Eu în mijlocul tãu o cãsãtorie curatã, tatã. Ce durere grea, mãi Israele! O, cum n-ai înþeles tu
cele cereºti! Cum n-ai avut tu dragoste de sfinþenie, aºa cum
au avut atâtea trupuri în a cãror inimã a bãtut dragostea lui
Dumnezeu! Nici mãcar legea n-ai împlinit-o, tatã, nici mãcar
atât. Nu þi-a ajuns, tatã, sã fi nãscut fii dacã ai ales cãsãtorie, dar sã mai fi avut în tine cãsãtorii curate, tatã! Iatã de
ce te-am rugat Eu cu darul pocãinþei ca sã-l primeºti ºi sã te
laºi din nou nãscut prin cuvântul acestei lucrãri, cã iatã, Israele, lucrul tãu nu este bun. Trupul tãu a poftit mereu împotriva Duhului Sfânt, Care-ªi face loc întru cele curate, întru
trupuri curate. Au nu ºtiaþi voi, oare, cã trupurile voastre trebuiau sã fie temple ale Duhului Sfânt ºi cã voi nu trebuia sã
fiþi ai voºtri? O, de ce v-am ales Eu din lume, copii ai poporului Meu? Ca sã fiþi tot lume, tatã? Tot trup ºi tot fire ºi tot
departe de voia lui Dumnezeu? Iatã, poporul Meu cel ales a
slujit tot trupului ºi dupã alegerea cu care i-am însemnat ºi
i-am deosebit din lume, ºi de aceea totul este dureros, ºi de
aceea rodul trupului tãu este trupesc, mãi Israele, cã iatã, copiii tãi se duc sã fie trup.
Era Verginica cu poporul Meu ºi grãiam prin ea, ºi este
mãrturie scrisã ce am spus prin ea. Aºa am spus prin ea:
«Israele, nu mai fi trup, tatã, cã iatã, au ieºit din voi copii necredincioºi ºi rãi, care la vremea sfârºitului lumii vor fi gunoi
ºi vor fi trup fãrã Duh Sfânt». Au nu aþi înþeles cã voi nu sunteþi ai voºtri dacã Eu v-am ales ºi v-am scris în cartea acestui
popor ales? Iatã, n-aþi înþeles aceasta.
Voi, copii ai acestui popor, înþelegeþi-vã menirea ºi hai,
tatã, sã rãscumpãrãm înþelepciunea pierdutã, ºi hai sã pregãtim întoarcerea trupului slavei Mele, cã dacã Eu nu vin numaidecât, se risipeºte trupul tãu, Israele al harului.
Nimeni nu poate sã-þi facã þie rãu, pentru cã tu eºti cel
binecuvântat în aceastã vreme, binecuvântat cu lucrare cereascã, mãi creºtine chemat ºi ales ºi binecuvântat. Sã nu te
mai aud cã spui cã nu eºti un popor ales ºi aparte ales, pentru
cã nu ai dreptate dacã spui aºa. Tu spui aºa ca sã te poþi crede
cã poþi face ºi tu ce face toatã lumea ºi cã nu eºti mai mult decât cei din lume. Tu spui aºa, dar la Mine nu e tot aºa, mãi
Israele, ºi îþi voi cere altceva decât la lume, tatã. Oare, tu te-ai
întrebat vreodatã de ce te-am numit Eu pe tine Israel? Iatã întrebare din cer! ªi va aºtepta cerul rãspunsul tãu, popor ales
de Dumnezeu ca sã înveþi lecþia împãrãþiei lui Dumnezeu.
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Astãzi te întreb, ºi voi veni apoi sã Mã uit peste tine ca sã vãd
înþelepciunea rãspunsului tãu, ºi vom pune faþã în faþã rodul
înþelepciunii. Eu am învãþat de la Tatãl, ºi voi învãþaþi de la
Fiul, iar Duhul Sfânt este Cel ce lucreazã împlinirea ºi desluºirea tainelor Sale de Treime Dumnezeiascã.
Israele, Eu vin de-acum sã înmulþesc hrana peste tine ºi
sã stau faþã în faþã cu tine, tatã, ca sã fii tu pregãtit bine pentru
ziua arãtãrii trupului slavei Mele. Vrei tu sã te am de-acum la
învãþat aceastã lecþie de pregãtire?
Eu vã rog pe voi, copiilor, ºi pe voi, pãrinþilor, sã fiþi
atenþi la Mine, tatã, cã iatã, vin sã vã pun pe voi podoabe de
înþelepciune, ºi voi lucra minuni prin voi ºi Mã voi bucura cu
voi. Dar iatã, Domnul Iisus Hristos vã desluºeºte un înþeles
adânc, iar voi fiþi cu duhul atent, cãci atunci când am lucrat
peste apostolii Mei de atunci, i-am ales pe cei doisprezece ºi
pe cei ºaptezeci, ºi i-am trimis pe cei ºaptezeci, doi câte doi,
pe unde aveam Eu apoi de trecut cu ucenicii Mei cei întâi, iar
la întoarcere de la lucrul lor ei veneau cu bucurie ºi Îmi spuneau: «Doamne, ni se închinã ºi ni se pleacã nouã duhurile
rele», ºi Eu numaidecât M-am aºezat la lucru peste ei, cã trebuia, tatã. Numaidecât trebuia sã fac înþelepciune peste ei,
pentru cã duhurile rele lucrau sã-i prindã în semeþie ºi sã-i cadã apoi de la faþa Mea ºi a Tatãlui Meu. Când un om supune
pe duhul rãu, acela nu trebuie sã-L uite pe Domnul, Care lucreazã. Puterea Domnului lucreazã, mãi copii, ºi Eu a trebuit
sã lucrez peste aceia ºi sã le spun sã nu se bucure de supunerea duhului rãu ca ºi cum cu puterea lor au lucrat. Omul din
puterea sa nu poate scoate ceva bun, ci numai Domnul are
aceastã lucrare în om, ºi aceastã aºezare s-a stricat în om încã
de când Adam a dat sã se ridice peste puterea care-l crease pe
el. Ce le-am spus Eu apostolilor? Le-am spus aºa: «Nu vã bucuraþi cã duhurile rele vi se supun, ºi bucuraþi-vã pentru cã
numele vostru este scris în ceruri». Eu le-am spus cã acei ce-i
ascultã pe ei Mã ascultã pe Mine, iar acei ce se leapãdã de ei
se leapãdã de Mine, ºi ei n-au înþeles ce va sã zicã aceastã putere care lucra în ei. Am lucrat peste ei, cã ei s-au întors bucurându-se ºi zicându-Mi cã demonii li se supun în numele
Meu, iar Eu le-am spus atunci cã am vãzut pe satana ca un
fulger cãzând din cer. Fiþi bine atenþi cu Duhul Meu Cel din
voi, mãi copii, ca sã învãþaþi de la Mine, tatã. Fiþi atenþi la ce
le-am spus Eu lor: «Am vãzut pe satana ca un fulger cãzând
din cer». Nimeni în afarã de Mine, Fiul Tatãlui, n-a vãzut pe
satana când a cãzut din cer. Eu l-am vãzut, ºi tot Eu l-am trezit
pe Mihail ca sã rosteascã luarea-aminte a îngerilor ºi statul lor
sub Cel ce i-a creat pe ei. ªi dacã Eu am fost de faþã la aceastã
stricãciune care a venit de la bucuria cea semeaþã a omului cel
dintru început, iatã, de aceea le-am amintit Eu aceasta apostolilor Mei, ºi le-am spus cã am vãzut duhul bucuriei semeþe,
care l-a cãzut pe om de la viaþa cea întru Duhul Domnului.
Le-am spus cã Eu le-am dat putere sã calce peste puterea
vrãjmaºã care a cãzut de la cer, ºi cã nimic nu-i va vãtãma pe
ei, dar i-am învãþat smerenia duhului lor spunându-le sã nu se
bucure cã li se pleacã lor duhurile rele, ci sã se bucure cã au
numele lor scrise în ceruri.
Mãi copii, dacã un duh rãu vi se supune vouã, ce bucurie poate fi aceasta pentru voi? Nu numiþi bucurie aceastã lucrare, ci altceva sã numiþi voi bucurie, ºi fiþi atenþi la acest fel
de lucrare ºi pregãtiþi-vã duhul vostru, cã voi veþi avea o lucrare cu mult mai mare de îndeplinit în vremea care urmeazã,
în vremea Mea cu voi, mãi copii. Când duhul rãu luptându-se
cu omul este învins de om, aceasta se numeºte luptã, tatã, dar
soldatul nu se numeºte biruitor în luptã decât în clipa când
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terminã rãzboiul în întregime, ºi nu în vremea luptei, mãi
copii. Vremea luptei este luptã, ºi nu este bucurie. În luptã
soldatul este ameninþat de cãdere pânã la capãtul luptei.
Apostolii Mei abia începuserã lupta ºi se credeau biruitori, iar
Eu i-am învãþat pe ei cum sã lupte ºi cum sã stea în luptã ºi
cu cine sã lupte ºi ce pavãzã sã aibã în luptã, pentru cã Eu
scrisesem numele lor în ceruri, tatã. ªi când îl scrisesem?
Când i-am ales pentru lucru ca sã-i trimit în numele Meu. Demonii li se supuneau, cã auzeau de numele Meu, iar Eu de
aceea i-am trimis, ca sã vadã ºi ei cine este Iisus Hristos ºi ca
sã creadã în Mine.
Iatã, Israele, vine vremea ta, mãi tatã, ºi vei lucra ºi tu
semne mari peste cei necredincioºi, ca sã creadã lumea în
aceastã lucrare ºi ca sã înþeleagã pânã la sfârºit cã Eu sunt
aceastã lucrare, Eu ºi nu tu, fiule al acestei lucrãri, ºi ca sã
creadã lumea cã Eu te-am trimis. Cine te va primi pe tine, Mã
va primi pe Mine. ªi de ce pe Mine? Pentru cã Eu te-am trimis, ºi ai lucrare de trimis al Meu, adicã lucrarea Mea ºi nu
lucrarea ta. Pregãteºte-te, tatã, ºi fii cu duhul smerit ºi dã-Mi
Mie dreptul luptei tale, pentru cã cine luptã în numele Meu nu
este ca ºi cel ce luptã în numele sãu. Numele tãu sã fie numele
Meu, pentru cã tu eºti fiu al lucrãrii Mele cu tine, mãi Israele,
ºi voi veni la tine, tatã, ca sã vãd ce ºtii tu despre acest nume
cu care Eu te strig.
Vreau sã-þi dau premiu ca la ºcoalã, tatã, sã am ºi Eu
ºcolari la ºcoala Mea, cã iatã cine-i învaþã carte pe fiii poporului Meu. Omul fãrã Dumnezeu ºi fãrã legea lui Dumnezeu, acela învaþã înþelepciunea pe fiii Israelului Meu, ºi
omul cezarului cautã ale sale, nu ale lui Dumnezeu ºi nu
cuvântul vieþii, ºi se poartã ca vrãjmaºi ai cuvântului vieþii, ca
unii care trag la cele pãmânteºti cu gândul lor, cu înþelepciunea lor. Dar voi, copii ai acestui popor ales de cer, nu staþi,
tatã, nepãsãtori de harul care este peste voi prin proorocie ºi
prin Iisus Hristos, Cel Care v-a uns pe voi, ºi pãziþi-vã pe voi,
ºi pãziþi învãþãtura înþelepciunii pe care o primiþi de la Domnul prin cuvântul Sãu, care se lasã spre voi. Pãziþi-vã fãrã de
patã pânã la arãtarea Mea lângã voi. Eu vin numaidecât, dar
sã fie pregãtit poporul Meu ales. Oamenii lumii care învaþã
lumea se folosesc de înfãþiºarea credinþei adevãrate, dar puterea credinþei nu-ºi aflã lucru în ei. Dar voi, tatã, trãiþi înþelepciunea cea de la Mine datã vouã ºi fiþi fericiþi în calea
apropierii trupului slavei Mele ºi fiþi cununa Mea de slavã
spre întâmpinare cereascã.
Voi, cei mici din Israel, daþi-vã silinþa sã fiþi curaþi în
duh ºi în faptã, ºi rãvãºiþi-vã unul altuia inimile spre iubirea
de sfinþenie ºi curãþenie, ºi îmbrãþiºaþi pentru totdeauna sfinþenia, fãrã de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vã voi trimite descoperiri cereºti spre întãrirea cea bunã ºi voi cãuta
mereu spre voi cu cuvântul, cu duhul ºi cu fapta credinþei
voastre întru Mine.
Poporul Meu venea la Mine la începutul acestei lucrãri,
ºi Eu Mã purtam blând cu el dacã am vãzut cã el nu-Mi
dãduse inima locaº, ºi am stat cu el aºa cum a voit el sã stea
cu Mine ºi nu l-am pãrãsit, cã am dorit sã rãsarã ceva bun din
el, care sã ia de la Mine ºi sã vesteascã aceastã Evanghelie de
aºezare a împãrãþiei lui Dumnezeu în om. Am aºteptat un rod,
tatã, ºi iatã, rodul a ieºit, ºi Eu l-am luat ºi l-am pus pe masa
Tatãlui Meu, ºi voiesc sã iasã la altoit poporul Meu cel mic,
cel cu care am mai rãmas întru ascultare de Dumnezeu.
Mãi Israele, scoalã-te spre înþelepciunea Mea ºi vezi ce
înseamnã vremelnicie ºi ce înseamnã veºnicie ºi nu uita ce-þi
spune Dumnezeu, cã iatã ce spun Eu celui ce rãmâne în rodul

cel rãmas: «Cei ce sunt ai lui Hristos, aceia ºi-au rãstignit
trupul, dimpreunã cu patimile ºi cu poftele», ºi aceasta este
Scriptura pe care o am de îndeplinit prin tine, Israele al vremii
întoarcerii Mele. ªi tu sã nu uiþi cã þi-am dat sã înveþi lecþia
Mea peste tine, ºi iatã, las Duhul Meu peste tine, ca sã înveþi
întru Duhul Meu. Învaþã-te sã citeºti ºi sã scrii ºi sã dai celui
ce nu are ce ai tu, ºi sã-þi faci ucenici, tatã, cã Eu am avut ucenici în lucrarea Mea cu Tatãl, iar tu sã ai ucenici în lucrarea
ta cu Mine, ºi sã pui sãmânþã la însãmânþat ºi sã rodeºti
sãmânþã din sãmânþã, cã iatã, Eu vin, ºi voi privi sã-þi vãd
rodul ºi sã-þi vãd ucenicii. ªi iar te rog, aºa cum te-am mai
rugat, sã vii ºi sã baþi ºi sã ceri de la Mine ca sã înþelegi, cãci
Duhul Sfânt lucreazã dupã cum este aºezatã lucrarea Sa ºi
coborârea Sa.
Eu vin în sfatul tãu, Israele, dar sã te gãsesc aºezat la
sfat în numele Meu ºi sã stai cu Mine, tatã, ºi sã nu laºi pe fratele tãu sã plece în lume, ºi du-te dupã el, ºi dacã nu se întoarce cu tine la Mine, mai ia cu tine doi ºi trei ºi luptã-te pentru
fratele tãu. ªi dacã fratele tãu nu mai vrea viaþã, acela nu este
fratele tãu ºi nu este fratele Meu. Acela moare de lângã tine
ºi de lângã Mine ºi se naºte pãgân din pãcat ºi din depãrtare
de Dumnezeu. Dar tu stai cu Mine ºi adu-þi aminte de cel ce
a cãzut, ºi cere la Domnul putere de întoarcere la viaþã pentru
cel mort.
Mãi Israele, nu te potrivi cu veacul acesta, cã iatã, vine
sfârºitul veacului acesta ºi începe începutul cel de la început,
cãci cele ce au fost la început iarãºi vin ºi se încep, ºi cu tine
începe Domnul unirea sfârºitului cu începutul cel curat. Sã
stai cu Duhul Sfânt, iubitul Meu popor, ºi El te va învãþa veºnicia, care începe cu tine, cã nu mai este altcineva care sã fi
avut alegerea ta, Israele al harului, Israele al trupului slavei
Mele întru întoarcerea Mea cea plinã de slava Mea. Amin.
21 februarie/6 martie 1994

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei
Ucenicii Domnului cãlãtoresc în cetatea Cluj. Domnul grãieºte
pentru alesul Sãu Irineu.

E

u, Domnul Iisus Hristos, merg în cãlãtorie cu fiii
cuvântului Meu, cu fiii Tatãlui Meu; ei în Mine
ºi în Tatãl, iar Eu în Tatãl ºi în ei.
Pace vouã, fiilor! Pace vouã, ºi sunt cu voi pe cale; Eu
ºi cuvântul Meu. Mergem o clipã în cãlãtorie, pentru ca sã las
prin voi binecuvântarea Mea peste lucrarea Mea cu voi, cã
merg din loc în loc cu lucrarea Mea ºi cu voi. Mergem ca sã
vestim celor vii ºi celor morþi învierea, tatã. Ferice celor ce
ies în calea învierii, care strãbate prin lucrarea ei cerul ºi pãmântul, ca sã le facã noi pe toate. V-am ales ºi v-am pregãtit
ca sã mergeþi pentru Mine ºi întru numele Meu cu vestea împãrãþiei cerurilor, care se aºeazã vãzut ca sã împãrãþeascã. Binecuvântatã sã fie calea, ºi voi, copii ai acestei lucrãri cereºti,
cã mare este aceastã lucrare de cuvânt între lucrãrile Mele
prin veacuri.
Poposim în aceastã cetate a Clujului, aici, unde am Eu
pe cel uns de Mine cu aceastã lucrare, ºi el iatã ce face. În loc
sã fie cel dintâi în faþa vestirii învierii ºi înnoirii care vine cu
Mine, el se teme, fiilor, se teme de oameni, dar Eu îl iubesc
ºi îl aºtept cu multã rãbdare ºi cu multã iertare. El e mare la
chip, dar e plãpând ºi neputincios, e mic ºi plãpând faþã de
Mine, ºi de aceea trebuie sã-l iubim ºi sã ne rugãm Tatãlui sã
nu-l lase sã apunã de la faþa acestei lucrãri de cuvânt dumnezeiesc. El se luptã sã uite, sã se ascundã, sã se facã strãin de
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ungerea pe care a luat-o din raza acestei lucrãri de duh ceresc,
coborât în lucrare. Da’ de unde, tatã! cã Eu am ochi ceresc ºi
îi þin urma, cã Eu am spus cã prin aceastã lucrare el va lucra
lucrarea Mea. El nu va lucra lucrarea Mea în alt fel. ªi de ce
aºa? Pentru cã aºa a fost cuvântul Meu, ºi nu poate cãdea cuvântul. Cerul ºi pãmântul pot cãdea, dar cuvântul Meu nu,
mãi tatã. Mi-e milã de el, cã-l vãd mereu frãmântat, dar nu va
avea pace fãrã de Mine ºi fãrã de voi, pentru cã Eu nu-i voi
da pacea fãrã voi ºi fãrã lucrarea Mea cu voi. Iatã, el vã prigoneºte, ºi Eu ies cu voi în calea lui, ºi el fuge ºi se piteºte.
O, mult nu va mai fi, ºi iar veþi fi cu el întru Mine, ºi îl vom
iubi ºi vom uita tot ce a fost dureros.
O, l-aº pedepsi pe cel ce a cutezat sã rosteascã cuvânt
de legãturã peste acest fiu pe care nu-l poate nimeni blestema
sau opri de la Mine. L-aº pedepsi pe cel ce s-a încumetat sã-l
opreascã înspre Mine, dar acesta e pedepsit de ceea ce a fãcut,
ºi iatã, nu pot sã încãlduresc pe fiul cel uns cu ungerea acestei
vremi. I-aº pedepsi pe toþi cei care suflã în fãclia credinþei
acestui fiu uns în vremea aceasta, dar toþi cei care se luptã sã
sufle în lumina aceasta sunt pedepsiþi de ceea ce fac ei, pentru cã ei iubesc întunericul ºi nu lumina, care a venit în lume
prin aceastã lucrare de înviere a duhurilor, a bisericii lui Hristos. ªi voi fiþi credincioºi întru Mine, cã lucrãm lucrare mare,
mãi copii. Nu vã temeþi voi de cei necredincioºi, cã Domnul
biruieºte pentru voi ºi pentru adevãrul cel din cer. Adevãrul
cel de pe pãmânt, cel ieºit de la om, un picuþ ºi nu va mai rosti
nici un cuvânt acest adevãr, cã Unul este Adevãrul, ºi Acela
este Dumnezeu, ºi este din cer adevãrul, nu din pãmânt, tatã,
nu din om, ci din Dumnezeu, ºi omul va cunoaºte deºertãciunea adevãrului sãu.
Se binecuvinteazã începutul vestirii adevãrului, care
vine cu Mine din cer. Se binecuvinteazã începutul ºi sfârºitul
vestirii împãrãþiei care vine cu Mine, începutul vestirii cuvântului lui Dumnezeu peste cetatea aceasta în care poposeºte
Domnul ºi lucrarea Sa de vestire nouã ºi fiii vestirii cuvântului Sãu; se binecuvinteazã cu tãrie de cuvânt ºi cu biruinþã
prin cuvânt ºi cu luminã cereascã ºi cu înviere prin cuvânt,
cãci sunteþi solii învierii prin cuvânt, tatã.
Se binecuvinteazã fiul Meu care este în aceastã cetate,
în lumea acestei cetãþi, dar nu este din lumea ei, mãi copii. El
face ºi lucreazã voia Mea ºi iubeºte harul cel de la Mine ºi e
lovit de peste tot de duhul cel întunecat al necredinþei acestei
vremi, al bisericii acestei vremi, care nu mai are ochii aþintiþi
spre pãrinþii ei cei sfinþi, cã iar vã spun, nu biserica a dat pe
sfinþi, ci sfinþii au dat biserica, sfinþii au însemnat biserica, ºi
tot ei sunt ºi astãzi ºi lucreazã prin biserica cea sfântã a lui
Iisus Hristos, prin cei care-ºi rãstignesc trupul, dimpreunã cu
patimile ºi cu poftele lui, ºi umblã în Duhul lui Iisus Hristos.
Binecuvântat sã fie acest fiu al Meu din aceastã cetate,
ºi cuvântul acesta rostit sã lucreze peste el ºi peste inima lui,
cãci cu inima ºi nu cu mintea cunoaºte pe Domnul prin lucrarea cuvântului lui Dumnezeu.
O, fiule iubit, deschide, tatã, cartea ºi te uitã sã vezi ºi
sã citeºti ºi sã înþelegi numele Meu cel de azi. Acesta este numele Meu cel de azi: Cuvântul lui Dumnezeu este numele
Meu cel de azi, ºi nimeni nu înþelege numele Meu întru cea
de a doua venire a Mea. Eu sunt Cuvântul, ºi tu sã nu Mã mai
prigoneºti, tatã. Nu te lua dupã omul cel de azi, nu te lua dupã
omul care lungeºte boala, tatã. Eu sunt Omul Cel nou, Cel
nãscut din Tatãl mai înainte de veci. Sunt Omul Cel dintâi,
nãscut din Tatãl. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, mãi copilule al Meu. De ce, tatã, te piteºti de Cel ce grãieºte din ceruri
ºi cautã dupã tine ca sã te încãldureascã cu cuvântul nãscut
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din Cuvântul? O, n-ar trebui sã plâng dupã urma ta, ºi ar trebui sã fie altfel, tatã. Tu Mã iubeºti, dar nu ºtii cum sã Mã iubeºti, nu ºtii, nu mai ºtii, tatã. Întoarce-te cãtre Mine, cã te
strig ºi te aºtept sã te întorci. Întoarce-te, Eu sunt! Pânã când,
oare, lungeºti aºteptarea Mea? Sun din trâmbiþã în urma ta.
Întoarce-te, ca sã vezi al cui este glasul care te strigã. Eu sunt
Fiul Omului, ºi glasul Meu curge ca un vuiet de ape ºi de
vânt, ca o sabie ascuþitã, care despicã lumina de întuneric. Eu
sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi nimeni nu înþelege numele Meu. Nu vei avea nici o mângâiere, tatã, pânã ce nu te vei
întoarce la ceea ce ai lãsat în urma ta, cãci ai lãsat cãlãuza în
urma ta ºi tu mergi înainte, ºi Eu caut suspinând în urma ta.
Întoarce-te, Eu sunt! Cuvântul lui Dumnezeu este numele
Meu, care strigã în urma ta. Eu stau ºi privesc de departe dupã
tine ºi în preajma ta. Eºti aspru la glas ºi la cuvânt, dar eºti
plãpând, tatã. O, cum poþi fãrã Mine, fãrã Mine prin lucrarea
Mea, care þi-a încãldurit duhul ºi puterea Mea din tine?
Iatã, rostesc cuvânt de binecuvântare pentru tine. Tu
Mã prigoneºti, ºi Eu te binecuvintez ºi te iert ºi te ung cu ungerea pe care o ai de la Mine, ca sã nu se ºteargã. Tu o ºtergi,
ºi Eu iar o pun, cã Eu sunt tainic în lucrare. Nu fugi de Mine,
tatã. Eu voi fi mai iute ca tine ºi te voi ajunge din urmã. Nu
mai fugi de Dumnezeu ºi de cuvântul Sãu. Þi-aº da sã mãnânci ºi sã înviezi pe calea Mea cu tine ºi nu pe calea ta cu
Mine, cãci calea ta e de la tine, iar calea Mea cu tine e de la
Mine, tatã. ªi când n-ai sã mai poþi merge, ºi când n-ai sã mai
simþi calea Mea cu tine, Eu sunt cu calea Mea aproape de
tine, ca sã þi-o aºez sub picioare ºi sã cunoºti mersul Meu întru tine ºi sã-þi aminteºti atunci de mersul tãu fãrã Mine ºi sã
te cãieºti de durerea Mea de la tine ºi sã Mã laºi sã fiu cu calea Mea întru tine.
Binecuvântat sã fii, copil dorit de Dumnezeu. Mi-e dor
de tine, tatã, în lucrarea Mea pe care o ºtii ºi prin care sunt venit în lucru de patruzeci de ani, tatã. Binecuvântat sã fii, ºi sã
te întãreascã acest cuvânt rostit la ieslea cuvântului Meu
pentru tine. Amin.
Copii ai cuvântului Meu, staþi în picioare, mãi tatã.
Sunteþi trimiºii Mei în mijlocul leilor ºi al necredincioºilor,
dar am aici o mulþime de inimi de miei ºi de oiþe. Am de împãrþit în aceastã cetate adevãr ºi înviere prin cuvânt. Lucraþi,
în numele Meu lucraþi, ºi sã rãmânã lucrul, tatã. Lucraþi cu
putere, cu blândeþe. Cuvântul vostru sã fie ca al lui Dumnezeu; purtarea voastrã sã arate ai cui slujitori sunteþi voi, ºi
vom merge pânã la ziua de odihnã, tatã, ºi vom chema sub
aceastã viþã pe tot omul care va cãuta scãpare la Domnul, cã
vine netezirea ºi curãþirea ºi pregãtirea cãrãrii întoarcerii Mele, mãi copii ai slavei care vine cu Mine.
Copiii Mei, binecuvântaþi sã fiþi întru ducere ºi întoarcere. Oastea cereascã vã poartã pe voi pe deasupra pãmântului. Pace vouã, tatã, ºi prin voi sã se lase puterea Mea ºi biruinþa Mea întru cei doi copii care stau în faþa mulþimilor prin
cuvântul Meu, prin cuvântul lui Dumnezeu, care se lasã peste
voi spre lucrarea sa, spre împlinirea cuvântului. Amin.
Voiesc sã împlinesc cuvântul rostit pentru întoarcerea
unsului României, ºi iatã, voi ridica între cer ºi pãmânt aceastã lucrare de pregãtire a slavei care vine cu Mine, ºi prin
aceastã lucrare voi aduce Eu pe unsul României. Lucrez prin
biserica cea vie, cea cu duhul viu ºi cu trupul pregãtit pentru
ca sã stea înaintea Mea, înaintea slavei Mele.
Binecuvântatã sã fie rãbdarea unsului Meu, Mihail al
României. Încã un picuþ de rãbdare pânã voi sfârºi de trâmbiþat vestea cea sfântã peste România. Cuvântul este rostit, tatã.
Cuvântul rostit vine spre împlinire ºi voi aduce pe unsul Ro-
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mâniei. Eu, Domnul, am cuvântat, ºi voi fi împlinitor ºi va fi
slavã peste România, cãci Îmi voi întoarce faþa peste acest
neam ºi voi ridica crucea acestui neam ºi voi face din ea armã
de biruinþã pentru întoarcerea Mea, dupã cum scrie în
Scripturi.
Sã se ridice spre înviere duhul acestui neam românesc
ºi sã stea înaintea Mea, cã Eu l-am ales pentru slava Mea, ºi
voi fi împlinitor. Amin, amin, amin.
7/20 martie 1994

Praznicul Buneivestiri
Hrana minþii ºi a inimii. Sfaturi pentru cei rãzvrãtiþi.

E

zi de praznic ceresc, ºi Eu vin cu glasul Meu la
poporul Meu. În numele Tatãlui Meu, Dumnezeu Savaot, M-am coborât între oameni ºi M-am fãcut Fiul
Omului, ºi Tatãl era întru Mine când M-am fãcut Fiul
Omului.
În numele Tatãlui Meu cobor mereu la tine, poporule
ales, ca sã stau cu tine în faþa Tatãlui ºi sã Se bucure Tatãl
Meu de munca Mea. Eu sunt Pãstorul Cel bun, Care Mi-am
pus viaþa pentru oi. Pace þie, Israele mic, popor al lui Dumnezeu! Pace þie, tatã, ºi nu te sminti cã-þi spun aºa. Tatãl este întru Mine când vorbesc cu tine, mãi Israele. Eu nu pot fi fãrã
Tatãl. Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl în Mine, ºi sã nu te laºi sub rãvãºealã cu gândul credinþei întru Tatãl ºi întru Mine. Aºa ar fi
trebuit sã lucrezi tu întru Mine, iubitul Meu popor, pentru cã
Eu am în mijlocul tãu o lucrare cu mult mai mare ca aceea pe
care am fãcut-o atunci când am venit de M-am fãcut Fiul
Omului. O lucrare mai mare ca atunci lucrez acum, pentru cã
Eu M-am dus la Tatãl, ºi de acolo vin ºi lucrez, ºi de aceea
trebuie sã fii tare în credinþã, Israele. Eu sunt mereu, mereu
lângã tine, dar stau nevãzut, tatã, ºi tu ar trebui sã Mã vezi, sã
Mã vezi de-acum, cã Eu aºa am spus: «Voi fi cu voi pânã la
sfârºitul veacurilor» ºi cuvântul Meu este adevãrul, ºi iatã ce
lucrare fac cu tine, popor iubit, cã am cuvântul Meu în mijlocul tãu, ºi sunt cu tine, dupã cum am cuvântat. Acum e pe
sfârºite lucrarea Mea cea de douã veacuri, dupã cum scrie în
Scripturi, ºi tu va fi sã Mã vezi, tatã, va fi sã Mã las descoperit
lângã tine, popor al Domnului.
Pace þie, iubitul Meu Israel! E zi de serbare cu cerul în
mijlocul tãu. Am venit la tine prin cuvânt, am venit la tine cu
lucrarea Mea cea de acum douã mii de ani, cu Fecioara care
M-a primit întru ea ca sã Mã nasc trup din ea ºi sã fiu Fiul
Omului ºi sã lucrez vãzut. O, ce mult te iubesc, mãi Israele!
Ce mult te-a iubit Tatãl Meu, cã iatã, iar M-a trimis la tine, ºi
stau cu tine de patruzeci de ani. O, ce mult te iubesc, Israele
iubit, Israele al întoarcerii Mele pe nori! Dar ºi pe Israel cel
dupã trup l-am iubit mult ºi l-am rãbdat mult, ºi am aºteptat
sã facã struguri buni via lui Israel, ºi a fãcut aguridã, mãi
copii.
Copiilor ºi copilaºilor care aveþi numele Meu, numele
lui Avraam, Isaac ºi Iacov! Acesta este numele lui Israel în
care M-am sãlãºluit prin fãgãduinþa rostitã peste Avraam.
Creºtinii ºi învãþãtorii lor cei care sunt pentru lume, aceia nu
vor sã înþeleagã ce înseamnã Israel, dar Eu vreau ca tu sã ºtii
ce este acest nume, sã ºtii ºi sã creºti prin ºtiinþã cereascã ºi
nu prin ºtiinþa care vine de la om. Sã scrii aceastã lecþie ºi s-o
dai Domnului tãu, ºi Domnul tãu Se va uita din cer ºi îþi va
spune cã ºtii sau cã încã nu ºtii, sau îþi va spune sã cauþi sã ºtii
aºa cum este de ºtiut, cã Eu am aºezare în mijlocul tãu, ºi las
cuvânt la ieslea cuvântului Meu ºi vin în calea ta, Israele. Iatã,

vin în calea ta, tatã. În zorii acestei zile M-am lãsat spre tine
ºi am adus glasul Meu spre tine, ºi trimit pe strãjerii Mei sã-þi
dea de ºtire cuvintele glasului Meu.
O, ce mult te iubesc, iubitul Meu popor, cã ºi pe Israel
l-am iubit, dar el n-a înþeles ce înseamnã Dumnezeu, ºi M-a
lepãdat, ºi ne-am lepãdat unul pe altul apoi, cã ºi Eu l-am lepãdat pe el dacã el M-a scos afarã din mijlocul lui, ºi M-am
dus apoi spre neamuri. ªi iatã, acum am sãlãºluire în mijlocul
tãu, popor ales din lume ca sã fiu cu tine, tatã, în mijlocul
lumii, ºi acum ºtie lumea cã sunt cu tine ºi cã lucrez cu tine
prin cuvânt ºi îþi pun masã, tatã, prin cuvânt, ºi te hrãnesc cu
cuvântul Meu, cu Mine te hrãnesc, cãci Eu sunt Cuvântul. De
aceea am numit Eu acest loc lucrare de Emaus (Ro-Emaus,
Târgoviºte, n.r.), cã iatã, aici e locul în care Eu ºi cu poporul
Meu, Eu ºi cu tine, copilul Meu, frângem pecetea tainei cuvântului ºi intrãm în taina aceasta ºi vedem împãrãþia lui
Dumnezeu, care va sã se vadã, care are vãl încã, fiindcã tu nu
eºti încã bine pregãtit, mãi Israele al slavei Mele.
Când Moise vorbea cu poporul lui Israel, nu putea poporul sã priveascã slava feþei lui Moise când el dãdea cuvintele Mele la popor, ºi îºi punea Moise vãl, ºi aºa vorbea cu poporul. Era trup poporul lui Israel, era cel dupã trup Israel, ºi
era trup, ºi nu era duhovnicesc, dar Moise era cu Mine ºi cu
trupul, ºi cu duhul, ºi Eu strãluceam faþa lui Moise, cãci lucram prin el, mãi copii.
Eu am numit locul acesta loc de Emaus. Eu iubesc
acest loc care s-a întocmit prin cuvântul Meu, ºi vã iubesc pe
voi, copii care aþi împlinit cuvântul Meu. Staþi aproape de Ierusalim, staþi cu duhul întru Duhul Sfânt, tatã, ºi nu vã înstrãinaþi de Mine, ºi Eu voi veni mereu la aceastã scãldãtoare ºi vã
voi vindeca de aºteptare, cãci va fi sã Mã las vãzut, ca sã-i
bucur pe cei ce ºtiu cum sã fie cu Dumnezeu, cã nu poþi sã fii
bine cu Mine decât prin ascultare, tatã, ºi prin aplecare ºi prin
umilinþa care vã dã har ºi binecuvântare vouã, celor ce aveþi
pe Domnul aºa cum este El; aºa cum este El, mãi copii ºi mãi
copilaºi.
Copilaºi curaþi, au venit în întâmpinarea Mea copilaºii
cei curaþi, ºi Eu am venit în întâmpinarea lor. Cel ce se naºte
din om ºi Mã alege pe Mine ca sã-i fiu Dumnezeu ºi ca sã
creadã ºi sã lucreze faptele credinþei, pe acela Eu îl fac fiu al
Meu, aceluia îi dau putere sã se facã fiu al Meu dacã-l vãd cã
Mã alege pe Mine. E dureros, tatã, e dureros pentru Dumnezeu cã acest popor ales din lume n-a ales pe Dumnezeu dupã
cum a fost ºi el, ales de Dumnezeu. N-a fãcut ascultare de
aºezarea cu care am stat în mijlocul lui, ºi s-a rãzvrãtit mereu
poporul Meu ales, ºi n-am fii tari prin ascultare ºi nu Mã pot
bizui pe poporul Meu. S-a sculat sã Mã judece, sã se judece
unul pe altul, sã-ºi facã dreptate, sã se dezvinovãþeascã, sã se
dea înþelept ºi sã nu facã ascultare. Cei ce fac aºa, aceia nu pot
face ascultare, aceia se luptã sã cadã din cer, adicã din ascultare, mãi copii, mãi copilaºilor.
Israele tatã, nu Mã mai judeca, nu te mai rãzvrãti ºi nu
mai cãuta nemulþumire, tatã, cãci Adam a dorit sã fie Dumnezeu, ºi a cãzut din cer ºi din viaþã, ºi din ascultare a cãzut.
Ce a folosit Israel dacã n-a ascultat de Moise, cel pus peste
el? Dacã l-a judecat, dacã l-a bãtut cu pietre, ce a folosit Israel? cã iatã, a cãzut Israel. O, nu aºa, Israele de azi, cã te lepãd ºi pe tine, tatã, dacã faci aºa, dacã mai faci aºa, dacã mai
lucrezi aºa înaintea Mea. Eu nu te lepãd, dar te lepezi tu singur, prin purtarea ta, prin neascultare, tatã. ªi ce faci dupã
aceea? Cã iatã, se apropie ziua slavei Mele cea vãzutã de
ochii tãi, ºi necredinþa ta va sta la judecatã cu tine în clipa
aceea. O, Mie nu Mi-e greu sã-þi arãt slava Mea ºi lucrarea
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Mea în slavã, aºa cum este ea, dar îþi va fi þie greu apoi, cã
apoi nu-þi va mai sta timpul înainte, ºi toate se vor trage la locul lor, cãci toate au cãzut prin om, ºi apoi s-au ascuns de om,
ºi omul n-a mai înþeles nimic. Omul este cãzut, ºi omul cel
cãzut nu pricepe nimic, dar omul cel ridicat spre Dumnezeu,
capãtã pricepere ºi har de la Dumnezeu ºi începe drumul înapoi spre locul de unde a cãzut.
O, poporul Meu, când Mã uit la tine, tatã, ºi vãd ce mãnânci, sunt ca ºi unul beat de durere. Când vãd Eu cã tu mãnânci hranã strãinã de cer, ce sã fac Eu cu tine? Vorbesc de
hrana minþii ºi a inimii, tatã, cã tu iei de la om înþelepciune ºi
nu iei de la Mine, ºi omul fãrã de Mine nu are de la Mine,
tatã, ºi nu crezi ce-þi spun. Cum adicã omul fãrã Mine? Adicã
omul care nu face ascultare de Mine. Acela este om cãzut de
la Mine prin neascultare, ºi în zadar dai tu, creºtine, sã spui
altfel, cã tot Eu am dreptate. Chiar dacã þie nu-þi place cã aºa
este, omul care calcã legile lui Dumnezeu nu este omul lui
Dumnezeu. Oare, în zadar zice Scriptura cã legea nu desãvârºeºte? ªi de ce nu desãvârºeºte? Pentru cã legea lui Dumnezeu nu se þine de oameni, ºi iatã, litera legii stã împotriva
omului ºi îl îngrãdeºte ºi îl bagã la pedeapsã, îl bagã la închisoare, ºi nu mai este liber omul care nu stãruieºte în ale legii,
ºi oamenii nu iubesc legea lui Dumnezeu, mãi copii, ºi voi
luaþi ºi învãþaþi de la oameni, tatã. ªi când va fi sã ºtie toþi oamenii ce lucrare cereascã v-a însoþit pe voi, ce înþelepciune
dumnezeiascã a suflat peste voi ca sã fiþi înþelepþi ai cerului ºi
sã învieze oamenii cei fãrã Dumnezeu, o, ce veþi face voi, copii ai acestui popor? Iatã, de aceea voiesc sã staþi sub pregãtirea Mea, tatã, ºi dacã nu toþi vreþi, alegeþi-vã la dreapta Mea
cei ce vreþi ca în cer, ºi deosebiþi-vã de cei din acest popor
care lucreazã neascultare, care nu iau învãþãtura Mea ca sã
lucreze din ea.
Mãi creºtine, ia aminte ce-þi spun, tatã, nu lucra ceea ce
nu rãmâne, ºi sã nu faci ceea ce se va desface. Sã nu faci ceea
ce desfaci, ºi sã faci numai ce rãmâne fãcut, tatã. Tu eºti poporul Meu, ºi porþi numele Meu. Nu mai fã de la tine, ºi fã de
la Mine, fã ce-þi dau Eu sã faci. ªi dacã Eu îþi dau sã faci ceva
din planul Meu, ºi dacã tu laºi ce-þi dau Eu ºi dai sã faci ce-þi
iese sau ce alegi tu sã faci, asta mai înseamnã cã faci ceea ce
nu se desface? Se desface ceea ce nu faci de la Mine, se desface de la Mine, ºi iatã, se cheamã cã lucrezi în ogor strãin ºi
dupã cuvânt strãin, tatã. Cine nu vrea sã lucreze în aceastã lucrare, sã-ºi aleagã ce vrea, cãci Domnul iubeºte pe cel ce stã
de bunãvoie în lucrul acestei lucrãri. Dar cine vrea sã aibã
aceastã lucrare cereascã ºi sã i se dea lucru de nou Ierusalim
ºi de faptã prin cuvânt, acela sã treacã de-a dreapta Mea, ºi Eu
îi voi da de lucru în lucrarea Mea. Amin.
Copiilor ºi copilaºilor, nu lucraþi de la voi, ºi lucraþi de
la Mine, tatã. Nu staþi întru voi, ºi staþi întru Mine, cã Eu sunt
fãrã de moarte prin cei ce stau întru Mine.
Copilaºii ºi tinerii poporului Meu sã ia aminte la glasul
Meu ºi sã se apropie de Mine. ªi cum sã se apropie?
Iatã, grãiesc cu voi, copilaºilor ºi tinerilor curaþi cu trupul ºi cu inima, cãci cei ce nu sunt curaþi cu trupul ºi cu inima
ºi cu viaþa, aceia n-au cum sã audã graiul Meu, aceia stau nepãsãtori ºi nu aud pe Domnul. Voiesc, tatã, sã-Mi vindec ranele pe care le am de la acest popor. De patruzeci de ani îl
pãstoresc, ºi nu s-a prins mâncarea de el ca sã fi fost mare ºi
sãnãtos ºi curat ºi cu iubire sfântã. Puþinã iubire, puþinã de tot,
puþinã ascultare a lucrat poporul Meu cel dintâi, cel de la începutul lucrãrii Mele. Iubea cuvântul Meu, dar nu iubea viaþa
cu Mine poporul cel de la început, ºi l-am mãrit pe cel de la
început ºi l-am hrãnit ºi l-am adãpat prin vreme grea, ºi n-a
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luat pe el cãmaºa Mea, n-a luat-o, tatã, ºi n-a luat crucea Mea,
cã una e sã duci crucea ta, ºi alta e sã duci crucea Mea, poporule creºtin. Sunt departe una de alta aceste douã poveri;
departe, tatã. ªi iatã, venea creºtinul la Mine ºi Îmi punea în
spate ºi crucea lui, ºi Eu plângeam ºi sufeream pentru poporul
Meu cel fãrã dragoste. Sã fi voit sã-ºi ducã creºtinul crucea
lui, dar ºi pe aceea o îngrãmãdea tot pe Mine, mãi copii. Sã fi
voit sã-ºi fi cusut creºtinul cãmaºa lui cea ruptã; da’ de unde!
cã venea sã i-o cos Eu, de parcã i-aº fi rupt-o Eu. Sã fi voit sã
ia haina Mea, tatã, cã haina Mea are alt gust, alt har, altã lucrare, altã iubire ºi altã înþelepciune. Iatã ce înseamnã haina
Mea ºi crucea Mea.
Copilaºilor ºi tinerilor, cei ce sunteþi vii, cei ce înviaþi
la glasul Meu, voiesc sã fac din voi o plãmadã cereascã, tatã,
o alifie ºi un har nou cu care sã-Mi ung ranele fãcute de neascultarea poporului Meu care a greºit ºi care nici acum nu voieºte altfel. Trebuie sã desþelenim ogorul acesta, ºi am nevoie
de pluguri ºi de cârmaci de pluguri. Iatã, dupã patruzeci de
ani n-am în cine sã Mã sãlãºluiesc ca sã lucrez de-acum. Am
hrãnit acest popor, ca sã creascã ºi sã lucrez cu el, ºi iatã, nu
vine nimeni sã lucreze. Unii au altceva de lucru, alþii au soþii
ºi copii, alþii au ranguri, alþii au mândrie deºartã, alþii se hrãnesc cu înþelepciunea care vine de la om ºi au aruncat-o pe a
Mea, iar alþii se ceartã cu Mine ºi Mã judecã ºi se rãzvrãtesc,
cãci sunt cãzuþi în necredinþã dacã s-au întors de la Mine.
Veniþi voi, tatã, ºi staþi cuminþi cu Mine ºi învãþaþi de la Mine
ce este aceastã lucrare prin care am pãstorit Eu pe pãrinþii
voºtri, pe fraþii voºtri cei mai mari. Veniþi la Mine, ºi lãsaþi-vã
veniþi, ºi sã vã lase pãrinþii voºtri sã veniþi la Mine. La Mine
ºi nu la lume; la învãþãtura Mea ºi nu la ºtiinþa care vine de la
om ºi care în curând se va opri, se va desfiinþa ºi nu va sta
înaintea Mea. Strângeþi-vã grãmadã ºi lãsaþi-vã culeºi în hambare, cãci aceastã lucrare se va împãrþi vouã ca s-o aveþi pe
masã ºi sã daþi din ea celor ce vor lua calea învierii. Intraþi în
arca Mea. Eu sunt cârmaciul. Intraþi ºi nu umblaþi pe drumurile lumii, cãci cei dintre voi care n-au ascultat sã nu umble
pe drum, au fost înghiþiþi de golul de sub picioarele lor. Am
mulþi creºtini care au mâncat din masa cuvântului Meu, ºi
mulþi ºi-au fãcut copii, dar mulþi copii sunt duºi în lume ºi nu
Mi-au fost daþi Mie ca sã am rod tânãr ºi sã altoiesc Eu în ei
rod ceresc. Iatã, acei pãrinþi sunt pãrinþi fãrã iubire de copii,
fãrã milã ºi fãrã teamã de Dumnezeu. Au deschis ograda, au
deschis fereastra spre lume ºi s-au dus copiii, ºi nu Mã pot duce dupã ei, cã nu Mã cunosc copiii cei mici ai poporului Meu.
O, nici pãrinþi vitregi dacã aþi fi fost voi, cei mai mari
ai poporului Meu, ºi tot nu trebuia sã vã daþi copiii la moarte.
Copiii voºtri nu ºtiu ce este moartea, ºi nici voi n-aþi voit sã
credeþi de la Mine. V-am învãþat oftând ºi pribegind dupã voi,
ºi v-am rugat mereu sã nu muriþi nici voi, nici fiii voºtri, ºi
voi n-aþi iubit ascultarea de cuvântul Meu. Am adus de ºtire
cuvinte dureroase pentru cei ce nu vor sta bine cu Mine în
aceastã lucrare, ºi voi le-aþi uitat, tatã. Dar Eu n-am uitat
nimic, n-am uitat de voi, ºi veþi vedea cã n-am uitat. M-am
sculat ºi am plecat din nou dupã voi, ºi v-am strigat de peste
tot ca sã luaþi trâmbiþarea cuvintelor Mele cele pentru sfârºitul aºteptãrii, ºi v-am rugat cereºte: «Întoarceþi-vã la Mine!»,
dar lumea ºi faþa ei v-a þinut în ea ºi v-a amãgit ca sã nu vã
întoarceþi. O, ce veþi face când vã voi întreba de voi ºi de copiii voºtri? Ce veþi face când veþi vedea cartea care vã poartã
pe voi întru cuvintele Mele spre voi? Unde vã sunt copiii,
tatã? Dar unde sunteþi voi, copii ai lui Israel? Iatã, Eu vã voi
cere pe voi ºi vã voi cere pe copiii voºtri, care vã poartã numele, tatã. Copiii cei tineri au dat de pe ei haina creºtineascã,
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ºi au luat-o pe cea pãgâneascã, pe cea strãinã de Mine ºi de
voi, ºi voi nu i-aþi oprit ºi nu v-a fost milã de ei, ºi i-aþi vândut
robi lumii pe copiii voºtri, ºi plânge cerul dupã voi ºi dupã
rodul vostru. Frângeþi-vã de durere ºi luaþi calea înapoi, cã
iatã, Eu stau la cârmã ºi aºtept întoarcerea celor rãtãciþi.
Iatã, din cetatea cea micã din care a plecat Verginica nu
mai am decât puþine sufleþele. Restul s-au dus la moarte, cãci
s-au lãsat momiþi de faþa cea ascunsã a morþii. Mã uit peste cetãþile poporului Meu, ºi Mi s-a risipit urma Mea din ele.
S-a ºters urma picioarelor Mele din casa creºtinului Meu cel
dintâi, cel de la început, ºi ceea ce a mai rãmas la masa Mea
e numai trup, dar vreau sã fii cu Duhul Sfânt în tine, creºtinule rãmas. Iatã, Eu voi veni mereu la aceastã scãldãtoare ºi
voi lucra lecþia Duhului Sfânt peste tine, Israele. Vino, tatã!
Cu mic, cu mare, vino! Vino, ºi rãmâi întru Mine dacã vii!
Vino ºi nu te mai juca de-acum, cã te-ai jucat cu Dumnezeu,
Israele, ºi M-ai umplut de rãni ºi de durere, tatã.
Copii ºi tineri, luaþi firul ºi duceþi-l mai departe, dar sã-l
duceþi cum l-am dus Eu. Luaþi crucea Mea, de-acum, dacã
voiþi sã atingeþi vârful biruinþei. Una este crucea ta, ºi alta este crucea Mea, mãi Israele. Eu am ascultat pe Tatãl sub cruce,
iar tu sã asculþi de Mine, Israele de azi, cã M-a trimis Tatãl la
tine, mãi Israele, ºi tu sã iei de la Mine ºi sã faci ca Mine, ºi
sã nu iei de la tine ca sã faci ca tine, cã ai vãzut ce a pãþit
Adam dacã a dorit sã fie Dumnezeu. Tu sã nu doreºti aºa,
adicã sã nu faci ce vrei tu. Tu sã fii fiul Meu, ºi dacã eºti fiul
Meu, vei face ce-þi dau Eu sã faci. Uitã-te în viaþa Mea ºi
naºte-te din ea, tatã, cã Eu îþi dau putere sã te faci fiu al Meu.
Fiþi ºi voi cu Mine, cã nu e bine sã fiu numai Eu cu voi, ºi trebuie sã fiþi ºi voi cu Mine, ºi se va împlini lucrarea Mea în voi
apoi, ºi veþi face lucruri mai mari decât cele de pânã acum
între lucrãrile cerului. Eu pe cel ce stã întru Mine vin ºi îl
povãþuiesc ºi îi dau prin cuvânt, dar pe cel ce stã întru el ºi
întru altã voie, nu-l mai povãþuiesc, ºi îl aºtept sã intre întru
Mine, ca sã-i fiu Dumnezeu, ºi sã-l fac fiu al Meu apoi. Dacã
a fost fiul Meu ºi acum nu mai seamãnã cu Mine, acela nu
mai este fiul Meu, acela trebuie nãscut iar, din pocãinþã ºi din
credinþã ºi din ascultare.
Copiii cei tineri sã deschidã inima spre Mine, ºi Eu voi
deschide uºa cerului ºi voi ploua binecuvântarea Mea ºi înþelepciunea Mea peste ei.
Pãstorii Mei ºi cei daþi lor de Mine spre lucru, sã vegheze bine peste turma rãmasã în ascultare, sã pãstoreascã
bine ºi cu folos, ºi sã le ia pe cele noi, cãci toate se fac noi
prin cuvânt. Pãstorii Mei sã punã strãjeri din loc în loc, ºi lucrãtori din loc în loc, ºi sã lucreze peste ei; ei în lucrãtori, ºi
lucrãtorii în ei, aºa cum este lucrarea Tatãlui cu a Fiului, una.
Am lecþii multe de coborât peste Israel, peste pãstori ºi
peste oi, peste cei dintâi ºi peste cei de pe urmã. Am de vestit
vestirea cea mare peste mulþimi, tatã. Aºa cum am poposit la
poarta cetãþilor poporului Meu, tot aºa merg acum printre
mulþimi, merg cu trimiºii Mei, aºa cum mirele de la nuntã trimite vorniceii cu cofiþele pe la porþi ºi cheamã mulþimea la
nuntã. Eu sunt Mirele, voi sunteþi mireasa Mea, iar mulþimea
care primeºte acum bunãvestirea este mulþimea nuntaºilor care se vor apropia la nuntã, tatã, la nunta cea proorocitã ca sã
fie, dar avem de pregãtit multe, cã multe zãbovesc, pentru neascultarea poporului Meu.
Nu mai bãgaþi, tatã, în cãmara voastrã pe cel ce nu are
ascultare în aceastã lucrare, cãci au venit între voi inimi pe
care Eu nu le cunosc prin aceastã lucrare. Fiþi precauþi ºi nu
lãsaþi sã vi se spargã casa de necunoscuþi, cã aceastã lucrare
este casa voastrã: lucrarea ºi cele prin ea, ºi mereu v-am în-

vãþat sã nu mai bãgaþi în casa Mea pe cel necunoscut de Mine,
pe cel ce nu seamãnã cu Mine. Staþi cuminþi în casã, ºi iubiþi
ºi pãziþi aceastã casã, cã aºa i-am spus ºi lui Adam; i-am dat
Edenul ºi i-am spus sã-l lucreze ºi sã-l pãzeascã, ºi el n-a fãcut cum i-am spus Eu, ºi a fãcut altceva. Dacã vedeþi cã cineva nu-L cunoaºte pe Domnul aºa cum este Domnul, dacã vedeþi cã nu lucreazã ca Domnul, nu-l bãgaþi în casa Domnului
pe cel necunoscut, cã unul ca acesta vã ia stãpânirea datã
vouã de Mine. Nu vã vindeþi dreptul de aleºi ai Mei, nu vã lãsaþi hãrþuiþi de inimi uºoare. ªi vã roagã Domnul, Eu, Domnul, vã rog, nu vã opriþi în ceata celor rãzvrãtiþi din acest popor, din cei care au fost ºi au pãrãsit apoi aceastã luminã, cãci
cine dã de la el aceastã luminã, aceluia i se plãteºte cu întuneric ºi cu neînþelepciunea. Rugaþi-vã pentru întoarcerea celor rãzvrãtiþi, celor necredincioºi, celor hulitori, dar nu vã
opriþi în sfatul lor, iar cine nu va împlini acest cuvânt, acela
va fi însemnat ºi dat într-o parte, ca sã nu se strice aluatul
Meu între voi. Nu este voie ca un aluat care s-a stricat sã mai
stea amestecat cu aluatul Meu între voi. Domnul a lãsat omului libertatea, dar voi fiþi fiii Mei, dupã cuvântul înþelepciunii
care spune: „Robeºte-mã Tu, Doamne, ca sã fiu liber“.
Eu dau inimã cereascã celor tineri din poporul Meu
care-ºi aleg sã semene cu Domnul ºi sã umble cu Domnul ºi
sã le fiu Eu Dumnezeul lor. Eu dau har ºi biruinþã cereascã
celor ce-ºi rãstignesc trupul ºi firea ºi poftele ºi voia, ca sã fie
cu Mine ºi cu Duhul Sfânt. Eu vin mereu la aceastã scãldãtoare ºi voi aduce slava cuvântului Meu vouã, celor ce staþi
sub ascultarea Mea ºi nu altfel. Învãþaþi-vã unul pe altul cum
sã staþi sub ascultarea Mea. Mãi copii, sã nu faceþi nimic fãrã
Mine, voi, cei ce alegeþi sã ascultaþi de cele din cer. Nu vã uitaþi la faþa omului, la pretenþiile omului, la planurile omului,
cã ele nu sunt ca planurile Mele. Fiþi cu mâinile curate, ºi iarãºi zic, fiþi cu mâinile curate, ca sã nu vã smulgã nimeni de
lângã Mine. Cel ce este curat întru toate, acela nu este smuls
de lângã Mine, cãci cei smeriþi ºi curaþi nu cad de la Mine, iar
semnul celor mândri este cãderea, mãi copii.
Eu vã ating pe fiecare din voi care aveþi dragoste aºa
cum cere Dumnezeu; Eu ºi Fecioara, care a fost punte a Fiului
lui Dumnezeu spre oameni; Eu ºi Verginica, cea care v-a nãscut pe voi prin aceastã lucrare; Eu ºi trimiºii Mei, întru lucrare de trimiºi prin cuvânt, ºi cine-i judecã pe ei, aceia se ating
de lumina ochilor Mei.
Eu sunt cu voi mereu. Binecuvântat sã vã fie lucrul
vostru, copilaºi ai acestui popor binecuvântat. Binecuvântatã
sã vã fie ascultarea cea cu folos, cã ascultarea are înfãþiºarea
ei, tatã. Eu, ºi cu Mãicuþa Mea cea plinã de har, ºi Verginica,
cea purtãtoare de daruri pentru voi, Eu ºi cerul Tatãlui Meu,
vã ating cu pacea Mea, cu lucrarea pãcii Mele. Pace vouã!
Fiþi bucuria Mea. Fiþi nemuritori de-acum, cã moarte nu va
mai fi dacã veþi fi cu Mine.
Pace vouã! Pace þie, iubitul Meu Israel! Amin, amin,
amin.
25 martie/7 aprilie 1994

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor
Cuvânt de bunãvestire peste cetatea Timiºoara. Preþuire pentru
jertfa de izbãvire ieºitã din trupul ei.

G

lasul Meu cuvinteazã peste ieslea cuvântului
Meu. Eu sunt Cuvântul. Acesta este numele Meu,
Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu întru cea de a doua
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venire a Mea. Sã se aºtearnã cuvântul Meu ºi sã se dea de
ºtire, ºi spre lucru apoi. Amin.
Voi, cei ce strãjuiþi întru întâmpinarea glasului Meu,
lucraþi, tatã, ºi daþi trup cuvântului glasului Meu. Pace vouã,
ºi aºezaþi-vã sã daþi cuvântului Meu fiinþã în aceastã carte,
cãci cartea aceasta, Eu sunt, Eu, întru cuvânt rostit, pentru ca
sã se împlineascã cuvântul cel rostit de Dumnezeu. Amin.
O, copii ai cuvântului Meu, mare slavã s-ar arãta de la
aceastã lucrare de cuvânt dacã ar fi credinþã pe pãmânt, dar
iatã, Fiul Omului nu mai vede credinþã pe pãmânt, nu mai
vede la nimeni, tatã, la nimeni dintre cei spre care am venit
prin glasul cuvântului Meu pe care-l las peste voi. Tot aºa am
pãþit ºi când am venit în mijlocul lui Israel, tot aºa, tatã. Venisem la poporul Meu, venisem între ai Mei, dar n-am fost
preþuit ºi n-am fost crezut ºi n-am fost cunoscut cã am venit
de la Tatãl. Tot aºa ºi acum, am venit în mijlocul celor ce sunt
ai Mei în mijlocul bisericii Mele, dar iatã, biserica Mea nu
Mã cunoaºte, cãci ceea ce a fost, iarãºi este, ºi nu Mã preþuieºte, ºi trec prin ea ca un necunoscut, ºi ea nu cunoaºte Duhul Meu, ºi nu cunosc pe Cuvântul oamenii bisericii.
O, copii ai cuvântului, ce mare slavã s-ar arãta de la
aceastã lucrare de cuvânt din cer coborât dacã aº fi primit ºi
cunoscut de cei ce sunt ai Mei prin mãrturisirea lor întru credinþa cea dreaptã, întru biserica cea una sfântã ºi apostoleascã ºi soborniceascã. V-am trimis pe voi cu cuvântul Meu din
loc în loc, din cetate în cetate, ºi voi merge cu voi pânã la ziua
de odihnã, tatã, ºi ne vom odihni de osteneli, cã Mã voi lãsa
vãzut, ºi slava Mea va prinde sub ea toatã necredinþa. Eu nu
lucrez nimic fãrã sã vestesc mai întâi, aºa dupã cum a fost în
toatã vremea lucrarea dumnezeiascã, fiindcã scris este: «Nimic nu împlinesc fãrã sã dau de ºtire», cã nu vreau sã lucrez
pe neºtire.
Eu sunt Domnul milei ºi al îndurãrilor, ºi iatã, trâmbiþez în calea arãtãrii slavei Mele, ca sã audã strãjerii bisericii
ºi sã nu lucrez pe neºtire. Binecuvântatã sã fie vestirea cuvântului Meu din loc în loc, vestirea serbãrii întoarcerii slavei pe
norii slavei, dupã cum scrie în Scripturi.
Iatã încã o cetate vestitã. Binecuvântatã sã fie lucrarea
începutului vestirii Fiului lui Dumnezeu peste cetatea Timiºoara. Binecuvântat sã fie duhul ºi inima celor credincioºi din
aceastã cetate. Dar aceastã cetate are trecere la Mine, ºi iatã ce
vã spun: vã amintesc de cuvântul Meu adus vouã, cã v-am
spus sã credeþi în Mine ºi sã nu vã tulburaþi sau sã vã speriaþi
când vor veni peste voi stãpânii veacului acesta ca sã vã piardã dinaintea Mea, ºi v-am fãgãduit vouã cu puþin înainte, cã
vor veni spre voi, dar Eu voi întoarce atunci armele lor spre ei,
ºi vã voi izbãvi, ºi vor pieri ei la vremea hotãrâtã de Mine, ºi
pe care v-am vestit-o vouã pânã sã se împlineascã. ªi iatã,
aceastã cetate a dat din ea preþul pentru ocrotirea lucrãrii cuvântului Meu, ºi în clipa cea grea care venise pentru voi, ea a
scos foc din mijlocul ei ºi i-a doborât pe cei ce se întãriserã
peste Dumnezeu, ºi Eu v-am izbãvit pe voi, copii ai cuvântului Meu. ªi iatã, s-au scurs patruzeci de ani de când Eu cuvintez ºi vestesc din vreme ºi lucrez la vreme, ºi lucrez peste voi,
cãci voi sunteþi martorii Mei din vremea aceasta. Eu sunt fãrã
de timp, dar iatã, sunt cu voi în timp ºi lucrãm peste timp, ca
sã ieºim din el ºi sã le aºezãm pe toate la locul lor cel dintru
începutul lor, cãci toate au cãzut prin om, prin cãderea omului
cea de la început, ºi se lucreazã la întoarcerea acasã, tatã. ªi iatã, vine Fiul lui Dumnezeu sã-ªi aºeze la loc cele ruinate, cele risipite, cele rãvãºite, sã-ªi aºeze la loc împãrãþia cea dintru
început, aºezatã de Tatãl ºi de Fiul ºi de Duhul Sfânt. Amin.
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Eu trebuia sã ies deasupra cu acest izvor ceresc, cu
acest râu al vieþii, ca sã se întoarcã la matca sa, la matca râului
vieþii, tatã, ºi sã se deprindã fãptura cu întoarcerea acasã, cu
întoarcerea la Mine, ca sã nu mai fie moarte ºi fãrãdelege, ºi
de aceea vã folosesc pe voi, care purtaþi lucrarea Mea, ca sã
vestim toatã fãptura cã vine Domnul întru ale Sale, ºi sã se
aºeze la veghe toate ale Sale ºi la viaþã fãrã de moarte.
Sã nu mai fie nepãsare, ºi sã fie veghe ºi aºteptare. Sã
nu mai fie necredinþã, ºi sã fie mãrturisirea Duhului Sfânt
peste toatã fãptura. Sã nu mai fie fãrãdelege, ºi sã fie sfinþenie
de duh ºi de trup înaintea Celui ce vine cu slavã, cã scris este
despre sfinþenie cã fãrã de ea, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, ºi cele scrise nu se pot desfiinþa la Dumnezeu. Dacã oamenii desfiinþeazã cele rostite de Domnul, cãlcând peste cele
rostite, iatã, cele rostite vor sta faþã în faþã cu cei ce le calcã
pe ele, ºi Domnul Iisus Hristos va birui prin sfinþenie, prin cei
ce o iubesc pe ea. Amin.
Iatã, tatã, mai-marii cei de peste voi vã ridicã vinã
vouã, vã aduc vinã de mândrie ºi vã sfãtuiesc sã lepãdaþi cuvântul ºi glasul Meu care se lasã deasupra voastrã, deasupra
ieslei cuvântului Meu. Ei vã învinuiesc de mândrie, dar Eu
rostesc cuvânt ºi spun: o, de ar cãdea toatã fãptura în ceea ce
sunteþi voi cãzuþi! cãci voi sunteþi cãzuþi în braþele dragostei
de sfinþenie ºi de cer ºi de veºnicie cu Mine. Aceastã viaþã
este o datorie, este ºi mai mult decât atât înaintea lui Dumnezeu. Cei ce iubesc pe Domnul cu adevãrat, unii ca aceia nu
pun vinã peste voi, dar iatã, Eu nu mai vãd credinþã ºi luminã
la fiii oamenilor. Fiii oamenilor nu cautã spre fiii lui Dumnezeu ca sã primeascã mãrturisire despre Mine ºi ca sã creadã
în Mine. O, nu mai este fricã de Dumnezeu, cãci înþelepciunea care vine de la om a înºelat ºi pe fiii credinþei, mãi copii,
ºi pier fiii credinþei din lipsã de înþelepciunea care vine din
cer. Dar n-am fãgãduit Eu acest har al Duhului Adevãrului pe
Care lumea nu-L cunoaºte? ªi iatã, nici fiii credinþei nu-L cunosc pe El întru lucrarea Sa. ªi se va ridica Israel cel dupã
trup ºi va primi botezul credinþei cea de la Iisus Hristos, ºi tu,
poporule creºtin, ce vei face dacã nu-L cunoºti pe Cel mãrturisit de tine, pe Fiul Omului, Care a venit sã te rãscumpere din
fãrãdelegile ºi din firea cea cãzutã prin pãcat? Ce vei face,
tatã, dacã nu te vei ridica sã stai bine ºi sã stai cu fricã ºi cu
luare-aminte înaintea Celui ce vine pe nori la tine? cã iatã, s-au
scurs cele douã veacuri despre care cuvântã Scriptura, ºi Eu
Mã voi lãsa vãzut, dupã cum este scris. Amin.
Copii ai vestirii cuvântului Meu, vin dupã voi cu cuvântul Meu, ca sã începem lucrul împreunã peste aceastã
cetate care are trecere la Mine. Ea a plãtit preþul vostru, ºi Eu
v-am izbãvit pe voi, iar celor ce au plãtit preþul vostru le-am
dat loc aparte pânã la arãtarea Mea, pânã la ziua cea mare,
tatã, iar pe voi v-am îndemnat sã staþi tari întru lucrarea Mea
ºi sã lucraþi întru ea pentru toatã fãptura. Nu vã temeþi de cei
ce vã împung. Tot aºa am fost ºi Eu împuns de cei care ziceau
cã sunt ai Mei, dar Eu lucram întru Tatãl ºi mergeam înainte,
ºi am mers înainte pentru cei ce au crezut cã am venit de la
Tatãl. Nu vã temeþi, nu lãsaþi jos lucrarea Mea, cã dacã cei ce
vã împung nu cred cã Eu sunt între voi prin cuvânt, ei cred cã
aduc slujire lui Dumnezeu împungându-vã pe voi. Da’ de unde! cã ei împung pe Cuvântul, ºi ei nu ºtiu ºi nu înþeleg cã voi
lucraþi tot ce vã aduc Eu sã lucraþi pentru fãptura cea cãzutã,
ºi lucraþi întru Mine, aºa cum ºi Eu am lucrat întru Tatãl dupã întruparea Mea din om. Nu vã clãtinaþi, lãsaþi necredinþa
celor ce nu cred ºi rugaþi-vã la Mine pentru ca sã cobor pe
Duhul Sfânt ºi sã stârpesc necredinþa. Cei ce vã lovesc pe voi
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nu iubesc sfinþenia ºi nu-L vãd pe Domnul, dar cei ce sunt ai
lui Hristos, aceia ºi-au rãstignit trupul ºi patimile ºi gusturile
ºi voia, ºi aceia umblã în Duhul, ºi aceia dacã ar mai fi ar
înþelege cã voi aþi fost aleºi de Mine ca sã lucraþi întru Mine.
Nu voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, ºi v-am
cerut ca sã staþi sub ascultarea voii Mele ºi sã lãsaþi voia voastrã, ºi nu este har mai presus de harul celor ce se dau lui Dumnezeu la cererea lui Dumnezeu, întru frângerea voii libere.
Cei ce lovesc în voi, aceia au lovit ºi în Mine. Cei ce au pãzit
cuvântul Meu, aceia îl pãzesc ºi pe cel dat de Mine vouã spre
ºtirea tuturor, iar cei ce-l leapãdã ca pe o minciunã, aceia nu
cred în Dumnezeu ºi nu pãzesc cuvântul Meu.
Se binecuvinteazã cãlãtoria voastrã, copii ai rostirii cuvântului Meu peste mulþimi. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care
luaþi cuvântul Meu sã-l duceþi la Timiºoara ºi la copiii care au
misiunea vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Sunt cu voi pe
cale, tatã. Binecuvântatã sã vã fie corãbiuþa, ºi iatã, Eu ºi cu
oºtirile cereºti mergem pe cale cu voi întru ducere ºi întoarcere, întru intrãri ºi ieºiri, întru ieºiri ºi intrãri. Amin.
Binecuvântatã sã fie România, þara întoarcerii Mele la
ai Mei, þara trâmbiþãrii cuvântului lui Dumnezeu peste fiii cei
credincioºi ai tuturor neamurilor pãmântului. ªi se va coborî
pe pãmânt cer nou ºi pãmânt nou, întocmit la cuvântul Meu,
ºi toate neamurile pãmântului vor vedea luminã mare ºi se
vor boteza, cãci Eu sunt Domnul, ºi sunt credincios fãgãduinþelor Mele. ªi va învia Israel cel cãzut, ºi la vederea luminii
va primi mãrturisirea mântuirii cea de la Iisus Hristos, cãci
Tatãl Meu nu primeºte pe nimeni fãrã Mine. ªi va fi altoit Israel, ºi va fi fãpturã nouã Israel ºi va lucra lucrare de nou Ierusalim, cãci toate se fac noi prin cuvânt, ºi iarãºi se lucreazã
prin cuvânt. La început a fãcut Dumnezeu cerul ºi pãmântul
ºi pe om, iar acum iarãºi se lucreazã prin cuvânt ºi se fac cer
nou ºi pãmânt nou ºi om nou, dupã chipul ºi dupã asemãnarea
lui Dumnezeu, precum a fost la început chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu în om. Dar iatã, trebuie trudã în cer ºi pe pãmânt, cãci Noul Ierusalim se coboarã din cer, ºi nimeni nu
pricepe aceastã tainã întru lucrarea ei.
O, Românie aleasã de Tatãl Meu ca sã te îmbrace întru
rochie nouã de nuntã, ca sã stai înaintea Mea întru sfinþenie ºi
întru slavã! Suflu peste tine, ca sã-þi cunoºti menirea ta întru
neamurile pãmântului, ºi voi lucra cu toate oºtirile cereºti ºi
voi birui ca sã aduc pe cel pus peste tine, pe cel pus de Mine,
ºi care aºteaptã mâna Mea cea tare ca sã lucreze ºi sã-l aducã.
Eu voiesc sãrbãtoare ºi nu întristare. Eu voiesc iubire þie. Eu
voiesc sã aduc pe cel uns de Mine pentru tine, ºi voi lucra ca
sã biruiesc împotrivirea cea omeneascã, voi lucra prin puterea
care iese de la sfinþenia celor ce umblã cu Mine.
Binecuvântatã sã fie cãrarea unsului Meu, Mihail al
României, cãci iarãºi înnoiesc binecuvântarea acestei cãrãri
de întoarcere acasã a celui uns. Binecuvântatã sã-i fie rãbdarea ºi aºteptarea, intrãrile ºi ieºirile, duhul ºi iubirea ºi credinþa lui în lucrãrile Mele peste România ºi peste lucrarea mântuirii care lucreazã de la Dumnezeu în România.
«Iatã, noi le fac pe toate». Eu aºa am fãgãduit, dar e
mare lucru sã înþeleagã omul ce va sã zicã aceastã împlinire.
De douã mii de ani Mã zbucium cu tot cerul sfânt ca sã iau
moartea ºi fãrãdelegea de pe pãmânt. Dar iatã, am ieºit cu lucrarea cuvântului, ºi voi lucra prin cuvânt, ºi cuvântul se va
întrupa ºi toate se vor înnoi la cuvântul lui Dumnezeu.
Rostesc binecuvântare peste pãstorul bisericii din cetatea Timiºoara, peste cel blând, peste cel credincios, dar
vreau sã fie credincios, ºi sã-i dea ºi celui plãpând pe care-l

am scris în aceastã carte ºi care s-a ascuns de Dumnezeu. Vai
celor ce au stins lumina acestei lucrãri din inima acestui fiu al
Meu, Irineu, care a greºit lui Dumnezeu clãtinându-se. Sã fie
duh de credinþã peste duhul bisericii Mele ºi sã învieze sfinþenia cea care va sta înaintea Mea în biserica Mea. Iatã, vin la
turma Mea, ºi ea se întoarce de la Mine. Eu sunt, ºi ea se întoarce cu spatele la Mine, dar Eu o voi tãmãdui de necredinþã ºi voi sufla peste ea, ºi ea va sta înaintea Mea.
Pace cereascã peste pãstorul bisericii din aceastã
cetate! Pace þie, pãstor al bisericii Mele, cãci biserica este cereascã, nu este pãmânteascã, precum nici Eu nu sunt. Eu sunt
din cer, nu din pãmânt, ºi tot aºa ºi biserica Mea, care voieºte
cu Mine ºi cu cerul. Pace þie, ºi nu privi cu îndoialã lucrul
Meu din vremea aceasta. Eu sunt. Întru cuvântul glasului
Meu lucrez, ºi am iesle de coborâre a glasului Meu. Eu sunt
cu România, dar vreau sã fie viu trupul bisericii Mele din ea
ºi sã stea cu faþa spre pãrinþi, ca sã se întoarcã ºi pãrinþii cu
faþa, ºi sã lucreze din cer peste bisericã pãrinþii, ºi sã se vadã
peste ea chipul ei cel dintâi. Amin.
Pace vouã, celor ce staþi cu cuvântul Meu înaintea
mulþimilor din aceastã cetate! ªi vom merge cu vestea cereascã pânã la ziua de odihnã.
Pace vouã, celor ce aþi adus cuvântul Meu de la ieslea
lui pentru aceastã cetate, ca sã fie întocmit ºi rostit pentru ea!
Pace ºi Ierusalim nou ºi ceresc peste duhul ºi trupul acestei
cetãþi!
Pace ºi biruinþã pentru cãrarea unsului Meu Mihail,
cãci cerul sfânt duce luptã spre biruinþã pentru întoarcerea celui uns. Eu sunt. Pace vouã! Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu.
Pace peste Israel! cãci Israel înseamnã popor credincios
lucrãrilor cereºti, întru duh dumnezeiesc. Amin, amin, amin.
10/23 aprilie 1994

Praznicul Învierii Domnului
Adevãrata bisericã a lui Iisus Hristos. ªtiinþa a ispitit tainele
facerii.

A

ceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul sã ne
bucurãm ºi sã ne veselim într-însa! Aceasta este
zi de Paºti, ziua Fiului lui Dumnezeu, întâiul nãscut din
morþi, ºi Cel dintâi întru toate.
Eu sunt, bucuraþi-vã! ªi iarãºi zic, bucuraþi-vã! Eu sunt
Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi iatã, sunt cu voi, cei din urmã.
Bucuraþi-vã cã sunt cu voi, cu voi, cei din urmã, cei de dinaintea arãtãrii Mele pe norii slavei, întru slãvitã venire pe nori.
Sunt cu tine, Israele mititel, popor ales de Mine din lume ca
sã fiu cu tine în vremea cea din urmã, ºi ca sã fii tu creºtin dupã adevãrul numelui Meu.
De unde vine numele de creºtin? Israele, dacã Eu te întreb ce înseamnã numele creºtin, tu ce rãspuns Îmi dai? Acesta este numele Meu, Israele, ºi din el vine numele de creºtin.
Dar ce rãspuns Îmi dai tu despre viaþa ta cu numele de creºtin? cãci tu trebuie sã semeni cu Cel de la Care se desprinde
acest nume minunat.
O, popor creºtin, sã te lupþi, tatã, sã semeni cu Mine, cã
Eu cu nimeni n-am vorbit ca ºi cu tine, ºi am multe sã-þi cer,
ºi sã le vãd peste tine, ca sã trãiesc Eu întru tine, iubitul Meu
copil cu numele de creºtin, cu nume nou, dupã numele Meu
rostit.
Israele, pace þie! De peste tot Israele al acestei lucrãri,
pace þie! Ascultã cuvântul Domnului, Israele mic. Ia aminte ºi
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te întãreºte întru Mine ºi de la Mine, de la hrana Mea, care se
cheamã cuvântul lui Dumnezeu. Iatã, rostesc peste tine, în
numele Meu ºi în numele tãu, tot cerul rosteºte odatã cu Mine
ºi cu tine salutul Paºtelui Meu ºi al tãu: Hristos a înviat! ªi tu
sã zici cu Mine odatã: „Adevãrat a înviat!“. Adevãrat sã fie
acest rãspuns peste fiinþa ta, peste împlinirea ta întru Mine,
întru învierea Mea întru tine.
Hristos a înviat, creºtinii Mei, care purtaþi întru adevãr
acest nume minunat! Acest nume este purtat de cei ce seamãnã cu Mine, fiilor. Hristos a înviat, întru întreitã cântare ºi
urare ºi adeverire! Pentru tot poporul Meu sã fie praznic de
înviere, ºi asemãnare de înviere, ºi bucurie în inimile voastre,
fiilor. O, nu e bine în lume, nu e bine cu lumea, tatã. E bine
cu Mine ºi cu slava Mea ºi cu bucuria Mea. Numai aºa fel de
bucurie se numeºte bucurie veºnicã. Bucuria acestei sãrbãtori
de înviere, nu ºtie lumea s-o pãstreze curatã ºi vie. Nu Mã pot
bucura cu lumea, tatã. Lumea se strânge la slujba învierii ºi
se bucurã în felul ei, se bucurã cã se strânge buluc, se bucurã
din obiºnuinþã, dar bucuria lumii acesteia nu este ajunsã pânã
la cer. Mare suspinare este pe îngeri ºi pe sfinþi cã n-au ºi ei
loc în biserici ºi în oamenii care merg la slujba învierii Domnului, la slujba bisericii, fiilor, cã iatã, una este sã zici bisericã, ºi alta este sã zici biserica lui Iisus Hristos. Dar Eu vreau
ca tu sã fii bisericã a lui Iisus Hristos, iubita ºi micuþa Mea
turmã. Sã nu fii ca biserica lumii, care se foloseºte de numele
lui Iisus Hristos ºi care se strânge la slujba învierii ca sã întristeze pe sfinþi ºi pe îngeri ºi pe Domnul; se strânge ºi face
fãrãdelege în bisericã ºi în casa ei ºi în jurul ei, ºi blesteamã
ºi înjurã ºi fumeazã ºi face desfrânare ºi destrãbãlare, ºi nu
vãd, tatã, sã doarã pe careva aceastã blasfemie dureroasã.
Sunt preoþi puþini, puþini de tot, ºi ar trebui sã fie mulþime
mare de preoþi, ca sã fie ordine cereascã întru bisericã cereascã. Este câte o cetate mare, ºi are pus peste ea un preot, ºi nu
poate face nimic aºa. Nu aºa se cãdea sã fie ca sã se spunã pe
drept bisericã a lui Iisus Hristos.
Mãi copii, vã spun ºi Eu vouã cã e mare rãtãcire pe
pãmânt. Cerul face socotealã, ºi e mare înºelare pe pãmânt, ºi
voiesc s-o dau de veste, ca sã nu lucrez pe neºtire peste rãtãcire; sã dau de ºtire cã una înseamnã cuvântul bisericã, ºi alta
înseamnã biserica lui Iisus Hristos. Cea a lui Hristos înseamnã sfinþenie, credinþã, smerenie, iubire ºi rugãciune vie, mãi
creºtine, nu rugãciune moartã, nu mândrie, nu smintealã; înseamnã ascultare biserica lui Iisus Hristos. Cel ce calcã ascultarea din biserica lui Hristos, acela iese din bisericã, iese prin
neascultare lucratã împotriva Duhului Sfânt, Care trebuie sã
conducã biserica. Preotul trebuie sã fie om vrednic, om curat
ºi neobosit în slujire, om ales de iubirea creºtinilor, de iubirea
lor, care se hrãnesc cu Dumnezeu. Aºa se cade sã fie ales
preotul, ºi se cade sã fie cel mai bun, mai bun ºi mai sfânt decât toatã biserica; mai bun, ca sã fie pildã bisericii.
Oare, ºtiþi voi cum se aºezau ºi cum erau preoþii în
vremea bisericii de la început? O, ce mult voiesc sã ºtiþi ºi sã
credeþi cã preotul trebuie sã fie curat ºi sã se asemene cu
Mine, cã scris este: «Nu este ucenic mai mare ca învãþãtorul
sãu, dar orice ucenic desãvârºit va fi ca învãþãtorul sãu». Aºa
ºi numai aºa înseamnã bisericã a lui Hristos. E lumea moartã,
ºi nu o pot învia ºi nu Mã pot strecura s-o trezesc, cã preoþii
ei fac altceva, nu slujesc lui Hristos. Ei au tocmit darul pe
bani ºi nu rãsar din cetate, ºi vin necunoscuþi de cetate, ºi nu
se mai ºtie rânduiala cea din început când apostolii Mei intrau
prin cetãþi ºi era ales cel mai vrednic din cetate ºi era aºezat
peste cetate, prin descoperire cereascã era ales.
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Dar unde sunt, tatã, cheile împãrãþiei cerurilor? Iatã,
ele sunt stãpânite de cei ce nu iubesc împãrãþia cerurilor. Dar
voi nu vã temeþi. E vremea de înºelare ºi de minciunã ºi de
fãþãrnicie cum n-a mai fost de când e veacul ºi nu va mai fi,
dar voi nu vã temeþi, cã iatã, Eu sunt prin cuvânt cu voi ºi vã
þin treji ºi vã îndemn la veghe ºi la atenþie ºi la bisericã întru
Iisus Hristos. Voi sunteþi biserica Mea, pentru cã Eu sunt
capul ei. Dar la biserica lumii n-am cum sã-Mi plec capul, iar
cei ce pãstoresc peste ea vor da seamã, ºi le voi cere rodul, ºi
le voi cere oile pãstorite ºi le voi arãta ce au fãcut, cã n-au
fãcut altceva decât negoþ ºi înjosire peste Fiul lui Dumnezeu.
Dar voi nu vã temeþi în ziua aceea când le voi cere socotealã
pãstorilor de turme, pãstorilor de cetãþi, cã le voi cere talanþii,
le voi cere rodul muncii lor ºi felul rodului.
Iatã, tatã, Eu vã spun vouã: nu toate muºtele fac miere.
Miere fac numai albinuþele, ºi aceasta este pildã ºi rãspuns
când toate cele fãptuite se vor socoti cu Dumnezeu. Miere fac
numai albinuþele, tatã, ºi voi nu vã temeþi, cãci Stãpânul viei
va lucra împlinirea pildei pentru salvarea viei Sale. Iatã, am
coborât aceastã lucrare între cer ºi pãmânt ºi am lucrat cu voi
patruzeci de ani în tainã cereascã, ºi acum am ieºit cu acest
popor pe care l-am urcat treaptã cu treaptã, încetul cu încetul,
pânã la vremea strâmtorãrii, dar cei uºori trec prin vremea
aceasta ºi rãmân ºi se înnoiesc pentru vremea cea de dupã ea.
Te-am ales pe tine, poporule creºtin, ca sã judec lumea
care a ales calea cea largã, ºi iatã, Eu te dau pildã de portiþã
strâmtã, cã tu vei fi portiþã de intrare la Mine pentru lumea care va asculta de trãirea ta, de cuvântul tãu pe care-l ai de la
Mine, tatã. Fii credincios, ºi sã nu faci ºi tu ca ninivitenii, cãrora le-am cerut pocãinþã ºi sfinþenie, ca sã-i salvez de la prãpãdire, cã pãcatele ninivitenilor M-au fãcut sã hotãrãsc scufundarea lor ºi pieirea lor, dar Eu am profeþit prin trimisul
Meu, ºi cetatea s-a pocãit, ºi Eu Mi-am bãgat sabia în teacã.
ªi dupã o vreme ninivitenii au cugetat cã a fost minciunã profeþia, ºi din nou s-au întors de la Dumnezeu, ºi atunci, Eu am
scufundat Ninivea dacã n-a stat credincioasã ºi întru ascultare. Eu n-am lãsat nelucratã salvarea, dar dacã a fost necredinþã la om, omul ºi-a ales singur plata. Aºa am fãcut ºi cu Iuda, dar Iuda n-a crezut cã este adevãrat ce spun Eu din vreme.
I-am dat sã înþeleagã cã el Mã va vinde. Am vestit patima ºi
moartea Mea, ca sã-l opresc sã facã necredinþã, dar el nu credea ce spun Eu, ce profeþesc Eu, ºi când a vãzut cã a fost adevãrat, atunci ºi-a pierdut minþile ºi ºi-a luat singur plata necredinþei. L-am ajutat din timp, ca sã înþeleagã, ca sã Mã spãl
de sângele lui, cãci aºa trebuia sã fac Eu ca strãjer dumnezeiesc. Strãjerul care vede sabia venind ºi nu anunþã cetatea, se
face vinovat de sângele celui ce piere în fãrãdelege, dar cel ce
vesteºte apropierea prãpãdului, acela nu este vinovat de viaþa
celui ce nu crede vestea strãjerului. Dar ºi þie þi-am vestit, poporul Meu iubit, ºi câte þi-am vestit! ªi dacã tu dai sã nu crezi,
mai am Eu ce sã-þi fac þie dacã vor veni peste tine cele ce sunt
vestite cã vor veni?
O, Eu am avut mereu strãjeri puºi de Mine peste tine,
poporul Meu ales din lume ca sã fii pentru Mine, dar tu ai dispreþuit pe strãjeri când voiam îndreptare þie. Iatã, acum am
înãlþime mare de strajã, ºi vestesc mereu pe strãjeri, ºi ei stau
în faþa Mea pentru tine ºi te vestesc pe tine de la Mine ce sã
faci ºi ce sã nu faci, ca sã fii ºi sã rãmâi viu. ªi dacã tu nu stai
sã crezi ºi sã lucrezi dupã glasul trâmbiþei care te vesteºte întru bucurie, dar ºi întru veghe, atunci strãjerii tãi n-au vinã
pentru clãtinarea ºi pentru zdrobirea ta, precum nici Eu n-am
vinã, fiindcã te-am vestit ºi am trimis strãjerii la tine. Fii aºa
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cum cere veghea vremii de acum, fii precaut, mãi Israele, ºi
nu te lua dupã ce este astãzi, cã Eu þi-am vestit din vreme ce
este astãzi ºi ce este mâine, dar dacã eºti cu Mine, nu te vei
stropi nici pe picioare, ºi vei trece cu bine ºi vei întâmpina pe
Domnul tãu, întru rãsplata ta în cele nãdãjduite.
Sã nu te superi pe Mine, Israele. Eu te îndemn spre
sfinþenie, cã nu mai am mângâiere decât de la tine, iubitul
Meu popor. E ziua învierii, dar de la lume M-am umplut de
rãni ºi de cuie ºi de blestem. Se duc femei la bisericã ºi iau
cele sfinþite ºi le folosesc pentru blestem ºi pentru rãtãcire, ºi
îºi fac rost de lumânãri ºi de tãmâie ºi de floare închinatã Mie,
ºi folosesc, zic ele, putere de la Mine ca sã facã cu acestea
rele; rele pentru oamenii cei rãtãciþi, ºi folosesc cele sfinþite
în slujba duhului rãu. O, ce durere pe Mine, Fiul lui Dumnezeu, Care am înviat pentru învierea lumii!
A venit lume multã sã fie la biserici, dar ce fãrãdelege
am vãzut în biserici ºi în jurul lor, e de stat pe cruce, tatã, nu
e de înviat pentru aºa lume strãinã de Dumnezeu. N-are cine
s-o înveþe, n-are cine s-o opreascã, n-are, cã lumea se sminteºte de la cei mari, dupã cum este scris cã peºtele se stricã de
la capul lui, tatã. Aºa este ºi aceastã pildã; este pentru bisericã, deosebit pentru bisericã, ºi iatã, biserica nu este biserica
Mea, ºi nu este decât de stat pe cruce pentru o aºa bisericã.
Nu mai e de înviat, cã pe vremea aceea când Eu am înviat, la
vestea învierii Mele s-au sculat trupurile sfinþilor ºi au ieºit
din morminte ºi au stat în Ierusalim ºi au fost vãzuþi înviaþi,
dar acum, cei vii cu trupul nu vor sã audã vestea învierii Mele
ºi sã învieze, ba Îmi pecetluiesc mormântul Meu în ei, ca nu
cumva sã Mã scol întru ei ºi sã fie vii. Atunci au auzit morþii
ºi au ieºit din morminte ºi au înviat, dar acum nimeni nu mai
aude glasul învierii ca sã fie viu.
Eu voiesc alinare de la tine, Israele, cã iatã, sunt în patimã de la lumea care-ºi bate joc de numele Meu, ºi scris este:
«Cu cel fãrã de lege nu voi sta la masã», dar lumea nu înþelege Scripturile ºi nu vrea sã audã de ele ºi sã le ºtie ºi sã le
creadã. Dar tu sã crezi, iubitul Meu popor, ºi sã fie, tatã, zi de
înviere peste tine ºi întru tine ºi în mijlocul tãu.
E praznic sfânt, e zi de bucurie ºi de iubire, ºi iatã, Mã
adun cu tine întru învierea Mea, Israele mititel. Sunt cu duhul
acestui popor întru lucrare de cuvânt, cãci tu, popor iubit, ºtii
cum sã serbezi Paºtile învierii, iar acum este cel mai iubit
Paºti din viaþa ta cu Mine, mãi Israele, cãci cu adevãrat Mã ai
pe Mine Cel mai drag. Nu te-ai mai dat, tatã, la mâncãri ºi la
bucurii de mâncãri, ºi Eu am fost cea mai dulce mâncare pentru tine; Eu, cu viaþa Mea cea sfântã întru tine; iar tu trãieºti
acum nu cu hranã asortatã, ºi nu cu bucate lumeºti, ci cu bucate cereºti, aºa cum a fost la începutul Meu cel curat, ºi te
hrãneºti cu cuvântul Meu, care te face nou, care te împuterniceºte, ca sã poþi sã fii ca la începutul cel fãrã de moarte, ºi tu
sã stai cu multã bucurie întru aºa viaþã datã þie de Mine, cãci
viaþa aceasta Eu þi-am profeþit-o din vreme ºi þi-am promis cã
te voi duce la ea, ºi la izvorul cel ceresc apoi, cãci dupã mâncare îþi va trebui sã bei apã, tatã, ºi îþi voi da apã vie din râul
vieþii, popor al vieþii care vine.
Eu mereu te-am povãþuit sã nu mai þii la trupul tãu, ºi
sã þii la trupul cel pentru Duhul Sfânt, cãci trupul tãu, creºtine
tatã, scris este cã este templu al Duhului Sfânt. ªi iarãºi scris
este în Scripturi cã voi, creºtinii Mei, nu sunteþi ai voºtri ºi cã
trupurile în care staþi voi, trebuie sã fie sãlaºe ale lucrãrii Duhului Sfânt. Chiar dacã ai da sã zici cã Avraam sau Ilie sau
David sau apostolii au mâncat lapte ºi carne ºi unt, tu sã nu
mai zici aºa de-acum, ºi sã te gândeºti bine ce zici ºi sã cer-

cetezi bine ce însemni tu pentru ei, pentru cer ºi pentru veacul
care vine acum pregãtindu-se prin tine, Israele al ascultãrii
cea din urmã. Cu tine este altceva. Tu împlineºti ce n-au împlinit ei, ce a mai rãmas de împlinit pentru întoarcerea în
Eden, unde moartea va fi aruncatã afarã ºi când prin tine se
va ierta toatã neîmplinirea celor de pânã la tine, cãci tu împlineºti ce a mai rãmas neîmplinit. Nu te sminti cu sfânta Scripturã pe care o þii în faþã, ºi fii atent cã sfânta Scripturã este
Duh Sfânt, nu este carne ºi fire, chiar dacã în ea se gãsesc îndemnuri pentru cei fãrã de orânduiala sfinþeniei, fãrã de puterea iubirii de Dumnezeu. Este în ea ºi lege pentru oameni, ca
sã fie oamenii cãlãuziþi pânã la starea de sfinþenie, dar fiii lui
Dumnezeu se ridicã deasupra legii, ca sã treacã spre starea
cea sfântã de la început. Pe vremea apostolilor, vreme despre
care au rãmas în Scripturã orânduieli ºi lucrare peste bisericã,
uitaþi-vã bine cã biserica neascultãtoare de pe atunci primea
rânduialã prin apostoli, dupã starea bisericii, dar asta nu înseamnã sã faci ºi tu, ascultãtorule, ca ºi cei care nu ascultau,
ºi pentru care se scriau rânduieli prin apostoli. Ce faci tu când
citeºti în carte despre vãduvele tinere pe care le-a povãþuit
Pavel sã se mãrite? ªi de ce a vrut apostolul Pavel sã se mãrite
acestea dupã moartea bãrbaþilor lor? Ca sã nu preacurveascã
fãrã lege, tatã, pentru cã acelea nu alegeau viaþa cea curatã în
Hristos, ºi trebuia sã rãmânã sub lege acelea, pentru cã pe
atunci nici iudeii ºi nici apostolii nu pricepeau de ajuns cã legea nu-l poate avea pe om pentru Hristos. Apostolii pricepeau, dar nu puteau îndeajuns sã pãtrundã cu cele noi peste
cele vechi aºa, deodatã, cã era împietrire ºi nu pricepeau iudeii care veneau spre încreºtinare ºi care erau învãþaþi cu legea. Dar tu, Israele de azi, trebuie sã înþelegi cã truda Mea e
pe sfârºite, ºi trebuie sã am un popor aºa cum este cerul sfânt.
Aºa, ºi nu te sminti cã-þi cer sã fii cum este cerul sfânt, cum
este Ierusalimul cel de sus, cel prin har Ierusalim, ºi care a
câºtigat prin har Ierusalimul cel de sus, dupã cum a fost rostitã fãgãduinþa peste Avraam.
Ascultã, Israele, glasul Meu, ascultã povaþa Mea, mãi
Israele, cã tu eºti ales pentru sfinþire, nu eºti dupã trup; eºti
ales pentru cele ce vor fi mai presus de trup, tatã. Nu te lua
dupã cei din poporul Meu care n-au vrut sã împlineascã cele
profeþite încã din vremea trupului lui Verginica. Eu þi-am spus
azi cã este cel mai frumos ºi cel mai sfânt Paºti ºi cea mai
sfântã zi de înviere din viaþa ta cu Mine, mãi Israele. Vorbesc
de cei care n-au lepãdat cele aºezate pentru acum, pentru de
acum înainte pânã la arãtarea Mea pe nori, tatã. Acum rãmâne
sã vãd ce sã fac cu cei ce au scuipat peste aºezarea cerutã pentru vremea în care suntem ajunºi cu veacurile cerului. Eu,
Domnul, Îmi voi aduce aminte de toþi cei ce au numele rostit
de cer prin aceastã profeþie, ºi voi scormoni ºi în carne ºi în
piatrã, ºi voi zgudui toate casele de creºtini care au peste ele
mãrturia acestei profeþii, ºi voi pune întrebarea: „De ce ai pãrãsit pe Domnul, tu, casã a lui Israel, ºi ca sã te închini la
idolii trupului tãu ºi ai veacului cel rãu?“. Îi voi întoarce cu
faþa la Mine pe toþi cei care au auzit de la Domnul ºi au scuipat pe cuvintele aduse de Mine pentru ca sã fie împlinite, cã
le-am adus ca sã trãiascã în voi, copii ai acestei profeþii.
Îi este dor lui Verginica de poporul cel pãstorit de Mine
prin ea. Dar þie þi-e dor de trâmbiþa Mea? Þi-e dor, mãi
Israele? Îi este dor trâmbiþei Mele de tine, ºi Eu îi dau glas
trâmbiþei Mele peste tine. Am spus când am venit s-o iau cu
cerul pe Verginica, am profeþit peste tine, Israele, cã vine vremea sã grãiesc cuvinte sfinte peste tine dacã te voi avea pentru Mine. Întreabã pe pãstorii tãi cei de la Mine, ºi spuneþi la
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poporul nostru, pãstorilor iubiþi, spuneþi ce am spus Eu când
am luat-o cu cerul pe Verginica. Cautã, mãi pãstorule care ai
spre pãstrare comoara cea de la sfârºit a cuvântului venit de
la Mine la Israel; cautã ºi scoate din ea ºi dã de ºtire lui Israel,
ca sã vadã Israel împlinirea cuvintelor profeþite.
Verginica are glas peste voi în ziua Mea de serbare cu
voi. Pace glasului cuvântului tãu întru Mine, Verginico! ºi
adapã-þi turma, tatã, ºi dã-i din vinul cel nou al nunþii, din cuvântul cel mai nou al Meu ºi al tãu, ca sã se îngraºe poporul
tãu, sã se veseleascã, tatã, cã e zi de bucurie, e zi de înviere
peste fiii învierii, peste fiii harului. Amin.
acã-se, Doamne, dupã cuvântul Tãu. Amin.
Iatã glasul Domnului întru duhul meu.
Eu sunt, fiilor. Domnul mi-a spus sã fiu acum cu voi.
Domnul îmi vede arsura duhului dupã voi. Hristos a înviat!
Pace peste cei mari ºi peste cei mai mici! Pace peste cei mici
ºi peste cei mari, peste cei ce au venit cu iubire în împrejurimea ieslei cuvântului meu în ziua aceasta de Paºti ceresc! E
zi de Paºti ceresc ºi dumnezeiesc peste Israel, cã voi sunteþi
poporul Domnului. Mi-e dor de voi, mi-e dor sã grãiesc cuvântul meu cu cei ascultãtori. Mi-e dor ºi de paºii celor neascultãtori care, ca ºi caprele neastâmpãrate, dau cu corniþele în
hotar ºi îl pun jos ºi se duc din staul ºi fac neascultare ºi nu
vor cu cele ce vin. Mi-e dor de oi, mi-e dor de oile care s-au
fãcut capre, mi-e dor sã le dau naºtere nouã ºi sã fie iarãºi oi.
Dar mi-e dor sã glãsuiesc peste cei ce mã iubesc, mi-e dor de
voi, copii ai grãdinii mele, copii ai ieslei cuvântului. Mi-e dor
sã cuvintez ºi eu, ºi e mult de când nu m-am mai strecurat cu
cuvântul meu.
Hristos a înviat! peste ieslea cea nouã, peste voi, cei
puºi de strajã la lucrul ieslei cerului, la gura izvorului cuvântului ceresc.
Hristos a înviat! iubiþii mei pãstori, care aþi rãmas cu
greul de la acest popor; dar un picuþ de greu, ºi vine ziua de
odihnã când vine Domnul vãzut în mijlocul acestei lucrãri.
Hristos a înviat! iubitul meu popor ascultãtor ºi iubitor
de cuvântul Domnului ºi de împlinirea Domnului peste tine.
ªi iatã, Hristos a înviat! poporule îndoielnic ºi puþin
credincios, fiule al acestei lucrãri care te alegi pe tine, ºi apoi
pe Domnul. ªi pentru tine rostesc salutul cel adevãrat, ºi îmi
pare rãu de paºii tãi purtaþi pe cãi strãine de aceastã profeþie.
Iatã, cei ce au stat fãrã putere bunã în vremea trupului meu,
tot aceia ºi azi sunt cei fãrã putere de împlinire ºi de credinþã.
Dar Se scoalã Domnul ºi va lovi cu toiagul în fiecare poartã
pecetluitã prin aceastã profeþie ºi va striga: „Ridicaþi-vã, voi,
porþilor, ca sã intre Împãratul slavei, Domnul lui Israel!“, iar
porþile care nu se vor ridica, acelea vor fi lovite cu toiagul ºi
se vor zdrobi la lovitura toiagului Domnului, ºi Domnul va
sta descoperit în porþi. Dar vine vremea apoi sã se ridice aceste porþi ale grãdinii cea nouã, ale aºezãrii cea nouã, ºi cine va
intra, va intra, ºi cine nu va intra, nu va intra. Pentru asta a venit Domnul cu anunþarea pregãtirii sfinþeniei, cã vine ziua
când aceastã sfântã grãdiniþã sã fie învãluitã ºi scãldatã în
mare slavã, în vãzutã slavã, în luminã mare, mãi copii, ºi
atunci aceastã grãdiniþã va primi pe fiii ei. Mãi fiilor, ce voi
face eu atunci când îi voi vedea plângând pe fiii acestei profeþii, pe cei ce vor fi þinuþi de puterea cerului ca sã nu treacã
prin porþi? Ce sã fac eu cu cei împietriþi ºi nepãsãtori, cu cei
ce încã pãcãtuiesc faþã de aceastã profeþie? cã iatã, s-a ridicat
aceastã lucrare între cer ºi pãmânt ºi toate neamurile pãmântului au auzit de ea ºi s-au bucurat ºi au prins nãdejde, ºi va fi
sã ºtie lumea care n-a ºtiut pânã acum ºi va veni sã vadã pe
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poporul cel scris pe nume în aceastã carte. Eu am venit cu fiii
acestei grãdini, am trecut prin fiecare cetate ºi am vestit pe
Israel, ºi apoi S-a apucat Domnul de împlinit cele anunþate.
Voi, cei care aþi rãmas pentru cele aduse de Domnul,
pentru cele ce vor rãmâne, voi, fiilor, sã staþi ºi iar sã staþi întru mare sfinþenie de trup ºi de inimã ºi de hranã ºi de purtare ºi de vorbire ºi de veghe, cã vine Domnul, mãi copii. Vine
Domnul, fiilor, ºi toatã oastea cereascã este pregãtitã sã se
coboare cu Domnul, sã se coboare vãzut, ºi va prinde sub ea
toatã necredinþa, toatã neascultarea ºi pe toþi fiii ei. Sculaþi-vã
ºi lucraþi, voi, cei ce lucraþi.
Pãstorii mei, întãriþi-vã, ºi sã vã întãriþi ucenicii, aºa
cum i-au întãrit apostolii pe Tit, pe Timotei, pe Barnaba, pe
Marcu, pe Prohor ºi pe toþi ucenicii cei lucrãtori. Fiþi cu
luare-aminte. Vegheaþi în straja nopþii ºi a zilei ºi lucraþi lucrarea aceasta de pregãtire a întoarcerii Stãpânului viei. Cei
ce nu vor sã asculte cu cerul, sã se dea de-a stânga, dar cei ce
se dãruiesc pentru lucru ºi pentru ascultare la lucru, aceia sã
treacã de-a dreapta ºi sã lucreze ºi pentru cei leneºi, pentru cei
ce zãbovesc în necredinþã ºi în cârtire ºi în neascultare.
Eu vin ºi vã îndemn. Mi-e dor de voi la lucru, mãi
copii. La lucru mi-e dor de voi, pentru cã eu la lucru sunt, ºi
îi vãd pe cei ce sunt cu mine la lucru. Eu vin ºi vã îndemn, ca
ºi Domnul vã îndemn: nu vã opriþi în sfatul celor rãzvrãtiþi ºi
neascultãtori în lucrarea aceasta, cã dacã aþi ºti voi de ce vi se
cere aºa ceva, v-aþi scoate ºi ochii, v-aþi tãia ºi mãdularele,
numai sã ascultaþi de acest îndemn, cãci trebuie mai presus de
orice sã fie împlinit acest îndemn. Voi nu vã daþi seama ce va
ieºi de la aceastã neascultare dacã nu veþi asculta sã nu zãboviþi în sfatul celor rãzvrãtiþi ºi judecãtori ai aºezãrii Domnului peste voi, copii ai cerului. Nu vã mai îngãduiþi neascultare, cã neascultarea pierde pe fiii ascultãrii. Folosiþi prevederea, ºi iarãºi zic, folosiþi prevederea în toatã lucrarea voastrã
cu cerul, cã prevederea, mãi copii, vã scapã pe voi de toate
cele ce pândesc lucrarea Domnului ca s-o vatãme. Prevederea
voastrã va scula din neascultare ºi pe cei ce se înfurie acum
pe cele cereºti, pe cele coborâte din cer. Adunaþi-vã toþi cei
buni într-un singur duh, într-o deplinã ascultare, cã aceastã
virtute dacã este lucratã, ea va fi slava bisericii Ierusalimului,
mãi copii.
Copii aºezaþi la ieslea cuvântului Domnului, vegheaþi
cu nemaiauzitã iubire ºi dreptate peste poporul Domnului, vegheaþi prin sfatul cel venit cu glasul Domnului. Voi, cei buni
ºi cuminþi ºi iubitori de lucru cu cerul, lucraþi peste cei vii, ºi
sã fie viu Israel.
Veronica mea cea din vremea aceasta, stai întru dragostea mea, întru dragostea cea mare, ºi ai grijã cereascã de ucenicele cele micuþe, cele tinere. Hrãneºte-le cu cele din cer ºi
cu înþelepciunea care trebuie sã fie ºi cu lucrarea ascultãrii, ºi
îþi voi da har ºi Duh Sfânt de la Domnul, cã Domnul îmi dã
sã împart cele cereºti peste cei cereºti. Înmulþeºte-þi înþelepciunea ºi prevederea cea sfântã ºi pune dragoste de ajunsã
peste ucenicele cele tinere, cele mici. Am la voi, în cetatea
Valea Voievozilor, lucrãtori peste poporul meu, lucrãtori alãturi de tine ºi de pãstori. Toþi cei tocmiþi, lucraþi întru Duhul
Sfânt peste poporul creºtin. Folosiþi timpul ºi îndemnul ºi
veghea cea fãrã pregetare, ºi vã voi pune la lucru. Mare bucurie se suie la cer de la cetatea din Valea Voievozilor. Eu mã
rog pentru aceastã cetate care s-a ridicat spre lucru ceresc,
spre lucru de cuvânt peste Israel. Eu voi veni cu Domnul în
sfatul vostru ºi vom orândui lucru peste turma Domnului,
care are lucrarea ascultãrii.

