CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU DIN ANUL 1995

Praznicul Naºterii Domnului
Taina venirii Domnului atunci ºi acum, trup ºi cuvânt, „la glasul
arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui Dumnezeu“. Împlinirea proorociilor din Scripturi.

E

u cânt poporului Meu cântarea îngerilor naºterii
Mele din Fecioarã. Eu cânt cu îngeraºii care au
vestit naºterea Mea între oameni.
Pace þie, poporul Meu! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh, pace þie, poporul Meu, poporul Meu cel
nou! Eu cânt þie cu îngeraºii care au vestit naºterea Mea, dupã
cum a fost proorocia cea rostitã despre aceastã minune cereascã, despre naºterea Mea între oameni. Eu M-am nãscut
din Tatãl mai înainte de toþi vecii. Eu M-am nãscut din Dumnezeu, ºi din Luminã M-am nãscut, ca sã fiu Lumina oamenilor. M-am nãscut din Luminã, ºi sunt Luminã. Mai întâi a zis
Dumnezeu sã fie luminã, ºi a fost luminã dacã a zis Dumnezeu. Mai întâi s-a fãcut lumina, aºa a fost începutul celor vãzute ºi nevãzute. În ziua întâi s-a fãcut lumina la început, iar
la sfârºit, în ziua întâi din sãptãmânã Eu, Domnul, Lumina lumii, am înviat dintre cei morþi, dintre cei din întuneric, mãi
fiilor, în ziua întâi am înviat. Amin.
Eu cânt poporului Meu cântarea îngeraºilor naºterii
Mele din luminã. Slavã ºi mãrire întru cei de sus, slavã lui
Dumnezeu întru cei de sus, ºi pace pe pãmânt, ºi luminã pe
pãmânt, ºi bunãvoire între oamenii care au luminã, cei ce Mã
au pe Mine de luminã, cãci Eu sunt lumina oamenilor care
stau întru luminã.
Pace ºi bunãvoire peste ieslea cuvântului Meu, ieslea
Mea cea iubitã, despre care scrie în prooroci, ieslea în care-Mi
am sãlãºluire, cãci acest pãmânt în care-Mi am Eu ieslea
acum, este pãmânt proorocit ºi ales ca sã-Mi fie Mie petec de
pãmânt ºi vârf de munte ºi Sion binecuvântat, din vârful cãruia Eu stau ºi binevestesc bunãvestire de luminã cereascã
peste oamenii care-ºi aleg calea aceasta. Pace vouã, fiii Mei
de la iesle, strãjerii Mei cei mititei! Pace vouã, cã Mi-aþi fãcut
sãlaºul pãcii la voi, cã Mi-aþi dat voie sã-Mi fac prin voi sãlaº
de pace ºi de cuvânt peste pãmânt. Iatã cer nou ºi pãmânt nou,
cãci deasupra ieslei de la voi am cerul deschis, tatã. Deschid
mereu ºi cuvintez ºi Îmi las glasul peste pãmântul acesta nou.
O, sã nu doriþi nimic altceva. Vã este de ajuns harul Meu, mãi
fiilor mititei. Staþi înaintea Mea. Vã este de ajuns. Staþi, tatã,
ca sã pot Eu sta înaintea poporului Meu, aºa cum am stat înaintea lui Israel prin Moise.
Oamenii lumii îºi fac daruri unii altora când vine
aceastã sãrbãtoare. Acesta este un obicei rãmas din vremea
naºterii Mele când cei trei crai care au mers dupã stea au adus
daruri la ieslea naºterii Mele, au adus aur, smirnã ºi tãmâie, ºi
a rãmas de pomenire acest obicei, ºi a luat ºi lumea obiceiul

acesta. Dar lumea aduce daruri lumii; lume pe lume se cinsteºte, nu pe Mine, mãi fiilor. Dar iatã, Eu, Cel primit de ieslea necuvântãtoarelor, vã aduc din cer darul pãcii Mele ºi îl
pun peste voi, copii ai ieslei Mele, cã iatã, am ieslea sãlãºluire
ºi în vremea aceasta. Mai-marii bisericii din lume zic cã voi
sunteþi uscaþi ºi nu Mã primesc pe Mine prin voi. Ei zic cã voi
sunteþi sterpi ºi cã nu aveþi rod dumnezeiesc prin aceastã
lucrare de cuvânt. Dar iatã, ºi atunci a fost sã fiu primit pe
pãmânt în ieslea cu paie, ºi paiele M-au cunoscut ºi Mi-au încãlzit trupul Meu cel mic, care n-a gãsit loc sã vinã pe pãmânt, ºi a gãsit loc în paie. ªi astãzi, tot aºa, iar Eu fac din uscat verde, dar fac ºi din verde uscat, cã fãrã de cuvântul Meu
totul este uscat ºi secetos.
Slava Mea sã fie întru voi, copii ai ieslei cuvântului
Meu, ºi sã rodiþi bunãvoire peste poporul Meu cel din vremea
aceasta, peste poporul lui Verginica, mãi fiilor. Iatã tainã vã
spun vouã, ºi o despecetluiesc între ai Mei; vã spun despre taina venirii Mele atunci ºi acum. Scris este în Scripturi: «Domnul Însuºi, la glasul arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, ºi cei morþi vor învia întâi, iar cei
vii se vor îmbrãca întru nestricãciune, ºi moarte nu va mai fi,
ºi pururea vom fi cu Domnul apoi».
O, Ierusalime, iubitul Meu popor, aºa scrie în cartea
mãrturiilor, ºi precum magii credeau în proorocia cea despre
naºterea Împãratului lumii, ºi precum ei au înþeles din prooroci naºterea Mea ºi au crezut, ºi precum au plecat ei dinspre
rãsãrit dupã stea ca sã-L afle pe Cel nãscut din cer, ºi precum
ei au crezut prezicerilor cele din vreme fãcute de înþelepþii cei
de demult, aºa ºi tu sã crezi, ºi sã crezi mai bine ca aceia, fiule, cã aceia erau înþelepþi pãgâni, ºi aveau credinþã în profeþiile rostite pe pãmânt, dar tu, poporul Meu, eºti creºtin, ºi tu
trebuie sã crezi mai tare ca aceia, cã iatã, îþi desfac taina venirii Mele. Aºa scrie în Scripturi: «Însuºi Domnul, la glasul
arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va coborî
din cer».
O, Ierusalime, copilul Meu de azi, pruncul Meu, poporul Meu de azi! Eu am pus nume lui Verginica. O numeam
în mijlocul tãu trâmbiþa lui Dumnezeu, Ierusalime de azi.
Verginica s-a numit trâmbiþa lui Dumnezeu, ºi tu n-ai priceput
venirea Mea prin cuvântul cel rostit al Scripturii. Când M-am
coborât în trup prin Maica Mea Fecioara, am coborât la glasul
arhanghelului ºi am venit spre arãtare, iar acum am venit ºi
M-am coborât întru trâmbiþa lui Dumnezeu, dupã cum este
scris: «La glasul arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui Dumnezeu». Mã coboram din cer în ea, mãi poporul Meu, în trâmbiþa
Mea Mã coboram din cer, ºi eram înaintea ta în ea, ca sã te înviez pe tine ºi ca sã înviez morþii tãi, tatã, cã dacã tu auzeai
glasul Meu, îl auzea tot trupul tãu, tot poporul tãu, tot neamul
tãu, pânã la Avraam, tatã, pânã la al miilea neam al tãu, pânã
la Avraam, pãrintele celor credincioºi, ºi morþii tãi înviau la
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glasul trâmbiþei lui Dumnezeu, iar pe tine, cel ce erai viu, te
luam în lucrarea Mea ca sã stai în ea, copilul Meu de azi.
Ai stat tu în lucrarea Mea, mãi fiule? Iatã, tatã, am fãcut o sitã pe mãsura bobului de grâu, ºi acum se va vedea cum
ai stat tu în lucrarea Mea, copilul Meu din Ierusalim. Am fãcut sitã ºi voi cerne cu ea pe fiii acestui popor. În vremea lui
Noe am avut ºi atunci sitã, ºi am pus în sitã ºi atunci pe toþi,
ºi n-a rãmas în sitã decât bobul de grâu, bobul curat ºi întreg
în ascultare ºi în credinþã. În vremea aceasta am fãcut iarãºi
sitã pentru poporul Meu, ºi îi spun poporului Meu sã fie ca
grâul curat, ca bobul de grâu întreg ºi curat ºi nepãtat ºi neamestecat. Ce este întreg ºi împlinit ºi curat ºi sãnãtos va rãmâne în sitã, iar ce este mic ºi sterp ºi neîmplinit ºi strãin de
Mine va trece prin sitã. Eu nu mai am vremea înainte, cã Eu
am venit ºi am spus mereu cã fiii acestei lucrãri sunt încheierea veacului omului. O, puþini din Ierusalim au crezut cuvintele Mele. Le-au pus pe seama omului ºi nu le-au crezut de la
Mine, ºi dacã au fãcut aºa, au rãmas cu veacul acesta cei ce
n-au ºtiut sã creadã ºi sã se împlineascã. Sã fi zis copilul acestui popor, sã fi zis cum a zis Fecioara Maica Mea: «Iatã roaba
Domnului. Fie mie dupã cuvântul Domnului». ªi iatã, copile
din Ierusalim, dacã tu ai stat întru lucrarea Mea, se va vedea
acum, cãci în sita de alegere ºi de sortare va rãmâne bobul cel
întreg, ºi de aceea þi-am zis Eu mereu, sã te îndrãgosteºti de
Mine, Ierusalime, aºa cum ºi Eu, tatã, sunt îndrãgostit de tine.
Dar acum vreau sã-Mi vãd pe cel ce Mi-a fost credincios ºi
sã-l iau în sânul Meu ºi sã fiu pururea apoi cu el, dupã cum
scrie în Scripturi, cãci Verginica a fost trâmbiþa lui Dumnezeu
întru care Eu am coborât la tine ca sã te nasc, Ierusalime, ca
sã stai apoi îmbrãþiºat cu Mine ºi ca sã-þi dau îmbrãþiºarea
Mea ºi sã te numesc Ierusalim ºi sã te am la inimã, sã te am
în inima Mea cereascã, fiindcã Eu am inimã, fiule, am inimã
ca omul, ºi nu poþi sã spui cã nu am.
Eu M-am nãscut din om la glasul arhanghelului, ºi
M-am nãscut în chip minunat, iar Fecioara întru care am luat
trup a rãmas fecioarã ºi dupã naºterea Mea. Eu M-am nãscut
în chip minunat, ºi tu nu poþi sã înþelegi. Îþi trebuie credinþã
mare, tatã. Tatãl Meu M-a nãscut din Fecioarã, prin uºile închise M-a scos, ºi n-a stricat trupul Fecioarei, ºi a rãmas fecior trupul Fecioarei.
Femeia a fost luatã din bãrbat, mãi fiilor. A luat Dumnezeu o mânã de carne din coastele bãrbatului ºi i-a umplut
înapoi locul cu carne, de nu s-a mai cunoscut ce a luat Dumnezeu, ºi din carnea aceea a fãcut pe femeie, din carne ºi din
cuvânt a fãcut-o. Pe bãrbat l-a fãcut din lut ºi din cuvânt ºi din
duh, iar pe femeie a fãcut-o din bãrbat ºi din cuvânt, din carne
ºi din cuvânt. Eu când am ieºit din pântecele Fecioarei, tot aºa
am fost. M-a luat Tatãl din ea fãrã sã se cunoascã, fãrã sã strice trupul Fecioarei. Prin cuvânt M-a scos din pântecele
Fecioarei în care Mã sãlãºluisem la glasul arhanghelului.
M-am nãscut în chip minunat, în chip dumnezeiesc, mãi fiilor. Este scris, dar puþin se pãtrund cele scrise; este scris cã
dreptul Iosif a luat pe Fecioara la el acasã, dar n-a cunoscut-o
pânã ce a nãscut pe Fiul lui Dumnezeu. Când Iosif a vãzut pe
Fiul Cel nãscut lângã Fecioarã, atunci a înþeles desãvârºit,
atunci a crezut ºi a cunoscut desãvârºit minunea naºterii Mele
din Fecioarã, ºi apoi a mãrturisit, dar la puþini a mãrturisit, la
puþini ºi atunci, dar nici astãzi, nici lumea, nici creºtinii nu
ºtiu sã înþeleagã bine minunea naºterii Mele din Fecioarã.
O, Ierusalime, ce bine era de tine dacã ai fi citit ºi tu
profeþiile ºi Scriptura ºi tainele ei, ºi sã fi crezut, tatã! Ai fi
ºtiut ºi tu sã crezi ca magii, ca samarineanca ºi ca toþi cei care
cunoºteau cartea proorociilor. Samarineanca era de neam pã-

gân ºi citea cartea proorociilor ºi ºtia cã trebuie sã vinã Mesia, ºi când L-a întâlnit, a crezut cã este El, Cel ce trebuia sã
vinã. Iatã, poporul Meu, tu nu citeºti proorociile. Vezi tu,
creºtine, de ce am venit Eu ca sã vorbesc cu tine iar? Am venit cã tu nu citeºti, ºi am venit sã-þi spun sã citeºti, ca sã crezi
în împlinirea proorociilor, fiule. Am venit sã-þi spun Eu despre Mine dacã tu nu citeºti ca sã ºtii ºi ca sã aºtepþi, ºi îþi spun
lucruri ºi mai mari dacã am venit la tine. Dar tu trebuia sã ºtii
cuvântul Meu cel prin prooroci ºi prin apostoli, aºa cum ºtia
samarineanca, mãcar cã ea era de neam strãin. Magii ºtiau,
pentru cã citiserã cartea proorociilor. ªi tu trebuia sã ºtii, Ierusalime, trebuia sã ºtii de Mine ºi de tine ºi sã cauþi sã fii cu
Mine, sã cauþi sã vezi cã eºti proorocit de prooroci, ºi sã stai
în lucrarea Mea cea proorocitã de Dumnezeu prin prooroci.
O, dar cum vine asta, sã stai în lucrarea Mea? O, nu este pom
bun, ºi ca sã facã roade rele, ºi nu este pom rãu, sã facã roade
bune, ºi fiecãruia i se vãd roadele, ºi de aceea am fãcut o sitã,
ca sã vãd care este rod ºi care nu este rod. Scris este cã omul
scoate bune sau rele din vistieria inimii lui, ºi aºa se vãd roadele inimii lui.
Eu, Domnul, M-am sãturat de duhul iscodirii din mijlocul acestui popor. Vã spun ºi Eu vouã cã M-am sãturat, ºi îi
poruncesc acestui duh al iscodirii sã iasã din poporul Meu, sã
cadã jos din sitã ºi sã fie scos din hotarele poporului Meu. M-am
sãturat de el, mãi fiilor. Se fãleºte ºi scoate limba la masa
Mea, ºi scoate cele rele din vistieriile lui. Eu v-am rugat pe
voi, lucrãtorii Mei, ºi iar vã rog, nu mai bãgaþi în sfatul lui Israel vorbire cu cei iscoditori, cu cei seci de credinþã, cu cei
obraznici prin cuvinte ºi cu pieptul semeþ de cele iscoditoare
din inima lor. ªi fiþi atenþi cã voi folosi sita, mãi fiilor. Mie
Îmi trebuie acum bobul cel de grâu curat, bobul cel din hambar, nu bobul cel rãzleþ, nu orice fel de bob de grâu, ci bobul
cel ales de Mine, cel ales cu sita aceasta, cãci tu, poporul
Meu, eºti un grâu de soi, tatã, ºi din acest soi opresc numai
bobul cel împlinit, care se lasã lucrat de mâna Mea, de moara
Mea, de râºniþa Mea, ca sã-l decojesc ºi sã-l vântur de pleavã
ºi sã-l râºnesc ca sã-l fac fãinã ºi sã-l frãmânt ºi sã-l supun ºi
sã-l dau Duhului Sfânt, ca prin acest cuptor sã fac din grâu
pâine pentru masa Mea cea veºnicã.
Ierusalime, copilul Meu, ia cãldurã de la Mine, tatã, ca
sã nu mai fii rece ºi nepãsãtor ºi neºtiutor.
O, fiilor iubiþi, fiilor lucrãtori, care lucraþi în poporul
Meu peste fiii poporului Meu! Voi aveþi durere, aveþi durerea
Mea în voi, aveþi zdrobirea Mea în voi. Durerea voastrã Mã
cheamã lângã voi, ºi sã Mã lãsaþi sã v-o iau, cã rãu vã apasã,
ºi milã Mi-e de voi. E rãzvrãtit Ierusalimul ºi nu ºtie ce sã
facã, dar sã Mã primeascã ºi sã Mã lase sã-i vindec nestatornicia.
Ierusalime, am în tine fii nestatornici, care-Mi tulburã
duhul poporului Meu. O, pânã când Îmi mai fac aceºtia zdrobiri peste pacea poporului Meu? Ierusalime, poporul Meu,
copilul Meu, am în tine putregaiuri, tatã, ºi Îmi îmbolnãvesc
trupul tãu, Ierusalime. Eu sunt capul tãu, ºi tu eºti trupul Meu,
ºi nu mai vreau sã ai mãdulare bolnave, Ierusalime. Vreau sã
te îngrijesc, sã te curãþ, aºa cum se curãþã ºi se taie pomul primãvara, ºi vreau sã sortez mlãdiþele cele sãlbatice, care nici
pânã acum nu ºtiu din ce trup sunt. Poporul Meu va fi deosebit de toatã lumea de pe pãmânt, cãci aºa am profeþit în cartea
acestei lucrãri. ªi iatã, iau cartea ºi scot apã din ea ºi dau la
lume, ca sã creadã lumea în proorociile acestei lucrãri, care s-au
prezis din vreme, ºi vor veni de la rãsãrit ºi de la apus ºi vor
sta la aceastã masã, iar fiii acestei mese vor fi sortaþi cu sita
de sortare, ca sã am grâu curat pe masã ºi sã fie masã de
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praznic curat ºi neamestecat cu jertfele idolilor. Cine încã mai
slujeºte la idoli, cine încã se mai închinã la idoli ºi la trup,
acela va trece prin sitã. Nu-i nimic dacã acela nu crede ce-i
spun, dar Eu cred ce spun, ºi poporul Meu de la masa Mea va
fi ales bob cu bob.
Ierusalime, copilul Meu cel nãscut din sânul Meu, din
cuvântul Meu, cã din sânul Meu iau cuvântul Meu; lasã-te
nãscut din Mine, Ierusalime, iubitul Meu copil, ºi sã fii prunc,
ºi sã fii copil ºi sã mãnânci din cer, cã iatã ce fac: îþi dau cu
linguriþa din cer hranã gata mestecatã, copilul Meu. Vai de
tine dacã te vei mai rãzvrãti la masa Mea! Când se rãzvrãteºte
frate pe frate în acest popor, pe Mine se rãzvrãteºte. Când aud
Eu grai de judecatã peste lucrarea Mea, peste fiii Mei cei lucrãtori, care duc zdrobirea Mea cu inima lor, o, când aud Eu
cuvinte de iscodire ºi de rãzvrãtire de la cei nestatornici din
tine, Ierusalime, Îmi vine sã Mã mânii, dar Eu Mã gândesc,
ca un Dumnezeu, sã nu strivesc grâul. ªi voi folosi sita de
sortare ºi voi lucra cu înþelepciune cereascã sã nu se dea vina
pe om, sã nu se dea vina pe cel ce stã înaintea Mea pentru
tine, Ierusalime.
O, copile care eºti nestatornic ºi rãzvrãtit! Cum te-ai
strecurat tu în grâul Meu ca sã-Mi tulburi semãnãtura? ªi dacã te-ai strecurat aºa soi rãu cum eºti, de ce nu te-ai lãsat îmbrãcat ºi altoit ca la masa aceasta? Ai venit ºi ai intrat în semãnãtura Mea ca sã þipi la Mine, ca sã calci pe spice ºi sã-Mi
striveºti bobul cel proaspãt. Ce sã fac Eu cu tine? Cu nestatornicia ºi cu duhul tãu iscoditor, ce sã fac? Iatã, voi face ceea
ce este scris în prooroci, dar tu nu te temi, de vreme ce nu ºtii
ce am rostit prin prooroci. ªi vei pieri din îngâmfare, cãci soiul rãu nu poate face roade bune decât dacã este altoit. Dar
dacã nu te-ai lãsat altoit nici pânã acum, ai rãmas soi rãu, ºi
proorociile se vor împlini cuvânt cu cuvânt. Am scris Alfa ºi
Omega, ºi aceasta înseamnã pecetluirea vremii. Aceastã piatrã pe care am scris aceastã lucrare este hotarul de despãrþire
dintre noapte ºi zi, ºi Eu am vestit aceastã împlinire. Eu sunt
Alfa ºi Omega. Eu sunt temelia cea nouã.
Ierusalime, lasã, tatã, ºtiinþa ta, ºi sã fii omul cel de la
sfârºit, care ia ºtiinþa Mea în el, cã omul cel de la început a
furat ºtiinþa lui Dumnezeu, ºi iatã, ºtiinþa este moarte. Copilul
Meu, intrã, tatã, în cele dintru început, intrã în ascultare ºi nu
te mai amesteca sã ºtii ceva de pe pãmânt, ceva din lume, ceva din ºtiinþa care vine de la om. Mã doare când vãd cã nu Mã
asculþi. Vorbeºte cu proorocii ºi cu apostolii, copilul Meu,
vorbeºte cu Mine, Cel proorocit de prooroci ºi de apostoli, cã
ºi apostolii au fost proorocii Mei, ºi a fost cuvântul Meu cuvântul lor. Nu mai vorbi cu lumea, nu mai vorbi din lume.
Vorbeºte cu cerul, ºi din cer vorbeºte, cãci din cer sunt o mulþime de vorbiri. Omul cel de la început a vorbit altceva decât
îi spusese Dumnezeu, ºi a pierdut Edenul, tatã. Te-am aºteptat
sã înveþi sã vorbeºti din cer, ºi tu faci ce faci, ºi iar vorbeºti
din cele din lume. Nu aºa, tatã. Eu vreau sã te întorc în luminã, vreau sã te întorc în Mine, fiule din Ierusalim; vreau sã fii
Ierusalim ceresc, nu Ierusalim pãmântesc, cã Eu vreau sã cobor cerul pe pãmânt, vreau sã aduc cerul pe pãmânt, cãci pãmântul este aºternut picioarelor Mele, dupã cum este scris.
E sãrbãtoare de naºtere, copile din Ierusalim, ºi Eu am
deschis cerul deasupra ieslei Mele ºi te-am udat pe tine, Israele, cu ploaia cuvântului Meu. Tu sã trãieºti din cuvântul Meu,
sã iei viaþã din el, ºi sã iei ascultare din el, cãci cuvântul Meu
sunt Eu.
Te aºteaptã cele nevãzute ca sã te facã sã le vezi, Israele, copil al venirii Mele întru trâmbiþa Mea. E Verginica cu ºiruri de îngeraºi ca sã cânte ieslei Mele ºi sãrbãtorii naºterii.
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La început a fost facere, ºi la sfârºit e naºtere, iar tu sã fii un
neam nãscut din cer, Ierusalime; tu ºi fiii tãi sã fii poporul
Meu cel sfânt ºi trupul Meu cel sfânt ºi templul Meu cel sfânt
ºi aºternutul Meu întru care binevoiesc.
Pace vouã, copii ºi bãtrâni, tineri ºi vârstnici, cã iatã,
pãmântul cântã cerului, ºi cerul cântã pãmântului Meu cel
nou, ºi se înnoieºte cerul întru bucurie nouã. De ºapte veacuri
aºteaptã cerul sã se arate Ierusalimul cel de la sfârºit, cel nãscut de sus prin cuvânt, la glasul trâmbiþei Mele. Slavã întru
cei de sus lui Dumnezeu, ºi peste voi pace ºi bunãvoire ºi
mulþumire întru Duhul Sfânt!
Lumea zice „La mulþi ani!“ la sãrbãtoarea Crãciunului, ºi îºi fac daruri unii altora fiii lumii, iar Eu, Domnul, vã
aduc veºnicie, tatã, ºi tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi început fãrã de
sfârºit. Iatã Eu ºi copiii Mei ºi bucuria Mea cu ei!
Pace peste pãstori ºi peste oi! Pace între cer ºi pãmânt!
Pace între tine ºi Dumnezeu, Ierusalime, copilul Meu, fiul
Meu cel iubit, întru care am binevoit!
Ierusalime, tu eºti fiul Meu, tatã, iar fiii tãi sã se odihneascã unul într-altul, în numele Meu. Precum Eu sunt întru
Tatãl, ºi Tatãl întru Mine, aºa, Ierusalime, sã fii tu întru Mine,
ºi Eu întru tine, ºi unii într-alþii sã fiþi, copii din Ierusalim. Sã
fiþi ca Mine, fãrã de pãcat, cã Eu v-am iertat pãcatele voastre
cele de pânã acum; le-am iertat, tatã, dacã voi Mi le-aþi arãtat
la vedere ºi la auzire. Dar am în Ierusalim fii care au dosit, ºi
voi folosi acum sita, cãci grâul Meu are preþuire dupã cum îi
este bobul.
Pace þie ºi veºnicie ºi naºtere veºnicã! Sã nu mai fie
moarte dupã naºtere, ºi sã fie naºtere veºnicã, întru viaþã veºnicã, în Fiul Cel Unul nãscut ºi din Care eºti tu nãscut, Ierusalime. Iatã Duhul Meu peste tine. La botezul Meu în Iordan
a venit peste Mine în chip trupesc Duhul Sfânt. Aºa va fi ºi cu
tine, Ierusalime, înaintea neamurilor pãmântului, ºi te voi numi poporul Meu întru care binevoiesc. Amin.
25 decembrie 1994/7 ianuarie 1995

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan
Naºterea din nou, prin sfinþenie, împlineºte Scriptura de om nou ºi
de înnoire a lumii. Hranã ca în Eden rânduieºte Domnul pentru
ucenicii Sãi din urmã.

C

olindul poporului cel nou a colindat cerul, dar
iatã, cerul colindã ºi el pãmântului Meu cel nou,
Ierusalimului Meu cel mititel ºi nou, ºi ieslei Mele, mãi Ierusalime, cãci am ieslea Mea în mijlocul tãu, ºi la iesle vin colindãtorii.
E pacea Mea cu voi, copii ai Ierusalimului. Pace vouã!
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se uneºte
cerul ºi pãmântul spre lucrare de cuvânt. Am serbat sãrbãtoare de naºtere trei zile. Am cuvântat la început de sãrbãtoare
peste ieslea Mea, ºi cuvintez ºi la capãtul sãrbãtorii, cãci am
primit veste, tatã, cã vin colindãtori din cer la ieslea Mea de
pe pãmânt.
Astãzi serbãm soborul unui tânãr, mãi fiilor, tânãr ca ºi
tinerii Mei din Ierusalim care s-au pornit spre ieslea Mea cu
colindele naºterii. Mucenicul ªtefan, cel întâi mucenicit dupã
învierea Mea dintre cei morþi, vine sã colinde cu mucenicii numelui Meu ºi sã se închine ieslei Mele, cãci am iesle sãlãºluire în mijlocul Ierusalimului, am staul sfinþit ºi împrejmuit în
mijlocul vremii rele în care s-a nãscut poporul Meu Ierusalim.
Ierusalime tatã, Eu te-am nãscut pe vreme rea, rea de
tot, mãi fiule de azi, vreme de mare necaz între vremile ceru-

756

Cuvântul lui Dumnezeu

lui, dar te-am nãscut. Te-am nãscut ºi te-am crescut, Ierusalime, ºi unii din fiii tãi ºi-au luat partea ºi au plecat s-o cheltuie
în strãini, ºi nu s-au mai întors în staul, ºi iatã, staulul are hotarul pus, ºi poporul Meu este însemnat ºi pecetluit, ºi l-am
pus sã dea la râºniþã ca sã pregãtim hranã ºi masã nouã. Rãu
Îmi pare de fiii care s-au dus pierzând averea cea de la Mine,
ºi iatã, acum ei sunt cu mâinile goale ºi cu braþele pline de
vânt, ºi îi bate vântul într-o parte ºi în alta, ºi n-au þarã, cãci
þara lor era Ierusalimul. Cine M-a înºelat pe Mine, cine M-a
pãrãsit, cine M-a minþit, cine M-a hulit, cine M-a defãimat ºi
Mi-a pus nume de ocarã, acela trebuia sã plece, trebuia sã
pice de pe acest munte, cã nu e de glumã în lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, care vine din cer ºi care se lucreazã cu
mãiestrie cereascã prin sfinþi ºi prin îngeri ºi prin Dumnezeu,
Care este slujit de sfinþi ºi de îngeri, dupã cum este scris despre rugãciunile sfinþilor care stau înaintea Mea.
ªtefan cel tinerel a luat o ceatã de mucenici ºi a venit
la Mine ca sã mergem sã aducem colind la ieslea Mea. O, Israele, tu nu ºtii, mãi poporul Meu, ce face cerul pentru tine.
O, Ierusalime viu, tu nu ºtii, tatã, ce staturã ai tu în cer; nu ºtii,
ºi nu M-ai crezut când þi-am spus, cã mereu þi-am spus, dar tu
þi-ai astupat inima ºi mintea ca sã nu ºtii. Iatã, copiii cei tinerei din Israel care s-au pornit cu cântãri de colind la ieslea
Mea, copiii aceºtia au stârnit râvna cerului, râvna tinerilor cerului ºi a mucenicilor numelui Meu, ºi venim cu colindul la
iesle. Cine, mãi fiilor, au colindat la ieslea Mea de atunci? Au
colindat îngeraºii din cer, ºi au auzit pãstoraºii de pe pãmânt.
Pãstoraºii au vãzut pe îngeri, au vãzut alai ceresc, alai mare ºi
luminã mare în vreme de noapte, ºi au coborât de la stânã ºi
au venit sã afle pe Copilul Cel culcat în iesle, dupã cum a fost
peste ei anunþul îngeraºilor. Îngeraºii, tatã, au vorbit cu ciobãnaºii ºi le-au spus de Mine cã M-am nãscut ºi cã sunt culcat
în iesle. Nu cã nu M-au primit cei bogaþi ca sã Mã nasc în casa lor, nu, fiilor. Mie nu Mi-a plãcut sã vin în palate bogate,
nu Mi-a plãcut aºa ceva. Îmi trebuia loc curat, ºi în case era
murdar, mãi fiilor, era lume, era stricãciune. Omul nu ºtie
limba lui Dumnezeu, ºi nu are cine sã înþeleagã nimic, dar
firea ºtie limba lui Dumnezeu; ºi animalele ºi pãsãrile ºtiu
limba lui Dumnezeu. Mie nu Mi-a fost drag de înveliºuri ºi
paturi moi. Mi-a fost drag sã vin în mijlocul firii, Mi-a fost
drag sã fiu primit de paie ºi de sufletul cel cald al vitelor care
au suflat peste Mine ca sã-Mi încãlzeascã trupul Meu cel
dumnezeiesc. Am trimis îngeraºii înaintea pãstoraºilor pe
munte, în mijlocul firii, ºi au colindat la pãstoraºi vestea cea
mare a veacurilor. Ce au colindat îngeraºii, mãi fiilor? Ce colind au cântat ei în noaptea naºterii Mele? Iatã, adunã cerul
colindul cel de atunci cu colindele de acum, ºi întregeºte ºi
uneºte colindul de atunci ºi de acum: Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu, ºi pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire!
Amin. Slavã ieslei Cuvântului, slavã Cuvântului de la iesle, ºi
pace peste iesle, cã Mie nu-Mi place în palate ºi în podoabe
omeneºti. Slavã pietricelei albe, cãci aceastã pietricicã din
mijlocul acestei grãdiniþe, este podoabã cereascã, este cuvântul Meu, cãci din cuvânt s-a zidit, ºi de fiii cuvântului a fost
întocmitã aceastã pietricicã, ºi nu este un basm, ºi este adevãrat, mãi fiilor, cãci basmul pe care Eu vi l-am povestit mereu de când am venit la voi, vi l-am fãcut adevãr ºi credinþã.
Cine a crezut, acum vede ºi crede, iar cine nu a crezut, nu vede ºi nu crede ºi nu înþelege dacã vede, de vreme ce nu a crezut pânã acum.
Se mânie iudeii pe voi ºi dau sã vã sfâºie ºi dau cu pietre în voi când vã vãd strãlucirea, când vãd ei strãlucirea Mea

cu voi. Biserica a fost cãlãuzã spre lucrarea Mea, spre cuvântul Meu, care vã însoþeºte ºi care vã împrejmuieºte acum; v-a
fost cãlãuzã atâta timp cât n-a ºtiut cã voi aveþi izvorul cuvântului Meu ºi pe Mine cu voi prin cuvânt. Dar când M-a aflat
pe Mine cu voi, atunci ea s-a sculat asupra voastrã, ºi s-a vãzut ce este sub veºmântul cel de deasupra al bisericii lumii. S-a
întâmplat cu voi ca ºi cu ªtefan, fiilor, cãci când el s-a sculat
sã descurce nedumerirea iudeilor care se întrebau cine este
Hristos, atunci iudeii s-au umplut de indignare ºi de mare ruºine când M-au vãzut pe Mine strãlucind pe faþa lui ªtefan,
dupã cum este scris: «ªi s-a fãcut faþa lui cu strãlucire de înger». Aºa ºi voi strãluciþi în mijlocul cuvântului Meu, care
vãdeºte stricãciunea ºi necredinþa oamenilor bisericii. ªtefan,
mãi fiilor, ºi-a dat sufletul în culmea fericirii, cãci pentru
Mine l-a dat, ºi Mie Mi l-a dat, ºi n-a simþit fiorul morþii, pentru cã era pe buze ºi pe inimã cu numele Meu, cu Mine, cu
mãrturisirea Celui fãrã de moarte, pentru cã Mã iubea pe
Mine mai mult decât pe el însuºi, mai mult decât viaþa lui, ºi
a venit la Mine ºi lângã Mine, ºi biserica cea de atunci l-a numit întâiul mucenic al lui Iisus Hristos. Dar au fost ºi alþi mucenici ai numelui Meu, mai înainte de ªtefan. A fost Zaharia,
rudenia Mea de la templu, rudenie dupã Fecioara mamã; au
fost pruncii uciºi de Irod pentru numele Meu; a fost orbul cel
vindecat, ºi pe care l-a omorât Saul în râvna lui pentru lege;
au fost atâþia creºtini omorâþi de mai-marii templului, pentru
cã-i vedeau vindecaþi sau pentru cã se purtau dupã Mine ºi
credeau în Mine; a fost Ioan, naºul Meu de botez, ºi a fost
ªtefan, mucenicit dupã învierea Mea, întâiul mucenicit dupã
învierea Mea. ªi iatã unde sunt aceºtia, cã vin cu ei la ieslea
Mea ºi rostim colindul îngerilor ºi urare cereascã peste Ierusalim ºi mulþumire pentru colindul tinerilor din Ierusalim.
A plâns cerul plâns de bucurie la cântecul de colind al
celor din Ierusalim, ºi s-au bucurat strãjerii Mei de la iesle, cu
bucuria Mea în ei. Frãþiori doi câte doi, ºi câte trei, îmbujoraþi
de ger ºi de drum. Frãþior cu surioarã, surioarã cu frãþior, o,
ce frumos este aceasta! Aºa au fost, fiilor, ºi apostolii Mei,
frãþiori perechi, ºi rudenii, aºa cum am fost Eu, rudenie dupã
Maica Mea ºi dupã Iosif, cel ce M-a ocrotit, rudenie cu Zaharia, cu Ioan, naºul Meu de botez, ºi cu apostolii, ucenicii Mei.
Aºa ºi azi am lucrat. S-a gãsit ºi atunci iudã, s-a gãsit ºi acum,
cã Eu sunt acelaºi, mãi fiilor, ºi unde sunt Eu, acolo este ºi
Iuda. Dar sunt ºi ucenici, sunt, ºi Eu am mare bucurie, mare
de tot, cã vãd copiii rãsãriþi pe cale, care au luat cârma în locul pãrinþilor lor. Eu plâng de bucuria aceasta ºi Mã rog Tatãlui Meu ºi al tãu, Ierusalime, Mã rog pentru aceºtia de azi ºi
suflu Duh Sfânt peste ei ºi îi îmbrac cu cuvântul Meu mereu.
O, copii frumoºi, aºa cum a fost Daniel cel preaiubit ºi
scump al Meu! Era frumos Daniel, ºi n-a voit sã mãnânce din
hrana împãratului veacului acesta, ºi era frumos mâncând seminþe ºi legume, cãci sãmânþa, tatã, încolþeºte ºi dã rod frumos ºi tânãr. Cine mãnâncã mâncare cu carne, acela nu este
frumos ca Daniel. Cine mãnâncã legume din seminþe, ºi seminþe din legume ºi din fructe, acela este frumos ca Daniel ºi
ca cei trei prieteni ai sãi, care iubeau pe Dumnezeu ºi care iubeau curãþenia de trup, tatã. Sã fiþi frumoºi, ºi sãnãtoºi sã fiþi,
mãi fiilor colindãtori, mãi fiilor din Ierusalim. Sã fiþi curaþi,
tatã, cã sufletele ºi trupurile tinerilor lumii sunt murdare ºi întinate ºi urâte ºi vândute patimilor ºi duhului destrãbãlat al lui
Baal, care învaþã sã cânte ºi sã joace la trâmbiþa lui Baal. Fiþi
cuminþi cu mintea ºi cu inima ºi fiþi uniþi cu Mine ºi întru
Mine, cã ºi Eu am fost tânãr, ºi n-am îmbãtrânit. Am fost tânãr ºi am fost ispitit de cele ale veacului acesta, cã am plecat
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în pustie ºi am stat flãmând patruzeci de zile ºi patruzeci de
nopþi ca sã-Mi pregãtesc ieºirea Mea cea dumnezeiascã, dinainte de patimã. ªi a venit dupã Mine duhul veacului acesta ºi
M-a ispitit în clipa când am flãmânzit, dupã cele patruzeci de
zile, ºi a voit sã-Mi ispiteascã statornicia ºi Mi-a arãtat faþa
lumii ºi împãrãþia ei ca sã Mi-o dea Mie dacã voiesc. Cine se
închinã duhului veacului acesta, acela are toatã bogãþia
veacului acesta, dar Eu am respins aceastã bogãþie pe care el
Mi-o pusese în faþã, ºi de necaz el a voit sã Mã omoare, a voit
sã Mã arunce jos de pe înãlþimea templului. Dar n-a putut sã
Mã biruie, mãi fiilor, ºi apoi Eu i-am spus: «Treci înapoia
Mea, satano, ºi sã nu ispiteºti pe Domnul Dumnezeul tãu,
dupã cum este scris».
Am fost ispitit întru toate, în afarã de pãcat, mãi fiilor.
Iatã ce tainã: în afarã de pãcat. Cu aceasta n-a putut sã Mã
ispiteascã, de vreme ce Eu nu aveam peste Mine pãcatul strãmoºesc, cãci Eu M-am nãscut de la Duhul Sfânt, nu din sãmânþã a poftei trupeºti. Cãutaþi sã fiþi ca Mine, fiilor. Lãsaþi-vã
nãscuþi din Mine, din Duhul Sfânt, ca Mine, fãrã de pãcat, cã
Eu îl lucrez pe omul cel nou dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
cu duh dãtãtor de viaþã. Eu te nasc din cer, fiule, din Duhul
Sfânt la credinþa ta. Eu M-am nãscut din Fecioarã la glasul arhanghelului, ºi din Duhul Sfânt, zãmislit în Fecioarã. Iar tu,
Ierusalime, sã te naºti din Mine, din bãrbat, din fecior ceresc,
la credinþa ta ºi din cuvântul Meu. Pe Adam l-am fãcut din cuvânt ºi din lut. Am zis cuvânt: «Sã facem om dupã chipul ºi
asemãnarea Noastrã». Acesta a fost cuvântul, ºi apoi lutul s-a
supus cuvântului ºi Duhului, ºi din bãrbat am luat pe femeie,
mãi fiilor. Iatã cum s-a fãcut omul la început. Nu din poftã,
nu din sãmânþã, ci din cuvânt ºi din duh, ºi acum îl fac din
credinþã ºi din cuvânt, adicã din Mine nãscut, cãci Eu Mã numesc Cuvântul.
Fiule, la credinþa ta Eu te nasc din Dumnezeu, din cer,
dupã cum este scris: «Cine nu se naºte de sus, acela nu poate
intra cu împãrãþia cerurilor». Dacã eºti nãscut de jos, din sãmânþã de poftã trupeascã, dacã aºa eºti nãscut, din om trupesc, acum lasã-te la cuvântul Meu nãscut, ca sã te numesc
fãrã de pãcat ºi sã nu mai aibã ispita putere asupra ta, Ierusalime, fiul Meu cel nãscut de sus. Mã doare durerea de la sfârºitul veacului, Mã doare dupã cei plecaþi din cer ºi care au cãzut iar în lume, cã iatã ce am pãþit Eu! Am pierdut familii întregi pentru copii, ºi rãu Mã usturã locul de unde s-au desprins aceste mãdulare, cãci s-au desprins din trupul lui Hristos mãdulare, ºi locul Mã usturã ºi Mã arde, ºi se fãleºte duhul veacului acesta la usturimile Mele.
Iatã, copiilor ºi tinerilor, cã nu demult Mi s-a prãbuºit o
familie de fii ºi au cãzut pe pãmânt, cãci i-a aruncat pe pãmânt
nestatornicia care vine de la veacul acesta. Am avut o familie
de fini, ºi unul din ei a plecat spunând aºa: „Tatã, decât sã fac
alte pãcate, decât sã pãcãtuiesc, mai bine mã însor ºi intru
sub lege ºi stau aºa cum pot“. Iatã, mãi fiilor, usturime pe
Mine, usturime fãrã de mângâiere. Eu voiesc sã te scot de sub
lege, Ierusalime, ºi tu te smulgi de la Mine ºi te bagi sub piatra
legii ºi Îmi culci la pãmânt tot neamul tãu. O, ºi îþi voi cere
neamul tãu din mâna ta, sã vezi ce-þi voi face, cã îþi voi cere
ce Mi-ai doborât de la faþa Mea, tu, care te fãleºti acum cu
casã nouã, cu trai lumesc, ºi cu trupul te fãleºti, ºi ai sã vezi cã
nu vor trece cuvintele Mele, ºi le voi aduce la împlinire.
Vã aduc aminte, tinerilor, de usturimea aceasta a Mea,
cã rãu Mã usturã, cã acesta a fost ispitit de pãcat. Eu am fost
ispitit de toate, în afarã de pãcat. Iatã ce este pãcatul! Acesta
este pãcatul ºi nu altceva. Ispita este ispitã, ºi pãcatul este pã-
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cat, ºi nu este acelaºi lucru. Nu cumva sã vã lãsaþi omorâþi de
pãcat. Sã nu cãutaþi moartea, fiilor, cãci numai în braþele Mele este viaþa ºi grãdina ta, Ierusalime. Eu te nasc din Mine. Eu
sunt fãrã de pãcat. Eu sunt din Duhul Sfânt nãscut, din cer, Ierusalime. Este scris în profeþia acestei lucrãri de carte cereascã, spre sfârºit este scris aºa: «Pune-þi, fiule, acoperãmânt pe
capul tãu, cãci pentru cârpa aceasta sau pentru basca aceasta vei pieri pe cale, tu ºi toatã casa ta». ªi iatã, n-a fost minciunã cuvântul profeþit, cãci cei ce n-au ascultat ºi n-au crezut
profeþiei acestea au pierit, dupã cum a fost profeþia, au pierit
în pãcate, cãci i-au ajuns pãcatele neascultãrii ºi i-au fãcut
robi legii ºi au fost rãscumpãraþi de veacul acesta. O, ºi vine
o durere mare pentru aceste fapte de necredinþã, dar voi, cei
ce aþi rãmas cu Mine, fiþi fãrã de pãcat ºi rãmâneþi aºa întru
Mine, rãmâneþi ai lui Hristos, cã nu minte Scriptura care zice:
«Cei ce sunt ai lui Hristos ºi-au rãstignit trupul ºi patimile ºi
poftele, ca sã umble întru Duhul». Pãrinþii voºtri au stat în lucrarea Mea, dar au stat cu trupul, tatã, iar voi sã staþi cu duhul.
Voi sã nu mai cereþi de la Mine trup, ºi sã cereþi duh ºi cer ºi
rai, ºi sfinþenie sã cereþi de la Mine, ca sã pot, mãi fiilor, sã
fac din voi hranã cereascã, de jertfã ºi de credinþã mare peste
vreme. Inimile voastre ºi credinþa din ele sã fie hrana Mea ºi
masa Mea ºi odihna Mea ºi ziua Mea de odihnã ºi ieslea Mea
de poposire cu cuvântul cel de viaþã întocmitor. Îmbrãcaþi-vã
cu straie creºtineºti ºi hrãniþi-vã cu lapte ºi miere, aºa cum v-am
fãgãduit, ºi fiþi sfinþi, precum Eu sunt sfânt. Nu vã smintiþi de
cuvântul lapte, cãci sânul cu lapte este pãmântul. Fructele ºi
legumele sunt lapte; lapte este numele lor, cãci toate au lapte
în ele, lapte dulce ºi sãnãtos ºi dat omului de Mine. Laptele
de la animale l-a luat omul, dar laptele adevãrat Eu vi l-am
dat spre hranã. Cine nu vrea, nu vrea. Ce sã-i fac celui ce nu
vrea? Celui ce nu ºtie, ce sã-i mai fac? Acela ºtie numai împotrivire, numai neascultare. Acela nu iubeºte viaþa; acela iubeºte boala, ºi are boalã dacã o iubeºte, cãci boala se face din neascultare. Lumea toatã e bolnavã din carne, ºi nu ºtie lumea
de unde are boala. Din carnea ucisã de om vine boala ºi nãravul rãu al omului. Dacã treci printr-un codru des ºi te întâlneºti cu un leu, acela trage la carne, pentru cã este carnivor.
Carnea la carne trage. Dacã te întâlneºti cu un cerb, acela nu
te sfâºie, cã el mãnâncã verdeaþã. Iatã ce deosebire. Sfinþii din
pustie nu erau sfâºiaþi de fiare, pentru cã aceia nu erau vinovaþi de carne, nu miroseau a fapte ucigaºe, nu miroseau a sânge, ºi fiarele le slujeau ºi li se supuneau ca lui Dumnezeu. De
la carne vine ºi pofta cãrnii, mãi fiilor. Dar Eu am zis, ºi voi
împliniþi acum; am zis sã fiþi de acum ai Duhului Sfânt ºi sã
fiþi duhovniceºti. Amin.
Pace vouã, celor ce sunteþi duhovniceºti! Din fireºti v-aþi
fãcut duhovniceºti, dar fiþi, tatã, duhovniceºti, ºi cu mintea, ºi
cu inima, ºi cu ochii, ºi cu urechea, ºi cu graiul, ºi cu purtarea,
ca sã se cunoascã ai cui fii sunteþi. Nu cãutaþi sã fiþi avuþi în
vremea aceasta, ºi cãutaþi sã lucraþi planul Meu în vremea
aceasta.
Vino, Ierusalime, întru nestricãciune, vino! Vino, cã
aceasta e profeþia cea pentru tine, Ierusalime, fiul Meu cel
nãscut din Mine, din fãt ceresc nãscut ºi nu luat din lut sau din
om. Vino, Ierusalime, vino! Vino, fiule, întru veacul cel fãrã
de sfârºit, ºi sã nu te plictiseºti cu Mine, sã nu-þi pierzi rãbdarea ºi credinþa, cãci cele ce nu se vãd se vor lãsa spre tine.
Cautã sã fii fãrã de sfârºit, cã fãrã cãutarea ta Eu nu pot sã-þi
fac veºnicie peste tine. Cautã sã intri întru cele ce vor fi fãrã
de sfârºit, ºi cântã colindã de veac nou ºi fãrã de sfârºit, colindã de naºtere fãrã de moarte. Ierusalime, vino, tatã, sã ne
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odihnim de osteneala cea de ºapte mii de ani, cãci aºa am fãgãduit pãrintelui Avraam! Vino, Ierusalime, întru cele profeþite pentru tine! Nu te lãsa tras din staulul Meu, cã lupul,
fiule, nu trage la cel ce este curat ºi cuminte.
Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi pace peste tine,
Ierusalime, nãdejdea Mea cea din vremea din urmã! Pace ºi
bunãvoire peste ograda ta, Ierusalime, peste lucrarea Mea cu
tine, peste lucrarea ta cu Mine, iubitul Meu fiu, Ierusalimul
Meu iubit! Amin, amin, amin.
27 decembrie 1994/9 ianuarie 1995

Praznicul Botezului Domnului
Credinþa lui Avraam este pildã pentru poporul cuvântului. Botezul
cu Duhul Sfânt ºi cu foc. Pocãinþa ºi mãrturisirea sunt lucrãri
înaintemergãtoare sfinþeniei, credinþei ºi Duhului Sfânt în om.

I

atã cãlãtorie cereascã de la cer la pãmânt ºi de la
pãmânt la cer. Eu vin din cer la voi, ºi voi de pe pãmânt cãutaþi spre cer, ºi ne întâlnim ºi sãrbãtorim sãrbãtoare
de cuvânt ceresc ºi de botez ceresc întru numele Meu.
O, popor ceresc, vezi tu, Israele, de ce te-am rugat sã te
laºi cu cerul, de ce te-am rugat sã fii ceresc? O, n-am vorbit
cu nimeni pânã acum aºa cum am vorbit cu tine, atât cât am
vorbit cu tine în vremea Mea de patruzeci de ani cu tine, cã
M-am coborât din cer la tine întru trâmbiþa lui Dumnezeu.
Dupã cum era scris în Scripturi, aºa M-am coborât la tine. M-am
coborât sã vorbesc cu tine cum vorbea Avraam cu îngerul lui
Dumnezeu care se ducea sã prãpãdeascã Sodoma ºi Gomora.
Aºa am fãcut ºi cu tine, Israele, copilul Meu cel fãgãduit lui
Avraam. M-am pornit sã nimicesc fãrãdelegea de pe pãmânt
ºi M-am oprit de vorbã cu tine în cãlãtoria Mea, aºa cum am
fãcut vorbire cu Avraam. Tu crezi cã Avraam n-ar fi putut sã
nu creadã? Ar fi putut sã facã ºi el ca tine, dar n-a fãcut ca tine.
El a crezut cã Eu sunt Cel ce vorbesc cu el. El a cunoscut coborârea Sfintei Treimi ºi a zis: «Doamne, dacã am aflat har
înaintea Ta, intrã ºi la mine», ºi a pus masã lui Dumnezeu,
Avraam, ºi s-a scris în dreptul lui Avraam dreptate ºi neprihãnire. ªi Avraam ar fi putut spune cã nu sunt Eu, dar el a fost
cu credinþã ºi i-a rãmas numele de pãrinte al celor credincioºi.
Iatã cãlãtorie cereascã. Fiul lui Dumnezeu Se apropie
de scãldãtoarea cuvântului Sãu, aºa cum S-a apropiat la Iordan, de i-a ieºit în cale lui Ioan ca sã înceapã botezul pocãinþei în numele Lui ºi cu El. Eu, mãi fiilor, M-am lãsat însemnat
de botezul lui Ioan ca sã întregesc taina botezului cu apã, cãci
la botezul Meu în Iordan am fost botezat cu apã ºi cu Duhul
Sfânt, cã M-a acoperit Duhul Sfânt în chipul Sãu trupesc, cu
chipul porumbelului, mãi Israele, botez cu apã ºi cu Duhul
Sfânt. Ioan M-a botezat cu apã, ºi Tatãl M-a botezat cu Duhul
Sfânt în chip vãzut, ca sã fie la Iordan Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin.
Iatã-Mã cu ceruri deschise deasupra ieslei cuvântului
Meu, deasupra scãldãtoarei Siloamului cel nou, deasupra râului vieþii, Ierusalime, cãci din cer curge Iordanul vieþii. Râul
vieþii curge din cer peste gura izvorului cuvântului Meu, iar
Eu, Domnul, rostesc vestire ºi cuvânt de Boboteazã cereascã:
Se binecuvânteazã ºi se sfinþeºte cu Duhul Sfânt apa râului
vieþii ºi apa izvoarelor din grãdina râului vieþii, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Acum douã mii de ani aºa i-am spus lui Ioan la Iordan:
«Lasã aºa acum, cã Nouã Ni se cuvine sã împlinim toatã
dreptatea», iar acum Eu botez cu Duhul Sfânt ºi cu foc, dupã

cum a fost proorocia cea de la Ioan Botezãtorul. ªi cum cu
Duh Sfânt ºi cu foc? Tu trebuie sã ºtii sã rãspunzi, Ierusalime,
copil hrãnit cu Duhul Sfânt. Ce înseamnã cu Duh Sfânt ºi cu
foc? Înseamnã grâu ºi pleavã. Grâul se boteazã cu Duhul
Sfânt, ºi pleava se boteazã cu foc. Ce este grâul, ºi ce este
pleava, mãi fiilor? O, bine este sã fie omul grâu ºi sã nu fie
pleavã, dar e pleavã toatã lumea, ºi nu ºtie ce înseamnã botezul cu Duhul Sfânt ºi botezul cu foc. Aceste douã taine sunt
una la un capãt, ºi alta la celãlalt capãt. Botezul cu Duhul
Sfânt este pentru cei ce cred ºi împlinesc legea cerului sfânt,
de unde vine Duhul Sfânt. Iar botezul cu foc este pentru cei
ce s-au despãrþit de voia cerului ºi de legea Domnului, ºi aceia sunt botezaþi cu foc, dupã cum este scris: «Se vor mântui
ca prin foc». ªi, iarãºi, scris este: «Domnul are lopata în mânã ca sã cureþe aria Sa ºi ca sã adune grâul Sãu în jitniþe, iar
pleava sã o ardã cu foc nestins». Aºa a spus Ioan: „aria Sa ºi
grâul Sãu“, cã nu toatã aria ºi nu tot grâul sunt ale Domnului,
pentru cã unii numai din fire fac cele ale ariei ºi ale grâului,
dar nu ºi din credinþã în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cãci
scris este: «Eu sunt Lumina lumii»; ºi, iarãºi, scris este: «Fiþi
fii ai zilei, cãci lumina a fost numitã ziuã». Ziua vine de la
Mine, din Mine este fãcutã, cãci Eu sunt ziua. Nu de la soare
vine ziua. Soarele acoperã taina zilei, dar ziua este din ea însãºi, din Mine, fiilor, din luminã, cãci numele Meu este Luminã ºi este Cuvânt. Voi, cei care aþi rãmas cu Mine în încercãrile Mele, vouã v-am dat cuvântul Meu sã-l suflaþi peste poporul Meu ºi peste lume.
Israele, am în tine fii nãscuþi de sus, din cuvânt ºi din
credinþã ºi din Duhul Sfânt. Aceºtia s-au lãsat nãscuþi ºi pecetluiþi de cuvântul Meu ca sã iasã înaintea ta cu Mine ºi sã-þi
dea cuvântul Meu. Te caut, fiule, te caut, Israele, ºi te chem
sã vii sã cuvintez peste tine. Te chem sã crezi cuvântul Meu,
cã asta înseamnã sã vii. Dacã vii ºi nu crezi, sã nu mai vii, cã
asta nu înseamnã cã vii. Sã nu mai vii aºa. Aºa a fost ºi atunci
când se þineau mulþi ucenici dupã Mine, ºi sã vezi ce pãþanie
s-a petrecut ºi atunci! Se certau iudeii pentru cuvintele Mele
când le spuneam: «Eu sunt pâinea care se coboarã din cer, ºi
cine va mânca din ea, va trãi prin Mine». Cel ce Mã mãnâncã
pe Mine, va trãi prin Mine. Mulþi ucenici care auzeau aceasta,
ziceau: «E greu cuvântul acesta. Cine poate sã-l asculte?»,
cãci ºi ucenicii Mei cârteau împotriva Mea dacã nu s-au lãsat
sã fie grâu de al Meu, ºi atunci le-am spus: «De ce vã sminteºte aceasta? Dacã Mã veþi vedea suindu-Mã acolo unde
eram mai înainte?». Iatã, Israele, cuvântul Meu era Duh, iar
ei erau trup. Scris este în cuvântul Meu cã Duhul este Cel ce
dã viaþã, ºi trupul nu foloseºte la nimic. Trupul fãrã viaþã, fãrã
Duh, nu foloseºte la nimic. Erau între aceia ºi din cei care credeau, ºi de aceea am spus lor: «Nimeni nu poate sã vinã la
Mine dacã nu-i este dat de la Tatãl». Dar cei trupeºti n-au înþeles, ºi atunci mulþi dintre ei s-au retras ºi n-au mai umblat
cu Mine, ºi am rãmas numai cu cei doisprezece, care au înþeles de la Mine cuvintele vieþii veºnice, ºi aceia au crezut cã
sunt Fiul lui Dumnezeu Cel viu.
Vezi, mãi Israele, de ce þi-am amintit Eu lucrul Meu de
atunci? Ca sã vezi cã aºa a fost ºi atunci. Mulþi au venit sã asculte cuvântul Meu, dar a fost greu pentru mulþi, greu de împlinit dacã þineau la trup, ºi iatã, trupul nu foloseºte la nimic.
Aºa ºi acum, cu lucrarea Mea de cuvânt. O mulþime de trupuri au venit sã audã, ºi venind nu veneau, ºi auzind nu auzeau ºi nu împlineau cuvintele vieþii. ªi iatã de ce-þi spun Eu
þie azi, Israele: dacã vii ºi nu crezi, sã nu mai vii, sã nu mai
vii aºa. Dacã vii ºi nu vrei sã împlineºti cuvântul Meu, sã nu
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mai vii. Tu de ce crezi cã vorbeam vorbire cu greutate acum
douã mii de ani? Fãceam aºa, ca sã sortez grâul de pleavã.
Fãceam aºa, ca sã plece cei ce nu credeau, cei ce erau trup
fãrã credinþã, adicã fãrã duh. Aºa fac ºi acum, ºi voi aduce
cuvinte de tainã tot mai greu de înþeles pentru cei ce n-au voit
sã-ºi dea trupul deoparte. Aºa am sã fac, ca sã pot rãmâne cu
aria Mea ºi cu grâul Meu, ca sã mai pot lucra, tatã, cã nu se
mai poate sã mai lucrãm ca pânã acum. Dacã vii ºi nu crezi,
sã nu mai vii, iar Eu voi împlini acest cuvânt al Meu. Cine
crede, acela împlineºte cuvântul Meu fãrã nici un fel de
vorbã. Cine crede, acela înþelege. Cine nu crede nu înþelege
cuvintele Mele. Ierusalime, nu vezi, fiule, cã acestea sunt cuvintele Mele? Îþi spun ºi þie aºa cum am spus acum douã mii
de ani, cã aºa le-am spus celor de atunci: «Dacã nu credeþi în
Mine, credeþi în cuvintele acestea ale lui Dumnezeu». ªi þie
îþi spun azi: dacã tu nu crezi cã Eu sunt Cel ce grãiesc de deasupra ta, crede mãcar în aceste cuvinte dumnezeieºti cãci sunt
dumnezeieºti, ºi nu omeneºti. Cuvintele omeneºti sunt altceva decât acestea, Israele. O, în zadar te mai iau Eu în toate
felurile, cã tu n-ai sã te poþi dezvinovãþi în faþa Mea. Dacã vii
ºi nu crezi, sã nu mai vii, iar dacã vii ºi crezi, sã vii ºi sã stai
supus aºezãrii Mele, iar altfel sã nu stai ºi altfel sã nu vii,
altfel sã nu mai vii. Nu cumva sã mai vii ºi sã mai þipi la
Mine. Ajunge, tatã! Eu închid uºa pentru cei ce þipã la Mine
ºi umblã la aºezarea Mea ca sã judece de pe pãmânt.
Mãi Ierusalime, uitã-te ce ordine a avut lucrarea Mea
în lume acum douã mii de ani. Când a fost sã rostesc mântuirea omului prin rãstignirea ºi prin învierea Mea, am lucrat
mai întâi cu vestea pocãinþei, ºi cine se aºeza întru pocãinþã ºi
întru credinþã ºi întru sfinþenie, acela era botezat cu apã ºi cu
Duhul Sfânt apoi. Cel ce alege sã lucreze pocãinþa primeºte
dupã aceea botezul cu apã, ºi dupã aceea, botezul cu Duhul
Sfânt. Israele, tu ai venit la Mine în vremea aceasta. Ai auzit
cã am venit ºi vorbesc pe pãmânt, ºi ai venit sã Mã auzi, ºi Eu
te-am învãþat sã te pocãieºti de toate relele tale, ºi tu n-ai fãcut
aºa. Cei din vremea lui Ioan care veneau la botezul pocãinþei
întrebau pe Ioan: «Noi ce sã facem?». Veneau mulþimile, ºi el
zicea: «Pui de vipere, care fugiþi de mânia ce va sã fie, faceþi
roade vrednice de pocãinþã, ºi sã nu ziceþi cã aveþi de tatã pe
Avraam, cãci din pietre se vor ridica fiii lui Avraam». Veneau
vameºii ºi soldaþii ºi întrebau: «Noi ce sã facem?», ºi la toþi
le spunea Ioan sã facã dreptate, sã nu asupreascã, sã se mulþumeascã doar cu ce au, ºi dacã au mai mult, sã dea ºi celui
necãjit care umblã dupã Dumnezeu întru necazul sãu. ªi tu
veneai ºi Mã întrebai ce sã faci, dar nu întrebai de pocãinþã,
ºi întrebai ce sã faci cu treburile tale trupeºti ºi pãmânteºti, ºi
apoi ziceai cã asculþi pe Domnul ce-þi spune. ªi de unde, tatã,
cã tu Îmi spuneai Mie, ºi Eu îþi ziceam „da“. Dacã veneai sã
Mã întrebi de botezul pocãinþei, erai acum pecetluit cu cuvântul împlinirii ºi cu Duhul Sfânt, ºi erai împãrþitor de Duh
Sfânt. Vezi tu, Israele, mai întâi este botezul pocãinþei, ºi tu
n-ai fãcut aºa. O, taina pocãinþei este înaintemergãtoare sfinþeniei ºi credinþei, ºi Duhului Sfânt apoi. Acum biserica nu
mai lucreazã aºa, cã dacã vine cineva cu un prunc ca sã-l boteze în numele Meu, ca sã Mi-l încredinþeze Mie, acela minte
când vine, cã nici el nu este pocãit ºi sfânt ºi credincios ºi nici
pe prunc nu-l face sã vinã la Mine ºi dupã Mine aºa cum a
fãcut Cornelie cu toatã casa sa când s-a botezat de mâna apostolului Meu. O, nu mai este, tatã, pocãinþã la lume, dar nici la
tine, Israele, nu este, cãci pocãinþa lucreazã sfinþenie ºi atragere de Duh Sfânt de la Cel ce boteazã cu Duh Sfânt. Spune
tu, poporul Meu, dacã se cunoaºte botezul de la Dumnezeu
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peste oameni. Nu se cunoaºte, tatã. O, ºi ce vor rãspunde cei
ce boteazã în numele Meu pe cei ce nu sunt cu Dumnezeu, pe
cei ce nu rãmân cu Dumnezeu dupã botez? O, sã Mã crezi
ce-þi spun, cã totul a rãmas numai un obicei ºi atât. Dar tu,
poporul Meu, sã înþelegi, tatã, calea Mea, ºi cum se merge pe
ea, ºi de unde trebuie sã începi. Aºa trebuia sã începi, cu pocãinþa trebuia.
Eu când am fost încercat de duhul veacului acesta M-am
mãrturisit Tatãlui Meu de faþã cu ucenicii Mei ºi am spus tot
ce am pãþit de la duhul veacului acesta ºi n-am ascuns nimic.
Aºa trebuie sã lucreze cel ce se mãrturiseºte; trebuie sã spunã tot în faþa fraþilor, aºa cum am fãcut ºi Eu. Pe toate le-am
fãcut spre pildã celor de dupã Mine, dar omul n-a fãcut ca Mine. Cine nu face ca Mine, Eu nu sunt Învãþãtorul aceluia. Acela n-a venit la Mine, acela nu are Învãþãtor pe Iisus Hristos.
Israele, de aceea þi-am spus Eu þie sã fugi de omul necunoscut de tine. Iatã ce cuvânt las Eu azi pentru lucrãtorii
Mei din Ierusalim: Fugiþi voi, lucrãtorii Mei, fugiþi de cel pe
care nu-l cunoaºteþi voi, cã pe acela nici Eu nu-l cunosc. Cine
nu se lasã cunoscut de voi, nici de Mine nu este cunoscut.
Cum adicã vine aceasta, fiilor lucrãtori? Iatã, cel ce nu face
cum am fãcut Eu în faþa ucenicilor Mei spre pildã vouã, acela
nu este cunoscut de voi. Cel ce nu se descoperã vouã, acela
este necunoscut de voi ºi de Mine, acela nu este aria ºi grâul
acestei jitniþe, acela nu poate intra la râºniþa aceasta ca sã fie
prelucrat ºi frãmântat ºi copt ºi folosit pentru hrana Mea, pentru cuvântul Meu, cãci hrana Mea este cuvântul Meu. Fugiþi
de oricine zice cã este fiu al acestei lucrãri ºi care nu se descoperã vouã aºa cum M-am descoperit Eu apostolilor Mei. Eu
eram Învãþãtorul lor, ºi tot M-am descoperit, iar ei sunt ucenici, ºi tot nu se descoperã, ºi nu sunt ucenici acei care nu se
descoperã.
Iatã ce fac dupã patruzeci de ani de lucru cu Israel. Fac
un popor nou, cãci cel de pânã acum n-a fost nou. Cine vrea
sã rãmânã la trupul poporului nou, acela sã se lase cunoscut
bine. Cine nu vrea, iatã, iar zic pentru acela: dacã vii ºi nu
crezi acest cuvânt de cunoaºtere între ucenici, sã nu mai vii,
fiule strãin, cãci cel ce este ascuns, este strãin ºi fur. Sã nu vii
ca strãin ºi ca fur, ºi sã cunoºti legea inimii ºi legea lui Dumnezeu în inimã. O inimã nãscutã din Dumnezeu este totdeauna deschisã, cãci nu lucreazã rãul de care sã se ascundã. Din
pricina rãului din inimã se ascunde ºi se închide o inimã, dar
o inimã frumoasã ºi luminoasã nu se ascunde cu lumina ei.
Lumina nu ascunde, ºi, din contra, vãdeºte. Întunericul ascunde prin însãºi firea lui, cãci la întuneric nu se vãd cele fãcute
la întuneric. Eu sunt Lumina, ºi vã voi spune o tainã mare,
tatã, ºi la mulþi din voi le va fi grea. ªi vã voi mai spune ºi
altele, ºi vã voi spune lucrarea Mea ºi lucrarea omului, ºi vã
voi mai spune cã omul pune lucrarea sa pe seama Mea, ºi nu
se poate aºa.
Iatã, azi serbãm sãrbãtoare de Boboteazã ºi iar rostesc:
Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte râul cuvântului vieþii ºi apa
izvoarelor Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, izvoarelor grãdinii cuvântului Meu. Stropiþi peste tot, ºi sã învieze duh de
sfinþenie ºi dor de sfinþenie peste oameni. Luaþi, fiilor, în sticluþe, peste tot pe unde mergeþi, ºi picuraþi din apa aceasta
peste tot ºi mereu, ºi sã fie apa aceasta spre vindecarea sufletelor fãpturii, ca sã se boteze fãptura cu botezul pocãinþei ºi al
credinþei ºi al Duhului Sfânt apoi.
E mare sub cer acest petecuþ de pãmânt. E mare taina
acestei grãdini cereºti, ºi va fi s-o priceapã în curând toatã lumea de pe pãmânt.
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Azi e sãrbãtoare de Boboteazã a Fiului lui Dumnezeu,
ºi apoi e sãrbãtoarea naºului Meu de botez, ºi iar voi lucra,
tatã. Stãm un picuþ ºi iar lucrãm, cã am sã aduc taine peste
voi, cuvinte de tainã, mãi fiilor, cuvinte adânci ºi mari.
Ierusalime, e sãrbãtoare de la cer la pãmânt; e sãrbãtoare de Boboteazã, tatã. Sã fii un popor botezat cu Duhul Sfânt,
Ierusalime, popor al Duhului Sfânt. Vreau sã vãd pe Duhul
Sfânt mãrturisindu-te pe tine. Vreau sã vadã omul necredinþei
cã tu eºti fiul Duhului Sfânt, nãscut din Mine întru voia
Tatãlui Meu.
Pace vouã! Pace þie întru serbare de Boboteazã, Ierusalime, iubitul Meu popor! Pace fiilor tãi, cei ce stau sub izvorul Duhului Sfânt! Amin, amin, amin.
6/19 ianuarie 1995

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul
Ziua întâi este ziua facerii lumii ºi ziua Învierii Domnului. Carnea
omoarã mintea omului. Proorocie pentru învierea morþilor. Naºterea din nou a lumii.

M

ai întâi a fãcut Dumnezeu lumina. Dumnezeu
era luminã, ºi din luminã a fãcut Dumnezeu lumina; luminã din Luminã a fãcut. A fãcut luminã, cãci peste
adânc era întuneric. ªi când a fãcut lumina, a despãrþit Dumnezeu lumina de întuneric ºi a numit lumina ziuã, ºi a numit
întunericul noapte. Amin.
Eu, Domnul Iisus Hristos, iarãºi întocmesc cuvânt.
Desfac cerurile ºi rostesc de deasupra, ºi am însoþitor pe Ioan,
naºul Meu de botez, ºi îl serbez în sobor în mijlocul poporului
Meu Ierusalim, în grãdiniþa Mea de fii nãscuþi de sus. Ioan
mãrturisea despre luminã, mãi fiilor.
Pace vouã, ºi luminã! Luminã din Luminã vã dau, ca sã
fiþi fii ai zilei, ca sã nu mai fiþi fireºti, ºi sã fiþi duhovniceºti,
ca sã vã pot vorbi cele duhovniceºti. Cele duhovniceºti sunt
pricepute numai de cei duhovniceºti, ºi n-ai sã vezi, Israele,
om firesc ca sã priceapã cuvintele acestea cu care Eu te hrãnesc pe tine de atâta timp.
Dar iatã ce tainã: mai întâi a fãcut Dumnezeu lumina;
în ziua întâi a fãcut lumina, iar în ziua a ºasea a fãcut omul.
În ziua întâi Eu am înviat dintre morþi, iar în ziua a ºasea am
murit ca un om, cãci în ziua a ºasea s-a fãcut omul. Ziua întâi
se cheamã duminicã, iar ziua a ºasea se cheamã vineri. Vineri
am murit ca un om, iar duminicã am înviat ca un Dumnezeu,
în ziua întâi, cãci, când a fãcut Dumnezeu cerul ºi pãmântul,
în ziua întâi a fãcut Dumnezeu lumina.
«Eu sunt Lumina lumii», aºa am spus Eu. Am spus:
«Fiþi fii ai zilei», cãci lumina a fost numitã ziuã. Cuvântul
este lumina care lumineazã în întuneric. Eu am fost Lumina
Care am luminat peste întuneric, ºi am despãrþit lumina de întuneric, pentru cã Eu eram din Tatãl ºi aveam puterea aceasta de am fãcut toate cele vãzute ºi nevãzute. Dumnezeu era
Luminã, iar Fiul Cel cuprins de Tatãl, Cel nãscut din Tatãl,
Cel ce Se numeºte Cuvântul, Acela a fãcut cele vãzute ºi nevãzute, dupã cum este scris cã toate prin El s-au fãcut; Luminã din Luminã, Dumnezeu din Dumnezeu nãscut.
Iatã, fiilor, ce sã spuneþi voi celor ce nu ºtiu sã preþuiascã ziua întâi. În ziua întâi a fãcut Dumnezeu lumina. În ziua întâi s-a fãcut luminã la învierea Mea din morþi. Ziua întâi
este ziua când sãrbãtorim facerea luminii. De aceea am profeþit Eu în sulul acestei lucrãri ºi am zis: «Blestemat sã fie cel
ce va face vreun lucru de al sãu, în afarã de luminã, de sâmbãtã de la asfinþit ºi pânã luni la rãsãrit de soare». Lumina

s-a fãcut noaptea, fiilor, nu s-a fãcut ziua. Lumina zilei este
cuprinsã între douã nopþi, ºi întunericul nopþii este cuprins
între douã zile. Ziua întâi este cea mai mare zi, pentru cã în
ziua întâi a fãcut Dumnezeu lumina. Aºa sã spuneþi voi celor
ce nu preþuiesc taina luminii, taina zilei. Aceia nu Mã preþuiesc pe Mine, Cel nãscut din Tatãl, Luminã din Luminã. Scris
este: «Eu sunt Lumina lumii», ºi sunt Luminã din Luminã, ºi
M-am arãtat peste pãmânt Luminã în ziua întâi, mãi fiilor. În
ziua întâi s-a fãcut luminã la început ºi la sfârºit, cãci la sfârºit Eu M-am ridicat din noaptea morþii în ziua întâi din
sãptãmânã.
Eu sunt Luminã din Luminã, nãscut din Tatãl. Tatãl
este ºi tatã ºi mamã. Dupã chipul lui Dumnezeu l-a fãcut
Dumnezeu pe om. Bãrbat ºi femeie a fãcut Dumnezeu; Dumnezeu ºi nu omul. A fãcut tatã ºi mamã dupã chipul ºi asemãnarea Sa Dumnezeu. Eu M-am nãscut ºi din tatã, ºi M-am
nãscut ºi din mamã, cãci în împãrãþia lui Dumnezeu nu este
parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã, ºi este totul îngeresc ºi
minunat ºi fãrã de fire stricãcioasã ºi fãrã de pãcat, precum în
cer aºa ºi pe pãmântul împãrãþiei lui Dumnezeu.
Împãrãþia lui Dumnezeu este cerul ºi pãmântul, pentru
cã Dumnezeu a fãcut cerul ºi pãmântul. Cerul este tron, ºi pãmântul, aºternut. Unul fãrã altul nu este întru facere, ºi este
împãrãþia lui Dumnezeu aceastã facere. Numai omul cel fãcut
în ziua a ºasea, numai acela n-a stat supus Cuvântului lui
Dumnezeu prin Care toate s-au fãcut. Toate celelalte au ascultat, ºi Domnul le dãduse pe toate în stãpânirea omului cel
creat în ziua a ºasea. ªi dacã omul a cãzut, au cãzut toate, cãci
pe toate le dãduse omului sub stãpânire. Iatã ce s-a întâmplat,
cã omul a cãzut, ºi au cãzut toate câte erau sub stãpânirea lui.
O, ºi iatã, tatã: «Adevãrul din pãmânt a rãsãrit, ºi dreptatea
din cer a privit», cãci Eu am venit ºi am luat fire omeneascã,
aºa cum a fost omul cel fãcut din pãmânt, ºi am adãugat dreptatea cea din cer ºi am ridicat prin Mine fãgãduinþa rãscumpãrãrii tuturor celor ce au cãzut, ºi a omului, mãi fiilor, dar
greu înþelege omul aceastã tainã. Omului îi place sã rãmânã
numai din þãrânã, nu ºi din Hristos, ºi Eu, tatã, mare milã am
avut de neînþelepciunea omului cel pierdut, care moare
mereu.
Ferice de omul care Mã primeºte pe Mine, cãci scris
este: «Celor câþi L-au primit, care cred în El, le-a dat putere
sã se facã fii ai lui Dumnezeu, sã se nascã de la Dumnezeu,
nu din sânge, nici din poftã trupeascã, nu din poftã bãrbãteascã, ci de la Dumnezeu», din tatã fãrã mamã ºi din mamã
fãrã tatã; din Dumnezeu, mãi fiilor, prin Mine, Cel Unul nãscut din Tatãl. Numai Eu sunt Cel Care pot mãrturisi pe Tatãl,
cãci vin de la Tatãl, mãi fiilor, ºi sunt nedespãrþit de El cu voi,
cãci Tatãl este întru Mine.
Iatã, Israele, taina luminii, taina luminii din om. Omul
luminat la faþã ºi la inimã Mã are pe Mine, cãci Eu sunt luminã. Cel neluminat la faþã n-a despãrþit lumina de întuneric,
cãci Eu am despãrþit lumina de întuneric. Cine se roagã Mie,
cine se închinã Mie, acela este luminat la faþã. Acesta este
semnul celor ce se închinã Mie. Cine este posomorât, acela
stã întru noapte, acela nu ºtie ce este rugãciunea chiar dacã se
roagã. Unul ca acela nu ascultã de Mine, nu are sfialã faþã de
Mine, ºi de aceea stã neluminat. Mare este taina luminii în
om, mãi Israele, ºi ce bine era dacã se vedea în tine aceastã
înþelepciune! De aceea, tatã, am venit, ºi rup mereu din luminã ºi îþi dau sã mãnânci cuvânt de luminã ca sã te întocmesc
prin cuvânt, aºa cum pe toate le-am întocmit, ca sã nasc în
tine credinþã ºi închinare Mie. Tu citeºti destulã rugãciune,
dar numai tu ºtii cui o dai, cã închinare Mie nu este aºa ceva
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dacã tu nu eºti luminat, dacã nu eºti luminã din luminã. Eu
aºa am cuvântat peste tine, aºa am zis: sã fii luminã. Iatã cã
tu nu stai în taina luminii, ºi lumina plânge supusã de noaptea din tine. Dacã tu erai luminã, era de mult luminã peste
toate, ºi era împãrãþia Mea vãzutã cu tine.
Vreau sã înþelegi taina luminii, fiule. Îmi vine, tatã, sã
te las ºi sã nu mai vin la tine ºi sã Mã duc sã cuvintez întunericului cel de afarã de lucrarea Mea. Îmi vine sã te las ºi sã nu
mai vin la tine. Îmi vine sã fac cu tine ce am fãcut cu Israel.
Dacã vãd cã nu iubeºti lumina, ce sã mai zic de tine? Tu eºti
ascuns în tine, copile din poporul Meu, eºti posomorât, eºti
mofturos, eºti plictisit în tine, ºi Îmi vine sã te las ºi sã plec
când vãd cã nu cunoºti ce este lumina. Tu ai avut cerul deschis
deasupra ta, Israele de azi. Unde, tatã, þi-a fost inima ºi privirea? Iatã, Îmi vine sã Mã supãr pe tine, cã n-ai vrut sã te laºi
sã înviez Eu în tine în ziua întâi când ai venit la Mine. Sã fi
început ºi cu tine facerea, tatã, cãci facerea începe cu ziua întâi, ºi în ziua întâi se face lumina, mãi fiule lipsit de Mine.
Sunt mereu lângã tine, ºi tu tot lipsit de Mine eºti. De ce, oare, nu Mã bagi înãuntru? Tu ºtii, tatã, cum este un om care are
în el pe Iisus Hristos? Uitã-te la Mine ºi la tine, ca sã ºtii odatã ºi ca sã Mã iei întru tine ºi sã fii aºa cum sunt Eu ºi sã Mã
mãrturiseºti întru luminã, sã fii luminã din Luminã, aºa cum
sunt Eu Luminã din Luminã, Tatã ºi Fiu. Aºa ºi tu sã fii, luminã din Luminã. O, ce va fi sã fac, oare, cu tine, Israele? Ai
în mijlocul tãu lumina. Ia, tatã, ºi te hrãneºte ºi scoate noaptea
din tine, cãci Eu nu sunt noapte. Eu sunt ziuã, fiule. Cel cu faþa
posomorâtã, acela are alt dumnezeu. Eu nu aduc întunecime
de faþã ºi de inimã. Alt dumnezeu face aºa ceva în om.
O, neuitatul Meu popor! Apostolii Mei mergeau mereu
cu cuvântul Meu sã întãreascã cetãþile creºtine, ºi iatã, aºa
este ºi azi. Lasã-Mã, tatã, sã-þi mai þin calea încã, sã te mai îndemn încã; încã o fãrâmã micã de vreme, cã o fãrâmã de vreme mai este. Þi-am spus mereu sã þii poruncile, tatã. Þi-am
spus, ºi iatã, îþi spun sã iubeºti pe Dumnezeu ºi pe cel ce slujeºte lui Dumnezeu. Sã nu-þi faci alþi dumnezei þi-am spus. Sã
nu-þi faci averi ºi pofte, ºi voia ta sã n-o faci. Þi-am spus sã
respecþi pe Dumnezeu întru ale Sale. Þi-am spus, tatã, sã nu
ucizi, sã nu faci desfrânare, sã nu furi, sã nu minþi, sã nu fii
lacom de bunul cuiva. ªi iatã, acum din nou þi-am spus: ia-Mã,
tatã, de bunãvoia ta în sufletul tãu ºi întreabã-Mã sã-þi spun
ce sã înþelegi ºi ce sã faci în dreptul fiecãrei porunci. De ce,
oare, s-au scris aceste porunci? S-au scris pentru cã oamenii
fãceau aceste pãcate, ºi Eu am scris sã nu se facã aceste
pãcate.
Vreau sã sun gongul deºteptãrii, tatã. Ce înseamnã
aceasta ce vreau? Vreau sã nu mai verºi sânge, fiule; aºa
vreau. Tu ai sã zici cã nu verºi sânge ºi cã nu ucizi, cã nu mai
ucizi. Tatã, nici Israel nu spunea cã ucide, pentru cã el nu ºtia
ce înseamnã testamentul în care stãtea. Testament înseamnã
sânge. Israel aducea sânge pentru pãcat. Israel pãcãtuia, ºi
dupã aceea trebuia sã spele cu sânge pãcatul. Ucidea un animal sau o pasãre ºi plãtea pãcatul cu sânge. Pentru pãcat trebuie sã se verse sânge. Sângele din om pãcãtuia, ºi sângele de
la animale ºi de la pãsãri se vãrsa pentru ispãºirea omului. Nu
este obligaþie sã faci pãcat, dar este datorie sã dai sânge pentru pãcat. Când se aduce sânge, atunci se ºtie cã cineva a pãcãtuit. O, ce ruºine, tatã! Sã facã omul pãcat ºi sã plãteascã
animalul pentru curãþirea pãcatului omului! Sã moarã vitã sau
pasãre pentru pãcatul omului! ªi asta nu a fost de ajuns, cã
omul tot nu s-a curãþit, de vreme ce nu a scãpat de pãcat, de
vreme ce omul a pãcãtuit pânã la sfârºit. Aud peste tot pe om
cã spune despre mântuirea lui prin Mine. Spune cu falã omul
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cã Eu Mi-am vãrsat sângele pentru pãcatele oamenilor. Asta
nu este o falã, tatã, ºi ar trebui sã-i fie ruºine ºi sfialã omului
ºi sã se îndrepteze omul înspre dreptate, cã pentru dreptate nu
trebuie nici o jertfã, nici o ucidere. Eu, mãi fiilor de azi, n-am
spus lui Israel sã aducã jertfe de animale când au ajuns în
Canaan, dar dacã ei ºtiau cã pentru pãcate trebuie sânge ºi
jertfã ºi dacã ºtiau cã pãcãtuiserã, ei au adus jertfã, dar Eu nu
le-am spus aceasta. Din contra, Eu am spus: «Mi-e scârbã de
jertfele voastre ºi Îmi sunt dezgustãtoare. Cine vi le cere ca
sã le aduceþi?». Eu le cerusem sã Mã iubeascã ºi sã nu pãcãtuiascã. Le spusesem sã nu ucidã, sã nu se desfrâneze, sã nu
fure, sã nu mintã, sã nu facã nedreptate. Eu asta le spusesem.
Ruºine, tatã, sã moarã o pasãre nevinovatã sau un miel sau un
ied sau un junc pentru pãcatul sãvârºit de om, ºi scris este în
Scripturi: «Pãmântul va da pe morþii lui, ºi marea, pe morþii
ei, ºi iadul, pe morþii lui». ªi ce va face omul? Cã ºi omul
trebuie sã dea pe morþii lui, fiinþe nevinovate, înghiþite de
pântecele omului sau ucise în numele pãcatului omului. Ruºine, tatã, sã moarã Dumnezeu pentru omul pãcãtos. Ruºine
este sã facã omul pãcat ºi sã-L omoare pe Dumnezeu pentru
pãcatul sãu. Scris este: «Pentru un drept nu moare nimeni,
dar pentru un pãcãtos trebuie sã se gãseascã cineva sã
moarã».
Carnea mâncatã de om îi omoarã omului mintea, îi
aduce vinã omului. Eu n-am voit sã mãnânce omul carne. Eu
n-am voit sã fie moarte peste fãpturi. De la început a fost voia
omului înaintea Mea, ºi aceasta a adus moartea. Voia omului
a adus moartea. Eu nu-i cerusem lui Abel sã ucidã mielul. El
a voit; a voit sã facã dragoste pentru Dumnezeu. Aºa a voit el
pentru Dumnezeu, ºi Eu am luat dragostea inimii lui, dar pentru ucidere a plãtit Abel cu sângele sãu.
De la început a fost ucidere, mãi fiilor. Eu n-am cerut
oamenilor sã aducã animale jertfite înaintea Mea, dar pentru
pãcatele oamenilor omul a fãcut lege, a scris dinte pentru
dinte, aºa a scris omul pentru pãcatul sãvârºit, pãcat pentru
pãcat a scris, pãcat ºters cu alt pãcat, ºi Eu am vãzut cã aceasta nu avea nici o putere pentru salvarea omului din stricãciune. Legea vãdeºte pãcatul, cãci pentru pãcat, cel pãcãtos aduce jertfã de ispãºire, ºi i se aflã pãcatul. Eu am venit pe pãmânt ºi am murit jertfã pe cruce, Mi-am vãrsat sângele pentru
pãcatul omului, ºi omul se laudã ºi stã tolãnit în pãcate, cã
zice cã Eu Mi-am vãrsat sângele pentru pãcatul lui. Ce ruºine!
Mãi fiilor, Eu Mi-am vãrsat sângele pentru cel ce se foloseºte
de aceastã jertfã, pentru cel ce se lasã luminat de lumina din
Mine, nu pentru omul care pãcãtuieºte pe seama jertfei Mele.
Israele, poporul Meu, nu mai sta în noapte. Fii fiu al
zilei, cãci noaptea se doarme, iar ziua este trezire. Eu sunt
ziua, ºi tu sã fii fiul Meu. Eu sunt lumina, ºi tu sã fii fiul Meu.
Îndurã-te de Mine ºi nu mai pãcãtui, cã Eu, tatã, sunt mereu
Mielul Cel junghiat ºi însângerat pentru pãcatul tãu. Ce vei
rãspunde pentru atâta înjunghiere, tatã? Mãcar tu, poporul
Meu, sã fii drept înaintea Mea, sã fii treaz înaintea Mea. În
lume este noapte, tatã, noapte ºi adânc, ºi Duhul Meu pluteºte. Fiule, porunceºte sã se facã luminã ºi sã se despartã întunericul de luminã, ca sã lucrez la cuvântul tãu, la credinþa ta,
cãci cuvântul a fost de la început întru lucrare de facere. Ia tu
seama bine, cãci tu te aºezi sã faci un lucru, dar mai întâi îþi
spui ce faci, ºi dupã aceea împlineºti. Fãrã sã-þi ºopteºti nu
faci. Spune, tatã, lui Dumnezeu sã facã luminã, cã Dumnezeu
lucreazã facere nouã la cuvântul tãu. Spune sã se facã împãrãþia Mea pe pãmânt precum în cer. Îmi vine sã Mã mânii pe
tine cã stai nelucrãtor pentru Duhul Sfânt. Ziua lucrezi pentru
împãrãþia trupului tãu ºi noaptea te odihneºti întru împãrãþia
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ta, dar trupul nu foloseºte la nimic. Duhul este Cel ce dã viaþã.
Îmi vine sã Mã mânii pe tine cã nu vrei sã lucrezi ca Mine.
Eu am lucrat ca tine, cã aºa ai zis tu, ºi Eu am ascultat. ªi tu
de ce nu faci tot aºa, ca sã asculþi ºi tu de Mine ºi ca sã lucrezi
ºi tu ca Mine? Eu în ziua întâi am zis sã fie luminã, ºi s-a
fãcut luminã din Luminã la început. Iar la sfârºit tot aºa am
fãcut în ziua întâi; am înviat întru luminã în ziua întâi. O,
aºtept sã vinã peste tine ziua, tatã, ziua întâi, ziua cea dintru
început sã vinã ºi la sfârºit peste tine, ca sã fii luminã din Luminã, fiule din Israel. Am scris istoria lui Israel atunci; am
scris, tatã, ºi istoria ta acum. Nu Mã ruºina înaintea îngerilor!
Lasã-te cuprins de luminã, tatã, cã mare este taina luminii, ºi
toate se vor scula spre nestricãciune, aºa cum la început toate
s-au fãcut prin cuvânt. Din nou va da pãmântul din el tot ce
are aºteptând în el. Aºa cum la început pãmântul a scos din el
fiinþe vii, aºa va scoate ºi la sfârºit, cãci toate trupurile sunt în
aºteptarea naºterii din nou a lumii.
Nu mai este om sã facã dreptate ºi judecatã, nu mai
este pânã la unul, cãci toþi s-au abãtut ºi împreunã netrebnici
s-au fãcut, ºi Eu, Domnul, am ajuns ocara lor. Iatã, cine sã
mai judece, cine sã mai îndrepte pe cel greºit, pe cel vinovat?
Cine, tatã? Iatã cine: cel ce iubeºte pe Domnul, cel ce nu ucide, cel ce nu face desfrânare, cel ce nu furã ºi nu minte ºi nu
se lãcomeºte, acela sã facã dreptate ºi judecatã. Amin.
Israele, dã-þi silinþa sã dobândeºti veacul cel nou, unde
nu se mai moare, tatã. Ai vãzut pe cei trei tineri curaþi, cã n-au
ars în focul din cuptor, ºi s-au minunat necredincioºii. Sã fii
ca ei, fiule din Israel, ºi sã nu arzi, tatã, dar sã fii ca ei ca sã
nu arzi, cã vine veacul cel nou spre vedere, ºi va primi pe fiii
sãi. Amin.
Ioan mãrturisea despre Luminã. Aºa ºi tu, Israele, sã
faci ce a fãcut Ioan. Ioan a mãrturisit începutul, ºi tot aºa sã
faci ºi tu. Ioan ºi-a rãstignit trupul, ºi aºa ºi tu sã faci, ºi sã iubeºti dreptatea Mea, nu pe a ta, fiule, cã scris este: «În cerul
ºi în pãmântul cel nou va locui dreptatea ºi fiii ei».
La început a fãcut Dumnezeu lumina; în ziua întâi a fãcut lumina. Ziua întâi sã te cuprindã în taina ei, Ierusalime.
Lumineazã-te, lumineazã-te, Ierusalime, cã slava Mea stã
deschisã deasupra ta, ºi lumina cea dintâi voieºte sã te cuprindã! Vino, fiule, cã te chem sã vii, ºi cheamã-Mã ºi tu, aºa cum
este scris: «Vino, Doamne Iisuse!». Cheamã-Mã, cã Eu vin cu
ziua, tatã, ºi voi înveºmânta totul în luminã.
Împrunceºte-te, Ierusalime, ca sã intri în veacul cel
nou. Vino, fiule, întru nestricãciune, cãci lumina va vãdi pe
fiii ei. Vino, fiule, de sus, ºi nu veni de jos. Lasã-te nãscut de
sus, cãci cine nu se naºte de sus rãmâne nãscut de jos. Vino,
Ierusalime, întru împãrãþia Mea, cã slava Mea a rãsãrit peste
tine! Amin, amin, amin.
7/20 ianuarie 1995

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan
La începutul ºi la sfârºitul tainei cuvântului sfinþii trei ierarhi lucreazã în mijlocul poporului cuvântului. Sfinþenia înseamnã fire
dumnezeiascã în trup.

A

m venit deasupra ieslei cuvântului Meu. Am venit la voi sã vã spun ceva, mãi fiilor de la iesle,
ceva frumos, ceva de mare preþ pentru Mine ºi pentru voi, ºi
iatã ce am sã vã spun: Pace vouã, fiilor! Pace în voi, pace în
inimile ºi în gândurile voastre! De aceea am venit. Lãsaþi pacea sã vã cuprindã, sã vã învãluiascã, ºi sã Mã vãd zâmbind

din voi, mãi copilaºi. Copilaºii zâmbesc, copilaºii sunt plini
de pace ºi sunt lipsiþi de teamã, tatã. Sã se aºeze pe chipurile
voastre ºi în inimile voastre zâmbetul Duhului Sfânt, zâmbetul cuminþeniei cereºti, ºi aºa sã rãmâneþi pânã când voi sta cu
arãtare între voi. Staþi aºa acum, tatã, ca sã staþi aºa ºi atunci.
Pace din cer, fiilor! Acesta este darul Meu de azi, cã azi
aveþi cu voi aici pe cei trei ierarhi care au lucrat de la început
cu trimitere din cer peste lucrarea Mea. Unde s-a mai auzit
aºa lucrare, aºa ungere din cer pe pãmânt? ªi ceea ce au avut
ei de fãcut, au fãcut ºi la începutul acestei lucrãri, au fãcut ºi
la sfârºit, adicã acum. Ei au venit din cer la început ºi M-au
adus pe Mine din cer în potir ºi M-au dat lui Verginica, din
potirul adus din cer, ºi a rãmas ungerea lor peste lucrarea
Mea, ungere arhiereascã, fiilor, ungere mai presus de fire. De
aceea s-a coborât ungerea lor peste cei trei fii unºi de cer în
grãdiniþa Mea de fii, în grãdiniþa Mea cea de la sfârºit.
Sã nu uitaþi, mãi fiilor serbaþi de cer în ziua aceasta, sã
nu uitaþi cã ungerea voastrã e din cer, adusã de ierarhi din cer,
nu de ierarhi de pe pãmânt. Sã nu uitaþi ce ungere aveþi voi,
ce naºtere din cer aveþi voi. Fiþi, fiilor, ca florile care se bucurã pe câmpie înaintea Domnului, sub acoperãmântul Domnului. Sã nu vã lãsaþi niciodatã spre mâhnire, fiilor. Mâhnirea
este împotriva Duhului Sfânt. Am venit la voi ca sã stãm la
masã cu voi, am venit cu arhiereii Mei, cu arhiereii voºtri ºi
ai lui Verginica. Vedeþi voi ce dar i-am dat Eu lui Verginica
dupã postul ei de patruzeci de zile? I-am dat Trupul ºi Sângele Meu, lucrat în cer de arhiereii cei veniþi de pe pãmânt.
Vedeþi voi ce dar v-am dat Eu vouã? Vedeþi ce dar am coborât
Eu peste aceastã grãdinã? Am pus peste ea ungere de la
arhierei din cer, mãi fiilor. Cei trei arhierei au pus ungere peste voi ºi au rupt din pomul vieþii ºi l-au pus în mijlocul poporului. Dar iatã, veste vã aduc: poporul Meu trebuie pregãtit.
Nu vã supãraþi cã treceþi prin lecþii tari, cã iatã, vom lua aceste lecþii ºi va fi sã lucrãm cu ele peste poporul Meu, cã vreau
sã fac din poporul Meu familie mare de sfinþiþi ºi de sfinþi.
Ce înseamnã sfânt? Înseamnã curat. Sfinþenie înseamnã curãþenie cereascã în om, fire dumnezeiascã în trup; asta
înseamnã sfânt. Cine se uitã la un om sfânt ºi nu este curat cel
ce se uitã, ºi se gândeºte cu gând necurat cel ce se uitã la un
sfânt, unul ca acela nu poate învinui cu gândul lui pe cel
sfânt, nu poate învinui înaintea Domnului pe cel sfânt, cãci
scris este: «Fericit este bãrbatul cãruia nu-i va socoti Domnul pãcatul», pãcatul cel pârât. O, mãi fiilor, fericit bãrbatul
cãruia nu-i va socoti Domnul pãcatul, cã acela este scris sfânt.
Iatã, fiilor, sã nu ne temem, sã mergem la poporul Meu
ºi sã facem lecþie peste el ca sã-l aºezãm pe drumul sfinþeniei.
Nu ºtie poporul nostru ce este sfinþenia. Dar iatã ce vã spun
Eu vouã: fericiþi cãrora s-au iertat fãrãdelegile ºi cãrora s-au
acoperit pãcatele. Am peste voi ungere de arhierei ºi vreau sã
topesc sub mâna voastrã pãcatele poporului Meu. Oare, voi
ºtiþi cã aceºti arhierei sunt în toatã vremea cu voi? Ei sunt
coborâþi în lucrare cu voi, ca sã fie ºi din cer ºi de pe pãmânt
putere în lucrarea pentru dezlegarea poporului Meu ºi pentru
dezlegarea fãpturii ºi a firii cea dintru facere, tatã.
Mergem la stânã, mãi ciobãnaºi de stânã. Mergem sã le
învãþãm pe oi sã nu mai caute prin scaieþi ºi sã ºtie oile ce este
scaiete. Sã le mânãm pe oi spre iarbã curatã, spre pãºune fãrã
spini, ca sã nu ia cu gura spini; sã nu ia nici cu gura, nici cu
gândul, nici cu mintea, nici cu inima sã nu ia spini, ºi sã fie
smerite oile, adicã sã fie cu gânduri curate, cu priviri curate
înspre ciobãnaºi. Sã învãþãm oile ce înseamnã curãþie, cã Eu
le-am mai învãþat, dar trebuie stãruinþã, trebuie sã lucraþi ºi
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voi cu Mine ºi ca Mine ºi sã înþelegeþi semnalele, fiilor, ºi sã
vã aºezaþi la lucru dupã cum aratã semnalele. Sã nu fiþi îngãduitori cu mintea cea pãcãtoasã a creºtinului, ºi aºa sã începeþi voi lucrul. Sã aveþi o temelie în lucrul vostru, iar temelia
iatã care este: pãcatul sau greºeala nu vine în om pânã ce
omul nu se învoieºte, pânã ce omul nu-ºi lucreazã cãrare înspre pãcat. Aceasta sã fie singura dreptate pe care voi va fi s-o
daþi celui ce nu are sfinþenie în trup. Mergem sã învãþãm poporul lecþia iubirii de Dumnezeu; sã-l învãþãm sã-L iubeascã
din toatã inima pe Dumnezeu, ºi unii pe alþii, în numele Domnului ºi întru curãþie. Mergem sã învãþãm pe fii ce înseamnã
sã aibã îndrãznealã la Dumnezeu.
O, poporul Meu nu se scoalã bine pânã ce nu va avea
rugãciune curatã. Vom aduna iarãºi poporul, vom lucra cu puteri din cer, cu arhierei din cer ºi cu ungere de arhierei din cer,
cãci ei lucreazã prin corturile voastre. Arhiereii slujesc Domnului în bisericã. Voi sunteþi biserica lor cea întreitã, ºi vin în
voi sã vã ungã cu mirul puterii, ca sã vindecaþi poporul ºi sã-l
aºezaþi întru duh de curãþie. Eu am în voi fii destoinici, ºi sã
ne sculãm sã facem ce avem de fãcut. Eu de aceea am coborât
cursul lucrãrii Mele peste voi, ca sã facem împãcarea ºi dezlegarea ºi sfinþirea fãpturii. Staþi întru Verginica. Ea a fost locaº ceresc ºi am pus în ea ungerea lui Melchisedec, ºi am trecut prin ea cu aceastã ungere, ºi iatã, ungerea aceasta peste ea
a purtat rod, ºi rodul sunteþi voi, arhiereii Mei cei unºi de cer
ºi nu de pãmânt unºi. ªi mai e un pic ºi voi veni la voi cu braþe
de pomi, ca sã sãdim pomi, fiilor, pomi ºi vie nouã, vie cu vin
bun, dar trebuie sã sfinþim poporul ºi sã-l curãþim de fire ºi de
cele din lume ºi de cele de la vrãjmaº.
Vai celui ce vine înaintea Mea ca sã se bage în via Mea,
în poporul Meu! Vai celui ce vine din afarã ºi zice cã vine în
numele Meu! Dacã vine în numele Meu, acela sã stea la format ºi sã stea la ascultare ºi sã nu-Mi strice Mie casa ºi via ºi
sã nu-Mi ia stãpânirea, cãci peste via aceasta Eu sunt Stãpânul ºi sluga. Eu pot sã fiu ºi Stãpân ºi slugã. Cine nu poate fi
ºi stãpân ºi slugã, acela nu stã în numele Meu, ºi stã în numele
sãu. Avem de reparat drumul spre Mine al poporului Meu ºi
drumul spre voi al poporului Meu. Avem de pregãtit poporul.
ªi iatã, fiilor, se binecuvinteazã lucrarea de rãspândire
a cuvântului lui Dumnezeu. Desfacem peceþile cãrþii, cã Eu
voi avea de toate, fiilor. Eu sunt vistierul, ºi voi putea sã vã
ajut. Nu vã îndoiþi. Voi doar sã doriþi sã împliniþi aceastã profeþie. Am profeþit de multe ori, din vremea Mea cu Verginica,
ºi am spus cã voi scoate acest sul ºi voi citi toatã profeþia
Mea. Iatã cine Mã ajutã. Eu cu voi Mã ajut, ºi se va împlini
ce am profeþit.
Vindecaþi-vã, fiilor, de dureri ºi de slãbiri, cã Eu cobor
peste voi vindecare. Luaþi vindecare ºi lucraþi cartea Mea,
cartea vremii de azi, cartea acestei lucrãri, cãci se împlineºte
aceastã profeþie, ºi de acum se împlinesc toate cele ce sunt
scrise în cartea aceasta, ºi iatã, fiii ºtiu ce face Tatãl lor.
O, rãu Mã doare de poporul cel scris în cartea aceasta
ºi care a lepãdat cartea aceasta, ºi poporul este scris în carte,
tatã. Mã înspãimânt ºi nu ºtiu ce sã mai spun. Atâta spun, cã
Mã doare de cel ce s-a nãscut prin aceastã lucrare ºi are act
de naºtere trecut în aceastã carte, iar el, ca un necredincios, a
murit înainte de deschiderea cãrþii. ªi iatã, cartea va vorbi, dar
o luãm cu uºorul ºi cu aceastã rostire pânã ce va fi sã rostim
toatã cartea. Acum rostim din ea cele spre înviere, ºi dupã
aceea vom mai face sfat, ºi iar vom scoate din carte.
Adun pe poporul Meu sã-i spun ºi lui ce fac. De ce n-a
crezut poporul Meu? De ce n-a crezut pânã la sfârºit? E scris
în carte poporul Meu, ºi el încã ºi acum se rãzvrãteºte.
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Binecuvântatã sã fie deschiderea cãrþii, dupã cum este
scris: «ªi altã carte s-a deschis». Fericit este cel care citeºte
ºi cel care ascultã cuvântul acestei profeþii, ºi cel care pãzeºte
cele ce sunt scrise în cartea aceasta, cã vremea este aici,
aproape. De aceea vreau sã-Mi pregãtesc Eu mireasa Mea,
cãci tu, poporul Meu, Îmi eºti Mie mireasã. Avem de împlinit
Scripturile, tatã, iar Eu de aceea am venit la voi, ca sã le împlinesc cu voi, cu voi lângã Mine, ºi cu Mine lângã voi.
La început ºi la sfârºit vã dau pace. Pace vouã! Pace, ºi
masã vouã cu cei din cer, cu ierarhii acestei lucrãri de sfârºit!
Cu pace sã fiu întru voi, tatã! Amin, amin, amin.
30 ianuarie/12 februarie 1995

Praznicul Întâmpinãrii Domnului
Sãmânþa este taina untdelemnului, a mirului nãdejdii, care nu se
ºterge. ªcoala este cartea Duhului Sfânt. Credinþa înseamnã minune, iar pãcatul înseamnã închisoare. Cartea Apocalipsei nu poate fi
schimbatã; ea se va împlini. Poporul creºtin sã înalþe rugã pentru
arhiereul Irineu. „Vai vouã dacã veþi cãuta sã ºtiþi ce pãþeºte
lumea!“.

I

sraele, Israele, scumpul Meu popor, dulci sunt
pentru Mine clipele cele cu tine, dulce-Mi este
viaþa Mea în tine când cu graiul Meu te cuprind. O, copii ºi
copile care aveþi pe Domnul Iisus Hristos de Pãstor! Iatã-Mã
cu voi la pãºune; pãºune dulce ºi nu pãºune din sãmânþã care
se trece ca sãmânþa de pe pãmântul de acum; pãºune de viaþã
fãrã de moarte, pãºune din cer între voi. Amin.
Cu pace Mã aºez în sfat cu tine, Ierusalime, copilul
Meu de azi. Pace îþi dau, tatã! Pace þie! Pace ºi Mie, fiule!
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, M-am
coborât la tine, poporul Meu, cã tu eºti ogorul Meu. M-am
coborât sã rãspândesc sãmânþã peste tine. O, sãmânþa e mare
tainã, fiule, ºi tu nici nu ºtii toatã taina ei, ºi nu ºtii de ce am
spus Eu la început sã mãnânci sãmânþã. Vin la tine, poporul
Meu, ºi îþi dau sã înveþi carte de la Dumnezeu, ºi nu este nicãieri ce-þi dau Eu. Au scris, tatã, mulþi sfinþi cuvinte despre
cer ºi despre Mine, ca sã ai tu sã înveþi. Au fost mulþi care au
scris carte despre sfinþi. Au fost alþii care au fãcut tãlmãciri de
cuvinte scrise de sfinþi, ca sã aibã omul sã citeascã ºi sã porneascã. Dar la tine, poporul Meu, am venit Eu, ºi nu sunt nici
sfânt, nici prooroc, ºi sunt Domnul tãu Iisus Hristos, ºi îþi
grãiesc cuvintele Duhului Tatãlui ºi ale Fiului ºi ale Sfântului
Duh, sãmânþã nestricãcioasã, fiule, poporul Meu. O, sãmânþa
e mare tainã, ºi am dat omului pe care l-am lucrat ºi pe care
l-am fãcut suflet viu, i-am dat sã mãnânce sãmânþã. Fiule,
grãiesc cu tine ºi îþi spun cã Eu am dat omului sã mãnânce sãmânþã. Dacã omul ar fi fãcut aºa, sã mãnânce sãmânþã ºi rodul ei, Eu, tatã, nu mai plângeam acum pe om. Omul a mâncat altceva dupã aceea. Omul a mirosit miros de sânge, ºi a
uitat mirosul de sãmânþã ºi l-am scãpat din mânã pe om. Sãmânþa, fiule, înseamnã binecuvântare ºi ungere, e semnul
Meu de ungere. Sãmânþa este nãdejdea a ceea ce va fi din ea
apoi. Sãmânþa are untdelemn în trupul ei ºi poartã în ea mirul
ungerii Mele, mirul nãdejdii, ºi mirul nu se ºterge, ºi mirul nu
murdãreºte, ºi este semnul Meu peste om. Sãmânþa înseamnã
rodul cel nãdãjduit, din care iese fructul ºi sãmânþã în fruct.
Cine mãnâncã sãmânþa, acela ia ungere în trupul sãu, cãci ea
poartã untdelemn în trupul sãu. Orice sãmânþã poartã untdelemn în trupul sãu. Sãmânþa este trupul ei, iar untdelemnul
este duhul ei. Omul care mãnâncã sãmânþã ºi untdelemn din
sãmânþã, acela are Duhul lui Dumnezeu, are ungerea Duhului
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Sfânt în trupul sãu, cãci sãmânþa poartã în ea taina aceasta.
Iatã, fiule de azi, cum înseamnã sã înveþi carte. Cine, tatã, sã
mai vorbeascã pe pãmânt ca sã ºtie ºi fiul pãmântului? Iatã,
peste tine grãiesc Eu, ºi tu grãieºti peste fiul pãmântului ºi îi
spui de taina purtatã de sãmânþã. I-am spus omului de la început sã mãnânce sãmânþã ºi rod din sãmânþã ºi cu sãmânþã
în rod. Iatã, aºa i-am spus ºi omului de la sfârºit.
O, Israele, omul Meu cel de la sfârºit! Mãnâncã, tatã,
sãmânþã multã, mãnâncã ºi pentru omul cel de la început, care
a dat sãmânþa pe sânge. Mãnâncã sãmânþã, cã-þi va mulþumi
omul din veac ºi pânã în veac, cã omul veacului nu a voit sã
iubeascã sãmânþa ºi sã fi rãmas în aceastã iubire. Sãmânþa
creºte în pãmânt ºi în rodul ei, ºi este fãrã de pãcat, ca ºi Mine, fiule iubit de Dumnezeu, cã mult te iubesc, ºi multã carte
pun peste tine ca sã înveþi, ºi sã-þi dau Eu þie cununã de flori
la învãþãturã. Suspinã cerul, tatã, când se uitã pe pãmânt ºi vede copii premiaþi cu cununiþã pentru învãþãtura cea fãrã de
Mine. Suspin ºi Eu, copile, ca sã te vãd silitor la ºcoala Mea
cereascã ºi sã înmulþesc cununiþele cele pentru tine. Nu are,
tatã, cine sã-þi dea ce-þi dau Eu. Ce-þi dau Eu nu mai pierzi, ºi
rãmâi încoronat veºnic, ºi nu înveþi în deºert dacã iubeºti
ºcoala Mea ºi cartea Mea. Cartea Mea este cunoscutã de Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt din om.
Iatã ce sãrbãtoare pe pãmânt! M-am întâlnit cu tine, Ierusalime nou, ºi vreau sã-þi spun cã voi veni curând ca sã te
trec clasa. ªi la ºcoala cereascã se trece clasa. Am fãcut serbare de sfârºit de ºcoalã ºi vreau sã te premiez. Ne întâmpinãm unii pe alþii ºi serbãm cu cerul. Pace ºi întâmpinare cu
pace! Pace de la Mine peste tine, Israele, doritul Meu popor!
Ce este dorul, tatã? Tu iubeºti pe cineva ºi þi-e dor de cel pe
care-l iubeºti. Eu, tatã, te iubesc pe tine ºi Mi-e dor de tine,
Ierusalime. Vezi tu, mãi fiule, omului îi este dor de cineva pe
care nu-l are aproape. ªi Mie, tatã, cum Îmi este dorul? Dacã
te-aº avea aproape, de ce Mi-ar mai fi dor de tine? Mi-e dor
de tine, Ierusalime. Pace þie, ºi vino, cã Mi-e dor! ªi iatã, ai
venit, iar Eu arunc sãmânþa. Sãmânþa are pilda ei. Ea cade ºi
în piatrã, ºi în spini, ºi în pãmânt bun, ºi se deosebeºte prin
creºtere. Ea creºte bine pe ogor bun. Eu am fãcut din tine
ogor bun ºi te-am numit ogorul Meu, poporul Meu. Roagã-te
Semãnãtorului, tatã, roagã-te, ogorul Meu, poporul Meu,
roagã-te, cã rugãciunea te creºte ºi te mãreºte ºi te rodeºte,
fiule. Rugãciunea este aripã pentru tine, fiule. Dacã rugãciunea ta nu te duce pe aripa ei pânã acolo unde cauþi tu, atunci
nu este aripã rugãciunea ta. Fiule, sã nu te rogi fãrã folos. Nu
te amãgi, tatã. Dacã trupul tãu nu este curat, atunci nici gândul tãu nu stã cu tine la rugãciune, ºi se întoarce în trup. Dacã
gândul tãu din vremea rugãciunii nu te duce pe tine la simþirea rugãciunii, atunci tu nu eºti curat ºi nu ajungi la Domnul
pe drumul rugãciunii. Rugãciunea este cãrare, tatã, este duhul
tãu cãtre Dumnezeu, este cuvântul tãu cãtre Mine. Fãrã rugãciunea ta nu ºtie Dumnezeu cã tu eºti. Dacã cineva vrea ceva
de la tine chiar strãin fiind de tine, ºi dacã nu vine sã-þi spunã, tu de unde ai ºti cã el vrea ceva? O, Eu te-am înzestrat cu
duh ºi cu minte ºi cu gândire ºi cu simþire, ºi Eu, fiule, nu te
cercetez dacã tu nu ceri sã te cercetez. Þi-am dat zestre sã te
foloseºti de ea întru Mine. Omul se culcã pe urechea cã ºtie
Dumnezeu, ºi zice: „Lasã, cã ºtie El Dumnezeu“, dar cine nu
se descoperã pe sine înaintea Mea, pe acela Eu nu-l cunosc,
cã acela are mãrire de sine ºi Eu nu caut spre el, pentru cã Eu
sunt smerit ºi blând. Eu eram venit din cer pe pãmânt, ºi tot
M-am rugat cerului. Cât am fost pe pãmânt M-am rugat neîncetat Tatãlui Meu. Eram venit din cer ºi Mã rugam cerului. O,

fiule, dacã tu te rogi cerului, atunci tu eºti o parã de foc bineplãcutã, ºi toþi cei din jur vãd aripioarele tale, cãci rugãciunea
face din tine aripã spre cer, suire ºi coborâre, fiule.
O, iubitul Meu popor, ca o pasãre care cloncãne cu hranã pentru pui, aºa a fost lucrarea Mea în jurul tãu, Ierusalime,
ºi am stat ca pasãrea cu hrana în cioc ca sã þi-o dau, ca sã nu
mãnânci altceva, ºi þi-am spus aºa: sãmânþa pe care o mãnânci
sã nu fie pãcatul, tatã, cã pãcatul este mir strãin ºi ungere
urâtã, fiule. Nu numai cu gura mãnâncã omul. Omul mãnâncã ºi cu mintea ºi cu inima. Ce mãnâncã cu mintea ºi cu inima ºi cu simþurile? Mãnâncã ori pe Dumnezeu, ori pe satana;
ori sfinþenie, ori pãcat. Fiule, sã cauþi cu gândul tãu la cele
sfinte, cãci cele sfinte fac din tine flacãrã cereascã pe pãmânt
ºi în cerul sfânt, dar cele pãcãtoase îþi iau curajul cãtre cer ºi
te fac nevãzut de cer. Fiule, ce vrei tu sã fii? Vrei sã fii Adam,
sau vrei sã fii Hristos? Ai grijã, cã Adam a murit, iar Hristos
a înviat, tatã. Dacã tu ieºi dupã altã mâncare ºi te prinde
vremea rea pe afarã, ploaia îþi udã aripioarele ºi furtuna þi le
rupe, ºi rãmâi pe afarã fãrã aripi. Fãrã aripi nimeni nu va putea pluti pe deasupra rãului care vine sã cureþe pãmântul de
rãul de pe el.
Dacã duhul rãu iese din om prin pocãinþã ºi prin credinþã ºi dacã apoi iarãºi se întoarce, atunci înseamnã cã vindecarea nu s-a nãscut peste om. De ce, tatã, aºa? Iatã, nu mai
este rugãciune curatã ºi mereu. Rugãciunea este veghe, asta
este rugãciunea. Nu dupã ce te rogi sã te culci. Nu, tatã, ºi sã
veghezi apoi împreunã cu Dumnezeu. Dacã eºti pãstor, sã veghezi peste turmã dupã ce te rogi, ºi dacã eºti fiu, sã veghezi
cu pãstorul dupã ce te rogi, cãci rugãciunea este veghe, fiule.
Umblã, tatã, ºi Mã cautã pe Mine, cãci ca sã gãseºti trebuie sã cauþi. Cautã-Mã ca sã Mã las în calea ta, sã Mã las gãsit, poporul Meu, gãsit de tine, tatã. Crede în Mine ºi nu cãuta minuni ca sã crezi. Minunea, aceasta este: sã crezi în Mine.
Ioan nu a lucrat nici o minune ºi tot a fost crezut de cei ce se
pocãiau dacã aºa a fost planul lui Dumnezeu. Îþi trimit carte
de învãþat, ca sã înveþi din ea calea spre Mine, Ierusalime, poporul Meu. La doctor ºi la judecãtor se plãteºte ºi se pun mijlocitori ca sã scoþi trupul de la moarte ºi de la închisoare. Umblã, tatã, ºi pentru suflet, cã de la Mine toate le primeºti în
dar, numai sã-þi iei crucea ºi sã vii dupã Mine. Umblã cu
Mine ºi nu fãrã Mine. Eu nu-þi cer nimic ca sã te scap de
moarte ºi de boalã ºi de închisoare. Închisoarea cea de pe pãmânt, aceea nu este închisoare, aceea este pocãinþã dacã vrei
s-o lucrezi. Închisoarea este pãcatul care te închide în el, cãci
plata pãcatului este iadul. Am venit sã te întâmpin ºi sã-þi
spun sã te faci sãnãtos ºi de acum sã nu mai greºeºti, Israele,
copilul Meu de lângã sfârºit.
O, copii ºi copile, fiþi oglindã de copii ascultãtori ºi de
cuminþenie. O, ce creºtere v-am dat ºi ce ºcoalã v-am învãþat
ca sã nu fiþi fãrã de credinþã! Sã nu fiþi slabi la învãþãturã, mãi
fiilor, ca sã vin sã vã dau premiu ºi lucru sfânt sã vã dau.
Iatã ce lacrimi vãrs pentru tine, Israele. Cuvintele Mele
sunt lacrimile Mele pentru tine, copile de azi. Am plâns pe la
porþi, tatã, când am mers peste fiecare cetate, ºi intram ºi gãseam idoli mulþi peste tot, ºi plecam plângând, rugându-vã sã
vã întoarceþi la iubirea Mea ºi sã veniþi la ºcoala cerului, ca sã
vã trec clasa. Iatã, scot la luminã vorbirea Mea cu Israel, ºi lumea va bea ºi se va îmbãta de iubire dupã Dumnezeu. Ai grijã, Israele, sã nu cumva sã rãmâi mãrturie de nepãsare sau de
necredinþã sau de cârtire sau de fapta lui Iuda, cã împietrirea
ta va aduce credinþã peste lume ºi mântuire peste lume. Am
spus demult, când umblam prin cetãþile tale, cã vom trece un
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examen ceresc, Israele, ºi unii n-au mai mers dupã Mine de
atunci. O, dar nu este nicãieri loc pentru Israel cel hrãnit din
aceastã lucrare. Cei ce au plecat n-au voit nici mustrare, nici
certare, nici trezire, nici îndreptare, nici duh smerit. Eu am
voit sã fii tu iubirea Mea din urmã, Ierusalime, cã dacã te-am
certat spre îndreptare, am fãcut aºa cã te-am iubit. De ce nu
M-ai primit aºa? ªi dacã ai plecat din casa iubirii, din lucrarea
aceasta, tu crezi cã te-ai ascuns? Nu se poate furiºa nimeni de
mãrturia acestei cãrþi, cãci cuvintele cãrþii acesteia vor scula
pe morþi din gropile lor, darã pe tine, care eºti deasupra! Cuvintele acestei profeþii au vorbit de învierea celor morþi ºi au
spus cã se vor scula afarã, ºi morþii vor împlini cuvintele
cãrþii acesteia ºi se vor scula. Amin.
Iatã, e plin vãzduhul grãdinii Mele de glasul Meu, aºa
cum era grãdina Edenului, plinã de glasul Meu care vorbea cu
Adam. ªi va întreba lumea: „Unde este cel scris în Cartea
aceasta?“, ºi vor rãspunde îngerii cei pãzitori ai acestei profeþii ºi vor zice: „Aceia s-au dus hulind ºi cârtind“. Eu am
spus cã Mã duc sã fac loc pentru Mine ca sã fii ºi tu cu Mine,
ºi trebuia sã fii dacã am zis. ªi iatã, am gãtit acest loc ca sã
fiu cu tine, ºi vin spre tine ca sã fiu cu tine acolo unde eºti tu,
cã tu nu te-ai pregãtit ca sã fii cu Mine acolo unde sunt Eu ºi
lucrez pentru tine. Iatã, lucrez aici pentru iertarea ta ºi nu te
pot ierta, cã tu nu vrei. Te voi ierta când te vei opri din calea
ta ºi vei lua calea Mea ºi când vei fi curat de pãcat; iar pânã
atunci voi lucra. Sã-þi fi fãcut cãrare prin lucrarea Mea ca sã
fii în curþile Domnului. De ce, oare, nu înþelegi ce este lucrarea Mea cu tine, Israele? Dacã ai venit sã crezi în aceastã lucrare, sã fi crezut pânã la sfârºit în ea, cãci o iubire pãrãsitã
se rãzbunã pe tine. Tot ce þi-am adus prin ea, pânã la sfârºit sã
fi crezut. La sfârºit þi-am adus ce am adus la început, ca sã
rãscumpãr omul de la cãdere.
Sã vinã cetãþile lui Israel, sã vinã sã cineze cu Mine
prin cuvânt, cã ºi Eu M-am dus în ele dupã fii. M-am dus ºi
i-am strigat de peste tot, am bãtut pe la toate porþile ºi am intrat ca sã spun la toþi ce vreme este ºi ce vreme vine. Am lãsat
carte pe pãmânt pentru fiecare cetate ºi am scris iubirea sau
neiubirea, primirea sau neprimirea, am scris peste tot, ºi se va
desface acest sul.
Iatã, am scos apã. Am scos apã multã, ca sã ia lumea;
sã ia, aºa cum ia la Boboteazã, ºi sã bea duh de sfinþenie ºi de
învãþãturã din cer pe pãmânt. ªi lumea ia ºi se sfinþeºte, ºi
Domnul împlineºte tot cuvântul rostit prin acest izvor. Am
scos apã multã din acest râu. O, ºi câþi peºti au trecut prin râul
acesta! Peºti mici ºi peºti mari au trecut ºi s-au ales ºi au plecat ºi au rãmas. O, ce rãu va fi de acela care a bãut din vadul
acesta ºi n-a rãmas ca sã fie viu ºi însemnat cu cele ce am
adus azi! Azi am adus ceea ce mai era de adus, dar n-am scos
ºi nici n-am adãugat.
Va veni omul necunoºtinþei de Dumnezeu ºi îþi va spune cã nu este adevãratã cartea aceasta pe care Eu o scriu în
mijlocul tãu de patruzeci de ani, cã Eu am scos apã din aceastã carte, am scos multã apã bunã ca sã bea lumea. Apã amarã
n-am scos încã din ea, cã am în ea ºi apã bunã ºi apã amarã.
Apã bunã este cuvântul Meu de bucurie, iar apã amarã este
cuvântul Meu de durere în mijlocul tãu, poporul Meu. În cuvântul Meu de durere se gãseºte numele tãu în sfat cu Dumnezeu, în carte cu Dumnezeu. În acest cuvânt se vede aºteptarea Mea pe urma ta, se vede chemarea Mea, se vede mustrarea Mea, se vede durerea Mea pe urma ta, poporul Meu, ºi
iatã, îþi spun cã mai este o bucurie pe care o aºtept de la tine;
mai e încã o speranþã de bucurie. Îþi voi lãsa o mânã datã þie.
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ªi cum va fi aceasta? Aceasta este starea ta pe care o ai acum,
pe care o vei avea acum. Eu de aceea am venit la cetãþile Mele din Israel. Am venit ca sã pricepi vremea ºi sã te aºezi în
cele bune, ca sã fii gãsit bine. Dacã n-ai fost niciodatã bine,
mãcar sã fii gãsit bine în vremea aceasta, fiule.
Am scos cuvinte de bucurie ºi am dat la cel ce n-a rãstignit cuvântul Meu, la cel ce n-a cunoscut cã Eu vorbesc cu
un popor pe pãmânt. Poporul Meu a rãstignit cuvântul Meu,
a rãstignit pe Duhul Sfânt, ºi zice cã s-a ascuns. Nu s-a ascuns. Este în cartea sa poporul. În sfânta Scripturã este Israel
cel de atunci, ºi în cartea de azi eºti tu, cel de acum Israel. ªi
cel de atunci ºi cel de acum M-a chinuit ºi M-a rãstignit. Sã
se fi rãstignit pe el copilul acestei profeþii, ºi Eu i-aº fi scris
înviere prin cruce. Eu prin cruce am înviat, ºi tu tot aºa trebuia sã fii. Tu trebuia sã fii un popor curat Israel chiar dacã ai
nãscut fii. Sã fi nãscut copii fãrã poftã, aºa cum au nãscut
pãrinþii de demult, Zaharia ºi Elisabeta, Ioachim ºi Ana,
Avraam pe Isaac, ºi mulþi copii nãscuþi fãrã de poftã, ºi sã fi
fost curat acest popor.
Dacã omul a voit carne, Eu i-am zis sã mãnânce carne,
ºi a ieºit cã i-am zis Eu. Eu am zis pentru cã a zis omul. Dacã
tu ai voit prunci, Eu am zis sã-þi faci prunci, ºi iatã, iar Îmi
pare rãu cã l-am fãcut pe om, cã omul cel tânãr al poporului
Meu s-a dus la potop apoi, iar cel bãtrân al sãu s-a dus dupã
cel tânãr, ºi iatã ce potop a cãzut peste poporul Meu. Lui Israel i-am zis atunci când l-am pornit spre Canaan, i-am zis sã
omoare pe tot neamul strãin din cale ºi sã-ºi facã loc spre Canaan. ªi ce a fãcut Israel? Israel ºi-a luat femeie ºi bãrbat din
neamurile din cale ºi a fost mãcelãrit de neascultare pânã la
unul. A fost omorât pentru cã a luat trup de pe cale, iar el era
popor sfinþit de Mine. Aºa a fãcut ºi azi Israel, ºi n-am avut
cu cine sã intru în Canaan. Dar Eu am spus þie, Israele, cã fac
Canaan, ºi fac Ierusalim vãzut, ºi fac grãdinã sfântã, ca sã
intri în ea cu Mine. Iatã, Eu n-am minþit, ºi îþi aduc aminte cã
de aceea þi-am cerut sã fii sfânt. Cum adicã sfânt sã fii? Nu te
scutura la acest cuvânt, nu te mânia, nu te fã judecãtor de
cuvânt dumnezeiesc. Sã Mã scutur Eu, cã Eu þi-am spus sã fii
sfânt, ºi tu n-ai vrut aºa, ºi acum te baþi în piept cã eºti cu
Mine sau cã ai fost cu Mine, ºi îl duºmãneºti pe cel mai mic
care a venit la Mine ascultând, care n-are pãcatul neascultãrii
de cuvântul Meu, cã M-am rugat de tine patruzeci de ani sã
fii sfânt ºi nu pãmânt, ºi sã-þi spun Ierusalim. Ierusalim înseamnã popor al Duhului Sfânt în sãrbãtoare de Rusalii. Dacã
ai fi vrut tu aºa, Israele, îþi dãdeam toate bunãtãþile ca sã le ai
ºi sã te odihneºti în ele cu trupul sfânt. Ce nu þi-aº fi dat Eu
þie dacã ai fi iubit sã ai trup sfânt ºi sã-Mi fii Mie templu?! O,
nu te supãra, nu te mai mânia pe cei mici care s-au nãscut în
urma ta ºi care au ascultat ca sã stea cu trupul sfânt. În zadar
te mânii, ºi ai pãcat îndoit dacã faci ce au fãcut copiii lui Iacov fratelui lor cel mai mic. Þie nu-þi place aºa, dar iatã, ce a
fost iarãºi este. Cel mai mic care a venit în urmã din Egipt, a
luat cuvântul Meu ºi l-a pus la inimã ºi s-a sfinþit ºi n-a cârtit,
ºi voi ridica un neam mare din cel mic, din lucrarea credinþei
ºi a ascultãrii celui mic. Decât sã te rãzvrãteºti, mai bine este
sã fii cuminte ºi mulþumit, cã n-ai de ce sã te îngâmfi, n-ai de
ce, cã voi scoate într-o zi ºi apa cea amarã, ºi ai sã vezi cã n-ai
de ce sã te rãzvrãteºti, cã Eu mult am suspinat ca sã fi fost tu
dupã voia Mea. Am scos apã dulce ºi am dat la mulþimi ºi am
spus mulþimilor cã Eu am un popor, ºi de aceea vin la tine,
poporul Meu, ºi mereu te rog sã fii tare cu Mine ºi sã fii ca
Mine, cãci precum cãsãtoria va merge pe pãmânt pânã la sfârºitul de acum, tot aºa cuvântul Meu cel dulce ºi cel amar va
merge pânã la sfârºit, pânã la pragul celor ce sunt nesfârºite.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Eu aº fi vrut ca tu sã fii stea cereascã, dar tu M-ai judecat când þi-am spus sã nu mergi cu ºcoli de pe pãmânt, cã nu
pãmântul are nevoie de tine. Pãmântul n-are nevoie de nimeni, decât de cei din cer, fiule, ºi de aceea aº fi voit Eu sã fii
tu stea cereascã ºi sã nu cauþi sã ai strãlucire pãmânteascã. Tu
nu trebuia sã mãnânci din mâna nimãnui învãþãturã, ºi trebuia
sã iubeºti ºcoala cea cereascã, cea care începe cu sfinþenia ºi
care se terminã cu plata ei ºi cu cerul coborât pe pãmânt.
Ce bine era sã nu mai fi avut iudã în poporul Meu! Dar
Eu sunt Dumnezeu ºi ºtiu bine cum este fapta lui Iuda. Fapta
lui Iuda este neascultare de cele rânduite de Dumnezeu. Fapta
lui Iuda este sã stai la mijloc ca sã iei ºi sã dai. Fapta lui Iuda
este ca sã cumperi de pe piaþã ºi sã rãspândeºti în poporul lui
Dumnezeu, ºi ca sã iei din poporul lui Dumnezeu ºi sã duci
afarã la fur. Un creºtin care nu este iudã, acela este plin de seninul Duhului Sfânt, plin de pace ºi de iubire ºi de ascultare
ºi de umilinþã în mijlocul poporului Domnului. Iuda se cunoaºte dupã faþã, ºi tu nu vrei, fiule, sã nu fii iudã, pentru cã
nu crezi cum este fapta lui Iuda ºi purtarea lui Iuda. Cel ce are
buzunarul lui, acela este Iuda. Cel ce are de la Mine ºi de la
tine ºi ia cu umilinþã, acela este frate în turmã.
O, copii ºi copile, am spus aºa la început: «Sã iubeºti
pe Dumnezeul tãu din toatã inima ºi cugetul tãu»; din toatã
inima am spus. Cine se iubeºte pe sine, acela face voia sa ºi
pofta sa ºi nu se cheamã cã acela iubeºte pe Dumnezeu. Cine
se iubeºte pe sine, acela lucreazã pãcat în trup. Sã ºtii, mãi Israele, cã azi îþi spun ceva, mãi tatã. Îþi spun cã nu ºtii sã fii
credincios, ºi te faci cã nu ºtii ce este pãcatul. Pãcatul pleacã
în trup de la inimã, nu de la trup. Nu trupul este de vinã, ºi
nici firea trupului, ci inima naºte pãcatul, cãci mintea ta este
în inima ta, ºi îþi cobori mintea la inimã, ºi atunci ai fãcut pãcatul în trup, ºi dupã aceea urmeazã fapta lui în trupul tãu.
Vezi tu, Israele, de ce am spus Eu sã iubeºti din toatã
inima pe Dumnezeu? Inima când e ocupatã toatã cu Dumnezeu, atunci nu mai rãmâne loc ºi pentru pãcat în ea. Cugetul
ºi inima nasc pãcatul, ºi pãcatul apoi se aºeazã în trup. Am
venit, tatã, sã te smeresc, ca sã vezi tu cum nu-L iubeºti pe
Dumnezeu. De aceea nu scapi tu de pãcat, pentru cã nu-L iubeºti pe Dumnezeu din toatã inima. De aceea eºti tu aºa de
necãjit pe pãmânt. Fãrã Dumnezeu e greu pe pãmânt, fiule.
Cu Dumnezeu eºti atunci când Îl iubeºti cu tot cugetul ºi cu
toatã inima, nu când te temi de El, ci când Îl iubeºti cu totul.
Nu ai priceput tu, fiule, cã nu poþi sã fii ºi tu ºi Dumnezeu, iubit de inima ta. Tu când te iubeºti pe tine, de aceea te iubeºti,
ca sã-þi faci voia. Tu când Îl iubeºti pe Domnul, de aceea Îl
iubeºti, ca sã-I faci voia. Vezi tu, tatã, de ce nu scapi de pãcat? Iatã ce te învãþ Eu azi. Te învãþ sã-L iubeºti cu tot cugetul
ºi cu toatã inima pe Dumnezeu, ca sã scapi, tatã, de pãcat, ca
sã scapi de greu, fiule, ºi ca sã nu mai fii dat pãcatului, cãci
din nou îþi spun: nu fapta pãcatului este pãcatul, nu de acolo
începe pãcatul. Pãcatul începe de la cuget ºi de la inimã, fiule.
Tu nu eºti forþat sã-L iubeºti pe Dumnezeu. Tu alegi ce vrei,
dar îþi spun sã nu mai spui cã-L iubeºti pe Dumnezeu dacã
mai trãieºti tu în tine. Cine iubeºte pe Domnul, acela iese din
sine, acela se leapãdã de sine ºi are în el împãrãþia lui Dumnezeu. Cine dã cer tuturor celor din jur, acela are pe Dumnezeu cu împãrãþia Sa în el. Sã nu Mã faci mincinos, tatã. Eu
adevãr grãiesc despre cel ce împarte cer: acela împarte ce are
în el, ºi de aceea împarte. Cine are în el altceva, împarte
altceva, ºi Îmi face dezbinare în trup ºi tulburare în trupul cel
închegat al poporului Meu. Cine nu poate lãsa pentru Dumnezeu totul ca sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie, acela nu

s-a lepãdat de sine, acela este întru sine, ºi iatã, n-a plecat ca
sã-Mi urmeze Mie.
Dacã nu te-aº iubi, poporul Meu, n-aº fi aºa milog pe
urma ta. Te iubesc pentru cã ai pecetea Mea pe tine, pecetea
acestei lucrãri, fiule. O ai din pãrinþi sau de mai încoace, ºi o
ai pe tine din ziua când am vorbit cu tine.
Iatã, va veni la tine omul ºi îþi va spune cã nu este din
Dumnezeu aceastã carte pe care Eu am scos-o acum ºi pe care
o voi da ca merinde vie la sãrbãtoarea Mea de patruzeci de
ani cu tine, poporul Meu. Îþi va spune omul cã scrie în Scripturã sã nu mai adauge ºi nici sã mai scoatã nimeni din cartea
aceea. Eu, Domnul, vin ºi îþi spun ce este cuvântul acela. Cuvântul acela este pentru cartea lui Ioan, pentru cartea Apocalipsei, nu pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu se va sfârºi
în veac. Acolo este vorba de profeþia lui Ioan, de profeþia sfârºitului lumii ºi de venirea Mea, nu este vorba de sfintele
Scripturi, care nu se vor sfârºi, ºi vor fi cu Domnul în veac.
Este vorba de cuvântul Apocalipsei ºi de numãrul scris în ea,
ºi sã vezi ce-þi mai spun Eu acum. Scoate cartea aceea, tatã,
ºi citeºte cu Mine în ea ºi vezi cã s-a împlinit scoaterea ºi
adãugarea aceasta în ea. Oamenii bisericii din lume au cãlcat
acest cuvânt, au scos din ea ºi au adãugat în ea; au schimbat
cuvântul ºi numãrul profeþit, ºi vor pãþi aceia ca dreptul Simeon, care n-a mai murit pânã ce n-a vãzut cele ºterse de el în
profeþia cu naºterea Fecioarei. De ce, tatã, a fãcut omul bisericii de azi aºa ceva? A fãcut aºa, ca sã te omoare pe tine ºi ca
sã-ºi facã loc cu dreptatea sa, ca sã nu te mai temi tu cã Eu
vin acum, ºi ca sã nu te mai pregãteºti ºi ca sã te ia dinaintea
cuvântului Meu. Duhul veacului acesta a intrat în bisericã, ºi
de aceea biserica este a veacului acesta ºi nu este a cerului.
Dar tu eºti biserica Mea cereascã, Ierusalime, ºi fii atent, cã
omul bisericii din lume a schimbat Scripturile despre venirea
Mea ºi numãrul cel profeþit de Duhul Sfânt. Eu am scris în
carte o mie ºi încã o mie pânã la venirea Mea, dar omul bisericii din lume a scris drum lung, cãruia nu i se cunoaºte capãtul, a schimbat ºi a scris mii de ani. Iatã, aceasta va cãdea
peste omul care a lungit drumul. Au adãugat la numãr ºi au
scos venirea Mea, ºi dacã aceia care au scos Mi-au tãiat Mie
numãrul ºi drumul, dacã ei stau în nepãsare, aºa stã ºi turma
lor. Dar Eu vin la tine ºi nu tac ºi îþi spun sã fii gata, cã sunt
lângã arãtare, ºi voi trimite înaintea Mea pe Ilie proorocul, care va face curãþirea cãrãrii Mele ºi va culege din calea Mea
trupurile ºi va aºeza serbare cereascã înaintea Mea.
O, fiule, omul din lume ºtie mai bine ca tine venirea
Mea, cã el a citit ºi nu e prost, ºi încearcã sã-ºi lungeascã statul ºi veacul lui. Dar Eu vin ºi îþi spun sã-L iubeºti pe Dumnezeu din toatã inima, cu veghe, tatã, ºi din tot cugetul, cu
veghea cugetului tãu, ºi sã nu zici cã Domnul nu mai vine, ºi
tu sã fii pregãtit bine, cã dacã eºti gata, Eu vin, fiule. Tu Mã
þii sã nu vin; tu, cu zãbava ta. Nu vreau, tatã, sã te trimit în lume când voi veni. Nu vreau sã tragi acolo unde nu-Mi place
Mie, cã Eu acolo nu Mã duc; nu Mã duc în lume. În lume este
Ilie cu curãþirea pãmântului, cã multã râvnã are el de Dumnezeu, ºi de aceea el este cu trupul. Ilie n-a voit sã moarã cu trupul, ºi dacã n-a voit, Eu am împlinit, ºi iatã ce mare este acest
sfânt. Enoh n-a voit sã moarã cu trupul, ºi dacã n-a voit, nu a
murit. Aºa ºi tu sã vrei, Israele, copilul Meu de la venirea
Mea. Mã doare cã nu te-ai învrednicit sã ai tu de la Mine fructul vieþii, cãci fructul vieþii este curat, curat, tatã, ºi tu nu eºti
curat, ºi nu pot sta la masã cu tine ca în cer, ºi stau ca pe pãmânt. Mi se frânge inima cã nu te-ai învrednicit sã ai tu de la
Mine darul pe care l-am coborât Eu în grãdina Mea. În aceas-
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tã grãdiniþã am ungere mare, tatã. Am trimis pe cei trei sfinþi
ierarhi la Verginica dupã postul ei de patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, ºi M-au dat ei din potir ceresc, i-au dat Trupul Meu, lucrat de cer, de cei trei ierarhi care stau la temelia
cea de la început, alãturi de cei dintâi apostoli ai Mei. Acesta
a fost darul pe care i l-am dat Eu lui Verginica dupã postul ei
de patruzeci de zile. Darul a fost Iisus Hristos, adus din cer,
de ierarhi din cer. Ei sunt ierarhii acestei lucrãri ºi au ungerea
lor peste fiii grãdiniþei Mele de azi. Ei sunt de la început cu
Verginica, din anul 1955, ºi nimeni nu poate umbla la aceastã
lucrare aºezatã de cer.
Mereu þi-am spus: «Israele, am multe sã-þi spun, ºi tu
nu le poþi purta», ºi de aceea nu te am în curþile Mele, în tainele Mele, cãci tainele Mele sunt purtate de trupuri curate, ºi
de aceea þi-am spus sã Mã iubeºti cu toatã inima ta, ca sã semeni cu grãdina Mea, ºi sã rup din ea ºi sã te sfinþesc cu cele
din grãdina Mea, aºa cum am fãcut cu Verginica la început. E
mare tainã aceastã grãdiniþã, e mare ungere peste fiii grãdinii
Mele, ºi tu, poporul Meu, nu poþi duce aceastã tainã, ºi de
aceea îþi spun: pregãteºte-te bine, poporul Meu. Tu zici cã ºtii,
dar nu ºtii. Ce ºtii tu e ce ºtii tu, nu e ce ºtiu Eu. Aceastã grãdinã Mã poartã pe Mine, ºi în zadar zici cã ºtii, ºi Eu îþi spun
cã nu ºtii, ºi îþi spun cã eºti ispititor. ªi dacã faci aºa, Eu nu te
scriu cu cei curaþi la inimã. Cine a umblat aºa, acela a rãmas
cu pipãitul, ºi Eu nu mai cred în acela.
Eu îþi spun, Israele, sã te pregãteºti bine cu trupul ºi cu
sufletul ºi sã mergi la scaunul de pocãinþã, ºi sã mergi fãrã pãcate, cã mult Mã înþeapã duhul rãu în coasta Mea durutã ºi
sângerândã când te aude pe tine cã încã ai mai avea pãcate.
Aº vrea sã nu mai ai pãcate, tatã, ºi am dat de la Mine un om
ca sã te hrãneascã cu Trupul ºi Sângele Meu, ca sã nu mai fii
tu amestecat cu cei care Mã rãstignesc, cã preoþii bisericii lumii, toþi Mã rãstignesc, Mã rãstignesc greu, cã au mâinile pline de pãcate, ºi au trupurile pline de plãceri ºi de carne, cã ei
nu mãnâncã seminþe ºi mustul din seminþe ca tine. Ei mãnâncã untdelemn mort, nu untdelemn viu; mãnâncã ungere moartã, ºi la Mine toate au viaþã, fiule. Sãmânþa are viaþã în ea, iar
mirul ei unge viaþa ºi sufletul ºi inima, dar mirul acesta când
e pus pe foc ca sã facã cu el ce face cu alcoolul, acel mir ucide ºi sufletul ºi trupul, ºi nimeni nu mai ºtie cã de mult s-a
atins antichrist de untdelemn ºi de vin. Þi-am adus un slujitor
care stã curat cu trupul ºi i-am zis sã stea cu tine ºi sã te hrãneascã pe tine întru curãþenie ºi întru cuminþenie, ca sã te
smulg pe tine din braþele strãinilor tãi, care nu sunt din aceastã lucrare. Omul care Îl ia pe Iisus Hristos trebuie apoi sã nu
mai facã pãcate, ca nu cumva sã-L bage pe Domnul în mãdular stricat ºi mort mereu. Ai vãzut, tatã, sãmânþa se dã o datã
jertfã, ºi dupã aceea îºi face un trup nou ºi þi se dã þie spre hranã. Aºa ºi trupul omului pãcãtos, sã-ºi lase pãcatele ºi sã-L ia
pe Domnul, ºi dupã aceea sã nu mai facã pãcat în trupul sãu
ºi cu mãdularul sãu, cã acela se face mãdular al lui Iisus
Hristos.
Am fost cu mare îngãduinþã douã mii de ani, ºi de
atunci numai în mormânt am stat ºi numai din mormânt am
lucrat, cãci chiar dacã am avut preoþi cu viaþã curatã în trup ºi
în duh, dar pe Mine M-au dat tot la omul care a fãcut mereu
pãcat, ºi am intrat în mormânt mereu, fiule, în omul care era
mormânt pentru Mine. Sau dacã omul cel ce se apropia era
curat, aºa cum au fost ºi mulþi dintre fiii tãi, Israele, dar n-ai
avut preot curat, tatã, ºi ai avut preot strãin de poporul tãu ºi
de viaþa ta, ºi n-ai avut ce-þi trebuie. Am luat un martor din
bisericã ºi i-am dat cuvânt sã se facã arhiereu, ºi cuvântul
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Meu l-a fãcut arhiereu, ºi l-am pãstrat în lucrarea Mea ºi l-am
purtat prin cuvânt ºi l-am scris în cartea aceasta ca martor de
pe pãmânt, din biserica cea de pe pãmânt, ca sã mãrturiseascã
aceastã vreme ºi lucrul Meu cu tine, poporul Meu, lucrul cuvântului Meu peste tine. ªi am pus prin cuvânt ungere peste
locul grãdinii Mele de azi, ºi am ridicat piatra legãmântului
cel curat, ºi am pus la temelia ei chipul Meu ºi legea Mea cea
sfântã, ºi am zidit pe aceastã temelie fii cu ungere cereascã
prin cuvântul Meu cel din cer. ªi la aceastã aºezare nouã am
avut martor arhiereu de pe pãmânt, numit de Mine prin lucrarea Mea, cã el a fost cu lucrarea Mea demult, demult, tatã, ºi
a fost cu trupul curat, ºi l-am adãugat atunci poporului Meu
ºi l-am fãcut martorul Meu, ºi iatã, el mãrturiseºte de la temelia Mea cea nouã. El este plãpând ºi cu paºii legaþi, cãci l-au
duºmãnit arhiereii cei trupeºti ºi i-au oprit pasul ºi glasul, dar
Eu am lucrat prin el ºi cu el ce am avut astãzi de lucrat ºi ce
a fost de intrat în vreme, în istoria vremii, ºi iatã, þipã duhul
cel potrivnic, þipã de durere ºi nu ºtie cum sã-ºi mai facã loc,
dar în zadar îºi face, cã Eu Mi-am lucrat lucrarea Mea, ºi ea
mãrturiseºte, ºi acest martor al Meu este mare întru Mine.
Roagã-te, Israele, sã se ridice în picioare cel neputincios ºi sã-i
cadã lanþurile celui închis de arhiereii de azi. Eu, tatã, numai
înainte voi da de-acum, ºi am bãtut la poarta ta ca sã te pregãteºti de împlinirile cele profeþite vreme de patruzeci de ani.
Israele care eºti bolnav de mãrirea din tine, nu te mai
supãra, tatã, pe lucrãtorii cei puºi peste tine. Nu mai umbla cu
descusutul ºi cu pipãitul ºi cu împãrþitul. Vino-þi, fiule, în fire
ºi adunã-te, cã tare eºti tu risipit cu inima ºi cu credinþa, mãi
fiule, ºi iatã, faci mereu lacrimi Duhului Sfânt. Nu mai sta ca
un strãin în poporul Meu, cã poporul Meu trebuie sã fie un
duh ºi un cuvânt tot poporul Meu. ªi dacã nu este aºa, nu este
din pricina Mea sau din vina sa, ci din vina ta, cel ce nu stai
curat ºi deschis la masa cuvântului Meu, ºi Îmi pare rãu cã
trec în carte mãrturii cu durere, cã mai am pe câte unul în poporul Meu, care-Mi face durere, cã tu, fiule, nu vezi îngeraºii
care trec prin faþa ta ºi te cerceteazã ºi te scriu la numãrul de
azi al cuvântului Meu, la fiecare masã te scriu îngeraºii cum
vii ºi cum stai ºi ce faci ºi ce ai în tine, ºi cartea va mãrturisi,
cã Eu i-am rupt peceþile, ºi ea va cuvânta. O, cât a plâns cartea vremii de azi, cât a plâns închisã! Dar a venit vremea sã o
deschid ºi sã vorbeascã pentru sau împotriva ta. Tu n-ai crezut
vreme de patruzeci de ani, ºi iatã, Eu astãzi împlinesc, ºi nu
te poþi ascunde nicãieri, fiule. Aºa este ºi în Scripturã vorbirea
Mea cu Israel ºi istoria Mea de pânã atunci. Tot aºa de dureroasã este ºi cartea aceea, ºi iatã, scriu încã în ea, scriu ºi vorbirea Mea cu tine, ºi dupã ce scriu, lucrez. Acum e încã rost
de înviere, dar nu înviere amestecatã cu pãcat, cã aceea nu se
scrie înviere.
Israele tatã, lasã-te spre înþelepciune, mãi fiule, cã de
aceea te-am rugat sã nu mai ucizi ca sã mãnânci, ºi sã mãnânci fãrã sã mai ucizi. Sã mãnânci seminþe ºi rod de seminþe,
ºi sã ai înþelepciunea ca sã pricepi cele cereºti, ºi sã stea peste
tine cele cereºti. Sã nu se supere cel ce s-a fãcut de atâtea ori
vinovat faþã de cuvântul Meu din vremea celor patruzeci de
ani, cã dacã te-ai fãcut vinovat faþã de lucrarea Mea, nu pot,
tatã, sã te pun lucrãtor acum. ªi de ce nu pot? Pentru cã este
scris în carte mãrturie rea despre tine. ªi cine a scris în carte,
tatã? Iatã, tu eºti cel ce ai scris, nu Eu. Eu doar þi-am arãtat ce
ai fãcut nepotrivit lucrãrii lui Dumnezeu care te purta prin
ceaþa vremii.
Sã te pocãieºti, Ierusalime, cã mare îþi este numele între neamuri, ºi nici unul din poporul Meu nu poate fugi din
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carte. E prins în carte tot fiul care a crezut mãcar o datã în lucrarea cuvântului Meu. De aceea îþi spun Eu cã Mi-e dor de
tine, poporul Meu, ºi cã te aºtept de patruzeci de ani, tatã. Þi-am
spus, de patruzeci de ani îþi spun mereu cã cel ce bea o picãturã de þuicã se topeºte din faþa Mea ºi este luat prin învinuire, prin cãlcare de cuvânt profeþit. ªi sã vezi ce-þi mai spun Eu
azi, Israele, cã am fii în tine care s-au dus la fund la capãtul
drumului, ºi bea þuicã cel ce a vorbit cu Dumnezeu. O, fiule,
gâtul ºi inima nu te-au usturat, dar ochiul te va ustura mult de
tot, cã Eu voi da cuvântul pe faþã, ºi vei fi strivit de cuvântul
cãrþii ºi vei fi vãdit cã ai cãlcat peste cuvântul lui Dumnezeu.
Eu vin sã fac întâlnire cu tine, Israele, ca sã vin sã-þi
spun sã fii tu un popor fãrã de pãcate. Eu rostesc acum peste
tine din nou: iartã-þi-se þie pãcatele, Israele, dar nu te mai þine
de ele, cã nu eºti bun de nimic dacã faci aºa. Sã nu uiþi, Israele, ce te-am învãþat Eu astãzi, cãci te-am întâmpinat cu o învãþãturã adâncã ºi þi-am spus cã pãcatul se face cu inima ºi cu
cugetul, ºi numai dupã aceea se coboarã în trup ºi îºi face loc
în trup. Tu sã nu dai vina pe trup, sã nu te îndreptãþeºti, cã am
în poporul acesta trupuri care au pãcatul în carne ºi nu ºtiu
sau nu vor sã ºtie cã acesta este pãcatul. Trupul dacã nu ar
avea inimã vie ºi minte vie nu ar mai face nimic.
Israele, sã-þi faci inima locaº iubirii de Dumnezeu, ºi
dacã ai sã faci aºa, te vei cunoaºte pe faþã, fiule. Omul pânã
nu se învoieºte cu gustul pãcatului nu vine fapta pãcatului.
Scoate, fiule, rãdãcina, ca sã nu mai dea din ea.
Sunt cu duh de bucurie în sfat cu Israel. Îþi mulþumesc,
poporul Meu, cã ai venit în întâmpinarea Mea, ºi aº voi sã fii
ºi tu mulþumit în duhul tãu. Aº vrea, tatã, sã te vindec de toate
neputinþele tale, dar Îmi trebuie loc ºi scaun în tine. În tine,
fiule din Israel, sã nu gãsesc mormânt pentru Mine, ºi sã gãsesc scaun de domnie pentru împãrãþia Mea în tine. Vine, ºi
se vede bine, vine plânsul pe pãmânt, ºi þie îþi trebuie aripioare, ºi iatã, iar îþi spun: dacã nu poþi, dacã nu vrei sã fii curat
cu inima ºi cu trupul, nu e bine sã-Mi încurci statul Meu în
poporul Meu. Eu M-am sãturat de trãdãtori, tatã. Eu M-am
sãturat de aºteptat. Sunt lângã arãtare, dar rãu îi va fi celui ce
a fost în cartea aceasta, în ogorul acesta, ºi s-a dus apoi sã nu
facã ce i-a spus Dumnezeu sã facã. Vine usturimea peste cei
ce au cãlcat în picioare aceastã învãþãturã.
Încercaþi voi, cei vii, ºi spuneþi vestea pocãinþei la cei
ce au cãzut din leagãnul acesta, din bãrcuþa aceasta de lucrare
cereascã. Nu le zic sã vinã la masa cuvântului Meu, dar le zic
sã caute cu viaþã sfântã, aºa cum cer Eu celui ce va scãpa. ªi
fiþi atenþi la otrava de pe piaþã, la învãþãtura de pe piaþã, sã nu
luaþi nici cu gura, nici cu ochii, nici cu urechea sã nu luaþi. Vai
vouã, tatã, dacã nu veþi asculta de acum ca sã nu mai cãutaþi
sã ºtiþi ce pãþeºte lumea! Dacã nu veþi sta în aceastã ascultare,
vai vouã! Nu vã jucaþi cu acest cuvânt, fiilor. Nu mai ascultaþi
la lume. Închideþi ferestrele spre lume, închideþi uºile ºi porþile, închideþi ochii ºi urechile ºi nu vã mai uitaþi peste lume.
Este pãcat de moarte ceea ce vã spun. Pe cât puteþi, pe cât vã
stã în putinþã împliniþi aceste cuvinte. Citiþi de la Domnul,
ascultaþi de la Domnul, uniþi-vã cu cerul, cã iatã, n-aþi ascultat
la vreme ca sã ieºiþi din lume. Cel ce nu vrea, Eu, Domnul, îl
rog sã se dea deoparte din turma Mea, cã Eu trebuie sã am o
turmã fãrã de vinã. De mult timp îþi spun: dacã nu crezi, dacã
nu vrei cum vreau Eu, dacã stai cum vrei tu, sã nu stai în poporul Meu, cã-Mi atingi poporul de neascultare. Am fii doborâþi de la faþa Mea pentru cã n-au ascultat ºi au fãcut altceva,
ºi fac ºi acum tot aºa. Acum duhul cel înºelãtor se fãleºte cu
ei, ºi o sã le dea cu piciorul duhul cel rãu, îmbrãcat în haine

de creºtin, ºi aceºti creºtini neascultãtori vor rãmâne goi ºi învinuiþi de neascultare. Nu Mã tem de duhul omului, dar Îmi
pare rãu de creºtinii Mei care s-au lãsat murdãriþi ºi doborâþi
de cei ce au plecat din Mine.
Ca sã stai în aceastã lucrare nu este aºa cum zice
oricine; este aºa cum zic Eu, Domnul. Eu, tatã, am tras mereu
de inima ta ca sã te iau în Duhul Meu, iar tu te-ai ascuns de
toatã aºezarea Mea, dar de Mine n-ai putut sã te ascunzi, ºi
Mã uit la tine cum stai rãzleþ ºi ameþit de cei fãrã de staturã,
ºi Mã uit la alþii care au plecat din lucrarea Mea de frica
omului cel clãtinat, ºi Mã uit unde s-au dus; Mã uit ºi le arãt
ºi fiilor Mei ce vãd Eu, ca sã ºtie ºi ei cele ascunse de cei cu
inima ascunsã. Eu am cãutat mereu cu vindecare, dar cine a
fost prea vinovat împotriva acestei raze de lucrare cereascã,
acela a luat plata inimii sale, cã inima aceluia n-a mai cãutat
spre întoarcere ºi s-a dus din turma aceasta, ºi aceºtia nu sunt
nicãieri. Ei sunt în cartea aceasta, ºi din altã parte Eu nu-i ºtiu.
Aceºtia pe nicãieri nu Mã vor mai gãsi, decât în staulul Meu
de lucrare cereascã în vremea aceasta. Eu nu Mã mai duc nicãieri pe pãmânt. Pe unde Mã duc e numai amestecãturã, numai spini, numai pãmânt moale, ºi nu Mã mai duc, ºi stau cu
tine, fiule, poporul Meu. Eu am venit sã-Mi iubesc poporul,
ºi cu iubire sã stau pe lângã el, cã omul de azi zice cã nu mai
vin, dar iatã-Mã cu tine, poporul Meu, ºi în lume nu Mã mai
duc, ºi stau cu tine ºi suflu peste tine ºi te învãluiesc în sfatul
Meu ceresc, în graiul Meu ceresc, ca sã nu rãmân fãrã tine, cã
toate dau sã te apuce pe tine ºi sã-þi fure lumina cea de la Mine, dar lumina este de la Mine, ºi nu-þi poate fura þie nimeni
aceastã luminã.
E dragostea Mea cu tine, Ierusalime, mireasa Mea; e
dragostea dintre Mire ºi mireasã. Un mire ºi o mireasã sunt
curaþi câtã vreme sunt miri. Aºa iubire sã fie între Mine ºi
tine, Ierusalime, mireasa Mea de azi, ºi sã nu doreºti cãsãtorie, tatã, adicã pofte, adicã idoli, adicã voie dupã voia ta. Rãmâi mireasã, Ierusalime, cã mireasa este curatã ºi nu este întinatã. Vine lumea, tatã, ºi Mã întreabã de tine; vine în curând,
ºi va fi sã-þi arãþi veºmântul ºi statura ºi lucrarea ta. Vine
omul cel înºelat de cele ale veacului acesta; vine ca sã se uite
la tine ºi ca sã facã ce faci tu, ºi ca sã facã ce fac Eu; vine sã
înveþe lecþia vieþii fãrã de moarte. E dragostea Mea cu tine, e
cartea Mea cu tine, cartea drumului Meu cu tine, ºi tu va fi sã
spui ce a spus Pavel apostolul dupã ce s-a trezit din sine, dupã ce M-a prigonit pe Mine ºi pe fiii bisericii Mele.
Vor veni preoþii ºi arhiereii sã le dai ºi lor ce ai tu ºi sã
stea sub slava ta, dar fii mireasã curatã, poporul Meu din urmã. Te-am îmbrãcat frumos, tatã. Vezi sã nu te pãtezi, vezi sã
nu te agãþi, vezi sã nu-þi pierzi veºmântul. Furtuna e mare ºi
vremea e ceþoasã. Vezi sã nu te ia vântul, fiule. Vântul, tatã,
ascultã de Mine dacã tu vei fi cu Mine. Dacã vei fi cu tine,
vântului nu-i este teamã de trup.
Eu te cuprind în dragostea Mea, în mantia Mea, ºi n-ai
sã mai auzi pe nicãieri cântarea aceasta de dragoste. E dragostea Mea cu tine, Ierusalime, ºi vreau sã ai faþã dupã chipul ºi
asemãnarea Mea.
Pace vouã, copii ºi copile din poporul Meu! Ce bine e
sã fie copil poporul Meu, sã fie copil, aºa cum Eu am profeþit.
Dar cine nu este copil, se vede cã nu este copil. Iubiþi duhul
de copil în voi. Copiii nu ºtiu ce este teama. Fiþi copii ai Tatãlui ºi ai Fiului ºi ai Sfântului Duh, ºi veþi pluti pe deasupra.
Vine primãvara Mea ºi a ta, Ierusalime. Vine, tatã, pajiºtea cea nestricãcioasã, cã mult aºteaptã firea descoperirea
fiilor lui Dumnezeu, care o vor salva pe ea din stricãciune. Eu
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rostesc vindecare peste tine, poporul Meu Israel. Vindecã-te
de tot ce te doare ºi aleargã sãnãtos spre cele ce nu se vor mai
sfârºi. Cele nesfârºite vin odatã cu Mine ºi sunt fãcute pentru
tine, poporul Meu cel moºtenitor. Vino, tatã, sã moºtenim cele ce nu se vãd, ºi ochii tãi sã se desfacã. Amin.
Sã se desfacã ochii tãi, Ierusalime! Ascultã aceastã poruncã, fiule, poporul Meu. Eu sunt cuvânt peste tine, ºi lumea
nu ºtie cum sunt Eu cu tine. Am spus la lume despre taina
Mea cu tine, ºi lumea va vedea pe poporul Meu. Sã se desfacã
ochii tãi, Ierusalime! Pace þie! Pace prin cuvânt, ºi cuvântul
sã fie cu viaþã peste tine! Eu am sãrbãtoarea Mea deasupra ta,
am cerul cu Mine deasupra ta. Amin, amin, amin.
2/15 februarie 1995

Cuvântul Domnului pentru România
Proorocie despre desfacerea peceþilor cãrþii cuvântului. Domnul
aºeazã poporul în post de patruzeci de zile. Taina seminþelor de
grâu ºi de untdelemn. „Civilizaþia“ este înstrãinare de Dumnezeu.
ªcoala este sfinþenia. România: corabia salvãrii. Întãrirea ungerii
arhiereului Irineu. Cartea: scaunul de judecatã.

M-

am coborât deasupra ieslei Mele, M-am coborât cu scaun de îngeri. Pun din nou pecetea
Mea peste Israel, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. Aceasta este pecetea ºi semnul prin care Eu,
Domnul Iisus Hristos, cobor ºi lucrez peste Israel, care împlineºte patruzeci de ani, patruzeci de ani de hranã prin cuvântul
acestei lucrãri.
Pace vouã, strãjeri ai ieslei în care coboarã cuvântul
Meu! Iatã ce fac: Mã zidesc în cuvânt înaintea ta, poporul
Meu. Mã zidesc în grãdina Mea ºi Mã fac cuvânt. Mã întocmesc ºi Mã numesc Cuvântul lui Dumnezeu, ºi cuvântul rãmâne pe masa ta, pe inima ta ºi în cartea Mea din Israel, în istoria Mea de cuvânt în vremea aceasta. Cuvântul Meu rãmâne
cu tine, Israele, ºi sã-l împlineºti, tatã, cã n-are cine sã împlineascã pe pãmânt cuvântul Meu. Cuvântul Meu a fost zidit
prin prooroci, cã ei au scris cuvântul Meu, iar Eu l-am împlinit. Mãi fiilor, cuvântul Meu a fost prin Verginica ºi tu l-ai ascultat, poporul Meu, atâta vreme l-ai ascultat, cãci M-am zidit
înaintea ta prin cuvânt.
Ierusalime, popor al lui Israel, am fost cu tine patruzeci
de ani ºi am trimis glas de trâmbiþã peste tine ca sã te aduni
acum la sãrbãtoarea cea mare, cãci Eu, Domnul, desfac peceþile cãrþii, ºi voi sãrbãtori aceastã carte care se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cartea aceasta nu mai ai când s-o
înveþi, ºi de aceea vin înaintea ta. Iau pe fiii grãdinii Mele ºi
Mã cobor cu ei în calea ta, la poala muntelui, cãci tu eºti muntele Meu ºi ai vârf ºi ai poale. Nu mai ai, tatã, când sã înveþi
sã faci cele din carte. Vremea învãþatului a fost pânã acum.
Acum e sãrbãtoare de trecere. Cartea aceasta trebuie acum
s-o împlineºti mereu, mereu, ºi de aceea am coborât Eu acum.
Am coborât sã-þi spun cuvânt. ªi ce cuvânt? Cuvânt de împlinit. Fii atent, cã Moise a postit patruzeci de zile ca sã vorbeascã cu Mine ºi sã se sfinþeascã apoi, ºi sã rãmânã întru Mine.
Ilie a postit patruzeci de zile ca sã vorbeascã cu Mine ºi sã-l
iau la cer cu trãsurã ºi cu cai cereºti. Verginica, fiule, a postit
patruzeci de zile, ºi apoi am coborât în ea ºi am fãcut din ea
izvorul râului vieþii, ºi din râul acesta ai bãut tu. Eu sunt râul
vieþii, ºi am izvorât din Verginica în calea ta, cã am fãcut din
ea stâncã, ºi temelie pe stâncã, ºi am venit ºi Mi-am atins toiagul Meu de ea, ºi a þâºnit din ea izvorul râului vieþii, ºi tu,
Israele, ai bãut din râul vieþii. Dacã pânã acum nu ai ºtiut ce
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ai bãut tu prin aceastã stâncã, iatã, azi îþi spun din ce ai bãut
tu. Ai bãut din râul vieþii, râul despre care scrie în Scripturi.
ªi cum aºa? M-am coborât ºi am biruit lumea din tine, ºi am
biruit necredinþa din tine, ºi þi-am fãcut cu mâna ºi þi-am arãtat izvorul Meu ºi þi-am dat sã bei din el ºi sã înviezi, ºi sã-þi
dau, tatã, drum de rai sub picioare. Am stat cu potecuþa cea
spre rai în calea ta ºi mereu þi-am arãtat-o, ºi mereu te-am îmbiat spre rai. Râul curgea spre tine, cã am fãcut din Verginica
albie de râu. O, ce n-am fãcut Eu din ea ca sã stau înaintea ta!
În vremea lui Moise stãteam acoperit ºi lucram. Eram acoperit de nor sau de negurã, sau de vãzduh eram acoperit, iar
Moise asculta glasul Meu ºi spunea poporului cuvântul Meu,
ºi am lucrat atunci dupã cum era omul, tatã. În vremea lui Ilie
tot aºa am lucrat, ºi am fost ascuns în vânt ºi am vorbit cu Ilie.
Cu proorocii tot aºa am lucrat. Cu Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov am lucrat la fel. Iatã, Israele, câþi fii ai credinþei! ªi astãzi
ai fost tu scris ºi ales ca sã ai glasul Meu ºi cuvântul Meu peste tine, ºi acum îþi pun carte pe braþe, cã dacã o bucãþeleam
pânã acum, tu n-ai mai fi fost popor al Meu, cã te-ar fi rupt în
bucãþi vremea ºi fiii vremii, dar am poruncit sã se desfacã peceþile cãrþii, cãci vrednic sunt sã iau ºi sã deschid aceste peceþi. Am spus cu puþin timp înainte: «Vai de cel ce moare mai
înainte de deschiderea cãrþii!». ªi iatã de ce am venit. Am venit sã-þi spun sã înviezi bine, bine, Israele, mai înainte de deschiderea cãrþii, ºi sã fii în mare sfinþenie de-acum, ºi sã fii cuminte de-acum, cuminte cum n-ai fost niciodatã, cãci se deschide cartea Mea din vremea ta. Fii atent, poporul Meu, cã nu
e de joacã, ºi e de înviat de-acum. Înviazã, înviazã, Ierusalime, cã slava Domnului vine ºi te acoperã pe tine! Înviazã ºi
te bucurã întru înviere, iar moarte în tine sã nu mai fie
de-acum, cãci cine mai face moarte de-acum în tine, acela va
fi mai de plâns decât orice pãcãtos.
Sun din trâmbiþã peste tine sã te pregãteºti cu post de
patruzeci de zile, ºi vom întâmpina sãrbãtoarea deschiderii
cãrþii, a desfacerii peceþilor cãrþii, iar tu eºti scris în cartea
aceasta ºi te numeºti Israel, popor al Domnului. Sã vinã strãjerii, sã vinã sutaºii tãi înaintea ta ºi sã-þi aducã cuvântul Meu
ca sã-l împlineºti, ºi sã rãmâi apoi pe veci în sfinþenie cereascã pe pãmânt ºi în trupul duhului tãu, cãci trupul tãu fi-va sã
se vadã templu al Meu în vremea care mai este, ºi va umbla
dupã tine omul care va cãuta pocãinþã ºi scãpare.
Fiule, poporul Meu, sã posteºti, tatã, patruzeci de zile;
sã nu te mai dai la mâncãri timp de patruzeci de zile. Îþi voi
da putere mare, fiule, poporul Meu. Îþi voi da saþ ceresc, Israele, iubitul Meu fiu. Mãnâncã, tatã, pâine dupã ce trece
ziua. Mãnâncã, fiule, grâu, aºa cum a mâncat Rut, fiica Moabului, care a gãsit milã în Israel culegând spice de grâu de pe
urma secerãtorilor. Rut era rudenie cu neamul lui Avraam, ºi
am adãugat-o lui Israel ºi am scris-o în numãrul strãmoºilor
Mei cei de dupã trup. Iatã ce face postul, cãci pe aceastã fiicã
a condus-o spre Dumnezeul lui Israel. Omul care mãnâncã
grâu, acela se îndumnezeieºte în duh ºi în trup, cãci taina bobului de grâu este ca de aici ºi pânã la cer de mare, fiule,
poporul Meu; este o putere mare în om. Eu i-am deprins pe
apostolii Mei întru aceastã tainã, ºi vreau sã te deprind ºi pe
tine, Israele de azi, popor de apostoli de la sfârºit. Vreau ºi tu
sã mãnânci grâu, ºi îþi voi da multã, multã sãnãtate dacã Mã
vei asculta sã iubeºti hrana aceasta; ºi îþi voi da duh de sfinþenie, cãci bobul cel viu de grâu va lucra în tine ºi Mã va creºte pe Mine întru tine, ºi tu Mã vei iubi cu mare har ºi cu mare
iubire. Vin sã te pregãtesc bine ºi sã te învãþ sã mãnânci sãmânþa de grâu ºi sãmânþa de untdelemn, lapte ºi miere din
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cele crescute de Mine pentru cel sfânt de pe pãmânt. Vin ºi
Mã zidesc prin cuvânt înaintea ta ºi îþi dau învãþãturã de înþelepciune a vieþii fãrã de sfârºit, cãci va fi sã treci cu Mine o
punte, ca sã nu rãmâi sã guºti ºi tu din sfârºitul lumii. Iatã,
lumea va rãmâne pe pãmânt ºi îi va sluji lui antichrist, dar cu
tine voi fi Eu, ºi îþi voi sfinþi trupul ºi mintea ºi îþi voi binecuvânta pâinea ºi apa ºi sãmânþa de grâu ºi de untdelemn, ºi
îþi voi binecuvânta roadele cele curate, bucate curate din pãmânt binecuvântat de Mine. Postul este de folos numai celor
ce iubesc postul. În vremea postului cel curat diavolii nu mai
au curajul asupra ta, iar îngerii se desfatã cu cei ce postesc. În
vremea postului trebuie sã se stingã mândriile, pretenþiile ºi
vicleºugul cel ascuns din om, dar omul lumii de azi nu ºtie
rostul ºi puterea postului. Postul însãnãtoºeºte pe om ºi îl hrãneºte sufleteºte. Tot trupul omului trece spre însãnãtoºire prin
post. Omul, tatã, nu crede cã toatã boala trupului ºi a sufletului vine de la mâncare ºi de la pântecele cel cu mâncare. Nu
mai crede omul aºa ceva. Zice omul cã nu are vitamine dacã
nu mãnâncã, aºa zice omul ºtiinþei. O, are dreptate omul ºtiinþei, dar nu ºtie cum sã aibã. O, dacã omul omoarã mâncarea
ºi numai apoi o mãnâncã, ºi dacã aºa face cu toatã viaþa din
mâncare, de unde, tatã, sã aibã mâncarea viaþã ºi putere?
Mâncarea este muncã trupeascã, iar postul este muncã duhovniceascã, mãi fiilor. Proorocii aveau postul peste viaþa lor, ºi
de aceea vorbea Duhul Sfânt peste ei. Cine, Israele, sã mai
creadã cã glasul Meu cu tine este Duhul Sfânt de peste tine?
Tu, poporul Meu, ai avut rânduialã de post ºi de mâncare ºi
de trãire ºi de sfinþire, tatã. Ferice þie dacã M-ai ascultat! Iatã, dacã nu M-ai ascultat întru toate, ascultã-Mã, poporul
Meu, ascultã-Mã întru toate, pânã la punte, tatã, ºi vei vedea
apoi pentru ce M-ai ascultat.
Îi voi spune la lume cã este Dumnezeu. Sã vezi tu ce o
sã-i spun Eu la lume cã este Dumnezeu ºi cum este Dumnezeu. Aºeazã-te, Israele, mireasa Mea, cã va vedea lumea cã tu
ai Mire ºi cã L-ai iubit pe Mirele tãu. Mirele lumii este pãcatul, tatã, dar Mirele creºtinului este Domnul Iisus Hristos. Poporul Meu, tu eºti mireasa Mea, fiule. Sã fii mireasã neîntinatã, fiule, poporul Meu, cãci vai celui ce va fi dat în stânga
atunci când vom pune piciorul pe punte, când vom trece portiþa fericirii! Curãþã-te bine, Israele, ºi curãþã-þi simþurile tale,
ºi cu ele sã Mã simþi pe Mine, cã sunt aproape de tine, ºi cu
ele sã Mã iubeºti pe Mine, ca sã nu rãmâi fãrã de Mine, fiule,
mireasa Mea. Eu sunt fãrã de pãcat, ºi tot aºa vreau sã am ºi
mireasa, cãci te-am scos din lume ca sã te fac vrednic de
Mine, poporule, mireasa Mea. Te-am luat din poporul român
ºi vreau sã fac din poporul român nuntaºi la nunta Mea cu
tine, Israele, mireasã iubitã de Dumnezeu.
O, românule, românule creºtin, adu-þi aminte de Mine,
românule, poporul Meu ales! O, cã te-a încântat un cuvânt
urât ºi l-ai luat pe limbã ºi þi s-a pãrut dulce ºi ai mâncat ºi
te-ai înveºmântat cu rodul acestui cuvânt! Cã a venit la tine
cel strãin ºi þi-a ºoptit la ureche acest cuvânt: civilizaþie. La
Mine nu este acest cuvânt, iar în cartea limbii tale nu era nici
acolo acest cuvânt. Dar acest cuvânt este pãgânie, tatã. Nu
este de la Dumnezeu nimic în acest cuvânt cu faþã ascunsã. ªi
acum cine te mai scapã pe tine de aceastã dulceaþã? O, iatã ce
ai pãþit, românule, cã la aceastã dulceaþã trag muºtele ºi mãnâncã din tine ºi te lasã sãrac de Mine. Iatã ce cuvânt, ce limbã strãinã de Mine: civilizaþie. Românule tatã, tu trebuia sã
slujeºti lui Dumnezeu, românule, poporul Meu, cã ai ungere
de la începutul tãu, creºtinule român, ai semnul Meu pe tine,
iar semnul, acesta este: în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al

Sfântului Duh. Amin. Tu nu trebuia sã-i slujeºti trupului tãu,
cãci cu trupul faci pãcat dacã slujeºti aºa. Tu trebuia sã slujeºti Duhului lui Dumnezeu cu cugetul tãu, cãci cu duhul tãu
faci cer ºi sfinþenie ºi viaþã adevãratã. O, poporule român,
te-ai civilizat, ºi de Dumnezeu te-ai depãrtat. Eu te-am nãscut
din Duhul Sfânt la naºterea Mea din Fecioarã. Eu M-am nãscut prunc, ºi tu te-ai nãscut popor într-o singurã zi, în ziua cuvântului Meu rostit peste tine, þarã românã, þarã creºtinã! O,
tu ºtii ce înseamnã român? Nu ºtii ce înseamnã acest cuvânt,
român. Pe ce limbã sã vorbesc Eu cu tine ca sã Mã înþeleg cu
tine ca la începutul tãu, românule, poporul Meu? O, te-ai bãgat ºi tu în cutie, tatã, ºi nu mai ai ogradã ºi iarbã ºi pomi ºi
pãdure ºi poianã ºi cãsuþe cu miere ºi sapã ºi grapã, ºi nu mai
eºti român. Eºti neamþ, cã te-ai lãsat dupã praznicele nemþeºti. Eºti francez, cã te-ai îmbrãcat cu hainã franþuzã. Eºti englez, cã þi-ai stâlcit limba ta cea dulce. Eºti turc, ºi ai fãcut ca
Israel, care s-a unit cu trup de pe cale. Eºti american, cã þi-ai
uitat vârsta ta, care este cât a Mea, ºi þi-ai uitat strãmoºii pe
care-i ai dedesubtul tãu. Eºti american, de parcã nu mai ai
strãmoºi ºi frumuseþe strãbunã. Þi-ai uitat bunicii, poporule
român. O, românule tatã, de ce nu mai vorbeºti româneºte,
mãi fiule al Meu ºi al bunicilor tãi? Nu mai vorbeºti frumos,
ºi Eu, iatã, vorbesc româneºte, cã frumoasã este limba româneascã pe pãmânt ºi în cer. Nu mai este astãzi frumoasã limba
ta. Þi-ai stâlcit-o cu împrumutatul de la strãinii neamului tãu,
ºi n-a fost frumos ce ai fãcut. O, unde-þi este limba ta creºtinã? Þi-am dat de veste împãrãþia cerurilor încã de la naºterea
ta, ºi am pus pe tine pânzã albã de botez ºi te-am învãþat rugãciunea „Tatãl nostru“ ºi þi-am trimis limba cea cereascã,
limba Evangheliei împãrãþiei cerurilor pe pãmântul tãu. Þi-am
trimis fecior curat, nãscut din Mine, ca sã te facã mireasã
Mie, poporule român, ºi þi-a adus veºmânt þesut din apã ºi din
duh ºi din sânge ºi þi-am dat nume nou ºi te-am numit român.
Duhul Meu Cel sfânt te-a numit cu nume nou, þarã creºtinã,
aºa cum naºul Meu Mi-a dat Mie la botez numele Iisus Hristos. Aºa þi-a dat þie Dumnezeu numele de român la botezul
tãu. ªi aºa cum toate neamurile s-au binecuvântat în Avraam
cu numele de Israel, tot aºa acum, Israele de azi, se vor binecuvânta neamurile toate în numele tãu cel nou, ºi pe care-l ai
de la Mine de douã mii de ani, cãci tot omul care se va îmbrãca cu cãmãºuþa de creºtin se va numi român.
O, vin sã te strig. Te strigã începutul tãu ºi dragostea
Mea cea dintâi întru tine, cã Eu pe limba ta rostesc judecata
pãcatului ºi Evanghelia învierii fãpturii, ºi tu, românule, þi-ai
urât limba ta, Evanghelia Mea, ºi ai luat în ea de la alte popoare, care n-au ungerea ta. Numai tu ai ungere încã din scutece; numai tu între popoarele vremii; numai tu, Românie,
þarã a întoarcerii Mele. De aceea te-am pregãtit ºi te-am nãscut ºi la începutul tãu, ºi la sfârºitul tãu, ºi tu de ce þi-ai uitat
limba ºi Evanghelia? De ce? O, aceasta este desfrânare, tatã.
Ai fãcut ºi tu ce au fãcut popoarele pãgâne. Ai fãcut fabrici de
fum ºi uzine de moarte, ca sã pregãteºti moartea trupului tãu,
ºi omul cel mic din tine nu ºtie ce faci tu peste el. Te-ai fãcut
ºi tu stãpân pe om, românule, poporul Meu, dar Eu l-am fãcut
pe om sã fie liber ºi nu rob omului. Ai învãþat ºi tu calea pãgânã ºi ºtiinþã pãgânã, ºi nu te-a dus la bine, ºi te-a dus la minciunã ºi la moarte. Dar Eu vin sã te dezrobesc. Tu eºti poporul
Meu ales, eºti omul cel nãscut de sus la naºterea Mea ºi a ta,
cãci Tatãl ne-a nãscut odatã pe Mine ºi pe tine, Mire ºi mireasã din cer, din apã, duh ºi sânge.
Am pus peste tine regi ºi voievozi viteji ºi plini de Duhul Meu, iar când greºeai, te pedepseam prin unealta Mea. Te
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pedepseam dupã cum era statul tãu cu Mine ºi te mângâiam
dupã cum era credincioºia ta, ca sã nu te pierd din braþe, ca sã
nu rãmân cu braþele goale de mireasã. O, te-ai dezbrãcat de
Mine, ºi Eu te-am pãrãsit. Stau ascuns de faþa ta ºi aºtept clipa
rãscumpãrãrii tale. Trezeºte-te, te strig! Auzi tu glasul Meu?
Ridicã-te ºi du-te dupã cel vândut ºi alungat, cãci ungerea ta
e pe creºtetul lui. Când el a fost alungat de tine, Eu am dat
toatã ungerea ta cu el, ºi a plecat cu ea pe frunte ºi nici un rãu
nu a pierdut pe cel pribeag al tãu.
O, poporule român, plânge voievodul tãu în mijlocul
Egiptului; plânge regele tãu, românule; plânge ºi te binecuvinteazã mereu plângând, ca sã nu pieri; plânge ºi se roagã cu toatã inima lui, aºa cum plângea David, unsul Meu, când îºi scria
rugãciunile pe pãmânt. Plânge regele tãu, românule, cã i s-a
luat casa ºi þara ºi neamul, ºi nimeni nu-l doreºte cu adevãrat
dintre cei ce se zbat pentru el, cã aceia nu fac voia Mea pe
pãmânt, ºi el prin voia Mea va birui împotriva omului duºman
pe Dumnezeu, va birui prin poporul Meu cel sfinþit, ºi regele
tãu va veni la Mine ºi la tine, poporul Meu român. O, el a fost
aruncat de la locul lui, ºi de atunci þie nu þi-a mai mers bine,
cã pe cel mic l-ai dus departe ca sã-l mãnânce fiarele. Ai fãcut
ºi tu ca fraþii lui Iosif, care l-au alungat pe cel mic, ºi de atunci
tu eºti rob, aºa cum a fost Israel rob în Babilon.
O, românule, românule, oare, tu eºti un popor cu suflet
rãu? Nu eºti cu suflet rãu, dar de ce, tatã, l-ai alungat pe cel
nãscut de Mine pentru tine? Cine, tatã, te-a învãþat pe tine sã
faci aºa? Eu am pedepsit ºi mai pedepsesc pe cei ce te-au scos
pe tine de la om cu suflet bun la om cu suflet crud. O, nu e
voie sã se omoare frate pe frate, Israele român. Nu dã voie
Dumnezeu sã faci nimicire ºi moarte. Eu te-am iertat, ºi te voi
împrospãta cu Duhul Sfânt, dar spalã-þi, tatã, acest pãcat strigãtor la cer, cã Eu am scris în poruncile Mele sã nu ucizi, sã
nu mãrturiseºti strâmb, sã nu iei dreptul aproapelui tãu. Eu nu
þi-am spus sã-þi tai capul, ºi tu de ce þi l-ai tãiat? Þi l-ai tãiat,
ºi þi-ai pus altceva în locul lui. Eu n-am spus sã-þi alungi unsul, ºi tu de ce l-ai alungat? ªi unde este unsul acestui popor?
O, Eu l-am ocrotit, cã el a strigat la Mine pentru el ºi pentru
tine. Eu n-am avut niciodatã popor fãrã pãstor ºi pãstor fãrã
popor.
Spalã-þi pãcatul, Românie, ºi te pocãieºte, tatã, cã tu
mãrturiseºti prin faptele tale cã eºti fiu ºi fiicã celor ce au încuviinþat fapta cea rea cu care sã se omoare ºi sã se alunge
unºii Mei din tine. Iatã, vin ºi suflu peste tine cu cuvântul
Meu. Ia-þi straie sfinte pe tine, românule, poporul Meu. Unde
îþi este, tatã, portul tãu de român, de creºtin? O, tu eºti popor
pãgân dupã port. Se uitã bunicii tãi sã te zãreascã, sã te cunoascã între cei de pe pãmânt, ºi nu te zãresc bunicii tãi. Tot
cerul poartã numele românului pe buze ºi pe cânt. Tot cerul ºi
toþi îngerii cântã cântarea coroanei române. Numai românul
nu se mai aratã ca sã fie zãrit de bunicii sãi. Românule, unde
îþi este cãmaºa româneascã? Cautã bine ca sã-þi gãseºti cãmãºuþa, fiule român, cã Eu deschid cartea, ºi tu vei vedea unde
va merge lumea cea pãgânã la chip ºi la port. Ia, tatã, chipul
Meu, chipul bunicilor tãi, dar sã nu te ascunzi sub chipul Meu
ca sã-Mi spui cã eºti creºtin ºi sã nu fii creºtin.
O, tu nu ºtii ce am gãtit Eu pentru tine, românule tatã.
Am în tine un popor mititel. L-am luat din tine ºi l-am crescut
sub raza cuvântului Meu ºi l-am fãcut mare la duh ºi la cuvânt, ºi l-am þinut ascuns de irozi ºi de iude, ºi am strãbãtut
cu el pustiul necredinþei, ºi îl scot deasupra, tatã, ºi îl pun în
sfeºnic, ca sã te lumineze ºi ca sã te iei dupã viaþa lui ºi sã faci
din el un model de viaþã fãrã de moarte peste tine. O, fiule ro-
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mân, ce micuþ eºti, tatã! De ce eºti aºa de mic, aºa de fãrã de
duh? O, nu e bun pãcatul. Te-a despãrþit de Mine; nu e bun.
Te-a despãrþit de curãþenie ºi te-a unit cu stricãciunea, fiule
român.
Cuvântul Meu vine pe vânt, vine cu vântul, pe vânt
subþire vine cu Mine la tine, românule, poporul Meu. Vine pe
adiere de vânt, ca la Avraam, ca la Moise, ca la Ilie. Cu lumea
pãgânã vorbesc altfel. Vorbesc prin fapte cu lumea pãgânã.
Am rostit, ºi tot aºa rostesc ºi azi prin prooroci. Rostesc plãgi
peste lumea pãgânã, ºi cuvântul se face faptã. Cu lumea vorbesc prin tunet, prin trãsnet, prin înec, prin zguduituri de pãmânt, prin foc, prin palmã rea, prin lipsã de înþelepciune peste
lume.
O, popor român, n-am ce face cu oamenii cu ºcoli, n-am
la ce îi pune. ªcoala este sfinþenia, ºi cei învãþaþi de pe pãmânt nu au ºcoala sfinþeniei ºi lucrarea ei. N-am ce face cu
cei cu ºcoalã, n-am. N-am decât sã-i orbesc ca pe Saul, care
avea ºcoalã ºi Mã prigonea de multã ºcoalã ce avea, ºi dupã
aceea l-am pus sã Mã vesteascã la cei de alt neam ºi l-am
smerit fãcându-Mã biruitor în el. Aºa l-am biruit Eu pe Saul,
pe cel cu ºcoalã de pe pãmânt. N-am ce face cu cei mândri,
cu cei ce au cugetul mândru. Mie Îmi trebuie om sãrac cu duhul. Cel mândru îºi este sieºi dumnezeu. N-am ce face cu cel
mândru. N-am, tatã, ce face cu cel vopsit, cu cel fardat, cãci
vopsitul este o lucrare urâtã, care acoperã rãul ºi urâtul ºi
minciuna ca sã nu se vadã. Fardul este faþa vopsitã ca sã nu
se vadã faþa urâtã. Stau ascuns de faþa ta ºi aºtept clipa rãscumpãrãrii tale, românule, creºtinul Meu. Trezeºte-te! Auzi tu
glasul Meu?
Spalã-þi pãcatul, Românie, ºi te pocãieºte, tatã. Sunt
gata sã-þi iert pãcatul.
Am în tine un om uns de Mine, un om din planul Meu
cel de peste tine. Am fãcut în tine un lucru minunat ºi þi-am
adus o pietricicã albã, ºi vreau sã scriu pe ea numele tãu, ºi
vreau sã cunoºti izvorul Meu. Am în tine o pietricicã albã ºi
sfântã ºi cu ochi mulþi, ºi am cele ºapte duhuri dumnezeieºti
scrise pe ea, iar în vârful ei scrie: Cuvântul lui Dumnezeu. ªi
am avut în vremea aceasta un martor la piatra acestui izvor,
ca sã-þi dau þie piatrã de izvor, poporule român. Am luat pe
acest martor ºi i-am poruncit sã dea cu toiagul în piatra aceasta ca sã iasã din ea râul vieþii înaintea ta, poporule, românule
creºtin. Am din fiii bisericii lumii un fiu uns de cuvântul Meu
de acum.
O, Petrul Meu cel de azi, cel ce Mi-ai pus biserica pe
piatrã prin mãrturisirea ta! O, Irineu, cuvânt de pace peste bisericã, Petrul Meu de azi, îþi mulþumesc, tatã, pentru cã ai
venit pe apã la Mine, dar te-ai îndoit în drum spre Mine. Dar
Eu îþi voi întãri apa de sub picioarele tale ºi nu te vei scufunda. Îþi mulþumesc cã M-ai ajutat sã-Mi ridic biserica pe piatra
ei cea dintâi, pe fapta ei cea dintâi. Pace þie! Numele tãu înseamnã pace. Pace þie, unsul Meu cel de azi! Îþi mulþumesc,
tatã, cu tot cerul îþi mulþumesc, cu apostolii Mei cei doisprezece, care au pus piatrã bisericii Mele; îþi mulþumesc cã ai ascultat de curajul pe care Eu þi l-am dat, de Mi-ai ridicat la loc
biserica Mea ca s-o pun în sfeºnic, tatã. Era ruinatã biserica
Mea cea de la început ºi nu avea cine sã Mi-o mai punã înapoi
pe piatrã. Îþi mulþumesc ºi te numesc fericitul Meu. Te numesc preafericit pentru a ta menire de la Mine. Iatã, unii au
stricat biserica, iar alþii o zidesc la loc. Când am putut, am fãcut mânã întinsã bisericii lumii. Te-am uns ºi te-am aºezat pe
tronul bisericii ºi am fãcut din tine mânã întinsã bisericii
lumii. Când am putut, Mi-am fãcut loc. Acum, tatã, nu mai
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pot întinde mâna bisericii lumii, care s-a depãrtat de Mine.
Mi-e ruºine cu ea la Tatãl. E plinã de sodomie ºi de malahie
ºi de curvie ºi de pântece ºi de fãrãdelege. A rãmas din ea numai pântece ºi fãrãdelege. Iatã, Eu îi mai dau ceva, îi dau cartea cuvântului Meu de azi, scaunul Meu de judecatã, ºi o întreb: de ce M-a pãrãsit? De ce s-a lãsat cumpãratã de duhul
cel strãin de Mine?
Fiule uns de Mine în vremea aceasta, uns de cuvântul
lui Dumnezeu! Eu nu-þi scriu þie clãtinare. În zadar se bucurã
de tine vrãjmaºii Mei ºi ai tãi. Eu nu-þi scriu þie clãtinare, cãci
omul bisericii lumii þi-a luat þie izvorul Meu ºi þi-a luat paºii.
Dacã-Mi spui acum cã nu mai crezi în lucrarea cuvântului
Meu, Eu nu-þi scriu þie lepãdare, ºi le-o scriu celor ce le place
sã te audã pe tine zicând cã te lepezi de lucrarea cuvântului
Meu. Nu are seamãn inima ta cu inima lor. Tu nu ai loc, aºa
cum eºti tu, între oameni. Oamenii nu ºtiu ce este Dumnezeu,
dar tu ºtii de la Mine ce este Dumnezeu ºi ce este viaþã, viaþã
fãrã de moarte. O, de ar ºti omul bisericii lumii ce este viaþã
fãrã de moarte! Viaþã fãrã de moarte este sfinþenie în trup, în
cuget ºi în suflet, este trãire de Eden veºnic în trup. Asta înseamnã viaþã fãrã de moarte. Omul care iubeºte viaþa, acela
ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl crede ºi îl împlineºte. Aº
vrea, fiule, sã împaci pe România cu Mine, Fiul lui Dumnezeu. Aº vrea sã vinã România la pocãinþã, ºi tu sã faci între
Mine ºi ea act de naºtere de sus, din apã, din duh ºi din sânge,
act de împãcare cu Dumnezeu. Aº vrea sã ºtie ºi sã creadã
România Mea cã tu eºti unsul Meu, ºi cuvântul Meu eºti peste
ea. O, ce salvare minunatã am voit ºi voiesc sã fac Eu prin
tine peste România Mea, poporul Meu ales! Nu-þi mai spun
„Scoalã-te ºi vino!“, cã tu eºti rob ºi nu poþi, dar îþi spun sã
stai cu Mine, cu Mine întru tine, pânã ce Eu îþi voi da înapoi
cãrarea spre izvorul Meu. Îþi mulþumesc pentru lucrul tãu
lucrat la cuvântul Meu, cã am întins mâna sã se ridice din
cãdere cel ce rãtãceºte fãrã Mine. Îþi mulþumesc, tatã, pentru
suferinþa duhului tãu, purtatã de la cei necredincioºi întru cuvântul Meu. De ºaptezeci de ori câte ºapte îþi mulþumesc, în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. ªi voi
lucra cu tot cerul peste România, poporul Meu ales, ºi tot cel
ce va fi creºtin se va numi român, cã am semnul Meu în poporul român, am pe poporul cuvântului Meu, munte al Sionului Meu, ºi toate popoarele vor lua legea Mea din muntele
acesta, din Siloamul Meu de azi, ºi voi boteza pe cel ce va
crede, în apa vindecãtoare a Siloamului cel nou, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Îi voi boteza pe
unii cu apa Duhului Sfânt, iar pe alþii, cu focul Duhului Sfânt.
Cu apã ºi foc voi lucra peste grâu ºi peste pleavã, ºi voi întãri
lucrarea Mea ºi voi desface sulul ei. Aºteaptã cerul desfacerea
sulului cãrþii.
Românule, românule creºtin, ia-þi, tatã, cãmaºa de român pe tine; ia-þi, fiule român, cãmaºa de botez pe tine ºi stai
înaintea Mea, cã vin la tine, poporule român, ºi voi ridica din
tine popor de apostoli ai Cuvântului lui Dumnezeu. Amin,
amin, amin.
Strãjerii Mei, mai stau, tatã, o clipã deasupra ieslei.
Mai stau cu Israel al Meu, mai stau un pic. Mai am un pic de
cuvânt peste Israel.
Israele, ce faci tu, mãi tatã? O, mereu am plâns cã n-ai
vrut sã citeºti Scriptura, ºi mereu þi-am spus s-o citeºti, ºi mereu am rugat pe mai-marii tãi sã te înveþe lecþia Scripturii,
tatã. Dacã tu citeai Scriptura, vedeai ce este pãcatul ºi nu-l
mai fãceai. Eºti necunoscãtor de Scripturã ºi n-ai sã-Mi poþi
spune cã n-ai avut Scripturã. Iatã, cartea Mea de azi este una

cu Scriptura, tatã. De aceea am venit cu lucrarea aceasta, cã
tu n-ai vrut sã citeºti ºi sã înþelegi Scriptura. În Scripturã scrie
bine despre pãcat ºi despre plata pãcatului. Acolo mai scrie cã
pocãinþa este sfârºitul pãcatului, dar nu numai pentru o vreme. Ai ºtiut tu cã aºa scrie în Scripturã? Eu ºtiam cã am nevoie de tine sã fii sfânt, ºi de aceea te rugam sã citeºti Scriptura ºi sã stai cu Mine întru duh de pocãinþã. Femeia pãcãtoasã n-a fost osânditã de nimeni, ºi i-am spus ºi Eu: «Nici Eu nu
te osândesc, dar de acum sã nu mai pãcãtuieºti». Aºa trebuia
sã faci tu când ai venit la Mine ca sã te iert. Trebuia apoi sã
nu mai pãcãtuieºti Israele. Eu nu te-am osândit, dar tu trebuia
sã nu mai pãcãtuieºti apoi. Cine a venit la Mine, a venit sã nu
mai pãcãtuiascã, dar tu, tatã, ai pãcãtuit ºi apoi, ºi ai fãcut
fapte ruºinoase înaintea cerului, cã era sã-Mi nimiceºti toatã
lucrarea Mea dacã Eu nu lucram ca în cer, cu dreptate. La
Mine este altfel. Sã fii al Meu înseamnã sã nu mai pãcãtuieºti,
sã nu mai stai cu poftele ºi cu patimile; asta înseamnã sã fii al
Meu. Altfel, eºti al trupului. Iatã, ai de ce plânge, iar Eu cu lacrimile tale îþi voi spãla þie cãmaºa, fiule. De unde, tatã! cã tu
nu plângi. Dar sã plângi, ºi sã te ridici în ultimul ceas, fiule.
Te vãd ºi azi cã ai în tine gând de poftã ruºinoasã. Sfântul
Martinian s-a aruncat în foc ca sã alunge dinaintea lui trupul
poftei ruºinoase. ªi tu ce faci? Tu te povesteºti cã ai poftã ruºinoasã. Vin ºi îþi spun sã te curãþeºti prin lacrimi ºi prin iubire de cer ºi nu prin iubire de trup ºi de prostie ruºinoasã. O,
de ce nu vrei tu sã mori? Iatã, n-ai murit nici pânã acum, nu
te-ai rãstignit nici pânã acum. Þi-am spus, fiule, sã mori, ºi tu
nu M-ai ascultat, cã dacã M-ai fi ascultat, ai fi murit demult,
ºi erai viu acum. Fiule, pãcatul se face cu simþul, tatã, cu
cugetul, mãi Israele. Ia-Mã pe Mine în cugetul tãu ºi vorbeºte
cu Mine în rugãciune ºi în sfat. Tu zici cã ai fricã de Dumnezeu, dar nu ºtii ce înseamnã sã ai fricã de Dumnezeu, nu
ºtii. Dacã n-ai fricã, n-ai nici oprire de la cele rele. ªi dacã
faci aºa, stai acasã, tatã, nu mai merge la creºtini, cã nu mai e
vremea sã te sminteºti cu poftã ruºinoasã. O, rãu Îmi pare cã
nu þi-ai sfinþit cugetul ºi inima ºi iubirea, cã dacã ai fi fãcut
aºa, erai acum vindecãtor. Pe tâlharul de pe cruce l-am iertat
în clipa când s-a pocãit de relele lui ºi a crezut în Mine, iar Eu
i-am dat raiul pentru pocãinþa lui. Dar tu, poporul Meu, Mã
cunoºti de mult, ºi ai avut vreme lungã sã te pocãieºti. Pocãinþa înseamnã sã nu mai faci pãcate ºi sã te lepezi de tine ºi
sã-Mi urmezi Mie întru purtare de cruce curatã ºi sfântã, nu
de cruce întinatã, fiule.
Mãi apostolii Mei, mãi lucrãtorii Mei, strângeþi, tatã,
turma lui Israel ºi spãlaþi-o de pãcatele de pânã acum. Staþi ca
martori, strãjerii Mei din grãdina cuvântului Meu. Cei trei fii
unºi în grãdina Mea, staþi, tatã, ca martori în vremea când poporul se va strânge, ºi Eu voi rosti peste el duh de pocãinþã ºi
de dezlegare de pãcate ºi de împãcare cu Dumnezeu, cã iatã,
avem, fiilor, patruzeci de zile de îmbrãcare în sfinþenie. Spuneþi poporului lui Israel sã nu mai facã pãcate cu simþul ºi cu
cugetul. Pe unul ca acela îl voi da de la Mine dacã se va mai
hrãni cu cele ce murdãresc locul Meu din creºtin. Acela va rãmâne om fãrã duh, ºi îl voi sluþi pe unul ca acela, ca sã vi-l
fac cunoscut. Vreau sã fie sfânt Israel. Dacã pânã acum nu a
fost aºa cum cere Dumnezeu, acum sã fie poporul Meu sfânt
cu cugetul ºi cu inima ºi cu iubirea ºi cu trupul. Cine nu vrea,
acela nu poate. Pe cel ce vrea, pe acela Eu îl voi ajuta ºi îl voi
milui cu ajutor de sfinþi ºi de îngeri.
Fiilor, nu vã încredeþi în copii. Nu lãsaþi pe copii sã-Mi
punã foc lucrãrii Mele. Lucraþi lucrare de veghe, cã sunt plin
de buboaie de la copiii voºtri. O, cã n-a vrut creºtinul sã crea-
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dã cã ºcoala lumii ucide pe fiii poporului Meu! Dar cine Mã
iubeºte pe Mine, acela nu este biruit de pãcat. De ce nu este?
Pentru cã Mã iubeºte pe Mine, pentru cã nu vrea sã Mã dea
afarã din el.
O, fiilor, nu Mã daþi afarã din voi. Vine sfârºitul lumii,
tatã. Nu vã voi putea ocroti de sfârºit dacã nu veþi fi Mie fii
curaþi. Nu minte Scriptura care spune: «Unul va fi luat, ºi
altul, lãsat». Fiþi treji ºi atenþi la aceste cuvinte.
Slujitorul care Mã ajutã pe Mine sã facã lucrarea pocãinþei peste poporul Meu, iar fiii grãdinii Mele vor fi martori
în clipa aceea, iar dupã aceea sã nu mai pãcãtuiþi în trup, mãi
fiilor. Luaþi cu dragoste lecþia postului, ºi cu fericire mare sã
lucraþi vremea postului, ºi cu rugãciune plinã de nãdejde sã
lucraþi. Ne vom întâlni dupã vremea postului ºi vom desface
peceþile cãrþii ºi voi coborî pe Duhul Sfânt peste poporul
Meu. Va veni un popor curat, curat, ºi slab de carne ºi de trup.
Am fii care trãiesc mai sfânt decât voi. Sã nu se sminteascã
aceºtia când vor veni, cã vai vouã dacã va veni de la voi spre
ei smintealã! Luaþi lecþia Mea, ºi binecuvântatã sã vã fie hrana cea sfântã a postului. Postul sã vã fie însoþit de laude duhovniceºti, de slujbe sfinte ºi de rugãciuni de împãcare cu
Dumnezeu. Îl rog pe slujitorul care Mã ajutã în popor sã facã
rugãciuni cu poporul. Sã se adune când ºi când în locul unde
Mã adun Eu cu poporul ºi sã aducã rugãciune cerului în
mijlocul poporului. Sã nu oboseascã, ºi sã lucreze la cuvântul
Meu, nu la cuvântul poporului cel slab. Nu vã mai duceþi la
acest slujitor, cei care nu vreþi sã ascultaþi de cuvântul acestei
lucrãri. Cei ce lucraþi altfel sau altceva decât cuvântul Meu,
nu vã mai duceþi. Lãsaþi-l pe acesta sã fie pentru cei ce ascultã
ºi se sfinþesc. O, slujitorul Meu, ascultã-Mã pe Mine, tatã, nu
pe cel ce te face sã ieºi din legea Mea cea orânduitã pentru
sfinþenia poporului Meu. Ceilalþi care încã nu au înviat bine,
aceia sã meargã la preoþii din lume. Iar voi, strãjerii Mei, cercetaþi bine paºii poporului Meu ºi feriþi-Mi pe acest slujitor de
cei cu duh nestatornic. Amin.
Poporul Meu, aceasta este ziua ridicãrii tale, ºi de acum
sã nu mai pãcãtuieºti. Fiilor, strângeþi-vã puterile. Sunteþi la
capãtul frontului de luptã. Alegeþi cele sfinte ºi luaþi pe voi
sfinþenia ºi despãrþirea de lume ºi de duhul lumii.
Sun din trâmbiþã peste Israel. Israele, sã te aduni, tatã,
la praznicul Paºtelui Meu cel de patruzeci de ani cu tine, cãci
cuvântul Meu în mijlocul tãu a fost praznic de înviere, Ierusalime sfinþit. Pregãteºte-te curat, cu cãmãºuþã curatã, fiule
din Israel. Pregãteºte psalmi, ºi cântare de sãrbãtoare sã pregãteºti, ºi cununã, fiule, sã-þi gãteºti. Uniþi-vã întru pregãtire
ºi despãrþiþi-vã de cugete neplãcute lui Dumnezeu. Daþi Mie
inimile voastre. Eu voi intra în ele ºi vã voi cârmui spre puntea care va apãrea la capãtul cãrãrii. Se deschide cartea, tatã,
se împlineºte aceastã Scripturã. Sã se adune poporul ºi învãþãtorii lui, ca sã pregãteascã sãrbãtoarea deschiderii cãrþii. Sã
fii popor de sfinþi, mãi Ierusalime, ca sã-þi pot da cele ce þi-am
pregãtit. Amin, amin, amin.
19 februarie/4 martie 1995

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Toate proorociile vor seca, ºi va rãmâne Cuvântul lui Dumnezeu.
Domnul, Arhiereul Tatãlui, face spovedanie poporului cuvântului
Sãu. Pregãtirea poporului pentru desfacerea peceþilor cãrþii.

I

sraele, Israele, am venit la tine ºi þi-am adus pacea
Mea ºi dragostea Mea. Pace þie, cã Eu, Domnul
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Iisus Hristos, asta vreau. Vreau pacea Mea peste tine ºi pacea
ta peste Mine ºi întru Mine, dar sã ai pace la fel cu pacea Mea,
Israele, copilaºul Meu de la sfârºitul vremilor. Mi-e drag, tatã,
sã-þi vãd grãmadã pe fiii tãi, ºi Mi-e tare drag sã grãiesc cuvântul Meu în mijlocul tãu. De aceea te strãmut ºi te adun ºi
Mã mângâi cu tine, cã n-am, tatã, mângâiere, cãci nici cerul
nu-Mi poate mângâia durerea care vine peste Mine de la omul
cel de pe pãmânt, de la plânsul pãmântului, care-Mi rupe pacea. Iatã ce fac. Mã ascund cu pacea Mea în tine, mãi poporul Meu, ºi Îmi leg ranele cu tine ºi te fac pe tine alifie pentru
ranele Mele. Mã dor ranele, fiule. Îþi spun ºi Eu þie, Mã
tângui, tatã, ºi te aºtept sã faci tu minunea aceasta aºteptatã de
Mine de ºapte mii de ani; sã faci tu minune, ca sã-Mi vindeci
ranele ºi zãcerea Mea ºi multa Mea durere care Mi se face de
la omul de pe pãmânt. Nimeni nu mai are milã de Mine. Sunt
o mulþime de prooroci pe pãmânt, ºi sã-i vezi, tatã, ce fac
aceºtia, cã mãnâncã de toate ºi fac ºi pãcate, ºi proorocesc
dupã dragul omului, ºi cu aceºtia nu mai ajung Eu la bun sfârºit. De aceea am plâns adânc, ºi mereu te-am rugat sã nu mai
umbli dupã hranã strãinã de aceastã grãdinã, cã þie, Israele,
nu-þi trebuie piaþã, mãi fiule. Ai cãmarã plinã, ai hambare
pline, ºi mai stau ºi Eu mereu în calea ta cu cuvântul Meu,
tatã, cu cuvânt curat ºi neamestecat, cã Eu sunt curat ºi neamestecat. N-ai ºtiut tu sã înþelegi de ce am plâns Eu mereu ca
sã te rog sã te opreºti de la strãini ºi sã nu mai iei de la strãinii
acestei lucrãri. Stai cu Mine, tatã, ca sã te deprinzi cu ascultarea stând lângã Mine. Mãi Israele, Eu îþi spun þie, tatã, cã nu
are nimeni ce am Eu pentru tine. Tu de la nimeni nu Mã poþi
lua dacã îþi este numele scris în cartea Mea de azi. Ba le mai
goleºti ºi traista celor la care te duci ca sã Mã cauþi. ªi de ce?
Iatã de ce. Eu pe aceia îi golesc, ca sã nu mãnânci tu din altã
parte cuvântul Meu, ºi ca sã rãmâi flãmând atunci când nu rãmâi statornic la casa ta, la masa aceasta de cuvânt din cer, care nu va fi goalã niciodatã. Hai, fiule, sã stãm îmbrãþiºaþi la
masa aceasta, cã iatã, când am început aceastã lucrare, am
pornit cu încã patru prooroci alãturi de trâmbiþa Mea Verginica. Unde, tatã, sunt aceia? De ce n-au stat pânã la sfârºit la
aceastã masã dulce ºi curatã ºi cu Mine la masã? ªi-au fãcut
ei masã, cã a Mea era cu post, aºa cum Îmi place Mie ºi aºa
cum este de vieþuit pe pãmânt, precum în cer. S-au dus din
pricina mâncãrii, fiule tatã, aºa cum bietul Adam s-a dus de la
masa cea de rai, tot din pricina mâncãrii s-a dus, bietul de el.
ªi tot aºa fac oamenii, fac ca ºi Adam, ºi nu vor cu cele din
rai. Vor cu mâncare din neascultare, ºi omul de azi nu mai trage la sãnãtate; vrea numai mâncare, vrea numai boalã ºi numai pofte vrea. Vrea sarmale ºi gogoºi omul cel creºtin de azi.
O, aºa ceva nu este obicei creºtin, ºi este încã rãmãºiþã de poftã veche acest obicei. Înviazã, înviazã, Noule Israele, Noule
Ierusalime! Înviazã, tatã, întru viaþã fãrã de moarte, întru viaþã de Eden nestricãcios ºi curat ºi veºnic!
Am venit, Israele, Israele scump ºi iubit, am venit cu
cei prea iubiþi, ca sã fac un act de împãcare trainicã între Mine
ºi tine. ªi tu, fiule, sã fii atent, atent cum n-ai fost niciodatã,
cã mult am plâns ºi am tânjit cã nu aveam în tine bucãtar
aparte pentru tine. Bucãtarii lumii au mâini murdare, fiule, au
trupuri murdare ºi nu meritã sã punã mâna pe cele din cer. Lor
le place cu pãmântul ºi cu tina lor. Iatã, am ieºit înaintea ta,
am venit la poala muntelui. Am aplecat vârful muntelui ºi
M-am lãsat la poale sã-þi dau pãºunea Mea ºi sã-þi iau pãºunea ta. Þi-o iau pe a ta ºi þi-o dau pe a Mea. Israele, dã-Mi
Mie pãºunea ta ca s-o arunc în foc ºi s-o ard ºi s-o pedepsesc,
iar pe tine sã te iau numai cu pãºunea Mea. Am venit sã-þi iau
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iarba ta de la gurã, cã nu e bunã iarba ta, ºi sã iei, fiule, iarba
cea din cer ºi sã stai întru ea. ªi ce vreau Eu, oare, sã-þi spun,
tatã? O, n-am venit sã te ocãrãsc, n-am venit la poala muntelui sã te osândesc, nu, tatã. Dar am venit sã te iert de tot ce ai
greºit tu pânã acum, ºi sã-þi spun aºa: iartã-þi-se þie, ºi de
acum sã nu mai pãcãtuieºti, ºi sã fii dezlegat de legãtura pãcatelor tale, ºi sã te scriu om nãscut de sus, ºi sã intri la masa
cea de sus, ca sã o aºez înaintea ta. Dar trebuie sã-þi amintesc
de cele ce ai fãcut, ºi lucrez cu blândeþe, tatã, ca sã osândim
pãcatul, mãi fiilor. O, Eu n-am venit sã vã osândesc pe voi.
Am venit sã osândesc pãcatul care v-a luat dinaintea Mea atâta vreme, fiilor. Dar acum tu eºti un popor ascultãtor, ºi aºa
vreau sã fii, ºi sã nu te temi de post, ºi sã te temi de mâncãri,
fiule din Israel. Nu vrea omul sã creadã cã mâncarea l-a scos
din rai, cã mâncarea i-a îngreuiat trupul ºi l-a fãcut fãrã simþ
ceresc, cã mâncarea i-a îmbolnãvit trupul ºi sufletul de atâtea
felurite boli, cã mâncarea l-a învãþat pe om la poftã ºi la sânge
ºi cã mâncarea l-a dezbrãcat de haina Duhului Sfânt. Toate
spitalele sunt pline de trupuri care s-au îmbolnãvit din mâncare ºi din pofte ºi din pãcate. Numai creºtinul Meu mai iubeºte sãnãtatea; sãnãtatea, fiilor, unul din cele mai mari daruri
peste om. Cine-ºi calcã în picioare acest dar, pe acela darul îl
pãrãseºte ºi se întoarce la Dumnezeu. Eu de aceea am venit ºi
þi-am spus sã mãnânci grâu. Þi-am dat acest medicament cã
te-am consultat ºi te-am gãsit lipsit de sãnãtate. În bobul de
grâu stã ascuns medicamentul sãnãtãþii de trup ºi de suflet. El
are darul ºi harul pe care trebuie sã-l aibã omul Meu cel nou,
ºi voi face din tine hambar pentru Mine ºi pentru Duhul Meu
Cel Sfânt ºi pentru înviere ºi pentru luminã, hambar de pâine
ºi de vin, întru împãrãþie înnoitã ºi împrospãtatã.
O, Ierusalim iubit, am venit nu demult ºi þi-am spus sã
nu ucizi, ºi acum vin ºi îþi spun sã nu ucizi bobul de grâu. Mãnâncã-l viu, fiule. Spalã-l ºi þine-l în baie ºi pregãteºte-l cu
viaþã în el ºi mãnâncã viaþã, tatã. Mãnâncã în fiecare zi viaþã,
cã vreau dupã aceea sã-þi dau în fiecare zi pâine ºi vin nou, cã
te voi strânge mãnunchi ºi te voi þine la masa Mea ºi îþi voi
rãsplãti cu pâine ºi cu vin, ºi nu va mai fi moartea ºi supãrarea
ºi grijile ºi oboseala. Lasã-te, fiule, spre sãnãtate. Sã nu ucizi
ca sã mãnânci. Am sã vin mereu cu toate câte am sã-þi dau þie,
cã vreau, tatã, sã te pregãtesc cu hainã cereascã ºi vreau sã-þi
lipesc aripioare ºi vreau sã te fac sã treci prin piatrã ºi prin apã
ºi prin fier, ºi prin pãmânt sã treci, ca sã-Mi scoþi pe morþii cei
care zac aºteptând. Vreau sã bagi mâna în gropi ºi sã scoþi pe
morþi afarã, ºi sã fac pãmântul nou ºi sã stea pe el trupuri vii,
înviate prin tine.
Cel ce mãnâncã ar tot mânca mereu. Cel ce nu mãnâncã n-ar mai mânca deloc, dar acela mãnâncã sã aibã grijã de
viaþa ºi de taina Mea în om.
Poporul Meu, vreau sã am putere în tine, fiule, poporul
Meu. Vreau sã am loc ºi locaº în tine. Vreau sã fac din trupul
tãu templu pentru tine ºi bisericã în care sã intre Fiul lui
Dumnezeu prin pâine ºi vin. Am pregãtit pentru tine pâine ºi
vin nou. M-am pregãtit pentru tine ca sã Mã dau þie întru putere. Am pus acest fruct în pãmântul grãdinii Mele cea nouã,
ºi îl las, tatã, sã se coacã bine. Cum adicã aºa? Iatã cum. Fii
atent ce-þi spun Eu azi. Mã las spre jertfire pentru tine în fiecare zi, pânã ce te vei face sãnãtos, pânã vei fi bine pregãtit
pentru mãrul Meu cel nou. Mã jertfesc pentru tine în fiecare
zi în grãdiniþa Mea, în ieslea Mea de azi, pânã ce voi face din
tine fãpturã nouã ºi sfântã ºi fãrã de pãcat, aºa precum sunt
Eu, ºi îþi voi da sã mãnânci din pomul vieþii, ºi din rai, copilul
Meu. Nu voi rupe nici un pic de fruct pânã nu vei învia, po-

porul Meu, ºi apoi vom face serbare de Paºti nou înaintea ta.
Eu aºa am spus la ucenici la cina Mea din urmã: «Luaþi ºi
mâncaþi Trupul ºi Sângele Meu, cã nu-l voi mai bea cu voi
pânã nu-l vom bea nou întru împãrãþia cea nouã a Tatãlui
Meu». Vreau pe pãmânt sã serbez acest Paºti, ºi de aceea am
tras de tine patruzeci de ani, Israele. Vreau sã te scap de trudã
ºi de griji, ºi vreau sã te aduc la vremea cântãrilor ºi a îngerilor care vor cânta cu poporul Meu laolaltã.
Pregãteºte-te, poporul Meu. Am cãutat sã pun înaintea
ta un slujitor din lucrarea Mea. Eu, Domnul, îl rog sã facã dupã lege rânduiala pentru mãrturisirea pãcatelor, ºi apoi iau un
fiu ºi îl pun sã-þi aminteascã de pãcatele pe care le face omul
pe pãmânt. Sã nu te ruºinezi, tatã. Fiecare din voi are acum pe
îngeraºul pãzitor lângã el, ºi îi cerceteazã inima ºi glasul ºi
cugetul, iar cu panã cereascã scrie lucrarea pocãinþei. Spune,
tatã, cã eºti cel mai cãzut, cel mai pierdut. Spune cã n-a pãcãtuit nimeni cât ai pãcãtuit tu. Spune cã ai pãcãtuit ºapte mii de
ani, ºi se va ierta prin tine pânã la al miilea neam. Lasã-te sã
fii mijlocitorul omului care pãcãtuieºte de ºapte mii de ani, ºi
îþi va mulþumi omul cel din toate veacurile. Iatã, la aceastã
mãrturie este de faþã tot cerul ºi tot iadul, dar nu vã temeþi, Eu
sunt aici, întru scaun de domnie, ca sã curãþim pãcatul ºi
osânda pãcatului. Spuneþi: „Da, Doamne, am fãcut, am greºit
la cer ºi înaintea Ta“. Spune aºa înaintea Mea, ºi vor pleca
diavolii tânguindu-se ºi vor pleca fãrã de putere, ºi se va sfâºia lucrarea lor. Spune: „Da, Doamne, am greºit întru toate,
ºi prin toate sunt vinovat“, ºi vor auzi morþii din morminte ºi
se vor bucura ºi vor învia când vor auzi cã tu spui: „Am greºit, Doamne, ca Adam, ºi mai mult decât atât. Iartã-mã ºi mã
înviazã ºi nu mã lepãda pe mine, osânditul“.
Sã se ridice fiul care va rosti numele pãcatului, iar apoi
sã se citeascã actul de iertare. Stau cerul ºi iadul în aºteptarea
iertãrii.
Pace vouã! Binecuvântatã sã vã fie mãrturisirea ºi pocãinþa. Eu sunt aici cu tot cerul sfânt. Amin, amin, amin.
(Domnul face loc spovedaniei poporului creºtin. n.r.)