Cuvântul lui Dumnezeu
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E zi de mare bucurie. Domnul e plin de bucuria voastrã, fiilor. Iubiþi bucuria cumpãtatã. Folosiþi cumpãna dumnezeiascã pentru bucurie. Folosiþi-vã de prilejurile de bucurie
cu cerul, de bucurie folositoare. Dacã o bucurie cu cerul nu
ºtiþi s-o folosiþi cu folos, nu se lasã rodul ei întru lucrarea ei.
Fiþi copii ai înþelepciunii, nu ai voii libere, nu ai înþelepciunii
libere, ci ai înþelepciunii din ascultarea de Dumnezeu, din cuvântul care vã învaþã de patruzeci de ani. Nici un fel de înþelepciune nu va mai vorbi, ºi va vorbi înþelepciunea cea coborâtã din cer pentru cele ce vor rãmâne înaintea Domnului. Iubiþi-vã unii pe alþii cu folos pentru Domnul, ºi nu pentru cele
ce nu vor mai rãmâne. Eu am cãrare spre voi, ca sã vã învãþ,
dar cãrarea mea spre voi este lucrarea ascultãrii de la voi. Pe
cei ce dau sã priceapã pe Domnul ºi nu pot singuri, ajutaþi-i
voi, cei ce aveþi tâlcul de la Domnul, ºi zidiþi-vã ºi fiþi temelie
tare a celor ce se aºeazã acum spre neclãtinare ºi spre vecie.
E zi de înviere. Pace ºi înviere sã rãmânã azi peste voi,
azi, ºi în vecii vecilor! Amin. E ziua Domnului Iisus Hristos
întru amintirea Paºtelui nostru. Hristos a înviat, iubitul meu
popor! Bucuraþi-vã, copii ai Domnului, dar întru bucurie plãcutã Domnului.
Mãi copii, cine vã mai povãþuieºte pe voi spre viaþã aºa
cum vã povãþuieºte cerul sfânt? Nimeni, mãi copii. Staþi în
braþele cerului, staþi întru întâmpinarea Domnului. Mama
Gigi vã pomeneºte pe fiecare pe nume în faþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, pe fiecare din voi, care v-aþi adunat azi
pe colina grãdinii care strãjuieºte înaintea glasului Domnului;
pe fiecare din voi, dupã cum este fiecare din voi, cãci Domnul
iubeºte mila ºi iubirea, dar ºi dreptatea cea dupã faptele cele
întru Domnul. Iatã, vã îndemn sã fiþi pregãtiþi, sã fiþi bine pregãtiþi, cã Domnul va alege lucrãtori din popor, ºi vor lucra lucrare nouã ºi cuvânt nou peste mulþimi, peste cei ce vor lua
numele Domnului. Sculaþi-vã sã ascultaþi ºi sã lucraþi, cã mare este plata celor ce lucreazã în vremea aceasta de arãtare a
împlinirilor cele profeþite.
Mama Gigi se opreºte din cuvânt ºi vã pecetluieºte cu
adevãrul cuvintelor sãrbãtorite întru zi de Paºti ceresc.
Hristos a înviat! Pace peste voi, ºi lucrare de nou Ierusalim de la voi peste cei ce vor lua numele Domnului!
Pace þie, Israele! Pace þie de la Domnul Dumnezeul
tãu! Amin, amin, amin.
erginica a stat în sfat cu Israel. Eu, Domnul, am dat loc cuvântului lui Verginica.
Ea este mare între sfinþi, ea este lãudatã ºi cinstitã de Avraam
ºi Isaac ºi Iacov ºi de profeþi ºi de sfinþi. Lucrarea Mea care a
început de la Verginica, iatã, are rod, ºi rodul rodeºte. Sã se
aºeze la lucrarea rodului tot trupul lui Israel. Sã fie vie ºi lucrãtoare rãdãcina ºi tulpina ºi ramurile, ca sã aibã viaþã rodul,
ºi sã stea pe masa nunþii.
Te-am învãþat, iubitul Meu popor, te-am trecut prin ape
mari, ºi am spus furtunii sã nu te nimiceascã ºi sã nu se atingã
de cei cu semnul acestei profeþii. ªi iatã, te aºteaptã tot cerul
pe tine, Israele mititel, Israele mezin, ºi sã nu-l mai faci sã te
aºtepte. Nu Mã pune la încercare, tatã, cã iatã, toatã ºtiinþa care vine de la om se stinge ºi se adevereºte deºertãciunea ei,
cãci cerul ºi pãmântul sunt fãcute de Domnul, ºi nu poate
omul tâlcui taina acestei întocmiri. Omul a ispitit tainele facerii, ºi a zis omul cã le cunoaºte, ºi L-a dat deoparte pe Fãcãtorul. Da’ de unde, tatã! cã omul n-a priceput nimic, cã nu
poate sã fie viu omul care ispiteºte pe Fãcãtorul. Domnul a zis
sã fie luminã, ºi a fost luminã. Lumina s-a numit ziuã, ºi întunericul s-a numit noapte, ºi lumina a fost fãcutã prin cuvânt,
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precum luminãtorul zilei a fost fãcut apoi prin cuvânt. Iatã,
întâi a fost fãcutã lumina de ziuã, ºi dupã aceea s-a fãcut luminãtorul zilei, pentru ca sã încãlzeascã ziua, pentru ca sã însoþeascã ziua. Aceasta este numai una din tainele pe care
omul cel ce este pãmânt nu le poate pricepe. Mi-e milã de oamenii care se pun sã cerceteze pe Fãcãtorul întru lucrarea facerii cea prin cuvânt. Mi-e milã, cã omul nu ºtie cã toate s-au
fãcut prin cuvânt ºi nu prin timp. Iatã, vine pe pãmânt înþelepciunea cea dintru începutul cel dintâi ºi va prinde sub ea pe
cei mândri ai veacului acesta, cãci prinþul lumii a iscodit pe
Fãcãtorul, L-a iscodit prin oameni, prin trupuri, tatã. Dar iatã,
Domnul cerului vine iar prin cuvânt ºi lasã peste cele învechite cer nou ºi pãmânt nou, lucrate prin cuvânt.
Mãi Israele, nu te mai lua dupã oameni, tatã. Ia-te dupã
Mine, cã Eu sunt Cuvântul Cel Fãcãtor, ºi lucrez prin cei vii,
nu prin cei morþi, nu prin cei fãrã de Domnul. Oamenii au rãstignit pe Cuvântul, asta au fãcut oamenii. Nu te lua dupã om,
Israele, cã oamenii vor sã cumpere pe Dumnezeu cu bani, dar
banul este mãsura cezarului, nu este mãsurã dumnezeiascã.
Iatã, cezarul are mãsura lui, dar darul Domnului este fãrã mãsurã ºi nu se dobândeºte prin mãsurã. Mereu þi-am spus cã
multe am sã-þi spun, ºi mereu þi-am spus cã nu le poþi purta.
De ce, tatã, nu le poþi purta? Pentru cã tu foloseºti mãsura
omeneascã, nu mãsura îngereascã, ºi omul nu poate ºti ce nu
este de ºtiut de om.
Când M-a dat Tatãl sã Mã întrupez, n-a ºtiut nimeni din
cer, darã de pe pãmânt! N-a ºtiut nimeni din cer decât Tatãl
ºi Gavriil arhanghelul, iar de pe pãmânt n-au ºtiut decât cei
ce au avut de ºtiut aceastã tainã. Au ºtiut profetul Zaharia
ºi Maica Mea ºi Iosif, ºi a ºtiut Elisabeta, ºi apoi dreptul
Simeon, ºi a ºtiut Duhul Sfânt întru aceºtia, ºi omul cel fãrã
de Domnul zice cã ºtie ºi înþelege cele ale facerii.
Fii cu Mine, Israele, cã Eu sunt Domnul Dumnezeul
tãu. Eu sunt Fãcãtorul, ºi nu voi da nimãnui slava Mea. Slava
Mea este ºi a ta, ºi þi-o voi da þie dacã vei lucra cu smerenie
înaintea arãtãrii slavei Mele cea dintru început. Fii cuminte,
Israele tatã, ºi ia înþelepciune de la Mine, ºi ia pe tine haina
sfinþeniei, cã nimãnui nu voi da slava Mea, ºi þi-o voi da þie
dacã vei rãmâne întru sfinþenie, tatã. Nu te încânta cu cele ce
se vor opri în curând, cãci înaintea slavei Mele cea tainicã nu
va mai fi nimic de vorbit. Voiesc sã dau curs râului vieþii peste
tine, poporul Meu binecuvântat. Voiesc sã stai înaintea Mea,
Israele, cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu. Amin.
Sã fie încã atenþie la glasul Domnului, cã se desprinde
încã ºi alt cuvânt de binecuvântare ºi de urare ºi de îndumnezeire pentru copiii cei ce poartã cuvântul Meu în cele
patru vânturi ale cerului ºi ale pãmântului, pentru copiii Mei
Marian ºi Victoria, copii aleºi de Mine pentru ducerea Evangheliei cea de sfârºit peste neamurile pãmântului. O, tatã,
iatã, iar vã trimit, ºi sã mergeþi cu dragoste pentru Mine ºi în
numele Meu. Veþi merge iar dincolo de România, iar ºi iar, ºi
vom zidi Ierusalimul cel nou, cel nevãzut ºi cel vãzut, ºi se va
vedea cel nevãzut. Se binecuvinteazã calea ºi cãlãtoria voastrã peste þãri, iar Eu ºi cu cerul Meu vã voi însoþi pe voi; pe
voi ºi planul Meu.
Copiii Mei, Hristos a înviat, tatã! ªi voi învia din ce în
ce mai mult, ca sã sfârºesc lucrarea cea de înviere, lucrarea
cea de împãrãþie a cerurilor în fiii care vor fi sãlaº al lui Iisus
Hristos. Cerul aºteaptã chiar ºi numai dupã unul care s-ar întoarce, darã dupã atâta mulþime de popoare care se vor întoarce într-o zi! adicã în ziua când Eu voi învãlui cu slavã vãzutã
ieslea cuvântului Meu pe care voi îl luaþi ºi le daþi oamenilor
sã bea din râul cuvântului vieþii.
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Binecuvântaþi sã fiþi întru ducere ºi întoarcere, întru
intrãri ºi ieºiri, întru ieºiri ºi intrãri, în culcare ºi în sculare, ºi
întru sfinþenie, tatã. Mergeþi ºi propovãduiþi împãrãþia Mea.
Vã trimit aºa cum i-am trimis pe apostolii de atunci ºi vã spun
ºi vouã, ca ºi lor vã spun: mergeþi, ºi în cãile pãgânilor sã nu
umblaþi, ºi pe cele strãine de Mine sã nu le luaþi, ºi Eu Mã voi
odihni peste voi cu Duhul Meu Cel Sfânt. Iatã, vã dau tãrie de
duh, dar sã nu daþi de la voi duhul temerii de Dumnezeu, mãi
copii. Rugaþi-vã înainte de orice lucrare, de orice zi, de orice
noapte, rugaþi-vã dinainte, tatã. Folosiþi rugãciunea cea vie
mai mult decât orice în cãlãtoria voastrã cu Mine, cã Pavel,
apostolul Meu, s-a rugat atât de puternic, de au cãzut de pe el
ºi lanþurile cu care era legat, de s-a cutremurat toatã închisoarea ºi s-au spãimântat strãjerii. Aºa de vie a fost rugãciunea lui. Aºa ºi voi, rugaþi-vã mai înainte de orice lucrare ºi de
gând ºi de faptã, ca sã se zguduie pãmântul ºi închisorile întunericului lumii ºi sã cadã toþi solzii de la cei ce nu vãd pe
Domnul întru minunile Sale. Vestiþi ortodoxia alãturi de Ierusalimul care este cu voi, pentru cã ea a pãstrat portretul împãrãþiei Mele, ºi va fi sã fie iar ca la începutul ei cel de la
Mine, cel de la apostoli, fiilor. Binecuvântate sã vã fie gândul
ºi pacea ºi grãirea unul cu altul, ºi cu gloatele apoi, cãci voi
deschide porþi largi, dar sã staþi bine ºi cu prevedere de cuvânt
la porþi. Vorbiþi aºa cum vorbesc Eu, lucraþi aºa cum lucrez
Eu, ºi Eu Mã voi odihni peste voi ºi Mã voi scutura peste voi,
ºi vor vedea gloatele cã sunteþi ai Mei ºi cã sunt cu voi în
adevãr.
Binecuvântatã sã vã fie iubirea pentru Dumnezeu, ca sã
fie ca a lui Dumnezeu iubirea voastrã. Fiþi una, dar sã înþelegeþi ce vã spun. Fiþi una cu copiii de la ieslea cuvântului
Meu. Fiþi una, în orice fiþi una, ºi vom fi toþi una ºi întru Unul
Tatãl Dumnezeu Savaot.
Hristos a înviat! ªi merge cu voi Hristos Cel înviat, ºi
merge cu voi Verginica. Ea nu vã poate lãsa în cãlãtorie fãrã
ea. Ea merge cu voi ºi va gânguri cu voi mereu ºi va cânta cu
voi „Hristos a înviat!“. Iatã, am bucuria Mea în mijlocul celor din poporul Meu, iar duhul vostru este cu Noi la lucru, cu
Mine ºi cu fiii cuvântului Meu. Iubiþi trãirea pe care v-am dat-o
s-o purtaþi peste voi ºi staþi cuminþi în aceastã hãinuþã, cã nu
este hãinuþã mai cãlduroasã ºi mai moale ºi mai cu trecere
decât aceasta pe care o aveþi de la Mine.
Iatã, iar vã binecuvintez întru cãlãtorie. Sã nu vã fie
greu. E uºor cu Mine, mãi copii, cu pacea Mea ºi cu înþelepciunea Mea. Pace vouã, iubiþii Mei copii, zburãtorii Mei copilaºi! Pace ºi aripi tari! ªi staþi numai deasupra tuturor, numai deasupra, tatã, numai deasupra. Eu sunt cu voi. Amin,
amin, amin.
18 aprilie/1 mai 1994

Sãrbãtoarea izvorul tãmãduirii
Poveþe pentru cei ce au ales calea mântuirii. „Un monah dãruit
lui Dumnezeu trebuie sã fie scump la vedere“.

D

omnul Iisus Hristos Se vesteºte pe El Însuºi
întru sãrbãtoare de aducere-aminte a Paºtelui

cel nou.
Hristos a înviat, copii ai glasului Meu! Ascultaþi glasul
Meu ºi înfiinþaþi-l în cartea aceasta ºi mergeþi cu cartea de azi,
mergeþi cu Mine ºi cu popas ceresc în casa lui Ionel Branºa,
mãi copii.
Hristos a înviat! Iatã urare de înviere peste aceastã casã
cereascã. Sunt cu voi în sfat. Facem sfat ceresc, ºi lucrãm

675

dupã el apoi, cã voi sunteþi lucrãtori cu lucru luat din grãdina
cuvântului glasului Meu, ºi vã trimit cu lucrul Meu în poporul
Meu. Dar iatã, acum facem popas de cuvânt ceresc în casã la
voi, tatã, la voi, lucrãtorii Mei. Iar ºi iar vã dau de lucru. Vã
supãraþi, tatã? Eu adun pe cei risipiþi ai Mei, îi adun întru
lucrare de nou Ierusalim, iar voi sã vã bucuraþi, chiar dacã
veþi avea de lucrat mai mult decât restul poporului Meu.
Voi, cei din cetatea Mea, Valea Voievozilor, v-aþi alãturat cu toatã credinþa, cu toatã fiinþa ºi voinþa, ca sã ridicãm la
înãlþimea ei lucrarea de nou Ierusalim în poporul Meu, lucrare vestitã demult, încã de pe vremea Mea cu Verginica,
tatã. ªi iatã, Verginica se bucurã adunându-ºi copiii, adunându-i în staul pentru ocrotire, pentru hrãnire ºi pentru slava
ei cu poporul ei.
Mãi copii, iatã ce fac, nimic nu fac decât ceea ce a fost
vestit din timp prin aceastã profeþie. Am zis cã monahiile vor
fi trimise la casele lor, ºi cine e monah adevãrat, acela este dat
deoparte de Dumnezeu, este pus deoparte de Dumnezeu, deosebit pus deoparte. ªi iatã, înmulþesc ºi mãresc biserica aceasta. Vã supãraþi, tatã? ªtiu cã nu vã supãraþi, pentru cã voi Mã
iubiþi, pentru cã voia voastrã stã în voia Mea, pentru cã aþi pãrãsit voile voastre ºi staþi întru voile Mele ºi ale planului Meu,
tatã. Am adus în staulul Meu pe cele douã copile care au fost
trimise în mãnãstire spre mãrturie din poporul Meu, ºi care
acum s-au sculat cu credinþã ºi au dat mãrturie în numele
acestei lucrãri cu care Eu pãstoresc de patruzeci de ani acest
popor. ªi dacã ele au ieºit cu cele în care au crescut desãvârºindu-se, prin aceste copile am prins în laþul necredinþei pe
cei ce stau mari pe scaunul bisericii, iar cei necredincioºi lui
Dumnezeu ºi Duhului Sãu Cel Sfânt scot din biserica lor pe
cei ce vieþuiesc întru Mine ºi întru bisericã adevãratã. Iese
untdelemnul deasupra, tatã, iese de-acum, ºi vom strânge untdelemnul în locuri curate, ºi sã fie pãstrat pentru mãrturie,
tatã.
Iatã, au venit înapoi la Mine cele douã copile, Anisia ºi
Teodora. Am venit sã fac sfat cu voi pentru încã douã copile
care au stat pe drumul Meu alãturi de aceste douã. Eu n-aº voi
sã le despart nici un ceas mãcar, ºi aº voi sã le facem cãsuþã
ºi sã ducã viaþã sfântã înaintea Mea, iar Eu sã vã dau plata
pentru îngrijirea lor, cã Eu sunt vistierul, Eu, tatã, ºi am grijã
de copiii Mei cei buni. Hai sã ne sfãtuim cum e bine, dacã e
bine aºa ºi dacã se poate aºa, ºi apoi sã vorbeascã Domnul cu
aceste copile ºi sã le dea cuvântul cel mai bun.
Eu voiesc bine vouã, copii ai poporului Meu, ºi umblu
dupã voi mereu, ca sã vã gãtesc loc ceresc, ca acolo unde sunt
Eu, sã fiþi ºi voi, copii ai poporului Meu.
Iatã, copile iubite, a venit vremea, tatã, sã nu vã mai ascundeþi, sã nu vã mai temeþi, sã poatã creºtinul sã-Mi slujeascã Mie dupã voia cerului. Am lucrat ca sã ies deasupra cu lucrarea Mea cea de patruzeci de ani ascunsã sub obroc, ºi am
ieºit. Dar acum trebuie sã-Mi pregãtesc bine poporul, sã-l îmbrac cu credinþã, cu înþelepciune, cu sfialã sfântã, cu duhul temerii de Dumnezeu ºi cu lucrare cereascã. A venit ziua sã veniþi acasã la Mine, la lucrarea Mea pentru care aþi fost judecate voi, cele care aþi trãit-o pe ea. ªi dacã aþi iubit trãirea ei
ºi sfinþenia pe care o cer Eu azi peste cei ce vor rãmâne, iatã,
Eu pentru asta v-am adus în staul, tatã. Aºa voi aduna Eu pe
toþi ai Mei. A venit vremea ca toþi cei care vã depãrteazã pe
voi, copiii Mei, sã aducã cu adevãrat slujbã lui Dumnezeu, sã
Mã ajute pe Mine sã-Mi culeg copiii în staul viu de nou Ierusalim, ºi sã se ridice apoi spre minunea ce se va ivi, sã se
ridice ºi cei ce nu înþeleg acum. Eu voiesc pe voi sã nu vã
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despart nici un ceas, dar trebuie, tatã, sã voiþi ºi voi la fel.
Iatã, vã dau poveþe noi pe care nu le-aþi trãit pânã acum. Un
creºtin al Meu, un monah al Meu nu are de umblat pe drum,
tatã, nu are de mers cu lumea pe cãrarea ei. Voi n-aþi fãcut
pânã acum aºa, cã n-aþi avut cum, dar vrea-veþi voi sã Mã
ascultaþi aºa cum doresc Eu de la voi ascultare? Lucrarea
creºtinului, lucrarea monahului nu este alta, decât ascultarea
ºi sfârºirea voii sale ºi sfiala cea sfântã ºi iubirea de sfinþenie,
tatã. Creºtinul cel care Mã iubeºte ºi Mã ascultã cu adevãrat,
nu mai are nimic de fãcut decât sã asculte lucrând ce-i dã
Domnul din planul Sãu. Eu voiesc, tatã, sã vã fac cuib ceresc
ºi sã vã dau Eu de lucru, ºi sã am grijã de voi. Dacã Eu am
grijã de voi, voi nu trebuie sã mai voiþi nimica, tatã, dar e
lucru mare sã Mã asculte un creºtin, cã poporul Meu pânã
acum n-a vrut sã înveþe ºi sã trãiascã lucrarea ascultãrii. A
vrut sã facã Domnul ca el, ºi greu Mi-a fost Mie peste Israel,
cã n-am putut sã-l modelez ºi sã-l frãmânt ca sã fi fost acum
aluat nou poporul Meu, obiºnuit cu frãmântãtura Mea.
Iatã, Verginica este de-a dreapta Mea, ºi voiesc sã-ºi ia
în primire mioarele pribege ºi sã le dea din pãºunea staulului
cel nou al izvorului cuvântului ceresc. Ea duce oftat greu dupã ea pentru toþi copiii, ºi dupã toþi aºteaptã ca sã-i bage la
adãpost.
Verginico, ia în primire lucrarea cuvântului Meu de azi
ºi încheie cu biruinþã sfatul acestei zile pentru poporul Domnului. Eu în tine, ºi tu în Mine, ºi adapã-þi oile, tatã, ºi dã-le
din cer ºi învaþã-le sã stea în pãºune, cã greu e prin spini ºi
prin ciulini, greu e pe la izvoare tulburi ºi seci. Ia-þi oile în
primire, Verginico, ºi fã unire cereascã în ziua aceasta ºi
pune-þi poporul în staul, ºi la lucru, Verginico. Amin.
ama Gigi este în sfatul Domnului, în
sfatul cel de azi. Iatã, iubiþii mei, se întregeºte trupul vostru ºi odrãsleºte pentru cer. Fiecare ucenic al
acestei lucrãri trebuie sã ridice ucenici, aºa cum ºi eu am lucrat ºi am lãsat ucenici în lucru cu Domnul. Voi trebuie sã
mergeþi pânã vine Domnul, pânã vin eu înapoi, ºi sã mergeþi
cu ceatã de ucenici, cu rod rãmas în picioare. Aºa sã fi lucrat
tot poporul meu, cã nu de altceva a fost miluit ºi primit fiul
acestui popor.
Mi-e drag sã vin cu cuvântul în acest acoperãmânt, mi-e
drag, pentru Veronica mea ºi pentru toþi ai ei, ai sufletului ei
care mã iubeºte ºi îmi lucreazã mie ºi îmi duce vestea mea ºi
a Domnului spre poporul meu cel credincios, ºi lucreazã cu
ucenici Veronica mea, ºi cu uceniþe merge dupã ea, cu uceniþe
mari ºi mici. ªi iatã, îþi mai adaug pentru lucrul sfinþeniei
acestor copile, Veronica mea de azi. În numele meu, sã le ai
în primire ºi pe aceste patru copile venite din spini ºi din ciulini, cãci tu iei din grãdina mea ºi cuvânt ºi putere ºi înþelepciune. Învaþã-le duhul sfielii sfinte, ºi apoi al iubirii sfinte. Învaþã-le duhul temerii de Dumnezeu, dar mai vârtos învaþã-le
duhul liniºtii lãuntrice ºi viaþa monahalã pe care n-au avut unde s-o trãiascã aºa cum cere Domnul unui monah, unui creºtin cu viaþã de monah. Întãreºte-le, ca sã poatã sã nu doreascã mângâiere afarã de mângâierea care vine din cer. O, Veronica mea, e mare lucru sã ºtii sã vorbeºti, sã ºtii sã taci, sã ºtii
sã zâmbeºti cereºte ºi sã fii în toatã clipa mulþumit întru Dumnezeu. Aºa sã stai la sfat de iubire cu cele ce þi le dau azi sã
le aduci pânã la întoarcerea mea, pentru cã tu ai luat de la duhul grãdinii mele. În numele meu, sã te asculte pe tine, pentru cã eu, aºa aºez, ºi ºtiu de ce lucrez aºa. Sã fie aici la voi
frãþie ºi nesupãrare. Sã fie iubire, cã fãrã de ea e greu. Sã fie
milã ºi rãbdare, dar sã fie ascultare de cer. Sã fie preþuit te-
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zaurul ceresc, ºi sã nu fie dat pe jos, iar voi ºtiþi ce vreau sã
spun prin aceastã grãire. Sã fie cântare de slavã pentru cer, ºi
pururea bucurie cu Domnul, ºi eu vã voi hrãni pe voi.
Copilã Varvara, tu sã ºtii mai mult ca pânã acum cã
mama ta ºi fraþii tãi sunt cei ce au pe Domnul, ºi sã nu te clatini nici cu gândul, nici cu dorul, nici cu ascultarea. Când erai
copilaº, eu te înduhovniceam printr-o altã copilã bunã a mea,
iar acum s-o ai pe Veronica mea ca ºi pe aceea care te-a þinut
aproape cu inima de Domnul. Sã n-ai pe nimeni pe lume, decât pe Domnul ºi pe poporul Sãu cel ascultãtor ºi lucrãtor. Sã
stai sub ascultare cu toatã bucuria, cãci cel ce stã sub ascultare, acela se numeºte om fãrã grijã ºi în ocrotire sufleteascã.
Iubeºte sfiala cea sfântã ºi frumuseþea cea cereascã a înþelepciunii ºi pãstreazã-te în duhul acestei case care te ia de-acum
sub acoperãmânt ceresc. Eu am grijã de tine, iar tu sã ai grijã
sã iubeºti toate cele ce vin de la Domnul spre împlinire. Sã fii
mai bunã ca pânã acum, ºi sã-þi dobândeºti tot ce þi-a lipsit
pânã acum din cele ce aºteaptã Domnul de la tine, ºi sã ai
inimã deschisã, larg deschisã, ca sã se poatã uita oricine în ea,
ºi sã vadã în ea împãrãþia cerurilor. Eu te-am avut de micuþã
aproape de ieslea Domnului, iar acum mi-am adus aminte de
credinþa ta ºi te-am luat iar aproape, ca sã fii în dragostea
mea. Ascultã de cei puºi peste voi, ºi fii cu cerul pânã la slava
cea vãzutã, bucurând inimile cele din jurul tãu.
Copilã Minodora, sã te hrãneºti ºi tu cu aceste învãþãturi ºi sã stai pe cãrare. Dacã tu crezi cã vei putea sã-þi tai voia
ºi dorul de ai tãi ºi sã fii cu voinþã cereascã, atunci eu te îmbrãþiºez ºi îþi dau de la mine ºi te dau în grija acestui acoperãmânt, cã nu e bine sã caute creºtinul dupã dorul inimii lui,
dupã placul voii lui. Un monah dãruit lui Dumnezeu trebuie
sã fie scump la vedere dacã pleacã pe aceastã cale, pentru cã
dragostea lui I-o dã lui Dumnezeu, ºi de aceea se face monah.
Eu voi da Duh Sfânt de la Domnul peste copiii de la ieslea cuvântului meu, ca sã vã înveþe pe voi ºi sã ascultaþi de ei ca de
Domnul. Eu vreau sã vã am alese în poporul meu creºtin, în
poporul meu monah, cã iatã, am pus viaþã de monah peste tot
poporul meu.
Copilele mele Anisia ºi Teodora, viaþa voastrã sã fie o
mângâiere ºi o încurajare sfântã în acest acoperãmânt. Iatã, eu
voi lucra prin cei unºi la lucrul Domnului ºi vã voi face rostuire dulce ºi cereascã de nou Ierusalim. Aveþi grijã de sfaturile primite de la cei din grãdina cuvântului, cã aceia grãiesc
întru Duhul Sfânt ºi rânduiesc peste popor lucrul spre lucru,
lucrul Domnului. Sã nu fie tristeþe sau cârtire, cãci un copil al
Domnului are veºnic mulþumire ºi pace lãuntricã. Rugaþi-vã
pentru toþi cei care nu înþeleg pe Domnul întru lucrare. Lãsaþi
amintirea oricãrei supãrãri ºi nu judecaþi cu gândul sau cu
vorba pe cei ce au lucrat venirea voastrã în staul. Aºa a voit
Domnul sã fie, ºi nimeni nu poate face ceva asupra poporului
meu, în afarã de planul pe care-l face Domnul dinainte. Ajutaþi pe Veronica mea sã sãvârºeascã marama ce o are de lucrat, chipul meu pe maramã, aºa cum a fost chipul Domnului
pe marama Veronicãi de atunci. Ajutaþi-o sã poatã lucra lucrul
Domnului ºi sã fiþi în iubire ºi în cereascã pace sub acest acoperãmânt sfânt. ªi mai am de grãit aparte cu voi, aparte ºi cu
veghe, ºi mã voi folosi de solii grãdinii Domnului. Mai am o
lecþie de adus peste voi, dar am de lucrat peste voi cu copiii
cei de la ieslea cuvântului. Apoi voi veni iar ºi voi rândui cuvânt spre trãire peste voi.
Mama Gigi vã primeºte în braþe. Hristos a înviat! ºi bucuraþi-vã! Sã fie lucrare cereascã peste acest aºezãmânt sfânt.
Sã fie ascultare, iubiþii mei. Sã ne þinem unii pe alþii întru as-
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cultare cereascã. Mama Gigi v-a adunat la sânul lucrãrii, la
gura izvorului cuvântului ceresc. Vã voi da sfaturi prin cei din
grãdina cea nouã, cei care sunt cuvântul Domnului.
Eu în curând voi vorbi cu poporul meu. Vestiþi zi de
întâlnire cu glasul Domnului. Domnul iarãºi va poposi în sfat
cu poporul Sãu ºi va aºtepta sã se strângã fiii acestei lucrãri,
ºi va veni Domnul ºi va înfiinþa praznic ceresc, de cuvânt
ceresc.
Pace þie, cetate a mea din Valea Voievozilor! Pace vouã, ucenicilor! ªi orice ucenic desãvârºit sã fie ca învãþãtorul
sãu. Amin, amin, amin.
22 aprilie/5 mai 1994

Duminica a doua dupã Înviere, a sfântului apostol Toma
Credinþa în cele ce nu se vãd este mult rãsplãtitã. Îndemn la
hranã fãrã de carne.

Î

n ziua întâi a lunii mai a acestui an M-am coborât
cu sobor ceresc de sãrbãtoare prin cuvânt pe colina din împrejurimile ieslei cuvântului Meu ºi am hrãnit pe
poporul Meu cel adunat deasupra ieslei Mele. ªi iatã, în ziua
a opta a acestei luni, a opta dupã înviere, aºez din nou sãrbãtoare ºi praznic ceresc în mijlocul poporului Meu.
Te-am adunat, poporul Meu, ca sã sãrbãtoresc ziua a
opta, duminica întâi dupã înviere când Eu am luat degetul lui
Toma ºi l-am lipit de coasta Mea împunsã ºi de mâinile Mele
strãpunse.
Pace þie, Israele, popor iubit de Dumnezeu! Hristos a
înviat, Israele! ºi încep sfatul Meu cu tine, sãrbãtoare cereascã ºi Paºti nou, sãrbãtoare de cuvânt întru înviere. Hristos a
înviat! Domnul Iisus Hristos Cel înviat Se vesteºte pe Sine cã
a înviat Cel întâi dintre morþi, iar ziua învierii, ziua cea dintâi
a fiecãrei sãptãmâni a rãmas de la Mine ºi pentru Mine cu cei
credincioºi sãrbãtoare de înviere.
Hristos a înviat, iubitul Meu popor! ªi iatã, frâng pecetea cuvântului Meu ºi Mã împart þie prin cuvânt, ºi tu mãnânci ºi creºti cu duhul, ca sã fii popor tare ºi sã stau Eu întru
tine ºi sã împlinesc prin tine Scripturile cele de pe urmã, mãi
Israele al harului. Îmi întind Duhul ºi iubirea deasupra ta ºi te
mângâi prin cuvânt, ca sã-þi desþelenesc credinþa cea amorþitã
ºi dragostea ta pentru Mine, ca sã te jertfeºti ºi tu pentru Cel
ce S-a jertfit cu trupul pentru tine. Iubire pentru iubire, fiule,
cã e vremea sã lucrez lucrare de sfinþenie peste tine.
Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Cel cu coasta împunsã
ºi cu palmele strãpunse. Aºa sunt ºi acum, cã mãrturia aceasta
a rãmas pecete veºnicã, s-o vadã toatã fãptura când va sta
înaintea tronului slavei Mele, înaintea Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh. O, dar Eu sunt Mielul Cel junghiat în toatã
vremea, poporul Meu. Iatã câtã iubire am lãsat peste cei credincioºi, câtã jertfã, mãi copii ºi mãi copilaºi! O, poporul
Meu, nici tu nu ºtii cum sã înþelegi ce înseamnã aceasta, nu
ºtii, cãci cei de azi nu mai simt nimic, nu mai pot trece în cele
nevãzute ca sã creadã, ca sã-i facã pe oameni sã ºtie ce este
Mielul Cel junghiat, Care spalã pãcatele lumii. Nu mai este
astãzi trãirea acestui Paºti întru simþire cereascã. A rãmas totul ca o orânduialã ºi nu pot pune petec nou la hainã veche, ºi
nu pot pune vin nou în burdufuri vechi, în burdufuri învechite, mãi copii; nu pot, cã se stricã vinul ºi îºi pierde gustul ºi
nimeni nu mai înþelege nimic, ºi Eu Mã zbat ºi Mã grãbesc ºi
lucrez, ca sã pun vinul nou în burdufuri noi ºi bine spãlate cu
apã curatã, ºi sã îmbrac cu hãinuþe noi pe cei ce beau vin nou.
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Mã mistui de durere pentru tine ºi pe lângã tine, Israele, cã nu poþi purta tainele împãrãþiei lui Dumnezeu, ale
împãrãþiei cea ascunsã în mijlocul tãu. Toma, apostolul Meu,
a crezut când i-am luat degetul ºi l-am pus pe ranele Mele, ºi
a rostit dinãuntrul inimii sale zicând: «Domnul meu, ºi Dumnezeul meu!», ºi a fost fericit cã a vãzut pe Domnul, ºi a crezut cã este Domnul. Dar Eu am rostit o mai mare fericire
pentru cei de dupã înãlþarea Mea la cer, la Tatãl Meu, ºi am
spus cã mai fericiþi vor fi acei care vor crede pânã sã vadã
ceea ce au crezut, cã asta înseamnã credinþã. E uºor sã crezi
vãzând, dar aceea e credinþã de-a gata ºi nu are platã ca acea
credinþã cu care te hrãneºti în cele nevãzute, dar crezute, în
cele auzite prin martorii Mei ºi nãdãjduite spre arãtare. Dar
dupã înãlþarea Mea la Tatãl, Eu, Cel mãrturisit de martorii
Mei, M-am sãlãºluit în inimile credincioºilor care M-au simþit trãind în ei ºi nu M-au dat din ei cu nici un preþ, pentru cã
ei doreau sã meargã cu Mine în împãrãþia Tatãlui Meu ºi îºi
lãsau trupul spre jertfire, ºi ei mergeau cu Mine dincolo de
cele ce se vãd cu ochii trupului.
Eu sunt Mielul Cel înjunghiat, dar dacã lumea ar ºti
cum sã creadã în Mine, lumea M-ar avea pe Mine, ar avea
omul pe Dumnezeu în el ºi ar fi cãlãuzit de Dumnezeu, ºi s-ar
vedea Domnul cu oamenii trãind ºi lucrând lucrare de cer nou
ºi de pãmânt nou. Iatã, iubitul Meu popor, Eu aceastã lucrare
vreau s-o lucrez cu tine, ºi tu sã înþelegi ce vreau sã fac cu tine
ºi sã vrei cu Mine, Israele, cã Eu trebuie sã am un popor sfânt
ºi curat pentru zilele arãtãrii Mele. De aceea vin mereu prin
cuvânt în mijlocul tãu ºi îþi spun „Pace þie!“ ºi te învãþ lecþia
împãrãþiei întru care voi veni, ca sã te pomenesc întru împãrãþia Mea când voi veni. Israele, tu eºti împãrãþia Mea, ºi
vreau sã pomenesc numele tãu înaintea neamurilor pãmântului, care au aflat despre Mine ºi despre tine ºi despre lucrarea aceasta de împãrãþie cereascã, ºi Eu nu-þi cer altceva decât
sã te jertfeºti pentru pregãtirea întoarcerii Mele, tatã. Eu
M-am jertfit prin rãstignire grea ºi dureroasã ºi însângeratã ºi
chinuitoare, ca sã-Mi dea Tatãl un popor prin testament nou,
lucrat de Tatãl, ºi nu se poate iubire fãrã jertfire, nu se poate
viaþã fãrã de moarte, nu se poate viaþã veºnicã fãrã sã dai ceva
în schimbul ei. Eu v-am cerut vouã moartea poftelor, moartea
patimilor, moartea necredinþei, ºi v-am cerut rãstignirea voii
voastre trupeºti, ca sã-Mi fiþi Mie popor nou ºi curat, ºi rod
de sfinþenie înaintea Mea. V-am cerut sã vã întoarceþi la viaþã
prin moartea omului cel pãmântesc din voi. V-am cerut vouã
sã vã întoarceþi la viaþa cea de dinaintea venirii morþii spre
voi, ºi pentru asta Eu am venit din viaþã ºi am dat preþul morþii, ca sã vã rãscumpãr din moarte, ºi vreau ca voi sã nu mai
plãtiþi viaþa. V-am plãtit-o Eu, dar n-o mai vindeþi, fiilor.
Þineþi la viaþa cea fãrã de moarte, cã Eu v-am spus încã din
vremea trupului lui Verginica, v-am spus cã voi nu veþi mai
avea moarte. O, ºi pe nimeni n-a putut sã-l pregãteascã acel
cuvânt ºi sã lepede moartea de la el. Dar, oare, tu, mãi Israele,
nu iubeºti viaþa? Sau poate nu înþelegi ce înseamnã viaþã. Sau
poate înþelegi ºi tu ca lumea cea pãcãtoasã, care se bizuie pe
Mine cã am murit Eu în locul ei ºi cã ea poate trãi în pãcate.
O, aceasta este rãstignire veºnicã pentru Mine, ºi nu înviere
pentru rãscumpãrarea din moarte. Dar învierea Mea pentru
om este ca sã înviez Eu în om, nu este altfel, tatã. O, iubitul
Meu popor, aºa am spus, cã voi nu veþi mai avea moarte, copii
ai poporului sfânt. V-am întrebat ca sã vãd cum ºtiþi ºi v-am
spus: «ªtiþi voi cã nu veþi mai avea moarte?». Acest cuvânt al
Meu de atunci, trebuie sã se împlineascã în voi, iubiþii Mei fii
ºi fiice.
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Omul care ucide o viaþã a unui trup ca sã mãnânce trupul cel ucis, acela face moarte, ºi acela mãnâncã trupul omorât de el, ºi moartea este luatã în pântece. Iatã ce face omul:
hrãneºte trupul cel pregãtit pentru moarte, hrãneºte porci ºi
pãsãri ºi vite ºi munceºte pentru hrana lor, ºi apoi isprãveºte
de muncit ºi ucide animalul sau pasãrea necuvântãtoare, ºi se
face mormânt omul, mormânt pentru ceea ce ucide, ºi zice
omul cã este viu, dar el este cu moarte în pântece, cãci din ou
se face carne, ºi din carne iese ou, ºi din carne iese lapte, iar
Eu la începutul cel curat am spus omului sã se hrãneascã din
pântecele cel pregãtit pentru hrana omului, din pãmânt, din
cele ce cresc din pãmânt, cã pentru asta am creat Eu aºa de
minunat cele dintru început, ca sã fie armonie ºi slujire ºi hranã curatã ºi bucurie ºi sfinþenie. Eu am lãsat tot ce trebuie sã
fie pentru om, dar omul a schimbat voia lui Dumnezeu. Nu
mai pot acum sã-l învãþ pe om lecþia cea de la început, ºi iatã,
Eu o iau de la capãt, tatã. O iau de la capãt ºi iar lucrez prin
cuvânt ºi iar îl fac pe om, dar prin cuvânt îl fac. ªi cum adicã
aºa? Iatã, te lucrez pe tine, Israele, ºi cu cuvântul lucrez peste
tine ºi îþi spun sã te laºi lucrat, cã Eu o iau de la capãt cu tine
ºi te întocmesc întru grãdinã de viaþã, întru Eden de împãrãþie
nouã, ca la început, ºi tu sã mãnânci ce-þi spun Eu, ºi sã nu
faci ca omul cel de la început, care n-a voit cum i-am spus Eu,
ºi a voit sã guste moarte, adicã neascultare.
Aº voi sã ºtiu cãile tale, Israele, cãile sufletului tãu sã
le ºtiu, ca sã vãd unde sã te dau, în dreapta Mea sau în stânga
Mea. Aº voi sã alegi, dar Eu aº voi sã fii în dreapta Mea, sã
te tragi de-a dreapta slavei Mele ºi sã nu te mai iei dupã sfatul
voii tale libere, cã nu poþi sã fii rob al Meu dacã nu asculþi de
Stãpânul tãu. Eu te învãþ calea vieþii, calea cea dintru început
când nu se nãscuse moartea. Calea aceasta vine de la Mine
spre tine, vine cu înviere, dar fii atent ºi alege, cã una înseamnã înviere, ºi alta înseamnã moarte. Iatã, oamenii pãmântului
au stricat învãþãtura cea curatã a vieþii ºi au amestecat-o cu
faptele morþii, ºi tu nu mai ai de unde sã înveþi lecþia vieþii.
De aceea cobor mereu cuvânt din cer ºi vin cu el spre tine, ºi
te rog sã alegi viaþa, cã Eu trebuie sã am un popor prin care
sã condamn moartea. Trupurile trebuie ºi ele sã împãrãþeascã
împreunã cu sufletele, dupã cum scrie în Scripturi lecþia de
rãscumpãrare a trupurilor, dar Eu trebuie sã am un început al
acestei lucrãri de rãscumpãrare a trupurilor.
Cautã, mãi Israele, sã-þi înþelegi menirea ºi sã lucrezi
de la sfârºit spre început, cã iatã, Eu te-am tocmit ca sã stai în
lucrarea Mea, ºi tu sã nu te împotriveºti, cã Eu îþi plãtesc dacã
te-am tocmit. Dar îþi plãtesc ºi dacã nu stai în lucrarea Mea,
îþi plãtesc cu plata neascultãrii dacã nu Mã vei asculta sã stai
ºi sã lucrezi aºa cum spune Dumnezeu. Te superi pe Mine cã
te-am ales pe tine? Nu te supãra, mãi Israele, nu te supãra cã
te-am iubit ºi te-am ales; dar tu nu-þi dai seama cum trebuie
sã fii ca sã-þi laºi voia ta în mâna Mea. Poate tu vrei sã te ajut
ca sã crezi în lucrarea Mea. Cu ce sã te ajut, mãi Israele? Dar
te-am ajutat, fiule, cã lucrarea Mea mãrturiseºte de douã mii
de ani, de ºapte mii de ani, ºi este scris în Scripturi despre
vremea de azi, ºi este scris cã Eu voi lucra prin cuvânt înaintea Mea, este scris despre vremea sfinþeniei, care Mã va întâmpina pe Mine pe nori. Scris este cã nu toþi vor muri înaintea arãtãrii Mele, ºi unii doar se vor schimba întru nestricãciune ca sã întâmpine învierea celor adormiþi în Domnul, ºi
apoi sã se rãpeascã întru slavã pentru primirea lui Iisus Hristos. Dar schimbarea întru nestricãciune, ce ziceþi voi cã înseamnã? Eu de aceea v-am cerut inimile, ca sã pun Eu în ele
cârma Mea ºi dragostea Mea, ca sã îndrãgiþi lucrarea nestri-

cãciunii de trup, lucrarea îmbrãcãrii în nestricãciune de trup.
Aceasta este cãmaºa pe care þi-am adus-o de la Tatãl Meu,
pentru ca sã te gãsesc în ea, iubitul Meu popor, ºi sã te învãluiesc în nestricãciune ºi sã moºteneascã sufletul în trupul
sãu, cãci trupurile care vã poartã pe voi fi-va sã fie cereºti în
ziua rostirii nestricãciunii lor. Nu e grea înþelepciunea cereascã, dar lasã-Mi Mie inima, copilul Meu, ºi dã-Mi voie sã-þi fiu
tatã dacã aºa Mã numeºti. O, dacã voi ziceþi „Tatãl nostru,
Care eºti în ceruri“, apoi sã vã fiu Tatã, mãi copii, dacã aºa
Mã numiþi, cã Eu nu în ceruri, ci în inima voastrã voi sã domnesc ºi sã lucrez. Eu pentru asta am fãcut cerurile ºi pãmântul,
pentru om le-am fãcut, cãci lucrarea Mea se poate numi om
dacã ºtii, creºtine, sã înþelegi, fiindcã pentru om am creat Eu
totul, ca sã-l aºez pe om întru creaþia Mea de cer ºi de pãmânt.
Dacã vrei sã vezi cortul Meu peste tine, Israele, uitã-te ºi îl
vei vedea deasupra ta, împodobit ºi în slavã de creaþie dumnezeiascã, cu luminã ºi cu podoabe.
Eu când am lucrat la început cerul ºi pãmântul am zis
mai întâi luminii sã fie, ºi a fost luminã dacã am zis sã fie, ºi
din luminã le-am luat pe toate, ºi prin cuvânt le-am creat. ªi
apoi, la sfârºitul creaþiei prin cuvânt, l-am lucrat pe om asemenea chipului lui Dumnezeu, a chipului Fiului lui Dumnezeu, cãci Eu am fost Cel Unul nãscut din Tatãl mai înainte de
toþi vecii, ºi sunt Cel de o fiinþã cu Tatãl. L-am fãcut pe om ºi
am pus duh de viaþã în el ºi l-am aºezat în mijlocul celor create, ºi iatã, omul a stricat prin neascultare bucuria lui Dumnezeu, ºi de atunci aºteaptã Domnul vremea reparãrii celor stricate de om. Te-aºteaptã Domnul pe tine, Israele. Tu eºti cel
aºteptat ca sã facã Domnul cu tine lucrare de reparare prin
lucrarea ascultãrii tale. Sau poate cã nu crezi cã eºti aºteptat
de cer, cã aºteaptã cerul sfinþenia ta, cã aºteaptã harul deasupra ta. Crede în Dumnezeu, Israele. Sã nu fii necredincios
în cuvântul glasului Meu, cã Eu pentru tine las glasul Meu pe
pãmânt. Pentru tine, tatã, cã oamenii bisericii nu cred în
Dumnezeu, nu vor sã lucreze Domnul din cer, ºi vor sã lucreze ei de pe pãmânt, cã Eu te pregãtesc pentru sfinþenie, iar cei
ce stau peste tine din bisericã iubesc pãcatul ºi sunt departe
de sfinþenie ºi nu te iubesc pe tine aceºtia, ºi te hulesc pe tine
ºi te fac eretic ºi rãtãcit ºi mândru. Ei prigonesc lumina cu
care te acopãr Eu pe tine, popor ales din lume, ºi te înþeapã,
tatã, ºi te judecã ºi te urmãresc cu necredinþã, ºi iatã, din nou
lumina a venit în lume, dar oamenii iubesc mai mult întunericul.
Sã nu te superi, creºtine, cã eºti prigonit de cei mari din
bisericã. Tot aºa au fãcut ºi cu Mine, crezând cã aduc slujire
lui Dumnezeu. Dar iatã, acum este altfel, cãci cei ce te scot pe
tine din sinagogã aduc întru adevãr slujire lui Dumnezeu, cã
ei te ajutã sã te deosebeºti cu Dumnezeu, ca sã te dea Domnul
de-a dreapta Sa, aºa cum Tatãl Meu M-a luat pe Mine de-a
dreapta Sa când M-au alungat oamenii bisericii, cã iar vã
spun: una este cuvântul bisericã, ºi alta este cuvântul bisericã
a lui Iisus Hristos, întru ascultare de Iisus Hristos. Oamenii
bisericii îºi bat joc de Dumnezeu, iar Eu le voi cere rãspuns
numaidecât ºi le voi arãta rodul lor. Le voi arãta cu degetul
lumea cea pãstoritã de ei, care n-are post, n-are rugãciune,
n-are sfialã, n-are acoperãmânt creºtinesc, ºi are podoabe
pãgâneºti. N-are pocãinþã lumea ºi nu se dã din calea pãcatelor, ºi toatã lumea ºi-a fãcut împãrãþie ºi tronuri pe pãmânt ºi
veºmânt pe pãmânt, ºi se duce lumea la bisericã sã ia Trupul
lui Hristos. O, ce blasfemie, cã ºi porcii au fugit dinaintea
Mea când am intrat în cetatea pãzitorilor de porci, dar lumea
cea iubitoare de pãcate vine ºi cere de la bisericã Trupul Meu
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ca sã-l bage în iad, cã nimeni nu mai face lucrarea adevãratã de strãjer al celor sfinte, cã zice cã cele sfinte nu se
spurcã. O, nu aºa Se foloseºte Dumnezeu! Aºa îºi bate lumea
joc de Dumnezeu. Dar tu, mãi Israele, stai pe ranele Mele ºi
pãzeºte-Mi-le tu, cã nu mai vine de la nimeni alinare pentru
ranele Mele. Vine gunoi peste ele, vin spini ºi ciulini, ºi Mã
þine pe cruce lumea, fiule. Ia-Mã tu ºi Mã dã jos de pe cruce
ºi fã ce au fãcut cei de atunci care M-au dat jos de pe cruce ºi
M-au pregãtit pentru înviere.
Iatã, Eu la tine vin; vin ºi vorbesc cu tine. Numai cu
tine vorbesc, ºi tu sã înþelegi lucrarea Mea cu tine ºi sã stai în
ea pânã la venirea Mea, cã Eu vin pe neºtire, vin curând,
Israele. Au trecut cele douã veacuri despre care profeþeºte
Scriptura cea din urmã, ºi Mã întorc cu arãtare, ºi þi se vor
deschide ochii ºi Mã vei vedea în slava Mea aºa cum M-au
vãzut martorii învierii Mele, cã ºi acum tot dupã înviere sunt,
ºi umblu pretutindeni ºi cercetez, dar iatã, cu tine sunt prin
cuvânt, cu tine Mã bucur ºi te învãþ sã te pregãteºti pentru întoarcerea Mea, ºi te învãþ sã fii cu trupul ºi cu duhul viu, mãi
Israele, ºi cu credinþã, fiule. Iatã, stau cu tine prin cuvânt, cã
nu mai am loc în lume. Eu ºi acum sunt tot dupã înviere, sunt
aºa cum M-au vãzut martorii învierii, sunt aºa cum sunt pe
icoana Mea lângã Verginica, pe fotografia cea fãcutã de cer,
care mãrturiseºte lucrarea Mea cu Verginica, lucrarea Mea în
mijlocul tãu, Israele de la sfârºit.
Iatã, surioara lui Verginica a stat la locul ei, pentru îngroparea trupului tovarãºului ei, tovarãº iubitor de pãcat ºi de
neascultare. Trebuia sã stea ca sã-i uºureze drumul lui, cã s-a
întâmplat cu neamul acesta al lui Verginica aºa cum s-a
întâmplat cu Israel cel dupã trup, care n-a crezut, învârtoºându-se. Dar iatã, pentru învârtoºarea lor a fãcut Domnul
milã cu tine, Israele cel ales dintre neamuri, ºi prin neascultarea acestora ai fost tu miluit, popor al alegerii prin har. ªi ce
este dacã Eu îl altoiesc ºi pe acesta care a iubit lucrarea Mea,
dar n-a împlinit-o? A crezut-o, dar n-a trãit-o. Voi face cu el
ca ºi cu tâlharul din dreapta crucii Mele ºi îi voi da sã vadã ce
a fost aceastã lucrare de Israel rãscumpãrat prin jertfa iubirii
cea de la sfârºit. Eu lucrez ºi judec cu judecãþi adânci, ca sã
ruºinez pe îngerii cei ce s-ar fãli cu cei ce au avut aceastã
lucrare, ºi îngerii cei învinuitori vor fi ºi ei legaþi ºi aruncaþi,
cãci Eu lucrez lucrare de mântuire, ºi voi deschide ochii celor
necredincioºi. O, cu ce sã ajut Eu pe cei necredincioºi sã creadã ºi sã vadã de unde vine aceastã lucrare de cuvânt dumnezeiesc, de glas dumnezeiesc pe pãmânt? Pe cei credincioºi îi
ajut ºi le deschid ochii, dar celor necredincioºi nu le dau
ajutor; îi las aºa, cãci necredinþa lor Mã depãrteazã ºi Îmi taie
puterea Mea spre ei. ªi precum totul este cu putinþã celui ce
crede, tot aºa celui ce nu crede îi este cu neputinþã sã creadã
ºi sã-L vadã pe Dumnezeu întru lucrarea Lui fãrã de capãt.
Dar când clipa adevãrului va sosi, nu se va mai vorbi despre
necredinþã, cã în ziua aceea cei ce M-au împuns vor vedea pe
Cel ce L-au împuns, Mã vor vedea pe Mine, Cel împuns de
ei, Cel respins de ei.
Eu sunt Domnul învierii, Eu sunt învierea ºi viaþa celor
ce cred în Mine. Israele, cu ce sã te ajut sã crezi în Mine prin
aceastã lucrare? Eu te întreb, ºi tu trebuie sã-Mi rãspunzi, mãi
Israele. Tu vrei sã te ajut sã crezi în Mine prin lucrarea cuvântului Meu? Dar pe cine întreb Eu aceste cuvinte? Pe tine,
creºtine care nu crezi, care ai crede dacã ai vedea ce crezi. Cu
ce, tatã, sã te ajut? Ce sã-þi fac sã crezi? Pe Toma l-am ajutat,
ºi a crezut Toma, dar au crezut ºi cei cãrora Toma le-a mãrturisit învierea Mea. Tu n-ai destule mãrturii, fiule? Tu nu vrei
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sã capeþi plata credinþei? Dar voi deschide cartea ºi îþi voi arãta din ea, cã Eu voi lucra cu cartea aceasta în faþa împlinirilor
ce vin.
Creºtinii care nu mai cred în Mine ºi în lucrarea Mea,
aceia s-au întors la vãrsãtura lor. Nu-i nimic, fiilor. Eu sunt
Mielul Cel junghiat, Care plãtesc rãscumpãrarea celor din
moartea necredinþei ºi a neascultãrii. Vine slava Mea întru
arãtare, dupã cum scrie în Scripturi, cãci aºa cum s-au împlinit cele scrise pentru întruparea Mea, tot aºa trebuie sã vinã
spre împlinire ºi Scripturile cele pentru întoarcerea Mea pe
nori; tot aºa trebuie sã se împlineascã toate cuvintele acestei
profeþii cu care Eu, Domnul Iisus Hristos, locuiesc în mijlocul tãu de patruzeci de ani, popor al lui Israel.
Israele tatã, stai viu cu credinþa, cã vine vremea celor
ce cred în Dumnezeu ºi în lucrãrile Sale. Vine ziua sã se scoale morþii, dupã cum este scris, ºi te vor mãrturisi pe tine de la
Mine, popor al Domnului.
Hristos a înviat, iubitul Meu popor! Voiesc sã spun ºi
Eu despre tine, Israele înviat din morþi, sã spun ºi Eu cã ai înviat, aºa cum spui ºi tu de Mine. Sã fii viu cu duhul ºi cu credinþa ºi cu trupul duhului tãu, ca sã Mã duc în faþa Tatãlui ºi
sã spun: Israel a înviat! ºi prin el a înviat tot trupul lui Israel!
E zi de praznic ºi de înviere, Israele. Te-am adunat ºi am
fãcut sfat ºi cinã în mijlocul tãu. Vino, tatã, spre înviere veºnicã ºi te roagã pentru tot poporul care are nume de Israel, dar
ai grijã de cãmaºa ta, ca sã nu se mânjeascã de nimic strãin.
Pace þie, popor blagoslovit, cã nimeni nu are pe pãmânt
un har mai mare decât harul pe care îl am Eu dat þie, Israele
binecuvântat de cuvântul Meu. Eu lucrez prin cuvânt peste
tine, Eu iar lucrez prin cuvânt. La început a fost lucrarea cuvântului ºi tot aºa este ºi la sfârºit, ºi se uneºte începutul cu
sfârºitul, ºi voi rãscumpãra pe cei de la mijloc.
Pace þie, Ierusalime al odihnei Mele, Ierusalime nou, ºi
înviere þie! cã Eu Mã odihnesc în mijlocul tãu cu lucrarea cuvântului Meu. Eu þi-am vestit zi de întâlnire cu cerul, ºi am
împlinit. Vesteºte-Mã ºi tu pe Mine, ºi te adunã, ºi îþi voi rãspunde ºi voi veni sã cinez în mijlocul tãu ºi îþi voi da hranã
îngereascã, Israele. Amin.
Eu te binecuvintez întru praznic de înviere. Binecuvântat sã fie tot poporul Meu Israel, ºi cel credincios, ºi cel puþin
credincios, ºi cel necredincios, tot poporul care a mâncat din
praznicul acestei lucrãri, care se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu întru cinã de patruzeci de ani.
Israele, lasã-te sub harul Meu. Scoalã-te spre lucrare de
înviere ºi de credinþã, ca sã iei pe tine lucrarea harului. Binecuvântarea Mea peste tine, Israele al harului cel de la sfârºit.
Amin, amin, amin.
25 aprilie/8 mai 1994

Sãrbãtoarea sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena
Cele trei cãrþi. Ucenici aºezaþi lucrãtori ai Evangheliei venirii
Domnului. Mãrturisirea aduce tãmãduire sufletului. Domnul n-a
binecuvântat nunta. Lucrarea de trimis al Domnului.
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scultã, poporule, glasul Meu, ºi împlineºte cuvântul Meu, Israele. Cuvântul Meu te însoþeºte
pe tine de patruzeci de ani, tatã, ºi te-a trecut peste ape mari
ºi te-a condus spre zilele acestea pe care le-au dorit a le vedea toate seminþiile de pânã acum, ºi iatã, zilele acestea ale
Mele sunt cu tine, Israele tatã. Acestea sunt zilele cele aºteptate ale Fiului Omului, ale Fiului lui Dumnezeu.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Pace peste duhul tãu, popor blagoslovit de cuvântul
Meu! Pace, Israele, peste duhul tãu, tatã, ca sã pot coborî cu
sfatul Meu deasupra ta ºi sã-l las apoi peste tine. Am venit sã
Mã sfãtuiesc cu tine, cu poporul cel mai tare dintre fiii acestui
popor. O, ºi n-am pe cine sã chem la acest sfat ca sã pun lucru
peste poporul Meu aºa cum a pus Moise cãpetenii din numãr
în numãr ca sã se lucreze dupã Domnul. N-am pe cine sã
chem ca sã-i dau spre veghe ºi spre îndemn o cetate sau o
mânã de creºtini sau o mânã de copii pentru ca sã le arate copiilor drumul spre veacul care se lasã de acum peste pãmânt.
Avem de înnoit pãmântul, mãi Israele, ºi n-am, tatã, cu cine
sã suflu peste el aºa cum este profeþit despre învierea celor
din pãmânt ºi a celor de pe pãmânt ºi a celor de pe pãmântul
tãu, Israele.
O, copii ai poporului Meu, vin mereu în mijlocul vostru ºi vã îndemn sã facem sfat ceresc, ºi voi nu ºtiþi ce vreau
sã fac Eu peste voi, cã dau mereu sã vã vindec, sã vã ajut sã
vã deschideþi ranele ºi bubele ºi puroiul, care nu sunt altceva
decât neascultare ºi gândire vãtãmãtoare, care nu seamãnã cu
planul Meu, ºi sunt neîmpãcare cu Dumnezeu. Iatã, vreau sã
aºez lucrãtori peste popor, lucrãtori din loc în loc peste popor.
Sã ia de la Mine lucrãtorul ºi sã punã peste voi; sã ia de pe
voi ºi sã cureþe ce nu-I place lui Dumnezeu, ce nu intrã cu
veacul cel nou, care dã sã se lase peste voi, copii ai poporului
sfânt, cã Mã frãmânt cu tot cerul, ºi Mã întreb: ce veþi face voi
când aceastã carte va sta cu voi la socotealã? Aceastã carte lucratã de Dumnezeu vreme de patruzeci de ani, este adevãratã
aceastã carte, ºi voi staþi la îndoialã pentru ea. Eu spun aceasta peste cei neascultãtori: adevãratã ºi dumnezeiascã este
aceastã carte scrisã de Duhul Sfânt în vremea voastrã.
A fost cartea cea dintâi, pe care Eu am dictat-o lui
Moise, alesul Meu; fir cu fir i-am dictat-o, toatã facerea lumii
ºi tainele ei, toatã truda Mea cu Israel cel de atunci ºi proorociile cele de atunci, cãci Moise a fost mare prooroc. ªi au fost
toþi proorocii aºezaþi în cartea aceea, cãci s-a vorbit din cer ºi
s-a aºezat pe pãmânt tot cuvântul rostit de cer. ªi toatã cartea
cea dintâi a vorbit de venirea întrupatã a Fiului lui Dumnezeu
din Fecioarã, de începutul împãrãþiei lui Dumnezeu peste oameni ºi în oameni.
ªi a fost apoi cartea cea de a doua, pe care am dictat-o
Eu, Domnul, apostolilor Mei, lãsând prin ea cuvântul Meu
peste pãmânt. Dar cartea aceasta a doua e mare, fiilor, mare
de tot, dar n-a putut fi cuprinsã de pãmânt, cãci a fost puþin
pãmânt nou ºi ceresc, nãscut de la cuvântul Meu, cã lumea era
datã la idoli ºi nu ºtia de Dumnezeu, dar apostolii Mei s-au
apucat apoi ºi au lucrat pe viu cu Mine peste lume, ºi s-a
rãspândit împãrãþia Mea din loc în loc atunci, ºi au recunoscut
mulþimi de oameni pe Dumnezeu, Creatorul ºi Stãpânul a toate. ªi acum, învãþãtura împãrãþiei Mele este cunoscutã de tot
pãmântul, dar Domnul, Creatorul, plânge cu cerul, cã nimeni
nu mai are trãire cereascã, ºi toatã lumea are pãcat dacã a ºtiut
ce vrea Domnul de la ea. Tot pãmântul în lung ºi în lat ºtie de
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat în Fecioarã
prin cuvântul Duhului Sfânt, ºi M-am zbuciumat cu Tatãl
Meu ºi cu cerul tot, ca sã fac izbãvire peste lumea care are
numai idoli, peste tot omul care a fãcut din el idol, din el, ºi
din tot ce-i place lui. ªi te-am ales pe tine, popor care erai
scris ca sã fii pentru Mine ºi pentru învierea ta ºi a lumii, ºi
am aºezat în mijlocul tãu un vas curat, ca sã te uiþi în el ºi sã
te speli din el, cãci în el a fost apa cea vie, a fost cuvântul
Meu întru izvor ceresc. ªi iatã, aºa am lucrat cartea cea de a
treia, pe care v-am dictat-o vouã ºi pe care n-am sfârºit-o de

dictat, cãci acest izvor curge din tronul Treimii cereºti ºi va sã
inunde pãmântul cu viaþã ºi cu împãrãþie de cer ºi de nestricãciune pe pãmânt.
Iatã, Israele, omul vorbeºte cu telefonul, ºi crede omul,
crede când face aºa, crede ºi înþelege cã vorbeºte cu capãtul
celãlalt al pãmântului, dar tu, creºtine tatã, nu-L crezi pe Cel
ce te-a fãcut pe tine ºi tot ce se vede ºi ce nu se vede. Eu sunt
mai presus decât felul vostru de vorbiri ºi de legãturi dintre
voi. Crede ºi în Mine, mãi creºtine îndoielnic. Crede, tatã, ºi
cerceteazã, ca sã vezi cã Eu sunt Creatorul acestei cãrþi cereºti. Crede, mãi creºtine, cã doar Eu te-am înfiat pe tine, ºi
tu nu eºti mai deºtept ºi mai iscusit ca Mine. Crede ºi în Mine,
nu numai în tine. Crede ºi în Dumnezeu, Care vorbeºte din
cer cu tine, Care vorbeºte pentru tine de deasupra ta, Care are
putere sã vorbeascã cu glasul Sãu peste tine. Aºtept, tatã, încredinþarea ta, ca sã ajungi sã ai ºi tu firul cel din cer în casa
ta, telefonul cel din cer, ca sã auzi ºi tu, creºtine. Eu sunt glasul care umple cerul ºi pãmântul, de la o margine la alta, ºi nu
am nevoie de fire ºi de ºtiinþa oamenilor ºi a meºterilor deºtepþi, ci am nevoie de tine ºi de credinþa ta ºi de casa ta curatã
ºi cereascã, ºi ca sã te cunosc cã eºti servul Meu, ºi ca sã pot
sã vin spre urechea ta ºi sã þi-o destup, ca sã auzi glasul cuvântului Meu. Eu sunt Cuvântul, ºi am putere sã vorbesc peste tine ºi sã Mã fac auzit de tine.
E vremea ca o mlaºtinã, ºi tu sã crezi ce-þi spune Dumnezeu. E greu fãrã Dumnezeu, dar sã nu-Mi spunã lumea cã e
cu Mine, cã nu-i aºa, tatã. Lumea e cu ea ºi cu poftele ei, ºi
nu poate sã fie ºi cu Mine. Cine vrea sã fie cu Mine, numai
cu Mine sã fie, cã altfel îl pierd în lume, altfel nu-l cunosc sã
fie al Meu, cã Eu sunt curat ºi viu. Umblu ca un Mântuitor îndurerat ºi caut sã împart mântuirea Mea tuturor, ºi iatã, caut
la tine, popor iubit ºi ales din lume ca sã fii ºi tu mântuitor
peste lume, împreunã cu Mine în lucru.
O, popor mic ºi slab ºi fãrã putere, câtã putere aveai sã
ai dacã tu ai fi împlinit toate cuvintele Mele pe care þi le-am
dat, ºi este mãrturie cã þi le-am dat! Am ajuns între voi ca un
negustor care vine cu podoabe fãrã platã, ºi voi, tatã, iubiþi
mai mult praful cel fãrã de preþ, praful lumii, iubiþii Mei, ºi
sãrãcia de Dumnezeu, mãi copii, cã voi trebuia sã fiþi bogaþi
în Dumnezeu ºi sã fi lucrat de mult în numele Meu, dar voi
iubiþi numai ce se vede, ºi aceea credeþi, ce se vede, ce vedeþi
acum în trup, ºi nu vreþi, tatã, sã credeþi cã dincolo de aceasta
este ceva mai bun care vã aºteaptã, ºi iatã, zãboviþi în îndoialã ºi în necredinþã ºi în neascultare.
O, poporul Meu iubit, de ce nu ai tu putere? Iatã, pun
din nou sfat ceresc peste tine ºi te ajut ca sã scapi de neascultare ºi de nepãsare. Nu mai sta aºa, tatã. Poporul Meu, nu mai
sta ca oile fãrã pãstor, cã sunt lupi peste tot în jurul tãu, lupi
cu trup ºi lupi fãrã trup ºi te sfâºie ºi te muºcã de inimã ºi rãmâi pribeag. Dacã tu, creºtine, nu-þi arãþi la pãstor sau la
prooroc gândurile tale care te tulburã, care te robesc ºi te îmbolnãvesc la suflet ºi la credinþã ºi la blândeþe, dacã tu nu le
spui la sfãtuitori, ca sã vadã cei puºi de Mine peste tine, sã
vadã de unde ºi din ce atingere ºi din ce nãrav rãu îþi vine
aceastã boalã de gânduri tulburãtoare, aceastã nãvalã de lupi
fãrã de trup, care-þi sfâºie statura Mea întru tine, dacã tu nu te
duci sã spui, ca sã primeºti apoi doctorie ºi leac tãmãduitor,
ºi poruncã sã primeºti împotriva lupilor de suflet, care te furã
de lângã Mine, dacã tu nu vii la Domnul ºi la sfãtuitorii tãi,
ce sã-þi fac Eu, tatã? Dacã tu nu-þi dezveleºti buba ºi lovitura
ºi muºcãtura de lup, ca sã primeºti alifie dupã boala ta, doctorie dureroasã sau mai puþin dureroasã, ca prin ea sã-þi vinã
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apoi vindecare, o, tatã, iatã, este o vorbã care spune: „Cui pe
cui se scoate“, ºi adevãratã este vorba asta.
Dacã tu înþepi pe Domnul înþepându-te pe tine, cã pe
tine te înþepi, ºi dacã te duci la tãmãduitor, la cel ce Mã ascultã pe Mine, acela care ºtie de la Mine ce sã facã, acela bagã
unealtã de scoatere a spinului, a cuiului, a veninului; acela
bagã unealtã în foc ºi o înroºeºte, ca sã ardã cu ea rana ta ºi
sã opreascã stricãciunea sufletului tãu, ºi unealta aceea doare
când umblã cu ea în carnea ta. ªi tu sã nu-i dai peste mânã
pãstorului tãu ºi sã nu fugi de tãmãduitorul, sã nu-l loveºti ca
sã-i sarã din mânã unealta de curãþire, cã rãmâi, tatã, cu spinul
în carne, cu boldul în inimã, ºi acela e veninos ºi îþi stricã inima ºi nu te mai vindeci în veac. Unealta celui cu leacul este
de le Mine, ºi Eu o folosesc aºa cum vreau Eu sã fac cu tine,
dupã cum este moartea sau viaþa ta sau îngâmfarea ta sau culoarea feþei tale ºi a inimii tale. Dacã inima ta e cu pete nearãtate, de ce ai pretenþie sã Mã mai port uºor cu tine? O, cu
cel fãþarnic nu se poate sã fii bun, cã mãsura lui Dumnezeu se
foloseºte dupã mãsura inimii omului. Eu vãd dacã este în
inimã pocãinþã sau aplecare sau umilinþã, dar unde nu le vãd
pe acestea, nu se poate sã dau de la Mine, ºi îºi ia omul înapoi
de la Mine ceea ce-Mi dã ºi se întoarce înapoi cu ce-Mi dã el.
La doctor când alergi, creºtine tatã, pentru boala trupului tãu,
doctorul are unelte dureroase cu care-þi arde rana, ca sã
opreascã puroiul ºi putrezirea cãrnii tale. Sunt injecþii dureroase rãu, care luptã împotriva durerii tale, ºi tu le primeºti de
la doctor ºi nu-i dai doctorului peste mânã; ba dimpotrivã, te
duci ºi îl cauþi ca sã te vindece. Te ºi leagã doctorul, te leagã
de mâini ºi de picioare, ca sã stai pentru curãþire de boalã. ªi
la Mine de ce, tatã, nu stai? de ce nu vii? cã nu vii cu boala ta
la Mine.
Voi, creºtinii Mei, nici nu ºtiþi sã vã mãrturisiþi pãcatele, tatã. De la cel mai mic ºi pânã la cel mai mare, nu ºtiþi
sã vã mãrturisiþi pãcatele, ºi de aceea nu scãpaþi de cursa lor.
Nu ºtiþi sã iubiþi pe Dumnezeu, ºi de aceea nu sunteþi vindecaþi. O, numai trupul, tatã? numai atât? numai el trebuie spãlat ºi vindecat ºi fardat ºi luxat ºi pãzit de rãu ºi de încercãri?
Numai trupul, mãi Israele? ªi dacã n-ar avea suflet trupul tãu,
te-ar mai durea trupul, tatã? Nu te-ar mai durea, n-ar avea
viaþã trupul tãu. Iatã, pe suflet îl doare, cãci sufletul e viaþa
trupului, sufletul suferã când trupul are bube ºi rane ºi umflãturi ºi pete. ªi fii atent, creºtine tatã, cã de la suflet face
trupul bube ºi boli ºi înþepãturi, cãci pe trup sufletul îl poartã
încotro vrea el sã-l poarte, ºi pentru suflet vin lovituri spre
trup, ca sã-l vindece de lupi, de gânduri rele, de planuri fãrã
Dumnezeu, care nasc din ele boalã de suflet, plãtitã prin trup,
care nasc depãrtare de Dumnezeu, ºi de aicea vine vorba cã
ce-I dai lui Dumnezeu, cu aceea te întorci de la El.
O, creºtinilor, câte pãcate aveþi voi faþã de aceastã lucrare cereascã, ºi pe care nu le puteþi spune la preoþii voºtri
duhovnici, cã ei sunt împotriva acestei lucrãri dumnezeieºti
prin cuvânt, ei sunt potrivnicii acestui sfat ceresc pe care-l am
Eu între voi de patruzeci de ani. Voi aveþi pãcate împotriva lui
Dumnezeu, împotriva vieþii sufletului care stã în trupul
vostru, iar sufletul este suflat de Dumnezeu în trupul vostru.
Aveþi pãcate faþã de Dumnezeu ºi nu sunteþi vindecaþi de ele,
tatã. Ce sã fac Eu cu voi? cã de aceea nu puteþi sã staþi în
picioare cu Mine ºi întru Mine, de aceea, cã nu sunteþi împãcaþi cu Mine, nu sunteþi curaþi cu Mine, nu sunteþi descoperiþi
Mie. Eu vã vãd ascunºi în voi, dar vãd ce ascundeþi. Voi ziceþi
cã nu vãd, dar Eu sunt Vãzãtorul celor ascunse, tatã. Iatã,
creºtinilor, Eu pe cele ascunse ale înþelepciunii Mele vi le arãt
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vouã ºi vi le descopãr, dar voi nu faceþi aºa cu Dumnezeu, ca
sã vã descoperiþi Lui înþelepciunea voastrã ºi neînþelepciunea
voastrã. Spun aºa ca sã nu vã supãr, ca sã nu zic numai de neînþelepciunea voastrã, de cele ascunse ale voastre. Niciodatã
un om n-a fost omul lui Dumnezeu dacã nu s-a mãrturisit lui
Dumnezeu prin sfãtuitorii lui Dumnezeu. De aceea, Israele,
nu ºtii tu ce sã faci, pentru cã n-ai fãcut niciodatã ceea ce trebuia sã faci mai întâi. Tu trebuia sã vii descoperit la Mine, ºi
sã fi rãmas aºa, ºi sã fi lucrat aºa; sã fi lucrat descoperit în via
aceasta, ca sã te fi putut alege acum la culesul ei, tatã. Iatã cã
acum Mã uit peste tine, poporul Meu iubit, ºi Mã învârt pe
lângã tine ca unul nãuc de supãrare, cã nu pot sã gãsesc în tine
fii de ajuns de tari ca sã-i pun la culesul rodului Meu, la
ultimele îngrijiri ale viei Mele, ºi apoi la cules, tatã. Vreau sã
aºez peste tine fii din mijlocul tãu ºi Mã tem cã nu-i vei primi
peste creºtetul sufletului tãu, al cetãþii tale, al strãduþei tale, al
cãsuþei tale, tatã.
Iatã, am case de creºtini în care gãsesc trei, patru, cinci
împotriva a unul, care a rãmas cu împãrãþia Mea, dar nu am
nici o casã în care stã unul împotriva a trei, patru sau cinci care sunt cu Mine. Ce suspinare pe Mine! Sunt patruzeci de ani
de lucru peste ogorul tãu, Israele, dar unde, tatã, este rãdãcina
ºi tulpina ºi ramurile ºi frunzele? ªi unde este rodul tãu,
Israele tatã? O, de ce nu te-ai lãsat lucrat? De ce nu te laºi lucrat, de ce, oare? Ce vrei sã faci cu tine, creºtine? Ne întâlnim
curând, cã þi se vor deschide ochii sã Mã vezi, ºi atunci ce ai
sã faci când vei înþelege cã Eu am fost Cuvântul Cel din mijlocul tãu, jertfa iubirii cea de la sfârºit?
Am stat într-un trup în mijlocul tãu, ºi nici aºa n-ai ºtiut
sã crezi. Acum vorbesc de deasupra ta ºi las cuvânt spre ºtire
peste tine, ºi nici aºa nu ºtii ce sã faci ºi ce sã crezi, cãci Verginica a fost fecioarã, ºi n-a avut neam din trupul ei pentru
care sã se jertfeascã, ºi s-a lãsat jertfã pentru tine, Israele tatã,
ca sã te rãscumpere, mãi Israele, ºi sã te scoatã din lume ºi din
idoli ºi din moarte ºi din înºelare. Ea este acum fãrã de trup
ºi fãrã de loc, ºi este dupã tine umblând, ºi întinde mâna prin
spini ºi prin spurcãciuni dupã tine ca sã te tragã la Mine, pentru cã s-a pus jertfã pentru tine. Am sã-þi spun într-o zi cum a
fost jertfa ei întru Mine ºi jertfa Mea întru ea, dar în ziua
aceea ai sã Mã vezi, popor iubit, ai s-o vezi ºi pe ea, ºi n-ai sã
ºtii Care sunt Eu, ºi care este ea, pentru cã Duhul Meu a stat
în trupul ei, pentru cã ea a fost tronul Meu pe care am stat Eu
în faþa ta, Israele, ca sã te învãþ calea vieþii ºi a învierii tale,
tatã. Ea a purtat Duhul Meu Cel de dupã învierea Mea, pentru
cã dupã învierea Mea am trecut prin uºile închise ºi am stat
cu apostolii. ªi dacã trupul Meu n-a fost þinut de nimic dupã
înviere, nici de mormânt, nici de pereþii foiºorului apostolilor,
nici de timp, tatã, cã acum eram în Ierusalim, acum în Emaus,
acum pe malul mãrii la pescuitul apostolilor, tu sã nu uiþi,
Israele tatã, cã acum tot dupã înviere sunt, ºi întru puterea învierii sunt în lucrare peste tine, ºi sã nu te mire cum de intram
Eu în pieptul lui Verginica ºi cum dinãuntrul ei vorbeam cu
gura ei, pentru cã tu altfel nu Mã puteai privi, tatã, aºa cum
Sângele ºi Trupul Meu nu l-ai putea mânca dacã l-ai vedea
sânge ºi trup. O, ºi sã nu te mire cum de vorbesc Eu acum cu
tine ºi cum Mã las auzit peste ieslea cuvântului Meu ca sã-þi
aduc þie cuvântul Meu prin strãjerii cuvântului Meu, cã Eu nu
sunt un Dumnezeu neputincios, tatã. Eu pe toate le pot, numai
tu nu vrei sã poþi ºi tu cu Dumnezeu ºi sã crezi cã Domnul pe
toate le poate pentru tine ºi pentru rãscumpãrarea ta.
Iatã, lucrez ºi pe marginea ta, popor chemat ca sã faci
voia Mea. ªi n-ar fi sã lucrez pe margini, dar necurãþenia ini-
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mii tale, când tu ar trebui sã fii un duh ºi un sfat cu Mine, nu
e bunã, ºi Îl depãrteazã pe Domnul din lucrul tãu cu El, ºi n-am
ce sã pun la lucrul de strajã peste tine, poporul Meu chemat,
cãci în sfatul tãu, poporul Meu, nu trebuie sã aibã cuvânt de
ridicat ºi de spus cel ce nu împlineºte cuvântul Meu ºi al tãu.
Sã nu vorbeascã în sfatul lui Israel acel ce nu ia cuvântul Meu
spre împlinire, sã nu vorbeascã peste Israel unul ca acesta, cã
acela este smintealã în Israel. Acela sã fie însemnat, ºi sã se
lucreze cu prevedere cu unul ca acela. Sã se încheie sfatul
vostru atunci când un duh certãreþ sau îngâmfat vã cere vouã
socotealã de lucrarea pe care o lucraþi în numele Meu. Acela
sã stea pe margine dacã stã pe lângã voi, dar sã nu stea între
voi la sfat, între voi, cei ce lucraþi cu Mine, între voi ºi cei pe
care-i voi numi de acum încolo lucrãtori. Vom lua ºi vom
scrie numele celor ce vor lucra, ºi apoi sã ºtie tot Israelul aºezarea aceasta.
Iatã, lucrez ºi pe margine pentru cei ce s-au tras spre
margine ca sã nu facã ascultare de Dumnezeu, ºi ei cred cã
sunt bine cu Dumnezeu ºi cã de aceea s-au tras, ca sã facã ce
cred ei cã e mai bine sã facã. Nu-i mai numesc pe nume, cã
se rãzvrãtesc cu voi ºi cu Mine, cu voi, cei ce staþi în sfat ceresc cu Mine. Sunt rãzvrãtiþi ºi se rãzvrãtesc mereu, cã lor nu
le place sã stea sub ascultare de cuvântul Meu. Ei nu cred în
cuvântul Meu dacã fac neascultare, ºi când vor vedea cã
acesta a fost cuvântul Meu ºi cã n-a fost aºa cum au crezut ei
cu mintea lor nestatornicã, atunci va învia în inima lor mustrarea conºtiinþei lor bolnave ºi aparte de planul Domnului.
O, creºtinule tatã, nu-þi place lucrarea ascultãrii, nu-þi
place cortul Meu peste tine ºi alifia Mea, ºi Îmi dai peste
mânã de patruzeci de ani. Îmi spui cã nu-i adevãrat, de patruzeci de ani Îmi spui cã nu-i adevãrat ce-þi spun când îþi spun
cã eºti rãu cu Dumnezeu ºi cã nu vrei sã-þi arate cã eºti rãu ºi
cu tine, ºi cu Dumnezeu. Ba Îmi mai ºi spui cã nu sunt Eu. De
patruzeci de ani numai aºa faci cu Mine, cã tu eºti mai bun ca
Mine, tatã, dacã Mã mustri mereu ºi dacã Mã opreºti mereu.
Dar nu e nimeni bun, în afarã de Tatãl, ºi tu de ce nu vrei sã
crezi aceastã Scripturã?
Aºa ai stat la masa Mea, creºtine tatã. Ai stat fãrã s-o
meriþi, ºi îngerii Mei te-au scris cã ai stat, ºi de câte ori ai stat,
ºi ce a vorbit Dumnezeu cu tine. Când mergi la bisericã, este
un cuvânt care spune înaintea rugãciunii pentru venirea Duhului Sfânt spre prefacerea Trupului Meu ºi a Sângelui Meu
din pâine ºi din vin, ºi cuvântul acela spune: „Cei chemaþi sã
iasã, ºi sã rãmânã numai cei credincioºi“, numai cei pregãtiþi
pentru împãrtãºirea cu Mine, cu Trupul ºi Sângele Meu.
Acum nu se mai spune aceastã lucrare în bisericã, ºi stau toþi
care cum intrã, care cum vor, cã nu mai este nici un fel de ordine cereascã în bisericã, ºi se apropie ca sã ia ºi sã-ºi batã joc
de Mine ºi de sfinþenie, ºi se îmbracã lumea ca la bâlci, ca la
circ, tatã, ºi se vopseºte ºi se îmbãlsãmeazã cu toate stricãciunile diavoleºti ºi intrã în bisericã, ºi strãjerul care este pus
peste bisericã nu ia aminte la aceastã blasfemie, nu-l doare de
durerea Mea, ºi zice cã e pãstor pentru turma lui Hristos, dar
iatã ce turmã este în bisericã! Se zice cã este turma lui Hristos, da’ de unde, tatã! cã taina de bisericã este înfricoºãtoare,
ºi stau îngerii cu fricã înaintea tainei de bisericã a lui Hristos,
ºi se clatinã cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tainei bisericii. ªi dacã duhul cel vopsit ºi rãu îºi are loc ºi lãrgime în bisericã, mai vine Duhul Sfânt, tatã? La ce sã vinã? Sã Se
uneascã cu stricãciunea?
ªi iatã ce vã spun: a fost odatã un preot al lui Iisus Hristos care lungea sfânta Liturghie uneori pânã dupã-amiazã,

uneori pânã seara, ºi lumea acelei cetãþi s-a dus la episcopul
lor ºi a pârât pe preotul lor cã-i þine în bisericã toatã ziua ºi nu
face sfânta Liturghie la vreme. ªi a chemat episcopul pe preot
ºi l-a întrebat ce este cu aceastã plângere a cetãþii. ªi atunci,
preotul a spus episcopului cã el nu înainteazã terminarea sfintei Liturghii decât dupã coborârea Duhului Sfânt peste pâine
ºi vin. Atunci, episcopul a învãþat pe cei din cetate cum sã
meargã ºi cum sã stea în bisericã dacã vor sã meargã mai repede la casele lor; i-a învãþat cum sã fie în bisericã, cum sã
stea, ca sã Se coboare Duhul Sfânt la vremea chemãrii Lui de
cãtre preot. Dar unde se mai þine seamã de taina aceasta? cã
preoþii, nici ei nu vin pregãtiþi la bisericã, dar turma, tatã! Este
o zicalã prea potrivitã cu aceasta, care spune aºa: „Cum e turcu’, e ºi pistolul“. Turcul a fost un om rece ºi rãu ºi rãzvrãtit,
ºi nu în zadar i s-a pus neamului acesta zicala aceasta. ªi iatã,
cum e preotul, aºa este ºi arma lui, aºa este ºi turma lui.
Iatã, tatã, aº vrea sã aleg din fiii poporului Meu. De
aceea am dat veste la pãstori ºi la lucrãtorii care sunt în lucru,
ca sã facem sfat ºi sã cerem de la Tatãl sã ridice lucrãtori, cãci
Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez, ºi voi trebuie sã lucraþi, numiþi de Domnul. Eu am stat o noapte întreagã ºi M-am rugat
fierbinte Tatãlui în noaptea aceea, ºi am coborât apoi spre cei
chemaþi ºi am deosebit din ei doisprezece ucenici, ca sã-i am
apropiaþi tainelor Mele ºi lucrãrii Mele cea tainicã. Iatã, una
este sã fii chemat, ºi alta este sã fii ales dintre cei chemaþi,
ales cu mare cercetare. I-am ales ºi le-am dat tainele Mele la
cina cea de tainã, le-am dat Trupul ºi Sângele Meu. Iatã cu
câtã cercetare se dau tainele Mele la cei din bisericã, ºi nu aºa
cum se dau ele azi, dacã se dau. Dar numai Domnul ºtie ce
mai dã ºi ce mai ia, ºi aceasta este o tainã între Mine ºi voi, o
tainã pe care n-o mai vindeþi ºi pe aceasta, cã nimic n-a mai
rãmas nevândut din cele aduse de Mine. V-am spus vouã cã
am plâns mult în noaptea Mea de rugãciune, cãci Tatãl Meu
Mi-i arãtase pe cine sã-i deosebesc, ºi Îmi spusese ºi de Iuda,
ca sã-l aleg ºi pe el, ca sã Mã vândã fariseilor. ªi am plâns
pentru Iuda, am plâns toatã noaptea, ºi apoi i-am ales pe cei
doisprezece. Dar tu, creºtine tatã, cum ai lucrat în lucrarea
Mea ca sã se asemene cu a Mea? Cã tu n-ai stat bine cu Mine
nici mãcar ca un chemat la masa Mea, ºi te-ai bãgat în lucrul
Meu ºi ai hotãrât cum ai vrut tu peste tine ºi chiar peste lucrarea Mea, ºi Mi-ai bãgat la aceastã masã dupã dorinþa ta, ºi iatã, azi tot aºa lucrezi peste cei slabi din poporul Meu ºi îi tragi
spre alte izvoare ºi Îmi rãneºti trupul cel slab al turmei Mele.
Am spus cã azi lucrez ºi pe margine, ca sã ºtie apoi cei
pe care-i numesc, sã ºtie cum lucreazã cei ce nu sunt puºi ºi
numiþi la lucru, de vreme ce nici ei nu fac ascultare de Mine.
Eu n-am avut în tine doisprezece aleºi, cã n-am avut ce
sã aleg, ºi am ales doi, trei, ca sã asculþi de ei ca de Mine,
creºtine. ªi nici pe acei puþini nu i-ai primit ca sã te ajute, ca
sã fi putut Eu acum sã te aleg ºi pe tine lângã ei la lucrul Meu,
aºa cum ºi-au ridicat cei doisprezece, ucenici, ºi ucenici din
ucenici, asemenea lor la lucrul Meu.
O, judecãtorilor ce sunteþi, popor judecãtor ce eºti! Nu
te supãra pe Mine cã-þi spun aºa, cã nu te mustru, ci te ajut sã
nu mai faci aºa, ca sã nu fii judecat pentru toate câte ai fãcut
împotriva acestei lucrãri de cuvânt rostit de Duhul Sfânt. Am
pus, tatã, peste tine pãstori, dar nu i-am pus sã-i judeci. I-am
pus sã-i asculþi, sã te pãstoreascã i-am pus. Dar tu te-ai ascuns
de ei ºi ai pãscut ce ai vrut ºi pe unde ai vrut, ºi ai zis cã eºti
oaie a pãstorilor Mei. Pãi, pãstorul îºi cunoaºte oile, cã oile
lui ascultã de el ºi nu umblã rãzleþe. Zici cã pãstorii au fost rãi
cu tine, ºtiu cã zici mereu aºa. Dar de ce au fost rãi cu tine,
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tatã? Dacã tu ai fi fost oaie bunã ºi cuminte ºi fãrã nãrav, ce
ar fi avut pãstorul cu tine? Dacã tu erai cuminte, ar fi rãmas
Duhul Meu în mijlocul tãu, mãi Israele al acestei stâne. Iatã,
în stâna aceasta Eu trebuia sã am oi numai de o culoare, cãci
aceastã lucrare a fost una dumnezeiascã lucrare, ºi iatã, în
aceastã stânã le-au crescut corniþe aproape la toate oile ºi se
unesc între ele dupã nãravul lor ºi lovesc în hotar ºi îl pun jos,
ºi se duc ºi se întorc ºi lovesc în pãstori, dar nu lovesc în ei,
ci în Dumnezeu lovesc, ºi pe Domnul Îl judecã. Cãci s-a sculat cel pus sã pãstoreascã ºi a spus la un creºtin sã nu mai facã
el ordine în staulul oilor, în stâna oilor, ºi acela a þipat la
pãstor ºi a spus cã nu face cum i-a spus pãstorul. ªi dacã nu
faci aºa, nu faci. ªtiu, creºtine, cã nu faci, cã nu asculþi, ºtiu
cã-Mi faci stricãciune ºi ºtiu cã nu crezi ce-þi spun. Dar Eu nu
pe tine te-am pus pãstor peste stâna Mea. Pe tine doar te-am
primit în stânã, tatã. ªi tu de ce umbli peste oile fãrã de minte când nici tu nu ai minte? Ba poate eºti mai fãrã de minte,
de vreme ce le îndemni la rãtãcire din stânã. De ce, tatã, le
scoþi la altã pãºune fãrã sã vreau Eu, Pãstorul Cel ceresc? cã
Eu sunt Pãstorul tãu, ºi nimeni nu Mã are pe Mine de Pãstor
aºa cum Mã are aceastã stânã. Dar tu nu vrei sã fie aºa, ºi zici
cã toþi Mã au pe Mine aºa cum Mã ai tu. N-ai dreptate, tatã,
cãci ca aici, nicãieri nu am Eu lucrare ºi salvare. De ce scoþi
tu oile afarã din pãºunea aceasta? cã Eu am spus sã nu iasã
oile din staulul acesta. Eu am aici tot ce-Mi trebuie. De ce-þi
trebuie þie prooroci care nu sunt din staulul acesta? Oare, Eu
nu sunt nici mãcar prooroc în aceastã stânã, de vreme ce tu
prooroci cauþi?
Iatã, am spus cã lucrez pe margine pentru cei de pe
margine, care sar mereu hotarul. Am spus cã lucrez, fiindcã
cei ce s-au tras spre margine, au corniþe crescute ºi Îmi împung tot ce mai este sãnãtos în stânã. Eu, Domnul, poruncesc
oilor care au minte, adicã ascultare, sã ia aminte la Mine ºi la
cuvântul Meu, cã rostesc cuvânt hotãrâtor peste oile care s-au
ales de-a dreapta Mea cu duh de ascultare ºi de sfinþenie prin
ascultare. Le spun sã asculte de Mine, cãci viaþa cu sfinþenie
care nu este lucratã sub ascultare, vã spun Eu cã nu se pune
la Domnul. Sunt ºi mulþi oameni fireºti, cu purtare sfântã ºi
curatã, dar nu se pune dacã nu cred în Mine aceia, dacã nu fac
în numele Meu ceea ce fac ei bine ºi sfânt.
Mãi oilor care M-aþi ascultat ca sã staþi de-a dreapta
Mea! Staþi în stânã cu pãstor, tatã; cu pãstor ºi nu fãrã pãstor;
cu Mine, mãi copii. Cine vrea fãrã pãstor, acela sã se dea de-a
stânga. Se dã singur, cã se vede cã se dã. Cine vrea sã-ºi caute
pãstori în alte pãrþi, sã-ºi caute, cã aceastã stânã va fi deosebitã în toate, ca sã fie numai pentru Dumnezeu ºi pentru planul cel de sfârºit al rãului neascultãrii de pe pãmânt.
Lucrarea aceasta de Duh Sfânt se va restrânge iar, cã
iatã ce se petrece în stâna Mea! Gãsesc beþivi ºi curvari ºi fumãtori ºi hulitori ºi împotrivitori ºi iubitori ai modei lumii de
azi, ai portului pãgânesc din veacul acesta, ºi împrãºtietori de
agonisealã cereascã ºi neascultãtori, care s-au dezbrãcat de
lucrarea ascultãrii ºi care cugetã cã nu-i nimic dacã fac aºa, ºi
aceºtia rostesc cu obrãznicie sataniceascã ºi spun cã fiecare
rãspunde de ceea ce face. O, aºa au spus ºi cei ce au strigat
«Osana!» în ziua Floriilor, ºi apoi, la judecata Mea, au zis
Sângelui Meu sã fie asupra lor ºi a copiilor lor, ºi a fost aºa
dacã au spus aºa. Tot aºa e ºi vorba aceasta care se aude din
guriþe trufaºe ºi îngâmfate, care zic unele cãtre altele: „Fiecare rãspunde de ceea ce face“. Unii ca aceºtia n-au nevoie
de cãlãuzã. O, dacã zici aºa, dã-te deoparte din drumul acestei lucrãri, din drumul fiilor ei; nu sta sã încurci semãnãtura
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Mea, ca o pãlãmidã sau ca o neghinã care se aºeazã în grâu
ca sã strice cursul grâului, cãci neghina niciodatã nu poate
purta numele grâului. Du-te, tatã, cu capul în norii tãi, cã nu
te þin Eu forþat. Du-te, ºi nu te îngâmfa înaintea Mea, cã tot
aºa a fãcut ºi Lucifer, tot aºa, ºi nu altfel, ºi a cãzut din cer. ªi
fii atent, tu, cel care faci aºa, cã aceastã lucrare din Mine
venitã, cer este.
Lucrez pe margine ºi nu rostesc numele tãu, creºtinule
îngâmfat în duhul tãu. ªi dacã nu-þi iei partea din cuvântul
Meu, puterea Mea va lucra prin cuvântul rostit ºi va face sortare în stâna aceasta ºi se vor deosebi cei credincioºi dintre
cei chemaþi care au rãmas tot ca înainte de chemare.
Te duci, creºtine tatã, ºi iei hranã din spini. Du-te dacã
vrei aºa, dar nu Mã mai învinui tot pe Mine de pãcatul mândriei. Du-te, tatã, dacã eºti mândru ºi n-ai nevoie de cãlãuzã.
Du-te ºi fã cum vrei dacã te încrezi în tine ºi în judecata minþii
tale. Du-te, cã tu nu iubeºti pe Dumnezeu, ºi de aceea tragi la
ce iubeºti, cã tu iubeºti neascultarea de Dumnezeu ºi îþi place
sã fii liber. Du-te, tatã, dar Eu n-am ce sã-þi doresc decât întoarcerea la Mine, cãci calea ta se înfundã; întoarcerea prin
umilinþã usturãtoare, ca sã înþelegi ce înseamnã Dumnezeu,
cã Dumnezeu înseamnã altceva decât cugeþi tu cã înseamnã
Dumnezeu. Vrei sã te tragi în lãturi? Cine poate sã te
opreascã? Eu nu Mã lupt decât cu cel credincios ca sã-l ajut,
dar cu cel ce nu crede lucrului Meu cu care însoþesc acest
popor, cu acela nu Mã mai lupt. Acum trage fiecare la ceea ce
a lucrat ºi pânã acum. ªi când se va trage cortina pentru luminarea vederii celor nevãzute ºi necrezute, atunci va fi descoperit lucrul fiecãruia.
Iatã, Îmi fac datoria ºi lucrez, ºi voi lucra prin cei puºi
la lucru, ºi fãrã rod nu voi rãmâne. Dar iatã, rodul credinþei
trebuie sã fie strâns, ca nu cumva la vremea foametei sã fie
strivit de cei ce vor alerga disperaþi dupã un pic de putere din
cer, cã pe pãmânt se stinge orice putere, orice iscusinþã, orice
mândrie, orice ºtiinþã, fiindcã Eu Mã voi lãsa vãzut ºi descoperit, ºi Eu întrec soarele în strãlucire, ºi toate vor pãli la vederea slavei Mele. Numai cei credincioºi ai Mei nu vor pãli,
ºi vor fi încãlziþi în lumina slavei Mele ºi vor fi ºi ei luminã
din lumina Mea. Dar mulþi dintre voi zic cã acestea sunt basme. O, atunci toate acestea vor deveni adevãrate, ºi va fi veacul cel ce nu poate fi priceput de omul cel pãmântesc, ºi basmele cele mai frumoase vor fi trãite pe veci.
O, mãi oilor, ce bine vã era vouã dacã nu v-aþi fi fãcut
corniþe, tatã! Oile nu trebuie sã aibã corniþe. Oile sunt blânde
ºi pasc în pace. Dacã voi, creºtinii Mei, nu credeþi în trimiºii
Mei, dacã nu credeþi cã sunt trimiºi de Mine, vã vor lãsa în
pacea voastrã, în banii voºtri. Dacã nu credeþi cã sunt trimiºii
Mei, credeþi mãcar în aceste cuvinte de viaþã ºi de îndreptare;
credeþi, ºi nu-i judecaþi pe trimiºi. Ei nu vin de capul lor ca
sã-ºi piardã vremea. ªi despre pãstorii tãi, nu-i mai învinui,
Israele. Lasã, tatã, nu-i mai lovi, nu-i judeca tu ca sã te faci
mai mare ca Mine.
Iar voi, cei ce veþi fi numiþi ca ajutor al Domnului la
lucru, nu vã opriþi în sfatul celor rãzvrãtiþi ºi nu pregetaþi sã
fiþi de ajutor Domnului. Alþii au lãsat familii ºi au mers cu
Mine. Alþii au lãsat mirese îmbrãcate curat ºi au plecat la
apostolie cu Domnul. M-am dus în Cana Galileii la nuntã ºi
am fãcut minunea vinului din apã, ºi dacã a vãzut mirele pe
Domnul minunilor, a lãsat mireasa ºi a plecat ca apostol al
Domnului, ºi a rãmas cu Mine acela ºi a lucrat mult pentru
împãrãþia Mea peste oameni. Iatã de ce am fost Eu la nuntã,
ºi nu aºa cum spun oamenii lumii.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Am grãit cu cei pe care-i adaug sfatului lui Israel. Am
grãit ºi pentru cei din marginea acestei stâne, dar acum te vei
da la rãzvrãtire, creºtine vinovat cerului. Dã-te, tatã, dacã asta
alegi. Poate vrei sã te duci în drumul oilor slabe, ca sã þipi cã
nu sunt Eu Cel ce-þi spun acestea, ºi cã sunt unii care stricã
legea lui Dumnezeu. Du-te, creºtine, ºi zi ce vrei, dar aceasta
este adevãrat, cã Adam a fãcut acest pãcat în rai, ºi tu îl faci
pe pãmânt de ºapte mii de ani.
Eu n-am binecuvântat nunta ºi patul nunþii, ºi tu vei
spune, poate, cã Eu vin ºi stric legea ta, dar Eu, de la început,
nu aºa aveam sã înmulþesc fãptura, ci prin Duhul Sfânt ºi prin
cuvânt. În loc sã fi mers ºi tu cu Mine aºa cum a mers mirele
de la nunta din Cana Galileii, tu zici cã nu sunt Eu Domnul
Iisus Hristos, Cel Care vorbesc cu tine. Dacã zici aºa, du-te ºi
îþi pierde minþile, cã aºa vrei tu, de fricã sã nu þi se ia poftele
trupului. De luat tot þi se ia, cã n-o sã-þi mai ardã de pãcat, dar
deschide cartea ºi citeºte cum a fost pedeapsa poporului Israel
pentru cârtire. Mai bine pune, tatã, mâna pe coarnele plugului
ºi uitã-te spre Dumnezeu ºi ia ca iubire virtuþile creºtineºti pe
care le-am avut Eu în mijlocul oamenilor, cã unii învãþaþi au
plecat din învãþãtura lumii ºi au îmbrãþiºat lucrarea virtuþilor,
fugind din lume ºi din duhul ei ºi din ºtiinþa lumii. Fericit vei
fi tu, Israele, dacã vei pune în faþa ta mustrarea Mea, ca sã
alegi cununa care vine din lucrarea ei, cã iatã, caut bine, ºi voi
pune peste tine veghetori, ºi le voi da de la Mine ca sã ai tu,
care vei alege lucrarea ascultãrii.
ªi iatã ce înseamnã trimis! Trimisul nu cautã slava sa,
ci a Celui ce l-a trimis pe el. Prin aceasta se pune la probã trimisul ºi pãstorul ºi lucrãtorul ºi tãmãduitorul ºi sfãtuitorul.
Cel ce vorbeºte de la sine, acela îºi cautã slava sa, dar cel ce
cautã slava Celui ce l-a trimis, acela are adevãrul, ºi nedreptatea nu este cu el. Aºa trebuie sã lucreze un lucrãtor al Domnului, ºi aceastã Scripturã o pun Eu astãzi peste cei aleºi la lucru peste poporul Meu, ºi vom însemna în aceastã carte pe cei
ce vor avea de lucru peste poporul Domnului.
Eu iar îþi zic, Israele: ferice þie dacã-þi vei însuºi mustrarea Mea pentru pocãinþa ta ºi pentru mãrturisirea, în mijlocul poporului Meu, a inimii tale ascunse. Eu voi coborî iar,
cu voia Tatãlui Meu. În curând voi coborî cuvântul Meu peste
tine, Israele. Adunã-te de peste tot, ºi vom prãznui hranã de
cuvânt ceresc, ºi dupã ce vom mânca din cuvântul praznicului
bucuriei, voi pune pe strãjerii Mei sã-þi aducã la cunoaºtere ºi
acest cuvânt de descoperire a ascultãrii ºi a neascultãrii tale,
a pocãinþei ºi a nepocãinþei tale, tatã; ºi ia cãmaºa pocãinþei
pe tine, ia-o, mãi Israele, nu mai sta dezbrãcat de acest veºmânt, cã nu cunoºti încã aceastã cãmaºã. Pocãieºte-te! din
nou îþi zic, din nou te îndemn cu acest dar, cu acest mãrgãritar, cu acest bilet de intrare la serbarea Noului Ierusalim, care
se va serba pe pãmânt, pe pãmânt nou ºi cu oameni noi, dupã
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.
Voi sta curând în sfat mare cu poporul Israel din vremea aceasta, cã mare este taina acestui nume, Israel, ºi te voi
întreba iar, fiule, ce înseamnã acest nume?
Sculaþi-vã la lucru de cuvânt ºi semãnaþi cuvântul Meu
pe pãmânt dupã cum vã va fi dat sorþul cel din cer, cel prin
Duhul Sfânt împãrþit, prin lucrarea Duhului Sfânt, în sobor de
sfat ceresc. Sã se adune tot trupul lui Israel, cãci vin în sfatul
lui Israel.
Te voi aduna, Israele, ºi voi scrie carte de cuvânt, cãci
glasul cuvântului Meu se va lãsa din nou peste ieslea cuvântului, ºi apoi peste tine, Israele. Vreau sã te învãþ ce înseamnã
sã aibã creºtinul harul lui Dumnezeu peste el ºi în lucrul sãu

cu Dumnezeu. Eu vreau sã nu te las sã te desparþi de Mine,
popor hrãnit cu harul Meu.
Se binecuvinteazã începutul ºi sfârºitul sfatului de azi
ºi se înscrie în cartea cea de azi. Pace þie, popor al lui Israel,
popor al lui Dumnezeu! Pace þie! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pace þie, ºi har þie, Israele al Domnului! Amin, amin, amin.
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Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului
Descoperirea creºtinilor fãþarnici.

E

u, Domnul, cobor în sfat ceresc pentru voi, copii
ai aºezãrii celei noi, cãci am de rostit cuvânt,
tatã. Sã fie atenþie pentru coborârea cuvântului Meu, dar sã
fie împlinire a cuvântului coborât. Pace ºi har peste voi, prin
harul Meu cel mare în care sunteþi aºezaþi.
Iatã, am durere, port durere mare cã lucrarea Mea cu
voi este lovitã de lucrarea creºtinilor fãþarnici, care se strecoarã în lucrarea Mea pe furiº, pe firul fãþãrniciei de inimã, ºi
de aceea am de rostit cuvânt peste fãþãrnicie, ca sã asculte
duhul fãþãrniciei ºi sã se depãrteze cu atacul lui. Amin.
Dar mai întâi de acest cuvânt, cobor cuvânt pentru voi,
slujitori ai cortului cel ceresc, pentru voi, unºii Mei cei de
mijlocire puºi înaintea cerului. Aºezaþi-vã spre rugãciune cu
mâinile ridicate ºi rugaþi-vã la Mine pentru deschiderea cãmãrilor care þin ploaia cea pentru pãmânt. Luaþi, tatã, cheia
rugãciunii ºi deschideþi aceste cãmãri, ca sã se lase din ele
ploaie peste pãmântul de la voi, cã are pãmântul nevoie de
hranã, tatã. Se roagã pãmântul la Mine, dar Eu nu pot trece
peste voi, de vreme ce v-am pus mijlocitori între cer ºi pãmânt. Iatã, Eu am pregãtit ploaia, dar aºtept cerere, tatã. Aveþi
grijã de cuvintele rostite între voi ºi nicicum sã nu le amânaþi
spre lucrare. ªi sã aveþi, tatã, grijã de pacea ºi de mulþumirea
Mea în inimile voastre, cã am de lucru, mãi copii, ºi vreau sã
pot în lucru. Sã nu fiþi voi în voi. Sã fiu Eu, cu mulþumirea
Mea în voi. Adunaþi-vã ºi vedeþi cum vine aceastã lecþie ºi
împlinirea în voi a acestei lecþii, cã nu vreau sã am vreo piedicã ºi de la voi.
Voi, tatã, sã iubiþi dreptatea cea dumnezeiascã ºi sã nu
vã înclinaþi spre slãbiciunea sau uºurãtatea minþii unor creºtini care-Mi fac atâta stricãciune peste lucrarea Mea, peste
credinþa în lucrarea Mea, cã iatã, v-am dat veste vouã s-o
aduceþi pe surioara lui Verginica sã audã ea glasul cuvântului
care umple aceastã grãdiniþã bucurându-se ºi suspinând, cã
uneori glasul Meu coboarã bucurându-se, iar alteori suspinând când vãd de pe undeva lucrarea Mea cu voi lovitã de
creºtini fãþarnici, care nu ºtiu sã asculte de Dumnezeu ca sã le
fie bine. Surioara lui Verginica trebuie întãritã ºi hrãnitã cu
duh de dreptate cereascã, cu duh de atenþie cereascã, fiindcã
ea nu mai lucreazã aceastã bogãþie de duh cu atenþie cereascã. Au distrus-o creºtinii fãþarnici, ºi ea se ascunde de voi, ba
chiar ar da sã scape de hrana Mea pe care Eu o iau de la voi
ca sã-i duc ei ºi sã fie ºi ea cu voi. Se frãmântã Verginica pe
lângã Mine ºi nu îndrãzneºte sã mijloceascã pentru ea, de vreme ce o vede ºi pe ea cã se înclinã spre lucrare fãrã atenþie,
cã vin mereu creºtini care fac de capul lor, vin ºi se linguºesc
pe lângã ea, ºi nu pleacã de la ea decât cu ceea ce au în inima
lor. Voi ce ziceþi? S-o lãsãm aºa pe surioara lui Verginica?
S-o lãsãm pradã fãþãrniciei creºtinilor care vin sã fure binecuvântare?

Anul 1994
O, Mi s-a întâmplat batjocurã peste numele Meu cu
voi, cã sunt creºtini care au cuvânt scris ºi se fãlesc cu el împotriva lucrãrii Mele de nou Ierusalim, care este cu voi de la
Mine. Au ajuns creºtinii sã zicã între ei cã Eu, Domnul, lucrez
în douã feluri, ºi se duc la surioara lui Verginica sã gãseascã
binecuvântare ºi cuvânt, fie cum o fi starea creºtinului, ºi se
fãlesc creºtinii cu cuvinte de laudã, date lor de Domnul, ºi lucrarea cea dreaptã de nou Ierusalim prin cuvânt, o fac aceºtia
micã ºi fãrã cinstire, tatã. Dar Eu aici, la voi, M-am coborât
lucrând în duhul dreptãþii ºi nu al îngãduinþei, cãci am îngãduit patruzeci de ani acest popor, ºi a stat creºtinul cum a vrut
el, nu cum a vrut Domnul sã stea.
Eu v-am dat vouã cuvânt sã sprijiniþi pe surioara lui
Verginica, ºi n-aþi fãcut aceasta fãrã sã vã spun Eu, ºi iatã, M-aþi
ascultat ºi Mã ascultaþi, dar ea nu poate sã Mã asculte. Ea nu
înþelege îndeajuns cât bine îi lucrez Eu prin voi, câtã binecuvântare, câtã pazã sufleteascã ºi câtã curãþire de lume vreau
Eu sã aºez peste ea prin voi, cei care M-aþi ascultat pe Mine,
cã nimeni, nimeni din poporul Meu nu M-a ascultat ca ºi voi,
ºi de aceea am ales locul unde sunteþi voi, ca sã-l fac ceresc
ºi sã fiu cu voi, ºi sã fiu din vãzduh peste voi, ºi voi sã Mã
auziþi ºi sã lucraþi dupã cuvântul Meu.
O, tatã, cum sã fac Eu, oare, cu surioara lui Verginica?
Mereu i-am ºoptit sã fie plãcutã Mie, ºi ea nu poate, cã n-aº
voi sã spun cã nu vrea. Eu nu voiesc s-o supãr aºa cum Mã
supãrã ea pe Mine când dã cuvânt creºtinilor fãþarnici, cã în
zadar ai, creºtine, inimã durutã când te duci la surioara lui
Verginica. În zadar ai inimã nemulþumitã dacã nu cauþi sã
mergi pe cãrarea mântuirii, tatã. Altfel se cheamã cã merge
creºtinul pe calea mântuirii. Un creºtin, oricâtã parte ar avea
de necazuri ºi de viaþã grea ºi de încercãri, nimic nu este prea
mult pentru ispãºirea pãcatelor sale, chiar dacã ar trãi o mie
de ani în suferinþe de tot felul. Dar cine înþelege aceasta între
cei din poporul Meu?
Vin creºtini la surioara lui Verginica ºi se plâng împotriva altora. O, mai este aceasta cãrare sau viaþã cu smerenie?
Cuvântul rugãciunii spune aºa: „Ajutã-mi, Doamne, sã nu
grãiesc în deºert ºi sã nu-mi dezvinovãþesc pãcatele mele ºi
sã nu osândesc pe semenul meu“. O, când vii, creºtine, ºi te
plângi spunând greºalele fratelui tãu, ce lucrare se mai cheamã cã ai tu? Ai tu pe Dumnezeu? Vii tu la Dumnezeu dacã vii
sã faci aºa? ªi iatã, surioara lui Verginica e slabã ºi nu te
opreºte, ºi te ascultã ºi îþi scrie cuvânt, ºi te duci cu cuvântul
ºi te fãleºti cu el împotriva adevãrului pe care tu îl ascunzi
când vii la Domnul ca sã vorbeºti rãu despre semenul tãu.
O, Verginico, Eu te ºtiu, tatã, cã nu vrei sã mijloceºti,
cã te sfieºti sã vii sã-Mi ceri ajutor pentru surioara ta, de vreme ce o vezi cum lucreazã, dar Mie Mi-e milã de tine, cã tu
trebuie sã lucrezi cu pace, nu sã fii sfâºiatã de durere. Tot cerul vede cã lucrarea Noastrã de nou Ierusalim suferã defãimare de la creºtinii care se ascund ºi furã cuvânt ºi binecuvântare de la surioara ta. Tu ai cerut-o de la Mine ca sã te ajute la
lucru atunci când Eu te-am luat la Mine. Dar iatã, este înconjuratã de toate cele neplãcute cerului, ºi vin la ea creºtini cu
haina pe dos, ºi ea nu se mai uitã sã vadã ce e bine ºi ce e rãu
ºi ca sã lucreze dupã faþa dreptãþii, tatã. Verginico, dacã Eu îþi
dau þie cuvântul învãþãturii pentru surioara ta, te bucuri, tatã?
Doamne, n-am cum sã mã bucur. Eu aº fi
voit sã lucrezi Tu, cã ai putere mare. Eu
sunt micã în faþa Ta ºi ºtii cã n-am putere peste ea ca s-o fac
sã asculte numai cum cere cerul.
ãi Verginico, Eu nu sunt neputincios întru
tine, tatã. Tu ºtii cã mila ta de surioara ta
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nu Mã lasã pe Mine sã grãiesc cu ea întru dreptate. Cuvântul
Meu nu mai este acum cu milã, ºi este numai cu dreptate, cã
vreau, tatã, sã sfârºesc lucrarea mântuirii ºi nu mai e vreme
de lucru dupã voia omului. Dar mai ai tu, Verginico, încã o
datã lucrare cu milã, ºi stai tu în sfat cu surioara ta. Eu nu Mã
supãr pe mila ta de ea, dar se zãboveºte vremea Mea dacã mai
lungim duhul milei, tatã. Spune-i tu cu milã de suflet, spune-i
tu sã Mã aleagã pe Mine mai mult decât pe cei ce Mã calcã în
picioare blestemându-Mã ºi înjurându-Mã ºi desfrânându-se
lângã ea. Vorbeºte tu, tatã, cu ea, ºi Eu voi privi la tine cum
vei lucra, ºi voi binecuvânta lucrarea ta peste surioara ta.
u, Doamne, nu mã trag din lucru, dar ca ºi
Tine voi folosi dreptatea Ta, cãci cuvântul
meu de azi va rãmâne în cartea Ta, în cartea drepþilor Tãi,
Doamne.
Mama Gigi grãieºte din cer, de lângã Domnul, iar voi,
strãjeri ai glasului ceresc, adãugaþi în cartea drepþilor cartea
mea de azi cãtre surioara mea, Maria. Voi sã lucraþi mereu ca
Domnul, cã din aceastã grãdiniþã nu va ieºi Domnul cu lucrul
cuvântului decât numai cu lucrarea dreptãþii Sale.
Pace vouã, copii ai ieslei cuvântului meu! ªi iatã, pace
þie, surioara mea! Mã primeºti, mãmicã? Mã laºi sã te ajut?
Vei vrea tu, oare, sã împlineºti de-acum dreptatea ºi prevederea ºi cercetarea celor ascunse în creºtin?
O, de ce zici tu cã þi-am dat pe Milicuþã ºi pe copiii mei
din grãdina Domnului? ªi iatã, tu te ascunzi de ei, ºi eu vãd
ºi descopãr, ºi uneori îþi este necaz cã descopãr. Dar mult mai
rãu ar fi sã rãmânã acoperite, cãci tot ce este acum acoperit se
va vorbi de pe acoperiºuri, mãi surioara mea, ºi eu nu vreau
sã fii atunci ruºinatã pentru cele ascunse. Dacã strig la poporul acesta rece ºi nepãsãtor, oare la tine sã nu strig? Dacã
de sufletul poporului mã îngrijesc mereu, oare de tine sã nu
mã îngrijesc? Dar cine te-a fãcut sã foloseºti nãravul de a te
ascunde de cei ce vegheazã peste mersul tãu, peste hrana ta,
peste lucrul tãu cu cerul? Copiii pe care þi i-am dat sã te îngrijeascã sunt destoinici ºi sunt aleºi de cer pentru lucrarea dreptãþii, pentru descoperirea celor ascunse. Dacã ºi tu faci aºa, eu
cu poporul ce sã mai fac? cã vine mereu vestea la cer cã „ºi
lelica tot aºa face“, „cã ºi ea stã amestecatã cu fãrãdelegea“, „cã ºi lelica face neascultare“, „cã lelica a spus altfel“, „cã lelica ne-a dat binecuvântare de la Domnul“. Dar
cine sunt acei care vin la tine, lelica mea? Cine sunt acei ce
spun cã tu lucrezi altfel ºi cã nu lucrezi ca la Noul Ierusalim?
Oare, o parte din creºtini e cu tine, ºi altã parte e cu mine? O,
ce voi face eu dacã se va mai spune aºa în poporul Domnului?
Dacã pe cei ce-i dau eu în lãturi, tu îi iei ºi îi îmbrãþiºezi, de
aceea mã fac pe mine mincinoasã creºtinii. Auzi tu? Mã fac
mincinoasã creºtinii, lelico. O, Domnul lucreazã aºa din pricina ta, din pricina milei tale, ºi nu-i vom mai putea îndrepta
pe cei puºi deoparte spre certare. Pe cei pe care eu îi dau deoparte ºi îi pedepsesc spre pocãinþã dacã tu îi primeºti ºi le
crezi fãþãrnicia ºi le oblojeºti greºeala fãcutã Domnului ºi lucrãrii Domnului, când mai ies eu la capãt cu poporul acesta?
Oare, înþelegi tu de ce te-a rugat Domnul sã stai liniºtitã ºi sã
nu mai mergi în popor la cererea poporului? Iatã, aºa te-a
mânuit pe tine poporul creºtin dupã ce au aflat cã eu mã folosesc de tine. ªi dacã Domnul a vãzut cã se foloseau ei de tine
cum voiau ei, ºi nu cum voia Domnul, atunci Domnul te-a oprit
sã mai stai în faþa lor, cã ºi-a bãtut poporul joc de Dumnezeu
atâta vreme.
Eu, lelico, stãteam mereu departe de lume. Eu aveam
mare atenþie sã nu fiu învinuitã de Domnul. Eu nu dãdeam
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mãrgãritarele Domnului în noroi, ºi dacã lucram un pic de neatenþie, mã fãcea Domnul „cu ou ºi cu oþet“ ºi nu mã lãsa sã
greºesc. Eu am ajutat pe fetele tale, dar atunci ele erau mici ºi
mã ascultau cât de cât, ºi posteau ºi lucrau de ruºinea mea, ºi
nu petreceau cu lumea aºa cum fac ele acum. În templul
Domnului nu intra lumea aºa cum intrã acum, ºi eram eu cu
toatã ordinea cea cereascã. Aº fi voit sã lucrezi ºi tu tot ca
mine, cã eu de aceea te-am ales sã mã ajuþi. Eu nu ajutam la
pãcat, dar tu, lelico, ajuþi la pãcat pe fetele tale ºi rãu suspin
e pe mine. O, de ce nu vrei tu sã fii cu mâinile curate? De ce
nu vrei sã le pãstrezi pentru Dumnezeu? Te-am scãpat de
Gheorghe (tovarãºul de viaþã, adormit, n.r.), ºi acum e de zece
ori mai rea amestecarea ta. Am zis cã vei avea dragoste mai
mare de mine, lelico. Da’ de unde! cã eu vãd cã dai sã scapi
de mine ºi de copiii pe care þi i-am dat sã te þinã în picioare.
O, nu aºa, lelico. Primeºte-mã, ca sã te sfinþesc din cap
pânã-n picioare. Primeºte-mã, ºi þine departe de tine mila cea
lumeascã. Copiii tãi sunt lume. Vrei cu ei, lelico? De ce nu
stai tu liniºtitã în cãmãruþa ta? Eu i-aº face sã te lase în pace,
dar nu vrei tu fãrã ei, ºi mai bine mã laºi pe mine fãrã tine.
O, de ce, lelico, se ascund de mine creºtinii care vin la
tine pe furiº? De ce vin ei pe furiº? Pentru cã nu sunt împãcaþi
cu Dumnezeu. O, dacã nu sunt împãcaþi cu Dumnezeu, tu cu
cine tragi? Cu ei, sau cu Dumnezeu? Cã iatã, creºtina aceea
pe care tu o primeºti mereu, nici unul din casa ei nu este cu
Dumnezeu, nici unul, lelico, ºi ea zice cã e bine cu Dumnezeu. Zice, dacã tu o primeºti. Eu nu zic sã n-o primeºti în
casã, cã nu poþi tu sã lucrezi aºa, dar zic sã n-o primeºti în ale
Domnului, zic sã nu-i dai de la Domnul, pentru cã aceastã familie e datã la o parte pentru pocãinþã, pentru îndreptare, pentru rãbdare, pentru smerenie, cã e familie îngâmfatã din cap
pânã-n tãlpi, lelico. Cã l-am adus în pragul morþii pe cel mai
mare din casa aceasta (Gavrilã, n.r.), ºi apoi iar l-am adus la
viaþã, ºi i-am spus atunci cã dacã se mai rãzvrãteºte ºi mai
stricã, voi sta altfel de vorbã cu el. ªi el iar s-a îngâmfat ºi iar
a stricat, ºi am zis sã-l bag la închisoare. Eu am zis, mai
dinainte am zis; eu, nu omul cel de lângã el. Dar el a venit la
Domnul ca sã-l scape de la închisoare, ºi a stat fugit de fricã,
ºi a venit apoi sã cearã cuvânt cã se bagã în mãnãstire. ªi dacã
s-a bãgat, acolo trebuia sã stea smerit ºi sã se fi pocãit pânã la
sfârºitul veacului, nu sã primeascã lucru pe care nu-l meritã,
pentru cã el este neîmpãcat cu Dumnezeu.
Au fost sfinþi mari, lelico, fãcãtori de minuni, ºi când
venea episcopul sã-i preoþeascã, ei nu primeau, cã-ºi ziceau
nevrednici. Dar unul ca acesta care e supãrat pe Domnul, nu
se teme, ºi în loc sã fi ales pocãinþa ºi umilinþa, el tot mãriri
cautã, ºi unde mai pui, de la cine mãriri! Se fãleºte cã Domnul a zis, ºi Domnul l-a trimis, ºi cã el e mare, dar Domnul l-a
scos afarã din acest popor, cã fãcea numai rãu lucrãrii lui
Dumnezeu, ºi nu era bun de nimic decât de pocãinþã era
vrednic, de pocãinþã pânã la sfârºitul veacului. ªi fiica cea
care a ieºit de la el, nu se mulþumeºte cu rãbdarea ºi cu umilinþa, ºi cautã mereu mângâiere, în loc sã caute durere. Dã sã
fugã de durere, dã sã dea de bine iar, dar binele nu l-a preþuit
pe nicãieri, ºi n-am avut ce sã fi fãcut din ea ca sã-mi fie de
folos. Acum ea singurã ºi-a ales locul, ºi vrednicã este de
locul acela plin de zbucium, cã mult zbucium a fãcut peste tot
cu mofturile cele mândre ale ei. Mi-a fãcut patã, lelico, pe
lucrarea mea. Mi-a tulburat locul grãdinii mele, cã mofturile
sunt lucrarea îngâmfãrii. Eu cu creºtinii îngâmfaþi nu pot
merge pe drumul meu; mã încurcã la lucru, lelico. Nu încape
îngâmfare în faþa Domnului. Învaþ-o sã se ascundã ºi sã nu

mai caute dupã cum pofteºte ea. Sã caute zi ºi noapte pocãinþã, ºi mulþumire în pocãinþã, ºi nimic sã nu mai caute
de-acum, cã orice ar suferi un om, nimic nu e prea mult pentru ispãºire ºi pentru mântuire ºi pentru iertarea cea de la
Dumnezeu. Creºtinii cei îndãrãtnici cautã ca în lume cu Dumnezeu. Când vrei sã deschizi o uºã pe pãmânt, te duci ºi mitui
pe cel dinãuntru ºi intri. Dar tu sã înveþi creºtinii cã la Domnul nu se intrã cu mitã, cu mângâieri mincinoase ºi cu smerenie neadevãratã.
Ajutã-mã, lelico, ca sã nu mi se facã de râs lucrarea, ca
sã nu mi se defaime lucrarea mea peste poporul meu. Eu lucrez bine peste poporul meu, lucrez cu fii ascultãtori. Ascultã-i
pe fiii mei cei dupã duh. Ei îþi înþeleg greutãþile tale ºi strâmtorarea ta, dar ei te ajutã sã fii curatã pe cât îþi stã în putinþã.
Iatã ce-þi dau eu þie azi! Îþi dau un dar mare, lelico. Îþi
dau sã porþi duhul temerii de Dumnezeu, care te va opri de la
multe fapte pe care le faci dupã voinþa altora sau dupã voinþa
ta. Voinþa ta sã fie voinþa cerului, surioara mea, iubita mea
lelicã. Primeºte-mã, nu arunca ajutorul meu. Eu nu te iau de
acolo, cã ºtiu cã nu vrei. Eu aº putea sã te iau, dar nu pot fãrã
voia ta. Dar fã tot ce poþi, ca sã mã mulþumeºti, ca sã te vãd
luptând pe cât poþi în duhul temerii de Dumnezeu. Iatã, nu
poþi singurã. Faci greºeli mari singurã. Nu-i depãrta pe copiii
pe care þi i-am dat ca sã fie ai tãi, ai mei ºi ai tãi. Vezi cine te
iubeºte? Vezi câtã iubire au ei de tine? Dar copiii tãi nu te iubesc, lelico, nici pe tine, nici pe mine, nici pe Domnul. Nu
mai lua, mãi lelico, de la ei pentru trupul tãu, aºa cum nu iei
nimic de la ei pentru sufletul tãu. Nu lua nici pentru trup. Dã-le
tot ce ai, dar tu de la ei nu lua. Nu lua de la nimeni. Ia din grãdina mea ceea ce este binecuvântat de copiii mei cei lucrãtori.
Ia numai de la ei, cã iatã cu câtã dragoste vin dupã tine copiii
aceºtia! Fii atentã cu aceastã hranã binecuvântatã; nu rupe din
ea pentru nimeni. Nu mai fã aºa, cã tu nu ºtii ce faci când faci
aºa ceva. Te scrie duhul rãu ºi se fãleºte cã furã din cea mai
mare binecuvântare de pe pãmânt. Cei ce gustã de aici ºi nu
au meritul acestei binecuvântãri, aceia prind putere împotriva
grãdinii mele ºi a lucrãrii sfinte de nou Ierusalim. Eu nu-þi
dau voie sã dai nimãnui din tot ceea ce-þi aduc eu din grãdina
mea. Te voi pedepsi, lelico, dacã nu mã vei asculta, cã mai
bine e sã te pedepsesc eu decât sã te scrie duhul rãu cã a furat
de la tine din binecuvântarea cea de grãdinã de Eden. Nu rupe
pentru nimeni; aceasta este pentru cei binecuvântaþi.
Vino, lelico, spre ascultare, vino! Nu-þi mai lucra singurã piedici ºi pete pe binecuvântarea ta cu cerul. Ia tãmâie ºi
apã sfinþitã ºi dã mereu în jurul tãu ºi cere la Domnul sã te
ocroteascã de întinãciunea cea din jurul tãu.
Sã nu te mâhneºti cã am vorbit cu tine aºa. Sã te bucuri,
mãi lelico. Tu ºtii cã adevãr este ce grãiesc azi cu tine. Iatã,
iar te învãluiesc cu iubirea mea ºi cu duhul temerii de Dumnezeu, ca sã fii de temut celor din jur care nu au pe Dumnezeu. Fugi de lângã trupul lumii, cã lumea ia foc în curând.
Fugi, lelico, fugi, ºi stai cuminte în cãmãruþa ta cea cu candela aprinsã. Eu te-am pedepsit de þi-am luat untdelemnul prin
cei din casa ta; eu, lelico. Dacã tu îþi stingi candela inimii, ºi
eu îþi sting candela pe care o dai cerului, ºi þi-o aprind iar dacã
te vei aprinde iar. Eu þi-aº da untdelemn de la copiii mei, dar
nu-þi dau, cã ar fi vai dacã ar lua ei din el; ar fi vai de mine,
nu de tine. Fii atentã, mãi lelico, stai cu veghe, stai treazã, stai
cu candela aprinsã înãuntrul tãu. Sã nu stai fãrã harul Domnului. Voi coborî peste câteva zile ca sã învãþ poporul ce înseamnã sã aibã creºtinul harul Domnului, ºi vei învãþa ºi tu
lecþia Domnului, ca sã lucrezi în harul Domnului. Eu cer la
Domnul har pentru tine, lelico.

Anul 1994
Pace þie, ºi sã ai mereu pacea cerului cel sfânt!
Pace între mine ºi tine, lelico, surioara mea! Amin,
amin, amin.
23 mai/5 iunie 1994

Praznicul Înãlþãrii Domnului
Schisma schimbãrii calendarului. ªcoala harului este mustrarea.
Hrana ca în Eden. Învãþãtorii legii au schimbat Scripturile.
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erul grãieºte pãmântului. Domnul trâmbiþeazã
pe pãmânt. Eu, Domnul, grãiesc din cer, ºi se
aude pe pãmânt. Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatãlui; Eu,
Cel ce am norii suire ºi coborâre; Eu, Cel ce am umblare pe
aripa ºi ºoapta vântului; Eu, Cel ce rãsar iarbã dobitoacelor ºi
verdeaþã spre hranã oamenilor; Eu, Domnul, grãiesc din cer
peste pãmânt, ºi ferice celui ce aude cuvintele glasului Meu
ºi crede în Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: sã creadã omul în Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu.
Iar pe acela pe care Tatãl Mi-l dã, acela vine la Mine, ºi pe cel
ce vine, nu-l voi scoate de la Mine, ºi aceasta este voia Tatãlui, Care M-a trimis, ca pe toþi cei ce Mi-i dã Tatãl, sã-i þin ºi
sã-i întãresc ºi sã-i înviez, cãci cel ce crede în Mine, acela are
viaþã veºnicã ºi înviere ºi zi de înviere.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, acesta
este semnul celor ce Mã primesc pe Mine, acesta este numele
celor ce cred în Dumnezeu, ºi Eu îi voi învia, îi voi aduce la
ziua învierii. Eu sunt învierea, ºi oricine a auzit ºi a învãþat de
la Tatãl, acela vine la Mine, ºi va fi acela învãþat de Dumnezeu. Eu sunt Cuvântul Tatãlui, Cel Unul nãscut din Tatãl; sunt
trimisul Tatãlui; sunt Cel ce am grãit lui Israel, lui Avraam,
Isaac ºi Iacov; sunt Cel ce am grãit cu Moise ºi cu profeþii. Eu
sunt Îngerul sfatului cel mare, Care am grãit cu Israel.
Eu grãiesc cu poporul Meu, care se numeºte Israel.
Pace þie, Israele, poporul Meu binecuvântat! cãci tu cunoºti pe Tatãl Meu, pentru cã Mã cunoºti pe Mine, mãi Israele al fãgãduinþei. Tatãl este în Mine, ºi tu crezi aceastã Scripturã, pentru cã eºti învãþat de Dumnezeu, dupã cum scrie în
Scripturi: «ªi vor fi învãþaþi de Dumnezeu», ºi aºa se cheamã
cã învaþã de la Tatãl cel ce vine la Mine.
Israele, poporul Meu, Duhul Tatãlui Meu Se odihneºte
peste tine, pentru cã tu ai crezut în Cel pe Care Tatãl L-a trimis acum la tine, ºi te am martor, Israele, ºi te numesc poporul Meu Israel. Te-am ales ºi te numesc Israel, cã ºi pe poporul cel ales la început l-am numit tot aºa; tot Israel l-am
strigat ºi pe el, tot Ierusalim l-am numit ºi l-am strigat ºi pe
el, darã pe tine, care eºti dupã harul Meu Israel, nu dupã trup
Israel! Acela a fost dupã trup Israel, iar tu eºti dupã har Israel,
ºi dupã cuvântul Meu, care stã în sfat cu tine de patruzeci de
ani, Israele al venirii Mele pe nori. ªi tu eºti martorul Meu de
azi, martorul întoarcerii Mele pe nori, cã din nori ºi din vânt
ºi de deasupra creºtetului tãu ºi de lângã tine vorbesc cu tine,
ºi te numesc Israel, ºi te hrãnesc cu cuvântul Meu, mai mult
decât pe tot Israelul din alte veacuri. O, tu eºti martorul Meu
din vremea aceasta, ºi lumea nu ºtie, ºi sãtuþul acesta nu ºtie
cine eºti tu, popor adunat în staulul acestei lucrãri de cuvânt
dumnezeiesc; nu vrea sã ºtie cã Eu am avut o trâmbiþã în satul
acesta, o cântãreaþã din care Eu am cântat ºi am vorbit ca în
cer pe pãmânt. Am vorbit douãzeci ºi cinci de ani prin vas
ales de Mine, prin vas ales de Dumnezeu, ºi în aceºti ani Eu
am ridicat rod, ºi rodul rodeºte, ºi Domnul grãieºte din rod, ºi
lucrarea Mea nu stã, ºi merge pânã la slava ei, pânã la capãtul
ei merge.
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Eu sunt cuvântul acestei lucrãri, ºi dacã Eu sunt, ferice
þie, Israele, de credinþa ta, cãci prin credinþa ta voi merge cu
tine pânã la capãtul lucrãrii Mele ºi voi cuvânta deasupra ta,
ºi tu vei împlini cuvântul Meu. Eu pe toate le pot, ca un Dumnezeu, ºi iatã, cuvintez peste tine ºi nu te las sã mori, poporul
Meu, alesul Meu Israel, dar sã nu uiþi cã Eu te-am ales, ºi nu
tu; Eu, ºi de aceea eºti tu poporul Meu, ºi de aceea nu te las
în voia ta. Nu te las, pentru cã poporul Meu ales trebuie sã facã voia Celui ce M-a trimis pe Mine la acest popor ca sã-l
aleg sã asculte de Dumnezeu.
O, Israele tatã, tu ºtii, tu crezi cã nimeni nu mai ascultã
de Dumnezeu? Nu mai ascultã nimeni de Mine, mãi poporul
Meu; nimeni, ºi nici tu n-ai fi ascultat dacã Eu nu þi-aº fi dat
putere sã crezi ºi sã asculþi pe Dumnezeu. Eu de aceea vin ºi
cuvintez deasupra ta, ca sã crezi în cuvântul Meu rostit ºi sã-l
împlinesc prin credinþa ta. Iatã ce durere împart azi cu tine ca
ºi cu un martor, tatã, cã tu eºti martorul unei lucrãri dumnezeieºti de patruzeci de ani. Eu sunt cu tine în sfat ºi în cuvânt,
ºi lumea n-a ºtiut aceastã tainã, ºi iatã, acum am spus lumii
taina Mea cu tine, ºi lumea n-are credinþã, nu poate sã creadã
cã Eu grãiesc peste pãmânt, cã mereu am lucrat ºi am grãit pe
pãmânt. Mereu, mereu am avut un popor pregãtit, un cuib tainic cu care am mers înainte lângã om, ca sã rãmânã mãrturie
de la om cum Eu, Domnul, am lucrat, ºi n-am tãcut, ºi n-am
stat în cer, ºi am stat cu omul ºi am lucrat în mijlocul oamenilor, ºi oamenii lui Dumnezeu au mãrturisit din veac în veac
lucrarea Mea, prin care Eu sunt cu oamenii cei credincioºi,
sunt din veac în veac.
Iatã ce durere împart Eu azi cu tine, Israele, martorul
Meu cel de azi. Am dat bunãvestire lumii ºi am spus cã sunt
cu tine în lucrare ºi în cuvânt, ºi lumea are lumea ei ºi duhul
ei ºi nu ºtie cum sã-ºi aleagã duhul. Nu ºtie lumea ºi nu crede
cã sunt cu tine, ca sã vinã prin tine, sã vinã ºi ea la Mine aºa
cum ai venit tu, sã mãrturiseascã ºi ea ce mãrturiseºti tu, sã
înveþe ºi ea, tatã, sã înveþe de la Dumnezeu, aºa cum iei tu de
la Mine din cer, ca sã fii cu Mine ºi nu cu lumea, ºi nu fãrã
Mine.
Vreau sã te dau de mãrturie, Israele, poporul Meu de
azi, popor hrãnit de Mine în vreme de necredinþã, cã e veacul
necredinþei cea de dinaintea arãtãrii Mele pe norii slavei. Eu
sunt pe nori, sunt, dar ochii lumii sunt þinuþi sã vadã cã sunt
pe nori. Eu am norii suire ºi coborâre, precum este scris în
Scripturi. O, Mi-am coborât glasul peste ieslea cuvântului
Meu, iar fiii cuvântului Meu ies cu Mine în mijlocul tãu ºi îþi
dau þie ce le-am dat Eu pentru tine, cã i-am pus pe aceºtia înaintea Mea pentru tine, tatã, ºi în numele Meu stau ei înaintea
ta cu Mine, Israele, cu cuvântul Meu, cãci Eu sunt Cuvântul.
Eu þi-am mai spus cã numele Meu cel de azi este Cuvântul lui
Dumnezeu. Acesta e numele Meu în mijlocul tãu. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, ºi þie, Israele, ferice þie, cã eºti ales de
Tatãl Meu ca sã fii poporul Meu cel de azi, cã lumea cea de
azi care merge la bisericã, nici nu ºtie cum cere Iisus Hristos
sã fie un om credincios. Cine sã-i spunã lumii? Cine, tatã? cã
n-are cine. ªi tu, când azi te întreb Eu, tu sã spui ca proorocul:
«Iatã-mã, Doamne, ca sã fac voia Ta». Spune, Israele, spune
tu la lume ce te-am învãþat Eu pe tine, ce te-am învãþat sã înveþi ºi tu, ca sã fii de acelaºi lucru cu Mine ºi sã nu lucrezi nedreptate ca sã te ruºinezi de cel cu podoabe pãmânteºti, de cel
cu scaune pãmânteºti; de cel cu ºtiinþã sã nu te ruºinezi, ºi sã-i
spui omului acesta sã ia înþelepciune din cer, cã pe pãmânt e
ca pe pãmânt, nu e ca în cer.
Israele, martor al lui Iisus Hristos ºi al înþelepciunii cuvântului Sãu, ia de la cer ºi dã ºi lumii, ºi sã-i spui omului din
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lume sã nu spunã cã e cu Mine. Spune-i cã nu se poate ºi cu
duhul lumii ºi cu Duhul Meu. Cine i-a spus ei, lumii, cine i-a
spus cã se poate cu Dumnezeu aºa cum vrea ea? Vreau sã te
scol învãþãcel peste lumea cea fãrã de Mine. Vreau sã sufli tu,
în numele Meu, sã sufli Duhul Meu peste omul din lume care
vine sã te caute, ºi sã-l ajuþi sã Mã gãseascã pe Mine ºi sã Mã
guste cu credinþã, cãci cel ce Mã ia pe Mine de hranã cereascã, acela în Mine rãmâne, ºi Eu întru acela rãmân. Eu þi-am
spus þie cã împart cu tine durerea care vine peste Mine de la
necredinþa lumii de azi, cã n-am avut cum sã ies cu tine mãrturie pânã acum, n-am avut cum, tatã, cã Eu am cãutat sã te
am, ºi nu te-am lãsat sã te înghitã cãlãii tãi. Dar acum sã nu
mai stai; vin spre tine ºi îþi spun sã nu mai stai cu Mine sub
obroc, sã nu mai stai, cã vreau sã poruncesc necredinþei sã se
tragã în lãturi ºi sã vadã omul calea ºi sã meargã pe ea. Tu eºti
calea Mea printre oameni. Tu eºti poporul Meu cel pregãtit ca
sã fii minune pe pãmânt, ºi luminã ºi sare ºi apã ºi jertfã de
iubire în numele Meu, ºi pildã de sfinþenie, Israele, popor cu
nume sfânt, ºi mãrturie între popoare, popor mititel, luat din
mijlocul României ca sã fii pentru ea începãturã de înviere ºi
de slavã cereascã.
Eu sunt în mijlocul tãu, iubitul Meu Israel, ºi sãrbãtoresc cu tine praznic ceresc, sãrbãtoarea înãlþãrii Mele la Tatãl,
cã de aceea M-am înãlþat, ca sã pot veni apoi la ai Mei. ªi am
venit dacã aºa am fãgãduit celor ce au fost martorii înãlþãrii
Mele cãtre Tatãl, cã dupã zece zile apostolii Mei s-au îmbrãcat întru Mine, întru puterea Mea, cãci Duhul Sfânt a fost trimis de Tatãl ºi de Mine. Iatã de ce a trebuit sã merg la Tatãl:
ca sã lucreze cu Mine Tatãl, cã pe toate le-a lucrat cu Fiul, Cel
nãscut din Tatãl mai înainte de veci.
E sãrbãtoare de înãlþare în mijlocul tãu. Pace þie întru
Mine, ºi pace Mie întru tine! Dar cine ar putea înþelege bucuria ta cu Mine în ziua aceasta de înãlþare? E zi de înãlþare, ºi
vin sã te înalþ la lucru de mãrturie, poporul Meu Israel. Câþi
martori au fost la înãlþarea Mea, au mãrturisit spre credinþã
oamenilor. Tot aºa au mãrturisit martorii naºterii Mele din
Fecioarã, pãstorii de la oi ºi magii. În ziua schimbãrii Mele la
faþã erau trei martori pe care deosebi i-am luat ca sã mãrturiseascã slava Mea. O, tatã, slava Mea era mereu cu Mine, ºi nu
M-am schimbat Eu atunci în ziua când se zice la voi sãrbãtoarea schimbãrii la faþã a Domnului vostru. Nu aºa sã înþelegeþi ºi voi, ºi sã spuneþi cã Eu Mi-am lãsat o clipã descoperitã slava, pentru ca sã-i încredinþez de slava Mea de la
Tatãl pe cei pe care Mi-i dãduse Tatãl. O clipã ochii acelora
au fost sloboziþi sã vadã, ºi au vãzut slava Mea ºi au mãrturisit, ºi a rãmas mãrturia lor. La întâlnirea Mea cu cei din
Emaus, tot aºa sã înþelegeþi cã s-a lãsat vãzutã slava Mea, care
era mereu cu Mine. Tot aºa ºi acum. O, ºi de câte ori Mi-am
arãtat Eu slava Mea în lucrarea Mea cu voi! ªi câte mãrturii
sunt ºi vor mãrturisi în mijlocul vostru! Dar ce durere! cã iatã,
slava Mea vãzutã stã sã se lase descoperitã în lucrarea aceasta, ºi nu este credinþã pe pãmânt. O, ºi tu trebuia sã fi crezut,
mãi Israele, cã Eu cu tine am lucrat fapte mari de la Tatãl; cu
tine împlinesc tot ce mai am de împlinit; cu tine grãiesc cum
n-am grãit pânã acum prin veacuri; cu tine a fost slava Mea
mereu, ºi vom mãrturisi toatã lucrarea acestei slave. ªi dacã
ar mai fi veacul, ar fi mãrturie mare, tatã, dar altfel, va mãrturisi vremea voastrã cu Mine. Ea va mãrturisi ºi va împlini
ºi va deschide ochii multora, cãci toþi vor fi învãþaþi de Dumnezeu prin slava acestei lucrãri. Lucrarea aceasta cereascã cu
atâþia martori, cartea acestei lucrãri dumnezeieºti între oameni, va fi scrisã cu degetul de Dumnezeu pe orice bucãþicã,
pe orice rãmuricã, pe orice pietricicã; ºi pe râuri, ºi pe izvoa-

re, ºi pe munþi, ºi pe cãi, ºi pe vânt, ºi pe nori, cãci Eu am fost
aceastã lucrare, Eu, Cel ce am mers cu voi din loc în loc ºi am
stropit pãmântul cu roua cuvântului Meu, care va fi mãrturisit
de toate cele vãzute ºi nevãzute. Toate vor mãrturisi: ºi timpul, ºi locul, ºi cerul, ºi pãmântul, ºi apa, ºi uscatul, ºi frunzele din pom, aºa cum numai în închipuiri toate vorbesc. Aºa
va fi vestitã aceastã lucrare dumnezeiascã, ºi va fi luatã ºi
purtatã ca pe cea mai moale hãinuþã, ca pe cel mai sfânt izvor,
cãci acesta este râul vieþii, care curge din tronul Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. ªi vei mãrturisi tu, popor ales la
aceastã masã, ºi tu vei fi mãrturisit de slava care te va învãlui
pe tine înaintea oamenilor. Dar mai ai un pic de rãbdare pânã
va fi vestit peste tot, pânã ce Eu voi sfârºi de profeþit vestea
de nou Ierusalim coborât între oameni ca sã fie cu oamenii în
vecii vecilor.
Sã nu te pierzi, Ierusalime, cã tot aºa îl numeam ºi pe
Israel. Sã nu te prãpãdeºti, Ierusalime, cã tu eºti rãmãºiþa cea
cu har cu care Eu am mai rãmas în vremea aceasta, ºi þi se vor
pleca þie toate noroadele de pe pãmânt ºi vor sta sub lumina
ta. Scoalã-te ºi mãrturiseºte ce am lucrat Eu pe pãmânt în
zilele acestea. Mãrturiseºte, Israele, martorul Meu, cã vei fi
Mie martor de pe pãmânt ºi pânã în cer, din zori ºi pânã în
zori. Spune, tatã, la lume ºi la omul mort ºi rece, spune tot ce
am lucrat Eu cu tine, ºi tu cu Mine, toate faptele minunate.
Spune tu, lucrãtorule ºi ascultãtorule, cã voi face pe cei slabi
sã te caute, tatã, ºi sã mãrturiseºti despre Mine ºi despre vremea Mea. Spune ºi tu, Iudo, scoalã-te ºi tu sã spui ce ai fãcut
tu în aceastã lucrare. Spune, tatã, ºi nu-þi mai pierde minþile
ca sã te mai spânzuri ca atunci. Spune, cu numãrul tãu cât ar
fi de mare, cu prietenul tãu, cu argatul tãu, cu stãpânul tãu, cu
toþi cei care au avut aceeaºi lucrare cu tine, spune ºi tu ce ai
fãcut, ºi ca sã te pocãieºti, nu sã-þi mai pierzi iar minþile spânzurându-te. E vremea sã mãrturisim aceastã lucrare dumnezeiascã, fiindcã tu eºti aici, cã n-ai sã vezi, Israele, n-ai sã vezi
iudã decât numai în mijlocul tãu, tatã. El nu se naºte nicãieri
decât în tine, Israele. Numai în tine are Iuda numele acesta,
numai lângã Dumnezeu. Acum e vremea sã se mãrturiseascã
lucrarea aceasta dumnezeiascã, ºi tu faci parte din ea ºi n-ai
unde sã te tragi; eºti prins în ea, eºti în cartea acestei profeþii.
Ai în faþã pocãinþa. Nu mai fã ca atunci, nu fi prost ca atunci.
Mãrturiseºte-Mã pe Mine ºi crezi în Mine, ºi vei fi viu prin
credinþã. Un iudã are nãravul cel rãu de a se ascunde, dar uitã-te,
ca sã vezi, cã slava Mea va cuprinde totul. Unde ar fi sã te mai
piteºti? Ce-ar mai fi sã faci atunci cu preþ strãin? Cu ura, cu
minciuna, cu judecata n-ai sã mai ai ce face, cã e vremea sã
învieze tot ce este mort ºi sã se înalþe spre Dumnezeu.
Poporul Meu de azi, lumea din acest sãtuþ nu ºtia, nu
ºtia bine pentru ce veneai tu pe dealul acesta, nu ºtia despre
izvorul Meu pentru tine, nu ºtia cã aici era staulul cel pentru
tine ºi pentru Mine. Frumoasã a fost lucrarea Mea cu tine, poporul Meu de azi. Verginica a fost cavalul din care am cântat
Eu pentru tine, Israele, poporul Meu de azi, dar lumea de aici
îþi punea curse ºi þie, ºi Mie. Aºa am pãþit ºi atunci. Cei din
neamul Meu, cei din cetatea Mea nu M-au preþuit, nu M-au
primit. Aºa a fost ºi trâmbiþa Mea, Verginica. Ea a fost vas
ales de Dumnezeu, dar n-au preþuit-o nici sãtenii, nici vecinii,
nici naºii, nici finii, nici neamurile, nici rudele cele mai de
aproape. Tot aºa a fost ºi atunci când am venit Eu prin Fecioarã, tot ca ºi acum când am venit în Duhul Sfânt ca sã te aleg
pe tine din lume; pe tine, Israele, poporul Meu de azi. ªi nici
n-am avut loc pe pãmânt ca sã te învãþ cum era sã te învãþ, cã
biserica de pe pãmânt care poartã numele Meu ºi haina Mea,
ortodoxia cãreia i-am zis Eu douã mii de ani mireasa Mea, s-a
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lepãdat de Dumnezeu. Voieºte sã se lepede de Mine, dar Eu
spun cã s-a ºi lepãdat, cã n-a fost de douã mii de ani o mai
mare schismã peste biserica Mea ca aceea care a fost acum
ºaptezeci de ani când s-a împlinit Scriptura aceea care spune:
«Se vor încumeta sã schimbe ºi vremurile». Iatã, schisma
aceea de atunci, a fost lepãdarea de credinþã ºi de sfinþii cei în
sobor ceresc serbaþi, lepãdarea de ortodoxia cea din pãrinþi.
Ortodoxia nu mai ºtie ce înseamnã Dumnezeu; s-a luat dupã
ºtiinþa acestui veac ºi crede ce zice ºtiinþa. Dar cea mai mare
ºtiinþã este aceea sã lucrezi poruncile sfinþeniei ºi virtuþile
creºtineºti ºi dumnezeieºti, pentru care unii învãþaþi au plecat
din învãþãtura lumii ºi au îmbrãþiºat lumina virtuþilor cereºti,
cãci scris este: «Cei ce sunt ai lui Hristos, ºi-au rãstignit
trupul ºi patimile ºi pofta» ºi legea, care învinuieºte pe om la
Dumnezeu aºa cum azi pe voi vã învinuiesc cunoscãtorii legii ºi vã condamnã vouã dragostea cea pentru cer.
O, Eu te-am vestit pe tine ca sã te aduni în împrejurimea ieslei cuvântului Meu, ºi tu M-ai iubit ºi ai venit. De
când am rostit cuvânt sã vii, tu ai venit, Israele, ºi Eu am privit înaintea ta ºi þi-am pregãtit cãrarea, tatã. Sunt trei, patru
zile de când am coborât cuvânt aici, la ieslea Mea, ºi am învãþat pe copiii cuvântului Meu sã se aºeze în genunchi, cu
mâinile ridicate, ºi sã cearã la Mine sã hrãnesc pãmântul cu
ploaie. Ei M-au ascultat, ºi Eu am gãtit ploaia ºi am adãpat
pãmântul. ªi iar le-am spus sã cearã la Mine, sã cearã senin ºi
vreme dulce, ca sã lucrez la cererea ta, poporule ales de azi,
ºi aºa lucrez. Eu lucrez în mijlocul tãu, ca sã te încredinþez
mereu cã sunt în mijlocul tãu prin cuvânt.
Mãi copii, aveþi credinþã în Dumnezeu. Aceasta este
lucrarea pe care o aveþi de împlinit: sã credeþi în Mine. Fiþi
atenþi ºi sã nu vã îngreunaþi de oboseala de pe drum. Fiþi cu
duhul atent, cã vreau sã vã povãþuiesc pentru lucrarea de har,
tatã. Vreau sã ºtiþi bine ce va sã zicã sã aibã creºtinul har de
la Dumnezeu. Creºtinul poporului Meu trebuie sã aibã har, ºi
dacã n-are, sã cearã la Dumnezeu aceastã lucrare, ºi va veni.
O, creºtinilor, inima din voi este casa pentru Mine, tatã,
ºi dacã în ea locuieºte harul Meu, creºtinul stã mereu cu casa
deschisã, pentru ca sã intre harul Meu în ea. Faþa ta, creºtine
tatã, este fereastra inimii tale. Te uiþi pe faþã ºi înþelegi dacã
omul are har. Harul din om mângâie ºi încãlzeºte tot ce are
omul în preajma sa. Harul Meu din tine te face senin ºi mulþumit, te face paºnic ºi curat. Harul Meu din tine cheamã la
viaþã ºi la liniºte ºi la credinþã ºi la înviere. De aceea te învãþ,
poporul Meu, cã vreau, tatã, sã ºtii cum sã lucrezi prin har, dar
prin harul Meu, ºi nu prin harul tãu. Tu sã înveþi de la Mine
lucrarea de har, cã e mare lucru sã stai sub harul Meu, Israele.
Nu te supãra de suferinþele tale, de încercãrile care vin peste
tine nu te supãra, cã ele sunt vestiri de îngeri ajutãtori. Iatã prin
ce capãtã omul har! Omul care n-are cercetare de îngeri, care
n-are nimic de suferit, care n-are de luptat pe pãmânt, acela nu
a intrat încã la ºcoala harului. Harul este o ºcoalã, se capãtã
prin ºcoala lui, ºi fãrã ºcoalã nu poþi învãþa harul. Mustrarea
care vine la tine, creºtine, de la cel de lângã tine, de la cel mai
mare ca tine, aceea este ºcoala harului. Încercarea de la semenul tãu, tot aºa este, este ºcoalã. Durerile ºi umilinþa lucratã
de dureri, este lucrarea ºcolii harului. Dacã pe acestea ºi pe
cele ca acestea ºtii sã le înveþi ºi sã le tãlmãceºti, atunci tu eºti
un ºcolar silitor ºi atent, dar dacã acestea nu te învaþã nimic,
dacã nu te duc la Dumnezeu ºi la lucrarea harului, atunci tu
eºti un om fãrã de minte ºi fãrã de dragoste.
Israele, lucrarea pregãtirii harului este binefacere de la
Mine, tatã. Nu te vãita, creºtine, când te încearcã Domnul pe
pãmânt. Aceea este lucrarea harului, tatã. Nu-þi mâhni inima;
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faþa inimii tale nu þi-o înceþoºa, nu þi-o aspri. Lasã-þi casa inimii
în mâna Mea, ºi sã înþelegi cât har vreau sã-þi dau. Harul prin
vedere este mult mai mic decât harul dobândit prin credinþã.
Credinþa în cele vãzute e uºor s-o lucrezi, dar harul credinþei
este lucrare mare; cãci apostolii au vãzut ºi au crezut ºi au avut
har, dar harul tãu, Israele, este mai mare ca al acelora, ºi de
aceea eºti tu iubit de cer ºi de Tatãl Meu, ºi nu mai e mult ºi vei
vedea cã ce-þi spun Eu acum, este adevãrat peste tine.
Eu þi-am spus þie, popor iubit, sã arunci de la tine slava
cea deºartã, sã n-o mai pui pe tine, sã n-o mai þii în casã ºi sã
n-o mai iei în casã. Dacã Eu intru în casa ta ca sã vãd ce ai în
ea, acest tablou este tabloul inimii tale. Eu te-am îndemnat la
sfinþenie, Israele, la curãþenie, la smerenie, la sãrãcie de duh,
la ascultare, ºi te-am rugat sã lepezi zbuciumul de la tine. De
ce te zbuciumi? Cã n-ai mâncare? Cã n-ai hãinuþã? Cã n-ai lucruri scumpe sau casã bunã? Cã n-ai ce-þi trebuie þie? Sã nu
te zbuciumi de acestea, cã acestea te fac pe tine sã munceºti
toatã ziua ºi sã uiþi de împãrãþia cea din cer. O, cât aº voi sã
nu mai faci aºa! Mi-era milã de tine, creºtine, cã te vedeam
muncind mai mult pentru o vãcuþã, pentru o gãinuþã, ºi erai
legat ºi ocupat ºi îngrijorat ºi muncit. Mi-era milã de copiii
tãi, cã se duceau cu vãcuþa ta la iarbã ºi veneau acasã cu lecþii
strãine, cu lecþii rele ºi ascunse; veneau morþi ºi rãniþi, ºi tu
nu ºtiai. Lasã, tatã, e bine aºa cum te-am învãþat Eu, ºi nu te
mâhni pentru viaþa aceasta. Poþi ºi tu mânca aºa cum a fost
mâncarea cea dintâi, datã omului.
Fiecare sã mãnânce de la mama lui; fiecare sã mãnânce
de la cel ce l-a fãcut. Animalul sã mãnânce de la animal ºi de
la hrana datã pentru el de la Dumnezeu, ºi omul sã mãnânce
de la om ºi de la hrana datã pentru el de la Dumnezeu; de la
Dumnezeu ºi nu de la animal. Tu eºti om din om, nu eºti din
animal ca sã mãnânci altfel. Fiecare sã mãnânce de la mama
lui ºi din mâna lui Dumnezeu, Care face sã rãsarã iarbã pentru
dobitoace ºi verdeaþã spre hranã oamenilor. Aºa a fost de la
începutul cel curat, dar dacã moartea a stricat acest cuib curat,
a luat puii din cuib ºi i-a aruncat pe pãmânt, ºi puii au murit.
Dar iatã, Dumnezeu o ia de la început, ºi iarãºi le aºeazã pe
cele dintru început.
Israele, învaþã harul, tatã. Nu te mira cã lumea nu înþelege cele dintru început. De ce sã te miri? Lumea îºi alege pãmântul, iar tu þi-ai ales cerul, ºi dacã vei stãrui cu cerul pe pãmânt, pãmântul se va face cer prin lucrarea ta, ºi cerul va lupta pentru pãmânt. Nu te mira de nimic, nu te supãra de nimic,
ºi lucreazã lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou, cã pentru asta
eºti tu ales din lume, ca sã fii cu Dumnezeu, ºi vei fi de ajutor
pentru vremea nemângâierii care va veni peste cei din lume,
cã lumea a ajuns la sfârºit, iar Domnul, la început. A ajuns
Domnul la început cu tine, Israele. Te bucuri, tatã? Îþi place
cu începutul? Se bucurã Adam ºi Eva de vitejia duhului tãu ºi
a trupului tãu, mãi Israele care eºti pentru Duhul Sfânt. Vino,
tatã, în dragostea cea dintâi, cea din Eden, cea fãrã de moarte, ºi fii copil supus, Israele, ºi nu fi curios, ºi nu fi pofticios,
ºi nu te mãri ca sã treci peste Dumnezeu, cã Adam te are pe
tine ca sã-i repari grãdina ºi viaþa ºi greºeala, dar tu nu mai ai
pe altul dupã tine. Nu cumva sã te iei dupã lumea care lungeºte veacul. Citeºte în Scripturi ºi vezi ce scrie de venirea
Mea, dar vezi cum citeºti. Citeºte bine, cã nu se mai vede ce
scrie în Scripturi. Învãþãtorii despre Scripturi, au ascuns
Scripturile venirii Mele ºi nu Mã mai aºteaptã sã vin, nu mai
vegheazã. Au lungit veacul de la ei citire, au schimbat cuvintele cãrþii lui Dumnezeu. O, câtã rãbdare am avut în zilele
acestea! Când dreptul Simeon a ºters din Scripturi cuvântul
naºterii Mele din Fecioarã, Eu am lucrat de lângã Tatãl ºi l-am

Cuvântul lui Dumnezeu

690

ruºinat pe Simeon, ºi l-am fãcut sã vadã ce a ºters el din
cartea lui Dumnezeu. Dar pe aceºtia de azi, care lucreazã fãrã
de pãrinþii lor, care au fãcut furtunã în cer, adicã în Scripturi,
ce sã le mai fac mai mult? Aceºtia sunt pedepsiþi prin ceea ce
au fãcut, cã au schimbat numãrul rostit de Dumnezeu prin
Duhul Sfânt, au scos cãrþile Duhului Sfânt.
O, Israele, nu cumva sã te iei dupã omul care lungeºte
suferinþa, care lungeºte veacul cel rãu, care nu vrea sã vinã
Domnul cu împãrãþia Sa cea fãrã de veac, cea fãrã de sfârºit.
Uitã-te tu, cã dacã pui zece dascãli sã-þi arate drumul ºi Scriptura, nu se potrivesc unul cu altul. ªi cum mai vine asta? ªi
iatã, lumea nu se trezeºte ca sã vadã cã strãjerii ei nu strãjuiesc de la Domnul, ºi strãjuiesc de la ei. Sã nu mai zicã lumea
cã este cu Mine, cã mai mare pãcat are dacã zice aºa. ªi iar
vã zic vouã: una este sã zici bisericã cu slujitori, ºi alta este
sã zici bisericã a lui Iisus Hristos, cu slujitori ca Iisus Hristos,
ca Învãþãtorul ei, Iisus Hristos.
Israele, Mi-a fost dor sã stau în sfat cu tine, tatã, sã-Mi
rãcoresc dorul; Mi-a fost dor, ºi am voit sã-þi rãcoresc dorul
tãu, Israele care Mã iubeºti. ªi dacã ai în tine fii care nu Mã
iubesc, Eu cobor duh de iubire de la cer, ca sã vindec de rãcealã pe fiii tãi, Israele, ºi sã nu te mai moi pe drum cu Mine,
creºtine tatã. Iatã, am întocmit sãrbãtoare cereascã ºi duh de
bucurie cu cerul. Eu sunt deasupra ta cu cerul Meu, cu tronul
Meu ºi cu toatã aºezarea slavei Mele. Verginica este serbatã
de cerul Meu, întru sãrbãtoarea naºterii ei. Iatã, azi serbaþi
ziua înãlþãrii Mele la cer, ºi ziua naºterii lui Verginica, ºi ce
bine se aºeazã aceste douã prãznuiri! Eu M-am dus, ºi ea a
venit. Eu Mã duc, ºi ea vine. Eu Mã înalþ, ºi ea coboarã. Eu
Mã opresc din grãire, ºi ea începe grãirea ei cu poporul Meu.
Nici un sfânt nu este întru moarte, nici un sfânt nu este neputincios. Toþi sfinþii sunt îmbrãcaþi întru Dumnezeu, ºi nu trebuie sã-þi mai spun Eu, Israele, cã Verginica este vie ºi lucrãtoare ºi cuvântãtoare de lângã Dumnezeu, de lângã Avraam,
Isaac ºi Iacov.
Nu te teme, Israele, de ar fi sã stai o zi ºi o noapte pe
drum, nu te îngrijora. Eu am stat mereu numai pe drum, pe arºiþã ºi pe vânt. Nu te teme. Eu lucrez pentru tine, dar lasã-þi
inima spre Mine, tatã. Nu te lãsa spre somn, spre moleºealã
nu te lãsa, ºi ia aminte la trâmbiþa Mea, cã slobod glasul trâmbiþei Mele peste tine. Ea a trâmbiþat ºi pe pãmânt, ºi
trâmbiþeazã ºi din cer.
Binecuvântatã sã-þi fie trâmbiþarea, Verginico. Eu în
tine, ºi tu în Mine, tatã. Pace þie, în mijlocul poporului tãu!
ristos S-a înãlþat, Israele al Domnului!
Rostesc din mijlocul tãu salutul praznicului de azi. Hristos S-a înãlþat, popor al Domnului Iisus Hristos! ªi ai grijã, fiule, Domnul nu voieºte sã piardã pe nimeni,
ºi sã ai numãrul întreg ºi sã te înmulþeºti chemând la Domnul
pe cei ce vor învãþa de la tine calea cea cereascã pe pãmânt.
Iatã eu ºi martorii lucrãrii lui Dumnezeu, care a fost
lucratã ºi începutã cu mine în anul 1955. Eu m-am nãscut cu
un an înainte de cãderea din bisericã. ªi dacã m-am nãscut
atunci, m-a ales Domnul ca sã fiu unealtã de îndreptare a celor ce s-au stricat atunci, a celor ce s-au dãrâmat atunci. ªi s-a
aºteptat ºaptezeci de ani, ºi Domnul ªi-a aºezat la loc cele
dãrâmate, cele lovite ºi desfiinþate de om. Vai, cã s-au încumetat oamenii sã schimbe cele ale Domnului, care au venit de
la pãrinþi ºi pânã în zilele acestea! Iatã, poporul meu, ce lucrare a fost aceasta pe care a avut-o Domnul cu mine. ªi dupã
trecerea celor ºaptezeci de ani, a început Domnul ridicarea la
loc a celor desfiinþate, a început cu voi întoarcerea la începutul cel dintâi, ºi nu mai spun la începutul bisericii lui Iisus
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Hristos. Rãmâneþi atenþi cu aceastã lucrare, cã eu, fiilor, sunt
cu rodul în picioare ºi grãiesc din cer, ºi rodul meu mã aude,
cãci oile aud glasul pãstorului lor. Un pãstor al lui Dumnezeu
nu moare niciodatã, ºi pãstoreºte în veci, ºi are turmã în veci.
Sã nu fii plãpând, Israele, iar tu, creºtine, cel ce eºti de la începutul acestei lucrãri, sã te înveþi s-o mãrturiseºti de-acum,
ca nu în zadar sã fi muncit Domnul peste aceastã vie.
O, ce scump eºti tu lui Dumnezeu, Israele, tu ºi fiii tãi,
care sunt pe calea acestei lucrãri! Iar într-o zi va fi sã strãluceascã harul Domnului, învãluindu-te de peste tot, ºi nu vei
mai avea trebuinþã de soare, cãci soarele va pãli înaintea Celui ce a fãcut lumina. La început a fost înþelepciunea, ºi apoi
s-a fãcut luminã. În ziua întâi s-a fãcut lumina, ºi a fost o
searã ºi o dimineaþã, ºi s-a numit ziua întâi. ªi dupã ce a fãcut
Domnul cerul ºi pãmântul, a fãcut apoi, în ziua a patra, soarele ºi luna, luminãtorul zilei ºi al nopþii.
Sã stai la aceastã ºcoalã de har, Israele; sã stai, fiule, ºi
sã înveþi lecþia harului. Sã te aduni mereu cu cerul ºi sã ceri
har ºi sã stai sub har. Sã fii senin la chip ºi la suflet, sã fii curat
la trup ºi la duh ºi sã nu te laºi spre moleºealã. Vindecaþi-vã
de somn ºi de moleºealã, copii ai Domnului. Va fi sã lucrãm
mult; va fi sã se deschidã porþile grãdinii Domnului. Vindecaþi-vã inimile de somn ºi de ceaþã. Lãsaþi seninul cerului
sfânt sã vi se aºeze pe inimi ºi pe chipuri, ºi eu vã voi vedea
pe voi ºi vã voi spune ai cui fii sunteþi ºi cu cine semãnaþi.
Sculaþi-vã la lucru. Învãþaþi-vã sã vestiþi pe Domnul ºi þineþi
urma ciobãnaºilor, iar ciobãnaºii sã þinã urma Pãstorului lor.
Israele, o, ce dar mi-ai adus tu mie! Ai ieºit la mine de
ziua naºterii mele. Domnul Dumnezeu sã te binecuvinteze,
Israele. Când eu am venit pe lume, era în anul acela ziua
duminicii tuturor sfinþilor, ºi s-au strâns în jurul meu în ziua
aceea toþi sfinþii cerului, care aflaserã de la Domnul cã s-a
nãscut pe lume o lucrare de salvare.
Þineþi urma trâmbiþei, mãi copii. Mergeþi spre cerul
sfânt, cã iatã cum coboarã cerul sfânt în calea voastrã. Eu ce
sã vã dau mai mult în ziua aceasta? Vã dau fãgãduinþa cã în
curând vine Domnul cu cerul sfânt, ºi eu voi veni cu Domnul.
Astãzi e zi de sãrbãtoare ºi nu de întristare, dar nu pot
sã nu mã arunc ºi spre cei desprinºi de la mine. Întoarceþi-vã,
voi, cei desprinºi din pântecele acestei lucrãri, ºi nu staþi desprinºi de trupul acestui popor! Întoarceþi-vã, oricât de mare
vã este depãrtarea! Întoarceþi-vã la mine! cã eu sunt de la
Domnul peste voi. E sãrbãtoarea acestei lucrãri pe pãmânt.
De trei ani de zile sunt în serbare cu aceastã lucrare în cer ºi
pe pãmânt deodatã. Veniþi la serbarea acestei lucrãri! Întoarceþi-vã la ea cu pocãinþã! Întoarceþi-vã voi, sã nu vã întoarcã
Domnul. Vine clipa celor ce nu se vãd, ale cerului ºi ale voastre. Lãsaþi-vã descoperiþi mai dinainte, ca sã fie zi de slavã
ziua aceea, ºi nu zi de întristare.
Eu sunt serbatã de Israel. Rãmâi în veºnicã serbare,
Israele; rãmâi, fiule, ºi fii pe veci cu Dumnezeul tãu. Cerul stã
deschis deasupra ºi vã însoþeºte pe voi ºi merge cu cântec
deasupra, precum ºi voi mergeþi, sãrbãtorind cerul cu cântul
vostru, cu dorul vostru. E sãrbãtoare cereascã în satul meu de
naºtere. Cerul stã deschis ºi vã însoþeºte pânã la poarta cea
din vale, pânã la poarta Noului Ierusalim, despre care v-a
spus Domnul demult, demult prin aceastã lucrare.
Mi-e dor sã vã dau iubirea mea prin cuvânt, sã vã vestesc acest cuvânt de iubire. Iatã, serbez ziua mea, ºi satul
meu, ºi pe poporul meu.
Pace þie, popor al Domnului Dumnezeului meu! ºi sã
rãmânã pacea acestei sãrbãtori, ca o pecete sã rãmânã peste
cetatea aceasta. Israele, mãrturiseºte lucrarea aceasta care a
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fost cu Domnul ºi cu mine peste tine. Sã aibã lumea raza
aceasta de lucrare cereascã aºa cum o ai tu, popor hrãnit de
cuvântul cel venit din cer. Iatã glasul Domnului peste aceste
meleaguri pe unde atâta vreme ªi-a pãscut Domnul turma
acestui popor. ªi iatã glasul trâmbiþei Domnului. Pacea mea
sã fie cu tine, Israele, pacea ºi bucuria pe care o am eu de la
Domnul Dumnezeul tãu! Astãzi nu mi-e ruºine cu tine în cer.
Aºa sã trãieºti ºi aºa sã-þi înmulþeºti harul Domnului peste
tine.
Pace vouã, tineri ºi bãtrâni, cei de demult ºi cei de mai
încoace! Pace vouã, martori ai Domnului! ªi duceþi aceastã
mãrturie pânã la marginile cerului ºi ale pãmântului, duceþi
pacea Domnului ºi vestea Domnului, ca sã ia popoarele duh
de înviere. Binecuvântatã sã fie bucuria voastrã cu cerul. Sã
se înalþe la cer spre mãrturie aceastã zi de bucurie, ºi sã vã întâmpine spre mãrturie.
Pace þie, Israele! cãci Domnul este Dumnezeul tãu.
Amin, amin, amin.
27 mai/9 iunie 1994

Cuvântul Domnului cãtre preotul Ioan
Mãrturisirea pãcatelor. Pregãtire pentru sfânta Împãrtãºanie.
Lucrarea smereniei.
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u iar cobor spre ieslea Mea, spre ieslea naºterii
cuvântului Meu. Iatã, cuvântul Meu ia fiinþã în
aceastã iesle, în aceastã grãdiniþã cereascã. Aceasta este grãdina cuvântului Domnului, grãdiniþã cereascã pe pãmânt.
Fiþi atenþi la glasul Meu peste grãdinã, voi, cei ce aveþi
de stat atenþi la glasul care vine din cer pe nori ºi pe vânt. Am
de lucru, am iar de lãsat o lecþie pentru poporul Meu, o lecþie
tainicã, o lecþie de duh de pocãinþã, pentru ca sã fie lucratã în
poporul Meu, cã am adus ºi am condus spre aceastã stânã un
tãmãduitor de boli duhovniceºti, care este de la Mine, tatã. De
la Mine ºi prin cuvântul Meu ºi prin lucrarea Mea i-am dat sã
aibã lucrare de tãmãduire a duhurilor, a sufletelor, a trupurilor, ºi am zis sã poposeascã la poporul Meu cel ales, ºi voi sã-i
dau un ajutor iscusit pentru lucrul sãu în poporul Meu, cã din
poporul Meu l-am luat, ºi l-am alipit cu cel ce are ungerea
Mea, ungere de arhiereu al Meu; al Meu ºi nu al lumii, tatã.
Dar el e legat în lanþuri de necredincioºi ºi stã ºi aºteaptã sã-i
dau drumul din lanþuri. ªi fiþi atenþi, cã Eu, Domnul, voi
porunci în curând lanþurilor lui, ºi ele vor cãdea ºi vor zãngãni
cu spaimã, ºi se vor teme de Mine toþi necredincioºii ºi vor fi
prinºi sub lanþuri, cãci slava celui uns de Mine arhiereu va
umple de roºeaþã pe toþi necredincioºii care se zic pe sine cã
sunt mai-marii turmei lui Iisus Hristos. ªi din poporul Meu
am luat ºi pe acesta mai mic ºi l-am pus la lucrul tãmãduirii
de duhuri ºi l-am condus o clipã spre stâna Mea, ca sã-Mi
trateze oile cu doctorii de la Mine, sã vadã ce au oile ºi sã le
dea doctorii ºi alifii, ºi sã le dea cu Mine, tatã. O, dar oile
Mele îºi ascund bubele, îºi sparg capul una la alta, se împung
una pe alta, zbiarã una la alta, umblã prin spini ºi ciulini ºi se
umplu de murdãrie, ºi nici vorbã de blândeþe de oi, ºi nici
vorbã de cuminþenie ca sã pascã dupã pãstori ºi înconjurate
de pãstori; nici vorbã, tatã. De aceea am zis acestui tãmãduitor sã se opreascã o clipã în dreptul stânei Mele, pentru cã el
este al Meu, tatã, ºi este de la Mine, ºi din lucrarea Mea luat
ºi aºezat la tãmãduiri ºi la îngrijiri de duhuri ºi de suflete ºi
de case de suflete.
O, copilul Meu, sã nu te superi cã-þi zic copilul Meu,
chiar dacã eºti slujitor de al Meu. Îþi zic copilul Meu pentru
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cã Eu sunt Pãstorul tãu, ºi iatã ce fac: îþi dau ca sã ai, tatã, ca
sã ai ce da la oi, cã n-am avut cum sã te învãþ pânã acum, dar
te-a învãþat arhiereul Meu, care este de la Mine ºi care te-a
ridicat la lucru, tatã. N-am ce face cu cei cu ºcoalã pãmânteascã ºi lumeascã. Aceia n-au doctorii nici pentru ei. Sunt sãraci cei cu ºcoalã lumeascã. Din lume nu-L poþi lua pe Dumnezeu ca sã-L dai la cei ce nu-L au pe Dumnezeu, ºi numai
din cer vine Domnul, din viaþã de cer ºi de sfinþenie ca în cer.
De aceea n-am slujitori pentru Mine din lume, cã se iau dupã
ºtiinþa lumii, ºi Domnul nu mai are ºtiinþã bunã pentru ei.
Pentru ei e mai bun omul, tatã. N-am avut cum sã te învãþ pânã acum, cã iatã, ºi ai Mei au ºcoalã, nu numai cei lumeºti au
ºcoalã. ªcoala Mea este cereascã, dar sã te am la învãþat, tatã,
cã este greu la lucru cu acest popor, cã poporul n-a avut tãmãduitori, cãci toþi pe care i-am ridicat din popor sã fie slujitori
de suflete, s-au înecat, tatã, ºi nu-i mai am pentru poporul
Meu. Nu s-au pãstrat sã fie cu aceastã lucrare cereascã; s-au
înecat în duhul lumii, în ºtiinþa lumii, în ºtiinþa omului, ºi se
iau dupã om, nu se iau dupã Domnul ºi dupã dreptatea
Domnului ºi dupã cuvântul Domnului; s-au înecat de
douã ori mai rãu decât cei luaþi din lume ca sã slujeascã
bisericii lumii. Dar lasã, tatã, Eu voi ieºi cu bine la capãt, iar
când voi ridica harul Meu spre cer, atunci poporul Meu va
înþelege cât har a avut el faþã de cei ce slujesc lumii. Poporul
acesta al Meu, poporul Meu Israel de azi, are mare har, tatã,
ºi de aceea Mã frãmânt ºi lucrez cu tot cerul ca sã-l fac sã înþeleagã ce este lucrarea Mea cu el, ce i-a dat lucrarea Mea cu
el ºi ce n-a vrut el sã ºtie ºi sã poarte ºi sã aibã. Mã lupt sã-l
ridic la harul sãu, la harul pe care-l are de la Mine acest popor
Israel, dar uite cã nu pot, ºi am nevoie de lucrãtori ridicaþi din
acest popor, am nevoie de sprijin, tatã, cã oile Mele se împung una pe alta ºi zbiarã una la alta, ºi nu aºa se face lucrarea
pocãinþei ºi a harului pocãinþei.
Mãi copilul Meu, am zis oilor sã vinã ca sã le cauþi de
zgârieturi ºi de bube ºi de scaieþi ºi de murdãrie ascunsã, tatã,
ºi tu M-ai ascultat ºi ai stat înaintea lor. Cum sã facem, oare?
Cum sã facem vindecare bunã? O, numai cu ameliorarea, nu-i
nãdejde de ridicare; e primejdie, nu e nãdejde, tatã. Eu la oi
în zadar le cânt, cã pânã nu iau toiagul sã le mân, ele nu se
lasã purtate la pãºunea Mea. Trebuie sã am pe margini ºi de
jur împrejur, Îmi trebuie veghe peste turmã, tatã, Îmi trebuie
lucrãtori în turmã, ºi de aceea am luat ºi am pus ici ºi colo
pãzitori ºi lucrãtori, ºi n-am avut mare lucru ce alege, cã e
somn mare peste Israel. Creºtinii dorm la cuvântul Meu. Este
câte unul care adoarme numaidecât în vremea rostirii cuvântului Meu peste poporul cel adunat la cuvântul Meu. Mã uit
ºi plâng cu sfinþii ºi cu proorocii ºi cu Tatãl Meu, plângem
sub defãimare.
O, ce obosit e Israel! De ce, oare, e obosit? Lucreazã,
oare, lucrul Meu ºi e obosit? Da’ de unde, tatã! Israel lucreazã lucrul lui, ºi la lucrul lui oboseºte. La lucrul Meu n-ai sã
oboseºti, Israele tatã, pentru cã Eu îþi dau putere, ºi de toate
îþi dau la lucrul tãu cu Mine.
Unii dorm cu sufletul, adicã auzind nu aud cuvântul
Meu, ºi vãzând nu vãd, ºi învãþând nu învaþã sã facã faptã cuvântul Meu. Mãnâncã degeaba, mãi copii, mãnâncã mierea
Mea în zadar ºi dorm la vremea lucrului. Mãnâncã mierea albinuþelor care se sârguiesc în stupul lucrãrii Mele, aºa cum
trântorii între albine mãnâncã binecuvântarea albinuþelor,
truda albinuþelor, tatã, mãnâncã degeaba. Albinuþele umblã cu
rost, umblã dupã strânsul mierii, ºi de altceva nu umblã; umblã ºi vin înapoi în stup, ºi lucreazã din zori în zori. Ce sã fa-
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cem noi cu trântorii acestei lucrãri, ai acestui stup ceresc pe
pãmânt? Ei nu fac miere, mãi copii, ºi ei sunt mulþi ºi mãnâncã degeaba, mãnâncã degeaba, tatã. Dacã le-aº lua mierea de
la gurã, ce s-ar întâmpla cu ei? O, iatã, aºa este creºtinul care
se duce ºi nu ºtie cum sã se pocãiascã, cum sã se cureþe, ºi
rãmâne aºa cum este, ºi se apropie sã ia pe Domnul. Aceºti
creºtini trebuie puºi la lucrul pocãinþei ºi sã nu se apropie nevindecaþi, cã le voi cere socotealã pentru furt de cele sfinte.
Pregãteºte-te bine, creºtine, ºi nu oricum, tatã. Pregãteºte-te dupã dreptarul pregãtirii ºi cerceteazã-te tu mai
întâi, ºi descoperã-te tãmãduitorului tãu ºi rãmâi descoperit
mereu, ºi numai aºa sã îndrãzneºti, cã de data aceasta Eu îþi
voi cere mare socotealã, fiindcã dacã mergi la cel ce este aºezat de Mine ºi care umblã ca ºi Mine în lucrul sãu, apoi, de
data aceasta vei vedea cã nu Mã vei mai pãcãli ca sã te apropii
de Mine oricum ai fi; cã tu, Israele, nu ºtii ce înseamnã un slujitor cu har curat ºi ceresc; nu ºtii, cã n-ai dat de el pânã acum,
cã toþi slujitorii sunt robi oamenilor, sunt robi pântecelui ºi
poftelor ºi mândriei lor lãuntrice ºi îngâmfãrii lor ºi ºtiinþei
lor, tatã. Dar un slujitor care ºtie numai de la Mine ºi nu ia
nimic de pe nicãieri, n-ai dat tu de el pânã acum, Israele, ca
sã vezi ºi tu ce înseamnã sã te apropii nepregãtit ºi neîmpãcat
cu Domnul.
Vai de slujitorii mãririi deºarte, care-ºi aratã slava lor
oamenilor ºi cuvântul lor oamenilor! Vai de cei ce se vestesc
pe ei înºiºi, cã aceia ºi-au luat plata lor. Cel ce vorbeºte de la
sine, acela îºi cautã slava sa, dar cel trimis cautã slava celui
care l-a trimis pe el.
Iatã, copilul Meu, slujitorul Meu, te aºez o clipã înaintea poporului Meu pentru ca sã-l trec prin poarta vindecãrii de
duh ºi de suflet. La scaunul de mãrturisanie nu are ce cãuta
cel care are de rostit alt nume în afarã de numele lui ºi de
numãrul greºalelor lui. Numai pãcatele tale se lasã sub scaunul mãrturisaniei, iar traistã strãinã sã nu aduci cu tine, creºtine, sau alt fel de vorbire sã nu iei cu tine la scaunul vindecãrii ºi al arãtãrii bolii tale. Acesta este locul razei de duh ºi
de suflet. Aºa cum te duci la razã când eºti bolnav trupeºte ºi
cum acolo nu bagi alt trup la razã, nici aici sã nu intri cu altul
la razã. Intrã tu, cu boala ta, cã medicament se dã pentru tine,
tatã, pentru boala ta, creºtine, ºi fiecare sã-ºi arate boala lui.
N-ai sã te vindeci în veac, Israele, dacã nu vei face aºa cum
îþi spun Eu.
Nu mai vorbi, mãi Israele, vorbire deºartã, nu mai
vorbi ceea ce-þi face þie fratele tãu. Vorbeºte ceea ce-I faci tu
lui Dumnezeu, tatã. Oare, nu te învãþ bine când îþi spun sã faci
aºa? ªi atunci, ce-þi mai trebuie sã judeci pe altul? Pe tine
când ai sã te judeci? Pe tine când ai sã te vindeci de pedeapsa
judecãþii? Mãcar sã nu te superi când ºi pe tine te judecã
aproapele tãu, mãcar atât sã faci, cã fii atent, creºtine, cã dacã
tu ai greºit cu cuvântul, eºti pedepsit de Dumnezeu tot cu cuvântul, ori de la aproapele, ori de la duºman. Dacã ai greºit cu
gândul, tot cu gândul vei fi pedepsit, cã vin apoi gânduri ºi
mai stricate peste tine, pânã te face sã oboseºti ºi sã nu mai
poþi. Dacã ai greºit cu fapta neplãcutã sau neascultãtoare, tot
cu faptã te pedepseºte Domnul, ori prin aproapele, ori prin
strãinul tãu. Dacã ai greºit, creºtine, în afarã de trup, vine peste tine ceea ce ai lucrat în afara ta, vine de la aproapele sau de
la strãin, vine de la Dumnezeu rãsplata. O, ºi altã stare ºi mai
grea este aceea cã dacã ai greºit în însuºi trupul tãu, atunci nu
te mira de ce nu-L ai pe Dumnezeu în tine sau în ajutor, cã nu
mai ai pe Domnul, tatã. Eu nu sunt slujitor pãcatului, dar tu
nu crezi ce-þi spun, ºi de aceea îþi spun Eu cã nu ºtii sã te vin-

deci ºi sã te pregãteºti. Tu zici cã te spovedeºti de fiecare
datã. Cine, tatã, te-a învãþat sã crezi cã Mã poþi rãstigni de
câte ori îþi vine þie sã pãcãtuieºti? Eu, tatã, nu sunt pãpuºã neînsufleþitã, nu sunt nici om ca tine, ºi sunt ca Mine, ºi sunt ca
în cer, ºi sunt Dumnezeu, Una cu Tatãl Meu. Dacã tu pleci cu
Mine ºi cu viaþa cereascã ºi dacã te apuci iar sã pãcãtuieºti în
însuºi trupul tãu, aceasta este dãrâmare de templu dumnezeiesc, este dãrâmarea împãrãþiei cerurilor înãuntrul tãu, ºi Eu
Îmi iau Duhul ºi te las pe tine pe tronul tãu, ºi Eu Mã duc pe
tronul Meu, pe tron curat ºi dãruit Mie, tatã. ªi ce zici tu, creºtine, cã înseamnã pãcat în însuºi trupul tãu? O, e mare lucru
sã fie creºtinul al lui Iisus Hristos, ºi tu, creºtine, nu ºtii cum
vine asta, ca sã poþi sã zici cã eºti al lui Iisus Hristos.
La scaunul de mãrturisanie trebuie umilinþã mare, tatã,
trebuie pocãinþã întreagã ºi curatã, ca sã te scoli vindecat; trebuie credinþã mare ºi ºtiinþã cereascã. La Domnul nu încapi
pe lãrgime, ºi încapi pe îngustime, tatã. Tu nu eºti în faþa
omului când te duci la lucrarea pocãinþei, ºi Eu vãd ce fel de
pocãinþã lucrezi tu, cã-þi faci îndreptãþire mai înainte sã slobod Eu cuvânt prin preot. Nici nu-i dai voie preotului sã se
dea deoparte ca sã stau Eu prin el, sã stau Eu drept înaintea
ta, ºi nu strâmb cum ai vrea tu, creºtine.
Eu voiesc vindecare þie, Israele, poporul Meu, dar dormind n-ai sã te faci sãnãtos. Dormind ai sã mori de tot, ºi am
sã te gãsesc dormind când voi veni vãzut la tine. ªi pe cine
mai dai vina atunci?
Iubeºte, creºtine, pe cel ce te mustrã ºi fugi departe de
cel ce te îndreptãþeºte, de cel ce te compãtimeºte, de cel ce te
înalþã ca sã cazi. Cautã la cel ce ºtie sã te spele, cã tu nu te
speli. Lasã-te spãlat, lasã-te lustruit, ca sã strãluceºti înaintea
Mea. Nu te mai acoperi cu atâtea moºmoande ca sã nu þi se
vadã zgârieturile ºi ruºinea. Dã de la tine haina murdarã, cã
haina nespãlatã ºi capul nespãlat face pãduchi, creºtine, ºi vei
fi scos din turmã, tatã. Ai sã vezi cã aºa va fi dacã mai stai nespãlat la masa cuvântului Meu, la masa Mea de sãrbãtoare.
O, pe cei ce-i dau Eu în stânga, de ce-i dau, oare? Pentru cã nu sunt buni pentru dreapta Mea. Nu lucraþi altfel. Lucraþi aºa cum lucrez Eu; e mai bine aºa. Cãutaþi legea dreptãþii, mãi copii. Nu-i luaþi pe cei din stânga ca sã-i mutaþi în
dreapta. Nu se poate oricum în dreapta. ªi dacã nici în stânga
nu se încuminþeºte cel pus la pocãinþã ºi la smerenie, cãutaþi
ce este scris pentru unul ca acesta. Dacã s-ar fi lucrat aºa în
staulul acesta, n-ar fi picat Israel în rãzvrãtire, ºi ar fi învãþat
de la Mine dreptatea ºi faptele dreptãþii ºi ale neprihãnirii.
Mãi copii veghetori de la Mine, vegheaþi, tatã, bine
peste staulul acesta, sã nu se stea oricum în el, sã nu se mai
intre în el oricum. Iatã, am zis vouã sã Mã ajut cu acest tãmãduitor al Meu, dar sã fie consultat bine cel bolnav ºi sã i se
dea medicamentul acestei lucrãri. Una este sã iei medicament
aºa, de capul tãu, creºtine, ºi alta este sã-l iei cu sfatul tãmãduitorului, cu ascultare, tatã, cã numai ascultarea te mai poate
vindeca pe tine.
Nu mai fiþi ai voºtri, nu mai fiþi voi, cã voi sunteþi slabi.
Cel pretenþios nu are pe Dumnezeu, nu Mã are pe Mine de
Dumnezeu. Acela îºi este sieºi Dumnezeu ºi nu ajunge pe
urmele Mele nici în veac. Cine nu se lasã ca Mine ºi cu Mine,
sã nu stea, sã nu mai stea la sãrbãtoarea acestei lucrãri, cã va
fi greu osândit de înseºi faptele ºi cuvintele ºi lucrãrile sale,
care nu seamãnã cu cele venite din cer spre lucrare. Nu oblojiþi rãul, nu îmbrobodiþi rãul, nu-i puneþi rãului aureolã, nu
mai luaþi minciuna în braþe, cã iatã ce vã spun: cel ce lucreazã
ºi oblojeºte ºi îmbrobodeºte minciuna ºi o primeºte pe ea
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necunoscând-o, acela este din diavolul, tatã. Sã nu mai crezi
tu, creºtine care faci aºa, sã nu mai crezi cã eºti cu Dumnezeu,
cã nici tu, nici minciuna ta nu intrã pe portiþa Mea.
Copii lucrãtori, folosiþi prevederea, tatã, ºi cine n-o are
pe ea, ºi cine n-o lasã pe ea înainte, acela sã nu lucreze ca
lucrãtor în lucrarea Mea de nou Ierusalim. Voi veni la voi în
curând, voi sta iar cu poporul în sfat ºi voi desface aceastã
lecþie cereascã ºi vom învãþa din sulul ei, cã ea va fi folositã
de acum, va fi tot mai mult lucratã de cei ce lucreazã în poporul Meu.
Copilul Meu cel slujitor de tãmãduiri de duh, sã faci,
tatã, în aºa fel, sã fii ºi Mie de ajutor. Dacã te duci în mijlocul
lumii, e bine ºi acolo dacã Mã ai pe Mine cu tine, cã ºi acolo
trebuie sã bag sapa în adânc, doar voi mai gãsi ceva de înviat
ºi pe acolo. Dar orice ai face bun, sã nu faci fãrã Mine, fãrã
aceastã învãþãturã de lucrare cereascã între oameni. Sã nu te
ruºinezi ascunzând de teama iudeilor aceastã lucrare. Sã nu te
temi cã te dezbracã de har. Nu te teme ca cei din lume, ca cei
de pe pãmânt. Eu nu iau înapoi cele date. Ai rãbdare ºi þine
urma oilor Mele, cã Eu voi avea tot pãmântul în curând sub
aceastã luminã. Eu ºtiu cã tu cauþi sã nu-i faci greutãþi pãmânteºti celui ce þi-a dat de la Mine harul ºi lucrarea harului, dar
el þi-a dat de la Mine, ºi nu de la el. Cuvântul Meu s-a împlinit, nu cuvântul lui, iar Eu lucrez prin cei ce sunt ai Mei. Lasã,
tatã; ºi el M-a supãrat, ºi mult M-a supãrat, dar Eu, ca un bun,
îl voi îmbrãþiºa când va veni ºi nu-i voi pomeni de nici un cui,
cãci singur el va vedea urma cuielor ºi va cãuta sã le astupe
rând pe rând, aºa cum le-a bãtut ºi aºa cum le va scoate, rând
pe rând. Eu stau în aºteptarea lui. Mã uit sã-l zãresc, sã-l vãd
plecând spre Mine, sã-l vãd venind, ºi îi voi ieºi înainte ºi îl
voi primi cu flori ºi cu har ºi cu Duh Sfânt, ºi florile Mele se
vor pleca înaintea lui cu salutare, ºi harul Meu îl va împodobi,
ºi Duhul Sfânt îl va slãvi ºi îl va ierta, cã el va ºti cum sã repare despãrþirea ºi va ºti cum sã facã podul de trecere, ºi va
trece, ºi Eu îl voi iubi ºi îi voi mulþumi cã s-a întors. Eu voi
lucra înaintea lui ºi înaintea ta, ca sã nu se atingã nimeni de
ceea ce este o datã aºezat ºi lucrat. Tu ai venit înaintea lui, ca
sã-i gãteºti calea, ºi el va veni dupã tine, ca sã împlineascã
Scripturile Mele de nou Ierusalim ºi sã stea sub cuvântul
Meu.
Eu te voi cãlãuzi cu grija Mea, cu îngerii Mei, cu Verginica te voi însoþi, ºi îþi voi face calea cu har, ºi nu cu împotrivire de la cei ce stau peste bisericã. Nu te îngrijora decât sã
calci pe urmele Mele, cãci orice ucenic trebuie sã fie ca Învãþãtorul sãu, Iisus Hristos. Ai grijã, cã ºi Eu am; ai grijã de tine,
de la cine mãnânci ºi ce mãnânci, cã mâinile lumii sunt pe
sfârºite, tatã. De aceea Eu am dat sã te mai þin în mijlocul
stânei Mele, ca sã mãnânci din mâna Mea, din mâna copiilor
Mei. Voi lucra cât mai repede ca sã nu stai pribeag, ca sã nu
stai departe de copiii poporului Meu. Am un plan bine ascuns,
dar ai grijã de Mine, sã fiu cu tine, ºi tu sã fii cu Mine ºi sã
stai sub cuvântul Meu biruitor. Cel ce ascultã lucrând dupã
cuvântul Meu, acela are tot ce trebuie sã aibã de la Dumnezeu. Ai grijã de harul dat þie, sã-l gãsesc peste tine mereu,
cãci harul, tatã, va fi ridicat la cer, ºi coborât apoi peste acest
popor scris pentru harul cel de la sfârºit.
Biserica de azi Mã va pierde, cã nu M-a pãstrat ca sã
nu Mã fi pierdut, iar acest popor va fi popor de regi ºi de
preoþi ºi de sfinþi. Iatã de ce Mã lupt sã-l þin cu Mine pe Israelul de azi. În curând, voi ieºi ca untdelemnul deasupra, ca sã
nu se piardã cei ce mai sunt de înviat, iar tu sã fii cu poporul
Meu, cu Israel sã fii, cã mare este Israel între neamuri, ºi sã
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te apropii de rana lui Israel ºi s-o îngrijeºti, tatã, cu duhul
dreptãþii, întru lucrare de pocãinþã curatã ºi întreagã. Pocãinþa
înjumãtãþitã a fiilor poporului Meu nu M-a lãsat sã-l ridic pe
Israel cu un ceas mai devreme. ªi dacã voi vedea, voi face iar
sortare, ca sã pot desface ferestrele slavei ºi sã pot deschide
porþile ºi sã vadã noroadele slava Mea peste Israel.
Poporul Meu sã nu vorbeascã tot ca pe pãmânt, sã nu
vorbeascã în deºert; aºa sã-l înveþi pe Israel. Sã vorbeascã de
Mine pe cale, ca sã Mã arãt lui. Învaþã-l pe poporul Meu aºa
cum îl învãþ Eu, tatã. Lucrãtorii Mei sã semene cu Mine în
lucru. Iatã, ºi þie îþi zic: nu te opri în ceata celor rãzvrãtiþi din
Israel; nu-i primi în nici un fel; lasã-i în stânga, tatã. Dar nu
primi în nici un fel duhul rãzvrãtirii, cã, fii atent, acest duh îºi
pune mãnuºã ca sã se strecoare. Þine-te aproape cu sfatul din
Israel, cu bãtrânii poporului Meu, cu cei înþelepþi care cunosc
faþa fiilor lui Israel, care cunosc mãsura arãtatã lor de Mine.
Sã nu binecuvintezi pe satana, tatã, cã el e hoþ ºi are mascã ºi
se strecoarã sã fure binecuvântare. Sã nu împuterniceºti pe
furul cel ascuns sub mascã. Pe cel necunoscut în numãrul lui
Israel sã nu-l amesteci la numãr. Cu Israel sã lucrezi într-un
fel, ºi cu restul, în celãlalt fel. Eu cu fariseii ºi cu iudeii vorbeam ca în lege, dar cu ucenicii Mei, care ºtiau cã sunt de la
Tatãl, vorbeam deosebit ºi cereºte, tatã. Taina e tainã, ºi aºa
se cheamã ea, ºi aºa sã fie pânã la arãtarea Mea. Sã-l sfãtuieºti
pe cel curios ºi pofticios sã nu mai vinã decât dupã vindecare
dacã vrea vindecare. La tine sã nu batã decât cei ce cautã cuminþenia ºi pocãinþa ºi sfinþenia, iar pe creºtinul mofturos ºi
pretenþios, care are apucãturi de stãpân ºi nu de slugã a lui
Hristos, pe acela sã nu-l cruþi ºi sã-Mi dai voie Mie peste
acela. Pe acela trimite-l la sfatul lui Israel, ca sã-l cunoascã
tot poporul, ºi sã fie acesta însemnat în mijlocul lui Israel.
Aºa sã lucrezi, ºi sã te asemeni la lucru cu cei din sfatul lui
Israel, care au de la Mine lecþia spre lucrare.
Eu, iatã, rostesc primul cuvânt de binecuvântare în lucrarea ta de slujitor cu cerul, ºi îþi las semnul Meu pe tine,
semnul din grãdina Mea luat, degetul Meu pe creºtetul tãu, ca
sã ai lucrare întregitã de mâna Mea, de arhieria Mea, cãci Eu
sunt Arhiereul Tatãlui cerurilor, ºi sunt deasupra tuturor, ºi te
ating ºi Eu, ºi tu ºtii orânduiala Mea ºi aºezarea Mea. Atingerea Mea de tine este biruinþa Mea în calea ta, în jurul tãu; este
acoperãmântul Meu ºi statul Meu desãvârºit întru tine. ªi sã
ºtii sã stai sub harul Meu, cãci cel ce stã mic sub harul Meu,
acela va cunoaºte lucrarea mãrimii harului. Aceasta este scara, tatã: sã fii mic ca sã fii mare, ca sã fiu Eu mare peste tine
ºi sã Mã vãd cu tine ºi peste tine. Niciodatã sã nu cauþi mãrire
ºi sã nu primeºti mãrire. Lasã, îþi este de ajuns harul Meu. Cel
mic este copil al lui Dumnezeu, ºi Domnul are grijã de cel
mic. De cel mare Îi e mai greu lui Dumnezeu sã-i poarte de
grijã, dar de cel mic are Domnul grijã în toate.
Binecuvântat sã fii de Tatãl, de Fiul ºi de Duhul Sfânt,
ºi fericit sã fii cã eºti copil al acestui popor. Binecuvântare de
la Verginica. Iatã, pune ºi ea mânuþa peste tine, cã ea are pecetea cea vie de la Mine pentru poporul ei. Semnul ei sã vorbeascã, sã arate cã eºti copilul ei. Semnul ei te ajutã peste tot.
Ea are mare trecere înaintea Mea; ea are grijã de calea ta.
Lasã-te sub grija ei, lasã-te purtat de ea; nu te îngrijora de nimic. Ferice celor ce nu-ºi fac griji pe pãmânt. Aceia sunt cu
totul ai Domnului, aceia s-au dat Domnului. Cheam-o pe Verginica în toate clipele sã fie cu tine.
Pace þie, copil ascultãtor, copil care fericeºti cerul cu
ascultarea ºi cu credinþa ta. Ai fost necãjit, dar sã nu mai fii
de acum. Nici un necaz nu e necaz, ci este slavã ºi har. Rãmâi
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cu pacea Mea în inima ta, în tronul Meu din tine. Tronul Meu
este pacea din creºtin. Pacea aceasta este împãrãþia Mea
înãuntrul celor ce cred în Mine. Pace þie, copil al lui Israel!
Þine urma oilor Mele. Eu te însoþesc cu binecuvântarea Mea
ºi nu te las, ºi te îngrijesc dupã cum ºi tu stai ºi veghezi cu lucrarea Mea peste tine, cu cuvântul Meu peste tine.
Binecuvântate sã-þi fie intrãrile ºi ieºirile ºi paºii ºi
lucrarea ta cea bunã ºi statul tãu cu Mine în toate. Amin,
amin, amin.
31 mai/13 iunie 1994

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt
Toatã fãptura suspinã de ºapte mii de ani. Limba Duhului Sfânt.
Chemarea neamurilor ºi a celor cãzuþi de la credinþã.

D

uhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu. Ferice de
omul care dobândeºte prin stãruinþã ºi prin credinþã lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu.
Sã fie strãjerii atenþi, cã Dumnezeu Cuvântul Îºi lasã
un picuþ glasul peste ieslea cuvântului, ca sã fie ºi cartea
acestei zile de praznic ceresc pe pãmânt.
Eu vin sã serbez cu voi, copii ai ieslei Mele din zilele
acestea, cãci în aceastã iesle Îmi gãsesc plãcerea ºi adevãrata
Mea lucrare de Duh Sfânt. Pace vouã! Luaþi cuvintele Mele,
luaþi Duh Sfânt ºi daþi ºi poporului Meu Israel. Aºa am zis
apostolilor Mei, suflând peste ei: «Luaþi Duh Sfânt!».
O, Israele, poporul Meu de azi, de câte ori am suflat Eu
peste tine, tatã! O, de câte ori am suflat ca sã iei Duh Sfânt
prin darul ºi prin harul Meu! Iatã, ºi azi îþi zic: ia, tatã, Duh
Sfânt de la Mine, ºi înduhovniceºte-te cu Duhul Sfânt ºi suflã
peste lume, mãi poporul Meu. Pentru asta te-am ales Eu pe
tine ºi te-am ºcolit la aceastã ºcoalã a Duhului Sfânt, ºcoalã
cereascã, tatã. Pace þie, poporul Meu Israel! Pace þie, ºi Duh
Sfânt de la Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt! Focul Duhului Sfânt
este fiinþã, tatã, fiinþã a Treimii Dumnezeieºti. Limba lui
Dumnezeu este focul Duhului Sfânt, limba lui Dumnezeu între oameni. Eu peste oameni am lucrarea Mea de cuvânt, cãci
celelalte fãpturi ascultã ºi împlinesc întru totul lucrarea lui
Dumnezeu, dar cu omul este altceva, ºi din pricina învârtoºãrii omului s-au schimbat toate, ºi toate suferã de ºapte mii
de ani, aºteptând pe cele neclãtinate. Toate suspinã aºteptând
pe cele neclãtinate, cãci din pricina cãderii omului din cele
neclãtinate, toate s-au clãtinat, ºi omului îi trebuie mare pocãinþã. Prin tine, Israele, poporul Meu, vreau sã fac ºi lucrarea
acestei pocãinþe a omului. Fii înþelept, cã iatã ce ai de fãcut:
ai de adus înaintea cerului pocãinþã pentru tot omul, de la
Adam ºi pânã la venirea Mea cea vãzutã de tot ochiul de pe
pãmânt ºi de sub pãmânt, cãci ochii cei care sunt cu cerul,
aceia vãd pe Domnul pe norii slavei Sale. Tu, poporul Meu,
nu numai pentru pãcatele tale trebuie sã te pocãieºti, ci pentru
toatã fãptura de la început ºi pânã la sfârºit. Înfricoºeazã-te de
taina pe care o porþi, ºi stai în lucrarea temerii de Dumnezeu,
cãci duhul temerii de Dumnezeu te va ridica pe tine spre
lucrarea de Duh Sfânt peste fãpturã, Israele, poporul Meu.
Foc am venit sã arunc pe pãmânt, focul Duhului Sfânt,
cã acesta este focul lui Dumnezeu. Focul care mistuie fãptura
este lucrarea mâniei, dar focul Duhului Sfânt este lucrarea curãþiei. Eu n-am venit sã pierd lumea, ci am venit s-o mântuiesc, ºi M-am nãscut din om, ºi M-am lãsat spre moarte cu
trupul, ºi am înviat ºi M-am dus la Tatãl, ºi am trimis focul
Duhului Sfânt pentru curãþire înaintea venirii Mele pe nori, ºi

voi înteþi acest foc peste fii ºi fiice, ºi le voi da putere sã se
facã fii ai lui Dumnezeu, fii nãscuþi din cer, din Duhul Sfânt,
Care vine din cer, spre naºtere nouã, spre lume nouã. De
aceea trebuia sã merg la Tatãl. Nu M-am dus ca sã pãrãsesc
lumea, ci M-am dus ca sã vin la ea întru Duhul Sfânt, purces
din Tatãl Meu, din Care ºi Eu M-am nãscut fãrã de veci ºi fãrã
de timp.
Israele, poporul Meu iubit, poporul Meu de azi, luat
din neamul român, tu ºtii, tatã, cum a fost coborât Duhul
Sfânt în ziua Sa de slavã? E mare lucru dacã ºtii, dar mare lucru este cum sã ºtii sã înþelegi ºi sã ai în minte aceastã zi ºi
lucrarea ei, tatã. Erau oameni adunaþi la Ierusalim din toate
pãrþile lumii, ºi Duhul Sfânt S-a coborât peste toþi. Cum adicã
peste toþi? Eu îþi spun cã aºa este. Nu numai peste apostoli S-a
coborât Duhul Sfânt. Peste apostoli s-a arãtat fiinþa Duhului
Sfânt, ca sã arate lucrarea lor de la Iisus Hristos; s-a arãtat
chipul Duhului Sfânt peste ei, ca sã creadã ceilalþi în Iisus
Hristos, Cel propovãduit de apostoli, Cel înviat ºi înãlþat la
ceruri. ªi cei care rosteau cã apostolii sunt plini de must, ºi
aceia primiserã pe Duhul Sfânt, cãci fiecare om de acolo înþelegea ce vorbesc apostolii, înþelegea în limba lui fiecare,
cãci în clipa aceea s-au descurcat limbile oamenilor, ºi era numai o limbã, limba Duhului Sfânt, care era înþeleasã de tot
omul în ziua aceea, ºi lucrarea acelei zile a fost faþa cea desluºitã a împãrãþiei Mele peste oamenii cei credincioºi ºi peste
cei ce aveau sã creadã prin cei credincioºi.
Iatã, vine ziua când toatã suflarea de pe pãmânt, toatã
câtã va fi în trup ºi în afarã de trup, toatã sã aibã numai o limbã, limba Duhului Sfânt. Cel ce vorbeºte azi în limba Duhului
Sfânt la cei neºtiutori, acela are nevoie sã ºi tãlmãceascã
tâlcul cuvintelor Duhului Sfânt, dar în ziua Mea de slavã nu
va mai fi nimic de întrebat, nimic de tãlmãcit, cãci Duhul
Sfânt va fi Acela Care Se va împãrþi, ºi se va împlini Scriptura
aceea despre naºterea din nou a lumii. Dar pânã atunci, lucrez
cu tine peste lume, popor al Meu, popor al Duhului Sfânt,
Care curge peste tine în limba înþelepciunii nevãzute a lui
Dumnezeu.
Iatã, limba cea încâlcitã a lumii, limba cea încurcatã
care a acoperit pãmântul din pricina duhului omului care s-a
semeþit pânã la scaunul lui Dumnezeu, limba aceasta a primit
pedeapsa amestecãrii ei, ºi omul nu are cum sã mai desluºeascã nimic, ºi se zbate om cu om, om peste om, ºi nu mai este
capãt de ieºire din aceastã încurcãturã. Dar tu, poporul Meu,
ai limba Duhului Sfânt peste tine, ºi s-o vorbeºti, fiule, pe pãmânt, cã mare stricãciune s-a lãsat peste pãmânt de la semeþia
omului, care a voit sã ispiteascã tainele cele ascunse ale lui
Dumnezeu, care a nãdãjduit în cunoºtinþa lui, ºi scris este:
«Cel ce vorbeºte de la sine, acela îºi cautã slava sa», ºi omul
îºi dã slavã unul altuia, ºi omul se bizuie pe om, ºi iatã încurcãturã nedescurcatã pânã azi ºi pânã mâine, cãci ºcoala Duhului
Sfânt nu se poate învãþa pe pãmânt. Numai în cer se poate
învãþa aceastã ºcoalã. Dar vei spune: „Cine se poate sui în cer
ca sã înveþe la aceastã ºcoalã?“. Adevãrat vã spun, cã numai
în cer se poate învãþa aceastã limbã ºi aceastã ºcoalã, cã pe
pãmânt e amestecarea limbilor, mãi copii, ºi de aceea vã spun
mereu sã staþi în cer, copiii Mei, ºi sã nu ieºiþi din cer, cã pe
pãmânt e amestecare mare de limbi, ºi de duhuri de limbi, ºi
nimeni n-ar crede dacã i-aº spune cã limba de pe pãmânt e
strãinã cu totul de cer, de limba cea din cer. Eu de aceea caut
clipã cu clipã sã iau de pe tine pãmântul, mãi Israele, ºi sã pun
pe tine cerul, ºi tu înþelegi aceastã limbã cu care-þi vorbesc, cã
tu înveþi în cer, fiule. Dacã Eu sunt lângã tine cu cuvântul
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Meu, unde se cheamã cã eºti tu, de vreme ce locul Meu este
în cer, de-a dreapta Tatãlui Meu ºi al tãu, Israele, poporul
Meu?
Mãi iubiþii Mei copii, pe Avraam l-am scos din încurcãtura limbilor de pe pãmânt, ºi l-am deosebit, ºi l-am binecuvântat, ºi în el am binecuvântat toate neamurile, tatã, ºi
de la el am ridicat un popor, ºi am fost mereu cu acest popor,
ºi din neamurile pãmântului am avut acest popor, ºi am stat în
mijlocul lui ºi am vorbit în limba Mea cereascã, cea care era
peste oameni pânã la încurcarea limbilor, pânã la naºterea Babilonului peste limbile cele încâlcite. Cãci pe când se vorbea
pe pãmânt numai un grai, oamenii cei de dupã potop s-au împrãºtiat apoi pe toatã faþa pãmântului, dar mai întâi au cãutat
sã-ºi zideascã o cetate ºi un turn în mijlocul ei, cu gândul sã
ajungã pânã la cer, ºi ca sã rãmânã mãrturie aceastã lucrare a
lor, ºi apoi sã se risipeascã pe toatã faþa pãmântului. Aceasta
a fost lucrarea omului, tatã, ºi S-a uitat Domnul la cetatea
ziditã de fiii oamenilor, de fii ieºiþi cu mintea lor dintre ceilalþi oameni de pe pãmânt. ªi dacã Dumnezeu a vãzut cã oamenii nu se vor opri de la gândul lor semeþ, a coborât amestecarea limbilor lor ºi nu s-au mai putut înþelege între ei, ºi ei
n-au mai mers înainte cu turnul lor, ºi s-a numit Babilon lucrarea aceasta, cetatea aceasta, ºi Domnul a împrãºtiat de
acolo pe oameni pe toatã faþa pãmântului. ªi oamenii au rãmas aºa, ºi nu mai au oamenii limba Duhului Sfânt, ºi aºa este
ºi azi, ºi de aceea am zis Eu vouã cã limba Duhului Sfânt nu
se poate învãþa pe pãmânt, ºi numai în cer, Israele, poporul
Meu, cã numai cu tine vorbesc tainele Mele cele cereºti.
Este scris cã cei ce calcã una din cele ale legii, aceia
sunt vinovaþi, dar azi toate se calcã, toate poruncile cele pentru sfinþenie, ºi cum sã înveþe oamenii pe oameni, ºi ca sã mai
fie bunã aceastã limbã când oamenii sunt vinovaþi faþã de cele
sfinte, tatã? Învãþãtorii care învaþã ºi vorbesc în numele lui
Dumnezeu, aceia au citit cartea limbii Duhului Sfânt, dar
dacã ei nu împlinesc cele scrise, nu se cheamã cã învaþã, ºi
când ei vor spune: „Doamne, am învãþat lumea prin pieþe ºi
am urmat Þie“, vai, ce dureros va fi rãspunsul Duhului Sfânt,
al limbii Duhului Sfânt, care este din cer ºi care nu poate fi
cuprinsã în cartea cea de pe pãmânt! Limba aceasta ºi grãirea
ei este fãrã de sfârºit pe pãmânt ºi în cer, ºi iatã, cartea stã deschisã pânã la sfârºit, pânã la începutul cel dintâi, care iarãºi
va sã fie întru aºezarea celor neclãtinate. Eu n-am fost cu învãþãtura Mea numai pânã atunci, numai cât a fost scris atunci
ºi pânã atunci; Eu sunt în lucrare fãrã de sfârºit, ºi iatã, lucrez
ºi cuvintez din cer peste poporul lui Avraam ºi Isaac ºi Iacov,
ºi peste poporul lui Verginica, fiindcã tu eºti de la Avraam ºi
de la Isaac ºi de la Iacov, ºi eºti de la Verginica, mãi poporul
Meu fãgãduit ca sã fii ºi sã începi sã fii, ca prin tine sã vinã
toate neamurile pãmântului, sã vinã la Dumnezeu ºi la ºcoala
Duhului Sfânt, dupã cum este scris: «Din muntele Sionului va
ieºi legea, ºi toate popoarele vor curge într-acolo». Muntele
Sionului este tronul lui Dumnezeu, de unde curge aceastã
lucrare de Duh Sfânt peste tine, Israele, poporul Meu. Ia, tatã,
ºi dã din ea, ºi cel ce va crede ºi se va boteza în ea, în apa
aceasta a râului vieþii, în apa Iordanului cel care curge din tronul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi cel ce se va boteza în vasul acesta ceresc, acela va veni la Mine ºi va fi primit ºi va avea înviere ºi zi de înviere. Dar vezi ce faci, Israele,
vezi cum bei din apa aceasta ºi vezi cum dai din ea. Ia cofiþa
în mânã ºi ia apã în ea ºi dã neamurilor pãmântului. Aºa cum
te duci în ziua de Boboteazã ca sã iei apã sfinþitã din Iordanul
lui Iisus Hristos ºi te duci la gospodãria ta ºi stropeºti cu ea
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ca sã se sfinþeascã toate, aºa sã iei în cofiþa ta apa Duhului
Sfânt ºi sã botezi în ea toatã fãptura, tatã, ca sã cunoascã fãptura gustul lui Dumnezeu, sã guste ºi sã flãmânzeascã dupã
Dumnezeu.
Împãrãþia Mea Eu am asemãnat-o ºi cu pildele cele fireºti, dar pildele fireºti nu sunt veºnice, tatã, sunt doar închipuirea celor veºnice. Aþi vãzut ce a fãcut prinþul lumii, cã l-a
lipit pe om de cele vãzute ale sale, ale prinþului lumii, mãi copii. ªi acum, la sfârºitul sãu, prinþul lumii ºi-a fãcut o maºinãrie ºi a deschis o fereastrã a celor vãzute ºi a încântat cu ea
toatã fãptura, ºi se uitã omul la aceastã fereastrã ºi uitã de cer
omul, ºi se uitã la încurcarea limbilor de pe pãmânt, care se
vãd prin aceastã fereastrã. Dar Eu îl voi pãcãli ºi voi întoarce
aceastã armã împotriva lui, cã Mã voi folosi de arma lui ºi de
fereastra lui, ºi voi strecura prin ea lucrarea Duhului Sfânt ºi
vederea vieþii cereºti pe care o lucrez peste tine ºi o întocmesc
peste tine, Israele, poporul Meu de azi. Iatã, am venit sã-þi
arãt prin fereastra aceasta, sã-þi arãt mãrturia sãrbãtorii tale cu
Mine la praznicul Înãlþãrii, la praznicul lui Verginica ºi al
satului lui Verginica. Eu am de întors pe toate spre cele ce nu
se vor mai strica în veac, dar stai la ºcoala Duhului Sfânt, mãi
poporul Meu, stai, fiule, ºi învaþã bine, ca sã iei coroniþã ºi
dar ºi premiu de mântuire, Israele.
Nu gãseºti pe pãmânt învãþãtura Duhului Sfânt, ºi o
gãseºti în cer, poporul Meu. Stai în cer, tatã, stai cu Mine ºi
sã nu ieºi de la Mine ºi de lângã Mine, cã afarã sunt lupi cu
trup ºi fãrã de trup; afarã sunt câinii ºi vrãjitorii ºi închinãtorii
la idoli ºi mincinoºii ºi desfrânaþii ºi ucigaºii; afarã este amestecarea limbilor, mãi poporul Meu. Sã intre înapoi la Mine ºi
cei ce au fost ºi au ieºit de la Mine ducându-se în Babilon. Sã
intre pocãindu-se pentru ei ºi pentru toatã fãptura, cã afarã e
amestecarea limbilor, mãi copii. Cu Mine este numai o singurã limbã, tatã, limba Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt,
curãþitor de moarte, ºi toate se vor întoarce spre cele neclãtinate.
Toþi oamenii care erau adunaþi la Ierusalim în ziua
Cincizecimii, toþi au fost cuprinºi de lucrarea Duhului Sfânt,
toþi auzeau în limba lor limba Duhului Sfânt, ºi ei credeau cã
vorbeºte mustul, mãi copii. Apostolii Mei erau plini de mustul
cel nou, de duhul cel înnoit, de vinul cel nou, beþie de Duh
Sfânt peste pãmânt, veselie de Duh Sfânt peste oameni, duhul
biruinþei lui Iisus Hristos, Cel înãlþat la Tatãl, Cel înãlþat prin
moarte ºi prin înviere. Toþi oamenii erau cuprinºi în aceastã
veselie de limbã nouã în Ierusalim, limba din cer peste fãpturi.
Tot trupul tãu, Israele, poporul Meu, tot trupul tãu sã
fie botezat în toatã vremea cu botezul Duhului Sfânt, cu focul
Duhului Sfânt, ºi sã lucrezi, tatã, de la apostoli ºi pânã azi ºi
pânã mâine; de la început ºi pânã azi ºi pânã mâine, mãi poporul Meu, cã mâine Eu Mã voi odihni iar în om, în omul cel
de la început, ºi voi sãrbãtori ziua odihnei Domnului.
Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, Israele, sã-L iubeºti din toatã inima, din tot cugetul ºi din tot sufletul tãu, ºi
vei iubi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi, poporul Meu. Voi
veni la tine, cãci te voi aduna sã vorbesc cu tine despre aceastã poruncã în care se cuprinde toatã împãrãþia Mea întru tine,
Israele.
Binecuvântat sã fii, mãi poporul Meu. Binecuvântaþi sã
fiþi, copii ai ieslei cuvântului, care luaþi cu trãistuþa ºi duceþi
poporului Meu. Luaþi ºi daþi! Acesta este cuvântul Meu peste Israel. Luaþi Duh Sfânt! Binecuvântat sã fie Israel, poporul
Meu cel binecuvântat de Avraam ºi Isaac ºi Iacov ºi de
Verginica.
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Iar vom sta în sfat ceresc, iar voi veni la tine, Israele.
Voi lua pe fiii grãdinii Mele ºi îþi voi aduce de la Mine, ºi fericit vei fi dacã vei lua de la Mine, dacã se va cunoaºte cã iei
de la Mine, cã ºi Eu te voi cunoaºte pe tine dacã tu vei fi cunoscut de Tatãl Meu.
Mi-e drag sã petrec cu tine, mãi poporul Meu, ºi dacã
ºi þie îþi este drag, vom lucra de-acum, vom lucra mult, ºi vom
aduna pe cei risipiþi ai tãi, ºi apoi vom chema mesenii la nunta
ta cu Mine, mãi poporul Meu, cã te vor vedea în slavã învãluit
ºi vor veni dupã tine, ºi vor veni dupã Mine, ºi va vorbi limba
Duhului Sfânt peste fii ºi fiice, peste bãtrâni ºi tineri, peste
robi ºi roabe, ºi va fi veºnicã serbare de Duh Sfânt în cer ºi pe
pãmânt, ºi totul va fi nou ºi în strai de serbare, poporul Meu
Israel.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, luaþi
ºi daþi Duh Sfânt, cãci Eu sunt Cuvântul Duhului Sfânt al
Treimii Dumnezeieºti.
Cine te poate blestema pe tine, poporul Meu? Cine,
Israele? Binecuvântat sã fii; sã fii veºnic binecuvântat! Amin,
amin, amin.
6/19 iunie 1994

Duminica tuturor sfinþilor
Firea întreagã suferã de la neascultarea omului. Jugul cãsãtoriei.
Hranã ca în Eden. Treptele chemãrii la lucru de ucenic. Desluºirea
poruncii iubirii de aproapele.
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e binecuvinteazã întâlnirea Mea cu tine, Israele.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
cobor la tine, fiule, cu serbare de sobor de sfinþi ºi de îngeri,
ºi cu tine serbez serbarea cea de azi, serbarea tuturor sfinþilor,
Israele, poporul Meu de azi. Pace þie! Pace duhurilor voastre,
fiilor! Sã nu vã prindã somnul, sã nu vã prindã moleºeala. Fiþi
treji cu trezire cereascã ºi dumnezeiascã, ºi mai vârtos decât
toate câte sunt de fãcut, fiþi sfinþi cu duhul ºi cu trupul. Fiþi
sfinþi cu ascultarea, ºi iarãºi zic vouã, fiþi sfinþi cu ascultarea,
copiii Mei, cã neascultarea a fãcut pãmântul ºi cerul ºi omul
ºi creaþia sã sufere, ºi iatã, suferã toate de ºapte mii de ani.
Mãcar tu, mãi Israele, ascultã de Domnul Dumnezeul tãu, ºi
sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine, mãi poporul Meu.
Iatã cu ce încep Eu azi vorbirea ta cu Mine, vorbirea
Mea cu tine. Fii atent cu ce încep Eu azi peste tine. Sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu, Israele, poporul Meu. Sã-L iubeºti din toatã inima ta, din tot cugetul tãu, din toatã virtutea
ta ºi din tot sufletul tãu, ºi sã nu pângãreºti numele Dumnezeului tãu, cãci tu porþi numele Meu, mãi Israele. Sã nu pângãreºti numele Meu, fiule. Sã se uite lumea la tine ºi sã te fericeascã pe tine ºi numele Meu pe care îl ai de la Mine. Vreau
sã vorbesc cu tine despre aceastã Scripturã, fiule, ºi vreau sã
gãsesc peste tine aceastã lucrãturã de poruncã dumnezeiascã,
ºi atunci tu vei ºti sã iubeºti, ºi cum sã iubeºti, ca sã nu se întâmple sã iei numele Meu în deºert sau sã-l pângãreºti cu fapta ta. Fereºte-te de proorocii mincinoºi, fereºte-te cu atenþie
cereascã, Israele, cã proorocul mincinos te îndeamnã ºi te
momeºte mereu sã slujeºti la idoli ºi la lucruri fãcute de om,
fiule. Fereºte-te de cel care te îndeamnã sã-þi slujeºti þie, creºtine, ºi gustului tãu ºi trupului tãu ºi nevoilor tale cele de
multe feluri, cãci cel ce spune aºa, e prooroc mincinos, oricine ar fi el, dar tu sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu,
Israele, poporul Meu, ºi nu pe tine. Tu eºti fãcut sã-L iubeºti
pe Dumnezeu, ºi Dumnezeu pe tine, fiule, ºi toate celelalte îþi
sunt þie adãugate.