Fiilor, fiilor, ascultaþi glasul Meu. Eu sunt mai înainte
de mãrturisirea voastrã. Adãugaþi acum ºi aceste cuvinte spre
desãvârºita pocãinþã, ºi ziceþi:
Doamne, Dumnezeul pãrinþilor noºtri cei de la început
ºi pânã azi, pânã la trâmbiþa Ta, Verginica, ºi pânã la noi,
mãrturisim necredinþa pe care am avut-o faþã de cuvântul
Tãu; mãrturisim clãtinarea ºi neascultarea faþã de cuvântul
Tãu.
– Am hulit, cu voie sau fãrã de voie, cu ºtiinþã sau cu
neºtiinþã, cu gândul, cu inima ºi cu fapta ºi cu viaþa noastrã
cea cu neascultare, am hulit lucrarea cuvântului Tãu;
– Am necinstit cuvântul Tãu, mergând de la masa
aceasta la alte mese, la alþi prooroci;
– Am zis cã este diavolul ºi nu Dumnezeu în lucrarea
cuvântului Tãu, ºi nu am împlinit ce mi-ai cerut ca sã stau curat cu trupul ºi cu sufletul;
– Nu m-am temut sã vin sã stau întinat înaintea cuvântului Tãu, ºi am stat cu neruºinare ºi fãrã simþ ºi am rãnit
trupul trâmbiþei Tale Verginica, atingându-mã întinat ºi neascultãtor;
– Cuvântul Tãu l-am auzit, dar nu l-am împlinit, ºi m-am
dus sã fac ca mine atâta vreme, Doamne;
– Am trecut mereu peste aºezarea Ta, peste trâmbiþa Ta
Verginica, peste pãstori ºi peste lucrãtori, fãcându-i ºi pe ei
sã greºeascã înaintea Ta;
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– N-am avut teamã de Tine, Doamne, ºi de aceea am
pierdut înþelepciunea ºi umilinþa;
– Doamne, Doamne, Tu mi-ai spus mereu sã nu mã
opresc în sfatul celor rãzvrãtiþi, iar eu, din contra, am mers
cu ei pe aceeaºi cale ºi am zis ca ei ºi am fost unit cu ei;
– M-am despãrþit de lucrarea Ta ºi am stat fãrã ea ºi
fãrã viaþa pe care Tu mi-ai cerut-o;
– Am rãstignit pe Duhul Sfânt în toate chipurile, fie din
neînþelepciune, fie din necunoaºtere, fie din mândrie, fie prin
judecatã, judecându-L;
– O, de câte ori am zis cã nu este Dumnezeu ºi cã este
numai omul, alegând sã împlinesc sau sã nu împlinesc ºi cãutând sã scap de apãsarea aceasta. Am socotit cuvântul Tãu
apãsare peste mine;
– Am dus pãstorii în stare sã facã judecatã strâmbã
peste creºtini ºi peste unºii lui Dumnezeu;
– Am fãcut pe alþi creºtini sã huleascã ºi sã dãrâme lucrarea cuvântului Tãu ºi sã nu o creadã a fi de la Dumnezeu;
– Am iubit omul ºi nu pe Dumnezeu în aceastã turmã;
– Am cãlcat în picioare cuvântul Tãu de pregãtire, îmbãtându-mã, fumând, curvind, minþind ºi împrãºtiindu-mi
mintea ºi inima în lume ºi cu oamenii din lume;
– N-am ascultat sã ies din lume, ºi m-am dus sã muncesc omului din lume ca sã-mi dea bani sã-mi fac lucruri în
casã ºi haine frumoase ºi mâncare de pe piaþã, cã am mâncat
mâncãri necurate, înjurate, dãruite diavolului, ºi nu le-am
curãþit prin stropirea cu agheasmã ºi prin rugãciune aºa cum
ai spus Tu: «nici apã sã nu beþi fãrã Mine»;
– Tu mi-ai spus sã renunþ la mizeria din curte, la porc
ºi la vacã ºi la caprã ºi la gãini, ºi nu Te-am ascultat la
vreme, sau nu Te ascult nici acum, ºi nu mi-am grãbit
pregãtirea;
– N-am ascultat sã nu mai cumpãr haine de material
plastic ºi îmbrãcãminte pãgânã ºi lumeascã, ºi mi-a plãcut sã
fiu bine îmbrãcat ºi colorat ºi nesmerit;
– Am fost la nunþi ºi la botezuri, peste legea Ta cea
sfântã;
– Doamne, n-am avut grijã de copii, ºi copiii mei au
pãcãtuit înaintea Ta;
– Copil fiind, n-am ascultat de Dumnezeu ºi de pãrinþi,
ºi am fãcut desfrânare pe ascuns înaintea lui Dumnezeu ºi a
acestei lucrãri;
– Am iubit lumea ºi duhul lumii ºi am zãbovit cu omul
din lume, complãcându-mã cu vorbe fãrã Dumnezeu;
– Am ucis de atâtea ori duhul fiilor acestei lucrãri ºi
n-am fost adevãrat frate întru Hristos în aceastã lucrare;
– Am avut gândurile mele, ascunziºurile mele, faptele
mele aparte, ºi n-am stat bine în trupul acestui popor ales.
Am stat cum am voit eu ºi nu cum ai voit Tu, Doamne
Dumnezeul meu;
– Am voit ºi am tânjit sã fiu pe treaptã mare între fiii
acestei lucrãri, ºi dacã n-am putut, am scos armele duºmãniei ºi ale rãzvrãtirii ºi ale hulei ºi ale cârtirii ºi ale împrãºtierii oilor din popor;
– Am tras oile acestei stâne prin alte grãdini, pe la
prooroci strãini de lucrarea aceasta, ºi am omorât credinþa ºi
statornicia fiilor din aceastã lucrare;
– Am clevetit paºii ºi faptele fraþilor lui Hristos în acest
popor. În loc sã mã smeresc ºi sã mã rog pentru mine ºi
pentru fratele meu, aºa am fãcut, am clevetit, ºi apoi m-am
ascuns cu fapta aceasta ºi am aþâþat foc diavolesc în turma
Ta, Doamne;
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– Am cãutat numai binele ºi uºorul ºi neascultarea, ºi
de cruce m-am scuturat ºi am cãutat sã-mi fie numai bine;
– Nu m-am bucurat în necazuri ca ºi în bucurii ºi n-am
putut pricepe ce mare strãlucire îmi pot aduce încercãrile;
– Am cãutat sã am de toate, ºi bani ºi stare, ºi le-am
luat în schimbul Tãu, Doamne. Dar când toate acestea vor
cãdea, sã nu mã arunci de la faþa Ta. Primeºte-mã acum ºi
dã-mi putere sã nu mai vreau altceva în afarã de Tine.
Ce rãu n-am fãcut eu în lucrarea aceasta ºi împotriva
ei! Iartã-mã, Cel ce ai venit astãzi sã mã ierþi, Dumnezeul
meu, Iisus Hristos, Mântuitorul meu, Fiule trimis de Tatãl
înaintea mea! Iartã-mã ºi þine-mã întru lucrare de împãrãþie,
cã eu nu Te-am ascultat sã dau rãul de lângã mine, sã dau
mila dãunãtoare de la mine ºi sã nu stau alãturi cu cel ce face
pãcat în trupul sãu ºi în jurul sãu, cã am zis cã-mi este soþ,
sau soþie, sau copil, sau mamã, sau tatã, sau rudã, sau prieten. I-am iubit pe ei mai mult decât pe Tine ºi nu sunt acum
vrednic de Tine. Dezleagã-mã, Doamne, dezleagã-mi paºii
mei, ca sã fiu numai cu Tine ºi cu împãrãþia Ta în inima mea.
(Se fac rugãciunile de dezlegare a pãcatelor ºi de împãcare
cu Dumnezeu, n.r.)

Fiilor din Israel, iatã, tatã, spãlatu-v-aþi, curãþitu-v-aþi,
luminatu-v-aþi ºi miruitu-v-aþi ºi însemnatu-v-aþi cu numele
Meu. O, fiilor, aveþi grijã de aceastã hãinuþã pe care v-am dat-o
Eu astãzi, iar de ce este necurat sã nu vã mai atingeþi, ºi Eu
vã voi primi pe voi ºi voi fi cu voi. Scris este în lege: «Cel curat care se atinge de cel necurat, apoi ºi cel curat este necurat pânã seara». Luptaþi-vã de acum, lãsaþi-vã dincoace de
prag. Treceþi pragul înainte, dar înapoi sã nu-l mai treceþi, cã
ne pregãtim de mare sãrbãtoare. Mâncaþi mâncare curatã,
trãiþi viaþã curatã ºi cuget curat, cu cântec curat ºi cuvânt
curat. Dacã cineva din voi se va mai încumeta sã rãmânã buruianã ºi nu grâu, lãsaþi aºa, cã Eu sunt Acela Care sortez numaidecât, cã e vremea poporului cel curat. Cine are prilejul sã
stea curat ºi sfânt ºi nu stã, acela va fi vai de el. Cine nu are
prilejul ºi este încã rob sub lege ºi sub strâmtorare, acela sã-ºi
pãstreze viaþa ºi hrana sfântã ºi sã stea mereu pe mânã ºi pe
trup cu agheasmã sfântã ºi sã dea mereu în jurul sãu cu apa
Mea cea sfântã, luatã din grãdina cuvântului Meu. Veniþi cu
cofiþe ºi luaþi apa cea curãþitoare din izvoarele grãdinii cuvântului Meu. Veniþi ºi luaþi ºi pãstraþi-vã curaþi ºi sfinþi ºi pregãtiþi-vã de serbare cereascã. Fiilor, nimeni nu are voie sã cheme la serbare. Aceasta o voi face Eu, prin aºezarea Mea. Nu
sã se anunþe unul pe altul, ºi sã anunþe trimisul Meu, ºi nu
altfel sã se anunþe. Iatã, acum luaþi din hrana vieþii ºi pregãtiþi-vã mereu pentru viaþã veºnicã ºi curatã ºi îngereascã, fiilor.
Lãsaþi poverile jos. Lãsaþi poverile jos ºi luaþi crucea Mea;
crucea Mea, fiilor, iar povara voastrã lãsaþi-o jos de-acum.
Povara voastrã sã fie ca un fulg, dar crucea Mea ºi viaþa Mea
sã vã fie povarã, ca sã vã plãtesc cã Mi-aþi dus crucea Mea
cea grea din vremea aceasta.
Israele, iubitul Meu copil, sã nu ucizi ca sã mãnânci, sã
nu ucizi hrana pe care o mãnânci. S-o mãnânci vie, tatã. Uitã-te
ºi numãrã pânã la o sutã când fierbi hrana ta, ºi las-o apoi sã
se moaie ºi mãnânc-o. N-o mai fierbe pânã ce o omori de tot,
nu mai ucide viaþa, mãi Israele. Esau pentru o mâncare fiartã
ºi-a vândut dreptul pe care l-a avut înaintea Mea. Tu sã nu-þi
pierzi slava pe care o ai de la Mine, Israele, noul Meu nãscut,
pruncul Meu cel mic, copilul Meu cel mai iubit, întru care am
binevoit.

Cuvântul lui Dumnezeu
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Pace þie ºi inimii tale, copile nou-nãscut, ºi sã creºti
fuguþa, tatã, iubindu-Mã pe Mine. Cine Mã iubeºte pe Mine,
Eu întru acela cresc. Sã Mã iubeºti, copile scump, ºi sã-L iubeºti pe Dumnezeu în om. Cine iubeºte pe Dumnezeu în om,
acela este mare. Eu sunt ascuns în faþa ta, dar curând, curând
Mã voi lãsa descoperit, aºa cum în casa lui Luca ºi Cleopa în
Emaus M-am lãsat descoperit la masa lor. De la ei M-am dus
la cer, dar la tine vin, ºi Mã voi descoperi.
Te iubesc cu mare iubire, Israele, fiul Meu. Pace þie, ºi
hãinuþã curatã, fiule scump! Pace þie, Noule Ierusalime, ºi
vom veni unii spre alþii. Vã mângâi cu harul Meu ºi vã dau harul Meu. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pecetea Mea sã fie peste tine, Israele, copilul Meu iubit. Amin.
Vom sãrbãtori deschiderea cãrþii ºi patruzeci de ani cu
voi. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt cartea, cãci cartea aceasta se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin.
25 februarie/10 martie 1995

Praznicul Buneivestiri
Cele nevãzute sunt cuprinse în cele vãzute. Biserica este cereascã,
nu este pãmânteascã; aceasta este taina ortodoxiei. Slujitorul
Domnului este cel numit de Domnul. Binecuvântare pentru lucrul
cãrþii cuvântului. Poporul Noului Ierusalim va primi veºnicia
învierii.
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erusalime, Ierusalime, am coborât pentru tine cu
cuvântul Meu, ºi sãrbãtoreºte cerul cu tine, scumpul Meu Ierusalim, poporul Meu cel de la sfârºit. Am scris început, Ierusalime. Am scris început de cer nou ºi pãmânt nou,
cãci cerul se odihneºte peste tine ºi în tine. Sfânta Treime,
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ªi-a început odihna, mãi Ierusalime. Un picuþ mai este pânã la odihna deplinã a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Duhului Sfânt.
Pace ºi sãrbãtoare de bunãvestire! Bucurã-te, Ierusalime, cel ce ai harul Meu, Domnul este cu tine, ºi vei fi spre luminã neamurilor ºi spre slava celor ce vor crede în Dumnezeu. Amin.
Vin sã te binevestesc, fiule. Vin, tatã, cu arhangheli ºi
cu îngeri ºi cu sfinþi înaintea ta, în preajma ta ºi în inima ta,
ca sã fie ca în cer în tine, copile din Ierusalim, dar sã Mã primeºti cu cele ale Mele întru tine, fiule, copilul Meu. Primeºte-Mã cu împãrãþia Mea întru tine, cã vin oaspete cu tot
cerul în inima ta, ºi vom sãrbãtori sãrbãtoarea împlinirii lucrãrii lui Dumnezeu pe care am lucrat-o timp de patruzeci de
ani înaintea ta, Ierusalime român. Vine ziua Paºtelui poporului Meu, ºi în ziua aceea voi veþi fi cuprinºi de inima din
voi. Nu voi veþi fi aceia care vor cuprinde inima din voi, ci
inima din voi vã va cuprinde pe voi, ºi veþi trãi aceastã stare
dumnezeiascã în ziua aceea. Vin ºi vã binevestesc sãrbãtoare
ºi pregãtire de sãrbãtoare ca în cer, nu ca pe pãmânt, cã lumea,
mãi fiilor, n-are de unde sã ºtie ce înseamnã bucurie ºi sãrbãtoare. Sãrbãtoare înseamnã tot ce este ceresc peste pãmânt,
ºi nimic altceva nu mai înseamnã sãrbãtoare. Pânã acum a
fost numai jale ºi numai deºertãciune, dar va fi sãrbãtoare în
cer ºi pe pãmânt, cãci Eu te am pe tine, poporul Meu, ºi te deprind sã stai întru zi de odihnã ºi sã fii tu zi de odihnã a Domnului Dumnezeului tãu. Vin cu arhangheli ºi cu îngeri ºi cu
sfinþi înaintea ta. Vin cu zeci de mii; vin, ºi voi serba cu tine
sãrbãtoare cereascã ºi duhovniceascã.
Iatã, fiilor, sunt cu Mãicuþa Mea întru serbare de bunãvestire. E praznicul buneivestiri, cel ce s-a nãscut acum douã

mii de ani când Maica Mea s-a supus Fiului ei, ca sã-L primeascã sã-i fie fiu, sã-L primeascã pe Fiul lui Dumnezeu în
inima ei ºi în coapsele ei ca sã Se nascã prunc ºi sã creascã
Dumnezeu ºi sã facã rãscumpãrarea omului cãzut din rai, din
Eden, din braþele lui Dumnezeu, mãi fiilor. Eu, Domnul, am
fost primit ca sã fiu purtat în pântecele Maicii Mele, prin care
am luat trup între oameni. ªi s-a supus Mãicuþa Mea ºi M-a
primit, iar Tatãl M-a crescut ºi M-a nãscut din Fecioara mama
Mea, ºi ªi-a fãcut Tatãl prin Mine lucrarea de rãscumpãrare a
omului cel pierdut în moarte, cel înghiþit de moarte.
O, Ierusalime, sunt aproape de capãt ºi vreau sã crezi
ce-þi spun, ºi vreau sã fii tu temelie a celor ce se vor ivi acum
spre vedere din cele cereºti. Cele ce nu se vãd sunt toate pregãtite spre arãtare, numai tu trebuie sã fii gata, poporul Meu
de pe pãmânt, cãci voi reteza buturuga de vie ºi voi creºte din
rãdãcina ei mlãdiþe noi ºi tinere ºi voi întineri via Mea ºi vom
avea vin ceresc, vin curat, lucrat de inimi cereºti ºi de mâini
cereºti înaintea ta, Ierusalime, ºi va fi lucrare de credinþã ºi
din credinþã, ºi voi întocmi lucrarea cea fãgãduitã lui Avraam,
omul Meu cel credincios.
Mãi fiilor, cele cereºti nu pot fi purtate ºi lucrate de cei
trupeºti, de cei pãmânteºti, dar pot fi lucrate de fii duhovniceºti, împreunã cu cei cereºti. Am mulþime de sfinþi veniþi de
pe pãmânt, ºi aceºtia împreunã cu îngerii lucreazã, tatã, ºi în
toatã vremea te însoþesc pe tine, fiule al Ierusalimului cel duhovnicesc. Mãi fiilor, voi credeþi, tatã? Credeþi cã nu este clipã
sã nu aveþi alãturi sfinþii spre cercetare ºi spre vedere ºi spre
ajutor ºi spre împlinire lângã voi? O, tatã, sã credeþi ºi sã fiþi
buni ºi cuminþi, mãi fiilor. Credeþi cã tot ce faceþi ºi cugetaþi ºi
simþiþi ºi trãiþi voi, totul este vãzut ºi ºtiut de sfinþi ºi de îngeri?
În toatã clipa sã fiþi ca cei din cer, sã fiþi buni ºi blânzi ºi rãbdãtori ºi atenþi, ºi sã fiþi priveghetori asupra voastrã, cãci cele
ce nu se vãd vã cuprind pe voi, ºi voi nu vedeþi. Fiilor, fiilor,
cele nevãzute, care sunt, acelea sunt cuprinse în cele vãzute,
iar cele ce se vãd sunt cuprinse de cele ce nu se vãd. Eu când
cobor la voi, e mare frumuseþe cereascã venitã cu Mine. Eu
vin cuprins ºi învãluit de cele ce nu se vãd de voi. Sunt însoþit
de sfinþi cu zecile de mii ºi vreau ca voi sã fiþi duhovniceºti ºi
nestricãcioºi ca sã vã învrednicesc de ziua celor ce se vor arãta
spre vederea celor ce nu se vãd. Mare este lucrarea umilinþei
ºi a smereniei de duh ºi de trup, mare este, iar aceastã lucrare
dacã o veþi lucra pânã la arãtarea Mea, veþi fi numãraþi între
cei ce li se vor desface ochii ca sã vadã cu ei cele ce nu se vãd.
Eu vin mereu ºi vã pregãtesc prin cuvânt, dar voi trebuie sã
împliniþi cuvântul Meu pe care-l rostesc peste voi. Mãi fiilor,
aþi împlinit voi cuvintele pe care le-am lãsat peste voi? Am
coborât cuvânt patruzeci de ani peste voi. L-aþi împlinit, tatã?
A fost cuvântul cel de pregãtire peste un popor care va întâmpina slava Mea la arãtarea Mea. Aþi împlinit voi cuvintele
acestei lucrãri de coborâre a cuvântului din cer? ªtiþi voi ce
înseamnã Cuvântul? Cuvântul sunt Eu.
O, poporul Meu, poporul Meu, am coborât peste tine
patruzeci de ani cuvânt, ºi unii dintre cei care au intrat în
aceastã scãldãtoare n-au înþeles mai nimic, ºi au fãcut ca Lucifer. Cum adicã aºa, ca Lucifer? O, tatã, când un creºtin s-a
ridicat cu judecatã ºi cu semeþie ºi cu obrãznicie împotriva
pãstorului pus de Mine peste turma aceasta ºi peste aºezarea
Mea, acest fel de creºtin a fãcut ca Lucifer, care s-a ridicat sã
facã el ce vrea sã facã, ºi aceºti creºtini au cãzut din acest cer,
din aceastã lucrare cereascã. Mãi poporul Meu, mãi fiule hrãnit de cer, Eu am pus peste tine pe cel ce a crezut în Mine ºi
în coborârea Mea la tine. Pe cine, tatã, voiai sã pun? Voiai sã
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te pun pe tine, fiule care Mi-ai adus împotrivire ºi dureri? Dar
pãstorii îi pusesem Eu, ºi tu ai zis cã nu e bine ce am fãcut Eu.
Aºa se cheamã cã ai zis, de vreme ce tu te-ai ridicat cu vorbã
semeaþã peste ei. Ei au crezut în Mine, ºi de aceea i-am pus,
dar tu n-ai crezut în ei, ºi te-ai ridicat asupra lor. Cel ce a fãcut
aºa, acela a cãzut din aceastã aºezare. O, nu e om care sã nu
fi greºit, dar cel ce este pus peste tine nu te învaþã sã greºeºti.
El te învaþã de la Mine, ºi dacã tu nu i-ai vrut sã stea de la
Mine peste tine, tu crezi, fiule, cã ai gãsit altceva de care sã
te agãþi ca sã fii înaintea Mea.
Iatã, Ierusalime, încã o datã rostesc: cel ce a apucat de
a bãut din aceastã stâncã, cel ce a apucat sã fie în acest popor,
cel ce a zis: „Da, Doamne“, acela chiar dacã a împlinit cele
de la Mine ºi chiar dacã nu le-a împlinit, unul ca acela nicãieri în cer sau pe pãmânt nu mai poate veni la Mine pe alte
cãrãri sau din alte cãi. E adevãrat, fiule, Eu sunt Dumnezeu
peste tot, dar dacã tu ai apucat sã iei cu gura din iarba aceasta
ºi apoi ai scuipat-o ºi ai cãlcat-o, vai, pentru tine nu mai este
altã strigare! Eu, tatã, nu sunt doi Dumnezeu. Eu sunt Unul
Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. ªtii tu, poporul Meu,
cum se numeºte un fiu al acestei lucrãri care vine în aceastã
lucrare ºi pleacã din ea la altã masã? Acela este numit cu
nume mai rãu decât sectanþii care s-au rãtãcit. Acela nu se mai
numeºte creºtin-ortodox chiar dacã ar face mai mult în altã
parte, în altã grãdinã. Grãdina ortodoxiei nu este numai una,
mãi fiilor. În aceastã grãdinã a ortodoxiei sunt multe grãdini
ºi multe trepte. Eu vã spun vouã, fiilor, cã e mare lucrare sã
fie ortodox creºtinul, ortodox dupã cum este sã fie. Biserica
cea care se zice cã este ortodoxã ºi nu face împlinit acest cuvânt peste ea, aceastã bisericã va avea cea mai mare judecatã
de pe pãmânt, cã a pus în faþa ei aceastã dreaptã numire ºi n-a
trãit-o ºi a fãcut altceva în spatele acestei numiri. Când un
preot care îºi zice cã este pãstor întru Hristos, când acela îºi
lasã turma în pãcãtuire ºi când ºi el stã tot aºa, acela mai este
ortodox? Acela mai este drept întru credinþã? Acela mai are
turmã? Nu mai are nimic înaintea Mea, ºi e cu mâinile goale
de suflete ºi de rod ceresc, cãci mâinile mânjite de pãcatul
lãcomiei nu pot fi cereºti ºi duhovniceºti. De aceea spun cã
voi reteza buturuga de vie ºi voi lãsa sã creascã vie înnoitã ºi
întineritã, cãci biserica de azi e lacomã ºi e abãtutã, ºi e a cezarului ºi nu este a Mea, nu este. Ea este lume, nu este bisericã. Aºa spuneam ºi lui Israel, care îºi zicea cã este al lui
Dumnezeu, ºi el slujea la idoli ºi nu lui Dumnezeu. Aºa ºi poporul bisericii de azi, are în faþã acest nume de popor creºtin
al lui Dumnezeu, dar el este popor lumesc, ºi va intra la judecatã dupã faptã.
Poporul Meu, cautã sã fii ortodox întru toate cele duhovniceºti ºi nu întru cele pãmânteºti, cãci biserica este cereascã ºi nu pãmânteascã. O, fiule care umbli dupã apã prin
toate grãdinile, în zadar umbli dacã ai bãut de aici. Dacã ai
cãzut din braþele acestei lucrãri, în zadar umbli, cã eºti cunoscut ºi de vânt, ºi de apã, ºi de Duhul Sfânt, ºi de duhul rãu, ºi
de vãzduh, ºi de fire. În zadar umbli tu, cel ce ai fost însemnat din aceastã cãlimarã de untdelemn ales. În curând voi
rosti numele acestei lucrãri, ºi tot ºi toate se vor pleca la poalele ei ºi vor privi spre vârful ei, spre piscul ei cel luminos,
care Mã þine pe Mine, Domnul, întru slavã cereascã.
Credinþa dreaptã este aceea care se hrãneºte cu faptele
ei, care face faptã din duhul ei. Aceea este credinþa dreaptã
care se numeºte ortodoxie, iar Eu, poporul Meu, te-am scos
pe tine din aceastã amãgire care stã ascunsã sub aceastã numire ºi þi-am spus sã fii ortodox, cã nu mai este nimeni orto-
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dox, mãi poporul Meu. Nimeni nu mai împlineºte aceastã
trãire. Crede-L tu pe Dumnezeu, cã nu mai ºtie omul ce este
dreptatea cea din Dumnezeu. Eu sunt Domnul Iisus Hristos
pentru toþi cei care trãiesc aºa cum au trãit apostolii Mei, care
au pornit acum douã mii de ani întru bisericã de Duh Sfânt ºi
întru credinþã dreaptã prin lume. Aceea a fost bisericã numitã
de Mine, ºi întru aºa bisericã trebuie sã te aduc Eu pe tine,
Ierusalime iubit. Slujitorul numit de Dumnezeu, acela este
slujitorul lui Dumnezeu. Cel numit de oameni, acela nu poate
sã facã cele ale lui Dumnezeu, nu poate, pentru cã nu are
dupã cine sã se ia ca sã poatã. Duhul Sfânt ºi harul sfânt nu
Se pot cumpãra, nu Se pot lua de pe pãmânt, ci numai prin
chemare ºi prin numire cereascã. Ierusalime, de aceea, tatã, te
strig mereu. Mereu strig dupã tine. Strig numele tãu, ca sã fii
numit de Mine ºi sã nu poatã nimeni peste tine, ºi sã ºtie
oricine cã tu eºti poporul Meu ºi numitul Meu, cãci pentru
lucrul celor cereºti nu se poate numire ca pe pãmânt, nu se
poate sã cumperi numire în lucrarea lui Dumnezeu. Ia spune
tu, fiule, ce rãspuns a primit omul acela care a cerut de la
apostolii Mei sã cumpere pe Duhul Sfânt, Cel lucrãtor de
minuni ºi de semne cereºti? Aºa a spus apostolul Meu: «Banii
tãi sã fie asupra capului tãu». Iatã, fiilor, cel ce a cumpãrat
numire cereascã pe bani, acela are banul asupra capului sãu,
ºi de aceea preotul de azi nu mai scapã de pãcatul lãcomiei ºi
de robia banului. Nu aºa preoþi aveam Eu înainte vreme. O,
de mult nu mai am preoþi plãcuþi de cer, ºi de aceea am fãcut
milã cu tine, iubitul Meu Ierusalim, ºi þi-am pus nume mare,
tatã, nume din cer, ºi iatã, i-am spus lui faraon sã te lase liber,
ºi i-am spus cã eºti poporul Meu. Eu în toatã vremea te-am
ocrotit prin puterea Mea, cãci ungerea Mea peste tine a fost
ocrotire, fiule, ºi nimeni nu te-a vãtãmat, iar cine a ridicat
sabia sã dea în tine, acela s-a tãiat în sabia Mea, cãci tu, poporul Meu, eºti unealta Mea în care se taie tot cel ce ridicã
sabia asupra ta, cãci scris este: «Cu zãbalã ºi cu frâu fãlcile
lor voi strânge, ca sã nu se apropie de tine».
Copilule, copilule duhovnicesc, sã fii, tatã, ceresc, ca
nu cumva sã treci prin sitã. Sã nu fii bob de grâu sec sau mic.
Sã fii întreg ºi sãnãtos la minte ºi la inimã ºi la fire duhovniceascã ºi la faptã cerutã de Mine. Sã nu fii uºuratic, sã nu fii
nepãsãtor, sã nu te ridici peste cei puºi de Mine înaintea ta ca
sã te slujeascã ºi sã te hrãneascã ºi sã te cãlãuzeascã de la
Mine. Sã nu fii, tatã, mofturos ºi nervos, ºi sã ºtii cã nervii se
numesc pãcat fãcut cu sângele. Nervii miºcã sângele spre pãcat. Spre ce pãcat? Spre pãcatul semeþiei, fiule, spre pãcatul
nemulþumirii, al judecãþii, al urii ºi al dezbrãcãrii de sfinþenie.
Un om care spune un cuvânt cu îndreptãþire de sine ºi din
nemulþumire, acela face pãcat cu sângele. Sângele pornit spre
rãzvrãtire ºi spre nemulþumire ºi spre cârtire, acela este pãcat.
De aceea te-am rugat mereu sã nu mai verºi sânge, fiule.
Sânge se varsã ºi duhovniceºte, nu numai trupeºte. Voiesc de
la tine fire duhovniceascã, poporul Meu, ºi vorbire cu iubire
ºi rãbdare cu umilinþã ºi bunãtate între fraþii cei de un sânge
cu Mine, cei de un lucru cu Mine. Sã semãnaþi cu Mine, mãi
fiilor, cãci Tatãl Meu Se va uita bine la voi, ca sã semãnaþi cu
Mine, Fiul Tatãlui. Nimeni de pânã acum nu au fost învãþaþi
cât aþi fost voi învãþaþi. Cel ce a învãþat la aceastã ºcoalã, la
aceastã lucrare dumnezeiascã, acela va fi cel în care Eu voi
lumina, cã iatã, am împlinit cuvântul acesta, cã am ridicat din
poporul Meu mlãdiþe noi, prin care am împlinit sã fac luminã
peste pãmânt.
Am rostit cuvânt cã voi împlini lumina lucrãrii cuvântului Meu peste pãmânt, ºi dacã am rostit, iatã, am împlinit, ºi
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încã împlinesc, ºi poruncesc piedicilor toate sã se dea în lãturi
ºi sã trec înainte cu lumina Mea ºi cu fiii lucrãrii luminii peste
pãmânt. Am rostit de mult cã te voi da mãrturie la lume, poporul Meu, ºi iatã, tatã, cum împlinesc cele rostite, dar sã fii
cãrare prin lume, sã fii adevãratã cãrare ºi adevãrat pas pãºit
pe cãrarea Mea în mijlocul lumii. Sã te vadã lumea, ºi tu sã
meriþi numele pe care-l porþi ºi sã nu fii mincinos întru purtarea numelui sfânt, nume de popor sfinþit ºi sfânt. Am rostit
din vreme cã vom trece ºi vom cânta ºi vom flutura steagul
biruinþei prin lume, ºi iatã, tatã, Eu nu sunt un Dumnezeu
mincinos. Am rostit cã-þi voi face cale, ºi iatã, îþi fac, ºi voi
lãrgi aceastã cale a Mea cu tine, ºi nu va fi fãpturã pe pãmânt
sã nu audã ºi sã nu vadã calea Mea cu tine spre cele cereºti ºi
vei vedea cum se prãbuºesc cei semeþi de pe tronurile lor, iar
cei ce s-au bizuit pe om vor tremura neputincioºi. Eu împlinesc Scripturile Mele ºi nu stau din lucru pânã la ultimul
lucru ce-l am de împlinit înaintea Tatãlui.
Iatã, te binevestesc cã Mã voi aduna cu tine pe colina
Mea cea dragã ºi vom merge ºi vom însemna cu semn nou
locul mãrturiei coborârii cuvântului Meu (în satul Maluri, n.r.).
Mã voi aduna cu tine, poporul Meu cel nou, ºi voi serba cu
tine Paºtele cel de patruzeci de ani al cuvântului Meu cu tine,
ºi Mã voi da þie prin cuvânt, cãci voi coborî cuvântul Meu
peste tine, Ierusalime. ªi voi sfinþi pãmântul cu tine ºi prin
tine, cã te voi învãlui cu Duh Sfânt, ºi mulþi din fiii poporului Meu se vor bucura cu bucurie cereascã întru lucrare de
Duh Sfânt peste pãmânt.
Se binecuvinteazã lucrarea cãrþii Cuvântului lui Dumnezeu. Cu întreitã binecuvântare se binecuvinteazã fiii lucrãrii Mele care lucreazã ºi care cu nãdejde lucreazã. Iatã, Eu,
Domnul Iisus Hristos, lucrez cu tot cerul ºi poruncesc piedicilor ºi duhului rãu sã se dea în lãturi de peste tot, cãci Eu
lucrez cartea cuvântului Meu ºi Mã aºez sã împãrãþesc prin
cuvânt. Sã se destrame orice þesãturã de duh rãu care se ridicã împotriva lucrãrii de rãspândire a luminii cuvântului lui
Dumnezeu. Eu, Domnul Iisus Hristos, de lângã Tatãl poruncesc arhanghelilor ºi îngerilor luminii, îngerilor cãrãrilor, îngerilor biruitori, îngerilor ocrotitori, îngerilor deºteptãtori, îngerilor veghetori ºi tuturor sfinþilor, sã se alãture la lucrarea
de împlinire a cãrþii Cuvântului lui Dumnezeu, ºi te alãtur ºi
pe tine de pe pãmânt, poporul Meu. Sã faci, tatã, câte douãsprezece metanii însoþite de rugãciunea „Tatãl nostru“, pentru ca sã dau deoparte toate piedicile ºi sã destram toate pânzele ºi toate potecile duhului rãu, care plânge când vede cã se
apropie judecata lui. E lucrare mare lucrarea Mea cu voi, ºi
vã dau tot cerul în ajutor, fiilor lucrãtori. Fiþi fãrã de piedici
în lucrul vostru cu Mine, cã iatã, Eu iau locul cel dintâi în
lucru ºi binecuvintez lucrarea cãrþii, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Vom întâmpina sãrbãtoarea învierii ºi voi ieºi cu tine,
poporul Meu, ºi sã fii plãcutul Meu, mãi fiule poporul Meu.
Cautã, fiule, sã fii plãcut lui Dumnezeu, cã se uitã sfinþii la
tine, tatã, se uitã îngerii la tine, ºi se va uita lumea la tine, se
va uita din zi în zi mai mult ca sã te vadã cum eºti ºi dacã semeni cu cei din cer. Voi coborî cu cerul pe pãmânt, voi aduce
toatã frumuseþea cerului pe pãmânt la voi, copiii Mei cei
purtãtori de har dumnezeiesc. Biruiþi-vã, fiilor, biruiþi-vã, ºi
iarãºi zic: biruiþi-vã pe voi, cã Eu vreau sã iau fiinþã în voi,
aºa cum am luat fiinþã în apostolii Mei, care au împãrþit lumii
împãrãþia cea de cer. Dar aceastã împãrãþie vestitã de ei de pe
atunci, trebuie acum sã se întocmeascã spre vedere, spre împãrãþie peste toate ºi spre sfârºire a duhului lumii, care este

strãin de cele cereºti. Vine împãrãþia Mea! Vine mai întâi la
tine, Ierusalime, tronul Meu de pe pãmânt, cãci tu Îmi eºti
tron ºi aºternut, aºa cum Mãicuþa Mea Mi-a fost sãlaº spre
naºterea Mea între oameni.
Vreau sã fii cer nou ºi pãmânt nou, Israele român.
Vreau sã cuprinzi cu numele tãu tot pãmântul, tatã, toatã suflarea, Ierusalime român. Te binevestesc cã voi face din tine
cãrãri de luminã ºi raze de soare peste pãmântul îngheþat ºi
peste omul cel fãrã de duh.
Mãicuþa Mea, de lângã Mine rosteºte peste tine lucrarea cea îngereascã ºi spune:
ucurã-te, Ierusalime cel plin de har! Domnul este cu tine, precum a fost cu mine. Cu
tine este ºi cu Trupul, ºi cu Duhul, ºi Se numeºte Fiul meu.
Fiul lui Dumnezeu este Fiul meu, iar tu eºti poporul Sãu cel
iubit.
Bucurã-te, Ierusalime cel plin de har! Domnul este cu
tine. Binecuvântat eºti tu între neamurile pãmântului ºi binecuvântatã este lucrarea Fiului meu în mijlocul tãu, cãci tu
porþi pe Dumnezeu întru cuvântul Sãu. Voi fi cu Fiul meu la
sãrbãtoarea Paºtelui cel mare ºi te voi ocroti, aºa cum am
ocrotit ºi pe Fiul meu, ºi voi lucra peste tine alãturi de Fiul
meu. Amin, amin, amin.
atã, Ierusalime, Mãicuþa Mea a rostit cuvântul buneivestiri peste tine, ºi sã ai parte de
bucuria aceasta, mãi poporul Meu, sã ai fire dumnezeiascã ºi
sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, Care te-a nãscut din
coapsele acestei lucrãri, prin Verginica, trâmbiþa lui Dumnezeu, trâmbiþa din care a sunat Duhul lui Dumnezeu peste pãmânt. Din nou îþi spun: sã te împrunceºti, copilul Meu, sã te
încopilãreºti ºi sã întinereºti, ºi apoi aºa sã rãmâi. Sã fii de
aceeaºi staturã cu Mine, de aceeaºi vârstã cu Mine, de aceeaºi
mântuire cu Mine, Ierusalime, fiu de român, cã mare este poporul român între neamurile de sub cer. Mi l-a dat Tatãl de
mireasã ºi vreau sã suflu cu tine peste neamul acesta, Ierusalime român. Nu mai fi slab, copilul Meu de azi. Fii înþelept
cu înþelepciunea acestui timp ceresc, ºi cântã cântare de înþelepciune, aºa cum a cântat David, unsul Meu. David a avut
ungerea Mea ºi a vestit din gura lui ungere de cântare duhovniceascã.
Sã cânþi, copile, cântarea învierii peste lume, cãci peste
lume Eu nu am înviat. Cântã, fiule, cântã, sã audã lumea cântarea învierii. Cântã mult ºi cu iubire ºi cu mãrire cereascã pe
pãmânt. Cântã cântul învierii morþilor, cãci cei adormiþi întind mâinile sã-i trag în sus. Aºteaptã iadul ºuviþa învierii ºi
glasul care va strãpunge temniþa lui cea grea, cãci «iadul va
da înapoi pe morþii lui», dupã cum este scris. Lung a fost
veacul aºteptãrii, lung ºi cuprins de jale, dar sã cânþi cântul
învierii, Ierusalime, cã vreau sã unesc cerul cu pãmântul în
vedere descoperitã, întru slavã vãzutã. Þi-am dat, tatã, sãnãtate, ºi îþi voi da de toate, cãci Eu am fost bob de grâu ºi am
adus rod bun Tatãlui Meu, ºi voiesc sã aduci ºi tu întru Mine
rod bun înaintea Tatãlui Meu. Mai e puþin ºi scriu în cer
patruzeci de zile de post de la poporul Meu cel împlinitor de
post prin cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii Mei au mâncat
grâu ºi s-au înduhovnicit, ºi, de ce mâncau, se înduhovniceau
ºi Îmi fãceau loc cu Duhul Sfânt în ei, pânã ce am turnat peste
ei aceastã lucrare cereascã, iar ei, rãmânând în ea, au purtat
pe Dumnezeu Cuvântul. Acum s-a apropiat capãtul celor scrise în Scripturi ºi am binevestit biruinþa Fiului lui Dumnezeu
prin tine, popor nãscut din Dumnezeu. Pãzeºte-te de cel rãu,
copilul Meu, poporul Meu, ca sã rãmân cu tine, tatã, cãci cu
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cei cu care am plecat la început, n-am rãmas. N-am putut
pânã acum sã fac nimic cu poporul Meu de pânã acum. M-am
luptat de când am venit în anul 1955, mereu am cuvântat de
atunci, ºi nu s-a ridicat poporul acesta. N-a ieºit decât însurat
ºi mãritat, ºi fii daþi lumii ºi lui Gog, cel cu faþa nevãzutã. Dar
acum am slobozit Duh Sfânt peste copiii ridicaþi din mijlocul
poporului Meu ºi am ridicat lucrarea Mea în picioare, dar cei
ce nu i-au primit pe aceºti fii trimiºi de Mine, aceia au rãmas
pentru însurat ºi mãritat. Dar vouã, celor rãmaºi cu Mine, iatã
ce vã spun: iubiþi pe aceºti fii de care Eu Mã folosesc sã vin
la voi. Luaþi-Mã pe Mine, cãci Eu trec prin grãdina cuvântului Meu spre voi, copii ai poporului Meu. Aceºti copii Îmi
sunt Mie poartã de intrare în Ierusalim, ºi iatã, cuvântul Meu
se întocmeºte ºi mãrturiseºte.
Mã doare de cei ce au plecat, de cei ce au murit, de cei
ce au amorþit. Aceia s-au dat deºtepþi, ºi vai lor, cã nu va intra
nici un fel de îndreptãþire înaintea Mea. Fiþi precauþi, copiii
Mei. Nu numiþi voi nici un fel de îndreptãþire peste nimeni.
Eu sunt Acela Care hotãrãsc. Voi fiþi copii, iar Eu, Tatã. Voi
sã nu vestiþi pe cei cãrora Eu le-am vestit ºi ei s-au dat deºtepþi. Pe aceia lãsaþi-i, nu rostiþi nimic pentru ei. Voi sã vestiþi
pretutindeni peste întuneric, ca sã facem lucrarea de anunþare
a luminii, cãci mulþi se vor ridica din întuneric spre luminã,
dar Cel ce va cerceta pe fiecare, Acela sunt Eu, tatã. ªi vom
face din România þarã nouã, de Duh Sfânt, ºi pãmânt curat,
care va purta pe el trupuri curate ºi neîntinate ºi vase pline de
Duh Sfânt pe pãmântul României. Cel ce s-a dat mai deºtept
decât cuvântul cel coborât din cer, cel ce ºi-a ales sã creadã
cum vrea el, acela n-a înþeles ce înseamnã sã crezi în Dumnezeu, acela n-a fost pregãtit sã creadã în Cuvântul lui
Dumnezeu, Care S-a coborât pe pãmânt sã plineascã vremea
Scripturilor. Cea mai mare sfâºiere se va coborî peste omul
semeþ cu duhul ºi neaplecat cu inima spre ascultarea de Dumnezeu prin acest cuvânt de învãþãturã curatã de la Dumnezeu.
Cerul tânjeºte de dor dupã Ierusalimul Meu cel de pe
pãmânt. Cerul se pregãteºte cu straie cereºti. Poporul cel din
cer care a venit din lucrarea Mea cu Verginica, poporul acesta
este în locul sãu, este în poporul Meu ºi în grãdina poporului
Meu, este din cer în ajutorul poporului Meu, împreunã cu
Verginica. Pânã ºi cãlãii care au cãlcat peste acest popor au
fost sloboziþi din iad ca sã vadã slava peste care au cãlcat. Cerul îºi pregãteºte sãrbãtoarea de înviere alãturi de poporul
Meu de pe pãmânt. Eu voi fi însoþit de tot cerul, ºi vom scrie
patruzeci de ani de lucrare dumnezeiascã ºi vom scrie Paºti
nou ºi vom scrie dragostea cerului sfânt; vom scrie cu ea ºi pe
vãzduh, ºi pe ape, ºi pe frunze, ºi pe flori, ºi pe piatrã, ºi peste toate vom scrie dragostea lui Dumnezeu ºi învierea Duhului Sfânt peste firea cea vãzutã ºi peste cea nevãzutã, cãci
va fi mare în cer ºi pe pãmânt aceastã sãrbãtoare. Sã te porþi
cu pas de înger, copile care vei fi în sãrbãtoare. Sã pãºeºti frumos ºi cereºte ºi cântând ca îngerii, tatã, copilul Meu ºi al
Tatãlui Meu. Sã fii senin la privire ºi la purtare ºi la iubire, ºi
sã fii senin la inimã ºi curat de lume, fiule, iubitul Meu.
O, fiule, rãu Mã zgârie statul tãu amestecat prin lume,
ºi tu nu Mã vezi ce-Mi faci. Rãu Mã doare rana aceasta când
te vãd cã stai în ceata lui Gog cu trupul tãu, cu ochiul tãu, cu
pasul tãu. Te-am învãþat cu multã dragoste sã nu mai stai
lângã trupuri nelegiuite, ºi þie îþi este teamã cã mori de foame.
Dar nu de foame mori, ºi iatã, mori neascultând, mori de
amestecare cu duhul rãu al lumii, cu omul rãu al lumii. Cine
iubeºte curãþenia ºi sfinþenia ºi ascultarea de Dumnezeu, acela este bogat prin acestea. Cine stã amestecat printre oamenii

779

lumii, acela mai rãu se pãgubeºte ºi sufleteºte, ºi trupeºte;
acela se îmbolnãveºte de neascultare, ºi neascultarea îl învinuieºte la Dumnezeu. Vin mereu îngerii cei rãi ºi Îmi spun de
amestecarea cu cel rãu a copiilor din popor care se numesc cã
stau în poporul acesta. O, tatã, în poporul acesta nu se stã cu
trupul ºi cu pasul. Nu, fiule, nu este aºa statul în poporul Meu
cel curat ºi nou. În poporul cel deosebit din lume se stã cu
ascultarea, nu cu trupul ºi cu pasul. De ce crezi tu cã poþi sã
stai cu sufletul în lucrul Meu, în poporul Meu, când stai cu
trupul printre fiii lumii? Cine, tatã, te-a învãþat sã crezi cum
vrei tu sã crezi? Am spus acest cuvânt cã vãd pe câþiva dintre
fiii poporului Meu care vor cum vor ei, ºi care cred în inima
lor cã Eu pot purta aºa ceva în poporul Meu. Eu am numai
zgârieturi de la aceºtia, numai împunsãturi, numai învinuiri
de la îngerii cei rãi. Tot ce faci tu pentru lumea pãcãtoasã,
creºtine, acel lucru al tãu este cruce pentru Mine, cruce de la
poporul Meu, cruce ºi piroane înroºite în foc. Cu Mine, tatã,
nu te poþi contra. Eu nu-Mi calc plãcerea Mea cea sfântã ºi
curatã ca sã te pot înþelege ºi pe tine. Eu ºtiu strâmtorarea în
care stai tu, poporul Meu, dar ºtiu bine ºi lipsa ta de credinþã
ºi de ascultare. Ceea ce nu poþi tu prin vremea cea de pe pãmânt, Eu ºtiu, ca un Dumnezeu, sã-þi chivernisesc strâmtorarea ºi dreptatea pentru strâmtorare. Dar când te vãd cã faci ce
vrei ca sã dai apoi vina pe vremea în care eºti ajuns, Eu Mã
dau în lãturi ºi nu Mã contrez cu tine.
Tot omul a uitat cã Eu Mã îndur de cine voiesc. Eu nu
din datorie mântuiesc omul care cautã mântuirea, ci din îndurare fac aceasta. Mã doare când vãd pe creºtinul Meu ascuns
ºi zicând: „Lasã, cã ºtie Dumnezeu inima mea“. O, n-ai înþeles tu, cel care zici aºa, n-ai înþeles ce înseamnã Dumnezeu.
Dumnezeu înseamnã descoperirea inimii tale înaintea Lui,
înaintea sfatului Lui pe pãmânt. Dacã vrei sã-þi fii þie sfat,
atunci îþi eºti ºi Dumnezeu, ºi de aceea spui aºa: „Lasã, cã
ºtie Dumnezeu inima mea“. Îþi zici þie aceasta, ºi nu lui Dumnezeu, dar tu nu înþelegi ce înseamnã cuvântul Dumnezeu.
Fiule neascultãtor, ce frumos te învãþ încã! Pe tine, fiule neascultãtor, nu pot sã te învãþ decât aºa, ca pe un neascultãtor. Te învãþ încã, ºi din milã te învãþ, nu cã sunt dator. Te învãþ sã-þi faci ochi, sã-þi faci urechi, ºi minte sã-þi faci, ca sã înþelegi ce înseamnã Dumnezeu. Aºa credea ºi Petru, apostolul
Meu, credea cã poate oricum cu Mine, dar Mi-am arãtat dumnezeirea înaintea lui, ºi s-a smerit Petru ºi M-a mãrturisit Dumnezeu aºa cum este Dumnezeu ºi nu aºa cum înþelegea el.
O, copiii Mei, vã aºteaptã cerul la sãrbãtoare. Gãtiþi-vã
duhovniceºte ºi luaþi pe voi cãmãºuþa harului, ºi luaþi pe voi
veºmântul înþelepciunii lui Dumnezeu ca sã ºtiþi sã-L iubiþi pe
Dumnezeu. Sã rãsune glasurile voastre de cântarea învierii,
de cântarea Ierusalimului nou, care s-a arãtat în calea Mea. Sã
fie zi cu soare ºi cu cântec de fii ºi de fete ºi de cer pe pãmânt.
Însufleþeºte-te, Ierusalime român! Însufleþeºte-te cu
Duhul Sfânt în sufletul tãu ºi în trupul tãu! Tu eºti oastea Mea
cea micã, dar am peste tine mare har ºi mare lucrare. Nici
atunci când am venit în trup nu aveam mulþi, dar am însãmânþat tot pãmântul cu sãmânþa cea nouã. Aºa ºi acum, voi trece
cu voi în veacul cel fãrã de sfârºit, care începe cu voi. Amin.
Binecuvântatã sã vã fie cãlãtoria spre locul sãrbãtorii,
spre satul lucrãrii Mele, spre colina Mea cea dragã, unde Mã
adun cu poporul la sãrbãtori. Binecuvântat sã fii, poporul
Meu, ºi în tine sã se binecuvinteze tot sufletul care va crede
ca ºi tine în Dumnezeu, Care a lucrat aceastã lucrare de plinire dumnezeiascã între pãmânt ºi cer. Se binecuvinteazã învierea lucrãrii lui Dumnezeu ºi descoperirea ei ºi lumina ei ºi
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harul ei peste cei ce se vor face fiii învierii. Ascultaþi de strãjerii care pregãtesc serbarea voastrã cu Domnul. Ascultarea
este rodul care vã va slãvi pe voi înaintea Mea, copii ai bucuriei învierii.
Învierea cea de la Mine sã se scrie între cer ºi pãmânt.
Învierea ta sã fie veºnicã, Ierusalime, popor al învierii! Amin,
amin, amin.
25 martie/7 aprilie 1995

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor
Domnul cheamã poporul la sãrbãtoarea Învierii, învãþându-l sã
aibã haine de nuntã ºi cântare cereascã de înviere.

F

iilor de la iesle, mãi fiilor, ia sã fiþi atenþi câteva
clipe la glasul Meu care se lasã la voi. Eu voiesc
sã rostesc cuvânt de binecuvântare ºi de ordine cereascã pentru sãrbãtoarea Mea cu poporul Meu, pentru Paºtele cel aºteptat de tot cerul, de Tatãl, de Fiul ºi de Duhul Sfânt, ºi de tot
cerul, fiilor. Eu sunt Cuvântul, prin Care toate s-au fãcut, ºi
cuvintez acum pentru serbarea Paºtelui Meu în poporul Meu.
Întâi, binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea intrãrii în Ierusalim a Cuvântului. Binecuvântatã sã fie serbarea stâlpãrilor,
fiilor, duminica Floriilor, ºi voi da drumul florilor sã înfloreascã ºi sã ia parte la serbarea Paºtelui cel nou. Binecuvântatã sã fie aceastã zi, cã vin cu îngeraºii ºi cu pruncii cei cu
stâlpãri în mâini, cu stâlpãri ºi cu flori din rai, fiilor. Presar
mireasmã de flori de rai peste fiii Mei de pe pãmânt ºi vestesc
serbarea cea apropiatã a Paºtelui cel nou.
Iatã, intru în Ierusalim cu cuvântul, nu purtat de asin,
ci purtat de nori ºi de îngeri ºi de cerul Meu cel sfânt. Intru ºi
binecuvintez tot ce este de sãrbãtorit ºi de binecuvântat. Poruncesc cuvânt ceresc, ºi sã se împlineascã tot cuvântul Meu.
Poruncesc luminãtorului zilei ºi luminãtorului nopþii ºi stelelor ºi cãldurii ºi rãcorii în vremea cãldurii, poruncesc ºi la
rouã sã moaie praful cãrãrii poporului Meu. Le poruncesc la
toate sã slujeascã sãrbãtorii Fiului lui Dumnezeu cu poporul
cel de pe pãmânt. Poruncesc ºi cuvintez cuvânt dulce pãsãrilor toate, sã cânte cu poporul Meu la praznicul Învierii. Poruncesc florilor sã înfloreascã, frunzelor sã înfrunzeascã, codrului sã odrãsleascã, vântului sã rãcoreascã trupul ºi duhul
poporului Meu, vãzduhului sã ia aminte la praznicul Meu cu
Ierusalimul Meu cel de pe pãmânt. Cuvintez sã Mã audã ºi sã
se bucure toþi îngerii din toate stãrile ºi lucrãrile de îngeri, sã
se bucure coborând la sãrbãtoare ºi, dimpreunã cu sfinþii cei
ce au înviat cu cerul, sã meargã ºi pe deasupra, ºi pe pãmânt,
ºi în inimile fiilor Mei, care se lasã sãlaº celor din cer veniþi
la serbare. Sã audã tot cerul sfânt cuvântul Meu ºi sã se bucure, cã vom veni la poporul Meu cel cu nume nou, cel proorocit ºi aºteptat ºi iubit; ºi voi cuvânta morþilor sã învieze, ºi
ei vor învia ºi vor sta pe picioarele lor în ziua când va fi trâmbiþarea cea pentru aceastã Scripturã.
O, poporul Meu, Eu sunt învierea, Eu sunt Fiul învierii,
Domnul învierii, Domnul Cel fãrã de moarte. Cuvintez ploii
ºi zãpezii ºi frigului sã intre în cãmãrile lor ºi sã dea loc poporului Meu. Cuvintez poporului Meu sã cearã la Dumnezeu
împlinirea cuvintelor rostite pentru sãrbãtoarea cea de Ierusalim nou. Cuvintez poporului Meu sã aibã inimã cereascã ºi
trup duhovnicesc, ºi de acum încolo aºa sã fie fiul acestui popor, cã vreau sã pãºesc cu poporul Meu pas de veac nou, de
început nou, cãci Duhul Sfânt împlineºte lucrarea Treimii ce-

reºti, lucrarea Scripturii, fiilor, ºi începe Tatãl ºi Fiul ºi Duhul
Sfânt cele profeþite pentru sfârºit ºi pentru început.
Veniþi, binecuvântaþii Tatãlui Meu, veniþi la sãrbãtoarea Mea cu voi, ºi binecuvântatã sã vã fie cãlãtoria spre colina
Mea ºi puterea duhului ºi a trupului! Veniþi ºi gustaþi Paºtele
Meu! Amin.
Cuvintez copiilor ieslei Mele sã înmulþeascã vasul cel
cu Paºti nou ºi sã-l dea poporului Meu sã-l guste.
Mãi fiilor din popor, staþi cuminþi, fãrã sã gustaþi ceva
mai înainte de a lua din Paºtele grãdinii Mele. Vã veþi opri în
poartã ºi veþi primi bucãþicã din binecuvântarea grãdinii cuvântului Meu, ºi vom sui apoi cu puterea aceasta la locul unde
am coborât Eu în anul 1955. Vom însemna cu semn nou locul
coborârii cuvântului Meu, ºi se va bucura trâmbiþa Mea Verginica ºi va lucra pentru locul în care Eu am petrecut cu
cuvântul Meu peste ea. Vom aºeza cel dintâi semn (troiþã, n.r.),
ºi Eu voi împlini apoi cele proorocite pentru locul acela. Ne
vom întoarce la crucea binecuvântãrii ºi vom serba prãznuire
de înviere ºi vom cuvânta, fiilor, ºi vom cânta ºi ne vom arãta
cu lucrare cereascã. Aveþi, tatã, grijã sã aveþi hainã de nuntã,
cã ziua aceea va fi zi din zilele nunþii Fiului lui Dumnezeu ºi
a miresei Sale, ziua ta cu Mirele tãu, Ierusalime, mireasã aleasã de Dumnezeu. Iar ºi iar rostesc cuvânt: aveþi grijã sã aveþi
hainã de nuntã, hainã potrivitã nunþii, ca nu cumva haina
aceasta de nuntã sã nu aibã în ea fiu pe potriva ei.
Iatã cum va fi chemarea la nuntã: strãjerii ºi lucrãtorii
Mei vor aºeza în rânduri pe toþi cei ce au împlinit ascultarea
cea de fii ai acestui popor, ai acestui cuvânt de lucrare
cereascã a Fiului lui Dumnezeu. Dacã vor veni ºi cei ce n-au
împlinit cele cerute pentru intrarea în începutul cel nou, aceia
sã meargã în urma turmei Mele. Voi, tatã, îi cunoaºteþi pe cei
ce s-au þinut de urmele Mele, iar altfel sã nu lucraþi. Mai am
ºi printre aceºtia inimi depãrtate de Duhul Cel Unul, Care stã
peste poporul Meu, dar pentru aceºtia care au venit la masa
Mea, chiar dacã au stat cu inimã împestriþatã, nu lucraþi voi.
Lasã, tatã, cã Eu sunt Dumnezeu. Cu durere rostesc, am încã
inimi rãvãºite, inimi îmbrãcate în hainã de nuntã, dar numai
pe deasupra. Am spus din vremea Mea cu Verginica, îi rugam
pe pãstorii Mei ºi spuneam aºa: «Împãrþiþi, mãi pãstorilor,
împãrþiþi din cuvântul Meu, dar nu ºi la cei care spun: „ªtiu
eu cine m-a spus, ºtiu eu cine m-a pârât la prooroc sau la
pãstor“». O, am ºi acum aºa creºtini în poporul Meu.
Mãi creºtinilor care aþi rãmas aºa de mult în urmã! Nu
zic „mãi fiilor“, zic „mãi creºtinilor“. Tatã, ferice de tine dacã te bucuri atunci când Domnul prin toate felurile de lucru
îþi descoperã þie mersul ºi inima, purtarea ºi ascultarea, credinþa ºi iubirea, necredinþa ºi neiubirea. Ferice þie dacã toate
acestea îþi sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu prin servitorii lui Dumnezeu, cãci Eu, fiilor, nu trec peste proorocii
Mei, aºa cum nici peste Moise n-am trecut dacã l-am pus sã
stea înaintea Mea cu Israel. Ferice celui ce stã cu calea lui
descoperitã înaintea lui Dumnezeu ºi a proorocilor lui Dumnezeu. Cel ce-ºi ascunde inima ºi duhul ºi pasul ºi voia sa,
acela ascuns rãmâne ºi înaintea Mea. Eu nu privesc spre acela. Eu nu trec peste servii Mei cei puºi sã stea înaintea Mea.
Eu, fiilor, n-am lucrat niciodatã altfel. Cercetaþi Scripturile ºi
vedeþi ºi înþelegeþi lucrarea lui Dumnezeu ºi fiþi aºa cum vrea
Dumnezeu sã fie fiii cei cunoscuþi de Dumnezeu.
Nu te supãra, poporul Meu. Am rostit un picuþ de cuvânt în felul acesta pentru cei care nu sunt potriviþi în haina
care va fi arãtatã în ziua aceea. Am câþiva care nu sunt pe plãcerea Mea, dar îi suport pentru voi, cei ce ascultaþi. Am câþi-
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va care-Mi fac dureri destul de mari, care-Mi fac zgârieturi pe
faþa poporului Meu. Am spus aceasta ca sã ºtie ºi îngerii cã
nu sunt nedrept, ci sunt încã cu rãbdare pentru cei din poporul
Meu care nu au inimã sfântã ºi purtare sfântã. Am spus pentru ca sã ia aceste cuvinte cei ce nu sunt pe placul Meu, cei ce
se cred a fi ai Mei aºa cum vor ei ºi nu cum voiesc Eu, cei ce
au abateri de la sfinþenie, de la sfialã sfântã ºi de la inimã duhovniceascã, ºi sã ia îndemn de îndreptare, cã nu e de glumã,
tatã, sã ai hainã de nuntã. Cine are hainã de nuntã, sã semene
cu haina ºi sã fie împãcat cu aceastã hainã.
Fiþi cu ordine, fiilor. Nu mergeþi fãrã ordine, cã iatã ce
vã spun: sãrbãtoarea va însemna mersul vostru de la sosire,
pânã la întoarcere; mersul vostru, mers duhovnicesc ºi sfânt
prin cetatea cuvântului Meu, mersul poporului Meu cu cântec
ºi cu ordine cereascã, pasul lui prin cetatea cuvântului Meu,
cetatea mãrturiei lucrãrii cuvântului Meu, ºi apoi Eu vã voi
dãrui Paºti nou, ºi vã voi dãrui cuvântul Meu. Voi Îmi veþi dãrui inimi pline de cântãri de slavã ºi mers slãvit de sãrbãtoare,
iar Eu cu cerul sfânt vom merge pe deasupra ºi vom fi împreunã, cer ºi pãmânt unit în slavã cereascã. Voi fi cu zeci de
mii de mii, vom fi cu voi, fii ai Ierusalimului nou, ºi vom cânta cântarea învierii, ºi toþi morþii vor auzi cântarea Mea cu
poporul cel aºteptat sã se iveascã ºi sã porunceascã morþilor
sã învieze. Vom cânta cântãrile învierii, cântãrile Noului Ierusalim. Vom cânta slava lui Dumnezeu înaintea mulþimilor.
Iatã, vom da veste mulþimilor cã Eu serbez serbare cereascã
pe pãmânt cu poporul Meu cel ales din lume. Sã vinã mulþimile sã vadã slava lui Dumnezeu, sã vadã pe fiii poporului
Meu, cã tu, poporul Meu, eºti slava Mea, cã în tine Eu Mã slãvesc ºi Mã desãvârºesc ºi împãrãþesc prin cuvânt, ºi prin cuvânt voi lucra, ºi toate vor asculta de Dumnezeu Cuvântul,
Care împãrãþeºte, cãci împãrãþia este în mâinile lui Dumnezeu. Amin.
Bucurã-te, Noule Ierusalime, ºi vino spre Mine, cã Eu
vin spre tine, fiule, poporul Meu cu care-Mi plinesc Scripturile venirii Mele! Bucurã-te, Ierusalime, oaste micuþã ºi sfinþitã de cuvântul lui Dumnezeu, ºi sã mergi, tatã, frumos, frumos! Cei din faþã sã nu meargã prea repede dacã cei din spate
nu pot merge repede. Fiecare din voi sã pãstreze rândul. Sã nu
se iasã din rând, sã nu mergeþi rãsfiraþi, sã nu mergeþi vorbind
unul cu altul, ci numai cu Dumnezeu, prin cântare de slavã,
prin cântare de înviere ºi de biruinþã, prin cântare de strune
binecuvântate de cuvântul lui Dumnezeu. Uitaþi-vã unul dupã
altul ºi þineþi frumos pasul ºi cântul, rândul ºi ordinea cea plãcutã. Cerul merge pe deasupra în mare ordine, ºi aºa sã meargã ºi poporul cel însoþit de cerul sfânt.
Roagã-te, poporul Meu, pentru împlinirea cuvântului
Meu pentru tine ºi peste tine. Roagã-te aºa cum Mã rugam Eu
Tatãlui Meu în orice era de împlinit ºi de lucrat. Sã fii curat,
Ierusalime nou, curat, tatã, curat cu inima ºi cu voinþa ºi cu
credinþa, ºi cu bucuria sã fii curat. Fiþi curaþi în bucurie, fiþi
cu bucurie sfântã, cã asta înseamnã sã fiþi curaþi în bucurie.
Lucrarea Mea se împlineºte pe pãmânt, cãci cartea cuvântului
lui Dumnezeu este lucratã de Sfânta Treime, Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt.
Fiilor, fiilor, vom sãrbãtori desfacerea peceþilor cãrþii,
ºi va vedea lumea lucrarea Mea cu poporul Meu vreme de
patruzeci de ani de lucrare cereascã pe pãmânt. Sã fii bine înviat mai înainte de deschiderea cãrþii, fiule, poporul Meu, Ierusalime, fiul Meu cel din urmã.
E sãrbãtoarea cãrþii Cuvântului lui Dumnezeu, ºi dupã
sãrbãtoare vom da cartea, vom da-o dupã ordinea care va fi
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arãtatã de cer. Ziua învierii sã fie zi de înviere, ºi în sãrbãtoare
sã fie. Vom citi ºi din carte în ziua aceea, vom citi ºi ne vom
bucura de lucrarea cea de patruzeci de ani a cerului împreunat
cu pãmântul prin cuvântul lui Dumnezeu.
Cântaþi odatã cu toþii, cântaþi ca în cer, fiilor. Vã dau
binecuvântare sã cântaþi ca în cer pe pãmânt. Fiþi senini, ºi
frumoºi sã fiþi, copii ai Ierusalimului nou. Inima frumoasã are
o faþã frumoasã ºi seninã în creºtin. Iubiþi-vã unii pe alþii ca
sã fiþi fii ai învierii. Staþi descoperiþi cu inima, ca sã semãnaþi
unii cu alþii, ca sã vã vedeþi unii pe alþii întru asemãnare
cereascã.
Voi scrie spre mãrturie pe toþi cei care vor fi în rânduri
la aceastã sãrbãtoare de glorie cereascã dupã patruzeci de ani
de lucru dumnezeiesc pe pãmânt ºi voi pune faþã în faþã acest
numãr cu poporul care a fost trecut prin vreme în cartea
aceasta de cuvânt dumnezeiesc. Cei care sunt acum la sãrbãtoare, aceia sunt, dar sã fiþi atenþi cum veþi fi, mãi fiilor din
popor, cã vine clipa cea mare când fiecare va sta alãturi cu lucrul sãu pe care l-a lucrat, ºi va sta faþã în faþã cu cuvântul lui
Dumnezeu. Voi scrie apoi spre mãrturie ºi pe cei care nu vor
fi la sãrbãtoare dintre cei care au apucat sã mãnânce de la
acest praznic ceresc de patruzeci de ani cu cuvântul lui Dumnezeu. Patruzeci de ani am prãznuit praznic de cuvânt pe pãmânt. O, ºi ce mulþi au mâncat, ºi ce puþini au rãmas!
Vreau sã prãsesc popor sfânt din neamul român, prin
tine, fiule, Ierusalime nou ales. Vom lucra fuguþa, tatã, ca sã
plinim tot ce mai este de împlinit pentru arãtarea Mea cea
mare ºi desluºitã în ochii cei trupeºti, care se vor schimba la
arãtarea Mea. Mai e puþinel timp, ºi trebuie sã lucrãm fuguþa
ce mai este de lucrat, ca sã dau drumul slavei celei mari, care
va rãmâne pe veci peste poporul Meu cel ales. Fiþi cereºti, cã
v-am nãscut din cer prin cuvântul Meu. Fiþi duhovniceºti,
cãci cele fireºti vor îmbrãca haina nestricãciunii, ºi toate vor
sta înaintea slavei Mele.
Veniþi, binecuvântaþii Mei, la sãrbãtoare de Paºti nou,
ºi binecuvântatã sã vã fie întâlnirea voastrã cu cerul! Toþi ºi
toate sã vã fie binecuvântate, ºi sã se împlineascã tot cuvântul
binecuvântãrii! Amin, amin, amin.
3/16 aprilie 1995

Praznicul Învierii Domnului
Sfinþirea troiþei aºezate în satul Maluri, pe locul coborârii Cuvântului, înscrie patruzeci de ani ai Domnului în poporul român creºtin: 1955-1995. Mielul desface peceþile cãrþii. Îndemn cãtre
România spre simþire cereascã.

I

erusalime român, Ierusalime nou, te întâmpinã
Domnul, Cel ce a înviat a treia zi din mormânt.
Ierusalime, poporul Meu peste care scriu astãzi patruzeci de
ani cu cerul! Ierusalime scump ºi iubit, popor al cuvântului
Meu! Eu, Domnul Iisus Hristos, te întâmpin cu salutul învierii Mele, ca ºi în anul 1955: Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Hristos a înviat!
Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt, Ierusalime român. Cobor la tine în sãrbãtoare
cereascã ºi te bucur cu vestea cea creºtineascã, cea rostitã
acum douã mii de ani în ziua învierii Mele dintre morþi:
Hristos a înviat!
Am tot cerul spre însoþire cu cântare ºi serbare, cu
cântec de înviere peste tine, poporul Meu cel mic, luat din
neamul român ca sã fii popor al cuvântului Meu din vremea
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aceasta. Eu sunt Împãratul slavei, Domnul, Cel tare ºi puternic, ºi cuvintez deasupra ta, popor al cuvântului coborât din
cer peste tine. Aceasta este ziua pe care am fãcut-o Eu pentru
slava Mea cu tine, Israele român, pentru slava ta cu Mine, pe
care þi-am profeþit-o demult, fiule, poporul Meu. Am despãrþit
veacul pãmântesc de veacul duhovnicesc cu tine, popor al
cuvântului Meu, ºi am scris cu tine început nou.
Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât în anul 1955
cu lucrare de cuvânt dumnezeiesc, ca sã-Mi culeg un popor,
ºi am cules un popor ºi am vorbit din cer cu el ºi am înfiinþat
în el cartea cuvântului Meu din vremea aceasta. Eu, Domnul
Iisus Hristos, cobor ºi azi cuvântul Meu pe nori pânã deasupra ieslei cuvântului Meu ºi strig: sã se ridice porþile, ca sã
intre Împãratul slavei ºi sã cuvinteze! Pânã acum am folosit
omul. Acum sunt în slavã ºi grãiesc. Sunt îmbrãcat în cuvânt,
ºi nu folosesc potecã. Stau prin cuvânt pe nori de slavã ºi Îmi
las glasul peste pãmântul Meu cel nou, peste poporul Meu cel
mic ºi nou, cã am promis pe Dumnezeu Duhul Sfânt, ºi am
cuvântat cã-L voi trimite dupã înãlþarea Mea la Tatãl, ºi iatã,
Mã desãvârºesc, precum am fãgãduit.
Pace þie, poporul Meu! Vin la tine cu cuvântul Meu ºi
cuvintez din nori deasupra ta. Binecuvântatã este aceastã zi,
acest Paºti, aceastã mare sãrbãtoare între cer ºi pãmânt. Binecuvântatã sã fie desfacerea peceþilor cãrþii cuvântului Meu, cã
am cuvântat cuvântul Meu în România peste poporul Meu
luat din neamul român. Binecuvântat sã fii, poporul Meu, cel
la care cobor cuvântul Meu! Pace þie, ºi Paºti ceresc de
sãrbãtoare a Mea cu tine! De patruzeci de ani Mã ascund cu
tine în vreme ºi vorbesc peste tine, dar azi þi-am fãcut loc, poporul Meu, ºi te numesc Ierusalim, ºi vorbesc cu tine în mijlocul mulþimilor ºi le dau ºi mulþimilor cartea cuvântului
Meu. Am vorbit cu tine din cer pe pãmânt ºi am scris într-o
carte mare toatã vorbirea Mea, toatã înnoirea Mea. Þi-am dat
sã mãnânci cuvânt ºi sã creºti, poporul Meu. Cine a mâncat,
a mâncat ºi a crezut ºi a crescut ºi a înviat ºi a rãmas viu, ºi
se numeºte poporul Meu cel ce a rãmas viu de pe urma naºterii prin cuvânt.
Vino, fiule, sã vorbesc cu tine ºi sã sãrbãtoresc patruzeci de ani de cuvânt! Vino! ªi iatã, ai venit dacã am zis sã
vii. Vino, fiule, cã te numesc fiul Meu! Vino, poporul Meu, cã
te numesc fiul Meu! De ºapte mii de ani am folosit pe om ºi
am vorbit prin om cuvântul Meu ºi am întocmit lucrare dumnezeiascã pe pãmânt, dar acum Eu împãrãþesc ºi vorbesc Eu
Însumi. Pânã acum a fost ºi omul, dar acum sunt Eu Însumi
ºi vin ºi strig: ridicaþi-vã, voi, porþilor, ca sã intre Împãratul
slavei! Strãjerii grãdinii ridicã porþile, iar Eu intru ºi Mã fac
cuvânt ºi Mã las în grãdina Mea.
Iatã cartea Mea care e lucratã din cuvânt! Eu sunt cartea, Eu sunt Mielul Cel Care desfac peceþile acestei cãrþi ºi
scot din ea mâncare de cuvânt ºi pun masã mulþimilor, aºa
cum am fãcut odatã. Eu Mã fac cuvânt, ºi sã ºtii, poporul
Meu, cã Mã rup în mâna ta ºi Mã dau mulþimilor sã Mã guste
ºi sã Mã poarte ºi sã Mã ia în pântece, ºi sã cresc ºi sã Mã
nasc în inima omului care n-a auzit pânã acum cuvântul Meu
ºi Duhul Meu Cel Sfânt vorbind peste pãmânt. Vorbesc cu
tine, poporul Meu, ºi de acum înainte vor ºti mulþimi multe ce
vorbesc Eu cu tine ºi ce întocmire Îmi dau prin cuvânt în mijlocul tãu, Ierusalime, poporul Meu. Fericit cel ce ascultã glasul cuvântului Meu ºi Îmi deschide ca sã intru ºi sã înviez în
omul cel de la sfârºit, ºi sã-l iau sã-l nasc de sus ºi sã-i dau
trup nou ºi duh nou ºi naºtere de sus, lucratã prin cuvânt. Eu
am vorbit în vremea aceasta de sfârºit în limba Mea dumnezeiascã, ºi am folosit graiul poporului român ºi Mi-am ridicat

un popor mic din neamul român ºi l-am numit poporul Meu,
fiul Meu, dar n-am lucrat aceastã lucrare fãrã sã nu scrie despre ea în prooroci.
Vin curând sã Mã desãvârºesc în slavã vãzutã, precum
este scris, dar mai întâi dau bunãvestire de venire slãvitã a
Fiului Cel înviat ºi înãlþat, cãci n-am lucrat niciodatã nimic
peste om pânã ce mai întâi nu am vestit prin prooroci. Vin curând, ºi voi porunci ochilor tãi sã se desfacã, poporul Meu iubit, ºi apoi lângã tine Mã voi arãta vãzut, ºi voi lucra peste
tine în slavã descoperitã în ochii cei þinuþi sã vadã cele cereºti.
Vin curând, ºi voi fi cu tine, aºa cum am fost cu Luca ºi cu
Cleopa în Emaus, dar nu voi mai pleca, ºi voi rãmâne peste
tine ºi lângã tine înaintea lumii, ºi lumea va fi botezatã apoi
cu Duhul Sfânt al credinþei ºi al învierii ºi al înduhovnicirii,
ºi va fi botezatã cu focul curãþirii de fãrãdelege a lumii. Cu
Duhul Sfânt ºi cu foc voi boteza, ºi te voi lua la lucru, poporul
Meu, fiule al cuvântului. Dar Eu îþi spun cã te-am ºi luat în
lucrul Meu, ºi iatã, lucrez peste tine ºi cu tine peste fãrãdelegea din lume ºi peste duhul lumii, ca sã fac loc Duhului
Sfânt ºi slavei Duhului Treimii Dumnezeieºti, Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt.
Am coborât cu sãrbãtoare de cer nou ºi de pãmânt nou
în cetatea cuvântului Meu, cãci cetatea aceasta este Betania
vremii de acum, Betania Mea cea iubitã, în care atâtea ºi
atâtea ori am coborât cu cerul, am poposit cu cerul ºi cu cuvântul; Betania Mea în care Mi-am scris cuvântul graiului
Meu din vremea aceasta de glorie cereascã. Sunt însoþit de
trupul Meu cel înviat dintre morþi ºi stau în slava Mea cea nevãzutã de omul cel trupesc. Bucurã-te, Ierusalime, poporul
Meu cel de pe pãmânt, cãci sunt cu Ierusalimul cel de sus în
sãrbãtoare cu tine! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vino, binecuvântatul Meu popor, sã fii aºternut al
slavei Mele! Vino, tatã, cã te-am nãscut din cer prin cuvânt,
ºi vor ºti noroade multe cã tu eºti poporul cuvântului Meu, ºi
vor umbla sã te caute ca sã li se deschidã mintea ºi vãzul ºi
auzul ºi iubirea de cer la glasul cuvântului Meu. Nu e bun traiul fãrã Dumnezeu. Nu e bunã viaþa omului fãrã ca sã aibã
omul pe Dumnezeu. Mi-e dor sã dau înfãþiºare cerului pe pãmânt ºi peste om ºi în omul cel creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.
O, unde eºti, unde eºti, chipule al Meu? Nici Lucifer n-a
fãcut atâta de mare pãcat cât a fãcut omul cel creat dupã
tiparul lui Dumnezeu. S-a ridicat omul peste Dumnezeu ºi s-a
dãrâmat tronul lui Dumnezeu din omul cel creat dupã sfat
dumnezeiesc. Nu mai este omul om, ºi este altceva.
O, unde eºti, fãpturã a Mea? Unde-þi este chipul ºi asemãnarea cea din Dumnezeu? Umblu ºi caut pe omul cel creat
de Dumnezeu ºi nu-l mai gãsesc.
Poporul Meu! Unde este, tatã, omul cel fãcut de Mine?
Vreau sã-l întocmesc din nou, dar unde este? Omul s-a smuls
din mâna Creatorului sãu ºi ºi-a dat altã întrebuinþare ºi s-a
supus morþii. S-a smuls din viaþã ºi s-a supus morþii.
Omule, unde eºti? Nu e bunã moartea. Întoarce-te! Întoarce-te la Creatorul tãu Cel dintâi! Mã voi lãsa vãzut de
ochii tãi. Omule, întoarce-te la Mine!
Omule lucrat de Tatãl ºi de Fiul ºi de Duhul Sfânt!
Puþin, puþin, ºi vin iar, ºi iar îl voi face pe om, ºi voi lucra
plângând de durerea ºi de mila omului ºi voi scoate pe om de
la moarte.
O, trupule ºi sufletule pe care te-am numit om dupã ce
te-am lucrat! Sã ºtii cã te voi cere înapoi ºi iar voi întocmi pe
om. Voi întocmi pe om din omul care ºi-a sluþit chipul ºi asemãnarea cea din Dumnezeu.

Anul 1995
Am spus lui Noe sã-ºi lucreze casã, ºi Noe ºi-a fãcut
casã din porunca Mea ºi a plutit în ea pe ape, ºi am luat-o de
la capãt ca sã-l fac pe om ºi am lucrat cu casa lui Noe.
Omule, te cautã Creatorul tãu Cel dintâi ca sã te întocmeascã din nou. Caut mult, caut suspinând, caut ºi iar caut ca
sã-l gãsesc pe omul cel creat de Mine, ºi îl voi purta în sânul
Meu ºi voi curãþi fãrãdelegea ºi îl voi pune pe omul cel purtat
în sânul Meu, îl voi pune pe pãmânt nou, ºi voi împãrãþi în el,
ºi voi face casã la el, ºi voi cina cu el, ºi Mã voi arãta lui.
Poporul Meu cel purtat de sânul Meu, sã plângi, tatã,
de durerea Mea ºi sã stai în mâna Mea ºi sã fii unealta Mea,
cã vreau sã-Mi rãscumpãr munca pierdutã ºi sã isprãvesc cu
duhul morþii, cã iatã, strig fãptura Mea pe care am numit-o
om. Am lucrat din lut fãpturã dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi pe aceastã fãpturã am
numit-o om, ca sã fie lucrãturã de folos Creatorului ei.
Omule, Eu sunt Creatorul tãu Cel dintâi. Cel ce tu îi
slujeºti te-a îndemnat sã-þi schimbi chipul ºi iubirea ºi te-a depãrtat de Mine ca sã nu mai bei din izvorul din care eºti luat.
Omule, Mi-e dor de tine, tatã! Se fãleºte înaintea Mea
duhul rãu, cel duºman pe Mine ºi pe tine, se fãleºte cu lucrãtura Mea. Eu þi-am dat chip din chipul Meu, ºi tu nu Mã iubeºti, omule, ºi nu-Mi urmezi ca sã fii viu. Duºmanul Meu nu
este tatãl tãu, ºi tu pe el îl iubeºti, ºi þi-ai împrumutat chip
strãin de Mine.
Omule, lucrarea Mea, vreau sã iau moartea de pe
pãmânt, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Vreau sã-þi dau ce ai
pierdut. Vreau sã-þi dau locul din care ai cãzut. Vreau sã te
rãscumpãr, omule. Acum douã mii de ani M-a trimis Tatãl sã
iau trup de om, ºi am ales o mânuþã de popor, o mânuþã micã
de ucenici, ºi am însemnat peste om lecþia rãscumpãrãrii ºi
deschiderea uºii împãrãþiei de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi am
lucrat cu cei puþinei de atunci, care s-au lãsat nãscuþi din
Mine, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat în Fecioarã, ºi am
deschis larg calea întoarcerii omului spre viaþã ºi am promis
omului cã voi veni cu viaþã fãrã de moarte. ªi iatã, omule,
Mi-am coborât lucrul cuvântului Meu în România în anul
1955, ºi de atunci Mã întocmesc ºi Mã fac cuvânt, iar acum
M-am ridicat cu tot cerul sfânt la lucru ca sã plinesc fãgãduinþele cele cuvântate vreme de patruzeci de ani.
E mare tainã þara Mea românã. Trupul ei este de la
trupul Meu; anii ei sunt cât anii Mei; naºterea ei este odatã cu
naºterea Mea. În ziua naºterii Mele Tatãl Meu a plãmãdit
schiþa acestui popor ºi a acestui pãmânt binecuvântat la naºterea Mea ºi a lui. A nãscut Tatãl Meu Mire ºi mireasã ºi masã
de nuntã ºi praznic de nuntã, ºi iatã, Îmi iau din þara românã
mireasã ºi o peþesc, dar Eu spun cã am ºi peþit-o, cã tu, Ierusalime, eºti mireasa Mea, eºti darul Meu din mâna Tatãlui,
eºti iubita Mea, tu, þarã românã, tu ºi fiii cei din tine, care sunt
daþi Mie de Tatãl, precum din Israel Mi-a dat la naºterea Mea
o mânã de ucenici cu care am pus masã nouã de nuntã.
Iatã nunta Mea cu tine, Ierusalime, mireasã datã Mie de
Tatãl, din neamul român, ºi voi odrãsli fii din fii, ºi se vor
naºte de sus prin cuvânt, precum am lucrat ºi la început. Tu
vei fi Mie masã de nuntã nouã ºi de vin nou ºi de pâine înnoitã prin cuvânt ºi de ungere cereascã peste timp, ºi nimeni nu
va birui împotriva ta, poporul Meu cel binecuvântat vreme de
patruzeci de ani. De patruzeci de ani te binecuvintez, ºi Mã
pitesc cu tine, popor micuþ ºi sfinþit de Cuvântul Creator.
Bucurã-te, fiule, popor sfinþit ºi binecuvântat! Am întocmit
nuntã cereascã în ziua aceasta. E zi de Paºti nou, cã Eu te-am
scos pe tine de sub robia lui faraon cel fãrã de Dumnezeu ºi
þi-am dat libertatea sã te arãþi cu Mine, Domnul ºi Stãpânul
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tãu, Care te hrãneºte de patruzeci de ani în tainã cereascã.
Pentru tine, tatã, am fãcut minune mare, cã dacã nu fãceam,
faraon se sculase sã-þi ia viaþa, fiule, poporul Meu. Dar Eu am
nevoie de viaþa ta, cã te-am hrãnit cu viaþã din viaþa Mea ºi
te-am fãcut mare, ca sã-Mi fii de folos pentru lucrarea de rãscumpãrare a omului cel luat din faþa Mea. Tu eºti un popor
mititel, dar puterea Mea te umbreºte ºi te unge cu putere ºi te
îngrãdeºte ºi te aratã mare, fiule mititel, poporule român din
români.
O, Românie, iubita Mea, iatã ce am Eu în tine. Am pe
poporul cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul tãu. De patruzeci de ani îl îmbucãturesc cu cuvântul Meu venit cu Mine pe
nori, ºi l-am þinut la adãpost, cãci vremea aceasta e vreme de
moarte, nu este vreme de viaþã. Scoalã-te spre simþire cereascã, Românie numitã de Mine cu nume nou, Românie, Ierusalimul Meu cel nou, unit cu Ierusalimul cel de sus, cel din slava
cea nevãzutã! Scoalã-te, iubito! Am în tine un sâmburel mititel, o sãmânþã nouã, lucratã din cer, ºi vreau sã fac din tine
ogorul Meu, ºi neamul Meu cel sfânt sã fac din tine. Israel
M-a rãstignit ºi M-a lepãdat, ºi Tatãl Meu M-a dat þie ca sã-þi
fiu nãscãtor ºi ca sã te naºti din Mine, din apã ºi din Duh, din
Fiul lui Dumnezeu sã te naºti, iubito. Trec cu glasul Meu prin
poporul Meu, prin porþile Mele, ºi glãsuiesc peste tine. Las
pentru tine ºtiinþã cereascã, ºi tu sã te hrãneºti cu ea ºi sã crezi
nãscându-te din ea, ºi sã te smulgi din mâna duºmanului de
suflet. Las carte pentru tine. Citeºte, iubito, ºi rãspunde-Mi!
Vino spre Mine, cã Eu vin spre tine. ªi chiar dacã tu nu vei
veni spre Mine, Eu voi veni spre tine, cã aºa este scris. Iatã, te
chem la nunta Mea cu mireasa Mea cea luatã din tine. Vino,
Românie, sã-Mi fii nuntaºã la nunta Mea cu poporul Meu cel
care a rãbdat pe urma Mea, cu mireasa Mea cea gãtitã de Mine
cu straie cereºti, cu podoabe cereºti. Am strãbãtut patruzeci de
ani de pustiu, ca ºi odinioarã cu Israel, ºi acum iatã-Mã la Iordan cu mireasa cu care am rãmas din lume. E zi de veac nou,
e zi de Paºti nou. Vino, Românie, la ziua Mea de Paºti, cãci las
Paºti veºnic în tine, ºi Îmi încep nunta ºi Îmi înmulþesc Paºtele
Meu cel nou, ºi vin ºi te sãrut cu cuvântul Meu. Trec uºor pe
lângã tine ºi te mângâi cu grãiri cereºti ºi dau sã te trezesc din
moarte. Nu te teme, dar scoalã-te! Nu mai sta fãrã Mine, cã îþi
aduc aminte de alegerea ta la naºterea ta. S-au înmulþit câinii
ºi lupii în tine, ºi tu nu erai aºa cum eºti. Vino, iubito, spre
viaþã fãrã de moarte, cã stau înaintea ta cu poporul Meu cel
mic, care ºi-a rãstignit trupul ºi voia ºi pofta cea lumeascã
pentru ca sã slujeascã Duhului Sfânt, ºi ca sã fac din el rãscumpãrare din moarte peste tine.
Românie, nu mai ai nici un samarinean în tine. Trec
preoþi ºi leviþi pe lângã tine, trec înainte ºi nu-þi fac bine nici
unul din ei. Românie, ortodoxia Mea, nu-þi stâlci dragostea ta
dintâi. Piere credinþa în Mine, piere din tine, ºi omul se bizuie
pe om, ºi omul este lovit de om, omul este înºelat de om,
orbul este înºelat de orb, iar fariseul îºi lãrgeºte veºmântul ºi
fãrãdelegea cea ascunsã. Iatã, Eu, Domnul Iisus Hristos, retez
buturuga de vie din tine. E bãtrânã ºi nu mai vrea sã dea rod
întru Mine. O retez, ºi cresc din ea mlãdiþe noi, cu sevã cereascã, fiindcã pe pãmânt e ca pe pãmânt, nu e ca în cer. Eu
am bãtut þãruº de veac duhovnicesc ºi am început vie nouã ºi
popor nou, cãci cele vechi nu mai au rod, nu mai au altoaie
cereºti. Nu se mai scoalã omul cel vechi, iar Eu întocmesc om
nou ºi Paºti nou ºi fiu nou. Este scris în Scripturi ceea ce fac
Eu, ºi cine poate sã opreascã împlinirile cele proorocite?
E zi de nuntã cereascã în cetatea cuvântului Meu. E zi
de Paºti nou. Chem omul de la moarte la viaþã, chem omul la
viaþa cu Dumnezeu ºi nu fãrã Dumnezeu. E sãrbãtoarea Mea
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cu poporul Meu, sãrbãtoare de trecere, sãrbãtoare de cer nou
ºi de pãmânt nou. E praznic sfânt de nou Ierusalim ºi Eu ies
cu poporul Meu cel binecuvântat ºi lucrez cu el peste
România.
O, popor frumos ºi sfinþit, sã cânþi, fiule, de acum ºi
pânã-n vecii cerurilor, cã Eu în tine întocmesc cer nou ºi pãmânt nou. Întind prin tine mâna înspre cel cãzut din cer. Sã
audã omul care s-a fãcut pãmânt, sã audã ºoapta cerului,
ºoapta Mea care trece prin mijlocul tãu, popor al înnoirii ºi al
prãznuirii de cer pe pãmânt, cer ºi pãmânt, unite în serbare
cereascã.
Iatã cartea cuvântului Meu. Binecuvântatã sã fie
desfacerea peceþilor cãrþii, ºi prin cuvântul ei voi rãscumpãra
oameni din toatã seminþia ºi limba ºi poporul ºi neamul.
Aceastã carte este cuvântul lui Dumnezeu, ºi am dat poruncã
cereascã sã fie desfãcutã, ºi cuvântul Meu s-a întrupat, ºi Eu
iau ºi deschid cartea. Binecuvântatã sã fie deschiderea cãrþii
Cuvântului. Sã Mã ia omul ca hranã ºi sã guste din cuvântul
Meu ºi sã creascã aºa cum te-am crescut ºi pe tine, poporul
Meu. Sã Mã afle omul cel cu cãrarea pierdutã ºi sã Mã ia de
cãlãuzã, ºi sã ia omul chip dupã chipul lui Dumnezeu, întru
asemãnare cu Dumnezeu.
E sãrbãtoarea Mea cu poporul, e sãrbãtoarea cãrþii. Sã
ia popoarele cunoaºtere, cã vã voi da putere, fiilor, sã înmulþiþi aceastã merinde de viaþã nestricãcioasã în trup. Eu sunt
vistier în cer ºi pe pãmânt, dar lucrul Meu are greul lui, cã aºa
este lucrul lui Dumnezeu, este cu jertfire ºi cu strâmtorare pe
pãmânt, dar Eu voi lucra întru aceastã lucrare ºi voi birui prin
ea împotriva întunericului din om, ºi voi presãra lumina Duhului Sfânt peste cei fãrã de simþire cereascã.
Aºteaptã cerul sã se lase cu slavã peste pãmânt. Ierusalime, poporul Meu din români, sã stai, fiule, înaintea Mea
pentru om, cã vreau sã-i dau omului viaþa înapoi, ºi aºa sã
vrei ºi tu, cã Eu în tine lucrez rãscumpãrarea cea pentru om.
Sã ºtie România Mea cã tu nu eºti un popor rãtãcit, cãci se
loveºte în tine cu ocarã. Biserica Mea loveºte în tine aºa cum
a lovit ºi în Mine poporul Meu cel de atunci. Oamenii necredinþei þi-au scos nume rãu, popor mititel, dar tu eºti poporul
Meu cel cu trãire ortodoxã, aºa cum vreau Eu sã fie viaþa
bisericii Mele. Lovesc în tine preoþi ºi arhierei aºa cum loveau în Mine, dar tu ascunde-þi capul ºi stai cu capul pe umeri
ºi nu te lãsa lovit, cã Eu sunt capul tãu, poporul Meu iubit. Sã
se uite omul la tine ºi sã înþeleagã ce va sã zicã ortodoxie întru
trãire ºi întru simþire. Cei ce te hulesc pe tine, aceia n-au simþire cereascã. Roagã-te, poporul Meu, pentru omul cel fãrã de
cãrare, pentru omul care slujeºte la trup, pentru slujitorii bisericii care slujesc trupului ºi nu lui Dumnezeu. Roagã-te, fiule,
sã trezesc lucrãtori la lucrul viei, ca sã nu piarã sãmânþa cea
dintru începutul României. Nu aceea e ortodoxie, sub care
stau ascunºi cei ce slujesc trupului. Ortodoxie este cale dreaptã ºi cu împliniri cereºti pe cale, cu împlinirea poruncilor
dumnezeieºti în trup ºi cu pas de cinã cereascã întru viaþã fãrã
de moarte.
O, Tatãl Meu, e Paºtele Meu cu poporul Meu pe care
Mi l-ai dat Tu din trupul român. Binecuvinteazã darul Meu de
la Tine, ºi sã rãmânã puterea binecuvântãrii peste poporul Ierusalimului nou care se iveºte ºi care va creºte ºi se va sfinþi.
Binecuvinteazã, Tatã, bucuria Mea ºi Paºtele Meu cu poporul
cel mireasã Mie.
iule iubit ºi scump, Þi-am dat toatã puterea
în cer ºi pe pãmânt, ºi Te-am fãcut începãturã ºi Þi-am pornit sãdire din Tine, ºi iatã, ogorul cel de la
sfârºit va fi verde, Fiule scump. Vom lucra om nou din om.
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Vom înmulþi lumina care se numeºte cartea Cuvântului, ºi
cartea va cuvânta, ºi omul va învia ºi va cãuta dupã cãrarea
care duce la rai, iar Noi vom da omului cerul înapoi ºi vom
aºeza cerul cel nou ºi pãmântul cel nou peste om. O, Fiule, sã
lãsãm bucuria Noastrã sã cuprindã pe poporul cel mic cu care
am mai rãmas la masa cuvântului.
Popor al Fiului Meu, sã te binecuvinteze Fiul Meu
întru Tatãl Sãu; Eu în El, ºi El în Mine înaintea ta, poporule,
lumina Mea de pe pãmânt! ªi te voi hrãni, tatã, cu luminã, ºi
din zi în zi tu vei lumina, ºi soarele va pãli din ce în ce mai
mult la vederea slavei Mele cu tine, ºi omul te va cãuta ca sã-i
pui paºii pe cãrare, cã nu sunt mai multe cãrãri. Numai o
cãrare este, iar altceva este cale spre moarte.
Omule, ia-þi viaþa înapoi. Eu n-am rostit peste tine
moarte, dar rostesc acum morþii sã te dea înapoi lui Dumnezeu. Eu sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ºi lucrez lucrarea nestricãciunii înspre om. Amin.
Tatãl Meu, las bucuria Ta ºi a Mea peste
poporul cel ce este binecuvântat prin cuvânt. Las Paºti veºnic ºi cinã nouã ºi sfântã prin sfinþenie de
trup ºi de duh, cã Eu aºa închinãtori voiesc.
Israele român, sã creºti ºi sã te înveºmântezi cu harul
Meu, fiule, Ierusalime nou. Îmi întind harul Meu cel cu bogãþie peste tine ºi te binecuvintez întru Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, cãci cuvântul Meu va schimba la faþã trupul ºi duhul
poporului român.
Am venit cu cuvântul în anul 1955 ºi am rostit cuvântul
învierii: Hristos a înviat!
Pace vouã! Bucuraþi-vã! Eu sunt Domnul Cel înviat, ºi
sunt cu tine pe cale, Israele român. Voiesc sã-l altoiesc ºi pe
Israel cel care M-a dat la moarte pe cruce. Voiesc sã-l lipesc
la neamul cel care crede în Dumnezeu Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu. Vreau ºi peste el sã fac trezire, ºi sã Mã primeascã
din partea Tatãlui, Care M-a trimis.
Stai descoperit de acum înainte; stai însemnat de slava
Mea, Israele român. Stai, poporul Meu, cuprins de slava care
te cuprinde pe tine, ºi vei fi unealta Mea prin care-Mi voi întocmi prin cuvânt lucrarea de rãscumpãrare a omului, lucrarea de înviere a morþilor ºi început de cer nou ºi de pãmânt
nou, lucrate prin cuvânt, ºi sã fii luminã în calea ta cu Mine,
Israele român.
Ierusalime nou, Hristos a înviat! Am înviat în tine,
fiule duhovnicesc, ºi sã duci aceastã zi de înviere pânã la toate marginile. Pace þie cu cerul sfânt! Pace cerului sfânt cu tine
prin cuvânt! Pace vouã, copii ai Ierusalimului care începe pe
pãmânt cu cerul! Pace celor ce te iubesc pe tine, Ierusalime!
Eu, Domnul învierii, te binecuvintez întru lucrare de înviere
peste cei în care Eu n-am înviat.
Binecuvântare ºi înviere peste tine, Ierusalime nou, cã
slava Mea peste tine a rãsãrit! Amin, amin, amin.
10/23 aprilie 1995

– O,

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe
Lumea este lanul de neghinã. Împãrãþia lui Dumnezeu nu înseamnã
însurat ºi mãritat. Împãrãþia lumii este sfârºitul lumii. Rãzboiul
nevãzut al satanei.

C

oboarã Pãstorul la turmã. Coboarã Domnul Iisus
Hristos la Israel. Sã se bucure Israel ºi sã deschidã Pãstorului Care vine cu cina cuvântului ºi aºterne masã cereascã între cer ºi pãmânt.