Mãi copii, oare, nu Eu v-am spus sã vã uitaþi la crinii
câmpului ºi la pãsãrile cerului? Oare, nu Eu v-am spus cã voi
sunteþi cu mult mai mult ca acestea, ca sã înþelegeþi cã de om
am grijã ºi mai mare? Pãsãrile cerului ºi toatã creaþia se roagã
la Mine pentru tine, omule, cã firea toatã ºtie de la Mine cã
dacã omul Îl iubeºte pe Dumnezeu, va avea de la Dumnezeu,
ºi va avea ºi firea cele trebuincioase. Toatã firea suferã când
omul este rãu cu Dumnezeu, cã dacã Domnul pedepseºte pe
om din pricina neascultãrii sale, atunci ºi firea suferã.
Mãi copii, voi aveþi multe griji, multe de tot, ºi Eu aº
voi sã vi le iau Eu, sã vi le curm aº vrea, sã fie acestea grija
Tatãlui, mãi copii. Avraam ºi Isaac ºi Iacov locuiau în corturi,
ºi n-au avut lucruri fãcute de mâini, ºi aveau de toate de la
Dumnezeu, Care purta de grijã de copiii Sãi. Acum este altfel,
dar ºi acum te poþi lãsa pe grija Tatãlui dacã ºtii sã fii credincios, Israele.
O, creºtinilor, împãrãþia voastrã nu trebuie sã fie din lumea aceasta. Mucenicii, care sunt acum sfinþii cerului, apostolii, ºi cei ce plecau din duhul lumii au înþeles aceastã Scripturã, ºi se foloseau de lumea aceasta ca ºi cum nu se foloseau
de ea. Omul ºi-a întocmit lege peste el, ºi între om ºi om, ºi
nu e liber omul. Iatã, acum, la sfârºitul veacului, pot sã spun
cu libertate de cuvânt, cã nu mai am pe cezarul, nici pe Anna
ºi Caiafa de care sã Mã furiºez; pot sã spun cã e greu de omul
care se cãsãtoreºte, greu de tot, cã un astfel de om este legat,
este rob, ºi nu este liber, este plin de griji, este greu de el. Iatã,
nu este de folos omului sã se cãsãtoreascã, dar pe cine mai
vezi cã înþelege aceastã Scripturã a Mea pe care am lãsat-o
prin apostolii Mei? Nici un folos nu vine de la aceastã lege,
cã lege este, mãi copii. Nimic nu iese bun din legea aceasta,
decât oameni din oameni, robi din robi, oameni fãrã libertate
pe pãmânt, ºi nu poate omul cãsãtorit sã fie robul Meu, nu
poate, cã are multe piedici, multe de dus pe calea sa. Chiar ºi
tu, poporul Meu, ai crezut cã se poate. Nu se poate, tatã, nu
se poate. Eu n-am venit sã-þi spun niciodatã aceastã zdrobire
a ta ºi a Mea. De douã mii de ani, puþin de tot a fost înþeleasã
aceastã Scripturã, ºi puþini s-au lãsat smulºi din robia aceasta.
Omul cãsãtorit este rob legii acesteia, ºi este pãcãtos, ºi nu are
cum, nu are libertatea sã fie al lui Hristos, ucenic al lui
Hristos. Omul care se leagã de ceva sau de cineva în viaþa lui
de om, nu poate sã fie ucenic al lui Hristos, din pricina legãturii. Îºi lasã omul urmaºi asemenea lui, ºi nu asemenea Mie.
Eu pe apostolii Mei i-am despãrþit de tot ce era al lor ca sã pot
sã-i am ucenici ºi una cu Mine ºi ca sã se cheme cã sunt sub
grija Tatãlui.
Greu s-a înþeles aceastã Scripturã pe pãmânt, greu de
tot. Nici cãlugãrii de azi, nu zic de cei de demult, zic de cei
de azi, cã nici ei nu au libertatea în Hristos. Au rude, au mamã
ºi tatã, au prieteni în lume, au robia luxului ºi au averi pãmânteºti ºi sunt robi a cele ce au, a ceea ce-i robeºte pe ei, nu sunt
robi ai lui Iisus Hristos, ucenici ai lui Iisus Hristos. N-ai
înþeles nici tu, poporul Meu, nici tu n-ai ºtiut sã te foloseºti de
prilejul de a nu mai fi rob. O, de ce ziceþi voi cã zice Scriptura când zice de cei ce au femei sã fie ca ºi cum n-ar avea,
cã vremea s-a scurtat; ºi de cei ce se folosesc de lumea aceasta sã fie ca ºi cum nu s-ar folosi de ea?
N-ai înþeles nici tu, poporul Meu, ºi Eu n-am avut cum
sã te aduc sã înþelegi, cã dacã Eu nu cãutam la inima ta pe care o vedeam cã nu poate fãrã cãsãtorie, Eu n-aº mai fi avut
acum cu cine sã vorbesc pe pãmânt, n-ai mai fi stat sã asculþi
cuvântul Meu ºi sã-l scrii ca sã rãmânã înfiinþatã vorbirea Mea
de azi. N-ai mai fi stat sã Mã asculþi ce vorbesc Eu din cer, ca
sã rãmânã mãrturie cã am vorbit pe pãmânt ºi cã nimeni n-a
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înþeles vorbirea Mea, cã nici tu n-ai înþeles planul Meu ºi
vorbirea Mea, Israele. Mãcar copiii tãi, mãcar ei sã nu mai ia
jugul robiei, sã nu mai caute ºi ei împãrãþia acestei lumi, ºi s-o
ia de la Mine pe cea care nu este din lumea aceasta.
Eu n-am venit sã unesc omul cu omul, ºi am venit sã
unesc pe om cu Mine, Care sunt din cer, nu din lumea aceasta.
Eu sunt de dincolo de ea, fiilor. Eu, ºtiþi de ce am venit, cã
scris este de ce am venit. Am venit sã despart pe om de femeia sa, nu de femeie, ci de femeia sa; pe mamã, de fiicã; pe
soacrã, de norã; pe frate, de sorã; pe creºtin, de lume, ºi iatã,
pe creºtin, de creºtin, cã nu toþi creºtinii s-au lepãdat de lume.
Cei ce s-au lepãdat de trup ºi de lume, sã se dea de-a dreapta
Mea, iar cei ce nu pot sã facã aceasta, sã nu se dea de-a
dreapta Mea ºi sã nu stea cu cei din dreapta. Iar pe cel ce Eu
îl dau în stânga Mea, tu sã nu-l iei sã-l pui în dreapta, cã nu e
bun pentru dreapta Mea acela.
Eu am spus: „Iubiþi-vã unul pe altul“, n-am spus
„Iubiþi-vã unul cu altul“. Am spus sã fie iubire între cei ce
sunt ai lui Hristos. Eu pentru aceia vorbeam. N-am spus lumii
aºa ceva, ci am spus celor ce nu sunt din lumea aceasta. Iubirea nu este pentru lume, fiilor, nu este în lume. Iubirea nu este
din lumea aceasta, pentru cã iubirea, Eu sunt. Dacã un om îºi
dã viaþa pentru ca sã scape viaþa altui om, nu este nimic
aceasta. Eu sufletul Mi l-am pus pentru lume, nu trupul. Eu
sufletul Mi-am rãstignit, dar omului îi vine greu sã înþeleagã
jertfa iubirii Mele. Cei ce sunt trupeºti, în zadar îºi dau sufletul ºi trupul pentru alþii, cãci nu este tot la fel, mãi copii.
De ce crezi tu, Israele, cã îþi spun sã nu te iei dupã
proorocul mincinos, care aseamãnã cele pãmânteºti cu iubirea cea din cer? Pãi împãrãþia cea de pe pãmânt, cea din pãmânt fãcutã, i-a tras pe toþi spre ea, ºi au clãdit toþi la ea, ºi
rãmân toþi de ea, toþi cei care îºi pun nãdejdea în ea, pentru cã
de acum, în locul ei îºi face loc împãrãþia Mea cea din cer, cea
de cer, ºi pentru ea nu-þi trebuie munca trupului tãu, ºi îþi
trebuie numai aripi sufletului ºi libertate, fiule. Una este sã
faci ceva în numele Meu, ºi alta este sã faci ceva în numele
tãu, cãci iubirea Mea e din cer, nu e din lumea aceasta.
Eu am venit sã te scot pe tine de sub robie, mãi Israele,
poporul Meu luat din lume, cã te-am luat de pe pãmânt ºi te-am
suit la ceruri, cã dacã Eu sunt lângã tine ºi în mijlocul tãu cu
graiul Meu, fii înþelept cum vine aceasta. Eu sunt din cer, Eu
sunt cu cerul lângã tine. Eu aºa am voit, ca sã merg la Tatãl
dupã patima ºi învierea Mea, ºi sã pregãtesc loc, ca acolo
unde sunt Eu, sã fie ºi ai Mei, care Mã vor alege pe Mine ca
sã-Mi fie ucenici, care vor ieºi din robie ca sã fie liberi ºi ca
sã poatã fi ucenici ai lui Iisus Hristos. Omul legat de femeie
sau femeia legatã de bãrbat nu poate fi pentru Hristos. De
aceea þi-am spus demult, poporul Meu, ºi te-am povãþuit s-o
ai ca pe o sorã curatã pe soþia ta ºi sã fii ucenic Mie, tu ºi toatã
casa ta, ºi sã fii poporul Meu cu tot ce ai tu, mãi creºtine, ºi
sã te numeºti liber, ºi sã nu te mai însori, ºi sã nu te mai
mãriþi, ºi sã nu mai bei ºi sã nu mai mãnânci ca în lume, ºi sã
veghezi þi-am spus, ºi te-am învãþat sã nu mai zici cum zice
lumea, care zice cã aºa a lãsat Dumnezeu. O, tu sã nu zici aºa,
mãi poporul Meu. Nu aºa am lãsat Eu. Eu la Cana Galileii nu
M-am dus sã binecuvintez nunta ºi patul nunþii. Eu nu pentru
asta am venit de la Tatãl. M-am dus sã despart pe mire de mireasã, ºi aºa am fãcut. I-am scos de sub lege pe cei ce erau
gata sã ia jugul robiei.
Eu i-am ºtiut mai dinainte pe cei doisprezece, cãci Mi
i-a spus Tatãl Meu pe toþi, dar sã nu te sminteºti cã de ce Mi
l-a dat ºi pe Iuda dacã el nu era bun. Era scris cã trebuie sã
pãtimesc, ºi Iuda avea de împlinit Scriptura ca sã Mã vândã
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fariseilor spre rãstignire. Dar îl voi ierta, cã de atunci l-am
iertat, dar el a fost prost ºi s-a dus sã stea în iad pânã la venirea Mea pe norii slavei. ªi-a luat singur plata pentru fapta lui.
S-a pocãit de ceea ce a fãcut ºi s-a osândit pe sine, ºi Eu l-am
iertat, mãi copii, ºi îi voi da ridicare ºi înviere pentru rugãciunile tale, poporul Meu, cã te-am pus rugãtor la Mine pentru
Iuda, ºi tu M-ai ascultat ºi ai pomenit pe Iuda înaintea Mea,
ºi ascultatã þi-a fost þie rugãciunea.
Am spus cã i-am ºtiut mai dinainte pe cei doisprezece,
ºi printre ei era ales de Tatãl Meu ºi mirele de la Cana
Galileii, ºi M-am dus sã-l iau cu Mine ucenic, ºi l-am luat, iar
pe mireasã am trecut-o între cei ce slujeau lui Hristos ºi împãrãþiei cerurilor. Mãi copii, Eu nu pot sã Mã amestec cu binecuvântare peste patul nunþii, pentru cã scris este de cei ce
sunt ai lui Hristos, cã aceia ºi-au rãstignit trupul ºi poftele ºi
sunt liberi faþã de lege. Un fluturaº e mai liber ca omul. El
zboarã din floare în floare ºi se bucurã ºi e liber. Pãsãrile cerului sunt libere ºi pânã ce intrã în veºnicie, ºi dupã aceea sunt
libere, dar cu omul nu s-a întâmplat tot aºa, cã omul este legat
de om pânã la moarte; soþul este legat de soþie ºi de copii ºi
de neamuri ºi de casã, ºi n-are cum sã fie un astfel de om
ucenic al lui Iisus Hristos, nu are cum merge dupã Hristos.
Apostolii, ºi ei aveau cu ei femeie, dar nu era a lor, ci
era ucenicã a lui Hristos, pentru cã Dumnezeu aºa a fãcut de
la început, bãrbat ºi femeie a fãcut, ca sã fie de ajutor femeia,
cã aºa am spus Noi, sã facem un ajutor bãrbatului, un ajutor
potrivit pentru el. Când l-a fãcut Dumnezeu pe om, bãrbat ºi
femeie a fãcut, ºi apoi trupul acesta s-a smuls din braþul lui
Dumnezeu ºi a fãcut altceva, ºi n-a mai înmulþit Domnul pe
oameni, ºi oamenii s-au înmulþit ei, ºi de aceea Domnul i-a
spus femeii: «În dureri vei naºte fii». Eu când am fãcut încã
un om dintr-unul, nu l-a durut nimic pe Adam, dar când omul
îl face pe om, omul naºte în dureri, ºi în dureri trãieºte ºi în
dureri moare, ºi vai omului dacã se duce tot la durere aºa cum
s-a dus Iuda! Omul legat prin lege, are împãrãþia lui, ºi dacã
aº intra în casa lui ºi i-aº spune: „Vino dupã Mine!“, omul nu
poate sã meargã, cã e legat, nu e liber sã meargã dupã Mine,
ºi cu Mine pe cale nu se poate altfel. Eu nu pot lua cu Mine
omul cu tot cu casa lui, cu tot cu soþia ºi cu copiii lui, cã în
împãrãþia Mea nu este însurat ºi mãritat, ci e viaþã îngereascã
în trup. Eu Mã duc departe ºi las omul acolo unde ºi-a ales sã
fie. Eu n-am piedici, n-am patrie statornicã, n-am tatã ºi
mamã pe pãmânt, n-am fraþi ºi surori din pãmânt, n-am decât
pe Tatãl Meu Cel ceresc, Cel veºnic, Cel stãpân peste toate, ºi
te am pe tine, poporul Meu, care voieºti sã fii ucenic al Meu,
care voieºti sã-Mi fii mamã ºi tatã ºi frate dupã voia Mea.
O, cum sã fac Eu cu tine, mãi poporul Meu? Cã iatã,
nici dupã patruzeci de ani de cuvânt ºi de îndemn peste tine
nu pot sã te iau la lucru de ucenic, ca sã mergi cu cerul ºi cu
Mine din loc în loc, din timp în timp, pânã la coborârea cea
vãzutã a împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Atunci va fi prea
târziu ca sã mai mergi. Atunci lucrarea se aºeazã pe temelia
ei. Acum este de mers ºi de lucrat lucrarea împãrãþiei Mele.
Casa ta ºi averea ta, creºtine, trebuia sã fie împãrãþia
cerurilor. Ce bine era sã-þi fi dat Eu casã! Eu ºi nu tu, tatã;
sã-þi fi fãcut Eu soþii ºi copii, duhovniceºte, aºa cum le-am
fãcut ucenicilor Mei, cã erau cu miile pe urmele lor. Ce bine
era sã fi stat tu în planul Meu ºi sã nu strici planul Meu! Ce
bine era dacã voiai sã semeni cu Mine mai mult decât cu
lumea, mãi poporul Meu! Oare, nu-i mai bine sã-þi fac Eu
viitor þie ºi celor ce au ieºit de la tine? Oare, nu-i bine mãcar
copiilor tãi sã le fac Eu viitor? Eu ºi nu tu, cã tu nu le poþi da
ce le dau Eu. Tu le dai ce ai tu, ºi nu le þine ce le dai tu; se
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sfârºeºte, se sfârºesc ºi ei aºa. Iatã, dacã ai voit sã le faci tu
viitor, i-ai pierdut ºi tu, ºi Eu. I-a luat lumea pe copiii tãi, i-a
luat cu ea, i-a luat în ea, ºi sunt în rândul lumii, nu sunt în
rândul ucenicilor lui Hristos. Au mai rãmas puþini cu Mine, ºi
pe câþi au voit sã fie cu Mine prin tine ºi de la tine, vreau
sã-i scot mãrturie din mijlocul tãu, Israele, poporul Meu.
Dacã tu ai fi ascultat ce þi-am spus Eu mereu, ca sã fereºti pe
cât poþi pe cei mici de drumurile lumii, de învãþãtura din lume
ºi de ºcolile lumii, aveai ºi pentru Mine ceva acum, ceva mai
mult, tatã. O, ºi cât M-am zbãtut pe lângã tine, mãi poporul
Meu, ºi te-am îndemnat spre cer, doarã vei alege numai calea
cereascã!
Învãþãtura cea de pe pãmânt se naºte din ºtiinþa firii
omului, iar ºtiinþa firii nu este rod ceresc, ºi nimeni nu poate
pricepe cã aceastã plãmadã, aceastã ºtiinþã are rãdãcinã strãinã de cele din cer, ºi Eu mereu þi-am spus: «Fereºte-te de
proorocul mincinos, care zice de cele plãcute þie cã sunt cereºti». Da’ de unde, tatã! cã firea omului tot cãzutã va rãmâne
pânã la arãtarea Mea pe norii slavei ºi întru cele cereºti venind, cã nu vrea omul sã lucreze ca în cer pe pãmânt, nu vrea
sã înveþe în cer, ºi învaþã pe pãmânt. Nu vrea omul sã caute
sã intre pe poarta cea îngustã, care e îngustã de lipsa celor
care nu apucã pe ea. Dar calea cea largã e largã din pricina
numãrului celor ce merg pe ea, ºi scris este: «Largã este calea care duce la pieire ºi mulþi apucã pe ea».
O, toate cresc sub ploaia cerului când Eu îmbrac norii
cu ploaie; toate cresc, toate florile, toate ramurile. Numai tu,
Israele, nu mai creºti mare sub ploaia harului Meu, nu mai
creºti odatã, nu te mai împlineºti îndeajuns, ºi eºti încã pipernicit, eºti slab, slab de tot faþã de cum trebuia sã lucrezi. Eºti
slab, mãi poporul Meu, de parcã nu se prinde hrana Mea de
tine. Vindecã-te, Israele. Eu sunt gata sã te vindec, sã vindec
tot trupul tãu, tot numãrul tãu cât a fost el în toatã vremea lucrãrii Mele de patruzeci de ani, cã ai rãmas puþin cu trupul,
puþin cu numãrul, ºi iatã ce fac! Mã scol ºi te strig sã vii înapoi, sã vii sã Mã asculþi aºa cum cere vremea Mea în vremea
acestui veac, cãci fiii veacului acesta se însoarã ºi se mãritã,
mãnâncã ºi beau, dar cei ce se învrednicesc sã intre cu împãrãþia Mea ºi cu învierea din morþii veacului acesta, nu vor mai
muri, ºi vor fi la fel cu îngerii, fii ai învierii, fii ai lui Dumnezeu. Eu sunt gata sã te vindec, Israele, oricât ar fi de mare
numãrul tãu, de la începutul acestei lucrãri ºi pânã azi, din
anul 1955 ºi pânã azi. Vino, tatã, la Mine, dar ºtii cum vine
asta? De ce-þi zic Eu: „Vino la Mine!“? Poate tu zici cã eºti
venit la Mine, dar numai tu înþelegi ce zici, cã Eu n-am ce sã
înþeleg. Vino, Israele, la Mine; la Mine, ºi nu la tine. Vino tu
la Mine, nu Eu la tine. Vino tu la cer, ºi vino cu cerul, cã pe
pãmânt e amestecarea limbilor, e rodul nelegiuirii, dar tu vino
ºi te naºte din cer, din rodul sfinþeniei de duh ºi de trup, ºi fã-þi
ºi tu ucenici aºa cum Mi-am fãcut Eu, ºi hai sã lucrezi pentru
cele ce vor rãmâne, iubitul Meu Israel.
O, poporul Meu care te-ai adunat azi cu Mine, ridicã-te,
tatã, ºi stai drept cu Mine, ca sã adunãm pe cei risipiþi ai Mei
ºi ai tãi, cã mulþi s-au rãtãcit prin calea cea largã. Scoalã-te la
lucrare cereascã pe pãmânt, mãi poporul Meu care ai rãmas
cu Mine, cã atunci Eu am avut doisprezece ucenici ºi am
ridicat gloate întregi prin ei, dar acum am mult mai mare numãr de martori, ºi voiesc sã ridic spre cer toate noroadele, aºa
cum i-am fãgãduit lui Avraam.
O, poporul Meu, de câte ori þi-am spus sã mãnânci hranã curatã ºi binecuvântatã, hranã fãcutã de tine! pentru cã tu
eºti binecuvântat pe pãmânt. De câte ori te-am pus sã mãnânci cu mâinile curate, cu mâini spãlate de lume! Dar nu

aveai cum sã te îndeletniceºti bine, cã iar o luai cu cele dinainte, iar te lãsai ºi iar mâncai din mâna lumii pâine fãcutã de
mâini necurate, hranã strãinã de binecuvântarea ta. De douã
mii de ani voiesc sã aºez pe pãmânt hrana cea din Eden, dar
puþini au voit sã semene cu cei dintru începutul cel curat. De
ºapte mii de ani mãnâncã omul carne ºi nu se mai saturã de
ea. De ºapte mii de ani stã omul cãzut, ºi nu se mai scoalã sã
stea din nou întru început. De aceea voiesc sã te ridic pe tine,
poporul Meu Israel, ºi sã te numesc Israel în locul celui care
n-a ascultat de Dumnezeu. De ºapte mii de ani mãnâncã omul
animale ºi pãsãri ºi trupuri cu suflare de viaþã în ele, ºi zice
cã aºa a lãsat Dumnezeu. O, poporul Meu, Mã tângui ºi Eu
þie, cã omul zice cã aºa a lãsat Dumnezeu, nu zice cã omul a
lãsat aºa, cã omul a fãcut aºa, ºi cã Dumnezeu l-a rãbdat pe
om ºi îl rabdã de ºapte mii de ani ºi îl binecuvinteazã aºa cum
este el de ºapte mii de ani, doar se va lipi de om binecuvântarea Mea. Ce sã-i fac? Sã-l blestem? Dar omul e blestemat
prin ceea ce face pe pãmânt ºi peste trupul lui. Sã-l mai blestem ºi Eu? Eu aºtept sã se prindã de om binecuvântarea Mea,
sã se prindã de-acum, cã veacul e pe sfârºit. Veacul înseamnã
omul, tatã, veacul omului, timpul omului, voia omului, asta
înseamnã veacul acesta. Dar veacul ce va sã vinã nu mai este
al omului, ºi este al omului îndumnezeit din tãlpi ºi pânã-n
creºtet, al omului nãscut din cer, al omului cel nou, care este
dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu Iisus Hristos, Care
S-a arãtat oamenilor, Care S-a dat spre rãscumpãrarea oamenilor care vor crede în El.
Mai aud ºi pe câte un creºtin cã aºa a fost sã fie, cã dacã
nu era aºa, nu se-ntâmpla aceasta sau aceea. Aceasta este o
tãlmãcire omeneascã, poporul Meu. Cine, tatã, te îndeamnã
sã spui ºi tu aºa, sã crezi ºi tu aºa? Aºa a fost de la om, dar nu
de la Dumnezeu, cã Eu, Domnul, nu sunt pãrtaº, nu Mã fac
pãrtaº greºalelor sau pãcatelor lumii. Aceasta este lucrarea
omului, oricine ar fi fost omul acela, cãci omul, cât de bun ar
fi lui Dumnezeu, când cautã sã facã ceva bun, dar de la el ºi
nu de la Dumnezeu, atunci Domnul îl lasã sã cadã de sus, cã
n-are ce sã-i facã altceva unui astfel de om. Îl lasã sã cadã din
cer, ca sã vadã cã nu se poate dupã voia omului ºi cã omul trebuie sã fie în Domnul dacã vrea omul sã fie, iar dacã nu vrea
aºa, acel om nu este, nu este încã, ºi mai are pânã se va scula
ca sã fie ºi ca sã-l cunoascã Dumnezeu. Sã nu cugeþi, Israele,
în felul acesta, cã iatã, azi te învãþ ºi acest tâlc. Nu aºa a lãsat
Dumnezeu. Dacã Iuda, unul din cei doisprezece patriarhi, a
avut trei bãieþi, ºi dacã toþi bãieþii lui au murit prin faptele lor
rele înaintea lui Dumnezeu, oare aºa a lãsat Dumnezeu, ca sã
moarã ei, urmaºii lui Iuda? Nu, tatã, ci aºa au voit ei, nu
Dumnezeu a voit aºa, nu Domnul a voit ca ei sã pãcãtuiascã;
Domnul doar a reparat pãcatele lor ºi pieirea lor. ªi prin ce a
reparat? Tu vei zice altfel. Iatã, stau pe loc ºi te întreb: prin ce
a reparat Domnul pãcatele bãieþilor lui Iuda, strãmoºul Meu?
ªi acum îþi spun Eu prin ce s-a fãcut repararea, cã s-a fãcut
prin Mine, Care am ridicat ocara ºi blestemul care venise prin
pãcatele lor; prin Mine, Care M-am sãlãºluit în trupul omului
cel urmaº lor ca sã rãscumpãr pe Israel ºi pe Iuda. Dacã fiii
preotului Eli au fãcut atâta rãu înaintea lui Dumnezeu ºi au
murit prin faptele lor rele, nu Eu am lãsat aºa, ci omul a lucrat
aºa. Nu pentru ca sã ridic pe Samuel am lucrat ca sã-l aleg pe
Samuel, ci pentru ca sã repar greºalele lor am ridicat pe
Samuel. Dacã fiii lui Israel au fãcut atâta necredinþã înaintea
lui Dumnezeu, nu aºa a fost sã fie, ºi am suferit pentru Israel
ºi pânã la întruparea Mea de la Tatãl, am suferit cu Tatãl ºi cu
Duhul Sfânt ºi înainte, ºi pe urmã, cãci Israel nu s-a lãsat pânã
nu s-a lepãdat de Mine. ªi prin tine vreau sã-l rãscumpãr
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acum ºi pe el, pe cel ce s-a lepãdat de Mine. Sã nu mai zici,
mãcar tu sã nu mai zici cã dacã nu era asta, nu era cealaltã, ºi
sã zici cã aceasta este o tãlmãcire omeneascã.
Eu nu îndreptãþesc pãcatul, Eu nu-Mi pun pavãzã pãcatul, ºi nici tu sã nu faci altfel, poporul Meu, ºi fii înþelept ºi
nu cãuta sã tãlmãceºti ale omului, ºi tãlmãceºte pe cele din
cer pe care Eu le aduc spre tine de patruzeci de ani. Dacã
Avraam a greºit ca un om, greºeala lui ºi-a primit plata ei ºi
trupul ei, iar dreptatea lui Avraam ºi-a primit plata ei ºi fãgãduinþa ei. Aºa ºi tu, creºtine, dacã ai stat mândru lângã Mine
ºi poftind lângã Mine, Eu te-am lãsat sã te prindã sub ea ispita
cãderii ºi a întunecimii ei, cã Eu n-am putut sã Mã amestec în
eul tãu, în mândria ta. Eu nu am pãrtãºie cu pãcatul tãu, cu
mândria ta, cu eul tãu, ºi te las sã cazi, ca sã vezi ce înseamnã
sã te numeºti tu singur Dumnezeu, sã-þi faci alt dumnezeu
afarã de Mine ºi sã te închini lui. Dumnezeu, numai Unul
este, dar când tu dai sã te numeºti drept Dumnezeu, ajungi sã
vezi cã nu eºti ºi cã Eu nu sunt amestecat în mândria ta. ªi
când începi sã zaci fãrã de putere, fãrã de mângâiere, atunci
tu dai sã te scoli singur ºi sã baþi din nou la uºa Mea. Eu
atunci te cercetez dacã eºti venit cu pocãinþã întreagã ºi plãcutã Mie, dacã eºti cu îndreptare întreagã ºi dacã eºti vindecat prin pocãinþã, Eu deschid uºa largã ºi te iau înãuntrul
Meu, dar dacã eºti pe jumãtate rãmas cu moartea ºi cu tine ºi
numai pe jumãtate te îndrepþi spre Mine, atunci Eu nu-þi deschid, oricine ai fi tu. Sau dacã Eu, privind înainte, te vãd cã
te vei întoarce iar la rele dupã ce te întorci la Mine, Eu, tot
aºa, Mã opresc sã te primesc cu Mine.
Iatã, Israele, judecãþile Mele, tatã, prevedere nãscutã
din Mine Însumi. Dacã omul greºeºte cu mintea sau cu cuvântul sau cu fapta, atunci primeºte pedeapsã tot ca greºeala
lui, ori prin aproapele, ori prin vrãjmaºi, ori prin strãinul lui;
faptã pentru faptã. Dacã omul greºeºte în afarã de trup, este
pedepsit la fel cu greºeala sa, de însãºi greºeala sa, dar când
omul pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu, atunci a dãrâmat omul
templul lui Dumnezeu dinãuntrul sãu, ºi ia loc mândria ºi cãderea ºi pãcatul ºi pustiirea. ªi când vãd pe om cã se duce la
bisericã, ºi la cele sfinte se duce omul, se duce fãrã pocãinþã,
ºi mai zice omul cã aºa a lãsat Dumnezeu, vai, pânã când,
oare, voi mai rãbda?
Mãi poporul Meu, roagã-te lui Dumnezeu pentru duhul
înþelepciunii peste om, fiule. Omul nu ºtie ce înseamnã om
credincios, ºi zice omul cã e credincios. O, un om, pânã sã se
dovedeascã la Domnul credincios, are de lucru, tatã. Mai întâi
trebuie sã aibã chemare la Hristos, ºi dupã lucrarea de chemat
trebuie sã fie ales la lucrul celor aleºi pentru lucrul cu cerul,
ºi numai dupã aceea primeºte numele de credincios. Nu ºtie
omul ce înseamnã sã fie credincios, ºi iatã ce puþini credincioºi sunt! Iatã ce puþini ºi în mijlocul tãu, Israele, poporul
Meu! Cã unii din voi aþi rãmas la treapta celor primiþi; o parte
din voi aþi fost ridicaþi la treapta celor chemaþi; o parte mai
micã apoi, aþi fost numiþi pe treapta celor aleºi, ºi puþini de tot
aþi fost aºezaþi pe treapta celor credincioºi, cãrora sã le încredinþez lucrare asemenea cu lucrarea Mea peste oameni.
Iatã, mai-marii legii, cunoscãtorii legii zic cã nu se
poate astãzi sã mai vorbeascã Dumnezeu. Dar cine sunt aceia
care spun aºa? Eu nu-i cunosc pe aceºtia care nu Mã cunosc
pe Mine, care zic cã Eu nu mai sunt, care zic cã Domnul nu
vede, cã Domnul nu aude, cã Domnul nu grãieºte. Dar Eu vã
zic: feriþi-vã de minciunã ºi de cele ce izvorãsc din ea ºi folosiþi prevederea întru toate, ºi folosiþi pe Duhul Sfânt peste
voi, ºi nu folosiþi duhul omului, care stã ºi stãpâneºte peste
voi. Sã nu vã lãsaþi sufletele voastre sub stãpânirea omului
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care zice cã Domnul e mut ºi surd ºi orb. Luaþi duhul prevederii, luaþi pe voi lucrarea nestricãciunii de trup ºi de duh ºi
întãriþi-vã cu Duhul Sfânt, copii ai acestui popor. Ferice de
omul care a dobândit de la Dumnezeu lucrarea duhului prevederii, a înainte-vederii celor lucrate, celor ce trebuie lucrate.
Îmbracã-te întru nestricãciune, poporul Meu, ºi dupã
aceea vei vedea cu privirea ta cã toatã firea cea vãzutã va fi
nestricãcioasã pe veci, tatã. Pe tine te aºteaptã tot ºi toate, cã
Eu pe om l-am pus împãrat peste toate atunci când l-am creat,
ºi l-am pus sã punã nume la tot ºi la toate, ºi i-am dat cunoºtinþa Duhului Sfânt. Pe tine, omule, te aºteaptã tot ºi toate ca
sã intri întru nestricãciune, cã toate cele ale firii vãzute, toate
vorbesc cu Dumnezeu: ºi pãmântul, ºi apa, ºi piatra, ºi frunza,
ºi floarea, ºi pãsãrile, ºi peºtii, ºi animalele; toate au limbã ºi
vorbesc cu Dumnezeu, ºi toate se roagã pentru nestricãciunea
ta, omule; toate suspinã dupã nestricãciune.
Neamul tãu cel de la început, poporule român, poporule creºtin, vorbea cu pãmântul ºi ºtia limba pãmântului ºi
glasul pãmântului, ºtia limba ºi glasul pomului, al izvorului,
al muntelui, al vremii, mãi copii, ºtia limba pãsãrilor, ºtia
limba calului, ºtia limba îngerului ºi se întâlnea cu îngerul lui
Dumnezeu, ºi vorbea omul cu toatã firea cea vãzutã ºi cu cea
nevãzutã, vorbea ºi îi înþelegea ºoapta, mãi poporul Meu.
Vorbea omul cu Dumnezeu, tatã, ºi acum iatã ce face omul:
crede în cele fãcute de om ºi nu mai vorbeºte cu cele create
de Dumnezeu. Dar voi treceþi dincolo, tatã, dincolo de cele
ale lumii ºi ale omului. Treceþi dincolo ºi feriþi-vã de proorocul mincinos, care închipuie împãrãþia lui cu împãrãþia lui
Dumnezeu, ca sã înºele pe fiii oamenilor, ba chiar ºi pe fiii lui
Dumnezeu.
Voi sã nu cãutaþi ca lumea cea din afarã, ºi altfel sã umblaþi înaintea Mea, cã vreau, poporul Meu, sã pun peste tine
Scriptura aceea care a rostit prin graiul Meu ºi aºa a spus:
«Voi sã nu cãutaþi ce veþi mânca sau ce veþi bea sau cu ce vã
veþi înveli, cã toate acestea pãgânii lumii le cautã. Tatãl vostru ºtie cã vã trebuie vouã acestea. Voi cãutaþi împãrãþia
Tatãlui, ºi toate acestea vi se adaugã vouã». Voi vindeþi averea voastrã, ºi apoi privegheaþi o clipã cu Mine, o clipã, tatã.
Puneþi-Mã la încercare, ºi veþi vedea cã Tatãl vostru ºtie cã
aveþi trebuinþã de acestea. Dar dacã Tatãl vostru nu ºtie cã vã
trebuie vouã toate acestea ºi vã lasã sã vã munciþi voi din
greu, atunci înseamnã cã voi nu ºtiþi pe Tatãl, cã voi nu cãutaþi
împãrãþia Tatãlui vostru; înseamnã cã voi nu sunteþi fiii Tatãlui ca sã aibã grijã Tatãl. Eu v-am spus cã toate acestea pãgânii lumii le cautã, dar nu fiii lui Dumnezeu; pãgânii le cautã
ºi se trudesc sã le facã, dar fiii lui Dumnezeu nu le cautã, pentru cã Tatãl le adaugã lor cele de trebuinþã.
O, poporul Meu, nu dormi la cuvântul Meu, tatã, cã
vreau sã vãd cã ai auzit ce þi-am spus. Ferice þie dacã ai auzit,
cã se va vedea dacã ai auzit. Este câte un creºtin care adoarme
numaidecât când Eu las cuvântul Meu peste Israelul cel
adunat la cuvântul Meu. Unii dorm cu sufletul, ºi auzind nu
aud, ºi mãnâncã degeaba. Dar când aude de la lume ºi de la
ºtiinþa firii cãzute, atunci creºtinul e treaz ºi vegheazã, ºi
dacã-i spui cã nu e cu Dumnezeu, el zice cã nu-i aºa, zice cã
e cu Dumnezeu. Ascultã-Mã pe Mine, poporul Meu, cã nu aºa
se cheamã cã eºti cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu când eºti, tu
eºti un om deºtept, care alege bine binele din rãu, cã astãzi
nici nu se mai poate în alt fel. Alege-l, tatã, pe omul care are
pe Dumnezeu, ºi urmeazã-i sfatul ºi crede-l când îþi spune
despre pasul tãu cel rãu, ºi ascultã sfatul lui pentru îndreptarea ta. Un om al lui Dumnezeu are duhul dreptãþii ºi al cumpãtãrii ºi al prevederii, ºi cine nu-l are, nu te lua dupã el.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Omul necumpãtat nu se poate sprijini nici pe el, darã sã mai
sprijine pe altul!
Dar Eu am o durere din mijlocul tãu, Israele, cã vãd pe
ici, pe colo cã vorbeºte în tine ºi cel care nu stã bine întru Mine; îl vãd cã se bagã în lucrul Meu pe cel care nu împlineºte
aºezarea Mea de azi ºi viaþa Mea de azi, ºi unul ca acela este
smintealã, ºi sã stea în stânga unul ca acela, cã lucrul Meu din
dreapta lucreazã cu împlinire întreagã ºi cu prevedere ºi cu
cumpãtare; cã n-ai vrut, mãi poporul Meu, sã fii numai cu
Mine, ºi iatã, acum nu te pot pune la lucru, ºi te þin în stâna
Mea aºa ºchiop cum eºti, ºi am destui cu care nu pot sã lucrez nimic. ªi Eu vin ºi azi cu toatã oastea cereascã înaintea
ta, ºi vin cu sfinþii cei în sobor serbaþi în mijlocul tãu, Israele,
serbaþi de Mine ºi de tine; vin ºi las din nou porunca cea una
ºi cereascã: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tã, din toatã
inima ta, din tot sufletul tãu, din toatã virtutea ta ºi din tot cugetul tãu», ca sã ºtii apoi cum sã iubeºti pe aproapele tãu dacã tu vei ºti sã fii aproapele Meu, cã iatã, tu nu ºtii sã iubeºti
pe aproapele tãu. Nici mãcar nu ºtii cine e aproapele tãu, nici
mãcar atâta nu ºtii. Þi-aº da ºi aceastã lecþie, dar mai rãu te-ai
osândi prin ea, cã tu zici tot ca tine ºi nu ca Mine. O, dacã eºti
mândru, creºtine, nici n-ai cum sã zici altfel. Tu zici cã eºti
mai bun ca Mine când Eu îþi zic þie sã nu-l primeºti pe cel ce
nu crede în Dumnezeu. O, de câte ori ai iubit tu pe satana, ºi
ai zis cã iubeºti pe aproapele tãu! De câte ori ai iubit tu rãul,
ºi ai zis cã iubeºti pe aproapele tãu! Ai zis cã eºti mai bun ºi
mai milostiv ca Mine; ai zis cã tu deschizi tuturor. Deschide,
tatã, cui vrei, dar sã ºtii cã aproapele tãu este al tãu nu ºi al
Meu. Aproapele tãu seamãnã cu tine ºi la tine trage, nu la
Mine. Dacã tu ai ºti sã te iubeºti pe tine însuþi ºi cum ºi cât sã
te iubeºti, abia atunci ai înþelege cum ºi cât ºi când sã iubeºti
pe aproapele tãu. Dacã tu te iubeºti pe tine însuþi mai mult decât pe Dumnezeu, ºi pe aproapele tãu îl iubeºti tot ca pe tine
însuþi, dar când îl iubeºti pe aproapele ca pe Dumnezeu, aici
þine de felul cum Îl iubeºti pe Dumnezeu. Dacã Eu îl dau deoparte pe duºmanul împãrãþiei Mele ºi tu eºti mai bun ºi îl iei
de partea ta, atunci tu semeni cu aproapele tãu, care rãstoarnã
pe Dumnezeu.
Poporul Meu, aproapele tãu sã fie cel ce face voia lui
Dumnezeu, tatã, cã tu nu ºtii sã þi-l alegi pe aproapele. Lasã-Mã
sã þi-l aleg Eu dacã zici cã eºti cu Mine ºi cu aceastã lucrare.
Uitã-te cum lucrez Eu cu aceastã lucrare ºi cu fiii ei, ºi aºa sã
lucrezi ºi tu, dar nu mai lua tu pe cel din stânga Mea ca sã-l
pui în dreapta Mea. ªi dacã-l iei, nu la dreapta Mea îl pui, ºi
îl pui la dreapta ta. Fii atent, iubitul Meu Israel, ºi sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu, tatã; sã-L iubeºti, dar nu sã-L
înºeli, dar nu sã-L sapi, dar nu sã-L împiedici, tatã. Sã-L iubeºti. ªi cum sã-L iubeºti? Ca sã-L iubeºti, înseamnã sã-L asculþi tu pe El, ºi nu El pe tine. Sã-L iubeºti înseamnã sã-I dai
Lui inima ºi sufletul ºi virtutea ºi cugetul tãu. Sã I le dai Lui,
ºi El sã þi le dea þie dupã voia Lui, nu dupã voia ta. Iatã ce înseamnã sã iubeºti pe Dumnezeu: înseamnã sã-L iubeºti pe El
ºi nu pe tine, ºi tot aºa înseamnã sã-l iubeºti pe aproapele, ca
pe tine însuþi. Sã-L iubeºti pe Domnul în tine, ºi tot pe
Domnul sã-L iubeºti ºi în aproapele tãu. Israele. Sã-L iubeºti
pe Domnul în aproapele tãu, ºi nu altfel, poporul Meu.
Iatã ziua lui Verginica în mijlocul sfinþilor cerului. Era
duminica tuturor sfinþilor în ziua naºterii lui Verginica. Aºa
am voit Eu cu naºterea ei, ca sã-i bucur pe sfinþii care-ºi
aºteaptã rãscumpãrarea de ºapte mii de ani. Eu nu-i mai dau
azi cuvântul, pentru cã sunt încã în poporul tãu, Israele, sunt
alþii strecuraþi în poporul tãu, care nu înþeleg cã cei din cer

sunt vii în vecii vecilor, care nu înþeleg cã cei ce sunt ai Mei,
vii vor fi dacã vor pleca din trup. Verginica este de-a dreapta
Mea, cã ea a fost cuvântul Meu, ºi ea este cuvântul Meu. Cine
a fost prooroc, prooroc rãmâne. Cine a fost pãstor, tot pãstor
rãmâne. Cine a fost viu în trup, tot viu rãmâne în veci, ºi lucreazã în veci. Dar am cârtitori aciuaþi în mijlocul tãu, mãi
poporul Meu, cârtitori care abia pot sã creadã în cuvântul
Meu. Se zbat sã creadã, dar necredinþa e mare pe lume. ªi
dacã cei ce sunt în mijlocul tãu atinºi de lume, se luptã cu necredinþa, iatã, Verginica nu voieºte sã lase cuvântul ei. Ea e
fericitã cã este cu Mine în mijlocul tãu, poporul Meu. Ea este
mare între sfinþi, ºi este iubitã ºi cinstitã, cã e venitã din
strâmtorarea cea mare a vremii de sfârºit, cã a purtat lucrarea
Mea cea de la sfârºit. Va fi ºi ea cu cuvântul ei când vei fi mai
mic la numãr adunat, dar pentru necredinþã ea nu poate acum
lucra. Totul este cu putinþã la cei credincioºi, dar la cei necredincioºi, e greu, tatã.
Toþi sfinþii te sprijinã pe tine, Israele; toþi te poartã spre
Mine, ºi sã ºtii cum sã mijloceºti prin ei la Mine, cã Eu te am
mare, poporul Meu, ºi sfinþii ºtiu mãrirea ºi harul tãu.
Binecuvântat sã fii cu binecuvântare de sobor de sfinþi
ºi cu binecuvântarea lui Verginica, cea sãrbãtoritã de Mine ºi
de cer ºi de tine, poporul Meu. Sã fii veºnic binecuvântat,
Israele. Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu aºa cum te învaþã Domnul tãu, nu cum te învaþã omul, fiule. Tu eºti poporul Domnului, poporul cel binecuvântat. Binecuvântat sã
fii, Israele adunat azi, ºi tu, Israele care te vei aduna mâine,
cã mâine vei fi mare, ºi Eu voi avea nuntaºi la nunta ta cu
Mine.
Pace þie, iubitul Meu Israel! Îi este dor cuvântului lui
Verginica sã stea în sfat cu fiii cei credincioºi. Ea ºtie cu duhul pe cei care poartã dorul cuvântului ei, dar Verginica foloseºte prevederea cereascã; ea vede înainte-vedere ºi nu dã
acum cuvântul ei, din pricina necredinþei care stã aciuatã în
poporul tãu, Israele, dar ea se bucurã deasupra ta, ºi mare
bucurie e pe Mine ºi pe ea de sãrbãtoarea acestei lucrãri dumnezeieºti. Lucrarea aceasta de patruzeci de ani, este intratã în
sãrbãtoarea ei. S-au împlinit trei ani de sãrbãtoare. Un pic, ºi
sãrbãtorim trei ani de la punerea pietrei de temelie a lucrãrii
vãzute. E sãrbãtoare de nou Ierusalim în mijlocul tãu, mãi poporul Meu. De trei ani e sãrbãtoare, ºi sãrbãtoarea merge înainte pânã la ziua de odihnã, tatã, ºi va fi din zi în zi mai mult
sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, Israele, cã Eu te iubesc
ºi Mã slãvesc în mijlocul tãu, ºi te vor cãuta noroade multe
când voi opri apa din izvorârea ei, ºi tu vei avea apã de har,
apã din cer, învãþãturã din cer pe pãmânt, cã voi lua duhul
mângâierii de la fiii oamenilor, ºi ei vor alerga dupã rãcoare
de suflet ºi nu o vor gãsi decât la tine, poporul Meu, ºi tu vei
lua în ziua aceea apã cu cofiþa ºi cuvânt de Duh Sfânt în legãturica ta, ºi vei împãrþi la cei fãrã de mângâiere. Vreau sã te
vãd cã lucrezi cu prevederea alãturi, tatã, cãci cu ea alãturi vei
gândi înainte, ºi ea va lucra înaintea pasului tãu, înaintea faptei tale. Prevederea se gândeºte înainte de orice, ºi numai fiii
lui Dumnezeu o au pe ea în lucrul lor. Fiii oamenilor nu folosesc Duhul Sfânt al prevederii, ºi de aceea nu scapã de rãu, ba
uneori lucreazã rãul cu patimã, pânã ce rãul îºi desface capcana lui ºi îl prinde pe cel ce îl lucreazã pe el.
Poporul Meu, e Duhul Sfânt deasupra ta, mãi tatã.
Luaþi Duh Sfânt, copii ai lui Israel, ºi sã se vadã cã aþi luat.
Vreau sã mai ridic din fiii tãi spre lucru, Israele. Vreau s-o vãd
pe Verginica bucurându-se în rodul ei, tatã, hrãnindu-se din
rodul ei. Binecuvântat sã fie rodul tãu cel nou, poporul Meu,
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ºi din sãmânþã sã iasã sãmânþã clipã de clipã, ºi din har sã iasã
fii ai lui Dumnezeu, ºi din Duhul Sfânt sã curgã izvoare de
cuvânt dumnezeiesc peste fãpturã.
Te voi adãpa pe tine, grãdina Mea, ºi pe fiii tãi. Voi slobozi tot timpul glasul Meu peste tine, ºi le voi spune copiilor
tãi sã ia cu trãistuþa ºi sã-þi ducã cuvântul Meu cel de bucuria
ta cu Mine, poporul Meu.
Binecuvântaþi sã fiþi voi, copii ai grãdinii Mele, grãdinã a începutului cel nou, cel profeþit prin vasul acestei lucrãri,
prin Verginica.
Binecuvântat sã fii, Ierusalime, ºi binecuvântat sã fie
începutul tãu cel nou.
Binecuvântat sã fii, Israele, poporul Meu, ºi sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu aºa cum te iubeºte pe tine Domnul Dumnezeul tãu. Pace þie! Aº sta cu tine în sfat pe veci de
veci. Voiesc sã înmulþesc focul inimii tale dupã Mine ºi dupã
lucrarea Mea cu tine. Voiesc sã te vãd arzând de duh ºi de har,
cã vreau sã te însoþeascã pe tine semnele cereºti, tatã. Pace
þie, Israele, poporul Meu, cel ce stai cu duhul treaz ºi lucrând!
Pace ºi þie, mãi Israele care te-ai dus ºi ai gustat din
vinul lumii, tatã! Întoarce-te la Mine, întoarce-te ºi nu mai sta
lângã alþi dumnezei, Israele pribeag. Întoarce-te, fiule. Eu
stau ºi te aºtept, dar vezi cum te întorci, sã nu rãmâi pe jumãtate pe afarã. Intrã înãuntru, tatã, intrã în duhul acestei lucrãri
care se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Cuvântul.
Întoarce-te, Israele pribeag, ºi ia, tatã, chipul Meu ºi asemãnarea Mea, ºi întreabã pe cei ce au tâlcul Meu ca sã te înveþe
cum sã stai dacã te întorci, cum sã intri ºi cum sã stai ºi cum
sã vorbeºti ºi cum sã taci ºi cum sã mãnânci ºi cum sã fii viu.
Binecuvântatã sã fie învierea celor ce se întorc din
moartea cea din lume, iar Eu Mã voi scula din rãstignire ºi voi
fi viu peste tot trupul tãu, poporul Meu, peste tot numãrul tãu,
ºi vom atrage nuntaºii la nuntã, ºi serbarea de nou Ierusalim
va fi frumoasã pe pãmânt.
Iatã veste cereascã: te voi aduna în curând, Israele, ºi
vom flutura steguleþe, ºi va cânta Duhul Sfânt în mijlocul tãu,
din psaltire ºi din strune, ºi vom stropi pãmântul cu Duhul
Sfânt. Voi trâmbiþa ºi voi trimite strãjerii sã te vesteascã, ºi iar
vom serba sãrbãtoarea Cuvântului, ºi lucrarea Mea se va scula în mijlocul cetãþii ei de naºtere, ºi oamenii vor vedea cã a
fost Domnul în mijlocul lor, ºi ei nu L-au cunoscut cã a fost.
Israele, pace þie, mãi poporul Meu! ºi glasuri de copii
sã iasã din tine înaintea Domnului, glasuri de copii ai Domnului, Israele. Îmbracã-te frumos, îmbracã-te curat, ºi ia cântarea cea nouã ºi mergi spre cer lângã Mine, cã Eu sunt cu
tine, sunt în întâmpinarea ta, poporul Meu, ºi Tatãl ne va întâmpina, ºi moarte nu va mai fi.
Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Israele, poporul Meu.
Amin, amin, amin.
13/26 iunie 1994

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul
Domnul a vorbit în toate vremurile pe pãmânt. Învãþãturã despre
taina iertãrii ºi a pocãinþei. Proorocie pentru viaþã fãrã de moarte.
Rãstignirea patimilor.

H

arul Meu sã fie întru tine ºi peste tine, popor al
lui Israel, cã mare este numele acesta, mãi Israele, ºi sã-l porþi tu pânã la arãtarea Mea pe norii slavei, ca sã-i
arãt lui Israel ce a însemnat acest nume în cer ºi pe pãmânt.
Pace peste tine, grãdina Mea în care-Mi deºert râul cuvântului Meu! Iar voi, strãjerii Mei din grãdinã, aveþi grijã de
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aceastã grãdinã, cãci duhul rãu se zbate împotriva acestei grãdini. Vegheaþi din zi în zi mai treji, ºi sã rãmâneþi în deºteptare bine chivernisitã, cãci harul Meu va mistui toatã musca
rea, toatã omida care vine din afarã, zbãtându-se sã-ºi facã loc
de aºezare pe vreo ramurã a grãdinii Mele. Vegheaþi, ca sã fiþi
plini de har în toatã vremea, ca sã fiþi plini de pacea Mea pe
care mereu o lucrez peste voi, cã fãrã ea Eu sunt olog ºi ciung
ºi mut ºi orb la voi. Fãrã pacea Mea din voi Eu sunt neputincios, tatã, chiar dacã sunt Dumnezeu. Voi sunteþi mâinile ºi
picioarele Mele ºi lucrul ºi umbletul Meu; voi sunteþi graiul
Meu; voi sunteþi harul Meu din vremea aceasta, cãci harul din
vremea aceasta este un har despre care nu s-a mai pomenit
prin veacuri. Credinþa voastrã din vremea aceasta este o credinþã despre care nu s-a pomenit în poporul lui Israel. Eu pe
Israel l-am avut de popor. Eu în mijlocul lui am avut lucrare
de cuvânt ºi fir ceresc pe pãmânt ºi domnie prin profeþi ºi prin
apostoli ºi prin sfinþi ºi prin îngeri, tatã.
Iatã, mãi poporul Meu, Eu am vorbit toatã vremea pe
pãmânt ca ºi în cer, dar cu cine am vorbit pe pãmânt, aceia s-au
fãcut prooroci. ªi tu când te mai faci prooroc? Prooroc înseamnã om care vorbeºte cu Dumnezeu, om cu care vorbeºte
Dumnezeu. O, mãi Israele, sã te uiþi, tatã, în cartea cerului ºi
sã vezi bine ºi sã înþelegi, cã Eu cu cine am vorbit între oameni, aceia s-au fãcut prooroci ºi îngeri, s-au fãcut cãpetenii
ºi apostoli, s-au fãcut arhierei ºi preoþi ºi împãraþi, tatã, s-au
fãcut voievozi ºi învãþãtori cereºti între oameni ºi peste Israel,
dar azi vorbesc de patruzeci de ani cu tine ºi nu te pot ridica
la nici una din aceste trepte, mãi poporul Meu. Uitã-te la lume, tatã, cã se înalþã mereu pe treptele ei ºi se fac din ea cãpetenii ºi cârmuitori ºi arhierei ºi patriarhi ºi prooroci, mãi
poporul Meu. ªi tu, tatã, Mã ai pe Mine deasupra ta cu cuvânt
ºi cu har ºi cu darurile cele pentru sfârºit, ºi cum sã fac Eu cu
tine sã te fac vrednic de treptele cereºti pe pãmânt?
Eu cu proorocii lumii n-am ce sã fac, cu mai-marii lumii n-am lucrare, cã Eu n-am prietenie cu necredincioºii ºi cu
cãlcãtorii poruncilor Mele cele cereºti ºi sfinte. Aceºtia zic ºi
ei cã au pe Domnul, dar nu-i adevãrat, tatã, cãci scris este:
«Cu cei necuraþi nu voi ºedea». Dar nici þie, creºtine al lui
Iisus Hristos, nu þi se cade sã stai în prietenie cu necredincioºii. ªi dacã stai, ce mai eºti tu atunci? Tu zici ºi atunci cã eºti
creºtin, dar Eu nu zic tot aºa. Eu zic ca Mine, nu ca tine. Eu
zic ca legea Mea cea sfântã, nu ca a ta, mãi popor greoi la fire
ºi la voinþã ºi la curãþenie de duh ºi de fire ºi de trup, tatã, cã
tu zici cã e glumã Scriptura care spune despre Mine cã nu voi
sta la masã cu cei necuraþi, cu cei necredincioºi, care nu pãzesc legile Mele. ªi iatã, vine vremea sã închid porþile harului, ºi vine vremea sã pun în cinste lucrarea Mea de cuvânt,
cãci lucrarea aceasta de cuvânt este cortul Meu peste tine, este acoperãmântul Meu deasupra ta, Israele. ªi pe cine trebuie
sã stea acest cort? Peste cine, mãi poporul Meu? cã tu te-ai învãþat sã intri ºi sã stai cum vrei tu, dar iar îþi amintesc: «Cu
cei necuraþi nu voi prânzi».
ªi ce înseamnã necurat? Cel ce nu stã cum e voia Mea,
acela este necurat. Cel ce stã în voia lui, cel ce nu ascultã de
cuvântul Meu, cel încãpãþânat, cel fãrã de ruºine, cel cârtitor
ºi duºmãnos, cel mofturos ºi pretenþios, cel ce umblã cu lumea de mânã, cel ce se uitã peste hotar, cel ce are gânduri lumeºti ºi trupeºti, acela este necurat pentru cer ºi pentru acest
cort, adicã pentru aceastã lucrare care acoperã pe Israel. ªi
iatã, Israel s-a învãþat sã stea cum o fi, ºi nu curat cum e voia
Mea. Dar iatã ce rosteºte Domnul acum: cel ce voieºte sã intre ºi sã stea în lucrarea aceasta de cuvânt din cer, acela sã se
cerceteze pe sine ºi sã se spele bine în vasul acesta, în râul
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acesta, sã se spele de pãcatele sale ºi numai aºa sã se strecoare
sub cortul acesta, cã voi pune îngeri de jur împrejur, ºi am
pus, ºi voi pune, ºi nu se va mai sãri peste porþi. Altãdatã nu
intrau creºtini nebotezaþi în împãrãþia Mea, ºi aºa voi lucra ºi
cu tine, mãi poporul Meu, ºi nu vei mai putea intra nepocãit
în cortul acesta, în biserica aceasta de nou Ierusalim, cã tu,
mãi Israele, aºa eºti numit în cer: biserica Noului Ierusalim.
Poate cã tu n-ai ºtiut care este numele bisericii tale. ªi iatã,
tatã, taina de bisericã este înfricoºãtoare, ºi tu stai în ea nepocãit ºi necurãþat. Nu mai sta aºa, Israele. Curãþã-te, cã aºa se
zice: „Cei chemaþi, ieºiþi, ºi sã nu rãmâneþi, iar cei credincioºi, rãmâneþi ºi rugaþi-vã Domnului“, cã lucrarea cuvântului Meu este pâine cereascã, ºi în cine nu se lasã ea cu rod,
acela n-are parte de aceastã pâine, acela n-o primeºte, tatã, ºi
el nu ºtie; nu ºtie, cã el doarme în vremea mesei, doarme ºi
cu duhul, ºi cu trupul, ºi cu auzul, ºi cu inima. Doarme creºtinul la cuvântul Meu ºi zice cã e creºtin, ºi zice cã vine sã se
împãrtãºeascã cu hrana cuvântului Meu.
Eu am voit de multe ori sã vã arãt cu arãtare cereascã
felul lucrãrii Mele de cuvânt, sã las vãzutã slava de îngeri,
care are lucrarea de a hrãni pe poporul Meu cu cuvântul Meu,
dar n-am putut lãsa descoperitã aceastã slavã, cãci creºtinii
Mei au îndrãznit mereu ºi au fãcut pãcate ºi dupã ce au cunoscut lucrarea Mea, înfricoºãtoare lucrare de cuvânt ceresc,
cuvânt purtat pe îngeri ºi pe slavã cereascã. Dar Eu, tatã, n-am
sã Mã împac cu aceastã amestecãturã, ºi pe cel necurat îl voi
scoate din acest ogor, ca pe un pom fãrã de rod, ca pe o ramurã plinã de omizi ºi de muºte; cã mare ºi cereascã este aceastã
lucrare, ºi nu este omeneascã, ci este dreaptã ºi cereascã, mãi
Israele, dar creºtinii au stat cu gândul lor lângã acest izvor ºi
au fost încãrcaþi de pretenþii ºi au cerut mereu sã le grãiesc
dupã cum era felul lor ºi statul lor. O, sã iei felul Meu peste
tine ºi sã stai fãrã pretenþii cu cerul ºi sã înveþi viaþa cea cu
smerenie ºi sã pãstrezi acest aluat pentru toatã vremea, ca sã
ai cu ce creºte, mãi creºtine.
Iatã, astãzi este sãrbãtoare creºtineascã pe pãmânt, ºi
tu, Israele, serbezi cu Mine. Lumea serbeazã cu lumea, ºi tu
cu Mine, tatã. Ne-am adunat în bucheþel de mlãdiþe tinere, bucheþel de muguri în mâna Mea, ºi stau cu tine în mâna Mea ºi
grãiesc cu tine. I-am adunat pe cei tinerei ºi am fãcut un buchet, ºi îl parfumez cu miresme noi, de cuvânt nou, ºi vreau
sã am grijã de bucheþelul cel tânãr, ºi el sã aibã grijã ca ºi
Mine, ºi sã lucrãm acelaºi fel de lucru unii spre alþii.
Poporul Meu, sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu,
Care te iartã pe tine de ºaptezeci de ori câte ºapte, dar sã nu
foloseºti acest cuvânt în bãtaie de joc, ci sã stai în aluatul
smereniei, popor mititel. Cu tine vreau sã ies spre neamuri,
popor mititel ºi tinerel, dar sã ºtii sã stai cu Mine, sã ºtii cum
sã stai ºi cum sã-þi fie statura. Sã nu judeci pe Domnul Dumnezeul tãu ºi sã nu-L ispiteºti ca ºi cei mai mari, ºi tu sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu cu inima ºi virtutea toatã, ºi
cu gândul ºi cu fapta, cu sufletul tãu cel dumnezeiesc, cãci sufletul este dar dumnezeiesc peste trupul tãu, ºi trupul tãu nu
este nimic fãrã sufletul Meu în sufletul tãu pe care-l ai de la
sufletul Meu suflat. Sã nu foloseºti în bãtaie de joc taina Mea,
cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Care te iartã de ºaptezeci
de ori câte ºapte, mãi Israele. Dar ce vrei tu sã-þi iert? Cã fii
atent, Eu la masã cu tine nu stau dacã nu eºti curat. Cine M-a
întrebat pe Mine despre iertarea greºalelor? ªi Eu ce am rãspuns? Voi ºtiþi, mãi copii ai lui Israel? Eram cu apostolii Mei
ºi îi învãþam ca sã ºtie ºi ca sã împlineascã ce le spun, ºi le-am
spus aºa: «De-þi va greºi þie fratele tãu, mergi ºi dojeneºte-l
între tine ºi el, ºi dacã te ascultã, ai câºtigat pe fratele tãu. ªi

dacã nu te ascultã, mai ia cu tine unul sau doi fraþi pentru
mãrturie. ªi dacã nici aºa nu se lasã câºtigat, adu-l în sfatul
bisericii. ªi dacã fratele nu se înduplecã, acela sã-þi fie ca pãgân, nu ca frate. ªi ce legi, legat este; ºi ce dezlegi, dezlegat
este pe pãmânt ºi în cer», dupã cum este scris. Dacã un frate
þi-a greºit ºi se întoarce pocãindu-se, iartã-l. Dacã se întoarce
iartã-l. Vedeþi voi ce tainã? ªi dacã nu se întoarce, du-te tu ºi
încearcã. ªi dacã nu se întoarce, mai ia cu tine unul ºi doi. ªi
dacã nu se întoarce, dã-l sfatului bisericii. ªi dacã nici aºa nu
se întoarce, sã-þi fie þie ca un pãgân, ca un cãlcãtor de lege. ªi
s-a sculat Petru ºi M-a întrebat: «De câte ori, Doamne, va fi
sã iert pe fratele care-mi greºeºte? De ºapte ori, oare?». ªi
atunci am zis: «Nu de ºapte, ci de ºaptezeci de ori câte ºapte
sã ierþi pe cel care-þi greºeºte þie dacã se întoarce cel ce þi-a
greºit». Dar fii atent la mersul fratelui cel vinovat, ca sã vezi
dacã ºi el iartã pe cel ce-i greºeºte lui, ºi învaþã-l taina iertãrii,
tatã, ºi sã-i spui celui iertat sã ierte ºi el fratelui care-i greºeºte
lui, cã dacã nu, acela este slugã vicleanã, care nu iartã din inimã pe fratele sãu.
Mãi copii, dacã Israel avea slava Mea vãzutã înaintea
lui, de ce a mai cãzut de la faþa Mea? Îl cãlãuzeam cu stâlp de
foc ºi cu stâlp de nor, ºi tot în zadar a fost, tot necredincios a
murit Israel, necinstind minunea Mea din calea lui. Aºa este
ºi aceastã minune a cuvântului Meu, cu care stau înaintea ta,
Israele, cã te-am luminat cu lumina cea de la început, pentru
cã la început era Cuvântul, ºi Dumnezeu era Cuvântul, ºi
Dumnezeu este ºi acum Cuvântul ºi lumina, precum la început; ºi te-am condus cu acest stâlp luminos, poporul Meu,
ºi te-am iertat de ºaptezeci de ori câte ºapte, ca apoi sã înveþi
sã stai cu Mine. ªi de ce te-am iertat? O, mare lucru este sã
ºtii sã-Mi rãspunzi de ce te-am iertat. Te-am iertat ca sã fii curat ºi spãlat de pãcate ºi ca sã te pun apoi la masã cu Mine, la
masa cuvântului Meu, sã te pun curat, cã scris este: «Cu cel
necurat nu voi mânca». Iatã, de aceea te-am iertat. Te-am iertat ca sã te curãþ prin taina iertãrii, ºi apoi sã te folosesc pentru Mine, sã te folosesc cu duhul ºi cu trupul tãu, sã am Eu
duhul ºi trupul tãu, ºi sã fii al Meu apoi. ªi de unde aºa? cã tu
Îmi dai în cap cu cuvântul iertãrii cea de ºaptezeci de ori câte
ºapte. Dar Eu altfel te-am învãþat. Nu aºa te-am învãþat sã înþelegi, ºi de aceea îþi spun: sã nu iei în bãtaie de joc aceastã
tainã, mãi poporul Meu. Ce am spus Eu atunci? Am spus:
«De-þi va greºi þie fratele tãu», þie, dar nu Mie; de-þi va greºi
þie, nu de va pãcãtui Mie. De-þi va greºi þie, iartã-l, prin pãrerea lui de rãu. Vezi tu, tatã, cã am dreptate când îþi spun cã nu
ºtii sã-þi alegi ºi sã cunoºti care este aproapele tãu? Dacã un
creºtin, aºa zis creºtin, pãcãtuieºte Mie, acela mai este al
Meu? acela mai este al tãu? Ce fel de aproape al tãu mai este
acela dacã aproape al Meu nu este el? Acela Mã sapã, nu Mã
apropie. Acela Mã alungã, Mã pironeºte cu pãcatele sale.
Aºa erai tu, mãi Israele, când te-am chemat ca sã-Mi fii
aproapele Meu, ºi Eu, aproapele tãu, ºi te-am iertat ºi de pãcate, ºi de greºale apoi, ca sã fii curat ºi ca sã pot pune masã
cu tine, ºi þi-am spus: «Dacã nu vei fi ca pruncul, nu vei intra
cu împãrãþia Mea, cu masa Mea». ªtii cum am fost Eu cu tine, mãi Israele? Am fãcut ceea ce am zis Eu când am zis de
omul cu o sutã de oi, care a lãsat pe cele nouãzeci ºi nouã ºi
s-a dus dupã una rãtãcitã, ºi dacã se întâmplã s-o gãseascã, sã
se bucure de ea mai mult decât de cele nouãzeci ºi nouã. Aºa
am vrut Eu sã Mã bucur cu tine, iubitul Meu Israel, ºi te-am
aflat ºi te-am iertat prin darul Meu, ca sã fii curat ºi ca sã pot
sta în mijlocul tãu cu masa cuvântului Meu. I-am lãsat pe cei
drepþi din cer, ºi M-am coborât pe pãmânt la tine, tatã, aºa
cum omul cel cu o sutã de oi le-a lãsat pe cele drepte, nouã-
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zeci ºi nouã, ºi a plecat dupã cea rãtãcitã. Am venit pe pãmânt
la tine, tatã, ca sã te caut ºi ca sã te numãr în ceata drepþilor
cei curaþi, ºi sã lucrezi ce a mai rãmas nelucrat de ei, ce n-au
mai apucat ei sã lucreze. Sã lucrezi ºi tu în ogorul drepþilor,
ca sã iei ºi tu platã de drept ºi de prooroc ºi de apostol ºi de
înger, tatã.
Mãi poporul Meu, mare este taina pocãinþei, ºi când te
voi vedea cu ea întru tine? Când, oare? «Cel ce-þi greºeºte þie
ºi nu se întoarce pocãindu-se, sã-þi fie þie ca un pãgân ºi ca
un vameº»; aºa am spus Eu. Acela n-are lucrarea pocãinþei, n-are
pe Dumnezeu acela. Sã-þi fie þie ca un pãgân unul ca acela.
Dar cel ce pãcãtuieºte faþã de stãpânirea cea cereascã, faþã de
domniile cereºti, faþã de îngeri ºi de sfinþi, acela cum sã-þi fie?
Vrãjmaºul lui Dumnezeu cum sã-þi fie þie? Cel ce pãcãtuieºte
asupra Duhului Sfânt, cum sã-þi fie acela? Cel ce pãcãtuieºte
împotriva cuvântului Meu rostit în vremea aceasta, acela cum
sã-þi mai fie þie?
Iatã, Israele, vine vremea sã fac aºezare nouã ºi tare în
mijlocul tãu, ca sã am pe pãmânt, ºi sã vadã omul pãmântului
faþa lucrãrii lui Dumnezeu peste cei cu lege ºi peste cei fãrã
de lege; peste cei cu lege din poporul Meu, ºi peste cei fãrã
de legea Mea în poporul Meu, ºi poporul Meu va învãþa ºi va
lucra ºi va avea atunci legea cereascã pe care am lãsat-o Eu
spre lucru, ºi nu va mai pãtrunde sub acest cort de cuvânt
dumnezeiesc cel necurat cu ascultarea ºi cu credinþa ºi cu
inima ºi cu fapta mâinilor sale ºi a inimii sale. Cel pretenþios
se va umple de ocarã atunci, ºi va suferi ruºinea care vine de
la lucrarea îngâmfãrii sale, ºi nu va mai lua în bãtaie de joc
taina pocãinþei ºi a umilinþei, cã Dumnezeu a avut milã mare
de acest popor, ºi minunatã este taina aceasta ca sã i se ierte
omului de ºaptezeci de ori câte ºapte. Aceasta este lucrarea
umilinþei de duh, ca atunci când îi greºeºti fratelui tãu, sã
mergi sã-i spui sã te ierte, sã-þi vezi greºeala ºi sã repari iubirea pentru fratele tãu ºi sã-l iubeºti. Pocãinþa aceasta este o
iubire care te face sã-l iubeºti pe aproapele tãu mai mult decât
pe tine însuþi, sau mãcar ca pe tine însuþi.
Omul îndumnezeit nu stã cu greutãþi pe suflet, ºi se
duce ºi le dã jos, se duce la fratele lui ºi cere ajutor, ºi cere
iertare ºi sfat ºi sprijin de la Dumnezeu, adicã de la fratele
sãu, cã rãu este de omul care dupã ce se naºte în pãcate ºi trãieºte în pãcate, sã mai ºi moarã în pãcate; greu este, greu de
tot, dar omul pãgân nu ºtie ce înseamnã Dumnezeu. Mai greu
este de cel ce se zice cã e creºtin, cã a auzit cât de cât de pocãinþã. Greu este de unul ca acesta cãruia i s-a iertat de ºaptezeci de ori câte ºapte, ºi sã mai moarã tot în pãcate. Unul ca
acesta e mai de plâns decât orice om pãcãtos care nu cunoaºte
pe Dumnezeu. Minunat lucru este sã se hrãneascã omul cu
Trupul ºi Sângele Domnului, dar greu pãcat este ca omul sã
se apropie nepocãit de aceastã milã dumnezeiascã.
O, Israele, sunt cutremurat, tatã, cã ºi tu tot aºa eºti.
Eºti nepocãit întru mila aceasta ºi mãnânci din ea nepocãit,
nevindecat, ºi zici cã de aceea iei, ca sã te cureþi. Dar trebuie
sã fii pregãtit, sã fii curãþat, sã fii iertat când mãnânci mila
Mea, ºi apoi sã nu mai mori, cãci cel ce moare iar, acela n-a
luat din viaþa Mea, acela n-a luat din moartea Mea. Minune
mare este aceastã tainã: ca sã þi se ierte de ºaptezeci de ori
câte ºapte. ªi tot în pãcat sã stai? ºi tot în pãcat sã te sfârºeºti?
Mãi poporul Meu, nu mai lepãda de pe tine pocãinþa,
tatã. Cel ce dã de la el pocãinþa, acela cade iar. Dacã faci aºa,
nu mai sta, nu mai intra sub acest cort, sub acest acoperãmânt
al cuvântului Meu, cãci cuvântul acesta te va osândi ºi te va
însemna ºi te va da deoparte ca pe un putregai. Nu mai intra
cu hainã murdarã ºi strãinã, cã nu se cheamã cã intri dacã vii
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aºa sub acest acoperãmânt, ºi se cheamã cã intri sã strici, sã
întinezi, sã jefuieºti, sã culci puterea Mea la pãmânt ºi sã te
faci stricãtor de cele sfinte, de popor sfânt, sã te faci ucigãtor
de popor sfânt, care voieºte cu Mine, care voieºte ca Mine ºi
nu ca tine. Dacã tu nu dai sã înveþi lucrarea pocãinþei, ºi în care lucrare sã rãmâi pentru vecie, nu mai sta cu poporul acesta.
ªi dacã eºti obraznic ºi stai, nu se cheamã cã stai, ºi altfel se
cheamã, ºi nu-þi foloseºte, cum nici pânã acum nu þi-a folosit
nimic, aºa cum nu þi-a folosit iertarea Mea ca sã te fac curat
de pãcatele cu care erai venit la Mine. Dar cu Mine nu se fac
pãcate, tatã; cu Mine se stã fãrã sã pãcãtuieºti, se stã aºa cum
cere împãrãþia Mea cea din cer, se stã cu trupuri cereºti, aºa
cum spune Scriptura despre cei ce sunt ai lui Hristos, care ºi-au
rãstignit trupul ºi poftele ºi patimile cele de dinainte de
înviere; ºi se stã viu ºi nu mort în împãrãþia cea vie a Mea,
întru care te-am aºezat venind cu ea la tine, cã am venit la tine
pe pãmânt ca sã stau cu tine ºi ca sã nu mai pãcãtuieºti dacã
Eu stau cu tine.
O, mãi poporul Meu, ascultã, tatã, sfatul cuvântului
Meu, cãci cuvântul Meu este cortul cel sfânt deasupra ta, ºi te
numesc popor al cortului sfânt, popor al Noului Ierusalim,
care s-a coborât din cer, dupã cum este scris: «Iatã cortul lui
Dumnezeu între oameni, ºi va sãlãºlui cu ei, ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Însuºi Dumnezeu va fi cu ei, ºi moarte nu va mai
fi». Auzi tu, mãi Israele, cã moarte nu va mai fi? ªi cum vine
asta, mãi poporul Meu? Se mai poate moarte sub cortul
acesta? Se poate moarte în bisericã, popor al Noului Ierusalim? cã aºa este numele bisericii tale, poporul Meu de azi. Tu
te numeºti popor al bisericii Noului Ierusalim, din pricina
cortului sfânt, care te acoperã pe tine, cãci cuvântul Meu cu
care stau deasupra ta este cortul Meu peste tine, popor al bisericii Noului Ierusalim care a venit din cer la tine; la tine pe pãmânt, cãci dacã Eu M-am coborât la tine pe pãmânt, Eu sunt
însoþit de slava Noului Ierusalim, care te acoperã pe tine, mãi
Israele fãrã de minte, fãrã de ochi, cã nu mai faci ochi, tatã.
Ia de la Mine pocãinþã ºi ochi ºi minte ºi duh ºi viaþã sfântã.
Ia, ca sã poþi sta sub cortul Meu, popor al cortului sfânt. Auzi
tu cã moarte nu va mai fi sub acest cort? Adicã pãcat nu va
mai fi. Intrã, tatã, sub cortul acesta. ªi prin ce sã intri? Prin
sfinþenie, mãi poporul Meu. Am pus peste tine strãjeri, ºi voi
mai pune, ºi sã te înveþe ei ce înseamnã sfinþenie, ce trebuie
sã faci ca sã ai sfinþenie.
Mãi fiilor, cuvântul Meu este sfânt ºi cere de la voi
sfinþenie. Trupul ºi Sângele Meu este sfânt. Fiþi ºi voi sfinþi,
cã altfel nu pot sã vã numesc fiii Mei, ºi vã numesc furi, tatã.
La sfânta slujbã vorbeºte preotul, ºi e sfântã slujba, dar la voi
vorbeºte Domnul, mãi fiilor, ºi tot sfântã este slujba Domnului. Cã iatã, am venit la voi pe pãmânt ºi nu M-aþi cunoscut,
ºi cel ce nu M-a cunoscut nu Mã poate cunoaºte acum, cã
acum Eu am luat trupul care Mi-a fost sãlaº ºi adãpost, ºi dacã
atunci când aveai în faþã trupul în care Mã adãposteam n-ai
putut sã Mã cunoºti, acum nici atât n-ai minte, creºtine. Dacã
n-ai avut atunci minte, acum n-ai nici cât atunci, cã acum Eu
grãiesc de sus, din nori, din vânt, din vãzduh ºi prin îngeri;
acum s-a luat culcuºul Meu dintre voi dacã nu M-aþi cunoscut. Dar sã Mã cunoascã fiii tãi cei mai mici, ºi sã rãscumpãr
prin ei vremea Mea pierdutã cu tine, Israele de la sfârºit, care
ai fost tot atât de împietrit ca ºi cel de demult, care a vãzut focul ºi norul înaintea lui, ºi tot M-a tãgãduit. ªi tu ai avut sãlaºul Meu în mijlocul tãu, ºi tot aºa, ºi tu M-ai tãgãduit ca
acela.
Mãi poporul Meu, când aveai vrãjmaºii la pândã în
calea ta cu Mine, tu te furiºai ºi veneai sã bei ºi sã te saturi ºi
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sã ai putere, Israele. Veneai pe dealul acesta la izvorul Meu,
veneai sã bei, tatã. ªi acum nu mai ai pe vrãjmaºi la pândã, cã
Eu i-am luat de pe pãmânt ca sã-þi fac þie loc ºi sã nu te mai
pândeascã, ºi tu, tatã, azi nu lucrezi ce te-am învãþat Eu patruzeci de ani. Acum când te vezi liber, dai sã-þi pierzi mintea
ºi inima ºi gândul de la Mine, ºi credinþa ºi frica, tatã. Oamenii pãmântului care învaþã pe oameni, aceia ºi-au pierdut
judecata ºi lucreazã totul fãrã Dumnezeu pe lume, lucreazã ei,
ºi te cheamã ºi pe tine sã te facã sã-þi pierzi judecata cea de la
Mine, cã tu stai în faþa icoanei omului ºi te uiþi la deºertãciune
ºi înveþi, cã icoana vorbeºte cuvinte deºarte ºi îþi rãscoleºte firea ºi trupul ºi simþul, ºi iei ºi guºti vinul desfrânãrii Babilonului; bei ºi cu ochiul, ºi cu urechea, ºi cu gura, ºi cu inima,
ºi cu gândul, mãi poporul Meu, cã nu s-a prins pocãinþa de
tine pânã acum, ca sã fi fost viu ºi sã nu cauþi cu cele moarte
ale vremii tale. Ca roua pe iarbã a stat învãþãtura Mea peste
tine, ºi te-am învãþat tãria ºi desãvârºirea ºi credincioºia, ca sã
nu bei din vinul lumii ºi al desfrânãrii, ºi te-am pãzit, ca pe
lumina ochilor Mei te-am pãzit, iubitul Meu Israel. Aºa cum
vulturul se roteºte deasupra cuibului în care-ºi are puii, aºa
am stat Eu deasupra ta, Israele, poporul Meu de azi, ca sã Mã
iubeºti pe Mine, Tatãl tãu, ºi sã nu iubeºti alt dumnezeu. ªi tu
te-ai fãcut îndãrãtnic ºi M-ai bãtut în cuie ºi nu M-ai lãsat sã
fiu Eu Domn înãuntrul tãu ca sã fii curat ca Mine, tatã; ºi Mã
doare de truda Mea, cã iatã, tu nu-Mi slujeºti acum, cã tu þii
la trup, creºtine, ºi nu eºti fiul Meu dacã faci aºa. Ispita poftei
trupeºti când se aprinde în om, omul Îl scoate numaidecât pe
Domnul de pe tronul inimii lui, cã uitã omul de Dumnezeu.
Oricât de creºtin ai fi, Îl uiþi atunci pe Domnul, ºi Îl scoþi afarã
cu voia ta, ºi chiar de nu-L uiþi, tu tot primeºti pãcatul sã se
nascã în tine. Atunci Domnul iese dinãuntrul tãu, cã El a fost
ispitit de toate, dar de pãcat n-a fost ispitit.
Iatã, omul nu are pe Dumnezeu în el, pentru cã omul,
toatã viaþa lui îºi slujeºte lui ºi nevoilor lui trupeºti ºi poftelor
trupului. Necazurile trupeºti ºi sufleteºti sunt ispite binefãcãtoare mântuirii atunci când omul le ia ca pe niºte medicamente pentru întoarcere la viaþa cea de veci, ºi iatã, mãi fiilor,
Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât pe pãmânt la voi, ºi
vã spun cã cei de la început n-au avut darurile voastre. Vreau
sã vã fiu Pãrinte ºi vreau sã vã numesc pe voi fii ai Mei, ca sã
vã fac cunoscute toate lucrurile Mele, tatã. Cei de la început
n-au avut ce aveþi voi dãruit, cã la voi S-a coborât Dumnezeu
cu lucrare de conducere ºi cu har ºi cu cuvânt peste voi. ªi Mã
uit mereu peste voi ºi peste mersul vostru ºi nu vreau sã vãd
cum voi cãlcaþi în picioare harul Meu ºi cuvintele Mele. Eu
vreau sã vã ajut sã scãpaþi de jugul necredinþei, cãci cel ce
aude cuvintele Mele ºi nu le împlineºte în toatã clipa ºi starea,
ºi face altfel, acela are pe el jugul necredinþei.
Mãi creºtinilor, fiþi fiii Mei, cã robul nu ºtie ce face stãpânul sãu, dar fiul ºtie lucrurile tatãlui sãu. Fiþi fiii Mei, cã
dacã nu vã veþi învrednici sã auziþi peste voi cuvintele Duhului Sfânt ºi dacã nu vã veþi ridica ºi nu vã veþi îndrepta, sã ºtiþi
cã ºi voi veþi avea parte de întunericul care vine ºi se lasã peste lume, se lasã de-acum; sã ºtiþi cã ºi voi veþi suferi dacã nu
veþi asculta, cã v-am profeþit din cer cã voi porunci fiarelor sã
iasã din culcuºurile lor ºi sã le dau hranã pe oamenii de pe pãmânt. Am profeþit cã voi desface porþile cerului ºi voi coborî
foc, ca pe vremea Sodomei ºi a Gomorei, peste desfrânaþii
pãmântului, ºi vor arde desfrânaþii ca lemnele uscate, ºi ar fi
ruºine grea pe voi, creºtinii Mei, sã mergeþi sub foc ºi sã
ardeþi cu desfrânaþii ºi cu necredincioºii ºi cu cei ce M-au înºelat. Ruºine mare ar fi pe voi sã mergeþi ºi voi cu nelegiuiþii
ºi sã strigaþi la morminte sã iasã morþii ºi sã intraþi voi în mor-

minte. E ruºine, tatã, pentru voi, sã mergeþi cu necredincioºii
sã strigaþi la munþi sã vã acopere ca sã vã ascundã de mânia
Mea, cã Eu v-am profeþit vouã cã în zilele acelea, ºi întunericul, ºi fiarele care vor sfâºia, ºi focul care va arde, ºi morþii
care vor ieºi, ºi munþii care vor fi strigaþi, toate vor prooroci
ruºinea voastrã. Cã Eu v-am spus vouã cã toatã firea este martorã înaintea venirii Mele ºi va rosti judecata voastrã, cã M-aþi
avut pe Mine prooroc între voi, ºi voi aþi fost creºtini rãi ºi neascultãtori; cã dacã nu Mã veþi asculta cu sfinþenie ºi cu curãþenie, veþi fi ºi voi rãpiþi de fiarele sãlbatice ºi veþi fi sfâºiaþi
ºi voi cu lumea cea fãrã ascultare, dupã cum este scris: «Unul
va fi rãpit, ºi altul va fi lãsat».
Mãi poporul Meu, duhurile rele stau pâlcuri, pâlcuri în
jurul vostru, în jurul tãu, creºtine, dar sã crezi ce-þi spun Eu,
mãi fiule creºtin, ºi sã veghezi ca nimeni altul, mãi poporul
Meu. Eu în cer împãrãþesc. Dar vreau sã împãrãþesc ºi pe pãmânt precum în cerul sfânt, dar sã fii sfânt, mãi Israele, sã fii
poporul Meu cel sfânt ºi sã-Mi fii fiu. Iatã taina Mea cu tine,
ca sã fii ca Mine, pentru cã poporul Meu este fiul Meu, popor
de fii ai lui Dumnezeu.
Eu, Fiul lui Dumnezeu, sunt pildã pentru tine, Israele,
cã numai lui Israel i-am fost Dumnezeu ºi atunci, iar azi numai þie îþi sunt Dumnezeu, cã lumii nu-i sunt Dumnezeu. Lumea are dumnezeul ei, îl are pe prinþul lumii, iar tu Mã ai pe
Mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, dar sã nu semeni cu
fiii lumii, tatã, cu fiii Sodomei sã nu semeni, ºi sã semeni cu
Mine întru trãirea ta, ºi sã fii aºa cum am fost Eu, blând ºi
smerit cu inima, ca sã fii fratele Meu ºi sã fii popor de fii ai
Tatãlui, popor al lui Dumnezeu sã fii, popor de fraþi ai lui
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Mãi poporul Meu, iatã, trebuie sã semeni cu Mine, ºi tu
ce zici de taina aceasta? Eu nu defãimez pe Tatãl Meu cu nimic, ºi semãn cu El, nu cu lumea, mãi poporul Meu. Hãinuþa
Mea seamãnã cu a Tatãlui Meu; ºi purtarea Mea, tot aºa; ºi
slujirea Mea, la fel, ºi Tatãl Meu vã cere sã fiþi asemenea cu
Mine, cã nimeni nu va fi ca tine, Israele, dacã tu vei semãna
cu Mine. Sã te am pe tine frate, ºi sã fii viu cu trupul, precum
ºi Eu sunt, ºi sã nu mai mori cu trupul, sã nu mai mori tu, cel
ales acum pentru nemurire. Dar dacã nu vei semãna cu Mine,
vei muri, fiule. Eu te-am iubit ºi am cerut la Tatãl sã nu mai
mori nici cu trupul, nici cu duhul, poporule al Meu, dat Mie
de Tatãl, dar asta nu se poate fãrã sã meriþi, fãrã sã semeni cu
Mine.
Eu sunt pilda pe care a dat-o Tatãl ca sã vã uitaþi ºi sã
vã luaþi dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cã ºi Eu am fost în
toate ispitit, în afarã de pãcat, Israele, poporul Meu de azi, ºi
tot aºa ºi tu trebuie sã trãieºti. Cum aºa? Pãi, Eu am fost cel
mai mic, cel mai smerit, cel mai umilit, cel mai dispreþuit între oameni, cã pe unii ca aceºtia îi iubeºte Tatãl. Aºeazã-Mã
în faþa ta ºi vezi ce faci de-acum, ºi te rãstigneºte ºi tu, ºi stai
pe cruce cum stau Eu, ºi nu te mai da jos de pe cruce, cãci cel
pironit pe cruce nu mai are voia sa. Cel ce ºi-a rãstignit trupul
ºi voia trupului, este viu în Duhul Sfânt, este ca Mine ºi face
minuni în trup ºi înviazã morþii ºi vindecã de patimi ºi mântuieºte de la pieire pe mulþi din cei ce se uitã la un frate de al
Meu care seamãnã cu Mine în lume. Stai aºa, rãstignit, pânã
la înviere, cã ºi Eu tot aºa am stat, ºi tu sã nu faci altfel. Sã nu
scoþi mâna din cuie, ºi nici picioarele, ºi nici trupul, cã dacã-þi
scoþi trupul din cuie, vei muri, ºi nu vei mai trãi întru Mine ºi
întru Tatãl. Aºa i-am spus ºi lui Adam, i-am spus cã dacã nu
va asculta, va muri, ºi nu va mai trãi, dar el n-a crezut, ºi s-a
lãsat înºelat. Tu sã nu te mai laºi înºelat, cã ai vãzut ce a pãþit
Adam dacã s-a ridicat prin neascultare. Stai aºa cu Mine pânã
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la venirea Mea pe nori când voi fi desãvârºit prin vedere ºi
când toþi Mã vor vedea în slavã, ºi viii ºi morþii, ºi cerul ºi pãmântul, ºi toate cele vãzute ºi nevãzute, poporul Meu.
Mãi fiilor, fiþi curaþi, tatã, ºi luaþi fire dumnezeiascã în
trupul vostru, ca sã semãnaþi cu Mine. Eu am zis cã nu veþi
mai avea moarte, ºi adevãr grãiesc, dar învãþaþi lecþia vieþii ºi
nu mai daþi prilej morþii înspre voi. Fiþi fiii vieþii ºi ai curãþiei.
Unii dintre voi nu ºtiþi bine aceastã lecþie, dar am pe fiii
grãdinii Mele, cã Eu am pus la temelia acestei grãdini legea
sfinþeniei ºi a curãþeniei. Ce vei face tu, poporul Meu, când
Eu, Domnul, voi deschide porþile grãdinii Mele ca sã te trec
prin filtrul acesta? cã în ziua aceea porþile acestea vor fi vii ºi
nu vor trebui ajutate de nimeni ca sã vãdeascã pe cei buni ºi
pe cei nebuni din poporul Meu. Ce vei face, creºtine care zici
cã eºti fiul Meu? Ce vei face dacã nu eºti ºi dacã nu vei fi
gãsit fiu al Meu? Mai e o clipã, ºi aceste porþi se vor ridica, ºi
ele vor lucra cu minuni mari. Dar Eu îþi profeþesc de pe acum
sã te pregãteºti de intrare ºi sã-þi fie fapta sfântã ºi gândul
sfânt ºi cãmaºa curatã, mãi fiule, cã s-a coborât pe pãmânt
piatra ta de încercare, iar în ziua aceea se va vãdi cel cu viaþã
sfântã ºi cel cu viaþã întinatã înaintea Mea.
Eu vã învãþ, Eu vã îndemn sã Mã aveþi pe Mine în gând
ºi sã fiþi smeriþi cu inima, mãi fiilor. Iatã, sunteþi tinerei ºi trebuie sã iubiþi pe Domnul Dumnezeul vostru cu tãrie de duh ºi
de inimã, cã de afarã se luptã nejudecata minþii sã vã stãpâneascã ºi sã vã scoatã din aceastã stânã. Învãþaþi de la Mine,
cã Eu sunt blând ºi smerit cu inima. Mi-e ruºine, mãi fiule, sã
te arate lumea cu degetul pe tine în ziua aceea ºi sã râdã de
Mine cã ai fost al Meu aºa, necurat ºi strãin de cele sfinte. Sã
nu Mã ruºinezi în ziua aceea. Dar ziua aceea e lungã, tatã, e
lungã cât de la chemarea ta ºi pânã la venirea Mea. Acum e
vorba de ceas, mãi fiule, de ceasul al unsprezecelea, tatã. Reparã-þi cãmaºa zilei Mele, a zilei întoarcerii Mele, mãi Israele. Nu mai fi copil, mãi creºtine, nu mai fi copil sau bãtrân.
Nu mai fi bãtrân fãrã minte sau copil fãrã minte. Fii tânãr ºi
frumos duhovniceºte, ºi nu cumva sã te vãd când voi veni cã
eºti cu capul pe sus. Sã te gãsesc smerit, iertând pe fratele tãu
tot ce-þi greºeºte þie, ca ºi Tatãl Meu sã-þi ierte þie desaga ta cu
care ai venit ºi de care n-ai scãpat dacã iar te-ai întors sã iei
din ea, cã luând un bob din ea, ea vine iar în spatele tãu.
Iatã, te las în sfat cu strãjerii, popor mititel; te las ºi Mã
uit peste tine ca sã vãd cum înveþi tu lecþia sfinþeniei de duh
ºi de trup în care trebuie sã stai ºi sã te gãsesc stând la arãtarea Mea cea cu slavã. Sã nu cazi jos la vederea slavei Mele,
care va întrece soarele în strãlucire. Dacã vei cãdea jos, atunci
tu vei fi trupesc, iar dacã vei sta drept ºi aºteptând ºi primind
slava Mea, atunci tu vei lua din ea ºi vei fi cu Mine, asemenea
Mie, ºi toatã fãptura va ºti cã tu eºti ceresc pe pãmânt, cã tu
eºti din cer nãscut, ºi cã ai stat cu cerul.
Mãi fiilor, sã fiþi tari în sfinþenie ºi sã vã supuneþi unii
altora în cele sfinte, ºi unul altuia daþi-vã cinste, cã dacã se
mai vede între voi învinuire, Eu iau izvorul din faþa aceluia.
Pocãinþa, aºa sã fie: sã vinã cel ce a greºit ºi sã se plece, ºi sã
fie iertat de fratele sãu. ªi dacã nu vine, mergi ºi îndeamnã-l
spre pocãinþã, dupã cum este aºezarea aceasta. ªi dacã nu se
lasã câºtigat cel fãþarnic, sã fie dat în stânga acestei lucrãri.
Iar voi, strãjeri ai Mei, sã nu lãsaþi pe cel ce nu are staturã întreagã întru Mine sã vorbeascã în sfatul ºi în lucrul lui
Israel. Cel ce nu ascultã, cel mândru, cel ce face de capul lui,
acela nu este iubit de Dumnezeu, ºi nici voi sã nu-l iubiþi pe
acela. Cel ce nu are cuvânt dat de Domnul ºi îndrãzneºte fãrã
de orânduialã, acela îºi alege plata semeþiei, acela cade din
har. Eu cu har vreau sã te învãlui, Israele, dar pe fiii cei din
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tine care lucreazã fãrã de cuvântul Meu, pe fiii aceºtia îi am
cu rãcealã ºi nu cu iubire, cãci iubirea este ascultare cu smerenie, nu îndrãznealã ºi nesfialã. Am mulþi creºtini care au capul pe sus. Lasã sã-l aibã dacã aºa vor, dar aceia stau acum cu
capul în sus, ºi în ziua aceea cum vor sta? Lazãr a fost smerit
aici pe pãmânt, iar acum este în sânul lui Avraam; iar bogatul
a fost semeþ aici, ºi acum este în smerenie fãrã de mângâiere.
Învaþã-te sã fii smerit. Israele, învaþã-te odatã, ºi nu lucra fãrã cuvânt, mãi creºtine, nu lucra fãrã pãstor peste tine.
Urâtã este lucrarea ta cea fãrã de pãstor, urâtã este la faþa
Mea, ºi Eu o dau deoparte de la faþa Mea, ºi rãmâi fãrã rod
pentru ziua aceea dacã nu ºtii sã þi-l agoniseºti dupã orânduiala Mea, dacã nu strângi cu Mine, adicã prin cuvântul Meu,
ºi nu prin cuvântul tãu. Mãi fiule, fii desãvârºit ºi învaþã de la
Mine cum trebuie sã stai în acest cort, în aceastã lucrare, cã
iatã, am strãbãtut pustiul cu tine ºi tot nu te-ai cãlit ca sã ºtii
sã asculþi de Mine.
Iar voi, cei ce ascultaþi, cei ce vreþi sã vã aºezaþi bine
înaintea Mea, lãsaþi-Mã pe Mine sã vã aºez ºi staþi cum vã
aºez Eu, ºi nu mai fiþi, mãi fiilor, în gândurile voastre, ºi fiþi
în gândurile Mele ºi ale drepþilor Mei. Luaþi-vã dupã cele ce
am lucrat Eu în mijlocul oamenilor, în mijlocul vostru, ºi pãºiþi pe urmele Mele, pe urmele Domnului vostru Iisus Hristos. Eu las harul Meu peste voi, iar voi deschideþi porþile
voastre, ca sã intre harul Meu în voi ºi sã vã înveþe lucrarea
sa. Mãi fiilor, e mare lucrarea care vã cuprinde pe voi sub
cortul ei, dar fiþi deºtepþi, ca sã înþelegeþi cele cereºti ºi pilda
acestei lucrãri de cuvânt din cer izvorât, din cer coborât pe
nori. Iubiþi înfãþiºarea Mea peste voi, ºi veþi face rod pentru
cer, ºi vor învia morþii ºi vi se vor închina vouã, ºi veþi zice:
„De ce ni se închinã nouã?“. Dar nu vouã, ci Mie se închinã
dacã veþi iubi înfãþiºarea Mea peste voi.
Pace vouã de la Ioan, botezãtorul Meu! Lucraþi ºi voi
peste voi ºi peste cei ce vor crede prin voi, lucraþi botezul pocãinþei, cã a sosit împãrãþia cerurilor ºi vom merge cu ea ºi cu
haina ei din loc în loc ºi vom înveºmânta cu ea din loc în loc.
Israele, sã stai cu harul Meu încins peste mijlocul tãu,
cã Eu voi scoate sabia ºi voi închide pe cei ce prigonesc credinþa ºi îþi voi face loc þie, ºi vor crede noroadele prin tine ºi
vor lua calea spre Mine, iar tu sã fii pildã de sfinþenie ºi de înþelepciune ºi de pas ceresc pe pãmânt, Israele, poporul Meu.
Pace þie, Israele! Pace peste fiii tãi cei curaþi, ºi ridicare
peste cei slabi ºi neîmpliniþi, cã este ceasul al unsprezecelea,
mãi poporul Meu! Sunã gongul îngeraºilor ºi se desface cerul
în curând; pentru unii, cu slavã ºi cu mângâiere, iar pentru alþii,
cu spaimã ºi cu foc de îngrozire ºi de curãþire a pãmântului.
Sã fie duh de înviere ºi de pace peste tine, popor al lui
Israel, popor al Noului Ierusalim. Pace þie, poporul Meu!
Amin, amin, amin.
24 iunie/7 iulie 1994

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie
Pãrãsirea pãcatelor aduce iertarea lor. Ascultarea e mai presus decât postul ºi decât rugãciunea. Despãrþirea de duhul lumii. Mãrturisirea pãcatelor. Pilda crinilor câmpului. ªtiinþa stã împotriva
adevãrului facerii.

E

u, Domnul Iisus Hristos, Mã numesc Cuvântul
lui Dumnezeu ºi lucrez în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Numele Meu este Cuvântul
lui Dumnezeu, iar poporul Meu cel hrãnit trebuie sã poarte
numele Meu, numele Celui ce îl hrãneºte pe el. Fericit popor
este acela care stã sub aceastã pecete cereascã, sub acest aco-
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Cuvântul lui Dumnezeu

perãmânt veºnic, aºa cum a stat Noe sub cortul cuvântului lui
Dumnezeu la sfârºitul cel de la început.
Israele, popor al cuvântului Meu, Eu fac popas deasupra ta ºi stau o clipã peste tine cu cuvântul Meu. Dar mai întâi, pace þie, mãi poporul Meu! cã Eu nu pot peste tine fãrã
pacea Mea în tine, ºi tu nu poþi înþelege nimic de la Mine fãrã
pacea ta întru Mine. Iatã, de aceea nu poate creºtinul cum trebuie sã poatã cu Dumnezeu, de aceea, cã nu are pace între el
ºi Dumnezeu, adicã nu are împãcare ºi nu are îndrãznealã
întru Dumnezeu dacã nu este împãcat cu Dumnezeu, iar Eu
pe cel strãin îl þin afarã; pe cel strãin de Mine, nu pe un altfel
de strãin.
Eu binecuvintez sfatul cel de azi pentru poporul Meu
de azi, cã vreau sã mai îmbucãturesc pe cel flãmând de Mine,
pe cel dornic de cuvântul lui Dumnezeu. Eu aduc cuvântul
hranei Mele, pentru cã cel dornic îl mãnâncã ºi creºte ºi se cunoaºte credinþa lui ºi lumina lui între ceilalþi care sunt de un
nume cu Mine. Ferice þie, mãi Israele care ai credinþã în lucrarea cuvântului Meu aºa cum a avut Noe, robul Meu, care
a rãmas prin credinþa lui în cuvântul Meu de profeþie. Aºa ºi
tu trebuie sã rãmâi, dar poporul Meu ia în glumã lucrarea
cuvântului Meu, ºi de aceea n-are putere pânã la punte, cã
merge pânã la punte, ºi când sã treacã la scãpare, când sã
punã piciorul pe punte, când sã sarã în barca Mea de scãpare,
nu mai are timp sã sarã. Cã iatã, nici pe Noe nu l-a ascultat
nimeni ca sã se lase de lume ºi sã vinã cu Noe, cã Israelul
Meu, cât a avut pe copiii lui mici, a stat sã-Mi audã cuvântul
Meu de scãpare ºi de înviere ºi de salvare, dar dacã i-au crescut copiii, nu mai ºtie, cã are de lucru pentru copii, ºi apoi se
duce cu ei în lume, se duc de lângã Mine. O, ce trãdare! cã au
mâncat pânã acum din sânul Meu, ºi acum se duc la chemarea lumii. Ce pãrãsire dureroasã! Cã acum aceºtia nu mai au
timp ºi hainã de masa Mea, ºi s-au apucat sã lucreze la case
sparte ºi la duhul lumii, care seamãnã vânt ºi care spulberã
sãmânþa Mea din creºtin.
Iatã, tatã, acum sã Mã credeþi ce v-am spus Eu când v-am
spus cã greu e de omul care se cãsãtoreºte, cã dacã stã
cum-necum cu Mine în vremea cea micã a copiilor lui, el e
luat de lângã Mine în vremea mãrimii copiilor lui, mãrime
fãrã Mine, ca ºi copiii lui Iov, care în fiecare zi se distrau ºi
se adunau unii la alþii ºi uitau de Dumnezeu tot mai mult, dar
Iov se culca seara cu rugãciunea în gurã ºi se scula în zori cu
rugãciunea în inimã ºi aducea jertfã de ispãºire pentru el ºi
pentru copiii lui, pentru iertarea pãcatelor, tatã. Iov era preotul casei lui ºi aducea zilnic jertfã pentru iertarea pãcatelor
casei lui, dar pãcatele care nu se curmã ca sã nu se mai sãvârºeascã dupã rugãciunea de ispãºire a pãcatelor, pãcatele necurmate nu se iartã, tatã. Omul care se roagã lui Dumnezeu
pentru iertarea pãcatelor lui, nu i se iartã pãcatele dacã nu le
curmã dupã ce se roagã de iertare. Iatã, copiii dreptului Iov
n-au cãpãtat iertarea pãcatelor, pentru cã ei stãruiau în ele
zilnic, cã se mutau unul la altul copiii lui Iov, ºi zilnic petreceau ºi trãiau în mâncãri ºi în plãceri, pânã ce a venit pieirea
cea neaºteptatã de ei. Dar care pãrinte mai face ca Iov, ca sã
rãmânã cu Mine ºi sã nu se ducã cu copiii spre lumea care-i
cheamã pe copii? A stat Iov, apoi, ca o jertfã vie în faþa lui
Dumnezeu atâta vreme, ºi Dumnezeu l-a numit drept pe omul
acesta. Mare preot a fost Iov, care a ajuns mai apoi el însuºi
jertfã vie înaintea lui Dumnezeu, iar pentru dreptatea lui,
Domnul l-a luat ca pe un drept al Sãu, împodobind cartea
drepþilor cu numele lui Iov. Dar pãrinþii din poporul Meu se
dau de partea copiilor care pleacã spre patimã ºi spre viaþã

trupeascã atunci când se mãresc, ºi Eu trebuie sã-l nasc din
nou pe Israel, cã tu, mãi Israele, n-ai stat cu Mine pânã la
punte ca sã treci puntea de la capãtul ei pânã la Mine, tatã.
Þi-au crescut copiii, Israele, ºi M-ai pãrãsit ºi te-ai dus
sã le vezi viitorul ºi sã ajuþi viitorului lor, cã n-ai vrut, tatã, sã
Mã asculþi, cã Eu te-am învãþat sã te rogi din timp la Mine ca
sã vin, ca sã nu mai apuce copiii tãi sã creascã mari, cã þi-am
profeþit cã-i furã lumea, tatã. ªi iatã, profeþia Mea n-ai crezut-o
ca sã te fi rugat cu lacrimi la Mine, Izbãvitorul tãu. Sã te fi
rugat sã vin, cã veneam, tatã, veneam pentru tine ºi Mã lãsam
descoperit ºi lucram prin rugãciunea ta ºi te izbãveam pe tine
ºi pe toatã casa ta, dar tu nu te-ai rugat. ªi acum, când vin sã
te opresc sã nu pleci dupã copii, sunt dat afarã din ograda ta,
ºi M-ai lepãdat ºi nu mai ai cuvântul Meu, ºi tu nici mãcar nu
ºtii sã te pocãieºti, mãi tatã, cã te-am hrãnit ca un tatã. Cã tu,
în loc sã te pocãieºti când te tragi la stânga sau când te dau Eu
la stânga pentru pocãinþã, tu te apuci ºi te rãzvrãteºti ºi Mã
urãºti ºi Mã vorbeºti de rãu ºi Mã faci mincinos, ºi Eu am sã-þi
arãt cã pe Mine te rãzvrãteºti, nu pe cei ce stau în lucru pentru
numele Meu. Eu mereu am avut judecãtori peste Israel ca sã
judece pricinile ºi cãile lui Israel. ªi acum tot aºa, dar cui nu-i
place aceastã rânduialã dumnezeiascã, acela nu este nãscut
din Dumnezeu.
Poporul fãrã de prooroc, adicã fãrã de cuvântul Meu în
mijlocul lui, poporul acela este fãrã Dumnezeu, ºi nu este în
siguranþã un astfel de popor, de vreme ce Eu nu am loc cu cârma în mijlocul lui, cã scris este în Scripturi: «Vai de cetatea
peste care nu este prooroc!», ºi iar este scris: «Vai de cetatea
peste care se aºeazã mulþi conducãtori, cã aceea se va prãbuºi». O, tu, mãi Israele, nu eºti luat sub cortul Meu ca sã
conduci tot tu peste tine, ca sã conducã fiecare cârma acestei
corãbii care are în faþã Cuvântul lui Dumnezeu. Eºti luat ca
sã-þi fiu Eu cârmaci, cã pe Mine furtuna Mã ascultã, ca sã nu-þi
facã þie ºi Mie rãu, þie ºi Mie când sunt Eu cu tine. Dar când
nu sunt Eu cu tine, pe tine se poate supãra furtuna, de vreme
ce nu te ascultã. Ea pe Mine Mã ascultã, pentru cã Eu Îl ascult
pe Tatãl Meu, Fãcãtorul. Dar tu, tatã, nu Mã asculþi pe Mine,
Cel trimis în întâmpinarea ta de Tatãl, mãi Israele cãlãtor, cã
eºti cãlãtor spre Tatãl, dar nu ºtii drumul fãrã Mine. Eu sunt
calea, Eu sunt drumul, ºi drumul Meu e îngust rãu, ºi tu trebuieºti sprijinit pe tot drumul, cã pe drum dai de scorpii ºi de
lupi ºi de primejdii ascunse în cale, ºi tu nu eºti tare la încercare ca sã zbori pe deasupra, sã dai pinteni îngerului care te
poartã, dacã-l laºi sã te poarte. Dar tu nu Mã asculþi pe Mine,
de vreme ce faci ca tine ºi nu cum îþi spun Eu. Când eºti tu cu
mâna pe cârma ta, tu poþi cãdea oricând, tatã, cã de câte ori ai
cãzut, nu te-ai învãþat minte ca sã Mã laºi pe Mine sã te port,
ºi iar îþi spun: rãu este fãrã prooroc, adicã fãrã de cuvântul
Meu înaintea ta.
Iatã, mãi fiilor, cã fac ce fac ºi iar dau cu cuvântul spre
durerea Mea de la voi. Eu n-aº mai voi sã vorbim aºa, dar
când, oare, Mã veþi vindeca de durerea neascultãrii de la voi?
cã spinii de la lume nu-Mi sunt aºa de veninoºi ca spinii pe
care Mi-i înfigeþi voi în fruntea Mea miloasã. Poate cã nu ºtiþi
cum se mai poate spini pe fruntea Mea ºi coroanã de spini ca
atunci. Eu vã spun vouã cum: Mi-i bate satana de câte ori
vine, cã mereu vine în faþa Mea ºi vã învinuieºte pe voi de neascultare ºi Îmi aduce pãcate ºi urâciune de la voi, cei ce sunteþi numiþi poporul Meu de azi. Fac horã în jurul Meu slujitorii satanei, cã vin buluc, cu verzi ºi cu uscate de la voi, cu cele
proaspete ºi cu cele vechi, cã de câte ori vine satana cu cele
verzi, adicã cu cele proaspete, vine ºi cu cele uscate, cu cele
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vechi pe care le-aþi fãcut sau pe care nu le-aþi scos la vedere
ca sã fie osândite ºi desfiinþate din cartea lui satana, cã am pe
câte unii din voi aºa de îndãrãtnici, aºa de stãruitori în rãu ºi
în prostie, aºa de neascultãtori, cã Mã înspãimânt când vãd ce
face satana pe lângã ei. Satana e lucru rãu, care este semãnat
de creºtin, e duh de neascultare, care este întreþinut de creºtin,
e duh de împrãºtiere a Duhului Meu Cel Sfânt din om. O, tatã,
rãu este de voi fãrã Duhul Sfânt în voi. Dacã voi aþi avea pe
Duhul Sfânt în voi, aþi vedea ºi voi cu El în urma voastrã, aþi
vedea rãul care v-a þinut robi ºi strãini de Mine, aþi vedea
rodul nepãsãrii voastre.
Voi, mãi fiilor, nu cunoaºteþi toþi poarta cea strâmtã, cã
poarta cea strâmtã este legea Mea ºi statul în ea aºa cum am
stat Eu, ºi apoi apostolii Mei, ºi toþi cei care ºi-au frânt voia
lor pentru ca sã Mã aibã pe Mine; iar poarta cea largã este legea lumii, mãi fiilor. ªi iatã, Eu plâng sub spinii lui satana,
care-Mi aratã cu degetul purtarea creºtinului Meu ºi portul ºi
nãravul creºtinului Meu.
Eu de patruzeci de ani þi-am spus, mãi fiule, sã te
îmbraci ºi sã te încalþi frumos, dar frumos înseamnã cum Îi
place lui Dumnezeu, nu cum îi place lumii, înseamnã sã n-ai
gusturi la îmbrãcat ºi la încãlþat, cã dupã gustul acesta vin
multe, vine ºi pofta trupului dacã te tot uiþi la trup sã-l vezi
cum e, sã vezi cum îþi stã ºi cum te aranjeazã, ºi te pierzi apoi,
cãci pofta zãmisleºte pãcatul, mãi fiilor. Aºa s-au dus copiii
acestui popor ºi, încet, încet, M-au uitat pe Mine, ºi s-au uitat
la ei ºi la trupul lor ºi s-au dus în lume, mãi fiilor.
Am coborât iar, ca sã las cuvânt peste Israel, sã-l mai
învãþ iar, cãci cuvântul Meu este stâlpul de foc ºi norul cel luminos, care l-a condus în fiecare zi pe Israel. Cuvântul Meu
de azi este cãlãuza de azi a lui Israel, precum odinioarã îl cãlãuzeam pe Israel. Mãi fiilor, când l-am scos pe poporul Israel
din lume, adicã din Egipt, am lucrat mare minune cu el ºi l-am
scos cu mânã tare, vãrsând urgie peste faraon ºi peste stãpânirea lui, dar Israel nu M-a ascultat cum trebuie, ºi l-am pedepsit sã rãtãceascã patruzeci de ani prin pustie. Dar am avut
grijã de el, cã Israel n-a avut casã ºi nici rost ca în Egipt. Israel n-a tors, n-a þesut, n-a arat, n-a semãnat, ºi a avut darul
Meu. Dar acela era darul Meu ºi nu meritul lui Israel, ºi nici
aºa n-a voit sã fie el poporul Meu.
Mãi fiilor, de ce credeþi voi cã am zis Eu vouã prin
Evanghelia Mea sã vã uitaþi la crinii câmpului, care nu torc ºi
nu þes, ºi sã vã uitaþi la pãsãrile cerului, care nu arã ºi nu seamãnã ºi nu strâng în hambare, ºi care au veºmânt frumos ºi
hranã de la Dumnezeu? Pentru cã Eu pusesem aceastã trãire
de dar peste Israel în pustie. Israel, mãi fiilor, când a fost scos
din lume, a crezut în Mine ºi în Moise, ºi l-am vindecat de
toate bolile într-o clipã, ºi nu era în seminþia lui bolnav. Toþi
au plecat din lume cu sãnãtate, adicã din Egipt, ºi apoi, în cei
patruzeci de ani de rãtãcire pentru cârtire, Eu am coborât peste el darul Meu, ºi nu s-a rupt hãinuþa lor pe care o aveau pe
ei când au plecat din lume, ºi nu s-a rupt încãlþãmintea lor, nu
s-a rupt timp de patruzeci de ani, ºi nu au arat ºi nici nu au semãnat timp de patruzeci de ani, ºi au avut darul Meu ceresc
ca hranã, dar ei s-au rãzvrãtit ºi au cârtit ºi au vrut hranã de
pe pãmânt, aºa cum erau învãþaþi în lume, mãi copii. ªi i-au
învinuit pe cei puºi peste ei, pe Moise ºi pe Aaron, ºi au jertfit
la idoli, ca în lume, dar Eu darul Meu nu l-am retras pânã la
malul Iordanului, pânã aproape de Ierihon, cãci fiii lui Israel
n-au tors, n-au þesut, n-au arat, n-au semãnat ºi n-au strâns în
hambare, n-au avut case, ºi au mers din loc în loc, purtând pe
umeri chivotul Domnului, ºi a rãmas de mãrturie darul cu
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care l-am însoþit Eu pe Israel cel cârtitor, cã de atunci s-a
fãcut vinovat Israel faþã de Mine, ºi aºa a rãmas pânã ce l-am
lepãdat, pânã ce ne-am lepãdat unul pe altul. Ce am putut face
Eu pentru el ºi n-am fãcut? Dar pentru tine, Israele, ce am
putut sã fac ºi n-am fãcut, ca sã fii pânã la capãtul cerului cu
Mine, ºi apoi sã ies cu luntrea Mea înaintea ta? Te-am scos
din robia lui faraon, adicã din robia lumii, tatã, ca sã mergi
dupã Mine ºi dupã cuvântul Meu, ºi sã rãmânem împreunã
pânã la capãtul slavei. Fii atent, cã numai pe tine te-am scos
din lume, Israele; n-am scos ºi pe altcineva, cã numai cu tine
am fost prin cuvânt acum, la sfârºitul veacurilor lumii. Aºa ºi
atunci, mãi fiilor, n-am scos din robie decât numai pe Israel;
pe ceilalþi din lume nu i-am scos.
Vin mereu ºi azi ºi te învãþ sã iei seama ca lumina din
tine sã nu fie întuneric, sã iei seama sã nu fii mormânt în care
nu se vede, de care nu se ºtie, ºi sã fii treaz pe cale ºi sã nu fii
tot ca lumea din care Eu te-am scos. Iatã, mãi fiule, lumea Mã
înjurã, ºi tu Mã binecuvintezi; lumea îl cheamã pe diavolul, ºi
tu îl blestemi pe diavolul, ºi de aceea vin ºi îþi spun din nou
sã fii atent ºi sã nu cauþi sã placi oamenilor, cã tu ºtii cã scris
este în Scripturi: «Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor». Lasã-te învãþat de la Dumnezeu, iar tu, învãþãtorule
al Meu, cautã sã-l poþi pãtrunde pe cel pe care-l înveþi. Vreau
sã-i strâng pe cei ce învaþã pe Israel, ca sã-i învãþ cum sã înveþe bine ºi cum sã se cunoascã rodul înþelepciunii.
Mãi fiilor, pacea din casele voastre este începutul Meu
în casele voastre. Cuvintele din casele voastre sã fie ca ale
Mele, ºi legea din casele voastre sã fie legea Mea, nu legea
lumii, mãi fiilor. Cine-ºi face voia sa, acela este din lume, iar
cine face voia Mea, acela este din Tatãl Meu. Dacã tu ai voia
ta ºi nu a Mea, tu nu vei avea niciodatã pace, chiar dacã posteºti ºi te rogi cât ai vrea tu. Eu fãrã de pace nu stau cu tine,
nu stau în casa ta, cãci ascultarea e pusã mai presus decât postul ºi decât rugãciunea. Ascultarea e frângerea voii tale, e lucrarea smereniei tale întru Dumnezeu. Altfel, tu eºti un om
bolnav de duhul mândriei ºi mereu te vei plânge cã e greu,
cãci rugãciunea ta e curatã ºi ascultatã numai atunci când tu
nu trãieºti în voile tale.
Creºtinul acestei lucrãri care nu lucreazã totul din ascultare, acela dispreþuieºte stãpâniile ºi domniile cereºti, ºi pe
Mine, Care ascult pe Tatãl ºi sunt pildã de ascultare peste voi.
Mãi fiilor, când vedeþi cã nu aveþi pace ºi liniºte, când vedeþi
cã nu vã merge cu pace viaþa, duceþi-vã, tatã, cu mintea la inimã ºi cercetaþi-vã ce aþi pãcãtuit, cã pacea numai din pricina
pãcatului se pierde din suflet, fuge din suflet ºi iese pribegind
ºi suspinând. Nimic nu poate mulþumi un suflet mândru.
Acela gãseºte numai noduri ºi caz de îndreptãþire. Creºtinul
care se plânge de ale sale ºi de cele din jur, acela este mândru,
este atacat de plata mândriei, ºi ar voi sã scape de cele atârnate de el. Iatã, aºa este plata neascultãrii, ºi mãcar du-o, creºtine, du-o pentru ispãºire dacã n-ai vrut sã asculþi nici de
Domnul, nici de pãstor, nici de aproapele tãu, care te-a sfãtuit
frãþeºte, ºi ai ascultat numai de voinþa ta. ªi acum du-þi desaga în care ai strâns greºealã cu greºealã.
Nu mai citi, Israele, ziare ºi cãrþi lumeºti, cã-þi pustiesc
sufletul, ºi îl duc la întristare, cã sufletul gol de Dumnezeu n-are
pace, n-are rãcoare. De ce sã ºtii tu ce zice lumea, ce pãþeºte
lumea? De ce sã te uiþi peste hotare? cã peste hotar este al altuia, nu este al tãu. Al tãu este Dumnezeul cerului, iar ce este
peste hotar este dumnezeul lumii. O, ºi ziare ºi cãrþi lumeºti
ºi veºti trupeºti ºi iscodire ca în lume, ºi Eu în acelaºi loc?
Dar Eu în lume nu stau ºi nu Mã duc, ºi nu stau în inima ta
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aºa, ºi te las pustiu de Mine. De ce te uiþi în lume, tatã? Nu te
mai uita în ea, cã lumea e oceanul în care se îneacã omul, ºi
iatã, cine din creºtinii Mei au încercat sã intre în acest ocean,
s-au înecat în el, s-au dus la fund ºi nu mai sunt cu Mine, ºi
Eu dupã ei în lume nu Mã bag ºi nici nu Mã rog Tatãlui pentru
ei. Eu sunt Cel Care am zis: «Tatã, Eu nu Mã rog pentru lume, ci pentru cei pe care Tu Mi i-ai dat din lume, cã nici ei nu
erau din lume, precum nici Eu nu sunt». Lumea e oceanul
plin de aspide ºi de ºerpi veninoºi ºi de mlaºtini, ºi tot la fel
este ºi duhul lumii care este în creºtin ºi care-l scoate pe creºtin de la Dumnezeu, cã tu, creºtine, ºi dacã nu te duci în lume,
dar dacã ai în tine duhul lumii, duh de lume ºi de trup ºi de
fire, lumea din tine stã împotriva ta înaintea Mea.
Pãcatul dintre om ºi om este dezvãluit de unul din cei
doi, ºi se poate salva cel ce a pãcãtuit împotriva omului dacã
omul cel cu care a pãcãtuit se smereºte. Dar când omul pãcãtuieºte faþã de Dumnezeu, cum poþi sã-l mai ajuþi pe unul ca
acela? Acela se pierde, adãugând la cele ascunse altele mai
noi ºi mai ascunse. Cum sã se mai aducã jertfã de rugãciune
pentru pãcatul cel ascuns, pentru pãcatul fãcut împotriva lui
Dumnezeu? Cine sã se roage pentru cele ascunse ca sã fie
cerere de îndreptare? Sã ºtiþi, mãi fiilor, cã mult poate rugãciunea dreptului întru lucrarea sa, dar pãcatul descoperit de
Dumnezeu la creºtin, îl aþâþã pe creºtin în loc sã-l smereascã,
în loc sã-l aducã la pocãinþã. ªi de ce aºa? Pentru cã omul ascuns în el este diavol, mãi copii.
Aveþi grijã, tatã, de cuvintele pe care vi le dau Eu azi,
ca sã nu vinã proorocul Ilie ºi sã vã loveascã pe voi pentru necurãþii ascunse, cã dupã Mine vine Ilie, mãi fiilor. Aveþi grijã
sã nu dosiþi ceva, nici bani, nici avere, nici patimi, nici duh
lumesc în voi sã nu dosiþi. Staþi descoperiþi, nu vã pitiþi de
Dumnezeu cum a fãcut Cain, care a dat sã ascundã fapta mâinilor sale. Sã veniþi cu totul la Mine, fãrã sã dosiþi ceva, fãrã
ascunderi. Haina ta, poporul Meu, ºi mãi fiule, sã nu aibã
douã feþe, adicã una pentru Mine, ºi una pentru tine, cã dacã
faci aºa, tu singur te pãcãleºti. Sã nu fii ca þolul murdar pe
care-l întorci când ºtii cã vine un oaspete la tine, cã mirosul
de dedesubt te va da de gol. Tu nu vei strãluci dinãuntru, cãci
strãlucirea ta dinãuntru va lucra dinãuntrul tãu, nu din afarã
când ea este. Eu, ºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã Mã voi desfãºura cu tine peste mulþimi, dar dacã Mã þii numai pe afarã, tu
eºti cu douã feþe, hainã cu douã feþe, tatã. Haina ta sã fie la fel
pe amândouã pãrþile, ca sã nu rãmâi pãcãlit când toate se vor
rãvãºi la vedere.
Cuvântul Meu sã fie înrãmat ºi sã te închini lui, poporul Meu, cãci Eu sunt Cuvântul. ªi cum adicã sã te închini
lui? Adicã sã nu ieºi în afarã de cuvântul Meu, de Mine ºi de
legea Mea cea cereascã. Sã ºtii, mãi fiule, cã mulþi fii din lume care au luat cuvântul Meu prin vestirea ta, mulþi l-au pus
în ramã ºi se conduc dupã el ºi nu mai ies din el dacã l-au
auzit de la Mine. ªi tu, mãi fiule, nu mai pune mâna pe topor
ca sã-þi tai propteaua de sub picior. Nu mai da cu toporul în
Dumnezeu, cã Eu sunt propteaua de sub piciorul tãu, ºi tu þii
cuvântul Meu sub cãlcâiul tãu. Pune-l în ramã, tatã, ºi ia-te
dupã el, cã el este propteaua ta. Sub piciorul tãu stau, numai
sã Mã recunoºti cã-þi sunt proptea ºi sprijin ºi scãpare deasupra prãpastiei morþii. Vorbesc cu tine din tot sufletul cerului
ºi sunt flãmând dupã tine ºi voiesc sã te uiþi la crinii câmpului
ºi la pãsãrile cerului ºi sã nu pui nimic înaintea acestei Scripturi, împotriva acestei profeþii cereºti.
Am venit sã te aºez în grãdina raiului, mãi Israele. Vrei,
tatã? În grãdina raiului sunt Eu, Domnul, ºi cu sfinþii, ºi cu