Anul 1995
Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât la tine, Israele român. Mult timp M-am coborât, ºi am însemnat în cartea
vremii Mele cu tine patruzeci de ani. ªi iatã, rãmân cu tine ºi
peste acest hotar, rãmân ºi lucrez cereºte ºi tot mai cereºte de
acum ºi pânã la deplina zi de odihnã peste toatã creaþia Mea
de cer nou ºi de pãmânt nou, cã pic cu pic voi întinde peste
tot raza luminii cereºti ºi voi însemna din loc în loc numele
acestei lucrãri care se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Eu
sunt semnul. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Hristos a înviat! Acest salut de bucurie sã aibã în tine
adevãr, fiule din Israel. Hristos a înviat, Ierusalime român!
Te-ai adunat la sunetul Meu, ºi Eu te hrãnesc ca ºi la început,
cu cuvânt. La început cuvântul Meu a întocmit cerul ºi pãmântul ºi tot ce este vãzut ºi nevãzut. La început vorbeam cu
omul ca ºi acum. La început cuvântam ºi împlineam, ºi iarãºi
se lucreazã ca la început. Amin.
Hristos a înviat, Ierusalime român! Pace þie, copilul
Meu care eºti Ierusalim, dar sã ºtii cã numai copilul Meu se
numeºte Ierusalim, numai copilul Meu se numeºte Israel în
vremea aceasta. ªi cum adicã eºti copilul Meu? Cel ce este
copil de al Meu, acela ºi numai acela ºtie sã rãspundã cu adevãrat, ºtie sã fie cu adevãrat în Israel.
Hristos a înviat, Israele român, ºi sã fii copilul Meu,
Israele, ca sã te numeri în trupul cel nou al Meu, în trupul lui
Israel. Fii atent, Israele, cã Eu îþi spun þie ca sã ºtii, cã multe
trupuri care au fost vãzute la masa aceasta nu sunt din Israelul acesta. Cum adicã aceastã desluºire? Fiilor, fiilor, nu vã
smintiþi de cei ce au plecat pe calea cealaltã. Aceia nici n-au
fost, mãi fiilor. Nu vã smintiþi de vreunul care ar fi sã plece
chiar ºi de acum pe calea cealaltã, cã acela nici n-a fost fiu al
lui Israel, de vreme ce s-a dovedit cã nu este ºi nu trãieºte. Eu,
ca un Dumnezeu plin de aºteptare ºi de îndelungã rãbdare, am
fost aºa cum am spus, ºi am lãsat lanul de grâu cu duºmani
prin lan, cãci grâul poartã în lanul sãu semnul neghinei, semnul bobului cel negru de neghinã. ªi de ce aºa, fiilor? Pentru
ca sã se vadã lucrul ºi cursul grâului ºi ca sã se ºtie cã e grâu.
Grâul e grâu, ºi neghina e neghinã. Nu pentru grâu este ruºine
dacã a stat ºi dacã stã neghina în el. Ruºine este ºi va fi de
partea neghinei, cãci neghina are o soartã urâtã ºi dureroasã,
pe când grâul este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea fericirilor
cereºti ºi a mângâierilor veºnice, fiilor.
Iubiþii Mei care vã numiþi grâu! Purtaþi, fiilor, acest
nume al Meu, cã Eu am fost bob de grâu ºi am fost semãnat
pe pãmânt ºi am adus rod de mântuire ºi de iubire ºi de cer
veºnic în omul cel creat de Tatãl, de Fiul ºi de Duhul Sfânt.
Nu tot omul este al Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi
este numai acela care are pe Fiul Tatãlui ceresc în el, prin
asemãnare cu Fiul. Acela este om creat de Dumnezeu. Oamenii de azi au alt creator ºi i se închinã creatorului de azi.
Oamenii de azi au înfãþiºarea sfârºitului lumii, ºi omul nu ºtie
ce înseamnã sfârºitul lumii ºi ce înseamnã lume. Lume înseamnã omul de azi ºi creatorul cãruia îi slujeºte, duhului
lumesc ºi trupesc care stã în omul de azi, duhul cel de la sfârºit care þine în el pe fiii sãi. Israele, omul de azi poartã în el ºi
pe el semnul sfârºitului lumii, cãci duhul lumii l-a sfârºit pe
om ºi l-a legat de împãrãþia lumii, care înseamnã sfârºitul lumii. Sfârºitul lumii înseamnã începutul duhului lumii în om,
care-l sfârºeºte pe om ºi îl dezmoºteneºte de Dumnezeu. Sfârºitul lumii este omul care slujeºte trupului ºi poftelor ºi lucrurilor care trec, care ard, care sunt lumeºti ºi trupeºti, care sunt
de folosinþã pentru trup.
Israele, Israele, nu te sminti tu, fiule care te-ai agãþat cu
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mâna ºi cu inima ºi cu credinþa de luntrea Mea pe care stã
scris: Cuvântul lui Dumnezeu. Tu sã nu te sminteºti de cel
care nu a stat sau nu stã cu aceastã împãrãþie de cer în om. Am
avut pe drumul Meu cu tine o mulþime de lucru rãu. Am avut
neghinã venitã în semãnãtura Mea cu gând sã se facã grâu, cu
gând sã-ºi ia viaþã din grâu, ca sã fie grâu. ªi dacã bobul cel
strãin nu s-a fãcut grâu, acela a tras la lanul de neghinã, cãci
lumea, fiule, este lanul de neghinã. Pe drumul Meu cu tine,
Israele, multã neghinã venitã în grâu nu s-a fãcut grâu, ºi s-a
întors la lanul ei. Fii atent, ºi iarãºi fii atent tu, fiule care ai lucrarea grâului peste tine. Nu te sminti de bobul de neghinã
care este în mijlocul tãu ºi care stã fãrã lucrare de grâu, dar
stã în grâu. ªi veþi vedea cuvântul Meu cum se împlineºte, cã
de aceea l-am spus. L-am spus ca sã se împlineascã ascultarea
pentru despãrþirea neghinei din grâu. Am spus aºa celor ce vin
la masa Mea cu Israel, celor ce vin fãrã sã vinã ºi fãrã sã stea,
cãci ca sã stai înseamnã sã fii grâu ºi nu neghinã. Am spus
aºa: «Dacã vii ºi nu crezi, sã nu mai vii», ºi Eu voi împlini
acest cuvânt. Voi împlini cuvântul acesta, Israele fiule, cãci
fiul neghinei va pleca în lanul cel trupesc al lumii, dar nu te
sminti ca sã pleci ºi tu dacã pleacã cel ce nu este grâu de al
Meu. Cine este neghinã se trage pentru cuvântul pe care Eu
l-am spus: «Dacã vii ºi nu crezi, sã nu mai vii la masa aceasta cu grâu pe ea», cã iatã, Israele, neghina îºi zice cã e grâu,
dar Eu nu zic ca neghina, ºi o voi arãta cã e neghinã. Cel ce
picã de pe masã, acela este neghinã. Vai de neghina care îndrãzneºte sã stea cu trup de neghinã în grâu! Vai de neghina
care stã pânã la ziua de glorie a Mea, cãci va fi mai rãu osânditã neghina în ziua aceea. Neghina putea sã ia în trupul ei
grâu ºi sã se facã grâu. De aceea am zis sã stea în grâu dacã
stã, ca sã nu zicã neghina cã nu se putea face grâu. Dar dacã
a stat la masa aceasta cu grâu din cer ºi dacã a stat cu duh de
neghinã, un asemenea om poate sã se acopere cu orice hainã
ºi cu orice hranã ºi cu orice îndeletnicire; dacã acela a picat
de pe masa aceasta de grâu ceresc pe pãmânt, îl trec în soarta
neghinei pe acela, pentru cã acela a defãimat grâul Meu, cuvântul Meu, masa Mea ºi pe poporul mesei Mele.
Israele fiule, ia seama la întocmirea ta, fiule, la trupul
tãu, tatã, sã nu fie trup strãin de Mine, ca sã nu te duci pe apã,
cãci voi ridica o apã pentru ca sã se ducã pe ea bobul care stã
strãin în grâu, iar în locul celui ce cade de pe aceastã masã voi
aºeza popor nou, care va fi nou la vedere ºi la duh ºi la credinþã ºi va descoperi pe cel ce stã ca strãinul în grâu. Voi întinde masã mare în lung ºi în lat, ºi tu, Israele, vei fi cinstea
Mea la masã. Nu-þi pierde cinstea aceasta, cãci cei ce vor veni
la masa ta cu Mine, aceia vor fi rodul lucrului tãu cu Mine.
Chiar dacã voi rãmâne din tine numai cu un mãnunchi mic,
voi face din acest mãnunchi nume nou de piatrã nouã, ºi voi
fi cu tine la masã ºi voi lucra cu tine ca sã dãm hranã celor ce
se vor naºte din cer, iar cine nu se va scula, acela nu poate sã
se scoale.
Iatã, azi avem în sãrbãtoare pe sfântul mucenic
Gheorghe. Îl am cu Mine la serbarea lui cu voi, ºi vã spun cã
Eu am lucrat minunat prin el în vremea lucrului lui. El a fost
unit cu Mine ºi M-a luat pe Mine în el ºi s-a fãcut bob de grâu
ºi s-a apucat de însãmânþat cu trupul ºi cu Duhul lui Hristos,
Cãruia Îi slujea, ºi pe Care Îl semãna peste neghinã, peste lanul de neghinã ºi de idoli ai acelei vremi, dar cine n-a voit sã
ia lucrarea grâului, n-a luat-o. Împãratul n-a voit sã primeascã puterea lui Hristos care se vedea lucrând spre viaþã cereascã în om. Împãrãteasa a voit, ºi s-a fãcut grâu ºi a fost pusã în
hambar. Unii au voit, alþii n-au voit, chiar dacã au trãit cu
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ochii lor vederi de minuni mai presus de fire. Iatã, aºa este
lupta Duhului Sfânt, Care lucreazã prin sfinþi. Oamenii întunecaþi îl numeau cu nume de fermecãtor pe sfântul Gheorghe,
iar alþii îl numeau cu numele lui Iisus Hristos, cu numele de
creºtin al lui Hristos, care aratã oamenilor împãrãþia lui
Dumnezeu.
Fiule de azi, þie þi se cade sã fii mai mare în lucrare, dar
cel ce nu lucreazã n-am ce face cu el la masa aceasta. Cu cel
nelucrãtor Mi-e greu, tatã. Acela este necredincios, ºi nu va
sta, ºi va fi luat de val ºi se va sfârºi pierzându-se în lanul
lumii, în lanul neghinei, care are lucrare trupeascã.
Acum e vremea ca fiul nepãsãtor sã fie tras la plata
nepãsãrii, aºa cum a fost familia de la Cãprioru care a fost
trasã de la masa Mea prin pãcatul nepãsãrii, ºi care în locul
lui Dumnezeu ºi-a ales copiii. Vai de copiii care prin lucrarea
trupului lor trag dupã ei toatã casa lor ºi toatã masa lor! Iatã
ce face nepãsarea pãrinþilor. Pãrinþii ºi-au lãsat copiii în voile
lor ºi nu i-au þinut cu Dumnezeu, ºi s-a scris pãcat de nepãsare, ºi pãcatul acesta îºi cere rodul la vreme. Nepãsarea rodeºte
fii neascultãtori, care trag jos ºi pe pãrinþi, cã Eu am profeþit
în cartea aceasta ºi am spus: «Vai de casa care are în ea un
fiu al neascultãrii, cã acela trage dupã sine tot neamul sãu!».
Nu le-a pãsat de copii pãrinþilor. Pãrinþii nu ºi-au iubit copiii,
ºi i-au lãsat sã plece spre trupul morþii; pãrinþi fãrã iubire de
copii, mai rãu ca pãrinþii vitregi. Aceºtia vor da seama înaintea Mea, vor da seamã ºi pãrinþii ºi copiii, dar mai cu seamã
pãrinþii. Vine ziua sã se scoale copilul tãu, care va vedea pieirea venind, ºi îþi va cere socotealã cã l-ai lãsat sã piarã în lanul
lumii, în lanul neghinei, în lanul care este scris pentru foc. Se
vor scula copiii împotriva pãrinþilor ºi îºi vor osândi pãrinþii.
Iatã, la masa aceasta pãrinþii nu ºi-au iubit copiii, ºi de aceea
n-am copii la trupul acestui popor, dar Îmi voi face ucenici
din fiii pe care-i mai am la masã, ºi se va împlini toatã lucrarea Mea.
Israele fiule, nu te lua dupã cel ce trage la ceea ce-ºi
lucreazã. Ia-te dupã cel ce-ºi lucreazã mântuire înaintea Mea,
mântuire ºi curãþenie sfântã ºi iubire de Dumnezeu. Dupã cel
ce-ºi aranjeazã trupul ºi viaþa trupeascã, nu te lua dupã el, cã
acela îºi pregãteºte singur, ºi nu rãmâne cu munca lui. Ia-te
dupã cel ce lucreazã cu tot ce are el pentru împlinirea lucrãrii
cuvântului Meu. Ia-te dupã cel ce nu-ºi agoniseºte nimic în
afarã de împlinirea cuvintelor profeþite de Mine prin aceastã
lucrare. Ferice de cel ce ºtie ce sã-ºi adune spre moºtenire!
Fiilor, fiþi semãnãtori. Cei ce sunt grâu al mesei Mele,
aceºti fii sã se facã semãnãtori. Fiþi semãnãtori, cã vin ºi vã
dau trãistuþã cu grâu. Semãnaþi peste voi lucrare de grâu, lucrarea lui Iisus Hristos în trupul vostru, ºi apoi sã fiþi ca
Hristos, ºi sã semãnaþi din aceastã trãistuþã peste cei ce nu cunosc calea care duce spre împãrãþia cereascã pe pãmânt. Fiilor, fiþi atenþi, cã fac împãrãþie cereascã pe pãmânt ºi întind
masa aceasta pe pãmânt. Iatã cartea cuvântului Meu! Iatã trãistuþa din care trebuie sã semãnaþi peste voi ca sã puteþi fi grâu
de soi, ºi apoi sã vã faceþi semãnãtori, tatã. Cine nu se alege
la aceastã lucrare, acela va fi fãrã de lucrare. Semãnaþi unul
peste altul. Faceþi ce au fãcut apostolii, ce au fãcut mironosiþele. Faceþi ce au fãcut ucenicii lui Hristos în lume ºi peste
lume. Cine nu vrea aºa, acela este neghinã. Acela sã iasã din
semãnãtura Mea. Îi poruncesc neghinei sã iasã afarã din grâu
dacã vrea sã fie neghinã, dacã vrea sã fie trup.
Fiilor, aºtern împãrãþia cerurilor pe pãmânt, ºi din nou
înnoiesc statul întru împãrãþia cea cereascã, ºi spun: în împãrãþia cereascã nu se însoarã ºi nu se mãritã, ci se trãieºte viaþã

de apostoli ºi de mironosiþe, de ucenici ºi uceniþe întru Hristos, de fraþi cu Iisus Hristos, Care este fãrã de pãcat. Cine vrea
sã fie în rând cu lumea, acela este neghinã, acela este înghiþit
de valul sfârºitului lui Hristos din om.
Aceastã carte, Israele, este o carte pe care trebuie sã ºtii
sã o înþelegi, ºi sã ºtii cã Eu am lucrat greu peste tine, poporul
Meu. Vei gãsi în cartea aceasta vorbirea Mea cu tine când tu,
Israele, erai numai trup, tatã. Eu n-am putut sã fac din tine de
la început un popor sfânt, pentru cã tu ai fost învãþat ca pe
pãmânt, cu însurat ºi mãritat, ºi n-am putut sã te aºez în sfinþenie dacã n-ai vrut. De aceea am spus peste tine cã n-am
putut sã fac din tine nimic bun pânã acum. Nimic nu s-a ales,
decât însurat ºi mãritat ºi fii daþi lumii. Nu am fii din trupul
poporului Meu, cã aceºtia s-au dus în lume, i-au lãsat pãrinþii
sã se ducã în lume sau n-au vrut ei sã stea cu Mine; s-au dus
la trup, s-au dus la însurat ºi mãritat, iar pentru copii au pierdut ºi pãrinþii. Poate cã voi nu credeþi nici acum ce vã spun,
dar vine disperare mare peste cei ce s-au dus din braþul Meu,
peste cei ce s-au smuls prin copii, peste cei ce s-au dus spre
lume ºi spre viaþã de trup. Dar Eu nu rãmân cu mâinile goale,
cã iatã, între cer ºi pãmânt am coborât grãdina Mea ºi am
sãdit în ea viaþã cereascã ºi pun masã de împãrãþie cereascã
pe pãmânt.
Tu, fiule care vrei sã duci viaþã de grâu, nu te sminti de
cei ce au plecat din grâu sau de cei ce pleacã din grâu, din
poporul Meu. Acei ce sunt neghinã trebuie sã iasã, ºi nu te
sminti de cel ce este neghinã ca sã te duci ºi tu ca neghina în
foc, cã vei vedea curând unde duce drumul neghinei. Voi lua
grâul în pumni ºi voi sufla peste el, ca sã zboare pleava din el
ºi sã rãmân în pumnii Mei cu grâul fãrã pleavã. Israele, sã nu
te ia vântul care iese de la suflarea Mea. Eu nu suflu tare, tatã,
dar pleava zboarã ºi la adiere. Fiule, întocmeºte-te cu trupul
sfânt, cu bobul sfânt, ºi sã fii bob de grâu, aºa cum am fost
Eu, ºi sã porþi rod, aºa cum am purtat Eu.
Întocmiþi-vã, fii ai Ierusalimului, ºi faceþi-vã cuvânt ºi
daþi-l oamenilor care aºteaptã învierea. Nu este dar mai mare
între daruri ca darul vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Cel
care în Israel nu vorbeºte cuvântul lui Dumnezeu, acela vorbeºte altceva ºi dãrâmã pe Dumnezeu din cel ce cautã cu
Dumnezeu.
Îþi dau trãistuþa cu hranã, fiule tatã. Vezi cum mãnânci
din ea, vezi ce gust îi dai, cã tu îi vei da gustul. Aºa cum albinuþa din trupul ei dã întocmire mierii care e culeasã, aºa cum
ea dã înfãþiºare culesului ei ºi face miere din culesul ei cu
ceea ce pune ea din trupul ei peste culesul ei, aºa ºi tu, fiule,
sã ºtii ce gust ºi ce fruct sã pui pentru hrana pe care o vei
mânca din trãistuþa pe care Eu astãzi þi-o dau. N-am voit sã
þi-o dau fãrã de rânduialã ºi fãrã de învãþãturã, ca sã ºtii cum
sã foloseºti hrana cuvântului Meu. Sã fii deºtept, fiule care
mãnânci din trãistuþa Semãnãtorului cerului. Fii atent, cã Eu,
fiule, am vorbit mult timp cu trupurile care veneau sã asculte.
Am vorbit mult dupã cum era trupul omului, cu nãdejdea cã
va intra Duhul Meu în trupul omului ca sã vinã dupã Mine ºi
întru legea cea sfântã ºi cereascã. ªi iarãºi zic: fii atent, cã am
în trãistuþa aceasta lecþie de împãrãþie cereascã în om. Vezi cã
Eu am mers din treaptã în treaptã ca sã urc cu tine pânã la împlinire sfântã în trup, ca sã ai apoi trup ceresc. Cine n-a urcat
treptele pe care le-am adus Eu înaintea acestui popor, acela,
bietul de el, a rãmas ca ºi înainte de venirea Mea ºi n-a cunoscut venirea Mea, ºi a rãmas în trup, iar trupul fãrã duh este
trup, este mort cu duhul ºi nu are împãrãþia cerului în el. Te
învãþ sã nu înþelegi greºit semãnãtura Mea, cã Eu am semãnat
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urcând spre cele din cer cu Israel. O, tu, cel de la capãt, sã nu
înþelegi ca fiul cel de la început, cãci cel ce a ascultat cuvântul
Meu în anul 1955 ºi apoi, acela n-a pus piciorul pe treptele
cereºti, ºi a stat cu cuvântul în faþã, dar fãrã sã urce; a stat
însurându-se ºi mãritându-se, aºa cum este lucrarea trupului
cel fãrã de duh dumnezeiesc. O, tu, fiule cel de la capãt, sã nu
înþelegi vorbirea cea de atunci ca ºi cea de acum când Eu,
Domnul, vorbesc cu duhurile voastre. Rãspundeþi-Mi, voi,
duhuri ale fiilor poporului Meu, ºi faceþi-vã trup ºi duh
ceresc, aºa cum am fost Eu, ºi petreceþi aºa cum am petrecut
Eu, Fiul împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, Eu, începãtura voastrã, fiilor. Nu vã smintiþi dacã veþi vedea ieºind dintre voi
trupuri ca sã se ducã la trupuri. Aceia au stat din îndrãznealã,
dar nu s-au fãcut nici pânã acum fii ai acestui popor. Nu vã
smintiþi de lipsa Mea din ei, de vreme ce ei nici nu M-au
purtat. I-aº spune pe nume, dar nu vreau sã fie rãzboiul pe
vãzute. Rãzboiul este nevãzut, aºa cum nevãzutã este fapta ºi
purtarea ºi necredinþa ºi nestatornicia celor ce stau în planurile lor, dar vin ºi printre fiii poporului Meu. Vã voi ajuta
sã-i ºtiþi pe cei ce n-au temelie, cã Eu îi voi vãdi cã nu sunt ai
Mei ºi voi lucra cu grabã pentru despãrþirea musafirilor
strãini de Duhul Meu ºi de viaþa Mea în om, cã poporul Meu
trebuie sã fie despãrþit numaidecât de cei strãini de viaþa cea
sfântã. Nu vor mai fi la numãrul Meu mofturoºii, certãreþii,
cei cu vorbire lumeascã, cei cu obiceiuri lumeºti, cei cu amestec lumesc, cei iubitori de bani ºi de stare pãmânteascã, cei cu
gânduri trupeºti, cu pofte trupeºti, cei cu inimã pãcãtoasã nu
vor mai fi. Cei ce nici pânã acum nu s-au aºezat spre ascultare
ºi spre deschidere întru pocãinþã, aceia vor fi suflaþi ca
pleava, din pumnul Meu cu grâu. Eu am spus mereu: «Nu mai
sta, creºtine, în unire cu lumea!», ºi creºtinul n-a ascultat. Cine n-a voit sã asculte, acela nu va rãmâne numãrat de Mine
ca fiu înviat prin ascultare ºi prin sfinþenie. Creºtinul care a
rãmas în lume ºi cu lumea acum când Eu am dat libertate
pentru ai Mei, acela a rãmas cu duhul lãcomiei ºi a fãcut din
libertate un prilej de depãrtare ºi mai mare de la sfinþenie, cã
n-a crezut creºtinul când i-am spus cã unirea cu lumea îi mãnâncã sfinþenia pe care Eu am pus-o peste cel ce a mâncat la
masa Mea.
Ferice þie, fiule din lucrarea Mea care în mijlocul lumii
lucrezi trimis de Mine pentru împlinirea lucrãrii Mele de vestire a cuvântului învierii ºi al judecãþii celui ce nu ia înviere
de la Mine. Eu pentru vestire peste lume te-am pregãtit ºi te-am
crescut cu hrana cuvântului Meu, ºi tu, tatã, te îngrijeºti de ale
tale, de cele trebuitoare trupului tãu, dar în felul acesta nu eºti
ucenicul Meu.
Este în vremea aceasta un anume fel de satanã care îi
face pe creºtini sã se creadã creºtini oricum ar fi ei. Acest duh
este intrat ºi în poporul acesta care a mâncat la masa cuvântului Meu. Dar poporul acesta nu se numeºte poporul Meu
oricum, ºi se numeºte poporul Meu acela care stã la masa
aceasta întru toatã împlinirea Mea ºi rânduiala Mea. Iatã, voi
sta la masã cu cei ce împlinesc legea cerului sfânt, ºi voi chema la masa aceasta meseni cu inima curatã, ºi vor mânca ºi se
vor face ucenici ai fiilor poporului Meu, aºa precum ºi Eu am
avut ucenici. ªi voi avea o masã mare, cã Eu aºa am spus:
«Dacã voi pierde poporul care a mâncat pânã acum, voi umple masa Mea cu ucenici noi ºi înviaþi prin cuvânt». Iatã, aºa
lucrez, precum am cuvântat, cãci masa Mea s-a întins. Cartea
cuvântului Meu este masa. Mai întâi o dau poporului Meu, ºi
merg apoi ºi o pun în loc deschis ºi îi chem pe cei ce vor sã
vinã la masa învierii.
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Mi-e milã de cel ce a fost în lucrarea Mea, ºi n-a fost,
ºi nu este, ºi nu va fi dacã n-a ºtiut sã stea cum se stã. Mi-e
milã, cãci cei ce se vor ridica în zilele ce vin vor fi judecãtorii
poporului care a mâncat atâta timp ºi n-a înviat nici pânã
acum din morþi. Dar Eu Mi-am fãcut misiunea de bunãvestire
în vreme de mare întuneric ºi strâmtorare ºi, ca un bun, am
aºteptat sã am un trup ceresc, un popor ceresc, ºi iatã, azi cu
durere spun cã puþinel este mãnunchiul cu care am mai rãmas
în mânã, ºi pe care-l pot numãra în numãrul Meu. O, fiule, ai
fost nepãsãtor ºi ai vrut sã fii tu în tine, ºi eºti dacã aºa ai vrut,
ºi iatã, acum toate se împlinesc, ºi tu rãmâi dezamãgit.
Eu întãresc cuvântul Meu ºi rostesc: Hristos a înviat!
peste toþi fiii ºi peste toate fiicele poporului sfânt, poporului
cuvântului Meu. Hristos a înviat, poporule sfânt ºi sfinþit! Eu
întãresc fãgãduinþele fãcute peste poporul Meu, ºi voi da
poporului Meu duh de viaþã fãrã de moarte.
Sã fii popor al rugãciunii, Israele român. Nu sta, tatã,
fãrã sã te rogi la Dumnezeu. Cere, fiule, împãrãþia cerurilor
peste pãmânt. Cere, tatã, nimicirea morþii. Cereþi, voi, copiii
Mei, sãnãtate trupurilor ºi duhurilor voastre ºi credinþei voastre, fiilor. Cereþi, tatã, lumina Noului Ierusalim peste omul
vremii de azi, care e stãpânit de nepãsarea vremii de acum.
Veniþi la Mine, binecuvântaþii Mei, cã de patruzeci de ani vã
binecuvintez! Veniþi la Mine ºi rãmâneþi cu Mine pentru
vecie!
Ierusalime, e rãzboi mare în vãzduh. E duhul rãu rãspândit ºi þipã sã apuce pe cel nestatornic. Roagã-te sã nu fii
cuprins de rãzboiul cel nevãzut. Îmbracã-te în zale, acoperã-te
cu coif, pune-þi cingãtoarea cea de fiu al cerului, ºi pe frunte
însemneazã-te mereu cu semnul care înseamnã: în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cãci pe pãmânt se
coboarã semnul ºi rãzboiul cel nevãzut al lui satana cel supãrat cu supãrare mare, cã te-a vãzut luminând, poporul Meu, ºi
s-a speriat satana cel bãtrân în rele ºi a început rãzboiul cel
dinaintea sfârºitului lui. Sã stai îmbrãcat ºi încãlþat ºi înarmat
ºi însemnat cu semnul Dumnezeului tãu, Israele român, cã
satana dacã te vede pregãtit de rãzboi, se teme de tine ca ºi de
Mine, Ierusalime al cerului sfânt. Dacã nu eºti pregãtit, nu se
teme satana, ºi vine ºi îþi aratã rãzboiul lui ºi te rãneºte în
rãzboi. Dar Eu din nou rostesc: binecuvântat este Israel, de
Dumnezeul sãu este binecuvântat. Israel cel sfânt cu trupul ºi
cu duhul este binecuvântat de Duhul lui Dumnezeu. Vai de
cel ce este binecuvântat de omul cel fãrã de sfinþenia lui Hristos, cã iatã, înþeleptul acestui veac ºi înþelepciunea omeneascã
nu se va mai gãsi, cã îi ia locul înþelepciunea lui Dumnezeu
ºi cuvântul lui Dumnezeu, care este împãrãþia lui Dumnezeu.
Duhul sãnãtãþii de duh ºi de trup, duhul învierii, duhul
înþelepciunii, duhul vieþii fãrã de moarte sã te învãluiascã pe
tine, Ierusalime, poporul Meu care iubeºti pe Dumnezeul tãu,
poporule care Mã iubeºti pe Mine. Iubeºte-Mã, fiule, ca sã te
iubesc ºi Eu, ca sã te ocrotesc, fiule. Iubirea cea de la sfârºitul
vremii trebuie sã înceapã de la tine spre Dumnezeu, de la om
spre Dumnezeu, ca sã vinã iubirea lui Dumnezeu spre om. La
început a iubit Dumnezeu. Acum trebuie sã iubeascã omul pe
Dumnezeu, ca sã aibã Dumnezeu ce iubi ºi ce ocroti ºi ce
învia. Iar tu sã fii înviatul Meu, Ierusalime, popor al învierii.
Sã fii, tatã, un popor de fii semãnãtori, cã azi Eu îþi dau þie
trãistuþa în care se gãseºte împãrãþia lui Dumnezeu, venitã pe
pãmânt. Fiecare casã sã fie o împãrãþie a lui Dumnezeu, iar
casele împãrãþiei lui Dumnezeu sã fie însemnate cu semnul
cel binecuvântat, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin, amin, amin.
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„Hristos a înviat“ vã spune vouã Mãicuþa lui Iisus
Hristos, Maica Mea, fiilor.
Vã spune vouã „Hristos a înviat!“ trâmbiþa Mea Verginica, locaºul Meu în care am venit a doua oarã, cortul în
care am stat Eu înaintea ta, Israele.
„Hristos a înviat“ vã spune din cer mucenicul Meu
Gheorghe, care a semãnat sãmânþa împãrãþiei cerurilor peste
împãrãþia pãmântului.
Fiilor, fiilor, vã spun vouã „Hristos a înviat!“ mironosiþele, iubitele lui Iisus Hristos Cel înviat. Iatã-le în ajun de
serbare cu Mine la voi, la poporul Meu. Sunt însoþit ºi de
mironosiþele învierii Mele, ºi lasã ºi ele peste voi salutul învierii. Acesta era praznicul lui Verginica. Rugaþi-vã Domnului vostru sã dea peste voi vreme dulce ºi serbare de
mironosiþe, cã mâine e ziua de sobor a mironosiþelor, ºi veniþi, voi, fetele din Ierusalim, ºi prãznuiþi lângã grãdina Mea,
lângã ieslea Mea, veniþi ºi luaþi luminã! Amin. Veniþi ºi cântaþi: Hristos a înviat! Veniþi, voi, cer ºi pãmânt, ºi gustaþi sãrbãtoare de cer nou ºi de pãmânt nou!
Pace vouã, fii ºi fete din Ierusalim! Bucuraþi-vã întru
Domnul Dumnezeul vostru! Cereþi ºi vi se va da. Binecuvântatã sã fie sãmânþa cuvântului lui Dumnezeu, ºi sã rodeascã în
voi aceastã sãmânþã pe care o luaþi azi spre lucrare de semãnat. Semãnaþi sãmânþa cea cereascã.
Ierusalime nou, tu vei cuprinde pãmântul ºi cerul, ºi lucrarea aceasta va rãmâne pe veci, cã aceasta este lucrarea fericirilor fãgãduite de Mine, Domnul Dumnezeul tãu.
Ierusalime binecuvântat, lumineazã-te, fiule, lumineazã-te, ºi sã luminezi luminã din Luminã! Pace þie, Ierusalime
român! Hristos a înviat! Pace þie, Israele român! Amin, amin,
amin.
23 aprilie/6 mai 1995

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor
Ce înseamnã sã fii ucenic al lui Hristos. Viaþa duhovniceascã este
fãrã de sfârºit. Omul deºtept este cel ce Îl iubeºte numai pe Hristos.

A

min, amin zic vouã, fii ai Ierusalimului: se coboarã din cer peste voi lucrarea Duhului Sfânt,
ca sã mâncãm din ea ºi sã creºtem prin ea, cã Eu, Domnul
Iisus Hristos, de la naºterea Mea ºi pânã la Tatãl Meu, am fost
crescut cu hrana Duhului Sfânt, Care este din cer peste pãmânt, ºi aþi vãzut ºi aþi auzit din Scripturi ºi din cãrþi cereºti
cum am crescut ºi cum M-am arãtat pe pãmânt. Vine vremea,
ºi vremea este din ce în ce mai aproape, sã te îmbrac, poporul
Meu, în mare slavã vãzutã, ºi de aceea cer Eu fiilor ºi fetelor
din popor sã aleagã sã fie ucenici ºi uceniþe pentru Hristos,
Fiul Cel din cer, Fiul Cel din Tatãl.
Pace vouã, pace vouã, pace vouã, fii ºi fete, copiii Mei,
popor de nou Ierusalim! Mãi fiilor, sunteþi înconjuraþi de mironosiþele Mele, de uceniþele Mele, care au fost atunci aºa
cum voi sunteþi acum. Ele au fost atunci, iar voi, acum. Iatã,
ºi Eu am avut femei cu Mine, ºi erau ale Mele ºi Mã îngrijeau
ºi îngrijeau pe apostoli ºi pe ucenicii Mei, dar nu erau trupeºti, ºi erau duhovniceºti. Erau un popor, aºa cum ºi acum
este un popor. Erau o familie cu toþii, aºa cum ºi acum poporul Meu este o familie a lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, ºi unde le cãdea sorþul lucrului, acolo lucrau. Lucrau
unde era nevoie, ºi nu-ºi fãcea nimeni nici o stare pe pãmânt,
nici o casã pe pãmânt, nici un loc anume pe pãmânt. Pe tine,
poporul Meu, nu te-am strãmutat când te-am tras la lucrul

Meu. Ai rãmas la locul tãu ºi în starea ta, ºi nici aºa nu te-ai
dat Mie cât puteai sã te dai. Nu te-am luat din familia ta ca sã
fii în familia Mea, aºa cum i-am luat pe apostoli ºi pe ucenici
ºi pe mironosiþe ºi pe mulþi care-ºi alegeau iubirea cea pentru
suflet ºi pentru cer. Pe cine am mai strãmutat dintre voi dintr-un
loc în alt loc, n-am zis la nimeni sã se despartã decât de pãcat
ºi de cel împotrivitor acestei lucrãri de curãþenie ºi de înviere.
N-am mers din þarã în þarã pânã acum, dar acum voi merge ºi
voi lua cu Mine pe ucenici din loc în loc. Amin.
Pace vouã, fiilor ºi fetelor! Zic vouã ca ºi mironosiþelor
Mele: bucuraþi-vã! Bucuraþi-vã de împãrãþia cerurilor care vã
este datã vouã! Bucuraþi-vã întru creºterea Mea peste voi,
cãci iatã, v-am strâns ca la ºcoala pãmânteascã ºi fac lecþie cu
voi, lecþie de sfinþenie ºi de cuminþenie ºi de ucenicie întru
Hristos. Eu, Domnul Iisus Hristos, trebuie sã am ucenici ºi
uceniþe ºi mironosiþe, ºi aceºtia trebuie sã Mã iubeascã, ºi sã
ºtie cum sã Mã iubeascã. De ce sã Mã iubeascã? Pentru cã Eu
sunt Iubirea, ºi trebuie sã iubeascã Iubirea.
O, iubiþii Mei ucenici, micuþii Mei ucenici, ce bine e sã
fie omul deºtept, ºi ce rãu e sã fie omul prost! Ce înseamnã
deºtept, ºi ce înseamnã prost? Vorbesc aºa din râvna Mea cea
mare, cea dumnezeiascã, fiindcã vreau sã vã înþelepþesc ºi sã
vã îndeºteptãþesc, cã dacã creºtinul va rãmâne prost ºi neºtiutor, acela Mã va pierde. Omul deºtept este acela care nu trãieºte fãrã de Hristos ºi fãrã voia lui Hristos în el. De unde
poate ºti omul care este voia lui Hristos ca sã o împlineascã?
O, fiilor ºi fetelor, o, ucenicii Mei! Eu am venit atunci
prin Fecioarã ºi M-am fãcut Om, ºi am lãsat povaþa Mea care
este scrisã în Scripturi, ºi am spus ce sã facã omul ca sã Mã
aibã pe Mine ºi ca sã aibã viaþã veºnicã, precum Eu am viaþã
veºnicã ºi Mã numesc Cel fãrã de moarte. Omul care-L are pe
Hristos, acela are ce trebuie dacã Îl are pe Hristos, dar aici nu
înseamnã o nimica toatã ºi atât, aºa cum a înþeles poporul
Meu de pânã acum. Poporul Meu nu s-a uitat în Scripturi ca
sã ºtie cum vine sã fii ucenic al lui Iisus Hristos, cãci cine se
fãcea atunci ucenic al Meu, acela vindea tot ce avea, ca sã nu-l
încurce cele ale lui, ºi dãdea la ucenicii lui Hristos cele ale
lor, ºi pe ei, ºi intrau în familia Mea, al cãrei cap eram Eu,
Domnul, Eu, Fiul Domnului, ºi mergeau din loc în loc cu
Mine, ºi eram ºi Eu ºi ei semãnãtori. Ce semãnam? Semãnam
împãrãþia cerurilor în om ºi peste om. Cei ce fãceau aºa cu
viaþa lor, aceia erau deºtepþi, tatã, ºi câºtigau împãrãþia cerurilor. Sã nu crezi ºi tu, fiule de azi, cã dacã de ºapte mii de ani
au murit cu trupul ºi ucenicii Domnului, asta ar însemna cã au
murit. Asta nu înseamnã cã au murit. De ºapte mii de ani
trupurile trec, pentru cã Adam ºi Eva au bãgat moartea în trupuri, dar numai trupurile au trecut pentru o vreme, ºi ai sã
vezi cã pentru o vreme au trecut aceste trupuri sfinte, cã ele
se vor scula curând, curând, cã ele se vor arãta curând, curând. Fiilor, credeþi voi cã mironosiþele ºi cei ce sunt acum cu
Mine la voi sunt cu trupurile venite la voi? Sfinþii au puteri
cereºti, ºi au putere sã-ºi ia trupul, ºi dacã au, ºi-au luat trupul
ºi sunt cu trupul, dar trupul lor este ca ºi al Meu dupã înviere.
Eu dupã înviere am trecut cu trupul prin zid ºi prin uºã închisã. Eu dupã înviere n-am mai folosit pasul pe cale, ºi M-am
mutat din cetate în cetate ºi M-am purtat printre cei la care
M-am arãtat. Mi-am purtat trupul din loc în loc cu puterea
Duhului. Trupul duhovnicesc nu este vãzut de trupurile trupeºti, dar este vãzut de cei duhovniceºti.
O, fiilor, fiilor, scris este în Scripturi: «Vai de omul
care-ºi pune nãdejdea în Dumnezeu numai pentru viaþa
aceasta!». Iatã, omul, pentru viaþa aceasta o pierde pe cea
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fãrã de sfârºit. Viaþa duhovniceascã este fãrã de sfârºit. Cine
duce viaþã duhovniceascã în trup, acela ºi-o continuã dacã
trupul trece în odihna lui pânã la învierea trupului cel nou.
Dar cine duce viaþã trupeascã în trup, acela sfârºeºte viaþa
trupului ºi trece la plata cea pentru fapta trupului, trece la
muncire grea, nu trece la viaþã duhovniceascã lângã Domnul
Iisus Hristos. Omul cel deºtept ºtie sã-ºi chiverniseascã viaþa
ºi îºi face rost de veºnicie duhovniceascã. Omul prost nu ºtie
ce este viaþa. El crede cã viaþa înseamnã numai vremea trupului, ºi stã nepãsãtor ºi îºi clãdeºte ce vrea el, ºi apoi terminã,
cã îi moare trupul, ºi apoi el vede cã a fost prost ºi cã s-a
înºelat. Ucenicii Mei n-au gândit ºi nu gândesc aºa. Ei, tatã,
gândesc cu sfinþenie ºi îºi aleg cerul pe pãmânt, ºi Eu îi trec
spre cele nemuritoare ºi veºnic mângâietoare, pentru cã plata
vieþii lor de cer pe pãmânt acolo îi conduce. Omul prost îºi
alege trupul ºi pe cele ce se vãd cu trupul. Lucrarea Mea cu
voi vreme de patruzeci de ani a fost o lucrare de urcare spre
cer, dar n-a vrut poporul Meu sã fie deºtept, ºi a rãmas cu
trupul peste el, bietul creºtin. Dar voi avea ºi fii deºtepþi, cã
bine este sã fie omul deºtept. Cel prost rãmâne trup ºi gândeºte ca omul trupesc. Cel deºtept se ridicã cu gândul ºi cu
inima la Omul Iubirii. Eu sunt Omul Iubirii. Eu sunt Cel ce
dau omului iubire ºi viaþã veºnicã prin iubire.
Omul care are trupul întinat în poftã trupeascã, acela
miroase urât înaintea cerului, ºi cerul nu-i dã deºteptãciune
unuia ca acela. Gândul unui astfel de om miroase urât, tatã,
iar duhul omului curat respinge duhul ºi trupul omului întinat.
Mare lucrare este sã fie omul deºtept. Omul deºtept se
numeºte numai acela care îºi alege iubirea cereascã ºi care o
creºte în el cu înþelepciune, aºa cum am fãcut Eu ºi urmaºii
Mei pânã la voi. ªi iarãºi zic: ferice de omul prost, adicã omul
fãrã iubire de Dumnezeu, care se întoarce ca Maria Magdalena, mironosiþa Mea cea iubitã, mai iubitã decât toþi ºi decât toate din vremea aceea. Ea a iubit cu putere pãcatul ºi
trupul, dar ºi mai mare iubire a dat când a venit dupã Mine ca
sã Mã iubeascã pe Mine. Cine Mã iubeºte pe Mine, acela nu
pãcãtuieºte întru nimic. Cine Mã iubeºte pe Mine, acela nu se
mai iubeºte pe sine, acela nu-ºi mai iubeºte faptele trupului,
ºi iubeºte faptele Duhului lui Iisus Hristos în trupul sãu.
O, ce mult am iubit Eu pe Maria, pe Maria cea din
Magdala! De ce am iubit-o aºa de mult? Pentru cã aºa ca ea
nimeni nu M-a iubit mai mult, ºi am hrãnit-o cu iubirea
Duhului Sfânt, ºi s-a fãcut mare în iubire ºi M-a iubit de
atunci ºi pânã acum, ºi veºnic Mã va iubi, ºi e mireasa Mea
Maria. Maria, fiica aceasta, s-a ridicat împotriva lui Pilat dupã ce Eu M-am aºezat lângã Tatãl. Ea n-a putut mult purta durerea aceasta ca sã Mã ºtie pe Mine cineva vinovat, ºi M-a
scos din vinovãþia cu care fusesem osândit ºi M-a mãrturisit
Dumnezeu din cer. Iatã iubire! Eu dupã înviere M-am arãtat
ei cel mai întâi, ºi dupã aceea celorlalþi. Ea era sigurã cã Eu
nu voi pieri ºi cã voi fi viu cu trupul. Ea credea ce i-am spus
Eu, cã Eu i-am spus cã a treia zi voi fi iarãºi viu. Toþi s-au îndoit, dar ea nu s-a îndoit nici un pic, ºi Eu la ea M-am dus
întâi înviat.
O, ce platã mare are credinþa în cele ce Eu, Domnul,
spun! O, fiilor, câte v-am spus Eu vouã prin cuvintele acestei
lucrãri! Iatã ce vã arãt Eu azi! Vã arãt pe copiii din grãdina
Mea, care au crezut toate cuvintele lucrãrii Mele, ºi de aceea
am împlinit ºi împlinesc prin ei, pentru cã ei au crezut ºi cred
ce le spun Eu. Fiilor, fiilor, credeþi în cuvintele Mele ºi nu vã
jucaþi cu ele. Cine se joacã cu cuvintele Mele, acela va avea
durere mare, ºi ruºine mare îl va cuprinde pe unul ca acela.
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Acela va fi prigonit de îngeri ºi de oameni. Fiilor, nu vã jucaþi
cu cele ce Eu am cuvântat peste voi. Dacã aþi fost pãcãtoºi,
faceþi ca Maria ºi iubiþi pe Dumnezeu, ca sã se înmulþeascã
harul în voi, ºi prin harul Meu în voi sã Mã iubiþi pe Mine. Înlocuiþi faptele trupului cu faptele duhului, cã este deosebire
între creºtin ºi între ucenic. Ucenicul nu se lasã condus de
simþuri, dar creºtinul se mai lasã, fiilor. Pânã acum ziceam
creºtin poporului Meu. De ce îi ziceam creºtin? Cã era sub
legea trupului, legea însuratului ºi a mãritatului; era sub lege
ºi nu sub har. Dar acum poporului Meu îi voi zice popor de
ucenici ºi de uceniþe care-ºi slujesc unii altora în iubire. De
aceea am învãþat prin fiii grãdinii Mele pe tinerii ºi pe tinerele din popor sã nu-ºi aleagã pe careva la care sã þinã cu sufletul, ºi sã þinã la toþi la fel, ºi sã þinã la Iisus Hristos, aºa cum
a fost lucrarea celor dintâi ucenici ai Mei, care mergeau unde
era nevoie în slujba Domnului ºi nefiind legaþi de nimeni ºi
de nimic puteau rãspunde lucrãrilor cereºti.
Cartea Mea urcã cu poporul din treaptã în treaptã. Citiþi
ºi vedeþi câtã vreme am vorbit cu trupurile acestui popor, ºi
tot trup a rãmas poporul, ºi mulþi ºi astãzi sunt trup. O, Mã
întreb acum, de ce, oare, a fãcut acest pãcat cel ce a venit în
poporul acesta dacã el n-a fost iubitor de Hristos, dacã a avut
de gând sã fie tot trup? Aceasta a fost mare smintealã, ºi vai
celui ce sminteºte pe cel micuþ la minte!
Vã roagã apostolii, vã roagã ucenicii Mei, vã roagã
mironosiþele ºi uceniþele Mele, care M-au iubit, fiþi ca ei ºi ca
ele în iubire ºi nu vã mai înjugaþi cu jug strãin de ucenicia
întru Hristos. Eu sunt Domnul, Eu sunt Mirele tãu, Eu sunt
soþul tãu, tânãrule ºi tânãra Mea din popor. Iatã câte mirese
am avut Eu. Aºa sã lucraþi ºi voi dacã vreþi sã fiþi scriºi ucenicii Mei. Maria din Magdala, mironosiþa Mea, a slujit apostolului Ioan, a slujit Maicii Mele dupã ce Eu M-am aºezat
lângã Tatãl, a slujit acolo unde era nevoie în lucrul lui Hristos.
Toþi ai Mei au fãcut aºa. Cine nu vrea aºa, acela sã iasã dintre
ucenicii Mei, ca sã nu fie smintealã pentru cei micuþi ai Mei.
Nu sta în poporul Meu dacã nu vrei cu Mine ºi cu cerul. Nu
sta, cã sminteºti dacã te dai drept ucenic în poporul Meu fãrã
sã fii ucenic. Trage-te afarã din popor ºi stai ca lumea cea din
afarã, ca sã nu creadã cei din poporul Meu cã tu eºti al poporului Meu.
Fiilor, cei ce s-au tras în lume ºi la trup, aceia n-au fost
din poporul Meu. Aceia au pãcãtuit amar de tot dacã au intrat
la aceastã masã. Aceia au fãcut ºi fac ca Iuda, ºi stau la cina
cuvântului Meu ºi iau bucãþica de pe masã ºi apoi fug ºi fac
faptele trupului ºi ale întunericului de trup. Nu vã smintiþi de
cel bãtut de vânt, de omul prost nu vã smintiþi. Omul prost
este omul care se alege pe sine, care-ºi alege voia inimii lui ºi
îndemnul cel trupesc. Vã spun vouã sã fiþi deºtepþi, tatã. Cine
iubeºte altceva în afarã de Iisus Hristos, acela nu este om
deºtept. Am nevoie de fii deºtepþi, tatã. Mãi fiilor, voi vreþi sã
fiþi deºtepþi? Dacã vreþi, iatã ce vã spun: bucuraþi-vã!
Bucuraþi-vã iubind pe Dumnezeu în vremea aceasta când
oamenii nu-L mai iubesc pe Dumnezeu.
Cobor pe Duhul Sfânt peste copiii grãdinii Mele ºi trec
prin graiul lor cu cuvântul învãþãturii cereºti.
Fiilor din grãdinã, Duhul Sfânt vã dã vouã astãzi limbã
nouã. Ridicaþi-vã rând pe rând în serbare cereascã ºi daþi
limba Duhului Sfânt peste ucenicii aceºtia. Eu în voi, ºi voi în
Mine, întru lucrare de Duh Sfânt. I-am chemat lângã iesle pe
fii ºi pe fete ca sã-i învãþaþi voi lucrarea de ucenici ºi de uceniþe, ca sã-i învãþaþi ce înseamnã bucurie, ºi bucuraþi-vã cu ei,
fiilor, ºi faceþi ucenici din ucenici. Învãþaþi-i sã se fereascã de
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pãcat, prin iubire de Dumnezeu, nu prin lupta cu pãcatul. Cine se luptã cu pãcatul, acela are încã altceva de fãcut pânã ce
va face lucrare de iubire pentru Dumnezeu. Sculaþi-vã la lucru, fiilor. Luaþi Duh Sfânt ºi daþi Duh Sfânt. Amin. Iatã, pãstorii stau ºi se uitã la voi aºa cum se uitau învãþãtorii templului când Eu vorbeam în templu la doisprezece ani ºi mai apoi.
Întâi învãþaþi, ºi dupã aceea cântaþi. Binecuvântat sã vã fie
cuvântul Meu în voi; binecuvântat sã fie Cuvântul. Eu sunt
Cuvântul, ºi sunt în voi. Intru în voi, ºi din voi intru în ucenici. Iatã, prin uºi nevãzute intru ºi ies, ºi lucrez prin voi. Pregãtiþi-vã, fiilor, cã veþi sta în faþa mulþimilor ºi le veþi învãþa
iubirea de Dumnezeu ºi învierea trupului ºi a sufletului.
Binecuvântaþi sã fiþi voi, apostoli ºi ucenici ºi uceniþe.
Binecuvântaþi sã fiþi voi, învãþãtori ºi tãlmãcitori ai cuvintelor
cereºti. Binecuvântaþi sã fiþi voi, priveghetori întru Duhul
Sfânt. Binecuvântatã sã fie împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh. Amin, amin, amin.
Hristos a înviat! Bucuraþi-vã, ºi iarãºi zic: bucuraþi-vã
întru Domnul vostru Iisus Hristos!
Pace vouã, pace vouã, pace vouã! Pacea Mea v-o dau
vouã, fiilor ai Ierusalimului nou! Amin, amin, amin.
24 aprilie/7 mai 1995

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului
Cuvântul este toiagul de pãstorire. Proorocie împlinitã: se vor face
douã tabere. Pilda credinþei lui Avraam. E dureros sã se facã oaia
lup. Cuvânt pentru România. Cântarea regalã.
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obor cuvântul Meu, îl cobor cu norii, ºi de deasupra grãdinii cuvântului Meu grãiesc cu voi, fii
ai grãdinii Mele. E grãdina Mea cu voi, ºi Duhul Meu suflã
peste voi cuvântul Meu. Luaþi aminte ºi înfiinþaþi cuvântul
Meu, ºi sã stea acest toiag în mijlocul Israelului Meu de azi.
O, ce popor am Eu azi! Am popor tare, dar am în el ºi
uscãturi rãmase. Ce fel de uscãturi? Am în poporul acesta, au
rãmas aciuaþi între fiii acestui popor, au rãmas ºi din cei ce nu
cred în lucrarea cuvântului Meu, ºi îºi fac lucrarea lor urâtã,
cã urâtã a fost lucrarea asta de necredinþã care ºi-a fãcut loc
sã stea ºi ea la masa aceasta. Dar Eu cobor cuvânt ºi vã amintesc cuvântul Meu prin care am spus cã se vor face douã tabere în acest popor, ºi se va rãzboi cel cu necredinþã ºi va
cleveti pe cel ce are credinþã, ºi va culca jos pe cel ce abia stã
în credinþã, cãci poporul cel de la mijloc a hulit pe Duhul
Sfânt al acestei lucrãri ºi a nãscut fii ai hulei ºi ai obiceiurilor
nãscute din necredinþã. Eu am dat poporului Meu cartea Mea,
cartea lucrãrii Mele, dar cei cârtitori, cei rãzvrãtiþi dau sã ridice cuvânt împotriva cãrþii. Vai lor, cã li se înmulþeºte pãcatul
hulei asupra Duhului Sfânt! De ce, oare, mãcar nu tace cel ce
s-a ales în tabãra cea opusã? De ce îºi grãmãdesc pãcate peste
pãcate? O, voi rãzbate prin greul acestei vremi sãrãcite de
Duh Sfânt ºi voi scoate pic cu pic toatã cartea, toatã vorbirea
Mea cu Israelul cel de azi. Pic cu pic voi înainta cu cei ce au
rãmas ºi cu cei ce se vor naºte din cei rãmaºi, ºi Îmi voi face
popor nou, cãci lucrarea Mea e mare, ºi prin ea va fi sã cobor
tot cerul pe pãmânt; tot ce este în cer trebuie sã coboare pe
pãmânt prin aceastã lucrare.
Dar voi, fii ai grãdinii Mele, fiilor prin care Eu trudesc
prin întunericul vremii, ba chiar ºi prin întunericul celor necredincioºi care stau la masa cuvântului Meu, fiilor din grãdinã, voi sã nu slãbiþi ºi sã nu vã temeþi de sãgeþile cele din
afarã ºi cele dinãuntrul poporului Meu. Nu vã temeþi, nu vã

temeþi, nu vã temeþi voi, cãci voi aveþi de lucrat cu Mine ºi
întru Mine. Nu vã temeþi, fiilor, cãci tot cerul este cu voi, ºi
vã înconjoarã sfinþii toþi, ºi îngeraºii toþi, ºi toate puterile cereºti vã ajutã ºi lucreazã prin voi ºi peste voi, cã voi sunteþi
mititei, ºi lucrarea aceasta este mare de tot, ºi vreau prin ea sã
împlinesc tot ce mai este scris în Scripturi, tot ce am cuvântat
prin prooroci pentru vremea de sfârºit ºi tot ce am cuvântat
Eu, Domnul, în cartea acestei proorocii care este cu voi, care
coboarã la voi de la Mine ºi se face cuvânt ca sã se împlineascã lucrarea Mea prin cuvânt, Eu în Tatãl, ºi Tatãl în Mine, cãci
aºa se lucreazã, fiilor ai Tatãlui ºi ai Fiului ºi ai Sfântului
Duh. Nimic nu se întâmplã în acest popor decât ceea ce este
proorocit. Este proorocit cã vor fi douã tabere în poporul
acesta, ºi iatã, sunt douã tabere, ºi iatã, am oi ºi am lupi, dupã
cum a fost rostitã proorocia. Cel ce nu crede sau cel ce alege
ce sã creadã, acela ce este? Cel ce merge de colo-colo pe la
cei slabi cu clevetitul ºi nu cu vorbirea despre Hristos, acela
ce este? Oaie, sau lup? Cel ce nu împlineºte cuvântul venit
întru lucrarea aceasta, cel ce nu mãnâncã din masa Mea, acela
ce este? Oaie, sau lup? Acela de ce vine? ªi iatã, unul ca acela
este vãdit întru lucrarea necredinþei lui ºi întru cele lucrate ale
lui. L-am rugat pe unul ca acesta sã nu mai vinã la masa Mea
cu poporul Meu. L-am rugat, ºi el nu ascultã. Are curaj sã Mã
înþepe, are curaj sã nu asculte, ºi îºi are locul în tabãra care
sfâºie oaia poporului Meu cu atingerea lui cea strãinã de ascultare dupã rânduiala mesei pentru cei ce au rãmas în ascultare de Dumnezeu ºi întru fricã de Dumnezeu. Eu Mi-am lãsat
trupul în mijlocul poporului Meu ca sã aibã poporul Meu, ºi
sã stea în foiºorul Meu poporul Meu, ºi sã nu mai stea la masã
cu cei fãrã de lege din lume. Eu Mi-am lãsat iubirea ºi am
pus-o pe masã, ca sã aibã poporul Meu iubire în blid, ºi iubirea Eu sunt. L-am iubit ºi M-am pregãtit ºi am venit sã Mã
dau poporului Meu întru rânduialã rostitã prin cuvântul Meu,
ca sã fie poporul Meu curat ºi spãlat ºi hrãnit la masa Mea.
Dar cine n-a iubit bucãtãria Mea, acela n-a crezut în cele
proorocite prin lucrarea cuvântului Meu, ºi de aceea n-a înviat prin credinþã unul ca acela.
La Avraam am trimis pe Melchisedec, ºi Avraam a
crezut ºi M-a primit, ºi Eu am rãmas întru Avraam ºi am binecuvântat pe Avraam. Acum am fii pecetluiþi de pecetea Dumnezeului Cel viu, dar nu am pe Avraam ca sã ies la el cu pâine
ºi vin din Sfânta Sfintelor cerurilor, cãci Avraam înseamnã
creºtin-ucenic, înseamnã ucenic al lui Hristos, înseamnã sã se
facã ºi creºtinul ucenic al lui Hristos, ca sã intre Hristos în el,
în cel ce crede aºa cum a crezut Avraam. Dar Eu voi face în
curând un popor credincios, cã de aceea am cerut mereu fiului
acestui popor sã fie credincios ºi ascultãtor, dar el n-a voit, ºi
a voit ca el ºi nu ca Mine, ºi n-am din fiii lui Avraam, n-am
fii cu credinþã nestrãmutatã aºa cum a fost Avraam, care a crezut ºi a împlinit tot ce i-am cerut. Tot aºa vorbeam ºi cu Avraam, tot aºa ca ºi acum vorbeam, ºi iatã, vã voi spune lucrarea
cea de atunci ºi lucrarea cea de acum.
Pe vremea lui Avraam am lucrat peste el, ºi el avea pe
Lot, rudenia sa, care ºi acela a crezut ceea ce credea Avraam,
ceea ce-i spunea Avraam de la Dumnezeu, Care vorbea, ºi a
crezut ºi Lot ºi s-a dus ºi el dupã Dumnezeu, împreunã cu
Avraam. Pe vremea venirii Mele din Fecioarã, tot aºa a fost.
A fost lucrarea ºi peste rudeniile trupeºti, ca sã lucrez cu binecuvântarea Mea peste cel ce avea sã creadã în Mine prin cei
peste care Eu vorbeam. Aºa a fost ºi azi, ºi Mi-am fãcut rudenii ca sã le iau cu Mine pe cale, aºa cum a luat Avraam pe
Lot, ºi rudeniile lucrãrii Mele de azi au fãcut tot ca Lot; tot
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aºa s-a întâmplat ºi cu acest popor pe care l-am fãcut rudenie
cu Mine. Mãi fiilor, ce pildã a fost aceea cu Lot? Iatã, tatã,
pildã vie pe care v-o arãt Eu vouã azi, cã iarãºi s-a repetat
aceastã lucrare, cãci Lot este ºi acum, ºi este viu în cei ce au
plecat cu lucrarea Mea ºi apoi au plecat din ea. Dar lui Avraam i-am înmulþit prin Mine neamul, ºi tot aºa voi lucra ºi azi,
cãci neamul cel dupã trup nu este deprins cu Mine, nu vrea cu
Mine. Cãci te-am luat cu Mine în lucru pe tine, cel ce ai crezut cã Eu sunt în vasul Meu prin care vorbeam pe pãmânt, ºi
tu ai tras la Mine cu tine pe rudenia ta, pe prietenul tãu, ca sã
fie ºi ei cu Mine ºi cu tine, ca sã vadã ºi ei pe Dumnezeu ºi
ca sã-ºi lucreze ºi ei scãpare ºi ocrotire pentru când va fi nevoie de ocrotirea Mea peste voi. ªi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ca ºi cu Avraam cu Lot, cã s-a certat creºtin cu creºtin pe cale ºi apoi s-au despãrþit ca Lot de Avraam, ºi s-a dus
creºtinul care a venit la Mine ca sã creadã ºi sã stea cu Mine,
s-a dus dupã aceea spre Sodoma, spre lume s-a dus, ºi s-a aºezat lângã lume ºi a lãsat lucrarea Mea ºi pe rudenia sa care a
rãmas cu Mine aºa cum a rãmas Avraam. Fiule tatã, dar ai
vãzut tu ce a pãþit Lot dacã a plecat de lângã omul lui Dumnezeu? Iatã, Eu n-am mai putut sã-l ocrotesc acolo unde era
el, în Sodoma. Îmi întorsesem gândul Meu de la el dacã el a
plecat de lângã binele Meu, de lângã omul lui Dumnezeu,
Avraam. A plecat Lot de lângã rudenia sa, a plecat din pricina
mãririi de sine, cãci se supãra pe Avraam de la avere, de la
lucrurile cele vãzute, de la vorbe, tatã, de la ambiþia ºi neumilinþa care vine de la om. Aºa pãþesc Eu ºi azi cu creºtinii la care dau sã Mã strecor cu sfatul Meu peste ei, cã se supãrã creºtinul când îi dau sfat, ºi mai bine pleacã de lângã Mine ºi de
lângã rudenia Mea, ºi mai bine se duce de lângã lucrarea Mea
pânã ce ajunge lângã lume, lângã Sodoma, tatã.
O, rãu e de omul mofturos ºi neprimitor de sfat duhovnicesc! O, rãu e de omul care se bizuie pe sine, cã acela cade,
fiilor, ºi pãþeºte ce a pãþit Lot, care nu s-a putut pleca spre
iubire ºi spre bunãtate între el ºi rudenia sa, Avraam. ªi când
s-a vãzut tare ºi bogat, s-a îngâmfat Lot, ºi Avraam nu s-a mai
putut împãca bine cu el, cã Avraam vedea ce este în inima lui
Lot, care trãgea spre mãrirea de sine, spre bogãþia de sine. ªi
ca sã nu se certe Avraam cu el, i-a dat voie sã plece sã-ºi ia
stãpânire ºi sã aibã stãpânire aparte. N-a stat Lot sub ascultarea celui mai mare, ºi a picat în grele ispite apoi, între oamenii lumii din Sodoma. Stãtea Lot în mijlocul stricãciunii ºi al
desfrânãrilor, stãtea ºi se gândea la Dumnezeu ºi se cãia cã a
plecat de lângã Dumnezeu, cã n-a ascultat pe Dumnezeul lui
Avraam, ºi a picat rob bietul de el, cãci Sodoma a fost jefuitã
de unealta care pedepseºte pãcatul, ºi a pierdut ºi Lot libertatea ºi avuþia, ºi ºi-a plãtit neascultarea. Dar Avraam a mers ºi
a întors din robie cetatea Sodomei ºi l-a aºezat ºi pe Lot la locul sãu. I-a fost milã lui Avraam, aºa cum ºi Mie Îmi era milã
de tine, creºtine, când te prindeau ispitele ºi robia pentru
neascultare, ºi Mã ridicam ca sã te izbãvesc, ºi ca sã faci apoi
voia Mea.
O, fiilor, mare a fost pilda cu Lot ºi cu Avraam, ºi iatã,
ea a mers mereu prin veacuri, ºi iatã, în poporul Meu cel de
la sfârºit am ºi pe Avraam, am ºi pe Lot; am ºi fii ai credinþei,
ca Avraam, am ºi fii ai mãririi de sine, ca Lot, cãci Lot n-a terminat de plãtit plata neascultãrii nici dupã ce a fost întors din
robie de cãtre Avraam. Cetatea lui Lot a rãmas tot în pãcate,
ºi Lot era în Sodoma cu casa sa, cu traiul sãu, ºi Eu am trimis
pe cei din cer sã ardã cu foc ºi cu pucioasã cetatea Sodomei,
cã erau grele pãcatele lumii din Sodoma. Dar pentru cã Avraam s-a rugat la Sfânta Treime ca sã-l scape pe cel drept din
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Sodoma, a gãsit Lot milã în faþa puterii lui Dumnezeu ºi a fost
scos din Sodoma cu o clipã mai înainte de cãderea focului ºi
a pucioasei din cer. Pentru Avraam, omul Meu cel credincios,
am întins mereu mâna dupã Lot, dar Lot a cãzut pradã neascultãrii. Greu e de omul care nu ascultã pe Dumnezeu. Greu
a fost de Lot ºi dupã ce a scãpat de focul Sodomei, cã a trãit
cu fetele sale într-o peºterã, ºi acolo s-au zãmislit fii din tatã
ºi din fiicã, ºi a ieºit seminþie din Lot, seminþie din beþie de
vin, cã rãu e de omul care nu ascultã de Dumnezeu, dar fericit este omul care rãmâne credincios Domnului ºi care-ºi pãstreazã seminþia sa pentru Domnul, cãci Avraam s-a rugat la
Mine ºi în cer pentru Lot, iar Eu Mi-am adus aminte de credinþa lui Avraam ºi am ridicat pe Rut din neamul lui Lot ºi am
scris-o în spiþa cea dupã trup din care Eu am rãsãrit la naºterea Mea din Maica Mea Fecioarã. Iatã, tatã, ce greu a fost
de bietul Lot, care a venit sã fie cu Dumnezeu ºi care a plecat
în lume apoi, cãci chiar dacã a fost el om drept, dar n-a scãpat
de pedeapsã în mijlocul lumii, cã soarta lumii e soartã rea, ca
ºi pãcatele ei, fiule.
Cu omul mândru ºi semeþ, cu omul care se bizuie pe
sine ºi care dã de lângã el sprijinul Meu pe pãmânt, cu un aºa
om e greu sã lucrezi ca sã-l ajuþi în greu. Oamenii au obiceiul
sã se bizuie pe Dumnezeu. O, când stai cum vrei tu, când nu
stai treaz, când nu faci toate cele plãcute Domnului, cum sã
te ajute Dumnezeu, omule care te bizui pe Dumnezeu? Pe
Dumnezeu sã te bizui atunci când Se bizuie ºi El în tine; altfel
nu, tatã. Ce sã le fac Eu creºtinilor care vor da de necazuri ca
Lot? Eu te-am strigat, poporul Meu, ºi te-am învãþat calea
scãpãrii, ºi tu, tatã, n-ai crezut în Mine. Te-ai dus ºi þi-ai fãcut
loc lângã fiii lumii, cã ai zis cã ºi fiii lumii sunt ai lui Dumnezeu; dar fiii lumii nu sunt fiii lui Dumnezeu decât numai
atunci când se nasc din cer, numai atunci când se întorc sã lucreze poruncile lui Dumnezeu ºi cuvintele lui Dumnezeu.
O, ce nepãsare urâtã ºi dezgustãtoare vãd în câþiva din
poporul Meu! Am câþiva care încã mai vin, cã am douã tabere
în poporul acesta; am ºi oi, ºi lupi, dupã cum am proorocit
prin Verginica. Dar Mie de lupi nu-Mi este fricã, ºi îi va ajunge pe ei frica cea plinã de durere, aºa cum s-a întâmplat ºi cu
Lot, care a luat în glumã credinþa în Dumnezeu, credinþa lui
Avraam. Nimic nu este mai urât înaintea Mea ca lupul care se
dã drept oaie între oi. Nu ºtie lupul cã oaia e oaie. Lupul zice
cã ºi oaia e lup, cãci lupul n-are minte de oaie. Eu sunt Acela
Care ºtie cine sunt oile. Eu sunt Pãstorul oilor, ba chiar ºi al
lupilor care se dau drept oi între oi, al oilor care se fac lupi
dintre oi ºi stau printre oi. Dureros lucru este, mãi fiilor, sã se
facã oaia lup. Oaia care se face lup, aceea sfâºie apoi, aceea
îºi foloseºte minte împrumutatã, dupã cum are nevoie în
semeþia sa.
Dar tu, poporul Meu, cel ce crezi cã Eu sunt Cel ce am
venit ca sã te pãstoresc ca pe Avraam, sã stai, fiule, sub povaþa Mea ºi sã te mângâi ºi sã te întãreºti din ea. Sã nu te sminteºti de cel ce a plecat ca Lot de lângã Avraam, ºi tu sã stai
strâns legat cu Mine ºi sã Mã aºtepþi cu ascultare ºi cu credinþã, cã Eu voi sta vãzut în mijlocul tãu curând, curând. Stai alipit cu Mine, ca sã te am începãturã nouã de om nou, de veac
nou, cã Eu, fiule, îþi voi adãuga popor mare la masa ta cu Mine. Mulþime multã va mânca la masa aceasta de înviere, la
masa cuvântului Meu, cãci omul va trãi mâncând cuvântul
Meu, ºi va creºte Dumnezeu în om. Amin.
Glasul lui Dumnezeu coboarã pe nori ºi se lasã auzit în
România. Glasul Domnului se vesteºte, ºi grãieºte Dumnezeu
din vãzduh peste România. Amin, amin, amin.
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Cuvântul lui Dumnezeu

Din nor în nor cobor cuvântul Meu pânã la ieslea cuvântului, pânã deasupra grãdinii cuvântului. Pace vouã, strãjeri ai cuvântului Meu! Amin, amin zic vouã: a venit vremea
sã hrãnesc mulþimile din masa cuvântului Meu pe care îl
cobor la voi. Eu, Domnul Iisus Hristos, grãiesc peste România.
Pace þie, România Mea! Pace þie, românule, poporul
Meu cel nãscut odatã cu Mine ca sã-Mi fii mireasã Mie la venirea Mea! Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Cel Unul nãscut
din Tatãl mai înainte de toþi vecii. Eu sunt Cel ce am înviat
acum douã mii de ani dupã ce Israel M-a dat la moarte pe cruce. ªi dacã Israel s-a lepãdat de Cel ce a venit de la Tatãl, iatã
ce Mi-a dat Tatãl dupã ce am înviat. Mi-a dat un Israel nou,
un neam nou pe care Tatãl l-a fãcut neam cu Mine, ºi de
atunci te am Eu de la Tatãl, Israele român, cãci Israel înseamnã popor credincios, popor ales. Tatãl Meu te-a ales la naºterea Mea, cã ºtia Tatãl cã Israel, poporul cel ales, Mã va lepãda
ºi Mã va rãstigni pe cruce, iar dupã învierea Mea Mi-a dat
Tatãl un dar nou, un popor nou, nãscut din cuvântul Meu, din
Evanghelia Mea cea nouã.
Hristos a înviat, Israele român! Am în mijlocul tãu o
grãdiniþã plinã de iubire, ºi peste care Eu cobor ploaia cuvântului Meu de la sfârºit. Românule, românule, sã nu fii necredincios. Sã crezi, fiule, cã Eu cuvintez de patruzeci de ani din
cer peste România. Românie, am în mijlocul tãu un popor mititel, luat din tine, ºi se numeºte poporul cuvântului lui Dumnezeu, ºi acest popor a auzit din cer cuvântul Meu ºi a scris
cuvântul Meu pe pãmânt, ºi cuvântul mãrturiseºte ca ºi acum
douã mii de ani, ca ºi acum ºapte mii de ani. Eu sunt Cuvântul. Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatãlui Treimii cereºti,
Care Se numeºte Dumnezeu. Numele Meu este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Israele român, România Mea, ai auzit, tatã, despre o
mulþime de dumnezei, cãci te-au împresurat duºmanii ºi au
venit la tine în hainã de oaie ºi îþi dau târcoale ca sã te scoatã
de la Mine, ºi pãstorii tãi dorm, iubito. Dar nu te mai pleca la
ºoapte strãine, cã Eu îþi spun þie sã nu ai alt dumnezeu afarã
de Mine. Eu sunt Dumnezeu nu numai pentru cã îþi spun, ci
pentru cã M-am arãtat cã sunt Dumnezeu. Dumnezeii care se
vestesc acum nu s-au arãtat ca Mine, nu s-au coborât din cer
ca Mine, nu s-au înãlþat ca Mine ºi nu sunt ca Mine, din cer.
O, Românie, ortodoxia Mea, tu ai pãstrat portretul
Meu, portretul împãrãþiei lui Dumnezeu, ºi nimeni nu l-a mai
pãstrat ca tine dupã ce Eu am înviat ca un Dumnezeu. Tu te-ai
nãscut din Mine, Israele român, Israele nou, ºi tu eºti Ierusalimul venirii Mele, precum cel de atunci a fost Ierusalimul
pãtimirii Mele, Ierusalimul durerilor Mele. Pe tine te-am ales
sã fii Ierusalimul gloriei Mele, ºi iatã, spre sfârºitul aºteptãrii
Mele Eu Mi-am ridicat din tine o mireasã ºi am pus pe ea straie noi ºi am suflat peste ea duh de om nou, dupã chipul ºi dupã asemãnarea Mea, precum am lucrat la început, ºi Mi-am
gãtit în tine sãrbãtoare ºi nuntã cereascã ºi masã cereascã de
nuntã, ºi vreau sã-Mi fii nuntaºã, Românie, popor ales de
Dumnezeu.
De patruzeci de ani stau ascuns cu Duhul Meu ºi cu
glasul cuvântului Meu în mijlocul unui popor mititel, luat din
tine, Românie; un popor martor, precum martori Mi-au fost la
început Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi Moise ºi Ilie ºi profeþii, ºi
mai apoi apostolii ºi ucenicii, martori ºi ai învierii ºi ai înãlþãrii Mele la Tatãl. ªi iatã acum ucenicii întoarcerii Mele întru cuvânt rostit din cer peste tine, Românie blagoslovitã de
Tatãl ºi de Fiul ºi de Duhul Sfânt! Nimic nu lucrez fãrã sã nu
fi vestit prin Scripturi. Numele Meu este Cuvântul lui Dum-

nezeu, din veac ºi pânã în veac. Eu sunt Cel viu. Eu sunt
Dumnezeul Cel rãstignit ºi Cel înviat. Eu sunt Cel ce am spus
cã voi fi cu ai Mei pânã la sfârºitul veacului, dar acum sunt ºi
cuvintez întru început nou, ºi nimeni nu înþelege numele
Meu. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, ºi nimeni nu
înþelege numele Meu.
O, fiule român, stau înaintea ta cu începutul cel dintâi,
ºi unesc sfârºitul cu începutul ºi grãiesc cu cuvântul din cele
cereºti, ºi fac cer nou ºi pãmânt nou, ºi voiesc sã-þi dau de
veste ce fac. De patruzeci de ani se scriu pe pãmânt cele ce
Eu grãiesc din cer, ºi am poruncit martorilor Mei sã punã pe
masa ta cuvânt din masa Mea, Românie, poporul Meu cel de
douã mii de ani. Ungerea ta de la Mine are douã mii de ani.
Ungerea ta cea tainicã, cea dupã rânduiala lui Melchisedec,
aºa precum este rânduiala Mea, ungerea ta te cheamã la Mine,
þarã românã. Aº voi sã vin sã-þi spun ce înseamnã þarã românã, dar vreau ºi tu sã vii. Eu vin, dar vino ºi tu, iubito, ºi sã fii
ca Avraam, care a crezut în Dumnezeu ºi care s-a numit pãrintele credinþei. Trec cu cuvântul Meu prin tine ºi iar îþi zic:
scoalã-te! Ascultã ºoapta Mea. Scoalã-te, iubito, vino, Românie, ºi ia apã cereascã din râul vieþii ºi spalã-þi urechile ca sã
Mã auzi, precum fiii grãdinii cuvântului Meu aud glasul Meu
care vine pe nori! Ia apã din acest râu al vieþii cea fãrã de
moarte ºi spalã-þi ºi ochii, ca sã-þi cadã solzii de pe ei ºi sã Mã
vezi, ºi spalã-þi ºi faþa, ºi spalã-þi ºi trupul, ºi ia pe tine veºmântul cel frumos de român ºi scoalã-te înaintea Mea, cã Eu
te vestesc cã vin spre tine ºi tu Mã vei vedea cã vin, dar
învaþã-te sã Mã vezi cu ochi cereºti, ºi nu mai fi pãmânt, ºi sã
fii pãmânt ºi cer, aºa cum Eu te-am lucrat la început. Eu sunt
Creatorul tãu. La început am fãcut cerul ºi pãmântul, ºi la
sfârºit te-am fãcut pe tine, Israele român, ca sã te pregãtesc sã
stai cu cer nou ºi cu pãmânt nou înaintea Mea la venirea Mea.
Vreau sã aºez peste tine cer nou ºi pãmânt nou, lucrate prin
cuvânt. La început a fost Cuvântul. Eu am fost Cuvântul la început, ºi tot Eu sunt ºi acum, la acest sfârºit. La începutul
sfârºitului Eu M-am nãscut din Fecioara mama Mea, ca sã fiu
Om ºi ca sã-l fac Dumnezeu pe om, ºi te-am întocmit pe tine
popor ºi te-am numit român, fiule. ªi iatã, precum din Israel
Mi-am ridicat o mânã de ucenici ºi am fãcut din ei sare pe
pãmânt, aºa ºi din tine, popor român, Mi-am întocmit martori
ucenici care poartã cuvântul Meu cel venit pe nori, ca sã am
martori ºi acum, la întoarcerea Mea pe nori, cã am fãgãduit cã
Mã întorc. ªi iatã-Mã prin cuvânt peste tine, fiule român, ºi
vreau sã te scoli ca ºi apostolii Mei de atunci ºi sã fii tu fiu
de samarinean, românule, poporul Meu. Ia cuvântul Meu ºi
uitã-te în el, ca sã Mã vezi ºi ca sã Mã cunoºti cã sunt venit
prin cuvânt, cãci îþi dau cartea Mea din vremea aceasta. Iatã,
Eu stau ºi bat la uºa ta, popor iubit de Dumnezeu. M-am dus
în casa Tatãlui Meu cu cuvântul Meu, dar nu M-au cunoscut
strãjerii casei, n-au deschis cuvântului Meu. Iatã, Eu stau la
uºã ºi bat, ºi nimeni nu rãspunde Celui ce strigã. Am venit la
tine, Românie, aºa cum am venit la Avraam când i-am vestit
nimicirea Sodomei ºi a Gomorei, ºi n-am nimicit nimic pânã
n-am vestit mai întâi. Nimic nu lucrez pânã nu vestesc cuvânt
mai întâi, aºa cum am lucrat prin prooroci în toate vremurile.
Vino spre Dumnezeu, România Mea! Vino, tatã, ºi nu
sta în necredinþã, cã ai în tine popor ca în Sodoma. Vino ºi
ascultã-Mi glasul, cã am în tine fii care cred ca Avraam, care
sunt fãgãduiþi sã fie. Vino spre trezire, cã omul fãrã Dumnezeu n-are ochi ºi urechi ca sã Mã audã. Vino, biserica Mea,
sã-Mi auzi glasul, ºi fã-te pildã de înviere peste omul cel
fãrã de veghere. Vegheazã ºi sunã din trâmbiþã ºi vesteºte
turma românã sã-ºi iubeascã pe Dumnezeul ei Cel adevãrat.
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Scoalã-þi pãstorii, România Mea, ºi pune-i de veghe peste
tine, cã au intrat în vatra ta dumnezei mincinoºi. Vatra ta e
sfântã, vatra ta e vatra Mea. Scuturã ºi mãturã vatra Mea din
tine, cã vin cu masã cereascã la tine, fiule român, ºi îþi dau sã
mãnânci cuvânt din cer.
Iatã cartea cuvântului Meu, cã am vorbit din cer în mijlocul tãu, Israele român. Am venit prin cuvânt sã te povãþuiesc spre împãrãþia cerurilor, sã-þi amintesc povaþã caldã ºi
proaspãtã din cer. Ia pe tine împãrãþia Mea, ia în tine împãrãþia Mea, ca sã ºtii cã vin, ºi vei vedea cã vin. Dacã acum nu
crezi, îþi voi mai spune iar cã vin, îþi voi spune când voi veni.
O, n-aº voi sã fii gol când voi veni. Sã nu arunci, fiule, povaþa
Mea, cãci strãbat cu ea vãzduhul ºi vin. De patruzeci de ani
vin cu povaþa Mea pe drum ascuns, pe cãrãruþã dositã, ca sã
nu prindã duºmanii cerului pe cei hrãniþi din cer. Am venit
mereu în ºoaptã, ºi mereu M-am pitit cu cuvântul Meu în
mijlocul tãu, dar acum strig tare. Deºteaptã-te, creºtine,
deºteaptã-te, române, ºi roagã-te Domnului Dumnezeului tãu,
cãci tu, Românie, ai coroanã binecuvântatã pe fruntea ta. Îngenuncheazã, poporul Meu iubit, ºi roagã-te aºa cum se roagã
Maica Mea Fecioarã. De la începutul tãu, þarã românã, ºi pânã
la sfârºitul rãutãþii se roagã Maica Mea Fecioarã pentru þara
românã, ºi strigã:
„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte,
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“.
România are coroanã de la Dumnezeu, ºi este reginã
România.
O, Românie, voiesc sã-þi dau înapoi rodul binecuvântãrii pe care l-ai înstrãinat de tine. Ascultã glasul Meu, glasul
Domnului Dumnezeului tãu. Eu grãiesc din nori deasupra ta.
Eu am munte binecuvântat, munte de tainã cereascã în mijlocul tãu. Ia cartea ºi mãnânc-o ºi te adapã din râul vieþii, care
curge din tronul Meu peste tine, cãci tu, Românie, trebuie sã
prooroceºti la popoare ºi la neamuri ºi la limbi ºi la împãraþi
vestea împãrãþiei cerurilor, vestea de cer nou ºi de pãmânt
nou peste tine, þarã aleasã de Tatãl Meu, vestea de înnoire a
omului, vestea de om nou, nãscut din cer. Amin.
Vino întru trãire sfântã, þarã creºtinã, ºi pliveºte-te de
spini ºi de ciulini, ºi sã fie ogorul tãu grâu curat ºi verde ºi
frumos, care sã stea la copt sub lumina cuvântului Meu, cã
vreau sã fac în tine pâine nouã, ºi cine va mânca din ea, sã se
facã fiu al învierii. Scoalã-te ºi vino, cã vreau sã-þi dau cãmaºã de înviere ºi viaþã fãrã de moarte, dupã cuvântul tãu, cãci
tu ai spus despre o þarã a tinereþii fãrã de bãtrâneþe ºi a vieþii
fãrã de moarte, ºi iatã, Eu vin la tine sã-þi dau viaþã înviatã,
cãci toate trec, dar cuvintele Mele nu trec, ºi vin spre împlinire. Apleacã-te, fiule român, ºi spalã-te în râul acesta, în cuvântul vieþii. ªi dacã nu vei face aºa, Eu te voi mustra ca sã
vii spre pocãinþã, cãci Eu te iubesc. Eu iubesc pe cei ce Mi i-a
dat Tatãl, dar vino în dragostea Mea, Israele român, cã nu
vreau, tatã, sã plângi la vederea slavei Mele. Vreau sã te învãþ
cu slava Mea ºi sã stai în aºteptarea Mea, cã vin curând, curând. Amin.
Pace þie, Românie! Iatã cartea cuvântului Meu. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aceasta este pecetea Dumnezeului Cel viu ºi adevãrat, care stã pe creºtetul
tãu, România Mea. Cel ce este de la Dumnezeu, acela ascultã
cuvintele lui Dumnezeu, iar cel ce nu este de la Dumnezeu,
acela nu ascultã cuvintele lui Dumnezeu. Cel ce este cu Mine,
acela nu este împotriva Mea.
Amin, amin zic vouã, Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu.
Mi-am lãsat trupul pe pãmânt, ºi cine nu mãnâncã pâinea care
a venit din cer, acela nu are viaþã întru el. Cel ce nu împlineºte
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poruncile lui Dumnezeu, acela nu are viaþã întru el, acela nu
poate avea viaþa Mea în el.
Duhul lui Dumnezeu grãieºte peste România. Dumnezeu grãieºte în limba românã. Pace þie, românule, poporul
Meu! Pacea Mea ºi înþelepciunea Mea cereascã sã coboare
peste tine, fiu de român, fiule creºtin. Ferice celui care crede
în Dumnezeu întru lucrare de sfinþenie ºi de înviere.
Pace þie, Ierusalime român, care vesteºti vestea împãrãþiei cerurilor! Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, ºi grãiesc
deasupra ta ºi spun: lumineazã-te, Românie, lumineazã-te,
Noule Ierusalime, cã slava Mea rãsare peste tine, ºi tu vei
vedea slava Mea, ºi multora o vei da spre zi de înviere, spre
început de veac nou, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.
1/14 mai 1995

Praznicul Înãlþãrii Domnului
Plânsul Domnului în mijlocul poporului cuvântului. Slava de azi a
cuvântului e mai mare decât în vremea proorocilor Moise ºi Ilie.
Învãþãtura lumii: rod luciferic.

H

ristos S-a înãlþat! Hristos, Cel ce este cu tine,
Israele. E zi de sãrbãtoare în Israel, iar Eu Mã
cobor cu hranã la poporul Meu.
Pace þie, Israele român! O, mare este între lucrãri lucrarea pãcii. Pacea nu vine de pe nicãieri decât numai de la Mine din cer. Am venit cu pacea pe pãmânt acum douã mii de
ani, dar puþini au împlinit lucrarea ei. Am venit ºi la tine cu
pacea cea de atunci ºi cu pacea cea de acum, cãci pe cât este
de mare durerea Mea cereascã pentru fãrãdelegile de pe pãmânt, tot aºa de mare este ºi lucrarea pãcii Mele, mai mare
decât acum douã mii de ani, cã vremea este grea de tot, grea,
mãi fiilor iubiþi, grea ºi înãbuºitoare pentru Mine ºi pentru
voi, cei mai mititei copilaºi ai Mei. Întãresc lucrarea Mea peste voi ºi vin mereu ºi rostesc peste voi acest cuvânt lucrãtor.
Pace vouã, pace vouã, pace vouã, cã voi nu pricepeþi îndeajuns câtã pace vã trebuie, cât de mult vã întãreºte aceastã lucrare fãrã de care nimeni nu poate în cer ºi pe pãmânt.
Vino, fiule scump, ºi ia cuvânt nou, cuvânt cald, ºi te
încãlzeºte, tatã, ºi te înfierbântã întru lucrarea lui Dumnezeu,
cã este greu fãrã Dumnezeu, mãi Israele tatã. Dacã tu þi-ai da
seama cât este de greu fãrã de Mine în vremea aceasta de azi
ºi de mâine, tu n-ai mai avea pe buze ºi pe inimã nimic decât
numele Meu ºi vorbire cu Mine, fiule. Vorbeºte cu Mine, tatã,
vorbeºte, copile de azi, cã e grea vremea, e grea ºi pentru tine,
ºi Eu te vãd în greu, ºi îþi spun sã vorbeºti cu Mine, ca sã fiu
Eu mereu cu tine, cã vremea e grea. O, tu n-ai voit sã Mã
crezi pe Mine, ºi Eu mereu þi-am spus de cele ce vor sã fie.
Eu de aceea am plâns mereu prin cuvânt, cãci cuvântul Meu
rostit mereu peste tine a fost un plâns al Meu înaintea ta, Israele tatã. Am plâns mereu prin cuvânt, cãci ce altceva se
poate numi stãruinþa Mea atâta timp pe lângã tine, poporul
Meu cel mic? O, fiule iubit, tu aºtepþi sã vin sã-þi cuvintez,
dar nu ºtii, tatã, ce mult aºtept Eu, cu mult mai mult ca tine
aºtept sã pot sã-þi vorbesc. ªi þi-aº vorbi mereu, mereu, dar
vremea e grea de tot ºi dã sã-Mi slãbeascã puterea fiilor Mei
cei strãjeri în calea cuvântului Meu.
O, Israele tatã, tu nu ºtii, fiule, sã înþelegi ce vorbesc
Eu cu tine, cã þi-am grãit cuvânt adevãrat ºi te-am rugat sã nu
te mai uiþi în lume, ºi þi-am spus aºa: «Vai þie, poporul Meu,
dacã nu Mã vei asculta sã nu te mai uiþi ca sã ºtii ºi tu ce pãþeºte lumea!». Lumea, tatã, va intra în rele tot mai mari, în du-
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reri tot mai mari, cã sfântul prooroc Ilie s-a dus în lume, tatã,
s-a dus ca sã Mã rãzbune pe Mine, Cel ce sunt defãimat ºi
batjocorit de lume ºi cãlcat în picioare de lume ºi de slujitorii
cei din lume, care stau în numele Meu în faþa omului din lume. Aceºtia stau, ºi în zadar stau, cã lumea se stricã din ce în
ce mai rãu, ºi peºtele îºi stricã ºi el capul din ce în ce mai tare.
Tot ce mai era sfânt s-a pângãrit, ºi nu mai este loc curat, ºi
proorocul Ilie s-a umplut de râvnã ºi de durere, cã e cu mult
mai rãu omul care se zice cã e creºtin, e cu mult mai rãu decât
Israelul cel din vremea aceea când Ilie plângea la Mine de
lipsa lui Dumnezeu din om.
O, poporul Meu Israel, Eu, tatã, þi-am spus þie cã tu eºti
mai mult decât Moise, decât Ilie; Eu aºa þi-am spus în vremea
lui Verginica. Umblã, tatã, în carte, cã acum ai ce învãþa, ºi
vezi cã Eu aºa þi-am spus. Þi-am spus sã fii mai mult ca ei
pentru Mine, mai tare în lucrare ca ei, cã þie, fiule, þi-am dat
mai mult decât le-am dat lor, þi-am dat ce n-am dat nimãnui
pânã la tine, ºi nu mai am ce-þi da, cã tot ce am avut, tot ce
am mai avut de dat þi-am dat þie.
Proorocul Ilie petrecea zi ºi noapte întru lucrarea râvnei dupã Dumnezeu. Atât de mult M-a iubit el pe Mine, mãi
fiilor, de M-a fãcut sã nu-i pot respinge nimic din cele ce el
cerea de la Mine întru râvna sa dumnezeiascã. Dar þie dacã
þi-am dat mai mult decât lui fãrã sã-Mi ceri cum Mi-a cerut
el, o, fiule tatã, tu cum se cerea sã fii, mãi Israele? Tu ai fost
cel mai miluit ºi cel mai ocrotit, ºi te-am pãstrat ca pe o podoabã cereascã a vremii de acum. O, ºi n-ai avut râvnã ca Ilie,
proorocul Meu, cã el plângea pentru fãrãdelegea lui Israel
care se urca spre Mine, ºi tu în loc sã plângi ca ºi el, tu stai în
mijlocul fãrãdelegii ºi nu te temi de unealta de nimicire a fãrãdelegii. Ia aminte, copilul Meu, cã trece Ilie proorocul,
trece peste tot, tatã. Întãreºte peste tine pecetea Dumnezeului
Cel viu, cã ºi Eu o întãresc, ºi mereu þi-o împrospãtez, cã
vreau, tatã, sã te am ºi sã te numesc unealta Mea din vremea
arãtãrii Mele, din vremea venirii Mele, cã vin curând spre
arãtare, vin, fiule, ºi tu sã crezi ce-þi spun. Eu în curând Mã
las vãzut, ºi vreau ca tu sã fii cu pacea Mea peste tine, ca sã
te bucuri în vremea celor ce se vor descoperi spre vedere. Mai
e numai un picuþ ºi aceastã lucrare va lucra descoperitã, ºi vei
vedea cum am lucrat Eu aceastã lucrare peste tine, Israele român. Vei vedea, tatã, cum am vorbit ºi cum vorbesc lângã tine
ºi deasupra ta. Vei vedea cum te-am purtat ºi cum te port Eu
pe tine în timpul acesta ceresc, cã tu eºti în timp ceresc, ºi
lumea e în timp pãmântesc. ªi tu, tatã, eºti în timp, dar tu eºti
cereºte, pentru cã aºa ai fost tu scris, ca sã fii poporul Meu ceresc în timp ºi sã fii lucru de mãrturie pentru ziua mãrturiilor,
pentru clipa judecãþii tuturor celor ce s-au petrecut în timp. E
greu timpul, tatã, dar am pãºit cu tine pas de veac nou. Am
scris început de pas peste timp, am scris cu tine sfârºit ºi început. ªi când vei vedea ce a purtat în taina ei ziua aceea de
Paºti când am fãcut pasul cu tine, o, te vei minuna, copilul
Meu, când vei afla ce am fãcut Eu prin tine în ziua aceea.
La naºterea Mea din Fecioarã Eu am despãrþit cele
douã lumi, ºi lumea de pe atunci n-a ºtiut ºi n-a simþit, cã puþini au fost aceia care au purtat taina plinirii proorociilor întrupãrii lui Dumnezeu între oameni. ªi dupã ce Eu am împlinit lucrarea care era proorocitã din vreme, M-am dus la locul
Meu, lângã Tatãl, dar nu M-am dus pânã n-am vestit prin îngeri întoarcerea Mea cea de acum. Cautã, tatã, în Scripturi, cã
vei gãsi glasul îngerilor care au spus cã voi veni în chipul cel
cu care M-am înãlþat la Tatãl. De atunci mereu cobor, ºi mereu Mã sui în chip nevãzut, ºi mereu lucrez în chip nevãzut de
om, dar la tine, poporul Meu, M-am lãsat prin cuvânt. La tine

am venit mereu de lângã Tatãl, ºi de deasupra ta am cuvântat
cuvântul Meu, ºi am lucrat peste tine patruzeci de ani, ca ºi
peste Israelul din vremea lui Moise. Atunci am avut pe
Moise, ºi acum am avut pe Verginica, pe trâmbiþa despre care
scria în Scripturi. Este scris în Scripturi cã Însuºi Domnul Se
va coborî din cer întru trâmbiþa Lui, ca sã învieze morþii la
glasul trâmbiþei. Fiule, crezi tu în cuvântul acestei Scripturi?
Crezi tu, tatã, cã Verginica a fost împlinirea acestei Scripturi?
Crezi cã ea este trâmbiþa lui Dumnezeu?
O, Verginico, fiica Mea prin care am coborât a doua
oarã ºi prin care Mã voi ºi lãsa vãzut cum am venit ºi cum voi
veni vãzut de tot ochiul! O, fiicã înþeleaptã, cã tu ºcoalã n-ai
avut, ºi de aceea ai fost înþeleaptã. Tu n-ai învãþat nimic de la
om, nimic de pe pãmânt, ºi ai învãþat învãþãturã din cer dacã
Eu am fost în tine, ºi ai bucurat pe Tatãl Meu ºi al tãu cu
îndemnul cel sfânt, pus peste turma Mea ºi a ta, cã mâncai cireºe ºi le adunai sâmburii, mãi Verginico, ºi puneai oiþele sã
facã rugãciunea „Tatãl nostru“ pentru fiecare sâmbure. Le
umpleai pumniºorii cu sâmburi, iar ei pentru fiecare sâmbure
rosteau un „Tatãl nostru“. Când era vreunul din ei bolnãvior,
tu ºtiai cã boala ºi durerea veneau de la cele lumeºti care intrau în el, ºi îl prindeai pe acela ºi îi dãdeai sâmburi ºi îl puneai sã zicã: «Tatãl nostru, Care eºti în cer, sfinþeascã-se numele Tãu, vie împãrãþia Ta, ºi sã se facã voia Ta aºa cum se
face în cer, ca sã fie tot aºa ºi pe pãmânt. ªi ne dã pâine, Tatã,
ºi ne iartã greºeala aºa cum ºi noi iertãm. ªi nu ne lãsa spre
ispitã, ºi ne izbãveºte de lucrul cel rãu». O, Verginico, cine,
tatã, mai vrea sã ºtie ce înseamnã sã se sfinþeascã numele Tatãlui în om, în creºtin, în fiul acestei lucrãri? Cine mai ºtie sã
creadã ce spune atunci când rosteºte «facã-se, Tatã, voia Ta,
precum în cer aºa ºi pe pãmânt»? Auzi tu, Verginica Mea, ce
spune aceastã rugãciune? Spune sã se facã voia Tatãlui ca ºi
în cer. Vorbesc cu tine, tatã, cã tu ºtii sã înþelegi. Cu cine sã
Mã mai înþeleg Eu, cu cine? Vreau sã Mã înþeleg cu poporul
tãu, cu poporul Meu pe care-l am din munca ta cu Mine, din
truda ta alãturi de Mine. Vreau sã rosteascã Israel rugãciunea
„Tatãl nostru“ ºi sã zicã sã se facã voia Tatãlui, precum în cer
sã se facã ºi pe pãmânt, ca sã fie pãmântul cer, ca sã fie cerul
pe pãmânt, ºi pãmântul în cer. ªi când zice Israel: «pâinea
noastrã dã-ne-o nouã, Tatã», când zice Israel aºa, sã Mã cearã pe Mine, cã Eu sunt pâinea care se coboarã din cer.
O, Israele, iatã, fiule, pâine. Mãnâncã, Israele, pâine
din cer. Mãnâncã, Israele, mãnâncã ºi nu sta flãmând, nu sta
nemâncat, nu sta. Þi-am dat, fiule, cãmarã de-a gata, ºi plângând am lucrat ca sã þi-o dau, sã ai ce mânca, sã ai, ca sã nu
mori, cã cine nu mãnâncã nu are putere cu Mine. Þi-am întocmit cãmarã. Verginica a strâns în cãmarã, iar fiii Mei cei lucrãtori de azi care umblã cu Verginica pe pãmânt, cu Verginica ºi cu Mine, aceºti fii merg plângând prin spini, ºi spinii le
rãnesc picioarele ºi mersul, ºi ei merg întãriþi de Mine ca
sã-þi rupã þie din pâine ºi sã ai pâine, Israele român. E grea
vremea, ºi ei merg, pentru cã Eu i-am tocmit ca sã-þi slujesc
þie cu ei, ºi tu sã stai la adãpost ºi la cãldurã ºi sã mãnânci,
Israele. Eu sunt pâinea care se coboarã din cer, ºi Mã fac cuvânt ºi Mã aºez în faþa ta. Mãnâncã, fiule, cu folos, ºi fii ca
Mine dacã mãnânci aceastã pâine. Omul din lume mãnâncã
minciuna ºi creºte prin ea ºi se numeºte omul minciunii. Tu
sã mãnânci cuvânt din cer, pâine din cer, ca nu cumva de
foame sã iei sã mãnânci din lume ºi sã te molipseºti de boala
minciunii, cã la ºcoalã numai minciuni ai învãþat, mãi Israele,
ºi iatã câtã muncã trebuie sã muncesc peste tine ca sã te curãþ
de grãsimea minciunii. Minciuna s-a fãcut grãsime ºi carne în
om, ºi a crescut omul în trup ºi în duh, a crescut din rodul
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minciunii. Nimic n-a fost adevãrat ce ai învãþat la ºcoala
omului mincinos care este în lume, ºi sã Mã crezi, tatã, ce-þi
spun. Nici mãcar de neamul tãu n-ai învãþat cu dreptate, ºi
când vei vedea povestea acestui neam aºa cum este ea în cer,
atunci te vei înspãimânta de minciuna pe care ai luat-o de la
cel ce te-a luat de la învãþãtura Mea cea din cer. Cartea cea de
pe pãmânt a luat o formã bine ticluitã de om, dar n-are viaþã
în ea, ºi este minciunã mare, fiule. Dacã tu vei vrea, vei crede
ce-þi spun, dar dacã nu vei vrea, vei rãmâne strãin de cele ce-þi
spun Eu acum. Cãci am trimis pe Moise la faraon, l-am trimis
cu cele învãþate din cer ºi l-am îmbrãcat cu puterea Mea, ca
sã-l trimit sã stric puterea care iese de la om. Lucrarea care
iese de la om seamãnã cu faþa lucrãrii Mele, dar e minciunã
ºi nu e adevãr. I-am dat lui Moise lecþie din cer, ca sã lucreze
cu ea peste omul cel fãrã Dumnezeu ºi sã-Mi învieze cu ea pe
Israel ºi sã-l scot pe Israel din lumea minciunii, ca sã fie al
Meu, sã-l scot din Egipt, sã-l scot de la oameni, ca sã fie cu
Mine ºi nu cu omul, ºi i-am spus lui Moise sã lase puterea
Mea sã lucreze vãzut, cãci l-am înzestrat cu cele adevãrate
din cer. I-am spus sã facã semne cereºti cu toiagul cel pe care
i-l dãduse faraon în Egipt la plecarea lui în pustie. Îi dãduse
faraon un bãþ, ºi Moise l-a luat cu el ºi l-a pãstrat, ºi când s-a
dus pe munte la Domnul, toiagul acela a primit lucrarea lui
Dumnezeu, ca sã lucreze împotriva lucrãrii omului ºi sã nimiceascã armele omului, care lucrau fãrã Dumnezeu. Moise a
fãcut semne cu toiagul înaintea lui faraon, ºi a chemat faraon
ºi pe înþelepþii lui, ºi au fãcut ºi aceia semne ca Moise, dar cu
toiagul lor. Fãcea ºi omul ce fãcea Dumnezeu, ºi se lupta
omul împotriva adevãrului ºi a puterii lui Dumnezeu. Fãcea
puterea minciunii, fãcea ºi ea semne ca semnele lui Dumnezeu, ºi aºa a lucrat duhul omului vreme de ºapte mii de ani
împotriva lui Dumnezeu, Care este din cer, Care vine din cer,
ºi mare ºcoalã este aceasta la om, ca sã-L rãstoarne omul pe
Dumnezeu, aºa cum a voit Lucifer sã facã. Ce a fãcut faraon
dacã s-a crezut mare ºi cu ºcoalã? Puterea lui Dumnezeu biruieºte mereu minciuna care imitã pe Dumnezeu, ºi de aceea
Mã doare când fiii lui Dumnezeu iau de la oameni sfat ºi învãþãturã pentru ei.
Nu e bunã învãþãtura care vine de la om, ºi n-am cu cine sã Mã înþeleg pe pãmânt. Toatã ºcoala care a ieºit de la om
a lucrat împotriva lui Dumnezeu, aºa cum toiagul filozofilor
Egiptului întãrea aceleaºi semne ca ºi ale Mele prin Moise, ca
sã desfiinþeze pe Dumnezeu ºi sã rãmânã numai omul cu
dreptatea lui.
Dreptatea omului se numeºte minciunã, fiilor. De ce se
numeºte minciunã? Pentru cã se pune în dreptul lui Dumnezeu ca sã se semeþeascã, pentru cã dreptatea omului n-a lucrat
altceva decât lucrarea lui Lucifer vreme de ºapte veacuri.
Dreptatea omului ºi ºtiinþa omului a fost rod din rodul cel semeþ al lui Lucifer, care a cãutat sã-l slujeascã pe om atunci
când omul cel dintâi s-a crezut singur mare. Învãþãtura care
este luatã din ºcoli l-a depãrtat pe om de Duhul lui Dumnezeu. ªi dacã n-am dreptate ce spun, ridicaþi-vã ºi dovediþi. O,
Israele, am dreptate, tatã. Omul nu mai are pe Dumnezeu, dar
are nevoie de Dumnezeu, ºi Îl cautã ºi nu-L mai gãseºte omul
pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu Se cautã, pentru cã nimeni
nu Mã poate gãsi pe Mine decât în om. Omul Mã poate gãsi
în el. Dacã Eu nu sunt în om, omul n-are de unde Mã gãsi. O,
de ce l-am fãcut Eu pe om? L-am fãcut ca sã Mã odihnesc în
el; l-am fãcut ca sã am locaº în el, ca sã stau în el ºi sã cresc
în el.
O, Israele român, Eu de aceea te-am nãscut pe tine.
Te-am nãscut, fiule, ca sã Mã odihnesc în tine, ca sã am locaº
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în tine, ºi ca sã stau ºi ca sã cresc în tine ºi ca sã fiu cu omul
prin tine, cã omul nu Mã are, fiule. Omul are altceva în el. ªtii
tu cum este un om care Mã are pe Mine în el? Fiule, fiule,
cautã-Mã bine în tine ºi gãseºte-Mã numaidecât ºi odihneºte-Mã în tine ºi lãrgeºte-Mi statul ºi împãrãþia Mea în tine,
cãci tu eºti tronul Meu, fiule din Israel, ºi de aceea te-am
nãscut din Mine, din cuvânt. Te-am nãscut din Mine ca sã fii
tu întru Mine ºi ca sã fiu Eu întru tine. De aceea þi-am spus:
mãnâncã, fiule, mãnâncã cu foame cuvântul Meu. Mãnâncã,
fiule, cuvânt, cãci þi-am dat cãmarã ca sã ai, ºi sã n-o þii închisã, ºi sã stai numai la masã, cã e vremea sã creºti mare,
mare de tot, sã poþi da mâna morþilor sã se scoale ºi sã stea pe
picioare. Dar ai grijã, tatã, sã mãnânci ºi pâine caldã, fiindcã
Eu trebuie sã fiu veºnic viu ºi veºnic cu tine. Iatã, Mã dau þie.
Azi e sãrbãtoare de masã nouã, ºi vin cu pâine caldã ºi proaspãtã, ca sã te împrospãtez ºi ca sã te întãresc, cã te vãd slãbit,
fiule tatã. E vremea grea, ºi te vãd slãbit, ºi vin ca sã suflu
peste tine ºi sã te înfiripez. Vin sã fiu cu tine ºi sã-þi spun: pace þie! Ai nevoie de pace multã, de pâine multã, cã e vremea
grea, fiule din Israel, ºi ar fi sã fiu mereu cald pe masa ta, copilul Meu, dar vremea cea grea dã sã-Mi slãbeascã pe fiii cei
strãjeri în calea cuvântului Meu. O, Eu de aceea þi-am spus sã
fii bun ºi sã fii tare ºi sã fii sãnãtos cu duhul ºi cu trupul, Israele iubit, ºi fiecare sã fie tare cu Mine, cã dacã piciorul sau
mâna sau ochiul sau auzul sau graiul sau duhul lui Israel e
slab, slãbeºte tot trupul din pricina unui mãdular slab. E vremea sã fii sãnãtos în toate, copile din vremea aceasta grea, dar
pentru asta trebuie sã-Mi faci locaº tare în tine, tatã, ºi trebuie
sã ai semn întãrit pe tine, pe creºtetul tãu, ºi trebuie mereu sã
lucrezi ºi sã trãieºti în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, amin, cã aceasta este pecetea Dumnezeului Cel viu,
care este pusã peste tine, fiule român care te numeºti Israel.
ªi mai ai ceva de fãcut alãturi de Mine, ºi iatã ce ai: sã plângi
cu Mine, cã rãu Mã doare în vremea aceasta de la pãcatele lumii. Mã doare, cã trebuie sã Mã las vãzut; Mã doare, cã lumea
nu ºtie de lucrarea proorocului Meu Ilie despre care scrie în
Scripturi cã va sã pregãteascã ziua ºi calea arãtãrii Mele.
Fiule tatã, este scris sã tragi uºa inimii tale ºi sã stai
ascuns în Dumnezeu, sub aripile lui Dumnezeu pânã la ziua
bucuriei, tatã, ºi sã lucrezi ce þi-am dat ºi sã te împodobeºti cu
podoabele curãþiei ºi ale sfinþeniei cereºti, cã nu va fi ochi pe
pãmânt ºi în cer care sã nu priveascã la tine, cã vei fi cãutat,
poporul Meu, ºi cine va voi sã te gãseascã dupã adevãr, acela
trebuie sã ia sã mãnânce cuvântul Meu ºi sã-l lucreze ºi sã-l
pãzeascã, iar cine te va cãuta pe tine, acela Mã va gãsi pe
Mine, dar tu sã nu te temi. Nu te teme, Israele, cel ce eºti cu
Mine. Nu te teme, popor al mângâierii, cã tu eºti mângâierea
Mea, ºi de aceea vin ºi te mângâi mereu cu mânã caldã, cu cuvânt cald ºi nou ºi proaspãt, ca sã te bucuri aºa cum te bucuri
când scoþi din cuptor pâinea cea caldã ºi crescutã ºi rumenitã
prin foc. E bunã hrana din cãmarã, dar e bunã ºi cea caldã, ºi
sã nu te mulþumeºti cu pâinea cea din legãturã, cã am pâine ºi
în mâna Mea, pe care o cobor când vin, cã Eu de aceea vin.
Iar pe cãmarã sã nu te faci stãpân, tatã. Sã nu te faci aºa, ºi sã
fii supus, supus ºi aplecat aºezãrii Mele cu care stau înaintea
ta, cu care-þi slujesc þie, Israele, poporul Meu. Sã nu te semeþeºti ca un om bogat care ai cãmarã, cãci pâinea este din cer,
nu de la tine. Cine mãnâncã, sã-I mulþumeascã Celui ce-i dã,
cã Eu sunt Cel ce Mã dau þie în dar.
Vegheazã cu Mine alãturi în vremea aceasta, Israele, ca
sã poþi omorî din calea ta tot duhul cel strãin, ºi sã nu pãþeºti
ca Israel cel de atunci care n-a voit sã Mã asculte când Eu i-am
spus prin Moise, i-am spus sã omoare din cale pe tot neamul
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strãin. De ce i-am spus, tatã, sã omoare pe tot neamul din
cale? I-am spus aºa, ca sã ºtie sã nu se aplece, sã nu se uneascã cu cel ce este strãin ºi ca sã-Mi spurce seminþia cea binecuvântatã de Mine, dar Israel n-a fãcut aºa, n-a ascultat, ºi
s-a amestecat cu trupurile de pe cale ºi s-a prãbuºit Israel, ºi
n-am rãmas cu el. Fiule de azi, Eu îþi amintesc mereu despre
lucrarea neascultãrii ca sã te fac copil ascultãtor, ca sã nu te
las sã pieri din cer, tatã. ªi sã ºtii cã nici un fiu al acestei lucrãri care nu a ascultat nu va scãpa de pedeapsa neascultãrii.
ªi precum pentru ascultare va veni dreptatea ºi bucuria, tot
aºa pentru neascultare ºi pentru întinarea duhului ºi a trupului tot fiul neascultãrii va primi ce este de primit.
O, nu mai este vremea bucuriei, ºi lumea nu ºtie nimic.
Atât mai este bucurie, atât a mai rãmas bucurie pe pãmânt,
când Eu, Domnul, Mã bucur cu tine, fiule, poporul Meu, ºi
când tu te bucuri cu Mine întru serbare cereascã. Tu nu trebuie, tatã, sã te întristezi în neputinþele tale, cã ele sunt ale Mele,
ºi sufãr cu tine, ºi nu sufãr singur, cãci am cu cine sã-Mi împart suferinþa, ºi aceasta este o iubire mare de la tine spre
Mine. Sunt suferinþe între suferinþe în tine, Israele. Este suferinþã ºi pentru pãcate, ca sã se ºteargã; este suferinþã ºi pentru
umilinþã, ca sã te þinã Domnul lângã El; este suferinþã ºi pentru lucrul ce este de lucrat, dar puþini în Israel au aºa suferinþã
care vine de la greul lucrului lui Dumnezeu. Este suferinþã
care vine din necazul ce-l are duhul rãu pe fiii poporului Meu,
dar aceasta se biruieºte prin unirea cu Mine, prin credinþa cea
bunã ºi prin lupta cea frumoasã, dusã în numele Meu.
Israele fiule, cere, tatã, cu credinþã, cere de la Mine biruinþã asupra rãului, ºi Eu îl biruiesc ºi lucrez cu tine împotriva rãului, tatã, dar sã nu ai nici un fir de lume în tine, sã nu
ai amorþire, sã nu ai nepãsare, sã nu ai clipe fãrã Mine, tatã.
Nu te mai teme, Israele, atunci când Mã asculþi pe Mine, nu
te mai teme. Ascultã-Mã pe Mine ºi sã nu te temi în vremea
ascultãrii. Sã te temi în vremea neascultãrii. Sã te temi în vremea când Mã laºi sã slãbesc în tine. Dar când Mã ai pe Mine,
nu te teme, tatã, cã Eu te ocrotesc chiar dacã simþi apãsarea
vremii. Israele, îþi trebuie veghe mare, tatã, ºi trebuie sã Mã
ceri mereu ºi sã-Mi ceri Mie îngeri veghetori ºi ajutãtori ºi lucrãtori, ºi sã-Mi ceri în ajutor sfinþii, cã sfinþii stau înaintea
Mea ca sã-Mi spunã cã n-au de lucru. Cheamã, tatã, sfinþii, cã
ei stau între Mine ºi tine ca sã lucreze pentru tine ºi pentru
cer, ca sã lucreze peste vremea aceasta.
O, Verginico, sã fie mereu binecuvântatã lupta cea pentru poporul tãu, cã mare a fost taina trupului tãu între cer ºi
pãmânt. Copiii tãi sunt slãbiþi, unii de teamã, alþii de neputinþã, alþii de dureri ºi de mâhniri. E grea vremea, tatã, ºi Ne trebuie lucru cu putere de cuvânt, ca sã se împlineascã tot cuvântul. Mã uit la tine cât lupþi ºi cât alergi, Verginico, ºi de
aceea am amintit fiilor Noºtri cum îi învãþai tu sã se roage Tatãlui pentru ca sã-i scape de cel rãu, pentru ca sã le dea pâine
ºi pentru ca sã vinã cerul pe pãmânt. Dar acum sã înþeleagã
fiii tãi ºi ai Mei, sã înþeleagã ce spune rugãciunea aceasta,
cãci Tatãl voieºte ca sã fie precum este în cer, aºa voieºte sã
fie în acest popor, voieºte sã fie ca ºi în cer.
Verginico, astãzi nu mai grãiesc despre cei ce nu ascultã încã nici acum. Azi grãiesc cu cei ce sunt înrãdãcinaþi, ºi le
spun sã nu se teamã de furtuni, ºi sã se bizuie pe Tatãl ºi pe
Fiul ºi pe Duhul Sfânt. Nãdejde se numeºte aceea care nu se
îndoieºte în lucrul ei.
Fiilor, fiilor, Eu v-am iertat pãcatele, iar voi sã nu le
împrospãtaþi, ºi sã învãþaþi bine lecþia aceasta ºi sã staþi în ea,
tatã, cã Verginica plângea mereu la Mine când eraþi în suferinþe, ºi Eu o ascultam, ºi ea se fãcea ispãºitoarea greºalelor

voastre, ºi Eu slãbeam în lucru, cã ea nu mai avea putere ºi
pentru Mine. Ea se punea în lucru numai pentru ocrotirea lui
Israel, ºi când sã-l mai ºi îndrept pe Israel, ea nu mai putea de
durerile ºi de zdrobirile pe care le primea în locul celor ce-ºi
fãceau rost de suferinþã.
O, poporul Meu, ce crud ai fost tu cu trâmbiþa Mea!
Veneai, tatã, ºi puneai pe ea numai suferinþã. Toatã suferinþa
ta o aduceai la ea, ºi Mi-ai zdrobit-o, fiule, ºi zdrobitã am
luat-o când am luat-o. Pânã în ultimele clipe numai ai
zdrobit-o, Israele, cã tu pãcãtuiai amar, poporul Meu. Mãi
tatã, când vei da ochii cu ea, vei vedea pe ea ranele pe care i
le-ai fãcut. Ea te învãþa sã fii sfânt ºi curat, ºi tu trãiai ca lumea, ºi veneai apoi ºi te numeai fiul ei, ºi ea, ca o mamã, te
mângâia ºi suferea ºi se sufoca de mirosul pãcatelor tale, ºi tu
nu ºtiai ce pildã vie a fost ea înaintea ta. Iatã, tatã, ai de ce sã
plângi. Plângi, poporul Meu, cã trupul acesta va fi arãtat þie
spre mãrturie. Plângi, tatã, ºi fã-i rost de vindecare mai înainte de arãtare, cã peste o clipã te vei întâlni cu ea. Sã-þi plângi
pãcatele prin care tu ai rãnit-o, cã ea a stat ca o bubã vie în
mijlocul tãu, ca un jertfelnic a stat, ca un cuptor încins în care
erau aruncate toate fãrãdelegile lui Israel. Sã plângi, copilul
Meu, ºi sã-I spui Tatãlui sã ºteargã de pe ea toate semnele
rãmase de la loviturile tale. Împacã-te cu ea, Israele, cãci ea a
fost cortul Meu în care Eu am stat înaintea ta. În vremea lui
Moise M-am fãcut stâlp de nor ºi de foc, ºi din nor ºi din foc
am vorbit cu Moise înaintea lui Israel. În vremea ta, Israele,
M-am fãcut cuvânt ºi foc în trupul lui Verginica, în stâlpul
acesta care s-a numit trâmbiþa lui Dumnezeu. Ea aleargã dupã
tine mereu. Ea are cu ea cete cereºti de sfinþi ºi de îngeri. Ea
te înconjoarã ca sã nu pieri, fiule. Ea are fii lucrãtori, ºi Mã
cere mereu sã cobor ºi sã cuvintez peste tine, ºi Îmi zice:
„Rosteºte, Doamne, cuvântul Tãu pânã în clipa când toate se
vor lãsa vãzute în lucru, dupã cum lucreazã toate. Dã-le,
Doamne, hranã caldã ºi încãlzeºte-i ºi tãmãduieºte-le mâhnirile ºi alungã-le teama, cã e vremea grea. Nu-mi lãsa copiii
fãrã de cuvânt. Rosteºte cele bune peste ei ºi împlineºte,
Doamne, tot ce rosteºti peste Israel“.
O, Verginico, e grea vremea, tatã, ºi voi lucra cu putere
de cuvânt. Amin. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, Eu, Domnul Iisus Hristos, rostesc cuvânt. Binecuvântat
este poporul Meu Israel, iar peste cel binecuvântat sã nu aibã
putere nici un rãu, nici o mâhnire, nici o durere. Amin.
Israele, poporul Meu, întãresc peste tine pecetea Dumnezeului Cel viu, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. Israele, poporul Meu, întãreºte-te sub pecetea
Dumnezeului Cel viu ºi sã nu ridici mâna ta ca sã ºtergi
aceastã pecete de pe tine. Amin.
Popor al Domnului, scoalã-te din toate neputinþele tale
ºi le biruieºte, cã Eu, Domnul, îþi poruncesc aceasta. Amin.
Scoalã-te, tatã, ºi aºa sã stai, ºi sã nu te gãseascã culcat neputinþele care se luptã împotriva ta ºi a Mea, cã dacã chiar neputinþele te gãsesc culcat, dau sã se aºeze peste tine. Scoalã-te,
poporul Meu, ºi stai în picioare, ºi stai înaintea Mea. Amin.
Scoalã-te dupã cuvântul Meu, nu te scula cum vrei tu sau cum
se întâmplã. Scoalã-te ca Mine ºi nu ca tine. Amin. Pecetluiesc cu „Amin“ tot cuvântul Meu. Þie îþi zic: scoalã-te, Israele, scoalã-te, tatã, ºi de dormit sã nu dormi, cãci Eu sunt înaintea ta ca sã fim treji ºi lucrãtori. Dacã ai în trupul tãu neputinþã ºi slãbire ºi moleºealã, Eu intru în tine ºi scot afarã tot
duhul cel supãrãtor ºi zic: binecuvântate sã fie mãdularele duhului ºi ale trupului tãu, Israele, fiul Meu. Fiecare fiu al tãu,
poporul Meu, sã fie pecetluit cu pecetea Dumnezeului Cel
viu. Amin.
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Fiilor, fiilor, Eu sunt vindecarea, Eu, cu sfinþenia Mea
în voi. Priviþi numai la Mine ºi nu în lãturi ºi nu în spate; numai la Mine, tatã. Luaþi din mâna Mea împãrãþia Mea. Luaþi
în voi împãrãþia Mea. Credeþi în Mine ºi nu vã îndoiþi. Credeþi în Mine ºi nu în om. Strigaþi la Mine ºi nu la om, cã voi
sunteþi fraþi împreunã ocrotiþi de Dumnezeu. Cel ce crede în
Mine, sã ºtie cum sã creadã, cã ºi Eu trebuie sã cred în acela
ca sã se poatã spune cã acela crede în Mine. Feriþi-vã de rãu,
cã ºi Eu vã feresc. Aceasta înseamnã sã credeþi în Mine. Fiilor, nu mai lãsaþi pe voi neîmplinirea cuvântului lui Dumnezeu, ºi abia dupã aceea veþi avea toatã uºurarea. Fiilor, fiilor,
cãutaþi-vã peste tot, sã nu aveþi neîmplinire pe voi. Cuvântul
Meu sã fie cuvânt împlinit pe voi ºi peste voi. Fiilor, fiilor, nu
vã mai lãsaþi sã semãnaþi cu lumea. Sã vã fie ruºine când nu
puteþi scãpa de asemãnarea cu lumea. Mãi fiilor, trupurile
lumii vor fi sub sabie. Fugiþi, tatã, ºi staþi acasã lângã Dumnezeu ºi puneþi pe voi ºi pe casele voastre pecetea Dumnezeului Cel viu ºi nu vã temeþi sub aceastã pecete. Israel ºi-a uns
uºorii uºilor cu semnul Mielului jertfit. Voi, fiilor, tot aºa sã
faceþi ºi sã staþi unºi cu mir ºi cu apã ºi cu sfinþenie, ºi sã staþi
sãraci cu duhul, ºi sã aveþi Duhul lui Dumnezeu. Amin. Depãrtaþi-vã de cei ce numindu-se fraþi cu voi nu împlinesc cele
pentru ocrotirea cea de la Mine. Cine nu vrea sã fie ocrotit sã
se tragã într-ale sale întru care stã ºi sã nu stea între cei ce
ascultã, ºi Eu voi împlini acest cuvânt. Amin.
Din nou vã spun vouã, celor lucrãtori, vã spun sã ascultaþi. Nu mai primiþi nici un fel de cuvânt de la cei ce nu împlinesc lucrarea harului Meu de azi. Fiþi atenþi voi, da sã fie
da, ºi nu sã fie nu. Nu daþi voie celor neîmplinitori sã vorbeascã în dreptul lucrãrii de har care se mãreºte tot mai mult
peste fiii care s-au tras în dreapta pentru ascultare ºi lucrare.
Învãþaþi poporul sã-ºi cântãreascã vorba ºi rostirea celor dinãuntrul inimii. Vreau sã-l feresc de pânda duhului rãu pe poporul Meu cel ascultãtor. Cel ce nu iubeºte împãrãþia cerurilor, pe acela sã-l ºtie tot poporul, ca sã fie poporul Meu pus
deoparte pentru Mine ºi în dreapta Mea. Iar voi, cei ce Mã ascultaþi, nu vã temeþi de cele ce sunt pe pãmânt. Ele nu se vor
atinge de cei ce au pecetea Dumnezeului Cel viu. Cel ce este
mare, acela sã fie mic înaintea Mea, ca sã pot lucra prin el lucrarea Mea.
Israele fiule, Eu, Domnul Iisus Hristos, iau de pe tine
toate neputinþele, iar tu sã te odihneºti frate în frate ºi nimic
sã nu faci de la tine ºi îþi va fi þie bine. Amin.
Israele tatã, lucreazã ºi nu sta fãrã de lucru. Lucreazã,
tatã, ºi nu te lãsa greu, ca sã nu fii greutate nici pentru Mine,
nici pentru fratele tãu. Lucreazã smerenie, fiule, cãci prin
smerenie vei cãpãta ocrotire ºi sãnãtate ºi bucurie ºi pace în
inimã ºi înþelepciune prin smerenie, cã rãu Mã simt Eu cu cel
mândru lângã lucrarea Mea. De cel mândru fuge cel drept ºi
cel umilit. De cel mândru fuge ºi ajutorul de la Dumnezeu.
De cel mândru fuge ºi binele, fuge ºi pacea, fuge ºi sfinþenia
de cel mândru. De cel smerit ºi umilit ºi aplecat cu duhul se
apropie pacea ºi iubirea lui Dumnezeu, ºi totdeauna Duhul
Sfânt îl hrãneºte pe cel smerit cu inima, ºi toate ale lui sunt
spre pace ºi spre bucurie cu cerul.
O, fiule al cerului, þi-am dat putere sã-þi lucrezi binele
peste tine. Þi-am dat putere sã stai tare ºi sã fii de temut duhului rãu. Ia aceastã putere, ºi întreitã sã-þi fie datã de la Dumnezeu, ºi prin lucrarea ei sã ajungi sã ai împãrãþia cerurilor
înãuntrul tãu. În împãrãþia cerurilor este tot cerul. Israele,
fiule al cerului, tu eºti cer nou ºi pãmânt nou, dar sã fii. Tu
eºti tron de odihnã pentru Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, dar sã fii.
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Tu eºti scãpare celor ce vor alerga spre Dumnezeu, dar sã fii
ºi sã binecuvintezi pe Dumnezeu întru smerenia ta. Amin.
Aºa au spus îngerii înãlþãrii Mele, cã voi veni aºa precum M-am suit la cer. Dar tu sã ºtii sã fii credincios, cãci toate
cele rostite sunt adevãrate întru Dumnezeu. Învaþã din ºcoala
cerului, cã tot ce se învaþã de pe pãmânt e numai minciunã.
Minciunã se numeºte orice lucrare fãrã Dumnezeu. Iatã, Israele, înþelepciunea cea din cer îi ia locul celei de pe pãmânt.
Îl voi ruºina pe omul cel ce s-a dat drept învãþãtor, drept ºtiutor. Voi veni la tine, poporul Meu, ºi îþi voi vorbi, tatã, despre
minciuna înþelepciunii care vine de la om, ºi vei înþelege cã
omul fãrã Dumnezeu este om fãrã duh ºi este dat în folosinþã
duhului rãu de bunãvoia sa. Cine iese de sub mâna Creatorului, acela cade din cele adevãrate. Dar tu, poporul Meu, sã
fii mângâierea Mea, sã fii popor al mângâierii ºi al iubirii veºnice, ºi sã creºti, tatã, prin binecuvântarea Mea, ºi sã fii un
popor fãrã de moarte ºi sã stai înaintea Mea întru venirea Mea
ºi sã fii poporul mângâierilor Mele. Amin.
Hristos S-a înãlþat! Iar Cel ce S-a înãlþat a venit la tine,
Israele român, cãci aºa este scris în Scripturi. Amin, amin,
amin.
19 mai/1 iunie 1995

Sãrbãtoarea sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena
Scriptura este Cartea Adevãrului. Omul cel nou este minunea lui
Dumnezeu. Legea raiului, din nou pe pãmânt. Omul ºtiinþei a ispitit
tainele facerii. Împlinirea cuvântului Domnului este învierea cea
dintâi.