proorocii, ºi cu cei asemenea Mie, ºi stau la masã în adunare
de sfinþi. ªi ce se mãnâncã în grãdina raiului? Ce trebuie sã
mãnânci tu dacã vrei sã trãieºti în aceastã grãdinã? Dar sã nu
mãnânci numai cu gura, mãi Israele, cã în grãdina raiului se
mãnâncã cu inima, cu mintea, cu simþurile tale, cu cugetul
tãu, cu dragostea ta, nu cu gura, tatã. Mâncarea din grãdina
raiului e legea Mea, e legea lui Dumnezeu, ºi pe ea s-o mãnânci ca sã poþi sta în grãdina raiului. Legea ascultãrii, aceasta este legea lui Dumnezeu. Mãnâncã, tatã, legea lui Dumnezeu mai mult decât pâinea mâinilor tale. Mãnâncã Scriptura,
mãi Israele, dar sã nu mãnânci din ea ce au mâncat cei neascultãtori de Dumnezeu, ºi sã mãnânci ca poporul Israel din
pustie în vremea ascultãrii lui, cã lor le-am dat grãdina raiului, ºi ei au ieºit apoi afarã din ea, din legea Mea, ºi au luat legea lor, adicã voia lor, ºi au lepãdat-o pe a Mea, pânã la sfârºitul lui Israel, ºi Eu am scris lege împotriva legii lor, pentru
cã Eu am vãzut înainte ceea ce avea sã facã Israel, ºi s-au
scris peste Israel legi împotriva pãcatului, spre pedepsirea pãcatului, spre ispãºirea pãcatului. Dacã Israel ar fi mâncat ce i-am
dat Eu în pustie, n-ar mai fi ajuns sã mãnânce iar trupuri, ºi ar
fi mâncat hrana cereascã, mana care venea în fiecare zori de
zi peste Israel.
Mãi Israele, vine iar vremea aceea, vine iar peste Israel,
cãci ceea ce a fost, iarãºi este, iarãºi va fi; vine iar pâine din
cer peste Israel, dar dacã nu vei fi, mãi creºtine, la numãrãtoarea celor ascultãtori, tu nu vei avea pâinea aceea. Vine vremea sã nu se mai strice haina de pe tine dacã te voi gãsi îmbrãcat aºa cum te-am învãþat Eu, dacã te voi gãsi ascultând.
Dar dacã nu vei avea vrednicia aceasta, vei pierde darul acesta, Israele. Aceastã vreme vine iar, vine numaidecât, cã e scris
cã vine, ºi dacã nu te gãseºte în ea ºi în grãdina ei, pe unde
crezi cã mai poþi intra în aceastã sfinþenie? cã Eu, ca unul ameþit de vin am strigat atâta vreme la tine ºi am spus: «Intrã, tatã,
sub cortul acesta, adicã sub ascultare, adicã sub sfinþenie de
inimã ºi de fire, adicã în grãdina raiului, mãi poporul Meu!».
Bucuria ta sã fie zdrobirea inimii dupã Dumnezeu, Israele, ºi dacã inima ta e fãrã de pace, umblã, tatã, dupã pacea
Mea ºi împacã-te cu Mine ºi te pregãteºte pentru cer, ºi hai sã
fim bucurie unii pentru alþii, ºi vindecare unii pentru alþii, ºi
iubire în cer ºi pe pãmânt. Eu, mãi fiilor, nu plec de la voi, cã
nu pot fãrã voi. Nici voi sã nu puteþi fãrã Mine pânã la venirea
cea mare.
Sã ai, Israele, credinþã în lucrarea cuvântului Meu, aºa
cum a fost Noe, care a scãpat prin credinþa lui, cã la potop Eu
am deschis izvoarele adâncului ºi jgheaburile cerului, dar pe
Noe, care era la mijloc, l-am pãzit nevãtãmat. Am deschis izvoarele adâncului, mãi fiilor, ºi la aceasta am adãugat izvoarele cele de deasupra tãriei, ºi s-au unit de jos ºi de sus, ºi am
prins pe om la mijloc, dar pe cel credincios l-am avut în sânul
cuvântului Meu, cuvânt prin care Noe ºi-a întocmit barca de
salvare.
Sã nu mai zicã omul veacului acesta cã ploaia se face
de pe pãmânt spre tãria cerului. Sã nu mai asculþi la minciunile omului ºtiinþei fireºti, cã omul acesta nu ºtie nimic, mãi
fiule. Eu sunt Cel ce îmbrac norii cu ploaie, ºi numai dacã
vreau Eu, pun ploaie în nori. Eu am spânzurat pãmântul pe
ape, ºi întãriturile lui nu se vor clãtina în veac, pentru cã Eu
din apã am scos pãmântul ºi tãria cerului. La început era apã
ºi întuneric ºi adânc fãrã capãt, ºi s-a ivit apoi luminã prin cuvânt, ºi apoi s-au despãrþit ape de ape, ca sã se arate tãria cerului, sã se arate cerul cel ce dã viaþã, cel ce poartã viaþa celor
vii, cel ce þine sufletul în viaþã, mãi fiilor, sufletul în trup, mãi
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copii. ªi dupã aceea, apele cele de sub cer s-au dat în pãrþi ºi
s-a înfiinþat pãmântul pe ape ºi s-a numit uscat ºi ape, pãmânt
ºi mare, mãi fiilor, dar pânã n-au venit pe pãmânt apele cele
de deasupra tãriei, pãmântul n-a odrãslit cele înfiinþate pe el
prin cuvânt. Prin cuvânt erau înfiinþate, iar prin apã au luat
fiinþã vãzutã iarba ºi pomii ºi tot ce este verde ºi cu rod pe pãmânt. Iar apoi ªi-a înfrumuseþat Domnul tãria cerului cu cei
doi luminãtori, ai zilei ºi ai nopþii, care luminau ºi încãlzeau
ºi lucrau prin cuvântul lui Dumnezeu, ºi apoi, din apã ºi din
pãmânt s-au nãscut toate vietãþile care stau în ape ºi pe
pãmânt ºi pe deasupra pãmântului. Omul ºtiinþei veacului
acesta nu mai vorbeºte aºa, ºi din contra, se minte om pe om,
ºi de aceea am spus Eu mereu vouã cã ºcoala de azi n-a fost
bunã. N-a fost, cã a minþit împotriva lui Dumnezeu ºi l-a învãþat pe om fãrã de Dumnezeu. Noe n-a învãþat de la om credinþa. El era patriarh, dar nu l-a fãcut omul patriarh; credinþa
lui l-a fãcut slujitor al cerului, ºi Eu l-am îmbrãcat cu cerul pe
Noe, ºi cerul l-a avut în sânul lui ºi l-a purtat pe ape, ºi am
luat-o iar de la început cu omul, am luat-o prin Noe cel
credincios.
Ploaia nu se face din ºtiinþa omului de ºtiinþã, ºi se face
la porunca Mea. Ea îºi cunoaºte hotarul încã de la facere, cãci
apa are legile lui Dumnezeu peste ea. Pe vremea marelui Ilie,
de unde, tatã, a mai fost fãcutã ploaia? Ea a fost fãcutã din rugãciunea lui Ilie, cãci ea a ascultat de hotarele ei prin rugãciunea preotului Meu Ilie, ºi dupã aceea el a slobozit-o pe pãmânt tot prin jertfa rugãciunii lui.
Mare durere mai are un slujitor al lui Dumnezeu, un
profet al lui Dumnezeu între oameni, cã oamenii sunt deprinºi
sã-L uite pe Domnul prin îndeletniciri pãmânteºti ºi trupeºti,
dar un slujitor al cerului are durere mare pentru rãtãcirea oamenilor de la cãile cerului. Ilie lucra cu mare putere ºi cu
mare milã. Ilie n-a fost crud dacã a pedepsit pe omul mincinos; El a fost plin de durere din pricina minciunii ºi a luptat
sã stârpeascã minciuna ºi trupul ei. Dar azi, mãi fiilor, nimeni
nu se mai ridicã împotriva minciunii, împotriva ºtiinþei
mincinoase, care vine de la om, de la omul cel ce se dã drept
Dumnezeu, de la omul ºtiinþei acestui veac. Ilie a supus pe
oameni prin puterea jertfei lui ºi a rugãciunii lui ºi a nestrãmutatei lui credinþe în puterea lui Dumnezeu, cea pusã de
Dumnezeu peste el. Când el a aruncat mantia lui peste Elisei
ca sã-l aºeze prooroc mai departe, Elisei s-a supus, ºi a lãsat
plugul în brazdã ºi s-a dus ca ucenic al lui Ilie. Ba a mai ºi dat
foc plugului ºi boilor ºi s-a dus slujitor pentru Dumnezeu,
cãci Ilie, ce fãcuse, fãcut a rãmas, ºi a rãmas Elisei lucrãtor cu
puterea lui Ilie, care era puterea lui Dumnezeu peste cel credincios. Aºa râvnã cer Eu de la tine, mãi Israele de azi, cã azi
Ilie te întoarce pe tine cu faþa spre început ºi întoarce începutul cu faþa spre tine, cã el nu vine sã te loveascã pe tine. El
cu Baal are ce are, el cu idolul tãu are ce are, nu cu tine, tatã.
Dar dacã tu ai trupul idol, ieºi de sub aceastã minciunã ºi fii
atent, cã Ilie, robul Meu, are milã de tine, copilule al Meu de
la sfârºitul vremii veacului omului; are milã sã te întoarcã la
legea lui Dumnezeu, în care nu mai încape moarte, tatã. Sã nu
te mai gãseascã idol, ºi sã te gãseascã creºtin slujitor lui Dumnezeu, cã toate celelalte câte-þi trebuie þie, are grijã Tatãl sã þi
le adauge.
Mãi fiilor, ce am spus Eu lui Marta? Aºa i-am spus:
«Marto, Marto, pentru multe te sileºti ºi te îngrijeºti, dar un
lucru trebuieºte. Maria ºi-a ales partea cea bunã, care nu se
va lua de la ea». Stai, Israele, o clipã opreºte-te în faþa acestei
Scripturi ºi vorbeºte cu Mine, iubitul Meu cel învãþat de
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Dumnezeu, ºi spune-Mi, tatã, cum vine acest cuvânt al Meu,
cã fii atent ce am spus; aºa am spus: «Un lucru trebuieºte, ºi
Maria ºi l-a ales pe acela». De Maria are Domnul grijã, iar
de Marta are Marta grijã. De cel ce-Mi lasã Mie dreptul
acesta, am Eu grijã, iar cel ce Îmi ia Mie dreptul, are el singur
grijã, dar acela pãþeºte ca Adam ºi duce greul prin sudoarea
frunþii sale. Dar tot Eu am venit apoi ºi am arãtat peste Israel
darul Meu, cã Israel patruzeci de ani n-a tors, n-a þesut, n-a
arat, n-a semãnat, ºi doar a mâncat din mâna Mea, ºi a fost
pãstratã nestricãcioasã haina ºi încãlþãmintea lui. Tot Eu am
venit ºi am spus cã mai mult decât de crinii câmpului ºi mai
mult decât de pãsãrile cerului are Tatãl Meu grijã de cel ce-ºi
alege partea cea bunã, care nu se va lua de la el.
Mãi fiilor, vã spun mãrunt. Eu ºtiu cã ºtiþi, dar iar ºi iar
vã spun sã-Mi simþiþi dorul dupã cele ce Eu am rostit ºi aºtept
sã le vãd înviind peste voi. Vreau, Israele, sã fii credincios,
tatã. Vreau sã nu te îndoieºti de puterea Mea ºi de mila Mea
ºi de învãþãtura Mea cea din legea Mea. Legea lumii nu are
nimic cu legea Mea, dar tu fii cu legea Mea, mãi poporul
Meu, ºi fii deºtept aºa cum cere greutatea vremii de azi. Lucreazã ºi tu cu duhul ºi cu puterea lui Ilie, slujitorul Meu care
a surpat minciuna. Eu rãmân pentru tine, ºi te voi învãþa pânã în
pragul slavei Mele, tatã, ca sã fii pregãtit sã întâmpini pragul
peste care Eu voi trece ca sã fiu cu voi descoperit, aºa cum am
stat cu Moise ºi cu Ilie pe Taborul cel cu nori de slavã.
Vino, tatã, spre înþelepciune ºi spre râvnã, ºi fii iscusit
în credinþã ºi fii mãsurat în cuvinte, ca sã semeni cu Mine,
mãi poporul Meu. Mi-e râvna arsã dupã tine ºi te râvnesc, mãi
Israele. Fã ºi tu ca Mine, tatã, cã þi-am dat putere peste pãmânt, þi-am întins mantia aceasta, ºi ce este fãcut, fãcut rãmâne, dar fii iscusit în credinþã, mãi fiule mic, cã eºti cel din
urmã, tatã, cel mai mic, dar ºi cel mai aºteptat ca sã lucrezi cu
iscusinþa cea pentru acum.
Te îmbrac cu cuvânt de binecuvântare ºi te aºtept sã
creºti, cã Eu te fac mare numaidecât dacã vrei sã fii iscusit;
mare prin puterea Mea, nu prin puterea ta. Puterea omului l-a
luat pe om din braþul Meu, de sub cortul Meu, dar tu stai sub
mantia Mea, Israele, poporul Meu cel mic, ºi sã iubeºti duhul
credinþei ºi sã asculþi numai de Mine, Israele, popor al Domnului. Amin, amin, amin.
20 iulie/2 august 1994

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului
Cuvântul Domnului trebuie sã prindã viaþã în creºtin. Unirea
creºtinilor cu lumea este neascultare.

D

uhul Sfânt, Cel prin cuvânt lucrãtor, vine spre
tine, Israele, sã te îmbucãtureascã cu hranã de
viaþã cereascã pe pãmânt, cã tu, popor al Domnului, trebuie
sã ai viaþã cereascã pe pãmânt, trebuie sã fii templu sfânt pe
pãmânt, cer pe pãmânt trebuie sã fii tu, popor creºtin care
porþi numele Domnului tãu Iisus Hristos. Fã-Mi culcuº de
pace în mijlocul tãu, cãci Cuvântul Cel de viaþã aducãtor Se
naºte în culcuºul pãcii ºi creºte în templul tãu, copile credincios din Israel.
Iatã ce vã învaþã azi Cuvântul. Cuvântul este Domnul,
mãi copii, ºi Domnul este Cuvântul Care vine la voi, iar voi
sunteþi fii ai Cuvântului dacã daþi viaþã cuvântului în voi. ªi
cum sã daþi viaþã cuvântului în voi? În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, daþi viaþã cuvântului în voi, mãi
fiilor ai Cuvântului. Cei ce nu dau viaþã cuvântului acesta în
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ei, aceia fac altceva, ºi se vede bine ce fac. Aceia se muºcã între ei, muºcã pe cei ce trãiesc prin Cuvântul; aceia sunt mofturoºi, sunt pretenþioºi; aceia sunt pe drum cu lumea; aceia nu
fac ascultare de Cuvântul, ºi se ridicã împotriva Cuvântului
ºi merg pe cãi lãturalnice ºi n-au statura lui Dumnezeu
Cuvântul.
Am venit un picuþ spre tine, Israele tatã, ca sã mai
înmulþesc rugãmintea Mea faþã de tine, ca sã-þi mai cerºesc
ascultare, mãi poporul Meu, ca sã te mai rog iar sã nu te sminteºti prin cel ce nu ascultã, sã nu te uneºti cu cel ce nu ascultã
în acest popor, cu cel ce face ca el ºi nu ca sfatul Cuvântului
lui Dumnezeu. Am venit la tine sã te rog din nou, sã lucrez cu
rugãmintea în dreapta ºi în stânga Mea, tatã, cã unii s-au tras
la dreapta Mea prin ascultare, iar câþiva s-au tras în stânga
Mea prin neascultare. Unii ºi cei mai mulþi au înþeles ce va sã
zicã duhul ascultãrii ºi al neatingerii cu neascultarea, iar alþi
câþiva fac altfel decât cuvântul coborât de la Duhul Sfânt; ºi
nu numai cã fac altfel, dar murdãresc ºi pe cel ce vrea sã se
ºteargã pe mâini ºi pe picioare ºi pe faþã ºi pe paºi de duhul
neascultãrii.
Mãi copil care nu þi-e teamã de neascultare, de ce te
lupþi sã-l murdãreºti ºi pe cel ce pune la împlinire cuvântul
Meu? cã Eu, mãi fiule nepãsãtor, am spus sã stai la stânga
dacã nu stai în ascultare. ªi cum la stânga? Adicã în pocãinþã
ºi în umilinþã ºi deoparte de cei ce au ales sã slujeascã Cuvântului prin ascultare, cã dacã nu stai deoparte, îl pãtezi ºi pe cel
ce împlineºte cuvântul Duhului Sfânt, care vine din cer peste
Israel, ºi pata celui ce stã cum spune Cuvântul, pata cea de la
tine, neascultãtorule care nu stai acolo unde-þi alegi cu neascultarea, pata aceea þi se scrie þie pãcat, ºi þi se scrie cã asupreºti pe cel ce ascultã. Schimbã-te, mãi Israele care nu vrei
sã asculþi, care zici cã ai asculta, dar nu poþi. Cum adicã aºa
ceva? Nu poþi din pricina strâmtorãrii din casã? Dar cine te
pune sã stai rob, sã stai în strâmtorare? Cine, tatã, þi-a fãcut
strâmtorare în casã? O, dacã tu te simþi în strâmtorare în casa
în care stai, din pricina amestecului cu pãcatul cel negru, dacã
tu nu poþi de strâmtorare, oare Domnul Dumnezeul tãu, crezi
cã poate sã stea acolo cu tine? Dacã ai avea umilinþã, tatã,
Domnul ar putea sã lucreze îndreptare înspre tine, dar nu ai,
ºi iatã, Îmi pãtezi cu atingerea pe cei ce vor sã asculte, pe cei
ce-ºi fac curat în casã ºi în inimã, pe cei ce se spalã pe mâini
ºi pe picioare ºi pe faþã. Am venit sã te îndemn spre vindecare
ºi sã-þi dau doctoria umilinþei de duh ºi sã-þi dau sfialã sfântã
în duhul tãu, creºtine care nu mai ai teamã. Mãi fiule, dacã nu
poþi sã-I placi lui Dumnezeu, mãcar nu te mai rãzvrãti, mãcar
nu mai tulbura duhul acestei lucrãri, cã mereu a fost cuvânt
rostit peste nepãsãtorii acestui popor, dar nici un nepãsãtor n-a
venit spre umilinþã ºi spre pocãinþã.
Am venit sã-þi aranjez statura, mãi Israele, ca sã ies cu
tine spre mãrturie în faþa lumii cea fãrã de Dumnezeu în lume,
cã lumea are dumnezeul ei, tatã, nu Mã are pe Mine de Dumnezeu. Nu Mã are, ºi tu nu vrei sã crezi cã lumea nu Mã are
pe Mine de Dumnezeu. ªi când te vãd Eu pe tine, tatã, cu lumea de pe drum în casa ta ºi în viaþa ta ºi în blidul tãu ºi în
patul tãu, când te vãd prieten cu lumea, pe tine, cel ce te-am
primit ºi te-am scos din lume, Mi se sfârºeºte nãdejdea pentru
statul tãu lângã Mine, cã tu nu eºti lângã Mine, ºi eºti lângã
lume, tatã. Am copii care au trimitere în mijlocul necredinþei
lumii, dar aceia sunt îmbrãcaþi cu cuvântul trimiterii ºi cu cete
de îngeri sunt înconjuraþi, cu luptãtori cereºti, mãi copii, cãci
i-am trimis sã mãrturiseascã pe cei ce lucreazã dupã împlinirea cuvântului Meu, ºi aceia merg numai pe deasupra, tatã,

ºi nu se scufundã în oceanul lumii. Dar când te vãd Eu pe tine,
creºtine, prieten bun cu lumea, asta este altceva, asta este
greu. E greu pentru Domnul când aude de la tine cã eºti cu
Dumnezeu, cã tu eºti cu lumea ºi de aceea ai cãzut în neputinþa de a te mai ridica spre cele curate.
Am voit cu tot dinadinsul sã nu mai rostesc numele celui neascultãtor. Am cãutat, ca un tatã al milei ºi al nãdejdii,
în umilinþa poporului Meu. Am zis sã nu mai scot cuiul din
fruntea Mea ºi sã-l arãt celui ce Mi-l bate ºi ca sã-i spun cã nu
este cu Dumnezeu cel ce bate cuie Domnului sãu. Dar azi vin
cu atenþionare desluºitã, pentru ca sã nu se mai batjocoreascã
aceastã lucrare dumnezeiascã prin glasul celor ce se ridicã cu
judecatã ºi cu pretenþie ºi cu defãimare peste truda lui Dumnezeu. În curând voi avea sãrbãtoare cu slavã de la poporul
Meu, dar atunci va fi duh de mângâiere, duh de serbare, duh
de mãrturie cereascã, ºi nu duh de certare.
Iatã, duhul certãrii vine spre îndreptare peste Israel,
peste fiii lui Israel cei îndãrãtnici, cei fãrã sfialã, cei ce se scuturã de Domnul, ºi nu de cele ale neascultãrii. Se ridicã la tronul ceresc învinuiri ºi judecatã ºi defãimare peste lucrarea
Mea de nou Ierusalim. De ce, tatã, se ridicã? De unde, mãi
fiilor? Iatã, în mijlocul lui Israel am familii îndãrãtnice, mãi
fiilor. ªi fiindcã nu se vede umilinþã spre pocãinþã, sã stea
Domnul umilit? Tu vrei sã stea Domnul umilit, mãi poporul
Meu? Nu se vede umilinþã acolo unde aºtept umilinþã, ºi se
vede duh de rãzvrãtire, care rãzvrãteºte pe alocuri, care loveºte pe alocuri lucrarea cereascã de nou Ierusalim.
Iatã, cer umilinþã de duh ºi de inimã familiei care zice
cã Eu nimic n-am zis de îndreptare peste aceastã familie care
zice cã n-are de îndreptat nimic. Rostesc numele acestei familii care este o singurã familie. Una ºi nu douã, ºi nu trei; un
singur cort, un singur acoperãmânt, ºi nu douã, ºi nu trei, ºi
nu mai mult de atât; familie care n-a voit sã facã ascultare, ºi
care acum suferã de îngâmfare, cã aceastã familie a pierdut
simþul Duhului Sfânt, a pierdut mustrarea conºtiinþei, a pierdut duhul pocãinþei ºi stã în duhul mãririi de sine ºi judecã pe
Dumnezeu ºi pe fiii ascultãrii, care au ales sã scoatã de la ei
pe cele necurate. Familia lui Vasile ºi Victoria are cuvântul
Domnului peste ea, pentru ca sã nu se mai petreacã din neºtiinþã atâtea greºeli ale fiilor poporului Meu care vor cu ascultarea. Aceastã familie M-a dat pe Mine de-a stânga, ºi s-a
dovedit ce fel de iubire a fost în inima acestei familii, cãci a
defãimat lucrarea Mea. ªi prin ce a defãimat-o, ºi când a defãimat-o? A defãimat-o demult, tatã, cã duhul veghii a fost
slab în acest cort. ªi dacã duhul veghii a fost slab, ºi dacã
poarta spre lume a fost zi ºi noapte deschisã, iatã, duhul rãu a
pãtat cu curvie locul acesta în care avea Domnul cum-necum
popas cu Israel. Eu fãcusem un cort al întâlnirii în acest cort,
dar dacã duhul veghii a fost slab, a plecat Domnul pribeag ºi
lovit ºi pãtat de atingere murdarã, de atingere cu fãrãdelegea
care s-a aciuat peste binecuvântarea rostitã de Dumnezeu, ºi
n-am putut sã mai scot acest cui înfipt încã de la temelia acestei case. Cã am rostit cuvânt la începutul acestei zidiri ºi am
zis sã fie trupuri curate ºi sfinte în acest cort, ca sã fie ºi Domnul în acest cort, Domnul cu poporul Sãu, ºi nu s-a fãcut ascultare, ºi s-a început pata cea neagrã, care nu poate sta cu
Domnul alãturi, ºi de atunci a pãtruns neveghea ºi slãbirea ºi
înlocuirea cuvântului lui Dumnezeu cu cuvântul firii ºi al cãrnii, ºi n-am vãzut umilinþã ºi pãrere de rãu, ºi am vãzut pretenþii ºi îngâmfare, ºi a fost de partea cerului rãbdarea ºi oftatul, cãci cei dintâi copii trebuiau sã fie curaþi, dupã cuvântul
lui Dumnezeu. ªi iatã, acum, unul dupã altul se iau; ba, unde
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mai pui, fãrã nici un fel de lege se lãrgeºte þãruºul care a venit
din lume în aceastã casã.
Iatã, tatã, ce face unirea cu lumea. Când un om lumesc
intrã în hotarele binecuvântate ale unui creºtin din lucrarea
aceasta, omul cel lumesc lasã patã ºi vinã cu cãlcãtura lui. Eu
am zis sã fie deosebit de lume acest popor, dar el n-a voit nici
mãcar cât ar fi putut. Eu am zis mereu: «Fugi din lume, poporul Meu! Scoate lumea din tine, poporul Meu, ºi stai curat
pe cât poþi, iar pe cât nu poþi, te curãþ Eu dacã nu eºti tu vinovat». Sã-ºi aducã aminte aceastã familie cã Eu am plecat
plângând ºi învins de necredinþa ei când am fost bãtând la
fiecare poartã a fiilor poporului Meu, a cetãþilor poporului
Meu. ªi dacã am fost primit cu necredinþã, am rostit zicând:
„Nu Mã mai duc“, ºi este scris acest cuvânt, dar n-am vãzut
umilinþã sãnãtoasã ºi n-am vãzut îndreptare de credinþã, ºi din
aceastã neorânduialã s-a folosit din afarã duhul rãu ºi ºi-a
fãcut din nou cuib ºi mai trainic prin cel de al doilea fiu al
acestei case. ªi ce zici tu, mãi copil al acestei case? Ce bine
îºi agonisesc creºtinii pe care tu îi tragi mereu sã intre la tine
în curte? Cã iatã, Eu la aceia le scriu pãcat de neascultare ºi
de atingere cu paºii celui ce stã în nelegiuire faþã de sfinþenia
care se cere acum în casele lui Israel. Nu le faci nici un bine,
tatã, chiar dacã-i gãzduieºti ºi le dai mâncare ºi apã. Nu-þi faci
nici þie fapte bune, nici lor, cã dacã alegeai umilinþa ºi pocãinþa ºi ascultarea, te ridicai tu ºi spuneai creºtinilor sã meargã
dupã Domnul, nu dupã tine, iar pe tine sã te lase liniºtit, spre
curãþire ºi spre pocãinþã, de vreme ce þi-ai ales copiii în locul
Domnului. Sã fi vãzut umilinþã de felul acesta, atunci Mã
ajutai ºi Îmi fãceai cãrare sã lucrez îndreptare, ºi Eu lucram
dacã aveam ascultare de la tine. Dar iatã, azi Mã învinuieºti
cã n-am rostit cuvânt peste casa ta. Dar ai rostit tu cuvânt
peste casa ta, ºi cuvântul tãu a fost împotriva cuvântului rostit
de Dumnezeu. Iatã, acum rostesc cuvânt, ºi ferice þie dacã vei
alege sã asculþi mãcar acum, mãcar ce-L doare pe Domnul
tãu. Nu mai înlesni pe fiii acestui popor sã-þi treacã pragul, de
vreme ce te-ai tras spre neascultare, cã sã ºtii cã le scriu ºi lor
pãcat de neascultare, ºi mulþi au scrisã aceastã învinuire dacã
te-ai luptat dupã voia ta.
O, familie cu care grãiesc, fiii tãi cei mari zic cã vor cu
Dumnezeu. Dar cum? Cu duhul rãzvrãtirii pe buze? Cu duhul
prieteniilor lumeºti? Cu duhul judecãþii asupra lucrãrii lui
Dumnezeu ºi a fiilor ei cei lucrãtori? O, ceapa ºi cartofii ºi
morcovii stau în aceeaºi oalã la fiert ºi îºi iau gustul fiecare
din fiecare în aceeaºi apã. Nu se poate, tatã, numi la voi cã voi
sunteþi douã sau trei naþii de creºtini. Nu se poate, cã voi aþi
fost de la început, ºi aþi fost întru aceeaºi lucrare, aºa cum legumele stau în aceeaºi oalã la fiert, ºi voi ºtiþi cu toþii lucrarea
lui Dumnezeu pe care aþi mâncat-o, ºi nu se poate judeca cum
aþi vrea voi. Dacã duhul umilinþei ar fi avut loc în voi, întindeam mâna, tatã, ºi vã izbãveam la strigãtul vostru disperat,
dar voi aþi luptat sã nu mai fie nimeni ca voi ºi ca ceea ce
aveþi voi, ºi asta s-a numit îngâmfare, ºi a fost rãnit Domnul
ºi a fost alungat de duhul îngâmfãrii. Iatã, nici peste cel mai
mic nu puneþi veghe ºi rugãciune fierbinte spre Cel ce izbãveºte. Dar Eu aºa am spus celui fãrã de umilinþã, cã acela, de
s-ar ruga ºi ar posti ºi ar lucra fapte cât o vrea el, nu se pune
celui mãreþ, celui fãrã aplecare.
Nu mai faceþi planuri fãrã Mine, tatã. Nu mai lucraþi lucrarea voastrã, ºi staþi cuminþi ºi umiliþi, pânã ce Domnul va
curãþi ograda voastrã cu lacrimile voastre ºi cu pocãinþa voastrã. Eu în zadar v-aº spune sã nu mergeþi cum vreþi voi ºi unde vreþi voi, cã voi n-aveþi vreme sã Mã ascultaþi, n-aveþi vre-

711

me sã fiþi atenþi. Eu am rugat acest popor sã nu se opreascã în
sfatul celor rãzvrãtiþi, dar voi lucraþi cot la cot cu cei rãzvrãtiþi, cu cei ce au aruncat lucrarea Mea, ºi îi mai trageþi ºi pe
alþii pe drum cu voi, ca sã aibã ºi ei aceeaºi vinã, ºi iatã, lucraþi întru planurile voastre ºi nu întru cele ale Domnului.
Mã învinuiesc creºtinii cã la unii le dau voie, ºi la alþii
nu le dau voie. Eu, tatã, nu dau voie voilor voastre, ºi dau voie
voii Mele în voi, aºa cum ºi Eu sunt deprins sã las voia Tatãlui
în Mine. ªi iatã, trebuie sã ºtie Israel cã Eu n-am spus nimãnui din poporul Meu sã se ia dupã cuvântul fiicei cea neascultãtoare din ograda care a purtat numele lui Zaharia, robul Meu cel drept. Am spus acest cuvânt nu ca sã judec pe cei
ce lucreazã în voile lor, ci ca sã ºtie Israel cã n-am trimis pe
nimeni sã ajute acestei fiice neascultãtoare, ºi s-au dus cã aºa
au voit ei sã se ducã. ªi iatã, poporul se sminteºte cã face
Domnul casã celui din lume, celui ce a dezbrãcat statura de
creºtin.
O, câtã dezbinare se suie la cer atunci când poporul
Meu nu Mã are pe Mine cu el! Câþi fii au fost prinºi sub neascultare ºi sub duh de dezbinare din pricina poftelor celor ce
au dat la spate lucrarea cea cu binecuvântare, aºa cum era
orânduiala dumnezeiascã! Înainte vreme era sfatul Domnului
peste cei ce stãteau în stâna acestei lucrãri, dar nu ºi peste
ceilalþi. Eu, tatã, unde este mãcar numai un fiu al neascultãrii
într-o casã, nu pot sã-Mi fac loc cu binecuvântarea, dar acolo
nu e numai unul neascultãtor, ºi e altfel acolo, altfel decât
orânduiala lucrãrii Mele. Nu învinuiþi pe Domnul acolo unde
nu încape Domnul cu ungerea Sa, ºi fiþi atenþi cã aºa iese creºtinul de sub ungere ºi nu ºtie cã nu face bine. Creºtinul care nu
ascultã, acela nu mai are mãsura voinþei lui Dumnezeu.
Eu, tatã, aº voi sã vã treziþi ºi sã deosebiþi voia Domnului de voia voastrã ºi sã închideþi poarta spre lume, mãi
copii. Familia lui Vasile ºi Victoria, familie de moldoveni, încercaþi, tatã, ºi cu ascultarea. Puneþi-Mã ºi aºa la încercare, nu
numai cu rãzvrãtire, nu numai cu judecatã. De ce nu vã place
vouã sã ascultaþi? De ce, oare? Voi aveþi pretenþii rele, tatã.
Oare, voi vreþi sã vedeþi poporul lui Israel din nou în curtea
voastrã ºi atât? Oare, asta vã este pocãinþa? Oare, nu-i mai
bine sã voiþi iertare ºi curãþire ºi pocãinþã ºi recunoaºterea
pãcatului nepãsãrii în care aþi lucrat? Lãsaþi prietenia cu
lumea, cã nu voiþi s-o lãsaþi, nu voiþi deloc, dar este scris în
Scripturi: «Prietenia cu lumea este vrãjmãºie cu Dumnezeu».
Mergeþi, tatã, la pãstori sã vã arate aceste cuvinte ale Duhului
Sfânt, despre prieteºugul cu lumea. Vreau sã deosebesc pe
poporul Meu, ca sã-l pot avea curat ºi neatins cu trupul pãcatului. Cãutaþi cu cei ce au tâlcul cel de la Mine ºi nu mai
lucraþi dupã voi. Cei neascultãtori care vor sã se îndrepte spre
ascultare, sã asculte de sfatul celor care ascultã de cuvântul
lui Dumnezeu. Poporul Meu se sminteºte; se sminteºte creºtin pe creºtin, creºtin de creºtin. Oare, pentru asta a venit creºtinul în poporul acesta? Ferice de cei ce nu s-au smintit ºi nu
se smintesc de cele rele ale poporului Meu, ºi aºa fel de fii am
strâns Eu în grãdina cuvântului Meu. Dar numai ei aºa, mãi
copii? Eu vreau sã semãnaþi cu ei. Vreau tot poporul sã nu se
mai învinuiascã frate pe frate. Vreau sã se adune Israel spre
întãrire de duh ºi nu spre întristare de duh.
Eu cer duh de umilinþã la familia cea adusã azi în sfat,
ºi cer umilinþã la toþi fiii lui Israel care au voile lor ºi planurile
lor. Sã-ºi îndrepte paºii spre umilinþã, cã e grea vremea, tatã,
ºi vremea vine sã apese tot mai mult.
Israele tatã, sã te lupþi, mãi poporul Meu, sã nu cadã
sub neascultare fiii tãi. E vremea mângâierii de inimi. Mân-
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gâiaþi-vã unii pe alþii, cã vremea e apãsãtoare, tatã. Voi sunteþi
sortiþi sã plângeþi acum, sã plângeþi dupã Domnul, dupã venirea Mea, cã vremea se ridicã sã apese tot mai mult, tot mai
greu. Voi sunteþi sortiþi sã plângeþi acum când lumea râde ºi
se bucurã ºi danseazã ºi doarme în fãrãdelege, iar dupã încã
puþine zile voi veþi râde, ºi lumea va lua tânguirea spre platã
a nepãsãrii de suflet.
Aveþi grijã de sufletul din voi, mãi fiilor. Lucraþi! Fiecare în dreptul lui sã lucreze pentru suflet, cã iatã, nu pot cere
altfel de lucru la poporul Meu. Puþini fii au fost ca sã-i am
ridicaþi la lucru de mãrturie, cãci cei ce n-au dovedit statornicie ºi inimã pentru Domnul, nu-i pot pune în sfatul Meu. Aceia sã lucreze fiecare pentru sufletul lui, cã peste alte suflete nu
pot lucra, nu se lasã rod ceresc spre lucrare.
Mãi Israele, vino, mãi poporul Meu, spre lucrare cereascã. Vino-þi în fire, mãi Israele, cã altfel trebuie sã stai tu
înaintea Mea. Eu iar vã spun: lãsaþi traista altuia ºi duceþi-o pe
a voastrã, mãi fiilor, ºi pe a voastrã s-o descãrcaþi, ºi s-o umpleþi apoi cu duh de umilinþã ºi de sfialã sfântã ºi de pocãinþã,
mãi fiilor. Voiesc sã se schimbe faþa Mea în voi, cã mai e un
pic, ºi soarele de pe cer va fi sã se mute în voi, mãi fiilor, ºi
veþi lumina de ºapte ori mai mult ca soarele de pe cer, dar fiþi
Mie cort sfânt ºi nu vã mai abateþi paºii de pe drumul Meu, de
pe drumul acestei lucrãri. În curând voi coborî duhul mângâierii peste voi, dar sfinþiþi-vã, tatã, ºi lucraþi dupã schiþa Mea.
Voi ieºi cu voi spre mãrturie, ºi sã nu Mã ruºinez, tatã, cu voi.
Vreau sã se cunoascã lucrarea Mea peste voi ºi sã vadã lumea
lucrarea Mea în voi. Primiþi sfatul celor puºi la lucru ºi fiþi cuminþi, tatã. În curând vom serba cereºte pe pãmânt, dar ascultaþi de ghidul ceresc al cuvântului Meu. Iatã, am dat sfat celor
cu veghea ºi cu tâlcul Meu sã vã înveþe cum sã lucraþi la întâlnirea Mea cu Israel, cã iarãºi vom poposi în jurul ieslei cuvântului. Cei ce vã ghideazã au cuvântul ordinii, luat de la Mine.
Tot poporul Meu sã audã trâmbiþa ºi sã se adune, ºi sã Se
coboare Duhul Sfânt peste Israel, ºi sã aibã Israel Duh Sfânt.
Israele, sã faci pace între Mine ºi tine, mãi poporul
Meu, între tine ºi pãstorii tãi cei puºi de Mine, între tine ºi
ucenicii Mei cei ce lucreazã peste tine. Sã fie zi de slavã,
Israele, slava cea de sus cu slava cea de jos, spre mãrturie a
lucrãrii cereºti care te creºte pânã la mãrimea cea cereascã.
Pace peste tine, Israele, popor al Domnului Iisus
Hristos! Amin, amin, amin.
6/19 august 1994

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Ieºirea poporului spre vestirea Evangheliei. Fericiþi sunt cei ce nu
se smintesc întru cuvântul Domnului. Adevãrata milostenie. Cei
duhovniceºti nu lucreazã fãrã cãlãuzã.
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e binecuvinteazã cãlãtoria poporului Israel. De
cine se binecuvinteazã cãlãtoria ta, Israele? Se
binecuvinteazã, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin.
Cuvântul acestei lucrãri este cuvântul lui Dumnezeu,
care lucreazã pe pãmânt pânã la întoarcerea Mea pe norii slavei, mãi Israele. Dar mai am inimi de copii ai acestei lucrãri
care aºteaptã sã vadã dacã aceastã lucrare de cuvânt ºi de înviere este sau nu este de la Dumnezeu. Mai am aºa ceva în
mijlocul tãu, Israele, popor nãscut din cuvântul Meu. Oare, ce
sã fac Eu pentru aceºtia? Ce sã fac cu aceºtia? Aceºtia nu sunt
numai dintre cei care s-au tras înapoi sau în lãturi ºi care nu

stau în popor cu pãstor, dar sunt ºi dintre cei care stau la masa
cuvântului Meu, stau fãrã sã mãnânce. Se fac cã mãnâncã, dar
nu mãnâncã; ºi dacã nu mãnâncã, aceºtia se cunosc cã nu mãnâncã. Cine mãnâncã cu foame ºi cine bea cu sete de la aceastã cinã cereascã, acela se cunoaºte, tatã.
Nu luaþi, mãi fiilor, unii de la alþii, nu luaþi ceea ce nu
este luat de pe masa cuvântului Meu. Nu luaþi din mâna celor
ce se ocupã cu ghicitul c-o fi sau cã n-o fi cuvântul lui Dumnezeu, ºi sã luaþi din mâna Mea cu toþii, mãi fiilor, cã mâna
Mea e curatã ºi e neamestecatã cu masa necredinþei. Luaþi din
gura Mea. Acesta este cuvântul Meu, ºi Eu sunt Cel ce vã îmbucãturesc. Voi numai sã fiþi fiii dragostei ºi ai credinþei, cã
dragostea de Dumnezeu pe toate le crede, tatã, ºi pe toate le
nãdãjduieºte de la Dumnezeu. Fiii dragostei de Dumnezeu au
Duhul lui Dumnezeu în ei, ºi Acela cunoaºte cã Eu sunt
aceastã lucrare. Aceastã lucrare care te însoþeºte pe tine, mãi
Israele, aceastã lucrare se numeºte Dumnezeu, aºa se numeºte. Iatã, mãi fiilor, cu cine vã certaþi voi atunci când judecaþi
acest cuvânt, atunci când nu-l primiþi ºi nu-l credeþi, atunci
când vã certaþi ºi vã rãzvrãtiþi pentru cuvântul rostit de Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Mãnâncã, Israele, cu credinþã, cã nu este de pe pãmânt
aceastã mâncare, ºi este coborâtã din cer pe nori, pe scarã cereascã, tatã, prin lucrare cereascã, mãi poporul Meu. De ºapte
mii de ani lucrez, ºi acum sã nu lucrez? Eu am pecetluit pãmântul cu ºapte vremi ºi cu ºapte peceþi, ºi chiar acum sã nu
lucrez mai mult decât oricând?
Iatã, fiilor, de aceea lucrez acum mai mult ca oricând,
pentru cã timpul s-a scurs ºi nu mai este ce sã se scurgã, cã
timpul a avut ºi el legea lui de la Dumnezeu, dar Dumnezeu,
Cel fãrã de timp ºi fãrã de loc, lucreazã sã întoarcã totul la
veacul cel fãrã de început ºi fãrã de sfârºit. Timpul este al
omului, tatã, nu este al Domnului. Pentru om a fost timpul
nãscut, nu pentru Dumnezeu.
Vreau sã aduc cerul pe pãmânt, mãi fiilor. Ce ziceþi voi,
pot Eu sã aduc cerul pe pãmânt? Mãi poporul Meu, dacã fiii
tãi ºtiu sã-Mi rãspundã bine la aceastã întrebare, atunci se
cheamã cã gãsesc credinþã în mijlocul tãu, credinþã în lucrarea Mea cereascã. Vreau sã aduc cerul pe tot pãmântul, mãi
fiilor, ºi dupã aceea sã Mã las descoperit, sã-Mi las vãzutã
slava ºi cerul în care stau ºi din care lucrez ºi cu care te port
pe tine spre Tatãl Meu, Israele al Tatãlui Meu.
Am venit iar cu cuvântul Meu cel rostit deasupra ieslei
cuvântului. Ca sã binecuvintez cãlãtoria ta am venit, cãlãtoria
ta cu Mine, Israele. Cãlãtoria Mea cu tine o binecuvinteazã
Tatãl Meu ºi al tãu, iar cãlãtoria ta cu Mine o binecuvintez Eu,
Cel ce sunt din Tatãl, ºi Una cu Tatãl, întru Duhul Cel Sfânt.
Binecuvântatã sã fie cãlãtoria lui Israel ºi întâlnirea lui
Israel în numele Domnului, iar Eu, Domnul, voi fi deasupra
ºi voi sta cu voi prin fiii cuvântului Meu. Binecuvântate sã vã
fie intrãrile ºi ieºirile, ieºirile ºi intrãrile, ºi cuminþenia ºi credinþa, ºi dorul ºi bucuria, mãi fiilor, dar ºi umilinþa, tatã. Eu
ies cu poporul Meu, ca sã-l arãt lumii de pe pãmânt. A venit
vremea cea profeþitã, ca sã arãt lucrarea dintre cer ºi pãmânt,
sã arãt începutul la sfârºit ºi sfârºitul la început, ºi sã arãt la
lume pe poporul Domnului, care a vorbit cu Domnul pe pãmânt, care a avut cerul aplecat pânã la el, acoperindu-l ºi cuvântându-i.
Sã fii cuminte, mãi poporul Meu, cã Eu binecuvintez
paºii tãi ca sã trec cu tine prin lume, ca sã te vadã lumea pe
tine, cel ce eºti cu Mine în lucrare, ca sã anunþãm nuntaºii cã
Se coboarã Mirele în mijlocul serbãrii, mãi fiilor. Sã fii cuminte, Israele, cã se va apropia norod mult sã te priveascã ºi
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sã-þi înþeleagã slava ta cu Mine. Dacã nu poþi fi cuminte, tatã,
Eu, Domnul, te rog sã stai pe loc la locul tãu. Dacã nu poþi sã
fii treaz, stai la locul tãu, ºi mai mare platã vei avea. Nu-Mi înspina zilele Mele, tatã, cã acestea sunt zilele Fiului lui Dumnezeu, despre care este scris în Scripturi cã vor veni. Ele vin
la tine mai întâi. La tine vin cu bucurie aceste zile. Dacã nu
eºti întreg, sã nu te aºezi în sãrbãtoare. Mergi la vindecãtor,
mergi la pãstor, mergi la sfãtuitor ºi stai sã te vindeci de moarte ºi de îndoialã ºi de necredinþã, cã sã ºtii, nu e de glumã, tatã.
Eu vin cu slava Mea peste tine, ºi sã nu te înºeli sã intri sub ea
dacã nu eºti întreg ºi deºtept ºi cuminte ºi credincios. Nu Mã
pune la încercare, cã acum a trecut vremea ca sã mai pui
degetul ºi ca sã crezi. Cine mai stã aºa, cine pentru asta vine ºi
stã, acela nu este, mãi fiilor, acela n-a venit, ºi nu este.
Ai grijã, Israele, sã nu vii cu trupul, tatã, ºi sã vii cu
duhul ºi cu trupul. Ai grijã sã asculþi de cei puºi de Mine pentru tine, pentru ca sã ºtii de la Mine prin ei. Eu voi fi deasupra, cu veºmântul slavei Mele învãluindu-vã, ºi voi fi cu îngeraºii slavei, ºi se va uni cântarea cerului cu cântarea poporului Meu. A venit vremea sã ieºim de sub obroc, ºi sã fii deºtept, mãi poporul Meu, cã sã ºtii cã se va uita lumea la tine,
ºi sã se ia lumea dupã tine ca sã vadã drumul, tatã. Drumul
sunt Eu, cãci aºa este scris: «Eu sunt calea»; Eu, cu calea
Mea în voi; Eu, cu voi prin lume, dar nu în lume, ci pe deasupra ei cu voi.
Numai un picuþ de cuvânt am adus cu Mine azi, pentru
binecuvântarea cãlãtoriei poporului Meu. Cei mai slabi sã fie
ajutaþi, tatã. Daþi ale Mele dintru ale Mele, daþi ºi celor care
nu au cum sã ajungã pânã la iesle. Cei slabi sã fie ajutaþi de
cei ce au, aºa cum se ajutau apostolii Mei ºi cum ajutau sfinþii
pe sfinþi. Voi numai aºa ar fi trebuit sã lucraþi, tatã. Vã spun
aºa, cã voi nu ºtiþi ce înseamnã faptã bunã ajunsã la Domnul.
Aveþi mormane strânse la împotrivitorul, aveþi mormane date
pãmântului ºi nu cerului, mormane de fapte murdãrite de
mândrie ºi de fãþãrnicie ºi de nesocotire, ºi la cer aºa de puþin
aveþi ajuns! ªi asta pentru cã nu ºtii, mãi poporul Meu, ce înseamnã faptã bunã, ce înseamnã milostenie dupã adevãrul
acestui cuvânt.
Eu, tatã, nu Mã apucam sã fac înmulþirea hranei trupeºti decât numai la nevoie, mãi copii, cã Eu nu pentru asta
venisem, ca sã îngraº trupurile. Venisem pentru cele cereºti,
nu pentru cele pãmânteºti. Cele pãmânteºti sunt de la sine, cã
nu trebuie mult, dar voi sunteþi învãþaþi cu mult ºi alergaþi
dupã mult ºi dupã împestriþat ºi dupã lux ºi dupã lãcomie, ºi
de aceea nu aveþi. Creºtinul nu trebuie sã aibã decât puþin, cã
iatã, din cauzã cã are mult, nu le poate lãsa sã vinã cu Mine.
Voi, mãi fiilor, aveþi grijã prea multã de trup ºi de stomac, dar
nu de asta v-am numit Eu oi din aceastã stânã. Creºtinul care
are prea multe, are multã treabã, are multe încurcãturi. Eu
când petreceam ºi poposeam în casa celor din Betania, acolo
nu era bogãþie, tatã; era un acoperãmânt ºi atât, iar cele de
trebuinþã nu erau mai mult decât trebuie. Dar creºtinul Meu
are lãzi cu haine, are scaune în toatã casa, ºi nimic frumos nu
mai are creºtinul Meu în acoperãmântul lui, ºi pe alocuri nu-l
mai încape casa pe creºtin.
Mãi tatã, de aceea sunteþi bolnãviori, cã puneþi pe voi
haine pe care Eu nu le cunosc, cã vã atingeþi cu lucruri pe care
Eu nu le cunosc, lucruri de la neamurile pãmântului, iar lucrurile sfinte le-aþi uitat, tatã. Am spus lui Israel sã nu poarte
podoabe pe trupul lui, ºi el ºi-a înzorzonat casa cu podoabe
deºarte, ºi oboseºte Duhul Meu când poposesc în casa creºtinului Meu. Dar Eu am început aºezare sfântã ºi umilinþã sfântã ºi cereascã, ºi primiþi, mãi fiilor, îndemnul ceresc pe care-l

713

dau Eu pentru Israel. Îmbrãcaþi-vã în sfinþenie ºi în umilinþã,
voi ºi casele voastre, voi ºi fiii voºtri, ºi luaþi, tatã, înfãþiºare
sfântã ºi nu mai munciþi pentru ca sã vã înzorzonaþi. Nu-i frumos, mãi fiilor. Daþi afarã din voi ºi de pe voi ºi din casele
voastre, daþi afarã slava deºartã. Nu-i frumoasã slava deºartã,
tatã; e obositoare ºi pentru ochi, ºi pentru suflet, ºi pentru Duhul Meu, Care locuieºte în voi sau lângã voi. Munciþi ºi voi
ce am muncit Eu, cum am muncit Eu prin lume. Iatã, de aceea
am coborât cuvântul Meu ca sã ia fiinþã acest cort în care azi
stau Eu cu poporul Meu la sfat (Ro-Emaus, Târgoviºte, n.r.), ca
sã vã deprind apoi sã lucraþi ºi voi ce am lucrat Eu, sã lucrãm
cer, tatã, cer pe pãmânt, ºi sã-l suflãm apoi peste tot. Sã avem
o singurã voie cu toþii, o singurã cale, o singurã masã, o singurã avere cereascã, mãi fiilor, cã vine apoi o vreme ºi mai
dulce dacã acum veþi asculta puþine zile. Vine vremea sã intrãm în viaþã, mãi fiilor. Eu viaþa asta care vine v-o aduc mereu, dar Sarra lui Lot îºi are asemãnare în voi ºi nu vã lasã sã
vã uitaþi la vremea bucuriei pe care o aduc Eu cu Mine. Voi
sunteþi sortiþi sã nu vedeþi rãul care vine peste lume, aºa cum
ucenicul proorocului Ieremia n-a vãzut cãderea Ierusalimului
în vremea aceea de demult. Voi sunteþi þinuþi în braþele ºi în
sânul Meu. O, ºi câþi din voi dau sã scape de sânul Meu!
Eu vã dau putere, tatã, ca sã aveþi credinþã, dar fiþi precauþi, cã puterea credinþei vine tot prin credinþã. Fiþi credincioºi ºi fiþi curajoºi ºi fiþi una cu cele cereºti, cu cuvântul Meu
fiþi una, mãi fiilor. Îndeletniciþi-vã sã trãiþi fãrã de griji, pic cu
pic îndeletniciþi-vã, ºi nu mai umblaþi pe drumuri, tatã. Iar vã
cer ºi iar vã spun cerinþã cereascã: nu mai umblaþi pe drumuri,
nu mai staþi la toartã cu neamurile voastre sau cu neamurile
pãmântului. Faceþi ºi voi ce fac copiii cei strãjeri ai ieslei
Mele. De ce, oare, nu vreþi sã Mã ascultaþi? De ce nu vreþi sã
duceþi viaþã ca apostolii Mei cei de la început? De ce nu vreþi
cu Mine ºi nu cu neamurile voastre? De ce nu vreþi sã fim la
fel, tatã? Uitaþi-vã la o stânã de oi ºi luaþi pildã. Oile nu ies
nicãieri fãrã pãstori, nu ies decât în turmã ºi cu pãstori în faþã
ºi în spate, ºi mãnâncã sub ochii pãstorilor, pe unde le poartã
pãstorii. ªi dacã vreo oaie cade în spini sau în ºanþ, pãstorul
o vede ºi o ridicã ºi o curãþã, ºi oaia stã, iar seara vine la staul
ºi tot laptele îl pune la un loc, ºi sunt de folos oile. Aºa ºi voi,
mãi oilor duhovniceºti, staþi, tatã, în staulul acestei lucrãri, ºi
dacã ieºiþi la pãºune sau la hrãnit din hrana voastrã, sã ieºiþi
cu stâna toatã ºi cu pãstorii, mãi oilor, aºa cum vom ieºi
acum, mãi fiilor. Pânã când veþi mai umbla? ªi dacã tot aºa
umblaþi, Eu, Domnul, vã întreb: de ce aþi mai venit la Mine,
tatã? Ca sã vã bateþi joc de Mine ºi de slava Mea? Fiþi o singurã stânã, tatã, iar oaia care sare mereu gardul ºi pleacã ºi
paºte când vrea ea ºi de pe unde vrea ea, aceea sã se ducã,
fiindcã aceea n-are þarc. Aceea sã fie însemnatã, ºi întãriþi hotarul stânei, ºi toatã stâna sã lucreze lucrarea veghii, cã iar vã
spun: acest popor rãmas va fi deosebit de toatã lumea de pe
pãmânt, ºi cine vrea pe pãmânt, acela sã stea deoparte de
aceastã stânã.
Umbli pe drumuri, mãi fiule uºarnic, ºi vii apoi sã stai
între cei ascultãtori. În zadar stai, ºi þi se va cere socotealã de
lucrarea ta care zgârie faþa Mea, faþa poporului Meu. Mai
bine ar fi sã asculþi de cei ce te îmbie sã stai în staul, sã stai
cuminte, sã stai supus ºi sã te laºi stãpânit de Dumnezeu ºi nu
de voia ta. Dar dacã nu vrei ºi dacã stai atins cu cei din afarã
de popor, dacã te petreci ºi te vizitezi cu lumea ºi cu vorba cu
lumea, atunci tu atingi lumea ta de poporul Meu, ºi îþi va sta
înaintea ta acest pãcat al neascultãrii. Eu te-am primit cu
Mine ºi þi-am zis sã te tragi deoparte de lume dacã vrei cu poporul acesta. Eu aºa am zis, ºi tu M-ai înºelat, cã n-ai stat aºa
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cum am zis Eu, ºi iatã, vine ziua sã te cunosc. ªi cum sã te cunosc? Vine clipa sã stea deschisã poarta slavei, ca sã mângâi
pe poporul Meu în staulul Meu, ºi ce faci tu? cã azi faci ca
tine ºi nu te pregãteºti dupã schiþa pregãtirii ca sã stai deosebit de lumea cea de pe pãmânt.
Cautã sã iubeºti cuvântul Meu ºi sã-l împlineºti, creºtinule greoi la auz, ºi nu te împietri ca sã nu auzi, cã dacã nu
lucrezi dupã cuvântul pregãtirii, înseamnã cã nu auzi, cã nu
mãnânci din sânul Meu. Acestea sunt învãþãturi cu care stãrui
pe lângã cei împrãºtiaþi cu ascultarea ºi cu paºii. O, ºi cât aº
vrea sã se prindã de inima celor cãrora li se potriveºte învãþãtura cea de îndreptare ºi sã-ºi formeze de acum staturã cereascã! Luaþi pildã de la stâna de oi ºi puneþi-vã în rânduialã,
mãi fiilor, cã viitorul tãu, Israele, va fi cel mai frumos viitor
de pe pãmânt ºi din cer, ºi va fi veºnic viitorul tãu. Nu Mã
lãsa fãrã de tine, tatã. Fii ascultãtor, ºi sã iubeºti slava Mea,
nu slava ta; sã iubeºti slava ta cu Mine ºi nu slava ta. Stai cuminte în ograda acestei lucrãri, ºi binecuvântat sã-þi fie statul,
ºi binecuvântate sã-þi fie intrãrile ºi ieºirile cu Mine în turmã
când ies Eu cu tine spre mãrturie în faþa lumii.
Iatã, o parte din Israel a plecat de lângã aceastã lucrare,
s-a dus în lume, a dezbrãcat lucrarea cuvântului Meu ºi M-a
fãcut mincinos ºi M-a fãcut demon ºi M-a fãcut fermecãtor ºi
în tot felul M-a numit, ca sã aibã pricinã de pãrãsire ºi de plecare în lume, dar îi vom vedea de jur împrejurul acestei slave
de lucrare cereascã ºi cãutând sã se aciueze în stâna aceasta.
Fiþi atenþi, ºi iarãºi zic, fiþi atenþi, cã pentru cei ce s-au fãcut
din oi câini, nu mai sunt firimituri. Firimiturile se strâng cu
mare grijã ºi se aºeazã la loc pe blid pentru hrana poporului
Meu cel statornic. Fiþi precauþi cu câinii care v-au dat pe voi
spre moarte, cãci câinii au colþi veninoºi ºi muºcã pe neºtiute,
ºi nu mai deschideþi, tatã, voi poarta. Daþi-Mi Mie cheia de
intrare ºi de ieºire. ªi dacã vrea cineva sã iasã ºi sã se ducã,
Eu îi deschid sã se ducã, dar dacã vrea sã intre cineva din cei
plecaþi de la masa aceasta, sã fie lucrare de precauþie, sã nu
cumva sã fie câine sau câine-lup, mãi fiilor. N-are putere, dar
dacã lucraþi fãrã ascultare de Domnul, Eu vã las în ispitã, ca
sã vedeþi rodul neascultãrii.
Iar vã rog, cã mereu v-am rugat: nu vã opriþi în ceata ºi
în sfatul celor rãzvrãtiþi, ca sã nu vã scrie duhul rãu cu cei rãzvrãtiþi, ca sã nu vã tragã cu cei rãzvrãtiþi, cã vã trage, tatã,
dacã nu ascultaþi. Neascultarea te scoate de la Mine, mãi fiule. Nu umbla în neascultare, ºi fii cuminte, fiule.
Pregãteºte-te, Israele, ca sã mergem pe drum cu slavã
ºi cu cântare de strune ºi cu steagul biruinþei ºi al sfinþeniei,
mãi poporul Meu. Nu-þi pierde vremea cu altceva, cã vremea
e pe sfârºite, tatã. Fã numai ce este de fãcut acum, numai ascultare, Israele al Domnului. Sã fii frumos la purtare ºi la staturã ºi la uitãturã ºi la inimã ºi la bucurie, ca sã-l vadã lumea
cea necredincioasã pe Israel ºi sã-L caute pe Domnul, Mântuitorul credincioºilor.
Îmi scutur Duhul Meu peste tine, popor al slavei Mele.
Îmi întind pacea Mea peste tine ca un acoperãmânt. Iubiþi-vã
unii pe alþii, mãi fiilor, iar cei ce vã iubiþi unii pe alþii, sã vã
asemãnaþi unii cu alþii în ascultare, dar aceasta sã n-o uitaþi,
mãi fiilor. Iubiþi-vã cei ce vã asemãnaþi în iubire ºi în ascultare, iar cu ceilalþi fiþi precauþi în iubire ºi în asemãnare. Nu
vã luaþi dupã inimi uºoare, ºi fiþi întru Domnul ºi nu altfel, cã
dacã vã defaimã cel neascultãtor, aceasta nu este cu supãrare
pentru voi.
Sã se pregãteascã Israel, ºi sã nu încurce nimeni bucuria ta cu Mine, Israele. Mergeþi, tatã, ca fii ai lui Dumnezeu;
mergeþi în stânã cu pãstori. ªi iarãºi zic: se binecuvinteazã

întâlnirea Mea cu tine, Israele, pentru prãznuirea serbãrii înãlþãrii la cer a Maicii Fiului Treimii cereºti. Ea cântã cântarea
pentru România, ºi cântã Verginica cu ea, ºi cântã îngerii cu
Mãicuþa Mea, ºi cântã poporul Meu Israel. Cântã, Israele,
cântã, tatã, cã tu ºtii sã cânþi. Mulþi cântã cântarea Domnului,
dar aceia nu ºtiu ce cântã, dar tu ºtii sã cânþi ºi ºtii sã-L preþuieºti pe Domnul Dumnezeul tãu. Te voi întâmpina cu duhul
mângâierii, cu Duhul Adevãrului. Eu sunt Adevãrul, ºi adevãrul vã face liberi. Sã fii ºi tu adevãrul, iubitul Meu popor,
cãci cu adevãrat Mã voi arãta lângã tine. Amin, amin, amin.
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Ieºirea de sub tainã a lucrãrii cuvântului Domnului. Aºezarea ºi
binecuvântarea troiþei din dealul mãnãstirii. Amestecarea limbilor
s-a coborât peste oameni. Va veni proorocul mincinos cu semne, cu
minuni ºi cu „învierea morþilor“. Cãmaºa Duhului Sfânt. Limba
Duhului Sfânt peste limba româneascã. România, Ierusalim nou,
þara slavei Domnului.

S

ã fie luare-aminte la glasul lui Dumnezeu, care
vine de sus. Cerul grãieºte pãmântului. Eu, Domnul, grãiesc din cer peste cei credincioºi. Eu, Cel ce am înviat
ºi M-am înãlþat la ceruri, Eu, Domnul Iisus Hristos, grãiesc
din cer pe pãmânt, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.
Pace þie, poporul Meu! Pace vouã, fiilor; vouã, din poporul Meu cel credincios! Lumea nu ºtie cum grãiesc Eu deasupra voastrã. Lumea nu crede în Dumnezeu aºa cum credeþi
voi. Lumea are lumea ei ºi nu ºtie ce lucrez Eu pe pãmânt în
vremea aceasta, dar Eu trec cu voi prin lume, ca sã audã ºi lumea cã Eu, Domnul, am un popor luat din lume ºi vorbesc din
cer în mijlocul lui ºi îl povãþuiesc spre sfinþenie de duh ºi de
trup, ca sã pot sta de vorbã cu el ºi sã împlinesc planul Meu
ceresc pentru cea de a doua venire a Mea. Fiþi credincioºi, cã
Eu, Domnul, ridic de acum aceastã lucrare de cuvânt între cer
ºi pãmânt, ca sã-l cunoascã lumea pe poporul cu care a stat
Dumnezeu de vorbã vreme de patruzeci de ani.
Pace vouã! Binecuvântatã sã fie împãrãþia lui Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Binecuvântaþi sã fiþi voi, fii ai
poporului Meu din vremea aceasta. Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea de prãznuire a înãlþãrii la cer a Maicii lui Dumnezeu,
ºi iatã, Eu, Domnul, ºi Mãicuþa Mea, ºi cerul Meu, suntem
deasupra cu coruri de îngeraºi ºi cu slavã. Cântã, mãi poporul
Meu, cântã, fiule, cântã lui Dumnezeu, ºi cerul cântã deasupra ta, popor credincios. Binecuvântatã sã fie aceastã zi ºi cuvântul Meu cel rostit din cer în aceastã zi, ºi iatã, binecuvântatã sã fie crucea cea biruitoare, ridicatã de fiii grãdinii cuvântului Meu; binecuvântatã ºi sfinþitã sã fie de toþi sfinþii ºi de
toate puterile cereºti, spre bucuria lucrãrii de nou Ierusalim
pe pãmânt.
Se rosteºte cuvântul lui Dumnezeu: se binecuvinteazã
ºi se sfinþeºte crucea aceasta, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte
întâlnirea Mea cu poporul Meu cel credincios. Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte sfatul Meu cu poporul Meu. Luaþi aminte,
voi, strãjeri ai cuvântului, luaþi de la Mine ºi daþi poporului
Meu, cel ce crede cuvântului Meu. Luaþi aminte la glasul care
vine de sus peste voi, peste grãdina cuvântului Meu. Iatã, vin
deasupra cu cuvântul Meu. Luaþi-l ºi daþi-i fiinþã în aceastã
carte, cã Eu Îmi hrãnesc poporul Meu ºi îl însoþesc cu glasul
Meu aºa cum l-am însoþit pe poporul Israel cel de la început,
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pe cel credincios de la început, iar cel credincios de la sfârºit
este Israel cel de la sfârºit. Pe Israel cel de la început l-am însoþit pe calea lui cu Mine; ziua, în stâlp de nor, iar noaptea, în
stâlp de foc, iar cu cuvântul Meu mergeam pe deasupra ºi îl
spuneam proorocului Moise ºi vorbeam cu Israel.
Pace þie, poporul Meu Israel! Eu sunt deasupra ta ºi te
însoþesc prin cuvânt, precum pe Israel îl însoþeam cu stâlp de
nor ºi de foc spre pãmântul fãgãduinþei, dar pe tine te însoþesc
cu slava Mea cea prin cuvânt ºi te numesc Israel cel de la sfârºit. Iatã, Israele, ies în întâmpinarea ta cu cuvântul Meu, rostit
pentru tine deasupra ieslei cuvântului Meu. Israel înseamnã
popor credincios. Fii credincios, Israele, aºa cum a fost rãmãºiþa lui Israel cu care am mai rãmas dupã ce Israel s-a lepãdat
de Mine, cã Eu din rãmãºiþa cea credincioasã a lui Israel am
fãcut sãrãturã cu care am sãrat pãmântul, mãi fiilor. ªi cine au
fost cei din rãmãºiþa lui Israel? Au fost Petru ºi Pavel ºi Iacov
ºi Ioan ºi toþi apostolii Mei, care au propovãduit numele Meu
ºi împãrãþia cerurilor pânã la marginile pãmântului. Mãi poporul Meu cel de azi, rãmãºiþa aceasta a lui Israel am fãcut
din ea ceatã de apostoli ºi de prooroci ºi de sfinþi ºi am sãrat
tot pãmântul cu sarea cuvântului Meu, care curgea prin gura
ºi prin duhul acestor slujitori cereºti pe lume. Am sãrat lumea
cu cuvântul Meu prin ei, cã Eu dupã înãlþarea Mea aºa le-am
spus: «Mergeþi ºi propovãduiþi cã s-a apropiat împãrãþia lui
Dumnezeu. Mergeþi pânã la marginile pãmântului ºi botezaþi
pe cei ce vor crede, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, amin».
ªi iatã, mãi poporul Meu, tu eºti poporul cel de azi cu
care vorbeºte Dumnezeu pe pãmânt, cã Eu dupã ce am înviat
am rãmas viu, ºi am rãmas pentru om, dar omul n-a înþeles ce
am spus Eu în vremea înãlþãrii Mele la cer, cã aºa am spus:
«Iatã, Eu voi fi cu voi pânã la sfârºitul vremurilor». Dar cel
necredincios sau cel greoi la credinþã cum sã creadã? Cum,
mãi Israele, sã creadã cel necredincios cã Eu grãiesc din cer
peste tine? De aceea dau sã ies cu tine înaintea lumii, ca sã înþeleagã lumea cã tu eºti trimisul Meu în lume, aºa cum am
trimis ºi pe apostolii Mei cei de atunci. ªi tu, ca ºi ei, mergi
acum ca sã spui din nou ce au spus ei. Ei spuneau cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor. ªi ce este împãrãþia cerurilor, mãi
Israele de azi? Oare, minþeau apostolii Mei Petru ºi Pavel, care erau întâi dintre apostoli? Minþeau ei când spuneau cã s-a
apropiat împãrãþia cerurilor? Ei spuneau acum douã mii de
ani, ºi tu spui astãzi, tatã. Dar ce este împãrãþia cerurilor? Dar
ce nu este împãrãþia cerurilor? O, mãi fiilor, împãrãþia cerurilor nu este mâncare ºi bãuturã, nu este însurat ºi mãritat. Împãrãþia cerurilor este mâncarea cuvântului lui Dumnezeu, este
sfinþenie ºi curãþenie ºi cuvânt de Duh Sfânt. Fiii veacului
acesta se însoarã ºi se mãritã, dar cei ce se învrednicesc sã fie
fii ai împãrãþiei cerurilor, aceia duc viaþã îngereascã în trup,
aceia nu se însoarã ºi nu se mãritã ºi trãiesc precum îngerii în
ceruri, ºi de aceºtia are grijã Tatãl Cel ceresc, Care le este Tatã
lor. Împãrãþia cerurilor este cu tine, poporul Meu Israel de azi,
pentru cã tu ai înãuntrul tãu tronul Meu, cuvântul Meu în mijlocul tãu. Tu eºti poporul care Mã ai pe Mine, Domnul, în
mijlocul tãu cu povaþa Mea, cu porunca Mea, tatã. Eu nu dau
porunci decât celor ce au ales sã asculte de Dumnezeu, dar cei
ce fac dupã voia trupului lor, aceia nu sunt fii ai lui Dumnezeu, aceia sunt fiii veacului acesta.
Spune, mãi poporul Meu, spune, tatã, la lume, ºi sã nu
taci; spune-i omului din lume sã nu spunã cã e cu Mine. Dacã
el e cu traiul veacului acesta, dacã nu se ia dupã poruncile
Mele, sã nu spunã cã e cu Mine, cã scris este: «Cei ce sunt ai
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lui Hristos ºi-au rãstignit trupul ºi patimile ºi poftele ºi slava
deºartã, care vine de la om». Învaþã, poporul Meu, pe cel ce
vine ºi te întreabã ce vorbesc Eu cu tine; sã-i spui ºi tu aºa
cum spuneau apostolii Mei, sã spui cã s-a apropiat împãrãþia
cerurilor ºi sã-i spui ce înseamnã taina acestui cuvânt
dumnezeiesc.
Israele, sã nu ieºi, tatã, din împãrãþia Mea, sã nu ieºi
afarã din ea, cã afarã sunt câinii ºi hulitorii ºi mincinoºii ºi
desfrânaþii ºi descântãtorii ºi slujitorii de trup ºi proorocii
mincinoºi, care spun cã nu este Dumnezeu. Fii atent, Israele
credincios, cã proorocul mincinos de azi e viclean mai mult
decât în vremile trecute, cã acum el se foloseºte de învãþãtura
Mea ca sã te facã sã crezi cã el este cu Dumnezeu. Fii atent,
cã el vine cu semne ºi cu minuni ca sã te desprindã pe tine din
împãrãþia Mea, cã el are invidie pe tine când te vede cã tu
iubeºti sfinþenia ºi el nu o iubeºte. Tu îl încurci în lucrul lui
cel mincinos, cã îl vãdeºti cã e mincinos. Minciunã este cuvântul celui ce vorbeºte despre Dumnezeu, dar nu iubeºte
sfinþenia ºi cuvioºia ºi adevãrul cel cu viaþã sfântã. Proorocul
mincinos ºi-a împrumutat faþã smeritã ºi se foloseºte de numele Meu pentru ca sã murdãreascã pe cei aleºi ai Mei, pe cei
ce ºi-au ales sã-Mi slujeascã Mie. De unde, tatã, ºi-a împrumutat proorocul mincinos faþã smeritã? De la minciunã, mãi
fiilor. Faþa smeritã e minciunã, tatã. Un creºtin iubitor de împãrãþie de cer, acela are o faþã seninã ºi sfântã ºi dulce ºi plinã
de luminã cereascã; acela nu se ruºineazã în faþa oamenilor.
Unul ca acela împarte cer sfânt celor de pe pãmânt. Omul cu
faþa smeritã e mincinos, mãi fiilor, ºi nu cunoaºte smerenia.
Acela îºi dã de gol minciuna dinãuntrul sãu ºi e vãdit de cel
credincios care are pe Duhul Sfânt înãuntrul inimii sale. Mai
e o clipã, ºi proorocul mincinos va face ultimele semne ºi minuni cu care va dãrâma pe cei ce se clatinã acum. Un creºtin
al împãrãþiei Mele nu cautã semne ºi minuni, nu cerceteazã
tainele facerii ºi nu ispiteºte pe Dumnezeu Fãcãtorul. Iatã ce
a fãcut proorocul mincinos, cã l-a învãþat pe om cã nu este
Dumnezeu. Nu i-a spus omului cã nu este Dumnezeu, dar i-a
spus minciuni omului. Eu sunt Fãcãtorul celor vãzute ºi nevãzute, ºi nu va putea omul cel pãmântesc sã pãtrundã cu ºtiinþa lui în tainele Fãcãtorului. Nu îngãduie Domnul aºa ceva, ºi
de aceea omul veacului acesta e mincinos, e prooroc mincinos omul ºtiinþei veacului acesta.
Pe vremea lui Avraam când a vãzut Dumnezeu cã oamenii au înãlþat un turn ca sã se suie în el sã cerceteze pe Fãcãtorul, ce am fãcut Eu, Domnul? Am încurcat atunci limbile
oamenilor, ca sã nu se mai înþeleagã ce spun ºi ce vor. Am încurcat limbile oamenilor mândri, ºi tot aºa fac ºi azi cu oamenii, ºi nu le dau voie sã pãtrundã tainele cereºti. Iatã, mãi fiilor, cã oamenii au primit amestecarea limbilor; a cãzut acest
blestem pe oamenii care au ispitit tainele Fãcãtorului. Tu sã
nu crezi, Israele, sã nu crezi ce-þi spune omul, cã omul e mincinos, mãi poporul Meu. Omul care a cercetat cele fãcute de
Fãcãtorul, acela a cãzut din cunoaºtere, acela a cãzut ºi nu
mai este la faþa lui Dumnezeu, acela rãmâne pãmânt ºi pãmânt naºte, dar omul care se lasã nãscut din Dumnezeu, acela
naºte cer ºi Duh Sfânt ºi rai ºi foc ceresc pe pãmânt, acela slujeºte Cuvântului lui Dumnezeu ºi nimic nu face fãrã
Cuvântul.
Israele care ai pe Fãcãtorul în mijlocul tãu, sã fugi de
omul care vorbeºte de la sine, cã acela aiureºte, tatã. Sã fugi
de omul pe care-l auzi cã vorbeºte despre Dumnezeu fãrã
sã-L cunoascã pe Dumnezeu, fãrã sã-L caute cu lumânarea în
mânã pe Dumnezeu, adicã cu stãruinþã, adicã cu împlinirea
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poruncilor sfinte în trup. Dar de omul necunoscut sã fugi,
creºtine, cã Domnul nu vine la tine necunoscut. Adu-þi aminte
cã pe apostolii aleºi de Mine Mi-i fãcuse Tatãl cunoscuþi, ºi
apoi vedeam cã Eu Mã cunosc în ei, vedeam cã-i cunoaºte Tatãl Meu. Fugi de omul care este necunoscut de Tatãl, fugi,
mãi fiule creºtine, cãci cel necunoscut e cursã pentru tine. Nu
te lua dupã om, Israele, cã omul ºi-a fãcut împãrãþie care-i
þine de cald aici, ºi este luat din ea, ºi nu-i þine de cald. Vine
proorocul mincinos, cel cu ultimele semne mincinoase, ºi va
zice cã înviazã mortul, ºi îl va învia în faþa ta, dar acela nu e
mortul, ºi e altceva aceastã minciunã. Vine sã te facã sã-l
crezi cã lucreazã în numele Meu, dar nu-i adevãrat. Eu voi fi
Acela Care voi ridica pe cei morþi; Eu, ºi nu proorocul mincinos, care-þi aduce în faþã trupul minciunii lui. Vai de omul
care nu are pe Duhul Sfânt în el ca sã vadã minciuna mincinosului de azi! Cã vreme de ºapte mii de ani s-au sculat oamenii ca sã se dea drept dumnezei, drept înþelepþi, ca sã-ºi
facã nume oamenii, ca sã se amãgeascã oameni pe oameni, cã
aºa pãþesc oamenii care ies de sub cortul lui Dumnezeu. Omul
are curaj în viaþã ºi face o mulþime de lucruri. Omul cu curaj
face azi una, mâine alta, pânã ce-L uitã pe Dumnezeu, ºi apoi
nu mai are cãlãuza în faþã ºi se face sieºi cãlãuzã. Nu te lua
dupã om, mãi poporul Meu, ºi tu sã stai de mânã cu cuvântul
Meu, care te învaþã sfinþenia ºi împãrãþia cea din cer. Omul
s-a bãgat în pãmânt sã cerceteze, s-a suit în cer sã cerceteze,
s-a bãgat în mare sã cerceteze, s-a bãgat în om sã cerceteze,
mãi fiilor, ºi zice omul cã ºtie. O, bietul de el, cã e numai trup
fãrã duh, ºi am sã-l ruºinez pe omul trufaº, cã am sã iau soarele de pe cer ºi am sã-l mut în cel credincios, ºi va lumina
din locaºul credinþei, din fiul credinþei, ca sã descopãr ce este
înþelepciunea. Înþelepciunea este frica de Dumnezeu. Înþelepciunea este în omul care are pe Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt
stã în vas curat, în om curat, om dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu.
O, poporul Meu, stau de patruzeci de ani în mijlocul
tãu ºi te hrãnesc din cer cu bucãtura, cu cuvântul Meu, cu foc
de Duh Sfânt te hrãnesc, ca sã te folosesc pentru curãþirea pãmântului, sã-l curãþ de prostie ºi de minciunã ºi de semeþie pe
omul cel de pe pãmânt; sã ºtie de la tine omul de pe pãmânt
cã altceva înseamnã sã fii, ºi sã fii veºnic.
Eu pe vremea credinciosului Avraam M-am coborât
peste oameni ºi am încurcat limbile oamenilor care ispiteau
tainele Fãcãtorului. Dar acum, iatã ce am fãcut, cã am venit
iar pe pãmânt ºi Mi-am ales un popor pe care Mi l-a dat Tatãl,
ºi în mijlocul cãruia Eu descurc limbile de pe pãmânt ºi le vãdesc învelitoarea cea mincinoasã, pieliþa limbii mincinoase o
vãdesc, ºi aduc poporului Meu Duh Sfânt. Duhul Sfânt este
cunoscãtorul, nu omul. Cãmaºa Duhului Sfânt e scumpã, tatã,
ºi nu se îndurã omul s-o cumpere, cã omul trebuie sã dea pe
ea tot ce are rãu, nu tot ce are bun. ªi cum aºa? Aºa este, mãi
fiilor, ºi mare tainã este aceasta. Cãmaºa Duhului Sfânt, trebuie sã dai pe ea tot ce ai tu mai rãu, omule, toate poftele, toate patimile, toatã nepãsarea ºi minciuna, toatã puterea ta cea
stricãcioasã de suflet ºi de înþelepciune, toate pãcatele tale
trebuie sã le dai în schimbul ei; sã te speli de tine ºi sã iei cãmaºa Duhului Sfânt pe tine. Eu sunt acest veºmânt; Eu, cu
viaþa Mea în tine; Eu, cu lumina Duhului Sfânt în tine, cã
omul, pânã nu se dã pe sine în schimbul Duhului Sfânt, nu
poate avea calea sub picioare. Unul ca acela calcã în gol; unul
ca acela nu este. Acela poate deveni un om viu prin moartea
patimilor ºi a poftelor sale. Iatã, Israele, iubitul Meu popor, tu
aºa M-ai dobândit pe Mine, ºi de ce, oare, se mai mirã de tine

cel necredincios, care nu crede cã Eu grãiesc cu tine din cer?
Eu grãiesc din cer, ºi tu Mã auzi, dar nu Mã auzi tu, ci Duhul
Sfânt, Care glãsuieºte cu Mine în tine ºi deasupra ta. Tu ai venit la ieslea cuvântului Meu, ºi Eu iau din iesle ºi te îmbucãturesc ºi te bucur, mãi poporul Meu, ºi cobor din cer deasupra
ta ºi las cuvântul Meu peste ieslea cuvântului. Acesta e cuibul
unde se lasã cuvântul Meu pentru hrana poporului Meu.
Eu, Domnul Iisus Hristos, sunt Pãstorul tãu, Israele,
iubitul Meu popor, ºi n-a fost de când e veacul o aºa lucrare
cereascã pe pãmânt. Eu sunt glasul, Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu, ºi am ales un vas sãrac ºi uitat, ºi am suflat peste
el Duh Sfânt ºi l-am umplut pânã sus, pânã ce a început sã izvorascã din el râul vieþii peste pãmânt, cã din acest sãtuþ am
ridicat o vlãstãricã firavã ºi am pus apã la rãdãcina ei, pânã ce
s-a fãcut copac mare, de s-au sãlãºluit în el pãsãrile cerului.
Cine este copacul, tatã, ºi cine sunt pãsãrile cerului? Copacul
sunt Eu, Domnul, Care am fost sãlãºluit cu Duhul Meu Cel
Sfânt într-o unealtã de lucru, într-o inimã cereascã, într-o copilã, o trâmbiþã din care am glãsuit Eu pe pãmânt în vremea
aceasta de sfârºit. Într-o vlãstãricã din satul acesta, în inima ei
am avut Eu sãlaº, ºi prin gura ei, Eu, Domnul, am glãsuit cuvântul Meu unui popor chemat la aceastã lucrare cereascã. Iar
pãsãrile cerului sunt inimile fiilor poporului Meu, care s-au
sãlãºluit cu duhul lor în Duhul Meu, ascultându-Mi cuvântul
ºi împlinindu-l. ªi iatã, aceastã copilã vlãstãricã este acum
luatã la cer ºi lucreazã din cer de lângã sfinþi, cãci nimeni nu
este sã fi lucrat pentru Dumnezeu ºi sã nu fie viu în vecii vecilor. Aºa ºi tu, poporul Meu iubit, vei fi viu pe veci dacã Mã
vei asculta pânã la arãtarea Mea pe nori.
O, popor creºtin, Eu, Domnul, am lucrat ca sã dau libertate credinþei tale ºi te-am ajutat sã fii ºi azi cu Mine, împlinind voia Mea, cã dacã am luat-o pe Verginica la cer, Eu
te-am pregãtit ºi mai departe, ca sã ajung cu tine pânã la zilele
biruinþei, ca sã-Mi aduc aminte de paºii tãi care au umblat pe
cãrãruþele tainice ale satului acesta, de veneai la izvorul cuvântului ceresc. Atunci veneai pe furiº, iar acum vii cântând,
tu ºi fiii tãi, popor iubit de Dumnezeu. Te strecurai pe furiº,
ca sã ocroteºti vasul Meu prin care vorbeam cu tine, sã ocroteºti trâmbiþa Mea din care-þi glãsuiam þie cuvântul Meu ceresc, cã stãtea în calea ta vânãtorul lui antichrist ca sã te dea
pe mâna prigonitorului, ca sã-Mi bage unealta Mea la tãcere,
la închisoare, mãi poporul Meu, cãci aºa au suferit toþi cei
care au stat în lucrul Meu ceresc. Am suferit în om, în omul
care a purtat în el Duhul Meu Cel Sfânt, cãci Verginica a fost
locaºul Duhului Meu Cel Sfânt, ºi lumea n-a ºtiut. Numai tu,
poporul Meu, numai tu, tatã, ai ºtiut ºi ai vãzut ce am lucrat
Eu peste tine, ºi iatã, tu eºti martorul Meu ºi eºti cu Mine,
tatã, cãci te-am trecut prin vreme cu ceaþã ºi te-am adus la zilele tale de sãrbãtoare, ºi iatã, cuvântul Meu coboarã ºi azi
înaintea ta, cãci Verginica are rodul în picioare, are ucenici, ºi
ucenici din ucenici.
Ferice celui ce a crezut pânã azi lucrãrii Mele cereºti cu
care am fost sãlãºluit în satul acesta, în vasul acesta din care
Eu am glãsuit pe pãmânt. Aºa au fost fiii credinþei între necredincioºi ºi aºa au mers cu Mine prin vreme. Aºa te am Eu
pe tine, poporul Meu, rãsad ºi rod al lucrãrii Mele care a început în satul acesta în anul 1955, ºi iatã, tatã, s-au scurs patruzeci de ani de mers prin duh de necredinþã, ºi azi Mã întorc
înapoi cu tine ºi îþi fac loc ca sã mãrturiseºti lucrarea Mea cereascã ºi vremea profeþiei Mele, cãci Eu prin Verginica am
profeþit, ºi prin tine vin sã împlinesc cele profeþite vreme de
patruzeci de ani. Eu am profeþit; Eu, ºi nu ea. Ea a fost vasul

Anul 1994
în care am stat Eu cu Duhul Meu Cel Sfânt, cu cuvântul Meu
prin glasul ei, cã ºi acum douã mii de ani când am venit din
cer, tot printr-o fecioarã am venit ca sã iau trup vãzut între oameni, Fecioara care se numeºte Maica lui Dumnezeu. Iar
acum, pentru naºterea Duhului Meu Cel Sfânt, tot printr-o
fecioarã am venit în mijlocul unui popor credincios, ºi l-am
hrãnit cu Duhul Sfânt pe poporul Meu, pe tine, mãi Israele,
tot printr-o fecioarã, tatã. Mãicuþa Mea, Fecioara mamã, dacã
a avut însoþitor pe Iosif, logodnicul ei, a fost ca s-o îngrijeascã ºi ca s-o ocroteascã pe ea ºi pe Fiul ei, pe Mine, mãi fiilor,
în vremea Mea de copil. ªi Verginica, dacã a avut cu ea un însoþitor pe care-l ºtie ºi satul acesta, n-a fost trupeºte însoþirea,
ºi a fost duhovniceºte, pentru ocrotire, pentru acoperirea tainei Mele, ºi ea a fost vas curat pentru Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt, Care intra în trupul ei pentru glãsuirea Mea prin ea.
Prin ea s-a nãscut cuvântul Duhului Sfânt vreme de douãzeci
ºi cinci de ani, din anul 1955 ºi pânã în anul 1980 când Eu,
Domnul, am venit ºi am luat-o la cer, ºi ea lucreazã acum din
cer, de lângã Mine peste poporul Meu, peste poporul ei, cãci
ea a nãscut acest popor, ea, din cuvântul Meu sãlãºluit în ea,
popor nãscut prin cuvântul Meu, popor nãscut de sus, din cuvântul cel din cer coborât în vas ales de Dumnezeu.
Aceasta este lucrarea Mea prin Verginica, lucrarea Mea
cereascã de azi, iar azi cobor cuvântul Meu pe nori pânã deasupra ieslei cuvântului Meu, pânã deasupra acestei grãdiniþe
cereºti, care se numeºte grãdina cuvântului lui Dumnezeu, iar
cei ce stau la gura acestui izvor de cuvânt venit din cer, aceia
sunt copiii cei strãjeri în calea cuvântului. Ca un râu de cuvânt curge cuvântul Meu din cer peste aceastã grãdinã aleasã
de Mine ca sã-Mi fie iesle a cuvântului Meu cu care-Mi pregãtesc poporul pentru slava întoarcerii Mele pe nori. Îngerii
care au venit în clipa înãlþãrii Mele la cer au spus apostolilor
care M-au vãzut ridicându-Mã în sus, au spus cã «Acest Iisus,
Care Se suie acum, tot aºa va veni iar, precum S-a suit». ªi
iatã-Mã venit prin cuvânt, cãci cuvântul coboarã din cer ca
sã-Mi pregãtesc cãrarea întoarcerii Mele, ca sã pregãtesc sfinþenia ºi curãþenia poporului care Mã va întâmpina la întoarcerea Mea. Iatã, Eu Mã întorc, Eu vin curând, ºi voi gãsi lumea
nepregãtitã, cã lumea nu vrea sã-ºi pregãteascã viaþa, lumea
ºi acum bea ºi mãnâncã ºi se însoarã ºi se mãritã ºi se naºte ºi
nu are timp sã se pregãteascã. Cel ce nu iubeºte pe Dumnezeu, acela nu se înveºmânteazã pentru Dumnezeu, dar tu, poporul Meu, Mã iubeºti ºi asculþi glasul Meu ceresc ºi te hrãneºti cu cuvântul Meu ºi creºti ºi înviezi din ce în ce mai
mult, pânã la ziua când Eu Mã voi lãsa vãzut în nori, ºi apoi
în mijlocul celor ce Mã aºteaptã sã vin. ªi tu vei fi cel ce vei
cânta, mãi Israele, vei cânta în ziua aceea cântarea îngerilor
care vor anunþa întoarcerea Mea, cã în ziua aceea va cânta cerul ºi pãmântul: „Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!“. Tu eºti cel ce cânþi ºi azi în jurul ieslei cuvântului Meu. Cântã, tatã! Eu sunt deasupra ta cu cerul ºi te scriu
mereu în cartea Mea, ºi cartea aceasta va mãrturisi cã tu eºti
poporul Meu.
Lumea cântã ºi ea când se adunã la bisericã, dar nu ºtie
ce cântã, nu simte ce cântã, cã lumea are lumea ei, are dumnezeul ei, nu Mã are pe Mine de Dumnezeu. Lumea iubeºte
pãcatul, ºi Eu nu stau cu omul care se hrãneºte cu plãcerea pãcatelor. Eu sunt din cer, Eu sunt fãrã de pãcat, dar lumea nu
vrea sã se lase de pãcat ºi sã Mã aleagã pe Mine. N-are lumea
timp de Dumnezeu. Ea, în loc sã meargã la bisericã în ziua
Mea de sãrbãtoare, ea merge la târg, la bâlci ºi la treburile ei,
ºi nu se va ierta în veac acest pãcat, ºi va fi ispãºit de cei ce
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stau în nepãsare de Dumnezeu, cãci aºa vor fi gãsiþi de ziua
venirii Mele. Ziua Mea vine ca o cursã ºi îl va prinde în cursã
pe cel ce n-a avut timp sã-L aibã pe Domnul de tatã. Pântecele
este dumnezeul lumii, pântecele ºi munca pentru pântece ºi
atâta, cãci omul lumesc ºi-a uitat menirea ºi L-a uitat pe Tatãl
ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt.
Poporul Meu, iubitul Meu popor, sã fii pildã pentru lume, mãi poporul Meu, pildã de sfinþenie ºi portiþã pentru
omul din lume, ca sã vinã lumea la Dumnezeu. Eu te învãluiesc pe tine cu glasul cuvântului Meu, iar tu sã dai lumii apa
cea vie a cuvântului Meu, sã meargã lumea dupã Mine ºi dupã tine, poporule creºtin. Sã te vadã slujitorii bisericilor ºi sã
se uite ce va sã zicã ortodoxie întru trãirea ei ºi sã nu te mai
huleascã, sã nu te mai vorbeascã de rãu, cã pe Mine Mã vorbeºte cel ce te vorbeºte pe tine de rãu, pentru cã Eu sunt cu
tine ºi te hrãnesc cu cuvântul Meu venit la tine pe nori. Cuvântul Meu deasupra ta este cãlãuza care te aduce pe tine în
faþa slavei Mele, la ziua slavei Mele, cãci tu, poporul Meu
creºtin, popor al cuvântului Meu, tu grãbeºti venirea Mea cea
vãzutã. Eu þi-am fãgãduit biruinþa ta cu Mine, ºi iatã, azi, cine
te urmãrea ºi te strângea în cãtuºe, aceia te ocrotesc pe drumul slavei tale cu Mine. Iatã, judecãtorii tãi au trãit sã vadã
veºmântul slavei tale, cãci tu te ascundeai cu Mine ºi cu lucrarea cuvântului Meu, ºi acum eºti viu cu duhul ºi cu trupul
dacã M-ai ascultat, ºi Îmi aduci zile de serbare cereascã, cu
cântec ºi cu bucuria inimilor tale, popor iubit de Dumnezeu.
ªi voi face un popor mare, tatã, cã tu vei hrãni mulþimile cu
roua cuvântului Meu, care vine spre tine cu cãldurã ºi cu Duhul Sfânt. Nu te teme, poporul Meu, nu te mai teme, tatã. De
acum încolo, cântã! Cântã ºi aºteaptã-Mã! Dar sã Mã strigi sã
vin, cã dulce este pentru cer glasul strigãrii tale, glasul rugãciunii tale. ªi de ce aºa? Pentru cã tu iubeºti curãþenia ºi sfinþenia ºi pe Duhul Sfânt.
Mã doare adânc, am ranã adâncitã, cãci slujitorii bisericii nu mai iubesc curãþenia ºi sfinþenia ºi pe Duhul Sfânt.
Plânge cerul sub apãsare, cã biserica Mea care s-a nãscut
acum douã mii de ani a avut viaþã puþinã pentru Domnul ei,
ºi mai mult pentru ea a avut viaþã. Dar acum doare adânc,
doare rãu, cã Mã duc rãnit ºi plec rãnit de la întâlnirea Mea
cu sufletul bisericii, cã biserica Mea se strânge cu trupurile,
dar cu duhul ei este slabã, este goalã de Duh Sfânt, cãci Duhul Sfânt, mãi fiilor, nu-ªi aflã lãrgime ºi lucrare în omul care
stã amestecat în pãcate ºi în plãceri trupeºti. Nu poþi sã spui
acestora cã Îl rãnesc pe Duhul Sfânt, nu poþi, cã ei se simt stãpâni pe Duhul Sfânt, pe darurile Duhului Sfânt, iar pe tine,
care stai sub ploaia cea de har a cuvântului Meu, nu te cunosc
aceºtia cã eºti cu Mine.
Cine te iubeºte pe tine, acela are pe Duhul Sfânt. Cine
nu te iubeºte pe tine, poporul Meu, acela nu Mã are pe Mine,
cãci cu tine se împlineºte ceea ce s-a întâmplat ºi cu Mine, cã
nici pe Mine nu M-au iubit ºi nu M-au primit slujitorii lui
Dumnezeu; nu M-au cunoscut. ªi de ce nu M-au cunoscut?
Pentru cã erau în duhul lor ºi nu în Duhul Meu. Aºa ºi cei de
azi din bisericã, te resping pe tine, te vorbesc de rãu, ºi s-a cunoscut cine au fost aceia care te vindeau pe tine, poporul
Meu, cãci cu lingura îþi dãdeau, ºi prin spate te vindeau, ºi au
voit cu tot dinadinsul sã te distrugã. Da’ de unde, tatã! cã Eu
i-am vãdit ºi M-am ridicat sã te ocrotesc ºi sã arãt slujitorilor
bisericii, care te prigonesc, sã le arãt ortodoxia ta ºi educaþia
ta de la Mine, cã ei nu s-au lãsat educaþi de legea Mea cea
sfântã, ºi stau cu cãrþile pe masã, ºi ei nu cunosc cartea Mea
ºi viaþa Mea. Cine cunoaºte viaþa Mea, acela se ridicã sã îm-
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plineascã lucrarea Duhului Sfânt, acela are rod de viaþã ºi de
cer, dar cine n-are acest rod, acela nu Mã cunoaºte pe Mine.
Nu te teme, poporul Meu, Eu de ai Mei am fost prigonit, Eu de ai Mei am fost dat în mâna lui Pilat ºi a lui Irod. ªi
tu tot aºa ai pãþit, tot aºa este ºi azi. Nu te teme, poporul Meu,
nu te teme tu. Tu stai sub cortul Meu ºi vino mereu spre Mine,
spre Domnul Dumnezeul tãu, Care te creºte ºi te iubeºte ºi te
ocroteºte. Tu vei fi cel ocrotit, cel iubit, ºi fiarele care dau sã
te muºte pe tine li se vor strepezi dinþii ºi vor rãmâne fãrã
dinþi ºi vor rãmâne fãrã limbã, cãci limba care te înþeapã pe
tine azi, va fi sã putrezeascã de vie, ca sã nu mai înþepe pe fiii
cuvântului lui Dumnezeu. Vino, tatã, cu bãrbãþie de Duh
Sfânt, vino spre biruinþã. Lasã-i pe necredincioºi ºi uitã-te la
cer ºi roagã-te pentru cei ce te împung. E vreme de necredinþã, e vreme de întuneric, dar tu mergi cu lumina cuvântului
Meu înaintea ta ºi lasã-Mã pe Mine sã ocrotesc în lãturi, cã
Eu am adus mereu cu Mine cordon de îngeri ºi de sfinþi, care
te împrejmuiesc de jur împrejur, ºi nu te mira de cei din bisericã, de cei care dau în tine nu te mira. Eu, Domnul, îi voi
aduce cu fruntea la picioare ºi îi voi îndemna spre pocãinþã,
dar dacã nu vor avea aplecare, nu pot sã-l iert pe cel ce nu se
întoarce pocãindu-se, cãci aºa este scris: «Dacã cel ce þi-a
greºit se întoarce pocãindu-se, iartã-l». Dacã se întoarce
iartã-l, dar dacã nu se întoarce, pe cine sã ierþi? pe cine sã
tragi de la pieirea care va prinde sub ea pe cei necredincioºi?
Ca sã fii credincios, înseamnã altceva decât înþelege omul
vremii de azi. Ca sã-L ai de tatã pe Dumnezeu, altfel înseamnã decât înþelege omul veacului acesta. Omul veacului acesta
nu mai are învãþãtori de la Mine peste el, cã învãþãtorii de azi
nu mai au putere sã ridice pe om din pãcate ºi din nepãsare,
de vreme ce nu le place nici lor sã stea în Duhul Sfânt al cunoaºterii cereºti. Eu aº voi sã iert pe tot sufletul dacã se întoarce la Mine, dar nu ºtie omul ce va sã zicã sã se întoarcã la
viaþã dumnezeiascã, fiindcã omul ºi-a vândut trupul poftelor
ºi lãcomiei ºi frumosului cel de azi, ºi nu mai simte binele cel
adevãrat.
Nu te întrista, poporul Meu iubit. Eu vin sã te mângâi
cu Duhul Sfânt, cu cuvântul sfânt. Lasã, tatã, sã se împlineascã ºi cu tine Scripturile care sunt scrise demult, cãci ºi atunci,
demult, demult, Eu am grãit pe pãmânt prin prooroci despre
venirea Mea între oameni, ºi apoi am venit coborând din cer
ºi am împlinit ce am profeþit prin prooroci. Am profeþit cã Mã
va rãstigni poporul Meu, cã Mã va vinde slujitorul Meu, ºi au
fost adevãrate cele profeþite. Lasã sã se împlineascã ºi cu tine
Scripturile, cã Duhul Meu Cel Sfânt a profeþit din gura Mea
cã voi veþi fi scoºi afarã din biserici, copii ai poporului cel
ales din lume, cel deosebit din lume ca sã fii poporul cuvântului Meu. ªi sã ºtii cã Eu azi îþi profeþesc cuvânt nou, ºi sã te
uiþi sã-i vezi împlinirea. Îþi profeþesc din cer cã orice ispitã
venitã împotriva ta este o cãrare spre bine ºi spre slava ta, popor al cuvântului Meu. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, iar tu eºti popor al Cuvântului lui Dumnezeu. Îþi profeþesc azi de cei din bisericã, de cei ce au pus mâna lor pe
cheile împãrãþiei Mele, cã acelora în curând le vor cãdea cheile din mânã, cãci pe tine, care eºti cu Mine, nu te-au cunoscut, ºi te-au hulit ca pe un rãtãcit, ca pe un popor fãrã de
Dumnezeu. Eu nu aºa am lucrat, dar aceºtia nu au lucrare asemenea cu Dumnezeu.
Vine, tatã, ziua sã Mã socotesc cu lucrãtorii viei Mele,
ºi le voi cere rodul lor, ºi le voi cere culesul ºi fructul ºi talanþii, ºi în ziua aceea ei vor fi cu mâinile goale înaintea Mea, iar
tu vei fi pregãtit sã-þi dau via în primire, ºi Eu sã stau cu tine

la masã ºi sã te slujesc, aºa cum ºi tu azi stai în numele Meu
înaintea cuvântului Meu. Voi împlini Scripturile de azi cu
tine, popor al Domnului, ºi le voi da un semn celor necredincioºi, dar Eu vã spun cã le-am ºi dat, ºi ei nu s-au uitat la tine,
ºi dacã s-au uitat, nu te-au cunoscut al cui eºti tu, popor al
Domnului, cã Eu am stat cu tine sub obroc pânã azi, dar azi
ies cu voi, mãi fiilor, ºi voi veþi fi semne între neamurile
pãmântului.
O, popor al Noului Ierusalim, pânã ºi pãgânii neamurilor au profeþit venirea ta în lume, cã tu eºti nãscut de cuvântul Duhului Sfânt, eºti nãscut de sus prin botezul cu Duhul
Sfânt al cuvântului Meu cu care te umbresc de patruzeci de
ani. Numai cei ce stau în numele Meu peste bisericã, numai
aceia nu vor sã te cunoascã pe tine cã eºti de la Mine, popor
al Domnului. Când am venit Eu întrupat din Fecioarã, au venit magii popoarelor pãgâne profeþind lui Israel naºterea Mea,
naºterea Împãratului lumii. Erau aceºtia prezicãtori ºi cititori
ai semnelor vremilor, ºi erau sfãtuitorii împãraþilor neamurilor aceºti profeþi ai semnelor vremilor. ªi am trimis pe arhanghelul Meu în chip de stea în calea lor, ºi mai degrabã au crezut profeþii pãgânilor cã S-a nãscut Împãratul Cel ceresc
prunc în Betleem, dar Israel n-a crezut de la cei care au avut
pe arhanghelul Meu cãlãuzã pânã la ieslea Mea. Tot aºa au
profeþit mulþi ºi azi despre naºterea unui popor sfânt ºi curat
ºi neprihãnit cu credinþa, ºi iatã, sã ºtii, poporule iubit, cã mai
mult te vor cunoaºte pe tine pãgânii cã eºti poporul Meu,
nãscut din cuvântul Meu, iar la cei ce se zic cã sunt ai Mei nu
le mai fac cunoscut nimic din tainele Mele. La cei ce au ascuns Scripturile venirii Mele pe nori nu le mai desfac nici o
tainã, ºi vor fi luaþi pe neºtire de slava care vine cu Mine ºi
care va prinde sub ea toatã semeþia omeneascã ºi trupeascã.
Vino spre slava cerului, poporul Meu. Tu nu te vei ofili,
ci vei înverzi ºi vei înflori ºi vei rodi, cã Eu te voi uda cu hrana
cea din cer, cu mana cuvântului Meu, cãci locul grãdinii Mele
spre care te aduni tu, locul acesta se numeºte locul Cuvântului
lui Dumnezeu, Care vine pe nori. Eu am norii suire ºi coborâre, Eu nu sunt un Dumnezeu neputincios. Eu vorbesc româneºte cã aºa voiesc Eu, ºi nimeni nu-Mi poate strica planurile
Mele. Eu dau limbi Duhului Sfânt, Eu dau pe Duhul Sfânt
peste limba româneascã, ºi fiii ºi fiicele României vor profeþi
în faþa popoarelor de pe pãmânt, cã Eu pe România am ales-o
de þarã a Mea. Þara Mea M-a rãstignit. Poporul pe care l-am
ales la început M-a scos afarã din mijlocul lui, ºi Eu de atunci
am îmbrãþiºat pe România ºi pãmântul þãrii ei, ºi atunci am lucrat cu Tatãl Meu ºi am nãscut poporul român, odatã cu Mine
l-am lucrat ºi l-am nãscut, ºi l-am încreºtinat cu numele Meu,
ºi am ales din nou Ierusalimul ºi l-am numit tot Ierusalim, ca
ºi pe cel care M-a rãstignit. De aceea se numeºte aceastã þarã
Ierusalim nou, pentru cã Eu dacã am plecat din cele ale Mele
am luat cu Mine darurile ºi bogãþia darurilor Mele cereºti, care
erau de la Mine peste Israel ºi peste Ierusalimul Israelului
Meu, ºi am pus la temelia poporului român toatã bogãþia Mea
cereascã, ºi am nãscut acest popor ºi l-am uns prin mâna lui
Melchisedec, ca sã fie popor de sfinþi la vremea de sfârºit, la
vremea apropierii venirii Mele din nou pe pãmânt.
Eu, Cel ce am trecut cu trupul prin moarte, Eu, Cel ce
am înviat cu trupul cel rãstignit, Eu, Domnul, Cel ce sunt cu
trupul ridicat la cer, în curând voi sta deasupra României cu
slava Mea descoperitã. Nu mai trimit pe arhanghelul Meu, ºi
voi veni Eu, însoþit de trupul Meu cel luat de la Duhul Sfânt
ºi din Fecioarã, ºi Mã voi slãvi cu slavã mare peste ieslea
cuvântului Meu, peste aceastã grãdiniþã, peste aceastã piatrã
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nouã ºi sfântã, ºi se vor auzi cântecele îngerilor din cer ºi ale
celor de pe pãmânt: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu
Savaot, Cel ce vine întru numele Domnului!“, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Eu, Domnul, am ales-o pe România, ºi cine poate sã-Mi
tulbure planurile? Eu aºa am binevoit; Eu, ºi nu tu, poporule
al Meu din mijlocul României. Eu am voit sã-þi aduc þie cuvântul Meu ºi sã te chem sã fii poporul Meu, poporul cel mic,
deosebit din lume ca sã fii poporul primirii cuvântului Meu
de azi, al Scripturilor Mele care sunt scrise azi de cer ºi de
tine. Eu profeþesc ºi împlinesc cer nou ºi pãmânt nou. Nu-i
nimic dacã slujitorii bisericii nu voiesc sã vin. Ei vor rãmâne
cu zidurile, ºi zidurile lor vor striga împotriva lor. Biserica
Mea nu este zid rece de piatrã, ºi este duh viu ºi ceresc biserica. Biserica nu este de pe pãmânt, ºi este din cer. Numai biserica este cereascã pe pãmânt, este din cer coborâtã pe pãmânt, cãci fiii bisericii Mele, fiii bisericii lui Iisus Hristos,
sunt nãscuþi din cer, de sus, dupã cum am spus Eu cãrturarului
Meu cel de atunci, cã aºa i-am spus: «Cine nu se naºte de sus,
din cer, nu poate sã fie cu Mine, nu poate sã fie fiul împãrãþiei
Mele», ºi iatã, fiii bisericii nu mai sunt ai veacului acesta, ºi
sunt ai cerului sfânt, iar cerul sfânt este însoþitorul fiilor lui.
Aºa se cheamã cã biserica este a lui Iisus Hristos ºi a cerului.
Altfel biserica este lumeascã, nu este cereascã.
Poporule iubit, fii tare cât cerul, tatã, îmbracã-te cu
cerul, iubitul Meu Israel, noul Meu popor, micuþul Meu popor, puþinul Meu cel mai de preþ. Aºa am spus: «Când va veni
Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt?». De ce am
spus Eu aºa atunci? Iatã, am fost adevãrat în ceea ce am profeþit, Eu, Care ºtiam ºi vedeam pânã la sfârºitul veacului
omului. Dar am un sâmburel mic de credinþã, ºi cu el voi însãmânþa ºi voi împlini cu puterea Mea Scripturile cele despre
Noul Ierusalim care se coboarã din cer, dupã cum am spus cã
fiii bisericii sunt din cer ºi nu de pe pãmânt.
Popor al Noului Ierusalim, stai, tatã, sã fii împlinitorul
Scripturilor Mele, stai sub ploaia harului Meu ºi cântã, poporul Meu, iubitul Meu Israel de azi, cã aºa a rãmas numele
poporului cel ce crede în Dumnezeu Iisus Hristos. Israele, popor al Ierusalimului cel din cer, binecuvântat sã fii de Domnul
Dumnezeul tãu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
E sãrbãtoarea Maicii lui Dumnezeu, sãrbãtoarea înãlþãrii ei la cer, la Fiul ei. Ierusalime, cântã Mãicuþii Mele cântare
de slavã, cântã cântarea cerului, Ierusalime nou. Sã audã România, mãi poporul Meu. Sã se nascã din cer România ºi sã
fie cereascã þara alegerii Mele. Sã fie binecuvântatã România
Mea cea cereascã ºi unsul ei cel de la Mine, cãci unsul României se roagã pentru tine, Românie blagoslovitã de Tatãl ºi de
Fiul ºi de Duhul Sfânt.
Sã cânþi, Ierusalime, de pe pãmânt ºi pânã-n cer sã
cânþi, cãci cântul tãu de slavã este luat de aripile cerului ºi
purtat din slavã în slavã. Binecuvântat sã fii, poporul Meu cel
nou, ºi binecuvântaþi sã fie cei ce te iubesc pe tine, cei ce cred
cã tu eºti de la Dumnezeu în lume. Toþi cei ce au inima curatã
pentru tine, sã fie binecuvântaþi ºi sã cunoascã rodul binecuvântãrii Mele, cã aºa plãtesc Eu celor ce te iubesc pe tine. Le
plãtesc ºi celor ce nu te iubesc, le plãtesc cu munca lor, muncã ºi rãsplatã.
Binecuvântatã sã fie aceastã zi de slavã, cãci satul cuvântului Meu este azi în sãrbãtoare de cer pe pãmântul sãu.
Nu va fi pe nicãieri mai frumos ºi mai cereºte aºa cum va fi
pe aici, pe unde Eu, Domnul, am lucrat prin cuvânt. Iatã, noi
le fac pe toate. Eu, Domnul, lucrez din nou prin cuvânt, pre-
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cum la început, ºi fac cer nou ºi pãmânt nou ºi om nou ºi veac
nou ºi ceresc. Dintr-un sâmburel mititel voi însãmânþa cer
nou ºi pãmânt nou, la cuvântul Meu.
Pace vouã, ºi Ierusalim nou sã fie peste voi, cei ce serbaþi cerul pe pãmânt! Pace vouã! Sãrbãtoare cu pace ºi imn
de slavã veºnicã sã iasã din piepturi pline de rodul credinþei
întru venirea Domnului. Eu vin curând. Binecuvântatã sã fie
întâmpinarea Mea de cãtre poporul Ierusalimului nou.
Pace vouã, copii ai Noului Ierusalim! Duhul Sfânt Se
lasã peste voi prin cuvântul Meu cel ce vã sfinþeºte. Sfinþeºte-te,
Ierusalime, ºi pãstreazã-te cu veºmânt de slavã. Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Duhul mângâierii sã te înmugureascã, Ierusalime. Pace þie de la Domnul Dumnezeul tãu!
Eu sunt. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu sunt
un Dumnezeu neputincios. Eu grãiesc pe româneºte ºi binecuvintez poporul Meu din mijlocul României. Pace þie, iubitul Meu popor! cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu.
Binecuvântatã sã fie cãlãtoria ta spre ale tale, popor care ai venit la serbare cereascã. Eu sunt cu pacea Mea peste
tine. Amin, amin, amin.
15/28 august 1994

Cuvântul Domnului cãtre preotul Ioan
Lepãdarea de sine pentru voia Domnului în om. Duhul pãcii.
„Soarele sã nu apunã peste mânia voastrã“. Duhul ascultãrii.