I

ar ºi iar cobor la Israel, cãci scris este în Scripturi
cã precum M-am suit la cer, tot aºa voi ºi coborî,
ºi iatã, cobor mereu. Cobor, cã scrie în Scripturi, ºi Eu trebuie
sã împlinesc Scripturile toate, pânã ce nu va mai rãmâne nimic din Scripturi neîmplinit. Precum M-am înãlþat, tot aºa ºi
cobor, ºi nimeni nu se coboarã din cer decât cel ce se suie. Ferice celui ce se suie la cer cã acela ºi coboarã, precum este
scris cã cine nu se naºte din cer nu poate fi al împãrãþiei cerurilor. Amin.
Israele, Israele, scumpul Meu popor, Eu din cer M-am
coborât când M-am nãscut din Fecioara mama Mea. Mãi copilul Meu, Eu de aceea M-am putut sui la cer în ziua înãlþãrii,
pentru cã am fost nãscut din cer, ºi sunt Fiul Cel dintâi al
împãrãþiei cerurilor, ºi omul Mã are pildã de naºtere de sus,
de coborâre ºi de suire. Eu pânã n-am împlinit aceasta n-am
rostit Scriptura care spune despre naºterea de sus. Am venit,
tatã, iar la tine, M-am coborât din cer pe nori aºa precum
M-am suit, pe nori de îngeri, aºa precum M-am înãlþat. Stau
deasupra ta ºi grãiesc din nori de îngeri ºi îþi pun iar masã;
masã de cuvânt cald, izvor de cuvânt proaspãt, manã cereascã, fiule, ca sã mãnânci ºi sã bei ºi sã te îmbeþi de dragoste de
Dumnezeu ºi sã Mã iubeºti, poporul Meu, ºi sã calci pe urmele Mele ºi sã-Mi fii tu cãrare Mie, cãrare, tatã, între cer ºi
pãmânt, cã dacã n-ai fi tu cãrarea Mea, Eu cum aº mai
coborî? Eu la ce aº mai coborî? Dar iatã, am cãrare ºi cobor
ºi te scriu în carte cã vorbeºti cu Dumnezeu, ºi apoi Mã fac
carte prin mâna ta, Israele, ºi Mã fac cunoscut omului cel fãrã
de duh ºi lucrez precum am lucrat când am scris Scriptura,
tatã. Eu aºa am scris Scriptura pe pãmânt, aºa precum o scriu
ºi acum, iar Scriptura se numeºte Dumnezeu, se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Nici o carte nu este adevãratã. Numai
Scriptura este adevãratã, pentru cã ea este din Mine ºi pentru
cã Eu sunt cãrarea ºi adevãrul ºi viaþa. Amin. Cine nu are
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aceastã viaþã, acela nu are viaþã ºi nu are adevãr ºi cãrare sub
picioare.
Þi-am fãgãduit, copilul Meu Israel, cã voi veni la tine
ca sã scriu în carte despre minciuna înþelepciunii care vine de
la om; sã scriu în carte cã omul fãrã Dumnezeu este om fãrã
duh ºi este dat împrumut duhului rãu de bunãvoia sa, aºa cum
s-a întâmplat cu omul cel de la început, care a trecut peste
Duhul lui Dumnezeu ca sã fie mai mare, ºi atunci s-au clãtinat
toate de la locul lor, tot ce a creat Dumnezeu s-a clãtinat
atunci. Dar este scris în Scripturi cuvântul Meu care spune:
«Încã o datã voi mai clãtina cerul ºi pãmântul», cã Eu,
Israele, trebuie sã aºez la locul lor pe cele clãtinate, ºi se va
simþi punerea la loc a celor clãtinate. Am grãit prin gura apostolului Meu din grãdina Mea care rosteºte peste tine cuvântul
cel venit la el din cer, am grãit prin guriþa lui înaintea ta ºi am
spus prin Duhul Sfânt, prin vorbire de Duh Sfânt am spus cã
cea mai mare minune pe care am fãcut-o Eu prin aceastã
lucrare din cer coborâtã este minunea omului cel nou, care
trãieºte dupã cuvântul lui Dumnezeu, care se miºcã întru cuvântul rostit de Dumnezeu, care-ºi ia prin cuvânt ºi prin
împlinire de cuvânt chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, aºa
precum Eu l-am fãcut pe om la început. Atunci l-am fãcut, iar
acum l-am nãscut din cer, aºa precum Eu M-am nãscut din
cer, ºi apoi M-am suit, ºi iatã, cobor din cer dacã M-am suit
la cer. Aºa ºi tu, copil nãscut prin cuvântul Meu, care a venit
din cer la tine. Iatã naºtere de sus, naºtere prin cuvânt. O, ce
minune am lucrat Eu în tine, Israele! De aceea am plãmãdit
Eu aceastã lucrare ºi acest popor, ca sã nasc în el fii de sus, fii
din cer, aºa precum am fost Eu. Eu prin cuvânt M-am nãscut
din cer. Cum, tatã, cum prin cuvânt?
Israele, Israele, stai sub învãþãtura Învãþãtorului tãu ºi
sã nu cumva sã-þi trebuiascã învãþãturã împrumutatã, cã omul
cel dintâi pe care l-am fãcut Eu aºa a fãcut, a împrumutat de
la duhul rãu învãþãturã ºi a pierdut omul învãþãtura lui Dumnezeu dacã a fãcut aºa. Eu sunt Învãþãtorul tãu, ºi tu sã nu iei
de la nimeni decât de la Mine. Sã nu iei de la tine, sã nu faci
ca Adam, Israele, fiul Meu. Sã nu iei de la tine, ºi sã faci ce
am fãcut Eu cât am stat lucrãtor între oameni. Eu am luat de
la Tatãl ºi am lucrat tot ce Mi-a spus Tatãl, ºi de la Mine n-am
lucrat. Sã nu iei de la tine, cã iatã ce a pãþit poporul acesta
care a fost pornit de Mine la început când Eu am deschis cerul ºi M-am coborât în stâlp de foc înaintea lui ca sã-i vorbesc
din rug aºa precum am grãit lui Moise. Verginica a fost rugul
cel aprins înaintea poporului Meu de azi, iar Eu din rug vorbeam cu poporul de azi ºi scriam legea omului nou, legea
raiului, aºa cum am scris-o pe vremea lui Moise. Poruncile
date de Mine lui Moise, aceea este legea raiului, legea din care a cãzut omul. ªi acum, vezi tu ce fac, Israele? Vin la tine ºi
îþi împrospãtez lecþia raiului ºi îþi descurc înþelesul poruncilor
lui Dumnezeu, cãci Verginica dacã a venit la Mine n-a luat cu
ea focul din rug, ºi l-a lãsat înaintea ta, Israele român. Focul
din rug, ce era? Era cuvântul lui Dumnezeu, care curãþã arzând. ªi iatã, focul din rug nu se stinge în veci, precum Eu nu
Mã sfârºesc în veci. De aceea, tatã, îþi spun sã nu iei de la tine
ca sã lucrezi peste tine, ºi sã iei de la Mine, cã iatã, focul din
rug s-a nãscut înaintea ta prin Verginica, ºi ceea ce se naºte
din cer, aceea rãmâne.
Fiule, dacã tu eºti nãscut din cer, tu trebuie sã rãmâi, ºi
dacã rãmâi, trebuie sã mãnânci foc aºa cum a mâncat Ilie,
proorocul Meu. Mãnâncã foc, Israele, ºi sã arzi, tatã, ca Mine,
ºi sã stai înaintea Mea ca o fãclie arzând, cã Eu cu aceastã fãclie dau foc pãmânului ºi cerului ºi Îmi împlinesc cele pentru

arãtarea celor ce nu se vãd. De aceea þi-am spus sã te înflãcãrezi, sã te îmbujorezi de arºiþa focului sfânt ºi sã fii în Mine,
în inima Mea sã fii, ºi sã n-ai alt dor ºi altã iubire. Iubeºte-Mã
cu tot focul inimii tale, cã bunã este iubirea de Dumnezeu, ºi
va învãþa omul, va învãþa de la tine cã numai Dumnezeu este
adevãrul, iar înþelepciunea omului este minciunã, ºi se va uita
omul la minciuna lui ºi va vedea cã nu aºa trebuia sã lucreze.
Omul trebuia sã lucreze numai ce i-a spus Dumnezeu la început când i-a dat raiul. Omul trebuia sã lucreze ce i-a dat Dumnezeu sã lucreze ºi nu altceva, cã vreau sã te scot pic cu pic,
Israele, ca sã nu mai stai înconjurat de lucrul minciunii, ºi te
voi da pildã de om nou ºi de ascultare ºi de lucrare cereascã.
Eu pic cu pic te scot, ºi lucrez prin tine ca sã te scot din
lucrarea minciunii care a fost lucratã de om, ºi tu vei lucra
apoi ce i-am zis Eu omului întâi.
Israele, ce i-am zis Eu omului sã lucreze? I-am dat
raiul lucrat din Mine, ºi i-am zis omului sã-l pãzeascã ºi sã-l
lucreze aºa cum Eu l-am lucrat, aºa cum Eu i-am arãtat, aºa
cum îþi arãt ºi þie, omul Meu cel de azi, cã tu, Israele, eºti
omul Meu cel de azi, nu omul cel de azi. Omul cel de azi e
omul minciunii, iar omul Meu cel de azi eºti tu, poporul Meu,
care trãieºti ºi te hrãneºti cu Mine, cu cuvântul Meu. Vezi,
tatã, cum este învãþãtura? Ai învãþat tu aºa ceva de la omul
care te-a legat de ºcoala lui când tu te-ai dus sã înveþi ºcoalã?
ªcoala nu se învaþã aºa cum ai învãþat tu. ªcoala aceea a fost
minciunã, ºi fii atent, cã ºcoala e ºcoalã, ºi minciuna e minciunã, fiule. ªcoala este ceva veºnic, iar minciuna se face deºertãciune. Numai ceea ce este veºnic se numeºte ºcoalã, iar
ceea ce se destramã este deºertãciune ºi goanã dupã aur, adicã
dupã vânt. Ai vãzut ce a fãcut aurul din om? Ai vãzut, Israele,
ce a fãcut aurul? A fãcut mai rãu ca ceea ce a fãcut Lucifer.
Aurul s-a fãcut avere pentru om ºi l-a înºelat pe om cu strãlucirea lui ºi l-a fãcut rob pe om, iar omul pentru aur a nãscut
minciunã, s-a zbãtut sã nascã minciunã ºi sã-i dea trup ºi s-o
arate în faþa omului ºi sã cumpere aur pe minciunã. Iatã cum
vine aceastã lucrare: cu minciuna capeþi aur, iar cu aur cumperi minciunã ºi rodul minciunii. ªi voi lua aurul ºi voi cumpãra cu el împãrãþia cerurilor ºi o voi arãta omului, ca sã vadã
omul ce trebuia sã facã el cu aur dacã a vrut sã umble cu
aurul. Omul nu avea împãrãþia lui Dumnezeu când aflase
aurul, cã o pierduse dintru început. Dar cu aurul trebuia sã se
zbatã sã-l dea în schimbul împãrãþiei pierdute.
Iatã ce fac Eu azi cu aurul. Tu nu ai aur, Israele, cã tu ai
fost un popor de jos, fiindcã Eu din cele ce nu sunt te-am întocmit, nu din cele ce sunt, ci din cele ce nu sunt pe pãmânt.
Te-am întocmit din nimic, aºa cum din nimic am întocmit peºte acolo unde nu era peºte, ºi am spus apostolilor Mei care se
trudiserã o noapte întreagã pentru peºte, le-am spus sã bage
nãvodul ºi sã ia peºte, ºi au luat peºte; dar nu era peºte, ºi era
cuvânt, ºi aºa i-am hrãnit Eu pe ei cu cuvântul cel întrupat, ºi
aºa M-am întocmit Eu întru ei. Pic cu pic M-am întocmit întru
ei, cãci din nimic am lucrat prin cuvânt peºte ºi pâine ºi vin, ºi
viaþã din moarte am lucrat, ºi luminã din întuneric am lucrat
peste orbi ºi peste surzi, cãci am fãcut auz acolo unde nu era
auzul, ºi am fãcut vedere acolo unde nu era vedere. Dar omul
care te-a luat la ºcoala lui ca sã înveþi de la el, a fãcut aºa cum
am fãcut Eu? Omul a voit sã facã, dar a fãcut bietul de el aºa
cum au fãcut filozofii lui faraon atunci când fãceau ºi ei, cu
duhul rãului ºi al minciunii, minuni ca ºi Moise. Dar la ei se
chemau minuni, iar la Moise se chema puterea lui Dumnezeu.
Vai ºi iar vai de omul care lucreazã minuni ºi lucrãri minunate
care ies de la om, cã acela face ce au fãcut înþelepþii lui faraon,
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înþelepþii pãmântului, care nasc puterea rãului, iar rãul se face
trup, ºi se face fiu al lumii, ºi din el se naºte rãu, se naºte fiu
al minciunii ºi filozof lumesc, aºa cum erau cei de la faraon.
Acest fel este lucrarea care se numeºte „ºtiinþã“; acest fel este
omul care se numeºte „om de ºtiinþã“ ºi „filozof“, dar Eu nu
l-am numit „om de ºtiinþã“, ºi l-am numit „ºtiinþific“, aºa am
numit Eu lucrul acesta. ªtiinþa a fost furatã, fiule, cãci prin neascultare omul a luat ºtiinþã, ºi aºa s-a început veacul ºtiinþei
omului, veacul omului, Israele, cãci Domnul este fãrã de veac,
Domnul este veºnic ºi fãrã de timp.
Poporul Meu, nu cârti tu, cel ce eºti învãþat sã Mã împungi ºi sã Mã tachinezi, ºi nu te sminti nici tu, cel ce te întrebi de cele ce te înconjoarã ºi care sunt nãscute din ºtiinþa
omului, ºtiinþa cea furatã prin neascultare, prin furt, Israele.
Pe tine, poporul Meu, te-am fãcut nãvod de prins peºte, iar
nãvodul se aruncã în mare, în apã se aruncã. Pe tine, poporul
Meu, te-am luat din mijlocul veacului omului, te-am luat dintre oameni ca sã-Mi fii Mie ogor ºi popor, aºa cum l-am luat
pe Avraam dintre cei cu amestecarea limbilor, ºi te-am nãscut
prin cuvânt, aºa cum Eu M-am nãscut prin cuvânt. Eu prin
cuvânt M-am nãscut din cer ºi de pe pãmânt. Cum, tatã? Dar
tu ºtii cum. A venit cuvântul din cer prin prooroci, ºi apoi prin
îngerul buneivestiri, ºi cuvântul s-a împlinit; s-a întrupat în
mama Mea Fecioarã, care a crezut în cuvântul lui Dumnezeu,
în proorocii ºi în trimiºii cerului, ºi M-am întrupat ºi M-am
nãscut în veac. Pe tine, Israele, tot aºa te-am nãscut. A coborât
cuvântul din cer, ºi te-a suit la cer cuvântul Meu, ºi tu ai
crezut, ºi apoi te-ai nãscut din cer prin cuvânt, ºi te-ai fãcut
om al lui Dumnezeu ºi te-ai smuls din amorþire ºi te-ai lãsat
spre înviere, ºi fericiþi vor fi cei ce au avut ºi vor avea parte
de învierea cea dintâi, cã moartea a doua nu mai are putere
peste ei. Te-am nãscut din mijlocul morþii veacului, în mijlocul morþii veacului omului, ºi te-am numit poporul Meu, Israele, ºi te-am numit fiul Meu nãscut din cer, ºi pic cu pic
stârpesc din jurul tãu veacul care te-a þinut în moarte, cã pe
tine din moartea cea dintâi te-am luat ºi te-am întocmit fiu
nãscut de sus, din moartea aceea pe care omul o numeºte
viaþã. Stau cu tine în mijlocul morþii veacului omului ºi pic cu
pic stârpesc din jurul tãu ºtiinþa care vine de la om, ºi fac raiul
iar, aºa cum l-am fãcut la început, dar lucrez prin tine în mijlocul iadului de pe pãmânt, în mijlocul fiarelor de pe pãmânt,
cã ºi Eu, tatã, am venit pe pãmânt ºi am stat treizeci ºi trei de
ani în mijlocul ºtiinþei omului ºi al lucrului ei. Iar tu sã ai rãbdare mare, cãci rãbdarea Mea nu s-a terminat când am trecut
în cele ce nu se vãd, ci am mers cu rãbdarea înainte prin cei
ce au fost nãscuþi din cer, prin cei ce sunt nãscuþi din cer.
Ce se întâmpla, Israele, dacã Eu nu treceam în cele nevãzute? Tu nu ºtii ce se întâmpla dacã Eu nu M-aº fi acoperit
cu cele ce se vãd. Stau acoperit cu cele ce se vãd, ca sã ai tu
loc în timp. Eu n-am plecat niciodatã de lângã ai Mei, dar
M-am ascuns în ei, ºi de aceea am spus Eu cã omul Mã cautã
ºi nu Mã mai gãseºte, cã Eu sunt acoperit.
Omul nu Mã poate gãsi decât în el. Cum Mã poate gãsi
omul în el? Prin asemãnarea lui cu Mine, întru ascultare de
Tatãl.
Vreau sã Mã arãt omului în tine, fiule din Israel, ºi de
aceea am zis sã te laºi sã fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea
ºi la chip, ºi la duh, ºi la lucrare, cãci împãrãþia Mea eºti tu,
omule al Meu întru care Eu Mã odihnesc în vremea aceasta.
O, fiule, fiule, ºtii tu cã niciodatã nu M-am odihnit în om ca
acum? Acum, iatã, încap ºi cu odihna, ºi cu lucrarea Mea în
om, ºi lucrez de pe tron peste pãmânt, cã tu eºti tronul Meu
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de înviere ºi de judecatã, Israele, copilul Meu. Dacã eºti înconjurat de veacul ºtiinþei omului, de cele ale ºtiinþei omului,
nu te îndoi, dar nici nu te bucura, cãci tu ai de lucrat cu Mine,
ºi vom desfiinþa prin ascultare de Tatãl toatã deºertãciunea
care vine de la om ºi de la aur, fiule. Omul pentru aur face
ºtiinþã ºi o dã pe aur, ca sã aibã aur omul, iar aurul este un
dumnezeu mincinos chiar dacã strãluceºte. Omul trebuia sã
lucreze ce i-a dat Dumnezeu sã lucreze, ºi nimic altceva nu
trebuia sã facã, dar dacã a fãcut, Eu lucrez cu tine ca sã ajut
pe om sã capete înapoi slava pe care a pierdut-o. ªtiinþa era a
lui Dumnezeu, ºi omul n-a ascultat sã nu ia din pomul ºtiinþei,
ºi iatã, de atunci omul este al ºtiinþei, nu al lui Dumnezeu, ºi
nu vrea omul ºtiinþei sã creadã cã el nu este omul lui Dumnezeu. Cea mai mare minciunã este spusã atunci când omul
ºtiinþei spune cã este omul lui Dumnezeu. Sunt mulþi între oamenii ºtiinþei care se roagã lui Dumnezeu sã-i ajute în ºtiinþa
lor, sã-i ajute sã facã aºa ºi aºa, dar cine-i aude? De auzit îi
aude Dumnezeu, dar auzind nu aude Dumnezeu, cãci Dumnezeu nu Se dezbinã pe Sine.
O, Israele, mare ºi grea este, tatã, lucrarea de rãscumpãrare a omului pe care l-am pierdut la început. Greu am mai lucrat ºi atunci cu Israel, ºi nu M-am ales decât cu Avraam ºi cu
fãgãduinþa fãcutã peste el, ºi care Mã frãmânt ºi Mã zbat alãturi de tine, Israele de azi, s-o sãvârºesc cu bine ºi cu pace,
tatã, ºi cu înviere. Numai cu Avraam M-am ales din toatã truda Mea; cu el ºi cu cel care seamãnã cu el în lucrare, cãci
Avraam a fugit din mijlocul amestecãrii limbilor ºi a stat cu
Mine în lucru, ºi tot aºa vreau sã fac ºi cu tine, fiule al lui
Avraam, fiule nãscut din cuvântul Meu. Sã fugi, fiule, ºi sã
fugi bine dacã fugi, sã fugi de turnul Babel, sã fugi, cã turnul
acesta va avea prãbuºire mare de tot. Sã fugi, Israele, de acest
turn care se numeºte Babel, adicã Babilon. Fugi, tatã, din mâna omului care te þine în mâna lui. Fugi, fiule, cã-þi dau putere, ºi þi-am dat putere sã te smulgi. Când erai rob, nu te puteai smulge, ºi te chema forþat la ºcoala lui, ºi ai auzit numai
minciuni de la el, dar acum eºti liber, ºi vino la Mine ºi la
ºcoala Mea, cã avem mare lucrare de lucrat. Am de împlinit cu
tine Scriptura care spune cã ºtiinþa se va sfârºi, cã darul limbilor va avea capãt, cã omul înþelept ºi cãrturar nu va mai fi
gãsit pe nicãieri, ºi se va auzi glasul Meu care va grãi: «O, deºertãciune a deºertãciunilor, care ai gonit ºapte veacuri ca sã
prinzi vânt ºi ai prins furtunã, ºi furtuna te-a ºters de pe
pãmânt!».
Fiule, ce ai învãþat tu la ºcoala cea care vine de la om?
Te întreb pãmânteºte, tatã. Ai învãþat fizica ºi chimia ºi matematica ºi biologia ºi botanica ºi agricultura. Aºa scria pe cartea pe care tu învãþai, aºa cum pe cartea Mea scrie Scripturã,
scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Oare, þie, poporul Meu, îþi trebuiau aceste cãrþi? ªi dacã îþi trebuiau, pentru ce îþi trebuiau,
tatã? Omul de ce învaþã aceste cãrþi? Învaþã ca sã zideascã la
veacul acesta omenesc, de aceea învaþã. Învaþã omul ca sã
clãdeascã ceea ce se va dãrâma. Vezi tu de ce învaþã ºi de ce
clãdeºte omul veacului acesta, omul cel fãrã Dumnezeu? Vezi
tu ce scrie pe cãrþile scrise de om? Scrie deºertãciune, nu scrie
Dumnezeu. O, dacã ar fi de la Dumnezeu cãrþile acestei învãþãturi, ar scrie pe ele numele Meu ºi nu alt fel de nume.
Omul de ºtiinþã a scormonit cu mintea lui ºi s-a bãgat
în tainele facerii, aºa cum s-a bãgat Adam sã mãnânce de unde nu trebuia sã mãnânce. Omul a scormonit cu mintea lui ºi
apoi a zis cã e deºtept, ºi ºi-a fãcut cãrþi ºi le-a dat nume de
om, ºi a scris pe ele fizicã ºi chimie ºi biologie ºi filozofie,
dar pe niciuna din cãrþile omului nu scrie neascultare, nu scrie
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moarte, nu scrie deºertãciune. Cei mai deºtepþi oameni au fost
cei care s-au fãcut creºtini, cei care au lepãdat toatã ºtiinþa pãmânteascã ºi s-au întors la Dumnezeu ca sã fie rãscumpãraþi
de viaþã ºi de ascultarea de Dumnezeu. Dar e mare lucru sã
fie omul creºtin, adicã Hristos, adicã om în care stã ascuns
Hristos. Omul creºtin trebuie sã fie ca Hristos în purtare ºi în
lucrare ºi la vedere, ca sã poatã Hristos sã-l ia ºi sã-l facã ucenic lucrãtor, adicã Hristos lucrãtor pe pãmânt între oameni.
Creºtinul care nu lucreazã cum trebuie asemãnarea lui Hristos
în el, acela este în cãutarea lui Hristos, dar creºtinul care este
creºtin adevãrat, acela Îl gãseºte pe Hristos înãuntrul sãu, dupã
cum este scris: «Împãrãþia lui Dumnezeu este înãuntrul vostru».
Vreau sã fac din aur pâine de la Dumnezeu, ca sã înþeleagã omul ce este bine de fãcut. Israele, Israele, veacul omului e veacul aurului, e veacul lãcomiei, tatã. Dacã omul nu ar
avea duhul lãcomiei peste el, n-ar munci omul atât de mult ca
sã-ºi agoniseascã deºertãciunea ºi nume mare peste deºertãciunea lucratã de el. Nimic nu cunoaºte omul dupã ce atât de
mult a scormonit ºi a învãþat. Nimic nu-l ajutã pe om învãþãtura lui, ºi vreau sã scriu sfârºit peste ºtiinþa omului, ºi vreau
cu tine sã lucrez ºi cu ºtiinþa Mea în tine, cu cea datã de Mine,
nu luatã de tine, Israele român, poporul Meu prin care Îmi
anunþ împãrãþia. Voi nimici tot ce a fãcut omul, ºi va rãmâne
tot ce a fãcut Dumnezeu. Voi coborî pe Duhul Sfânt, ºi cu
acest foc voi preface în cenuºã toatã ºtiinþa omului ºi toatã facerea care vine de la ºtiinþa omului.
Fiule care ai pe Dumnezeu, sã înveþi carte de la Mine,
tatã, ºi sã te faci iscusit prin ascultarea cuvântului Meu, cã Eu
mereu voi cuvânta peste tine, fiindcã Eu sunt fãrã de sfârºit.
În cartea care iese de la om scrie sã faci pãcat chiar dacã nu
se vede bine ce scrie. Scrie cã pãcatul e viaþã, aºa scrie, tatã.
Scrie cã dacã nu pãcãtuieºti te îmbolnãveºti. Sã ºtii ºi sã crezi
cã aºa scrie, tatã. Aud oameni pe pãmânt care se învaþã unul
pe altul sã facã pãcat ca sã nu mai fie bolnav. O, copilul Meu,
tu nu ºtii, tatã, de ce s-au plãmãdit cãrþile pe care le învaþã
omul de la om. O, ce lucrare a fost aceasta! Ce minciunã mincinoasã a fost cartea omului! Omul ispititor te-a învãþat sã
crezi în cele ce el a ispitit, ºi te-a învãþat sã ºtii ºi tu lecþia ispitirii de Dumnezeu. Eu i-am spus duhului acesta: «Înapoia
Mea, satano, ºi sã nu ispiteºti!». Dar când duhul acesta a venit la tine, omule, ca sã þi se punã la picioare, tu nu i-ai spus
„Înapoia mea, satano!“. De unde, cã omul l-a învãþat pe de
rost ºi i-a stat supus ºi a învãþat de la el, ºi omul zice cã pãcatul este viaþã, ºi nu mai zice omul cã e pãcãtos. Când l-am întrebat Eu pe Adam: «Unde eºti, Adame?», Adam Mi-a rãspuns: «M-am ascuns, Doamne. Am pãcãtuit ºi m-am temut
apoi de Tine ºi m-am ascuns», dar omul cel de azi nu se mai
lasã nici cãutat, nici strigat, cã Eu mereu strig ºi spun: «Omule, unde eºti?», dar omul nu mai rãspunde nici cât a rãspuns
Adam, care a spus cã a pãcãtuit ºi cã s-a ascuns de teama de
Dumnezeu.
Omule, omule al veacului, tu nu mai ºtii cã pãcatul e
pãcat, nu mai ºtii ce este pãcatul. O, nu mai ºtii, cãci din pãcat
eºti fãcut, ºi nu mai ºtii ce nu este pãcatul. Tu ºtii numai pãcatul ºi atât, ºi altceva nu mai ºtii. O, ºi ai sã ºtii, ºi n-ai sã zici
cã nu ºtii. Ai sã ºtii cã Eu sunt Dumnezeu, ºi cã ai auzit de la
Dumnezeu ºi n-ai vrut sã-L crezi. Tu eºti învãþat sã crezi altfel
în Dumnezeu, cã aºa te-au învãþat învãþãtorii tãi.
Omule, am sã te gãsesc, sã ºtii cã te voi gãsi, ºi iatã, am
venit la tine ºi þi-am spus cã este Dumnezeu ºi cã vine la tine.
Te vei întâlni cu Mine, omule, ºi îþi voi arãta mormanele deºertãciunii tale ºi îþi voi spune cã ai fost mincinos ºi deºtept

la minciunã, ºi am sã-þi arãt slava lui Dumnezeu ºi ai sã vezi
ce a fost adevãrul, cã Eu am în mijlocul oamenilor, am fii nãscuþi de sus, care au stat în mijlocul oamenilor cu Mine, ºi Mã
voi lãsa vãzut lângã cei de un chip ºi de o asemãnare cu Mine,
iar duhul îngâmfãrii se va face cenuºã. Amin.
Israele, Israele, preaiubitul Meu popor, a venit vremea
sã-þi înþelegi lucrarea pe care o ai tu de lucrat cu Mine, tatã.
Vezi tu, mãi fiule, cã Eu am dreptate când îþi spun cã avem de
lucrat cer nou ºi pãmânt nou? Trebuie, fiule, sã le facem iar
pe toate, cã omul veacului acesta a lucrat ºapte veacuri numai
minciunã, tatã. Vezi tu de ce plângeam Eu ºi te rugam ºi îþi
spuneam: «Israele, Israele, nu mai citi ziare ºi cãrþi lumeºti,
ºi citeºte Scriptura, fiule!»? Îþi spuneam în mare ºoaptã, fiule
strâmtorat, cã erau numai lupi în jurul tãu ºi în tine. Dar acum
când nu ne mai temem de lupi, îþi spun cu glas puternic:
Israele, Israele, citeºte, fiule, Scriptura, cã scriu în ea mereu,
ca sã ai ce sã citeºti, ca sã ai ce sã mãnânci, cã a venit vremea
sã mãnânci, mãi fiule, ºi sã te îngraºi, ca sã ai putere mare,
tatã.
O, ce milã am fãcut Eu cu tine, copile nãscut prin lucrarea Mea de înviere! Te-am luat, tatã, dintre oamenii veacului acesta ºi te-am nãscut, ºi printre morþi te-am nãscut, ºi
te-am crescut cu greu pânã azi, ºi azi îþi spun sã fii mare, dupã
cât de mare este lucrarea Mea de azi, lucrarea de nimicire a
deºertãciunii ºtiinþei care vine de la om. Þi-am adus sã ai tu
de la Mine ºi sã nu mai iei nimic de la om, ºi sã te hrãneºti
frate pe frate cu manã cereascã ºi sã crezi ce-þi spun, cã iatã
ce-þi spun: vine vremea, ºi a ºi venit, când vei mânca numai
cuvântul lui Dumnezeu ºi atât. ªi cum va fi, oare? Aºa va fi,
ºi va trebui atunci sã faci ºi tu ce am fãcut Eu când nu aveam
ce mânca, Eu ºi cu cei ce se þineau dupã Mine. Eu trebuie sã
fiu în tine, Israele, în tine, copile din Israel, ºi din tine sã rostesc cuvânt, ºi sã pun masã prin cuvânt, ºi sã fac din nimic
peºte ºi pâine ºi vin, apã ºi rãcoare ºi vindecare, lapte ºi miere, cer ºi pãmânt, înviere ºi viaþã fãrã de sfârºit.
Eu cu cei ce au plecat dupã moarte, cu cei ce pleacã
dupã moarte ºi dupã urâciunea pãcatului, cu aceia nu mai vorbesc de-acum, cã am fãcut pas nou, ºi trecere peste Iordan am
fãcut, ºi cine n-a trecut, n-a trecut. Eu merg înainte ºi binecuvintez pe Israel cel ce a trecut ºi îl învãþ învierea ºi lucrarea
învierii. Dar iatã, mai spun ceva: Israele, nu te teme de lupii
care mai sunt pe lângã tine. Tu fã-þi lucrarea ta pe care o ai de
la Mine, cã lupul are dupã el cursa în care va fi prins, ºi va
muri de foame pe cale. Lupului nu-i place de Mine, ºi de la
Mine nu mãnâncã, fiindcã lupul nu ºtie sã mãnânce ca Mine.
El ºtie ca el, ºi va muri de foame lupul cel rãmas flãmând.
Hrana Mea se prinde numai de fii, nu ºi de lupi, ºi lupul va
urla de foame, ºi cursa îl va prinde cu foame, ºi Israel va scãpa de lucrarea lupului. Lupul merge pânã unde se poate merge, ºi apoi nu mai trece înainte.
Israele, te-am binecuvântat, tatã, ºi nu te teme de nimic, dar teme-te de Dumnezeu, cãci fericit este cel ce se teme
de Dumnezeu, cã acela ia învãþãturã de la Dumnezeu ºi îºi
lucreazã salvare. Eu am rostit cuvânt ºi am fãgãduit cã se va
ridica dintre morþi un popor mare ºi va sta la nunta ta cu Mine
întru bucurie ºi va vedea pe Dumnezeu. Toate cuvintele
acestei cãrþi trebuie sã înveþi sã le vezi împlinirea, cãci toate
vin spre împlinire. Cine stã dupã perdea ca sã vadã dacã se
împlineºte cuvântul acestei lucrãri ºi apoi sã vinã, acela niciodatã nu se va mai bucura, cã acela a ispitit pe Dumnezeu,
acela a pipãit pe Dumnezeu ca sã vadã dacã este sau dacã
nu este Dumnezeu. Cine a împlinit pe jumãtate ºi nu întreg
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cuvântul Meu, acela va ofta adânc ºi va sta oftând ºi nu
bucurându-se înaintea Mea.
Poporul Meu, sã ºtii, tatã, cã azi se cere sã lucrezi bine
ºi nu oricum. Sã ºtii, fiule, cã azi îþi trebuie iubire mare, ca
sã-L ai pe Dumnezeu în tine ºi sã fii îmbrãcat cu Dumnezeu,
cã vine vremea sã-þi pun masã prin cuvânt, cã pe pãmântul
omului nu va mai fi de mâncare. Vine vremea sã faci ce a
fãcut Ilie din fãina ºi untdelemnul vãduvei, ºi vei fi bogat în
untdelemn ºi în pâine, cãci lumea va intra la plata deºertãciunii, ºi apoi va creºte pe pãmânt grâu ceresc ºi sfânt, grâu sfânt
pe pãmânt sfânt. Îngrãmãdeºte-te, Israele, dã nãvalã, tatã,
spre pãmântul acela sfânt care va rãmâne înaintea Mea cu cerul cel nou deasupra sa ºi cu slava Mea întru luminã de ºapte
ori mai luminoasã ca acum. Tatã, Eu nu-þi spun poveºti, sã nu
crezi cã-þi înºir basme, fiule. Avem de rãscumpãrat pãmântul
ºi pe morþii din el, ºi toate acestea vor fi lucrate prin cuvânt,
ca la început. La început le-am fãcut pe toate prin cuvânt, ºi
la sfârºit este tot aºa, dar la sfârºit va vedea omul toatã slava
lui Dumnezeu, iar omul cel ce s-a nãscut din Mine va fi mai
presus de orice iubire în mâna Mea ºi va juca în mâna Mea,
cãci mâna Mea va fi leagãn de iubire veºnicã pentru omul cel
de la sfârºit care a ascultat de cuvântul Meu, de s-a fãcut om
nou, dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt. În omul Meu cel de la sfârºit se va odihni toatã
slava Mea, ºi slava aceasta va fi vãzutã de omul cel fãrã iubire
de Dumnezeu.
Eu te îndumnezeiesc, copilul Meu iubit, copilul Meu
de azi, numai sã vrei, tatã, cã Eu te vreau pentru cer de
bunãvoia ta. Tu Îmi vei spune cã vrei, iar Eu îþi spun sã te
aºezi la învãþat, fiule, ca sã înveþi cum se vrea, sã înveþi cum
sã fii ca sã vrei. Tu nu trebuie sã-Mi spui cã vrei. Tu trebuie
sã fii, nu sã vrei. Una e sã vrei, ºi alta e sã fii. Poporul Meu,
sã nu mai ai nimic în afarã de Mine, dar trebuie sã vrei, ºi
trebuie sã înveþi sã Mã ai pe Mine. Învaþã, tatã, aºa cum au
învãþat fiii grãdinii Mele, care stau întru iubire ºi care se
iubesc unii pe alþii aºa cum Eu am poruncit ºi nu altfel.
O, fiilor din grãdiniþa Mea, voi, tatã, numai pe Mine sã
Mã ascultaþi, ºi aºa sã învãþaþi tot poporul. Poporul sã înveþe
sã nu asculte de voi, ci sã asculte de Mine ºi de trimiterea
Mea spre ei, cã Eu am cuvântul Meu în mijlocul poporului
Meu, ºi cuvântul Meu e al Meu. Învãþaþi sã staþi mai bine decât oricând înaintea Mea, ºi pãstraþi, fiilor, legile sfinþeniei
acestui aºezãmânt, ºi staþi bine de veghe, cãci muntele acesta
este munte sfânt. Grãdiniþa aceasta este unealtã vie ºi sfinþitã.
Învãþaþi poporul sã nu huleascã nici cât un vârf de ac muntele
Meu cel sfânt, ºi sã-ºi pregãteascã hãinuþa ºi sã-ºi þeasã ºi
sã-ºi coasã singuri cãmãºuþa slavei pentru ziua în care cerul
ºi pãmântul se vor sãruta întru întâmpinare nouã, aºteptatã de
ºapte veacuri, fiilor. Învãþaþi poporul sã aibã trup ºi suflet ºi
duh nou, precum în cer, tatã.
Vino, poporul Meu, la lecþia cea dulce de cer nou ºi de
pãmânt nou, a cãrei cãrare este dreptatea ºi pacea! Vino, Ierusalime, vino! Vino, tatã, cã tu eºti iubirea Mea din urmã!
Vino, Ierusalime român, cã te-am numit mireasa Mea! Vino,
iubito, vino, mireasa Mea, cã Domnul tãu te iubeºte cu iubire
mare! Voi binecuvânta toate întâlnirile Mele cu tine, numai sã
vrei sã vii la lecþia de fiu al slavei care vine vãzându-se
venind. Nu numai Eu sã te chem sã vii, ºi sã te vãd ºi pe tine
cã Mã chemi sã vin, cã vin din cer la tine, Ierusalime care te
aduni la masa harului Meu prin cuvânt. Sã te vãd venind, ºi
Eu Îmi voi anunþa venirea ºi voi binecuvânta cortul Meu deasupra ta, ca sã te umbreascã, ºi Eu sã stau cu tine cuvântând
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în mijlocul tãu. Vino ºi tu, cã ºi Eu vin, dar sã nu spui cã te
stingheresc, ºi sã vii dorindu-Mã ºi dând orice sã vii, cã Eu te
hrãnesc ºi te adãp ºi binecuvintez popasul Meu cu tine ºi popasul tãu cu Mine între cer ºi pãmânt.
Binecuvântat sã fii, Israele. Eu, Domnul, îþi mulþumesc
pentru truda ta, ºi vino, tatã, cã Mi-e dor de tine! Vino la fântânã, vino ºi dã-Mi sã beau, cã ºi Eu îþi dau. Sã ne astâmpãrãm setea unul la altul ºi sã trãim iubirea lui Dumnezeu ºi sã
scoatem din fântânã ºi sã bem, cã voi face din tine fântânã de
miere, ºi te vei împãrþi ºi vei fi ca mierea, Ierusalime, cãci Eu
întru tine binevoiesc. Lumineazã-te ºi vino, cãci cãrarea Mea
vine spre tine.
Pace þie de la Mirele tãu, Ierusalime, mireasa Mea!
Amin, amin, amin.
21 mai/3 iunie 1995

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt
Ucenicii de azi, ca ºi cei de atunci sunt numiþi „sectã“. Lepãdarea de credinþã este lepãdarea de cuvântul care vine cu norii.
Biserica-mamã a luminat peste fiii ei ºi a murit pentru fii. Tatãl ºi
Fiul în sfat, îndureraþi.

P

acea ºi liniºtea Duhului Sfânt stã deasupra ta ca
sã se aºeze peste tine, Ierusalime, poporul Meu
iubit. Vin la tine sã te mângâi cu Duhul Sfânt Mângâietorul,
cãci aºa Se numeºte El, tatã; Duhul Sfânt Se numeºte Mângâietorul. Amin.
Pace ºi mângâiere în zi de Duh Sfânt peste ieslea Mea
în care-Mi aºtern cuvântul ca sã fie în carte, cãci orice cuvânt
rostit îºi începe împlinirea sa.
O, poporul Meu iubit, s-a ridicat de la apus o ploaie cu
piatrã ca sã batã peste via Mea. Tu eºti via Mea, ºi Eu sunt
vierul ºi pãzesc via Mea ºi Mã rog Tatãlui pentru ea, ºi deasupra ei stau ºi conduc norii cei negri sã se îndrepte în pustiu,
unde om de al Meu nu locuieºte. Eu sunt Cel ce poruncesc
furtunii ºi grindinii sã se depãrteze de deasupra viei Mele,
cãci via Mea este via Mea. Amin.
Fiilor, fiilor, sã fiþi cuminþi ºi credincioºi, tatã, ºi sã
staþi înaintea Mea cu credinþã mare ºi cu nãdejde tare, cãci
cartea Mea, care este focul cel ieºit din mijlocul poporului
Meu, a început sã ardã, tatã, în pãrþi, dar în acest foc nu poate
nimeni sufla ca sã-l stingã, fiindcã aceastã carte este Duhul
Sfânt.
S-a stârnit dinspre apus o ploaie cu piatrã ca sã batã via
Mea, dar Eu, Domnul, rostesc cuvânt ºi zic: în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, sã fie liniºte ºi pace ºi mângâiere ºi Duh Sfânt peste via Mea, iar ploaia cea cu piatrã sã se
întoarcã la locul de unde a ieºit. Amin.
Poporul Meu, poporul Meu, scoate cartea ºi cautã bine
în ea, cã Eu prin Duhul Meu Cel Sfânt þi-am spus cã va veni
o vreme când vor veni peste tine zvonuri cã tu nu eºti bun, cã
tu nu eºti poporul Meu. ªi iatã, a venit vremea aceea, tatã, dar
Eu îþi spun cã tu eºti poporul Meu ºi via Mea cea nouã. Via
lumii e via lumii, ºi a fãcut aguridã via lumii, aguridã în loc
de struguri, dar via Mea este udatã ºi îngrijitã de Mine, ºi are
struguri ºi vin nou. Poporul Meu, sã nu ieºi, tatã, din vie, cã
de jur împrejur trece ploaie cu piatrã peste via lumii ºi peste
pãstorii viei lumii. Stai sub cortul Duhului Sfânt, sub ploaia
Duhului Sfânt. O, via Mea, stai pe masa Mea, cã lungã trudã
am dus ca sã te am pe masa Mea. Vin zvonuri peste tine din
lume cã tu nu eºti vie de soi ºi nu eºti bunã. O, închide uºa ºi
stai cu urechile înfundate la ºoaptele cele fãcãtoare de rãu ºi
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de întristare. Nu te întrista, via Mea, nu te lua dupã cei strãini
care te duºmãnesc pe tine. Ia-te dupã cuvântul Meu ºi nu ieºi
de sub cortul Meu, cã sunt deasupra ta ca sã te ocrotesc ºi sã
te mângâi ºi sã poruncesc grindinii de la apus sã se ducã în locuri neumblate, unde om de al Meu nu locuieºte. Vrãjmaºul
tãu nu va spune niciodatã cã tu eºti poporul Duhului Sfânt, ºi
iatã, Israele nou, îþi pune nume de pãcat vrãjmaºul Meu ºi al
tãu. Cine, tatã, îþi pune nume de pãcat? Cine, poporul Meu?
Sã nu te temi, Israele, de aceste ºoapte, cã ele se vor pierde în
întuneric, iar tu vei sta în lumina Mea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Ierusalime nou ºi iubit de Dumnezeu, ºi sã nu
aºtepþi iubire ºi mângâiere ºi laudã de pe pãmântul cel strãin
de pace. Tu sã-þi pãstrezi lucrarea pãcii Mele, cã de aceea îþi
spun mereu „Pace þie!“. Pace þie în vremea când vrãjmaºii
lucrãrii Mele se rãzboiesc împotriva ta! Dar Eu stau în faþa ta
ºi întorc aceastã vrãjmãºie la locul de unde se naºte ea. De
unde, fiilor, se naºte vrãjmãºia ºi rãzvrãtirea? Din necredinþã,
din neascultare, din desfrânare, din îngâmfare ºi din lipsã de
iubire, tatã. O, poporul Meu iubit, cobor sã pun peste tine
lucrare de iubire, ca sã-L iubeºti pe Dumnezeu în vremea cea
rea care te înconjoarã de peste tot, cã Eu poruncesc grindinii
sã ocoleascã via Mea, ºi ea sã stea la copt, ºi sã stea pe masa
Mea.
Eu rostesc lucrare de Duh Sfânt peste tine, Israele nou,
Israele român. Binecuvântat sã fii, cu paza ºi cu ocrotirea ºi cu
mângâierea ºi cu strãlucirea Duhului Sfânt. Binecuvântat sã
fii, poporul Meu, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. Sã nu te superi, tatã, pe cel ce-l vezi cã aruncã cu
pietre în tine, cãci pietrele din mâna lui nu le-a luat cu inima
lui. Iatã, a venit vremea sã-l vezi pe cel ce este numit martorul
Meu în mijlocul bisericii lumii cã dã cu pietre în tine. Nu te
supãra pe el, nu te supãra pe nimeni, tatã. Era scris în cartea
Mea de azi ºi trebuia sã se vadã împlinit acest cuvânt. Este
scris în carte cã «pãstorii de azi vor face dosare ºi vor duce în
judecatã oiþele Mele cele bune zicându-le „sectã rea“». Nu te
nedumeri dacã chiar prin mânuþa ºi prin guriþa aceluiaºi martor se rostesc aceste cuvinte spuse de Mine din vreme, cã Eu
am spus sã te ridici ºi sã spui: „Înapoia mea, satano, cãci
aceste cuvinte sunt satane!“. Tu eºti poporul Meu, nu eºti sectã, iar aceste cuvinte sunt satane, ºi tu sã spui: „Înapoia mea,
satano!“. Aºa sã spui acestor vorbe lumeºti, ºi sã nu faci altfel
ca sã te descurajezi pe drumul tãu cu Mine.
Israele, Israele, pe cel ce era cu Mine ºi nu mai este
acum, cel ce este rob, acela nu este liber, acela trebuie sã asculte de stãpânul care îl robeºte, ºi nu poate acela sã lucreze
lucrarea Mea, ºi va putea el lucra lucrarea Mea din nou când
nu va mai avea acest stãpân, cãci stãpânul necredincios nu va
mai fi stãpân, iar slugile îºi vor cãpãta libertatea. Roagã-te
pentru acest fiu care are acum pumnul plin de pietre ºi dã în
tine, dar el trebuie sã asculte de stãpânul cãruia îi este rob.
Pietrele acestea nu te vor lovi pe tine, ºi sã te uiþi bine unde
îºi vor avea þinta. Iar pentru martorul Meu cel care M-a mãrturisit odatã ºi acum nu Mã mai mãrturiseºte, roagã-te pentru
acest martor ºi iartã-l, cã Eu vreau sã-l iert, ºi aºa sã vrei ºi tu,
Israele. Cei ce l-au scos pe el de la Mine, aceia se tem sã ia
piatra ºi sã dea, ºi îl împing pe acesta sã facã aceastã urâciune, dar tu iartã-l, tatã, pe cel robit care nu-ºi are voia sa. Sã
audã cerul rugãciune din guriþa ta, fiule din Israel, cã vine
clipa când vei vedea biruinþã mare, lucratã cu rãbdare ºi cu
iubire, tatã. Sã rãbdãm ºi sã iubim ºi sã iertãm pe pãmânt, ca
sã fie tot aºa ºi în cer. Sã nu legi pe cel ce aruncã azi în tine
cu pietre, cã acelea sunt florile tale, Israele, fiindcã Eu voi
face din pietre fii, ºi flori pentru fii. Piatra aruncatã niciodatã

nu rãmâne piatrã, niciodatã, Israele scump ºi iubit. Piatra este
floare, ºi Eu þi-am fãgãduit sã-þi pregãtesc podoabã scumpã,
fiule. Cei ce sunt veniþi de pe pãmânt la cer ºi care au suferit
pietre ºi batjocuri ºi lovituri, aceia sunt acum fii ai slavei, ºi
sunt cu braþele pline de flori ºi de slavã. Eu lucrez sã-þi pregãtesc cununã mare, dar cununa pentru cer nu se lucreazã din
slavã deºartã, ºi se lucreazã din umilinþã ºi din rãbdare ºi din
iubire, tatã. Nu te supãra pe martorul Meu care aruncã în tine
ca un rob. Tu eºti liber ºi te poþi feri. Ascunde-te sub aripa
Mea, poporul Meu, cã Eu te acopãr aºa cum îºi acoperã cloºca puii sub aripi când vine furtuna ºi ploaia ºi grindina.
Mãi fiilor, Eu am adunat vreme de patruzeci de ani numai vreascuri uscate, tatã. Le-am adunat mereu ºi v-am spus
mereu când le adunam, ºi am fãcut o grãmadã mare de vreascuri, ca sã le osândesc apoi prin foc. În grãmada asta de
vreascuri stau ascunºi ºerpi ºi aspide, ºi dacã Eu am dat acum
foc la vreascuri ca sã ardã ºi sã facã dogoare în jur, iatã, ºerpii ºi aspidele þipã, tatã, prin foc când îºi vãd culcuºul ameninþat de foc. Cum vine aceasta, fiilor? Iatã, Eu vreme de patruzeci de ani am adunat mãrturia pãcatelor lumii ºi ale pãstorilor lumii ºi le-am strâns grãmadã, aºa cum am fãcut mereu, mereu peste vreme. Uitaþi-vã în proorocii Scripturii, ca
sã vedeþi cã tot aºa am lucrat ºi pânã acum. Scris este cã fãrãdelegii i se dã foc ca sã ardã, ºi ca sã fie pãmântul înnoit prin
curãþirea fãrãdelegii de pe el. Aºa am fãcut ºi în vremea ta cu
Mine, Israele român, ºi te-am pus pe tine strãjer în vremea ta
cu Mine, ca sã stai lângã grãmada Mea de mãrturii.
Omul fãrãdelegii zice cã tu eºti duh rãu. Sã nu te iei
dupã omul care iubeºte pãcatul ºi despãrþirea de poruncile
sfinte, dupã omul care te porecleºte pe tine, poporul Meu ales
prin har. Cine te face pe tine „sectã“, acela are dreptate în felul lui, ºi tu sã nu te superi, tatã. El are dreptate. Tot aºa erau
numiþi ºi apostolii Mei, tot sectã, ºi i se zicea „secta Nazarineanului“. Tu eºti o sectã în sânul bisericii de azi, aºa cum
ucenicii Mei erau sectã în sânul bisericii de atunci. Eu iar vã
spun vouã, fiilor, ºi vã vorbesc pãmânteºte: biserica cea care
este oficialã pe pãmânt, aceea este a cezarului ºi a lumii ºi a
gustului omului, iar cei din bisericã aleºi de Mine prin sfinþenie ºi prin iubire ºi prin despãrþire de duhul lumii din bisericã,
aceia sunt numiþi „sectã“, cã asta înseamnã „sectã“, fiilor,
asta înseamnã în limbã pãmânteascã. Cel care îþi pune þie
nume de „sectã“ în limbã pãmânteascã, acela are dreptate,
tatã. Cine se deosebeºte ºi se trage deoparte ca sã fie credincios crezului cel sfânt al bisericii ºi lui Dumnezeu, acela este
numit „sectã“ dupã limba cea de pe pãmânt, iar dupã limba
cea din cer se numeºte alegere, se numeºte popor ales, aºa
cum Eu am ales pe cei din Israel pe care i-am fãcut ucenicii
sfinþeniei ºi ai cuvântului Meu cu care venisem din cer sã-i
trezesc pe cei ce dorm. Aºa ºi acum am fãcut. Am coborât din
cer cuvânt de trezire ºi de înviere ºi de curãþire, iar cei ce au
dormit nu au auzit. Dar tu, poporul Meu, ai auzit ºi te-ai
sculat ºi ai stat înaintea Mea ºi te-ai deosebit de cei mulþi care
dorm înaintea Mea, care nu aud aºa cum nici cei de acum
douã mii de ani nu au avut timp sã audã. ªi dacã cei ce s-au
trezit au ascultat apoi de Mine, au fost numiþi „sectã“ în
Israel, iar pe Mine M-au numit „învãþãtorul sectei“.
Eu þi-am spus þie, Israele ales, cã tot ce vine cu rãu înspre tine se face cãrare de slavã pentru tine. Nici un rãu care
bate înspre tine nu aduce rãu peste tine, dar stai, tatã, sub
cortul Meu, cã întãresc acest cuvânt ºi spun: Israele, Israele,
sã nu ieºi, tatã, din lucrarea Mea. Lasã sã râdã toatã lumea de
tine, las-o sã te porecleascã, las-o sã te înjoseascã, dar nu te
speria, nu te ofili, ºi sã fii mândru de Mine cã sunt cu tine, po-
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porul Meu. Nici un vrãjmaº nu poate lucra împotriva ta. Vrãjmaºul este o sculã care lucreazã ce nu ºtie, cãci el lucreazã la
plata bucuriei celui vrãjmãºit de el. Eu aºa am spus: «Cine-ºi
capãtã lauri pentru pãmânt ºi pentru trup, acela gãseºte
osândã dupã ce terminã de lucrat, dar cine îndurã durere ºi
umilinþã ºi dispreþ, acela sfârºeºte cu plata rãbdãrii, ºi rãbdarea are altã platã». Rãbdarea, fiilor, are o aºteptare, nu o
alergare dupã vânt. Ea are o lucrare minunatã ºi slãvitã, pe care numai robii lui Dumnezeu cei adevãraþi o pot gusta ºi avea
ca platã pe pãmânt ºi în cer. Rãbdarea este începutul rãsplãþii
ei. Rãbdarea este fructul ei încã din vremea lucrului ei.
Rãbdarea este dulce, fiilor, ºi este cununã de slavã, iar Eu,
Domnul, de ºapte veacuri stau sub aceastã cununã. E rãu de
omul care nu are rãbdare, care nu are aceastã cununã pe creºtetul sãu.
Fiilor, fiilor, mânia este de la diavolul, tatã. Cei ce s-au
mâniat pe tine acum, cei ce dau cu pietre în tine acum, cei ce
te poreclesc pe tine, aceia sunt oameni mânioºi, ºi mânia este
unealta diavolului, iar de diavolul sã nu te temi, cãci armele
lui sunt putrede, tatã. Tu, Israele, sã nu te mânii pe nimeni. Tu
sã rabzi, cã mare este aceastã cununã. Tu sã te rogi, aºa cum
M-am rugat Eu pentru cei ce s-au mâniat pe Mine. Cei ce se
mânie pe tine, Eu îi aºtept sã se întoarcã spre pocãinþã. Eu
nu-i pedepsesc, cã îi pedepseºte cuvântul cel proorocesc dacã
nu se întorc spre pocãinþã. Dacã Eu am spus omului sã nu ia
numele Domnului în deºert, ºi omul nu ascultã, Eu nu-l pedepsesc, dar îl pedepseºte cuvântul care spune: «Sã nu iei numele Domnului în deºert». Aºa ºi azi, cartea Mea stã la judecatã cu cei ce nu se întorc, ca sã facã dreptate ºi pace între cer
ºi pãmânt.
Israele, martorul Meu, popor al Duhului Sfânt, Mã
doare, tatã, când omul cel mânios pe tine te numeºte pe tine
popor împotriva Mea ºi a Duhului Sfânt. Mã doare ºi oftez
din greu, dar rãbdarea Mã þine blând. Aºa am pãþit ºi acum
douã mii de ani. În ziua când am coborât pe Duhul Sfânt, Cel
fãgãduit ucenicilor Mei, tot aºa de rãi erau iudeii ºi atunci, tot
ca azi erau oamenii bisericii, tot aºa mânioºi erau pe Mine cei
ce erau stãpâni pe pãmânt. Ucenicii Mei erau în aºteptarea
fãgãduinþei Duhului Sfânt, ºi erau fricoºi, bieþii de ei, ºi se
adunau grãmadã ca sã-ºi þinã nãdejdea ºi pacea, iar Eu i-am
slãvit înaintea mulþimilor ºi am slobozit coborârea Duhului
Sfânt în Ierusalim, aºa cum am fãgãduit. Ucenicii Mei stãteau
strânºi grãmadã într-un foiºor, cãci se temeau de iudeii care
se rãzboiserã cu Mine ºi cu ei, dar am coborât focul Duhului
Sfânt, ºi ucenicii Mei împãrþeau aceastã limbã la toþi cei ce
erau adunaþi în ziua aceea de Rusalii la Ierusalim. ªi iatã,
Israele de azi, iatã, tatã, ºi azi focul Duhului Sfânt a început
sã vorbeascã pe pãmânt, ºi încurcã limbile ºi descurcã limbile ºi face de ruºine toatã deºertãciunea, ºi deºertãciunea strigã la voi cã sunteþi nebuni, dar nu voi sunteþi nebunii, ci acei
ce nu înþeleg nimic din vorbirea Duhului Sfânt. Iar cel ce este
neºtiutor sau slab, acela se vãdeºte acum, cãci Eu vorbesc în
limba bisericii Mele cereºti, fiindcã Eu din cer sunt, ºi am dat
judecata sfinþilor care se uitã ce este pe pãmânt ºi în bisericile
de pe pãmânt, ºi sfinþii încep judecata, cã a venit vremea
dreptãþii.
Fiilor, fiilor, intraþi sub ocrotirea Mea, intraþi sub aripa
sfinþilor ºi a îngerilor. Nu staþi fãrã ocrotire, cã a venit lepãdarea de credinþã. Atât mai este credinþã, la fiii cei din lucrarea Mea. Pe nicãieri nu se mai crede în Dumnezeu. Nimeni nu
mai ºtie cum se crede în Dumnezeu, ºi lepãdarea de credinþã
se desfãºoarã din om în om. Ce înseamnã lepãdarea de credinþã? Ce înseamnã, fiilor, aceastã lucrare? Fiilor, fiilor,
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aceastã lucrare este Domnul Iisus Hristos venit pe pãmânt în
cuvânt, ºi S-a fãcut cunoscut Domnul Iisus Hristos ºi a cuvântat peste pãmânt, iar oamenii care-L aud zic cã Domnul e
demonul, ºi nimeni nu recunoaºte glasul ºi cuvântul lui Dumnezeu, ºi lepãdarea de credinþã se desfãºoarã din stâlp în stâlp
începând de la stâlpi. Stâlpii sunt oamenii bisericii, cã la ei
M-am dus mai întâi cu cuvântul ºi atunci ºi acum, ºi numai
apoi M-am îndreptat spre neamurile pãmântului ºi atunci ºi
acum, iar de la stâlpi se desfãºoarã lepãdarea de Dumnezeu
din om în om. Te pune omul bisericii sã te lepezi de Hristos,
sã te lepezi de aceastã lucrare care este Dumnezeu, care se
numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Te pune sã faci ºi tu ce face
el, sã minþi ºi tu ca el, cã el spune cã este cu biserica-mamã,
cu biserica de rãsãrit. Auzi tu, fiule, ce spune? Biserica-mamã,
biserica de rãsãrit! O, dacã el era cu biserica-mamã, cu cea de
rãsãrit, mai era el om al fãrãdelegii, al pãcatului, al slavei deºarte? Biserica-mamã este cea care a murit pentru fii. Biserica
de rãsãrit este cea care a luminat peste fii, este cea cu care se
fãleºte omul bisericii de azi, omul bisericii lumii, care stã cu
fãrãdelegea lui pe scaunul bisericii-mamã. De aceea am venit
Eu ºi am plâns cãtre tine, Israele, ºi þi-am spus cã duºmanul
Mi-a luat cãsuþa ºi Mi-a luat hãinuþa ºi M-a furat ºi s-a dat
drept Dumnezeu, ºi Eu nu mai am drept în cãsuþa Tatãlui
Meu, ºi duºmanul zice cã-Mi slujeºte Mie ºi cã este al Meu.
Este al Meu, dar ca duºman, nu ca prieten; este ca unul care
Mi-a luat ce am avut de la Tatãl ºi despre care scrie în
Scripturi cã Mi-a luat via. Dar Eu am luat darul ºi harul viei
ºi le-am dat celor ce Mã iubesc, ºi iatã, am vie nouã, iar pe
lucrãtorii viei i-am lãsat în necredinþã ºi am pus peste ei
cuvântul cel rostit în vremea Mea cu tine, Israele, via Mea cea
de la venirea Mea, ºi nimeni nu-þi poate face þie rãu, cã tu eºti
sub cortul Meu, ºi eºti credinþã în Dumnezeu. Te-am aºezat
prin cuvânt pe pãmânt, ca sã fii popor al credinþei în Dumnezeu, sã fii luminã ºi cãrare pentru oamenii fãrã sfinþenie în
trup, ºi cine se leapãdã de tine, acela se leapãdã de Mine, ºi
nimeni nu înþelege Scriptura aceea care spune despre lepãdarea de credinþã din vremea de sfârºit.
Iatã, rostesc cuvânt, aºtern cuvânt în cartea Mea ºi spun:
am adus pe pãmânt aceastã lucrare de cuvânt ºi am spus sã
facã omul voia lui Dumnezeu, sã creadã omul în Dumnezeu ºi
sã se sfinþeascã prin cuvântul cel sfânt care îndeamnã pe om
spre împãrãþia cerurilor, cãci iarãºi am venit cuvântând pe pãmânt. Aceastã lucrare se numeºte Dumnezeu, ºi cuvântul lui
Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu. Acest popor este poporul Cuvântului lui Dumnezeu, ºi l-am fãcut cunoscut prin
lucrarea cuvântului rostit din slavã peste pãmânt. Cine aude
aceastã lucrare de cuvânt, cine aude pe Cel ce grãieºte din ceruri ºi se leapãdã de acest cuvânt, acela se leapãdã de Dumnezeu. Eu am lucrat cuvânt ceresc pe pãmânt vreme de patruzeci de ani ca sã pun omul faþã în faþã cu Mine prin cuvânt ºi
sã-l încerc în credinþã. Iatã, fiilor, lepãdarea de credinþã este lepãdarea de aceastã lucrare dumnezeiascã între oameni.
Am spus arhiereului cel martor al lucrãrii Mele, i-am
spus din vreme cã dacã va pãrãsi lucrarea Mea, nu va cunoaºte vremea lepãdãrii de credinþã. I-am spus cã vine lepãdarea
de credinþã peste bisericã, ºi iatã, a venit, ºi el nu cunoaºte cã
a venit, pentru cã nu a rãmas cu Mine ca sã ºtie de la Mine.
El vrea sã fugã, el vrea sã spunã cã nu e adevãrat Domnul prin
acest cuvânt venit din cer, dar nu are norocul acesta. Pentru el
ar pica bine acum sã fie mincinoasã lucrarea cuvântului Meu,
ar da bine când el þine cu mâna de coroanã ca sã nu i-o ia
careva de pe creºtet. Dar el nu ºtie ce înseamnã sã ai coroanã.
Coroanã ai tu, poporul Meu. Tu eºti cel încoronat, dar el n-a
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vrut sã stea sub coroana ta, ºi ºi-a luat coroanã de slavã deºartã, ca ºi arhiereii lumii, care se folosesc de numele lui Dumnezeu ºi de locurile închinate lui Dumnezeu ºi fac fãrãdelege
în loc sfinþit de pãrinþi ºi stau pe pieptul pãrinþilor, pe pieptul
bisericii-mamã, pe pieptul bisericii de rãsãrit, cãci rãsãrit înseamnã Dumnezeu, înseamnã sfinþenie în trup ºi viaþã cereascã între oameni.
Cine se mânie pe tine, poporul Meu ales din biserica
lumii, acela se mânie pe Dumnezeu. Omul mânios îºi pierde
orice înfãþiºare. Omul mânios trebuie sã se umileascã ºi sã-ºi
ia înfãþiºarea cea de la Duhul Sfânt al blândeþii, al iubirii ºi al
rãbdãrii dacã vrea sã fie om al lui Iisus Hristos.
Roagã-te, Israele tatã, roagã-te, fiule Israele, roagã-te
pentru arhiereul care are numele scris pe piatra acestei vremi.
Roagã-te sã scape el de duhul mâniei, cãci mânia este de la
diavolul, fiule. Sã te rogi Tatãlui ºi sã-I spui Tatãlui sã-l întoarcã pe acest fiu mânios, sã-l întoarcã spre poarta dreptãþii,
cãci poarta care înseamnã mântuire nu se numeºte altceva
decât dreptate. Iatã, arhiereul care este scris la Mine pe masã
cu tine, iatã-l, tatã, cã se ruºineazã în faþa lumii cu tine, care
eºti poporul Meu. Dacã i-aº fi dat cununã de-a gata, te-ar fi
pus în nume de cinste, dar dacã i-am încercat credinþa ºi rãbdarea, a început sã loveascã în Mine ºi în tine. Dar Eu fãrã
tine nu-l primesc, cã nimeni nu l-a forþat sã vinã la masa
aceasta. O, dacã atunci când stãtea la masã cu Mine ºi cu tine
n-am fost sectã, acum ce mai este de spus când el rosteºte
peste lucrul Meu „sectã“? Lucrul Meu nu este sectã. Lucrul
Meu este iubire ºi credinþã în sfinþenie, fãrã de care nimeni nu
va vedea pe Domnul. Cine a apucat sã cunoascã ºi sã creadã
apoi în aceastã lucrare, din nou vã spun cã pe nici un drum
nu-ºi mai poate cãpãta mântuirea dacã pleacã dupã Mine pe
altã cãrare, cãci aceastã lucrare va sta înaintea Mea în numele
celor ºapte veacuri, cât am lucrat Eu, Domnul, peste om. Cine
a venit în aceastã lucrare ca sã capete altceva în afarã de credinþã în Dumnezeu ºi de sfinþenie în trup, acela este un om de
plâns ºi i se va cere socotealã.
Israele, Israele, fii atent cu cei ce se vor uni ca sã asculte ºi sã vinã la masa Mea. Vegheazã bine, fiule lucrãtor, cã se
vor îndrepta mulþi spre Mine ºi spre tine, dar pe cel pe care-l
vei vedea cã-ºi cautã altceva în afarã de credinþã în Dumnezeu ºi de sfinþenie în trup ºi în duh, pe acela þine-l departe de
aceastã adãpãtoare care-ºi are rãdãcina izvorului în cer, în
Dumnezeu.
Iatã, din nou întãresc cuvântul pe care l-am mai rostit:
sã nu te uiþi, copilul Meu, în lume, sã nu te uiþi, tatã, cã de
aceea eºti numit tu „sectã“, de aceea, cã te-ai tras din cercul
cel mare ºi te-ai deosebit cu Dumnezeu ºi cu sfinþenia, tatã.
Fiule, nimeni nu mai este ortodox în afarã de Mine ºi de tine,
Israele, fiule din urmã al lui Avraam. Întãresc cu rugãciunea
Mea cãtre Tatãl, întãresc darul Duhului Sfânt peste tine ºi zic:
Tatãl Meu, Tatã al lui Israel, ridic spre Tine mâinile Mele strãpunse de cei ce s-au lepãdat de Mine, Cel trimis de Tine.
Ridic spre Tine aceastã mãrturie, aceste mâini gãurite de cuie,
ºi Îþi arãt dragostea Ta ºi a Mea pentru cei ce cred în Tine prin
Mine. Tatãl Meu, sã Ne sculãm în picioare în faþa poporului
cel mic ºi sã stãm în faþa lui Israel ºi în spatele lui Israel cel
de azi, ºi în lãturi, Tatã, ºi în sus ºi în jos, ºi în mijlocul lui Israel sã stãm.
Tatãl Meu, pãzeºte-l pe Israel cel mic de mânia care
vine de la omul cel fãrã de fricã de Dumnezeu. Pãzeºte-l de
omul cel puternic de pe pãmânt ºi grãbeºte-Te întru Fiul Tãu
ºi întru poporul Tãu, care este fiul Tãu cel mic, ca sã strici puternicia care vine de la om. Tatãl Meu, întãreºte-i pe copiii de

azi, cã lucrarea de azi e mare, Tatãl Meu. Eu pentru aceºtia
Mã rog, nu Mã rog pentru lume ºi pentru biserica lumii, care
se zice cã este a Mea ºi cã este a mamei ei. Mama ei plânge
în cer, plânge când vede întinate altarele ºi locurile sfinþite de
viaþa celor sfinþi care au venit de pe pãmânt la cer. Biserica-mamã plânge în cer când se uitã pe pãmânt ºi vede
slujitori ai pãcatului care s-au pus slujitori ai lui Dumnezeu.
Biserica-mamã se ruºineazã cu cei ce au pus mâna pe locurile
sfinþite cu sânge de pãrinþi ºi cu jertfã de viaþã sfântã.
O, Tatãl Meu, ce este pe pãmânt! O, ce este pe pãmânt
ºi în biserica lumii, cã iatã, n-am mai încãput cu cei mici ai
Noºtri printre trupurile lumii, dar am voit sã fie deosebiþi,
cãci scris este în Scripturi: «Cu cei fãrã de lege nu voi sta la
masã». ªi Mi-am fãcut masã curatã pentru fiii cei mici, vie
nouã ºi cereascã, pâine ºi vin nou, precum a fost fãgãduinþa
rostitã în Scripturi pentru vremea aceasta.
Tatãl Meu, se leapãdã omul de Tine ºi de Mine, cã Noi
am venit pe pãmânt cu aceastã lucrare de cuvânt, ca sã chemãm omul la rãscumpãrare din pãcat ºi din moartea fãrãdelegii. Nu mai avem nici o moºtenire, nici o avere pe pãmânt.
Atât mai avem: acest popor mic ºi hulit ºi albit prin focul
Duhului Sfânt, prin cuvântul Duhului Sfânt. Pãzeºte-i pe cei
mici ºi opreºte grindina, cã Eu în numele Tãu lucrez peste
Israel, Tatã.
Fiule scump, Tu eºti în foiºor cu ucenicii
Tãi cei mici. Sunt mici ucenicii Tãi, tatã,
dar sunt iubiþi de Mine ºi de Tine, Fiule iubit ºi scump, cã Tu
M-ai ascultat când Te-am trimis pe pãmânt ca sã Te întrupezi
ºi sã ºtie lumea cã eºti Fiul Meu întrupat. Tu M-ai ascultat ºi
acum când Te-am trimis în lume ca sã Te faci cuvânt, ca sã
rosteºti cuvânt nou de facere, ca la început, ca sã se facã cer
nou ºi pãmânt nou. Iatã, Fiule, ºi Eu Te ascult, cãci pe cel ce
se roagã întru Duhul Sfânt al dreptãþii, Eu pe acela îl ascult.
Tu eºti uºa spre Mine a celor ce vor sã vinã la Mine, ºi Eu Te
ascult, Fiule.
Binecuvântat sã fie cel mic, Israel cel mic. Fiule al
Meu, voi lãsa descoperit semnul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh pe creºtetul celor mici din urmã. ªi cum îl voi lãsa
descoperit? Iatã, nimeni nu le va putea face nici un rãu, cãci
semnul Meu de pe ei va lucra ºi îi va ocroti, aºa cum mereu
i-am ocrotit pe cei pe care Mi i-ai adus la Mine, pe cei pe care
Þi i-am dat sã Mi-i aduci la Mine ca sã fie ai Noºtri.
Sunt cu Tine prin cuvânt, Fiule scump. Sã se destrame
toatã lucrarea mâniei care s-a pornit împotriva fiilor Cuvântului, împotriva poporului Cuvântului lui Dumnezeu! Sã se
risipeascã norii ºi ceaþa ºi durerea, ºi sã nu fie necãjit poporul
cel mic! Poporul cel mic are de lucru cu cerul. Poporul cel
mic e mic, ºi e ocrotit cel mic. Ferice de cel ce este mic, cã
acela este ocrotit. Vai de cel ce este mare cã acela nu este deprins sã stea mic ca sã fie ocrotit de Cel mare, de Dumnezeu,
Care este singur mare. Iatã, cel mare, care este arhiereu între
cei mari de pe pãmânt, iatã, cautã scãpare la om, ºi a strigat
la om sã-i salveze viaþa ºi numele ºi tronul. O, ce durere este
sã fie omul mare, cã aºa se învaþã, ºi nu se mai poate înþelege
Dumnezeu cu cel mare, cu cel ce are de pe pãmânt tron, cãci
tron din cer este numai umilinþa ºi dreptatea ºi sfinþenia. Fiule, omul nu ºtie ce va sã zicã sã fie mare, cã mare este Cel ce
stã pe cruce pironit de oameni mari. Tu eºti mare, Fiule, cã
numai Tu ai ºtiut aceastã mãrire, acest tron care este crucea ºi
suferinþa cea dusã pentru om.
O, popor al Meu, popor al Fiului Meu, sã nu te superi,
tatã, cã eºti mic, cã eºti hulit de oamenii timpului, ºi sã stai ca
Fiul Meu, în umilinþã, ºi sã te bucuri în umilinþã. Nu e bine sã
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fii vãzut bine de oameni, cã Fiul Meu a lãsat scris în Scripturi
ºi a zis: «Vai vouã dacã lumea vã va vorbi de bine, cã aºa fãceau proorocilor mincinoºi pãrinþii lor. Binecuvântaþi pe cei
ce vã blesteamã ºi vã hulesc ºi vã prigonesc». Aºa a spus Fiul
Meu, o, popor al Fiului Meu. Tu eºti un semn pe pãmânt, ºi
lumea nu ºtie, dar va ºti, ºi iatã, ºtie lumea, cã Eu ºi Fiul Meu
am dat trezirea, am dat cuvântul peste lume, ºi nimeni nu va
putea sã se ridice împotriva ta. Eu sunt Cel ce am dat Cuvântul; Eu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt; Eu ºi nu tu, ºi nimeni nu se
va ridica împotriva ta. Cel ce se ridicã împotriva ta, se ridicã
împotriva Mea, ºi cu Mine dã piept, nu cu tine, fiule mititel,
cã de aceea te ocrotesc, cã eºti mititel ºi cã eºti ascultãtor. O,
popor mititel, sã stai, tatã, în lecþia ascultãrii ºi sã nu fii uºor
cu cei ce nu ºtiu sã asculte, ºi sã-i pui sã stea la ascultat aºa
cum stai tu, cã greu se mai face din fiii lumii un fiu al lui
Dumnezeu. Eu prin mâna ta voi da mâna multora, dar nu
dintre cei mari, cãci cei mari au peste ei capcanã lucratã din
mãrire, dar vine clipa sã-ºi plângã numele tot cel ce are acum
nume. Vine clipa sã cadã sub tron cei ce ºi-au fãcut tron, dar
Eu vã spun cã a ºi venit clipa.
O, Fiul Meu, Emanuel, Fiul Meu, am rostit cuvântul
Meu peste cel mititel ºi Te-am mângâiat, Fiule. Mângâie ºi Tu
dupã Mine, ºi sã fie înconjurat de sfinþi ºi de îngeri ºi de
Duhul Sfânt poporul cel mic, ºi sã fii binecuvântat, Fiule
scump, Trimisule scump, cãci Te-am trimis, ºi iatã, lucrezi ºi
faci iar facere nouã, ca la începutul cel dintâi. Tu eºti temelia,
ºi nu se va clinti temelia Mea.
Tatã, sunt în foiºor cu ucenicii. Iatã Eu ºi ai
Mei. Mã plec cu ai Mei înaintea Ta ºi Îþi
mulþumim, Tatã, cã Ne-ai ascultat. Eu ºtiam cã Ne asculþi, ºi
fã sã vadã lumea cã Ne asculþi ºi cã ocroteºti ce este al Tãu,
ca sã vadã lumea cã este al Tãu acest popor peste care Eu veghez ºi întru care lucrez ºi scriu Scriptura cerurilor.
Fiilor, fiilor, Tatãl Meu a întãrit ogorul Meu, ºi aºa sã
faceþi ºi voi, precum ºi Noi lucrãm. Întãriþi întãriturile voastre, întãriþi temelia, fiilor.
Poporul Meu, nu uita cã tu eºti mãrturie peste timp, cã
tu eºti semn care stârneºti împotrivire peste oamenii cei fãrã
de Duhul Sfânt. Israele, Israele, Duhul Sfânt, Cel Care purcede de la Tatãl, te-a adunat pe dealul cel plin de mãrturii. Iatã-Mã iar în satul Meu cu poporul Meu, în satul cuvântului
Meu. Acest sat se va numi satul Cuvântului lui Dumnezeu ºi
va purta numele Meu.
Verginico, iatã, tatã, bucurie pentru tine. Am venit cu
copiii în sat la Noi. Verginico, Verginico, sã alergi mereu ºi sã-þi îndemni copiii la rãbdare ºi la liniºtire, cã sunt firavi copiii. Copiii tãi trebuie sã lucreze cu tine în ei, cãci duhul tãu trebuie sã lucreze, tatã. Tu eºti mare lucrãtoare peste
vremea de acum. Vino, tatã, cu îndemnul tãu ºi suflã mângâiere peste fii.
in, Doamne, cã mi-e dor. Vin cu dor ºi Te
ascult, ºi vin ºi mângâi pe cei mici care au
mai rãmas. Cei care au mai rãmas se numesc mici. Cei mari
de aceea au plecat, pentru cã cel mare e îngâmfat. Cel ce a
iubit sã fie mic, a rãmas, ºi se numeºte cel mic ºi cel ocrotit.
Pace þie, popor mititel! Domnul mi-a spus sã te mângâi. ªi cu ce sã te mângâi? Te mângâi cu ceea ce am de la tine.
Tot ce am eu de la tine este o mângâiere, ºi din ea îþi dau, ale
tale dintru ale tale. Te mângâi cu ascultarea pe care o dai lui
Dumnezeu, cãci ascultarea este platã, este mângâiere. Te
mângâi cu iubire, fiule, fiindcã iubirea este plata iubirii. Te
mângâi, fiule, cu binecuvântarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, cu pecetea cu care eu te-am pecetluit când te-am
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însemnat sã fii popor al Domnului. ªi te-aº mai însemna ºi
acum, dar acum trebuie atenþie mare, cã se aºeazã la însemnare ºi cel ce vine lângã tine fãrã de credinþã, fãrã de sfialã,
fãrã de umilinþã, ºi nu mai fac ca pe vremea trupului, de mi-am
fãcut fii puternici în zdrobire de Duh Sfânt. Acum te însemnez în mare tainã pe tine, cel ce lucrezi cu puterea cea bunã
sub semnul puterii. Cel ce nu stã bine în aceastã lucrare ºi este
însemnat cu semnul acestei lucrãri lucrãtoare pe pãmânt, unul
ca acela devine puternic în duhul sãu ºi nu în Duhul Sfânt.
Cel ce nu stã bine întru ascultarea cuvântului, aceluia încet,
încet i se ºterge semnul prin neascultare. Dar eu îþi zic sã-þi
întãreºti semnul cel pus peste tine, sã-l întãreºti prin ascultare,
fiule, ºi sã intri sub ocrotire, cã vremea e grea ºi urâtã ºi mânioasã pe tine, ºi fiii veacului acesta se supãrã cã le strici traiul
nepãsãrii.
O, satul meu, iatã ce foiºor ºi ce ucenici! Se uitã toþi cei
din cer peste sat ºi peste cei adunaþi acum la sãrbãtoare de
Rusalii cereºti. Mã duc cu cei din cer la piatra din grãdina
unde a venit Domnul (satul Maluri, n.r.). Mã duc, mãmicã, sã
pun binecuvântare din cer, ºi sã se împlineascã slava lui
Dumnezeu pentru locul mãrturiei coborârii lui Dumnezeu la
sfârºit.
Poporul meu, te iubesc ºi te port înaintea Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh. Nu cumva sã te ofileºti, nu cumva
sã te sperii tu, cel ce vrei cu mine ºi cu Dumnezeu. Eu sunt
din partea cerului ocrotitoare. Eu sunt din tine, poporul meu,
ºi te ocrotesc din cer.
E satul meu în sãrbãtoare. Iatã, Domnul cu ucenicii, ca
ºi acum douã mii de ani. Duhul Sfânt Mângâietorul sã vã
cuprindã pe voi ºi pe cei ce vor lua calea Domnului ca ºi voi.
Binecuvântatã sã vã fie calea începutului cel nou, ºi nu vã temeþi pe temelia cea nouã care este pusã de cer. Este scris despre ea în Scripturi, ºi în cele de demult, ºi în cele de azi. De
aceea spune Dumnezeu sã fii deºtept, Ierusalime, popor al
Domnului. Cine nu este deºtept, acela nu poate sã stea cu
Dumnezeu ºi cu aceastã lucrare cereascã.
Sã fii deºtept, poporul meu, aºa sã fii, cãci cei deºtepþi
vor rãsturna tronul deºertãciunii, ºi deºertãciunea va þipa pe
uliþele ei, va þipa cu þipãt mare la cãderea ei. Dar tu sã nu te
înspãimânþi, popor iubit de Dumnezeu, cã ºi eu ca ºi Domnul
rostesc peste tine: pace peste tine, Israele! O, sunt cu îngerii
deasupra ta. Tot cerul e deasupra. Deschide ochii, fiule. Nu te
teme cu cerul, nu te îndoi, ºi stai cum se stã, cã mare putere
este sã stai cum este de stat.
Eu am cuvântat cuvânt peste tine, poporul meu, ºi Îi
dau Domnului mulþumire pentru lucrul pe care mi l-a dat, iar
tu, Ierusalime, sã nu ieºi de sub acoperãmântul Duhului
Sfânt. Amin, amin, amin.
Verginico, tot cerul a tresãrit când te-a auzit cu glas peste poporul Israel de azi. Tot
cerul îþi mulþumeºte cã-i ajuþi pe cei mici. Sã nu te descurajezi, Verginico. Sã lucrezi, tatã, ºi sã-þi înteþeºti copiii spre lucru ºi sã asculþi ce-þi spun. Cine crede, crede, ºi cine nu crede, îºi alege ce voieºte, dar Noi trebuie sã lucrãm, Verginico.
O, Israele, Israele, e satul începutului cuvântului Meu,
e plin de oaspeþi cereºti. E satul acesta plin de Duhul Sfânt, ºi
vei auzi despre lucrarea de azi, de taina zilei de azi ºi de mãreþia serbãrii de Duh Sfânt, Care lucreazã peste tine, Israele,
ºi peste satul Cuvântului lui Dumnezeu.
Fiilor, fiilor, bucuria Duhului Sfânt sã vã cuprindã ºi sã
staþi în ea, tatã. Sã se risipeascã orice mânie, orice judecatã
care se mânie pe voi. Eu, Domnul, destram orice rãu ºi îl
opresc ºi îl risipesc, iar voi mergeþi pe drumul veacului cel
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nou care a început cu voi, ºi nu vã mai uitaþi în veacul acesta.
Voi aveþi veac nou; voi staþi în el, ºi binecuvântatã sã fie
bucuria Mea cu voi.
Duhul Sfânt sã Se bucure în voi, ºi din voi spre mulþimi. Pace vouã întru Duhul Sfânt al nãdejdii! Nu vã potriviþi
la veacul acesta, la glasul veacului acesta. E veacul cel nou ºi
cel sfânt cu voi. E împãrãþia cerurilor cu voi pe pãmânt. E cer
nou ºi pãmânt nou. Amin, amin, amin.
29 mai/11 iunie 1995

Duminica tuturor sfinþilor
Mãsura zilei este de o searã ºi de o dimineaþã. Moartea vine de la
mâncarea de carne. Duhovnicul trebuie sã fie duhovnicesc.

Î

mi aºtern pacea Mea dumnezeiascã peste tine, iubitul Meu popor. Vin la tine, fiule, ºi lucrez de deasupra ta ºi Mã fac cuvânt în calea ta ºi Mã dau þie spre hranã,
ca sã creºti, iubitul Meu copil, ºi sã Mã mãrturiseºti pe Mine,
Domnul Dumnezeul tãu, Care locuieºte întru cele cereºti, ºi
ca sã fii tu cerul Meu de domnie, cerul Meu cel de la sfârºitul
rãului care a venit de la neascultarea omului.
Sunt cu tot cerul sfânt în sãrbãtoare de sfinþi peste
poporul Meu cel mic, care este din români. Sunt cu Avraam,
ºi cu el sunt toþi cei ce îºi au odihna în sânul acesta de odihnã,
care se numeºte Ierusalimul cel de sus. Eu sunt Dumnezeul
celor vii, al lui Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi pânã la tine, fiule
Israele care ai fost fãgãduit lui Avraam, Israel cel din fãgãduinþã, cel din cuvânt ieºit. Eu sunt Dumnezeul lui Verginica,
cea purtatã pe braþe de sfinþi ºi de prooroci, cã la naºterea ei,
în ziua aceea, aflaserã de la Mine toþi sfinþii cã se naºte o nãdejde care va fi numitã trâmbiþa lui Dumnezeu cea dinaintea
arãtãrii în slavã a Domnului, Cel înãlþat în slavã. Ea s-a nãscut în duminica tuturor sfinþilor ºi a fost împodobitã pentru
Mine, cã ea M-a purtat pe Mine în ea, ºi din acest rug am cuvântat ºi am nãscut un popor prin cuvânt ºi am lucrat planul
Meu pe pãmânt, ºi mare pildã a fost aceastã lucrare, ºi am
numit-o trâmbiþa a ºasea, dupã Scripturi. ªi l-am fãcut pe om
în aceastã vreme, pe omul cel ce este azi cu Dumnezeu, pe
tine, poporul Meu, te-am întocmit în vremea Mea cu Verginica, ºi aceastã lucrare se numeºte ziuã, fiule, ziuã în vreme
de noapte, cãci «la Domnul, o mie de ani e ca o zi», dupã cum
este scris în Scripturi; la Dumnezeu, dar nu la om, nu cum
zice omul ºtiinþei. Poporul Meu, sã nu zici ºi tu ca lumea, tatã.
Eu când am fãcut cerul ºi pãmântul ºi tot ce este vãzut ºi
nevãzut, am lucrat ºase zile, ºi apoi M-am odihnit. Dar tu sã
nu zici ca omul ispititor peste facere, ºi sã ºtii cã mãsura cea
omeneascã este aºa cum a lãsat-o Dumnezeu ºi nu mai mult.
Sã ºtii, poporul Meu, cã mãsura zilei în vremea facerii a fost
mãsura cea care este întocmitã, cea care mãrturiseºte pânã azi
peste ziuã, peste mãsura care se numeºte o ziuã, o searã ºi o
dimineaþã. Dar omul care a fãcut timpul peste el a lungit ziua,
le-a lungit pe toate, ºi omul cel ieºit din om nu mai vorbeºte
ca Dumnezeu, cãci Dumnezeu aºa a zis: «A fost o searã ºi o
dimineaþã», ºi s-a numit ziuã aceastã mãsurã dumnezeiascã,
aºa precum ºi azi o searã ºi o dimineaþã mãsoarã ziua care
s-a întocmit în vremea facerii. Omul se frãmântã, omul care
ispiteºte se frãmântã, ºi frãmântându-se, schimbã tainele lui
Dumnezeu ºi le înþelege ca un om, ºi omul a pierdut mãsura
cea dumnezeiascã din vremea facerii. Ziua este mãsuratã prin
dimineaþã ºi prin searã, ºi aceastã tainã se numeºte ziuã, iar
cuvântul noapte nu este tot una cu cuvântul searã, care face
parte din cuvântul ziuã.

Fiilor, ziua îºi are mãsurã dumnezeiascã, ºi omul spune
minciuni peste aceastã tainã a zilei de la început. Eu ºase zile
am lucrat facerea, iar în ziua a ºaptea M-am odihnit de cele
ale facerii ºi am sãrbãtorit facerea privind la ea. Priveam peste ea ºi Mã odihneam privind, dar omul Mi-a stricat bucuria
ºi M-a întristat.
Nu înþelege omul tainele Mele, nu înþelege, tatã, omul
fãrã Dumnezeu, dar tu sã fii cu Dumnezeu, copilul Meu, cãci
Eu prin cuvânt te-am întocmit, ºi þi-am dat har ºi înþelepciune
ca sã ºtii ca Dumnezeu ºi nu ca cei de pe pãmânt care învaþã
fãrã Dumnezeu. Vezi tu, poporul Meu, de ce am zis Eu prooroc de al lui Dumnezeu, ºi prooroc mincinos? Proorocul lui
Dumnezeu Îi slujeºte lui Dumnezeu ºi poruncilor cereºti ºi
are de la Dumnezeu. Proorocul mincinos îºi slujeºte trupului
sãu ºi duhului sãu, nu Duhului lui Dumnezeu, ºi acela vorbeºte din duhul sãu. Þie, poporul Meu, þi-am spus sã citeºti
Scriptura ca sã vorbeºti din Duhul lui Dumnezeu ºi sã te deprinzi din aceastã vorbire cereascã. Eu aºa þi-am spus, sã slujeºti dupã poruncile puse de Dumnezeu ºi sã iei de la Dumnezeu vorbirea ta. Ai învãþat carte de la om, aºa a fost lucrarea
robiei, dar acum te-am chemat la libertate ºi te-am luat ucenic ca sã-Mi slujeºti Mie ºi Duhului Sfânt ºi vorbirilor cereºti,
fiule. Uitã-te la tine când nu Mã asculþi ºi când vorbeºti cu
lumea ºi ca lumea. Atunci Duhul Meu Se depãrteazã de la
tine, ºi tu nu cunoºti. Iatã ce este noapte. Noapte este lipsa
Duhului Domnului din vederea omului, ºi noaptea a umplut
cu golul ei peste tot ºi l-a înºelat pe om.
Mare tainã este omul lui Dumnezeu în timp, proorocul
lui Dumnezeu în vreme. Acela se hrãneºte cu Scripturile ºi cu
Duhul Cel de la Dumnezeu, împlinindu-L în el prin ascultare
ºi umilinþã, prin blândeþe ºi cumpãtare, prin înþelepciune de
sus ºi nu de jos, ºi greu a fost sã înþelegi, poporul Meu, cã
grea a fost ºi vremea în care te-ai nãscut ºi care te-a supus în
ea. E mare lucrare omul lui Dumnezeu pe pãmânt, dar cine
mai ºtie aceastã lucrare? Cine, ºi unde s-o înveþe omul? Vino
la Mine, fiule, cã n-ai de unde sã înveþi, tatã. Cei ce s-au fãcut
învãþãtori peste tine nu te învaþã tainele Mele, cã nu le cunosc, nu cunosc smerenia ºi umilinþa ºi ascultarea ºi Duhul lui
Dumnezeu. Se duce omul la învãþãtor, la tãmãduitorul de azi,
ºi nu învaþã pe Dumnezeu omul, cãci Domnul este întru umilinþã. Eu vã învãþ pe voi un lucru mare, tatã, ºi veþi învãþa din
el cum sã lucraþi unul peste altul, ºi din zi în zi veþi intra în
Duhul Meu tot mai mult, iar Eu vã voi cuprinde, ºi voi veþi
vorbi de la Dumnezeu.
Fiilor, fiilor, când Eu am lucrat între oameni, n-am lucrat ca învãþãtorii de azi, ca pãstorii de azi. Mã uit, ºi nimeni
nu lucreazã ca Mine peste om. Dar pe tine, poporul Meu, te
învãþ sã lucrezi ca Mine. Îþi dau pilda cu samarineanca. Eu
M-am întâlnit cu ea ºi i-am cerut sã-Mi dea sã beau din apa
ei. ªi dacã am fãcut aºa, am înviat-o pe fiica aceea. Nu M-am
dat învãþãtor, ºi M-am dat umilit ºi cãlãtor smerit, ºi prin smerenie am lucrat ca s-o izbãvesc de duhul ei. Care învãþãtor
mai face azi aºa? Nimeni nu mai ºtie ce este umilinþa. Învãþãtorul e îngâmfat ºi dã sfaturi, ºi el nu le aude, el nu este pildã
înaintea celorlalþi, ºi nu mai e un rãu mai mare ca acesta. Eu
n-am fãcut aºa, Eu n-am lucrat aºa. Eu, din Dumnezeu cum
eram, M-am fãcut om, dar omul se face dumnezeu peste om
ºi se dã mare învãþãtor, ºi nu este duh de umilinþã, duh de
Dumnezeu. Eu i-am spus samarinencii: «Dã-Mi sã beau».
Eu M-am lãsat cunoscut de ea ºi M-am smerit în faþa ei
cerându-i apã sã beau, ºi duhul umilinþei Mele a lucrat întru
Tatãl, ºi a câºtigat lui Dumnezeu pe fiica aceea, dimpreunã cu
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mult norod din neamul ei. M-am fãcut duhovnicul sufletului
ei ºi ne-am mãrturisit unul altuia ce am avut de mãrturisit. Ea
s-a mãrturisit pãcãtoasã ºi credincioasã ºi umilitã, iar Eu
M-am mãrturisit ca trimis al lui Dumnezeu, ca ajutor înaintea
omului cu cãrarea rãtãcitã.
Fiilor, fiilor, iatã, în grãdiniþa Mea cea de azi Eu am fii
care au ascultat sã lucreze ca Mine. Eu aºa am spus: «Mãrturisiþi-vã unii altora». Dar care duhovnic mai face aºa ceva?
Cã toþi se dau învãþãtori ºi pe scaun stãtãtori, ºi ei nu fac ce
am fãcut Eu prin umilinþã. În grãdina Mea se lucreazã cum
am lucrat Eu. Duhovnicul îºi spune cel dintâi neputinþele lui
în faþa fraþilor lui. Întâi se curãþã el, ºi dupã aceea curãþã cu
Mine neputinþele celorlalþi dacã sunt neputinþe. Duhovnicul
trebuie sã fie cel dintâi cunoscut, sã se lase cunoscut prin
umilinþã ºi nu sã stea mare, cãci cine nu face aºa, acela nu este
mare, acela nu poate da viaþã. Eu i-am spus samarinencei despre puterea ºi lucrarea Tatãlui Meu întru Mine, dar mai întâi
M-am umilit, mai întâi M-am plecat ei. Dar cel ce se numeºte
azi duhovnic nu seamãnã cu Cel ce a lãsat pe pãmânt aceastã
lucrare. N-ai sã mai auzi pe nicãieri o aºa cereascã învãþãturã,
fiule. Un duhovnic de al Meu face ca Mine ºi nu ca omul.
Duhovnicul trebuie sã fie cunoscut de inima celui ce bate la
uºa sa. Un adevãrat duhovnic îºi face sieºi duhovnic pe tot
fiul care vine la Dumnezeu pentru mãrturisanie. Samarineanca n-ar fi avut încredere ºi sprijin în Mine dacã Eu nu Mã
aplecam înaintea ei cerându-i apã sã beau. Duhovnicul trebuie sã se mãrturiseascã înaintea celui ce vine la el, ºi apoi cel
ce a venit. Duhovnicul nu este stãpân pe cel ce vine la el dupã
cele de la Domnul. Duhovnicul este mãrturisitor prin tot ceea
ce face înaintea celor care vin pânã la el. Duhovnicul trebuie
sã se aºeze ca o oglindã în care sã-ºi vadã faþa toþi cei care vin
la el. Dacã duhovnicul nu se descoperã pe sine înaintea celui
ce stã în faþa lui, acela este altceva, nu este duhovnic. Acela
ºtiþi ce este? Acela este un înºiruitor de vorbe, de slavã lumeascã. Unul ca acela nu-l poate urca la Domnul pe cel ce coboarã prin umilinþã venind spre duhovnic. De aceea omul nu
poate urca. Omul care se mãrturiseºte la preot nu poate urca
ºi nu urcã spre Dumnezeu. De ce, tatã, nu urcã? Nu urcã pentru cã duhovnicul nu a coborât spre acela care vine ºi bate.
Ca sã-i deschizi celui ce bate la uºa ta, asta înseamnã
nu sã-i deschizi, ºi sã te deschizi tu spre el, aºa cum Eu am lucrat cu samarineanca. Eu n-am folosit judecata peste fiica
aceea, ci duh de pocãinþã am slobozit peste ea. Eu nu i-am
spus sã nu mai pãcãtuiascã, ºi i-am spus sã-Mi cearã apã, ºi
Eu i-am dat dacã ea a cerut. Am fãcut-o sã-Mi cearã, ºi Eu
M-am dat ei prin cuvânt. Aºa trebuie sã se dea ºi duhovnicul,
aºa cum Eu M-am dat. Dar în cel ce Eu nu stau din pricina îngustimii lui, acela nu poate fi duhovnic în numele Meu, ci
este duhovnic în numele sãu.
Eu am fãcut altfel de începãturã odatã cu începãtura
Mea cu poporul Meu cel nou de azi, cu tine, iubitul Meu popor. Eu, fiule, lucrez ca Mine în poporul Meu ºi nu ca omul
care a învãþat de la om. Cartea lui Dumnezeu nu se învaþã de
la om, cã omul bisericii Mi-a fãcut Mie pãtrãþicã ºi Îmi spune
sã-Mi ºtiu hotarul pus de el peste Mine. Eu am venit ºi am
desfiinþat legea care apãsa biserica, ºi iatã iar lege care-Mi
îngrãdeºte Duhul Meu întru lucrarea Sa. Eu M-am fãcut pâine
ºi vin ca sã Mã dau omului sã Mã mãnânce, ºi sã fie ca Mine
cel ce Mã mãnâncã. Ca sã Mã ia omul în el, de aceea M-am
fãcut pâine ºi vin, iar cel ce Mã ia, sã se cunoascã, sã arate cã
M-a luat în el. Cine nu se cunoaºte cã M-a luat în el, acela
M-a luat ºi M-a strivit înãuntrul sãu. M-am fãcut pâine ºi vin,
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cãci Dumnezeu este mare tainã. M-am fãcut cuvânt ºi am
vindecat leproºii de leprã. Am rostit cuvânt ºi i-am vindecat,
ºi toþi au plecat, în afarã de unul, care a stat sã-Mi mulþumeascã aºa cum tu, poporul Meu, ai rãmas sã Mã mulþumeºti pe
Mine, ai rãmas din cei mulþi care au venit sã-Mi cearã vindecare ºi putere ºi au plecat apoi cu puterea ºi au fãcut rãu cu
ea, cãci n-au rãmas cu Mine cei pe care-i vindecasem.
Creºtinii din primele veacuri, care veneau sã-I slujeascã lui Dumnezeu, aceia lepãdau pãcatele trupeºti prin cele
bune sufleteºti cu care veneau la Mine, dar poporul Meu care
venea la cuvântul Meu, acela n-a lepãdat pãcatele, ºi a stat cu
ele lângã cuvântul Meu ºi s-a strivit prin ele, cãci a plecat înapoi la pãcate. De aceea au plecat cei ce au plecat. Au plecat
sã slujeascã porcilor ºi vitelor ºi trupurilor lor, în loc sã fi stat
sã-Mi slujeascã Mie, ºi Îmi aduc aminte de neamul gadarenilor care Mi-au spus sã plec, de teamã cã ºi-au pierdut în mare
porcii lor. Mulþi au plecat de lângã cuvântul Meu din pricina
acestei plãgi care se numeºte carne, carne de porc, carne de
vietate ucisã de mâna omului vreme de ºapte mii de ani. O,
dacã a luat omul din pomul cel ce era pus deoparte de Dumnezeu, darã din carne de vietate, cum sã nu fi luat? Era la îndemâna lui, ºi omul a ucis vietatea ºi a luat-o moartã în pântece, ºi a luat omul în pântece ºi a nãscut ce a luat. Eu am
venit ºi M-am fãcut pâine ºi vin, ca sã Mã ia omul în el ºi sã
Mã nascã în el ºi sã Mã creascã în el, ºi sã moºtenesc în el cu
împãrãþia Mea cea din facerea de la început, dar în om
împãrãþeºte facerea cea de la om, cãci ºi omul a fãcut facere.
A luat din facerea Mea ºi a fãcut cu ea facerea lui, ºi s-a dat
omul drept Dumnezeu, ºi nu mai am tron în om. Dar am tron
în tine, copil nãscut prin cuvânt, ºi te-am luat în grãdina facerii cea dintâi, în trãirea cea dintâi, ºi þi-am spus sã nu mai cunoºti pãcatul ºi sã nu mai fii cunoscut de pãcat, ºi sã iei în tine
grãdina cea de rai ºi sã mãnânci din pomul vieþii ºi sã fii viu.
Iatã, poporul Meu, te-am luat de pe mâna învãþãtorilor
care te învãþau ºi care te hrãneau din mâna lor, cã Eu am ajuns
la mâna celor ce se pun învãþãtori ºi aceia au pus stãpânire pe
Mine ºi pe cele ale Mele, ºi Eu stau rãstignit ºi întemniþat sub
mâna lor ºi nu pot miºca din cuie, ºi nu pot ieºi spre lucru prin
gura ºi prin calea lor, cã ei fac altceva cu Mine. Eu prin aceia
am ajuns marfã de câºtig pentru ei, ºi aceia stãpânesc mulþimile necunoscãtoare, le stãpânesc sub numele de învãþãtori ai
lui Iisus Hristos. Aceºti învãþãtori învaþã pe oameni dacã învaþã, dar pe ei nu se învaþã nicidecum. Ei nu fac ce am fãcut
Eu ca sã îndumnezeiesc pe om. Ei zic cã Mã pãcãlesc pe Mine, dar pãcãleala a cãzut pe capul lor, cã Eu te-am întocmit pe
tine ºi þi-am dat har, ºi în tine Mã odihnesc, ºi am însemnat în
vreme þãruº nou ºi ungere nouã ºi bisericã aºa cum am lucrat
la începutul Meu între oameni, ºi am plecat din mijlocul slavei deºarte, care Mã pusese pe Mine la zid ca sã se foloseascã
de numele Meu peste ei. N-am mai putut purta înjosirea ºi închisoarea ºi crucea. Am rupt legãturile ºi am ieºit, ºi am nãscut din pietre fii, precum era scris în Scripturi, ºi Mi-am fãcut
odihnã în mijlocul tãu, poporul Meu iubit. O, ce mult te-am
iubit, dar înþelegi tu, oare, ce am fãcut Eu pentru tine ca sã te
întocmesc? O, tatã, cum sã nu þipe cei ce M-au þinut în undiþã
pentru câºtigul lor? Aceia îºi fãceau ucenici pentru câºtigul
lor, dar tu Îmi faci Mie ucenici. Tu faci cerului fii, ºi Îi faci lui
Dumnezeu împãrãþie nestricãcioasã ºi Mi-o dai sã Mã odihnesc în ea, cã Eu Mã odihnesc în tine, copil nãscut la sfârºit,
nãscut din dureri ºi din mare necaz, ºi mereu îþi spun sã nu te
temi, cã Eu te ocrotesc ºi te iubesc, ºi Mã aplec în faþa ta ca
sã-þi dau mâna ºi sã te port de mânuþã spre ziua cea neînsera-
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tã care te aºteaptã cu masã de sfinþi, cu sobor de sãrbãtoare,
cãci sfinþii îi aºteaptã pe cei din urmã, dupã cum este scris în
Scriptura care spune: «Toþi ºi toate aºteaptã descoperirea fiilor lui Dumnezeu».
Îþi spun mereu sã fii curat, ºi ortodox sã fii, ºi sã nu fii
ca sectanþii, care nu sunt curaþi, cã de aceea au plecat din biserica-mamã. Au plecat ca sã nu fie curaþi, ºi de aceea o ponegresc pe mama Mea Fecioara, pentru cã nu le place sã fie
curaþi. Iatã, fiule, a venit clipa sã-þi spun o tainã frumoasã, cã
mare este taina creºtinãtãþii! Mare este taina bisericii în care
sãlãºluieºte Trupul ºi Sângele Fiului lui Dumnezeu, Care S-a
arãtat oamenilor prin Fecioarã! Cine Mã iubeºte pe Mine, tot
aºa iubeºte ºi pe mama Mea Fecioarã, care M-a nãscut din curãþenie. Cine Mã iubeºte pe Mine ºi pe ea, acela iubeºte ºi fecioria, acela iubeºte ºi curãþenia, ºi se face fecior ºi fecioarã
cel ce Mã iubeºte pe Mine ºi pe mama Mea Fecioarã. Creºtinul cel împlinit iubeºte fecioria ºi curãþia ºi se fereºte ca de
iad ºi ca de moarte de pofta cea de la trup, care stricã fecioria
ºi curãþia. Iatã ce înseamnã ucenic al lui Iisus Hristos. Se bate
lumea cu tine, poporul Meu, ºi se teme sã nu o molipseºti de
curãþenie ºi de feciorie, se teme cã opreºti cãsãtoriile ºi naºterea cea de la om, cã lumea nu ºtie ce vreau Eu sã aduc prin
tine pe pãmânt. Eu prin tine aduc cerul pe pãmânt, ºi omul se
teme de cer, cã omul vrea sã rãmânã cu poftã pânã în veac,
pânã la venirea Mea. E vreme de pregãtire mare, tatã, ºi omul
nu ia aminte prin tine, ºi se uitã omul la trup ºi nu la cer ca sã
vin dupã cum este scris. Dar Eu îi spun prin tine omului cã nu
aºa am voit sã-l fac Eu pe om când am spus «Creºteþi ºi vã
înmulþiþi». Eu am vrut sã înmulþesc pe om din cuvânt, dar
omul n-a vrut, ºi a zis sã se înmulþeascã prin poftã, prin trup,
prin om, nu prin Dumnezeu. De aceea am lãsat botezul în
numele Meu, ca sã-l înfiez pe om prin botez, cãci omul din
pãcate omeneºti se naºte.
Iatã, poporul Meu, în ziua aceasta de sobor de sfinþi
mama Mea Fecioarã te îndeamnã s-o iubeºti ºi s-o iei înãuntrul tãu cu Mine, fiule. Eu pe câþi Mi i-am fãcut ucenici am
pus în ei ºi peste ei nepãtimirea, ºi tot aºa a lucrat ºi Fecioara
mama Mea. Toþi cei ce o hulesc pe mama Mea Fecioarã, aceia
nu iubesc curãþenia ºi sfinþenia. Toþi cei ce nu iubesc curãþenia, aceia n-o iubesc pe Fecioara mama Mea. Dar tu o iubeºti,
precum Mã iubeºti pe Mine, cã tu, poporul Meu, eºti ucenicul
Meu, ºi ai înþeles ce înseamnã sã fii ucenic al lui Iisus Hristos,
Cel din Fecioarã. Am venit prin Fecioarã spre judecata omului care se naºte din om, cã Eu, Domnul, nu aºa am voit sã se
înmulþeascã omul, dar omul Mi-a stricat aceastã lucrare curatã ºi s-a fãcut pãcat peste ea, ºi pãcatul se naºte pãcat, se naºte de ºapte mii de ani, iar Eu am rostit: «Ajunge!», ºi mulþi în
tine M-au ascultat, Israele al lui Avraam, Israele român.
Eu trebuia sã am un popor curat, dar omul lumii nu ºtie
Scripturile venirii Mele. Nu le ºtiu nici preoþii bisericii. Ei
ºtiu de toate, numai Scripturile nu le ºtiu. Ei ºtiu sã se dea învãþãtori ºi duhovnici, dar iatã ce vã spun Eu azi: fiilor, fiilor,
una este sã fii duhovnic, ºi tocmai la celãlalt capãt este sã fii
duhovnicesc, ca sã poþi sã fii duhovnic. Duhovnicul care nu
este duhovnicesc înaintea Mea, acela este prooroc mincinos,
aºezat de la el citire în loc numit sfânt, ºi stricã sfinþenia locului sfânt unul ca acela, cã Eu ridic pe cele ale Mele dacã le
vãd cãlcate sub picioare. Fiilor, fiilor, scrieþi pe tãbliþa inimii
voastre: una este sã fii duhovnic, ºi alta este sã fii duhovnicesc, dupã asemãnarea cu Iisus Hristos. Eu sunt blând ºi smerit cu inima, cã una este sã fii smerit, ºi alta este sã fii smerit
cu inima. Cel smerit e smolit ºi greu de purtat în spate, iar cel

smerit cu inima, e blând ºi senin ºi uºor de purtat de cãtre toþi
cei din jur. Unul ca acela nu este greutate pentru nimeni. Unul
ca acela înduhovniceºte pe toþi prin trãirea Mea în el. De aceea, tatã, la începutul bisericii, acum douã mii de ani, preotul
era ales din cetate, din mijlocul neamului sãu, ca sã fie cunoscut bine, ºi era numit ºi pus slugã pentru neamul sãu înaintea
lui Dumnezeu; slugã ºi nu stãpân cum este astãzi preotul.
Astãzi vine câte unul de la cealaltã margine ºi se aºeazã episcop sau preot peste loc necunoscut. O, aceasta este rânduialã
omeneascã ºi strãinã de cele lãsate de Dumnezeu. Nu aºa a
fost în poporul Meu, ºi a fost aºa în poporul din lume, în biserica lumii, nu în cea a lui Iisus Hristos.
O, poporul Meu, o, neamul Meu pe care te-am întocmit
ºi te-am cunoscut ca sã Mã cunoºti ºi tu pe Mine! M-am
înrudit cu tine, fiule, ºi te-am numit fiul Meu, poporul Meu,
ºi din mijlocul tãu lucrez cu învãþãtori ºi cu slujitori, ºi îþi voi
mãri neamul, ºi vei fi cunoscut, fiule, ºi vei fi numit poporul
Domnului, aºa cum te numesc Eu. Nu ºtiu preoþii de ce te
numesc Eu pe tine Israel. O, tatã, Israel înseamnã uns, asta
înseamnã; înseamnã numele Meu. Pe Iacov l-a chemat Iacov,
nu l-a chemat Israel, dar i-am pus acest nume pentru ca sã fie
din cer numele lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Israel este numele
ceresc al unºilor Mei, ori din ce popor ar fi ei, ori din ce neam
de pe pãmânt ar fi. Acesta este numele cel fãgãduit al celor ce
vor iubi cerul pe pãmânt. Se mirã preoþii ºi arhiereii de acest
nume pus peste România, dar cine nu citeºte pe Dumnezeu,
acela nu ºtie lucrarea lui Dumnezeu.
Israele, unsul Meu, ungerea ta sã fie puterea Mea peste
tine ºi sã te stãpâneascã, ºi sã stãpâneºti prin ea pe tot omul
cel strãin care ar da sã ridice mâna asupra ta. Nimeni nu poate sã te blesteme pe tine, cã tu eºti unsul Meu. Eu sunt Cel ce
rostesc acest cuvânt. Amin.
Fiilor, fiilor, mãrturisiþi-vã unii altora toate cele dinãuntru ale voastre, aºa cum Eu am poruncit, cã oamenii au stricat aceastã orânduialã. Chiar dacã ei te fac sectã, chiar dacã
se va spune cã tu strici orânduiala bisericii, tu fã ce am spus
Eu, cã altfel nu vei gãsi vindecare, fiule. Eu sunt Cel ce am
spus: «Mãrturisiþi-vã unii altora», ºi tot Eu sunt Cel ce am
spus: «Împãcaþi-vã cu pârâºii voºtri încã de pe cale, pânã sã
ajungeþi în faþa Mea», cã dacã nu veþi face aºa, cuvântul
acesta va fi judecãtorul. Aceste douã spuse ale Mele sunt
amândouã una. Trãiþi-le pe acestea douã întru una, ºi de veþi
face aºa, nu-Mi veþi mai chinui Duhul Meu.
La spovedanie nu vã mai jucaþi, tatã. Vin îngerii rãi cu
tabloul mãrturisaniei ºi Îmi aratã cã aveþi pãcate. Nu vã mai
jucaþi, fiilor. Nu vã mai pârâþi unii pe alþii, nu mai faceþi
aceastã urâciune. Dacã nu ºtiþi sã fiþi cu fricã la acest scaun
de mãrturie, mai bine staþi muþi ºi cereþi o rugãciune de împãcare cu Dumnezeu ºi de curãþire de prostie, cã iatã, aºtept
creºterea cea deplinã a ta, fiule din Israel. Tatã, vreþi sã vin sã
vã învãþ lecþia aceasta? Eu pe copiii grãdinii Mele i-am învãþat la vreme totul. Eu peste ei am lucrat, cã M-au lãsat sã lucrez. Vreþi, tatã, sã vin sã vã învãþ? Vreþi, fiilor, sã veniþi sã vã
învãþ? Eu aºtept cuvântul vostru, tatã. Cereþi, ºi vã voi da, cã
e altceva când cereþi. Am întrebat odatã pe un fiu dacã vrea sã
Mã primeascã cu sfatul Meu peste el, ºi nu Mi-a rãspuns fiul
acela, ºi nu M-am dus dacã nu M-a primit, ºi se cunoaºte cã
nu M-am dus ºi cã nu M-a primit.
Israele, Israele, cheamã-Mã în neputinþele tale ca sã te
învãþ. Cheamã-Mã, ºi Eu vin. Învaþã-te sã Mã chemi ºi obiºnuieºte-te sã Mã chemi, cã Eu stau ºi aºtept. Cheamã-Mã sã
te învãþ sã te rogi, sã te învãþ meºteºugul vindecãrilor. Cheamã-Mã, tatã. Sã nu mai fie în seminþia ta neputincioºi, nici cu
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duhul, nici cu trupul. Cheamã-Mã sã fac ordine pentru tine ºi
peste tine, cã Mã tem sã vin Eu, Mã tem cã nu Mã primeºti,
Mã tem cã te superi, Mã tem cã te ascunzi de cele ce-þi spun,
Mã tem de tine, fiule, cã vorbeºti urât cu Mine. Eu sunt trimisul Tatãlui, ºi am trimiºii Mei în tine ºi peste tine, ºi cine
nu-i primeºte pe ei, pe Mine nu Mã primeºte. Cine nu-i primeºte pe ei, cine nu înþelege limba Mea, care este pe limba
lor, acela nu crede în coborârea Mea, în lucrarea Mea cu care
sunt ºi lucrez prin fii ºi între fii ºi peste fii. Cheamã-Mã ca sã
vin! Cheamã-Mã ºi vino! Vino sã Mã înþelegi, tatã, cãci cei ce
sunt fãrã de învãþãturã, fãrã de mustrare, aceia nu-Mi sunt fii,
ºi se numesc fii de desfrâu cei ce nu fac dupã sfatul Meu.
Fiilor, nu staþi rãzleþi cu inima unul de altul. Nu vã
deosebiþi unul de altul, cã acesta este duh de mândrie, tatã.
Fiule tatã, nu gândi de unul singur, ºi lasã-l pe celãlalt sã gândeascã pentru tine. Iatã, iar repet cuvântul acesta: lasã-l pe
celãlalt sã gândeascã pentru tine, cãci ca sã stai la învãþat asta
înseamnã ºi nu altceva. Te învãþ frumos ºi doresc sã creºti
mare ºi sã ºtii sã mãnânci din blid, iar blidul este în faþa ta, nu
în tine. Blidul este blid, ºi tu eºti tu, ºi sunt douã lucruri faþã
în faþã, nu sunt amândouã acelaºi lucru. Cine nu lucreazã
întru aºa aºezare, acela are în el duhul sãu ºi nu Duhul lui
Iisus Hristos, cã Eu am spus samarinencei: «Dã-Mi sã beau».
Aºa ºi tu, fiule, sã faci. Sã ceri sã bei de la cel din faþa ta, cã
Eu aºa am fãcut. Cheamã-Mã sã te învãþ sã semeni cu Mine
în lucru. Cheamã-Mã sã te învãþ sã nu te mai fãleºti, ºi sã
scapi din aceastã cãdere. Nu te lua dupã tine, ºi ia-te dupã
Mine, iar Eu stau înaintea ta ca sã te cãlãuzesc, ºi Mã întrupez
ca sã-þi arãt calea cu Mine. Eu îþi zic þie: fereºte-te de strãini,
tatã, ºi stai cu poporul tãu, cu poporul Meu din care te tragi
dupã Duhul Meu, dupã alegerea ºi numirea Mea.
Nu te speria de cel ce te porecleºte pe tine, ºi tu sã crezi
în Mine, fiule, cã numai Eu grãiesc adevãrul despre Mine ºi
despre tine. Vin arhiereii sã te ia în braþe, dar Eu nu te dau lor,
pentru cã tu eºti al Meu, popor ales dintre cei ce te cautã
acum. ªi te vor cãuta tot mai mult, ºi te vor cere sã rosteºti
binecuvântare peste ei, dar tu sã nu te rãtãceºti în lucrare ºi
sã nu treci peste Mine, fiule. Umblã în carte ºi vezi ce te-am
învãþat pânã acum ºi nu ieºi din sfaturile Mele.
Fiilor, fiilor, cuvintele rostite nu se pot desfiinþa. Ele au
fost din timp rostite, ca sã stea faþã în faþã cu cele ce se ridicã
împotriva acestor cuvinte. Lãsaþi cuvintele Mele sã lucreze,
iar voi sã lucraþi întru ele, cãci taina cuvântului rostit este în
mâna lui Dumnezeu, ºi Domnul o foloseºte. Cartea, fiilor, sã
nu stea închisã, cãci voi trebuie sã lucraþi cele scrise în ea, ºi
cu atenþie sã lucraþi, cãci cartea aceasta este o rostire peste
cele ce sunt astãzi. Staþi în dreapta Mea, cã Eu lucrez deosebit
în dreapta, precum în stânga deosebit lucrez. S-a împlinit
pãcatul lepãdãrii de credinþã, cãci lucrarea aceasta înseamnã
Domnul Iisus Hristos, iar voi sã fiþi cuminþi în ogradã, cãci
ograda voastrã este Domnul Iisus Hristos ºi roadele Lui din
ogradã.
Eu, Domnul Iisus Hristos, rostesc cuvânt, ºi zic: sã fiu
lucrat ºi sã fiu pus pe blid înaintea ta, Israele, iar cine înþelege, sã înþeleagã. Amin. Cine nu înþelege, sã nu înþeleagã ºi
sã nu vândã, cã Eu nu mai sunt de vânzare, Eu rãmân în
mijlocul poporului Meu. Amin. Am un bucãtar tocmit, ºi voi
veni sã-l întreb dacã voieºte sã Mã asculte ca sã Mã aºeze pe
blid pentru ca sã fiu masã poporului Meu. Dar sã lucrãm
precum la început, cãci pentru tine, poporul Meu, Eu am ºters
toatã legea cea apãsãtoare ºi am rãmas numai Eu. Legea este
pentru cei ce pãcãtuiesc, pentru cei ce fac nedreptate. Legea
nu are ce cãuta peste cei liberi. Legea se aplicã acolo unde ea
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se calcã. În altã parte ea nu are cuvânt, iar Eu sã nu fiu judecat
de nimeni de pe pãmânt, cãci singura lege care va mai rãmâne
va fi sfinþenia în cer ºi pe pãmânt, ºi iubirea Mea peste omul
cel nou.
Fericit eºti tu, poporul Meu de azi, cãci Eu aºa am
spus: «Fericiþi se vor numi cei ce ascultã cuvintele Mele ºi le
împlinesc pe ele». Tu eºti acela despre care Eu am rostit prin
Evanghelia Mea. Te-am numit fericit, mai presus decât pe
mama Mea Fecioarã, pentru cã acum este vremea cuvântului
rostit din cer, ºi fericiþi se numesc cei ce cred aceastã venire
a Mea. Mi-a spus atunci cineva: «Fericit pântecele care Te-a
purtat ºi sânii pe care i-ai supt», iar Eu am adãugat ºi am zis:
«Mai fericiþi sunt cei ce ascultã cuvântul lui Dumnezeu crezându-l ºi împlinindu-l». Þi-am ursit atât de mare fericire!
Te-am numit fericit, poporul Meu, ºi fericitã este Fecioara
mama Mea, pentru cei ce ascultã cuvântul Meu, cuvântul Fiului ei. Ea nu s-a întristat pentru alegerea fericirii tale, ºi s-a
bucurat pentru Mine cã voi fi ascultat ºi crezut de tine prin
cuvânt. Ea este cu Mine lângã tine ºi lucrãm la fericirea ta, cã
mare este cel ce crede cuvântul lui Dumnezeu din vremea
aceasta. Eu sunt Cel ce am proorocit pe Cuvântul lui Dumnezeu, ºi iatã, cuvântul se împlineºte. Eu am venit, ºi tu ai crezut
ºi ai ascultat, ºi eºti fericitul cel proorocit de Mine, eºti fiul
cel pregãtit de Mine pentru ca sã întâmpini cuvântul Meu cel
ce grãieºte de deasupra ta. Fericit eºti tu, fiule poporul Meu,
dar îþi dai tu seama ce-þi spun Eu? ªi dacã-þi dai, cum îþi dai?
O, sã nu cazi din fericire prin mândrie, ºi sã te umileºti
înaintea fratelui tãu ca ºi înaintea Mea. Sã nu te dai vrednic
de darul pe care þi l-am dat, cã de milã þi l-am dat. Þine-te
strâns cu Mine ºi dãrâmã din calea ta orice urmã de babilon.
Strânge-te bine lângã Mine, ca sã te simt aproape ºi sã-Mi
întind ocrotirea Mea deasupra ta.
E sãrbãtoare de sfinþi ºi de pãrinþi. E Verginica serbatã
de toþi sfinþii, ºi toþi te aºteaptã pe tine sã ajungi cu bine pe
vârful Golgotei Duhului Sfânt. E Golgota Duhului Sfânt sub
paºii tãi, popor al lui Israel, iar tu eºti crucea Duhului Sfânt,
purtatã de umerii Mei ce se strecoarã în tainã lângã tine ca sã
te ia pe umeri, popor iubit de Dumnezeu. Crucea este semnul
biruinþei, unealta sfinþeniei ºi jertfã de iubire de la tine spre
Mine. Tu eºti cel ce duci crucea acestei vremi, alãturi de Mine
pe drumul Golgotei Duhului Sfânt, care se sfârºeºte în vârf, ºi
iatã, vârful este cu voi, cãci Domnul este vârful. Eu sunt Cel
ce te-am purtat ºi Cel ce te-am ajutat, ºi te voi ocroti ca pe cel
mic, ºi binecuvântarea Mea va fi peste tine pânã voi slobozi
glasul cel din urmã care va aºeza ziua cea neînseratã peste cer
ºi peste pãmânt întru înnoirea lor.
Pecetea binecuvântãrii sã stea peste tine, iar cortul
Duhului Sfânt sã te acopere pe tine, popor ursit sã fii fericit
cu Domnul Dumnezeul tãu. Lasã-te de robie, tatã, cã eºti liber. Robia sã n-o iubeºti, ºi trage-te de sub ea, cã tu eºti liber,
poporul Meu. Ce este robia, fiule? Ne vom întâlni iar, ºi tu vei
veni sã-Mi rãspunzi la acest cuvânt, ºi îþi voi cerceta înþelepciunea ºi ascuþimea ei.
Israele, Israele, Domnul Iisus Hristos te binecuvinteazã
întru serbare de sfinþi în sobor sãrbãtoriþi. O, ce sãrbãtoare, o,
ce bucurie pe sfinþi! Poruncesc sfinþilor ºi îngerilor sã vegheze peste tine, sã te ocroteascã din partea Mea, sã te vesteascã,
tatã, la cei din lume, ºi vei vedea ce este acest cuvânt, cã Eu
îl voi împlini în sfinþii Mei.
Verginica te binecuvinteazã cu iubirea ei, cu grija ce
þi-o poartã ºi cu dorul ce þi-l poartã. Mama Mea Fecioarã lucreazã tot aºa peste tine, ºi te pãzeºte ºi face minuni cereºti
pentru tine, poporul Meu. Iar Tatãl Meu ºi al tãu Se bucurã ºi
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Îºi întinde dreapta peste tine ºi o þine deasupra ta pânã la
bucuria cea mare. Tu eºti binecuvântatul Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh. Sã nu ieºi de sub mâna Tatãlui Meu, cã Eu
te am în faþa Lui ºi te mãrturisesc poporul Meu ºi zic: pace
þie, iubitul Meu popor, ºi dã-Mi sã beau din apa ta! Amin,
amin, amin.
5/18 iunie 1995