D

umnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt lasã cuvântul Sãu peste ieslea cuvântului. Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi sunt în duh, ºi sunt prin
glasul cuvântului Meu. ªi ce este glasul ºi cuvântul Meu?
Este Fiul Meu, este Cel ce a grãit cuvântul în prooroci ºi prin
prooroci.
Iatã, Eu sunt Cuvântul întru Duhul Sfintei Treimi, Care
a fãcut cerul ºi pãmântul. ªi de ce vã spun Eu iar acest fel de
cuvânt? Vã spun pentru ca sã fie crezut cuvântul lãsat azi la
voi, cã vine din tronul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh
ºi ia fiinþã în aceastã carte deschisã de Mine la voi, ºi se scrie
ºi în cer, ºi se scrie ºi pe pãmânt.
Pace vouã, copii ai grãdinii Mele care este cu voi! Vã
dau cuvintele Mele, tatã, ºi voi sã mergeþi cu ele ºi sã le daþi
de ºtire acolo unde vedeþi cã se îndreaptã ele. Mergem astãzi
în cetatea Valea Voievozilor, ºi voi vorbi prin aceastã carte cu
un slujitor cãruia i-am dat ceva de lucru în poporul Meu. L-am
pus la lucru ca sã-i pregãtesc ºi o platã apoi, dupã cum va fi
sã fie gãsit lucrul sãu în vremea cercetãrii lucrate de fiecare
copil al poporului Meu.
Vouã, celor ce vã am în grãdina Mea, v-am rostit cuvânt mai demult ºi am zis sã aveþi grijã de acest copil care s-a
ridicat slujitor, sã aveþi grijã de el ca sã fie cu Mine ºi sã nu
cadã din lucrarea aceasta cu care Eu însoþesc pe Israel. ªi voi
aþi fãcut tot ce s-a ivit de fãcut, ºi l-aþi trimis spre aºezare ca
sã-l pot folosi ºi Eu la greutãþile Mele cu poporul Meu. Prin
voi l-am trimis la cel ce este uns de Mine, ºi acela i-a dat de
lucru peste poporul Meu, cãci cei cãrora trebuia sã le slujeascã erau copii ai poporului Meu ºi erau mai mari decât el,
adicã mai înainte de el în lucrarea Mea, ca sã se lase ajutat de
cei din lucrarea Mea ºi de voi, fiilor, de voi, cei cu care am
ajuns sã-Mi împlinesc planul cel profeþit prin lucrarea Mea.
Cum sã facem Noi ca sã-l putem ajuta pânã la arãtarea Mea?
Mai întâi sã-l vedem ascultând cu credinþã mare de lucrarea
cuvântului Meu, ºi apoi sã facem sfat cu atenþie, cã dacã nu
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se va þine seama de atenþie ºi de rãbdare mare lângã atenþie,
nu iese bine lucrul cel ceresc.
Copiii Mei cu care Eu stau în sobor ºi în sfat pe pãmântul Meu cel sfânt, fiþi atenþi, fiþi voi atenþi ºi deºtepþi cu Mine,
ºi cu prevedere în faþã ºi în spate, ºi cu rugãciunea voastrã
spre puterile cereºti, care lucreazã cu voi peste poporul Meu.
Fiþi voi atenþi, cã poporul Meu este uºuratic ºi este neatent,
dar Eu îl iubesc mult de tot pe poporul Meu. E poporul Meu,
tatã, ºi îl iubesc, cã Eu nu pot sta fãrã iubire. Eu trebuie sã am
ce iubi ºi cui sã-i împart iubirea ºi rãbdarea Mea. Pentru lume
n-aº mai rãbda nici cea mai scurtã clipã, dar pentru poporul
acesta al Meu, rabd, tatã, ºi îl iubesc cu patimã cereascã ºi
rabd, cã doar rabd de la poporul Meu ºi nu de la strãin.
O, iubiþii Mei, mare este taina rãbdãrii. Eu prin aceastã
tainã voi salva cerul ºi pãmântul de la pieire. Eu prin aceastã
tainã lucrez de ºapte mii de ani; ºi sã aud cã nu mai aveþi rãbdare, Mã rãniþi, mãi copii. Sã nu ziceþi aºa, sã nu pierdeþi din
mânã ºi din inimã aceastã armã bunã, cãci cu ea le vom sfârºi
pe toate lucrãrile cu bine ºi cu pace, tatã. Rãbdarea este casa
pãcii. Cine n-o are pe ea, n-are casã pacea, ºi are altfel de locaº. Are locaº zbuciumul, are locaº tulburarea ºi, pânã la urmã, are locaº întunericul, care nu este din Dumnezeu.
Iubitul Meu copil spre care vin azi cu fiii cuvântului
Meu! Las cuvânt din cer peste tine, fiule, ºi þi-l aduc prin fiii
cuvântului Meu. Vin înaintea ta ºi las rugãminte peste tine sã
te lupþi sã semeni cu Mine, tatã, cã scris este: «Nu este ucenic
mai mare decât învãþãtorul sãu, dar orice ucenic desãvârºit va
fi ca învãþãtorul sãu». Sã te lupþi sã semeni cu Mine, mãi fiule, cu Învãþãtorul tãu, tatã, cã iatã ce învãþãturã am Eu pe pãmânt în mijlocul poporului Meu. Dacã nu erai din lucrarea
Mea, nu-þi dãdeam Eu nici o ungere, dar te-am vãzut cã ai dragoste de cer ºi îndrãznealã spre cer ºi te-am trimis sã iei de lucru întru Mine, tatã. Oare, ai priceput tu de ajuns cã nu þi-am
dat de lucru pentru lume? Oare, crezi tu cã dupã tine în lume
nu vin dacã ai da sã asculþi de gândul tãu? O, gândul tãu Mã
face sã suspin, tatã. Nu, fiule, nu-Mi fã suspin, nu-Mi fã ranã
ca sã Mã uit în urma ta când te-ai bãga în mlaºtini dupã peºte
curat. Nu mai este peºte curat; peºtele este stricat, tatã. Ai vãzut sufletul acela pe care l-ai adus tu cu câþiva ani în urmã, ai
vãzut cã a tras tot spre mlaºtinã dacã nu era curat ca peºtele
curat. Eu, Domnul, îþi spun cã nu mai este peºte curat, bun de
pescuit, bun de bãgat în peºtele Meu cel ales cu trudã lungã. ªi
sã te uiþi bine, cã ºi peºtele izvorului Meu sare pe mal sã moarã, darã peºtele strãin, cum ar fi sã stea în apa Mea curatã!?
Lasã, tatã, aºa. Eu ºtiu mai bine cum sã lucrez ºi când sã lucrez
ca sã nasc peºte nou la cuvântul Meu. Adu-þi aminte cã la pescuitul lor, apostolii Mei, dupã o noapte întreagã n-au luat nici
un peºte. ªi ºtii de ce n-au luat? Nu era peºte, tatã, nu mai era
peºte de prins, dar la cuvântul Meu s-a fãcut peºte nou, ºi apostolii au luat peºte, dar acela nu era peºte, ºi era cuvântul Meu,
care s-a fãcut peºte bun. Eu la cuvântul Meu am fãcut cerul ºi
pãmântul. Eu la cuvântul Meu le lucrez pe toate ºi acum, pe
toate cele noi care vor rãmâne cu Mine ºi cu poporul Meu.
Cautã sã stai lângã iazul Meu, mãi fiule, cã în apele lumii e altceva, nu e peºte. În apele lumii sunt ºerpi ºi aspide,
tatã, ºi te muºcã de inimã, ºi de nãdejde te muºcã, ºi te slãbesc
în sfinþenie ºi în credinþã faþã de lucrarea Mea, care va birui
în curând prin Mine, Fiul Domnului. Tu prin aceastã lucrare
M-ai câºtigat pe Mine ºi i-ai câºtigat aproape cu tine pe copiii
Mei, pe poporul Meu. Tu prin aceastã lucrare eºti pus la lucru
de cãtre slujitor al Meu, ºi nu uita cã-i eºti dator acestei lucrãri de cuvânt ceresc. Prin ea te-am smuls din mlaºtinile

morþii ºi ale pãcatului, ºi Eu nu te cunosc decât prin ea, prin
cea care þi-a dat viaþã, prin lucrarea cuvântului Meu, mãi fiule. ªi dacã vrei sã pleci de acasã, adicã din lucrarea aceasta,
atunci Eu nu mai pot sã fiu Tatãl tãu, cãci fiii cei care s-au
nãscut de sus prin aceastã lucrare, Eu nu-i cunosc decât acasã
la ei, tatã, acasã la Mine, mãi fiule. Eu am venit cu casa Mea,
cu împãrãþia Mea în mijlocul acestui popor, ºi Mi-am fãcut
casã la ei, la fiii acestei lucrãri, ºi cinez cu ei ºi Mã arãt lor în
lucrare minunatã, dupã cum este scris: «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, am venit ºi îþi stau înainte ca sã primesc rãspunsul
inimii tale ºi ca sã am în cer acest rãspuns, cãci Maica Mea,
pânã ce n-a zis: «Iatã roaba Ta. Fie mie dupã cuvântul Tãu»,
pânã ce n-a zis aºa, Eu nu M-am sãlãºluit în ea ca sã Mã nasc
apoi din ea ºi ca sã fiu cu poporul Meu Israel ºi prin el sã împart împãrãþia Mea la cei ce cred în Mine. Eu, tatã, nu te
vreau fãrã voia ta lucrãtor în lucrarea Mea, dar dacã tu vrei în
lucrarea Mea, tu trebuie sã-Mi spui, ºi sã te laºi apoi cu umbletul tãu în mijlocul lucrãrii Mele, ca sã te pot feri de fariseii
ºi de arhiereii lumii, care sunt puºi sã-Mi risipeascã adevãrata
Mea bisericã, adevãratul Meu popor. Eu la ei nu-Mi mai gãsesc plãcerea, ºi de tine nu Mã pot bucura dacã eºti printre ei.
Nu tu trebuie sã bagi undiþa, tatã, cã tu zici în gândul tãu cã
ar mai fi oameni în lume care sã se scoale spre Mine. Eu îþi
spun cã nu mai sunt, ºi îþi spun cã acest popor al Meu este pecetluit de Mine, ºi chiar pecetluiþi, unii din poporul Meu dau
sã iasã în lume, dar cu cel din lume ce sã fac ºi unde sã-l pun
aºa cum este? Iatã, acum este altã vreme. E vremea ca cel ce
vine din lume la tine sã nu se poatã scula, ºi dimpotrivã, sã te
culce ºi pe tine jos, dar sã Mã crezi ce-þi spun, fiindcã omul
care dã sã vinã dupã tine are peste el Scriptura care zice despre duhul rãu care iese din om ºi care se pregãteºte de ºapte
ori mai tare ca sã vinã iarãºi înapoi, ºi ca sã-þi facã apoi ºi þie
cursã duhul rãu. Ascultã ce-þi spun, cã nu este altfel de vreme,
nu este, pentru cã omul este prins de trup, ºi chiar dacã se
smulge de trupul sãu omul, el este iarãºi tras de trup ºi se face
mai rãu ca înainte. Omul care vine la Dumnezeu ca sã-i fie bine, acela ajunge numaidecât mai rãu ca înainte de pornirea lui
dupã Mine. Omul care pleacã dupã Mine ca sã semene cu
Mine, acela este om rar, mãi fiule, acela are chemarea Mea
dacã va rãmâne cu Mine, dar omul fãrã de chemarea Mea la
Mine nu rãmâne cu Mine.
Iatã, ºi la poarta Mea cea mare vin o mulþime de oameni, ºi unii din ei dau sã înþeleagã cã fac tot ce este bun de
fãcut, dar acesta este cuvântul lor, nu al Meu, nu al chemãrii
Mele. Zaheu s-a suit ºi el în dud ca sã Mã vadã pe Mine, dar
pânã n-am rostit Eu chemarea Mea prin cuvânt împlinit, Zaheu n-a putut fi fiu al lucrãrii Mele. Sutaºul Cornelie era bun
ºi temãtor de Dumnezeu, dar pânã n-am lucrat Eu din cer pentru el ca sã rostesc chemarea lui în lucrarea Mea, el n-a fost
înscris la faþa Mea. Dacã Eu, tatã, nu Mã pot bãga dupã om
în lume, cã ºtiu cã nu vrea omul cu cele sfinte, apoi tu crezi
cã ai putea mai mult ca Mine?
Omul lumii de azi nici nu ºtie ce înseamnã botez, nu
ºtie omul lumii de azi ce înseamnã naºtere de sus, din cer, ºi
este scris despre cel ce nu se naºte din cer, adicã din apã ºi din
Duh, cã nu poate sã fie cu împãrãþia Mea, nu poate intra în ea.
Omul lumii de azi nu are botez peste el, cã n-a avut cine sã-l
lucreze peste el ca sã se numeascã apã ºi Duh. Vino, mãi copilul Meu, spre izvorul înþelepciunii cereºti, cã pe pãmânt apa
ºi Duhul nu mai mãrturisesc, cã apa e tulburatã, ºi Duhul fãrã
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apã nu mãrturiseºte. Eu îþi spun þie azi cã dacã dai sã ieºi pe
drum, nu vei mai fi al Meu ºi al acestei lucrãri de cort ceresc
pe pãmânt. Eu îþi spun þie cã duhul rãu voieºte sã te scoatã de
sub cortul Meu. Eu îþi spun þie sã stai cu Mine, tatã, ºi sã nu te
joci, cã nu e vreme sã ne mai jucãm, mãi fiule. E vreme sã
stãm bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte, cã iatã, Lucifer vrea
sã-Mi facã praf munca Mea. Fereºte-te de duhul mândriei ºi al
nerãbdãrii, ºi iatã, scriu ceea ce-þi spun, ca sã vadã duhul rãu
ºi sã se sperie ºi sã asculte ca sã se depãrteze de la culcuºul
sãu, unde pândeºte ca sã te atace ºi sã te scoatã de la Mine. Eu
îþi spun þie cã duhul nerãbdãrii este duhul mândriei, tatã, ºi îþi
mai spun sã iubeºti viaþa de monah, mãi fiule, s-o iubeºti mai
mult decât oricine, pentru cã tu eºti prins ºi sub legãtura legii
bisericii de azi, ºi vei fi întrebat ºi dupã lege, ºi asta pentru cã
tu nu vrei sã fii liber, tatã, nu vrei sã scapi de robie, nu vrei sã
fii de ajuns de înþelept ºi de rãbdãtor, ºi Eu vãd la tine izul
literei legii, tatã, ºi te înþeleg de ce eºti aºa. Eºti apãsat de lege,
eºti prins sub ea, ºi greu e de omul care stã sub aceste cãtuºe.
Eu te-am ajutat aºa de minunat, ºi Îmi pare rãu cã n-ai priceput
tot ce am fãcut Eu cu tine ºi pentru tine ca sã faci ºi tu acum
pentru Mine; Îmi pare rãu, ºi aºtept sã vii spre pricepere, dar
apoi îþi trebuie schimbare mare, copilul Meu, smerenie mare
ºi schimbare mare, mare de tot, ca sã poþi fi de folos în numele
Meu. Tu ai pildã pe cel mare de la care ai luat harul Meu. Ai
vãzut cã dacã n-a putut sã se rupã de robie, s-a prins acum rob
de douã ori mai greu. Un om închis de lege, dacã dã sã fugã ºi
sã-ºi afle libertatea, dacã este prins când fuge, vai omului acela! cã legea osândeºte rãu pe cel ce o calcã. Nu te du sã te vadã
omul legii, tatã. Eu i-am dat înþelepciunea Mea celui ce þi-a
semnat þie actul libertãþii, ºi el a fãcut ce am voit sã fac Eu cu
tine. ªi tu vrei sã te vadã soldaþii legii?
Stai, fiule, cuminte ºi cautã sã înþelegi cãrarea Mea
spre tine, cã preoþii ºi arhiereii de azi sunt ai lumii, sunt lupi
sub piele de oaie, ºi vine vremea, ºi a ºi venit, cã se vor sfâºia
unul pe altul cu ajutorul linguriþei care hrãneºte în numele
Meu. Vine vremea, ºi a ºi venit, sã se punã otravã în vin, mãi
copilul Meu, ºi Eu am zis de mult cã vine aceastã vreme, ºi
voiesc sã fac ospãþ aparte pentru poporul Meu, cã preoþii vor
fi puºi de mai-marii lor sã foloseascã bucãþicã spre moarte
pentru creºtinii Mei. Unde, tatã, vrei sã te duci, ºi de cine vrei
sã asculþi, ºi în cine vrei sã te încrezi? Stai acasã, copilul Meu,
dacã ai venit acasã, ºi sã iubeºti viaþa de monah, cã viaþa de
monah e cu nevoinþã ºi cu umilinþã, mãi fiule, nu e cu
desfãtare.
Iatã-i pe creºtinii Mei, o duc greu pe pãmânt, au fel de
fel de cârtiri ºi de tânguiri, dar cel ce nu M-a ascultat ºi n-a
crezut aºa cum i-am cerut Eu, acela suferã ºi acum, acela este
bolnav ºi acum din pricina bolii neascultãrii de lucrarea cuvântului Meu.
Mãi fiule tatã, cei doi copii ai Mei din grãdina Mea,
rudenie a ta pe care Eu Mã bizui azi cu greul lucrãrii Mele, ei
au avut cel mai greu de suferit în poporul Meu ºi de la poporul Meu, ºi nici ei n-au avut unde sã stea, ºi nici ei n-au fost
cu liniºte pãmânteascã, dar Eu, pentru iubirea ºi rãbdarea lor,
le-am pregãtit plata. Le-au luat creºtinii Mei cãsuþa, tatã, le-au
luat ºi pe Dumnezeu, ºi ei au stat îmbrãþiºaþi cu rãbdarea ºi au
biruit prin ea. Sã semeni cu ei, mãi fiule, sã te uiþi la ei ºi dupã
pasul lor ºi sã-i asculþi, cã iatã, dacã ei M-au ascultat ºi M-au
crezut întru totul, i-am pus ca sã asculte poporul Meu de Mine
prin ei. Dacã Mi-au fost slugi supuse ºi rãbdãtoare ºi iubitoare, le-am dat via Mea, tatã, le-am dat agoniseala Mea cea
de patruzeci de ani ºi i-am pus sã vegheze pânã vine Stãpânul,
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ºi au vegheat, ºi vegheazã, ºi voi veni, dar iatã, Eu sunt cu ei
ºi prin ei cu poporul Meu. Ei nu zic ca ei niciodatã, tatã, ºi
dacã ei te vãd cã vrei sã zici ca tine, ei intrã în grijã ºi în durere ºi se uitã la cer, se uitã la Mine sã vin sã le spun ce sã
facã cu tine. Dar Eu îþi spun þie ca sã le spui tu lor, sã le spui
cuvântul tãu, ºi prin ei, Eu voi auzi de la tine ºi voi scrie în
cer cuvântul tãu.
O, greu Îmi vine sã rostesc cuvânt peste cel ce-l vãd cã
are planurile lui ºi cã e mulþumit pe pãmânt. Iatã, de aceea
Îmi este încurcat drumul cuvântului Meu, ºi copiii Mei nu fac
nimic peste nimeni fãrã cuvântul Meu. Peste cel ce este mulþumit pe pãmânt Eu nu privesc ºi nu lucrez. Creºtinul Meu
trebuie sã câºtige cerul cu trudã ºi nu cu desfãtare, tatã. Unul
ridicã treptele mai cu anevoie, altul mai repede, dar asta este
socotinþa Domnului, Care vede înaintea omului ºi în urma
omului. Cei doi copii din grãdina Mea, care sunt ºi de ai tãi,
aceia au avut chemare mare, tatã, ºi ei au ascultat de ea fãrã
de cârtire, ºi au iubit pe poporul Meu, chiar dacã poporul Meu
le-a pus cãtuºe din prima zi a chemãrii lor. Dar Eu i-am pecetluit prin mâna lui Verginica, ºi Verginica i-a înfiat pe veci ºi
le-a lãsat îndemnul sã stea pânã la capãt. Aºa ºi tu, tatã, dacã
vrei sã iubeºti pe poporul Meu, lucreazã ca ei ºi iubeºte ca ei
ºi nu judeca pe nimeni, chiar dacã ai avea de ce, cãci poporul
Meu e mare în faþa Mea, tatã. Îþi trebuie blândeþe, îþi trebuie
cumpãtare în cuvinte, îþi trebuie rãbdare cereascã, tatã, cãci
cu rãbdare omeneascã nu faci nimic. Rãbdarea cereascã este
iubire cereascã, este cununã cereascã ºi nu pãmânteascã. Sã
nu tânjeºti dupã cununã pãmânteascã, mãi fiule, ºi pe pãmânt
sã iubeºti ºi sã cauþi umilinþa în toatã clipa, cã dacã stai fãrã
ea, n-ai cum sã iubeºti în numele Meu. Eu umilit am stat în
faþa tuturor, ºi dacã vrei sã semeni cu Mine, atunci tu vei fi
fratele Meu ºi vei fi dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cã vreau,
tatã, sã am încredere în tine, dar dacã eºti supãrãcios, Mã faci
sã Mã tem. Omul supãrãcios poate face rãu lui Dumnezeu ºi
fiilor lui Dumnezeu. Sã ºtii, tatã, cã Eu lucrez prin fiii poporului Meu, nu prin fiii lumii, ºi de aceea ungerea pe care o
ai ºi de la Mine, Eu Mã folosesc de ea numai pentru fiii poporului Meu, dar dacã ai da sã te apropii de blid strãin de lucrarea Mea, Eu pun ungerea deoparte ºi nu þi-o las pentru cei
din afarã de staulul acesta. Ceea ce þi-am pus Eu pe tine, am
pus pentru lucrul tãu cu Mine în poporul Meu, dar nu-þi las
ceea ce þi-am dat ca sã lucrezi ºi pentru cei din afarã. ªi sã ai
grijã, tatã, cã este cineva pe pãmânt care are lucrare sã te
scoatã afarã din mijlocul lui Israel, dar nu fi slab, mãi fiule,
cã duhul rãu þi-a pus gând rãu ºi lucreazã cu dibãcie mare ºi
lucreazã cu mãnuºi, tatã. Ascunde-te, ºi te rog sã Mã asculþi:
ascunde-te de omul necunoscut, de omul încurcat prin lume,
cã acela are din lume dacã este în lume, dacã vine din lume.
Vãd în inima ta un pãcat. Lasã-Mã sã-l smulg din tine,
cã te ameþeºte, tatã, ºi e pãcat sã te laºi tulburat ºi neliniºtit.
Nu te lãsa târât de neliniºte ºi de zbucium, nu te lãsa scos din
cer, cã de aceea eºti neliniºtit. Eu am aici copii de ai Mei.
Adunã-þi gândul cu ei ºi pentru ei, cã de Mã vei asculta, vei
da de bucurie, tatã. ªi þine seama ce-þi spun, cã iatã ce-þi spun:
cel ce nu este vinovat de cele ce este învinuit, acela rãmâne
în pace ºi cu senin ºi cu iubire, dar cel ce are vinã prin cele ce
este el învinuit, acela are în el cele învinuitoare, ºi se rãzvrãteºte pentru cele ascunse în el.
Ochiul Meu este împãrþit în tot poporul Meu, ºi Mã uit
prin poporul Meu, prin ochii poporului Meu, prin ochii fiilor
Mei care au credinþã tare în lucrarea Mea. La aceia le împart
ochii Mei, ca sã Mã uit Eu ºi sã vãd în poporul Meu. La aceia
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le împart Eu veghea Mea în poporul Meu, pentru ca sã meargã bine poporul Meu ºi sã pun degetul ºi sã depãrtez primejdia care stã la pândã peste poporul Meu.
Eu grãiesc cu tine, ºi tu sã înþelegi cu darul înþelepciunii cereºti, ºi sã Mã asculþi, tatã, ca sã Mã pot sprijini cu tine,
ca sã te pot aºeza întru tãrie de duh ºi de cer, ºi sã Mã sprijin
cu tine, tatã. Cautã sã fii înþeles de fiii poporului Meu, dar
pentru asta trebuie sã cauþi sã-i înþelegi pe fiii poporului Meu.
Cautã sã iubeºti pe poporul Meu, tatã, cã fãrã sã-i iubeºti, nu
vei putea sã stai cu ei. E poporul Meu, mãi fiule, ºi poartã numele Meu pe pãmânt. Rãmâi slujitor în poporul Meu, ca sã
pot sã-þi dau de lucru ºi sã am nãdejde în tine. ªi dacã vrei
aºa, sã Mã laºi sã te ajut la vreme în toate câte voi vedea cã
sunt de aºezat peste inima ta. Tu eºti rudenie cu fiii grãdinii
Mele ºi trebuie sã le faci cinste ºi sã fii bun ºi cumpãtat ºi curat cu inima ºi cu iubirea ºi cu blândeþea ºi cu mila ºi cu cuvântul tãu, tatã. Cuvântul tãu sã nu-l rosteºti fãrã de sare. Sã
nu fii nervos, sã nu fii fãrã preþuire pentru poporul Meu, cã
aºa vei avea aceeaºi platã de la poporul Meu. Dacã pânã acum
ai zis cã ai suferit, asta a fost din pricina neobiºnuinþei cea bunã cu cinstirea aproapelui, ºi din aceasta iese necinstire între
fraþi. Sã nu Mã faci de ruºine, tatã. Uitã-te în purtarea celor
sfinþi care sunt acum cu cerul, ºi fii cumpãtat în gând ºi în
cuvinte ºi în rãbdare, cãci prin rãbdare ºi iubire îl faci bun pe
omul rãu, bun, ºi pe omul necredincios îl faci sã creadã în
Dumnezeu ºi în tine.
Vino, tatã, întru bãrbãþie de Duh Sfânt ºi lasã-L pe Duhul Sfânt sã te poarte ca pe cei din cer. Vino, mãi fiule, cu
gândul tãu în staulul Meu, ºi Eu voi lucra cu tine, tatã. Curãþã-te
de tulburãri ºi nu Mã lãsa sã apun întru tine, cã scris este:
«Soarele sã nu apunã peste mânia voastrã». Eu sunt soarele,
ºi sã nu apun întru tine. ªi de ce-þi spun aºa? Iatã de ce: fiule,
n-ai voie sã te superi pe nimeni nici dacã te-ar rãstigni pe cruce. Dacã vrei sã semeni cu Mine, n-ai voie sã te superi pe nimeni. Purtarea ta sã-l facã pe om sã se îndrepte spre bunãtate
ºi spre pocãinþã, tatã. Eu înapoi nu mai dau cu lucrarea Mea,
ci numai înainte. Eu sub obroc nu mai bag slava lucrãrii Mele, ºi numai pe înãlþimi o voi ridica de-acum, ºi cine pleacã
acum din cer, adicã din aceastã lucrare cereascã, acela pierde
uºa slavei. Eu nu pot sã te am în poporul Meu dacã te mai
amesteci ºi cu lumea. Dacã te mai amesteci ºi cu lumea, te
vor prinde cei ce au cheile bisericii lumii ºi te vor urmãri apoi
pânã ce te vor birui de tot, pentru cã tu, tatã, eºti ºi slab ºi nu
te porþi cu atenþie prin valea morþii ca sã nu fii prins în
capcanã.
Iatã, te întreb: vrei sã rãmâi? Vrei, tatã, sã rãmâi pentru
Mine ºi de partea Mea? Las loc pentru cuvântul tãu ºi las deschisã cartea, ºi voi cuvânta iar peste tine, dupã cum va fi de
înþelept cuvântul tãu. Înþelepciunea Mea te va ajuta, dar înþelepciunea ta nu te va ajuta. Eu stau din cuvânt acum, ºi voi
privi peste rãspunsul tãu. Amin, amin, amin.
12/25 septembrie 1994

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci
De la început a fost Cuvântul. Domnul lucreazã început de veac
nou, cu poporul Sãu cel nou. Suspinul firii dupã nestricãciune. Pãmântul e mamã vie. Îndemn la rugãciune pentru alesul Domnului,
Irineu.

O,

mãi fiilor, fii ai poporului Meu! M-am adunat
pe deal cu voi în jurul crucii, la poala crucii de
viaþã odrãslitoare, tatã.

Pace vouã, iubiþii Mei copilaºi! Pace între Mine ºi voi,
mãi fiilor! Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Eu
sunt în duh, fiilor, ºi sunt prin glasul cuvântului Meu. ªi ce
este Cuvântul? Cuvântul este Fiul Meu, Care este întru Mine.
Eu prin Cuvânt am zis ºi s-au fãcut cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzutele; prin Cuvânt, adicã prin Fiul Meu, Iisus
Hristos, Care S-a nãscut din Tatãl mai înainte de toþi vecii.
Când El S-a coborât din cer ca sã Se nascã pe pãmânt, Fiul
Meu era, Cel ce S-a întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioarã.
Aºa a fost cuvântul Meu pentru facerea omului: «Sã facem
om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã». Era Fiul Meu, ºi
Noi l-am fãcut pe om dupã Fiul Meu ºi dupã Tatãl Sãu, cãci
Eu eram în Fiul Meu, ºi El, întru Mine. El era Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat ºi S-a coborât pentru mântuirea
omului ºi S-a fãcut Om Dumnezeu. Dumnezeu S-a fãcut Om,
mãi fiilor, ºi a murit ca omul, ºi a înviat ca un Dumnezeu.
De ce, Israele, am fãcut Eu atâta pentru omul cel cãzut?
Ca sã-l sui înapoi, sã-l sui iar acolo de unde a cãzut ºi sã-l
aºez la loc. Aºa am Eu de lucru cu tine, ºi sã Mã laºi sã lucrez
aceastã lucrare de punere la loc a omului ºi sã nu Mã încurci,
iubitul Meu popor, cã Eu þi-am spus în vremea lui Verginica,
þi-am spus cã Eu cu tine voi încheia veacurile omului; þi-am
spus cã tu eºti cheia, ºi sã crezi ce þi-am spus, sã-L crezi pe
Tatãl tãu, Israele, ºi sã nu crezi pe vrãjmaºul tãu sau pe altcineva. Nu te mai îndoi, poporul Meu, cã nu este lucrare mai
vrãjmaºã ca îndoiala, tatã. Dacã fiii tãi au cãzut, Israele, de
îndoialã au cãzut, ºi acesta este pãcat strigãtor la cer.
Vreau sã vã învãþ cum sã vã ajutaþi între voi, mãi fiilor,
dar mai întâi de toate, iatã ce vã spun: adunaþi-vã laolaltã mereu, mereu, ºi sã nu staþi fãrã mângâiere, cã e greu acum, e
greu de tot, ºi numai aºa vom trece înainte. Sã n-aºteptaþi sã
mâncaþi sau sã dormiþi sau sã munciþi, cum aºteptaþi sã vã
adunaþi unii cu alþii, cã Eu, mãi fiilor, am pe Duhul Sfânt
coborât peste voi când vã adunaþi în Duhul Sfânt. Adunaþi-vã
pururea ºi bucuraþi-vã pururea ºi mângâiaþi-vã pururea, dar
fiþi atenþi cu gunoaiele, tatã, cã sunt gunoaie printre voi. Nu
daþi voie gândurilor voastre sã plece din adunarea Mea cu voi.
Nu daþi voie izului judecãþii, care se iscã între frate ºi frate, ºi
între voi ºi lucrarea cuvântului Meu. Fiþi adunaþi numai cu
Duhul Meu Cel Sfânt, ºi întru El sã petreceþi puþinul care mai
este de lucrat pentru pregãtirea Mea cu voi. Aºa e ºi pe pãmânt; o serbare trebuie pregãtitã, mãi fiilor, ºi Eu asta fac în
mijlocul vostru.
Binecuvântaþi sã fiþi în jurul crucii de pe deal, crucea
binecuvântãrii ºi a gloriei lucrãrii Mele. Ea este acum stâlpul
de aducere-aminte pentru ziua ieºirii când Eu, Domnul, am
ieºit cu poporul Meu. Ziua aceea a ieºirii este un Paºti al poporului Meu, ºi am de adãugat la ea pe toþi cei care vor învia
întru Duhul Sfânt în vremea care vine acum.
Eu când am scos pe Israel din Egipt, n-am putut sã-l
scot cu cuvântul pãcii, n-am putut sã-l scot cu cuvântul, cãci
omul cel potrivnic nu-l slobozea pe Israel, ºi Mi-l urmãrea ºi
Mi-l chinuia ºi mai rãu ca pânã atunci. ªi dacã aºa s-a întâmplat, am slobozit tãria Mea, cãci Israel striga la Mine cu lacrimi, tatã, ºi am întocmit zece urgii ºi le-am slobozit peste
cei potrivnici planului Meu, iar a zecea urgie s-a numit îngerul morþii, ºi l-am scos la viaþã pe Israel. Tremura ºi Israel de
fricã, dar Eu l-am mângâiat prin îngerul Meu, prin Moise,
tatã. Ce sã fi fãcut dacã n-am putut sã-l scot prin cuvânt? Ce
sã fi fãcut dacã omul cel rãu nu se mai teme de cuvânt? Am
slobozit tãria Mea pentru cel ce plângea sub apãsare, ºi fiþi
atenþi, cã tot aºa voi face ºi acum, dar sã nu vã temeþi voi, mãi
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fiilor, cãci am vestit cu cuvântul ºi a fost împietrire ºi necredinþã, ºi iatã, acum vine clipa sã-Mi arãt slava Mea peste lucrarea Mea, ºi apoi sã lucrez cu tãrie peste stãpânitorii lumii,
care nu lasã lucrarea Mea sã lumineze cãrarea întoarcerii Mele, care nu lasã pe fiii Mei sã lumineze peste mulþimi ºi sã
creadã mulþimile în lucrarea Mea de mântuire ºi de înviere.
Voi slobozi pe îngerul morþii, aºa cum am fãcut ºi atunci
pentru faraon cel împietrit. Dar Eu vã spun cã l-am ºi slobozit, ºi veþi vedea cã sunt adevãrat prin cuvânt.
Eu pe vremea lui Verginica aºa am spus: «Vine sfârºitul, dar mai întâi se va sfârºi cu hulitorii, cu desfrânaþii, cu
beþivii, cu tutunarii, cu curvarii ºi cu antichriºtii, care dau sã
întunece necontenit cãrarea slavei Mele». ªi fii atent, popor
iubit, cã Eu voiesc ca tu sã nu suferi, tatã, ºi de aceea, iatã, te
îndemn azi. Azi sãrbãtorim ziua ieºirii, azi e ziua ridicãrii,
ziua când Eu am ieºit cu poporul, ºi serbãm lângã semnul de
aducere-aminte al acestei ieºiri, ºi te îndemn, roagã-te pentru
tine, iubitul Meu popor, cã ºi Eu Mã rog. Eu Mã rog Tatãlui
pentru tine. Roagã-te ºi tu, Israele, roagã-te cu duh de pocãinþã ºi de umilinþã, roagã-te cu putere, ca sã te am la rugãciune, ºi te roagã Domnul Dumnezeul tãu sã nu te uiþi sã vezi ce
pãþeºte lumea, ca sã nu te sperii, copilul Meu. Uitã-te în grãdina ta, unde sunt Eu cu tine, cã iatã, am venit în casa Mea, ºi
zic: pace casei acesteia, cãci tu, poporul Meu, eºti casa Mea,
tatã. Ai grijã sã fie curat în casa Mea ºi sã nu te culci seara
fãrã sã fie curat în casã. Sã nu fie ceva stricat în casã, sã nu
miroasã a hoit în casa aceasta, cã lupii, tatã, la hoit trag. Sã nu
miroasã a ceva urât, ºi sã fie numai zi de înviere în casa
aceasta, ca sã pot intra mereu ºi sã zic: pace casei acesteia!
Aceastã casã sã fie casa rugãciunii, casa untdelemnului sfânt,
cã rugãciunea este untdelemn, poporule iubit, untdelemn pe
care-l iau îngerii ºi îl duc la cer ºi Îmi ung ranele Mele cu el,
ºi ranele slujitorilor cerului, tatã.
Am sã vin în casa aceasta ca s-o învãþ lecþia rugãciunii,
dar pânã atunci roagã-te cu duhul tãu, Israele, ca sã vãd ce se
roagã duhul tãu ºi ce-Mi cere duhul tãu. Roagã-te, Israele,
frate pentru frate, ºi dacã am pe cineva mititel, adicã abia ivit
în mijlocul tãu, pentru acela trebuie sã te rogi cel mai întâi ºi
cel mai mult. Dacã-l vezi cã Mã iubeºte ºi trage cu Mine ºi cu
tine, cere-Mi Mie sprijinul pentru el, cã tu nu poþi sã faci nimic fãrã Mine, tatã, dar îndeletniciþi-vã sã vã uitaþi bine la cel
venit, ºi mai ales sã vã uitaþi pe unde a venit ºi prin ce poartã
a venit.
Aveþi grijã de porþi, sã fie porþi, tatã, ºi sã nu fie altceva, cã iatã, s-a intrat în acest popor, au intrat sã se uite înãuntru oameni care cumpãrã ºi vând. ªi de ce aºa? Pentru cã n-au
intrat pe poartã, pentru cã au intrat prin spãrturi fãcute de cei
slabi ai casei acesteia. Iatã-l pe preotul de la Valea Voievozilor, care a fost bãgat înãuntru prin cei slabi ai poporului Meu,
ºi n-ai ascultat, creºtine, ca sã nu treci peste Mine, ºi iatã,
acum el îþi pregãteºte cãtuºe, pentru cã nu este curat, pentru
cã este întinat. Dar nu despre întinarea lui vorbesc, ci vorbesc
despre întinarea lui faþã de poporul Meu, cãci a furat o inimã
din trupul unei fiinþe care se zicea cã este în þarcul oilor Mele,
o inimã vicleanã, o inimã de caprã, nu de oaie, cã dacã era
oaie nu se lãsa cumpãratã, dar e caprã ºi nu e oaie, caprã ºi
duhovniceºte, ºi trupeºte, caprã care a încercat sã scormone în
tainele Mele cele puse bine ºi sã le dea la cei ce cumpãrã, ºi
e folositã aceastã inimã. Fiþi atenþi cu cei ce nu sunt oi, ºi sã
nu le numiþi oi, cã iatã, cele ce sunt capre, sunt luate de lupi,
sunt luate, cã ies din þarc, ºi lupii înconjoarã þarcul acesta de
jur împrejur. ªi fiþi atenþi când mergeþi la ospãþ, cã se va da
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ordin sã se punã otravã în vin, tatã. Un preot care este iudã
pentru oile Mele, acela se întunecã ºi vinde oaia Mea ºi o înjunghie ºi o dã la moarte pânã la urmã. Eu v-am spus vouã
prin Verginica ºi am rostit cuvânt cã preotul care vã urãºte pe
voi, acela nu este unsul Meu, ºi ce puþin s-a înþeles aceastã
profeþie! ºi iatã, acum vedeþi împlinirea, tatã.
Nu vã daþi spre junghiere, cã Eu am nevoie de voi, fiilor. Fiþi precauþi, tatã, ºi lucraþi cu atenþie, ºi dacã luaþi de la
bisericã, sã nu ºtie preotul bisericii cã sunteþi copiii acestui
popor. Mai bine spuneþi pãgânilor, dar nu lor, tatã, cã ei vã
pregãtesc junghierea, ºi nu trebuie sã fie aºa.
Iatã, o parte din cei ai poporului Meu, o parte din creºtinii care au fost aduºi prin spãrturi, s-au dus la altã masã, ºi
vã spun vouã cã vãd la acea masã cã li se pregãteºte o cursã
urâtã, tatã. Acolo ei nu lucreazã cu duhul prevederii, ºi vor cãdea în capcanã urâtã, mãi copii. Aºa pãþeºte tot creºtinul care
vine ºi pleacã ºi trãdeazã masa aceasta de cuvânt ceresc. Daþi-vã
bine deoparte de cei ce au plecat cu altã grãdinã, cã Eu pe
aceia nu-i ocrotesc, de vreme ce au ieºit de sub ascultarea
Mea ºi a cuvântului Meu. Aceºtia sunt nori purtaþi de vânt. ªi
dacã Eu vã voi descoperi pe cei ce nu vor lua în seamã acest
cuvânt, voi sã ºtiþi cã aceºtia trebuie sã fie socotiþi neascultãtori, ºi în stânga, tatã. Nu le pomeniþi nimic, dar sã nu-i mai
aveþi în dreapta Mea, ºi sã-i lãsaþi în cursa lor, sã nu-i trageþi
voi înapoi, cã asta aºteaptã aceºtia, sã cumpere ºi sã vândã.
Iar preotul slujitor care v-a judecat ºi v-a vândut pe voi, voi
folosi ceva din cer ca sã-l ruºinez ºi îi voi da de gol fãþãrnicia
ºi unealta lui cea ascunsã, ca sã ºtie cã Dumnezeu este aceastã
lucrare, ca sã i se taie pofta lui cea omeneascã. ªi tu sã nu te
temi, poporul Meu, cã nu eºti singur, tatã, eºti purtat de îngeri
ºi de puterile care vin cu Mine la tine. Sã nu te temi dacã vei
vedea cã Mã ating ºi de cei care vând la cei ce cumpãrã, cãci
din acest popor sunt oi care s-au fãcut capre ºi care au ieºit
din þarc ºi care nu mai lucreazã dupã cuvântul cel din cer, ºi
lucreazã cu pãmântul, mãi fiilor.
Iatã, vã vestesc cu milã cereascã, sã fiþi precauþi cu cei
din cetatea Colentina, ºi cu cei ce stau lipiþi cu partea cea ruptã din lucrarea Mea. Fiþi precauþi, cã aceia au între ei oameni
care îi vând la cei mari ºi la Pilat, oameni care au misiune pãmânteascã între creºtinii care duc viaþã de creºtini ºi care nu
ºtiu sã priceapã ascunziºurile din cei ce sunt urmãritorii lor, ºi
nicidecum creºtini. Eu pe cel ce iese din þarc nu Mã duc afarã
sã-l ajut dacã iese afarã cu voia sa.
Eu am spus cu doi, trei ani în urmã la copiii ieslei cuvântului Meu cã duhul cel potrivnic se va scula sã facã ºi el o
bisericã împotriva acestei biserici pe care Eu am aºezat-o prin
cuvânt aici. ªi iatã, cuvântul Meu n-a fost minciunã, ºi se aratã adevãrul cuvântului, pentru cã Eu am vãzut dinainte, tatã.
ªi de ce ziceþi voi cã se zbat cei ce vor sã facã ceva la fel?
Pentru ca sã poatã duhul rãu sã lupte prin cei ce au fost intraþi
în casa aceasta, în lucrarea aceasta, ºi sã-i mânuie ºi sã-i
cumpere, cu gând sã întindã cursã grãdinii Mele ºi poporului
Meu cel rãmas în stânã cu pãstor. Dar iatã, Eu vin sã anunþ pe
pãstori ºi pe oi sã se fereascã de capre.
Fereºte-te de capre, poporul Meu, cã de lupi te feresc
Eu ºi te scap de ei. Roagã-te pentru tine, poporule iubit, ca sã
fiu milostiv cu tine ºi ocrotitor þie, ºi sã Mã cauþi din zori ºi
pânã-n zori, ºi sã stai în stânã cu pãstori, Israele. Rugaþi-vã
unii pentru alþii, voi, fraþi rãsãriþi din pântecele acestei lucrãri
cereºti. Frate pentru frate sã se roage, ºi sã te uiþi bine, frate,
sã nu te rogi pentru lup sau pentru câine sau pentru vânzãtorul
tãu. Pe acela lasã-l pe mâna dreptãþii Mele. Învaþã-te, Israele,
sã ºtii pe fratele tãu. ªi cum ai sã poþi sã-l ºtii? De la Mine,
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tatã, poþi sã ºtii cine este fratele tãu, cã tu nu vezi în om, dar
Eu vãd ºi îþi spun care-þi este frate ºi care-þi este cursã. De ce
crezi tu cã Mã plec mereu la picioarele tale, Israele, ca sã te
fac sã Mã crezi ºi sã nu mai umbli pe drum, ºi sã stai cu rugãciunea pe buze ºi cu mâini curate ºi cu picioarele spãlate ºi
cu pecetea Mea pe tine, tatã? O, nu cãuta sã crezi aceasta când
nu-þi va mai folosi credinþa în lucrarea Mea, cã Eu am venit
cu aceastã lucrare din cer ºi Mi-am fãcut casã la tine cu ea,
poporul Meu luat din lume, ºi nimãnui nu i-am dat ce þi-am
dat þie, dar tu erai de la sfârºit, ºi trebuia sã-þi dau cele ce sunt
întocmite din veac pentru acum.
Dacã nu veneam cu aceastã lucrare ºi dacã nu te creºteam prin ea, Israele, Eu nu mai aveam nimic acum, cã nimic
nu mai am în afarã de tine, tatã; nimic, iubitul Meu popor. O,
ºi câte am rãbdat Eu de la tine! ªi de ce am fãcut aºa? Pentru
cã te-am iubit, Israele, pentru cã te-am gãsit scris de la Tatãl
Meu cã te vei naºte azi. Eu trebuie sã-i iubesc pe cei ce-i am
daþi de Tatãl, dar de ce, mãi Israele, nu-Mi dai ºi tu ce-þi dau
Eu? Dã-Mi, tatã, inimã curatã ºi ascultã de Mine, cã Eu te povãþuiesc ºi te conduc ºi îþi fac cãrare prin spini ºi vin mereu
la tine pe nori. Vin pe valurile albastre ºi Mã grãbesc mereu
sã vin, dar greu mai vin, mãi Israele, greu de tot dacã tu nu
Mã ajuþi. Puterea Mea stã în puterea ta, ºi niciodatã nu þi-am
spus Eu þie acest cuvânt. Niciodatã nu M-am umilit atât de
tare ca acum când Mã plec sã-þi spun cã puterea Mea stã în
puterea ta, copilule din urmã, ºi de aceea îþi spun sã lucrezi.
Omul fãrã de miºcare ameþeºte ºi stã ameþit pe loc. Creºtinul
fãrã de lucrare cade în lâncezealã ºi n-are putere din cer. De
aceea þi-am spus Eu azi, sub braþul crucii Mele stau ºi îþi
spun, copile, sã nu te grãbeºti sã mãnânci sau sã te culci sau
sã te plimbi sau sã munceºti, atât cât te grãbeºti sã te aduni
mereu laolaltã, Israele, fiindcã Eu atunci am pe Duhul Sfânt
în mijlocul tãu, ºi dupã El vin ºi Eu, ºi cuvintez peste tine ºi
te hrãnesc cu cerul, tatã, ºi te învãþ mereu sã te speli ºi sã stai
înaintea Mea.
Eu pe vremea potopului am avut mare milã de lumea
cea fãrã de Dumnezeu, ºi tot aºa voi avea ºi acum, dar tu sã
nu te sperii, Israele. Eu la potop am lucrat lucrarea milei,
chiar dacã s-a numit mânie, cãci apa este mare tainã, tatã. I-am
fãcut pe oameni sã Mã vadã ºi sã Mã strige cu disperare. Le-am
luat dreptul de la desfrânare ºi de la rãtãcire ºi i-am trezit cu
mânie, ºi i-am þinut treji apoi, pânã în ceasul când i-am acoperit cu apã. ªi în clipa când ei strigau cu disperare la cer, Eu
am slobozit botez ceresc peste ei ºi i-am luat apoi din ale lor,
cã mare este taina apei, ºi voi trebuie sã fiþi mereu curaþi, tatã.
Scris este: «Cine nu se naºte din cer, de sus, nu poate intra în
împãrãþia cerurilor. Cine nu se naºte din apã ºi din Duh, nu
poate moºteni împãrãþia Mea». Eu, Domnul Iisus Hristos, am
fost mai înainte de toate veacurile. Eu am fost Lucrãtorul Cel
de la Tatãl, ºi omul nu poate pricepe tainele Mele, cãci când
am pregãtit pieirea necredinþei, am fãcut pe necredincioºi sã
Mã vadã mai întâi, ºi dupã aceea am stârpit necredinþa ºi
trupul ei, ºi tot aºa voi face ºi azi, dar a trebuit sã cuvintez ºi
sã binevestesc. De aceea zice Scriptura: «Vai de cei ce cheamã ziua Domnului! cã ziua Domnului este groazã ºi întuneric
ºi nu poate omul sã se uite la ea».
Apa ºi Duhul este naºterea din cer, dar iatã, apa s-a tulburat, ºi Duhul fãrã apã nu mãrturiseºte. Înþelepþeºte-te, Israele, cã vine zbuciumul, ºi tu sã nu fii zbuciumat. Roagã-te pentru biruinþa mântuirii ºi ia pe tine cãmaºa Duhului Sfânt ºi încinge-te bine peste ea, ca sã nu þi-o ia vântul. Furtuna e mare;
pune-þi brâul, Israele, ca sã nu-þi fie cãmaºa smulsã de furtunã
ºi sã rãmâi gol înaintea Mea. Dacã stai în aceastã casã, aici nu

bate vântul, aici nu se simte furtunã, cã dacã Eu sunt în casa
aceasta ºi la cârma aceasta, de Mine ascultã furtuna ºi vântul
ºi firea.
Suspinã firea, Israele, suspinã de ºapte mii de ani, suspinã dupã nestricãciune, cã ºi ea moare mereu, mai mult decât
tine, omule, ºi plânge mai mult decât tine, plânge dupã tine ºi
dupã Mine. Suspinã firea, tatã, ºi se roagã suspinând de câte
ori o prinde zãpada sub ea. Numai omul nu plânge. O, poporul Meu, ia, tatã, pe tine, cãmaºa nestricãciunii ºi îmbracã-þi
trupul cu ea, cã plânge cerul ºi pãmântul pe urma ta. Poate cã
tu nu credeai când Eu îþi spuneam mereu cã strigã pãmântul
la Mine sã-l curãþ de tina de pe el. Sã crezi, tatã, cã aºa este,
cã pãmântul te hrãneºte pe tine din sânul lui, ºi laptele lui a
slãbit ºi s-a amestecat cu faptele desfrânãrii de pe pãmânt, ºi
plânge pãmântul care te hrãneºte, cã pãmântul nu este materie
aºa cum spune omul veacului acesta. Pãmântul e fiinþã vie ºi
mamã vie, care l-a dat pe om ºi care l-a luat pe om în sânul
sãu pânã la ziua învierii. Nu este materie pãmântul, ci este cuvântul Meu pãmântul, ºi cuvântul Meu este viaþã, mãi poporul Meu. Sã nu zici ca omul veacului acesta cã lumina zilei
este de la soare. Nu-i aºa, tatã, ºi tu sã zici ca Mine, cã Eu,
Fiul Cel din Tatãl, Eu am zis mai întâi de toate, pânã sã fac
cerul ºi pãmântul, am zis sã fie luminã, ºi a fost luminã. ªi am
despãrþit întunericul de luminã, ºi a fost luminã ºi întuneric,
ziuã ºi noapte, ºi din luminã am lucrat ºi am fãcut apoi cerul
ºi pãmântul, iar dupã trei zile am fãcut soarele ºi luna. Tu sã
zici ca Dumnezeu, Israele, cã omul veacului acesta a omorât
adevãrul, ºi iatã, Eu vin sã mãrturisesc acum, ºi întunericul se
supãrã pe Mine când vede cã lumina Mea îl acoperã ºi îl
depãrteazã de pe pãmânt.
Scoalã-te la rugãciune, Israele, poporul Meu, scoalã-te,
tatã, cã se zoreºte de zorii zilei Domnului, ºi totul va fi în luminã, ºi toate cele lucrate se vor vedea. Vindecã-te de cele fãcute la întuneric, vindecã-te, fiule de la sfârºit, cã întunericul
se trage în lãturi de-acum. Sã fii bun ºi blând ºi sã te dezveþi
de duhul mâniei, cãci când se mânie un om credincios, atunci
se face furtunã în cer, tatã, ºi voi, mãi fiilor, nu ºtiþi cât poate
dãrâma mânia. Fiþi blânzi, pânã ºi cu cei rãi fiþi buni ºi blânzi,
dar dreptatea sã n-o ascundeþi, tatã, cãci cu ea veþi rãmâne pe
stânca Mea. Nu amestecaþi întunericul în luminã, ºi nici lumina în întuneric, cã Eu, Domnul, am fãcut hotar pentru fiecare.
Aºa ºi voi sã lucraþi, ascultând legile facerii, ºi sã nu vorbiþi
ca omul veacului acesta, sã nu vorbiþi lumeºte, mãi fiilor, cã
vã ia puterea acest fel de vorbire. Staþi în casa aceasta, cã Eu
întãresc cuvântul Meu ºi iarãºi spun: pace casei acesteia!
Râvniþi la darurile duhovniceºti pe cea mai scurtã cale,
pe calea dragostei dintre fraþi, dar dintre fraþi, mãi fiilor, dintre oi, mãi oilor. Rugaþi-vã Mie sã despart Eu caprele din oi,
cãci vai celui ce a stat la aceastã masã de nuntã ºi n-a fost oaie, adicã n-a avut hainã ca la masa aceasta! Am zis cã cel ce
nu se poate gãti cu haina slavei, sã nu se încumete sã intre sub
cortul slavei, cã va fi vãdit, ºi îngerii cei învinuitori vor veni
dupã el ºi îl vor scoate, pentru lipsa hainei. Nu vã lãsaþi momiþi de îngerii cei rãi, care vor sã vã tragã afarã de la masa
aceasta. Mai bine staþi în casã, tatã, ºi fiþi atenþi, sã fie curat
în casã, sã fiþi curaþi în casã ºi spãlaþi cu apã limpede, care se
vede bine cã e limpede, cã dacã e tulbure, în ea se ascund
ºerpi ºi aspide ºi vã muºcã cu muºcãturã de moarte, mãi fiilor.
Sã fiþi curaþi în casã, cã dupã cel murdar ºi nespãlat vine duhul rãu ºi duºmanul Meu ºi îl trage afarã pe cel murdar, ºi sã
nu fiþi traºi ºi voi, cei curaþi.
Am o durere grea pentru arhiereul Meu cel ce a fost cu
Mine din biserica din lume, cã a slãbit de tot, tatã, ºi i se pre-
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gãteºte o cursã ascunsã, dar Eu vreau sã ascund de el cursa
aceasta, ºi sã nu fie prins în ea. El nu se mai luptã, de vreme
ce este legat de mâini ºi de picioare, ºi vã dau vouã cursa
aceasta ca s-o dezlegaþi, ºi sã nu mai fie cursã. Rugaþi-vã pentru el, tatã, tot poporul Meu, copil ºi tânãr ºi bãtrân, sã se roage pentru ca sã cadã lanþurile de pe cel legat. Aºa s-a rugat biserica cea dintâi pentru apostolul cel închis ºi legat în lanþuri,
ºi la rugãciunea bisericii Eu M-am dus ºi am dezlegat lanþurile ºi l-am scos pe apostolul Meu; l-am scos prin uºile închise ºi nu s-a cunoscut cã s-a umblat prin uºi, ºi nimeni nu s-a
îndreptat, dar am liberat pe apostolul Meu. Acum este mai
greu ca atunci, cãci apostolul Meu cel închis acum, a slãbit în
nãdejde ºi în credinþã, cã nu mai are hranã, mãi fiilor, ºi a slãbit aproape de moarte. Cãdeþi în genunchi ºi strigaþi la cer cu
mâinile ridicate, cã vremea e cu mlaºtinã grea, ºi mlaºtina se
întinde, ºi vai vouã dacã veþi sta pe afarã! Eu vreau sã merg
sã-l scap pe fiul cel închis, nu vreau sã-l las sã piarã. Hai sã
ne unim, cã nu pot lucra fãrã puterea voastrã. Puterea Mea nu
poate fãrã puterea voastrã. ªi ce este puterea voastrã, mãi fiilor? Voi ºtiþi, oare, sã-Mi rãspundeþi? Puterea voastrã întru
Mine este rugãciunea cea plinã de Duh Sfânt, cea ruptã din
inimi pline de credinþã ºi de dor ceresc. Dacã voi, mãi fiilor,
credeþi în lucrarea cuvântului Meu, iatã, Eu vã dau Duh Sfânt.
Luaþi Duh Sfânt, ºi câte veþi cere veþi primi, ºi câte nu veþi
cere nu veþi primi. Cereþi împãrãþia cerurilor pe pãmânt, aceasta sã cereþi, ºi toate celelalte se vor coborî în slujba împãrãþiei Mele. Cereþi sã se arate slava Mea peste lucrarea Mea
cu voi, ºi dacã nu vã veþi îndoi, veþi vedea slava Mea lângã
voi, ºi vor vedea necredincioºii slava Mea cu voi. Rugaþi-vã
ºi pentru slujitorul care a fost luat la închisoare. El este în mare cumpãnã ºi e ºi slab. Cereþi pentru el putere de la Mine ca
sã nu se lepede de Mine, ca sã nu se lase spre moarte. Duceþi-i
mâncare de la voi, ºi sã nu ia nimic din mâini necunoscute,
iar cu rugãciunea staþi lângã el, cã e slab, tatã, e slab ºi mititel,
ºi Eu voiesc sã nu se piardã din lucrarea Mea, cã greu e de cel
ce se pierde, greu de tot, cã nu mai vede drumul unul ca acela.
Credeþi în Mine, mãi fiilor, cãci cel ce crede în Mine,
la acela voi veni ºi voi face casã la el ºi voi cina cu el ºi Mã
voi arãta lui.
Binecuvântatã sã fie întâlnirea Mea cu Israel ºi cu semnul crucii Mele de pe deal. Aceasta este crucea de pe deal,
crucea binecuvântãrii, stâlpul de aducere-aminte când Eu am
ieºit cu Israel.
Binecuvântat sã fii, Israele, poporul Meu, dacã eºti al
Meu. Dacã eºti al tãu, nu eºti al Meu, dar dacã eºti al Meu, sã
fii binecuvântat, tatã. Cel îmbrãcat sã fie binecuvântat ºi sã
stea sub cortul acesta. Cel despuiat sã stea acolo unde trage,
cãci în casa aceasta trebuie sã fie curat.
Pace casei acesteia! cãci am casã la tine, Israele, iubitul
Meu popor. Sã nu-þi vinzi slava pe care o ai de la Mine, sã n-o
vinzi nici pe bani, nici pe þarini, nici pe averi, nici pe patimi;
sã nu vinzi lumina pe întuneric, copile al poporului Meu. Sã
nu-þi vinzi dreptul de copil nãscut din pântecele acestei lucrãri care vine din cer sã te creascã pânã la slava cea mare.
Binecuvântat sã fii, iubitul Meu Israel. Sã fie sub
veghea Mea intrãrile ºi ieºirile tale ºi lucrarea ta cu Mine, ºi
sã te rogi pentru cel abia ieºit din valuri, cã scris este: «Marea
va da înapoi pe morþii ei»; sã te rogi pentru cel ce cautã cu
trezie pe urma Mea. Sã nu fii israelit, copile al poporului
Meu, ci sã fii samarinean, tatã, ºi sã nu fii evreu. Sã fii român
din românii cerului, ºi sã fii samarinean ca Domnul tãu.
Este un sufleþel mititel, mititel, care a suferit pentru lucrarea Mea. Ce ziceþi voi, tatã? Sã ne rugãm Tatãlui pentru el?
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Poate ni-l dã Tatãl nouã. Voi ce ziceþi, fiilor? Vã întreb pe voi,
fiii Mei cei lucrãtori. A fost prins sub vinã pentru lucrarea
Mea. Eu i-aº da tãrie pentru cele cereºti, i-aº dezlega piedicile
pãmânteºti, dar stãm sã ne uitãm la el cum stã în luptã. Zic
vouã sã vã rugaþi pentru cãrarea lui, sã vedem pe ce cãrare
rãmâne. E copil mititel, dar pe cãrarea Mea trebuie sã nu mai
aibã agãþãtori. Eu îi dau îngeri ajutãtori ºi cordon de sfinþi,
pentru iubirea lui de Dumnezeu. El Mã iubeºte, tatã, ºi Eu vãd
cã Mã iubeºte, dar e mititel de tot ºi îi sunt legate aripioarele.
Sã ne rugãm Tatãlui, ºi sã lucreze Tatãl, ºi noi lângã Tatãl.
Sã nu se stingã duhul rugãciunii de la tine, Israele. Sã
fii viteaz în rugãciunea ta, iubitul Meu Israel. Eu pe Israel l-am
izbãvit la rugãciunea lui, la cererea lui.
Binecuvântat sã fie duhul rugãciunii poporului Meu,
dar sã se iubeascã frate pe frate ca sã aibã viaþã vie rugãciunea
lui Israel. Frate pe frate, tatã, ºi sã-l ºtii de la Mine dacã este
frate, dacã e fratele Meu acela care trebuie sã fie fratele tãu.
Binecuvântatã sã fie aceastã zi, ºi voi pãzi cu crucea
Mea pe poporul Meu. Amin, amin, amin.
14/27 septembrie 1994

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Învãþãturã despre firea cea fãrã de trup a îngerilor. Proorocie pentru cer nou ºi pãmânt nou. Ochii sufletului vãd pe cele ce nu se vãd.
Duhul lumii este amãgitor. Lucrarea Cuvântului este locul ºi timpul
unde se face omul cel nestricãcios, omul cel nou.

I

a aminte, Israele, cã Eu, Domnul Dumnezeul tãu,
vin sã te întãresc, vin pe cãrarea cuvântului Meu,
cãrare croitã de mâna Mea, Israele al harului. Am cãrare spre
tine, tatã, cã scris este în Scripturi ºi în prooroci cã voi veni
la tine ca o ploaie timpurie ºi ca o ploaie târzie ºi te voi adãpa,
ca sã nu se risipeascã dragostea ta faþã de Mine, Domnul
Dumnezeul tãu. Eu am fost Acela Care a cuvântat prin cuvântul profeþilor, ºi sunt Acelaºi ºi azi, dar azi nu sunt prooroc, ºi
sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel întrupat, ºi lucrez în Duhul Sfânt ºi Îmi cern ploaia cuvântului
Meu peste semãnãtura Mea, peste România Mea, ca s-o fac
cereascã în mijlocul neamurilor de sub cer.
Vino, Israele, în dragostea Mea! Vino, tatã, vino! Vino,
ºi iar îþi zic, vino! Vino, tatã, ca sã nu te temi! Eu vreau ca tu
sã Mã iubeºti, nu vreau ca sã te temi. N-am venit sã-þi cer nimic, tatã, ºi am venit sã-þi spun: vino, poporul Meu, în dragostea Mea, vino, ºi lasã ale tale, cã nu-þi sunt de folos.
Vin pe cãrarea cuvântului Meu, ºi nu sunt prooroc, ºi
sunt Domnul Iisus Hristos Cuvântul, ºi fii atent, Israele al
Meu, la ochiul tãu cel dinãuntru, tatã, ca sã vezi firea slavei
Mele cea fãrã de trup, fire nevãzutã de ochii trupului tãu. Fii
înþelept, tatã. Fii cu duhul treaz ºi cu ochii duhului deschiºi
bine, cã puterile cereºti ºi îngerii ºi serafimii ºi heruvimii ºi
arhanghelii au fost vãzuþi de mulþi, dar cu ochii cei sufleteºti
au fost vãzuþi. ªi iar îþi zic: fii atent, ºi cu dragoste fii, cã sufletul este nevãzut, precum Dumnezeu este nevãzut de ochii
trupeºti, dar sufletul are ochi mai pãtrunzãtori ca trupul, ºi de
aceea vin ºi îþi spun sã fii ager la ochii sufletului, Israele, cãci
cerurile vor pieri ºi se vor stinge luminile de pe cer, ºi dupã
acest semn va rãmâne Domnul vãzut în veacul veacului. ªi de
ce, tatã, trebuie sã piarã cerurile? Tu te temi, Israele, în loc sã
ºtii de ce trebuie sã fie aºa. Nu te teme, popor mititel, nu te
teme. Vin ºi îþi poruncesc cu poruncã dumnezeiascã sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu din tot sufletul tãu, ºi sã-L vezi cu
ochii sufletului tãu; sã-L iubeºti din toatã inima ta, din tot cu-
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getul tãu ºi din toate virtuþile tale sufleteºti, ºi sã-L vezi prin
ochii sufletului tãu, copile din Israel.
Îndrãzneºte, Israele! ºi fii atent cum sã îndrãzneºti. Îndrãzneºte! Eu am biruit lumea, ºi tot aºa ºi tu sã lucrezi, îndrãznind, ca sã dai libertate la ochii sufletului tãu, cãci sufletul tãu sunt Eu, ºi M-am dat þie în dar când ai ieºit din pântece
ºi te-ai fãcut om. Sufletul tãu sunt Eu, sunt darul Tatãlui Meu,
þie dat, ca sã fii trup ºi suflet, ºi iatã, sufletul te miºcã, sufletul
te poartã, dar tu, Israele, sã nu mai vinzi acest dar, sã nu Mã
mai vinzi, tatã. Pãstreazã-Mã pentru tine ºi pentru Mine, cã de
la Mine ai miºcarea ºi cugetarea ºi inima cea cereascã ºi sufletul ºi ochii sufletului. ªi iatã, firea cea fãrã de trup a slavei
Domnului, îngerii ºi serafimii ºi heruvimii ºi slava cea toatã
a Mea este vãzutã cu ochiul lãuntric, ºi ochiul sufletului îi dã
formã firii cea fãrã de trup, fire nevãzutã de ochii trupului.
Iatã, iubitul Meu Israel, de ce trebuie sã piarã cerurile
ºi sã se strângã ºi sã se tragã la locul lor cel dintâi. De aceea,
tatã, ca sã rãmânã slava Domnului descoperitã peste voi, cei
ce sunteþi aºezaþi în dragostea Mea; sã rãmânã Creatorul tãu
vãzut de ochii sufletului tãu; sã vezi ºi tu de unde se trage sufletul tãu, din ce slavã îþi este dãruit în dar, din ce bucatã este
rupt ºi pus în trupul tãu, ºi atunci trupul tãu va fi numai ceresc, cãci sufletul îi va arãta ca sã vadã pe cele dãruite. Atunci
vei vedea firea cea fãrã de trup ºi slava cea de nedescris, care
este acum þinutã sã se vadã. Îndrãzneºte, Israele, ºi nu te teme, cã îþi poruncesc cu poruncã cereascã sã nu te temi ºi sã
fii ager la ochii sufletului tãu, pe care-i ai de la Mine. Azi stau
un picuþ în sfat cu tine, nu stau mult, dar sã fii ager ºi sã-þi înmulþeºti vederea cereascã prin porunca Mea dumnezeiascã,
fiindcã þi-am poruncit sã nu te temi. Sã te bucuri, dar sã nu te
temi, cã Eu am venit ºi mereu þi-am spus, Israele, þi-am spus
dinainte totul, dar þi-am spus sã te scoli bine, sã te întãreºti
bine, sã te aºezi bine, ºi iatã de ce þi-am spus, de aceea, ca sã
nu te temi în vremea împlinirilor, tatã.
Deschide iarãºi cartea acestei profeþii, cãci cum a rãmas cartea lui Moise, a lui Isaia, a lui Ieremia, a lui Matei, a
lui Pavel, aºa a rãmas ºi rãmâne cartea lui Verginica, Israele,
cartea Mea prin ea, cãci Eu am fost în trupul ei, aºa cum într-un
sâmbure este miez. Cine vrea sã mãnânce miezul dintr-un
sâmbure, acela trebuie sã desfacã sâmburele ºi sã mãnânce
miezul. Aºa trebuia sã crezi tu în Duhul Meu Cel Sfânt, acoperit de trupul lui Verginica. Aºa ºi în tine, copile din Israel,
tot aºa ºi în tine Mã aciuez, ca sã fiu în tine ºi ca sã fii tu în
Mine, dar nu numai Eu în tine, ci ºi tu în Mine, tatã. Sã nu
stau nelucrãtor în tine, poporul Meu, cã în Verginica n-am stat
nelucrãtor, ºi am fãcut din ea greblã, ºi sapã, ºi târnãcop, ºi
coasã, ºi secerã, ºi secure, ºi vas de bãut ºi de mâncat am fãcut, ºi fir ceresc de cuvântat cuvântul Meu, ºi soare am fãcut
din ea, dar tu de ce n-ai vãzut lumina lui, popor mititel la
ochii sufletului tãu? Iatã, tatã, Eu am cuvânt proorocesc în
mijlocul tãu ºi am grãdinã cu prooroci în ea ºi am în ea cuvântul Meu, ºi aºa sã fii ºi tu, Israele, ºi sã fii un singur trup,
ca sã te uneascã Duhul Meu ºi Trupul Meu, sã te uneascã într-un
singur trup, cãci mare este taina Mea în mijlocul tãu, ºi pe
Mine Mã doare cã tu nu o ºtii, cã n-ai vrut sã fii vrednic s-o
ºtii ºi s-o poþi purta, ºi iatã, vin la tine ºi îþi spun: pregãteºte-te,
Israele, cã se va da cerul în lãturi ºi voi rãmâne descoperit
deasupra ta, ºi dacã vei fi numai trup, te vei topi sub lumina
slavei Mele.
Am venit mereu ºi þi-am spus sã nu iubeºti binele
lumesc, cã nu este bine lumesc care sã nu se sfârºeascã cu rãu
ºi cu moarte, cã lumea este amestecatã ºi nu poate face nimã-

nui nici un fel de bine, poporul Meu. Omul trupesc nãdãjduieºte în ea, dar ea îl amãgeºte. Omul o iubeºte, ºi ea îl înºealã.
Lumea, tatã, îþi promite aur, ºi când sã-þi dea, îþi dã noroi; ea
îþi promite pâine, ºi îþi dã piatrã; ea te încântã cã-þi dã miere,
ºi când sã-þi dea, îþi dã oþet ºi fiere. Vezi tu, mãi Israele, de ce
e supãratã lumea pe tine? E supãratã lumea toatã pe tine pentru cã Eu prin tine ºi în mijlocul tãu vãdesc faptele cele rele
ºi trupeºti ºi trecãtoare ale lumii. Ai vãzut, Israele, ce a pãþit
Iuda. Lumea i-a fãgãduit lui arginþi, ºi când sã-i dea, i-a dat
ºtreang, ºi lãcomia pe care o învãþase de la lume l-a scos de
la Dumnezeu. Iuda, când a luat cina, când a luat Trupul ºi
Sângele Meu, era nepregãtit pentru cina aceasta, ºi dacã a
luat, s-a fãcut vinovat. ªi cum a fost nepregãtit? Era lacom,
tatã, ºi lãcomia este din lume, ºi el n-a fost vindecat de lume
când s-a apropiat de cina Mea cereascã, ºi M-a vândut lumii.
Aºa fac ºi cei de azi care Mã dau lumii, ºi lumea este nepregãtitã, precum ºi cei care Mã dau lumii pentru bani, nu sunt
pregãtiþi, ºi sunt lacomi ºi Mã vând pe bani, ºi se va împlini
cu ei Scriptura aceea care spune: «Facã-se masa lor înaintea
lor cursã, rãsplãtire ºi smintealã». În zadar spun cuvântul
Meu cu gura lor, cãci scris este: «Muiatu-s-au cuvintele lor
mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt sãgeþi», cãci cine
nu-ºi rânduieºte propria lui casã, nu poate purta grijã de biserica lui Dumnezeu.
Iatã vremea, Israele, iatã vremea aceea când oamenii
nu mai pot suferi învãþãtura cea sãnãtoasã ºi, precum scrie în
prooroci, oamenii aleargã sã-ºi desfãteze auzul grãmãdindu-ºi învãþãtori dupã pofta lor, dar cu lucrarea cuvântului
Meu nu e uºor sã se lipeascã lumea ºi sã o creadã, ºi Eu aºa
am spus: «De vrea cineva sã facã voia lui Dumnezeu, acela
va cunoaºte despre învãþãtura aceasta dacã este de la Dumnezeu sau dacã Eu vorbesc de la Mine Însumi, cãci învãþãtura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis, cã Eu nu caut
slava Mea, ci a Celui ce M-a trimis».
Israele tatã, se desface înveliºul slavei Mele, ºi îngerii
vor trâmbiþa capãtul tainei lui Dumnezeu. O, mulþi în tine,
Israele, stau la îndoialã, mulþi stau ca la vânat, tatã, ºi nu aºa
trebuia sã stea cei mulþi ai poporului Meu. Dar cei puþini care
stau de veghe înaintea Mea, aceia au dar proorocesc de la
Mine, ºi Eu lucrez cu aceia împlinirile care mai sunt de sãvârºit pentru arãtarea celor ce nu se vãd de trup, ºi se vãd de suflet, se vãd de ochii cei dinãuntru, care se numesc ochii credinþei în cele ce nu se vãd. Lumea este fire trupeascã, dar tu,
Israele, sã fii fire duhovniceascã, tatã, ca sã cânþi laolaltã cu
îngerii cei fãrã de trup. Tu ai vãzut, mãi Israele, cã Eu am luat
trup ca ºi tine ºi þi-am arãtat ce putere poate avea sufletul lui
Dumnezeu în trup când am spus: «Putere am sã-Mi pun sufletul, ºi putere am sã-l iau iar». Aceasta este puterea sufletului care sãlãºluieºte în trup, ºi trebuie sã vãd aceastã lucrare
la tine, copile din Israel. Am sfinþi care au fost cu trup pe pãmânt ºi dintre copii, ºi dintre tineri, ºi dintre bãtrâni, ºi la
Mine s-a pus vârsta duhului ºi puterea credinþei sufletului, ºi
tu nu vei fi cruþat cã ai fost copil sau tânãr sau bãtrân dacã
vrei sã te dezvinovãþeºti cumva, cãci scris este: «Fiii veacului
acesta se însoarã ºi se mãritã, dar cei ce se învrednicesc sã
fie fiii lui Dumnezeu, aceia nu se mai însoarã ºi nu se mai
mãritã, ºi nici sã moarã nu mai pot, ºi sunt ca îngerii din ceruri». Acesta este drumul ºi statul tãu, poporul Meu iubit. E
vremea sã înþelegi cine eºti tu, tatã, e vremea sã înþelegi de
bunãvoie, cã altfel, va fi sã te temi în curând ºi sã dai sã
alergi, dar atunci drumul se face sul ºi n-ai pe unde s-o mai
iei. Eu sunt drumul, dar când voi fi la capãt, Eu stau acolo ºi
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merg cu cele viitoare, ºi tu vei moºteni teama dacã rãmâi
acum, dacã dai sã schimbi drumul tãu ºi lucrarea aceasta de
pe el.
O, ce mofturos eºti, mãi poporul Meu! Pânã când,
Israele? Pune-þi capul pe umeri, tatã, ºi du-þi crucea aºa cum
am dus-o Eu. Du-þi sarcina, pe drumul Meu du-o, cã pe drum
cu Mine Eu te ajut ºi þi-o iau dacã nu vei mai adãuga la ea din
lumea ta ºi din cea din afara ta. Pune-þi capul pe umeri ºi
mergi apoi aºa, ºi sã mergi bine, cã Eu Mã scol sã-Mi sãvârºesc prin tine cele profeþite ºi încã nearãtate, ºi nu te teme,
Israele, cã iatã, Eu rostesc acum de deasupra ta ºi spun: binecuvântat sã fii, poporul Meu Israel. Binecuvântatã sã-þi fie înþelepciunea ºi fapta înþelepciunii cea cu binecuvântare. Dacã
încã mai greºeºti, nu ai înþelepciune. Sã îndrãzneºti sã biruieºti lumea, cã în aceasta stã toatã taina lucrãrii înþelepciunii ºi a vederii slavei lui Dumnezeu. Sã nu te temi de ploi ºi
de furtuni, sã nu te temi de foc ºi de apã, sã nu te temi de ceaþã
ºi de întuneric, sã nu te temi de duhul rãu. Tu eºti binecuvântat, sã nu te temi. Eu, Domnul Iisus Hristos, îþi spun sã nu te
temi, cã toate acestea îþi vor sluji þie la porunca Mea, Israele;
ele vor lupta pentru izbãvirea ta ºi pentru slava Mea.
Sã fii un duh cu Mine, ca sã pot sta Eu întru tine, copile
din Israel, sã am sãlaº în tine, tatã, ºi sã te întãresc în locaºul
tãu, în trupul tãu, în templul Meu din tine. Lasã, tatã, sã piarã
toate, numai tu sã nu pieri, cã tu le vei aduce pe toate întru nestricãciune, le vei aduce iar la locul lor cel dintâi, cã Eu, cu
tine sunt în lucru, ºi iatã, iarãºi îl fac pe om. Aceastã lucrare
este împãrãþia lui Dumnezeu, este locul ºi timpul unde se face
omul, omul cel din cer, lucrat prin cuvântul Meu, prin lucrarea cuvântului Meu. ªi vine, tatã, ziua de odihnã apoi, ºi
România va fi pentru Mine ºi pentru tine o zi de odihnã, va fi
ziua Domnului România.
Binecuvântat sã fie pãmântul României, ºi cerul României, ºi trupul cel ceresc al ei. Binecuvântatã sã fie ziua învierii României. Binecuvântatã sã fie lucrarea cuvântului
Meu peste România. Binecuvântat sã fii, poporul Meu Israel
prin care toate se fac în vremea aceasta, iar cele ce se fac, se
fac nevãzut, ca sã se vadã lucrate în vremea vederii celor ce
nu se vãd.
Nu te teme, Israele, poporul Meu, ºi sã fii cuminte ºi sã
mãnânci cuvântul Meu, cã multe cuvinte þi-am dat, ºi acum sã
le iei ºi sã le mãnânci ºi sã fii viu. Nu mai vorbi deºertãciune,
tatã, ºi vorbeºte cele ce þi-am profeþit Eu pânã acum. Nu cumva sã te uiþi peste hotar, nu cumva sã te uiþi pe fereastrã, Israele, cã pe fereastrã afarã se vede iadul, ºi tu trebuie sã te uiþi
numai în rai, numai în rai, mãi poporul Meu. Ia seama ce-þi
spun, cã dacã n-ai sã faci aºa, vei slãbi prin neascultare.
Nu mai fi curios, Israele. Pãstorii ºi ucenicii cei ridicaþi
acum, sã strângã aproape cu duhul pe toþi copiii lui Israel, ca
sã fie Israel un duh ºi o credinþã. Curãþã-te de stricãciune, poporul Meu, curãþã-te de lãcomie, tatã, cã duhul lãcomiei este
acela care nu te lasã pe tine sã mergi cu Mine ºi ca Mine. Duhul lãcomiei te face sã ai treabã ºi sã te lupþi pentru rostuire
pãmânteascã. Vreau sã întind cortul Meu peste tine, ca sã te
ocrotesc de ceasul ispitei, Israele. Vreau, tatã, sã pun înaintea
ta stâlp de foc ca sã te lumineze, ºi vreau sã fac din tine stâlp
de foc ºi de luminã.
Te binecuvintez cu sãnãtate de duh ºi de trup. Pocãieºte-te de pãcatele trecute ºi nu te mai uita spre ele ºi nu te
mai coborî din cer, poporul Meu, cã vine vaiul, ºi tu eºti ºi
slab, ºi mic, ºi necredincios. Lasã-Mã sã te þin Eu în mâna
Mea, cã nu vreau sã te pierd. Nici tu sã nu vrei altfel. Nu te
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teme, ºi adu-þi aminte de Mine în vreme de teamã, ºi Eu voi
fi cu tine ºi nu vei pieri, Israele. Vine împlinirea profeþiilor, ºi
sã nu faci ca cei din Ninive, cã Eu am trimis pe Iona, ºi
cetatea s-a pocãit, ºi dupã o vreme a cugetat cã Eu, Domnul,
am fost mincinos dacã cetatea nu a pierit, ºi s-au dat iar la
plãceri ºi la deºertãciuni, ºi atunci am dat pieirii cetatea
aceea. Nu aºa, Israele; þine-te de Mine, tatã. Nu asculta de
ºoapte din afarã de lucrarea Mea, ºi stai înãuntru ºi trage bine
uºa ºi fii desãvârºit ºi curat ºi sfânt. Sfinþenia ta este împlinirea celor profeþite pânã acum. Sfinþenia ta, Israele, va lucra
cãrarea împlinirilor veacului cel nestricãcios, ºi firea va vorbi
atunci ºi te va mãrturisi pe tine, cel aºteptat, dupã cum scris
este cã firea aºteaptã descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
Binecuvântat sã fii, poporul Meu Israel, ºi stai în jurul
candelei, cu cana cu untdelemn ºi cu lumânarea cea curatã ºi
cu inima vie de credinþã ºi de pace. Eu voi fi cu slava Mea
deasupra ta, ºi se va descoperi poporul fiilor lui Dumnezeu.
Amin, amin, amin.
3/16 octombrie 1994

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Tãlmãcire despre chipul cioplit. Împlinirea celor zece porunci.
Darul lucrãrii pocãinþei. Iubirea de aproapele sã fie închinatã
Domnului.

I

erusalime, poporul Meu iubit, Mã las, tatã, deasupra ta cu cuvântul Meu dumnezeiesc, ca sã te povãþuiesc, Ierusalime, ºi sã nu stai fãrã povaþa Mea ºi fãrã pacea Mea rostitã peste tine prin cuvânt. Cuvântul a fãcut cerul
ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzutele. Iatã ce este cuvântul rostit. Cuvântul, ºi azi face cer ºi pãmânt, ºi face vãzute ºi face
nevãzute, mãi poporul Meu.
Pace þie, Ierusalime, Ierusalime nou! cãci prin tine,
tatã, fac cer nou ºi pãmânt nou ºi fac vãzute ºi nevãzute, dar
cel mai mult lucrez prin tine pe cele ce nu se vãd, ºi dac-ai ºti
tu, tatã, câte sunt fãcute ºi nevãzute, nu þi-ar mai plãcea cum
eºti, ºi numaidecât te-ai grãbi sã faci cãrãri peste cãrãri, cãrãri
ºi iar cãrãri paºilor sufletului tãu spre cele nevãzute, dar întocmite de Mine ºi de tine, poporul Meu cu har. Bucurã-te, Ierusalime care ai clãdit cu Mine cele cereºti, ºi încã acoperite
de ochii trupului tãu! ªi iatã, încã rostesc, îngrozeºte-te, tu,
cel slab din Israel ºi nepriceput în cele ce faci nevãzut, cãci
cele rele ale tale, lucrate nevãzut, ºi acelea s-au lucrat, ºi stau
lucrate ca sã se descopere, precum ºi cele lucrate de tine se
vor ivi la vedere. În curând vor rãmâne descoperite toate cele
lucrate, tatã.
Vin ºi te povãþuiesc, Ierusalimul Meu, popor de fii nãscuþi prin lucrare cereascã, prin cuvânt rostit de Dumnezeu.
Vin sã te anunþ iar, sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu ºi
sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine, mãi Ierusalime. Ierusalimul cel de sus este cu tine, tatã, ºi luptã alãturi de tine, pentru cã Eu i-am decoperit lui pe poporul fiilor lui Dumnezeu
din vremea aceasta.
Sã-L iubeºti pe Dumnezeul tãu ºi sã nu ai alþi dumnezei, Israele nou. ªi ce înseamnã sã nu ai alþi dumnezei? ªi ce
înseamnã sã ai alþi dumnezei? Ia-þi caietul de ºcolar ºi însemneazã-þi lecþia cea de azi ºi învaþ-o ºi scrie-o ºi te îndeletniceºte s-o împlineºti peste tine, ca sã nu ai alþi dumnezei afarã
de Mine, mãi fiule din Israel. Sã înveþi pe de rost aceastã lecþie ºi s-o ai veºnicã apoi dacã vrei sã fii veºnicul Meu popor.
Dar pentru asta, Ierusalime, trebuie sã nu-þi mai faci chip
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cioplit, tatã, ºi trebuie sã nu mai iei în deºert acest nume al
Domnului Dumnezeului tãu, acest cuvânt pe care-l plantez
mereu în pãmântul tãu, ca sã-l fac cer, ca sã te fac cer, mãi
fiule greoi ºi la auz, ºi la fãptuit. Nu aºa, mãi Israele, nu aºa,
tatã, nu aºa greoi. Nu Mã mai du cu vorba, tatã, cã Mã duci
mereu cu vorba, ºi calea ta se înfundã dacã faci aºa, dacã iei
acest nume în deºert, acest cuvânt de lucrare dumnezeiascã,
lucrare care înseamnã Dumnezeu.
Nu-þi mai fã chip cioplit, mãi fiule, nu-þi mai fã, tatã, cã
Eu te povãþuiesc sã nu-þi mai faci chip cioplit ºi sã nu te mai
închini lui. Dar vei zice: „Ce vrea Domnul sã ne spunã, oare?“. O, nepriceput ºi mititel ce eºti! Vezi, tatã, dacã nu eºti
ceresc? Cei cereºti înþeleg pe cele nevãzute ale cuvântului
Meu. Vino, tatã, cu cerul, ca sã înþelegi ceea ce nu vezi. Nu-þi
mai fã chip cioplit ca sã te închini lui, cã de aceea nu-L iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu, ºi de aceea ai alþi dumnezei, ºi de
aceea te închini la alþi dumnezei. Iatã, cele ce nu se vãd, din tine, Eu le vãd, ºi vãd cum întrebi: „Ce vrea Domnul sã spunã?“. De aceea nu înþelegi ce vreau sã-þi spun, de aceea, cã ai
chip cioplit, fãcut de tine, ºi te închini lui, iar Eu am spus: «Sã
nu-þi faci chip cioplit ca sã te închini lui». Eu când l-am fãcut
pe om l-am fãcut întreg, tatã, întreg ºi la minte, ºi la suflet, ºi
la duh, ºi la trup, dupã chipul Meu ºi dupã asemãnarea Mea, ºi
el ºi-a cioplit chipul prin neascultare, ºi apoi s-a închinat chipului lui cioplit, care nu ºi-a mai pãstrat asemãnarea chipului
Meu, ºi omul n-a mai fost dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Ierusalime, copilul Meu de azi, poporul Meu! Întru
tine, tatã, Eu iar îl fac pe om; în tine se întocmeºte omul cel
de la început, care avea chipul Meu ºi asemãnarea Mea, ºi de
aceea vin ºi te povãþuiesc sã nu mai strici ºi tu ce fac Eu, cã
Adam se reparã prin tine, dar tu nu mai ai dupã tine pe altul
care sã-þi repare chipul tãu cioplit dacã vei fi gãsit aºa. Nu-þi
mai fã, tatã, altã formã ºi alt chip, cã mare tainã þi-am descoperit Eu azi, ºi nimeni pe pãmânt nu înþelege ca Mine ºi ca
tine cartea Mea. Cartea Mea este din cer. Poruncile Mele pe
care le-am pus în ea sunt din cer, sunt de la început, ºi nu sunt
de la Moise, ci sunt de la început. Ele sunt chipul Meu, mãi
Israele. Dacã vrei sã înþelegi ce înseamnã sã nu-þi faci chip
cioplit, iatã, azi îþi spun din cer ce înseamnã. Înseamnã sã împlineºti toate poruncile Mele cele dintru început, cãci cel ce
nu le împlineºte, acela le taie, acela îºi ciopleºte chipul ºi i se
închinã lui, chipului cioplit, ciopârþit. Iatã, unii din voi nu mai
aveþi capul; alþii din voi nu mai aveþi ochii; alþii nu mai au
urechi sau picioare; alþii nu mai au ascultare; alþii ºi-au cioplit
credinþa, tatã; alþii ºi-au cioplit iubirea ºi ºi-au lipit în loc urã
ºi dispreþ; alþii ºi L-au cioplit pe Domnul de pe ei ºi ºi-au lipit
pe diavolul de ei. Iatã, Israele, ce este chipul cioplit, chipul
care nu mai seamãnã cu Domnul Dumnezeul tãu, chipul cãruia tu te închini, ºi aceasta înseamnã alt dumnezeu. Eu n-am
judecat pe om pânã în clipa când am dat fiinþã vãzutã acestei
porunci dumnezeieºti, iar când am rostit-o prin cuvânt peste
Moise, atunci lumea a fost judecatã, mãi fiilor.
Mare ºi înfricoºãtoare tainã este lucrarea cuvântului
Meu, care te însoþeºte pe tine, Israele, popor ivit prin cuvântul
Meu. Erai scris ca sã te naºti, ca sã Mã arãt cu tine, tatã. ªi tu
ce faci? ce faci, oare, poporul Meu? Am lucrat prin tine cele
ce nu se vãd; am lucrat prin tine, tatã, prin fiii cei care au ascultat crezând în cele rostite prin cuvântul Meu. ªi iatã, lângã
lucrul Meu stã nevãzut ºi chipul cioplit, care nu seamãnã cu
cele ce am lucrat Eu, cã mulþi în tine, Israele, au lucrat multe
ºi nevãzute, ºi sunt lucrate ºi se vor vedea toate. Iatã, Israele,
cele lucrate nu de Mine peste tine, cele lucrate în ascuns de

tine se pregãtesc spre arãtare, precum ºi cele lucrate de Mine
prin tine se pregãtesc spre arãtare. Cele lucrate nevãzut de tine vor sã se arate acum ca sã te ºteargã din Cartea Vieþii ºi sã
te osândeascã mai rãu ca pe Lucifer, care a lucrat de la el ºi
nu de la Mine. Vin ºi te anunþ cele ce tu nu vezi. Pune, tatã,
mâna ºi întocmeºte-te dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Dã-te
la o parte dinaintea Mea cu chipul tãu cioplit ºi fã-þi numaidecât chip dupã chipul ºi asemãnarea Mea ca sã te închini
Mie, Israele, ºi sã nu te închini þie, tatã. Nu te mai închina þie,
mãi fiule, cã tot ce vrei tu e închinare la tine, iar tot ce vreau
Eu e închinare la Mine.
Sã nu ucizi pe fratele tãu ºi sã te speli apoi pe mâini ca
sã nu se cunoascã, ci tu sã-l înviezi pe cel ucis de tine, cã Eu
am putere în tine, dar am putere de înviere, nu de ucidere,
cãci învierea este chipul Meu în tine. Nu asculta de ºoapta
ºarpelui care intrã în tine ca sã te facã sã calci cuvântul ascultãrii, cã dacã tu vei face aºa, va mai muri ºi altul lângã tine,
aºa cum a murit ºi Adam pe lângã Eva. Nu aºa, mãi Israele,
ºi de aceea vin sã te povãþuiesc sã nu mai fii chip cioplit ºi sã
nu te mai închini lui. Fii întreg la chip ºi nu cioplit, cãci cine
se ciopleºte dupã voia sa, acela îºi este sieºi dumnezeu, acela
se închinã la alt dumnezeu. De aceea am venit la tine nu demult ºi þi-am spus: «Vino, tatã, în dragostea Mea! Vino, tatã,
vino! Vino în dragostea Mea, cã dragostea Mea în tine, este
a Mea, nu este a ta, iar dragostea ta în tine, nu este a Mea, ºi
este a ta, ºi este chip cioplit, mãi Israele». Vreau sã te scoli,
cã Eu am zis sã te aºezi în chipul Meu ºi sã dãrâmãm cele lucrate de tine nevãzut, ºi care sunt, ºi care vor sã se ridice sã
mãrturiseascã împotriva ta înaintea Mea ºi sã te scoatã din
cartea aceasta. Cele nevãzute ale tale Eu le am înaintea Mea
împotriva ta. Ce facem cu ele? Cã vine lumina peste cele ce
nu se vãd. Vor pieri cerurile, ºi stihiile toate vor pieri, iar Eu,
Lumina cea dintâi, voi fi lumina celor ce nu se vãd, a celor lucrate nevãzut, cãci dacã Eu am lucrat nevãzut, iatã, ºi tu ai lucrat nevãzut atâtea lucrãri de ale tale ºi nu de ale Mele.
Îþi aduc aminte de darul pe care þi l-am dãruit, Israele,
darul lucrãrii pocãinþei. Dacã încã n-ai lucrat întru acest dar
de la Mine, grãbeºte-te, tatã, ºi aleargã sã dãrâmi dinaintea
Mea cele lucrate de tine nevãzut, ºi apoi tu vei vedea faþa
Mea. Cel ce nu vede faþa Mea, de aceea nu o vede. Acela sã
desfacã cele ce stau lucrate de el între Mine ºi el, iar cel ce nu
face aºa, va fi ruºinat în cer ºi pe pãmânt. Ia chipul cel dintâi,
copile din Israel, ºi nu mai sta cioplit, cã Eu am rostit poruncã
ºi am spus: «Sã nu-þi faci chip cioplit ca sã te închini lui». Închinã-te Mie ºi nu þie; slujeºte-Mi Mie ºi nu þie dacã vrei sã
fiu Eu Domnul Dumnezeul tãu, cã dacã tu slujeºti þie, atunci
se cheamã cã tu eºti dumnezeul tãu. Nu cumva sã crezi ºi tu
cã Eu sunt Dumnezeul celor cu chip cioplit; sã nu crezi ºi tu
ca lumea care-ºi are chip cioplit. Eu sunt Dumnezeul celor
vii, nu al celor morþi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Israele
viu, dacã eºti viu ºi dacã vei fi viu ºi dacã vei învia dupã chipul Meu cel întreg.
Nu te mai þin mult ca alte dãþi, ºi îþi spun sã înveþi ºi sã
lucrezi poruncile Mele, Ierusalime, ºi sã nu le desfiinþezi ca
un vrãjmaº al Meu, cãci cel ce desfiinþeazã poruncile Mele în
trupul ºi în duhul sãu, acela este vrãjmaºul Meu. Sã nu furi
nimic din ce nu este al tãu; sã nu ucizi pe nimeni în cer ºi pe
pãmânt, ºi, mai cu seamã, sã nu fii desfrânat minþind pe Dumnezeu. Nu merge aºa, tatã. Eu nu Mã las minþit. Eu vãd ºi
scriu prin îngeri cele nevãzute lucrate de tine.
Împacã-te cu adevãrul, Israele, cu Mine, fiule, cã Eu
sunt adevãrul tãu, nu sunt minciuna ta. Nu-þi pierde înfierea,
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nu þi-o vinde, nu vinde ce þi-am dãruit, cã darul vândut se întoarce la Mine ºi nu se poate vinde, ºi nu iei nimic pe darul
vândut. Darul pe care þi-l dau când dai sã-l vinzi se întoarce
la Mine, ºi tu rãmâi sãrac ºi gol ºi osândit de fapta ta. Vreau,
tatã, sã-Mi fii popor de fii, mãi Ierusalime, ºi sã nu te joci cu
darurile Mele. Vreau sã nu-þi ascunzi talanþii. Nu cumva sã-i
ascunzi. Fiþi atenþi în lucru, ca sã rãmânã lucrul. Apostolii
Mei lucrau dupã cum Eu le-am rânduit. Nici voi sã nu lucraþi
altfel, ºi oricine se scoalã la lucru, sã nu plece pe ogor fãrã
toiag, fãrã cazma, fãrã sapã, fãrã greblã ºi fãrã sãmânþã.
Copiii grãdinii Mele sã ia aminte la Mine ºi la cuvântul
Meu, cã le voi da înþelepciunea Mea mereu, ca sã povãþuiascã, sã prooroceascã cu ea în poporul Meu.
Cei doi pãstori ai poporului Meu sã fie treji ºi fericiþi
de ucenicii cei noi, ºi sã se ridice ucenici din ucenici, spre lucrare cu temelie cereascã lucratã, ºi nu fãrã temelie. Mai întâi
temelie, ºi dupã aceea zidire. Mai întâi terenul, ºi dupã aceea
unealta de însãmânþare ºi sãmânþa, dar fãrã toiag sã nu se
plece la lucru. Ce este toiagul, tatã? ªi dacã nu veþi ºti cum
vine, întrebaþi în grãdina Mea ºi veþi vedea tâlcul acestei lucrãri. Vreau sã mãnânc din mâna ta, din rodul lucrãrii tale cu
Mine, poporul Meu de fii ai lui Dumnezeu.
Israele, sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine. Ierusalime, sã nu iubeºti pe nimeni în afarã de Mine. Popor al Noului Ierusalim, iubeºte tot ce este al Meu ºi nu-þi alege ceva
anume, cã dacã faci aºa, vei pieri din cartea Mea, cã Eu, tatã,
nu pot cãlca peste carte. Iubeºte pe toþi ai Mei ºi nu-þi fã idoli.
Sã nu faci din nimic ºi din nimeni un idol, cã dacã faci aºa, te
închini la idoli ºi faci rãzboi cu Dumnezeu ºi cu fiii lui Dumnezeu din pricina idolilor tãi, dupã cum este scris: «Unde este
comoara ta, acolo este ºi inima ta». Iubeºte-l pe aproapele
Meu ca pe Mine, Israele, cãci peste tine nu pot sã spun sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. Nu pot, tatã, sã spun
ºi peste tine, aºa. Azi nu pot sã mai spun aºa, de vreme ce nici
mãcar creºtinii Mei nu mai ºtiu cum trebuie sã fie creºtinul
Meu ºi cum sã se iubeascã pe sine ºi cum sã nu se iubeascã
pe sine.
Vino, Israele, în dragostea Mea, vino! De ce crezi tu
cã-þi spun mereu aºa? Vino, Ierusalime, în dragostea Domnului Dumnezeul tãu ºi pune-þi capul pe umeri ºi nu fi chip cioplit sau stâlcit sau sucit. Fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
cãci Adam ºi Eva au greºit, Israele, ºi tu ºtii greºeala lor ºi ºtii
ce înseamnã când îþi zic: «Vino în dragostea Mea!», ºi nu te
potrivi cãrnii ºi firii tale, care te scoate din har ºi din cer. Þi-am
spus sã iei pe tine cãmaºa Duhului Sfânt, ºi þi-am spus sã-þi
pui brâul peste ea, ca sã nu þi-o ia vântul. Eu ºtiu de ce þi-am
spus, ºi ferice þie, cel ce Mã asculþi cu toatã credinþa ta în cele
ce-þi cuvintez.
Nu mai fi neatent, cã vreau sã mãnânc din mâna ta, din
blidul tãu mâncare plãcutã Mie, Ierusalime, popor de fii ai
Domnului. Primeºte-Mã, ºi sã ºtii ce înseamnã sã Mã primeºti. Sã nu Mã faci sã plec din faþa ta, cã dacã cineva din Israel nu Mã ascultã, Eu voi pleca din faþa aceluia ºi Îmi voi
anunþa plecarea Mea din faþa lui.
Fiþi purtãtori de daruri cereºti, dupã rânduialã ºi nu fãrã
de rânduiala cuvântului Meu.
Ierusalime, binecuvântat sã fii de Domnul Dumnezeul
tãu, ºi sã fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea, Ierusalime, poporul Meu cel binecuvântat. Amin.
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u sunt. Eu sunt, Ierusalime nou. Staþi atenþi la
cuvântul Meu, voi, strãjeri ai Cuvântului. Pace
þie, Ierusalimul Meu! Eu sunt. Eu sunt Domnul Dumnezeul
tãu, Ierusalime. Eu sunt Cel ce te hrãnesc cu hrana cuvântului
Meu ºi nu numai cu pâinea cea spre fiinþã. Tu nu trãieºti numai cu pâine, mãi Ierusalime, ºi de aceea eºti tu mare. Asta-þi
este mãrirea, mãi poporul Meu, cãci tu, tatã, ai mâncat cel
mai mult cuvânt din cer, aºa cum n-a fost pânã acum în Israel
sau între neamurile cele de sub cer. Aºa a fost scris pentru
vremea aceasta, ºi eºti ales de Mine din vremea aceasta ºi ai
nume de Israel al harului, aºa cum a fost fãgãduinþa cea peste
Avraam când Eu, Domnul, am fost dat lui prin Melchisedec,
preotul lui Dumnezeu, tainicul preot al Tatãlui Meu.
Pacea Mea o pun peste tine, Ierusalime adunat azi în
cetatea Cãprioru! Iatã, vin în cetatea aceasta, dar cuvintez
peste tot Ierusalimul Meu de azi. O, ce nume mare, dar cei de
pe pãmânt nu ºtiu ce înseamnã acest nume minunat. De unde
sã ºtie, mãi Israele? Cine sã le spunã? Dar cine sã creadã dacã
le-ar spune?
Sã nu te mai clatini, mãi poporul Meu, cã Ierusalimul
cel de sus te poartã pe tine ºi se poartã lângã tine, cã tu eºti
nãdejdea celor din cer, iubitul Meu popor de azi. Tu eºti cu
trupul, tatã, ºi fãrã de trup n-a lucrat Domnul peste trupuri.
Þine-te cu trupul treaz ºi viu, ºi sã nu te mai clatini, cãci
trupul acestui popor ºi mâna acestui Israel va da mâna la toatã fãptura care a fost ºi care este. Sã nu te mai clatini, tatã. De
ar fi sã vezi cerul ºi pãmântul sfãrâmându-se, de ar fi sã vezi
în curând stele ºi lunã ºi soare curgând de deasupra ta, de vei
vedea munþii în câmpie ºi morþii ieºind spre tine, nu te clãtina, cã tu eºti cel aºteptat. De ar fi sã piarã tot ºi toate, numai
tu, mãi Israele, sã nu pieri ºi sã nu te temi, ºi sã fii credincios
ºi nu mofturos, ºi sã foloseºti de acum mai mult ca oricând
smerita cugetare, mãi poporul Meu, ºi sã ai grijã de Duhul
Meu la întâlnirile tale cu Mine, la întâlnirile Mele cu tine,
adicã cu fratele tãu din Israel, întru numele Meu întâlnire. Sã
nu te mai clatini, ºi sã te faci vrednic sã cunoºti tainele Mele
cele încã ascunse de tine, cele lucrate ºi întocmite, dar încã
ascunse de tine. De aceea îþi cer cugetul smerit. O, dacã tu,
tatã, ai fi voit sã lucrezi cu cugetul smerit, aveai cerurile deschise deasupra ta de mult spre vedere. Eu de aceea vin azi ºi
cuvintez, ca sã te învãþ sã te rogi, iar cel ce se roagã are primire la Mine numai dacã are cugetare smeritã. E mare lucru
rugãciunea care este împlinitã peste tine de la Dumnezeu. ªi
care rugãciune este primitã, mãi Israele? Eu îþi spun cã este
primitã aceea care se împlineºte, iar cea care nu þi se împlineºte, aceea n-a venit la Mine, aceea a rãmas pe pãmânt.
Mã uit în tine, Ierusalime, Mã uit mereu în inima celor
din Israel ºi nu-Mi place duhul tãu, Israele, copilul Meu. O,
eºti tare mofturos! Pânã când aºa? Mã încurcã mofturile tale,
tatã, Mã încurcã ºi Îmi întârzie venirea, cã nu vreau sã te dau
deoparte. Mã încurci în calea venirii Mele, ºi Îmi vine sã Mã
mânii pe tine ºi Îmi calc mereu pe rãbdare, ºi iatã, Mã întârzii,
Israele, poporul Meu. Vino, tatã, spre rugãciune cu smerenie.
Cheamã-Mã, cã ai nevoie de ajutorul Meu, dar cheamã-Mã cu
cugetul smerit, cã n-am cum sã vin altfel. Eu sunt Dumnezeu,
nu sunt om, mãi poporul Meu. Eu nu sunt omul, tatã. Eu sunt
Domnul, ºi am pus peste tine strãjeri. În numele Meu am lucrat de i-am pus, ºi te-am pãstorit patruzeci de ani, dar ºi tu l-ai
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bãtut pe Moise cu pietre, ºi el þi-a luat toatã suferinþa ta asupra
lui, ºi tot l-ai bãtut. Am pus peste tine pãstori, ºi tu i-ai scos
din firea Duhului Sfânt, ºi ai spus apoi cã ei te pãstoresc rãu.
Tatã, tatã, cui nu-i este sete, dacã-i dai apã forþat, acela nu te
înghite. Cui nu-i place ascultarea, acela nu-L cunoaºte pe
Dumnezeu întru venirea Sa, întru proorocii Sãi.
Poporul Meu, mai fã ºi peste tine control, nu fã numai
peste Mine control. Tu mereu M-ai controlat întru cele aºezate, dar pe tine nu te-ai controlat. ªi când ai gãsit vinovatã
aºezarea Mea, pe Mine M-ai gãsit, ºi Eu atunci M-am retras,
ºi a rãmas pãstorul fãrã Mine pentru tine, ºi a rãmas proorocul
cu tine, nu cu Mine, ºi þi-a fãcut voia ta, cã n-ai vrut altfel, copile din Israel. Pânã când, tatã, pânã când aºa? Spune ºi tu ce
spun Eu; spune, Israele, spune; sã spui ºi tu: „Pânã când,
Doamne, Te vom mai opri? Pânã când vom mai zãbovi fãrã
înþelepciune?“.
Nu sunt vinovat Eu, Israele tatã. Eu nu þi-am vrut decât
binele ºi harul, mãi poporul Meu, dar n-am voit sã te apãs cu
darurile Mele. Þi-am spus Eu þie, nu demult, cã dacã M-ai fi
ascultat cu smerenie, dacã M-ai fi ascultat numai pe Mine, ar
fi rãmas Duhul Meu în mijlocul tãu, ºi tu nu te-ai fi împrãºtiat. O, trupul tãu a fost desfãcut, Israele, ºi iatã, ºi acum tot
aºa stã, cã nu vrei sã înveþi sã te împlineºti întru Mine, tatã,
sã faci ce am fãcut Eu, sã lucrezi ce am lucrat Eu ºi sã nu fii
mofturos, ºi sã iubeºti mustrarea, copile care ai numele scris
în cartea aceasta, în lucrarea aceasta. Vai celui fãrã de mustrare, vai! Vai vouã, mãi copii care staþi fãrã de mustrare, care nu
cãutaþi nuiaua spre ridicare ºi spre cercetarea cugetului vostru! Vai celui ce nu primeºte nici acum pe Domnul, Cel ce
ceartã ºi mustrã spre înþelepþire! O, nu se poate, Israele, sã fii
fiu al poporului Meu ºi sã stai tot în tine ºi sã faci tot ca tine,
cã aºa nu eºti al Meu; eºti al tãu, ºi eºti al grijilor veacului
acesta, ºi eºti al nesupunerii, tatã. Eu voiesc sã te scot din laþul acesta ºi sã te ajut sã te uiþi spre biserica vremii celor dintâi apostoli ai Mei ºi sã te obiºnuieºti cu Scripturile vremii
aceea când biserica Mea judeca toate pricinile lui Israel, lui
Israel cel nou, cel dupã har, cel de la Iisus Hristos.
Iatã, tatã, ce am fãcut spre capãtul lucrãrii Mele. Am
ridicat strãjeri încercaþi de Mine ºi i-am numit pentru tine ca
sã stea înaintea ta ºi ca sã stea înaintea Mea cu tine, Israele,
ºi sã-Mi facã spre tine cãrare ºi sã vin ºi sã te hrãnesc cu cuvântul Duhului Sfânt, ºi sã vin prin cuvânt sã te învãþ viaþa, ºi
sã vin prin cuvânt sã te mângâi în nãdejde, sã te îndrept în
purtare, sã te mustru în greºealã, ºi sã Mã primeºti când vin,
ºi sã trãieºti în iubire, mãi Ierusalime. N-ai cum sã zici cã Mã
iubeºti pe Mine dacã nu-l iubeºti pe aproapele Meu ca pe
Mine. Eu sunt în el pentru tine ºi înaintea ta ca sã vãd prin
ochii lui, ca sã vorbesc cuvântul Meu prin graiul lui, ca sã aud
prin urechea lui ce vorbeºti tu rãu, ca sã vãd prin el ce faci tu
ºi cum mergi tu spre Mine. Dar dacã te ascunzi de aproapele
Meu, care este lângã tine, ºi dacã te mai ºi mofturezi când te
descopãr, atunci sã ºtii cã tu încã n-ai venit la Mine ºi nu eºti
în obºtea bisericii Mele cea de la sfârºit, care trebuie sã semene cu Mine ºi nu cu tine, cu Duhul Meu ºi nu cu duhul tãu.
Este rãu dacã eºti aºa, cã vei pleca de lângã cer chiar dacã
acum zici cã stai cu cerul.
Învaþã, Israele, cum se stã în cer; învaþã-te cu Mine,
Domnul Iisus Hristos, Învãþãtorul tãu. De patruzeci de ani vin
cu sânul plin de sãmânþã ºi o semãn peste tine. Semãn mereu,
ºi orice semãnãtor are ºi rod de cules. Iatã, ºi acum am tot venit cu sânul plin, ºi mult am venit ºi am semãnat peste tine; ºi
acum, am zis sã semãn mai cu mãsurã, cã Mi s-a risipit atâta