Cuvântul Domnului la începerea sãpãrii fântânii sfintei
Virginia
Binecuvântare la începutul lucrului fântânii. Sfânta Virginia despecetluieºte taina cuvântului ºi a poporului creºtin.

L

a începutul lucrului celui de al treilea izvor al
grãdinii Cuvântului vine Domnul cu cuvântul de
binecuvântare pentru început de lucru, pentru lucru ºi pentru
sãvârºirea cea bunã a lucrului. Amin.
Eu, Domnul Iisus Hristos, rostesc de deasupra ºi zic:
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt binecuvinteazã lucrarea aceasta, în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântatã sã fie pacea ºi puterea ºi lucrarea celor ce lucreazã
acest semn binecuvântat, cel de al treilea semn care se numeºte semn de izvor, cãci cele trei izvoare au nume ceresc: Izvorul Domnului, Cel în Treime lucrãtor, izvorul Maicii Domnului ºi izvorul trâmbiþei lui Dumnezeu, Verginica. Amin.
Verginica binecuvinteazã acest izvor întru început de
lucru ºi întru sfârºit binecuvântat, spre întocmire de izvor ceresc. Cerul este deasupra cu ajutor ºi cu putere ºi cu pace, iar
îngerii ajutãtori ºi sfinþii lucrãtori lucreazã cu voi, ºi Verginica lucreazã cu voi. Fiþi ºi voi cu cerul, fiilor, precum cerul
este cu voi.
Am voit sã-Mi fac cãrare de cuvânt. Am voit, dar n-aþi
priceput. O, ce bine e sã fiu Eu cu voi, dar voi nu pricepeþi ce
vã spun. Rostiþi ºi voi întâmpinarea cerului, cãci cerul rosteºte peste voi. Rostiþi la locul începerii rugãciunea cea spre
Dumnezeu pentru lucrarea izvorului. Eu pentru aceastã lucrare, pentru acest semn trebuia sã rostesc cuvântul Meu, pentru
cã aici este grãdina lui Dumnezeu. Cuvântului Meu îi trebuie
cãrare, tatã, iar cãrarea se face de jos în sus, ºi apoi se lucreazã de sus în jos. Iubiþi coborârea cuvântului Meu, iubiþi
cuvântul lui Dumnezeu, iubiþi-l, tatã, ºi faceþi-i cale spre
grãdina Mea, cãci grãdina aceasta este semnul Meu cel coborât în mijlocul oamenilor. Amin.
Binecuvântatã sã fie lucrarea celui de al treilea izvor, ºi
acest izvor se va numi cu numele lui Verginica, fiindcã ea este
trâmbiþa lui Dumnezeu ºi este în mare lucrare. Binecuvântaþi
sã fiþi voi, cei ce lucraþi cele cereºti pe pãmânt.
Pace ºi duh ceresc peste voi ºi în voi ºi între voi! Pace
ºi lucrare cu pace! Amin, amin, amin.
13/26 iunie 1995

Cuvântul Domnului în ziua sfinþirii fântânii sfânta
Virginia
Întemeierea Fundaþiei Sfânta Virginia – Cetatea Noul Ierusalim.
Pilda lucrãrii cea de patruzeci de ani a Domnului cu poporul creºtin.

I

atã, glasul Meu se lasã de deasupra ieslei Cuvântului lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Iisus
Hristos, Fiul Tatãlui ceresc. Nu spun aceasta pentru ca sã
spun ºi atât. Nu numai pentru aceasta spun cã Eu sunt
Domnul Iisus Hristos. Fiilor, fiilor, Eu trebuie sã spun cine

sunt. Sã nu vã plictisiþi sau sã vã întrebaþi de ce spun mereu
cuvinte asemãnãtoare.
Fiilor, fiilor, Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatãlui, ºi binecuvântaþi sã fie cei ce aud glasul Meu, cãci dupã
rostirea numelui Meu rostesc binecuvântare ca sã se ºtie de
toate neamurile pãmântului cã Eu sunt Cel ce grãiesc deasupra acestui munte de tainã.
Fiilor, fiilor, dacã este Dumnezeu ºi toate cele create de
El, voi ºtiþi mai mult ca oricine cã este ºi duhul cel potrivnic
lui Dumnezeu. Oamenii care zic cã-L au pe Dumnezeu în
lucrare cu ei nu ºtiu sã încerce duhurile. De aceea Eu rostesc
la voi binecuvântare, cãci din faþa acestui cuvânt se scufundã
de la faþa Mea ºi a voastrã toatã lucrarea cea potrivnicã a duhului duºman pe Dumnezeu ºi pe voi, poporul Meu din urmã.
Daþi piedicile deoparte, fii ai cuvântului Meu. Sã nu se
mai sãvârºeascã piedici care dau sã opreascã coborârea glasului Meu peste grãdinã. Grãdiniþa aceasta este unealta lui Dumnezeu Cuvântul, ºi peste ea ºi în ea Eu, Domnul, lucrez ºi cuvintez peste pãmânt, ca sã audã pãmântul, ºi va auzi. Amin.
Verginica este trâmbiþa lui Dumnezeu. Am venit cu
Verginica ºi suntem cu cerul în sãrbãtoare, cãci voi, unºii Mei
din Israel, aþi lucrat încã o lucrare cereascã peste grãdina
Domnului cea de la sfârºit. ªase zile aþi lucrat, ºi azi, a ºaptea
zi, vã odihniþi de lucrarea aceasta. ªase zile aþi lucrat. Ce aþi
lucrat, fiilor?
Doamne, primeºte-mã întru glasul Tãu, cã
eu sunt trâmbiþa Ta, precum ai spus,
precum ai lucrat, cãci fiii cei unºi din grãdinã au lucrat fântâna numelui meu, care se va numi fântâna Sfânta Virginia.
Eu sunt trâmbiþa Ta, ºi la porunca Ta lucrez ºi nu stau. Am
lucrat ºi am înscris numele meu în vreme ºi am înscris cetatea
aceasta de nou Ierusalim ºi am lucrat prin fiii cei unºi izvor
nou ºi binecuvântat, cel de al treilea izvor al grãdinii care stã
înaintea cerului. Amin.
Fiilor, vorbesc în Domnul. În glasul Domnului mã strecor, cã Domnul a venit la voi cu mine ca sã însemnãm fântâna
a treia. Domnul îmi lasã cuvântul Sãu, ºi prin Domnul rostesc:
Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte aceastã fântânã, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.
Este aici fântâna cea dintâi a curþii Sfintei Sfintelor, ºi
se numeºte fântâna lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh.
Este, iarãºi, fântâna cea de a doua a curþii Sfintei Sfintelor, ºi
se numeºte fântâna Maicii Domnului, Fecioara mamã. Iar
aceasta, însemnatã azi, este fântâna trâmbiþei lui Dumnezeu
Verginica, fântâna Sfânta Virginia, cã eu m-am înscris în vreme ºi m-am pus temelie la vremea cea cereascã, ºi aceastã înscriere pentru vreme nouã se numeºte Fundaþia Sfânta Virginia, Cetatea Noul Ierusalim, iar aceastã fântânã este semnul
de pecetluire a temeliei cea nouã, ºi pe aceastã piatrã de temelie se va zidi România cea care vine de la Dumnezeu.
Amin, amin, amin.
erginico tatã, ce minunat este al tãu cuvânt!
O, Verginico, trâmbiþa Mea, ce frumos
lucrezi, tatã! Ce mare dar ai tu, cã aºa îþi spuneam ºi cât erai
în trup! Binecuvântatã sã-þi fie temelia ta, ºi pe ea vom zidi pe
România. Vom zidi o cetate frumoasã, care va strãjui peste
România, ºi vom zidi apoi o Românie cereascã pe pãmântul
ei, ºi toate neamurile vor aduce prinoase Domnului, Care-ªi
are sãlaº în România, ºi glas ceresc peste pãmântul ei.
Fiilor, fiilor, iatã, tatã, temelia. ªi sã scrieþi pe aceastã
piatrã numele trâmbiþei Mele Verginica. ªase zile aþi lucrat, ºi
iatã, a ºaptea zi Eu ºi cu cerul Meu Mã odihnesc în voi, Mã
odihnesc de aceastã lucrare, de aceastã temelie lucratã.
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Anul 1995
O, Verginico, ce alergare pe tine, ce muncã pe tine, tatã! Dar acum sã te mângâi întru sãvârºirea cea bunã a acestei
temelii. Amin.
Domnul meu iubit, pe Care Te-am dorit, eu
ºase zile am trudit ca sã-mi acopãr puii, ºi
am luat cu mine îngeraºi ºi sfinþi ºi m-am luptat împotriva
rãului care dãdea sã-mi tulbure lucrul temeliei mele. Duhul
rãu a stat la pândã sã-mi loveascã pe copiii cei unºi, dar eu am
fost luptãtoare de la Tine ºi am biruit rãul ºi am ieºit pânã deasupra, ºi iatã, însemnãm fântâna cea lucratã ºase zile, iar azi
ne odihnim de aceastã lucrare.
Mãi fiilor, au trecut trei ani ºi jumãtate de la pecetluirea
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim. Cum adicã Noul Ierusalim? România este Noul Ierusalim, ºi va fi nouã ºi curatã, ºi
Domnul va lucra cu iubire peste ea, ºi va lucra cu Duh Sfânt
peste ea, ºi cu sfinþi ºi cu îngeri, ºi veþi înþelege în zilele ce
vin aceste cuvinte ºi tâlcul lor cel tainic lucrat.
Am trudit ºase zile lângã voi ºi v-am dat putere ºi ocrotire ca sã puteþi împlini aceastã temelie. Lucrarea aceasta a
fost grea, dar voi n-aþi simþit toatã greutatea ei. Lucrarea
aceasta ºi fântâna aceasta este lucrarea mea cea de patruzeci
de ani cu acest popor. Am început sã sap la aceastã fântânã în
anul 1955, iar pe la mijloc a început sã se rupã din pereþii fântânii, ºi am avut ajutor din cer ºi de pe pãmânt ºi am întãrit
pereþii fântânii ºi am mers înainte cu fântâna. Fântâna era
poporul meu ºi lucrul cel peste el. Am mers tot mai jos, cã în
jos am mers, ºi mai jos s-au rupt iar din pereþi, ºi am pus încã
o oprire surpãturii, ºi am înconjurat de jur împrejur pereþii cu
armãturã, ca sã pot ajunge pânã la izvor, pânã la apã. Poporul
meu s-a rupt mereu, s-a dãrâmat mereu, ºi nicidecum nu m-a
ajutat sã sap la aceastã fântânã a vremii de sfârºit. S-a rupt ºi
s-a surpat poporul meu, ºi nu i-a pãsat de apa care trebuia sã
se arate la capãtul sãpãturii. Dar am avut pãstori tari, care au
sãpat înainte, au sãpat cât au putut ºi ei, dar au sãpat cu nãdejde cã vor ajunge pânã la izvor. ªi dacã au crescut fiii, am
luat din fii ºi i-am uns la lucru ºi i-am pus sã sape. ªi a vãzut
duhul rãu ce am fãcut, ºi s-a rãvãºit ºi s-a ridicat sã-mi stârpeascã apoi copiii. Dar m-am sculat eu, cu puterea Domnului,
ºi mi-am ocrotit munca, ºi fiii m-au ajutat la sãpat, ºi am
ajuns cu sãpatul la izvor, iar a ºasea zi am zidit întãritura
pereþilor, ºi surpãtura s-a aºezat înapoi la locul ei ºi s-a strâns
pe lângã temelie, ºi izvorul este desfãcut înaintea cerului, ºi
apa este luatã spre folosire.
O, lucrarea aceasta a fost grea, dar voi n-aþi priceput ºi
n-aþi simþit greutatea ei, cãci fântâna aceasta a fost pilda mea
cu poporul cel de la început, cel de la mijloc, cel de mai încoace ºi cel de la capãtul drumului, adicã de la izvor, cãci am
ajuns la izvor cu fiii cei mici care au mers pânã la izvor ºi care
beau din izvor, din apa cea vie, din masa cea nouã care este
coborâtã din cer prin cuvânt ºi aºezatã pe pãmânt.
Am voit, ºi patruzeci de ani m-am trudit, ca sã fac din
acest popor coroanã de sfinþi pentru cer. Am voit sã-i împletesc acestui popor coroanã de mireasã pentru nunta lui cu
Domnul, ºi poporul meu n-a vrut sã fie mireasã cinstitã, ºi
s-a surpat mereu ºi s-a dãrâmat mereu de la locul lui.
Mãi fiilor, casa care s-a dãrâmat la Maluri, la locul
unde a coborât Domnul întâi la mine, a fost pilda prãbuºirii
poporului meu, care nu voia sã vinã curat ºi sã stea curat la
masa cerului, care cobora cu cuvântul pe pãmânt. Fiilor, fiilor, plecarea mea din mijlocul poporului a fost pilda dãrâmãrii poporului care n-a iubit sfinþenia lângã cuvântul cel din
cer. Dar acum la izvor s-au pus întãrituri ºi opriri, aºa cum la
o fântânã se zideºte piatrã tare ºi pereþi tari, ca sã nu vinã
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surpãtura peste apã, ºi apa este pusã la adãpost, ºi izvorul este
împrejmuit, ºi poporul este afarã, ºi nu mai e durere mai mare
ca a mea. Vreau sã pregãtesc poporul cel din urmã, vreau sã-l
hrãnesc cu sfinþenie, cã acum ºi el vrea. Mai am pe ici, pe
colo fii care se plictisesc, care nu lucreazã sfinþenia cu iubire.
Dar am destui care iubesc ºi îºi lucreazã sfinþenie ºi pregãtire
pentru bucuria care va cuprinde pe veci pe poporul meu.
Fiilor din grãdinã, învãþaþi pe poporul meu lucrarea
sfinþeniei. Învãþaþi pe cei mici, dar ºi cei mai vârstnici sã înveþe, cã nu toþi lucreazã cu dragoste sfinþenia. Poporul meu a
iubit orice, dar nu sfinþenia. Poporul meu a fost lipsit de sfinþenie, ºi vreau sã fie sfânt poporul la sfârºit, cãci iatã, s-a împlinit ºi se împlinesc toate cele profeþite prin cuvântul lui
Dumnezeu vreme de ºapte mii de ani ºi, iarãºi, vreme de patruzeci de ani. Aºa am lucrat eu peste popor, aºa, greu, aºa
cum aþi lucrat voi la aceastã fântânã a mea. Dar am ajuns la
izvor, ºi temelia s-a întocmit, ºi numele meu s-a plantat în
timp, ºi voi lucra peste România, aºa cum Domnul mi-a poruncit. Amin.
Verginico, ce carte frumoasã ai scris tu azi
între mãrturiile cerului! ªi vom întãri pe
temelie pe poporul tãu de la izvor ºi care vine la izvor, ºi vom
pune România pe temelia ta, ºi va fi curatã România, dupã
cum este numele tãu, cãci numele tãu înseamnã curãþenie ºi
feciorie ºi sfinþenie. Acesta este numele tãu, ºi iatã, l-am pus
la temelia României ce va sã fie, ºi vom lucra fuguþa, tatã, ca
sã dãm înfãþiºare sfântã acestui pãmânt, ºi vom face cer peste
România.
Binecuvântatã sã fie temelia aceasta, în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.
Binecuvântat sã fie unsul lui Dumnezeu, Mihail cel
numit de Dumnezeu peste România, ºi voi lucra pentru el cãrare ca sã-l aduc acasã la Mine ºi la el, ºi voi lucra cu iubire,
cãci oamenii lucreazã cu urã. Iubirea Mea va face din piatrã
cearã, ºi orice piedicã se va topi cum se topeºte ceara, ºi din
cearã vom face sfeºnic, ºi voi pune luminã în sfeºnic, ºi România va fi sfeºnic peste neamurile cele de sub cer, ºi neamurile vor veni spre Dumnezeu.
Binecuvântatã sã fie temelia cea curatã, ºi se va numi:
Temelia Sfânta Virginia, Cetatea Noul Ierusalim. Amin,
amin, amin.
19 iunie/2 iulie 1995

– O,

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel
Omul trebuie sã fie fãcãtorul Domnului. Cartea Domnului este o
ranã. Pacea aduce vindecare sufletului.

P

oporule, poporule, nu pot, tatã, sã te hrãnesc azi
cu cuvânt. Nu pot, cã am rane la porþi, ºi nu pot
sã Mã aºez peste rane. O, de unde atâtea rane pe porþile Mele?
Porþile cuvântului Meu sunt fiii din grãdina Mea de pe pãmânt. Mã strecor un picuþ printre rane, ca sã vin în calea ta ºi
sã-þi spun din mijlocul ranelor: pace þie!
Pace þie, poporul Meu, cã Eu pace nu mai am. Pace þie,
tatã, cã Mie Îmi lipseºte pacea. Pace þie, ºi nu da sã te pierzi,
cã Eu port rane multe pentru tine. Pace þie, poporul Meu, ºi
hrãneºte-þi mintea cu cele de la Mine luate, ºi nu-þi mai hrãni,
tatã, mintea cu cele ce fac pãcat în tine. Sã nu-þi mai hrãneºti
mintea cu tine, ºi sã þi-o hrãneºti cu Mine, Cel ce sunt fãrã de
pãcat. Mã dor ranele ºi nu pot sã poposesc cu cuvânt lung înaintea ta, dar o clipã cât pot sta, stau pe rane ºi îþi spun sã cauþi
sã mãnânci, tatã, ºi sã nu mai faci cu cartea Mea cea de azi ca
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ºi cu Scriptura. Pe asta ia-o ºi mãnânc-o, ºi nu sta fãrã sã mãnânci, ca sã nu te usuci de arºiþa de azi, ca sã nu Mi se usuce
rodul muncii Mele peste tine. O mulþime de cuvânt þi-am dat,
ºi mereu þi-am dat, ºi nu se cunoaºte cã mãnânci, cã Eu vin în
calea ta ºi te gãsesc mut, ba chiar ºi surd te gãsesc, ba chiar ºi
dormind te gãsesc, ºi cuvântul e scump, poporul Meu.
Vin rane multe ºi lovituri crude peste grãdina Mea ºi
Îmi slãbesc venirea Mea prin cuvânt. Duhul pãcii tale sã vinã,
mãi poporul Meu, peste grãdina Mea, dar sã porþi pacea Mea,
nu pacea ta. Sã nu-þi mai gãseºti pacea dacã pãcatul cautã sã
stea tot în tine. Sã nu mai râzi, sã nu mai glumeºti ºi sã nu mai
fii liniºtit dacã vezi cã nu mai scapi de cele pãcãtoase. E mare
ranã pãcatul tãu, e ranã ºi pentru Mine ºi pentru tine. O, poporul Meu, tu n-ai ajuns la disperare, dar Eu am ajuns. Tu nu
ºtii ce este disperarea, cã dacã ai ºti ai fugi de ea. Mereu te-am
rugat, ºi te rog ºi azi, din porþi pline de durere te rog, sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ºi cugetul
tãu. Acesta este singurul medicament cu care vei omorî pânã
ºi urma pãcatului, poporul Meu, ºi toate celelalte þi se vor
adãuga apoi, ca sã ai tu ce-þi trebuie, ºi sã nu ai ce vrei tu, ci
numai ce trebuie sã ai. Vrei tu sã-Mi rãspunzi ce trebuie sã ai?
Vrei, poporul Meu? Vrei sã te întrebi ce trebuie sã ai? Cautã
sã vrei sã ai mereu aceastã întrebare peste tine, cã tu, fiule, nu
eºti fãcut de Mine numai din trup, numai din stomac. Tu eºti
fãcut cu altã lucrare, cu altã menire. Eu am lucrat ºase zile ca
sã fac tot ce trebuie sã ai tu, ºi pentru ca sã fii tu. Dar tu cât
trebuie sã lucrezi ca sã Mã faci pe Mine ºi ca sã Mã ai în tine
ºi cu tine? Eu te-am fãcut pe tine, poporul Meu, ca sã Mã faci
ºi tu pe Mine apoi. Fii ºi tu fãcãtorul Meu, precum Eu sunt
Fãcãtorul tãu ºi al celor ce-þi trebuie þie. Dã-Mi înfãþiºare în
tine, poporule nãscut de Mine. Dã-Mi creºtere în tine, cã iatã,
nu mai pot lucra de rãni. Am venit plângând, cã dacã nu veneam plângând nu puteam intra pe porþi, cã la porþi am gãsit
rane ºi dureri. Mi-e milã de rane ºi de dureri, cã ºi Eu tot aºa
sunt, dar te-am ºtiut adunat la masã, ºi tu eºti învãþat cu mâncare caldã. Dar nu numai sã mãnânci ºi-apoi sã te scoli de la
masã ºi-atât. Nu numai atât, ci sã simþi prin câte rane Mã strecor ca sã vin sã-þi dau cuvânt.
Þi-am dat sãmânþã sã mãnânci ºi sã te îndumnezeieºti,
cã Eu pentru cei pãcãtoºi M-am întrupat ºi M-am lãsat hranã.
Dar cât am stat Eu vãzut cu lucrul ºi cu trupul, veneau la Mine pãcãtoºii, ºi dacã veneau nu mai pãcãtuiau, ºi Mã iubeau
pe Mine, ºi se hrãneau cu Mine ºi nu mai puneau mâna pe
pãcat ºi nici mintea ºi nici inima, ºi se înduhovniceau cu Duh
Sfânt ºi aºa rãmâneau pânã ce Eu veneam ºi îi puneam în
cãmãrile Tatãlui Meu. Veneau pãcãtoºii ºi luau Duh Sfânt ºi
se hrãneau apoi cu Duh Sfânt ºi rãmâneau cuprinºi de Duhul
Sfânt ºi nu mai ieºeau din baia aceasta, ºi erau curaþi pãcãtoºii
care se curãþeau, ºi Mã iubeau pãcãtoºii care-ºi lãsau pãcatele, ºi plângeau cu amar vremea lor cea din moarte ºi vãrsau
izvoare de lacrimi ºi pãreri de rãu pentru vremea pãcãtoºeniei
lor, ºi rãmâneau întru smerenie ºi întru iubire caldã ºi curatã
ºi sfântã, ºi se hrãneau cu iubire cereascã unii pe alþii ºi îºi legau ranele iubirii, cã iubirea, tatã, are cele mai multe rane.
Adevãrata ranã numai iubirea o are. Când rana iubirii se aºeazã pe o bubã plinã de puroi ºi de putreziciune, buba aceea nu
mai înviazã ºi nu-ºi mai gãseºte culcuº în omul cel ce poartã
o aºa bubã. Dar dacã rana iubirii nu-ºi poate gãsi loc peste o
aºa bubã, buba trãieºte ºi infecteazã toatã împãrãþia ei.
O, poporul Meu, aº vrea sã Mã crezi, tatã, cã tu trebuia
sã fii acum un popor fãrã de pãcate, pentru cã Eu aºa am vrut.
Aveam nevoie de tine, ca sã te fac alifie. Aveam nevoie de iu-

bire în tine. Aveam nevoie de rana Mea în tine, cãci rana Mea
este vindecãtoare. Iubirea alungã pãcatul din cuget ºi din trup.
Aveam nevoie de tine. Voiam sã fii un popor rãnit de iubirea
Mea. Voiam sã fii un popor cu ranã în suflet pentru Mine,
poporul Meu. Eu þi-am dat o carte plinã de iubire, ºi tu nu vezi
cã ea este o ranã. Cartea Mea de azi este o ranã, cãci cartea
sunt Eu, ºi Eu sunt rana cea care plânge înaintea ta. Ia-Mã ºi
Mã pune pe buba ta, cã inima ta e o bubã ascunsã. Pune-Mã
pe bubã ºi te fã iubire, precum Eu M-am fãcut pentru tine, ºi
te fã îngerime în trup, ca sã fac din tine o þarã de îngeri în trup
pe pãmânt. Eu nu te-am fãcut pe tine numai trup ºi pântece
când te-am fãcut, ºi te-am fãcut altfel. Te-am fãcut casã pentru suflet ºi am pus sufletul stãpân în casã. Sufletul înseamnã
Dumnezeu în dar, la naºterea omului din om. Eu te-am fãcut
ca sã fii liber, dar tu apoi M-ai fãcut pe Mine rob, ºi Eu M-am
lãsat ºi omorât de tine, ca sã ºtii apoi ce ai omorât. Dacã nu
muream, nu ºtia omul cã Eu sunt Dumnezeul lui. Numai iubirea este în stare sã moarã pentru rodul ei, ca sã nu fie fãrã rod.
Pãcatul nu este în stare sã moarã. Pãcatul este fãrã putere de
viaþã. Pãcatul nu moare pentru iubire. El trãieºte pânã la judecata lui, cãci iubirea este judecãtor peste pãcat.
Cuvântul Meu se rupe din durere. Cuvântul Meu plânge pentru fiii care nu se aºeazã în rãstignire. O, fiule, cu tine
vorbesc, nu cu altul. Aºa sã gândeºti, cã pânã nu gândeºti
aºa n-ai sã dai de mântuire, n-ai sã dai de cãrare. ªi aºa sã
mergi pe cãrare dacã dai de ea.
Este în poporul Meu o inimã care nu poate pricepe
lucrarea aceasta. Mi-am amintit de inima unui fiu care e numai cu trupul fiu al lucrãrii Mele. Mi-a promis mereu cã va fi
al Meu, ºi M-a înºelat mereu, ºi acum Mã cautã în felul lui,
ca sã fiu cu el cum vrea el ºi pe unde vrea el, cã n-a putut sã
iasã din el ca sã pot Eu fi ºi cu el, ºi acum râde de cuvântul
Meu ºi se atinge de el ºi vai lui, cã nu ºtie ce-ºi face! Nici
unul din poporul Meu n-a priceput cã acesta îºi schimbã capul
dupã cum îi foloseºte. Voi trage de lângã el pe îngerii Mei ºi
îl voi lãsa cu îngerii lui, cã are ºi el îngerii lui, dar el nu ºtie
ce are cu el. Cine se ia dupã el ajunge ca ºi el. Nu voi mai lua
din mâna lui ca sã mãnânc, cãci masa lui cu Mine e amarã
(preotul Nicu Gabriel, n.r.).

Sã fii precaut, poporul Meu, cã iatã ce uºor moare
Dumnezeu în omul cel ce-ºi schimbã capul dupã voia pe care
o are. Pe vremea lui Verginica vorbeam cu fiul cel pãþit, cu
fiul cel slab, vorbeam cu cel tare, dar acum Mã tem sã-i spun
fiului pe nume, Mã tem, tatã, cã mãrturia cuvântului rostit ºi
însemnat în carte e lucru care apasã prea rãu. Eu voi trage pe
îngerii Mei de lângã el, ºi veþi vedea cã Eu nu voi sta zdrobit
sub cuvântul celui ce loveºte în cuvântul Meu, coborât prin
mari dureri de la cer.
Nu pot pune masã bogatã, nu pot de rane, nu pot de
plânset, cãci într-un plâns am venit. Ieslea Mea este brãzdatã
de durerile iubirii ºi de ranele ei, ºi nu pot, poporul Meu, nu
pot, tatã, sã împart cu tine sarcina Mea. Aº voi sã fii popor
fãrã de pãcate. Aº voi sã Mã iubeºti pe Mine ºi nu pe tine, fiule. Dacã te iubeºti pe tine, îþi faci voia. Dacã Mã iubeºti pe
Mine, Îmi faci voile Mele în trupul ºi în sufletul ºi în duhul
tãu.
Poporul Meu, nu te mai opri în sfatul celor rãzvrãtiþi.
Te-aº lãsa sã te opreºti, ca sã vadã cel rãzvrãtit lumina Mea
din tine, dar tu, fiule, nu foloseºti cuvântul Meu pe cale. Þi-am
dat sã ai ºi sã înveþi ºi sã foloseºti rodul iubirii Mele ºi sã dai
din el dupã cum este fapta fiecãruia, ºi sã nu dai de la tine, cã
mulþi dau de la ei, ºi ei îl strivesc pe cel ce se trudeºte sã se
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scoale, ºi nu se poate scula dacã-i dai de la tine. Nu te da pildã
cu pãcatul tãu spre îndreptãþire, ºi dã-te pildã cu pãcatul tãu
spre a osândi pãcatul tãu, nu sã-l îndreptãþeºti pe cel murdar
de pãcate.
Poporule, poporule, te-am învãþat lucrul zidirii. Eu
te-am învãþat. Nu lua alþi zidari pentru tine. Nu lua lucrul zidãriei de la om, cã Eu, fiule, celui ce a venit sã Mã întrebe trupeºte Eu i-am dat rãspunsul care era ascuns în inima lui. Eu
nu i-am dat rãspuns cu sfinþenie celui ce venea cu trupul în
inima lui. Nu te uita ce a fãcut bun fratele tãu, cã tu nu ºtii sã
mãsori binele. Binele are deasupra un înveliº, dar Eu Mã uit
la rãdãcinã ºi scriu bine, sau scriu binele rãu. Numai dupã
Mine sã te iei, poporul Meu, ºi sã te iei, tatã, dupã cel pus de
Mine înaintea ta ºi pe care-l vezi cã nu iubeºte nedreptatea
asupra cuvântului Meu.
Poporul Meu, sã nu-i pui rãului aureolã. Poporul Meu,
lasã semeþia, ca sã nu plângi când ea îºi va arãta plata. Þi-am
dat darul lacrimilor pocãinþei, ºi nu l-ai primit dacã nu l-ai lucrat. Pãcatul s-a fãcut sarcinã în spatele tãu, dar cu semeþia ºi
cu judecata nu vei scãpa de sarcina ta. Poporul Meu, nu þi-e
ruºine, tatã, de rodul pãcatelor tale, cã dacã þi-ar fi nu te-ai
mai semeþi sub sarcinã.
Poporul Meu, vorbesc cu tine din ranele iubirii, ºi ranele au lacrimi, ºi lacrimile se fac cuvinte, ºi ele plâng înaintea ta. Eu te iubesc, dar sã nu crezi cã sunt fericit dacã eºti încã rob. Te-am întrebat când am coborât la tine, ºi te-am rugat
sã-Mi spui ce este robia. Nu-Mi vine sã mai vin în vale la tine.
Te gãsesc mut, te gãsesc surd, ba chiar ºi dormind te gãsesc.
Poporul Israel dupã ce a trecut Iordanul s-a dezbrãcat de plata sfinþeniei, de plata de la Dumnezeu, ºi s-a întors spre moarte ºi apoi a murit, ºi nu mai este. Am trecut ºi cu tine Iordanul, dar rãmâi, tatã, în hrana Mea ºi în slujirea Mea cea cu
sfinþenie, ºi ia ºi mãnâncã ºi te îngraºã cu mierea ºi cu laptele
iubirii. Nu sta cu mierea ºi cu laptele pe masã. Mãnâncã, tatã,
ºi cheamã-l ºi pe fratele tãu la masã ºi stai cu masa întinsã, ca
nu cumva sã mori, poporul Meu. Scriptura, tatã, n-ai citit-o.
Citeºte-o de acum, citeºte-o mãcar pe cea din vremea ta. Mãcar sã ºtii ce înseamnã Scripturã, cã nimeni nu ºtie ce înseamnã Scripturã. Vino la Mine ºi vorbeºte cu Mine ca sã înþelegi
ce înseamnã Scripturã. Vino, tatã, dar Eu sunt plin de rãni, ºi
iatã ce greu mai cobor. Mi-e puntea cu frânturi, Mi-e cãrarea
rãnitã, cã în grãdina cuvântului Meu Mi-e cãrarea. Mãnâncã,
Israele, miere ºi lapte, ca sã te cunoºti cã mãnânci, ºi sã iubeºti pe cel ce-þi dã, ca sã fii iubire, cã numai cu iubirea Mea
vei putea vindeca pe Dumnezeu. Dumnezeul tãu este rãnit,
Israele, ºi printre rane Se zbate ca sã-þi întindã þie bucãtura.
Cuvântul Meu este sfânt. Sfinþeºte-te la cuvântul Meu.
Spalã-te pe mâini, poporul Meu, spalã-þi trupul, tatã, ºi sã fii
curat, cã scris este: «Cel ce pãcãtuieºte, acela este necurat,
iar cel ce se atinge cu cel necurat va fi necurat ºi el pânã seara». Spalã-te, tatã, spalã-te. Ce înseamnã sã te speli? Tu ºtii
altceva, ºi de aceea faci altfel, dar ca sã te speli înseamnã sã
te speli ºi sã nu te mai murdãreºti apoi, cã aºa fãceau pãcãtoºii care veneau la Mine ºi care rãmâneau în baia iubirii, în
baia Duhului Sfânt. Nu murdãriþi locaºul Duhului Sfânt. Dar
nu veþi putea face aceastã curãþire de locaº pânã ce nu veþi
învãþa sã spuneþi ºi în duh ºi în faptã: „Ajutã-mi, Doamne, sã
nu-mi dezvinovãþesc pãcatele mele ºi sã nu învinuiesc pe fratele meu“.
Multe cuvinte v-am dat, ºi au cãzut pe jos în loc sã cadã
pe voi. Culegeþi-le ºi puneþi-le la locul lor, cã multe cuvinte
sfinte v-am dat. Ranele Mã îndeamnã sã nu mai vin la voi.
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Vin ºi Mã întorc tot suspinând. Plânge Dumnezeul tãu,
Ierusalime.
Iartã-Mã, poporul Meu, te-a supãrat durerea Mea.
Þi-am întristat duhul tãu, ºi tu eºti fratele Meu. Sã nu Mã învinuieºti la Tatãl cã þi-am întristat duhul tãu.
Duhul Sfânt al Tatãlui este întristat pentru tine, poporul
Meu de azi. Împacã-te cu Duhul Sfânt ºi dã-te Lui locaº curat
ºi sfânt, fiule, poporul Meu. Leagã, tatã, ranele pe care le faci.
Cine nu ºtie sã lege rãni, acela sã nu le mai facã.
Cine se face casã de bucurie Duhului Sfânt, acela este
cu suflet ºi cu trup sfânt ºi rãstignit înaintea Domnului. Rãstigneºte-te pentru Mine, fiule, cã ºi Eu M-am rãstignit pentru
tine. Leagã-Mi ranele, Israele, ºi deschide, tatã, guriþa, ca sã
curgã din ea râuri de apã vie. Înghite râul cuvântului Meu ºi
deschide guriþa, poporul Meu, ºi hrãneºte-þi mintea cu cele
din cer, ca sã scapi de robie, cã plâng ranele iubirii Mele, Israele, poporul Meu. Amin.
Aº voi sã mai stau cu tine, dar nu pot sta mult peste
rane. Mi-e milã de rane. Te binecuvintez ºi te înmiresmez cu
Duhul Sfânt, Care te poate face una cu iubirea Mea. Pace þie
ºi vindecare þie, Israele! Tatãl Meu plânge de mila Mea când
cobor la tine. Amin, amin, amin.
29 iunie/12 iulie 1995

Sãrbãtoarea de patru ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim
Fiecare vreme îºi are cartea ei ºi judecata ei scrisã. Adevãrata
bisericã a lui Iisus Hristos. Banii daþi preoþilor sunt folosiþi pentru
viaþã pãcãtoasã. Chemarea la înfeciorire ºi la împruncirea fãpturii.

E

glasul Meu peste grãdinã, ºi sã se audã la porþi
glasul Meu ºi sã se ridice porþile ca sã intre Împãratul slavei. Amin.
Eu, Domnul Iisus Hristos, aduc binecuvântarea Tatãlui
ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh peste piatra cea nouã ºi de mare
preþ care s-a lãsat peste aceastã grãdinã. Au trecut patru ani de
la sãrbãtoarea punerii pietrei cea dintâi a temeliei Noului
Ierusalim. Ziua aceea a umplut cerul de serbare de îngeri ºi de
sfinþi ºi de speranþa cea care trebuia sã se vadã apoi împlinindu-se.
Pace peste sãrbãtoarea cerului cu grãdina Mea de pe
pãmânt! În ziua aceea de punere a primei pietre era slabã de
tot speranþa celor ce au primit porunca împlinirii grãdinii
Sfintei Sfintelor Domnului. În ziua aceea era doar credinþa
care întãrea sãrbãtoarea, cãci toate mâinile erau slabe ºi nedumerite la cuvântul cel pentru zidirea aceasta cereascã. Eu,
Domnul, am fost Cel ce am împlinit cuvântul Meu cel rostit,
cãci cei ce nu aveau au arãtat puterea Mea, care a putut ceea
ce era cu neputinþã în mijlocul poporului Meu.
Pace þie, poporul Meu, cã vorbesc cu tine din vârful
acestei pietre. Pace þie, tatã! ªi va fi vestitã þie pacea aceasta
ºi serbarea grãdinii Mele peste care Eu am cuvântat cuvânt de
mãrturie.
O, poporul Meu, doritul Meu popor, am la porþi, tatã,
cuvântul Meu de mãrturie, ºi pe acest cuvânt de mãrturie s-a
zidit biserica cea aºteptatã de douã mii de ani, de ºapte mii de
ani, mãi poporul Meu. Cuvântul de mãrturie care strãjuieºte
la temelie ºi la porþi a zguduit cerul ºi pãmântul ºi iadul ºi
marea ºi vãzduhul, cã avea sã se apropie izbãvirea pe care
nici tu, tatã, nici tu, poporul Meu, nu ºtiai s-o aºtepþi. Nici nu
ºtiai ce sã aºtepþi ca sã fi aºteptat sã vinã. Cuvântul de mãrturie care este temelie bisericii Mele de la sfârºit, acest cuvânt
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este o lucrare care sã Mã aºeze pe Mine în tine, fiule, poporul
Meu, ºi sã nu mai fii tu în tine, tatã.
Am însemnat peste tine în ziua aceea lucrare de
nepãtimire peste tine, lucrare de fire dumnezeiascã în trup, ca
apoi judecata sã nu mai caute spre tine, tatã, fiindcã trebuia sã
vinã judecata Mea, ºi a venit. Cartea Mea pe care þi-am dat-o,
aceea este judecata lumii, ºi de aceea þi-am dat din timp cuvânt de mãrturie nouã ºi curatã, ca sã nu cazi în judecatã când
ea va veni peste lume. Sã nu fii prins ºi tu în judecatã, ºi pe
tine sã te gãseascã cu Mine ºi lângã Mine cartea judecãþii pãcatelor lumii, cartea care a fost proorocitã de prooroci, dupã
cum în Scripturi este scris: «Va sã Se înalþe Domnul ºi sã facã
între cuvioºii Sãi judecatã scrisã». Amin. ªi iatã, am scris judecatã scrisã, ca sã Mã rãzbun pe neamuri ºi pe popoare, sã
leg în obezi pe împãraþii pãmântului ºi sã pun cãtuºe de fier
peste cei slãviþi ai pãmântului ºi ca sã fac între ei judecatã
scrisã, dupã cum grãiesc Scripturile, ºi sã pun slava Mea
peste cuvioºii Mei.
Poporul Meu, poporul Meu, nu mai este sfinþenie pe
pãmânt, nu mai e nici un strop pe nicãieri, nu mai e, tatã, nu
mai e. Nu vã supãraþi voi, copiii Mei, cã vã dau preoþii afarã
din biserici. Dar n-am proorocit Eu între voi cã aºa va fi? Nu
vã supãraþi cã ei vã alungã din bisericile lor. Lasã, tatã, sã vã
alunge, ca sã vã pot strânge la pieptul Meu, la sânul Meu, cã
în biserici nu mai e în nimeni strop de sfinþenie, nu mai e pe
nicãieri. La Mine eºti scris ca tu sã fii sfântul acestei vremi,
poporule iubit, cã te iubesc, poporul Meu, ºi te-am menit sã
fii tu fratele Meu în vremea aceasta a Mea de pribegie. Am
pribegit patruzeci de ani pe urma ta, poporul Meu, ca sã fii
fratele Meu, ºi sã am fraþi în numele Tatãlui ºi sã sãdesc în ei
fire dumnezeiascã în trup, aºa cum Eu am fost în trup.
Sunt patru ani de când am scris cu degetul Meu tablã
nouã, ºi te-am învãþat nepãtimirea, poporul Meu, cãci trebuia
sã te gãsesc în ea la arãtarea Mea. Ce este nepãtimirea, copile
al poporului Meu? Unde, tatã, aº mai putea gãsi nepãtimire la
omul cel de pe pãmânt? Poporule, poporule, fã-þi rost de nepãtimire, fiule, cã tu nu ºtii ce þi-ar fi scris þie dacã te-aº gãsi
rob trupului. Poporule, poporule, Scriptura cea de pânã la tine
îi judecã pe toþi cei de pânã la tine, dar Scriptura cea scrisã de
Mine în vremea aceasta îi judecã pe cei din vremea aceasta,
pe cei de la venirea Mea. Fiecare vreme îºi are cartea ei ºi judecata ei scrisã.
Strig la tine, poporul Meu. De unde, tatã, strig? ªtii tu
de unde strig? De sub piatrã, fiule, strig. Am aºezat cuvântul
Meu sub piatra aceasta nouã, ºi am mãrturie de piatrã, ºi iatã
piatra cum strigã împotriva ta dacã tu nu vei fi gãsit întru nepãtimire, dupã cum cere venirea Mea. Strigã, tatã, ºi tu,
strigã, poporul Meu, strigã la Tatãl ºi la Fiul ºi la Duhul Sfânt
sã-ªi facã în tine împãrãþie de piatrã vie ºi veºnicã prin Fiul
Treimii cereºti, Care Se numeºte Dumnezeu. Cuvântul Meu,
de sub piatrã strigã la tine. Îmbracã-te întru nestricãciune,
Israele, poporul Meu cel mic, ºi sã nu mai zici când citeºti rugãciunea sã-þi dau sfârºit creºtinesc ºi rãspuns bun la înfricoºata Mea judecatã, ºi sã zici: schimbare întru nestricãciune ºi
rãspuns bun la apropiata Mea venire sã-þi dau, poporul Meu,
ºi sã te numesc fratele Meu.
Mãi fiule de azi, de ce, oare, îþi spuneam Eu mereu sã
nu doreºti sã mori? Cã te voiam sfânt pe tine, ºi te voiam întru
nepãtimire, aºa cum a fost Ioan cel curat, care stãtea alipit cu
sânul Meu curat. Înfecioreºte-þi inima, Israele, fiule al Meu,
ca sã nu te poatã judeca nimeni cu cartea aceasta. Fugi, fiule,
de faþa cea schimonositã a fiilor lumii care zic cã sunt creºtini. Cine mai ºtie azi ce înseamnã sã fie omul creºtin? Ni-

meni nu mai ºtie, pânã la unul nu mai ºtie. Preoþii ºi arhiereii
ºi-au pierdut toatã înþelepciunea; au jucat-o la cãrþi, la zaruri,
la popice; s-au dus cu ea la meciurile iadului, care au ieºit din
pãmânt ºi care sunt pe pãmânt; au dat înþelepciunea pe curvie
ºi pe bãuturã ºi pe fumat ºi pe femei, ºi încã îºi zic creºtini.
Nimeni, tatã, nu mai iubeºte nepãtimirea, ºi se duc la altar
nespãlaþi de pãcate, ºi nu mai e pe nicãieri nici un strop de
sfinþenie, mãi poporul Meu. De o mie de ani Mã înºealã biserica ºi îºi zice cã e a Mea. Ba chiar ºi de douã mii de ani Mã
înºealã ea, cã n-am putut nici acum douã mii de ani sã fac prin
apostoli nepãtimire în creºtini, ºi se uitau bieþii Mei ucenici la
strâmtorarea omului ºi la firea omului, ºi au lãsat îngãduinþã
la multe ºi neplãcute în bisericã, fiindcã biserica nu voia nici
atunci numai cu cerul, ºi voia ºi cu trupul, ºi aºa se pretindea
ea cã e bisericã.
Biserica adevãratã a lui Iisus Hristos în om abia acum
la sfârºit Mi-am fãcut cale ºi cuvânt cu ea, cãci dacã de pe
atunci s-ar fi scris toate câte Eu am grãit ºi am lucrat, nu ar fi
încãput cartea pe pãmânt, dupã cum este scris aceasta. Nu ar
mai fi încãput în nimeni dintre robi credinþa în Iisus Hristos,
Cel ce a venit din cer, Mântuitor de la Tatãl. Adevãrata bisericã a lui Iisus Hristos este acolo unde se adunã fraþii laolaltã
pentru ca sã se facã una cu trupul Meu, sã fie toþi întru nepãtimire ºi sã ia toþi pe Iisus Hristos, întru pregãtire sfântã ºi
veºnicã în trup; nu cum este azi în biserici, lume ºi iar lume
care vine la împãrtãºanie din an în Paºti, nepregãtiþi, nejudecaþi de pãcate, neºterºi de pãcate, cãci oamenii nu-ºi spun pãcatele ºi nu se curãþesc de ele, ºi aceasta nu înseamnã bisericã, cu preot care trãieºte în pãcate ºi mai grele decât restul
turmei lui. E turma lui, cã a Mea nu este, ºi turma rãtãceºte ca
oile fãrã pãstor, cãci pãstorul de azi joacã barbut, trage la roata norocului, se duce ºi se dezgoleºte în soare, iar prezbiterele
de azi, se sperie sfinþii ºi îngerii de ele, cã au ajuns cu schimonositul mai rãu decât desfrânatele care erau cunoscute pe
la casele lor. Îºi face preoteasa pãrul pe fier roºu, îºi înroºeºte
unghiile, se unge cu unsori spre pãcãtuire, cã la ce altceva i-ar
folosi unsorile ºi culorile ºi schimonoseala în care se aºeazã
preotesele? Îºi cumpãrã preotesele vopsele ºi pãlãrii ºi pânzeturi subþiri, îºi cumpãrã din banii tãi, creºtinule care zici cã
te duci la bisericã. Te duci ºi dai bani la altar, ºi bagã preotul
banul în Sfânta Sfintelor, ca apoi sã se ducã sã-l dea pe fard
ºi pe podoabe, sã-ºi scoatã preoteasa la piaþã, ca sã semene ºi
ea a preoteasã, ºi nici un bici nu mai lucreazã în mâna nimãnui aºa cum am lucrat Eu sã scot tâlhãria din casa Tatãlui
Meu.
Dacã tu, preotule de azi, nu-þi poþi þine casa în rânduialã sfântã, cine, mã’, te face pe tine preot? Oare, bani n-ai
mai gãsi pe ce sã iei ca sã-þi faci gusturi pãcãtoase cu ei? De
ce iei tu banul omului necãjit ca sã-l cheltui pe pãcat? De ce
îngropi omul pe bani? De aceea te-ai fãcut tu levit? Vai þie, ºi
iar vai! Iatã judecatã scrisã. Pe cine crezi tu cã înºeli? O, nu
te mai zbate sã-þi umpli pumnul cu pietre ºi sã arunci peste
poporul Meu, cel ce face voia Mea în trup. În tine când ai sã
arunci? O, de ai fi tu, preotule de azi, aºa ca fiii poporului
Meu, ca fiii Ierusalimului Meu, ai spune ºi tu la lume sã se
lase de pãcate, sã se îmbrace creºtineºte ºi nu pãgâneºte, ai
îndrepta spre Mine pe omul rãtãcit, ca sã-ºi gãseascã omul pacea în bisericã, nu în crâºme, nu în desfãtãri lumeºti. O, cum
sã-l înveþi aºa pe om când tu faci ºi mai rãu ca omul care-þi
dã ca sã ai tu pentru duhul lumii din tine?
Biserica trebuia sã fie numai ºi numai a creºtinilor, precum ºi cârciuma numai a beþivilor. Dar iatã ce este pe pãmânt,
ºi nimeni nu este povãþuitor, cãci creºtinii intrã sã se roage
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Mie în bisericã, ºi intrã ºi pãgânii ºi beþivii în bisericã. Scris
este: «Cu cei fãrã de lege nu voi sta la masã», dar cine mai
vede ce scrie în Scripturi? Creºtinii care-ºi zic creºtini merg
ºi la bisericã ºi la cârciumã, merg ºi la împãrtãºanie ºi la
curvie. O, asta înseamnã creºtinism?
O, preotule care te-ai pus preot azi! Pune mâna ºi te pocãieºte, ºi nu mai numi sectã pe creºtinii Mei, ºi sã te numeºti
pe tine sectã, pe tine ºi pe preoteasa ta pe care o pui în strana
cea dintâi ca s-o cinsteascã oamenii. Uitã-te la Maica Mea ºi
vezi cum s-a purtat ea în bisericã, ºi uitã-te la creºtinele sfinte
ale lui Iisus Hristos, ºi întoarce-te cu judecatã asupra ta ºi a
casei tale pe care n-o dai pildã înaintea turmei. O, ce-am sã-þi
fac! Cã iatã, am fãcut judecatã scrisã în vremea ta, am fãcut
ºi fac pânã voi nimici pe cel din urmã vrãjmaº, iar tu, cel ce
stai aºezat peste gloata cea ameþitã de fãrãdelegi, închide gura
ºi taci, cã n-ai cuvânt de dezvinovãþire. Iatã, Eu te dezvãluiesc, ºi tu în zadar înºeli pe Dumnezeu, cã nu pe El, ci pe tine
te înºeli, cã Eu am temelie nouã, ºi stau cu ea înaintea ta ºi îþi
arãt ce va sã zicã temelie ºi mãrturie ºi bisericã a lui Iisus
Hristos între oameni. O, nu mai este credinþã pe pãmânt
acum, la venirea Mea! Dar am o rãmãºiþã micã, rãmãºiþã care
nu a îngenuncheat înaintea lui Baal. ªi voi merge înaintea poporului Meu mai mult decât am mers prin Moise ºi voi face
din poporul Meu stâlp de luminã ºi sare de sãrat, iar în undiþa
ta nu mai stau, cã tu nu ºtii sã pescuieºti fii pentru cer, ºi scris
este despre smochinul fãrã rod cã va fi tãiat ºi aruncat în foc,
ºi cele scrise nu se pot desfiinþa. Amin.
Poporule, iubitul Meu, am fãcut, tatã, ºi fac judecatã
scrisã din mijlocul tãu, ca sã judec fãrãdelegea ºi s-o pun la
locul ei. Poporule, pe lume o pot înºela preoþii care se cred
preoþi, dar pe Mine ºi pe tine nu se poate, tatã. Eu ºi cu tine
facem bisericã întãritã pe poruncile ei cele dintâi, ºi de aceea
am fãcut preoþie nouã în mijlocul tãu ºi ungere nouã, cã n-are
cine mai unge un slujitor pentru cer. Am dus ºi Eu din poporul
Meu la teologie omeneascã fii ca sã se facã preoþi, ºi s-au fãcut pãgâni cu viaþa faþã de viaþa pe care Eu i-am învãþat s-o
aibã înaintea Mea, ºi acum sunt ºi ei preoþi de lume, preoþi ai
lumii ºi nu ai lui Iisus Hristos, cãci cei ai lui Hristos, aceia
ºi-au rãstignit patimile ºi poftele ºi trupul, ca sã umble în
Duhul Sfânt al curãþeniei de duh ºi de trup.
Poporule, poporule iubit, scrie, tatã, pe tãbliþã ºi leagã
de gât cuvântul mãrturiei care stã azi la temelia bisericii vii.
Rãstignirea pe care þi-o cer Eu azi este nepãtimirea, fiule, ºi
sã nu-þi vinzi pe bani sau pe averi sau pe trup de femeie aceastã slavã de Mine datã þie. Eu mereu te întâmpin cu îndemn
nou ºi cald, ºi iatã ce-þi spun: înfecioreºte-þi inima ºi cugetul
ºi iubirea ºi nu te depãrta de aceastã slavã pânã la venirea
Mea vãzutã, cã Eu îþi voi da þie nestricãciunea de trup ºi de
duh, cãci scris este în Scripturi cã trupurile trebuie sã împãrãþeascã laolaltã cu duhul. Citeºte din Scripturi lecþia rãscumpãrãrii trupurilor ºi a firii care suspinã dupã rãscumpãrare prin
tine, poporule, unealta Mea de la sfârºitul lucrãrii Mele. Vino,
tatã, sã cinezi cu Mine! Vino, fiule, vino! Cum adicã sã vii?
Vino întru nepãtimire, poporul Meu, cu mic cu mare vino, ca
sã Mã frâng ºi sã stau cu tine la masã, întru Paºti nou. Paºtele
Meu cel nou în om este omul care dupã ce se uneºte cu Trupul ºi Sângele Meu întru pocãinþã ºi curãþire, acela nu mai
pãcãtuieºte apoi. Asta înseamnã Paºti nou ºi veºnic nou, cinã
ºi Emaus veºnic, ºi Dumnezeu odihnit în om ºi vãzut în om ºi
de om.
Eu sunt un Dumnezeu cu mult mai mare decât ºtii tu cã
sunt, cã iatã, tu eºti neputincios peste vreme, ºi vremea dã sã
te striveascã sub greutatea ei, dar Eu cu tine am lucrat mult ºi
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am împlinit dorul Meu cel de ºapte mii de ani, de atunci de
când omul a cãzut din grãdina Mea. O, poporul Meu, numai
într-un zbucium ºi într-un oftat stau de atunci, ºi te-am aºteptat sã te naºti din cuvânt, cã era scris cã te naºti. ªi am fãcut
legãmânt nou cu tine, ca sã fac cu tine curãþenie de fãrãdelegea de pe pãmânt, de pãcatul cel din om. Of, ºi încã of, pãcatul cel în afarã de trup e ºi el pãcat, dar pãcatul sãvârºit înãuntrul trupului Mi-a luat Mie stãpânirea din om.
Poporul Meu, þine-te, tatã, de urma fiilor grãdinii Mele,
sã te înveþe mereu ce este iubirea, ca nu cumva tu sã greºeºti
când zici cã iubeºti. Învaþã-te ce e iubirea, ce e nepãtimirea.
Învaþã-te cu Mine în tine, învaþã-te pe veci cu Mine, cã am
început sfârºitul lumii, ºi cu tine am început. Eu M-am fãcut
una cu voi, duh ºi trup. Trupul Meu vi-l dau vouã, ca sã fiþi
ca Mine ºi una cu Mine, ºi sã Mã odihnesc în voi. Fiule,
dã-Mi ºi tu trupul tãu, cã ºi Eu þi l-am dat pe al Meu. Dã-Mi-l
sã þi-l fac nestricãcios, aºa cum am lucrat cu Enoh, cu Ilie, cu
Ioan. Dã-Mi trupul tãu Mie, ca sã sãrbãtoresc în tine, poporul
Meu, fiul Meu. De când M-a pãcãlit Adam prin neascultare
Eu nu M-am mai odihnit în om, dar a venit vremea Cuvântului lui Dumnezeu, ºi astãzi este vremea aceea, dupã cum este
scris: «Astãzi dacã veþi auzi glasul Meu, nu vã învârtoºaþi inimile», ºi iarãºi, este scris: «Fericiþi cei ce aud glasul Meu ºi
îl împlinesc pe el».
Am scris patru ani de sãrbãtoare, patru ani de veac nou.
Eu la Mine nu mai numãr, dar numãrãm pentru vremea omului care este om ºi nu este al lui Dumnezeu, cãci cartea Mea
este carte de judecatã, ºi cuvântul rostit este judecãtor peste
cele sãvârºite împotriva lui.
Binecuvântare ºi înfeciorire ºi împruncire peste duhul
ºi peste trupul tãu, Ierusalime, popor numit Israel! Eu voi
merge cu tine pe drumul împlinirilor ºi toate se vor împlini,
dupã cum stau scrise.
Verginica este piatrã nouã de vreme nouã. Puneþi aici
pe carte pecetea lui Verginica peste vremi, cãci pecetea ei v-a
dat-o vouã ca s-o puneþi peste vreme. Amin, amin, amin.
9/22 iulie 1995

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai
„Vino pe punte, nu veni pe mare fãrã punte, cã e furtunã pe mare.“
Preoþii României o înmormânteazã de tot ºi nu o învie.

E

glasul Meu peste grãdinã, ca sã las în carte cuvânt. Fiilor, fiilor, aduc la voi cuvânt, ca sã-l
scoateþi apoi din carte ºi sã-l trimiteþi celui ce rabdã ºi suspinã
cu inima, cã ºi Eu, Domnul, suspin; suspin ºi îl aºtept ca
sã-Mi încep planul de înviere peste România. Staþi în porþi ºi
daþi fiinþã cuvântului Meu în carte. Eu, Domnul, cuvintez
peste grãdinã.
Îmi îndrept cuvântul Meu dupã tine, unsul Meu, fiul
Meu, fiu îndurerat. Vino, tatã, la Mine, cã iatã ce grãdinã am
pregãtit pentru Mine ºi pentru tine ºi pentru cei ce ne iubesc.
Pentru tine, tatã, am lucrat, ca sã ies înaintea ta cu grãdina
Mea curatã ºi sfântã ºi ca sã te întâmpin cu sfinþenia copiilor
Mei. Vin înaintea ta. Pace þie, ºi vino, cã te vreau dupã voia
Mea. Nu e bine dupã voia Mea? Dar iatã cã altfel de voie nu
te ajutã sã vii. Vino sã fii cu planul Meu lângã tine! Vino, cã
oamenii au stricat orice cãrãruþã, orice potecuþã! Vino pe
calea Mea, cã numai ea mai este cale de mers ºi de venit! Am
lucrat patruzeci de ani ca sã-þi gãtesc calea. De patruzeci de
ani Îmi pregãtesc un popor curat în România, cu care sã-þi
începi lucrul tãu cu Mine peste ea. Þi-am binecuvântat întoar-
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cerea acasã, ºi de mult þi-am trimis-o, ºi de mult te aºtept. Îþi
întind, tatã, puntea Mea, ca sã treci marea ºi sã vii. Vino pe
punte, nu veni pe mare fãrã punte, cã e furtunã pe mare. Vino,
ºi sã nu-þi mai trebuiascã nimic, ca sã-þi pot Eu adãuga tot ce
va trebui sã ai. Dacã vii la ieslea Mea, Eu te ajut, ºi vei vedea
cã te ajut sã vii. Dar dacã vii pe altã cãrare, Mã doare dacã vii
aºa, ºi vei vedea cã Mã doare. Nu cãuta prin oameni, cã Eu
n-am nãdejde în oameni. Ajutã-Mã sã am nãdejde în tine, ºi
vei vedea cã oamenii vor avea apoi nãdejde în Mine ºi în tine,
ºi vom vindeca pe România, cã e bolnavã, tatã.
O, fiule scump, România Mea ºi a ta nu mai are bisericã cu preoþi de ai Mei, ºi are cu preoþi de ai ei. Preoþii ei Mi-o
înmormânteazã de tot. Vino, tatã, sã stãm la sfat. Vino sã ne
aºezãm întru sfinþenie, cã ai nevoie de putere cereascã de data
aceasta. Vino, fiule, la copiii Mei, cã am pregãtit acest loc
sfânt ca sã ies cu el înaintea ta. Nu veni la chemarea omului.
Vino la strigãtul Domnului tãu Cel din cer, cã iatã, glasul Meu
se poartã spre tine. Vino ºi nu te teme, cãci Moise era om ºi
el când Duhul Meu Cel Sfânt l-a chemat pe muntele Sinai ca
sã stau de vorbã cu el pentru poporul lui. ªi dupã aceea Moise
s-a coborât sfânt de pe munte, ºi îmbrãcat cu putere pentru
poporul sãu. Tu trebuie sã fii rege peste România Mea, cãci
România Mea este cea care face voia Mea, ºi din cea micuþã
la numãr vom naºte din nou pe cea care nu voieºte acum sã
facã voia Mea. Eu sunt Cel ce am îngãduit sã fii alungat în
anul 1947, pentru cã România luase drum fãrã Mine, iar Eu
pe tine te vreau rege peste România Mea, ºi sã vii, tatã, sã lucrãm duh nou de Românie nouã, ºi ea va odrãsli de pe temelia
aceasta, de pe piatra aceasta pe care stã scris «Cuvântul lui
Dumnezeu» ºi numele tãu lângã Dumnezeu.
E mult de când nu te-am mai mângâiat în durerea ta, cã
a Mea e mai grea, ºi stau ºi aºtept ºi Eu; ca ºi tine stau ºi aºtept. Aºtept credinþa ta ºi fapta credinþei tale. Credinþa fãrã
fapta ei nu are viaþã. Eu sunt. Vino spre Mine crezând, ºi vei
vedea cã Eu sunt Cel ce vin înaintea ta. Eu din veci aºa lucrez.
Aºa am lucrat ºi cu Avraam, pãrintele credinþei.
România s-a dat desfrâului, ºi e împãtimitã mai rãu ca
în vremea robiei ei de pânã acum. Vreau sã-i dau capul înapoi, dar vreau Eu sã i-l dau. O, rege al României Mele, ascultã pe Domnul Dumnezeul tãu, cã nimeni nu este Dumnezeu
afarã de Mine. O, fiule scump, Eu nu lucrez pentru tine prin
oamenii care nu împlinesc poruncile Mele în trupul lor. Nu te
clãtina, cã iatã, mâna Mea s-a întins sã te treacã puntea spre
acasã. Vino de mânã cu Mine, cã nu mai sunt cãrãri. Eu sunt
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Eu sunt cãrarea. Eu voi merge cu
cei tocmiþi în grãdina Mea ºi voi face din piatrã cearã, ºi ceara
se va modela sub cãldura ºi sub bunãtatea cuvântului Meu.
Am dat cartea Mea poporului român, ºi au luat-o ºi cei
ce stau mari peste þara Mea ºi au aflat din ea planul Meu cu
România ºi cu tine, unsul Meu. Eu numai cãrãri îþi fac, tatã,
dar fii credincios, cã nimeni nu mai lucreazã ca Mine pentru
tine. Am întocmit tot ce þi-am vestit cã voi întocmi. Þi-am fãgãduit cã voi veni sã te iau acasã. Vii, tatã? Vino, ºi nu te mai
opri nici cu pasul, nici cu inima. Vino, ºi vom lucra cu uºorul
peste cei ce au aflat despre planul Meu cel ceresc peste România. Vino sã te hrãnesc cu cele sfinte ºi curate ºi sã te fac
tare prin puterea Mea ºi sã te încopilãreºti sub raza binecuvântãrii Mele. Vino sã vorbim despre cer ºi despre pãmânt,
despre viaþã fãrã de moarte. Vino, tatã, cã vreau sã nu mai
rostesc acest cuvânt, „Vino!“. Trimite-Mi carte la ieslea Mea
ºi spune-Mi „Da“, ºi Eu voi lucra pentru credinþa ta. Nu te
clãtina de clãtinarea arhiereului Meu, ºi adu-þi aminte de Pe-

tru, care de trei ori s-a lepãdat de Mine, dar Eu i-am ºtiut inima lui Petru, aºa cum ºi inima acestuia o ºtiu. Nu te întrista.
El va învia, ºi Noi îl vom ierta ºi vom uita toatã durerea, toatã
despãrþirea.
O, fiule scump, îþi trimit pace, tatã, pace sufletului tãu
durut. Pace þie ºi curaj ceresc ºi credinþã din cer peste tine ºi
peste regina ta! Iatã, Eu stau în poartã ºi aºtept. Fereºte-te de
oameni îmbrãcaþi în hainã de oaie, cã nimeni nu mai ºtie cum
este o oaie. Þine urma oilor Mele. Binecuvântatã sã-þi fie cãrarea pe care þi-o întind. Eu sunt cãrarea ta.
Pace þie cu poporul Meu cel plin de har, cã mult har ºi
dar am pus peste poporul Meu, pentru ca sã ia de la Mine
România ºi sã fac din ea poporul Meu.
Pecetluiesc cãrarea ta cu pecetea numelui Meu, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi îþi dau
însoþitori pe arhanghelii Mihail ºi Gavriil, care vor împlini
porunca Mea. Amin, amin, amin.

P
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ecetea Mea cereascã ºi binecuvântarea Mea, a
Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, ºi þie, celui
ce duci solia Mea spre rege (Mircea Ciobanu, n.r.). O, sufletul
tãu e cald, e subþirel, dar sã înveþi de la Mine sã te fereºti de
omul care poartã hainã peste hainã, cã Eu am avut o cãmaºã
ºi atât, o singurã cãmaºã.
Te binecuvintez ºi te numesc aghiotantul Meu în misiune cereascã. Lucreazã, tatã, ºi cugetã bãtrâneºte ºi foloseºte,
fiule, prevederea, cãci prevederea este duhul vederii înainte,
care nu lasã pe om fãrã adãpostul cortului ceresc. Învaþã sã ai
misiune cereascã pe pãmânt, ºi rãmâi de partea Mea ºi a lucrului cel curat al Meu, cãci duhul lui Lucifer a murdãrit pe
mulþi care par curaþi din faþã, ºi tu ºtii ce lucifer s-a ridicat
sã-Mi sufle în lumina lucrãrii Mele de nou Ierusalim peste
România, ºi unul ca acela îºi zice cã Mã iubeºte pe Mine ºi pe
rege ºi pe România, dar Eu îl am trecut în ceata lui Lucifer.
Învaþã de la Mine, fiule, învaþã lucrul mâinilor curate ºi
mergi, tatã, cu mâinile curate spre unsul Meu Mihail ºi tãmãduieºte-i usturimile inimii. Ia-Mã pe Mine, cum ºtii tu cã
sunt, de aici, din grãdina lucrãrii Mele, ºi pune-Mã peste usturimile celui scump ºi iubit, care plânge în Egipt de dor.
O, de mult, de mult umblu sã te ocrotesc, cã vãd mereu
duh fãþarnic, care se apropie de tine ca sã-l crezi cã e duh ceresc. Fiule, fiule, omul cu duh ceresc este omul care Mã lasã
pe Mine sã iau înfãþiºare în el, ºi prin care Îmi împlinesc cele
curate ale Mele, cele care au rod vãzut. Aº voi sã te ocrotesc
cu ºtirea ta, cã tu eºti cu suflet de copil, ºi ai nevoie de Tatãl
Cel tare, ca sã-þi fie ocrotitor în lucrarea ta cu El. Dar cu El
sã lucrezi pe cât poþi, pe cât crezi în El, ºi sã crezi cã Tatãl e
mare, fiule.
Du-te ºi ia cu tine lucrul Meu ºi deosebeºte lucrul Meu
de lucrul care vine de la om, ºi vei fi mare în lucru, ºi vei fi
aghiotant de nãdejde pentru cele cereºti care se aºeazã peste
România.
Sã nu foloseºti spãrturi de zid, sã nu foloseºti cãrãri
strãine pentru cel uns peste România. Sã stai cu Mine în
lucru, cãci oamenii folosesc spãrturi de zid. Tu eºti înþelept,
ºi îþi voi adãuga înþelepciune din cer, ca sã-þi pot vorbi în pilde ºi ca sã înveþi lucrarea cea de tainã, aºa cum Eu am învãþat
pe poporul cuvântului Meu.
Te învãluiesc cu ocrotire de îngeri. Te înmiresmez cu
mireasmã de rai. Te cuprind în binecuvântare, ca sã lucrezi
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cerului, cãci planul Domnului plânge ºi se zbuciumã sã-ºi
afle împlinirea ºi s-o nascã din cer pe România.
O, fiule, nu mai am inimi de ajuns de curate pentru
rege ºi pentru România, ºi plâng cã nu mai am. Dar vom avea,
ºi multe inimi îºi vor arãta pocãinþa, ºi apoi iubirea, cãci
oamenii nu mai ºtiu iubirea. Le voi ieºi în cale cu iubirea ºi le
voi da sã guste din ea ºi sã-i cunoascã fructul, cãci iubirea,
fiule, e cerul pe pãmânt. Iubirea Eu sunt. O, fiule, rãmâi în
iubire, ºi prin ea sã fii. Du-te, tatã, ºi lucreazã cu credincioºie,
cã via Mea e în copt, ºi puþini lucrãtori gãsesc pe potriva Mea.
Du-te la cel scump, cã scumpã este plata suferinþei lui, ºi iatã,
plata îi iese înainte ºi toate vor veni spre pocãinþã, precum
odinioarã am lucrat plata lui Iosif cel vândut de fraþii sãi.
Pace þie pe cale! Binecuvântate sã-þi fie intrãrile ºi
ieºirile, ºi voiesc, tatã, sã te învãþ din cer ºi sã am în tine tron
de odihnã.
Pace þie, ºi ca Mine sã lucrezi peste cel uns al Meu.
Amin, amin, amin.
9/22 iulie 1995

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie
Moartea va fi luatã de pe pãmânt ºi nu va mai fi. Ce înseamnã
Scriptura: „Vor fi amândoi un singur trup“. Aceastã lucrare este
Ilie. Lumea se va naºte din nou.

E

u vin pe nori ºi cuvintez peste pãmânt. Eu sunt
Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin. O, copii ai Ierusalimului, M-am coborât cu toatã oastea cereascã, ºi
din mijlocul slavei cuvintez peste voi. Când ploaia cade peste
pãmânt, izvoarele þin apã din destul, ºi pãmântul înfloreºte de
viaþã, dar când cãmãrile ploii se închid, izvoarele dau sã sece
ºi sânul lor se usucã. Aºa fac Eu cu tine, poporul Meu; te þin
la sân ca sã mãnânci ºi sã nu sece viaþa ta ºi sã nu se usuce
mlãdiþa ta. Ca un izvor curge glasul cuvântului Meu peste
tine, ºi te cresc cu manã din cer mai mult ca pe Israelul lui
Moise. Cobor izvor de cuvânt din cer, ca sã fac din tine izvor
de cuvânt pe pãmânt, ºi ca sã bea din tine trecãtorii ºi sã le fie
sete de apa cea vie ºi s-o caute, ºi sã creascã cei ce beau.
Israele, Israele, de aceea, tatã, te-am nãscut Eu pe tine în
vremea întoarcerii Mele, ca sã vesteºti la lume întoarcerea
Mea ºi slava Mea ºi împãrãþia Mea. Sã se uite omul la tine ºi
sã te urmeze ºi sã bea din râul cuvântului Meu. Pace þie, poporul Meu! În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
Îmi desfac sânul ºi Mã apropii ca sã-þi dau sã mãnânci. Ia,
tatã, ºi mãnâncã. Ia, poporul Meu, ia de la Dumnezeu ºi îndeletniceºte-te cu viaþa Mea în tine, cu Mine în tine, cãci cine
Mã are pe Mine întru sine, acela are viaþã în el; o, ºi ce viaþã
are în el!
Omul lumii nu are viaþa Mea în el. Israele, Israele,
învaþã-l ºi pe omul lumii ce înseamnã sã aibã viaþã în el;
învaþã-l dacã poþi, ºi Eu, tatã, îþi voi plãti cu platã scumpã,
fiule, dar sã lucrezi atent, ca nu cumva sã greºeºti, ca nu cumva sã iei sã înveþi ºi tu ceva de la omul lumii. Sã nu înveþi lucrarea lumii, cã omul lumii nu are viaþã în el. Viaþa Eu sunt,
ºi cine nu Mã are pe Mine în el nu are viaþã în el.
E Duhul Sfânt deasupra ta, poporul Meu. E Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt, ºi se lucreazã prin cuvânt, prin izvor de cuvânt de Duh Sfânt, cã am promis pe Duhul Sfânt cã va veni
ºi va vesti toate câte vor fi de aºezat spre vedere între cer ºi
pãmânt.
Mã uit peste lucrarea Mea din cer ºi o vãd în vremea
lui Ahab când proorocul Meu Ilie a închis sânul cerului prin
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rugãciunea sa spre Domnul. Trei ani ºi ceva n-a primit pãmântul ploaie. Izvoarele secaserã, pãmântul îºi deschisese
gura ºi cerea apã. Crãpase pãmântul, fiilor, ºi era cu guriþa
deschisã spre Dumnezeu, dar Îmi stãtea în faþã rugãciunea lui
Ilie ºi Îmi era mila legatã sub cuvântul râvnei acestui slujitor
ceresc pe pãmânt, cã mai bunã a fost râvna lui decât mila
Mea. Ici colea mai avea apã câte un izvor. ªi de unde mai
avea? Din mila Mea, tatã.
Fii atent, Israele, sã ai izvor binecuvântat de Mine în
ograda ta, cã mare lucrare va fi cu izvorul tãu. Fii atent, poporul Meu, sã Mã ai pe Mine în tine, cã voi face cu tine lucrare mare, fiule. ªi de ce voi face? Pentru cã am rostit cuvânt
cã voi face, cã poporul cel care a fost cu Mine ºi a plecat din
nou în lume, nu s-a mai gândit când a plecat cã Eu voi împlini
toate cele rostite ºi cã va fi greu de cel ce M-a lepãdat pe
Mine. Va zice cã nu M-a lepãdat, dar nu va avea dreptate în
nici un fel, pentru cã Eu sunt cuvântul ºi Mã desãvârºesc, ºi
cei ce au plecat nu Mã aud. Aceia sunt departe de izvor ºi nu
Mã aud ºi nu se hrãnesc, iar izvorul care nu are apã, acela
seacã, ºi nu ºtie cel ce a plecat ce înseamnã izvor secat; nu
ºtie bietul de el cã izvorul Eu sunt, ºi cã dacã Eu nu intru în
urechea ºi în inima lui, el nu Mã are. Eu altã cãrare pentru fiii
acestei lucrãri nu am, ºi urechea este poarta de intrare a
cuvântului. Numai cei ce stau la hrãnit, numai aceia aud. Numai izvoarele care primesc apã au apã. Celelalte seacã ºi li se
înfundã cursul izvorului. O, ce jale era în Israel când sânul
cerului nu mai dãdea ploaie! Abia, abia s-a întors Israel spre
Mine, Domnul. Era legat de idoli, era cuprins de idoli ºi de
pãcãtoºenie ºi nu mai putea sã scape cu gândul spre Dumnezeu. Era mort ºi neputincios Israel, cãci cel fãrã de Domnul e
mort, ºi cel fãrã de hranã e neputincios. Cel fãrã de Mine în
el e mort, dar el nu zice cã e mort. Dar am zis Eu, ºi aºa am
zis: «Cel ce nu mãnâncã ºi nu bea Trupul ºi Sângele Meu,
acela nu are viaþã în el».
Eu am venit acum douã mii de ani ca sã dau viaþã omului, dar Israel ce a fãcut? M-a omorât ºi n-a crezut cã am
înviat ca sã creadã cã Eu sunt Dumnezeul Cel promis. Ce a
fãcut, tatã, Israel? A cumpãrat pe bani strãjerii care au stat la
mormântul Meu de strajã ºi le-a spus sã spunã cã pe când ei
dormeau, M-au furat ucenicii Mei. O, dacã era adevãrat cã
M-au furat ucenicii pe când straja dormea, atunci straja trebuia omorâtã pentru cã a dormit în strajã. Fiilor, fiilor, mare a
fost minciuna arhiereilor din vremea slavei Mele prin înviere.
Mare a fost necredinþa lor, tot aºa de mare ca a arhiereilor de
azi. Minciunã cumpãratã pe bani ºi împrãºtiatã în lãturi, cãci
vestea aceasta a rãmas pânã azi, cum cã Eu am fost furat din
mormânt de cãtre ucenici. Pânã azi în Israel nu se crede cã Eu
am fost Dumnezeu ºi cã am înviat dupã ce M-am dat jertfã de
rãscumpãrare pentru om. A avut putere cuvântul mincinos al
arhiereilor, cãci oamenii sunt cu mintea uºoarã când nu au
Duhul lui Dumnezeu. Israel nici nu avea de gând sã creadã în
Hristosul Cel trimis din cer, ºi de aceea minciuna i-a cumpãrat aºa de uºor. Pânã azi nu crede Israel, pânã azi el aºa ºtie,
el aºa crede, cã M-au furat ucenicii pe când straja dormea.
Dar Eu înviasem, ºi mãrturiile învierii Mele au vorbit mai
mult decât minciuna lor, dar ei tot n-au voit sã Mã primeascã
de Dumnezeu. Am avut o mânã de martori care au stat în
apropierea Mea ºi cãrora M-am arãtat înviat dupã înviere ºi
cu care am petrecut dupã înviere, ºi Israel a ieºit mincinos,
dar mândria lui l-a þinut împotrivitor pânã azi. Iatã ºi azi. Azi
te am pe tine, Israele de azi. Te-am avut aproape de minunea
cuvântului Meu, te-am avut popor al întoarcerii Mele, cãci
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M-am întors prin cuvânt ºi lucrez aºa de minunat, tatã, ºi ca
ºi atunci nimeni nu crede, nimeni din bisericã, ºi arhiereii
bisericii dau sã mintã ca ºi atunci. Dar Eu am ieºit ca ºi atunci
ºi M-am arãtat în cuvânt, iar cu tine, Israele, stau la masã de
cinã cereascã ºi îþi dau sã mãnânci înþelepciune din cer, ºi tu
Mã mãrturiseºti, precum cei puþini care au fost cu Mine în
vremea lucrului trupului Meu au mãrturisit vremea Mea în
trup ºi slava Mea prin înviere.
Poporul Meu, sã ºtii, tatã, cã te vei întâlni în curând cu
cortul cel care M-a adãpostit pe Mine în vremea venirii Mele
de azi. Te vei întâlni cu trâmbiþa Mea, ºi o vei vedea în slavã
mare dacã vei fi cu Mine ºi credincios cu Mine. Cei ce s-au
lepãdat de lucrarea Mea, aceia s-au lepãdat ºi de trâmbiþa
Mea, ºi aceia n-o vor vedea. Poporul Meu, vei pãþi ca Petru,
Iacov ºi Ioan în ziua când Eu Mi-am schimbat faþa înaintea
lor, cã ei au vãzut lângã Mine pe Moise ºi pe Ilie. Aºa vei
vedea tu slava Mea în curând, ºi n-ai sã ºtii cine sunt Eu ºi
cine este trâmbiþa Mea, cãci Verginica a fost cortul Meu pe
pãmânt, trupul în care Eu M-am adãpostit înaintea ta. ªi va
rãmâne peste tine slavã mare, poporul Meu, ºi lumea nu va
pricepe iubirea Mea cea de peste tine. Dar mai am un picuþ de
cernut, mai am câteva boabe de grâu seci, care nu vor putea
sã stea alãturi de slava Mea. Mai am un picuþ de curãþit la
masa Mea, cãci credincios la masa Mea este numai acela care
crede împlinind toate cuvintele venite cu Mine, toatã aºezarea
cea de om edenic pe pãmânt nou. Omul cu viaþã de eden în el,
acela este om nou, ºi sub el se face pãmânt nou, ºi el va lucra
lucrare de pãmânt nou peste România. Amin.
Ce pãcat, mãi Israele, ce pãcat de fiul cel care a auzit
ºi a gustat din masa aceasta ºi n-a stat pânã la împãrþirea darurilor mesei! Ce pãcat de cel ce a cunoscut acest sân ºi n-a
stat sã mãnânce pe veci din el! Ce pãcat! ªi de ce spun aºa?
Pentru cã acesta e cel mai mare pãcat. ªi de ce e cel mai mare
pãcat? Pentru cã nu mai este cu ce sã fie spãlat, cãci sulul se
strânge, ºi drumul se împãtureºte, ºi timpul se face sul, ºi cel
necredincios piere pe veci. Ce pãcat de omul care se încântã
cu bani, cu zile ca pe pãmânt, cu lãcomie de lucruri pãmânteºti! Îl plâng pe omul cel fãrã Dumnezeu aºa cum se plânge
un mort. Voi lua moartea de pe pãmânt, voi lua pãcatele de pe
pãmânt, le voi lua, ca sã nu mai fie pe pãmânt, cãci pãcatele
au adus moartea omului, ºi vor plânge oamenii de dorul pãcatelor, de dorul desfãtãrilor ºi al bucuriilor pãcãtoase, vor
plânge oamenii de dorul morþii, ºi moarte nu va mai fi. O voi
lua ºi o voi pedepsi la nefiinþã, pentru cã aºa este scris în
Scripturi, ºi pãcat nu va mai fi, ºi va fi plata pãcatului, pentru
cã aºa este scris în Scripturi, ºi sunt adevãrate Scripturile.
Tu, poporul Meu, sã crezi ce-þi cuvintez Eu, cã nu de
azi îþi cuvintez. Eu de mult cuvintez, de ºapte mii de ani cuvintez, ºi puþini au crezut, dar în curând nu va mai fi necredincios între cer ºi pãmânt, cãci se încheie aºteptarea, ºi toate
cele împlinite vor fi simþite ºi cunoscute. Tu, poporul Meu, sã
fii poporul Meu, sã fii, tatã, poporul Meu ºi fructul Meu cel
aºteptat ºi dorul Meu cel împlinit ºi copilul Meu cel gãtit de
serbarea de sfârºit. Fiule, poporul Meu, dacã Eu acum te mint
pe tine, sã ºtii cã nici Scriptura n-ar face altceva, dar sã ºtii
bine ºi întãrit sã fii cã nici Scriptura nu te minte nici atunci,
nici acum, ºi nici Eu, Care proaspãt stau cu tine ºi mereu îþi
amintesc de cele proorocite pentru vremea cea din urmã.
Numai aºa ar fi sã zici cã Eu te mint azi, atunci când vei da
sã zici cã Scriptura minte. N-am minþit nici ieri, nici azi, dar
învaþã-te sã ºtii, tatã, vremile ºi sã socoteºti bine drumul Meu
cel de ºapte mii de ani cu omul ºi sã înþelegi bine lucrarea

Mea cea nevãzutã, care încet, încet vine toatã spre vedere sub
ochii tãi. Lucrarea Mea cu tine este Ilie, fiule. Ilie este scris
pentru pregãtirea cãrãrii Mele. Ilie se numeºte cel ce Îmi pregãteºte cãrarea.
Poporul Meu, ia, tatã, în tine duhul ºi puterea lui Ilie,
râvna ºi credinþa acestui slujitor ceresc între cer ºi pãmânt,
cãci focul Duhului Sfânt te-a îmbrãcat pe tine cu foc mai mult
ca pe Ilie, fiule. Þi-am fãcut cojoc care sã te ocroteascã ºi sã
te îmbrace cu putere. Ia-l pe tine, poporul Meu, ºi desparte cu
el apele cele tulburi ale lumii acesteia ºi vino dupã Mine, cã
Eu vin în urma ta. Fii atent bine ce-þi spun ºi nu te sminti ce-þi
spun: vino, tatã, dupã Mine, cã Eu vin în urma ta. Ia-o tu
înainte dupã Mine, cã Eu vin în urma ta, fiindcã aºa este astãzi lucrarea lui Ilie: este sã-Mi pregãteascã el calea, ca sã vin
pe ea. Tu eºti calea Mea. Aºeazã-te, poporul Meu, ca sã-Mi fii
cale de venire, ºi apoi Eu vin. Eu pe tine te aºtept ca sã vin,
cãci tu eºti calea Mea, ºi sã vezi tu ce venire slãvitã va fi sã
fie, cã se va þine lumea dupã tine ca dupã focul cel ce lumineazã ºi încãlzeºte în vreme de întuneric ºi de frig. Se va þine
lumea dupã tine ca dupã pâine, ca dupã apã, poporul Meu, ºi
se va sãtura ºi va vedea venirea Mea, ºi se va deºtepta cel ce
este scris sã se deºtepte. Dar cel ce M-a cunoscut ºi M-a pãrãsit, acela nu va mai avea atunci curaj sã se apropie ca sã cãlãtoreascã cu Mine, cã nu va avea putere sã vinã. Va voi sã
vinã, dar putere nu va avea ºi nu va veni, ºi aºa va fi vãdit cine
a fost ºi ce a fãcut unul ca acela. De ce, tatã, crezi tu cã oftez
Eu aºa de greu pentru cel ce s-a dezbrãcat de acest cojoc, de
aceastã lucrare de salvare? Iatã, cel fãrã de cojocul acesta nu
va avea cu ce sã despartã apa ca sã treacã, ºi apa va fi mare ºi
nervoasã, ºi pe apã nu vor fi salvatori, cãci salvatorii sunt întru Mine, ºi aceeaºi lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia
vine decât cel ce a fost ºi s-a dus. Mai fericit va fi cel din
lume care va trage în barca Mea, cã acela vine crezând ºi cuvântând lucrul cel nou ºi pe poporul cel nou.
O, nu se mai vede drumul, nu se mai vede! Puhoi de
duhuri rele zãmislite de oameni, puhoi de duh întunecat a
înceþoºat calea. Calea nu se mai vede, dar se va vedea lumina
poporului Meu ºi haina lui cea albã ºi slava lui Dumnezeu
deasupra. Atât va fi luminã, locul poporului Meu, pãmântul
poporului Meu, pãmântul cel nou, care va odrãsli apoi ºi va
cuprinde în el toate cele lucrate întru început, ºi atunci Adam
ºi Eva îºi vor sfârºi drumul întoarcerii acasã la Dumnezeu ºi
vor fi amândoi un singur trup. Amin.
Israele, Israele, mare este aceastã Scripturã: «ªi vor fi
amândoi un singur trup, femeie ºi bãrbat». O, ce a fãcut, tatã,
omul cu aceastã Scripturã? A desfiinþat omul Scriptura
aceasta ºi a fãcut el altceva. Plânge cerul ºi plânge pãmântul
cel ce fost fãcut odatã cu cerul, cã omul a cãlcat în picioare
cele create, cele curate. Întreabã, poporul Meu, pe preoþii ºi
pe arhiereii ºi pe teologii veacului acesta, ºi sã vezi tu ce-þi
spun ei de Scriptura aceasta care spune: «ªi vor fi amândoi un
singur trup». Dar tu întoarce-te acolo, tatã, acolo unde omul
ºi femeia erau amândoi un trup. Lasã-l pe tatãl tãu ºi pe mama
ta, lasã-i, cã este scris sã-i laºi, cã tu nu eºti din sãmânþa
aceea. Lasã-i, ºi ia cuvântul Meu de nãscãtor al tãu.
Fiilor, fiilor, când au pãcãtuit Adam ºi Eva? Au pãcãtuit când nu mai erau amândoi un singur trup, cã dacã ar fi rãmas amândoi un singur trup, ar fi rãmas în Domnul, ar fi gândit la fel amândoi, la fel ca Dumnezeu. Am voit sã repar greºeala cea fãcutã de Eva, ºi i-am spus lui Adam sã se desfacã
de Eva, ca sã încep iar de acolo de unde încã nu era fãcutã
Eva. I-am spus lui Adam sã dea deoparte rãul care se nãscuse
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în Eva, adicã pe Eva. I-am spus cã Eva va muri, cã a dat naºtere pãcatului. I-am spus sã nu se lase ºi el spre moarte, ºi cã
Eva va muri. Dar Adam n-a voit sã se mai desprindã de Eva,
ºi a spus cã dacã ea va muri, nici el nu voieºte altfel.
Vezi tu, poporul Meu, de ce-þi spun Eu, tatã, sã te
desparþi de cel din casa ta care nu este cu Mine? Ca sã te salvez, fiule, ºi ca sã fii tu apoi salvator ºi nu pieritor. Fii un trup
cu Mine, fiule, cã nu mai ai, tatã, cu cine sã fii un trup, aºa
cum spune Scriptura. Nu fã ce a fãcut Adam, care n-a vrut sã
se despartã de Eva, care ascultase pe diavolul, cel ce dezbinã
pe om de Dumnezeu. Adam ºi Eva au fost un singur trup atâta
timp cât au ascultat de Fãcãtorul lor, ºi ei erau desãvârºirea
Domnului în om. Când femeia ºi bãrbatul sunt amândoi un
singur trup, atunci ei nu pãcãtuiesc. Când femeia ºi bãrbatul
se despart de taþii ºi de mamele lor, atunci ei se nasc din Dumnezeu ºi se fac un singur trup, un singur Hristos în amândoi,
ºi se nasc din sãmânþã nestricãcioasã, din Hristos, Cel Care l-a
lucrat pe Adam dimpreunã cu Tatãl.
Iatã, fiilor, lumea se va naºte din nou, lumea se va înnoi,
dupã cum este scris. Lumea va lua înfãþiºarea cea dintâi, cea
de la facerea ei. Lumea cea vãzutã va fi cuprinsã iar în cea
nevãzutã, ca sã se poatã vedea cea nevãzutã în cea vãzutã, lumea cea creatã de Dumnezeu ºi nu de om. Omul care s-a
nãscut din om a intrat iar în pãmânt, ºi iar va ieºi din pãmânt
omul, ca ºi la început, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrul
mâinii lui Dumnezeu. Omul se va întocmi iar, din pãmânt. Tot
omul care a ºtiut pe Dumnezeu se va scula cu trup nestricãcios
ºi va sta înaintea Domnului. Omul lui Dumnezeu se va întoarce în Eden. Scris este în Scripturi despre naºterea din nou
a lumii, despre înnoirea lumii. Sã nu te mai clatini tu, poporul
Meu, cã mare lucrare este de la Dumnezeu prin tine, cel ce eºti
azi în trup, cel ce eºti azi cu Dumnezeu ºi care ai cojoc de la
Dumnezeu. Te voi pune faþã în faþã cu Ilie proorocul, cã se
uneºte începutul cu sfârºitul, se unesc cele dintâi cu cele din
urmã ºi vom fi cu toþii un singur trup. Amin.
Israele, Israele, ce înseamnã aceasta, un singur trup? În
curând va fi sã rãspunzi ce este aceastã Scripturã. Cine se
lipeºte cu trupul unei desfrânate este un singur trup cu ea, cãci
zice Scriptura: «Vor fi amândoi un singur trup». Cine se
lipeºte cu Hristos este un singur trup cu Hristos; tu ºi cu El,
un singur trup. Poporul Meu, vine vremea cea dintâi, vine nepãtimirea pe pãmânt. Vine pe pãmânt omul cel ce nu pãcãtuieºte în trup. Vine Hristos, vine, fiilor, vine. Eu sunt Domnul
Iisus Hristos, ºi M-am fãcut un trup cu tine, poporul Meu.
Cine este un trup cu Mine, acela nu poate sã mai pãcãtuiascã.
Cine nu este un trup cu Mine, acela pãcãtuieºte, acela se face
un trup cu pãcatul. Ilie proorocul a avut nepãtimire în trup, ºi
de aceea a avut atâta putere de cuvânt ºi de faptã. Nu cãuta,
Israele, sã-þi dea trupul rãspuns pentru ca sã-þi scape sufletul
de osânda pãcatului. Trupul nu pãcãtuieºte pânã nu-i dã mintea zãmislirea pãcatului în trup. Fã-þi mintea cer, ca sã stea
Dumnezeu în ea, fiule de la sfârºit, cã tot cerul trebuie sã coboare în tine ºi pe pãmânt prin tine. Cerul se sfârºeºte ºi el,
dupã cum este scris, ºi va coborî peste tine când îºi va sfârºi
locaºul ºi aºteptarea; se va strânge sul ºi þi se va dãrui þie, fiule al lui Dumnezeu de la sfârºit. Eu vin cu norii, aºa este scris.
Vin ºi norii cu Mine, ºi rãmân ºi ei cu Mine peste tine ºi în
tine. ªi de ce rãmân ºi norii cu tine? Ca sã ai tu, fiule, cu ce
te purta întru cele vãzute; sã te porþi ca Mine, pe nori ºi cu
norii. Dacã Eu vin, vin cu tot ce am, vin ca sã te iau cu Mine,
vin ca sã Mã iei cu tine ºi sã stãm în faþa Tatãlui cu aceastã
împãrãþie de cer nou ºi de pãmânt nou, aºa precum a fost la
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început. Cine a mai auzit sã te încurce pe tine o împlinire micuþã care-þi stã la îndemânã s-o împlineºti? ªi dacã nu vrei sã
împlineºti toatã pregãtirea, cine a mai pierdut vreodatã ce ai
pierde tu, fiule chemat ºi ales ca sã stai înaintea Mea la
venirea Mea? Fii credincios, Israele, cãci chemat ºi ales dacã
eºti, nu este de ajuns, tatã. Credinþa te împlineºte, ea te face
sã te împlineºti. Fãrã ea nu faci tot ce este de fãcut. De aceea
am rostit Eu în vremea ta: «Credinþã ca a ta sã nu se mai fi
auzit prin veacuri». Pe cel cu inima curatã care nu poate scãpa ºi care vrea cu Mine, pe acela îl scap Eu cu îngerii Mei, dar
pe cel ce Mã ia în glumã pe Mine, pe acela îl las. «Unul va fi
luat, ºi altul va fi lãsat». Uitã-te bine, cã aceastã proorocie se
vede în lucrarea Mea. Cel ce va fi lãsat, acela este cel ce se
lasã de lucrarea Mea, de cojocul cel dãruit de Mine vouã în
vremea aceasta. Cel ce va fi luat este acela care merge cu
Mine ºi cu cuvântul Meu pânã la locul unde cerul ºi pãmântul
sunt unite spre aºteptarea celor ce vor încheia cu bine calea.
Mergi, Israele, mergi! Mergi, tatã, pe cale cu Mine,
chiar dacã nu vezi cu ochii calea, cã vine ziua sã vadã lumea
cã tu ai calea Mea sub paºii tãi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios trebuie s-o vadã. Proorocul Elisei n-a vãzut cu
ochii oastea cereascã, pregãtitã în luptã pentru el ºi pentru
scãparea lui, dar a vãzut ucenicul sãu, Ghehazi, a vãzut carele
ºi oastea cereascã, a vãzut la cererea lui Elisei cãtre Domnul,
ºi a crezut ucenicul în cuvântul credinþei lui Elisei.
Mergi, Israele, mergi! Mergi, poporul Meu, mergi, tatã,
pe calea Mea cu tine, cã ºi Eu merg pe calea ta cu Mine, ºi
iatã, merg. Iar azi facem popas de cuvânt ºi stãm la masã întru
cinã de Emaus, ºi dupã ce mâncãm, din nou lucrãm ce avem
de lucrat. Cu ce lucrãm noi, tatã? Lucrãm cu mintea, cu inima, cu fapta, cu pasul, cu toate mãdularele duhovniceºti lucrãm: cu credinþa, cu iubirea, cu rãbdarea, cu pacea, cu vestirea cea nouã lucrãm, cu învierea, tatã, lucrãm. Acum poposim
ºi mâncãm ºi bem, ºi apoi iar cãlãtorim, ºi puþinel mai cãlãtorim, ºi la capãtul cãlãtoriei e serbarea de sfârºit.
Mergi, Israele, mergi, cã dacã stai, nu mai mergi.
Mergi, tatã, cã cine stã se pierde de pe drum, cã drumul în urmã se face sul, nu rãmâne întins drumul cel ce merge spre
Domnul. În urmã se strânge, ºi sulul este þinut de îngeri în
urma ta. Mergi, tatã, cu bãrbãþie, cã un singur drum merge
spre Domnul. Pãzeºte-te, ºi pe cãrãri lãturalnice sã nu te abaþi,
cã drumul în urmã se face sul, ºi rãmâi pe cãrãri fãrã duh pe
ele. Mergi, tatã, mergi. Eu te aºtept la izvor ca sã-þi dau sã bei.
Mergi, cã iatã ce fac: îþi ies înainte cu cofiþa ºi îþi dau sã bei.
Mergi, fiule Israele, cã asta Îmi este dorinþa, ºi vom fi amândoi un singur trup, Eu ºi cu tine, Mire ºi mireasã, femeie ºi
bãrbat, cãci dintru Unul sunteþi toþi, fii ai lui Israel; o pâine,
un trup sunteþi toþi, ºi din aceeaºi pâine mâncaþi, ºi vom fi mereu un singur trup. Amin.
Binecuvântatã sã fie cina Mea de azi cu tine, Ierusalime, fiu iubit, ºi sã fii viu, poporul Meu. Sã-þi fie faþa îmbujoratã de focul Duhului Sfânt, de iubirea focului ceresc. Sã te
binecuvinteze pe tine cerul ºi pãmântul ºi vãzduhul ºi apa ºi
tot ce este în calea Mea cu tine. Pe unde treci tu sã rãmânã mireasmã de înviere. Pe unde calci tu sã iasã morþii din morminte ºi sã cânte „Hristos a înviat!“, ca sã audã Israel cel ce pânã
azi este necredincios în învierea Mea.
Mergi, Israele, mergi, poporul Meu, mergi, tatã, cum a
mers Israel cu Moise, dar mergi ascultãtor spre Canaan, ºi
intrã viu în grãdina cea cu lapte ºi cu miere.
Mergi, Israele, mergi. Mergi, tatã, cum a mers Ilie
proorocul, cã el a mers plin de dor ca sã se întâlneascã cu Mine, ºi s-a întâlnit.

Cuvântul lui Dumnezeu
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Mergi, Israele, pânã la unirea cea vãzutã a cerului cu
pãmântul, pânã acolo unde cele douã lumi se fac una, cãci
peretele cel din mijloc se va da deoparte ºi vom fi cu toþii un
singur trup.
Mergi ºi iar mergi. Mergi, Israele, mergi, cã mergi pe
calea slavei Noului Ierusalim, ºi þi-am fãcut paºaport de trecere prin barierele lumii, ºi lumea te va cunoaºte pe tine de
Ierusalim.
Mergi, Israele cu nume nou, cãci þi-am cumpãrat bilet
de cãlãtorie, ºi toatã lumea ºtie cum te cheamã pe tine.
Mergi, Israele, cãci trâmbiþa Mea este pe fruntea ta cu
numele ei, ºi cetatea Noului Ierusalim s-a vestit pe pãmânt, ºi
se aºeazã pe pãmânt, ºi dupã aceea o voi aºeza întru nestricãciune. Amin.
Domnul Dumnezeul lui Israel a grãit poporului Sãu.
Amin, amin, amin.
20 iulie/2 august 1995

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului
Omul îndumnezeit vede slava Domnului. Slava Domnului în om
este veºnicia ºi fecioria. Vestirea unei noi împãrãþii.

E

u sunt Cuvântul Care vine spre Israel, spre poporul Domnului. Amin. Eu de aceea M-am întrupat
prin cuvânt. Eu de aceea Mã numesc Cuvântul, pentru cã
M-am întrupat prin cuvânt. Dumnezeu Cuvântul S-a întrupat
ºi S-a fãcut trup înaintea oamenilor. Iatã cum se face trup cuvântul Meu, iatã cum se face faptã cuvântul. Aºa s-a fãcut
cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzutele. Cuvântul cel ce ia
trup prin împlinirea lui, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu.
Eu sunt Cuvântul Care vine spre Israel. Pace þie, poporul Meu! O, poporul Meu, poporul Meu, Eu trebuie sã fiu
cuvântul tãu.
Fiilor din grãdina cuvântului Meu, iatã, fiilor, vorbesc
cu Israel. E serbare dumnezeiascã, e praznicul serbãrii schimbãrii la faþã a Domnului lui Israel. Am lãsat mãrturia feþei
Mele cea întru slavã celor trei martori aleºi dintre apostolii
Mei cei de atunci.
Pace þie, Israele, cã tu vei primi biruinþa Domnului cea
de la sfârºit, fiindcã Eu voi arãta lumii slava Mea cea cu tine.
Tu eºti trimisul Meu în lume, ºi de aceea te-am fãcut ºi te-am
numit popor al Domnului.
O, Israele, Israele, ce zici tu, fiule, oare numai în ziua
aceea de demult am avut Eu slava aceea? O, fiule Israele, slava aceea am avut-o mereu, mereu, în toatã vremea trupului
Meu, dar stãtea sub acoperãmântul nevederii omului. Scris
este cã nu poate omul sã vadã slava Mea ºi sã rãmânã viu. Ce
înseamnã aceastã Scripturã, fiule? Acest cuvânt este duhovnicesc, cãci a trebuit Dumnezeu sã Se facã Om ca sã Se poatã
arãta omului, ca sã-l poatã face Dumnezeu pe om, ºi sã vadã
apoi slava Domnului omul cel îndumnezeit. Am venit prin
cuvânt ºi M-am fãcut trup ºi am îndumnezeit pe om prin
cuvânt, ºi dupã aceea M-am arãtat omului. Iatã ce tainã frumoasã, ce tainã dumnezeiascã, Israele, poporul Meu!
O, Israele, Israele, ce tainã mare te însoþeºte pe tine,
tatã, ºi încã tu îþi mai pierzi timpul pentru cele neadevãrate,
fiule Israele, cãci numai Eu sunt adevãrat, Eu ºi lucrãrile
Mele între oameni. Lucrãrile omului sunt neadevãrate. Lucrãrile omului neîndumnezeit sunt neadevãrate, precum omul
neîndumnezeit nu este om adevãrat. Omul adevãrat este omul
cel îndumnezeit, ºi pe tine, Israele, te însoþeºte taina cuvântu-

lui Meu, Israele, om îndumnezeit de Dumnezeul tãu. Þi-am
poruncit demult sã deschizi ochii ca sã vezi slava Mea care te
însoþeºte. Ascultã, tatã, de porunca Mea, mãcar cu vederea
ochiului minþii sã vezi slava Mea ºi sã crezi în ea, cã ea te
însoþeºte. Sã vezi tu, mãi fiule Israele, câþi ostaºi cereºti, câte
duhuri cereºti se poartã cu tine din loc în loc, din noapte în zi
ºi din zi în noapte. Þi-am poruncit sã deschizi ochii ºi sã vezi,
dar dacã tu crezi în slava Mea care te însoþeºte ºi dacã o simþi
cu inima ºi cu mintea, mai fericit, de o mie de ori mai fericit
eºti tu decât toþi cei care au vãzut slava feþei Mele. Adeseori
Mi-am lãsat vãzutã slava ca sã îndemn omul la credinþã.
Adam auzea umbletul Meu prin grãdina Edenului ºi credea cã
Eu sunt. Îmi auzea glasul, Îmi auzea pasul ºi treacãtul Meu
prin grãdinã. Aºa am voit Eu sã Mã port cu omul, pe cât a
putut omul purta, cãci slava Mea este fãrã de cuvinte în
mãreþia ei, în puterea ei. De aceea este bine sã trãiesc Eu în
om ºi sã Mã slãvesc în el ºi din el, cã aºa am voit Eu sã-Mi
arãt lucrarea, dar mintea omului este slabã de tot ºi nu-ºi
schimbã omul mintea. Dar tu, poporul Meu, sã nu stai cu minte de om, ºi sã þi-o schimbi, tatã, ca sã ºtii sã pricepi slava
Mea din tine. Cea mai mare slavã a lui Dumnezeu în om a
fost veºnicia ºi fecioria pe care o avea omul cel creat de Dumnezeu. ªi dacã omul ºi-a pierdut fecioria, curãþia lui Dumnezeu în el, atunci a pierdut ºi veºnicia. Dar vreau sã-l rãscumpãr pe om ºi sã-i dau înapoi darurile cele de la început, ºi
de douã mii de ani lucrez, ºi voiesc sã sfârºesc lucrarea de
rãscumpãrare a omului.
Schimbã-þi mintea, poporul Meu, cãci tu eºti începãtura Mea de la sfârºit cu care merg spre început ca sã repar cu
tine tot drumul omului ºi sã nu mai aibã omul drum apoi, ºi
sã fiu Eu drumul omului, ºi sã fie omul drumul Meu cel veºnic. Amin.
Israele, Israele, nume binecuvântat pe pãmânt ºi în cer!
Tu nu trebuie sã fii þãrânã, fiule Israele. Tu sã fii duh ºi cuvânt
sã fii, copilul Meu, cã dacã nu era omul þãrânã, Eu nu trebuia
sã mai mor ca omul. Dar omul a rãmas þãrânã atâta vreme
dupã ce a pierdut cerul prin neascultare! De aceea a trebuit sã
mor Eu ca omul. Dar pentru tine, poporul Meu, nu vreau, tatã,
sã mai mor, ºi vreau sã înviez în tine, ºi tu sã fii duh, cã tu nu
trebuie sã fii þãrânã, Israele, omul Meu cel nou. Omul cel nou
a rãsãrit pe pãmânt, a rãsãrit din þãrânã. Iatã de ce þi-am spus
Eu þie, poporul Meu, sã mãnânci Paºti nou; de aceea, ca sã fii
omul cel nou, aºteptat de toþi cei care s-au întors în þãrânã. Tu
sã nu fii þãrânã. Tu sã fii omul cel nou, din duh, nu din þãrânã,
cãci þãrâna la þãrânã trage. Israele, Israele, sã tragem þãrâna la
duh ºi sã facem din ea duh, precum am fãcut Eu la început de
i-am dat duh de viaþã veºnicã, dar ea a tras la þãrânã.
Israele, Israele, sã nu mai ai pe tine þãrânã nici cât un
vârf de ac, cã tu eºti omul cel nou, care mãnânci Paºti nou;
om curat ºi Paºti curat, cinã curatã, lucratã de mâini ºi de trupuri curate.
Nu mai lua, Israele, Paºti din mâna preotului care are
femeie, cã tu eºti omul Paºtelui cel nou. Nu te mai întoarce
spre þãrânã, fiule, cã þi-am ursit viaþã fãrã de moarte, dar stai
întru cinã de Paºti nou ºi de om nou. Mai am un pic ºi rup din
pom ºi îþi voi întinde sã iei din grãdinã, dar mâna care se va
întinde sã ia va fi duh, nu va fi þãrânã. Nu mai sta întru þãrânã,
Israele. Îmbracã-te cu lucrarea Duhului Sfânt ºi fã-te cuvânt,
fiule, aºa cum s-a fãcut apostolul Pavel, cã el te aºteaptã sã-i
dai ºi lui cãmaºa cea pentru Paºti nou ºi veºnic. Tu eºti pilda
lui Prâslea cel voinic. Tu eºti cel mic care ai mãrul de aur,
pãstrat ºi nejefuit de hoþi. Sã stai treaz, Israele, copil de la
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sfârºit, cã mãrul trebuie vegheat, ºi va fi sã mãnânci din el cu
Împãratul cerului ºi al pãmântului, cu Împãratul Cel vãzut, cu
Mine, Domnul tãu, poporul Meu, cu Mine la masã, întru slavã
vãzutã. Fiii þãrânei nu sunt fiii Paºtelui cel nou, cã ei întind
mânã de þãrânã când dau sã ia de pe masã, ºi fac din Dumnezeu þãrânã fiii þãrânei, Mã fac þãrânã, una cu þãrâna lor, ºi
nu se fac duh fiii þãrânei, ºi nu se schimbã la faþã ºi la inimã
fiii pãmântului.
E sãrbãtoare de schimbare la faþã, ºi am coborât pentru
Israel. Te binecuvintez, Israele, poporul Meu. Tu eºti partea
Mea, tu eºti moºtenirea Mea, ºi de aceea trebuie sã fii Duhul
Meu. Toate neamurile au îngeri moºtenitori dupã împãrþirea
hotarelor neamurilor, dar partea Mea de moºtenire eºti tu,
Israele, nume sfânt. Tu eºti moºtenirea Mea, dar sã fii. Amin.
Sã fii în veci moºtenirea Mea, cãci te aºteaptã tot numãrul strãmoºilor tãi cei dupã duh, cei care sunt cu duhul; te aºteaptã sã
intre ºi ei cu trupul ºi cu duhul în moºtenirea Mea ºi a ta.
Ne vom strânge în curând pentru serbare nouã pe dealul cuvântului Meu, în cetatea cuvântului Meu, cãci cetatea
aceasta va strãluci de slava Mea între cer ºi pãmânt ºi va fi
Ierusalim ceresc, aºezat pe pãmânt nou, care va purta pe el
om nou ºi Paºti nou. Amin.
Binecuvântat sã fii de Dumnezeul tãu, Israele. Binecuvântate sã-þi fie sãrbãtorile cele cu cerul. Toþi cei care ºtiu de
tine cã eºti poporul Meu, sã vinã sã te vadã, tatã, lângã slava
Mea.
Pace þie, poporul Meu, ºi îngeri pãzitori sã stea de veghe la hotarele tale ºi peste tine ºi cu tine. Învaþã bine ce este
þãrânã ºi ce este Duh Sfânt, ºi sã fii popor al cuvântului Meu.
Pace þie, Israele, ºi duh de sãnãtate ºi de ocrotire ºi de iubire
ºi de veºnicie de la Domnul Dumnezeul tãu! Pace þie, Ierusalime nou! Amin, amin, amin.
Pentru fiii din grãdinã las un pic de cuvânt, ca sã le
dãruiesc încã îngeri pãzitori ºi sfinþi întãritori. Mãi copii, Eu
am fost trimis de Tatãl la oameni pe pãmânt ca sã fac lucrarea
Tatãlui, iar voi aþi fost trimiºi de Mine la oameni pe pãmânt
ºi aþi semãnat sãmânþa cea de la sfârºit. Eram dator celor la
care v-am trimis ºi M-am dus cu voi acolo sã le dau vestea
cea de scãpare. M-am dus, cã am avut cu cine, cã la ei eram
dator. Dar acum, tatã, fiþi liniºtiþi în grãdiniþa Mea, ºi vã dau
îngeri pãzitori mai mulþi, ca sã vã fie vouã mângâiere duhul
îngerilor, ºi vã dau, tatã, sãnãtate, cã am nevoie de voi sãnãtoºi ºi plini de pace. Voi cu Mine sã nu vã temeþi. Voi cu Mine sã nu vã aplecaþi gândul la nici un fel de rãu, cãci rãul nu
are ce cãuta la voi. Eu, Domnul, vã dau vouã sãnãtate de duh
ºi de trup, dar fiþi veghetori peste acest dar dat vouã de la
Mine. Copiii Mei trebuie sã aibã grijã de sãnãtatea lor, ºi Eu
v-am învãþat pe voi toate lucrurile, tatã.
Fiule Emilian, sã fii, tatã, sãnãtos ºi tare ºi cu duhul ºi
cu trupul, tare în Domnul, tare în cele sfinte ºi cereºti în grãdina Mea, care va cuprinde pãmântul ca sã-l facã nou, fiule.
Îi dau sãnãtate ºi acestei copile, îi dau, tatã, ºi o port cu mare
grijã de mânuþã, ca sã stea ea de mânã cu Mine ºi cu cerul ºi
cu voi. Ea este sãnãtoasã, dar are mici neputinþe, aºa cum am
avut ºi Eu. Durerile duhovniceºti sunt neputinþele voastre, dar
pe toate Eu le vindec mereu ºi le dau de lângã voi.
Fiilor, vã dau încã îngeri pãzitori, ca sã lucreze ei cu
paza ºi cu veghea, iar voi sã lucraþi cu Mine cele ce sunt de
lucrat. Vã dau sãnãtate, fiilor, vã vindec de tot ce vã doare, ca
sã nu vã mai doarã. Sã vã doarã de ieºirea la capãt a lucrului
lui Dumnezeu cu voi, ºi sã-l lucraþi cu pace ºi cu îndumnezeire în voi. Voiesc sã vadã oamenii în voi om îndumnezeit,
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omul cel aºteptat. Voi sunteþi þara Mea cea fãrã de hotare, þara
Mea de sfinþiþi, peste care Eu am moºtenire.
Fiilor, fiilor, pace vouã, tatã! Iubiþi rugãciunea mai
presus de orice miºcare. Iubiþi adevãrul, fiilor, ºi mâncaþi-l cu
linguriþa mai mult decât pe orice merinde. Adevãrul sã fie
mereu pe masa voastrã spre hrana voastrã. Iubiþi sãnãtatea de
duh ºi de trup. Vã mângâi ºi vã întãresc ºi vã binecuvintez ºi
vã înveºnicesc mereu prin cuvântul Meu, ºi vã îmbrac cu viaþã fãrã de moarte, cãci voi sunteþi moºtenirea Mea. Amin.
Aveþi grijã de Israel, sã fie moºtenirea Mea Israel. Aveþi grijã
de ogor, tatã.
Iliuþã, copilul Meu, aveþi grijã de cele duhovniceºti, iar
cele de trebuinþã vi se vor adãuga vouã. Ai grijã de iubirea
Mea din tine, cã fãrã ea trage din greu carul cu boi în care este
lucrarea Mea. Tu trebuie sã fii oglindã de iubire ºi de veghe
cereascã, ºi toatã lucrarea Mea merge cu bine când tu împlineºti pe Domnul în tine. Ai grijã, tatã, de mersul cel bun al
carului cel de foc pe care se poartã lucrarea Mea între cer ºi
pãmânt. Mãnâncã, tatã, cu linguriþa adevãrul Meu, ºi staþi la
masa adevãrului ºi turnaþi în blid cuvântul adevãrului, care vã
face vii ºi veºnic vii.
Nicuºor, copilul Meu, dã drumul cuvântului Meu, dã-i
grai din tine, cã asta e lucrarea care vã cuprinde în ea. Toþi sã
fiþi cuvânt, toþi, tatã, dar voi, cei din faþã, sã fiþi cuvânt înaintea Cuvântului. Pace vouã, copilaºi iubiþi de Dumnezeu! Verginica vã umple de sãnãtate de la Mine. Ea vã poartã în sân,
tatã, ºi nici un rãu nu vã ajunge pe voi. Eu vã port în palmã,
ºi aºa voi fi cu voi înaintea Tatãlui. Mãicuþa Mea vã iubeºte
ºi vã ocroteºte cu mare ocrotire.
Pace vouã! Eu sunt în voi ºi cu voi. Amin, amin, amin.
6/19 august 1995

Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Iubirea s-a fãcut cuvânt peste România. Omul trebuie înfiat de
iubire. Lucrarea Fiului în cele ºapte veacuri pentru rãscumpãrarea
omului. Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut Fiul Omului ca sã-l facã pe om
fiu al lui Dumnezeu. Biserica îºi doarme somnul ei. Cuvântul este
pâine din cer.

I

ubirea coboarã din cer pe pãmânt. Amin. Iubirea
s-a fãcut cuvânt ºi s-a aºternut peste România ºi
grãieºte ºi se împlineºte glasul ºi cuvântul Iubirii. Iubirea coboarã ºi cuvinteazã. Dumnezeu este iubirea. Amin. Dumnezeu cuvinteazã în România. Cuvinteazã Domnul peste poporul cuvântului Sãu. Cuvânt de iubire cuvinteazã Dumnezeu.
Pace þie, poporul Meu cel nãscut din cuvânt, ºi voiesc
prin tine sã nasc pe toatã România prin cuvântul Meu, ºi voiesc s-o nasc din iubire, ca sã fie ea iubire înaintea Mea. Pace þie, poporul Meu, cã s-a dus vestea pânã la toate marginile
cã Dumnezeu grãieºte din cer cu tine, cã stã Domnul deasupra
ta ºi grãieºte cuvântul Sãu peste tine. Am fãcut din tine poartã, poporul Meu, poartã prin care intrã cuvântul Meu la oameni. Pace þie, popor binecuvântat! Pace ºi celor ce te iubesc
pe tine, celor care cred în Mine prin tine, prin cuvântul Meu
dat de tine oamenilor.
O, câtã iubire am pus pentru oameni! cãci omul a cãzut
din veºnicie ºi din feciorie. De ce, tatã, n-a înþeles omul câtã
iubire am pus Eu pentru om? Mai întâi am creat toate frumuseþile, tot ce poate fi mai frumos ºi mai fericit, ºi apoi M-am
aºezat ºi am lucrat cu mâna pe om, ca sã am cui sã-i dau tot
ce am creat. O, câtã durere M-a cuprins pe Mine, Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt! Câtã suferinþã pe Mine când am vãzut pe om
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cã a cãzut din binele cel ceresc! O, poporul Meu, câtã iubire
am amestecat cu durerea Mea ºi cât am suferit iubind, iubind
ºi aºteptând sã-l vãd din nou pe om lângã Dumnezeu! Am
lucrat apoi cinci mii de ani ca sã repar pe cele stricate de om.
M-am sãlãºluit prin cuvânt în prooroci ºi am lãsat ungerea
Mea între oameni, cãci proorocii ºi unºii Mei au lucrat cu
cuvântul Meu în ei cinci mii de ani, poporul Meu. La început
am lucrat cinci zile, ºi a ºasea zi l-am fãcut pe om ca sã-i dau
cele ce le lucrasem timp de cinci zile, ºi omul le-a strivit pe
toate, a strivit viaþa cea veºnicã a celor create de Mine. Am
lucrat apoi cinci mii de ani ca sã-l sui pe om din nou la veºnicie, iar în a ºasea mie de ani am lucrat om nou. O, poporul
Meu, cum am fãcut Eu aceasta? Iatã, Eu am fost Omul, cã
M-am fãcut Eu Fiul Omului în a ºasea mie de ani. M-am fãcut
Om ca sã ºtie omul cum trebuia sã fie, cum trebuia sã se înmulþeascã ºi cum trebuia sã lucreze înaintea lui Dumnezeu. ªi
iatã, în a ºaptea mie de ani Eu sunt cu cuvântul peste pãmânt,
ºi nimeni nu e pregãtit pentru aceastã iubire, pentru aceastã
coborâre de iubire.
Iubirea a venit pe pãmânt, ºi omul nu cunoaºte ce este
înþelepciunea. Iubirea îl strigã pe om. Omule, unde eºti? O,
te-ai ascuns, te-ai ascuns cã eºti gol. De ºapte mii de ani umbli gol. Omul nãscut din om este gol, este golaº. Gol se naºte
din om, gol se duce înapoi, ºi iatã, Iubirea îl strigã pe om sã
nu se mai ducã înapoi. Sã se scoale, sã se acopere ºi sã meargã înainte, cãci înaintea lui aºteaptã Iubirea. Omule nãscut
din om, te aºteaptã Iubirea ca sã te naºti din ea ºi sã cunoºti
apoi ce este înþelepciunea, cãci înþelepciunea este duh iubitor
de oameni.
Poporul Meu, intru, tatã, pe porþi ca sã strig omul. Poporul Meu, copilul Meu, stai în poartã ºi dã fiinþã cuvântului
care strigã la om. Eu sunt Cuvântul. Eu, Domnul Iisus Hristos, Mã numesc Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu din
Dumnezeu, Dumnezeu de la Dumnezeu venit între oameni.
La început l-am avut pe Israel de popor, ºi vorbeam deasupra
lui, ºi Moise Mã auzea ºi lucra ca sã-i dau lui Israel veºnicia
ºi fecioria ºi Canaanul, ºi n-a vrut nici atunci omul sã se întoarcã în Dumnezeu. La sfârºit am iarãºi pe Israel, ºi l-am numit român pe Israel. Israel înseamnã popor al Domnului. Israel este numele poporului Domnului. O, Israele român, la
sfârºit, iatã, te-am fãcut pe tine popor al Meu ºi te-am numit
român, Israele nou ales, ºi þi-am spus: «Pace þie!». Israele,
Israele, Domnul Dumnezeu te strigã sã te faci popor al fericirii cereºti. Israele român, te strigã Fãcãtorul tãu, cã iatã, am
nãscut în tine cuvântul Meu, ºi îl nasc mereu, cã mereu Mã
fac cuvânt înaintea ta ºi te chem sã mergi înainte ºi sã nu te
mai întorci înapoi. Priveºte, Israele, cum Îmi pasc Eu oile
nãscute din cuvântul Meu cel nou, ºi þine, tatã, urma oilor
Mele, cã am pus turma Mea înaintea ta, ºi Eu sunt Pãstorul ºi
Învãþãtorul. Þine, Israele, urma oilor Mele ºi mãnâncã ºi tu,
ca sã te faci mãricel la înþelepciune ºi sã înveþi lecþia împãrãþiei cerurilor pe pãmânt ºi sã te faci zidar, fiule român, zidar
de împãrãþie cereascã între cer ºi pãmânt. Cele ce a zidit omul
ºapte mii de ani nu sunt bune, tatã. Sunt bune numai cele fãcute de Dumnezeu. Vino în lucrare de zidãrie cereascã pe pãmânt! Vino, omule român, vino, tatã, cã românul este poporul
cel ales la sfârºit. Vino sã zidim împãrãþia cerurilor, cã aºa am
fãcut ºi cu Adam. L-am fãcut ca sã zideascã împãrãþia cerurilor, ºi el ºi-a zidit neascultare. Prima piatrã a fost neascultarea, ºi pe ea se zideºte tot ce se zideºte de ºapte mii de ani.
ªi ce s-a zidit pe ea? S-a zidit pofta pe ea, ºi pofta a zãmislit
ºi s-a fãcut pãcat, ºi pãcatul l-a învinuit pe om ºi stã împotriva

lui de ºapte veacuri. Dar Eu am fãcut în al ºaselea veac o lucrare mare, rostitã de Mine prin prooroci. Am venit ºi M-am
însãmânþat în Fecioarã, ºi sãmânþa Eu am fost, Eu, venit din
cer; ºi M-am înfiinþat Om în Fecioarã ºi M-am nãscut prunc
ºi am crescut Om desãvârºit, ºi apoi cu multã iubire M-am
aºezat sã gust moartea ca un om ºi sã frâng puterea ei prin
învierea Mea din moarte.
Poporul Meu, poporul Meu, cine poate înþelege ce am
fãcut Eu în al ºaselea veac? L-am fãcut pe Omul Cel nou, nãscut ºi nu fãcut. Am fãcut lucrarea de naºtere a Omului Cel
nou. Am coborât din cer între oameni, aºa cum trebuia sã-l
nasc Eu pe fiecare om din Mine; din Mine, nu din om; din
Mine prin om, prin lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Omul cel
dintâi a fost lucrul mâinilor lui Dumnezeu, ºi tot aºa voiesc sã
fac lucrare ºi la sfârºit. La început a fost facere de om, facere
lucratã, iar la sfârºit este naºtere de om, naºtere prin cuvânt,
nu prin om; naºtere din cer pe pãmânt, dupã cum este scris:
«Cine nu se naºte de sus, din cer, nu poate intra cu împãrãþia
lui Dumnezeu».
Israele, Israele, scumpul Meu popor, am lãsat prin
Scripturi cuvânt ºi am zis despre naºterea din nou a lumii,
despre înnoirea lumii am profeþit. O, poporul Meu, am încheiat ºi al ºaptelea veac, ºi am pãºit pas de veac nou, ºi cine,
tatã, mai înþelege Scripturile? Cine mai aºteaptã naºterea din
nou a lumii, aºa cum Eu am proorocit în Scripturi? Am trimis
pe înger ºi am cerut-o pe Fecioarã ca sã Mã însãmânþez în ea,
ºi ea M-a primit. Prin ce M-a primit? Prin cuvântul ei M-a
primit, ºi a spus: «Iatã roaba Domnului», ºi în clipa aceea
Cuvântul S-a zãmislit ºi a crescut ºi S-a nãscut; prin uºã închisã S-a nãscut, cãci uºa aceasta a rãmas neumblatã, ºi
Fecioara a rãmas fecioarã. Iatã, aºa a lucrat Dumnezeu, Cel
ce a fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om. A lucrat Dumnezeu naºtere din Fecioarã ºi n-a stricat fecioria prin naºtere, dar omul
nu mai are înþelepciune.
O, poporul Meu, sunt cu tine în serbare cereascã pe
pãmânt ºi serbãm pe Fecioara mamã. E bucuria cerului cu
tine în serbare. E Fecioara mama Mea serbatã de poporul cel
ales la sfârºit.
Bucurã-te, mamã Fecioarã, bucurã-te lângã poporul cel
nou ºi ajutã-l pe cel mic, aºa cum M-ai ajutat pe Mine în vremea prunciei ºi a copilãriei, pânã la desãvârºirea cea deplinã.
Ajutã-l pe cel mic, înfaºã-l, hrãneºte-l ºi creºte-l fuguþa pe cel
mititel, pe cel nãscut din Dumnezeu prin cuvânt, cãci cine
este nãscut din Dumnezeu, acela este cuprins de împãrãþia lui
Dumnezeu. Bucurã-te, mamã Fecioarã, ºi învaþã-l pe cel mic
nãdejdea în cele fãgãduite de Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, nãdejdea în înnoirea lumii. Amin.
O, câtã iubire am pus Eu pentru om! Eu, Fiul lui Dumnezeu, M-am fãcut Fiul Omului ca sã-l fac pe om fiu al lui
Dumnezeu, nãscut din Fiul lui Dumnezeu.
Omule, unde eºti? Auzi tu glasul Meu? O, te-ai ascuns,
cã eºti gol! De ºapte mii de ani eºti gol. Iatã, cuvântul Meu
suflã peste tine. Ia din Duhul Meu ºi lasã-te nãscut din Duhul
Sfânt ºi stai înfãºat cu Duhul lui Dumnezeu, cã Eu te numesc
fiu. Omule, te iubesc ºi te strig. Te strigã Iubirea. E lungã durerea iubirii, e lungã de ºapte mii de ani. Omule, lucrarea Mea,
am coborât din cer dupã tine, am coborât în acest sãtuþ ºi
Mi-am fãcut în el staul de cuvânt ºi cale spre oameni. Am fãcut grãdinã de rai, ºi Mã port deasupra ei ºi cuvintez cuvânt de
înnoire a lumii ºi strig omul sã se înveºniceascã, sã se înfecioreascã ºi sã se lase cuprins de viaþã fãrã de moarte. Amin.
Omule, fruct al pãcatului, vino, tatã, spre îndumnezeire, cãci Cuvântul a venit sã te nascã din El ºi sã fii apoi viu.
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Omule, ia din fructul vieþii ºi te umple de viaþã, cã Eu sunt
calea, adevãrul ºi viaþa. Amin.
Ce cale þi-ai ales tu, omule scump? Cã scump a fost,
tatã, preþul pe care l-am dat ca sã te rãscumpãr de pe calea pe
care þi-ai ales-o. A murit Dumnezeu pentru tine, ºi apoi a înviat ºi a zis: «Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa».
O, poporul Meu, Eu sunt cãrarea, Israele român, ºi M-am
dat þie ca sã ai cãrare ºi ca sã mergi pe ea. Îngrijeºte-þi mersul
ºi te cerceteazã ºi te aºeazã pe cãrare, fiule.
Omul trebuie înfiat de iubire. Omul trebuie sã aibã iubirea de mamã. Omul trebuie sã se facã prunc la sânul iubirii
ºi sã-i zicã mamã. Omul trebuie sã fie fruct al iubirii.
Omule, fruct al pãcatului, lasã-te nãscut din iubire, din
cuvântul ei. Ea te aºteaptã ca sã te hrãneascã cu fructul ei. Iubirea este viaþã fãrã de moarte. Iubirea este Dumnezeu. Dumnezeu este iubirea, ºi omul va fi om nou, om dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu. Aºa este lucrarea pentru naºterea
din nou a lumii, ºi iatã, înþelepciunea cea din cer grãieºte
peste pãmânt ºi se aºeazã peste oameni ca sã înnoiascã lumea,
dupã cum este scris în Scripturi. De patruzeci de ani cobor ºi
Mã fac cuvânt ºi Mã fac cãrare de coborâre la om, cãrare de
urcare a omului la Mine.
M-am fãcut cunoscut oamenilor bisericii de azi, ºi nu
M-au primit ºi n-au cunoscut Duhul lui Dumnezeu, Care grãieºte la sfârºit, ºi n-au luat mângâierea Duhului Sfânt în biserica lor. Au pus din nou Cuvântul sub lege ºi sub judecatã, aºa
cum a fost acum douã mii de ani. Oamenii bisericii zic cã au
ºcoalã, zic cã au cunoºtinþã. De unde au cunoºtinþã? O, ºi
Pavel, apostolul Meu, avea cunoºtinþã ºi ºcoalã învãþatã pe
pãmânt, dar pânã ce Eu nu am orbit cunoºtinþa lui, n-am putut
sã-l folosesc ca unealtã a cuvântului Meu, n-am putut, aºa
cum nici azi nu pot cu omul bisericii. Biserica are treburile ei,
nu are timp de Cuvântul Care vine din cer de la Dumnezeu.
Cuvântul vine, Cuvântul a venit, dupã cum a fost scris în
Scripturi, dar biserica I-a frânt calea. Cuvântul lui Dumnezeu
a venit ºi ªi-a fãcut popor, ºi are popor, ºi are bisericã, ºi are
iesle ºi Se naºte în ea Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
O, popor al Cuvântului, o, bisericã a lui Iisus Hristos,
Ierusalime, Ierusalime nou, întocmit de Dumnezeu! Ia, tatã, ºi
mãnâncã tu cuvânt, cã biserica din lume s-a culcat, ºi nu se
mai scoalã ca sã mãnânce. Biserica doarme somnul ei, ºi nu
se trezeºte din somnul ei. Am trezit-o ca sã-Mi audã cuvântul,
ºi s-a culcat iar, ºi nu se scoalã ca sã stea înaintea Mea. Cine
slujeºte pãcatului, acela nu înþelege pe Dumnezeu, acela are
de tatã pãcatul, acela nu are timp de Dumnezeu. Dar omul
care slujeºte poruncile lui Dumnezeu, acela are cunoºtinþã,
are duh treaz ºi este fiu al iubirii, fiu al lui Dumnezeu, cãci
scris este în Scripturi: «Celor ce cred în El ºi celor câþi L-au
primit le-a dat putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, care nu
din sânge, nu din poftã trupeascã ºi bãrbãteascã, ci de la
Dumnezeu s-au nãscut».
Iubirea coboarã din cer pe pãmânt. Iubirea S-a fãcut
cuvânt ºi Se aºterne peste România. Pace þie, Românie, cã ai
în tine poporul cuvântului Meu! Pace þie, cã voiesc sã te îmbrac mireasã, sã te nasc din cer ºi sã te iau de mireasã, sã te
înfecioresc ºi sã te înveºnicesc, sã-þi dau þie darurile pe care
omul le-a pierdut de la început. Când Adam a avut din nou un
fiu în locul celui ucis, a zis Adam: «Iatã om dupã chipul ºi
asemãnarea mea», ºi din acel fiu s-a înmulþit omul pe pãmânt
dupã chipul ºi asemãnarea lui Adam, dupã cum este scris.
Adam a fost fãcut de Dumnezeu dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu, dar când omul s-a nãscut apoi din om, a fost
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dupã chipul ºi asemãnarea lui Adam. Omul nãscut din pãcate
trebuie sã se lase nãscut din cer, din Dumnezeu, din iubirea
lui Dumnezeu pentru om.
Poporul Meu, sã fii iubire, fiule, ºi sã se nascã din tine
fii ai iubirii. Poporul Meu, sã fii fãclie, tatã, ºi sã se poarte
dupã tine spre Mine toþi cei care vor crede în venirea Mea ºi
în naºterea cea de sus. Poporul Meu, sã fii cãrare pentru omul
din lume, cã lumea a ajuns la sfârºit. Poporul Meu, sã fii pâine pentru cei ce vor flãmânzi dupã venirea Mea ºi sã înmulþeºti cuvântul Meu ºi sã-l dai de pâine pentru cei ce nu ºtiu cã
este pâine cuvântul, fiule. Lumea nu ºtie, dar tu ºtii ce este
pâinea cea din cer, cãci din cuvânt se fac toate, toate, ºi pâine
se face, ºi apã se face, ºi pace se face, ºi luminã se face prin
cuvânt. Poporul Meu, sã fii cuvânt. Poporul Meu, sã fii veºmânt de Duh Sfânt pentru cei ce n-au veºmânt, pentru omul
cel gol de ºapte mii de ani, cãci strig omul, ºi omul se ascunde, cã este gol. Aºa a zis Adam când l-am strigat dupã ce a
greºit: «Unde eºti, Adame?», iar el a zis: «Doamne, m-am ascuns, cã sunt gol».
Poporul Meu, sã fii, tatã, pâine ºi sare pentru sãraci ºi
pentru bogaþi. Poporul Meu, sã fii toiag pentru neputincioºii
care vor trage pe cãrare. Poporul Meu iubit, sã fii binecuvântat, ºi sã sãrbãtoreºti venirea Mea, cã iatã, vin mereu la tine ºi
îþi grãiesc de deasupra ºi te cãlãuzesc ºi îþi sunt cãrare, poporul Meu.
Israele român, vino, tatã, la praznicul cuvântului Meu,
cã masã cereascã este în mijlocul României. Israele, Israele,
sã faci crucea dreaptã ºi sã-þi faci viaþa dreaptã ºi sã mergi pe
urma Mea ºi sã vii la masa Mea. Pace þie, poporul Meu! Pace
þie, fiule, þie ºi celor ce cred în Mine ºi în tine! Celor ce cred
cã tu eºti poporul Meu Eu le dau pacea Mea ºi desfãºor cãrarea Mea, ca sã vadã cãrarea ºi s-o urmeze.
Poporul Meu, iatã cinã cereascã, cinã de cuvânt în România! Românie, Românie, sã te binecuvinteze pe tine tot
cerul sfânt ºi toate puterile cereºti, ºi sã te scoli, tatã, ºi sã fii
bisericã cereascã în mijlocul neamurilor pãmântului. Pace þie,
þara Mea! Pace þie, Ierusalime, Ierusalime nou! Pace unsului
tãu, care are de la Mine ungere! Pace trupului tãu ºi duhului
tãu! Pace þie, Românie, Israele nou, Ierusalime nou! Amin,
amin, amin.
15/28 august 1995

Praznicul Naºterii Maicii Domnului
Pe pãmânt este furtunã de prooroci mincinoºi. Maica Domnului:
tainã începutã în rai. Cerul începe de la pãmânt în sus. A venit
vremea rãscumpãrãrii trupurilor. Fiii oamenilor nu sunt fiii lui
Dumnezeu.

C

obor cu sãrbãtoare la Israel. Coboarã Domnul,
Israele, Domnul, cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi
ºi cu Fecioara mamã ºi cu sãrbãtoare de naºtere ºi cu dor ceresc. Amin.
Cobor în livadã ca sã vãd rodul toamnei.
Israele, Israele, copãcel de primãvarã, a venit toamna,
tatã, ºi tu eºti copãcel primãvãratic, eºti subþirel ºi plãpând.
Þi-am pus proptele ºi le-am întãrit, ca sã te sprijineascã ºi sã
te faci copac de toamnã în care sã se adune pãsãrile cerului,
Duhurile Domnului. Toamna e cu rod, iar primãvara e cu
floare. Toamna se culege ºi se mãnâncã din rod. Ce sã fac Eu
acum dacã tu nu eºti cu rod de toamnã? De ce nu eºti tu ºi copãcel ºi copac? De ce, tatã? Eu am fost ºi om ºi Dumnezeu,
ºi aºa sã fii ºi tu, Israele, sã fii om îndumnezeit, fiule, ca sã
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cerþi rãul, ºi el sã se ducã din calea ta. Eu aºa am fãcut, ºi rãul
a plecat dinaintea Mea, ºi tot aºa sã lucrezi ºi tu, Israele, copãcel de primãvarã; Israele, copilaº de sân.
Domnul Dumnezeu cere lui Israel creºtere deplinã ºi
stare de bãrbat desãvârºit. Amin.
Pace þie, poporul Meu! Pace þie, buchetul Meu, mãnunchiul Meu de pomi, cã mare sãdire voi face din tine în zilele
ce vin. Eu am fost ºi om ºi Dumnezeu, ºi voiesc sã te deprind
ºi pe tine cu lucrarea Mea de pe pãmânt ºi din cer, ca sã cerþi
rãul ºi sã plece din calea lucrului tãu cu Dumnezeu. Eu am
fost dus de duhul în pustie, ºi în pustie am fost ispitit de
diavolul. A voit sã vadã dacã sunt Fiul lui Dumnezeu ºi n-a
putut afla, cã nu i-am lucrat pe plac, ºi am certat rãul, ºi rãul
s-a depãrtat. Ce era rãul? Rãul era duhul lumii ºi stãpânirea
lumii, pe care voia satana sã Mi-o dea aºa cum i-o dã fiecãrui
om. Dar Eu am fost ºi om ºi Dumnezeu, ºi am biruit rãul care
a mers dupã Mine în pustie. Omul poate sã înveþe de la Mine
cã dacã se închinã lui Dumnezeu îl ruºineazã pe diavol ºi nu
i se închinã lui. Ce înseamnã sã te închini diavolului? Înseamnã sã faci voia lui.
Israele, sugarule de la sânul cerului, fii copac de toamnã, tatã, cã furtuna vremii de acum îndoaie copacii. Furtunã
de prooroci falºi a umplut potecile lumii ºi se dau prooroci ai
lui Dumnezeu. O, de aceea îþi spuneam Eu mereu: «Citeºte,
fiule, Scriptura, ca sã te umpli de Duhul Sfânt». Fii iscusit în
Duhul Sfânt, ca sã ºtii ce înseamnã prooroc, ca sã ºtii cã toate
înceteazã în dreptul acestei lucrãri. Toate izvoarele vor seca,
toate se vor tulbura, cãci tot omul este plin de mândrie, ba încã a pus numele lui Dumnezeu în faþã. Proorocii falºi nu ºtiu
ce înseamnã prooroc. Femei cu capul descoperit, unse cu farduri, vopsite ºi ojate ºi luxate, oameni de toate felurile; se mai
dau ºi ortodocºi, ºi unii din ei zic la lume cã sunt ºi ei cu
lucrul Meu de nou Ierusalim. Dar lumii îi spun Eu acum ce
înseamnã prooroc ºi ce înseamnã acest popor al cuvântului
Meu. Poporul Meu nu umblã pe drumuri. El umblã numai
dupã Mine, numai la strigãtul Meu vine. Poporul Meu nu are
daruri, cãci darul lui este cuvântul lui Dumnezeu care se coboarã sã-l cãlãuzeascã. Poporul Meu nu se ia dupã prooroci,
cã Mã are pe Mine cârmaci, are cuvântul lui Dumnezeu în
faþã. În faþa Mea se stinge ºtiinþa ºi limbile ºi darurile ºi proorociile, dupã cum este scris.
Mama Mea Fecioara a vãzut pe arhanghelul Meu care
M-a vestit pe Mine ei, ºi pe ea n-a auzit-o nimeni sã se laude
cu daruri sau cã îºi dã cinste. Era copilã sfântã în noaptea de
pãcate a lumii, ºi din carnea acestei copile S-a plãmãdit Fiul
Omului, Care este Fiul lui Dumnezeu. Ea M-a crescut ºi a stat
sub umbra Mea, ºi a stat la picioarele Mele, ca sã slujeascã
Dumnezeului ei. Copila aceasta fecioarã este o tainã. Aceastã tainã s-a dus cu tot cu trup întru cele cereºti, întru cele ce
nu se vãd, cãci cele cereºti sunt cele ce nu se vãd. Cerul
începe de la pãmânt în sus. Golul în care este omul cuprins,
nefiinþa care nu se poate prinde în mânã, aceea este fiinþa
cerului, care cuprinde de jur împrejur pe om. Omul este cuprins de cer, dar omul nu are aceastã înþelepciune. Fiilor, fiilor, Eu aºa am spus: «Cerul este scaunul Meu de domnie, iar
pãmântul este aºternut picioarelor Mele». Omul este conþinut
de cer, iar cerul este scaunul Meu de domnie. Trupul omului
are forma pe care Eu, Domnul, i-am dat-o lui Adam, omul cel
dintâi. Din Adam ºi-a luat omul trup, ºi tot din Adam ºi-a luat
ºi sfârºit trupului. Din Hristos îºi ia omul naºtere de sus,
naºtere din cer, ºi tot din Hristos îºi ia apoi trup nestricãcios
cu care va moºteni veºnic.

Israele, Israele, a venit vremea sã fac rãscumpãrarea
trupului cel fãcut de Dumnezeu, cãci trupul cel fãcut de Dumnezeu a fost trup nemuritor când a fost fãcut. Era lucrat numai
din bine, numai din Dumnezeu, numai de Dumnezeu, ºi l-am
fãcut stãpân pe bine ca sã-l moºteneascã, sã moºteneascã pe
Dumnezeu, sã nu aibã altã avere, sã nu aibã altã întocmire
omul. ªi dacã l-am fãcut stãpân, Mi-a luat stãpânirea ºi a fãcut cu ea rãul. Rãul nu era în om. Rãul a fost luat de om, a
fost mâncat de om, a fost luat de om în pântece, ºi din acest
aluat se naºte omul din om. Fructul cel luat de om din pomul
cunoºtinþei binelui ºi rãului este aluatul din care se naºte
omul. Aluat de neascultare a luat omul în pântece. Acest pom
a cãzut ºi el, ºi s-a fãcut rãu. El a stat atâta timp cât nu i s-a
ispitit fructul, ºi dupã aceea s-a fãcut pãcat ºi a cãzut din cer
odatã cu omul. De atunci am rostit Eu taina copilei Fecioare
care a îndulcit rodul pomului cãzut, ca sã sui pomul înapoi,
între pomii raiului, ca sã sui omul între pomii raiului ºi sã mãnânce cu ascultare din pomii raiului.
Israele, copãcel de primãvarã, vreau sã întorc omul
înapoi între pomii raiului. Fã-te, tatã, copac de toamnã ºi
stai gata de mâncat, spre bucuria Domnului Creator. Copila
Fecioarã a fost pom din rai, ºi pomul a purtat rod, ºi rodul a
tãmãduit pomul, a tãmãduit pe omul care a mâncat din rodul
acestui pom.
O, mamã Fecioarã, pomiºor cu o singurã floare! O, mamã, copãcel din rai! Tu ai purtat un singur rod, ºi rodul tãu a
tãmãduit omul de moarte.
Israele, popor iubit, þi-aº spune, tatã, o tainã mare, dar
nu pot, cã Mã aude omul bisericii ºi Mã face eretic ºi pe Mine
ºi pe tine. Dar va veni cu Mine Fecioara mama Mea ºi voi rosti
atunci taina ei. Te huleºte omul bisericii din lume ºi dã vina pe
tine dacã aflã de la tine taina Mea despre copila Fecioarã,
despre mama Fecioarã. Naºterea ei este mare tainã. Ea se numeºte pom din rai. Ea s-a nãscut din rai. Ea a fost nãscutã prin
cuvântul pe care Eu l-am rostit ºarpelui care înºelase gândul
femeii. Sãmânþa ei a fost Fiul lui Dumnezeu, ºi din aceastã
sãmânþã se naºte omul cel nou, din cuvânt, precum Fecioara
aceasta a fost nãscutã încã de pe atunci, din cuvântul rostit
atunci. Cuvântul s-a nãscut atunci, iar ea s-a arãtat acum.
Mare tainã este taina de prooroc, dar ce ºtie omul?
Omul crede cã prooroc înseamnã mijloc de câºtig de laudã, de
câºtig de avere. Omul crede ce crede, cã nu ºtie ce trebuie sã
creadã ºi sã lucreze. Mama Mea Fecioarã nu s-a dat prooroc,
nu s-a mãrit cu întâietate între oameni. Ea a fost umilã ºi curatã la fire ºi la faptã, iar darul ei a fost iubirea de Dumnezeu.
Dar azi e plin pãmântul de oameni care se dau oameni ai
darurilor cereºti. Oameni care slujesc la idoli se dau oameni
cu daruri cereºti, la care stau oamenii la rând ca sã intre. Vin
la poarta ieslei Mele oameni uºuratici, femei uºuratice, ca sã-ºi
vesteascã darurile lor, oameni care nu cautã învãþãturã de pe
nicãieri. Ei vin sã înveþe ºi aici pe ai Mei, dar aici sunt Eu
izvorul darurilor. O, mãi fiilor, dacã Eu îl cãlãuzesc pe om
pânã la izvorul darurilor, dacã chiar printr-un dar de cãlãuzã
îl cãlãuzesc pânã aici, de aici încolo ar trebui sã bea din izvor,
cã nu-i mai trebuie cãlãuzã dacã a gãsit ce cãuta. Iar dacã n-a
gãsit, unul ca acela nu ºtie ce cautã dacã nu ºtie sã gãseascã
ºi sã preþuiascã ºi sã se smereascã lui Dumnezeu-Izvorul.
Mama Mea Fecioara stãtea la picioarele Mele spre slujire ºi
Mã ruga cu ruga ei sã fac bine celor necãjiþi ºi supãraþi, celor
ce umblã prin întuneric, iar darul ei eram Eu. Ea, cu iubirea
ei, lumineazã întunericul vieþii omului din lume, cã lumea nu
are o cãrare, lumea are cãrãri schimbãtoare. Fecioara mama

Anul 1995
Mea s-a numit roaba Domnului, ºi Dumnezeu a numit-o stãpânã pe cea care s-a numit roabã. De ce se zice cã ea e stãpânã a cerului? Pentru cã ea a stãpânit cerul, ºi nu l-a fãcut
trup. Ea ºi-a pãstrat trupul cer ºi scaun de domnie a lui Dumnezeu, cãci cerul este scaun de domnie a Domnului.
Israele, scumpul Meu copãcel, mare este taina omului
îndumnezeit, cãci omul îndumnezeit este cer. Israele, copãcel
subþirel, sã fii pom al cunoºtinþei binelui, ºi sã nu te mai încerci ºi cu rod al rãului, cã rodul rãului dacã-l iei sã-l mãnânci, creºte în tine ºi se face om, ºi face din tine tatã ºi mamã
a rãului. Israele, Israele, prunc ieºit din cuvântul Meu cel de
patruzeci de ani, cel din vremea lui Avraam rostit! Israele, popor alãptat de cer! Vino, tatã, spre creºtere ºi spre toamnã!
Vino fuguþa, fiule, ºi te coace deplin! Vino, cã Eu vin! Toamna se numãrã bobocii, ºi Eu vin sã te aleg de sãmânþã ºi sã te
iau în palmã ºi sã te aºez pe masa Sfintei Treimi, Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt. Iatã, uitã-te bine ºi vezi bine. Toate ºtiinþele ºi
toate limbile s-au sfârºit prin ele însele, ºi va rãmâne înaintea
Mea omul îndumnezeit, care se hrãneºte cu ºtiinþã din cer pe
pãmânt. Înþelepciunea cea de pe pãmânt este omeneascã, este
nãscutã din om, ºi omul este cãzut, precum cãzutã este înþelepciunea omeneascã. Omul care slujeºte pãcatului are înþelepciune ca ºi pãcatul, cãci ceea ce mãnânci, aceea dai în lãturi. Înþelepciunea omului a voit sã se punã în locul lui Dumnezeu ºi s-a pus sieºi dumnezeu, cãci omul cu ºcoalã nu primeºte pe Dumnezeu de stãpân al sãu. Omul cu ºcoalã are
ºcoala pãcatelor, cã dacã n-o avea n-o iubea, nu iubea ºcoala
cea de la om. Omul cu ºcoalã nu poate scãpa de moarte, dar
cel care pune capãt ºcolii ºi ºtiinþei ºi limbilor lui, acela înviazã ºi se face prunc la sânul lui Dumnezeu, ºi se face iubire, ºi
iubirea naºte iubire ºi ea nu moare niciodatã. Fiilor, fiilor,
ºcoala este mândrie, ºi mândria este moartea care stã peste
om de ºapte mii de ani. Omul ºcolit nu-ºi mai cunoaºte menirea, cãci omul trebuie sã vorbeascã cu Dumnezeu, dar iatã,
fiii oamenilor nu sunt fiii lui Dumnezeu. Înþelepciunea omului s-a voit a fi în locul lui Dumnezeu, dar iatã, am venit, ºi
ea tace înaintea Mea; tace, ºi va tãcea, precum este scris în
Scripturi.
Omule, poþi sã faci tu numai bine pe calea ta; zadarnic
îl faci dacã nu-l faci pe cale cu Dumnezeu. Eu nu am nevoie
de binele tãu ca sã-l iau ºi sã þi-l plãtesc. Eu am nevoie de binele Meu în tine, nu de al tãu, cãci cine nu este din Dumnezeu
ºi cu Dumnezeu pe cale, acela nu este. Fiul lui Dumnezeu S-a
fãcut Fiul Omului ca sã-i întoarcã pe fiii oamenilor la Dumnezeu, dar dacã oamenii nu cred în Dumnezeu, aceia nu pot
face nici un fel de bine pentru cer. A murit Dumnezeu Omul,
iar Dumnezeu Fiul S-a dus în iad ºi a scos pe cei ce-L aºteptau sã vinã dupã ei. ªi apoi a înviat Dumnezeu Omul, ºi a
înviat ºi omul, ºi s-a îndumnezeit omul. Oamenii pun pe oameni dumnezei; dumnezei care mor ca ºi oamenii. Oamenii
care fac aºa sunt cãlãuziþi de îngerii cei întunecaþi, care au
cãzut de la Dumnezeu. Oamenii care au pe Dumnezeu de stãpân sunt cãlãuziþi de îngerii cei buni, care au stat cu fricã ºi
cu luare-aminte în ascultare de Dumnezeu. Cum adicã sã-L
aibã omul de stãpân pe Dumnezeu? Ce înseamnã om cu nume
de creºtin care are pe Domnul de stãpân? Înseamnã sã stea cu
luare-aminte ºi cu fricã la poruncile lui Dumnezeu, ºi cu ascultare, precum au stat îngerii cei buni, care nu au cãzut; înseamnã sã lucreze tot ceea ce porunceºte Dumnezeu, precum
îngerii ascultã ºi fac cele date lor spre lucrare bunã ºi cereascã. ªi iatã, fiii oamenilor îºi fac voia lor, ºi nu au pe Domnul
de stãpân al lor. Oamenii îmbâcsiþi de ºtiinþa lor zic cã Eu,
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Domnul Iisus Hristos, am fost un om din vremea aceea, un
om cu putere ºi atât. Ei Mã aduc la asemãnarea cu ei, cã ei îºi
sunt lor dumnezei, ºi îºi sunt împãrãþie, dar ei n-au înviat ca
Mine prin moarte, ei nu s-au înãlþat la cer. Ei sunt de pe
pãmânt, dar Eu sunt venit din cer, de la Tatãl, în Fecioarã. Lor
nu le place sã creadã în Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt aºa cum
trebuie sã se creadã. Ei sunt fiii oamenilor, ºi tot aºa trãiesc,
dar cei ce au de stãpân pe Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, aceia
vorbesc cu Dumnezeu, cu aceia vorbeºte Dumnezeu, ºi stau
aceia întru viaþã, nu întru moarte. Eu sunt viaþa cea veºnicã,
ºi cine Mã are pe Mine de hranã, acela se hrãneºte cu viaþa
cea veºnicã.
Oamenii ºcoliþi ºi bogaþi sunt cei mai sãraci de pe pãmânt, cãci slujesc minciunii, ºi cu ea rãmân de avere, cu ea ºi
cu multele duhuri care miºunã peste gândurile ºi inimile lor.
Israele, Israele, am stat odatã cu ucenicii Mei în mijlocul mulþimilor care se uitau dupã noi. Vorbeam cu ucenicii ºi
le spuneam despre cei fericiþi, despre cei care sunt fericiþi, ºi
îi numeam pe ei aºa, pe ei înaintea mulþimilor, pe ei, nu pe
mulþimi. Le spuneam cã fericiþi sunt cei sãraci cu duhul, cã a
lor este împãrãþia cerurilor. Cei bogaþi în duhul lor nu au loc
de împãrãþia cerurilor în gândurile lor, dar cei sãraci ºi curaþi
în gândire, aceia sunt fericiþi, ºi au aceastã fericire ºi aceastã
mângâiere în duhul lor.
Omule, omule, de ai împlini toate cele potrivite cu poruncile lui Dumnezeu, dar dacã eºti fãlos ºi semeþ, eºti înger
întunecat, ºi nu îþi foloseºte. Cel ce se mândreºte cu Dumnezeu, acela se smereºte ca Dumnezeu. Cel ce se smereºte ca
omul, acela nu este în Dumnezeu, acela are duh de om, care
face binele fãrã Dumnezeu; acela lucreazã binele rãului, iar
binele rãului face parte din rãu, nu din Dumnezeu. Cine nu
crede în Fiul lui Dumnezeu, Care a venit din cer pe pãmânt,
acela are pãcat asupra Duhului Sfânt. O, dacã un animal ar
avea grai ca omul, ar face de ruºine pe omul cel necredincios.
O, necredinþa va avea sfârºit, cãci Eu, Domnul Iisus Hristos,
Îmi voi arãta slava înaintea necredincioºilor, ºi voi propãºi cu
tine, popor al cuvântului lui Dumnezeu.
Am venit în mijlocul tãu, poporul Meu, cu Fecioara
mama Mea, cu sãrbãtoare de naºtere am venit. La început
Dumnezeu a luat pe femeie din bãrbat, ºi la sfârºit a luat pe
bãrbat din femeie, cãci bãrbat ºi femeie înseamnã om. Voi
veni ºi voi da naºtere din cer la tot omul care va înþelege taina
naºterii de sus spre viaþã veºnicã. Voi veni vãzut, Israele, poporul Meu, cã este scris de aceastã venire. Cele ºapte veacuri
s-au pecetluit, cãci Dumnezeu a numãrat pânã la ºapte ºi la
început. Mã voi arãta cu veacul cel veºnic care a început între cer ºi pãmânt, cã Eu la aceastã lucrare lucrez cu tine, poporul Meu, ºi vom face culesul, tatã, ºi la masa de veac nou
vom mânca hranã nestricãcioasã, spre nestricãciune de trup ºi
de duh. Amin.
Fiilor, fiilor, am plâns patruzeci de ani ºi am rugat pe
poporul Meu sã asculte de tot ce-i dau sã lucreze peste el, ca
sã-l îmbrac întru nestricãciune prin ascultare. Te-am învãþat,
poporul Meu iubit, ºi Mã uit, tatã, la ascultarea ta ºi vãd încã
nepãsare, ºi vãd cã nu þi-e teamã de cuvântul Meu cel rostit
þie. Te-am rugat, fiule, sã fii curat ºi tu ºi casa ta, cã þi-am spus
cã vin îngeri ºi casnici cereºti în casa ta ºi la masa ta, ºi þi-am
spus sã fii cu grijã, ca sã se simtã cerul bine cu tine ºi în casa
ta. Am binecuvântat mereu tot ce ai, ºi aºa fac ºi acum, dar
am iar sã-þi amintesc sã fii curat, tatã, sã fii curat, poporul
Meu. Sã mãnânci din vase curate ºi pãstrate curate, iar când
te ridici de la masã dupã ce mãnânci, ia fuguþa apã ºi picurã

826

Cuvântul lui Dumnezeu

în ea ºi agheasmã ºi spalã blidele ºi masa, cã iatã durere ºi ruºine pe Mine când vãd cã duhul rãu se atinge ºi suge din hrana
binecuvântatã prin rugãciune. Duhul rãu se face muscã ºi se
pune pe cele cu care voi vã hrãniþi. O, cât am aºteptat sã nu
mai aveþi gunoi în gospodãriile voastre ºi sã puneþi flori mirositoare, tatã, ºi busuioc sã puneþi, ºi trandafiri sã puneþi, ºi
crini sã puneþi, ca sã aveþi adunare de îngeri în jurul vostru,
cã îngerii, tatã, trag la mirosuri cereºti ºi la curãþenii cereºti.
Spalã ºi mãturã degrabã, fiule, dupã ce Îi mulþumeºti lui
Dumnezeu pentru hrana de pe masã. Ca la voi la nimeni sã nu
fie mai curat ºi mai pãstrat, cã fiþi atenþi, nu numai curat, dar
ºi pãstrat acest curat. Când stai la masã, fiule, sã ai curat, curat în casã ºi la masã, cã atunci Domnul ºi casnicii Sãi stau la
masã cu tine. Sã nu fie colþiºor fãrã de ordine în ograda cea
pecetluitã de Dumnezeu þie. Alungã musca, tatã, ºi fã rugãciune la cer pentru pieirea acestui duh rãu, cã musca poartã pe
duhul rãu pe tot locul, ºi îl spurcã, ºi lasã peste loc curat murdãrie de duh rãu. Duhul rãu ia trup de muscã, fiilor. Umpleþi
casele ºi ogradele voastre de mirosuri de flori, cã musca nu
stã decât în mizerie, tatã, ºi din mizerie se naºte. De unde mizerie? De la om, de la animal. Dar mizeria de la om are în ea
pãcatul ei, iar Eu v-am rugat pe voi sã fiþi sfinþi, cã de cei
sfinþi nu se atinge duhul rãu ca sã mãnânce.
Poporul Meu, nu mai fã atâta treabã, tatã, mai întâi de
a-þi face þie curat în gospodãrie. Sã nu se hrãneascã duhul rãu
din nimic ce sunt ale tale. Tu sã ocroteºti binecuvântarea lui
Dumnezeu ºi sã ai agheasmã stropitã peste toate ale tale.
Pãstreazã-þi trupul ºi duhul curat, poporul Meu, ca sã ai putere, tatã. Ascultã de cele ce þi-am cerut, ca sã ai putere, tatã,
ºi când cerþi rãul, rãul sã plece ºi sã se supunã plecând.
Fiule, sã te atingi curat de sfânta Împãrtãºanie, cã Eu
sunt Dumnezeu, fiule scump. Ai grijã mare sã fii curat la
masa Mea ºi întreabã-Mã pe Mine ca sã te învãþ desãvârºit
curãþenia de la masa Mea, cã altfel te loveºti, altfel te izbeºti
în Mine, ºi izbindu-te te loveºti ºi Mã loveºti ºi pe Mine. Fii
atent, cã acum mãnânci Paºti nou. Fii atent, fiule, cã acum
mãnânci veac nou, ºi trebuie sã fii întâi, precum la ºcoala de
pe pãmânt este întâi cel ce învaþã cel mai bine.
Am pe cineva care a cãzut ºi s-a lovit. Fii atent, fiule,
de câte ori vii la Mine, sã vii curat, sã vii pregãtit, aºa cum se
vine la Mine. Sã nu vii nervos, sã nu vii înscãiat, sã nu vii
nespãlat sau cu mirosuri strãine de mirosurile cereºti, sã nu
vii ameþit, ºi sã vii ca un bun prieten al Meu, ca cel mai apropiat de Mine, ca cel mai iubit de Mine, ca cel mai cunoscut
de Mine, poporul Meu iubit. ªtii cum sã fii tu la masa Mea,
fiule? Sã fii ca apostolul iubirii, ca Ioan cel iubit de Mine,
care a stat la masa Mea rezemat de pieptul Meu, ºi era mângâiere Mie acest fiu curat ºi iubit. L-am iubit mult, ºi îl iubesc
mult, pentru cã este curat ºi pentru cã a iubit nepãtimirea, ºi
avea îndrãznealã sã stea alipit cu pieptul Meu. Ai vãzut pe
ucenicul cel nepregãtit la masã; a venit, a mâncat nepregãtit
ºi apoi a cãzut în sabia lui ºi s-a lovit.
Fiilor, fiilor, renunþaþi la tulburãri, renunþaþi la tot ce vã
murdãreºte pe voi, ºi fiþi, tatã, aºa cum v-am cerut Eu. Fiþi ca
în carte ºi nu cãlcaþi peste cuvântul învãþãturii Mele ºi apoi sã
vã numiþi nepregãtiþi, adicã furi. Fructul nu trebuie furat când
îl mãnânci. El trebuie luat cu voia stãpânului, cu ºtirea stãpânului ºi dupã voia stãpânului. Fiþi ca Ioan la masa Mea cereascã, ºi apoi fiþi ca ºi cei din cer dacã staþi la masã cereascã.
Eu vreau prin iubirea voastrã sã fiþi fiii Domnului. Eu vreau
sã iubiþi împlinirea cuvântului Meu, cã Eu v-am spus cuvânt
sã nu mai staþi acoperiþi cu pânzã care ia foc. O, de ce, tatã,

vã vine vouã aºa de greu sã împliniþi acest cuvânt? Oare,
trebuie sã vi-l spun din nou? ªi iatã, iar vi-l spun: scoateþi din
casele voastre ºi de pe trupurile voastre tot ce v-am spus sã
scoateþi. Nu vã vãitaþi cã nu aveþi bani, nu cârtiþi la împlinirea
cuvântului Meu. Dar când te-ai dus sã cumperi ce nu este
binecuvântat cum de ai avut bani?
O, faceþi curãþenie pe voi ºi în casele voastre. Lucraþi
împlinirea cuvântului Meu ºi fiþi creºtini, ºi fiþi români ca
românii, fiilor, ºi luaþi din hrana Mea pregãtiþi la masa Mea,
pregãtiþi cu împlinire întru toate câte vã cer la masa Mea. Sã
nu faceþi ca þiganii care cer colaci la bisericã ºi apoi înjurã ºi
stau murdari, precum murdari stau ºi cer pâine. Sã nu faceþi
ca preoþii care dau la porci mâncarea cea binecuvântatã în bisericã. Eu vin ºi pun numele Meu peste prinoasele aduse de
om lui Dumnezeu, ºi apoi ei iau ºi duc acasã colãcei ºi colivã
binecuvântatã ºi o pun în teica porcilor. O, pânã când? Pânã
când numele Meu va mai fi cãlcat de porci? Vezi tu, omule,
cui îi aduci tu prinosul tãu ºi banul tãu ºi dragostea ta? Tu, poporul Meu, sã moi numai cât grâu poþi mânca, ºi sã nu se dea
la gunoi grâul Meu cel binecuvântat pentru cer. Tu, poporul
Meu, sã ai grijã de pâine, tatã, cã pâinea este sfântã, fiule.
Adu-þi aminte când Eu am binecuvântat pâinea în pustie, cã
am spus apoi sã se adune toate firimiturile ºi sã nu se piardã
nimic. De ce am spus aºa? Pentru cã era binecuvântatã de
Mine hrana aceea. Aºa îþi binecuvintez ºi þie hrana când Îmi
ceri sã þi-o binecuvintez, ºi tu sã nu arunci bucãþica cea care
are binecuvântare rostitã peste ea, ci s-o mãnânci, fiule, ca sã
fii binecuvântat.
O, fiicã a Ierusalimului nou, nu mai sta acoperitã cu
maramã care arde ca focul, care e lucratã din foc. Aruncã de
pe tine tot ce este trecut prin foc ºi fã-þi veºminte de pânzã de
in, de pânzã de bumbac ºi de lânã, cã lâna este darul oii, dat
þie spre veºmânt, ºi este simbol sfânt acest dar.
Fiule, fiule, cautã sã ai þinutã duhovniceascã de apostol
al lui Hristos; þinutã în vorbã, în purtare, în cuvânt; þinutã
cereascã între oameni. Nu fiþi mânioºi unii pe alþii, nu fiþi supãrãcioºi, ºi mai degrabã cãutaþi în orice timp sã fiþi plãcuþi
unii altora, cã asta înseamnã iubire unii de alþii. Nu sã iubeºti
oricum pe oricine, nu aºa, tatã. Sã iubeºti pe cel ce cautã sã
facã binele, pe cel ce cautã sã placã prin ceea ce face bine.
Aºa ºi nu oricum, cã s-a învãþat greºit ce înseamnã sã se iubeascã unii pe alþii cei ce se iubesc. Trebuie sã iubeºti cu bucurie ºi nu din obligaþia de a iubi. Cei ce trãiesc unii pentru
alþii, numai aceia se iubesc cu adevãrat unii pe alþii. Cine nu
dãruieºte altuia tot ceea ce face el, acela nu ºtie nimic despre
iubire. ªi cui altuia? Altuia care iubeºte ºi el iubirea cea rostuitã de legile ei. Israele, poporul Meu, sã cauþi, fiule, sã placi
aproapelui tãu, sã placi prin tot ceea ce faci, iar dacã nu faci
ca sã placi, nu te mai supãra cã nu gãseºti iubire, cãci iubirea,
ceea ce seamãnã, aceea ºi secerã, fiule.
Este printre fiii poporului Meu un om plin de trufie ºi
minte bolnavã, care secerã ceea ce seamãnã el. El seamãnã
zavistie între copiii Mei, seamãnã cârtire ºi dispreþ pentru
copiii acestui popor, ºi iatã, ceea ce seamãnã, el îºi secerã ºi
mãnâncã din aceastã muncã, ºi este gol, nu este plãcut de cei
ce iubesc pe Dumnezeu. El nu are cum sã iubeascã. El are
mintea bolnãvicioasã ºi este uºuratic în simþirea inimii lui, ºi
Scriptura spune cã unii ca aceºtia sunt cãzuþi în patimi de
ocarã, cã aºa este plata celor lucrate bolnãvicios. De aceea,
poporul Meu, îþi cer þie þinutã duhovniceascã de apostol. De
aceea vin ºi te þin treaz, ºi sã nu te superi ºi sã nu cârteºti împotriva Mea dacã dau mereu sã te aºez în trezie plãcutã Mie
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ºi semenilor tãi. Fiþi unul altuia pe potrivã. Fiþi, fiilor, asemenea Mie, ca sã lucraþi binele ºi iubirea unul peste altul.
Lãsaþi-vã furaþi de cer. Lãsaþi-vã copleºiþi de cuvântul Meu ºi
fiþi cuvânt ºi mâncaþi cuvânt ºi daþi-vã unul altuia aceastã
hranã. Fiilor, nu fiþi sterpi de cuvânt. Fiþi nãscãtori de cuvânt,
fiþi împãrþitori de cuvânt. Daþi hranã cuvântului Meu. Cum
adicã aceasta? Cuvântul Meu este ca o floare care moare dacã
nu are apã, care se usucã fãrã de hranã ºi devine sterp. Fiilor,
nu stârpiþi cuvântul Meu dintre voi, cã fãrã de cuvânt voi
sunteþi sterpi. Fiilor, fiilor, pregãtiþi calea cuvântului Meu
spre voi ºi fiþi cuvânt; fiþi hranã, tatã, ºi creºteþi în cuvânt.
Poporul Meu, sã nu uiþi cã toate se fac prin cuvânt. Sã
nu uiþi, tatã, ce este facerea. Pãmântul cel dintâi a fost fãcut
prin cuvânt, din apã. Pãmântul cel de acum tot prin cuvânt a
fost fãcut, ºi prin apã. Dar fiþi atenþi, voi, cei care sunteþi
acum lucrãtori ai cuvântului în numele Meu, fiþi atenþi cã aºteaptã cerul cel nou ºi pãmântul cel nou sã fie terminate de întocmit. Aceastã facere nouã aºteaptã. Creºteþi, tatã, ºi vã înmulþiþi în cuvânt ºi prin cuvânt, ºi naºteþi-vã din cuvântul
Meu, ºi naºteþi din cuvântul Meu pe toþi cei ce vor vrea sã se
nascã din cer, din apã ºi din duh. Fiþi pricepuþi ca la sfârºit, nu
ca la început, cã Eu când am fãcut pãmântul cel dintâi am zis
oamenilor: «Creºteþi ºi vã înmulþiþi», ºi ei n-au fost atenþi ca
sã facã aceastã lucrare din cuvântul Meu ºi prin cuvânt. Când
am întocmit pãmântul cel de acum, tot aºa am zis oamenilor
care erau rãmaºi pe pãmânt; le-am zis: «Creºteþi ºi vã înmulþiþi». ªi nici atunci n-a fost pricepere la acest cuvânt rostit de Dumnezeu, cã omul s-a îmbãtat, ºi la beþie a blestemat,
ºi s-a înmulþit ca ºi cei de la început. Dar a treia oarã voi sfârºi
rãul, ºi iatã, lucrez naºtere din cer ºi înmulþire din cer, ºi
lucrez pe om din cuvânt, ºi se lucreazã naºtere nouã a lumii.
O, poporul Meu, mare tainã þi-am strecurat Eu azi. Azi
e zi de naºtere, e zi din zilele facerii cea de a treia, de om nãscut din Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei.
Amin.
Vreau sã fac din România arcã de salvare. Vreau sã fac
din ea apã ºi duh în mijlocul focului care arde azi ºi care se
aprinde mereu întru facere de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi
cerul se va da în lãturi ºi vor rãmâne descoperite toate cele ce
nu se vãd, toate cele veºnice. Amin.
Poporul Meu scump ºi iubit, întru care am binevoit,
roagã-te pentru iertarea pãcatelor tale, cã numai aºa nu vei
mai pãcãtui, ºi vei sta smerit înaintea lui Dumnezeu, ºi frate
înaintea fratelui. Cine dã cuiva un sfat bun ºi ceresc, sã ia ºi
el din sfatul acela, cã dacã face altfel, este fariseu. Un sfat bun
dacã nu este primit, de aceea nu are primire ºi putere, pentru
cã nu ia din el ºi cel care dã sfatul, pentru cã sfatul nu are
viaþã în cel care-l dã altuia. Sã dai sfat cu frângere de inimã,
ºi sã iei tu din el mai întâi, ºi vei avea rod însutit ºi cuvânt ca
spicul de grâu bogat în rod.
Israele, poporul Meu cel înnoit de cuvântul Meu, sã ai
staturã cereascã, sã se vadã la tine creºtere de viaþã veºnicã ºi
sã nu mai vorbeºti ca omul de pe pãmânt. Tu sã vorbeºti ca
omul coborât din cer pe pãmânt ºi sã spui la cei nãscuþi pe
pãmânt taina cerului ºi sã cobori cerul pe pãmânt cu tine, fiule
nãscut din cer, din Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a suit la cer
ca sã poatã coborî cu cerul la tine.
Israele, copãcel de primãvarã, creºti ºi te îngroaºã.
Israele, creºti ºi prinde, tatã, rod, cã Sfânta Treime ºi casnicii
cerului vin sã mãnânce din rodul tãu. Sã fii copac în care sã
se aciueze tot ce este în cer, îngerii ºi sfinþii, zecile de mii de
sfinþi, dupã cum este scris în Scripturi. Pune, Israele, mâncare
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pe masã ºi mãnâncã, tatã. Þi-am dat un blid. Pune-l la gãtit ºi
ia din el ºi mãnâncã pânã voi veni Eu.
O, binecuvântatul Meu popor, te binecuvinteazã pe tine
Fecioara mama Mea ºi Îmi spune: „Fiule, iatã fiii Tãi, iatã
fraþii Tãi“. Iar Eu, Cel întâi nãscut, vã spun: iatã mama
fecioarã a fraþilor Mei lângã cel întâi nãscut al ei, cãci fecioara cea fãrã de bãrbat are fii, are popor, are un fiu.
Verginico, copãcel bogat în fruct, te binecuvinteazã
mama Mea Fecioarã. Verginico, copilã de la sfârºit care ai
avut de la Mine lucrarea cea de a treia a Mea, fii, tatã, serbatã
lângã mama creºtinilor, cã tu ai popor creºtin, ºi nimeni de
pânã acum n-a avut popor creºtin curat. A fost mereu popor
creºtin, dar nu curat la cererea cerului. Au fost pe vremea lui
Noe opt oameni curaþi, dar când sã se înmulþeascã de la Dumnezeu, iar s-au întinat. O, mãi Verginico, tu, tatã, ai acum popor neîntinat, care umblã dupã Miel oriunde voieºte Mielul.
Învaþã-l mereu nepãtimirea pe poporul tãu. Ia cuvânt din
cuvântul Meu ºi rupe-l ºi dã poporului sã mãnânce nepãtimire, ca sã stea acest popor alipit de pieptul Meu în veci de veci.
Amin.
Domnul meu, eu sunt trâmbiþa Ta, ºi Te
slãvesc pe Tine pentru poporul meu, care
este al Tãu. Nici un pãstor de pe pãmânt nu vrea sã-Þi dea Þie
turma lui; zice cã e a lui. Dar eu Þi-am dat-o Þie, Doamne, în
primire, cãci aºa este la sfârºitul lucrului: se dã Tatãlui lucrul
în primire, lucrul care pentru Tatãl s-a lucrat.
Eu, Doamne, Îþi slãvesc mila ºi iubirea, pentru cã numeºti curat acest popor. Este curat, dar mai are de lucru la
cuget, la iubire, la atenþie, la suflet, la rãbdare ºi la creºtere,
Doamne. Este curat, dar mai are de curãþit, ºi eu asta îl îndemn, sã fie ca apostolul Ioan. Cea din urmã povaþã a mea
asta a fost peste popor: sã citeascã el cartea iubirii, cartea
apostolului iubirii.
Citeºte, poporule, ce þi-am dat sã citeºti, citeºte pânã
vin, cã vin cu Domnul în curând. Citeºte, ca sã fii curat, ca sã
te umpli de Duhul Sfânt, cã Duhul Sfânt te curãþã de tot ce
mai ai neplãcut în tine ºi pe tine. Ia seama, fiule, la cuvântul
Domnului, cã nu mai este de adãugat la el. Înfecioreºte-te ºi
lasã-te spre înveºnicire, poporul meu. O, sã creºti deplin ºi sã
ai staturã de apostol lucrãtor înaintea venirii slavei Domnului.
Sã creºti, cã ai apã ºi ai luminã ºi ai cuvânt la masa ta. Sã
creºti, poporul meu, ºi sã fii slava Domnului ºi scara Domnului, aºa cum a fost mama cea care a adus pe Fiul pe pãmânt.
Sã fii scarã cum am fost eu scarã de coborâre a cuvântului la
tine, poporul meu. Sã creºti ºi sã fii masã Domnului Iisus
Hristos, la care sã stea El ºi sã frângã pâinea ºi sã rãmânã veºnic descoperit cu tine. Creºti, fiule, creºti, poporul meu,
creºti. Creºti ºi te dã lui Dumnezeu bisericã nouã, curatã ºi
veºnicã, poporul meu iubit. Amin.
Verginico, ce frumoase sunt serbãrile
cereºti când tu semeni sãmânþã nouã peste
poporul tãu cel nou, cã e nou, tatã, e lucrul cel nou, aºteptat
de ºapte veacuri. Mãicuþa Mea te fericeºte ºi îþi mulþumeºte
de tot ce-Mi dai tu Mie. Mama Fecioarã mângâie pe poporul
tãu ºi stã de veghe în ajutorul tãu ºi lucreazã cu tine la misiunea ta. Pace þie, Verginico! Pace poporului tãu pe care Mi
l-ai dat sã-Mi fie fruct la sfârºit!
O, popor nou, creºti, tatã, creºti, ºi treci din floare în
rod. Creºti ºi iarã creºti, cãci creºtere þi-am dat. Creºti ºi te
împlineºte, cã Eu am venit, ºi vin. Creºti, Ierusalime, ºi te fã
cetate din cer pe pãmânt. Creºti, tatã, ºi te suie la cele cereºti,
ca sã mãnânci din ele ºi sã creºti. Creºti, Israele, creºti, po-
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porul Meu, cã Israel a scãzut dupã ce l-am crescut, ºi s-a unit
cu fiii oamenilor ºi Mi-a stricat seminþia peste care eram Eu
Dumnezeu. Creºti, Israele, creºti. Creºti, tatã, ca un copãcel
al binelui ºi fã-te fruct dulce ºi creºti în fruct. Creºti, Israele,
creºti. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, creºti
ºi te înmulþeºte întru viaþã veºnicã ºi întru nestricãciune.
Amin, amin, amin.
8/21 septembrie 1995

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci
Trupul creºtinului sã fie crucea, iar Duhul Domnului sã fie pe ea.
Adeverirea lucrãrii cuvântului. Domnul grãieºte României.

C

uvântul lui Dumnezeu Se face hranã, Se face
manã care vine din cer. Cuvântul Se face pâine
ºi vin, Se face pâine Cuvântul Tatãlui, cãci Fiul este Cuvântul
Tatãlui. Cuvântul lui Dumnezeu S-a fãcut Om în al ºaselea
veac ºi S-a sãlãºluit între oameni ºi S-a dus apoi la Tatãl, ca
sã poatã veni înapoi la oameni. De nu S-ar fi dus, n-ar fi venit
iar la oameni, dar a venit ca sã-i suie la Tatãl pe cei ce cred în
taina facerii prin cuvânt.
Ia aminte, Ierusalime, cãci Cuvântul Se face iarãºi hranã. Ia ºi culege aceastã manã, ia ºi mãnâncã, poporul Meu,
cãci Eu sunt Cuvântul, Eu, Fiul Tatãlui Savaot. Eu Mã vestesc, ºi tu Mã auzi vestindu-Mã venind spre tine, Israele de la
capãtul timpului. Eu Mã vestesc din nori cã vin, iar tu, popor
mititel al grãdinii Mele, deschide, fiule, ca sã intru în grãdinã
ºi ca sã intru în carte, ca sã Mã vestesc lui Israel. Eu sunt pe
nori. Eu sunt cu norii cei ce nu se vãd. Eu sunt pe nori de
stele. Eu sunt pe nori de soare. Eu sunt pe nori, ºi norii nu se
vãd. Eu sunt pe nori de îngeri, pe nori de slavã, pe nori de
heruvimi ºi serafimi. Eu sunt purtat pe norii slavei Mele întru
cele ce nu se vãd, întru cele cereºti sunt. Israele, fiule al cuvântului Meu, sã trãieºti, fiule, întru cele cereºti. Sã mãnânci,
fiule, mana aceasta, s-o mãnânci în fiecare zi, sã mãnânci ºi
ziua ºi noaptea, sã mãnânci cu foame, fiule Israele. Sã mãnânci lapte ºi miere din cer, cãci cele ce nu se vãd sunt nestricãcioase. Ia ºi mãnâncã din grãdina celor ce nu se vãd, ca sã
fii nestricãcios, poporul Meu, ºi sã faci ochi nestricãcioºi ºi sã
vezi norii slavei Mele, ºi pe Mine cu tine sã Mã vezi, ºi pe
tine cu Mine sã te vezi, ºi sã vezi, tatã, pentru ce M-am trudit
peste tine patruzeci de ani. Deschide-Mi ca sã vezi, cã orice
cuvânt al Meu trebuie împlinit cu fricã ºi cu iubire mare, ºi
asta înseamnã sã deschizi ca sã vezi.
O, copilaº poporul Meu, mãnâncã, tatã, manã, ºi sã
nu-Mi ceri carne, cã nu-þi mai dau. Dacã lui Israel i-am dat
carne, ce bine i-am fãcut? Cã s-a întors în moarte Israel dacã
i-am fãcut voia. Þie, Ierusalime, omul Meu cel nou, nu vreau
sã-þi mai fac voia, ºi vreau, fiule, sã te deprind sã vrei voia
Mea. Nu te mai tot întreba pe tine, ºi întreabã-Mã pe Mine,
fiule, de ce-þi zic Eu þie Ierusalim nou? Pentru cã tu eºti fãcut
de Mine om nou, ºi omul nou are pe Duhul Sfânt sãlaº în Care
stã. Tu eºti înconjurat de Duhul Meu Cel Sfânt, cãci Duhul
Sfânt este Dumnezeu în Tatãl ºi în Fiul, din Tatãl ºi din Fiul.
Lucrarea Duhului Sfânt se numeºte Rusalii, se numeºte Ierusalim, iar tu eºti omul Meu cel nou, nãscut din Fiul lui Dumnezeu Cuvântul. Tu eºti Ierusalim nou, cãci Cuvântul este
Duhul Sfânt, este Dumnezeu în duh, Care vine ºi face om nou
din cuvânt. Mãnâncã, Ierusalime, Duh Sfânt, ºi sã nu pofteºti
carne ca Israelul lui Moise, cã Israel de la Moise a cerut carne, fiindcã Moise era scula Mea pentru Israel. Am voit sã-l

fac pe Israel om nou ºi sã-l deprind sã mãnânce manã, ºi apoi
lapte ºi miere. Da’ de unde, tatã! cã el n-a vrut, ºi s-a întors
iar la carne. N-a voit ca Mine, ºi a voit ca el, ca omul lui cel
vechi a voit omul lui Israel. Omul, Israele, n-a întrebat pe
Domnul când a mâncat carne. Omul a mâncat, ºi Domnul a
vãzut ce face omul. Mãnâncã manã, Ierusalime, cãci cuvântul
este manã din cer. Mãnâncã ºi nu te plictisi ca Israel.
Pace þie, poporul Meu! Mã aºez cu tine la sfat, cu tine
la masã de cuvânt, cã e sãrbãtoare, tatã. Pace þie, casa Mea!
Pace þie, Israele, odihna Mea ºi aºternutul Meu! E sãrbãtoare,
fiule, ºi Eu vin sã cinez cu tine. Mã rup ºi Mã pun pe masã de
sãrbãtoare, aºa cum M-am pus pe cruce ca sã Mã dau jertfã
omului. Poporul lui Israel aducea jertfã lui Dumnezeu carne
de animal, iar Dumnezeu a pus jertfã pentru Israel pe Fiul Sãu
Cel Unul. M-am pus jertfã pe cruce ºi M-am fãrâmat ºi M-am
pus omului pe masã spre hranã. Aºa cum pui tu pe masã hranã
ºi pâine ca sã mãnânci, aºa M-am pus Eu pe cruce, ca sã ai tu
ce mânca, tu, cel flãmând de la sfârºit. Omul aduce jertfã din
ceea ce are, iar Domnul a adus ceea ce are. Domnul S-a dat
pe Sine, ca sã aibã omul pe Domnul. Domnul S-a dat omului,
ºi omul a voit carne de animal ºi de pasãre ºi de alte vietãþi.
O, poporul Meu, popor al mângâierii Mele! M-am dat
lui Israel spre hranã, ºi s-a sãturat ºi M-a lãsat. M-am fãcut
pâine care cobora din cer pe nori pânã deasupra taberei lui
Israel, ºi el M-a schimbat cu carne. El carne a poftit, ºi cine
pofteºte moare. Când am fãcut întâi pãmântul ºi pe om, omul
a mâncat carne ºi nu L-a întrebat pe Domnul. Omul aducea
jertfã Domnului, dar nu L-a întrebat pe Domnul. Domnul nu
putea intra în pofta omului, cãci omul poftea, ºi apoi mânca,
cãci pãcatul s-a fãcut poftã ºi a crescut în om. Când am fãcut
pãmântul cel de acum, omul a mâncat carne ºi n-a întrebat pe
Domnul dacã îi dã voie sã mãnânce.
O, poporul Meu, cel mai bine este ca omul sã-L lase pe
Domnul sã spunã, cãci cine spune întâi, acela a creat cuvântul
ºi fapta cuvântului. O, când omul se face Dumnezeu, ce sã
mai facã Domnul? Israel, de bine ce a mâncat viaþã din cer, a
voit apoi sã mãnânce moarte de vietate, carne a voit Israel.
Noe dupã ce a ajuns la capãtul potopului, dupã ce Domnul i-a
spus sã iasã din corabie el ºi casa lui ºi toate animalele ce erau
în corabie, dupã aceea a fãcut jertfelnic ºi a jertfit animale
pentru Dumnezeu. El a jertfit cu dragoste, dar cu dragostea lui
din el, nu cu dragostea lui Dumnezeu în el. Nu i-am spus Eu
lui Noe sã aducã jertfã. Am luat dragostea lui ºi am spus în
inima Mea: «Sã nu mai blestem pãmântul pentru pricina faptei omului, pentru cã plãsmuirile gândului omului sunt plecate spre rele din tinereþile lui». Am zis în cugetul Meu sã nu
mai pierd, sã nu mai nimicesc toate vieþuitoarele precum am
fãcut. Cugetul lui Noe s-a plecat spre a jertfi animale dupã ce
a trecut potopul, ºi dacã aºa am vãzut, am lãsat tot aºa ca ºi
pânã în potop, cã omul Mi-o luase înainte ºi folosise tot jertfa
lui. Aºa ºi Israel, de bine ce ajunsese în Canaan a luat ºi a
adus jertfã lui Dumnezeu, dar fãrã sã-i spunã Dumnezeu. Ce
sã-i mai spunã Dumnezeu omului care îºi alege ce sã facã?
De aceea zice Scriptura cã jertfa plãcutã Mie este duhul
umilit.
Israele, Israele, fii deºtept, tatã, cã ai înaintea ta plata
omului care a voit ca el. Israele tatã, duhul cel umilit primeºte
de la Domnul, ºi nu aduce Domnului. Duhul omului umilit
aduce Domnului ceea ce-i cere Domnul sã aducã. Omul umilit aduce ascultare. Omul umilit aºteaptã pe Domnul. Omul
umilit nu ia îndemn din sine. Acesta este un duh umilit ºi nu
altfel. Cel umilit se roagã pentru voia Domnului în el, aºa
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cum am învãþat Eu pe ai Mei sã se roage, cã aºa i-am învãþat
sã spunã: «Facã-se, Doamne, voia Ta, precum în cer aºa ºi pe
pãmânt».
O, Israele, mângâierea Mea de ºapte veacuri! Pe pãmânt e ca pe pãmânt, nu e ca în cer. Copilul Meu, Eu când am
venit din cer pe pãmânt, a trebuit s-o iau de la pãmânt, nu de
la cer. Am fãcut ca pe pãmânt ºi M-am pus jertfã pe cruce, ca
pe pãmânt, nu ca în cer. Am fãcut voia omului, ca pe pãmânt.
Am judecat voia omului, asta am fãcut prin jertfa Mea de pe
cruce. Noe plãsmuia în gândul lui sã mãnânce carne, sã bea
vin, iar Eu i-am încuviinþat aºa cum a voit el, ºi cu mare
smerenie am adãugat ºi voia Mea lângã voia lui, cã aºa i-am
spus: «Mãnâncã tot ce se miºcã ºi ce trãieºte, precum v-am
dat Eu toatã iarba verde». Eu dãdusem omului, dar omul îºi
dãduse ºi el. I-am amintit lui Noe ce am dat Eu omului spre
hranã, dar voia lui Noe a fost mai întâi, ºi apoi i-am amintit ºi
de rânduiala Mea.
O, Israele, Israele, cugetul omului ºi plãsmuirile cugetului sunt aplecate spre rãu din tinereþile omului, de la început, fiilor. Dar vine, tatã, vremea omului nou, vine, ºi a ºi venit, cãci Eu am venit. Am venit ºi în trup, de M-am dat jertfã
ca pe pãmânt, de M-am dat hranã omului, ca sã înþeleagã
omul ce trebuie sã mãnânce. Am venit ºi în duh, ºi iatã, Mã
fac manã cereascã, Mã fac cuvânt, ºi în curând Mã voi face
saþ îndestulat întru mâncare nestricãcioasã, venitã din cer pe
pãmânt.
Poporul Meu, sã-þi fie crucea masã ºi aºternut, fiule,
masã pe care sã stai tu înaintea Mea ca jertfã plãcutã ºi umilitã. Crucea pe care o serbez Eu cu tine azi este calea pe care
am venit la oameni. Am fãcut din ea cãrare a omului spre
Mine. Crucea Mea a fost din lemn, iar a ta este din duh ºi din
trup. Trupul tãu sã fie cruce, ºi Duhul Meu sã fie pe ea. Sã
porþi Duhul Meu în trupul tãu ºi sã-Mi fii Mie jertfã, poporul
Meu, cãci crucea, fiule, a fost prima masã de jertfã pe care
M-am aºezat spre hranã omului care voieºte sã fie nou. Eu
pentru naºterea omului nou M-am pus pe cruce, ca sã vadã
omul cãrarea spre om nou, ca sã vadã învierea prin cruce. Eu
când am venit în calea apostolilor ca sã fac din ei om nou, am
început de unde i-am gãsit pe ei. De la pescuit am început cu
ei, de la peºte am început, cãci din cuvânt am fãcut peºte, ca
sã prindã ei peºte fãcut prin cuvânt ºi sã Mã poatã apoi lua ºi
pe Mine în nãvodul lor, ºi sã fac din ei nãvod ºi pescari de
oameni pentru împãrãþia cerurilor, cea nevãzutã de omul cel
vechi, dar vãzutã de om nou, care se întoarce la chip ºi la asemãnare cu Hristos.
Israele, sã fii treaz la auzul cuvântului Meu, cãci cel
treaz împlineºte cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce nu-l împlineºte, acela doarme. Fii atent, poporul Meu, cãci cel ce împlineºte este treaz, iar cel ce nu împlineºte doarme. Eu vin ºi îl
gãsesc mereu dormind pe cel ce nu împlineºte. Aºa a fãcut ºi
Israel. Când am venit, el a dormit, ºi nu lãsa pe nimeni sã se
trezeascã. Dar tu, cel nou, sã nu ai inimã de jidov, fiule, cãci
þie îþi zic fiu. Se sfãtuirã atunci iudeii cei din frunte, mai-marii
templului se sfãtuirã cã dacã cineva din iudei va crede în
Mine, acela sã fie scos din sinagogã. Iatã ºi azi acelaºi sfat în
biserica lumii. Mai-marii bisericii au hotãrât pentru cei dintre
ei care cred cuvântul lui Dumnezeu cel de azi, sã fie ameninþaþi, sã fie pedepsiþi, sã fie puºi în lanþurile lor, ºi iatã, nici
acum nu rãmân cu cei prigonitori ai cuvântului Meu, aºa cum
nici atunci nu am rãmas. Am scuturat praful ºi am ieºit, ºi
M-am alipit de cei umiliþi, de cei cu duhul curat, ºi din ei am
fãcut sãmânþã de vie nouã ºi am început cerul pe pãmânt cu
ei, cu cei înnoiþi. Aºa fac ºi cu via de acum.
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O, vie plinã de aguridã! Agurida e acrã, nu e dulce, nu
e bunã de mâncat, nu e bunã de luat. Ai amestecat mana cu
carnea în pântecul pãmântului tãu, ºi a ieºit aguridã; ºi în loc
de om nou, a ieºit idol, a ieºit chip cioplit, cãci omul se închinã chipului sãu cel cioplit.
Am venit, ºi Mã fac cuvânt, ºi am zis sã Mã dau în dar
ºi sã trezesc turma care doarme. Am venit ca ºi atunci, ca sã
fiu dar ceresc de la Tatãl pentru omul care trãieºte din carne,
ºi vierii M-au scos afarã din via lor ºi M-au pus în teasc ºi
M-au zdrobit, ºi din sângele Meu Eu am fãcut vinul cel nou
pentru cel ce crede în Dumnezeu venit pe pãmânt; ºi trupul
Meu s-a fãcut pâine, ºi M-am fãcut manã din cer pentru cel
credincios. Israel zicea cã slujeºte lui Dumnezeu, ºi când a
venit Domnul sã le plãteascã lor credinþa, a gãsit aguridã în
credinþa lui Israel. Biserica de azi zice cã slujeºte lui Dumnezeu, ºi iatã, Cuvântul Se vesteºte întru venirea Sa pe nori,
precum este scris în Scripturi cã vine sã plãteascã pentru faptã, ºi tot aguridã acrã este în toatã via de azi. Iatã Scripturã
împlinitã: «Mânca-vor pãrinþii ºi se vor strepezi dinþii fiilor».
O, nu mai trebuia sã fie aºa, cã Eu M-am pus pe cruce pentru
rãscumpãrare, ºi iatã, am fost iar defãimat de omul bisericii,
sunt iar necunoscut de fii. Dar voi îneca toatã necredinþa, cãci
apa râului vieþii curge, curge ºi inundã peste tot. Cuvântul lui
Dumnezeu odrãsleºte, ºi apa râului vieþii se face cuvânt, ºi
este cuvânt apa râului vieþii, cãci omul nu vrea manã. Omul
vrea carne, nu vrea manã, nu vrea cuvântul lui Dumnezeu.
Mana este ascultare, iar carnea este neascultare, ºi este voie
liberã în om.
O, ortodoxie, fiicã a credinþei cea dintâi, pe care am
dat-o s-o poarte apostolii Mei cu care am cutreierat pãmântul
lui Israel! La Israel am venit cu trupul, ºi la tine sunt venit cu
duhul, dupã cum am fãgãduit cã vin. O, fiicã a credinþei cea
de atunci! Ai dus, tatã, solia Mea pânã azi, ºi când sã-þi dau
plata ºi strãlucirea ta, ºi sfinþenia când sã þi-o dau, ai fãcut ºi
tu ca jidovii. Nu M-ai primit, nu M-ai cunoscut, nu Mi-ai cunoscut glasul ºi cuvântul care vine cu Mine pe nori. Te-ai îngâmfat ºi nu M-ai primit, ºi Mi-ai pus mâna la gurã ºi pândeºti pe ai tãi ca sã nu-i laºi sã creadã în Mine, în venirea Mea
prin cuvânt, cã Eu sunt Cuvântul. Iatã, Mã goneºti, Mã dai
afarã din sinagoga ta, ºi Eu am venit sã-þi fac þie bine. Nimic
nu þi-am cerut decât sã te laºi de pãcatele tale ºi sã fii curatã,
bisericã a Mea, dar tu nu vrei sã fii a Mea. Eu de aceea M-am
aplecat spre tine, ca sã te rog sã fii a Mea, ca sã-þi dau manã
din cer. De aceea am venit, ºi am venit pentru cã era scris cã
vin. Deschide cartea Mea ºi vezi cã venirea Mea este scrisã în
ea, ºi vezi bine, ca sã citeºti bine, ºi vezi cã numele Meu este
Cuvântul lui Dumnezeu, ºi iatã, Cuvântul a venit întru venirea cea proorocitã, ºi tu, tatã, dormi. Cine nu ia sã mãnânce
cuvântul Meu, acela doarme. Cine nu aude, acela doarme.
Dar nu vei spune cã nu ai auzit, cã vor mãrturisi morþii din
morminte cã au auzit acest cuvânt, ºi nu vei ºti atunci unde sã
intri de mânia Mea.
O, fiicã de azi, am voit sã-þi dau inel de piatrã scumpã,
tatã, pe care este scris numele Meu, Cuvântul lui Dumnezeu.
Am venit cu inel la tine, ca sã te ºtie toþi de mireasã peþitã de
Mirele Care vine. ªi tu, fiicã a pãrinþilor tãi, nu-L ºtii pe Cel
ce vine, ºi iatã, El vine, vine mereu, ºi tu stai închisã în calea
Lui.
O, vie cu aguridã, M-am oprit în tine pe o colinã ºi am
altoit o coardã din vie ºi am pus-o la îngrijit ºi la crescut ºi la
înmulþit ºi am cules din ea struguri, tatã, struguri împliniþi ºi
buni de pus pe masã. Am luat din tine, ºi tu trebuia sã te
bucuri cã am venit la tine ca sã fac în tine rod, ºi am cuvântat
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din via Mea cea îngrijitã ºi þi-am spus sã te întorci spre rodire
ºi spre îngrijire. Deschide, ca sã vezi cu ce am venit. Nu vreau
sã-þi iau ce e al tãu, ºi vreau sã te laºi spre înnoire, spre viaþã
veºnicã sã te laºi cu Mine. Deschide-Mi Mie, cã lumea cea
pãcãtoasã a cãlcat peste tine ºi peste rochiþa ta ºi a fãcut din
tine babilon. Întoarce-te din robie, cã au venit în palatele tale
fiii babilonului ºi te-ai pângãrit cu ei, ºi inima Mea vãzând
goliciunea ta s-a depãrtat de tine, ca ºi de sora ta, cã fiii strãini
þi-au luat haina ºi au vândut-o ºi te-au lãsat goalã, ºi iatã, bei
paharul surorii tale ºi suferi pentru nelegiuirea ta. Vin strãinii
în tine, ºi tu te gãteºti pentru ei, ºi îþi faci ochii cu dresuri, ºi
Eu am venit sã te strig, cãci tu Mã înºeli aºa cum înºealã o
femeie pe bãrbatul ei. Eu nu vreau ca tu sã fii judecatã dupã
pravila cea pentru desfrânate, ºi de aceea te strig: întoarce-te
ºi nu fã ce a fãcut sora ta cea mare; nu fã ce a fãcut Israel; nu
fã cu Mine ce au fãcut jidovii.
O, ortodoxie, am scos din mijlocul tãu un foc, ºi voi
arde în el fãrãdelegile tale. Întoarce-te la pãrinþii tãi cei sfinþi,
cei care s-au jertfit pentru tine. Întoarce-te, tu, sãmânþã a lui
Iuda, cãci Eu din aceastã sãmânþã M-am ivit, ºi am lãsat în ea
preoþie ºi proorocie, ºi iatã, nu mai este curat ce am lãsat, ºi
este vândut pe preþ de desfrânare ce am lãsat în via Mea. Cel
ce calcã legea lãsatã de Mine peste turma Mea, acela este orb,
acela devine orb, orb cu duhul. Eu ºtiu cã tu crezi cã Eu sunt
în cuvânt ºi cã strig la tine, dar îþi pare rãu când vezi cã dau
sã te despart de voia ta cea rea. Þi-e ruºine cu goliciunea ta ºi
þi-e greu sã te pregãteºti în sfinþenie, omule al bisericii lumii,
cã al Domnului nu vrei sã fii. Þi-e ruºine sã-þi pierzi scaunul
pe care stai fãrã de chemarea Mea. Cine te-a ales pe tine sã
slujeºti pe Dumnezeu? ªi dacã te-au ales arhiereii tãi, de ce
nu slujeºti lui Dumnezeu? O, ºirul unºilor din uns în uns s-a
rupt de multe ori, ºi tu duci cu vorba pe om ca sã creadã omul
cã eºti unsul Meu, cã eºti alesul Meu, ºi sã-þi dea omul zeciuialã, ºi iatã, tu o cheltui pe pofte, aºa cum fãcea ºi Israel. Îþi
plãteºte omul ca sã-l bagi în pãmânt, îþi mai ºi plãteºte pentru
asta. Eu când l-am înviat pe Lazãr n-am cerut platã. Eu l-am
înviat, nu l-am îngropat, ºi tot n-am luat platã. Aºa înseamnã
alesul Domnului pentru oameni, nu sã-þi plãteascã omul cã-l
botezi, cã-l cununi sau cã-l împãrtãºeºti cu Dumnezeu. Eu ce
sã-þi mai plãtesc dacã þi-aº plãti cã-Mi lucrezi Mie? Eu nu cu
bani plãtesc omului. Eu cu mântuire plãtesc omului slujitor
lui Dumnezeu, ºi iatã pilda viei care face aguridã. Îmi sparg
capul cei din vie când vin de la Tatãl sã cercetez via, ºi iatã,
Semãnãtorul Care seamãnã sãmânþã gãseºte piatrã ºi cãrare
bãtutã ºi pãmânt uscat, nu gãseºte pãmânt bun de însãmânþat,
cãci omul are mult de lucru ºi nu are vreme de sãmânþã din
cer. Mã voi duce sã strig la omul cezarului, Mã voi duce sã-i
spun cã vin ºi cã-Mi fac cãrare sã vin, ºi voi striga pe România ºi voi lucra cu cuvânt dulce, ca un Dumnezeu.
O, Românie, fã-te, tatã, þara Mea. Românie, oare, tu nu
vrei, tatã, sã fii creºtinã? Creºtinii postesc de cele nebinecuvântate, de cele rele. Creºtinii iubesc, iubesc umilinþa ºi înfãþiºarea lui Dumnezeu în ei ºi sãrãcia de duh ca sã fie fericiþi.
Creºtinii iubesc lucrãrile Domnului pe pãmânt. Creºtinii ascultã pe Dumnezeu ºi se tem de Domnul ºi ascultã.
O, Românie, poporul Meu pe care-l hrãnesc în mijlocul
tãu cinsteºte pe cezarul cu cinstea ce i se cuvine cezarului, dupã cum scrie în Scripturi. Românie tatã, Eu grãiesc cuvântul
Meu în mijlocul tãu, dar omul bisericii, care ar trebui sã Mã
primeascã, nu Mã primeºte, zice cã sunt mortul. Eu nu sunt
mortul. Eu sunt Domnul; Domnul proorocilor ºi al drepþilor ºi
al celor ce cred în Domnul. Biserica zice cã sunt mortul care

vorbeºte. Dar ea cu cine vorbeºte? Toatã slujba pe care o vorbeºte cu Dumnezeu ºi cu sfinþii înseamnã vorbire cu mortul?
Sfinþii care au luat cerul ºi pe Domnul de casã ºi de þarã, aceia
sunt mortul cu care vorbesc oamenii bisericii? Toate slujbele
bisericii sunt cuvinte cãtre Domnul ºi cãtre sfinþi, nu e vorbire
cu mortul, cãci sfinþii nu sunt morþi. Cei vii vorbesc cu sfinþii
în rugãciunile lor ºi îi trimit pe sfinþi la Mine ca sã primeascã
de la Mine pentru cei vii în trup. Dacã toate rugãciunile bisericii vorbesc cu Domnul ºi cu sfinþii, dar Domnul ºi sfinþii sã
nu vorbeascã cu omul? Numai omul poate vorbi Domnului?
Domnul nu poate vorbi omului? Eu pot mai mult ca omul, cã
Eu sunt Cuvântul din veac ºi pânã în veac. Eu sunt viu. Eu
sunt fãrã de moarte ºi fãrã de sfârºit. Eu sunt Alfa ºi Omega,
Eu sunt, ºi grãiesc peste pãmânt. Grãiesc în mijlocul tãu,
Românie, þara Mea. Tu eºti þara Mea, cãci M-am întors, ºi în
tine M-am întors, ºi în tine cuvintez cuvântul lui Dumnezeu,
cuvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Românie, am venit sã-þi pun salbã, tatã. Am venit cu
inel în mijlocul tãu. Am darul Meu în tine, darul cel pentru
tine. Am pe poporul cuvântului Meu în tine. L-am luat din
tine ºi l-am plãmãdit din cuvântul Meu, ºi am cuvânt în tine,
cãci poporul Meu este cuvântul Meu, este rodul cuvântului
Meu, ºi grãiesc peste el ºi spun: pace þie, þara Mea, Românie,
mireasa Mea, cã iatã, cerul tãu strigã la Mine pentru tine.
Moºii ºi strãmoºii tãi cei sfinþi, aceia sunt cerul tãu care este
la Mine. Am praznic ceresc în mijlocul tãu, Românie, aleasa
Tatãlui Meu pentru Fiul Sãu. E praznic în tine de patruzeci de
ani. Cuvântul lui Dumnezeu se aºterne pe masã de praznic.
Vino, tatã, la praznicul cerului! Vino ºi mãnâncã! Vino ºi te
naºte din Dumnezeu! Vino ºi spalã-þi rochiþa în râul vieþii, ºi
spalã-þi ºi cãmãºuþa, tatã, ºi cautã-þi cãmãºuþa dacã n-o mai ai,
cã fãrã cãmãºuþã þi se vede goliciunea prin rochiþã. Am venit
la tine cu straie cereºti, din apã ºi din duh. Vreau sã fac din
tine apã ºi duh, cristelniþã de botez, în care sã se boteze toþi
cei ce vor lua calea învierii ºi a vieþii veºnice, toate popoarele
care vor veni auzind de slava Mea din tine, cãci crucea Mea
s-a fãcut cununã pe creºtetul tãu, s-a împletit ºi s-a fãcut cununã de slavã peste tine. Crucea Mea sã fie nãframa ta de
pace între Mine ºi tine. Dã-Mi solie de pace între Mine ºi tine,
Românie, þara Mea datã Mie de Tatãl. Înalþã-te înaintea popoarelor, tu, þarã a întoarcerii Mele, cãci pãmântul cel de
acum trece la înnoit, ºi se face cer nou ºi pãmânt nou pe el,
precum a fost pãmântul cel dintâi. Amin.
Vino, Românie, sã fii poporul Meu ales între neamurile
pãmântului! Vino, tatã, cã poporul cel ales la început M-a pus
pe cruce ºi M-a lepãdat, ºi Eu te-am îmbrãþiºat pe tine, cã
te-am gãsit sub cruce ºi te-am luat sub mantia Mea când am
trecut pe lângã tine ºi te-am vãzut sub cruce. Vino sã-þi dau
plata, sã-þi dau inelul cel de piatrã scumpã! Dã-Mi mâna sã-þi
pun inelul, cãci pe aceastã piatrã scumpã este scris numele
Meu: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vino spre zi de nuntã,
þara Mea, mireasa Mea, cã asta este soarta ta! Vino, cã Eu vin!
Ascultã ruga Mea ºi fii comoara Mea, ºi fii cãrarea Mea, cã
vin, ºi M-am vestit cã vin, ca sã nu vin pe neºtire când vin.
Duhurile Domnului se odihnesc deasupra ta. Duhurile
sfinþilor sunt ca stelele deasupra ta. Duhurile îngerilor stau
coroanã peste tine. Duhul Sfânt Îºi are tron ºi cuvânt în tine.
Pace þie, þara Mea, pãmânt al praznicului Domnului,
cãci unde este stârvul, acolo se adunã vulturii. Amin, amin,
amin.
Binecuvântat sã fie poporul Meu din tine, Românie,
þarã a întoarcerii Mele, cã mare tainã este poporul Meu din
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tine. Poporul cuvântului Meu este ramurã verde, este pom
plin de roadã lângã izvorul vieþii, ºi ramurile lui trec peste
zid, ºi Eu, Domnul, revãrs peste el binecuvântãrile cerului,
binecuvântãrile pãmântului, binecuvântãrile strãmoºilor,
binecuvântãrile înãlþimilor cele veºnice. Aºa binecuvântãri
am pus pe creºtetul celui ales din tine, þara Mea.
O, popor luat din români, sã fii binecuvântat înaintea
neamului român ºi sã binecuvintezi înaintea Mea pe România
ºi sã fii cuvântul Meu peste ea, ºi ca un voievod sã fii unul
prin fiii ºi fetele tale, poporul Meu cel din români. Aºa am
luat ºi din Israel un mãnunchi de popor care a umblat cu
Mine. Aºa am lucrat ºi din români ºi Mi-am luat popor, ºi îl
numesc începãturã de veac nou, ºi ca pe un voievod îl port
înaintea Mea, ºi îl numesc uns pe poporul cuvântului Meu, ºi
îl numesc miruitor de ungere nouã, de veac nou. Aºa îl numeºte Domnul pe cel ales, pe cel pus la plãmadã ca sã creascã din el popor al întoarcerii Fiului lui Dumnezeu, Care vine
cu norii. Amin, amin, amin.
14/27 septembrie 1995