sãmânþã pe pãmânt înþelenit. Am aºezat unelte de lucru peste
pãmântul tãu, ºi le trimit înaintea Mea doi câte doi, trei câte
trei, cinci câte cinci ºi zece câte zece, ca sã-þi pregãteascã
ogorul, tatã, ca sã nu mai cadã sãmânþa în zadar.
Vino, Israele, în dragostea Mea ºi nu mai umbla pe la
prooroci, cã iar îþi spun: Eu nu sunt prooroc, ºi sunt Domnul
Iisus Hristos, Care am venit sã te pãstoresc ca sã nu te rãtãceºti, tatã. De þi-ar da altcineva ceruri peste ceruri ºi daruri
peste daruri, nu Mã da pe Mine, tatã, în schimbul nici unei
bogãþii. Nu fi mititel, Ierusalime, nu te lãsa ameþit pe pãmânt.
Ascultã de cuvântul Meu ºi nu te du pe câmp deschis, unde
bate vântul din toate laturile, ºi ca sã te laºi bãtut de vânt ori
în ce parte. Israele, nu pleca din casa Mea, din lucrarea Mea,
cã vreau sã te gãsesc acasã când Mã întorc. Nu mai sta fãrã
de smerenie, ºi cugetã cu aplecare despre tine ºi nu te semeþi,
tatã, cã mult M-ai alungat din tine cu semeþia ta, cu amestecarea ta. Nu mai sta amestecat în duhul tãu, cã dacã nu vrei
sã Mã asculþi azi, mâine vei pleca de lângã Mine.
Iatã, s-a rostit numele unei zile, ºi tu, Israele, te-ai speriat, ºi tu, Ierusalime, te-ai îndoit întru Mine, ºi sã ºtii cã ziua
aceea a fost zi de cutremur, cã am în tine pleavã, nu numai
grâu am în tine, ºi cu pleava Mi-e ruºine la Tatãl, ºi pleava
trebuie vânturatã din grâu. Am în Israel trupuri fãrã duhul
acestei lucrãri, fãrã credinþa dreaptã în lucrarea cuvântului
Meu ºi fãrã staturã de nuntã cereascã, ºi aceia trebuie sã cadã
din vasul cu grâu, ca sã rãmânã grâul ales bob cu bob. Acea
zi a fost zi de cutremur, zi de vânturat grâul, mãi fiilor, dar
ziua aceea s-a înscris ca o zi de groazã peste cei ce stau fãrã
credinþã întru aceastã lucrare. Ziua aceea va vorbi de la sine,
mãi Israele, ºi îþi va cuvânta cã n-a fost minciunã cuvântul
rostit peste ea, ºi tu tatã, te-ai speriat, ºi rãu M-ai supãrat, cã
te vãd fãrã staturã ºi te vãd fire fãrã credinþã în bucuria ce va
sã vinã. Ce am spus Eu apostolilor Mei când i-a încercat furtuna pe mare? Eu Îmi odihneam Duhul la capãtul corabiei, ºi
ei M-au deºteptat din somn ca sã-Mi spunã cã pier sub furtunã, ºi Eu am supus furtuna sub cuvântul Meu, iar lor le-am
spus: «Pentru ce sunteþi aºa de fricoºi? Cum de nu aveþi credinþã?», ºi i-am fãcut sã se înfricoºeze de Mine, nu de furtunã, cãci ei, înfricoºaþi, au spus: «Cine este Acesta pe Care
Îl ascultã ºi marea, ºi vântul?».
Ierusalime, schimbã-þi frica, tatã, ºi sã-þi fie de Mine
fricã ºi nu de altceva. Dacã ai face aºa, M-ai cunoaºte cã sunt
cu tine ºi ai fi întru Mine pânã la arãtarea Mea. Nu mai risipesc sãmânþã multã, cã sãmânþa e scumpã ºi nu are nimeni sãmânþã în afarã de Mine, ºi nu vreau s-o risipesc. Lasã-te lucrat, Ierusalime, cã dintr-o sãmânþã prinsã se face spic bogat
dacã se prinde o sãmânþã, dar lasã-i pe lucrãtorii Mei sã-þi
pregãteascã ogorul vieþii tale cu Mine, Ierusalime de azi.
Nu mai fi mofturos, copile din Israel, cã tu nu eºti mai
mare ca Mine, tatã. Lasã, sã fii mare la vremea arãtãrii mãririi
tale pe care o ai pe creºtetul tãu de la Mine. Dar dacã Mã ai
de toiag ºi Mã arunci, ºi iar Mã iei, ºi iar Mã arunci, fii atent,
cã voi pleca din faþa ta, ºi Îmi voi anunþa plecarea, cã Eu aºa
þi-am spus odatã, Israele, þi-am spus cã Eu n-am venit sã pierd
vremea, ºi am venit sã împlinesc Scripturile care au mai rãmas pentru acum. Lasã, tatã, mâinile Mele cele lucrãtoare pe
pãmânt, lasã-le sã te cureþe de scaieþi ºi de greºale ºi de
mofturi, ºi nu te mai juca mereu întorcându-Mi spatele. Mai
bine stai la albit, cã nealbit ºi neînsemnat de unºii Mei nu vei
avea trecere cu Mine în ziua care se va arãta peste Israel. N-am
avut popor mai mofturos ca acum; mai mângâiat ca acum ºi
mai mofturos ca acum. De aceea s-a risipit poporul Meu, de
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aceea te-ai jucat cu Dumnezeu, copile de cearã. Numai ceara,
tatã, curge la vremea încãlzirii ei, dar tu adunã-te sub cãldura
Duhului Sfânt ºi nu te topi ºi nu te risipi, ºi stai în trup ºi nu
sta în lãturi.
Eu sufãr de la tine, cã n-am voit sã suferi tu de la tine,
ºi tot nu M-ai iubit, Israele. Eram în Verginica pe vremea trupului ei cel vãzut, ºi veneai, Israele, cu toate durerile tale, cu
toate bolile ºi zgârieturile tale ºi nu-þi era milã de trâmbiþa
Mea. Plecai acasã, tatã, ºi îþi lãsai acolo ºi boala ºi mâhnirea
ºi durerea ºi înþepãtura, ºi pe duºmanul tãu îl lãsai tot acolo,
ºi tu plecai într-ale tale ºi lãsai toatã povara ta pe trupul Meu,
pe trupul care a purtat Duhul Meu Cel Sfânt înaintea ta. ªi dacã mergeai acasã, Eu nu vedeam în Israel durere pentru trâmbiþa Mea ca sã cearã Israel la Mine vindecare peste trâmbiþa
Mea. Sã fi plâns acest popor, sã fi plâns fãrã de astâmpãr, fãrã
de mângâiere sã fi plâns ca sã iau durerile de pe Verginica
Mea, dar n-a plâns nimeni, ºi tot ce a avut Israel de dus prin
pãcatele sale, le-a adus pe toate pe trupul acela. Toatã sarcina
lui Israel era adusã la Domnul, de nu mai puteam lucra prin
vasul Meu ales. De aceea am pus Eu azi lucrarea Mea la adãpost, ca sã nu mai fie prilej de zdrobire a lucrãrii cuvântului
Meu, ºi de aceea am rostit poruncã între poruncile aºezãmântului Meu cel nou, ca sã nu intre întunericul din afarã peste
lumina dinãuntru, ca sã pot lucra cu toatã puterea Mea în
vremea aceasta ºi sã nu-Mi fie ºchiopãtatã puterea ºi trupul
cel sfinþit al purtãtorilor Mei.
Du-þi crucea, Israele, ºi nu cârti, cã vreme de patruzeci
de ani ai cârtit ºi te-ai scuturat de cruce. Vezi, tatã, de ce am
pus Eu pe copiii Mei deoparte? ªi sã nu te încumeþi sã te gândeºti sã-i zdrobeºti cu ceva, cã iatã, nu mai ai pe unde sãri cu
sarcina pãcatelor tale. Las-o jos, ºi scoalã-te apoi ºi nu te mai
încrosnia cu sarcini pãcãtoase. Vino dupã Mine, vino, Ierusalime! Vino, ºi ia jugul Meu, cã jugul Meu e uºor ºi sarcina
Mea e bunã. Cum adicã vine asta? Adicã sã iei viaþa Mea pe
umerii tãi ºi s-o trãieºti ºi s-o arãþi trãind în tine; sã Mi-o arãþi
Mie ºi s-o vadã toþi înãuntrul tãu, ºi sã nu fii pricinã de smintealã pentru lucrarea Mea, ºi sã nu-l faci pe omul din lume sã
batjocoreascã lucrarea Mea ºi numele tãu cel ceresc. Deosebiþi pe cel ce are necredinþã ºi neascultare ºi socotiþi-l necurat
pe unul ca acela ºi rugaþi-vã Mie sã despart caprele din oi.
Roagã-te, Israele, roagã-te cu duhul tãu, cã iar îþi spun, vreau
sã vãd ce se roagã duhul tãu.
Te-am pus sã te rogi, Ierusalime, pentru un sufleþel
mititel care a înghiþit cartea cuvântului Meu ºi care vesteºte
acum cuvântul Meu ºi ieslea Mea cãrturarilor ºi fariseilor ºi
mai-marilor bisericii. ªi sã ºtii cã te-ai rugat dacã rugãciunea
ta s-a ascultat de cer. ªi se va asculta rugãciunea ta, ºi dupã
aceea se va adãuga þie acest copil pus la încercare încã de la
naºterea sa. O, tatã, mult poate rugãciunea dreptului întru lucrarea sa. Roagã-te, iubitul Meu popor, pânã ce acest copil
mic va doborî toþi stâlpii care s-au pus în calea slavei Mele ca
sã nu mai vin, ca sã nu fiu crezut de cei apãsaþi sub povara
legii.
Binecuvântatã sã fie lupta, ºi apoi cununa acestui copil
mititel, dar sã stea mititel ca sã poatã sta, cãci cel ce stã sub
mâna Mea, acela este sub acoperãmânt ºi este pe stâncã. Sã-ºi
pregãteascã putere pentru credinþa lui în lucrarea Mea ºi sã se
uite mereu la Mine ºi la tine, Israele lucrãtor. Binecuvântatã
sã fie cãrarea lui spre lucrarea Mea, cãrare fãrã piedici ºi fãrã
împotrivire pe pãmânt, aºa precum în cer, cãci cerul nu-i stã
împotrivã, ba, din contra, îi face cale ºi îi iese în cale cu
iubire.
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Ierusalime, Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, aºa cum
þi-am fãgãduit. Adu-þi aminte de fãgãduinþele Mele peste tine
ºi cere tu la Mine aceste fãgãduinþe, ca sã lucrez ºi Eu ºi tu,
ca sã lucrãm noi împreunã, Ierusalime.
Binecuvântatã sã fie împãrãþia Mea peste tine, Ierusalime nou, Ierusalime iubit de Domnul Dumnezeul tãu, Ierusalime aºteptat de tot cerul. Amin, amin, amin.
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Învãþãturã despre lucrarea pãcii ºi a lucrului duhovnicesc în poporul cuvântului. Umilinþa cea spre lucrul slavei Domnului. Grija
pentru lucrarea harului.
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eschideþi, ca sã intru ºi sã las cuvânt peste voi,
copii de la ieslea Mea; sã las învãþãturã proaspãtã în voi, ºi voi sã staþi în duhul pãcii Mele ºi sã-Mi daþi
dreptul sã îngrijesc de toate câte sunt fãcute ºi nefãcute, vãzute ºi nevãzute. Eu lucrez nevãzut, ºi pe urmã vã arãt ce lucrez Eu cu voi ºi pentru voi, cãci voi, iubiþilor, Mã ascultaþi ºi
Mã iubiþi ºi n-aveþi alt dumnezeu afarã de Mine, Domnul, ºi
Adevãrul Domnului, ºi Cuvântul Tatãlui.
Eu sunt Cuvântul. Sunt Cuvântul Tatãlui, mãi fiilor,
sunt în numele Tatãlui peste voi prin cuvânt, ºi voiesc ca voi
sã aveþi tãrie ºi credinþã tare, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh. Iatã, întreitã putere îmbrac peste voi ºi cu
întreitã lucrare de pace vã învãluiesc. Giulgiul pãcii Mele vi-l
dau ºi vã înfãºor cu el, cãci mâna Mea vã acoperã ºi vã înfãºoarã în giulgiul pãcii, ca sã nu fiþi plãpânzi în putere sau în
durere. Nu, tatã, sã nu fiþi plãpânzi, ºi sã fiþi tari, ca unii care
aveþi pe Dumnezeu, Cel ce vã poartã de grijã. Rãmâneþi sub
iubirea Mea ºi staþi sub ea ºi sub acoperãmântul ei, dar staþi
cu nãdejde tare, cãci duhul cel care are picã pe voi se clatinã
din ce în ce mai tare ºi iese din rãdãcinã ºi se usucã din ce în
ce pânã nu mai este, pentru cã vremea este sã pãþeascã aºa
duhul cel vrãjmaº Mie ºi vouã, cã Eu îi scriu pieirea, i-o scriu,
tatã, ca sã pot sã-Mi desfac lucrarea slavei Mele peste voi ºi
peste tot ceea ce Mã doreºte pe Mine în venirea Mea cea
mare.
Pace vouã, pace vouã, pace vouã! cãci nu sunteþi buni
de nimic fãrã aceastã cereascã lucrare. Pãstraþi-vã puterea pãcii, ºi Eu vin ºi adaug pânã la umplere aceastã cupã dulce ºi
Mie ºi vouã. Pãstraþi-vã nãdejdea, tatã, ºi lucraþi nãdãjduind,
aºa cum ºi Eu lucrez, nãdãjduind în voi, cei prin care Eu Mã
miºc ºi suflu ºi înviez pe cel din moarte. Staþi în jurul harului
Meu, cãci voi, pe harul Meu trebuie sã vã bizuiþi, de vreme ce
prin harul Meu v-am izbãvit ºi vã izbãvesc, ºi voi face aceasta
pânã la venirea Mea cea vãzutã.
E slab poporul Israel de azi, ºtiu, tatã, cã e slab, ºi de
aceea vã trimit la poporul Meu cel slab, ºi suflu prin voi peste
el, ºi el nu înþelege ce fac Eu cu voi peste el. Dacã voi aþi voi
sã vã mãresc în faþa poporului Meu, Eu aºa aº face, dar Mã
uit la voi cã nu vreþi, cã vã trageþi înapoi din calea slavei vãzute. Eu ºtiu, tatã, de ce faceþi voi aºa, ºtiu cã voi vreþi sã fiu
numai Eu, dar Eu sunt cu trupul ascuns, cã altfel nãdejdea nu
s-ar mai numi nãdejde. Poporul nostru e slab, tatã, slab ºi la
chip, ºi la asemãnare, slab ºi la virtute, ºi la umilinþã, slab în
fricã de Dumnezeu, ºi Mi-e milã de el când îl vãd aºa de slab,
ºi zic: dupã ce cã e aºa de firav, ce sã-l mai pedepsesc spre înþelepþire? ªi iarãºi zic: lãsaþi-vã folosiþi de Mine peste poporul
acesta. Nu vã trageþi din slava Mea cea pe care vreau s-o arãt
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în faþa poporului Meu. Faceþi ºi voi ce a fãcut Moise, cã el M-a
ascultat când l-am aºezat sã arate slava Mea înaintea lui
Israel. E bunã umilinþa, tatã, dar e vremea sã-Mi ºi desfãºor
slava cea vãzutã, ºi cu cine sã fac aceastã descoperire? ªtiu
ce-Mi veþi spune, dar cu semne este altceva, ºi Eu vreau ca
mãrturiile sã rãmânã în poporul Meu care meritã sã le vadã,
sã rãmânã între cei pecetluiþi cu tainele Mele cele ce nu se
vãd pe dinafarã.
V-am îndemnat, tatã, sã proorociþi cuvânt ca sã-l aduc
la vedere apoi. Poporul este necredincios, dar vreau sã-l facem sã ºtie cum sã creadã, sã-i adãugãm credinþã. Iatã, se luptã latura de creºtini care s-au tras cu ale lor, cu cele alese de
ei ºi nu de Mine, se luptã cu voi, cei care v-aþi tras de-a dreapta Mea dupã cum v-am povãþuit. Nu cumva sã vã temeþi de
aceastã luptã. ªedeþi de-a dreapta Mea pânã vom aºterne la
pãmânt necredinþa cea din stânga. Eu, Domnul, v-am rugat sã
þineþi departe pe cei ce s-au ales în stânga, dar dacã nu veþi
face aºa, aceasta se scrie neascultare de cele ce Eu cuvintez
din dreapta Tatãlui. ªi iatã, tatã, cã iarãºi trebuie sã spun: cel
ce-ºi cautã slava lui, acela vorbeºte de la sine ºi nu de la Tatãl,
ºi se cunoaºte aceastã lucrare. ªi prin ce se cunoaºte, mãi fiilor? Prin necazurile care vin peste lucrarea Mea, prin ranele
care se aºeazã peste ea. ªi de unde rane? De la cei ce nu sunt
lãsaþi sã stea în stânga.
Vorbesc cu voi, cei ce vã am ca pe o nãdejde în truda
Mea peste Israel, ca pe o mânã a Mea în Israel. Stau în mijlocul vostru ºi facem sfat, tatã.
O, mãi fiilor, dacã Eu aº fi avut scule în Israel ca ºi cele
pe care le-am nãscut Eu acum, n-aº mai plânge acum pe urma
poporului Meu. De aceea vã îndemn sã lucraþi. Eu am pus în
voi pe Duhul Sfânt al prevederii, ºi am pus în voi duhul care
cautã slava Tatãlui nostru. Ce sã fac Eu cu cei ce nu Mã cunosc pe Mine în voi, cu cei ce n-au fãcut ochi nici pânã acum?
Cum sã-l rog Eu pe Israel sã asculte de Mine prin voi ºi prin
cei adãugaþi vouã dintre fraþii voºtri care seamãnã cu voi, care se uitã sã calce precum cãlcaþi voi, care n-au bube, tatã?
Cine are bube vechi ºi n-are nici umilinþã pentru vremea Mea
cu voi, acela vorbeºte de la sine, de vreme ce n-are încã umilinþã. Eu am vorbit cu acest popor aºa cum a voit el sã vorbesc, ºi câþi din ei au luat vorbirea Mea ca pe o profeþie cereascã? ªi dacã nu au luat-o aºa, au greºit faþã de curãþenia cereascã ºi au pierdut puterea harului Meu. Profeþia cereascã e
venitã de la Mine, iar profeþia pãmânteascã e venitã de la om,
tatã, ºi omul îºi ia lauri pe pãmânt ºi zice cã-s lauri din cer, ºi
nu pot face mai nimic cu omul care stã în neputinþã, cãci
aceasta este o mare neputinþã pentru Mine în om. Rãu e de
omul care-ºi cautã slava sa, rãu e, tatã, ºi unul ca acela vorbeºte întru Mine, dar nu de la Mine, ci de la sine, de la slava
pe care o iubeºte, ºi Eu, iatã, n-am avut folos peste Israel, ºi
Israel e slab ºi fãrã har. Harul Meu cel ce se revarsã, dacã
gãseºte în cale vreo spãrturã, curge în vânt ºi nu ajunge la
þinta la care este trimis. E ca furtunul care poartã apã dinspre
izvor ºi care e spart din loc în loc ºi nu þine apa ca sã ajungã
apa pânã la cel însetat de har ºi de apa harului.
Copiii Mei, faceþi-Mi loc la iesle, cã vreau sã vin cu o
carte nouã, cu o învãþãturã tare ºi cereascã, nu pãmânteascã,
fiindcã Eu la voi nu Mã mai încurc de om, cãci voi lucraþi ca
Mine, nu ca voi ºi nu din voi.
Vreau, tatã, sã stau în sfat cu pãstorii ºi cu apostolii cei
înnoiþi din harul Meu. Vreau sã stau cu voi în faþa poporului
Meu apoi. Sã se dea de veste zi de întâlnire cu Israel. Aº voi
la serbarea sfinþilor arhangheli sã vin pentru Israel. Vã dau

putere vouã; îi dau ºi poporului putere ºi ajutor sã vinã la
praznicul Meu cu ai Mei. Voi lucra sã nu fie frig, ca sã pot
intra în peºterã (Ro-Emaus, n.r.) cu Israel ºi sã-l povãþuiesc din
nou. Amin.
Dar ºi la voi am acum de dat, ºi iatã, tatã, ce am de dat.
Este scris în Scripturi cã femeia când naºte trece prin dureri
mari, dar dupã ce naºte copilul, ea uitã de durere ºi se bucurã,
pentru cã s-a nãscut un fiu. Lãsaþi grija ºi durerile naºterii
pentru fiul cel mic ºi nou, cãci Eu rostesc cuvântul Meu ºi zic:
Binecuvântat cu voi sã fie fiul cel mic, ºi sã se sfârºeascã durerile naºterii, cãci el s-a nãscut ºi va creºte sub harul Meu
prin voi. Durerile naºterii sã nu vã mai doarã pe voi, iar ceea
ce mai este de durut, Eu voi depãrta ºi voi lua sub stãpânirea
Mea. Se vaitã duhul lumii cã a pierdut un fiu, dar acest fiu era
în lume ºi nu era din lume, ºi de aceea Tatãl ni l-a dat nouã.
Ridicaþi mâinile la Tatãl ºi rostiþi mulþumire pentru ce ne-a
dat, iar peste cuvântul mulþumirii, ºi dupã rostirea acestui cuvânt vor învia cele bune pentru fiul acesta. Rostiþi cuvânt de
mulþumire, ºi ziceþi ca Mine apoi: Tatã, Îþi mulþumim cã prin
Fiul Tãu ne-ai ascultat. Aduceþi acatist marelui ºi sfântului
mucenic Mina, cã el este viu, ºi va merge sã ia cele furate de
la fiul cel mic.
Iar tu, fiule mititel, dacã vei iubi sã fii mititel, vei fi
mare, tatã. Dacã vei iubi sã fii ascultãtor cuvântului rostit, nu
te va prinde nici o neputinþã. Cel mic nu are griji pânã creºte
mare, dar vreau, tatã, sã creºti mare, ca sã-þi dau întrebuinþare
în truda Mea de azi, ºi sã-þi dau apoi ºi premiu în lucrul tãu
cu Mine, cu copiii Mei, tatã, cu fraþii tãi întru Mine, copilul
Meu, cu fraþii Mei, tatã. Sã nu fii plãpând. Sã te uiþi dupã ceilalþi ºi sã nu doreºti faþa tainelor Mele, pânã ce Eu îþi voi arãta
puþin câte puþin, dar iatã, þi-am ºi arãtat, dar nimãnui sã
nu spunem, tatã. E cerul pe pãmânt aici, dar sã nu spunem celor ce nu vãd. Voi veni sã te învãþ, ca sã înveþi tu de la Mine,
Învãþãtorul tãu, cãci am scris numele tãu în cartea Mea de
aici. Eu sunt Cel ce voi lucra sã mai desfac ce a mai rãmas de
desfãcut în urmã. Voi trimite soli cereºti ºi voi lua cu Mine o
adiere de vânt ºi voi sufla în urma ta, ca sã netezesc urma ta
pe unde ai venit spre Mine, ºi nu te va gãsi nimeni ºi nu va
întreba nimeni de tine. Eu, Domnul, voi lucra, ca sã nu mai
fie dureri ale naºterii, ºi sã fie bucurie, tatã. Iar tu sã fii cuminte cu inimioara ºi cu cugetarea ºi sã nu te sminteºti întru
Mine, cãci lucrarea Mea are greutãþi pe pãmânt, are zbatere,
tatã. Pãzeºte-te cu gândul numai în Mine, tatã, ºi pãstreazã
aceastã rugã a Mea. Pãzeºte-þi gândul sã nu iasã pe drum, sã
nu iasã spre cele din care ai ieºit, cã tu eºti nãscut de sus ºi nu
de jos, fiindcã Eu din nou te-am întocmit. Iubeºte duhul rugãciunii ºi cere-Mi sfinþi în ajutor. Ei vor sã te înconjoare ca pe
un prunc ºi sã-þi facã scutece noi ºi sã te þinã curat ºi sã alunge din preajma ta toate firele de praf ºi de vânt ºi de zgomot
pãmântesc.
Ia aminte la cartea vieþii ºi la cântarea psalmilor, cã frumoasã este inima cea care cântã din strunele acestea. Strunele
acestea M-au cântat pe Mine în inima unsului Meu, David.
Cântã-Mã ºi tu, cu inima ta micã, fiindcã cel ce se vede mic,
acela zice: «Domnul este ajutorul meu ºi nu mã voi teme; ce-mi
va face mie omul?».
Cheamã-Mã sã te înconjor ºi sã te ascund sub aripile
Mele, ºi cu cât Mã vei chema, Eu voi împlini. Pace þie! Amin,
amin, amin.
31 octombrie/13 noiembrie 1994
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atã, am venit ºi aºtept sã cuvintez ºi sã ia fiinþã în
cartea Mea de azi cuvântul Meu cu care vin acum.
Mã aplec înaintea ieslei Mele ºi dau sã intru pe poartã. Cum
adicã pe poartã? Ce este cuvântul acesta? O, mãi copii ai ieslei Mele, ce poartã aduc Eu în vorbire? Iatã, voi sunteþi poarta
prin care Eu intru în carte ºi Mã înfiinþez prin cuvânt. Dacã
Eu sunt Cuvântul, Eu sunt cartea, Eu, mãi fiilor, de vreme ce
Eu sunt Cuvântul cãrþii. Eu sunt Cuvântul, ºi voi sunteþi
poarta Cuvântului, poarta Domnului Iisus Hristos, prin care
Domnul intrã în Ierusalim, intrã în Israel, intrã Domnul, tatã.
O, fiilor de la poartã, poarta cerului spre pãmânt, poarta intrãrii Cuvântului în Ierusalim! O, mãi fiilor, scris este în
carte cã porþile acestea vor fi deschise zi ºi noapte, ºi noapte
nu va mai fi. Iatã, tatã, zi ºi noapte sã fiþi voi pregãtiþi înaintea
Mea ca sã intru, cã Eu, cum ajung pânã la porþi, porþile trebuie sã vegheze pentru Stãpânul lor, mãi fiilor, ºi pe cine numesc la porþi, apoi sã fie la porþi ºi sã ridice porþile la vreme.
Tatã, nu vã supãraþi pe Mine, dar nu e bine sã aºtept, cã Eu v-am
spus în cartea lucrãrii Mele cã fiecare clipã îºi are binecuvântarea ei. Fiþi portari însufleþiþi pentru ca Eu sã pot intra
când vin ºi sã nu trebuiascã sã fie amânatã intrarea Mea. Nu
vã trageþi din lucru, cã Eu, iatã, iarãºi rostesc lucrare de pace
peste aºezãmântul muntelui Meu cel sfânt. Pacea Mea v-o
dau, ºi dacã v-o dau, sã vã gãsesc în ea, sã vã scãldaþi în ea ºi
sã nu ieºiþi din aceastã putere, ca sã puteþi fi în stare sã staþi
întru întâmpinarea Mea.
V-am rostit vouã cã vin pentru pãstorii de oi, ºi dupã
aceea vin pentru toatã turma Mea. Pãstorii sã-ºi strângã apoi
stâna ºi sã stea înaintea Mea, cãci voi veni cu aghiotanþii Mei,
Mihail ºi Gavriil, ºi cu toatã ceata lor, ºi vom sta cu Israel la
masa de cer ºi de pãmânt înnoit prin cuvânt.
Iatã, începem cartea cea peste pãstori.
Binecuvântatã sã fie întâlnirea voastrã cu Mine, iubiþii
Mei, pãstori iubiþi de Dumnezeu. Pacea Mea între Mine ºi
voi, între voi ºi Mine, cã nu e tot la fel una cu alta. De la Mine
spre voi e un fel, ºi de la voi spre Mine, altfel, ºi de aceea am
spus: pacea Mea, ca sã fie ºi de la voi la Mine pacea Mea; a
Mea, tatã, cãci pacea Mea are felul ei, cerul ei, fructul ei ºi
gustul ei.
Pace vouã, ºi gust plãcut de pace, iubiþii Mei pãstori! E
mult de când n-am stat noi împreunã aºa ca azi. De ce, oare,
o fi trecut atâta vreme? Cum de s-a întâmplat aºa ceva? Aþi
fost triºti, mãi tatã, cã n-am mai fãcut de mult aºa? ªi dacã Eu
n-am mai fãcut, ºi dacã nici voi n-aþi fãcut, ºi dacã drumul
n-a fost prielnic ºi de ajuns de larg ca sã vin, iatã, n-am mai
stat împreunã la sfat. Dar hai sã stãm acum, ºi bine ar fi sã se
cunoascã bine cã am stat, ºi sã începem sã facem totul prin
sfat, ºi dupã sfat apoi. Am fost necãjit, tatã, când Mã uitam la
voi, pentru cã Eu doresc, cu dor ºi cu iubire doresc sã semãnaþi numai cu Mine, numai cu Mine, pãstorii Mei, mereu, mereu numai cu Domnul. E mare lucru sã semene pãstorii de oi
cu Stãpânul lor, dar pentru asta pãstorul trebuie sã fie atent.
Am venit sã învãþãm sã fim atenþi, cã Eu am învãþat ºi învãþ
mereu de la Tatãl, ºi vã dau ºi vouã ce iau de la Tatãl. Sã iubim lucrarea Tatãlui peste noi, cãci Eu Îl iubesc cu mare ascultare pe Tatãl, dar ajutaþi-Mã sã-L ascult. ªi cum adicã sã
Mã ajutaþi sã-L ascult Eu pe Tatãl? O, Mã cutremur de ceea
ce am rostit, ºi Tatãl Se uitã la Mine, cã M-a vãzut cã M-am
cutremurat, ºi Îmi spune:
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iule al Meu, Eu sunt în Tine, tatã, ºi ce faci
Tu, fac ºi Eu. Eu în Tine ºi Tu, în Mine, Fiule Cel Unul al Meu, precum ºi Tu, ce fac Eu, ºi Tu faci. ªi Eu,
Fiule, Mã cutremur în Tine, cãci iatã ce lucrare avem iar de
fãcut! Lucrare cutremurãtoare, mai mare ca la început, cãci
lucrãm din om, om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã, ºi
greu mai lucrãm faþã de vremea de început; greu, tatã, greu
sã-l facem pe om sã fie dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã,
greu este lucrul ce-l avem de întocmit, greu ºi cutremurãtor.
Toatã puterea o avem în cer ºi pe pãmânt; ba încã am rostit ºi
peste om aceastã lucrare, ºi iatã, dacã atâta l-am iubit Noi pe
om, de am spus sã aibã puterea în cer ºi pe pãmânt, omul, mãi
Fiule, Ne-a luat puterea ºi n-a fãcut cu ea ce am fãcut Noi cu
ea, cã omul nu ºi-a mai lãsat peste el chipul ºi asemãnarea
Noastrã aºa cum Noi l-am întocmit la început. ªi acum, la
sfârºit, când omul a luat puterea Noastrã prin Tine, Fiule trimis la om, iatã omul ce a ajuns! ªi e înfricoºãtoare lucrarea
ce o avem de lucrat, ca sã lucrãm iar om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã. E înfricoºãtor ce avem de întocmit, cãci
acum trebuie sã lucrãm din om aceastã lucrare, trebuie din om
sã facem om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã. Atunci am
lucrat din lut, ºi lutul s-a lãsat moale ºi am lucrat, ºi dacã s-a
lãsat moale de l-am putut modela, de aceea i-am dat viaþã din
Viaþã, din Noi, Fiule, i-am dat viaþã, ºi omul, odatã întocmit
ºi cu duh de viaþã, s-a ridicat împotriva Noastrã, ºi iatã, sunt
ºapte mii de ani de împotrivire a omului, ºi acum am rostit
oprire, ºi cu greu lucrãm om din om. Una este când omul este
lucrat din om, ºi înfricoºãtor este când Noi, acum, trebuie sã
facem omul din om. Una este sã-l întocmeascã omul pe om,
ºi înfricoºãtoare tainã este sã-l întocmeascã Dumnezeu pe
omul cel din om ieºit, cãci acum nu mai lucrãm din lut pe om,
Fiule iubit; acum lucrãm cu alte mâini, ºi iatã, mâinile sunt
stângace. Hai sã slobozim lucrare nouã peste mâinile Noastre
de pe pãmânt. Eu sunt în Tine, Fiule. Eu în Tine, ºi Tu în
Mine, ca sã-l lucrãm pe omul cel cu duh dãtãtor de viaþã.
Plâng cu Tine, Fiule, sub greutatea acestei lucrãri pe
care am început-o peste om, dar puþini plâng cu Noi, puþini
ºi-au lãsat mâinile spre aceastã lucrare de om nou, dupã
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Cei pe care îi avem în locul pe care Tu l-ai pregãtit,
Fiule, sunt mititei, tatã, dar bucuria Noastrã e deplinã în ei, cã
ei Ne-au dat Nouã mâinile lor, ºi Noi lucrãm cu mâinile lor pe
omul cel de la sfârºit. O, Fiule, n-am avut pânã acum mâini
peste acest popor Israel, cã mâinile Noastre sunt cereºti, tatã,
ºi Tu ai venit lângã Mine, Fiule scump. Dar ai o grãdiniþã pe
pãmânt ºi ai mânuþe de lucru în grãdiniþa Ta, ºi eºti în ei, iar
Eu sunt întru Tine, Fiule.
Binecuvântatã sã fie grãdiniþa Ta, care este ºi a Mea, a
Noastrã, Fiule, cã iatã, prin Tine rostesc ºi Eu cuvânt peste
grãdina Noastrã din lume. Avem împãrãþie în lume, dar nu
este din lume aceastã grãdiniþã. Ea este pãmânt ales dintru început pentru ceea ce se lucreazã azi peste lutul acesta, ºi lutul
acestei grãdini poartã duh dãtãtor de viaþã, om dãtãtor de
viaþã, fii dãtãtori de mântuire, precum Tu Însuþi eºti, Tu în ei,
ºi ei în Tine, în numele Meu, Fiule iubit. Amin.
Tatãl Meu, sunt cu Tine ºi stau întru Tine
în sfat cu martorii de azi, cu pãstorii lui Israel, ºi întocmim împreunã sfat spre lucrare dupã chipul ºi
asemãnarea lucrãrii care este a Mea ºi a Ta. Facem lucrare
dupã chipul ºi asemãnarea lucrãrii Noastre, facem mâini dupã
chipul ºi asemãnarea mâinilor Noastre, ºi prin ele lucrãm om
din om, om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã; lucrãm iarãºi
prin cuvânt, tot ca la început.
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Binecuvântatã sã fie iubirea Noastrã ºi rãbdarea Noastrã prin aceastã nouã lucrare coborâtã cu Noi. Binecuvântatã
sã fie împãrãþia Mea, Israel.
Israele, binecuvântat sã fii, tu ºi pãstorii tãi.
O, pãstori din Israel, Eu sunt Domnul lui Israel, Eu sunt.
Am venit cu Tatãl, ºi hai sã ne uitãm peste turma lui Israel. E
slabã turma, e speriatã, e ameþitã, de parcã n-a mâncat din
mâna Mea. E gãlbejitã oaia, ºi de ce, oare? N-a mâncat din
mâna Mea Israel? Iatã, tatã, lucrarea mâinii, cãci mâna cea din
cer trebuie sã semene cu mâna cea de pe pãmânt la lucrul
acestei lucrãri de om nou. E slab poporul, mãi pãstorilor, ºi fiþi
atenþi, cã el trebuie sã fie tare acum; trebuia de mult sã fie tare
acest Israel. Vin neamurile, tatã, ºi se altoiesc în acest altoi nou,
ºi Israel e sãlbatic, nu e nou. Vreau sã am apostoli la lucru. Voi
vreþi ce vreau Eu? Scris este în Scripturi cã Eu, Domnul, Care
M-am suit mai presus decât toate cerurile, am dat pe unii sã fie
apostoli, pe alþii prooroci, pe alþii binevestitori, pe alþii pãstori
ºi învãþãtori la zidãria trupului lui Israel, ca sã-L cunoascã
Israel pe Fiul lui Dumnezeu ºi sã ajungã Israel la vârsta deplinãtãþii lui Hristos. Vreau sã încredinþez lucrul la cei credincioºi
ºi destoinici sã înveþe. Vreau sã învãþ destoinicia cereascã pe
fiii cei lucrãtori, pe cei pe care i-am sculat spre lucru, tatã, ºi
vreau, iubiþilor, sã lucrãm dupã legile lucrului. Aºa cum pe pãmânt cel ce ia premiu trebuie sã lupte dupã legile alergãrii, tot
aºa ºi noi, trebuie sã lucrãm dupã legile lucrului.
Vãd dezbinare în trupul cel lucrãtor peste Israel. Nu e
bine, tatã. Se lungeºte vremea, se lungeºte boala oilor; nu e
bine. Mã uit peste statura lui Israel ºi vãd încheieturi desfãcute ºi împrãºtiate în toate pãrþile. Acesta este Israel. Iosua când
a fost pus de Moise a sunat din corn ºi a adunat pe Israel ºi a
fãcut ordine peste Israel, ºi a fãcut sfat apoi, dând lucru fiecãruia de jur împrejurul zidurilor Ierihonului, ºi a lucrat tot Israelul dupã ordinea lui Iosua, ºi am dat Ierihonul sub mâna
poporului Meu, dar au lucrat toþi dupã legea sfatului fãcut.
Am venit adesea la voi cu cuvântul ºi v-am povãþuit în
fel ºi chip, cu nãdejdea cã vom lucra ca sã stea poporul în
picioare ºi sã fie sãnãtos creºtinul, ºi sã aibã încredere în noi
creºtinul din Israel. Se uitã creºtinul la cãlcãtura voastrã cu
Mine; se uitã, tatã, la voi, pãstorii Mei, ºi nu se îndreaptã uitându-se la voi. De ce nu se îndreaptã? Oare, nu vede oaia
bine? Este ºi aºa, dar este ºi altfel, cãci oaia se uitã la pãstor.
Nu uitaþi, tatã, cã oaia ascultã de cel blând ºi bun, de cel credincios ascultã. Oaia fãrã de pãstor se face caprã, adicã sare
ºi se duce, cãci caprele þopãie, nu sunt ca oile. Sunt capre
multe în stâna noastrã, ºi caprele nu stau locului, de vreme ce
nu le-a plãcut în stânã de oi. E târziu sã se mai facã din caprã
oaie dacã oaia s-a fãcut caprã în stâna aceasta, cãci Eu am
spus cã e greu sã mai faci din om om dupã placul lui Dumnezeu. ªi dacã aceastã lucrare e grea, ea e cu mult mai grea peste poporul acesta care a avut hranã curatã ºi care a scuipat-o
mereu. Îmi pare rãu ºi Îmi pare greu, tatã, cã multe capre vi
s-au pãrut vouã oi, ºi ele au intrat ºi au jupuit oi multe, ºi pe
multe le-au fãcut capre dupã obiceiuri, ºi mereu v-am rugat sã
fiþi atenþi în lucru ºi sã lucrãm la fel. ªi de unde? cã Mã învârt
în loc cu voi, ºi Mi se frânge lucrul în drum spre cer, cã nu
este prevedere în lucru. Pãi, tatã, e uºor sã judeci acum pe
creºtin cã de ce nu e cu Mine creºtinul, cã de ce nu are încredere în Mine creºtinul. Eu v-am numit pe voi peste popor, ºi
oile din popor ºtiu cã v-am numit. Când pãstorul cel pus de
Mine peste oi nu este ca Mine, atunci oile au dreptate, în
parte. Sunt creºtini în acest popor, cãrora le-aþi vestit pace de
la Mine peste ei când ei nu aveau pace între Mine ºi ei. ªi

iarãºi, sunt alþii cãrora le-aþi vestit furtunã între Mine ºi ei
când ei nu aveau furtunã între Mine ºi ei. Sunt mulþi din
poporul acesta peste care nu s-a lucrat în sobor, în lucru de
sobor. O, dacã se zice: «una sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã bisericã», ce fel de judecatã trebuie sã trãiascã în
bisericã? Cum trebuie sã judeci tu pricinile bisericii? Oare, nu
în soborul ei, tatã? O, iubiþilor, vreþi sã ne aºezãm? Vreþi sã
lucrãm lucrare întreagã peste acest popor? De aceea, tatã, am
pus apostoli ºi vestitori ºi povãþuitori pe lângã pãstori. Pânã
acum trupul lui Israel n-a avut staturã de bisericã dupã asemãnarea trupului întreg, dar acum, iatã, Tatãl ne-a dat apostoli ºi profeþi ºi binevestitori ºi învãþãtori, ca sã aibã pãstorii
trupul întreg. ªi dacã acum nu se lucreazã cu întreg trupul, ce
va ieºi pentru Dumnezeu? Pânã acum au fost numai pãstorii
ºi oile. Acum, tatã, a venit vremea bisericii din cer peste Israel, ºi biserica îºi are asemãnarea ei ºi închegarea ei în trup.
Aceasta a fost aºezarea aºteptatã ca sã ia fiinþã peste Israel, ºi
destul Mã doare cã nu poate poporul purta taina aceasta în
întregimea ei. Mai e un pic ºi vor ºti mulþimile toate de acest
început nou, de bisericã cu trupuri curate, ºi va fi mare bucurie peste mulþimile amorþite ºi fãrã de viaþã, dar atunci, trupul
bisericii lui Israel trebuie sã-ºi arate peste el viaþa Domnului
ei, Iisus Hristos.
Nu mai vin sã semãn oricum sãmânþa, ºi M-am sculat
sã trimit lucrãtori înaintea Mea, ºi aceºtia sã înveþe bine lucrul
de pregãtire a însãmânþãrii. Nu mai daþi, tatã, nici voi, nici
voi, pãstorii Mei, nu mai daþi din sãmânþa Mea peste locuri
nemãrunþite, necunoscute, cã iar vã spun: cel necunoscut e
cursã pentru tine, fiule. Mã cutremur la câtã vânzare de taine
aþi dat prilej, ºi asta pentru cã n-aþi lucrat în sobor, iubiþii Mei
pãstori. Aþi dat, tatã, tainele cele ascunse, le-aþi dat la inimi
necunoscute, care s-au fãþãrnicit iubindu-vã pe voi, cãci voi
aþi iubit pe cel ce vã iubea, ºi asta este un lucru rãu pe pãmânt,
acesta este un obicei pãgânesc, tatã, nu este creºtinesc. Pãgânii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei, dar creºtinii fug de aceastã
slavã deºartã. Creºtinii sunt mãsuraþi în toate, dupã cum a fost
Domnul lor, tatã.
O, iubirea nu trebuie vindecatã; nu, tatã. Ura trebuie
vindecatã din oameni. Dacã iubiþi pe cei ce vã iubesc, sunteþi
fãrã de lucrare înaintea Mea, sunteþi fãrã de platã în ziua
Domnului, dar dacã vindecaþi pe cei ce vã urãsc, atunci faceþi
lucrarea pe care am fãcut-o Eu. V-am învãþat sã cãutaþi sã-l
pãtrundeþi pe creºtin, ca sã-i ºtiþi ºi inima ºi cugetul ºi sã ºtiþi
apoi ce sã folosiþi din farmacia Mea pentru boala din creºtin,
pentru starea din creºtin. Dar în farmacie trebuie sã ºtii cum
sã crezi, ºi fii atent, fiule, cã farmacie înseamnã medicamente, nu înseamnã otravã; înseamnã vindecare ºi nu rãzbunare. Farmacia este pentru cei ce suferã de boli, nu pentru cei
ce n-au nevoie de farmacie. Farmacia e pentru cei ce vin la
farmacie, nu pentru cei ce stau în nepãsare. Bolnavul care se
teme în vremea bolii, acela aleargã la farmacie, aleargã disperat, dar cel bolnav care stã în nepãsare de boala lui, acela nu
trebuie tras. De ce, tatã, nu trebuie tras? Pentru cã Domnul îi
stã în faþã numai celui ce crede în El. Cel ce nu crede, dacã
dai sã-l faci sã creadã, crede pânã la o vreme, ºi apoi se usucã
cu tot cu sãmânþa cea semãnatã în el, ºi iatã sãmânþã uscatã în
pãmânt uscat, ºi e pãcat de sãmânþã, cã e de la Dumnezeu
sãmânþa.
Iatã ce tainã vã spun Eu azi. Nu este mai mare dar între
darurile duhovniceºti ca darul vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Acest dar este cel mai mare dar între daruri. O, ºi când
vãd Eu cã darul acesta pe care îl aveþi mereu adus în mijlocul

Anul 1994
vostru îl lãsaþi sã stea din lucru ºi vã vestiþi pe voi, Mi se usucã sãmânþa pe buze, cãci sãmânþa este cuvântul lui Dumnezeu. ªi vã mai spun încã o tainã, tot la fel de mare, cãci sãmânþa cuvântului Meu are mai multe feluri de miez, tatã.
Luaþi sãmânþa cea cu miezul uleios, ºi pe aceea s-o puneþi cel
mai în faþã dacã vreþi sã vedeþi grãdina înverzind. ªi cum
adicã? Iatã cum, mãi pãstorilor, ºi mãi apostolilor, ºi mãi vestitorilor: când Eu, Domnul cuvântului, am în faþã un creºtin
slab cu credinþa, slab cu virtutea, slab cu mintea ºi cu iubirea,
sãmânþa ce o dau pentru el este ca ºi el, este ca ºi ogorul care
s-a lãsat puþin pregãtit. Aceea e o sãmânþã tot slabã, cãci scris
este: «Nu poate pomul rãu sã facã roade bune», ºi Eu dau cu
dreptate sãmânþa, ca nu cumva sã se mândreascã mãrãcinii în
faþa grâului. Dar când am în faþã un trup ºi un suflet duhovnicesc ºi viu întru Mine, Eu pun în mâna aceluia ºi în traista
acelui semãnãtor sãmânþã de soi ales, sãmânþã cu miezul
uleios, care poartã în miezul ei înviere ºi binecuvântare ºi putere de încolþire ºi de rod grãbit. Luaþi din sãmânþa cea mai
bunã ºi daþi-o la cei credincioºi ºi pregãtiþi în credinþa acestei
lucrãri. Luaþi din cãldura ei ºi pregãtiþi cu unealta ei ogorul
dinaintea voastrã, cãci sãmânþa trebuie sã fie însoþitã de
unelte de pregãtire a ogorului; cuvântul cel mai tare, sãmânþa
cea mai miezoasã, cã nu mai e vremea sã lucrãm cu cei slabi.
Eu acum nu mai lucrez cu cei slabi. Lucrez prin scule întãrite
cu binecuvântare, iar cei slabi dintre ai Mei, sã stea, dacã vor,
sub harul înþelepciunii ºi al credinþei, ca sã fie tari apoi, dacã
vor, tatã. ªi dacã nu vor, nu-i mai trageþi voi, pãstorii Mei, nu-i
mai trageþi, tatã, nu-i treziþi pânã nu le va fi voia, cã Eu nu
mai lucrez peste cei ce nu vor, peste cei slabi în credinþã. Nu
mai lucrez, chiar dacã aceºtia încã mai stau ascunºi în stânã.
Celor ce nu au umilinþã ºi sfialã în aceastã lucrare cereascã nu
le mai dau de la Mine, cã n-am cum. Eu nu fac aºa ca voi, cã
iatã, le-am dat putere, ºi nu e bine aºa, cã puterea lui Dumnezeu e scumpã, tatã, ºi nu trebuie s-o aibã ºi cel necredincios,
ºi cel viclean.
Copiii Mei cei lucrãtori stau neputincioºi când vãd
viaþa acestui popor. Lucraþi, iubiþii Mei pãstori, lucraþi în lucru de sobor ºi aveþi încredere ºi sprijin în vestitorii ºi împãrþitorii cuvântului Meu. Eu i-am ales, Eu, tatã. Dacã nu e bine
ce am fãcut, spuneþi-Mi, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu inima. Eu sunt deprins sã zic ca voi, dacã încã altfel nu se poate.
Eu Mã supun, tatã, ca sã vã deprind cu supunerea cea care
poartã rod de mântuire peste mulþi.
Daniele tatã, tu sã nu fii supãrat niciodatã pentru glasul
tãu slab. Iatã ce am fãcut Eu. Strig cât pot cu glasul Meu peste
Israel ºi te ajut Eu, ºi Eu vorbesc din cer ºi nu de pe pãmânt,
ºi e mai bine aºa. Ce zici, e mai bine aºa, mãi pãstorule? Þi-am
adus ajutor tare ºi þi-am dat lângã tine apostoli, lângã tine ºi
lângã tovarãºul tãu, cãci voi sunteþi o pereche de pãstori, ºi
acum v-am adãugat apostoli ºi vestitori ºi ajutori, tatã. Sã nu
te superi. Eu sunt glasul, tatã. Vorbeºte din cartea Mea, din
cartea lucrãrii Mele sã vorbeºti, ºi sã dai din ea sãmânþa cea
care are cel mai uleios miez, cã fii atent, Eu am vorbit ºi pentru cei fãrã de pregãtire pentru taine. Tu ai cuvântul Meu ºi ai
ce vorbi, ºi aratã, tatã, la popor lucrarea Mea de azi, pe care
am vestit-o de mult. S-au ridicat oameni necredincioºi din
popor, ºi se luptã sã spunã cã e diavolul în om la Noul Meu
Ierusalim; sã spunã cã Eu nu sunt Domnul la Noul Ierusalim.
Iatã inimi uºoare, care au fost hrãnite forþat cu cuvântul Meu,
cãci trupul prin care vorbea cuvântul Meu era la voia tuturor
purtat, dar acela era cuvânt la cerere, nu era cuvânt la voinþa
lui Dumnezeu; era cuvânt condus de pe pãmânt, de inima cea
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de pe pãmânt a creºtinului, cãci creºtinul a cerut la Mine numai ocrotire, nu ºi înþelepciune din cer. ªi i-am dat ocrotire,
dar ºi pe aceea a aruncat-o acum, de vreme ce nu mai sunt cunoscut de creºtin prin aceastã lucrare.
Sã Mã ierþi, Daniele, cã þi-am dat puþin ajutor, dar copiii Mei sunt tare firavi, ºi nu vreau sã-i doboare suferinþele
ca ºi pe Verginica Mea. Eu îþi mulþumesc pentru tãria ta, cã
tu, tatã, þi-ai dus crucea ta, nu Mi-ai dat-o Mie, ºi aceasta este
o mare izbãvire pentru mulþi. Ai dus crucea ta prin suferinþã
trupeascã, ºi ai dus ºi crucea Mea prin suferinþã duhovniceascã. Sã nu te temi de nimic atunci când Eu sunt, dar sã fii tot
mai atent sã-l birui pe satana, mãi fiule Daniele. El vine sã-þi
profeþeascã pe furate ºi sã te facã s-o iei ca de la Domnul. Eu
nu vin sã vã profeþesc rele, tatã, cã Eu nu vã vreau rele. Eu cât
aº putea sã vã ocrotesc, nu sã vã aduc suferinþã. Nu mai bate
toba, tatã, când vine el cu ameninþãri, cã el, odatã cu rostirea
ta dupã el, el ºi împlineºte. Poporului acesta nu-i mai trebuie
nici un dar, ºi iar zic: cel mai mare dintre daruri este vestirea
cuvântului lui Dumnezeu.
Cuvântul lui satana sã nu mai fie repetat de voi. Sã nu
credeþi visurilor, tatã. Cele trimise de la Mine au înfãþiºare cereascã, nu trupeascã, nu au înfãþiºarea rãului. Voi aveþi cuvântul Meu. Nu-l micºoraþi, nu-l schimbaþi pe închipuiri, cãci Eu
sunt adevãr, nu închipuire.
Iatã, Daniele, s-a prãbuºit mult popor care a fost primit
de voi în aceastã lucrare. ªi-a fãcut lucrare din vise ºi s-a lãsat
purtat de vise ºi a lepãdat cuvântul lui Dumnezeu. O, ce-am
sã le fac la aceºtia, ce-am sã le fac! cãci aleargã dupã daruri
ºi dupã închipuiri, ºi iatã, au rãmas departe, ºi dupã ei nu Mã
duc. Am spus prin Verginica sã nu plece poporul Meu dupã
alte proorocii, cã se duce pe apa sâmbetei poporul, ºi n-a ascultat, ºi s-au dus pe apa sâmbetei toþi cei slabi, toþi cei care
aleargã dupã închipuiri. Creºtinii care în schimbul acestei lucrãri cereºti au luat alt fel de lucrare, pe care o numesc ei tot
cereascã, aceia niciodatã nu vor mai avea ceva de la cer în
lucrarea lor. Aceia au vinã scrisã la Dumnezeu cã au pãrãsit
aceastã lucrare, ºi de la Mine nu le mai dau, cã Eu nu lucrez
cu închipuiri, ºi lucrez adevãrat, tatã.
Daniele fiule, fii tare cum erai tu odatã, ºi sã nu uiþi
niciodatã cã muºtele nu fac miere. Muºtele zboarã turbate
dupã loc murdar ºi numai din murdãrie mãnâncã, numai din
cele strãine de sfinþenie. Dar albinuþele sunt cele ce stau în
stup ºi culeg hranã din flori ºi o dau oamenilor, ºi albinuþele
sunt binecuvântatele cerului. Creºtinii care umblã pe toate
vãile ºi drumurile, aceia nu sunt ai acestei lucrãri. Aceia, în
curând vor rãmâne fãrã grãdinã, fãrã aºternut sub picioarele
lor, cã n-au voit sã stea cu izvorul Meu cel ceresc. Nu strãinii
dupã care s-au dus au vinã. Vinã au ei, cã au plecat pãscuþi de
strãini, cãci cine loveºte ºi dezbinã aceastã lucrare, acela e
strãin pentru Mine, cã mare este aceastã lucrare a Mea ºi acest
popor al Meu. Cine pleacã din acest popor, acela este lup, nu
caprã, cãci acela se sfâºie pe sine.
Daniele, sã îmbii oile sã stea cu Mine, sã le îmblânzeºti, sã le întãreºti, sã le rabzi, ca nu cumva sã ia oaia nãrav
de caprã, adicã sã plece. ªi, lasã, tatã, voi alege Eu caprele din
oi. Eu ºtiu mai bine, sunt din cer ºi ºtiu mai bine. Fã aºa fel
sã nu te urascã oile din pricina ta. Dacã te urãsc, sã te urascã
din pricina lor dacã aºa vor. Dar noi sã facem bine, ca sã se
vindece ura. Lasã-þi trupul în seama Mea, cã Eu am grijã mai
bine. Tu ai grijã de templul Meu din tine, ºi fã aºa sã fii blând
ºi sã nu fii nervos cu nici o stare. Sprijinã-te cu cei puºi de
Mine ca toiag, cãci i-am pus între voi ºi popor, ca sã lucrãm
bine peste popor. Sprijinã-te cu cei ce iau de la Mine, Daniele.
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ªi tu, pãstorule Cristea, sã fii, tatã, precaut, dar asta nu
poþi singur, cãci firea ta iese mai greu din firea ta, adicã din
ale tale. Tatã, aduceþi-vã bine aminte pe cine aveam Eu pentru
voi, între Mine ºi voi apostol al Meu. Am avut un fiu cuminte
ºi curat cu gândul ºi cu dorirea, ºi îl trimiteam spre voi, pãstorii Mei, atunci când voi nu nimereaþi lucrul cel bun peste
poporul Meu. Tot aºa lucrez ºi acum, dar primeºte-Mi ajutorul Meu ºi cuvântul Meu. Nu te încrede în tine, tatã. Nu e
bine sã te încrezi ºi în Mine atunci când te încrezi în tine, cã
nu iese ceva bun. ªi dacã iese ceva rãu, picã pe Mine vina, ºi
creºtinul nu mai crede apoi în Dumnezeu prin aceastã lucrare.
Dacã tu ai vrea de-acum sã nu mai zic Eu ca tine, o, ar fi mare
biruinþa pentru lucrarea Mea cu Israel! Iar tu sã întãreºti lucrãtorii Mei cu voi, ºi sã le fii mare sprijin ºi sã le faci cale
spre popor ºi sã te bucuri de ei privind la lucrul Meu cu ei, ºi
sã-i faci sã te aibã ca pe unul încercat ºi ca pe un înþelept care
se bucurã de cumpãna Mea cea bunã. Tatã, numai de un fel sã
vã fie pasul peste Israel. Sã vã uitaþi unul la altul ºi sã înþelegeþi ce voieºte celãlalt. Sã fie un singur gând în toþi, precum
Eu, Unul sunt. Arãtaþi poporului Meu cã Eu, Unul sunt în toþi
cei buni pe care Eu Mã bizui. Ai grijã, tatã, de cei mici pe care
i-ai adunat la tine în casã. Dã-i spre învãþãturã, dã-i sã înveþe
carte, sã înveþe de la Dumnezeu. Sã nu þii în casa ta pe cel ce
învaþã de la Mine, cã aºa a fost în toate veacurile, ºi tu sã nu
faci altfel, tatã. Fii înþelept, pãstorule iubit, cã Eu, tatã, cu alþii
M-am înþeles bine, cu alþii M-am potrivit, nu cu cei din casa
Mea, ºi aceasta a fost o pildã. Lasã copiii sã meargã sã înveþe
carte, dar vreau sã ºtii ce spun. Lasã-i, pe cei ce au minte, pe
cei ce au lege, lasã-i sã înveþe carte, tatã, iar cartea se învaþã
tot aºa ca pe pãmânt. Voi veni sã iau masã cu voi ºi cu poporul
Israel ºi iar voi vorbi.
Mãi tatã, pe vremea Mea cu Verginica veneaþi mereu ºi
Mã întrebaþi de lucrurile voastre pãmânteºti ºi trupeºti, ºi
acum de ce nu faceþi tot aºa pentru cele cereºti ºi duhovniceºti? Eu am fir de legãturã, dat vouã, iar Duhul Meu Cel
Sfânt Se sfãrâmã ºi Se împarte, dar credeþi aºezãrii Mele ºi
fiilor Mei, cã nu ei, ci Eu i-am ales, ca sã fie ºi sã lucreze, ºi
sã aveþi ajutor ºi bucurie. Eu n-am venit sã vã scot ochii, tatã.
Eu am venit sã vi-i deschid ºi sã vã zic sã fiþi ca Mine, sã fiþi
toþi la fel întru Mine, cã asta înseamnã sã fiþi ca Mine. Nu
cumva sã vã mai sfãdiþi pe cuvinte înaintea poporului. Am
trecut cu o lecþie de Duh Sfânt prin fiii grãdinii Mele ºi Eu îi
rog pe ei sã v-o spunã ºi vouã, ºi aºa sã faceþi ºi voi, cãci ei
aºa fac, iubiþii Mei pãstori.
Acum las pacea Mea peste voi, tatã, ºi voiesc sã iau ºi
Eu din ea de la voi. Eu n-am venit sã vã fac durere; am venit
sã vã învãþ pacea Mea cu voi, ºi a voastrã cu Mine. Pacea Mea
sã fie peste voi ºi între voi, ca sã pot sã mai vin la voi cu sfatul
Meu. Amin, amin, amin.
5/18 noiembrie 1994

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil
Slava Domnului este tainicã. Vederea slavei Domnului semeþeºte pe
om. Sã nu ucizi ca sã mãnânci. Viaþã fãrã de cuvânt, ºi cuvânt fãrã
de viaþã.
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erusalime, poporul Meu, am venit din nou sã stau
în sfat cu tine ºi sã-þi dau har, Ierusalime nou.
Harul Meu ºi darul Meu sã fie cu tine, Ierusalime al Meu, ca
sã fii al Meu pânã la venirea Mea, ºi ca sã te gãsesc cã eºti al
Meu la venirea Mea.

Iatã, te-am adunat iar. Te bucuri, Ierusalime? Am coborât cu sãrbãtoare de îngeri ºi de arhangheli, dar îþi trebuie ochi
cereºti ca sã vezi ce slavã am coborât cu Mine. Stau în ea deasupra ta, stau în straie de slavã, înconjurat de îngeri cu gorniþe
ºi cu glasuri de slavã. E mare bucurie peste lumea îngerilor.
Ei au auzit cuvânt rostit de Mine cã voi veni cu sãrbãtoare de
îngeri la Ierusalim, ºi bucuria îngerilor a zguduit cerul ºi l-a
umplut de freamãt de sãrbãtoare, ºi iatã, precum în cer aºa ºi
pe pãmânt, cãci acum sunt deasupra ta, poporul Meu, ºi am în
jur slavã de îngeri, freamãt de bucurie a îngerilor, tatã.
E sãrbãtoare în cer ºi pe pãmânt, e sãrbãtoare mereu
de-o vreme încoace. Te serbeazã cerul, Ierusalime nou, ºi te
strânge cerul la sãrbãtoare, tatã. Te-ai îmbrãcat frumos? Te-ai
pregãtit frumos? Eu când coboram slava Mea în faþa lui Israel
îi vesteam din vreme lui Moise, ºi el vestea pe Israel sã se
curãþeascã, sã se pregãteascã frumos, ºi vedea Israel slava
Mea, ºi credea când o vedea, ºi o vedea mereu, cã era mereu
înaintea lui, ºi de la o vreme s-a învãþat cu ea ºi n-a mai preþuit-o ºi n-a mai fost cuminte Israel, ºi s-a întors la dumnezei
strãini. Ce i-a folosit lui Israel dacã a vãzut slava Mea? A rãmas credincios pentru Mine Israel dacã a avut slava Mea descoperitã înaintea lui? Vezi, tatã, ce a fãcut poporul acela? O,
Israele de azi, sã nu pãþeºti ºi tu la fel ca acela, sã nu pãþeºti
tot aºa. Sã fii atent pânã voi veni vãzut, ca sã fii primit de porþile slavei ºi sã nu fii zdrobit atunci de slava care va sta atunci
înaintea ta. Nu te învârtoºa la inimã ºi la ureche. Mãnâncã,
tatã, cu urechea, cãci cuvântul Meu se mãnâncã cu urechea,
nu cu gura, iar pântecele cuvântului Meu este în inima ta.
Iatã, cuvântul Meu se mãnâncã altfel, se mãnâncã cu duhul,
nu cu trupul. Tot aºa ºi slava Mea pe care tu nu o vezi, se
mãnâncã cu credinþa, nu cu trupul, tatã, nu cu ochii trupului,
copilul Meu. Ai vãzut ce puþin s-a folosit Israel care a vãzut
slava Mea înaintea lui, cã nu i-a fost cu putinþã sã ia plata cea
din Canaan, ºi a cãzut pe drum poporul acela care s-a hrãnit
cu cele vãzute, nu prin credinþã. Am rostit apoi prin prooroci
cuvântul Meu, ºi poporul acela se depãrta din ce în ce mai rãu
de Mine, iar când vedea cuvântul proorocesc la împlinire, se
aºeza sã plângã înaintea Mea ca sã-i iert necredinþa ºi sã nu-l
stârpesc. Am tot fãcut aºa, pânã ce a fost sã vin Eu Însumi la
el, ºi de unde, tatã? cã nu i-a folosit mai mult ca pânã atunci
lucrarea Mea cereascã, ºi ei M-au omorât, iar Eu, apoi, M-am
ridicat din mormânt, dar pe ei i-am lepãdat. Iatã, mãi fiilor, cã
nici aºa nu foloseºte omului, nici slava Mea cea descoperitã
nu-l face pe om sã fie om al cerului sfânt.
Mãi tatã, nu este om mai mare pe pãmânt sau în cer ca
omul care crede în Dumnezeu. De aceea am spus Eu azi cã nu
i-a folosit lui Israel slava Mea cea vãzutã, cãci cel ce Mã vede
are platã puþinã sau nu are deloc. De ce credeþi voi cã-l feresc
pe om de cele nevãzute ale cerului? Pãi, omul este slab cu
mintea, omul de azi e zdrobit de duhul mândriei de sine, de
duhul îngâmfãrii de sine, ºi omul se ridicã peste om, ca sã fie
unul mai mare ca altul. Creºtinul care vede slava Mea, acela
picã, în loc sã stea cu Mine, cã scris este: «Nu poate omul sã
vadã faþa slavei Mele ºi sã rãmânã viu». Mãi fiule credincios,
ce este aceastã pildã care este scrisã în carte? Omul, tatã, e semeþ, nu e smerit. Uitaþi-vã la cei ce au picat din acest popor,
cã unii au picat din necredinþã, ºi de aceia e mai uºor decât de
cei ce-au picat din semeþie. Cei ce au picat din semeþie, au cerut semne, au alergat dupã vedenii ºi dupã tãlmãciri de vise ºi
dupã daruri de la cer, ºi iatã, au picat din aceastã lucrare vie.
Omul care zice cã vede slava Mea, acela picã, tatã, dupã cum
este scris, cã nu e deprins omul sã se smereascã, ºi aºa se în-
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tâmplã pentru cã omul nu are fricã de Dumnezeu. Eu când
miluiesc pe câte un om cu câte o arãtare din cele ce nu se vãd
ca sã-l aºez în credinþã ºi în întoarcere de la pierzare, omul
acela bate toba, ºi apoi se crede vrednic înaintea Mea ºi asupreºte pe cel ce nu vede. Cum adicã asupreºte? Adicã se crede
mai bun ºi mai drept ºi mai ales ºi mai cu preþ înaintea Mea.
O, poporul Meu, cã mare este omul care crede în
Dumnezeu ºi în cuvântul lui Dumnezeu, ºi de aceea am spus
Eu: «Fericit cel ce vede ºi crede, dar mai fericit este cel ce nu
vede ºi crede», cãci credinþã nu se cheamã ceea ce vezi. Aceea nu se mai cheamã nici nãdejde, nici credinþã. Iatã, Israele,
mult M-ai mâhnit cu necredinþa ta. Eu þi-am dat destul ajutor
ca sã crezi în Mine, Domnul, cãci în aceºti patruzeci de ani nu
stâlp de nor sau de foc am lãsat înaintea ta, ci cuvântul Meu
l-am lãsat peste tine, ºi am lãsat vindecare ºi ocrotire peste
tine, ºi am lãsat minuni ºi semne înaintea ta, ca sã nãdãjduieºti tu în Mine ºi sã stai cu Mine pânã la arãtarea Mea înaintea ta, cu braþele pline de cele fãgãduite þie de la Mine. Iatã,
tatã, nu mai este vremea sã pui degetul ca sã crezi, cã nu mai
fac Eu semne aºa cum ai dori tu, ºi acum fac semne de care
vreau Eu, tatã, cã iatã, niciodatã nu te-am hrãnit ca acum, ºi
tu nu vrei sã Mã cunoºti. Nimic nu-þi trebuie þie decât cuvântul Meu, ca sã-l împlineºti ºi sã fii viu împlinind viaþa Mea
întru tine, ºi sã fii mititel sub mâna Mea cea tare dacã altceva
nu faci. E bine ºi aºa, dar numai sã faci aºa. De unde, tatã? cã
tu nu eºti ascultãtor, ºi iatã, trupul tãu se sfãrâmã din pricina
neascultãrii.
Am venit iar înaintea ta, ºi Îmi desfac puntea Mea dinspre Mine spre tine ºi îþi dau iar mâna ca sã pui piciorul pe
punte, cã pe pãmânt cu piciorul dacã stai, nu mai pleci tu
dupã Mine. Pe pãmânt e momealã mare ºi nu scapi de ea, aºa
cum nu scapi dintr-o mlaºtinã moale dacã cineva nu-þi aruncã
un mijloc de salvare. O, ºi cât am stãruit pe lângã tine sã nu
mai stai în mlaºtini, sã nu mai umbli pe drumuri, mãi Israele!
Eu desfãºor din nou puntea Mea spre tine, dar pânã când va
fi sã te mai rog, tatã, sã vii pe puntea Mea de salvare?
Tu, Mã iubeºti, dar eºti slab, poporul Meu, ºi foloseºti
puþinã veghe. E slabã veghea ta întru întâmpinarea Mea, ºi Eu
nu-þi mai dau semne ca sã vezi drumul. Fã ºi tu, tatã, ce face
omul care merge pe ºosea cu maºina. El, dacã nu respectã
toate poruncile care sunt pentru acest mers, e pedepsit de legea acestor porunci. ªi dacã nici aºa nu ascultã ca sã meargã
respectând legea drumului, atunci el moare sau îºi zdrobeºte
mãdularele izbindu-se de piatra acestor porunci. Aºa ºi tu,
Israele, sã iubeºti poruncile Mele cele de la început ºi cele de
azi, tatã, cã nimic nu þi-am cerut mai mult ca la început. La
început þi-am spus sã asculþi, ºi la sfârºit tot aºa þi-am spus.
La început þi-am spus sã mãnânci tot ce este verde ºi cu sãmânþã pe pãmânt, ºi tot rodul pomului cu sãmânþã într-însul,
ºi la sfârºit tot aºa þi-am spus. ªi fii atent, cã la sfârºit þi-am
spus mai mult ca la început, te-am învãþat mai mult ca la început ºi þi-am spus cã sânul de la care mãnânci tu, sã fie pãmântul din care a fost fãcut omul. La început þi-am spus sã nu
ucizi nimic, ºi la sfârºit tot la fel îþi spun. Sã nu ucizi, ºi sã te
gândeºti bine la porunca aceasta, Israele. Cel ce ucide ca sã
mãnânce, acela dupã aceea calcã ºi celelalte porunci care
spun: sã nu fii desfrânat, sã nu furi, sã nu minþi asupra aproapelui tãu, sã nu doreºti cele ale aproapelui tãu.
Mãi copile tatã, tu nu vrei sã Mã asculþi acum, la sfârºit, ºi iatã ce împestriþat eºti cu împlinirea, Israele tatã, cã nu
seamãnã creºtin cu creºtin în Israelul de azi. Unii din voi lucreazã ca întru început, mãnâncã aºa ca la începutul cel curat,
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ascultã mai mult ca la început. Alþii, câþiva din voi, zic cã
junca ºi oaia mãnâncã iarbã, zic cã pasãrea mãnâncã boabe ºi
iarbã. O, mãi fiule, de ce, tatã, încã zici aºa? Tu crezi cã Eu
îþi vreau rãul dacã am venit ºi þi-am spus ce sã mãnânci
acum? Acum a venit vremea ascultãrii, tatã, ºi tu iatã ce faci!
Faci ce a fãcut omul cel de la început, cãruia i-am spus sã nu
mãnânce, ºi el n-a ascultat ºi a mâncat; ºi dupã ce a mâncat
le-a cãlcat pe toate la rând pânã ce a murit aruncat pe pãmânt.
Da, junca ºi oaia ºi pasãrea ta mãnâncã iarbã, dar Eu þi-am
spus þie sã mãnânci de la Mine ºi nu de la junca ta ºi nu de la
gãina ta, pentru cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, tatã, ºi de
la Mine trebuie sã iei ce-þi spun sã iei, ce þi-am spus Eu sã mãnânci. Te-am învãþat mai întâi sã nu mai ucizi, cã tu ucideai
ºi mâncai cele ucise. Te-am învãþat apoi sã te sui pânã sus,
tatã, pânã la Mine, adicã pânã la prima poruncã rostitã de
Mine, cã poruncile le-am rostit ca sã te sui prin ele la cele din
care ai cãzut ºi te-ai zdrobit cãzând. Mi-e ºi ruºine sã-þi mai
spun cã laptele e carne ºi sânge, ºi pe urmã lapte; cã oul e carne ºi sânge. Mi-e ºi ruºine sã-þi mai desluºesc ce înseamnã sã
nu ucizi. Lasã, tatã, oul pentru legea lui, pentru sãmânþa lui,
ºi nu mânca fructul sãmânþei de la pasãre. Ai mâncat destul.
Ajunge, tatã; mai fii ºi pentru Mine, mãi fiule. Dacã femeia
care naºte pruncul, l-ar da spre folosire pentru hranã, ce ar
mai fi asta, tatã? Vezi tu? Unul este trupul omului, unul este
trupul peºtilor, altul este trupul pãsãrilor, altul este trupul animalelor, ºi toate sunt deosebite prin legile facerii. Nu mai
amestecaþi trupurile, tatã. Omul e om, pasãrea e pasãre, animalul e animal; ºi iarãºi zic: omul este om, dupã legea facerii.
De ce, Ierusalime tatã, de ce crezi cã am venit Eu, Fãcãtorul tãu? Am venit acum douã mii de ani, am venit nãscut,
ºi nu fãcut, ºi fii atent ce-þi spun: nãscut, ºi nu fãcut. Am lucrat aºa spre sfârºit, ca sã te învãþ, tatã, ce este naºtere ºi ce
este facere; ce este facere ºi ce este naºtere. La început a fost
facere, ºi la sfârºit este naºtere, naºtere de sus, naºtere din
Domnul, din cer naºtere, nu de pe pãmânt. Dar dacã nu te laºi
modelat de Mine acum, iatã, n-am cum sã-þi dau apoi naºtere
de sus dupã cum este scris despre naºterea din nou a lumii.
A venit vremea ascultãrii, tatã, ºi Eu voi scoate pe cel
ce nu ascultã la sfârºit ºi îl voi arunca pe pãmânt ca pe cel ce
nu a ascultat la început. A venit vremea sã rãscumpãr trupul
fãpturii, ºi nu se poate sã te rãscumpãr dacã nu asculþi, ºi iatã
ce-þi spun: dacã tu, creºtine, nu vrei sau nu poþi sã asculþi, dã-te
singur deoparte, cã mai uºor îþi va fi în ziua rãscumpãrãrii.
Dã-te în pãrþi, tatã, ca sã am curat restul poporului, cã dacã þi-ar
spune pãstorul tãu sã te dai deoparte sau sã te aºezi în ascultare, nu-þi convine ce-þi spune. Iatã, îþi spun Eu, ca sã nu mai
învinuieºti pe om. Dacã nu þi-a plãcut, ºi dacã nici acum cu
nici un chip nu-þi place sã stai în poporul acesta ºi sã nu mai
umbli prin lume ºi pe drum ºi pe la alte fântâni ºi cu planurile
tale ºi cu ascunziºurile tale, dã-te cu pace deoparte, tatã, cãci
cu trupul ºi cu pasul neascultãrii tale Îmi stingi pe cel ce Mã
ascultã, ºi Eu te voi pedepsi îndoit. Ia-þi ce este al tãu ºi du-te
unde tragi, ºi dacã nu vei lua cu tine ce este al Meu, îþi va fi
mai bine în ziua rãscumpãrãrii, iar dacã vei lua din cele ale
Mele ºi vei pângãri numele Meu din lucrarea aceasta de cuvânt dumnezeiesc, vei fi bãtut mult în ziua rãscumpãrãrii, ºi
þi se va pãrea o veºnicie clipa pedepsirii.
Am venit cu sobor de arhangheli ºi de heruvimi ºi de
serafimi ºi de îngeri, Israele. Ce s-ar întâmpla cu tine dacã aº
porunci slavei acesteia sã se lase în ochii tãi? Tu eºti nepregãtit. Ce s-ar întâmpla, oare? Asta este întrebarea ta, ºi Eu
ºtiu de ce spun aºa. Eu nu am întrebãri. Eu am rãspunsul mai
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înainte de a Mã întreba. Aº fi voit, tatã, sã fac Eu, împreunã
cu tine azi, o zi de bucurie arhanghelilor ºi îngerilor cu care
sunt în sobor venit la tine, în sãrbãtoare cereascã la tine,
Ierusalime.
O, îngeri ai slavei, nu fiþi îndureraþi! Bucuraþi-vã! Ierusalimul cel de pe pãmânt e tare, chiar dacã nu e peste tot
trupul tare. Bucuraþi-vã cereºte! E sãrbãtoare de sobor de îngeri, e zi de bucurie peste Ierusalim. Eu iubesc Ierusalimul,
cã de aceea l-am rãbdat ºi l-am învãþat ºi l-am rugat sã fie Ierusalim. Cine M-a ascultat s-a fãcut Ierusalim, iar cine nu
M-a ascultat nu s-a fãcut Ierusalim, iar ceea ce nu seamãnã cu
acest nume va fi desfãcut din trupul Ierusalimului nou. Ierusalimul nou nu este ceea ce ziceþi voi, cei care cãutaþi pe drumuri Ierusalimul. Ierusalimul nou este lucrat din fiii cuvântului Meu, din fiii acestui cuvânt. Ierusalimul nou nu are în el
ºi pe fiii cei ce s-au rãzvrãtit împotriva cuvântului acestei lucrãri dumnezeieºti. Cuvântul, Eu sunt, nu omul cel ce primeºte cuvântul Meu, ci Eu sunt Cuvântul. Numai Eu sunt Cuvântul, de la început ºi pânã la sfârºit. Amin.
Ce vrei sã-þi mai fac, fiule care ai cãutat mereu sã te
tocmeºti cu cuvântul Meu? Cuvântul Meu nu este o lucrare de
târguialã. Eu din târgul lumii te-am cumpãrat, ºi am dat pe
tine cuvântul Meu, ºi þi-am spus sã stai în aceastã grãdinã, nu
þi-am spus sã faci ce faci tu acum. De multã vreme Mã feresc
sã mai rostesc numele tãu, creºtine mofturos. Altãdatã aºa fãceam, ºi Mi-am agonisit duºmani ºi urã. Dar tu, creºtine împestriþat, ºi aºa Îmi eºti duºman, cã prieten nu-Mi eºti, frate
nici atât nu-Mi eºti. Eu te-am primit ca pe un strãin ce erai,
creºtine care ai venit sã intri în lucrarea Mea, cã pe unii nu
i-am chemat Eu, ºi dacã au fost aduºi de cei ce erau intraþi în
aceastã lucrare, ei n-au folosit teama de Dumnezeu, sfiala de
Dumnezeu, ºi s-au dat aleºii Mei, în loc sã se dea miluiþii
Mei, primiþii Mei. Dacã vii ca sã te primesc, apoi tu sã fii cu
capul aplecat înaintea celor chemaþi de Mine, dar tu n-ai fãcut
aºa.
Iatã ce am Eu scris în cer: a venit o inimã trufaºã, a venit ca sã fie cu aceastã lucrare, ºi Eu am primit-o, ºi apoi ea a
zis: „Doamne, ajutã-mã sã fiu unul dintre cei mai buni copii
ai Tãi“. Ce a vrut inima aceea sã spunã, tatã? Acum se vede
ce a vrut sã spunã, cã Mã uit la ea ce face. Vine ºi trage de
proorocul Meu ca sã-i dea cuvântul Meu, ºi vine sã tragã pe
proorocul Meu de partea ei ca sã-i profeþeascã dupã placul ei
ºi nu dupã placul Meu; vine sã facã ordine în lucrarea Mea
cereascã. Iatã de ce a zis cã vrea sã fie cea mai bunã, iatã ce
fel de bunã. O, mãi fiilor, cine este inima aceasta? Este o inimã care-ºi face vedenii ºi vise ºi se hrãneºte cu aºa ceva, ºi pe
Cuvântul L-a dat în stânga ºi vrea sã-i profeþeascã Domnul cã
este bine ce face ea. Dar ºtii ce am fãcut Eu cu aceastã fiinþã?
I-am dat ce a vrut ea, tatã. I-am dat necredinþã în lucrarea
Mea, cã ea a dorit sã nu fie de la Mine ºi cu Mine cei din grãdiniþa Noului Ierusalim, ºi a voit ca Eu sã fiu cu ea ºi cu cei
ce fac ca ea, ºi a voit, ºi voieºte ºi ea, ºi alþii ca ea, sã scriu pe
unde vor ei numele de nou Ierusalim. Dar iarã spun: nou Ierusalim înseamnã fii nãscuþi ºi crescuþi ºi hrãniþi din cuvântul
acestei lucrãri ºi cu cuvântul acestei lucrãri. Noul Ierusalim ºi
începutul lui e fãcut din fiii cei ce au ascultat numai ca Mine
ºi nu ca ei, dar cei ce M-au mânuit pe Mine dupã planul ºi
dorinþa lor, aceia n-au mai voit acum cu poporul cel rãmas
sub cuvântul Meu.
Iatã ce vã spun: vine la Mine un strãin, ºi Eu îl primesc
în aceastã lucrare ºi îl miluiesc ºi îl laud pentru darurile lui, ºi
apoi el se semeþeºte în ograda aceasta ºi se apucã sã-Mi facã

ordine în ograda cuvântului Meu. Ce zici, Israele, se cade aºa
ceva? Vezi tu, tatã, de ce am ascuns Eu acum lucrarea Mea ºi
sculele Mele? Vezi, tatã, de ce am fãcut Eu gard în jurul tãu?
Începuserã sã vinã strãinii ºi sã-Mi desfacã trupul poporului
Meu, ºi cine a fost slab s-a desfãcut ºi s-a dus sã mânânce din
vise ºi din vedenii. Cuvântul Meu n-a fost bun pentru ei, ºi
pentru dispreþul lor le-am pregãtit prilej de desprindere din
trupul acestui popor, ºi s-au desprins, ºi acum se zbat de jur
împrejur sã intre iar, ºi sã ia de la cei rãmaºi cu Mine ºi sã
ducã acolo unde s-au tras ei. Ar vrea sã ia de aici profeþi ºi
preoþi, ca sã piarã preoþii pânã la unul, sã piarã ºi cei ce au tras
cu lucrarea cuvântului Meu, ca sã nu mai scape nici un preot.
O, preotul care a venit spre lucrarea Mea ºi apoi se dezbracã
de ea, acela rãmâne ºi fãrã cãmaºã, ºi fãrã hainã, acela rãmâne
cu trãdarea, tatã. Cine vrea sã plece, Eu nu-l opresc sã stea,
Eu nu-l opresc. Iar cel ce vrea sã stea, sã nu ia aminte la cei
strãini care au venit ºi au plecat, cãci cine a plecat, strãin a venit, strãin a plecat. Lucrarea aceasta a Mea n-o las de jucãrie,
tatã. Ea nu este jucãrie. Ea este cuvântul Meu. Ea nu e fãcutã
din vise ºi din închipuiri ºi din vedenii omeneºti ºi din tãlmãciri de semne sau din ghicealã. Ea este cuvântul Meu cel
adevãrat, precum Eu sunt adevãrat în cer ºi pe pãmânt. Lucrarea aceasta a cuvântului Meu este mai mare decât toate lucrãrile din cer ºi de pe pãmânt, iar cine s-a încumetat sã umble în trupul acestui popor, acela rãmâne gol ºi sãrac ºi strãin.
Mãi fiilor, Eu, cu câteva zile înainte de înãlþarea lui
Verginica la Mine, Eu am spus: «Fiilor, vom trece printr-un
mare mãcel, printr-un mare rãzboi, dar dacã vei fi cu Mine,
fiule, nu se va atinge sita de tine». ªi iatã, Israele, sita te-a
luat în ea ºi te-a cernut, tatã, pentru cã nu þi-ai mai adus aminte de cuvântul Meu de atunci. Cine a rãmas în sitã, a rãmas cu
Mine, iar cine a trecut prin sitã, au plecat, tatã, ºi ei nu cred
cã au plecat. Ei zic cã sunt cu Mine, dar cel ce M-a schimbat
pe Mine mãcar cu ceva cât vârful acului, acela M-a schimbat,
tatã. De aceea îþi spuneam Eu, Israele, sã nu primeºti nimic
strãin, nici cât vârful de ac sã nu primeºti, cã te scoate de la
Mine. O, ce-ar fi, tatã, sã M-apuc Eu sã aduc trupuri ºi daruri
din afara acestui popor? Dar Eu nu sunt în stare sã am ce-Mi
trebuie, tatã? Nu sunt Eu Vistierul, mãi fiilor? Iatã, cel ce vine
înaintea Mea, acela este fur. Nimeni nu poate sã-Mi dea Mie
ce am Eu, iar în poporul Meu darul nu se ia de la om ºi nici
prin om, ci prin Mine ºi prin cuvântul Meu, tatã. Eu nu împart
darurile prin om. Eu le împart ºi le întocmesc prin cuvânt, cã
aºa este lucrarea aceasta. Nu dau darurile la cererea creºtinului, Eu nu fac aºa ceva. Numai omul face aºa, dar asta în poporul Meu nu se poate, nu se poate aºa aici, în poporul pe care
îl nasc ºi îl cresc ºi îl hrãnesc ºi îl pãstoresc Eu, Dumnezeu
Cuvântul. Dar þie, tatã, þie, poporul Meu, ce-þi trebuie mai
mult decât cuvântul Meu? cãci acesta este cel mai mare dar:
cuvântul care pe toate le-a fãcut, ºi pe cele vãzute, ºi pe cele
nevãzute, ºi iatã, cuvântul te naºte acum pe tine, te naºte din
cer, tatã, ºi tot prin cuvânt. Cuvântul a fãcut lumea îngerilor,
tatã, ºi iatã, sunt venit cu lumea îngerilor cei fãrã de trup, sunt
venit la tine, Ierusalime nou, ºi ne unim în serbare cereascã
pe pãmânt, tatã. Eu, Eu sunt, Cel ce am fãcut îngerii, ºi l-am
pus pe Mihail sã fie întâi peste îngeri, prin cuvânt l-am pus.
Cuvântul este viaþã, este întocmire, tatã.
Ia fii atent ce-þi voi spune Eu acum, ºi cât aº voi sã înveþi ºi sã trãieºti aºa cum îþi spun Eu acum cu cuvântul, Israele! Viaþa fãrã de cuvânt este de douã feluri, tatã. Unul din feluri este omul care nu împlineºte cuvântul lui Dumnezeu, iar
cel de al doilea fel este creºtinul care trãieºte fãrã sã cuvin-
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teze, dar care aratã prin viaþa lui trãirea cuvântului lui Dumnezeu. Acela rodeºte în jurul sãu viaþã cereascã, ºi este un învãþãtor iscusit acela. Acela face tot cuvântul Domnului, ºi
este oglindã în care Domnul Se vede, ºi este vãzut Domnul de
cei din jur, ºi este luminã Domnul în omul cel fãrã de cuvânt,
dar împlinitor de cuvânt. Aºa sã fii tu, Ierusalime, popor al
împlinirilor care vin peste tine. Dar Eu suspin, tatã, când Mã
uit la statura ta, cãci viaþa fãrã de cuvânt pe care o ai, este
aceea cã tu nu împlineºti cuvântul lui Dumnezeu, nu lucrezi
dupã cuvânt, dar cuvinte de sfadã ºi de clevetire ºi de împotrivire ºi de cârtire, ai; acelea nu-þi lipsesc din viaþa ta, ºi Eu
voiesc sã te îndrepþi dupã cei ce au viaþã dupã cuvântul Meu.
Am grãit despre viaþa fãrã de cuvânt, ºi acum îþi spun
despre cuvântul fãrã de viaþã. Viaþa fãrã de cuvânt este mai
bunã decât cuvântul fãrã de viaþã. Începi sã te întrebi, dar Eu
îþi desluºesc mai bine ce va sã zicã aceasta. Cuvântul fãrã de
viaþã este cuvântul tãu, care nu are putere de viaþã chiar
dacã-l repeþi dupã Mine sau chiar dacã vorbeºti tu în numele
Meu. Vino, fiule, spre umilinþã pentru ceea ce-þi spun Eu
acum. Israele, cuvântul tãu este fãrã de viaþã chiar dacã-l
repeþi dupã Mine, chiar dacã, auzindu-l la Mine, îl repeþi
dându-l altuia, dupã Mine. Iatã de ce-þi trebuie þie duh de
ascultare, cãci viaþa Mea înãuntrul tãu ºi în afara ta, n-ai cum
s-o ai decât prin ascultare întreagã, tatã, ºi dacã tu nu o ai, tu,
prin atingerea ta, fiule neascultãtor, îl faci pãrtaº la neascultare ºi pe cel ce a luat sã aibã viaþa Mea cu ascultare. Tu eºti
în toatã ziua de mânã cu pãmântul din care ai ieºit, ºi zici cã
ai ieºit din el, ºi, de unde? cã mergi mereu în casa din care ai
ieºit ºi eºti mereu cu neamurile tale ºi cu pãrinþii ºi cu fraþii
cei dupã trup, cei dupã lume, ºi zici cã ai ieºit din pãmântul
tãu ºi din ale pãrinþilor tãi. De unde, tatã? cã puþini în Israel
au fãcut ca Avraam, ca sã iasã din pãmântul ºi din neamul lui.
Mãi fiilor, vouã vi s-a pãrut glumã aceastã pildã. Unii din voi
zic cã ºi pãrinþii ºi fraþii lui ºi neamul lui e cu lucrarea aceasta,
ºi de aceea se duc toatã ziua unii la alþii. O, lângã ai tãi cei
dupã trup dacã rãmâi, n-ai sã-I placi niciodatã lui Dumnezeu.
Tu fã ce vrei, tatã, dar nu mai încurca drumul acestei lucrãri.
Cine se þine mânã în mânã cu pãrinþii sau cu fraþii sau cu copiii, aceia nu sunt Israelul Meu cel dupã duh; aceia au rãmas
în pãmântul lor.
Te vei rãzvrãti, creºtine, ºi n-o sã-þi convinã, cã Eu vãd
dinainte cã te vei rãzvrãti. Mai bine fã altceva, tatã. Mai bine
trage-te în lãturi ºi taci, cã tu ºi aºa eºti vãdit ºi însemnat, ºi
stai ca un strãin ºi ca un cumpãrãtor de veºti în poporul acesta. Sã nu crezi cã nu eºti observat, cã Eu te am scris în carte
pe tine, cel însemnat, dar Eu sunt precaut ºi nu te spun pe
nume, ca sã nu faci pãcatul rãstignirii Mele pe vãzute. Destul
cã-l faci pe ascuns, destul cã Mã vinzi ºi Mã povesteºti cu urã
la alþii asemenea cu tine; destul atât, cã Eu nu lucrez aþâþare
spre rãu. Eu stau fãrã de cuvânt despre numele aceluia, dar
am semnatã în carte statura fiecãrui creºtin, ºi cartea cuvinteazã ºi va cuvânta. De aceea îþi spun, creºtine împrãºtiat de
duhul ºi ascultarea acestei lucrãri, mai bine este sã te dai deoparte, cãci aceasta îþi este mai de folos, tatã. O, când te vãd
Eu cum stai în mijlocul acestei mese de cuvânt, cum stai ca
un strãin, ca un gol, ca un nemulþumit ºi mofturos ºi scandalos, îþi mai dau Eu ceva? Nu-þi mai dau, ºi sã ºtii cã nu-þi
mai dau. Nu-þi mai dau nici putere, nici har, nici ajutor, nici
cuvânt ºi nici numire de fiu al acestui popor. Poate ai crezut
cã este altfel. Nu e altfel, ºi Eu abia te mai rabd printre fiii
acestei lucrãri, dar te rabd ca pe un buboi care doare în lumina
ochilor Mei, cã-Mi stropºeºti mereu duhul ºi pacea Mea din
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poporul Meu. Numai Eu ºtiu ce rabd, dar tu eºti fãrã de simþ,
eºti nesimþit, creºtine, ºi te crezi cã ºtii sã judeci. Judecã ce
vrei, cã Eu, buboaiele le mai rabd un picuþ. Un picuþ, ºi toate
se vor trage la locul lor. În zadar te înfumurezi acum. Asta o
faci spre plata ta, nu spre plata Mea. Iatã, îngerii sunt triºti din
pricina ta, popor neascultãtor, cã ei privesc la vorbirea aceasta. Ar fi fost sã le fac bucurie, dar în cerul sfânt trebuie asemãnare, ºi nu e aºa cum este pe pãmânt, cã nu seamãnã creºtin cu creºtin în Israel.
Iatã cuvântul fãrã de viaþã cât rãu face, cât iad zideºte,
cât rai dãrâmã, câþi fii striveºte. Fiþi atenþi la cuvântul vostru
cel rostit, sã semene cu cel trãit de voi, sã semene cu Mine cuvântul, cãci Cuvântul Mã numesc Eu, iar cuvântul fãrã de
viaþã e mare jale înaintea cerului.
Mãi fiilor care aþi ales poporul cel ascultãtor, care însemnaþi poporul ascultãtor! Sã nu lucraþi, tatã, cuvânt fãrã de
viaþã, cã mare jale s-a mai scris în cer din lucrarea cea uºuraticã a cuvântului fãrã de viaþã. Mai bine viaþã fãrã de cuvânt,
dar nu cuvânt fãrã de viaþã. Eu privesc mereu ºi vã cântãresc
tot cuvântul, ca sã vãd câtã viaþã poartã, câtã viaþã împarte
sau câtã moarte împarte, ca sã vãd câtã putere împarte ºi câtã
slãbire împarte. Fiþi atenþi pentru cei ce vor intra de-acum, fiþi
atenþi sã intre pe porþi, iar cei ce au intrat prin spãrturi ºi au
plecat ºi fac ce vor ei, cu aceia fiþi precauþi, cã rãu Mã apasã
aceste buboaie. Lasã, tatã, cã soarta buboiului ºtiþi care este.
Buboiul coace, ºi apoi sparge, mãi fiilor, ºi Eu mai am un pic
de rãbdat, dar voi fiþi precauþi, sã nu þâºneascã pe voi puroiul
când va tâºni prin spargere. Mihail arhanghelul aºteaptã sã-i
spun sã rosteascã încã o datã ce a rostit la început, cãci aºa a
rostit în vremea cãderii îngerilor: «Sã stãm bine ºi cu fricã ºi
cu luare-aminte!», ºi în clipa aceea a rãmas fiecare unde l-a
gãsit cãderea de la cer spre pãmânt. El este pregãtit sã rosteascã peste tine, Israele, aceastã poruncã, ºi atunci, tatã, fiii
tãi se vor vedea unde sunt ºi unde rãmân.
Iatã, nu vãd pe nimeni sã vinã la Mine ºi sã se smereascã ºi sã spunã: „Doamne, iatã ce fac eu rãu în lucrarea
aceasta, iatã cu ce umblu eu; nu umblu aºa cum vrea cuvântul Tãu“. Vãd pãrinþi împotriva copiilor, ºi aceºti copii sã strige la Mine, cãci Eu îi voi auzi. Vãd copii împotriva pãrinþilor,
ºi aceºti pãrinþi sã strige la Mine, cãci Eu îi voi auzi. Vãd
creºtini cu pasul împrãºtiat ºi risipiþi cu duhul ºi cu împlinirea, ºi aceºti creºtini în zadar stau, ºi le va fi mai rãu cã stau.
Daniele, pãstorul oilor Mele, cum era, tatã, controlul
creºtinului dacã este bine faþã de lucrarea aceasta cereascã?
Aceasta se vedea dupã statura vasului Meu peste acela. Iatã, ºi
azi spun statura creºtinului faþã de Mine ºi de lucrarea Mea, ºi
copiii Mei cei de la ieslea Mea, cei de la filtrul Meu, se poartã cu creºtinul dupã cum le spun Eu. Nu se poartã urât cu cel
ce nu este ascultãtor ºi plãcut Mie, dar se poartã de departe cu
acela. Pe unul ca acela ei nu-l apropie, ei îl þin departe pe unul
ca acela. Dar sunt între cei sãraci de credinþã, între cei nemulþumitori, sunt între ei creºtini care lovesc cu putere în piatra
Mea de nou Ierusalim, ca s-o spargã ºi sã ia din ea sã punã la
temelii strãine. ªi iar spun, pentru a treia oarã: lucrarea ºi zidirea Ierusalimului nou va fi ziditã ºi rostitã numai prin cuvântul acestei lucrãri, numai prin cuvântul Meu întru aceastã
lucrare, cãci nimãnui nu voi da slava Mea, ºi þi-o voi da þie, Israele care stai întru cuvântul Meu, ºi tu, tatã, s-o împarþi ºi s-o
zideºti acolo unde îþi însemnez Eu, aºa cum în toatã vremea
acestei lucrãri am lucrat. Nimeni nu poate pune din temelia
acestei lucrãri în altã parte sau cu alte mâini, în afarã de mâna
Mea, care lucreazã prin aceastã lucrare, iar cei care dezbinã ºi
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dau sã fure pietre ºi cãrãmizi, Eu, Domnul, le voi pune în gând
sã plece din acest popor, dar roagã-te, Israele statornic, roagã-te
sã despart Eu caprele din oi, ºi voi fi împlinitor, ºi vei înþelege,
cã vei vedea cã aºa fac, ºi caprele se vor vãdi cã sunt capre,
cãci caprele þopãie, tatã, ºi sar peste þarc ºi umblã ºi rup pomi
ºi flori ºi muguri ºi îºi rup picioarele. Cel ce este al acestei
lucrãri, acela nu are lucru aparte, nu are planuri dosite, ºi are
ascultare. Cel ce se ajutã cu lumea, acela este încã din lume,
acela este încã îndãrãtnic. Mulþi din acest popor nu s-au lãsat
modelaþi de cuvântul Meu, de Mine nu s-au lãsat modelaþi, ºi
mai bine au plecat cu altfel de lucrãri, cu altfel de pãstori, ºi
precum M-au înºelat pe Mine, aºa îi vor înºela ºi pe alþii. Cine
nu stã bine într-un loc, acela nicãieri nu stã mai bine, cã Eu am
spus cã ridic pacea de la cei ce au înºelat aceastã lucrare.
Aceastã lucrare este cãrarea cea mai dreaptã înspre împãrãþia
cerurilor, iar voi, cei ascultãtori ºi lucrãtori, sunteþi cãrãri prin
care vor veni cei ce se vor ridica spre lucrarea de nou Ierusalim, ca sã fie ºi ei ca voi.
E sãrbãtoare de îngeri, tatã. Îngerii sunt fire fãrã de
trup, iar Eu, Domnul, sunt de douã firi: ºi cu trup, ºi fãrã de
trup. Aºa ºi sfinþii, aºa ºi Verginica este. Vedeþi voi, mãi fiilor,
dacã Eu sunt Mielul Cel junghiat prin mâna preotului, sunt ºi
Dumnezeu întreg. Eu Mã sfãrâm ºi Mã desfac ºi Mã împart
prin junghiere ºi Mã dau vouã, creºtinilor, dar sunt ºi Domnul
întreg. Eu sunt Dumnezeu ceresc, ºi sunt Dumnezeu cu fire
dumnezeiascã în trup. Aºa ºi sfinþii, pot fi ºi cu trup ºi fãrã de
trup, ºi ei se pot împãrþi în pãrþi, ºi se împart ºi ajutã lumea
oamenilor, precum îngerii ajutã lumea oamenilor. Lumea îngerilor este fãrã de trup, dar îngerul poate intra în trup ca sã-ºi
facã lucrarea. Eu ºi mai mult pot, ºi iatã, am ajutor îngerii,
cãci îngerii nu au voia lor liberã; ei fac numai ce este din voia
Mea. Omul însã a fost fãcut sã nu fie rob; el are voia liberã, e
liber sã facã ºi sã aleagã ce vrea, pentru cã aºa l-am întocmit,
ºi de aceea omul alege, ºi Eu Mã uit la el ce alege ºi îl las sã
fie liber sã aleagã. Numai când el Îmi lasã Mie dreptul de a
alege pentru el, numai atunci aleg Eu, Domnul, peste om; altfel, omul e liber sã aleagã. Numai omul are libertatea aceasta
între tot ceea ce este fãcut de Dumnezeu. Dar la tine, Israele,
am venit ºi þi-am arãtat ce este bine þie, ºi cu tine este altceva
decât cu omul cãruia nu i-am arãtat, ºi de aceea þi-am spus Eu
cã tu, tatã, casa ta ºi averea ta trebuie sã fie împãrãþia cerurilor, pentru cã Eu þi-am arãtat aceastã casã, ºi cu aceastã casã,
cu aceastã lucrare am început Eu împãrãþia cerurilor pe pãmânt, dar ai înþeles tu, oare?
Nu mai fiþi largi spre lume. Ieºiþi din pãmântul vostru,
aºa cum a fãcut Avraam. Nu poþi, creºtine, sã rãmâi cu aceastã lucrare ºi cu împãrãþia ei, nu poþi cum eºti tu acum, ºi poþi
numai cum îþi spun Eu sã fii. Ce sã-þi fac Eu dacã n-ai voit sã
te aºezi din vreme? Þi s-a pãrut o glumã, un lucru oarecare
aceastã lucrare, dar ea este împãrãþia Mea ºi Edenul Meu. Eu
nu te vreau de silã, dar dacã n-ai, ºi dacã nu vrei sã ai hainã
de nuntã aºa cum cere masa aceasta, dã-te deoparte din calea
Mea, cã nu te cunosc fãrã hainã, ºi îþi va fi mai rãu dacã va
trebui sã te scol de la masã. Nu sta la masã cum vrei tu, cã lucrarea aceasta nu este cum vrei tu, ºi ea va fi ca la început, ºi
se vor pleca ei soarele ºi luna ºi stelele ºi fãptura toatã, cã de
ºapte veacuri este aºteptatã lucrarea aceasta, iar Eu semne
nu-þi dau în afarã de semnul acesta. Ce sã-þi fac dacã n-ai cerut înþelepciune cu smerenie? Ai cerut numai ocrotire pentru
trup ºi sãnãtate pentru trup ºi atât. Acestea þi s-ar fi adãugat
dacã ai fi ales acest semn, cãci am venit cu semnul acesta
înaintea ta ºi tu n-ai cunoscut aceastã lucrare care sunt Eu,

Domnul Dumnezeul tãu. Tu zici cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, dar acesta este cuvânt fãrã de viaþã, de vreme ce nu
Mã laºi sã-þi fiu dupã adevãr Dumnezeu. Iatã, nu ºtiþi ziua
când Mihail arhanghelul va rosti peste Israel sã stea bine, sã
stea cu fricã ºi sã ia aminte, ºi atunci fiecare va rãmâne aºa
cum va fi gãsit, acolo unde va fi gãsit.
De ce, Israele, n-ai dragoste pentru aproapele Meu? Nu
mai fi mândru, creºtine care vrei sã fii al acestei lucrãri, cã
dacã nu iubeºti pe aproapele Meu, eºti mândru, tatã, ºi nu te
pot þine mult aºa.
Am un mãnunchi de fete undeva în lucrarea Mea, în
cetatea Coºereni, ºi Mi-e milã de ele cã sunt fãrã mângâiere,
iar Eu sunt cu mângâierea peste cel cu iubire de Dumnezeu.
Le-am trimis o mângâiere de la Mine ºi tot nemângâiate le
vãd. Eu le iubesc, tatã, Eu le vãd dorul ºi statul lor cu cerul ºi
le iubesc, ºi vreau sã le ies cu mângâierea în cale.
O, fiice ale Ierusalimului, de ce aþi venit voi la Mine?
Dar nu ºtiþi sã-Mi rãspundeþi. N-aþi venit cã M-aþi iubit. Aþi
venit cã v-am gãsit, tatã, ºi dacã v-am gãsit, voi M-aþi iubit.
Pace vouã, fete din Ierusalim! ªi sã vã fie de mângâiere cuvântul Meu ºi sã staþi zi ºi noapte cu rochia curatã, mãi fetelor
din Ierusalim. Aºa-Mi place Mie, ºi aºa sã vã placã ºi vouã
mereu. Nu vã fie greu la greu, cãci cu greul e bine, nu cu uºorul. Daþi iubire în locul urii, cãci nu iubirea trebuie vindecatã,
ci ura trebuie vindecatã cu iubire. Învãþaþi lecþia sfinþeniei de
inimã ºi de fire ºi de iubire ºi fiþi iubite ale Mele, cãci Eu sunt
un Mire scump ºi sfânt. Trãiþi dupã cuvântul Meu, trãiþi o
viaþã fãrã de cuvânt, plãcutã Mie. Decât un cuvânt fãrã de
viaþã, e mai frumos o viaþã fãrã de cuvânt, în care Eu sã Mã
vãd. Urcaþi pe cursul râului vieþii pânã sus la izvor, ºi beþi ºi
creºteþi ºi vã înmulþiþi întru Duhul. Nu luaþi hranã din grãdini
strãine. Luaþi din Duhul Meu, din cuvântul Meu, ºi deprindeþi-vã cum sã paºteþi iarba cea nouã, hrana cea curatã, iarba
cea sfântã, care este din cer. Cine mãnâncã din mana aceasta,
acela rãmâne întru Duhul Meu. Rãmâneþi în iubirea Mea, cu
înþelepciune, tatã, ºi nu uitaþi cum învãþ Eu acest popor ºi cum
vreau sã-l am. Astupaþi-vã urechile înspre lume ºi staþi aºa
cum staþi, ºi sã vã întãriþi statul, cãci în lupta voastrã cu rãul,
Eu vã dau biruinþa. Sã nu iubiþi niciodatã slava deºartã ºi sã
nu staþi din cãutarea spre cer. Fiþi binecuvântatele Mele, ºi sã
vã dea putere în luptã aceastã binecuvântare. Amin.
Israele, poporul Meu ascultãtor, sã fii în toate ascultãtor. Sã te vadã îngerii ºi sã se apropie sã te ajute, tatã, ºi sã
vinã îngerii la Mine ºi sã se fãleascã cu tine înaintea Mea, cã
iatã, cel ce se fãleºte înaintea Mea cu tine, Eu îi scriu pieire,
ºi pe tine te dau îngerilor Mei, tatã, numai sã vrei sã fie aºa,
cã, fii atent, pe tine te-am fãcut liber ºi nu rob, cã Mie nu-Mi
place sã fii tu rob. Eu nu vreau sã te am ca pe un rob, cã Eu
M-am pus în slujba ta ca sã fii liber ºi vreau sã te am ca pe un
fiu, ca pe un frate, Israele. Nu te mai lãsa spre cele ce se vãd,
cã acestea sunt partea ochilor trupului, tatã. Am venit sã-þi
desfac ochii sufletului ºi sã vezi ce te aºteaptã ºi sã te laºi spre
ceea ce vezi cu ochii sufletului. O, unde îþi este sufletul, tatã?
Ce ai fãcut cu el de nu mai vezi cu el? Cui l-ai vândut? Fii
atent, cã sufletul este de la Mine, ºi trebuie sã Mã vezi pe
Mine cu ochii sufletului, copile al Ierusalimului nou. Nu-þi da
sufletul pe cele ce se vãd, cã nimic nu e adevãrat din cele ce
se vãd. Cele ce nu se vãd sunt mai frumoase, tatã.
Am o fotografie pe pãmânt cu Verginica în lucrare, ºi
am arãtat drumul Golgotei Mele ºi al ei în fotografia aceea.
De unde, tatã, s-a vãzut în fotografia aceea drumul Golgotei?
Verginica era în camera ei de suferinþã, ºi Eu stãteam cu ea de
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vorbã, faþã cãtre faþã, ºi am arãtat drumul Golgotei, care nu se
vede cu ochii trupului. Iatã, cele ce nu se vãd, sunt, Israele.
Vino, tatã, cu sufletul spre cele ce nu se vãd, cã acelea sunt
nestricãcioase ºi sunt frumoase, Ierusalime. Vino, Ierusalime,
vino spre cele ce nu se vãd ºi care în curând se vor descoperi,
se vor lãsa vãzute.
Ierusalime, sã nu mai întinezi acest nume nou. Mihail,
arhanghelul Meu, ºi toþi însoþitorii lui care au venit cu Mine,
rostesc peste voi lucrare îngereascã ºi spun: „Ierusalime nou,
sã stai bine, sã stai cu fricã ºi cu sfialã, ºi sã iei aminte la
Domnul Dumnezeul tãu“. Amin, amin, amin.
8/21 noiembrie 1994

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Taina ieslei Cuvântului. Domnul grãieºte pentru preotul Nicu
Gabriel.

M

ãi fiilor de la iesle, Eu sunt Cel ce am lucrat
prin voi aceastã iesle. Eu am lucrat-o prin cuvânt, iar voi aþi lucrat pentru fiinþa ei, voi aþi luat cuvântul
Meu ºi i-aþi dat fiinþã vãzutã, ºi iatã, aºa am fãcut iesle pentru
Cuvântul, pentru Fiul Cuvântul, pentru Mine, fiilor.
Pace vouã! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, voiesc sã Mã aºez în carte în ziua aceasta, cã azi aºteptaþi ogor de lucru, ºi Eu trebuie sã fiu alãturi de voi la lucru.
Daþi-Mi aºternut în carte, mãi fii ai ieslei Mele. ªi cum aþi dat
voi fiinþã ieslei acesteia? Eu am lucrat prin cuvânt, iar voi aþi
dat fiinþã vãzutã acestui aºternut dumnezeiesc. Ia sã vedeþi
voi cum, cãci Eu am rostit mereu cuvântul Meu peste voi, ºi
voi aþi stat sub hrana aceasta ºi aþi crescut prin cuvânt ºi
Mi-aþi fost Mie iesle. Voi aþi stat cu credinþã ºi cu fricã înaintea Mea. Voi v-aþi lãsat cer nou ºi pãmânt nou, ºi dupã aceea
Eu am coborât în voi dreptatea ºi pacea Mea. V-am luat din
timp ca sã vã dau formã ºi am lucrat ca sã vã întocmesc, ºi
dupã ce v-am întocmit, v-am dat ungere mare peste timpul
acesta, peste poporul acesta, ºi v-am trimis sã sunaþi din corn
sã se adune Israel, ca sã-i fac cunoscut planul Meu. Am mers
cu voi din loc în loc peste pãmântul lui Israel ºi i-am vestit cã
se coboarã cele din cer peste pãmântul lui Israel. O parte din
Israel s-a pregãtit, o parte din el a zãbovit, ºi altã parte s-a împietrit. Dar în trupul lui Israel v-am luat pe voi din timp, tatã,
ºi v-am dat formã, ºi v-am zis apoi sã fiþi sãnãtoºi cu mintea
ºi cu inima ºi cu ascultarea ºi cu sfiala cea sfântã ºi cu dreptatea cea atât de aºteptatã, mãi fiilor, ºi apoi v-am cuvântat cã
va sã se arate piatra de mãrturie a acestei lucrãri, ieslea cea
nouã a cuvântului Meu, grãdina cea împrejmuitã cu legea
sfinþeniei, tatã, cãci scris este: «Fãrã de sfinþenie nimeni nu
va vedea pe Domnul»; sfinþenie de trup ºi de înþelepciune ºi
de inimã ºi de vorbire ºi de ascultare; sfinþenie întru toate, nu
numai cu trupul; sfinþenie în purtare ºi în privire ºi în umilinþã; sfinþenie ºi cer nou ºi pãmânt nou, din sfinþenie rãsãrit;
sfinþenie sãnãtoasã, dar lecþia aceasta este grea în Israel, tatã.
Fiþi sãnãtoºi, ºi rãmâneþi aºa pânã ce-Mi voi da vãlul deoparte, tatã. Luaþi ºi daþi din lecþia sãnãtãþii de sfinþenie, ºi cine
va lua, se va cunoaºte cã a luat, ºi cine nu va lua, vi-l voi face
cunoscut cã n-a luat, cãci se va cunoaºte acela.
Astãzi aºteptaþi ogorul de lucru (preotul Nicu Gabriel,
n.r.). Astãzi e zi de lucru, pentru cã Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu
lucrez, ºi iatã, ºi voi lucraþi. Lucraþi! Aceasta este vremea,
tatã, dar ogorul pe care-l lucraþi azi are ºi altã stãpânire peste
el, ºi e greu, tatã, cã nu e numai sub cer ogorul acesta, ºi e ºi
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sub pãmânt, e ºi sub stãpânire, cã astãzi nu se mai lucreazã ca
pe vremea apostolilor Mei când toþi îºi lepãdau stãpânirile ºi
veneau sã slujeascã cerului în obºte duhovniceascã. Acum
sunt stãpâni mulþi, ºi Domnul e numai o slugã. Acum sunt împãraþi mulþi ºi judecãtori mulþi, ºi Domnul e slugã, tatã. Aº
voi sã lucrez prin cuvânt, dar nu voi veni acum, ºi voi veni
apoi. Acum lucrãm pe viu, tatã, ºi Eu voi fi în voi, ºi apoi voi
lucra sã-i dau învãþãturã slujitorului care vine azi ca sã înþeleagã cu mintea Duhului Sfânt cã una este sã slujeºti, ºi alta
sã împãrãþeºti ºi sã ai împãrãþia ta. Una este sã slujeºti, ºi alta
sã judeci în lucru de slujire. Iar când e vorba de acest popor
ales ºi primit la Dumnezeu, sunt Eu, tatã, slujitor peste poporul acesta, ºi îl slujesc ºi îl hrãnesc ºi îl învãþ cum sã mãnânce ºi cum sã slujeascã lui Dumnezeu. Voi veni apoi, ca sã-i
dau creºtere acestui slujitor, ºi îl voi învãþa ce va sã zicã împãrãþia Mea întru sine, ºi iarãºi, ce va sã zicã împãrãþia sa
întru sine ºi întru Mine. Acum, voi lucra pe viu, tatã, ºi îl vom
îmbucãturi ºi cu cele de la Mine, ºi cu cele puse de Mine în
voi, mâncare caldã, mãi fiilor.
Eu sunt cuvântul Tatãlui, ºi voi sunteþi cuvântul Meu.
Ferice celui ce vã primeºte pe voi întru numele Meu, ºi vai
celui ce dã sã vã primeascã pe voi întru numele vostru! cãci
voi, tatã, nu staþi în numele vostru, ºi sã ºtie tot poporul Israel,
de la cel mai mic pânã la cel mai mare, cã voi nu staþi în numele vostru ºi cã voi sunteþi darul Meu, dat de Mine lui Israel,
întru darul dreptãþii ºi al pãcii, dupã cum scrie Scriptura care
zice: «Aºteptãm, potrivit fãgãduinþelor, ceruri noi ºi pãmânt
nou, în care locuieºte dreptatea», iar voi sunteþi aceastã începãturã nouã, ºi vreau sã fac din voi sãmânþã de însãmânþat cer
nou ºi pãmânt nou.
Aº voi, mãi fiilor, sã fiþi atenþi mai departe, cã voi veni
apoi ºi voi lãsa învãþãturã de creºtere ca în cer pentru slujitorul de la Urziceni, ºi dacã se va lãsa sã fie slujitor de la Mine,
atunci bine îi va fi, ºi va lucra apoi cu folos, ºi va rãmâne lucrul sãu, cãci dacã lucrul cuiva nu va rãmâne pentru Mine, pe
acela nu-l voi cunoaºte când voi rãmâne descoperit în aceastã
lucrare. I-am trimis ceva de mare preþ. Am luat din rodul cel
rãmas, am luat un fiu bineplãcut lui Dumnezeu, ºi i l-am dat
ca pe un dar dumnezeiesc, ºi vreau sã-l ajut sã cunoascã pe
acest fiu, aºa precum îl cunosc Eu pe fiul acesta, dat de Mine
lui. I l-am dat ca sã aibã din vistieria Mea, ca sã aibã un fiu al
binecuvântãrii celei tari. Acest fiu a fãcut ce au fãcut apostolii
Mei cei dintâi, ºi s-a dus pe ogorul Meu, dupã cum i-am dat
Eu sorþul, ºi nu l-aº fi dus acolo pe acest fiu, dar am voit sã
intru ºi în cetatea aceasta cu cei ce sunt lãmuriþi ºi albiþi de
mâna Mea cereascã ºi pregãtiþi între lucrãtori, de mâna Mea
cereascã. L-am dus acolo ca sã am acolo temelie din temelia
cea dintâi, pentru cã Eu, tatã, pe nicãieri nu voi zidi aceastã
lucrare pe altã temelie. Dar slujitorul din biserica de acolo n-a
înþeles taina aceasta, ºi voiesc sã-l ajut sã înþeleagã. Iar voi sã
fiþi atenþi la Mine, cãci voi veni pentru el ca sã-l pregãtesc sã
fie slujitor aºa cum cere cerul, ºi nu aºa cum a învãþat el pe
pãmânt. Cine învaþã de pe pãmânt, nu poate sã fie slujitorul
Meu în aceastã lucrare, iar cine învaþã din cer ºi se lasã cu
ºcoala Duhului Sfânt prin aceastã ºcoalã de cuvânt, acela creºte ºi i se dã o întrebuinþare dupã statura sa în Domnul. Vreau
sã arãt drumul acesta, mãi fiilor, cã pânã acum poporul acesta
a mers pe drumul acesta fãrã sã înþeleagã ce înseamnã calea
Mea ºi gândul Meu în om ºi asemãnarea Mea întru faptã.
Sã fie zi de lucru, ºi sã rãmânã lucrul în picioare, dar
pentru aceasta trebuie credinþã întru aºezarea Mea, cã Eu lucrez de pe temelie pusã de Mine, mãi fiilor.

Cuvântul lui Dumnezeu
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Binecuvântatã sã fie lucrarea Mea în toatã vremea, ºi
binecuvântat sã fie cuvântul vostru, mãi fiilor. Eu sunt în voi
în toatã vremea lucrului vostru peste Israel, ºi ferice celui ce
are aceastã credinþã cereascã, ferice celui ce vine sã ia ºi sã
trãiascã prin ceea ce ia de la izvorul vieþii, cãci izvorul care
curge aici este Cuvântul lui Dumnezeu.
Trebuie mare sfialã faþã de locul acesta, trebuie mare
supunere, tatã. Altfel, cuvântul rãmâne nefãptuit în cel ce
aude. Dar Eu vã am pe voi tãlmãcitori ai acestor limbi cereºti,
ºi ferice celui ce-ºi lasã cãmara înþelepciunii deschisã spre
priceperea acestor limbi din cer cuvântãtoare. Faceþi, tatã, pe
toþi cei împreunã cu voi din Israel, faceþi-i sã prindã priceperea acestor limbi dãtãtoare de viaþã ºi de rãscumpãrare a
fãpturii. Eu vreau sã am un popor sãnãtos, care sã semene cu
Mine, Cel dintâi între fraþi.
Pace vouã, fiii Mei, fraþii Mei cei mici, ºi dacã va trebui, vom lungi aceastã zi ºi vom lucra peste ogorul cel ce se
va aºterne sã fie mãrunþit de voi dacã se va aºterne la mãrunþit. Lucrarea Mea este ziuã, tatã, nu este noapte, ºi vom lungi
ziua ºi vom lucra lucrarea zilei, de-acum.
Am încã multe sã vã spun ºi pe care trebuie sã le poarte
aceastã carte, ºi ca sã ies cu carte în Israel. Am încã multe sã
vã spun, dar sã fiþi ochi ºi urechi, mãi fiilor. Nu daþi voie sã
Mi se încurce cãrarea Mea spre carte. Fiþi un singur duh, fiþi
întru Duhul Meu Cel lucrat la ieslea Duhului Meu. Odihna
Mea ºi pacea Mea s-o am în voi, tatã, cã iatã, la început am
pornit cu doi, apoi am pornit cu opt, ºi acum am pornit cu voi,
întru Scriptura cea despre naºterea din nou a lumii. Amin.
Am multe sã aduc la iesle. Sã fie cald în iesle, mãi
fiilor. Fiþi iscusiþi cu duhul ieslei, ca sã fie unul duhul cel de
aici, cãci am încã multe, am de pãstorit cerul ºi pãmântul cu
toiagul dreptãþii Mele. Eu Mã sprijin pe voi. Eu de aceea v-am
binecuvântat, ca sã Mã sprijin pe voi pentru întoarcerea Mea,
ca sã fiu întâmpinat de voi întru întoarcerea Mea. Amin,
amin, amin.
14/27 noiembrie 1994

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã
Fericiþi fãcãtorii de pace. Poporul Cuvântului este ziua de odihnã
a Domnului. Paºtele cel nou. ªtiinþa sfântã vine de la Duhul Sfânt.

E

u sunt Fiul ºi Cuvântul Tatãlui, ºi Mã las cu sãrbãtoare la ieslea cuvântului ºi cuvintez înaintea
lui Israel cuvânt de sãrbãtoare. Iatã, Mã apropii, cãci am vestit lucrare de cuvânt, ºi Mã apropii spre iesle ºi gãsesc veghe
la porþi ºi intru ºi Îmi încep cuvântul.
Pace peste porþi, ºi dincoace de porþi, ºi în inimi pace!
Pace vouã, fiilor de la iesle, pace vouã întru Tatãl ºi întru Fiul
ºi întru Duhul Sfânt! cã mare este lucrarea pãcii, ºi nu ºtie Israel ce va sã zicã acel cuvânt al Meu prin care am rostit: «Fericiþi fãcãtorii de pace, cã aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema». Lumea, nici atât nu ºtie ce înseamnã aceastã Scripturã
care spune: «Fericiþi fãcãtorii de pace», dar voi, strãjerii Mei,
ºtiþi. ªi de ce ºtiþi? Pentru cã v-am dat pe Duhul Sfânt, tatã. ªi
de ce vi L-am dat? Pentru cã L-aþi primit, de aceea vi L-am
dat, ºi de aceea ºtiþi ce înseamnã acest fel de fericire.
Vin mereu la poporul Meu ºi zic mereu: Pace þie, poporul Meu! O, ºi nu ºtii, mãi poporul Meu, de ce-þi spun mereu aºa, ºi Eu vãd cã nu ºtii, ºi Îmi pare rãu, fiule. Astãzi este
sãrbãtoare pentru Maica Mea, ºi las cuvânt de sãrbãtoare
peste grãdina Mea ºi îþi dau sã mãnânci din el, Ierusalime, poporul Meu de pe pãmânt. Mãicuþa Mea, Fecioara, a împlinit

aceastã Scripturã, ºi nici nu era rostitã aºa cum a fost rostitã
în vremea trupului Meu peste Israel, dar aceastã Scripturã era
în Mine, ºi Eu eram nãscut din Tatãl ºi lucram, cãci de la
început lucrez. Maica Mea împlinea aceastã Scripturã, ºi ea a
fost a lui Dumnezeu fiicã, pentru cã era fãcãtoare de pace,
mãi fiilor, ºi Eu am putut sã-Mi fac sãlaº în ea ca sã Mã arãt
oamenilor, cã am fãcut din ea poartã pentru Mine, ca sã ies
spre Israel; am fãcut din ea cer nou ºi pãmânt nou, ºi poartã
de ieºire ºi de arãtare, cã am fãcut-o pe ea din cuvântul Meu
cel sãlãºluit în prooroci. Mi-am fãcut sãlaº prin cuvânt, ºi dupã ce cuvântul s-a întrupat ºi s-a fãcut faptã, Eu M-am sãlãºluit în cortul Meu cel pregãtit, ºi M-am arãtat în mijlocul lui
Israel, cãci Maica Mea a fost fãcãtoare de pace, a împãcat pe
om cu Dumnezeu, a împãcat pe Dumnezeu cu omul, ºi a început cu ea. Între ea ºi Dumnezeu a fost pace, cãci ea s-a nãscut, ºi a ascultat de Dumnezeu prin lucrarea pãcii între ea ºi
Dumnezeu, ºi a fost numitã fiicã a lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu a luat-o întru ale Sale ºi în vremea trupului ei, ºi dupã
aceea. Sãrbãtorim intrarea ei în Sfânta Sfintelor de pe pãmânt, cãci Maica Mea era fãcutã, prin cuvânt, Sfânta Sfintelor Tatãlui, fiindcã întruparea Mea în Fecioarã s-a întocmit
încã din vremea rostirii acestei profeþii, iar la vremea arãtãrii
celor nevãzute s-a arãtat aceastã întocmire. Iatã, Maica Mea a
intrat în Sfânta Sfintelor, ºi apoi Eu am venit la ea ºi am fost
sãmânþa ei, cã ea a fost fãrã de sãmânþã, ea a fost Fecioarã, a
fost fãcãtoare de pace între ea ºi Dumnezeu, între Dumnezeu
ºi om, cã aceasta ºi nu altceva înseamnã Scriptura: «Fericiþi
fãcãtorii de pace».
Nu te lua, Ierusalime, dupã omul care a furat ºtiinþã de
la Dumnezeu dupã îndemnul vrãjmaºului lui Dumnezeu, cãci
omul care a furat ºtiinþa nu ºtie ce înseamnã fãcãtorul de pace.
Ia de la Mine ca sã ºtii, cãci cei ce încã învaþã pe oameni cuvânt despre Dumnezeu, aceia nu ºtiu sã tãlmãceascã limbile
lui Dumnezeu, ºi fac pãmânt din aceste limbi, precum ºi ei
sunt. Omul care a furat ºtiinþã, ºtii ce zice? Zice cã Scriptura
aceasta înseamnã sã faci pace între cei certaþi, între om ºi om,
între duºman ºi prieten, între duºman ºi duºman, între pârâº ºi
pârât, între cel drept ºi cel nedrept. Nu-i adevãrat, Israele, nu
pentru asta am venit Eu ca sã rostesc aceastã luminã. Nu cumva sã stai ºi tu în aceastã neºtiinþã. Nu aceea e pace: între om
ºi om. Aceea e de la om, cã de la Mine dacã ar fi, ar fi altfel
peste om. Lucrarea omului nu seamãnã cu lucrarea Mea, cã
Eu am rostit vrãjmãºie între rãu ºi bine.
ªi cum sã înþelegi tu Scriptura aceasta, Israele? Cum
adicã «Fericiþi fãcãtorii de pace»? Adicã aºa cum a fost Maica Mea, ca sã împace pe om cu Dumnezeu, ºi pe Dumnezeu
cu omul, adicã ºi tu sã-l împaci pe om cu Dumnezeu, ºi pe
Dumnezeu cu omul; ºi tu tot aºa sã împlineºti, mãi fiule, dacã
vrei sã te numeºti fãcãtor de pace ºi sã te chemi fiu al lui
Dumnezeu.
S-au certat mereu creºtin cu creºtin, s-au certat de la
invidie, de la mândrie, de la hotar, de la neiubire s-au certat,
de la întâietate s-au certat, de la copii s-au certat; s-au certat
de la lume ºi de la trup, ºi apoi trebuia sã se lucreze pace între
creºtin ºi creºtin, ºi se lucra, dacã se lucra, dacã se încãpea aºa
ceva, iar dacã nu, rãmâneau aºa, sau se împãcau ºi iar se certau, ºi îºi zic creºtinii fii ai lui Dumnezeu. Dar îºi zic oamenii
lumii aºa ceva, însã aceasta este minciunã, cã nu este pace între om ºi om, darã între Dumnezeu ºi om! Nu cei ce fac pace
între om ºi om sunt fãcãtorii de pace despre care spune Scriptura, ci e mult mai mare aceastã Scripturã. Dar ºtiinþa prin
care omul a murit a înºelat pe om ºi l-a cãzut de la Dumnezeu, cãci duhul cel potrivnic aºa a spus omului: «Ia ºi mãnân-
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cã; nu vei muri, ci vei cunoaºte, vei avea ºtiinþã», ºi aºa a cãpãtat omul ºtiinþã, ºi dupã ce a cãpãtat ºtiinþa, a murit, cãci
s-a socotit fur, ºi s-a împlinit cuvântul care spune: «În ziua
când vei mânca, vei muri», ºi a murit în ziua aceea, a pierdut
raiul în ziua aceea, ºi a cãzut pe pãmânt omul. Scris este: «Nu
poate omul sã vadã faþa lui Dumnezeu ºi sã fie viu omul», ºi
omul n-a ascultat, ºi a voit sã vadã faþa acestei taine dumnezeieºti care spune: «Sã nu mãnânci din pomul acela». Pomul
acela dãdea ºtiinþã, ºi i-a fãcut ochi lui Adam ºi lui Eva, dar
neascultarea l-a cãzut pe om, ºi de atunci ºtiinþa s-a fãcut pãmânt prin neascultare.
Omul era ºtiinþa lui Dumnezeu, lucrãtura ºtiinþei lui
Dumnezeu, ºi era bine aºa, dar omul n-a ascultat, ºi i s-au
închis ochii sufletului ºi i s-au deschis ochii trupului, ºi n-a
mai vãzut cele ce nu se vãd cu trupul, ºi iatã ce greu mai e sã
se facã omul om din Eden, cu ochi pentru cele ce nu se vãd.
Ucenicul proorocului Elisei a vãzut o clipã cele ce nu se vãd,
ºi s-a bucurat la vederea aceasta, cãci a vãzut prin Dumnezeu.
Proorocul Elisei a vãzut o clipã cele ce nu se vãd, cãci a vãzut
rãpirea lui Ilie cu car ºi cai din cer, din cele ce nu se vãd.
ªtiinþa era lucrul lui Dumnezeu, ºi omul era lucrul lui
Dumnezeu, ºi iatã, omul a întins mâna ºi a luat ºtiinþã ca sã se
îndumnezeiascã. Dar nu era lucrat el din dumnezeire, din înþelepciune? O, fericit de omul sãrac cu duhul, cã acela stã mic
ºi ascultã de Dumnezeu, dar omul care a furat ºtiinþa, acela a
murit, nu a înviat. Sã nu se mai semeþeascã omul cã ºtie, cã
iatã cum ºtie ºi de ce ºtie, ºi omul nu e fericit, cã în ziua aceea
s-a rupt pacea dintre Dumnezeu ºi om, cãci omul a furat ºtiinþa, ºi de atunci se zbate sã-ºi gãseascã pacea ºi nu ºi-o mai
gãseºte. Dar am venit sã i-o dau înapoi, cãci M-am coborât
dupã om. Am gãsit pe Fecioara care era împãcatã cu Dumnezeu prin ascultare ºi supunere, ºi am dat arvuna pãcii, ºi apoi
am ieºit ºi am rostit: «Fericiþi fãcãtorii de pace, cã aceia se
vor face fii ai lui Dumnezeu».
Mãcar tu, Israele, poporul Meu, mãcar tu sã nu te îngâmfi cã ºtii. Sã nu mai vrei sã ºtii nimic, cã iatã ce fac Eu
pentru tine: îþi aduc ºtiinþã din cer, ca sã înveþi în cer, nu pe
pãmânt, ºi sã nu doreºti ºtiinþã de la trup ºi de pe pãmânt ºi de
la om. Am fãcut minune mare de te-am ales ca sã-þi dau din
cer ºi ca sã întocmesc în tine grãdinã de Eden ºi om dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Eu am venit ca sã te aºez în
rai, ºi tu sã-l lucrezi ºi sã-l pãzeºti ºi sã mãnânci din el, din
mâna Mea sã mãnânci ºi sã nu asculþi de ºarpe aºa cum a
fãcut omul la început, ºi sã asculþi de Mine, nu de ºarpe, tatã.
Omul de la început, n-a ascultat de Mine; a ascultat de vrãjmaº, de parcã vrãjmaºul l-ar fi întocmit pe om; ºi s-a dat omul
rob ascultãtor altui stãpân, ºi atunci l-am scos din Eden, ºi am
pus pazã peste Eden, cãci acolo era ºi pomul vieþii, ºi omul
era în neascultare, ºi avea ºtiinþã, dupã cum este scris: «Iatã,
Adam s-a fãcut ca unul dintre Noi». De atunci, omul a luat
ºtiinþa, dar a pierdut viaþa ºi raiul, ºi s-a aºezat pe pãmânt, ºi
n-a mai mâncat din rai ºi n-a mai avut omul putere.
O, ºi ce frumos s-au întocmit toate cele ce se vãd, ºi ce
fericit ar fi fost omul! Pãmântul este fãcut din apã ºi din
cuvânt, din apã ºi din duh, cãci dupã întocmirea lui, el a scos
din el duh de viaþã, a scos din el fiinþe vii, ºi apa a scos din ea
fiinþe vii, care trãiesc în mare, ºi aºa s-a fãcut cerul ºi pãmântul ºi toatã oºtirea lor. Iar la naºterea din nou a lumii, toate vor
ieºi iarãºi din pãmânt ºi din mare, din apã ºi din duh ºi din
cuvânt, cãci scris este: «Fiul omului, prooroceºte oaselor uscate sã prindã duh de viaþã!», ºi iarãºi, scris este: «Pãmântul
va da înapoi pe morþii lui, ºi marea va da înapoi pe morþii ei,
ºi lumea va da înapoi pe morþii ei», cãci lumea este acum ca
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un iad cu gura deschisã, care dã sã-Mi înghitã toatã nãdejdea
ºi sã-Mi sluþeascã pânã la capãt pe omul cel de la început.
Omul care-ºi consumã trupul, acela îmbãtrâneºte ºi se
urâþeºte ºi trece, dar iatã ce am fãcut, Ierusalime! Te-am întocmit ºi te-am pus hotar între iad ºi rai ºi te-am învãþat sã pui
oprire morþii ºi vremelniciei. Am despãrþit veacurile ºi am
scris început ºi sfârºit. Eu sunt Alfa ºi Omega, Eu sunt, Ierusalime, ºi am scris început ºi sfârºit, ºi vreau ca tu sã fii zi de
odihnã pentru Mine, cã omul nu mai ºtie ce înseamnã zi de
odihnã. Zi de odihnã înseamnã odihna Mea în om, înseamnã
om dupã chipul ºi asemãnarea Mea, în care lucrare Eu Mã
odihnesc. Pãi, tatã, poruncile Mele au fost scrise pe pãmânt
tocmai ca sã judec neascultarea omului, ca sã ºtie omul cã nu
a ascultat ºi cã nu ascultã. Poruncile n-au fost niciodatã urmate, ºi le-am scris pe pãmânt pentru cã nu sunt urmate, pentru
cã de la început au fost desfiinþate, ºi iatã, omul nu ºtie ce înseamnã zi de odihnã, cãci când vezi porunca cea care zice:
«Adu-þi aminte de ziua Domnului ºi o cinsteºte pe ea», asta
înseamnã sã-ºi aducã omul aminte de ziua cea de atunci când
Eu M-am odihnit în om dupã ce pe toate le-am întocmit, ºi pe
om apoi l-am întocmit, ºi apoi M-am odihnit. Dar numai un
pic M-am odihnit, tatã, un pic, ºi dupã aceea nu M-am mai
odihnit, ºi am tras din greu pe lângã om, ºi apoi am rupt pe
Fiul Meu de la sânul Meu ºi I-am dat trup ºi L-am pus sã
moarã ca sã plãteascã preþul morþii omului, ºi sã scoatã pe om
de la vrãjmaºul sãu.
Am fost cu Fiul Meu între oameni ºi am lucrat, ºi apoi
a murit Fiul Meu, ºi când a murit, a strigat: «Dumnezeule,
pentru ce M-ai pãrãsit?». În clipa aceea L-am pãrãsit, tatã,
cãci dacã Eu nu-L pãrãseam, nu se apropia vrãjmaºul de El ca
sã-L omoare, ca sã moarã El pentru omul cel cãzut din viaþã.
L-am pãrãsit o clipã. O clipã am plâns singur. ªi dupã ce Fiul
Meu a murit, am fost iar întru El, ºi El a fost iar întru Mine,
ºi am fost puterea Lui. Când Fiul Meu a murit, am tras de lângã El ºi pe îngeri. M-am tras din El, ca sã aibã moartea putere
asupra Lui ºi ca sã întocmesc rãscumpãrarea omului, ºi apoi
iar L-am fãcut pe Fiul Meu. L-am luat dintre morþi ºi L-am
înviat, ºi S-a fãcut El Mântuitor omului care a gustat moartea,
cãci Fiul Meu a gustat moartea pentru fiecare om.
Mãi fiilor, cum se mai poate vorbi de zi de odihnã? cãci
iatã, Eu lucrez, ºi Tatãl Meu lucreazã, dupã cum vedeþi cã Tatãl vorbeºte în Mine. Nu te sminti, Israele, dacã vezi cã Tatãl
vorbeºte în Mine odatã cu Mine, cãci taina aceasta vine spre
arãtare, dupã cum va veni spre arãtare ºi taina Mea în Verginica, fiindcã Eu vorbeam în ea. Eu eram în ea, ºi ea întru
Mine, ºi vei vedea în curând, Israele, ce a fost trupul acesta,
cãci a fost ziua Mea de odihnã, ºi n-a fost o zi sau douã, ºi a
fost multã vreme, cãci ce înseamnã la Dumnezeu o zi sau zece ani sau o sutã sau o mie de ani? Dar Scriptura nu este înþeleasã de om, ºi omul de aceea s-a împãrþit în multe tâlcuiri.
ªi, de unde? cã e numai o singurã tâlcuire, cãci când va trâmbiþa al ºaptelea înger, sfârºi-se-va orice tâlcuire ºi vom intra
iar în odihnã. Dar Eu vã spun vouã, fiilor din Ierusalim, cã am
ºi intrat, cã iatã, am loc în care sã Mã odihnesc ºi din care lucrez ca sã întocmesc peste tot rai ºi râu care sã izvorascã ºi sã
ude raiul, cã iatã, din aceastã grãdinã izvorãºte un râu, ºi râul
acesta prinde acum vene ºi braþe ºi se împarte în patru pãrþi ºi
udã pãmântul, udã raiul, ºi iatã, udã pãmântul. Am întocmit
aceastã grãdinã ºi aceastã piatrã ºi am scris pe ea Alfa ºi
Omega, început ºi sfârºit, ºi lucrez sã sfârºesc fãrãdelegea ºi
moartea, ºi încep veac nou, ºi încep cu tine, Ierusalime, popor
lucrat de Mine ºi nãscut prin cuvântul Meu, rostit peste tine
din cer. Eu prin cuvânt lucrez, ca la început lucrez, dar omul
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nu ºtie, nu vrea sã ºtie. Numai când oamenii vor vrea cu adevãrat sã fie fiii bisericii lui Iisus Hristos ºi se vor pregãti dupã
porunci ca sã lucreze fructul vieþii ºi sã-l mãnânce fiii bisericii, numai atunci când biserica nu va mai avea fii nepregãtiþi, numai atunci când toþi vor iubi sfinþenia, atunci va rãmâne un singur izvor ºi o singurã învãþãturã ºi o singurã vie
ºi o singurã turmã ºi un singur Pãstor, ºi nu va mai fi omul
pãstor, ºi va fi Domnul, ºi va fi toiagul Sãu, cuvântul Sãu. Aºa
ceva vreau Eu sã pregãtesc pentru tine, Israele, poporul Meu,
ca sã nu mai mãnânci din mâini strãine, fiule, ºi sã mãnânci
din casa ta ºi sã înþelegi ce înseamnã casa ta, cãci preoþii bisericii care sunt amestecaþi cu lumea ºi cu cãlcarea poruncilor
Mele, pe aceia Eu nu-i cunosc, Eu nu ºtiu de unde sunt aceia,
cã aceia nu se învaþã pe ei înºiºi, darã sã mai înveþe pe alþii!
Israele tatã, vreau sã desfac catapeteasma, ºi tu sã fii
vrednic sã te apropii ºi sã iei din Paºtele cel nou, pregãtit de
Mine pentru tine. Israele, numai un picuþ mai este, ºi voi tãia
felii ºi voi împãrþi fiilor tãi, ºi dupã aceea toþi fiii tãi vor fi
plini de cunoºtinþa care s-a coborât din cer, în dar. De ce crezi
tu, Israele, cã am stãruit Eu patruzeci de ani pe lângã tine ca
sã fii cu sfinþenie în zilele acestea? Eu ºtiam, tatã, cã se apropie Paºtele Meu cel nou ºi cã va fi sã vin, dupã cum scrie în
prooroci, ºi Eu, mãi Israele, n-am voit sã te vãd pe tine despãrþit de la masa Paºtelui cel nou. Eu n-am voit aºa ceva, ºi
te-am împins mereu de la spate ca sã intri, tatã, în sfinþenie ºi
sã iubeºti sfinþenia fãrã de care nimeni nu va vedea pe Domnul. ªi tu ai fost mereu greoi, ºi o parte din fiii tãi s-au împietrit ºi au plecat ºi s-au amestecat din nou cu lumea, din nou
cu iadul, tatã. Dar pe cel rãmas îl îmbiu ºi acum ºi îi spun: fiule tatã, întregeºte-þi sfinþenia ºi fii aºa cum am spus Eu sã fie
omul în Eden, cã Eu am venit acum douã mii de ani ºi am
spus: «Ia-þi crucea ºi urmeazã Mie», ºi tot aºa îþi spun ºi
acum, cã n-ai sã vezi pe drumul Meu om care sã nu aibã cruce. Pe drumul Meu nu se poate fãrã cruce, fiule. Dacã Eu sunt
cu cruce, apoi ºi tu tot aºa sã mergi, ºi sã cunoºti cele ce sunt
spre pacea ta ºi care acum sunt ascunse de ochii tãi, ºi sã nu
mai fii bolnav, fiule din Israel. Nu vreau, fiule, sã fii bolnav,
ºi nici tu sã nu vrei. Nu vreau, fiule, ca tu sã mai calci poruncile Mele, cã asta înseamnã boalã.
Am început pic cu pic sã-þi desluºesc poruncile Mele,
mãi fiule, ºi tu sã le înþelegi, cã vreme de ºapte mii de ani
omul nu le-a înþeles. O, dacã a învãþat carte la ºcoalã, cum sã
înþeleagã omul? ªi dacã s-a dus la ºcoalã fãrã Mine, cum sã fi
învãþat omul ceva? cã numai Duhul Sfânt este Învãþãtorul, ºi
nici un alt învãþãtor nu mai este. Carte nu se învaþã de la
ºcoalã, ci de la Duhul Sfânt, dar dacã omul nu vrea aºa ºi dacã
omul se lasã ispitit pe pãmânt, Eu ce sã-i fac? Eu n-am lãsat
pe satana sã Mã ispiteascã atunci când a venit sã-Mi promitã
de toate, ºi i-am spus: «Du-te înapoia Mea, satano, ºi nu ispiti pe Dumnezeu!». Dar tu n-ai spus tot aºa. Tu te-ai lãsat ispitit de cele din lume ºi te-ai lãsat învãþat de lume, tatã, ºi Eu
am venit sã te chem la Mine ºi la învãþãtura Duhului Sfânt, ca
sã te scot din lume, ºi cine a stat la învãþat ºi la albit ºi la curãþat, acela este viu acum. O, dacã Eu aº fi învãþat pe om toate
câte aveam sã-l învãþ, era bine de om, dar omul lumii n-a crezut nici câte sunt scrise în carte. Mãi fiilor, nu toate au fost
scrise în carte. Credeþi voi ce vã spun Eu? ªi ce n-a fost scris
în carte? Iatã, cele ce vi le-am dat ºi vi le dau Eu acum de ºtire
n-au încãput în carte, n-au încãput în om ºi peste om, n-ar fi
încãput cartea pe pãmânt, adicã omul n-ar fi voit aºa, precum
nici azi nu voieºte. Dar azi, Eu îi fac cunoscut omului de
peste tot desluºirea poruncilor dumnezeieºti ºi îl învãþ pe om
cum sã fie viu ºi îi spun prin tine, Israele al cuvântului Meu.

Israele, pe tine cum te-am învãþat? Te-am învãþat uºor,
ºi te-am luat nu cu prima poruncã, ci cu ultima te-am luat, ºi
vreau sã ajung cu tine pânã la cea dintâi, pânã la cea de sus,
tatã. Acum douã mii de ani am învãþat deosebit pe apostoli ºi
le-am spus de toate, dar le-am vorbit în multe pilde, mãi
fiilor, aducându-le vorbã de taina împãrãþiei lui Dumnezeu în
om ºi pe pãmânt, ºi apostolii au scris cartea Mea ºi au dat-o
oamenilor, dar oamenii nu cunosc cartea Mea, nu citesc în ea
ºi nu cunosc. Ei citesc în ei, nu în ea, ºi de aceea nu cunosc.
Oamenii scriu cãrþi, scriu ei cãrþi, ºi cartea Mea nu mai este
peste oameni. Pânã ºi oamenii care se zic învãþãtori de la
Mine peste lume scriu cãrþi despre Dumnezeu, dar aceste
cãrþi n-au puterea sã mãreascã iubirea ºi împlinirea lor întru
poruncile lui Dumnezeu. Citeºte omul învãþãturi, citeºte cãrþi
ºi îºi hrãneºte mândria de a cunoaºte, ºi tot nu-L cunoaºte
omul pe Dumnezeu, cãci una este ca sã faci ºi sã-L cunoºti pe
Dumnezeu: sã împlineºti poruncile Lui ºi sã te lepezi de tine
ºi sã-þi iei crucea ºi sã mergi cu Domnul. Iatã, învãþaþii veacului, care nu se învaþã pe ei înºiºi, aceºtia n-au putere sã învieze pe om, ºi Eu nu-i cunosc pe aceºtia, Eu nu ºtiu de unde
sunt aceºtia, ºi aceºtia se vor îngrãmãdi sã-Mi spunã: «N-am
învãþat noi în numele Tãu în pieþe? N-am fãcut noi semne ºi
minuni? N-am scos noi pe demoni în numele Tãu ºi n-am
vindecat în numele Tãu?». O, tatã, cine sunt aceºtia? Aceºtia
sunt cei ce cunosc legile Mele, dar întru ele nu trãiesc ºi nu se
ating de ele, ca de ceva oprit, ºi aceºtia au vinã cã au ºtiut ºi
au luat, ºi li se va cere ce au luat, ºi iatã, aluatul lor este fãþãrnicia, ºi M-am sculat, tatã, sã judec fãþãrnicia ºi s-o dau de
gol, cã n-o mai pot purta. Nici pãmântul nu mai poate purta
atâta fãþãrnicie. Fãrãdelegea celor care nu ºtiu ce trebuie sã
facã e mai uºor de suportat decât fãþãrnicia. Trei ani de zile
am mers sã caut rod în via Tatãlui Meu ºi n-am gãsit nimic
nici atunci, cãci biserica Mea, nici atunci, nici acum nu are
unde sã-ºi plece capul, precum nici Eu nu am avut, iar biserica înseamnã adevãr, nu fãþãrnicie.
Mãi fiilor, vestiþi întoarcerea Mea, vestiþi împãrãþia
Mea, împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Eu de aceea am lucrat
tainic aceastã lucrare; altfel n-o puteam lucra. ªi acum vestiþi
acest hotar dintre moarte ºi viaþã, cãci chem omul de la moarte la viaþã. Vestiþi cuvântul acestui început nou, cãci piatra
aceasta are scris pe ea Alfa ºi Omega, dupã cum cuvinteazã
profeþia cea pentru vremea aceasta, ºi nici o carte nu mai
poartã aceste semne. Semnele acestea Mã însoþesc acum pe
Mine, Cel întors din cer prin cuvânt, ºi aºa este scris despre
Mine, aºa am spus: «Eu sunt Alfa ºi Omega», ºi aºa este, fiilor, ºi aºa sã vestiþi cerul ºi pãmântul. Eu trebuie sã fac ºi ceruri noi ºi pãmânt nou. Cu cei iubiþi lucrez într-un fel aceastã
lucrãturã, iar cu cei nelegiuiþi lucrez în alt fel.
Bucuraþi-vã cã numele vostru este scris în aceastã
carte, ºi sã lucraþi în numele Meu cu vestirea aceasta, cu hotarul acesta. Este hotarul dintre zi ºi noapte, mãi fiilor, dintre
cer ºi pãmânt, dintre moarte ºi viaþã, ºi ferice vouã, celor ce
înþelegeþi cele vestite acum de Mine, Domnul Dumnezeul
vostru.
Tot cerul se strânge când Eu vorbesc lui Israel, ca sã
afle cei din cer tainele lui Dumnezeu. De aceea, tatã, te iubeºte pe tine cerul; nu pentru cã meriþi, Israele, ci pentru cã Eu
vorbesc cu tine. Mãnâncã cerul la o masã cu tine, Ierusalime,
ºi se bucurã Avraam întru plinirea fãgãduinþei fãcute peste el.
Mai e un pic, ºi Îmi dau vãlul în lãturi ºi vor rãmâne descoperite cele ce nu se vãd.

Anul 1994
Se binecuvinteazã lucrarea de vestire a cuvântului lui
Dumnezeu. Sã ia lumea ºi sã guste, ºi sã i se vesteascã lumii,
ca sã nu vin pe neºtire. Se binecuvinteazã vestirea României.
Sã vinã la masa Mea România, la masa credinþei, ca sã nu vin
ºi sã gãsesc ºi în ea necredinþã. Cu dor am dorit sã vestesc, ºi
apoi sã împlinesc, iar vouã, celor ce vestiþi, celor ce daþi fiinþã
cuvântului rostit de Mine peste pãmânt, vouã vã dau putere ºi
sãnãtate ºi duh de mulþumire de la cer, ºi pace, tatã, vã dau.
Mãi fiilor de la iesle, cercetaþi mereu fructul pãcii Mele
în voi ºi între voi, cã am încã multe sã grãiesc, tatã. Voi avea
Eu grijã, cã iatã, se ivesc rupturi, ºi nu se poate aºa ceva. Eu
voi îngriji de toatã pacea ºi de toatã mulþumirea voastrã întru
Mine, dar voi fiþi strãjeri ageri, cã vremea este la hotar. Întãriþi zidurile ºi staþi întru învãþãtura Mea ºi nimic din ea sã nu
fie uitat.
Toþi copiii lui Israel sã întãreascã pacea din grãdina cuvântului Meu. Voi coborî o lecþie pentru aceastã lucrare de
pace, ºi sã se lase împlinitor tot fiul Ierusalimului ºi sã fiþi primiþi de Israel în numele Meu. Pãstraþi-vã statura în care sunteþi aºezaþi de Dumnezeu, pentru cã nu voi aþi luat, ci Eu v-am
dat ºi v-am încredinþat. Nu vã abateþi cu nimic din lucrarea
cea cu înfãþiºare dumnezeiascã, pentru cã Eu, astãzi, aºa M-am
aºezat ca sã lucrez. Altãdatã eraþi timizi, tatã, ºi ºtiþi de ce vã
spun aºa, dar acum pãstraþi în voi statura Mea cea de acum.
Vremea este sã fie tãrie bunã întru toate ºi întru toþi, dar cine
n-a stat la albit ºi la curãþit, acela e încã în lucru, e încã slab
ºi Îmi încurcã puterea Mea din Israel. Lucraþi cu cei mai tari,
ºi deosebiþi-i pe cei tari cu credinþa ºi cu umilinþa, cãci Eu v-am
dat via Mea. Lucraþi ca Mine în vie, mãi fiilor. Eu sunt viþa
din vie, iar voi sã fiþi mlãdiþe sãnãtoase ºi sã lãstãriþi din viþã,
tatã. De la smochinul din vie n-am gãsit rod, dar viþa de vie a
purtat rod, ºi am lãstari, ºi am înnoit tot ce era de înnoit, ºi am
lucrat din Mine, mãi fiilor, ºi mare este taina aceasta. Voi
sunteþi nãscuþi din Domnul prin cuvânt, ºi v-aþi lãsat crescuþi,
ºi nimeni sã nu dispreþuiascã creºterea voastrã. Tinereþea
voastrã sã n-o dispreþuiascã nimeni, cãci înþelepciunea este de
la Mine, nu de la voi; este de la harul care vã umbreºte pe voi,
ºi în care staþi. Învãþaþi pe Israel sã nu caute semne, ºi sã caute
sã fie credincios Israel ºi sã-ºi împlineascã statura întru
Hristos, cãci Domnul în curând Se va lãsa descoperit prin fiii
Sãi cei tari.
Nimeni sã nu dispreþuiascã ce am fãcut Eu, ºi vino,
Ierusalime, spre ascultare, cã fãrã de sfinþenie, tatã, nu vei
vedea pe Domnul. Eu îþi cercetez, Israele, ºi mintea, ºi vorba,
ºi voinþa, ºi credinþa, ºi odihna ta întru Mine, ºi odihna Mea
întru tine, ºi voi lucra întru dreptate, cã Eu te-am învãþat cum
sã stai tu înaintea Mea la venirea Mea.
Aceastã lucrare pune sfârºit proorociei mincinoase ºi
capilor ei, cã Eu vin curând, ºi nimeni nu va avea cuvânt de
adãugat sau cuvânt împotrivã. Eu vin curând peste toatã fãptura, ºi toate cele ce aºteaptã se vor bucura, cã de mult aºteaptã. Aºteaptã Avraam, fiilor. Eu vin descoperit în curând.
Curând, curând Eu vin.
Pace vouã, ºi pregãtire vouã în toatã vremea, fii ai Ierusalimului! Pace vouã, ºi lucrare de veghe sã aveþi înaintea
Stãpânului vostru! Eu vin, ºi cu Mine vine plata cea de la
Mine. Amin.
Duhul Meu Se odihneºte în voi, cã Eu am înviat în voi
ºi mult am aºteptat aceastã lucrare în om. Sã se bucure Israel
de aceastã minune ºi sã stea Israel la gura râului vieþii ºi sã
bea cu ascultare ºi nu fãrã de ascultare. Cine ascultã, de Mine
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ascultã, ºi Mã voi arãta lui, cãci plata Mea este cu Mine, ºi
cuvântul Meu a înviat pe pãmânt, a înviat în om, a înviat în
voi, cãci voi l-aþi împlinit.
Eu cuvintez deasupra voastrã, ºi fiþi mereu atenþi, cã
am încã multe sã vã spun, ºi minunate sunt toate cele ce vor
fi aduse. Amin, amin, amin.
21 noiembrie/4 decembrie 1994

Sãrbãtoarea de trei ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim
Proorocie împlinitã: zidirea Bisericii Noului Ierusalim. Irineu,
alesul Domnului, se va bucura de ziua ridicãrii lui

E

u sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, iar piatra aceasta de nou Ierusalim este mãrturia lucrãrii cuvântului lui Dumnezeu.
Eu las cuvânt în carte în ziua aceasta. Se scrie în carte
trei ani de la sãrbãtoarea pecetluirii cu legea sfinþeniei a Sfintei Sfintelor bisericii Noului Ierusalim. Aceastã sãrbãtoare
s-a pecetluit în cer ºi pe pãmânt, ºi nimeni în cer sau pe
pãmânt nu poate desfiinþa hotarul acesta dintre vremuri.
Aceastã piatrã este hotarul dintre luminã ºi întuneric, dintre
moarte ºi viaþã, dintre început ºi sfârºit. Aceastã piatrã este
împlinirea cea pentru scoaterea deasupra a Cuvântului lui
Dumnezeu, Care a grãit acoperit patruzeci de ani; este piatra
jertfelnicului Sfintei Sfintelor ºi are scris pe ea Alfa ºi Omega. Eu, Domnul, am scris pe ea Alfa ºi Omega, ºi adevãratã
este aceastã tainã.
Eu, Domnul Iisus Hristos, grãiesc de pe aceastã piatrã
ºi spun aºa: acest aºezãmânt întocmit de cuvântul Meu ºi de
mâna Mea, care este în lucru pe pãmânt, nu se va clãtina la
nici un fel de furtunã, pentru cã Eu, Domnul, aºa am zis prin
aceastã lucrare, încã din vremea lui Verginica; am spus: «Israele, þine minte la semnul Meu, cãci cu un ceas mai înainte
de a se închide uºa bisericii, vine Domnul, Israele». ªi iatã
împlinirea, cãci uºile bisericii se închid ºi cad, dar Eu vã spun
cã s-au ºi închis, cã au ºi cãzut de mult, ºi Eu sunt venit la
tine, Israele, ºi am întocmit piatrã nouã, jertfelnic nou, altar
nou din care Eu, Domnul, stau ºi cuvintez peste pãmânt.
Mã uit bine la vremea cea de acum trei ani ºi vã vãd pe
voi, martorii Mei, în jurul acestei taine, cãci tainã este aceastã
zi, fiindcã lângã voi am avut un martor din biserica cea din
lume ºi i-am dat o folosinþã în lucrarea Mea ºi l-am scris pe
piatra vremii, ºi vremea mãrturiseºte ºi pe acest martor. El a
fost martor dintre cei din biserica din lume, iar voi aþi fost
martori din biserica lui Iisus Hristos, ºi este scris dedesubtul
acestei pietre numele lui de martor al vremii de acum.
Iatã, azi, ziua de doisprezece decembrie, acum trei ani,
s-a întocmit cuvântul de sfinþire ºi de pecetluire a Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim; trei ani de când Eu, Domnul, Mielul lui Dumnezeu, M-am lãsat pe acest altar ºi M-am împãrþit
vouã, celor ce aþi fost martorii acestor zile, iar Eu, tatã, vã folosesc pe voi martori ai Mei înaintea lui Israel cel de azi, cel
cu care Eu grãiesc de patruzeci de ani. Martorul cel din biserica din lume dã acum sã clatine de la locul ei pecetea acestei
pietre, dar vai, aceastã piatrã este întocmitã pe cuvântul Meu
ºi stã pe cuvântul Meu, nu pe cuvântul lui. Acest martor care
se teme de oameni a pãþit mai rãu ca Petru, care s-a lepãdat
de Mine atunci. Iatã-l ºi pe acesta de acum. I-a fost fricã de
om ºi a dat sã spunã cã nu sunt Eu aceastã piatrã, ºi a dat sã
spunã cã-ºi ia numele de pe aceastã piatrã, ºi a dat sã spunã
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cã s-a rugat la Mine pentru zdrobirea peceþii puse de Mine
peste aceastã grãdinã. Dar cine, tatã, l-a auzit dacã s-a rugat?
ªi unde s-a rugat? ªi cum ar putea fi adevãrat aºa ceva? Eu,
Domnul, nu-l voi zdrobi, dar îl voi face sã mãrturiseascã cu
disperare taina acelei zile în care Eu l-am avut martor întru
pecetluirea cu legea sfinþeniei peste piatra aceasta. El nu este
mai mare ca Mine, dar vai celor ce l-au adus pe acesta sã rosteascã acum cuvinte necunoscute în cer ºi pe pãmânt! Eu sunt
mare, tatã, ºi Îmi am odihna peste acest munte aºezat în mijlocul României, iar voi sunteþi martorii Mei ºi strãjeri de la
Mine. Nu vã clãtinaþi nici la cea mai micã furtunã, cã Eu rostesc acum peste furtunã ºi zic: taci ºi te liniºteºte ºi retrage-te
înspre izvorul tãu ºi sã nu sufli, cãci Eu sunt Domnul, Care
am fãcut semn ºi hotar ºi lege pentru toate acum!
Iatã, se prãbuºesc oamenii bisericii izbindu-se în aceastã piatrã, iar pe martorul cel din bisericã, cel care a fost martorul Meu împreunã cu voi, îl voi pãstra ca sã Mã cunoascã ºi
sã vadã cã Eu sunt Dumnezeu ºi Mã odihnesc peste acest
aºezãmânt. El se luptã sã nu mai creadã în Mine prin aceastã
piatrã; se luptã, dar în zadar se luptã. Dã sã se þinã de mãrimea pe care o are de la Mine, dã sã se bizuie pe puterea lui de
apostol, dar puterea apostolului este a Mea, ºi Eu nu lucrez cu
puterea Mea împotriva Mea. O, dacã el nu mai crede în Mine
prin acest aºezãmânt, mãcar în cuvântul Meu sã creadã, cãci
Eu sunt Cuvântul, ºi se vede în cuvânt cã Eu sunt, dar el nu
mai are cuvântul Meu, el nu mai mãnâncã aºa ceva, cã e pândit de toþi cei necredincioºi din bisericã, ºi se uitã toþi mereu
la el sã nu cumva sã mai bage ceva în gurã din hrana cuvântului Meu. Stãruiþi cu iubire ºi cu gânduri miloase înspre el ºi
înspre Mine, Domnul, ca sã-i pregãtesc o zi de milostivire,
dar greu mai Îmi caut loc pe lângã el, greu, tatã, greu de tot.
El ºi-a ales coroana în schimbul cuvântului Meu ºi nu mai vede calea cea plãcutã Mie, ºi iatã, vã spun cã el pe altã cale nu
poate veni la Mine, de vreme ce piatra aceasta mãrturiseºte
calea lui pe calea lucrãrii cuvântului Meu. Voi porunci îngerului Meu ca sã-l ocroteascã pânã ce va fi întors din spate ºi
va sta înaintea Mea ruºinat ºi aplecat ºi umilit. Tatã, el nu mai
are pace, chiar dacã el zice cã are, cãci Eu mereu îl zdruncin
ºi nu-l las în pacea lui. El tânjeºte dupã voi, dar n-are pe unde
veni la voi, cãci singur ºi-a blocat calea, dar Eu ies mereu
înaintea lui cu voi ºi cu lucrarea Mea, ºi îl voi zbuciuma pânã
ce-ºi va plãti toatã datoria, pentru cã Eu l-am pus sã stea mare
pentru Mine, nu pentru lume, nu pentru omul minciunii, ci
pentru omul care pe toate cãile duce cu el cuvântul lui Dumnezeu ºi poruncile lui Dumnezeu.
Se binecuvinteazã ziua de sãrbãtoare de azi, cã azi este
sãrbãtoare cereascã cu voi, sãrbãtoare de aducere-aminte a
Paºtelui cel nou pe care l-am mâncat cu voi în ziua pecetluirii
pietrei celei noi când Eu, ca un Miel ceresc, M-am lãsat pe
aceastã masã întocmitã la cuvântul Meu. E mare, tatã, ziua
aceasta de sãrbãtoare. Verginica este purtatã pe aripi de îngeraºi de jur împrejurul acestui aºezãmânt ceresc.
Bucurã-te, Israele! Dar cum sã te bucuri când tu nici nu
ºtii bucuria aceasta? când tu, tatã, nici nu ºtii ce este sub
aceastã pecete? Bucurã-te, Israele care ºtii, cãci nu mai e
mult, ºi toate vor fi mãrturisite, cã a venit vremea sã-þi mãrturiseascã þie Dumnezeu tot ce n-ai putut tu purta. Mai e un
pic, ºi vei vedea lucruri ºi mai mari, ºi iatã, tu, Israele, nu le
ºtii nici pe cele de pânã acum. De aceea zic mereu: îmbracã-te
frumos, îmbracã-te cereºte, Ierusalime, poporul Meu. Ia pe
tine veºmânt de om nou ºi nu umbla neatent, ca nu cumva sã
te mai murdãreºti, tatã. Vin zile mari ºi frumoase; tu sã nu fii

fugar din pricina hainei sau din pricina inimii sau din pricina
faptei tale. Tu sã fii cu Mine, tatã, cu Mine, Ierusalime, poporul Meu, cãci Eu voi deschide porþile ºi Mã voi uita cum
eºti îmbrãcat, cum eºti pregãtit.
Binecuvântatã sã fie taina zilei de azi, ºi neclãtinatã sã
fie de la locul ei, iar tu sã serbezi Paºtele acesta, Israele, cãci
ziua aceasta de Paºti nou este aºezatã lângã ziua de înãlþare la
cer a lui Verginica. Iatã, Ierusalime, acolo unde e Verginica,
acolo e ºi ziua aceasta; Verginica ºi zilele ei, tatã; Domnul ºi
Ierusalimul Sãu cel iubit; Domnul ºi Paºtele Sãu cel nou,
întru împãrãþia Tatãlui Meu, cãci tu, Ierusalime, eºti împãrãþia
Tatãlui Meu. Amin, amin, amin.
29 noiembrie/12 decembrie 1994

Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei
Pildã de preoþie adevãratã. Preoþii lumii vând pe bani Trupul ºi
Sângele Domnului. Domnul grãieºte cu preotul Nicu Gabriel.
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uvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh
întocmeºte sfat ºi lucrare de cuvânt peste Israel.
Binecuvântat sã fie sfatul Domnului ºi lucrul cel din Israel.
Pacea Mea v-o dau vouã, celor adunaþi acum la sfat cu
Mine; voi cu Mine, ºi Eu cu voi, tatã, cã nu mai este om care
sã Mã iubeascã astãzi pe Mine, ºi nu mai este nimeni cu care
sã vorbesc Eu, Domnul.
Iatã, vin cu harul Meu ca sã-l pun peste voi, fii lucrãtori
în Israel. Pe vremea lui Israel cel dupã trup, a pus Moise din
numãr în numãr lucrãtori, a pus mulþi lucrãtori, a pus dupã
numãrul lui Israel, ºi apoi, duhul lui Moise s-a coborât peste
cei mai de seamã lucrãtori, ºi aceia au început a prooroci ºi a
lucra peste Israel cu lucrul Domnului. Pe vremea aceasta am
început cu voi ca sã-l întocmesc pe Israel cel ce a fost fãgãduit lui Avraam, mãi fiilor, dar de data aceasta trebuie sã lucrãm numai bine ºi cu mare credinþã în cuvântul lui Dumnezeu, ºi cu mare atenþie la lucru, cãci vai, dacã ceva din lucrul
Meu s-ar strica în vremea aceasta, cã vremea e pe sfârºite,
tatã.
V-am adunat, mãi fiilor. Am spus cu cuvântul, ºi cuvântul v-a adunat. Facem sfat pentru ordine la lucru, pentru
ca sã vã asemãnaþi la lucru, sã vã asemãnaþi cu Mine, ºi între
voi sã vã asemãnaþi în lucru, dar pentru asta trebuie sã vã
strângeþi mai des ºi sã vã sfãtuiþi despre toate câte sunt de lucrat peste Israel; sã vã adunaþi ca sã vã deprindeþi cu lucrul
cel bun, cel la fel cu Mine. Fiþi atenþi cum lucraþi în lucrul
Domnului, cã nu trebuie, tatã, sã amestecaþi cuvintele cereºti,
cuvintele creºtineºti, cu cele din lume, cã asta supãrã Duhul
Meu. Eu am spus sã nu vã mai uitaþi peste hotar ºi sã nu ºtiþi
nimic despre lume ºi din lume, ºi voi sã vã hrãniþi cu cele din
cer, tatã. Stãruiesc mult pe lângã voi, iubiþii Mei, cã pânã
acum n-am avut aºa lucru peste acest popor. O, ºi iatã ce popor firav avem! Sã-l facem sã creadã, sã-l facem apoi sã asculte de legile vieþii, de legile sfinþeniei, sã-l facem sã nu se
rãzvrãteascã aºa cum s-a rãzvrãtit Israel asupra lui Moise ºi a
lui Aaron; sã-l ajutãm pe poporul acesta, cã Eu, tatã, nu mai
am alt popor martor al cuvântului Meu în vremea aceasta. De
aceea stãruiesc în sfatul de azi sã vã învãþ sã nu mai amestecaþi cuvintele creºtineºti cu cuvinte ca în lume, cã iatã, dracul dã încã sã intre prin cele ce vorbiþi.
O, tatã, trebuie sã fiþi deºtepþi, musai trebuie sã fiþi
deºtepþi ºi plini de Duhul Meu ºi atenþi la Mine ºi unul la
altul, ca sã semãnaþi cu Mine. Dar pentru asta vã trebuie
aducere-aminte la cele ce am spus Eu ucenicilor Mei de
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atunci, cã aºa le spuneam: «Sã nu numiþi pe nimeni tatã pe
pãmânt, cã Tatãl vostru este în ceruri, ºi Unul este. Sã nu vã
numiþi învãþãtori, cã Unul este Învãþãtorul vostru. Sã nu voiþi
sã fiþi mari ºi sã împãrãþiþi, iar cel ce se voieºte mare, acela
sã fie slugã tuturor, slugã ºi nu stãpân, lucrãtor ºi nu stãpânitor, pildã fãcându-vã turmei», ºi apostolii Mei aºa au fãcut;
ba au fost înjosiþi peste tot, ºi de lume, ºi de bisericã, ºi lucrau
cu rãbdare, ºi ca Mine lucrau ºi sfãtuiau ºi nu forþau, dar ei
erau pildã de împlinire în cele ce cuvântau în numele Meu.
Regele Irod, de teamã sã nu piardã tronul ºi stãpânirea,
s-a ridicat sã omoare pe cei mici, printre care eram ºi Eu copil
atunci, cã el aflase de la magi cã Eu voi fi Împãratul lumii, dar
Irod cel negru n-a înþeles cã împãrãþia cea din cer nu are nevoie de cea vãzutã, de cea peste care stãpâneºte omul. Aºa ºi
preoþii de azi, care s-au aºezat sã stãpâneascã ºi nicidecum sã
se facã pildã turmei, se tem ca nu cumva sã-ºi piardã stãpânirea peste lume, ca nu cumva sã piardã laptele supt de la truda
omului cel necãjit pe pãmânt, cã omul de azi e pe pãmânt, nu
este în cer, ºi e necãjit ºi nu vrea sã nu mai fie necãjit. Aºa au
fost mereu oamenii; au tras de viaþã, de parcã ar fi fost sã nu
mai moarã, bieþii de ei. Aºa ºi azi, ºi nimeni nu se mai opreºte
sã gândeascã la întâlnirea lui cu Dumnezeu. Omul de azi s-a
fãcut zmeu, ºi se zbate sã aibã ºi sã facã, ºi uitã ce este omul,
cãci omul este o suflare. O, ºi mult am iubit Eu pe om, dar n-a
înþeles omul pe pãmânt, ºi Eu, tatã, sunt fericit cã te am pe tine, Israele, ºi te pãzesc, tatã, în toatã vremea, ºi te þin în palma Mea ºi Mã bucur de tine când te vãd cu tragere de inimã
ºi cu inima ta în inima Mea.
Iatã, tatã, ce vã spun Eu vouã, ºi voi sã spuneþi lui Israel. Nu e bine sã spunã creºtinul cel cu dragoste de Dumnezeu, nu e bine sã spunã: „Doamne, sã fii Tu în inima mea“, ci
e mai bine sã spunã: „Ajutã-mã, Doamne, sã fiu ºi eu în inima
Ta“. Tatã, sã nu spui: „Domnul e în inima mea“, ºi sã spui:
„Eu sunt în inima Domnului“. Aceastã tainã este cu înþeles
adânc, mãi fiilor, cãci iubirea nu se dãruie decât pe sine ºi nu
ia decât de la sine. Când iubirea vã creºte, ea vã curãþã de cele
uscate din voi, ca sã puteþi deveni o bucatã din inima Mea,
mãi fiilor. Chiar dacã potecile iubirii sunt anevoioase, voi sã-i
urmaþi chemarea, tatã, ºi sã-i daþi crezãmânt dacã ea vã spune
sã vã aºezaþi pe cruce ºi sã vã daþi ei jertfã. Eu am spus poporului Meu sã se aºeze pe cruce, ca ºi Mine, ºi poporul Meu
n-a înþeles de chemarea aceasta, n-a înþeles ce înseamnã sã te
laºi crucificat în numele lui Iisus Hristos, Care S-a dãruit pe
Sine omului.
Iatã, fiilor, ce deosebire mare: una este sã fiu Eu, Domnul, în inima ta, ºi alta este sã fii tu în inima Mea, o parte din
inima Mea, mãi fiule din Israel. Eu sunt în inima ta, dar nu
sunt mereu, cãci inima ta mai trage ºi la tine, ºi ca tine, ºi
atunci Eu sunt lãsat afarã din ea. Dar în inima cea trupeascã,
e greu de Mine în aºa adãpost, ºi de aceea am rostit Eu ºi am
zis: «Fiule, dã-Mi inima ta». N-am zis ca sã stau Eu în ea. Þi-am
cerut-o ca s-o iau ºi ca s-o ascund în inima Mea, unde nu mai
moare, precum nici Eu nu mor. Fii atent, fiule lucrãtor, cã Eu
te-am învãþat azi taina aceasta. În inima ta eºti tu, dar în inima
Mea sunt numai Eu, Domnul.
Mare este taina cuvântului bisericã. Fiilor, inima Mea
este bisericã. Aceasta înseamnã bisericã ºi nimic altceva nu
înseamnã bisericã. Vino, fiule, în biserica aceasta, al cãrei cap
ºi a cãrei inimã Eu sunt.
Iatã, fiilor lucrãtori, strig prin voi peste Israel ºi zic: Israele, dã-Mi, fiule, inima ta, ca s-o iau ºi s-o aºez în inima
Mea. Eu sunt viaþa, fiule, ºi v-am dat-o vouã, v-am dat vouã
Trupul ºi Sângele Meu, inima Mea; Eu sunt viaþã fãrã de
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moarte în fiecare zi, cu fiecare zi. O, fiule, cum de n-ai putut
tu sã te laºi plãmãdit de mâna Mea ca sã te fi luat în inima
Mea ºi sã vezi ce n-ai vãzut ºi sã ºtii ce n-ai ºtiut? Iatã, azi,
nu ºtii ce lucrez Eu. Þi-am vorbit, Israele, de viaþã fãrã de
moarte, ºi tu nu ºtii ce este aceastã viaþã. Þi-am promis de
mult sã-þi dau acest dar, ºi iatã, azi tu nu-l ai. Tu nu te-ai
smuls din lume, tu nu te-ai pus pe cruce, tu nu te-ai dat Mie
aºa cum M-am dat Eu þie, ºi iatã, tu vii la masa Mea ºi încã
nu ºtii ce este masa Mea. Masa Mea sunt Eu, Israele. Mã aºez
pe masã ca sã Mã dau spre hranã ºi spre viaþã þie, spre viaþã
fãrã de moarte, ºi tu, Israele, nu te-ai lãsat vindecat la ochi ºi
la inimã. Ochiul tãu trebuia ºi trebuie sã vadã cele ce nu se
vãd. Eu sunt venit cu taine mari ºi nu pot sã þi le descopãr,
pentru cã nu te-ai lãsat pe cruce, ca apoi sã înviezi prin cruce
ºi ca sã vezi apoi dincolo de cele ce se vãd. N-am avut, Israele, în tine decât trupuri, fiule. Am ºi Eu trup, dar Eu Mi l-am
rãstignit în numele Tatãlui Meu, ºi apoi M-am împãrþit la cei
sãraci. Rãstignitorii Mei M-au pus pe cruce, ºi Eu am stat sã
Mã punã, fiule. Dar pe tine te pun Eu pe cruce, ºi nu te doare
aºa cum M-au durut pe Mine rãnile trupului ºi cuiele ºi spinii.
Pe tine nu te dau pe mâna rãstignitorilor. Cu tine este altfel, ºi
tot nu te laºi ca sã fii ca Mine ºi cu Mine, Israele, poporul
Meu. Rãstignitorii M-au dat pentru cei ce cred în Mine, dar ei
n-au ºtiut ce au împlinit. Aºa ºi preoþii de azi, tot rãstignitori
sunt pentru Mine, dar ei fac altã rãstignire, mai dureroasã
pentru Mine decât cea de atunci.
Te duci, creºtine, la bisericã ºi îþi dã preotul Trupul ºi
Sângele Meu, ºi preotul este rãstignitorul Meu ºi tu nu crezi
ce-þi spun, ºi nu pot sã vorbesc cu tine durerea Mea. Alta este
sã Mã iei pe Mine din mâna unui rãstignit, ºi alta este sã Mã
iei din mâna unui rãstignitor, cãci preoþii care stau peste lume,
aceia Mã rãstignesc cu faptele lor ºi nu stau cuminþi ca omul
rãstignit, care, pe cruce fiind, nu poate curvi, nu poate fura,
nu poate înºela, nu poate ucide ºi, ca unul ucis, nu poate face
rãu. Omul care se cheamã cã stã pe cruce, acela îºi rãstigneºte
trupul ºi poftele ºi patimile trupului, acela este un rãstignit.
Din mâna unuia ca acela trebuie sã vinã la tine Trupul ºi Sângele Meu, nu tot de la rãstignitorii Mei, mãi Israele. Rãstignitorii Mei de atunci, nu L-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu,
cã n-au crezut în El, dar preoþii de azi, care s-au dus sã ia
preoþie, aceia, chiar dacã nu cred în Mine, s-au dus sã ia, în
numele Meu, Trupul Meu ºi sã-l junghie ºi sã-l vândã lumii
pe bani, mãi Israele. Du-te tu la spovedit ºi la împãrtãºit fãrã
sã-i dai bani preotului, cã nu-þi dã ce are el de vânzare. El de
vânzare M-a luat, ºi nu de altceva, ºi cu banii pe care-i ia de
la tine pentru vânzarea Mea, ce face preotul cu banii aceia?
cã nu-i pune pentru bisericã, fiindcã biserica înseamnã tu ºi
Eu, Eu ºi tu, ºi sãracul cu duhul, ºi cel ce plânge, ºi cel prigonit, ºi cel curat la inimã. Dar biserica de azi este peºterã de
tâlhari, ca ºi atunci, este locul unde sunt vândut Eu pe bani,
ca ºi atunci, ºi preotul ia bani pe Mine ºi îºi face gustul patimilor sale ºi îºi face împãrãþie din fiare vechi ºi din deºertãciune, ºi preotul este rãstignitorul Meu, nu este rãstignit ca ºi
Mine, ºi lumea se înºealã ºi se încântã, cã zice cã preotul o
duce la groapã când moare. Da, la groapã o duce ºi atât, ºi de
la groapã mai încolo n-o mai poate duce, cã nu este cãlãuzã
bunã preotul de azi. Preotul trebuie sã lumineze cu viaþa lui
întru Mine, dar nu aºa ce se întâmplã azi cu aceastã ceatã de
rãstignitori.
Eu, tatã, mereu trebuie sã vã aduc pe masã Scriptura
aceea care spune: «Cei ce sunt ai lui Hristos, aceia ºi-au rãstignit patimile ºi trupul ºi poftele trupului ºi umblã în duhul»,
ºi numai aceia sunt ai lui Hristos. Ceilalþi nu au cum sã lucre-
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ze ceva din Hristos. De aceea, Israele, te-am pregãtit ºi te-am
ridicat dintre oamenii lumii ca sã încep cu tine bisericã dupã
asemãnarea Mea, cã Eu sunt capul bisericii, Cel spre hranã
vie, Cel spre viaþã fãrã de moarte. Cei ce sunt ai lui Hristos
nu stau la masã cu cei fãrã de lege, iar în biserica lumii se
adunã tot felul de trupuri care cu faptele lor rãstignesc ºi iar
rãstignesc pe Fiul lui Dumnezeu, Care a dat numele Lui oamenilor, l-a dat ca sã-l poarte, cãci creºtin înseamnã Hristos,
ºi cine mai poartã numele Meu? Iatã, creºtin înseamnã Hristos, mãi fiilor.
Israele lucrãtor, trebuie, tatã, sã îndeletniceºti pe Israel,
sã-l pregãteºti pentru rãstignire deplinã, mãi fiule lucrãtor,
aºa cum a fost omul cel de la început, curat ºi lucrat de Dumnezeu. Sã-l înveþi pe creºtin sã iubeascã sãrãcia ºi cu duhul, ºi
cu trupul, ºi cu haina, ºi cu hrana, ºi cu pofta, ºi cu pasul. Numai aºa, creºtine, tu nu vei duce lipsã de nimic în lume, numai
dacã vei iubi acest fel de sãrãcie pe care trebuie s-o aibã creºtinul lui Iisus Hristos. ªi fiþi atenþi, cã apostolii Mei adunau
ajutoare pentru cei sfinþi, adicã pentru cei sãraci din fiii
bisericii.
Fiþi atenþi ºi bãgaþi bine de seamã, voi, pãstori ºi lucrãtori, cã sunt lipsuri mari, ºi sunt sãraci în biserica aceasta a
poporului Israel. Pânã acum, altfel a lucrat Israel. Israel aducea plocoane ºi jertfe Domnului, acolo unde ºtia el cã e uºa
Domnului. Dar uºa Domnului este sãracul cel dintre voi, mãi
fiilor, sãracul, ºi nu tot cel ce are. Nu unul sã aibã douã pâini,
ºi altul nici una; nu unul sã aibã doi bani, ºi altul nici un ban
pentru ca sã poatã merge, cãci ca sã mergi azi, trebuie sã plãteºti, tatã, ºi ca sã mãnânci azi, trebuie sã ai ce. Uitaþi-vã mai
bine, mãi pãstorilor ºi mãi apostolilor, dar sã fie din bisericã
cel ce e lipsit în bisericã, sã-l faceþi sã fie bisericã cel ce s-a
apropiat sã fie cu noi. Staþi în sfat, tatã, ºi ochiul vostru pe
care l-am pus sã se uite în Israel, sã fie ochi ager ºi sã lucreze
în numele dreptãþii, mãi fiilor iubiþi ºi aleºi ºi credincioºi la
lucru. Sã nu aveþi pretenþie la lucru cum cã voi sunteþi lucrãtori. Sã nu daþi cu coatele în lãturi ca sã vã faceþi loc vestit ºi
ales la masa aceasta. Nu aºa sã fiþi voi, tatã. Voi sã fiþi pildã
de împlinire ºi de smerenie ºi de jertfire înaintea lui Israel ºi
sã vã spãlaþi de bubele vechi, cã Israel le vede ºi se sminteºte
ºi cade Israel. Aud glasul dureros al lui Israel cel ºchiop, cã a
vãzut cã ºi cei mari calcã ºchiop, ºi se simt cã Eu le fac lor
nedreptate. De aceea vã rog, mãcar sã fiþi blânzi, cei ce aveþi
urme vechi ºi greºite, cã iatã, Israel se scaldã în aceeaºi zeamã, tatã. E mare lucru sã fie pãstorul ºi lucrãtorul pildã înãuntrul bisericii lui Hristos, cãci când te vede Israel pe tine, lucrãtorule, cã nu þi-ai curãþit de la tine uscãciunile ºi mila cea
dãunãtoare, Mã învinuieºte pe Mine cã fac nedreptate peste
turma aceasta, dar sprijiniþi-vã unul pe altul duhovniceºte, ca
sã nu aveþi lipsuri întru Mine, ca sã nu vadã Israel ºi ca sã
moarã Israel. O, tatã, niciodatã nu M-am îndurat sã-þi spun
rana Mea din Israel, care este fãcutã de tine, ºi am zis sã înþelegi tu ºi sã vii sã-Mi spui cã nu lucrezi ca Mine, ºi sã mãrturiseºti, ca nu cumva pentru ºchiopãtarea ta sã fiu Eu învinuit
în Israel ºi sã zicã Israel cã Eu omor pe fiii lui. Cã n-ai vrut,
tatã, sã faci ce þi-am spus Eu, ca sã dai din inima ta mila cea
dãunãtoare ºi ca sã nu mai pui mâna pe tãciuni, cã dupã aceea
se ia de pe mânã pe faþã, ºi Israel te vede cu tãciuni pe mânã
ºi pe faþã, mãi lucrãtorule care stai în numele Meu înaintea lui
Israel. De ce nu te rupi, tatã, de lângã cei rãi, de lângã cei ce
nu sunt curaþi, de lângã cei ce nu sunt cu Mine? Sau de ce nu-i
rupi pe ei de lângã tine? De ce nu faci hotar între tine ºi ei?
O, fii atent, puþin aluat dospeºte toatã frãmântãtura, mãi fiule
ales ca sã te dau de pildã înaintea lui Israel. Eu þi-am spus de

mult toate acestea, ºi voi ruga pe fiii cãrþii ca sã scoatã din
carte ºi sã-þi arate cã Eu þi-am spus, ºi tu n-ai împlinit ca sã te
aºezi întru nefãþãrnicie, tatã. Fãþãrnicie este acea lucrare pe
care tu o spui, dar pe care tu nu o faci, cãci Eu aºa am spus:
«Depãrtaþi-vã de aluatul fãþãrniciei».
Te-am adunat în sobor, fiule lucrãtor, numit de Mine
lucrãtor, aºa cum l-am numit pe Moise ºi aºa cum am numit
pe mulþi din poporul lui Moise. O, ce puþini am cu adevãrat
în picioare! Te-a stricat ºcoala pe care ai învãþat-o la un loc cu
lumea, creºtine tatã, ºi tu n-ai vrut sã crezi când îþi spuneam
Eu cã ºcoala din lume nu e bunã pentru creºtinii Mei din Israel. Eu am voit sã-l scot bine din lume pe Israel, dar el n-a
vrut tot aºa. ªi iatã, urmele de la ºcoalã sunt pe tine, Israele,
ºi nu þi le pot curãþa, cã sunt adânci, tatã.
Sã nu vã miraþi voi, cei din Israel, sã nu vã miraþi de
aceastã copilã a Mea pe care Eu am pus-o întâi între lucrãtorii
cei ridicaþi acum. Pe aceastã copilã a Mea am pregãtit-o de
micã, ºi am spus celor ce o creºteau sã o tragã deoparte din
ºcoala din lume, ºi ei au ascultat ºi au pus-o deoparte, ºi ea
n-are urme de felul acesta. Nu e totul sã fii deºtept, ºi totul
este sã fii curat ºi fãrã vinã de la lume, ºi dacã eºti aºa, eºti
iubit de Dumnezeu, ºi Domnul te face deºtept, ºi te numeºte
înþeleptul Sãu. Vorbesc de copila aceasta ca sã vã dau vouã sã
înþelegeþi cum îl scoate ºcoala lumii pe om din planul lui
Dumnezeu. Aceastã copilã este azi bucuria Mea, cã a crescut
sub crucea Mea ºi am fãcut-o împãrþitoare de hranã cereascã
peste Israel. S-a tras din ºcoala lumii încã de micuþã, ºi a stat
la ºcoala Mea, ºi stã la ºcoala Mea, ºi o dã ºi altora, ºi este învãþãtoare cu ºcoala Mea, tatã. Sã iubiþi ºi sã ascultaþi cuvântul
ei, cã ea ascultã cuvântul Meu, ea lucreazã aºa cum vreau Eu,
cu prevederea în faþã. Eu îi voi da mereu blândeþe ºi rãbdare
ºi sprijin, cãci ea stã cu bucurie ºi sub lucrarea mustrãrii Mele
când Eu lucrez pânã ºi cu mustrare peste ea. Scris este: «Fiul
cel fãrã de mustrare este socotit fiu din desfrânare ºi nu are
legitimitatea Mea». Ea când gãseºte de la Mine mustrare se
aºeazã sã împlineascã ºi sã vadã ºi mai bine, ºi aºa stã ea mereu la ºcoala învãþãturii Mele. Învãþãtura Mea nu iese din lucrare cu iubire, ci din lucrare cu învãþãturã, cu mustrare ºi cu
îndreptare. Este o vorbã lumeascã ºi trupeascã, ºi spune aºa
vorba aceea: „Cine vrea sã-ºi creascã bine pe copilul sãu,
acela trebuie sã nu-ºi sãrute copilul nici dacã-l iubeºte cu
mare patimã, sau sã ºi-l sãrute în somn, când copilul doarme
ºi nu vede cã-l sãrutã tatãl sau mama sa“. Aºa ºi Eu fac, ºi
înþeleaptã vorbã este vorba aceasta, ºi înþelept este omul care
înþelege aceastã lucrare. M-am uitat patruzeci de ani la fiul
acestui popor, cã n-am putut sã fac nici o treabã cu el dacã nu-l
mângâiam ºi nu-l sãrutam ºi nu-l lãudam mereu. Mã uitam cã
nu se temea când Eu fãceam aºa cu el, nu se temea de Mine,
ba mai prindea ºi curaj, pânã ce s-a aºezat în el pretenþia.
Avea pretenþie ca sã Mã port cu el cu mângâieri ºi cu sãrutãri
ºi cu laudã ºi cu bineþe în calea lui, iar calea Mea în el nu-ºi
fãcea loc, mãi fiilor. Iatã de ce am iubit Eu pe aceastã copilã.
Am iubit-o ºi am ales-o pentru cã M-a lãsat sã-Mi fac cale în
ea cu calea Mea, ºi Eu o iubesc, ºi Verginica o iubeºte ºi ºi-a
dobândit-o de fiicã ºi de nãdejde în lucrarea sa peste Israel.
O, fiicã a Domnului, sã iubeºti, tatã, slujirea aceasta, ºi
Eu îþi voi da rãbdare ºi duh treaz, ºi voi privi mereu spre ruga
ta ºi spre veghea ta. Foloseºte-te de alte mâini pentru cele ale
slujirii ºi îngrijirii trupului, cãci þi-am dat pe surioarele tale.
Þi le-am dat înapoi, iar tu sã te îngrijeºti de sufletul poporului
Meu, de inima poporului Meu, ºi sã fii ajutatã de toþi lucrãtorii Mei ºi de tot poporul Meu. ªi sã spui, tatã, la popor sã
nu fie rãu, sã nu fie popor cu pãcate ºi cu încurcãturi, cã po-
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porul acesta este pomenit în fiecare zi înaintea Mea, este înfãþiºat înaintea Mea prin jertfelnicul cel de foc, aºezat de
Mine, ºi prin fiii cei de foc, care stau înaintea Mea. Sã învãþaþi
poporul sã fugã de greutãþi ºi de supãrãri ºi de boli, ºi de neascultare sã fugã, ºi sã le spuneþi cã toatã fapta cea rea a acestui popor se simte acolo sus, adicã peste fiii cei puºi înaintea
Mea. Sã nu mai aibã poporul apãsãri, cã apãsãrile lui apasã
acolo unde trebuie sã fie pace ºi uºurare spre purtarea acestui
popor spre cer. Sã învãþaþi, tatã, sã nu mai fie bolnav poporul
lui Israel. Sã lucraþi bine peste boala acestui popor ºi sã lecuiþi
poporul de boala sa. Vorbesc cu drag cu tine, cã tu n-ai fost în
lume ºi n-ai stat cu omul din lume. Tu n-ai dorit ºi n-ai cerut
la Mine sã te duci în lume, ºi þi-am dat Eu ce-þi trebuie, ºi ai
avut, ºi vei avea, cãci Eu voi putea din ce în ce mai mult prin
cei prin care Eu aduc cele trebuincioase pentru Israel. Învãþaþi
poporul sã iubeascã sãrãcia ºi puþinul din toate, sã fie cum am
fost Eu, ºi sã nu aibã ºi sã nu mai poarte slava deºartã cu el
creºtinul. Vorbesc cu tine, dar vorbesc cu toþi lucrãtorii Mei,
ºi le-am spus ºi lor de ce te-am pus Eu de pildã în faþa lucrãtorilor Mei, în faþa poporului Meu. Eu, tatã, la începutul acestei lucrãri am pornit cu un mãnunchi de prooroci, de vãzãtori,
de lucrãtori, ºi iatã, din nou facem aºa. Sã se uite Israel la începutul acestei lucrãri, cã am mãrturii cu lucrãtorii de atunci.
Aveþi grijã de pãstori, tatã, sã fie poporul cu pãstorii, ºi
pãstorii cu poporul, cãci pe voi v-am pus la mijloc, v-am pus
toiag la mijloc. Sã se sprijine ºi pãstorii în voi, sã se sprijine
ºi poporul în voi. Iatã ce lucrare frumoasã, ce minunatã lucrare! Prevederea cea sãnãtoasã sã vã însoþeascã pe voi în tot lucrul, ºi sã vã uitaþi unul la altul în toatã vremea lucrului, tatã.
Nu mai e mult de lucru, dar acum trebuie sã fie bun lucrul,
puþin ºi bun, cã mai e puþin de lucru ºi vom ajunge la ziua de
odihnã, mãi fiilor. Ai grijã tu, ºi toþi lucrãtorii cei puºi, aveþi
grijã de preoþii care ajutã pentru hrana poporului ºi pentru
dezlegarea poporului. Aici trebuie grijã mare în toatã vremea
care mai este. Preoþii sã nu lucreze singuri, cã ei nu ºtiu mersul ºi statul poporului. Creºtinul cel greu sã nu îngreuieze inima preotului ºi sã nu fure hrana, tatã. Sã nu se facã creºtinul
fur de cele sfinte, ºi sã fie creºtinul împãcat cu Domnul ºi cu
pãstorul ºi cu apostolul ºi cu vestitorul, ºi sã-ºi dezveleascã
creºtinul viaþa ºi inima înaintea Domnului, înaintea bisericii
ºi nu pe furiº ºi nu sã îngreuieze inima preotului.
Nu te poate ajuta numai preotul, tatã, nu aºa, sã nu faci
aºa ceva. Preotul doar sã-þi facã rugãciunea de împãcare cu
Mine ºi cu poporul. Auzi tu? Rugãciunea de împãcare cu
Mine ºi cu poporul, tatã. Cel ce mai are de ascuns ceva, acela
este fur. La împãcare cu Mine nu poþi veni pe ocolite, ci pe
drumul cel vãzut, tatã.
Fiþi atenþi, cã se duc la spovedanie creºtini care nu cred
în lucrarea Mea, care cârtesc, care hulesc, care pun piedici
celor ce merg, care vã învinuiesc de mândrie. Aceia sã stea la
stânga ºi sã nu ia din masa poporului Meu. Aceia sã se ducã
sã ia de la rãstignitorii Mei, care Mã dau spre vânzare pe bani,
cã o mulþime de creºtini au nãdejde în preoþii din lume, dar
Eu în aceºti preoþi n-am nãdejde, de vreme ce sunt rãstignitorii Mei. Ei nu stau rãstigniþi cu trupul lor, ei calcã poruncile
Mele ºi Mã vând pe Mine la lume pe bani, ºi cu banii îºi fac
nevoile lor. Dar preoþii care au rãmas cu sfinþenia ºi cu lucrarea aceasta de cuvânt, sã stea rãstigniþi pe cruce ºi aºa sã dea
Trupul ºi Sângele Meu la creºtinii Mei, cã Eu, mãi fiilor, de
pe cruce am dat Trupul ºi Sângele Meu la cei ce au crezut în
Mine, la cei ce cred în Mine; de pe cruce ºi nu din desfãtãri
trupeºti, ci din rãstignire trupeascã, fiilor.
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Am rostit cuvânt cã voi aduce lecþie de viaþã pentru
slujitorul de la Urziceni ca sã-l învãþ ºi pe el ce va sã zicã sã
poþi fi preot cu aceastã lucrare.
Mãi copilule plãpând, tu, tatã, Mã iubeºti, dar nu ºtii
cum sã Mã iubeºti. Ia aminte la sfatul Meu de azi, ºi sã zici
mereu aºa: „Doamne, sã fiu în inima Ta, cã în inima Ta e numai ca în cer, numai ca Tine, Doamne, numai pe cruce cu
trupul ºi în cer cu sufletul. Nu Te mai rog sã fii Tu în inima
mea, cã în inima mea sunt eu, iar Tu eºti sfânt, Doamne. Ia-mã
sã fiu eu în inima Ta, sã fiu cuprins de inima Ta, unde e numai cer. ªi atunci când eu mã uit spre pãmânt, dã-mã din inima Ta afarã, ca sã vãd ce este ameþeala ºi sã nu mai voiesc
sã ies din Tine, Doamne, cãci Tu eºti curat ºi sfânt“. Aºa sã
te rogi, copile plãpând, ºi sã nu te superi pe Mine cã-þi zic plãpând. Eºti plãpând ºi cu inima, ºi cu trupul, ºi cu puterea sufletului, ºi de aceea îþi zic sã te laºi Mie ca sã te plãmãdesc
din nou. Sã nu doreºti, tatã, sã fii mai mare decât ceilalþi fraþi,
cãci Eu pe apostoli i-am numit fraþii Mei, M-am numit frate
cu ei, Eu, Cel ce M-am coborât din cer. Sã slujeºti cu iubire
ºi cu supunere fraþilor Mei, cã poporul acesta e popor de fraþi
ai Mei, tatã. ªi dacã Eu Mã plec la suferinþa ºi la dragostea
lor, apoi tu sã nu faci altfel ºi sã nu doreºti sã fii mai mare ca
Mine. Eu M-am aºezat cu pãcãtoºii ºi cu suferinzii la masã, ºi
i-am fãcut creºtini ºi fraþi ai Mei ºi fii ai împãrãþiei Mele, ºi
pe nimeni n-am alungat din cei ce veneau dupã Mine, din cei
ce voiau cu Mine. Tot aºa sã faci ºi tu, tatã, cãci Eu te numesc
fratele Meu dacã semeni cu Mine în lucru ºi în iubire ºi în
jertfire. Am învãþat azi pe lucrãtori, ºi ai învãþat ºi tu azi. Iatã,
nu puteam sã Mã bucur în cetatea aceea în care tu erai stãpân.
Eu, unde este stãpân, nu Mã mai bag ºi Eu, dar am lucrat pe
de lãturi ca sã te dezbar de dorul de stãpânire ºi þi-am spus cã
una este împãrãþia ta întru tine ºi întru ale tale, ºi alta este împãrãþia Mea întru tine ºi cu tine ºi cu ale tale, cã Eu, tatã, nu
te pãgubesc de ale tale când împãrãþesc Eu viaþa ta, ci, din
contra, te împodobesc ºi cu ale Mele, ºi facem o împãrãþie cereascã din împãrãþia ta atunci când tu Mã cunoºti de Dumnezeu peste toate.
Þi-am dat, tatã, o proptea de la Mine, cã tu erai plãpând, ºi eºti încã plãpând, ºi nu l-am trimis pe acesta într-o
cetate de pace, ci într-o cetate de rãzboi l-am trimis. Þi-am dat
aceastã proptea, ca sã te pot alege apoi ºi pe tine, ºi sã întocmesc o cetate a poporului Meu din cetatea în care eºti tu slujitor, cã M-am lãsat gãsit de cei ce nu Mã cãutau. Am gãsit
acolo o mânã de fete, ºi am zis sã le fac fete ale Ierusalimului,
ºi ca sã le fac, Îmi trebuia temelie pentru aceastã zidire. Ai vãzut tu ce am fãcut Eu, tatã? Cãci când tu ai venit la Mine, Eu
te-am primit, chiar dacã nu te-ai lepãdat de tine. Te-am primit
ºi te-am aºteptat, ºi te aºtept sã te lepezi de tine, cã dacã era
sã te aleg Eu, Eu nu te alegeam, ºi mai întâi Mã uitam la statura ta, la voinþa ta întru Mine, ºi apoi lucram ca sã te întocmesc dupã voia Mea, dacã voia ta ar fi tras spre Mine, ºi numai dupã aceea te alegeam. Dar tu Mi-ai luat-o înainte ºi ai
venit, ºi Eu a trebuit sã Mã aplec în faþa ta, pentru cã Eu în faþa celui ce este mare Mã plec, tatã. Aºa scrie în lege, ºi Eu aºa
fac, ºi dupã aceea lucrez sã-l cobor pe cel mare de pe tronul
sãu ºi sã-l iau întru slujirea Mea, cãci slujirea Mea este aºa
cum M-am arãtat Eu între oameni, rãstignit ºi rãbdãtor, ºi
apoi înviat din rãstignire. Eu numai dupã rãstignire Mi-am
dovedit deplina Mea dumnezeire, ºi am arãtat-o oamenilor
care credeau în Mine, cãci credinþa face minuni, nu altceva
face minunile. Credinþa omului face sã se vadã lucrarea Mea
prin minuni, ºi þine minte ce te învãþ Eu acum ºi ce scriu Eu
în carte acum. Un creºtin credincios poate sã facã din orice
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om pe care-l are în cale un preot al minunilor. Dacã preotul ar
fi bun ºi credincios ºi drept, ºi dacã cel care vine la preot nu
crede cele cerute de la Dumnezeu, nu face Domnul minune,
tatã. Crede tu ce-þi spun ºi adu-þi aminte cele ce spuneam Eu,
cã aºa spuneam: «Crezi tu cã Eu pot sã te ajut? „Da, Doamne, cred, ajutã-mi sã cred“». Iar Eu, întru smerenia Mea, îi
dãdeam dreptul de fãcãtor de minuni unui astfel de om, ºi îi
spuneam: «Mergi, fie dupã credinþa ta», sau îi spuneam:
«Du-te în pace, credinþa ta te-a mântuit». Acestea toate le iau
din lucrarea Mea ºi þi le amintesc, tatã, ca sã te deprinzi cu
smerenia Mea întru tine, ca sã crezi aºa cum credeam Eu când
Tatãl Meu lucra minuni la credinþa omului.
Iatã astãzi cum se ridicã preoþii, ºi nu e bine aºa, tatã.
Nu e bine fãrã de alegerea Mea, nu e bine, ºi nu crede preotul
de azi cã nu e bine aºa.
Cum ar trebui sã se aºeze un preot? Cei ce aºeazã
preoþi, aceia trebuie sã semene cu Mine, Cel ce am aºezat
preoþi, iar preoþii trebuie sã fie numiþi dupã ce sunt cercetaþi
aºa cum scrie în Scripturi. Cel ce este sã fie ales preot, acela
trebuie sã nu fie nãscut din desfrânare, ºi trebuie sã fie ridicat
din cetatea sa, ca sã-l cunoascã bine cei din cetate; trebuie sã
fie ales la aceastã slujire dintre cei mai buni. Iatã, tatã, cum se
lucreazã. Se lucreazã aºa cum am lucrat Eu în poporul Meu.
Iatã cum aºez Eu preoþi ºi slujitori. Eu ridic din poporul Meu,
nu iau din altã parte, nu iau din altã viþã, nu iau din lume pentru poporul Meu. Altfel nu e ca Mine, ºi e ca lumea. Eu din
poporul Meu M-am ridicat, tatã. Eu din Israel M-am sculat ºi
am slujit celor credincioºi din Israel. Iatã ce am început Eu cu
poporul Meu, cã am ales un copil curat din poporul Meu ºi l-am
fãcut începãturã nouã de preoþie sfântã ºi l-am dat spre creºtere duhovniceascã pe acest copil, ca sã-l deprind sã fie sfânt
ºi credincios ºi aplecat înaintea Mea ºi a cuvântului Meu, ºi i-am
ursit hãinuþa pe care o poartã acum, ºi nimeni din afara
acestei lucrãri nu poate sã se fãleascã cu lucrul Meu din
aceastã lucrare. L-am luat ºi l-am scuturat de cea mai micã
urmã de lumea în care a fost þinut pânã la naºterea lui de sus;
l-am trecut prin suferinþã ºi prin încercãri, ºi apoi l-am luat ºi
l-am numit prin cuvântul Meu ºi l-am hrãnit cu lapte ºi miere,
ºi dupã creºterea lui cea întru Mine l-am pus înaintea Mea ºi
l-am învãluit în cãmaºa harului Meu, cã altfel nu se poate lucra în aceastã grãdinã, în aceastã lucrare. Nu l-am luat din
mijlocul cãrþilor, ºi l-am scris pe el în cartea Mea ºi l-am învãþat Eu carte, cã el n-a tânjit sã se facã mare prin oameni.
Eu aºa lucrez, ºi am începãturã nouã ºi am luat-o de la
capãt, cã n-are, tatã, cine sã mai ungã în vremea aceasta, cãci
rãstignitorii Mei nu pot numi în lucrul Meu. Eu am lucru
curat ºi deosebit, prin sfinþenie, ºi fiii Mei sã nu se atingã de
ce nu este curat, cã dacã se atinge fiul acestei lucrãri de ceea
ce nu este curat, Eu nu-l primesc pe acela, dupã cum este
scris: «De ce este necurat sã nu vã atingeþi, ºi Eu vã voi primi
pe voi, ºi prin voi voi primi pe cei ce vin spre sfinþenie, ºi Îmi
veþi fi Mie fii, iar Eu vã voi fi Tatã».
Iatã, tatã, începãturã nouã ºi grãdinã nouã ºi cuvântul
Meu întru ungere cereascã! Iar dacã tu te vei lãsa numai întru
învãþãtura Mea, Eu voi face ºi peste tine aºezare de la Mine,
aºa cum am lucrat ºi peste încã un slujitor pe care l-am pus sã
lucreze în poporul Meu, dar l-am numit prin dreapta fiilor
Mei, care sunt începãturã nouã, cãci iarãºi am luat-o de la început. Piatra aceasta ºi ungerea aceasta se numeºte Alfa ºi
Omega. Am despãrþit încã o datã veacurile, începând cu
aceastã piatrã care se numeºte Alfa ºi Omega, început ºi sfârºit. Dar aºtept, tatã, cuvântul tãu pentru tine, ºi apoi îl trec între mãrturii, ºi apoi ar fi sã-þi dau lucru cu ungere, cãci masa

Mea nu stã la un loc cu masa lumii. Tu pentru lume trebuie sã
stai într-un fel, iar pentru masa aceasta, în alt fel, dar pentru
asta trebuie sã te propteºti în lucrãtorii Mei, în temelia Mea,
tatã. Cel ce þi l-am dat sã te poarte în braþele sale întru lucrarea Mea, o, puþini de tot au fãcut ce a fãcut el. El, ca ºi apostolii, a plecat din pãmântul sãu ºi din neamul sãu ºi a mers cu
Mine ca sã pãzeascã turma Mea. Lasã-te purtat de mânuþa lui,
cã mânuþa lui e binecuvântatã prin cuvânt, ca sã te þinã de mânã sã nu cazi, sã nu te zgârii, sã nu te agãþi de ceva strãin. ªi
cautã, tatã, sã fii tot mai rupt de lume ºi de obiceiul acesta.
Staþi în grãmadã mereu, acolo unde aveþi culcuº pentru voi în
numele Meu, cã Eu am scris cetate din cetãþile Mele ºi locul
de creºtini de la Urziceni.
Iar pe cel ce este dat de la Mine la voi, îl rog Eu, Domnul, sã-ºi înmulþeascã rãbdarea ºi bãrbãþia ºi veghea ºi cercetarea, tatã. Eu îl voi cerceta pe el deosebit, aºa cum deosebit
cercetez pe lucrãtori, ºi îl voi învãþa mereu cum sã stea el înaintea Mea ºi înaintea ta, cetate de la Urziceni, cãci acum ai temelie. Acolo, tatã, trebuie trup rãstignit, cã nu e rãstignit.
Acolo, cel ce face hranã pentru oile Mele, trebuie sã-ºi rãstigneascã bine trupul, sã-l batã bine în cuie ºi sã nu scoatã mâinile din cuie, cã dacã le scoate, acelea sunt mâini libere, ºi nu
e rãstignitã mâna liberã. Fiþi atenþi la cuvântul Meu ºi trãiþi-l,
tatã, ºi faceþi-vã voinici cu aceastã hranã, ca sã Mã uit cu drag
la voi ºi la creºterea voastrã ºi la întregirea voastrã, ºi sã nu
slãbeascã veghea strãjerului Meu care este dat acolo la veghe.
Mãi iubiþii Mei, este astãzi a doua zi din praznic, este
praznic trei zile, tatã, iar azi serbãm pe botezãtorul României,
Andrei apostolul, ºi tot lângã Verginica îl serbãm. În ziua care
a trecut am scris sãrbãtoarea cuvântului de sfinþire ºi de pecetluire a grãdinii Sfintei Sfintelor, a altarului cel coborât din
cer pe pãmânt. Iar în ziua care urmeazã, mãi fiilor, serbãm pe
Verginica, tatã, ºi iatã praznic lung peste jertfelnicul de nou
Ierusalim.
Am stat în sfat cu voi întru creºtere ºi staturã duhovniceascã, tatã. Toþi lucrãtorii cei numiþi, sã lucreze unul în jurul
altuia ºi în jurul cuvântului Meu venit pe nori. Învãþaþi poporul cum sã creadã în Mine prin cuvântul acesta venit pe
nori. Cercetaþi inima poporului Meu, ºi inimioarele cele moi
ale celor tineri, cãci mult îi iubesc. Ei se luptã sã placã Mie,
tatã, dar trebuie ajutaþi. De aceea am ales între lucrãtori ºi tinerei mai mãricei cu mintea ºi cu ungerea. De aceea, tatã,
v-am ales pe toþi, ºi iatã, ºi copiii Mei de la iesle sunt mititei,
dar nimeni sã nu dispreþuiascã tinereþea lor. Sã-i ascultaþi pe
cei ce Mã ascultã ºi sã vã muºcaþi limba dacã ea ar da sã se
miºte spre clevetirea unºilor Mei. Spãlaþi-vã de acest pãcat, ºi
sã se opreascã pãcatul acesta.
E praznic sfânt ºi mare, tatã. Sãrbãtorim pe Verginica
ºi ziua ei de înãlþare, ºi pe încã o fiicã iubitã, care a lucrat în
poporul Meu, ºi care lucreazã ºi din cer, cãci a fost mare între
lucrãtori, ºi mare este ºi din cer, ºi stãruie pe lângã toate puterile cereºti pentru tine, Israele. Este cea care a stat lângã
Verginica patruzeci de zile în vremea ei de post. Mã voi strecura cu cuvântul lui Verginica, ºi mult aºteaptã Verginica, ºi
va avea cu ea pe fiica cea care a avut-o lângã lucrul ei.
Israele, e praznic mare, tatã, ºi trebuia sã fie mare ºi cu
tine, Israele.
Ierusalime, vino spre creºtere ºi te grãbeºte sã creºti, ca
sã vezi tainele cele ascunse ale acestei lucrãri de cuvânt dumnezeiesc.
Pãstorii Mei, sã fiþi fericiþi, tatã, cã iatã ce avem! Avem
fii din fii, ºi vom merge lucrând, nu vom sta, cãci iatã, lucrãm, ºi mult aº fi voit sã fi lucrat de mult aºa. Fiþi cu duh de
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bucurie, iubiþii Mei pãstori, cãci Israel se va întãri. Ceea ce
este de întãrit, se va întãri, iar ceea ce este de îndoit, se va îndoi, ºi vom deosebi acest popor. Dar aceastã lucrare se va face din cer ºi nu de la voi; de la Tatãl ºi nu altfel, mãi fiilor.
Pãstorii Mei, fiþi pildã mai mult ca oricând. Iatã, voi veni cu
Verginica ºi ea vã va aduce poveþe de Duh Sfânt, cã Eu sunt
cuvântul ei, ºi cu cuvântul ei vom pecetlui praznicul cel lung
al acestei grãdini, care stã înaintea poporului Meu spre slujbã.
Aduceþi pe surioara lui Verginica sã audã cuvântul Meu
ºi sã se întãreascã ºi ea cu voi. Aveþi grijã de ea, aveþi cu toþii
grijã. Nu de cele pãmânteºti, cã pe acelea le are, dar aveþi grijã de Mine, ca sã fiu cu ea întru dreptate, cã iatã, poporul cel
fãþarnic s-a prãbuºit, dupã cum este scris: «Îi voi prãbuºi prin
gura profeþilor Mei».
Aveþi grijã unul de altul, ºi sã vã potriviþi la lucru cu
Mine, tatã. Eu vã ating cu mâna Mea, Eu vã dau pacea Mea.
Pace vouã, fiilor! Harul Meu vi-l dau vouã, ca sã aveþi har ºi
sã daþi peste Israel lucru cu har.
Pace vouã, ºi înãlþare vouã întru Duhul Sfânt! Amin,
amin, amin.
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Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului
Omul nou: om nãscut prin cuvântul Domnului. Grãirea sfintei
Virginia cu poporul ºi cu pãstorii lui.

E

zi de sobor ceresc peste grãdina începutului cel
nou, de nou Ierusalim, iar Eu, Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, însemnez prin cuvânt aceastã zi
ºi aºez cuvântul în carte, ºi de aceea rostesc mai întâi: pace!
Pace vouã, fii ai grãdinii cuvântului Meu, cãci în grãdina în care sunteþi aºezaþi, se lasã din nori glasul Meu peste
grãdinã, râu de cuvânt, izvorât din cer, care-ºi are curs în nori
ai slavei, mãi fiilor, nu în nori de ploaie, tatã, ci în nori de
ploaie de cuvânt, ºi curge cuvântul din râul sãu ºi udã aceastã
grãdinã, precum norii de ploaie udã cu apã pãmântul.
Eu sunt Domnul, Cel ce umplu pãmântul ºi cerul de
glasul cuvântului Meu, dar cine, tatã, Mã aude? cã nu are nimeni urechi de auzit, nu are lumea credinþã în lucrarea lui
Dumnezeu cea dintre început ºi sfârºit, cea de ºapte veacuri
ºi mai bine, ºi iatã, aceastã profeþie de ºapte vremi s-a împlinit, ºi dacã s-a împlinit, s-a sfârºit, ºi Eu am luat-o de la capãt
ºi aºez nestricãciune pe pãmânt, aºez om nou pe pãmânt, om
nãscut din cuvânt. Nu mai aºez om fãcut, ºi aºez de data
aceasta om nãscut prin cuvânt. Eu numãr din nou de la capãt,
încã un pic mai numãr, un pic, un pic, ºi nu mai numãr apoi,
cãci timpul se face sul ºi nu se mai numeºte timpul timp.
Mãi fiilor, de când a început sã se numere timpul? Iatã
tainã vã spun vouã azi, cã timpul s-a numãrat de om ºi ºi-a început numãrãtoarea dupã ce omul a fost aºezat pe pãmânt,
dupã ce Eu l-am luat pe om din Eden, dupã ce omul a luat
ºtiinþã, tatã. În Eden era altfel omul, nu era cum este acum,
mãi fiilor, ºi e mare tainã omul din Eden. De aceea vin mereu
ºi te rog, fiule de azi, sã nu mai cauþi sã ºtii nimic din cele de
pe pãmânt, din cele de la om, cãci omul era altfel în Eden ºi
nu ºtia ce ºtie omul de pe pãmânt. Altfel a fost omul întocmit,
nu cum este el acum. ªi numai dupã ce s-a fãcut altfel decât
era în Eden, numai dupã aceea a fost sã numere omul, ºi ºi-a
numãrat timpul sãu; ba a numãrat ºi timpul sãu din Eden, dar
dupã aceea, tatã, cãci dupã ce a gustat din cele oprite, omul a
ºtiut ce ºtia Dumnezeu.
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Timpul, mãi fiilor, s-a numãrat începând cu ieºirea
omului din rai, ºi iatã, una este legea raiului, ºi alta este legea
omului de pe pãmânt, ºi mare tainã poartã aceastã piatrã pe
care sunteþi voi aºezaþi prin cuvânt, iar pe piatra voastrã este
sãpatã Verginica, trâmbiþa Mea cea de apoi. Verginica este
piatra voastrã, ºi aceastã temelie a scris sfârºit peste timpul
omului, mãi fiilor. E greu de înþeles aºa precum în cer, chiar
ºi de voi e greu de înþeles, pentru cã voi încã sunteþi pe drum,
ºi pentru cã Eu încã Îmi continui drumul spre venirea cea vãzutã. În cer, mãi fiilor, nu tot aºa se vorbeºte. Cu cerul e altã
lege; e lege de rai cu cei din cer, care ºi-au recãpãtat sufletul
ºi trupul ca în rai. E grea aceastã tainã adâncã, dar suntem pe
drumul ei, mãi fiilor, ºi îi vom ajunge capãtul, ºi ea se va descoperi, ºi se va cunoaºte bine Scriptura cea de rãscumpãrare
a trupurilor, Scriptura cea de Eden veºnic ºi nezdruncinat,
cãci Edenul aºteaptã pe cei de pe urmã, care au cheia de la
Dumnezeu. Amin.
Verginica este cu Mine, este întru Mine, ºi Eu întru ea
sunt, ºi suntem veniþi cu mare bucurie, cu mare slavã cereascã
ºi cu mare aºezare de slavã, cãci ea este trâmbiþa Mea, precum pe pãmânt a fost, precum în trup a fost. Dar iatã ce trâmbiþeazã ea, cãci pãmântul ºi trupul se fac noi, ºi se împlineºte
Scriptura aceasta.
Verginico, intrã, tatã, în carte, cã de mult n-ai intrat.
Cartea Noastrã e poarta Noastrã spre cei din trup, ºi ei mãnâncã din carte ºi se fac nestricãcioºi; se fac, pentru cã mãnâncã din cer, Verginico. O, intrã, tatã, în carte ºi dã-le sã mãnânce ºi sã-ºi desãvârºeascã ochii ºi cuvântul proorocesc, care este aºteptat de cer. Pace þie, Verginica Mea! Cuvântul tãu
sunt Eu, iar tu eºti cuvântul Meu. Amin.
ace þie, grãdiniþa mea de fii, grãdiniþa mea
de copii! Mã uit peste statura fiilor mei, ºi
vin cum vine o pasãre cu boabe în cioc ºi le dã la pui boabe.
O, mãi fiilor, mare este pentru cer taina acestei grãdini,
ºi mare sã fie ºi pentru voi, ºi mari sã fiþi ºi voi, dupã cum
taina în care staþi e mare.
Suflã Duhul Sfânt peste grãdinã. Iatã, mã aºez în carte.
Îl las mereu pe Domnul, mãi copii, cã poporul meu e slab în
credinþã ºi nu înþelege bine ce a fost ºi cum a fost Domnul
întru mine. E plãpând poporul în credinþã ºi abia crede în cuvântul rostit de Domnul. De aceea fac eu aºa, de aceea nu-mi
mai grãbesc graiul spre carte, dar de popor nu mã despart, ºi
îl slujesc mereu, ºi îi aduc mereu cerul, ºi îl îngrãdesc de peste tot cu pazã, cãci locul meu este poporul meu, ºi vreau sã
fac din el cer pentru Domnul ºi pentru mine ºi pentru cer.
O, e mare fericire în cer când Domnul grãieºte peste
poporul acesta! Domnul grãieºte cu omul, ºi cerul îºi face
urechi de auzit cu ajutorul trupului lui Israel, ºi sã ºtiþi, mãi
copii, cã e dornic cerul sã vã ajute, e dornic sã vã audã cerându-i voi ajutor. Sunt dornici sfinþii sã coboare la voi ºi sã
lucreze platã pentru voi ºi credinþã prin voi. Mi-e dor, fiilor,
sã lucrez prin voi, ºi ce mare bucurie e pe duhul meu când aud
copiii cã mã strigã spre ei, cã mã cheamã sã lucrez pentru ei,
cã mã trimit sã lucrez pentru ei ºi cã îmi dau de lucru pentru
binele ceresc al lor!
E mare taina lui Dumnezeu care a fost lucratã prin
mine, cãci eu Îl acopeream pe Domnul cu trupul meu, ca sã
poatã sta înaintea lui Israel cel de azi, cã omul, fiilor, nu poate
vedea pe Dumnezeu ºi sã rãmânã omul viu, dar fiul cel credincios din lucrarea aceasta, a priceput bine ºi a crezut bine
taina lui Dumnezeu în trupul meu, ºi iatã tainã, cã Domnul a
fost în mijlocul acestui popor ºi mulþi nu L-au cunoscut nici
mãcar prin credinþã. Cu Moise vorbea Domnul din nori ºi din
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rug ºi din vãzduh ºi din cele nevãzute, ºi Moise credea fãrã sã
vadã faþa Domnului, ºi faþa Domnului era aceea a împlinirii
cuvântului Sãu, rostit cãtre Moise.
Dar faþa Domnului de azi, ce este, mãi copii? O, ºi veþi
vedea tot mai desluºit de acum faþa Domnului în împlinirea
cuvântului Sãu. Aceasta este faþa lui Dumnezeu: împlinirea
cuvântului lui Dumnezeu, iar împlinirea cea tainicã a cuvântului Sãu este faþa cea nevãzutã a Domnului. Aceastã împlinire tainicã a celor nevãzute e lucrare mare, mãi fiilor. Cele
nevãzute lucrate de Domnul prin acest popor ºi înfãptuite prin
cuvântul Sãu, rostit peste acest popor martor, aceste împliniri
nevãzute sunt multe de tot, multe ºi mari ºi minunate, ºi vã
aºteaptã, mãi fiilor credincioºi. Taina celor nevãzute e o tainã
frumoasã, ºi de aceea Se luptã Domnul sã vindece ochii acestui popor ca sã vadã cu ei cele ce ochiul omenesc nu a vãzut
ºi la mintea omului nu s-au suit.
O, mãi fiilor, eu am cu mine pe sora Leana, ºi se bucurã
cu mine, ºi eu mã bucur cu ea, ºi ne bucurãm cu toþii, fiilor.
Ea a umblat mult lângã mine pe vremea trupului cel vãzut al
nostru, ºi tot mult umblãm ºi acum, cãci mulþi din poporul
acesta o cheamã în rugãciunea lor, ºi ea se grãbeºte sã le împlineascã lipsurile de putere, cãci ea are putere ca în cer, ºi are
trecere uºoarã ºi pãtrunde uºor pe unde nu poate omul pãtrunde. Aºa este cel ce este cu cerul. Ea a avut mare smerenie
în trup, ºi tot aºa lucreazã ºi în cer, faþã de toþi sfinþii. Cel ceresc care a venit din aceastã lucrare, are trecere mare, mãi
fiilor. Rugaþi-vã la cei din cer care sunt din aceastã lucrare.
Mãi copii, sã nu mai suferiþi. Vã încurcã suferinþa. Eu voiesc
sã nu fie suferinþã în poporul meu, sã nu mai fie nici în trup,
nici în duh. Dar suferinþa cea în duh lãcrimeazã cerul. Suferinþa cea în trup vã lãcrimeazã pe voi, iar suferinþa cea în duh
lãcrimeazã cerul ºi puterea cerului. O mulþime de lucruri v-aº
spune eu acum de prin poporul nostru, dar vreau sã fiþi cu
bucurie, cã azi e zi de praznic sfânt, ºi eu serbez la voi. Nu
vreau sã mã plâng la voi. Vreau sã serbez ziua mea de înãlþare când eu m-am unit cu cerul pentru mijlocire la Dumnezeu, pentru ca sã port spre cer pe poporul meu.
Iatã, timpul cel de pânã acum s-a depãnat ºi ºi-a sfârºit
depãnarea, cãci voi, mãi fiilor, sunteþi numiþi în cer începãturã nouã, dupã cum a fost fãgãduinþa în Scripturi despre
Paºtele cel nou pe care Domnul îl aºeazã în împãrãþia Sa,
fiindcã aici este împãrãþie cereascã. Împãrãþie cereascã înseamnã acolo unde toþi mãnâncã Paºtele Domnului. Tinereþe
fãrã de bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte este acolo unde în fiecare zi se mãnâncã Paºtele Domnului întru sfinþenie. E îngrozitoare pentru duhul rãu aceastã tainã de viaþã fãrã de moarte,
cãci viaþa fãrã de moarte este Domnul Iisus Hristos fãrã de
oprire în om. ªi fiþi atenþi, copiii mei, ca sã arãtaþi bine înviaþi
prin acest veºnic Paºti al sãrbãtorii Mielului lui Dumnezeu,
cãci voi prin Sângele Mielului lui Dumnezeu aþi biruit. Voi nu
trebuie sã fiþi pãmânteºti, cã mare este taina care vã cuprinde
pe voi. Voi sunteþi semnul lui Dumnezeu între vremi, ºi duceþi
acest semn pânã la toate marginile, cãci judecata Domnului se
scrie de Dumnezeu pânã la margini. Amin.
Se binecuvinteazã masa mea de praznic cu voi, ºi cele
ce veþi gusta din masa mea, ºi sã vã fie fruct de sãnãtate de
duh ºi de trup ºi de pace, mãi fiilor.
Se binecuvinteazã credinþa ºi viaþa ºi împlinirea cea cu
Domnul, pentru surioara mea, ca sã aibã putere cu Domnul
surioara mea. Iatã, trag în jurul ei hotar ºi însemnez hotarul ºi
curãþ mereu cele ale ei ºi îi dau de la Domnul îngeri îngrijitori
ºi ºtergar ceresc, ca sã fie mereu ºtearsã de necurãþia din jur,
ºi îi dau putere sã vã asculte. Sã vã asculte ºi sã vã iubeascã

ºi sã vã vesteascã la poporul meu cel credincios ºi la cel necredincios; ºi îi dau duh ºi cuvânt bun ºi drept; ºi îi dau duh
de ascultare ºi de atenþie, iar voi sã-i vestiþi aceste daruri pe
care eu azi i le dãruiesc, ºi o rog sã facã mai des rost de rugãciuni de dezlegare ºi de împãcare ºi de curãþire, ca sã aibã
ea putere din puterea cea bunã, ºi sã vã asculte pe voi, copii
ai cuvântului lui Dumnezeu. Cine iese din cuvântul vostru,
iese din cuvântul lui Dumnezeu, dar poporul acesta nu pricepe aceastã înfricoºatã tainã în care voi staþi.
Se binecuvinteazã pãstorii, mãi copii, ºi sã se îmbrace
cu putere ºi sã înþeleagã bine cum vine aceastã îmbrãcãminte
ºi din ce este alcãtuitã aceastã armãturã. Peste ei sã nu-ºi facã loc descurajarea, dar sã nu-ºi lucreze descurajare, ºi, din
contra, sã-ºi cureþe din jurul lor tot ce pot curãþi cu mâinile
lor, iar pe celelalte sã le lase în grija Domnului. Eu le dau dar
de sãnãtate, cã mult este de folos acum darul acesta. Eu le dau
darul rãbdãrii ºi al bunei prevederi, dar le-am dat daruri mari,
le-am dat fii lucrãtori, le-am dat toiag fãgãduit încã de mult,
dar eu nu ºtiu cât au înþeles ei atunci.
Iar vouã, fiilor din grãdiniþã, care luaþi ºi vestiþi împãrãþia cerurilor, vã dau puterea împlinirilor peste voi; vã umplu
guriþele cu izvor de râuri de ape vii, cu izvor de minuni lucrate prin cuvânt, ºi cu duh de îndrãznealã peste vremea care
îºi vede, de-acum, hotarul. Voi, ºi piatra pe care staþi, purtaþi
semnele Alfa ºi Omega, dar sã fiþi desãvârºiþi întru aceastã
credinþã.
Pe cei doi vestitori îi îmbrac în armãturã cereascã ºi le
lipesc aripioare ca sã poatã zbura pe deasupra rãului pãmântului. Eu binecuvintez locul unde-ºi aºeazã masa de vestire a
Noului Ierusalim ºi a întoarcerii omului spre cele nestricãcioase. Eu binecuvintez intrãrile ºi ieºirile lor ºi cuvintele lor,
ºi voi face din cuvintele lor sãbii de Duh Sfânt, sãbii de foc ºi
parã de foc, ca sã învieze sufletul omului cel pãmântesc.
Se binecuvinteazã cele ieºite din carte înaintea oamenilor. Sã ia oamenii ºi sã mãnânce cuvântul lui Dumnezeu; sã
mãnânce ºi sã-L simtã pe Dumnezeu.
Se binecuvinteazã paza cereascã, cea care este în jurul
lui Israel ºi cea care este în jurul grãdiniþei mele de copii.
Sfinþii arhangheli Mihail ºi Gavriil sunt în faþa ocrotitorilor
cereºti.
ªi iatã, binecuvintez cu binecuvântare cereascã pe cei
mai mititei, pe cei mai moi, pe copiii cei tinerei care urmeazã
aceastã lucrare, pe cei ce cântã în mijlocul lui Israel, pe cei ce
strigã la mine. O, eu îi iubesc ºi îi cercetez ºi lucrez în gândul
ºi în mintea lor ºi le fac curat în inimã, dar lucrez prin voi, copii lucrãtori. Eu stau în voi la lucru, ºi voi sã vã adunaþi spre
lucru duhovnicesc, cã mare bucurie e pe cer ºi pe mine când
are cerul la cine veni, când are unde sã-ºi plece capul ca sã
asculte cântarea celor rãscumpãraþi.
Binecuvintez pe cei ce sunt învãþaþi de cer, ºi pe cei ce
învaþã din cer; pe cei ce se lasã învãþaþi, ºi pe cei ce învaþã în
numele meu, cãci eu sunt învãþãtoare în poporul meu, ºi
lucrez prin fii.
Iatã, ziua cea lungã de prãznuire o pecetluiesc cu cuvântul meu cel ceresc. Pace þie, Israele iubit, care mã iubeºti!
Iubeºte-mã, cã eu mult te iubesc.
Pace þie, grãdiniþa mea de copii! Luaþi din grãdiniþã ºi
daþi aceastã hranã ºi celorlalþi din Israel, cãci grãdiniþa e la
mijloc, mãi fiilor. Pace vouã, întru sãrbãtoare binecuvântatã!
Eu mã odihnesc întru ale mele ºi mã întãresc întru cele ale
mele, întru ai mei. Amin, amin, amin.
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