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Proorocie despre zidirea babilonicã de la Vulcana-Bãi (Centrul
Internaþional Ecumenic). Binecuvântarea noii grãdini ºi a troiþei
aºezate în ea.
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obor pentru o clipã în grãdinã. În carte cobor, nu
în grãdinã. În grãdinã cobor mereu, stau mereu
ºi Îmi las mereu voia Mea din cer peste grãdinã, dar azi cobor
în carte, tatã. Cobor ºi binecuvintez prin cuvânt rostit petecuþul de pãmânt pe care l-am rãscumpãrat ca sã am pentru
poporul Meu, ca sã-l adun când ºi când pe poporul Meu
aproape de ieslea Mea de coborâre a cuvântului, de naºtere a
cuvântului.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
binecuvântat sã fie petecuþul de grãdinã rãscumpãrat de la
om, ºi vom pune pe el un mãrgãritar, un cuvânt de zidire care
se va zidi ca în cer, ca sã fie grãdinã a poporului Meu Israel.
Eu, Domnul, am rostit cuvânt cã în jurul acestui munte ceresc, coborât prin cuvânt în cetatea Mea de coborâre, în jurul
lui se va arãta un ºirag de mãrgãritare cereºti, un ºirag de cuvinte care se vor zidi pe pãmânt pentru facerea în faptã a lucrãrii cuvântului lui Dumnezeu. Nu vã îngrijoraþi voi. Nu va
fi greu. Se va lucra ca în cer. Numai tu, poporul Meu, sã fii,
tatã, pregãtit, cã te-am fãcut popor de fii ºi te-am învãþat sã
porþi hãinuþã cereascã, fiule Israele, cãci aºa cum a avut
Avraam soli cereºti cu el la masã, aºa vin Eu, Israele, vin cu
cerul la tine, ºi nu Mã fã, tatã, sã Mã întorc în cer cu lacrimi.
O, Israele, pace þie, tatã! Pace þie, mãi copilul Meu, cã
tu trebuia sã fii lucrat numai din pace dupã câtã pace þi-am
hãrãzit Eu þie.
Îmi iau copilaºii cei mai mici ºi Mã duc cu ei într-o cetate ca sã lucrez pace peste ea. Mergem o clipã în cetatea Cãprioru sã vedem dacã mai încape pacea Mea pentru ca sã fie
lucratã. Sã vedem dacã mai încape în ea sfialã sfântã, cinstire
duhovniceascã, bunã vieþuire ºi iubire între cei ce se adunã la
masa cuvântului Meu, din zi de odihnã în zi de odihnã.
O, poporul Meu, nimeni dintre sfinþi n-a avut ce ai tu
azi de la Dumnezeu. O, ºi ce rece eºti tu, Israele! Eºti rece,
tatã, ºi de aceea nu eºti tu cald, de aceea, pentru cã eºti rece,
ºi te-ai învãþat aºa ºi nu mai tragi la cãldurã. E mult timp de
când mãnânci tu la masa Mea, poporul Meu, ºi mereu þi-am
spus sã nu te mai ascunzi de Mine ºi de solii Mei în mijlocul
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tãu, ºi te-am învãþat sã-I mulþumeºti lui Dumnezeu când El îþi
mustrã pãcatul ºi neorânduiala ºi sã te apropii de cãldura Mea
când dau sã te dezgheþ ºi sã te încãlduresc.
Te-am învãþat, popor iubit, sã nu ieºi, tatã, din stânã.
Unde sunt cei ce s-au jucat de-a ieºitul pe drumurile lui Gog?
Iatã, aceºtia nu mai vin, ºi s-au fãcut defãimãtori, ºi s-au fãcut
stâlp de sare, ºi s-au fãcut sloi de gheaþã, cã n-au mai vrut sã
asculte de cuvântul Meu, ºi mai bine au lepãdat cuvântul Meu
decât drumul spre rãtãcire. Israele, Israele, fiule risipitor, de
ce te-ai dus sã te cheltuieºti cu lumea care-ºi cheltuieºte viaþa
ºi sufletul ºi trupul ºi timpul ºi mântuirea? Iatã, ºi creºtinul dã
sã se piardã pentru mâncare, pentru pofte, ºi se prinde iar în
robia pãcatului. O, Israele care ai plecat! Când te-am strigat
Eu, tatã, erai pe drumurile lumii, pe drumurile Sodomei ºi ale
Gomorei; erai mânjit ºi erai pe faþã murdar, ºi te-am strigat sã
vii ºi te-am curãþit Eu ca sã stai cu Mine, ºi tu iar ai plecat ºi
iar te-ai omorât. Se omoarã creºtinul singur, ºi nu mai e
creºtinul aproapele Meu. Se duce ºi se apropie de lume ºi nu
mai e aproapele Meu, cãci aproapele Meu este cel ce face
voia lui Dumnezeu.
Israele, Israele, þi-am spus, tatã, cã vin valuri de pieire
peste lume, pentru cã lumea e fãcutã din fiii pierzãrii. Iatã,
picur ploaie peste tine, Israele. Cuvântul Meu picurã peste Israel cum picurã ploaia peste pãmânt. Duhul Meu pluteºte
deasupra ta, Israele, ºi diavolul, tatã, vine sã-þi fure ce-þi dau;
îþi furã ºi te lasã sãrac ºi te face hoinar ºi te face fiu risipitor.
Poporul Meu, un picuþ mai înainte de serbarea ta cu
Mine cea de patruzeci de ani când Eu þi-am dat trãistuþã cu
seminþe sã mãnânci ºi sã creºti ºi sã te îngraºi în cele cereºti,
un picuþ mai din timp am rostit cuvânt ºi am spus aºa: «Vai de
cel ce moare mai înainte de deschiderea cãrþii!». ªi acum ce
sã spun de cel ce dã sã moarã cu viaþa pe masã, cu viaþa în
casã, de cel ce dã sã moarã dupã deschiderea cãrþii? Acela se
face iad, acela se dezbracã ºi umblã gol ºi se pregãteºte pentru
ziua sfâºierii.
Israele, Israele, rãmâi, tatã, în ascultare de Dumnezeu,
cã iatã cum vin. Vin sã te strâng la piept, ºi tu sã Mã simþi cine
sunt ºi ce sunt. Vin sã te învãþ sã Mã iubeºti ºi sã Mã strângi
ºi tu la pieptul tãu, ºi sã nu te faci desfrânat, poporul Meu. Sã
nu strângi, tatã, nimic la pieptul tãu în afarã de Mine. Þine-te
îmbrãþiºat cu Dumnezeu. Þineþi-vã îmbrãþiºaþi unii pe alþii în
iubire. Israele, nu te strivi frate pe frate cu neiubirea; nu fã,
tatã, lucrare de neiubire. Eu nu zic sã nu faci lucrare de urã,
ºi zic þie sã nu faci lucrare de neiubire între frate ºi frate. Þi-am
spus, ºi nu demult am spus aºa: «Vai þie, Israele, dacã vei mai
cãuta sã auzi sau sã ºtii sau sã vezi ce pãþeºte lumea!», ºi
acest cuvânt era sã nu mai umbli prin lume, tatã, sã nu mai iei
din lume sã aduci în casa ta, sã aduci în poporul Meu. În poporul Meu sã aduci numai cuvântul Meu, ºi sã-l rumegi, tatã,
dupã ce îl aduci, iar înãuntrul creºtinului sã ºi-l rumege fiecare dupã voinþã. Iar Scriptura aºa spune: «Pe cel fãrã de
orânduialã sã-l însemnaþi ºi sã nu mai aveþi nici o treabã cu
el, ca sã-i fie ruºine, dar sã nu-l socotiþi ca pe un vrãjmaº, ci
sã-l povãþuiþi ca pe un frate». Mãi Israele, dacã aºa s-ar lucra
în tine, tatã, Eu gata aº fi, aº veni, dar tu Îmi încurci venirea,
cã tu vrei sã judeci tu mai înainte de venirea Mea. Nu aºa,
tatã. Fã cum zice Scriptura, nu cum zici tu, cã tu nu te aduni
ca sã judeci când te aduni, ci te aduni ca sã mãnânci. Cine se
adunã la masã, se adunã ca sã mãnânce, ºi ia bine aminte la
acest cuvânt, poporul Meu, cã dacã l-am spus, spus rãmâne,
ºi el îºi va cere dreptatea sa în ziua sa, cãci fiecare cuvânt
rostit îºi are ziua sa de împlinire ºi de glorie.
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Am binecuvântat petecuþul de pãmânt prin care Îmi
lãrgesc încã lucrul ºi aºternutul Meu cu poporul Meu. Sã am
unde Mã aciua când pun masã þie, Israele, când vii la izvor,
tatã, cã iatã, setea îþi creºte, ºi dorul te miºcã, ºi dragostea te
desãvârºeºte, poporul Meu. Israele tatã, îþi doresc dragoste de
Dumnezeu, îþi doresc dor ºi îmbrãþiºare cu Dumnezeu. De
aceea fac faptã din cele dorite de Mine peste tine, ºi îþi fac,
tatã, grãdini de întâlnire ºi de sãrbãtoare pentru tine. Roagã-te
sã pot împlini peste tine cele ce-þi doresc, cãci într-o zi te voi
chema aproape, ºi tu vei pleca pe jos în ziua aceea, ºi când vei
ajunge, vei intra în odihna Mea, în cetatea Mea, ºi vei locui
în locaº de Ierusalim nou, dupã cum Eu îþi voi gãti, Eu ºi cu
tine alãturi, Israele. ªi vor veni neamurile sã vadã mlãdiþa cea
nouã ºi altoiul ei, dar deschide-þi auzul bine, cã iatã ce-þi
spun: nu vei veni bolnav, nu vei veni ºchiop, nu vei veni slãbãnog în cetate. Voi face o cetate cereascã pe pãmânt, ºi cetatea va fi lucratã din fii, nu din piatrã, nu din cãrãmidã, nu din
lemn aºa cum face omul bisericii din lume, care-ºi zideºte
turn de piatrã ºi zice cã este bisericã. Bisericã înseamnã fii,
asta înseamnã piatrã de bisericã, ºi vei fi casã Mie, poporul
Meu, ºi Eu îþi voi fi þie casã, ºi Eu îþi voi face þie casã. Vom
face ºi noi casã, dar mai întâi facem împãrãþie de cer, ºi dupã
aceea vom lucra ºi din piatrã, cãci piatra este a lui Dumnezeu,
ºi Domnul o sfinþeºte prin împãrãþie cereascã de piatrã neclãtinatã între cer ºi pãmânt.
Iatã cum se împlinesc cele rostite de Mine prin cuvânt,
cãci cei ce au bani fac turn de piatrã alãturi de piatra Mea cea
nouã de nou Ierusalim. Fac împãrãþie pãmânteascã cei ce au
bani. Mai face omul încã o datã un turn ca turnul Babel (Centrul Internaþional Ecumenic – Vulcana Bãi, n.r.), ºi se va da în el
drept Dumnezeu. Omul cu bani a luat o cãrãmidã cunoscutã,
a cumpãrat-o cu bani, ºi lângã ea zideºte cãrãmizi necunoscute, ºi iatã, se foloseºte omul de numele lui Dumnezeu, de cãrãmida cea cunoscutã cã ar fi a lui Dumnezeu, ºi se va da
omul drept Dumnezeu. Dar Eu am aici izvor din cer, ºi omul
care va veni va fugi de lângã turnul omenesc ºi va da sã guste
din izvor ºi va face omul alegerea, iar tu, poporul Meu, vei fi
luminã ºi te va alege omul de cãrare spre Dumnezeu; numai
tu sã fii pregãtit ºi aºezat înaintea Mea. Voi face din tine cãlãuzã, ºi îþi voi da cuvântul nãdejdii vieþii veºnice, ca sã-l dai
omului cel pãmântesc, cãci turnul ce îl face omul va avea izvor de bãuturi îmbãtãtoare ºi de mâncãruri pãgâneºti, dar la
tine va sticli izvorul vieþii veºnice, izvorul nãdejdii ºi mâncarea cuvântului lui Dumnezeu, care este ruptã din cele cinci
pâini ºi doi peºti, înmulþite prin cuvânt.
Se binecuvinteazã sãrbãtoarea de punere a troiþei de
nou Ierusalim în grãdina cea datã vouã de Domnul Dumnezeul vostru, cãci pãmântul va fi rãscumpãrat de Dumnezeu.
Se binecuvinteazã vremea cea bunã pentru ziua serbãrii însemnãrii grãdinii adãugate la trupul pãmântului cel nou. Se
binecuvinteazã poporul Meu care va veni sã ia din serbare, sã
ia Duh Sfânt, ºi bucurie sã ia. Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte
crucea cea de la intrarea în grãdinã, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. ªi va fi scris pe piatra aceea:
Fundaþia Sfânta Virginia, Cetatea Noul Ierusalim, ºi poporul
Meu se va zidi pe aceastã piatrã vie, ºi va fi viu poporul Meu
ºi bun pentru zidire. Ferice þie, fiule care vei fi bun pentru
zidire. Învaþã, Israele, zidãria, cã fiii lumii învaþã dãrâmarea.
Învaþã, poporul Meu, stingerea focului, cãci fiii lumii învaþã
lecþia arderii lumii. Smulge focul de pe tine ºi din ograda ta,
cãci foc înseamnã tot ceea ce este trecut prin foc, ºi care arde
când ia foc. Fã-te sãnãtos, poporul Meu, fã-te, tatã, sãnãtos ºi

ieºi din foc, ieºi din mijlocul focului, cãci omul a vândut foc
pe bani, ºi tu ai cumpãrat ºi ai stat învelit cu foc ºi n-ai vrut
sã Mã crezi, cã mereu þi-am spus ºi n-ai crezut. Vezi tu, Israele, ce înseamnã sã ai Duh Sfânt peste tine? Poate cã tu n-ai
crezut când Eu þi-am spus cã cobor peste tine Duh Sfânt ºi cã
te învãluiesc în Duhul Sfânt. Pânã acum n-ai avut, dar acum
ai, cã dacã nu aveai, nu puteai nici acum împlini lucrarea
Mea. Vezi ce înseamnã Duh Sfânt în tine? Cu El poþi sã dai
rãul de la tine; cu El poþi sã arunci focul; cu El poþi sã arunci
pãcatul; cu Duhul Sfânt, poporul Meu. Aºa þi-am spus: «Israele, ia, tatã, pe tine cãmaºa Duhului Sfânt ºi pune-þi peste
ea cingãtoare, ca sã nu þi-o ia vântul». ªi iatã, nu þi-o ia, cãci
vântul a venit de la Mine, a venit sã sufle pleava de la tine, a
venit sã sufle focul de la tine, a venit sã sufle pãcatul de pe
tine ºi tina de pe tine, ºi nu þi-a luat vântul cãmaºa, ºi o ai pe
tine. Cu ea sufli ºi tu, ºi cu ea poþi sã faci ce-þi cer Eu pentru
viaþa ta, pentru scãparea ta.
Sã nu cruþi, fiule, nici un fir de foc. Sã nu mai piteºti
prin vreun colþ ca sã opreºti. Scoate-l afarã, cã e foc, tatã, e
foc trecut prin foc, cã Eu spuneam sã nu mai porþi foc, ºi creºtinele îºi fãceau rochii înflorate de mãtase, ºi îºi fãceau marame înflorate ºi aºternuturi pãgâneºti în paturile lor. Dar vom
face cãsuþe albe ºi curate ºi necolorate ºi vom respira în ele
aerul Duhului Sfânt ºi vom scãpa de vinã, cãci toate cele dureroase vor fi atunci uitate ºi osândite la uitare. Amin.
Îi trebuia creºtinului hambare ºi tronuri? Nu, tatã, nu-i
trebuia. Creºtinului îi trebuia pe Dumnezeu ºi pe Duhul Sfânt,
iar toate celelalte se cereau numai pentru trebuinþa cea fireascã. Ceea ce a avut creºtinul pânã acum a fost nu cele dupã firea
creºtinã, ºi s-a asemãnat creºtinul cu lumea cea pãgânã la port
ºi la stat ºi la avut. Dar acum fã-þi aripi, Israele, cã asta înseamnã sã ai tu aripioare. Îþi erau mici ºi rupte aripioarele ºi
nu puteai zbura din loc în loc dupã Dumnezeul tãu. Aveai, tatã,
animale, pãsãri, avere, aºternuturi plãcute þie, aveai împodobituri, aveai zorzoane în casã ºi afarã ºi pe gard ºi pe tine, ºi
toate îþi înãbuºeau zborul ºi îþi rãpeau timpul, ºi munceai la
lume ca sã-þi dea lumea bani ºi sã te ajustezi ºi tu în rând cu
lumea, ºi Eu te-am tot aºteptat sã-þi piarã pofta ta ºi sã iei pofta
Mea în pântecele inimii tale ºi sã faci voia Mea, Israele, cã
dacã ai fãcut copii, iatã, acum plângi ºi spui ca Scriptura care
zice: «Fericiþi cei ce n-au purtat copii în braþe», cãci copiii
sunt rod al pãcatului tãu ºi sunt robi ai aceloraºi pãcate ale
lumii, ºi te doare ºi pe tine ºi pe Mine de rodul tãu. Lasã, tatã,
sã te doarã, cã durerea a mai rãmas sã te salveze, cãci bucuria
cu Mine n-ai mâncat-o cu folos la vremea ei. Acum fã-te mic
în mâna Mea, ca sã te pot plãmãdi om nou, dupã mãsura cerului, dupã mãsura îngerului, nu dupã mãsura omului; sã te fac
om înaripat cu Duhul Sfânt, purtat în corabia salvãrii.
Acum te las hrãnit cu cuvânt. Pace þie! Israele, pace þie,
tatã! Te voi strânge din zi în zi mai mult la pieptul Meu, la
pieptul ieslei Mele, dar sã nu te laºi greu pe pieptul Meu, tatã.
Sã nu fii greu, sã nu te laºi greu, cãci pieptul grãdinii Mele
este din trup. Fii atent ce-þi spun, ºi sã înþelegi ce-þi spun.
Pieptul Meu este trup în grãdinã. Sã stai alipit ºi nu deasupra.
Sã nu stai pe el. Sã stai doar alipit, ºi sã stai ca Ioan, cel alipit
de pieptul Meu, ºi sã ajuþi pe Domnul, ca Ioan, fiule de azi.
Binecuvântatã sã fie întâlnirea cu care vin la voi sã
pecetluim grãdina care va prinde acum trup nou. Rugaþi-vã la
Mine sã aduc soare ºi cald, sã aduc bucurie de sãrbãtoare,
cãci prin post ºi rugãciune voi face minuni cu tine, poporul
Meu, fiindcã aºa þi-am fãgãduit. Amin, amin, amin.
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V

ine Domnul Iisus Hristos cu oaspeþi cereºti în
grãdinã. Domnul bate la poartã, Domnul glãsuieºte din poartã, ºi cuvântul Sãu intrã pe porþi de slavã, intrã
din vãzduh în vãzduh, ºi face Domnul vãzduhuri noi. Amin.
Eu sunt, fiilor. Eu sunt. Amin, amin, amin. Vã trezesc
din timp, dinainte de zorii dimineþii de serbare, cã vine poporul Meu la izvor ºi îi gãtesc sã mãnânce, gãtesc masã lui
Israel.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aºa
vin Eu când vin. ªi cum mai vin? Ce vã spun Eu când vin?
Pace vouã, vã spun. Pace în grãdina Mea! Amin, amin, amin.
Luaþi ºi daþi lui Israel pace, cã mare este numele Israel. Ferice
poporului care poartã acest nume, cã mare este numele Israel.
O, fiilor, limba Mea este cereascã. Scrisoarea Mea este
din Mine, ºi Eu aºa grãiesc, ca din cer, nu ca de pe pãmânt.
Vorbirea cereascã este mereu cu stãruinþã în ea, cu trezire în
ea, cu limbã cereascã în ea, cu limbi cereºti peste Israel, cã
numai cu Israel vorbeºte cerul.
Pace þie, Israele, þie, poporul Meu! Pace þie, celui ce
stai cu credinþã înaintea Mea! Eu cu stãruinþã cuvintez peste
tine, iar tu sã iubeºti limba Mea cereascã. Þie sã nu-þi placã
vorbirea cea ca pe pãmânt, ºi sã-þi placã limbajul cel din cer,
care vine cu Mine pânã deasupra ta ºi te cuprinde ºi îþi furã
inima din tine ºi o ia întru sine, ca sã te ajute sã-L iubeºti pe
Dumnezeu ºi sã stai în El, Israele.
Ia sã-þi spun ce vãd Eu pe pãmânt. Vãd pe câte cineva
cã scrie o scrisoare frumoasã unei fiinþe pe care n-o cunoaºte,
ci doar a auzit de ea. Îi scrie frumos ºi cu iubire ºi cu dor ºi
primeºte scrisoare de rãspuns cu iubire, ºi dorul creºte între
cei doi, ºi cei doi încep sã se cunoascã prin scrisori, ºi încep
sã se vadã unul pe altul cu duhul lor, ºi vine apoi ziua sã-ºi
dea întâlnire, ºi se întâlnesc ºi se cunosc, ºi bucuria îºi împlineºte dorul, ºi totul vine la arãtare, la vedere. Aºa îþi scriu Eu
þie din cer pe pãmânt, ºi le dau poºtaºilor scrisoarea, ºi ei o
aduc la tine, ºi tu te laºi cuprins în Mine ºi îþi hrãneºti dorul,
tatã, ºi grãbeºti ziua întâlnirii Mele cu tine pe pãmânt, cã tu
eºti locuitor pe pãmânt, ºi Eu strãbat cerurile pânã la tine ºi
Mã fac cuvânt pe masa ta ºi stau nevãzut de tine pânã la
iubirea cea desãvârºitã, pânã ce tu te vei desãvârºi în Cel ce
te poartã spre El prin cuvântul Sãu cel ceresc, prin graiul Sãu
cel ceresc înaintea ta. Aºa am avut mereu lucru peste Israel,
dar ca azi niciodatã n-am lucrat de aproape, cãci aproape este
întâlnirea Domnului cu cei de pe pãmânt care stau în numele
Lui înaintea Lui.
Nu mai ºtie omul drumul lui Dumnezeu înspre om, cã
omul are altã iubire, omul iubeºte ce are ºi ce-ºi face. Dar tu,
Israele, eºti poporul Meu, ºi ai ungere ºi alegere aleasã ºi ºtii
toate de la înþelepciunea cea de sus. Fii atent, ca sã înþelegi
cine ºtie ºi cine crede ºi cine este ales. Ales este cel ce are ungere de sus. Pavel, apostolul Meu, pânã n-a luat ungere de la
Mine n-a ºtiut de sus, ºi a ºtiut de jos. Fãrã ungere nu se poate
ºti de sus. Nu se poate credinþã în acest cuvânt venit pe nori
de sus pânã nu ai ungere ºi atingere cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lui Israel. Fii priceput, popor iubit, cã mulþi pe pãmânt
zic cã ºtiu din descoperiri, dar ei zic adevãrul lor, iar descoperirile lor vin de la trup ºi de la sânge, nu de la Duhul Sfânt
al Treimii Dumnezeieºti; vin de la duhul lor, nu de la Duhul
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lui Dumnezeu. Aceºtia sunt cãlãuziþi de duhul lor, de dorul
duhului lor, cã fãrã ungerea Duhului Sfânt nu ai de la Duhul
Sfânt. Apostolul Pavel pânã n-a primit ungere de la Duhul
Sfânt n-a putut fi lucrãtor din cer, ºi am lucrat apoi mereu
peste el ca sã nu se trufeascã pentru ungerea lui de sus, ca sã
nu se fãleascã el cu ungerea, ci ca sã se fãleascã ungerea de
el. Aºa ºi tu, popor uns de Dumnezeu, sã nu te trufeºti, tatã,
de ungerea ta de la Mine, ci sã laºi ungerea sã se bucure de
tine, cã altfel primeºti bold de la satana, de la îngerul rãu, care
te înþeapã cu trufia. Sã nu te înþepi în acest bold aºa cum
pãþesc oamenii care se înþeapã în însuºi boldul lor, în boldul
descoperirilor duhului lor. Tu ai descoperirea Mea cu tine, tu
nu ai descoperiri de ale tale. Tu eºti altceva pe pãmânt. Tu,
tatã, nu eºti ca fiii oamenilor. Tu eºti al lui Dumnezeu, ºi Lui
Îi slujeºti; El þie, ºi tu Lui.
Sã nu Mã laºi sã pier, fiule. Sã Mã þii viu, poporul Meu.
Sã nu Mã dai la moarte ºi în vremea aceasta. Dar tu eºti mic,
ºi ºtii de la Mine sã te faci micuþ în braþul Meu, ca sã nu ºtii
rãutatea omului mare, care Mã rãstigneºte cu ascuþimea duhului lui. O, cine ºtie sã Mã rãstigneascã pe Mine mai bine
decât cei pricepuþi, mai bine decât cei ce-Mi citesc în voile
Mele fãrã sã le ia pe ele înãuntrul lor? Cine, tatã, a fãcut rãstignirea Domnului? Pilat sau Irod? Ei nu se pricepeau cine
sunt Eu ºi de unde venisem. Ei ºtiau ale lor, nu ale Mele, dar
preoþii ºtiau, cã citeau ºi învãþau de Dumnezeu, ºi nu s-a
priceput nimeni ca ei sã Mã dea la rãstignire. Ei n-ar fi dat
scaunul lor nici lui Dumnezeu, ºi iatã cine au fost cei mai rãi
oameni ºi pe atunci. Preoþii au fost cei mai rãi, cei mai rãtãciþi
de la calea dreptãþii. Nu cã n-au crezut cã Eu sunt Dumnezeu,
dar au þinut la împãrãþia lor, care era întru nedreptate, ºi n-au
voit sã deschidã uºa ca sã li se vadã casa, cãci casa lor era
numai aur ºi podoabe ºi argint ºi vase scumpe, strânse în loc
neumblat, în loc de nepãtruns, aºa precum era scris în prooroci. O, ºi ce osândã ºi-au proorocit cu însãºi limba lor, cã au
spus cã dacã Mã vor lãsa sã propãºesc cu cele din cer, vor
veni romanii ºi le vor lua þara ºi neamul. De unde, tatã! cã
dacã M-ar fi primit, ar fi devenit popor de neînvins pe pãmânt, cã nimeni nu poate face rãu celui ce stã sub cortul lui
Dumnezeu, celui puternic în Dumnezeu. Uitaþi-vã voi cu
Mine peste cei de azi care au luat cuvântul lui Dumnezeu:
cine au fost cei mai rãi, cei mai strãini, cei mai reci? Preoþii
au fost. Numai ei n-au avut putere sã se plece, sã se bucure de
cuvântul Meu; numai ei, tatã; ca ºi atunci, numai ei. Numai ei
dau sã aþâþe gloatele împotriva adevãrului, numai ei rãstignesc adevãrul, ºi iatã, s-au vândut pentru bani ºi pentru bogãþii ºi pentru împãrãþie din paie, ºi paiele la o furtunã se
rãvãºesc ºi nu rãmân, ºi la un trãsnet din cer ard ºi nu mai
sunt, aºa precum poporul Israel a cãzut rob romanilor care
i-au dat foc ºi care l-au rãvãºit pe toatã faþa pãmântului. Dar
am scos din el pe cei ce au crezut ºi i-am fãcut mãnunchi în
poala Mea ºi le-am spus sã fie sare bunã de sãrat, ºi au fost ºi
au lucrat pe Domnul, ca sã aibã neamurile pãmântului pe
Domnul, ca sã ai tu azi, poporul Meu.
Tu, fiule, sã iubeºti neamul din care am ieºit Eu, din
care au ieºit apostolii, cã poporul evreu a fost poporul Meu,
ºi rãmãºiþa lui cea credincioasã a rãmas poporul Meu, cãci din
trup, rãmãºiþa s-a fãcut duh, ºi a lucrat Duh Sfânt pe pãmânt
ºi L-a dat neamurilor pãmântului, ca sã fie creºtin pãmântul,
cãci peste tot Hristos a fost vestit de cei rãmaºi creºtini în
Israel. Eu Mã voi îndura de Israel, cãci prin prãbuºirea lui tu
ai locul lângã Mine, dar sã te rogi sã se trezeascã ºi el ºi sã se
uite la tine, cel ce eºti cu Fiul lui Dumnezeu, ºi sã Mã ia de
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moºtenitor de la Tatãl ºi sã-i rostesc iertarea. Amin. Roagã-te,
Israele, roagã-te pentru Israel cel dupã trup, cã el a purtat numele lui Dumnezeu pe pãmânt, fiindcã din neamul lui a
rãsãrit credinþa în Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis.
Aºa le-am spus la cei iubiþi ºi aleºi ºi unºi din Israel:
«Când vã rugaþi, aºa sã ziceþi: Tatãl nostru, Care eºti în cer,
sfinþeascã-se numele Tãu ºi împãrãþia Ta din cer pe pãmânt»,
ºi i-am învãþat sã se roage în miez de noapte cu stãruinþã, cãci
aºa le-am adãugat: «Care om dacã vine un prieten în miez de
noapte ºi bate sã-i cearã, ºi sã nu-i dea mãcar pentru îndrãzneala lui de a bate în miez de noapte?». Îndrãzneºte, poporul
Meu, bate, tatã, în miez de noapte, cã e noapte ºi ziua, nu
numai noaptea. Dar tu bate noaptea, în miezul ei, bate cu îndrãznealã, cã Eu îþi voi da pentru îndrãzneala ta, cãci prietenul
care bate noaptea la tine ca sã-l primeºti ºi ca sã-i dai pâine, Eu
sunt, Israele. Eu sunt Cel ce bate noaptea ca sã-L primeºti, cã
nu mai am, tatã, adãpost ºi nu mai gãsesc pe nicãieri vreo
streaºinã ºi vreun colþ de pâine, mãcar de ar fi uscatã. Pâinea
pe care o cer Eu noaptea este veghea ta, este rugãciunea ta
proaspãtã, pâine proaspãtã, pâine caldã, cuvânt cald, încãlzit cu
dragostea ta de Dumnezeu, cã ai nevoie de Dumnezeu în miez
de noapte, ºi nu te teme ca preoþii care s-au temut cã le iau
romanii þara ºi neamul. Nu, tatã, tu sã fii ca cei ce au crezut din
Israel, cã iatã ce fac cu tine: plãmãdesc ungere sfântã, ungere
nouã, ºi pe cea dupã lege o lepãd, cã e uscatã, e zvântatã ºi nu
se mai cunoaºte, e ºtearsã prin faptele legii omului. Eu am
nevoie de unºi de ai Mei pe pãmânt, ºi are ºi pãmântul nevoie.
Plânge pãmântul dupã ungere, dupã picior de om sfânt, care
pãzeºte poruncile lui Dumnezeu între oameni.
E mare rãzboi pe pãmânt, mare cum n-a mai fost de
când sunt veacurile ºi nici nu va mai fi. Ce rãzboi poate fi mai
mare ca rãzboiul care nu se vede ºi lucreazã în tihna lui? Cã
iatã, ºi tu, Românie, nu ºtii ce robitã eºti. Eºti robitã, tatã, ºi
tu nu te scoli sã te scuturi de duºmani. Nimeni nu te scoalã ca
sã lupþi, cãci strãjerii tãi dorm, ºi tu eºti robitã. Pânã acum
veneau cu arme ºi cu trupe de rãzboi, veneau turcii, veneau
nemþii, veneau hunii ºi tãtarii, ºi tu îi vedeai ºi te sculai ºi îi
alungai când puteai, iar când nu puteai, le dãdeai tribut de
robie pânã ce-Mi întindeam Eu mâna ºi te scoteam de sub
piatrã. Aºa am fãcut, dar azi nu mai vezi duºmanul, cã e rãzboi nevãzut, ºi îþi suge duºmanul ºi sufletul, nu numai trupul.
Acum nu mai e rãzboi cu arma peste tine. Acum banul e
arma, ºi cu banul te înºealã ºi te cumpãrã strãinul ºi te murdãreºte cu ce-þi dã ºi îþi otrãveºte suflarea, ºi tu nu ºtii ce
mãnânci ºi ce bei pe banii tãi. Eºti plinã de duºmani, iubito,
ºi abia mai sufli, cã sufletul tãu sunt Eu, purtat de cei ce Mã
iubesc. Cã te-a învãþat strãinul sã gândeºti ca el ºi cum vrea
el, ca sã te poatã stãpâni ºi sã-þi sugã vlaga. Numai minciuni
au învãþat copiii tãi în ºcoli, ºi azi nu-þi mai cunoºti povestea
neamului tãu, cãci neamul tãu de la început era plãcut lui
Dumnezeu, ºi nu era înapoiat, ºi a venit omul cel nou al vremii de azi ºi i-a pus nume de primitiv celui de demult. Dar ce
este acest cuvânt: primitiv? Acest cuvânt este minciunã, tatã.
O, poporul Meu, de aceea îþi spuneam Eu cã nu e bunã ºcoala
de pe pãmânt, ºi iatã, cel ce a învãþat minciunã în ºcoalã stã
ºi azi în numele dreptãþii, ºi nu pot curãþi duhul minciunii din
pieptul omului. Mai primitiv ca omul de azi n-a fost pe pãmânt de când e veacul, ºi nici nu va mai fi. Mai orfan ca omul
de azi n-a fost orfan pe pãmânt, ºi mai mare rãzboi ca rãzboiul de azi nu mai poate fi altul. Pânã acum venea turcul cu
arme, ºi acum vine mascat ºi vopsit ºi suge ºi pleacã sãtul, ºi
în urma lui lasã numai fum ºi murdãrie de duh rãu, ºi calcã
peste tot murdar ºi strãin peste þara alegerii Mele.

O, poporul Meu, rãu este de cetatea peste care nu este
cuvânt de prooroc, cã aceea este sub sabie, ºi n-are cine s-o
anunþe, n-are cine s-o trezeascã din cer. Dar iatã, cuvântul Meu
va prooroci peste rãu ºi peste minciunã ºi va da sã trezeascã pe
cei ce dorm cu sabia întinsã deasupra lor cu ameninþare.
Omul primitiv este omul care nu-L are pe Dumnezeu.
Dacã acest cuvânt este adevãrat, iatã, acesta este rostul cuvântului primitiv, cã adevãratã este istorioara cea de pe pãmânt despre Mine, Domnul, Care eram casnic cu familia
creºtinã ºi smeritã, ºi nu este pildã aceastã istorioarã, ci este
adevãr dumnezeiesc între oameni, ºi a rãmas doar pilda lui.
Eram casnicul familiei creºtine ºi aveam adãpost în casa
omului, ºi se spune cã era o familie de oameni iubitori de
Dumnezeu. Un om avea femeie ºi doi copilaºi, ºi trãiau iubind pe Dumnezeu ºi în mulþumire mare. Îºi fãcuserã o cãsuþã, un adãpost de vreme rea, ºi intraserã în el ºi trãiau fericiþi
de pe o zi pe alta. Aveau un pat din lemn pe o parte a cãsuþei
ºi se odihneau în el cu toþii. În alt colþ îºi fãcuserã o sobicã de
lut, sã-ºi facã focul în vreme de frig, ºi mai aveau în cui o
mesicã, ºi o luau sã punã pe ea mãmãliguþa ºi udãtura ºi ce
mai aveau ei din darul lui Dumnezeu. ªi se strângeau în genunchi pe lângã mesicã ºi întindeau cu bucãtura în blid ºi se
aplecau pentru fiecare bucãturã. Se aºezau ºi se sculau cu
rugãciune ºi cu mulþumire de la masã, ºi apoi luau mesica ºi
o puneau în cui, ºi vorbeau de Dumnezeu, ºi vorbeau cu
Dumnezeu, ºi Dumnezeu era cu ei pe pãmânt. ªi M-am fãcut
om ºi M-am dus în casa lor ca sã fiu casnicul lor, ºi ei M-au
primit, ºi dormeam cu ei ºi mâncam cu ei ºi Mã înveseleam
cu ei ºi cu Duhul lui Dumnezeu în casa lor ºi în traiul lor. ªi
a venit o vreme rea peste casa lor, peste inima lor. Duhul rãu
nu s-a bucurat de cãsnicia Mea cu ei ºi a urzit ispitã ºi M-a
scos de la ei din casã, cãci într-o zi a bãtut la ei un om bogat
din sat ºi l-a rugat sã meargã sã-l ajute la lucru, cã-i va plãti
pentru ajutor. Iar el, om blând ce era, s-a dus sã ajute pe cel
ce l-a rugat, ºi a vãzut el atunci cum trãieºte cel bogat ºi ce
are în casã. ªi când a terminat lucrul, a luat plata ºi a mers
acasã ºi a spus ce a vãzut la bogat, ºi cu banii s-a dus ºi a luat
un pat mai bun, mai frumos, mai moale, ºi l-au pus în locul
patului lor din casã. Eu când am vãzut cãldura inimii lor pentru patul cel bun ºi nou, M-am simþit sãrac de iubirea lor ºi
M-am sfiit, ºi nu M-am mai culcat cu ei în pat, cã ei aveau
altã bucurie. Eu stãteam alãturi de patul lor cel nou, ºi ei se
strângeau în pat ºi se bucurau, cã-ºi ziceau cã i-a ajutat Dumnezeu. ªi s-a dus iar ºi a lucrat, ºi ºi-a luat ºi o masã mai mare
ºi mai luxoasã, ºi au pus-o în mijloc, iar Eu M-am tras mai în
lãturi. Au mai adus ºi scaune, ºi alte lucruri, ºi casa lor s-a
umplut, ºi Eu M-am tras la uºã. Mã rugau ºi ziceau: „De ce,
Doamne, nu mai stai pe pat, pe scaun, pe ladã? De ce stai la
uºã?“. Eu ziceam cã nu am loc, ºi de aceea nu stau. Bucuria
lor creºtea pentru ceea ce aveau ºi strângeau. Munceau ºi îºi
fãceau ce le plãcea lor, ºi Eu am ieºit îndurerat ºi n-am mai
încãput casnic în cãsnicia lor. Ei n-au simþit durerea Mea, ºi
ziceau mereu: „Doamne, Îþi mulþumim cã ne-ai ajutat ºi cã
ne-ai dat atâtea ca sã avem“. I-am lãsat sã-ºi aleagã iubirea,
ºi ei ºi-au ales iubirea de sine. Eu eram de-acum mic în inima
lor, mic ºi tot mai mic, ºi Mã foloseau doar pentru obiceiul lor
cel dintâi de a mulþumi Domnului pentru toate. Aºa rãmâne
omul orfan de Dumnezeu. Aºa rãmâne omul singur ºi în
duhul lui, prinzând curaj omenesc, pierzând frica de Dumnezeu ºi iubirea de Dumnezeu, bogãþia cea mai de preþ între
bogãþii.
O, poporul Meu, frumos îi mai stãtea omului care se
strângea lângã mãsuþa cea scundã, în genunchi pe lângã ea. Se
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asemãna omul cu pasãrea, care ridicã în sus cãpuºorul dupã ce
înghite apa, în semn de mulþumire lui Dumnezeu. Omul fãcea
plecãciune cu trupul ºi îngenunchere pentru fiecare bucãturã,
în chip de mulþumire cãtre Cel ce dã spre fiinþã. Þinea omul
mesica în cui, în semn de respect pentru lucrul sfânt, cãci
mesica era obiect sfânt, pe care omul rupea pâinea, ºi îºi punea
pe ea hrana de la Dumnezeu. Acela nu era om primitiv, ºi era
om sfânt, ºi avea de avere pe Dumnezeu, ºi era bogat în har ºi
în cuvânt. Dar azi nimeni nu mai are pe Dumnezeu prin har.
Nu mai este, tatã, loc în casa omului pentru Dumnezeu. De
aceea te-am crescut Eu pe tine, Israele nou, ºi te-am învãþat,
tatã, sã te întorci la Mine ºi sã Mã iei pe Mine în casa ta ºi în
viaþa ta, ºi în haina ta sã Mã iei ºi sã Mã încãlzeºti, cã mult te
iubesc Eu pe tine, cel de azi care Mã ai pe Mine. Cautã, poporul Meu, sã lucrezi ce am lucrat Eu, ºi sã nu lucrezi ce lucreazã omul, cã omul, tatã, ai vãzut ce þi-am zis, îºi face azi
una, mâine alta, ºi uitã ce trebuie sã ºtie ºi sã facã.
E forfotã mare pe pãmânt, poporul Meu, ºi tu acum eºti
înfãºurat în har ºi nu mai poþi cu omul de pe pãmânt. Omul de
azi e obositor pentru Mine ºi pentru cei ce sunt cu Mine, e
greoi ºi se lasã greu ºi nu ºtie sã se lase ajutat de cel cu har
curat ºi cu mâini curate. Mi-e milã de tine, copilul Meu, când
vãd cã te apasã duhul care vine de la om, dar trebuie sã semãnãm, tatã, ºi sã terminãm de semãnat, ca sã nu zicã nici un trup
cã n-am bãtut ca sã Mi se deschidã. Aºa eram ºi Eu, suferind
printre oameni, dar trebuia sã lucrez ce aveam de lucrat. Fã-þi,
fiule, adãpost din cuvântul Meu ºi împlineºte-te sub acest
adãpost. Împlineºte degrabã cuvântul pe care þi-l aduc, cãci
cine nu împlineºte, acela se numeºte necredincios în cuvântul
Meu. O, vine o furtunã ºi vine un trãsnet lucrat de Dumnezeu
pentru tot ce este fãrã Dumnezeu. Vezi sã nu ai nimic în hotarele tale, sã nu ai din cele la care trage focul.
Unge-þi, Israele, uºorii uºii cu ascultare, tatã, ºi nu te
mai purta pe cale lângã omul din lume, lângã fiii pierzãrii,
care lucreazã numai pierzare peste lume. Zi ºi noapte îºi lucreazã pierzarea omul, ºi nu ºtie omul la ce munceºte. Dar tu
sã fii treaz în aºteptarea Mea, cã vin sã te pun sub acoperãmânt dacã te voi gãsi veghind, veghind în miez de noapte,
cerând în miez de noapte. Dar sã nu-Mi ceri bogãþii ºi lucruri
lumeºti, ºi sã-Mi ceri smerenie ºi ascultare ºi iubire ºi pâine
din cer, ºi sfinþenie sã-Mi ceri, cã Eu am cele ce sunt veºnice,
dar ai grijã, tatã, ai grijã mare sã nu înjugi la carul tãu vite de
douã soiuri, cã nu este voie de la Dumnezeu sã faci aºa.
Mereu te învãþ. Sã nu te superi, tatã. Ce altceva sã-þi
dau? Îþi dau învãþãturã, ca sã fii copil deºtept ºi treaz. Sã nu-þi
mai cumperi foc, Israele, copilul Meu. Ai vãzut, tatã, cum îºi
cumpãrã lumea foc la pachet. Lumea fumeazã, toatã lumea
fumeazã ºi are foc cumpãrat. Vezi sã ºtii ce înseamnã sã cumperi foc. Sã nu mai cumperi nimic fãcut din foc, ca sã nu te
asemeni cu lumea care fumeazã. Sã-þi cumperi numai lucruri
sfinte, Israele, sã ai numai lucruri sfinte în casã ºi pe tine;
lucruri sfinte ºi smerite, ca sã nu-þi pui inima la ele ºi sã-L uiþi
pe Cel ce te iubeºte din cer, cã vreau sã vin cu tot cerul ºi sã
stau cu tine pe pãmânt, poporul Meu. Pãmântul e fãcut de
Dumnezeu, nu de om, ºi omul l-a umplut de pãcat ºi l-a luat
în stãpânire, dar voi începe sã-l scot din robie ºi sã-l pun la
sfinþit, ºi cu tine voi începe, dar Eu îþi spun cã am ºi început.
Încet, încet, dar am început. Încet, cã Eu nu sunt bogat în aur
ºi în bani, ºi omul cere sã-i plãtesc ca sã-Mi iau înapoi cele
fãcute de Mine. Omul lumesc nu meritã sã stãpâneascã pãmântul lui Dumnezeu, iar tu, cel ce Mã iubeºti, îi plãteºti,
tatã, omului lumesc ºi lumina zilei, de parcã el þi-o dã, de parcã el e Dumnezeu. Dar Eu þi-am rostit mari fãgãduinþe, numai
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tu, poporul Meu, sã Mã asculþi, ca sã ajungi pânã în cetatea
spre care nu vei cãlãtori cu maºina sau cu trenul sau cu avionul, ci vei cãlãtori cu pasul tãu, cu mersul tãu împreunã cu
Dumnezeu.
O, popor bogat în fãgãduinþe, fii atent, ca sã cunoºti
vremea lor, cã Israel n-a cunoscut când a venit vremea fãgãduinþelor fãcute prin proorocii Mei. Fii iscusit la înþelepciune,
cã þi-am fãgãduit ce n-a avut omul pânã acum. Încet, încet vin
cu cele fãgãduite, dar sã te gãsesc plin de iubire, popor iubit.
Iatã, te strâng mereu ºi lucrez peste tine aºa cum un grãdinar
îºi lucreazã pãmântul. Te lucrez, Israele tatã, ca sã dai rod. Te
sap, te greblez, te ud la vreme, te încãlzesc ºi vreau sã te
strâng în poala Mea, în împãrãþie de cer pe pãmânt, cã în cer
am împãrãþie, dar acum Îmi fac pe pãmânt, ca sã trec ºi pãmântul în cele ce sunt sfintele lui Dumnezeu. Amin.
Iatã încã o pãlmuþã de pãmânt. Cobor acum cu oaspeþi
cereºti, cu arhierei cereºti, cu apã cereascã, cu mir ceresc, cu
cuvânt, sã ungem aceastã bucãþicã de pãmânt, ca sã fie pentru
cer. Îmi iau copiii din grãdinã ºi pe poporul Meu ºi însemnãm
cu binecuvântare acest bulgãraº de pãmânt.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte semnul cu care am însemnat pãmântul cel rãscumpãrat de la om. Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte crucea cea întreit lucrãtoare care va sta de strajã ºi de
semn între cer ºi pãmânt peste acest loc însemnat azi, ºi acest
pãmânt se va numi cu numele Dumnezeului lui Israel, Care
lucreazã peste pãmânt aºa cum a lucrat prin numele lui
Avraam, Isaac ºi Iacov, cãci cei de azi prin care lucrez tot
Israel se numesc, fiindcã Eu am sãdit ºi am fãcut sã creascã.
Amin, amin, amin.
ªi vei veni, poporul Meu, ºi ne vom întâlni în aceastã
grãdinã ºi vom mânca din cer împreunã, tatã; Eu ºi cu voi la
masã cereascã, copii ai poporului Meu.
Israele, Israele, în curând voi coborî în grãdina Mea cuvânt pentru omul cezarului. Mã voi duce sã-i spun despre lucrul Meu peste România, ºi de aceea spun: pace þie, grãdiniþa
Mea de fii! Pace ºi duh pregãtitor înaintea Mea, ca sã vin cu
cuvântul proorocesc peste România Mea ºi peste cei ce stau
stãpâni peste ea. Voi veni purtat de aripile slavei nevãzute ale
îngerilor ºi ale heruvimilor ºi ale arhanghelilor, iar voi, copii
veghetori, veþi simþi fâlfâitul aripilor cereºti când voi veni sã
zdruncin din temelii duhul celor ce stau stãpâni peste þara
Mea, peste pãmântul cel ce va sã fie ºi va sã stea înaintea
Mea. Voi, fiilor, îmbrãcaþi-vã în sfinþenie ºi în cãmaºã de har,
cãci vouã v-am fãgãduit cã voi face din voi luminã pe pãmânt
ºi cãlãuzã pentru omul lumesc care va cãuta scãpare la Dumnezeu. Voi, fiilor, cãutaþi sã fiþi sãraci de cele pãmânteºti, care
nu sunt pentru creºtini. Voi, fiilor, cãutaþi sã Mã aveþi pe Mine
casnic cu voi, ºi hãinuþa harului sã vã fie cãpãtâi când vã
odihniþi ºi când vã sculaþi. Voi, fiilor, cãutaþi sã aveþi o singurã cãmaºã, cãmaºa lui Iisus Hristos, Care S-a întors la voi
ca sã vã îmbrace cu har. Voi, fiilor, sã nu slujiþi la idoli ºi la
plãceri ºi la împodobituri ºi la mâncãri ºi la bãuturi ºi la trai
asortat, cã iatã în ce trebuie sã fiþi bogaþi: în har, fiilor. O, fii
ai lui Dumnezeu, iubiþi lucrarea harului. O, copii ai Ierusalimului nou, iubiþi lucrarea celor fãgãduite de Mine vouã, iubiþi
cele ce nu se vãd, cã vin spre arãtare.
Mergi, Israele, mergi. Mergi, tatã, cu credinþã în cele
fãgãduite þie de Dumnezeu. Mergi, fiule Israele, spre þara
fãgãduinþei, cã ea merge spre tine. Mergi cu paºi curaþi ºi
scuturaþi bine de cele omeneºti, cãci paºii tãi vor pãºi în cetate
ºi vei fi mare cu Mine ºi vei creºte. Amin.
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Creºti, Israele, creºti. Creºti, tatã, cãci toate se vor micºora înaintea Mea ºi a ta, ºi tu vei creºte prin slava Mea.
Creºti, tatã, creºti, Israele, creºti, ºi te uitã cum creºti dacã-þi
spun sã creºti, cãci cuvântul Meu se împlineºte întru tine.
Creºti, Israele, creºti, cã totul se pleacã pe unde treci când tu
creºti. Creºti mãricel ºi învoiniceºte-te cu harul Duhului
Sfânt, cã mare lucrare avem de zidit între cer ºi pãmânt.
Creºti, tatã, cã iatã, ºi cerul se pleacã în faþa ta ca sã te ridice
mare. Creºti ºi te hrãneºte cu cele vii, ºi moarte sã nu mai mãnânci, cãci trupul tãu este templu al Duhului Sfânt, Care vine
în tine sã rosteascã cer nou ºi pãmânt nou.
Israele, mireasa Mea, sã fie atenþi strãjerii tãi, ce înseamnã mireasã ºi Mire ºi ce înseamnã nuntaºi. Mirele ºi mireasa îºi au un loc, iar nuntaºii îºi au alt loc. Mireasa ºi Mirele
au o hainã ºi o pregãtire de miri, iar nuntaºii au altã hainã. Sã
fie atenþi strãjerii tãi, sã nu dea pecetea ta ºi peste cei ce nu
ºtiu ce înseamnã pecete. Pecetea Duhului Sfânt se pune numai când are lãrgime în lucru. Israele, nu amesteca douã feluri în acelaºi nume, în acelaºi blid, în acelaºi rând. Tu sã-þi ai
rândurile tale strânse, tatã, iar cei ce vin sã te vadã pe tine ºi
pe Mine sã-ºi aibã loc aparte la întâlniri. Eu de aceea îþi spun
sã-þi fii hotar þie însuþi ºi Mie între tine ºi lume, între împlinitor ºi neîmplinitor, ºi sã nu te sfieºti sã separi rãul de lângã
bine ºi roºul de lângã alb pânã se vor face toate albe ºi sfinte
între cer ºi pãmânt. Fii trup unit, ºi strânge bine rândul, ca sã
se deosebeascã de oricine ce este mers în rând ºi ce este mers
rãsfirat pe cale. Învaþã-l ºi pe om ce înseamnã sã fii fiu al lui
Dumnezeu, ºi sã mergi în rând cu fiii. Fiii oamenilor care
cautã la Dumnezeu ºi care nu se deprind sã înveþe mersul în
rând, aceia nu s-au dezbrãcat de omul cel vechi, de omul cel
strãin de Dumnezeu. Învaþã-l, Israele, ºi pe om ce înseamnã
lucrare de fiu ºi nume de fiu, ºi sã vorbeºti tu cu omul despre
Mine, nu omul cu tine despre sine. Ai grijã, fiule, sã nu-þi
încarci duhul cu cele ale omului, ºi roagã-l pe om sã ºtie ce sã
caute ºi ce sã gãseascã dacã vrea sã gãseascã, iar tu pãstreazã-þi statura Mea înaintea oamenilor. Ferice de omul care
te cautã ºi care urmeazã ca ºi tine dupã ce te gãseºte pe tine
lângã Mine.
Fii curat, Israele, curat în duh, cãci duhul tãu trebuie sã
fie purtat de Duhul Sfânt, Care vine de sus. Amin. Pãstreazã-te
trup sfânt, Israele, ºi Duhul Sfânt va avea sãlaº în trupul tãu,
în mijlocul tãu, cã mare este poporul Domnului. Iubirea Mea
sã-þi fie coroanã pe creºtet. Iubirea ta sã-Mi fie Mie masã la
venirea Mea, cã iatã, vin mereu la tine, iubite Israele, numitul
Meu fiu, cã Eu te-am numit cu numele Meu. Pace þie ºi serbare cu dragoste de sfinþi în jurul tãu! Pace þie de la fecioara
cea serbatã azi în cer, fecioara Parascheva, care este în România cu trupul ºi cu duhul! Ea se bucurã cu ceata de fecioare
venite cu ea la sãrbãtoarea Mea cu tine. Ea a lepãdat toatã veselia omeneascã ºi toatã podoaba omeneascã ºi a luat pe ea
cerul ºi veºmântul harului sfânt. Vin sfinþii la serbarea ta cu
Mine, Israele. Vin sfinþii ºi te vãd ºi te cinstesc ºi îþi stau înainte cu ajutor ºi cu slujire, cã binecuvântat eºti tu între cer ºi
pãmânt. Tânjesc sfinþii sã te vadã, sã te ajute, sã te slujeascã.
Cheamã-i, cã toþi sunt pentru tine, precum tu eºti pentru Mine
ºi pentru viaþa ce va sã fie.
Binecuvântatã sã fie hrana cea spre fiinþã pe care o
primeºti din grãdina Mea de fii, poporul Meu.
Mergi, Israele, mergi, tatã, mergi, ºi nu te opri din
mers, cãci cerul cãlãtoreºte spre tine, ºi se va face întâlnirea
cea mare, ºi mare va fi ziua aceea. Amin, amin, amin.
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Aurora este sfinþenia trãitã de om.
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ate Domnul cu toiagul în porþile grãdinii; bate,
ºi se aude. Toiagul este cuvântul. Toiagul este
glasul Domnului, Care bate ca sã intre în grãdinã. Eu vin pentru poporul Meu, vin sã-l cresc, vin sã-i dau creºtere cereascã,
precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Amin.
Pace vouã, copii strãjeri care sunteþi aºezaþi în grãdinã,
care sunteþi sãdiþi în grãdinã, în bucãþica de pãmânt nou pe
care o am pe pãmânt! Pace vouã! ªi prin voi rostesc pace peste Israel. Deºteptaþi-vã bine, cã Eu intru în carte ºi Mã fac
astãzi cuvânt ca sã Mã dau poporului Meu. Astãzi este zi de
lucru duhovnicesc, zi de odihnã a trupului, dar de lucru a
duhului, zi de primãvarã cereascã, fiindcã primãvara se îngrijeºte grãdina, se grebleazã, se dã foc la uscãturi, se sapã, se
niveleazã, se seamãnã, se udã, ca sã încolþeascã sãmânþa. Lucrãm pentru un mãnunchi de copii ai poporului Meu, cã am
vestit sã vinã la iesle mãnunchiul Meu de la Bucureºti, ca
sã-i dau hranã proaspãtã, creºtere cereascã, ºi sã creascã
dacã-i dau. Dar nu numai lor le dau, cã mãnâncã tot poporul
din acelaºi blid, ºi tot poporul creºte când creºte câte unul, doi
din popor; creºte, cã mâncarea nu scade, ºi din ea se mãnâncã
ºi rãmâne de s-ar hrãni tot pãmântul; rãmâne, pentru cã aceastã mâncare nu scade.
Pace vouã, celor ce aþi venit! O grãmãjoarã de fete,
culese ºi puse în glastrã. Vin sã vã pun apã proaspãtã, apã vie,
ca sã creºteþi vii ºi ca sã fiþi nemuritoare, aºa cum a fost la început numele neamului român, cãci se numeau nemuritori,
pentru cã cei de la începutul neamului român, prin botez ºtiau
de la Duhul Sfânt taina nemuririi. Dar a venit duhul rãu, cel
duºman pe Dumnezeu, ºi a semãnat neghinã în vreme de
noapte ºi a slãbit puterea tainei cea din cer peste fiii lui Israel
cel român.
Israele, Israele, românule Israele, de douã mii de ani
n-am mai putut lucra ca azi peste tine, dar azi lucrez peste tine
mai mult decât am lucrat în toate veacurile peste pãmânt. Azi
a venit vremea sã te întocmesc pentru cer. Azi e vremea aceea
de înnoire a lumii, ºi lumea nu ºtie, ºi nici omul iscusit ºi
priceput nu ºtie. Nu ºtie omul priceput, nu ºtie, tatã, nu ºtie,
cã el îºi foloseºte iscusinþa la altceva, el îºi iroseºte iscusinþa
ºi priceperea, aºa cum fiul risipitor îºi risipeºte averea cerutã
de la tatãl sãu ca sã fie a lui partea lui. Dar pe tine, poporul
Meu, te-am oprit ca sã fac treabã cu tine în ogorul Meu, în împãrãþia Mea, nu în împãrãþia lumii acesteia. Împãrãþia Mea
este împãrãþia cerurilor pe pãmânt, cã pentru asta am fãcut
cerul ºi pãmântul. Cerul fãrã pãmânt nu poate fi împãrãþie,
precum trupul fãrã suflet nu poate fi viu, precum sufletul fãrã
de trup este fãrã de casã. Dar numai cu tine grãiesc cele din
cer, precum numai cu Israel aveam lucrare pe pãmânt, ºi
moºtenire în Israel aveam, ºi aºa îi spuneam lui Israel: «Israele, sã scoþi afarã din tabãrã necurãþiile tale ºi sã le îngropi în
pãmânt cu lopata, afarã din tabãra ta, cã Eu, Domnul, umblu
prin tabãrã, ºi sã nu Mã scârbesc vãzând necurãþia ta». Am
stat cu Israel ºi îl învãþam tot rostul vieþii vii, ºi el s-a
îngâmfat ºi s-a amestecat cu neamuri strãine ºi a stricat împãrãþia Mea cea din cer în mijlocul lui Israel.
Israele, Israele, tu eºti cel de la sfârºit Israel. Tu eºti
dupã duh, tu eºti dupã har, ºi Eu te întocmesc cu mãiestrie
cereascã, cu mânã iscusitã, de meºter ceresc, aºa cum un zugrav se aºeazã în viaþã sfântã, ºi apoi ia ºi zugrãveºte chipul
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unui sfânt. El se apucã de lucru, îºi pregãteºte ce-i trebuie, îºi
face vopsele din pãmânt, din fier, din piatrã, le moaie ºi apoi
se apucã de zugrãvit chipul sfântului, ºi lucreazã, ºi lucreazã
pânã ce-i dã chip, iar la urmã îi zugrãveºte aurorã de sfânt ºi
îi sapã numele lângã chip. Aºa te întocmesc Eu pe tine, poporul Meu iubit, ºi îþi sap numele în piatra vremii cereºti, ca
sã ºtie omul pãmântesc de vremea cea cereascã, nu numai de
cea pãmânteascã. Aºa lucrez Eu, Domnul, la creºterea ta cereascã, ºi te învãþ, tatã, sã te faci uºor ca fulgul ºi sã ieºi de
sub greutatea vremii, ca sã nu mai fii apãsat de cele ce sunt
pãmânt fãrã de cer, pãmânt fãrã fiinþã cereascã în el.
E sãrbãtoare cu trâmbiþe de bucurie în cer. E cerul în
veselie cum n-a mai fost de când veacurile când se uitã la tine
ºi îþi vede aripioarele crescând, poporul Meu iubit. O, cã prea
iubit ai fost de Dumnezeu, ºi Mã ruºinam în faþa sfinþilor când
vedeam cã iubirea Mea nu te face sã creºti ºi sã fii uºor ca sã
zbori. Omul se îngreuiazã singur. Omul se bagã singur sub
greutate. Omul se rãtãceºte de la calea cea fãrã de griji, fãrã
de durere, fãrã de apãsare. Omul trudeºte din greu la sarcina
sub care se bagã dupã ce singur ºi-o strânge. Israele, Israele,
omul este fãrã de minte cereascã. Eu i-am dat omului tot ce
trebuie sã aibã între cer ºi pãmânt, ºi el îºi face altele, altele
fãcute de el. Aºa ai fost ºi tu, poporul Meu, dar am ieºit în
calea ta ºi te-am numit cu numele Meu ºi am zis sã fii tu al
Meu ºi am lucrat peste tine vreme multã de învãþãturã, ºi ai
fost greu la pricepere, dar acum a venit vremea priceperii cea
din cer, cã omul cu priceperea cea din pãmânt se bagã sub
greutate, se bagã sub griji ºi sub necazuri.
O, popor iubit, tu eºti poporul Meu numit, ºi voiesc sã
te fac om adevãrat, precum Eu am fost. Voiesc sã lucrezi ºi tu
ce am lucrat Eu, ce a lucrat mama Mea, ce a lucrat omul cel
bogat în Dumnezeu. E vreme lungã de când am spus în mijlocul tãu sã iei seamã sã nu ai în cãsuþa ta ceva din lume la
care sã tragã pedeapsa ºi focul ºi judecata lui Dumnezeu. O,
Israele, fiul Meu, dacã atunci ai fi fost treaz, ai fi auzit ce-þi
spun ºi nu þi-ai mai fi agonisit avere care nu-þi trebuia þie,
poporul Meu. Tu trebuia sã fii familia Mea cea sfântã, ºi Eu
trebuia sã fiu casnic cu tine, aºa cum am fost casnic în familia
în care Tatãl Meu Mã dãduse prunc nãscut din Fecioarã.
O, poporul Meu, lungã a fost vremea prunciei tale, ºi
iatã, e vreme de mers în picioare, tatã, e vreme sã fii înalt,
copilul Meu, cã apa cea tulbure trece de glezne, ºi valul ei e
iute, fiule. Este câte o mamã care-ºi înfaºã copilul cu dibãcie
ca sã creascã drept ºi înalt. Îl strânge bine în scutec, îi aºeazã
mânuþele drept, la fel ºi picioarele, ºi îl strânge bine cu faºa,
nu-l lasã liber; iar când îl scaldã în albie, îi aºeazã cu mâna ei
toate încheieturile, ºi apoi îl ia de cãpuºor ºi îl scuturã ridicându-l în sus, ºi apoi îl înfaºã drept ºi strâns cu faºã. Eu aºa
M-am purtat mereu cu tine, poporul Meu iubit, ºi te-am tras
mereu în sus, ca sã creºti înalt, fiule, ºi sã nu fii om pitic, pitic
duhovniceºte, ºi sã fii înalt la statura cea duhovniceascã,
fiindcã apa e mare, ºi nu poate omul mic prin ea.
Cine are multe pe pãmânt, acela este om cu sarcinã
grea, om plin de griji, om fãrã timp pentru Dumnezeu. Tu, poporul Meu, trebuie sã lucrezi ce am lucrat Eu, dar dacã n-ai
înþeles ºi dacã n-ai ascultat, iatã, ai fãcut ºi tu ca omul care-ºi
strânge sarcinã grea ºi se bagã sub ea ºi ºi-o ia în casã ºi doarme sub ea, ºi nici somnul nu-i tihneºte sub greul sarcinii sale.
Omul îºi strânge avere, ca s-o aibã de dumnezeu. Averea omului de azi a devenit dumnezeu pentru om. Tu cu averea ta sã nu te fãleºti, Israele. Tu cu Mine, tatã, sã te fãleºti,
cãci vreau sã stau cu tine casnic, cã unde sunt Eu, nu vine ju-
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decata, nu trage judecata, dar sã nu ai în casa ta ceva la care
sã tragã judecata. Sã n-ai în casa ta lucru lumesc la care sã tragã stãpânul ei, stãpânul lumii acesteia, ºi sã te strângi mãnunchiuri, mãnunchiuri, Israele, poporul Meu, ca sã cunosc tabãra ta ºi sã pot sta în ea, cã te-am fãcut sã poþi sã te tragi din
Sodoma, fiule Israele. Decât sã iei ºi sã ai lucru de la lume,
mai bine fã tu cu mâna ta sfântã, ºi sã ia lumea de la tine lucru
sfânt. Dar am încã în poporul Meu fii care lucreazã cu mâna
lor lucruri plãcute de lume, lucruri cerute de lume. O, fiilor,
schimbaþi-vã îndeletnicirea ºi lucraþi lucruri sfinte, care au
fost date la o parte de omul creºtin. Sã lucrezi cu mâna ta lucruri care te îndeamnã la rugãciune ºi la sfinþenie, poporul
Meu. Sã lucrezi frate pentru frate, ca sã nu mai ia poporul
Meu de la lume lucru neblagoslovit. Blagoslovite sunt numai
cele create de Dumnezeu ºi numai cele plãcute de Dumnezeu
ºi care sunt scrise în legea lui Dumnezeu. Lucrãrile ºi îndeletnicirile cele cuprinse în legea cea din cer, acelea sã fie
pentru poporul Meu.
O, fiule Israele, Eu te cresc, fiule, Eu lucrez la creºterea
ta. Dacã tu te bagi sub povarã adunatã de mâna ta, sã ºtii, tatã,
cã îþi piere gândul de la Dumnezeu. Când Eu nu sunt în gândul vostru, copii ai lui Israel, duhul rãu ºi duºman gãseºte prilejul sã vã ocupe mintea cu voile lui, cu lãcomia, cu gusturile
lui, ºi dacã gustaþi voile lui, vã piere gândul de la Dumnezeul
vostru. Fãrã Mine în gând e ca ºi cum ai merge singur pe alt
drum, fãrã Domnul pe cale. Fãrã Mine în gând e alt drum.
O, Israele, când tu nu ai sarcini, tu eºti uºor, ºi dacã te
culci, te culci ºi te odihneºti fãrã griji, ºi eºti sãnãtos fãrã griji.
În aºternutul tãu îmbrãþiºeazã-te cu Mine, ºi cu Mine în gând
sã te odihneºti, cã Eu aºa þi-am spus: «Fiule, când te culci, sã
te culci cu gândul la fericirea ta, la lucrarea Mea cu tine», iar
fericirea ta Eu sunt. Eu sunt ºi lucrarea ta. Copilul Meu, iatã
ce-þi spun: cu Mine în gândul tãu dacã eºti, te vindeci de orice
boalã, de orice suferinþã. Eu sunt toatã alinarea, Eu sunt Cel
ce pot totul. Eu ºi nu omul poate pentru tine.
Cautã, poporul Meu, sã fii plãcut, sã fii omul cel plãcut, ºi sã te numesc om preaiubit ºi scump, sau sã te numesc
omul cel mai blând de pe pãmânt, aºa cum i-am numit Eu pe
cei ce M-au purtat peste Israel: pe Daniel, pe Moise, pe
David. Poporul Meu, sã nu te laºi greu frate pe frate, cã aceasta este o faptã rea, dintre cele mai rele fapte.
Poporul Meu iubit, sã ai simþ sfânt, sã ai sfialã sfântã
frate între frate. Israele, sã nu obiºnuieºti sã te caini, tatã, cã
tu eºti numit popor fericit. Dacã cineva în tine nu este fericit,
aceluia nu-i place cu fericirea, nu-i place fericirea. Dacã cineva în tine este bolnav, aceluia nu-i place darul sãnãtãþii. Dacã
cineva în tine nu iubeºte mustrarea, aceluia nu-i place sã fie
fiu, ºi îi place sã fie liber în voile lui. Cel ce nu cautã mustrarea, acela nu este fiu. Dacã cineva în tine, Israele, este lacom
sau bogat, aceluia nu-i place împãrãþia cerurilor. Iatã, tatã, ce
greu este de voi când Eu v-am cerut rugându-vã sã ieºiþi de
sub sarcini, de sub apãsare! E greu, mãi copii, cã Mã uit la
unii din voi cã nu ºtiu ce sã facã aceºtia cu averea lor. E tulburat satana cã vede cã i se surpã împãrãþia ºi cuiul lui în
care-ºi þinea toate gusturile lui în cãsuþa creºtinului lui Israel.
E tulburat, dar e ruºinat ºi e fãrã putere ºi iese zdrobit de prin
toate colþurile cuprinse în hotarele creºtinilor Mei care Mã
iubesc. Dar de la unii nu iese, cã unii sunt lacomi ºi dorm în
munca lor. Acolo va trage judecata. Acolo se va face curat cu
unelte de curãþire.
O, poporul Meu, tu, tatã, cel ce nu poþi sã te laºi de cele
plãcute þie, sã fi avut pretenþie sã Mã ai pe Mine de avere.
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Vezi tu, tatã, cã Eu am scãpat de josnicia pe care o gãseam
pentru Mine în casa ta. Mã puneai sã stau pe pat lumesc, pe
pat pãcãtos. Mã puneai sã stau la masã înaltã, Mã puneai sã
stau pe tron lumesc, ºi stãteam pe peretele tãu cu chipul înmulþit de lume spre vânzare, îmbrãcat în hlamidã roºie în
semn de rãstignire, în semn de robie. Vreau sã te îndeletnicesc cu lucrul celor sfinte, dar sã nu iei fãrã binecuvântare, sã
nu furi mãiestriile fãrã sã ai numire la lucrãri sfinte, cã
poporul Israel primea de la Mine prin Moise. Ajutã-Mã sã lucrez cu drag peste tine, cã dacã Mã vei pleca ºi acum la cererea ta, vei da înapoi ºi nu vei creºte. Aºeazã-te în sfialã sfântã, cã tu nu ºtii ce-þi cer când îþi cer aceasta. Aceasta înseamnã
sã fii plãcut, sã fii om fãrã de pretenþii, fãrã de mofturi, fãrã
de dorinþe. Dorinþele sunt pentru cei ce-ºi agonisesc sarcini
pe pãmânt. Dar þie îþi dã ce-þi trebuie pãmântul, îþi dã pãdurea,
îþi dã soarele, îþi dã ploaia ºi vãzduhul, îþi dã iubirea Mea, îþi
dã Domnul, fiule. Nu-þi mai fã iar sac cu haine, mãi fiule, ºi
sã ai doar o trãistuþã cu haine, cã sacul e prea greu pe cale.
Trãistuþa e uºoarã ºi nu þi-o furã nimeni de sub cãpãtâi, ºi hoþii
nu trag la ea.
Eu vreau sã fii sfânt, poporul Meu, ºi vreau sã-þi dau
aurorã de slavã, tatã, cã omul nu ºtie ce înseamnã aurorã.
Omul crede cã o poate face cu creionul în jurul capului. Aurorã înseamnã viaþã sfântã, cu Dumnezeu mereu pe cale.
Începe diavolul sã-i bage omului în minte cã are aurorã omul.
Aurorã are numai sfântul lui Dumnezeu. Aurora este sfinþenia
trãitã de om. Dar Eu risipesc de peste tot zidurile ºcolii lui
satana, cã el nu poate da omului ce am Eu. El de la Mine nu
poate lua, ci numai de la el, iar aurora este de la Dumnezeu,
ºi Domnul n-o dã la trupuri fãrã de sfinþenie, iar omul se aºeazã la aparate ca sã-ºi citeascã sfinþenia, de parcã sfinþenia se
mãsoarã de om.
O, ce ai fãcut tu, satano, din mintea omului?! Dar nimic n-ai câºtigat, cã acesta nu se numeºte câºtig de la Mine,
ci de la tine ºi de la fiii tãi, cã Eu sunt Dumnezeul fiilor Mei,
nu ºi al fiilor tãi. Fiii Mei sunt cei ce fac voia Mea, iar fiii tãi
sunt fiii oamenilor, ºi nu mai vine un potop mai mare ca
acesta peste pãmânt, cã la potop fiii lui Dumnezeu s-au unit
cu fiii oamenilor, ºi Eu am adus potopul peste toþi laolaltã.
Dar potopul de azi este însãºi amestecarea, ºi nu se mai cunosc fiii lui Dumnezeu dintre fiii oamenilor. Numai pe tine te
mai cunosc, poporul Meu Israel. Numai tu te mai deosebeºti
dintre fiii potopului. Intrã, tatã, la crescut. Intrã, fiule, sub har
ºi sub ploaia harului, ca sã creºti. Intrã, poporul Meu, la sfinþit, cã pentru sfinþire eºti ales. ªi dacã nu poþi sã intri la sfinþit,
ieºi din tabãrã, cã dacã nu ieºi, vei fi osândit de legea sfinþeniei, care va rãmâne între cer ºi pãmânt stãpânã.
Vreau sã fii ca fulgul, Israele, ca un noriºor sã fii, ca o
corabie de salvare peste valurile lumii. Vreau sã te strâng mãnunchiuri, mãnunchiuri, dar mai stau sã mai privesc peste tine
ca sã Mã socotesc cum pot sã fac lucrarea aceasta din loc în
loc pânã va fi sã te am la sânul ieslei Mele, în cetatea în care
Eu, Domnul, am coborât ºi Mi-am pãstorit turma, cetatea cuvântului Meu. Fereºte-te sã fii mofturos, fiule. Fereºte-te de
meteahna de a te cãina, cãci cel ce se cainã, acela este omul
cel mândru, care nu scapã de iubirea de sine. Fereºte-te de tot
ce-þi ucide sufletul ºi Duhul Meu din tine, ºi sã fii cântar
drept, Israele, fiul Meu. Sã nu înºeli la cântar când cântãreºti
dreptatea ta ºi a lui Dumnezeu, cãci când se zbat douã dreptãþi, acolo trebuie cântar.
O, ce mult aveam Eu nevoie de înþelepciune peste tine,
Israele! Dar acum, tatã, mãcar sã asculþi de cei ce au stat la

înþelepþit, cãci vom face ordine ºi mai bunã peste cei înþelepþi
din popor, ca sã poatã lucra cu folos de creºtere peste Israel.
Ceartã ºi duh pentru întâietate sã nu se strecoare în poporul
Meu, cã Eu sunt Domnul. Sã te zbaþi, fiule, sã fii întâi la ascultare ºi la sfialã sfântã, cã scris este: «Învãþãtorii vor avea
o mai mare osândã» dacã nu vor fi ca cele dintâi slugi la cele
mai grele lucrãri. Învãþãtorul este însãºi viaþa ta cea aºezatã în
Hristos înaintea celor ce stau la învãþat. Sã nu mai pui, fiule,
nici un boþ de lut la împãrãþia fãcutã de lume, dar sã pui tot
ce este de la Dumnezeu dat þie ºi sã fii zidar de împãrãþie cereascã pe pãmânt.
Copii strãjeri ai ieslei Mele, voi, tatã, sã lucraþi peste
aceste copile, cã Eu le dau nume de cetate în cetãþile Mele.
Voi, tatã, sã fiþi cuvântul Meu peste fiii ºi fetele poporului
Meu, cã poporul Meu vã ascultã pe voi, fiindcã acum are Duh
Sfânt poporul Meu, are duh de ascultare. Cine ascultã de voi
ascultã de Mine. Cine ascultã de Mine ascultã ºi de voi, cã voi
de la Mine luaþi ºi daþi, ca sã aibã poporul Meu creºtere.
Creºti, Israele, creºti, ºi sã nu te superi cã de câte ori
vin îþi voi spune sã creºti. Creºti, tatã, creºti, ºi biruieºte lumea. Creºti ºi te înmulþeºte ºi te uneºte în jurul cuvântului
Meu, cã iatã ce am fãcut. Acum nu mai intru în casele tale,
unde Mã apãsa lumea ºi semnele lumii din casa ta. Acum te
strâng prin poiene, prin grãdini sfinþite de Mine ºi însemnate
pentru tine. Acum te strâng unde vreau Eu, nu unde vrei tu.
Creºti, Israele, creºti. Creºti, tatã, creºti. Creºti, cãci cerul s-a
plecat pânã la tine. Creºti, cã Dumnezeu îþi este creºtere ºi
acoperãmânt ºi veºmânt. Eu vin mereu sã te cresc, Israele. Sã
nu ai alt dumnezeu afarã de Mine, fiule Israele.
Pace peste tine, poporul Meu!
Luaþi ºi duceþi poporului Meu hranã proaspãtã. Pace
vouã, pace vouã, pace vouã!
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, s-a
aºternut masã în Israel, cã binecuvântat este Israel. Amin,
amin, amin.
23 octombrie/5 noiembrie 1995

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir
Taina creºtinãtãþii. Blândeþea dumnezeiascã aduce rod ceresc.
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n strop de iubire vã dau în ziua aceasta de serbare, cã-Mi amintesc de ziua aceasta când poporul serba, ºi a rãmas zi de serbare în cer, ºi cerul serbeazã
în ziua aceasta, serbeazã pentru Israel, care serba cu cerul.
Un strop de iubire vã dau, dar stropul de la Mine nu e
strop, ºi e râu, aºa de mare este stropul Meu de iubire. Vã dau
iubire, cã ºi voi Îmi daþi, copiii Mei care odinioarã Îmi gãteaþi
Mie zi de serbare în Israel. Iar azi vã gãtesc Eu vouã, cã azi e
zi pentru voi, cãci pe voi vã serbeazã cerul de atunci ºi pânã
azi ºi pânã peste veci, fiii Mei cei iubiþi. Unde, tatã, sunt cei
ce vã huleau pe voi? Unde s-au dus? Ce este scris de cel ce
vã pâra pe voi ziua ºi noaptea înaintea divanului Meu? O,
unde sunt cei care spuneau despre voi lucruri de batjocurã? O,
tatã, tatã, toþi cei care v-au batjocorit pe voi au cãzut din cer,
ºi cine sã-i mai suie înapoi? Poate iubirea voastrã sã-i suie?
Ar fi fost un lucru mic dacã v-ar fi hulit doar pe voi, dacã
v-ar fi greºit doar vouã, dar au hulit stãpânia cereascã ºi s-au
lepãdat de cele din cer ºi au cãzut pe pãmânt. Au hulit
lucrarea întoarcerii Mele pe pãmânt prin Verginica ºi s-au
zdrobit în piatra hulei lor, în piatra aruncatã de ei. Nici n-am
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cum sã-i strig, cã ei urechi de auzit nu au. Nici n-am cum sã-i
caut, cã unde sunt ei, Eu nu merg. Eu nu merg dupã doi domni
ca sã-Mi fac fii, ºi Eu iau fii numai din mâna Domnului
Dumnezeului Meu, Tatãl Meu Cel Unul, Cel ce este Unul.
O, mare este vorbirea cereascã între voi! Vorbiþi, tatã,
vorbire din cer, cãci cerul se aºeazã pe masa voastrã ca sã ºtiþi
din cer tot ce vrea cerul sã ºtiþi, cã necredinþa în Dumnezeul
Cel adevãrat a cuprins pe tot omul de pe pãmânt. Vreau ºi
poporul Meu sã ºtie aºa cum ºtiþi voi.
Eu sunt Cel ce sunt, aºa cum l-am învãþat pe Moise sã
spunã cine sunt Eu. Eu sunt Cel ce sunt, cãci ceilalþi dumnezei nu sunt. Numai Eu sunt, ºi de aceea am învãþat pe Moise
sã spunã despre Mine cã Eu sunt Cel ce sunt. Voi nici nu pricepeþi câþi dumnezei sunt aºezaþi pe pãmânt, dar aceia nu
sunt. Cum sã fie aceia dumnezei? Eu sunt Cel ce sunt, iar alþi
dumnezei nu sunt, ºi numai Unul este, un singur Dumnezeu.
Amin.
Fiilor, fiilor, mare este taina creºtinãtãþii, dar creºtinul
care petrece în lume dã de dumnezeii cei fãcuþi ºi se înºealã
cu ei. Îºi vând pe nimic hãinuþa ºi se fac lut bieþii de ei, ºi se
fac fii ai lumii, ºi nu mai sunt, tatã, creºtini pe pãmânt. ªtiþi
cum sunt creºtinii pe pãmânt? Aºa cum a fost în poporul acesta o familie primitã la Domnul ºi care numai pe drumuri, numai cu lumea ºi cu necunoscutul ºi cu furiºul a umblat pânã
ce s-a fãcut þãndãri pe drumuri. De aºa creºtini e plin pãmântul, ºi aceºtia sunt goi, aºa cum gol este un om lumesc care
merge ºi îºi dezgoleºte trupul înaintea soarelui, înaintea omului, fãrã nici o teamã. Aºa creºtini nu ºtiu ce este frica de
Dumnezeu, ºi sunt de douã ori dezrãdãcinaþi. A fost în poporul Meu o aºa familie ºi Mi-a murdãrit obrazul ºi haina
Mea din popor, ºi M-a vândut ºi M-a dat la duºmanii poporului Meu, ºi M-a dat pe Mine în lãturi, iar pe furiº aduce pe
Iuda în casa lui ºi nu ºtie ce vrea Iuda. De aceea v-am spus
Eu vouã: «Unde, tatã, sunt cei ce v-au hulit pe voi? cã s-au
fãcut þãndãri, ºi Eu am luat de peste ei mâna Mea». Vin sã
vadã ce mai zice Domnul, dar pe voi vã hulesc ºi acum, cãci
vã hulesc cei cu care ei umblã pe drumuri, ºi ei cu aceia se
aseamãnã.
Copiii Mei, copiii Mei, Eu, tatã, mult v-am iubit. V-am
probat iubirea, v-am probat statura ºi statornicia, iar voi cu
Mine aþi ales sã fiþi, ºi Eu v-am pus sã lucraþi peste via Mea,
cã mult iubesc Eu via Mea, care este a Mea. Fiilor, fiilor, fiþi
atenþi cu statornicia întru aceastã lucrare ºi învãþaþi poporul ce
înseamnã sã fie creºtinul cu aceastã lucrare. Luaþi pilda proorocului Meu care a fost omorât de o fiarã numai pentru cã a
ascultat de prooroc strãin de Israel, cãci proorocul mincinos
nu este al lui Israel, ci al minciunii lui. Am trimis odatã pe un
prooroc al Meu sã lucreze cuvântul Meu în Israel ºi i-am spus
sã nu mãnânce pâine ºi sã nu bea apã acolo unde-l trimit, sã
nu ia de la împotrivitor, ºi M-a asculat, ºi aºa a fãcut. Dar a
fost vândut de cei ce au ºtiut ce a avut el de lucrat, ºi a ieºit
în calea lui un alt prooroc, ºi l-a fãcut sã calce cuvântul Meu,
ºi s-a dus în casa proorocului cel ispititor ºi a mâncat la el
pâine ºi a bãut apã. Dar Eu i-am spus apoi aºa: «Pentru cã ai
cãlcat cuvântul Meu nu vei muri în cetatea ta». ªi când s-a
sculat sã plece spre casã, am trimis o fiarã de l-a omorât pe
cale, ºi a fost luat ºi îngropat în cetate strãinã. Aºa a fost ºi
iubirea voastrã probatã, ºi ascultarea voastrã probatã, dar voi,
tatã, aþi ales învãþãtura acestei lucrãri, care este de la Cel ce
este. V-am învãþat nu demult sã ºtiþi sã strângeþi bine rândul
ºi sã nu intre ceva strãin printre voi. Sã vedeþi voi ce am sã
fac cu cel ce încã vine fãrã hainã printre voi, fãrã haina acestui popor care stã numai cu Mine, numai la masa aceasta.
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Fiilor, fiilor, un strop de iubire vã dau azi vouã, cã mereu v-am dat. Eu vã dau ce am mai scump, dar vã strig pe
nume, tatã, ca sã ºtie poporul cã vã iubesc ºi cã purtaþi lucrarea Mea spre capãtul ei. Înteþiþi duhul înþelepciunii peste
poporul Meu ºi nu vã temeþi cã nu ºtiþi sã vorbiþi, cã Eu revãrs
har din destul din zi în zi mai mult peste voi pentru poporul
Meu. Fiilor unºi, faceþi-vã cuvânt peste popor dupã ordinea în
care v-am aºezat.
Iliuþã, copile uns de Dumnezeu, de tine-Mi este drag sã
fii copil, cã am nevoie de pildã de copil în poporul Meu, cã
poporul Meu n-a ºtiut sã fie copil în braþul Meu, ºi a vrut, tatã,
sã fie mare, sã meargã cum vrea el, nu cum vreau Eu. Mãi
fiule, Eu te-am pus în loc fertil. Eu te-am sãdit cu mâna Mea
sã fii vlãstar, sã fii altoi de viþã nouã ºi sã rodeºti pentru zilele
ce vin, pentru vreme de foamete ºi secetã, fiule. ªi tu sã ai
mereu grijã mare cum stai în sânul Meu, cum stai în braþul
Meu. Sã stai aºa cum au stat aceºti copii cãrora Eu te-am dat
la crescut ºi la rodit, cã ei au stat cum se stã, ºi sã ºtie tot poporul Meu cât i-am iubit Eu pe aceºtia. Sã fii toiag de sprijin
pentru Mine, fiule. Aceasta este lucrarea ta: sã Mã sprijin Eu
în tine, tatã; Eu, Cel ce sunt, iar tu sã te sprijini în cei ce te au
de la Mine, cã pentru Mine te-am dat lor, fiindcã ei sunt ai
Mei, ºi Eu le-am dat de lucru în via Mea cea nouã.
O, copiii Mei cei doi, Emilian ºi Mihaela, e ziua Mea
cu voi, e ziua voastrã cu Mine; e ºi acum pentru amintirea
Mea cu poporul Meu la sãrbãtoare, e ºi atunci când va fi serbare de arhangheli. O, tatã, Verginica umple cerul de dragostea voastrã, cã voi aþi iubit-o pe Verginica, ºi nimeni pânã
la voi n-a ºtiut, n-a putut s-o iubeascã aºa ca ºi voi. Toþi au
stors-o, toþi au rãnit-o, dar voi aþi pansat-o, voi v-aþi vãitat
odatã cu vaietul durerilor ei. Tu, copilã scumpã care ai îmbrãþiºat pe Verginica ºi ai fost gãsitã lângã ea când Eu am
luat-o de-a dreapta Mea, tu, tatã, sã fii tare, cã tãrie îþi dau. E
bine sã fii ºi blândã, dar cu blândeþea cea omeneascã nu facem mare lucru. Tu sã ai blândeþe dumnezeiascã, fiindcã
aceea poartã rod pentru cer ºi pentru mântuire ºi pentru înþelepciunea multora. Moise era cel mai blând om de pe pãmânt,
dar nu cu neorânduiala, nu cu cei cãlcãtori de lege. Blândeþea
lui îmblânzea mânia Mea, aceea era blândeþea lui Moise. El
cu Mine era blând, dar omul nu ºtie sã înþeleagã ce este blândeþea, de unde vine ºi unde se duce ea. Tu, cu cuvântul dreptãþii pe care-l pui peste Israel, Îl faci pe Domnul sã Se îmblânzeascã peste Israel. Sã înveþe poporul Meu ce este blândeþea.
Amin.
Poporul Meu, fii atent, tatã, cã nu din ºtiinþa lor vorbesc þie aceºti copii. Eu pe ei nu i-am lãsat sã capete ºtiinþã.
Tu, poporul Meu, tu, fiule, tot ai mai învãþat ºtiinþã, dar pe
aceºtia nu i-am lãsat sã ia de la oameni ºtiinþã. Nu din ºtiinþa
lor au început aceºtia sã ºtie a vorbi peste tine, ci din harul
Meu iau ei de la Mine pentru tine. Sã nu faci aºa greºealã,
fiule din Israel. Întreabã pãstorii ce le spuneam Eu lor când
vorbeam în Verginica. Spuneam cã vorbesc prin aceastã copilã, prin Verginica, fãrã ca ea sã aibã iscusinþã omeneascã, ºi
tot nu crede omul care aude. Mai spuneam cã dacã aº vorbi
cu cineva care ºtie sã citeascã, ar zice poporul Meu cã vorbeºte omul care citeºte ºi nu Domnul peste om. Nu fã aºa greºealã, poporul Meu. Nu Mã coborî ca sã Mã faci om, tatã. Sã
nu greºeºti ºi tu, cel de azi, cum au greºit cei ce au cãzut greºind aºa. Eu din vãzduh Îmi scutur cuvântul, iar în grãdinã am
urechi de auzit, care aud glasul Meu cel venit de sus pentru
tine, Israele, poporul Meu. Pe aceºti fii din grãdinã îi înþelepþesc Eu, ca sã ºtie pentru tine tot ce trebuie sã ºtii tu, poporul
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Meu; ºi sã ºtii, Israele, pe aceºti fii Eu i-am ales, ºi pentru tine
i-am ales, ca sã ai între Mine ºi tine, Israele.
O, copilul Meu cel ce rosteºti pe Domnul înaintea poporului, Nicuºor, copil care nu vorbeai! Eu, tatã, am spus cã
în vremea aceea muþii vor vorbi, dar nu tu, ci Eu vorbesc. Tu
eºti doar gura Mea cea vãzutã în Israel. Ferice poporului
Meu, ferice fiului poporului Meu care cere de la tine sã-i spui
despre Mine ºi despre sine. Ferice celui ce vine la tine sã-i
spui despre sine, dar sã ºtii sã iei din tulpinã, fiule, ºi sã ai din
tulpinã, cã voi ºtiþi aºezarea Mea cea minunatã cu voi. Lucraþi
ºi în stânga, ºi în dreapta, fiilor, dar cu toþii în stânga, cu toþii
în dreapta, cã voi lucraþi nedespãrþiþi, ºi numai aºa este lucrarea voastrã. Eu lucrez unde sunt doi ºi trei, Eu aºa am spus,
doi ºi trei ºi mulþi de la numãrul acesta în sus. Voi, unºii Mei,
nu lãsaþi cuvântul ungerii voastre sã se zvinte pe limba voastrã, cã limba voastrã trebuie sã aºeze împãrãþia cerurilor pe
pãmânt. Amin.
Am venit la voi cu un strop de iubire sã vã dau, dar
stropul Meu este râu, aºa este de mare un strop al Meu. Aºa
ºi voi sã lucraþi. Eu în voi, ºi voi în Mine.
Israele, Israele, sã asculþi, tatã, de cuvântul Meu. Israele, fericit popor între popoare, nu te vinde, fiule, pe plãceri.
Plãcerea ta sã fie cuvântul Meu. Ca mirul sã curgã din tine
cuvântul Meu, Israele român.
E zi de serbare în cer, cãci s-a obiºnuit cerul cu aceastã
serbare, cu aceastã zi. În curând voi veni cu fâlfâit de aripi de
heruvimi ºi de arhangheli pentru ca sã-Mi fac lucrarea Mea.
Vã las învãluiþi în iubire. Vã dau în dar acest fruct, acest pom
care nu moare niciodatã.
Pace vouã! Aº sta mereu în cuvânt peste voi. Faceþi-vã
cuvânt, fiilor. Luaþi ºi daþi; acesta este cuvântul Meu.
Pace þie, Israele, ºi sã asculþi de cei puºi înaintea ta pe
drumul biruinþei tale cu Mine, cãci Eu sunt Cel ce sunt. Sã nu
ai alþi dumnezei afarã de Mine, cã aceia nu sunt. Eu sunt Cel
ce sunt. Amin, amin, amin.
26 octombrie/8 noiembrie 1995

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin
Ridicarea harului din biserica lumii. Slujirea la dumnezei strãini.
„Lumea creºtinã“. Mãrturisirea în ascuns este întuneric.

Amin.

C

obor în carte. Sã fie atenþie. Amin. Cobor în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.

Eu sunt Cel ce sunt. În lume nu Mã mai duc, în amestecãturã nu mai intru. În lume nu Mã mai duc, cã lumea a
ajuns la sfârºit dacã Eu nu Mã mai duc în lume. Era scris
despre acest sfârºit al Meu peste lume. Eu peste lume nu mai
lucrez cu harul Meu. Eu harul l-am luat, ºi l-am dat poporului
Meu cel numit de Mine cu numele de Israel.
Am zis atunci lui Israel sã omoare din calea lui pe toate
neamurile care îi ies lui în cale. De ce am zis aºa? Ca sã facã
Israel omor? Nu, tatã, ci ca sã nu moarã Israel prin amestecãturã. Amestecãtura celui ce este al Meu cu cel strãin de Mine
înseamnã, Israele, slujire la alþi dumnezei, cu alþi dumnezei
înseamnã. Dacã Eu nu vedeam înainte faptele ºi alunecarea
lui Israel, nu-i spuneam sã omoare pe tot neamul strãin din
cale, dar am vãzut înainte ºi am rostit dreptatea împotriva nedreptãþii pe care avea sã Mi-o facã Israel, cã el n-a ascultat,
ba s-a ºi unit cu neam strãin ºi Mi-a stricat seminþia ºi s-a învãþat cu idoli ºi cu dumnezei care nu sunt dumnezei. Aºa te-am
învãþat ºi pe tine, poporul Meu de azi, ºi nici tu n-ai ascultat

ca sã-l dai deoparte pe cel care se uneºte cu strãinul, cu lumescul ºi cu necunoscutul. A zis creºtinul Meu cã toþi sunt încreºtinaþi prin botez ºi cã merge amestecãturã. A zis creºtinul
Meu cã ºi lumea e creºtinã. Unde, tatã, s-a mai pomenit lume
creºtinã? Sã nu crezi, Israele, când auzi aºa ceva. Aceasta e
minciunã, tatã, cã zice omul de azi „Emisiunea Lumea creºtinã“, ºi ascultã ºi creºtinii care au fost în acest popor ºi uitã
de Mine când ascultã vorbirea acelora despre Dumnezeu. Iau
de la „lumea creºtinã“ vorbire despre Dumnezeu; iau de la
radio vorbirea lumii care se zice creºtinã.
Israele, abia tu poþi sã fii creºtin, abia te lupþi tu sã fii
pe placul Meu. ªi cum sã crezi tu cã lumea este creºtinã? Eu
sunt Cel ce sunt, dar unde nu sunt, Eu nu sunt acolo. Eu sunt
numai acolo unde sunt, unde trãiesc, unde lucrez. Lumea nu
are timp de Dumnezeu ºi nu are pe Dumnezeu. Acolo Eu nu
sunt, acolo Eu nu Mã duc. Unde Eu nu încap cu omul, unde
omul nu încape în Dumnezeu, Eu acolo nu Mã duc.
Israele, Israele, binecuvântatã sã fie credinþa ta în acest
cuvânt: în lume Eu nu Mã duc, nu Mã mai duc. Amin. Israele
fiule, M-am grãbit sã vin numaidecât la tine ca sã-þi spun
aceastã ºoaptã care în curând va risipi în ºoaptã toate acoperiºurile mincinoase care mint pe om cu numele lui Dumnezeu
pe ele.
Israele, fiule iubit, dacã vrei fãrã Mine, du-te în lume,
cã în acest popor al Meu nu poþi sta fãrã Mine, ci numai în
Mine, Israele. În poporul Meu sã stai numai dacã ºtii sã
înþelegi ºi sã auzi ºi sã faci faptã tot cuvântul Meu cu care vin
la tine sã te acopãr ºi sã te înalþ cu acoperiº cu tot, ca sã vadã
lumea acoperãmântul Meu sub care te þin, sub care te hrãnesc
ºi te cresc ca sã fii cel dintâi în mâna Mea. Tu, cel din urmã,
sã fii în mâna Mea întâi, cã mare este plata celor ce au stat
lângã glasul cuvântului Meu în vreme aºa de grea, în grea
vreme de necredinþã în Dumnezeul Cel adevãrat.
De ce am venit iar sã-þi aduc cuvânt? Am venit numaidecât, poporul Meu, cã am vãzut cã trebuie sã vin sã te zbucium ºi pe tine cu zbuciumul pe care-l am Eu pentru tine. Iau
cu Mine pe fiii cei unºi cu ungere nouã, cãci cele vechi s-au
fãcut vechi, n-au stat noi. S-au dat la plãceri cei de pânã
acum, s-au vândut pe duh de lume, ºi Eu am întocmit ungere
nouã, ca sã nu rãmân pãgubit de plata rãbdãrii Mele. ªi am
uns peste tine fii curaþi, poporul Meu, ºi i-am învãþat în cele
curate, ºi i-am învãþat ca Mine, nu ca omul care zice cã este
cu Mine ºi care Mi-a fãcut Mie lege, care M-a pus pe Mine
sub legea lui, ca sã lucrez Eu dupã legea lui. Nu aºa, poporul
Meu. Tu Îmi eºti fiu, nu Îmi eºti rob, ºi fiul þine la Tatãl, dar
robul îºi înºealã stãpânul, ca sã ia ºi sã ducã la el acasã.
O, de ce am venit Eu numaidecât la tine? De ce am
venit iar? Am venit sã-þi spun sã asculþi de fiii Mei cei unºi,
ca sã nu te smulgã careva din mâna Mea, din sânul Meu, de
sub acoperãmântul Meu ºi ca sã cazi în lume, unde Eu nu Mã
mai duc.
Fiilor, fiilor, mãrturisiþi-vã unii altora pãcatele, cã iar
vã spun: nu cumva sã lucraþi altfel decât am cuvântat Eu.
Lãsaþi obiceiul omenesc. Nu vã luaþi dupã oameni. Voi întoarceþi-vã la începutul Meu din vremea Mea ºi a apostolilor
Mei când biserica nu era subjugatã de legi ale pãcatului. Este
scris în Scripturi cuvântul Meu: «Lumina a venit în lume, dar
oamenii au iubit întunericul, pentru cã faptele lor erau rele»,
iar lumina le vãdea faptele lor rele. De aceea s-a fãcut în
biserica lumii aºa obicei, mãrturisire în ascuns. Cine-ºi mãrturiseºte în ascuns faptele lui rele, acela sã meargã la judecãtori lumeºti, unde se fac pãcate. Dar cine nu face fapte rele,
acela sã stea descoperit în poporul Meu. Cine a fãcut fapte
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rele ºi le-a mãrturisit ºi nu le mai face, acela este al poporului
Meu. Cine ascultã numai de cuvântul Meu, acela este al poporului Meu. Cine nu înþelege, cine nu împlineºte, cine face
altfel decât îi cere cuvântul lui Dumnezeu care stã în mijlocul
lui Israel, acela sã iasã din tabãrã, cã nu este fiu. Cine iubeºte
întunericul, acela se ascunde cu faptele lui ºi nu iese cu ele la
luminã ca lumina sã le vãdeascã. Fiilor, fiþi fii, fiþi fii curaþi,
fiþi fii atenþi.
Ce este, fiilor, iubirea frãþeascã? Iubirea frãþeascã este
aceea de a sluji fraþii unii altora. Iubirea frãþeascã este aceea
de a sluji lui Dumnezeu fraþii cu toþii laolaltã; lui Dumnezeu
ºi nu lumii; lui Dumnezeu ºi nu loruºi. Eu aºa am spus: «Ceea
ce v-am fãcut Eu vouã, aºa sã faceþi ºi voi unii altora în iubire
frãþeascã». Eu ce fãcusem lor? Eu le spãlasem picioarele ºi le
ºtersesem cu cingãtoarea puterii Mele. Eu i-am spãlat, nu i-am
împroºcat. Eu i-am spãlat, nu i-am vorbit de rãu. Eu i-am
spãlat, nu M-am dat mare peste ei. Eu, fiilor, i-am spãlat pe
faþã, nu pe ascuns. Îi spãlasem ºi pânã atunci prin învãþãtura
Mea care i-a învãþat sã nu facã pãcate care nu se spalã cu apã.
Sunt pãcate care se spalã numai cu apã. Numai de acelea sã
aveþi voi, fiilor. Ei cãlcau cu Mine pe unde cãlca ºi lumea cea
pãcãtoasã, ºi Eu de praful acelor pãcate îi spãlasem, fiindcã ei
erau curaþi, în afarã de unul, care avea sã Mã vândã, care s-a
fãcut antichrist ºi iudã, care a iubit planul lui ºi mãrirea lui ºi
gândul lui. Dar voi la acesta sã nu-i daþi de pe masã, cã Eu
poporului Meu îi amintesc cã i-am spus cã în curând voi rupe
din mãr ca sã-i dau în vreme de foamete ºi de secetã ºi de
strâmtorare ºi de lipsã. ªi fii atent, poporul Meu, cã mãrul
acesta e mãr, tatã. Fii atent, cã Eu aici sunt Cel ce sunt; Eu
aici sunt al Meu, nu al omului. Aici nu Mã dau omului, ºi Mã
dau numai la fii. Cine ºtie bine cum a fost Fiul lui Dumnezeu,
aºa sã caute sã fie ºi el, ºi aºa sã se apropie sã mãnânce, cã e
vreme de foamete, tatã. Lui Iuda ºi lui antichrist sã nu le daþi
din cer, cãci ungerea Mea cea nouã e din cer, nu e de pe pãmânt, nu e de la om. Cei ce se ridicã peste voi, cei ce trec peste voi, aceia sã nu ia din cer. Cel ce nu vrea ºi nu ºtie sã fie la
fire prunc, acela sã nu ia, ºi se va vedea care sunt fiii acestui
popor. Cel ce va lua ca Iuda, pe ascuns, pe întuneric, acela va
avea soarta lui Iuda.
Vezi, Israele, de ce am venit? Am venit sã-þi spun sã fii.
De aceea am venit. Sã fii, precum Eu sunt Cel ce sunt. Am
venit sã-þi spun sã fii fiu, ca sã mãnânci ca fiul, nu ca furul.
Ridicã-te, tatã, ca sã þi se vadã îmbrãcãmintea. Scoalã-te, ºi sã
fii descoperit în luminã, ºi dacã nu poþi sã fii numai cu Domnul, sã nu te grãbeºti sã iei din mãrul cel de aur. Aici este
pãstrat mãrul cel de aur. Aici cel mai mic stã de pazã lângã
mãr, stã de veghe lângã mãr, cãci mãrul s-a copt ºi hoþii vor
fi prinºi.
Au fost trei fii ai unui împãrat care avea un mãr de aur.
ªi primii doi au adormit în vremea coacerii mãrului, ºi hoþii
au furat merele, ºi împãratul n-a mâncat din mãr atâta vreme.
Dar cel mai mic, cel de al treilea fiu, a stat treaz ºi ºi-a pregãtit bine trezirea ºi a prins pe hoþi, ºi mãrul a scãpat nejefuit,
ºi cel mai mic a pus tatãlui sãu mere coapte pe masã, ºi împãratul a mâncat mere din mãrul lui numai a treia oarã, numai
la paza celui de al treilea fiu. Israele, pomul vieþii a fost în
toatã vremea furat, dar în vremea ta a fost grãdina împrejmuitã, iar fiii, treji lângã mãr, ºi mãnâncã împãratul, fiilor. Pânã
acum împãratul n-a mâncat, cãci mãrul era furat. Cei ce au
mâncat din mãr nu erau curaþi cu trupul, nu erau curaþi cu
duhul, nu erau curaþi cu lucrul ºi cu veghea, ºi dãdeau mãrul
tot la furi.
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Fiilor care vegheaþi lângã mãr, adunaþi poporul din loc
în loc ºi spuneþi-i povestea mãrului de aur ºi a împãratului
care are mãrul. Iatã, am luat mãrul ºi l-am aºezat în grãdinã.
Nu l-am mai lãsat în drum aºa cum Îmi era culcat la pãmânt
gardul viei Mele de-Mi ciuguleau din trup atâtea trupuri strãine de trupul Meu.
Fiilor, fiilor, fiþi atenþi, cã e mare lucru sã aveþi înþelepciune dumnezeiascã. Cine a învãþat de la om, acela are înþelepciune omeneascã. Cine a învãþat de la Dumnezeu, acela
are înþelepciune dumnezeiascã. Israele, tu, tatã, de la Dumnezeu ai învãþat, ºi tu sã ºtii de la Dumnezeu ºi numai de la
Dumnezeu. Nu te lua dupã omul care Mã închide pe Mine în
filele Scripturii, cãci Eu sunt Cel ce am fãcut Scriptura ºi
atunci ºi acum, ºi sunt mai presus decât Scriptura. Scriptura
nu M-a putut cuprinde, ºi de aceea am spus cã dacã s-ar fi
scris tot ce voiam Eu în Scripturã, n-ar fi încãput cartea Mea
pe pãmânt, n-ar fi încãput în inima omului cel de atunci cartea
Mea cea întreagã. Eu acum lucrez la întregirea cãrþii Mele, cã
iatã, Israele, Eu sunt cartea. Eu Mã fac carte ºi în vremea
aceasta, dar în vremea aceasta scriu în ea dupã vremea aceasta, nu dupã vremea aceea. În vremea aceea am scris în carte
despre vremea aceasta, dar nimeni nu ºtie sã citeascã în cartea
cea scrisã atunci, ºi citeºte dupã cum vrea fiecare. Atunci am
scris cu greutate, cã nu încãpeam de om, dar acum iatã cum
scriu: scriu ca în cer, nu ca pe pãmânt, cãci atunci eram pe pãmânt, iar acum sunt în cer, ºi din cer lucrez peste pãmânt, ºi
nimeni nu Mã poate trage de lângã Tatãl ca sã-Mi cearã socotealã de cele ce scriu, cãci cuvântul e Cuvântul, ºi e Duh ºi Se
face trup în carte, ºi omul nu înþelege cã acest cuvânt este
Însuºi Dumnezeu, Care vine sã judece peste pãmânt.
Fiilor, fiþi înþelepþi. Fiilor din grãdinã, sculaþi-vã, tatã.
E vremea sã vã sculaþi, cã turma e pânditã de antichriºti ºi de
iude. Nu vã temeþi, cã iatã ce vã spun: antichrist ºi Iuda nu se
naºte nicãieri decât în poporul Meu; nu luptã decât de lângã
Mine, ca sã Mã cunoascã bine ºi sã ºtie cum sã-Mi stea împotrivã ºi ce are de vânzare. Dar nu vã temeþi. Voi sã nu uitaþi
cã Eu v-am spus sã nu treceþi peste Mine, sã nu fiþi îngãduitori cu cei ce au hulit lucrarea cuvântului Meu ºi pe voi, cei
ce o duceþi înainte. Cei ce v-au hulit pe voi, aceia nu pot sta
lângã voi decât cu lucrare de iudã sau de antichrist. Antichrist
a fost om obraznic. ªi cui a fãcut rãu? Lui ºi alor lui. Iuda, la
fel, vinde ce are el, nu ce am Eu, chiar dacã el crede altfel. Fiþi
cuminþi, cã vom face aºezare ºi ordine la masã. Vom rupe ºi
vom da de pe masã pâine pentru poporul Meu, cã n-aveþi,
tatã, de unde sã mai gãsiþi vreo bucatã de pâine de a Mea.
Toatã pâinea care mai este e a omului. Omul o mânuie dupã
legea lui, dupã aerele lui, dar harul pâinii a trecut înapoi la
Mine, ºi apoi la poporul Meu. Amin.
Fiilor, în curând va fi sã lucrãm ca primii creºtini cu
statul la masa cea de cinã nouã, dar nu ca la început, ci ca la
sfârºit. Sã te pregãteºti, Israele, pentru masã din cer coborâtã
pentru tine, cãci voi lua ºi voi împãrþi pâinea cea nouã, care
nu din cuvânt omenesc va fi înaintea ta. Pregãteºte-te, Israele,
ca nu cumva sã te mai întorci din drum. Fã-þi socoteala vieþii
tale dacã poþi sã-Mi dai Mie viaþa ta pe veci de veci, dacã
vrei, fiule, cã Eu vreau. Sã posteºti de cele fireºti, de cele lumeºti, sã posteºti ºi iar sã posteºti, dar sã nu posteºti de cele
cereºti. Îþi voi cere staturã aºezatã. Îþi voi cere, Israele, grãire
aleasã, purtare veºnic plãcutã Mie. Îþi voi cere sã-þi strângi cãrãrile ºi sã te tragi deoparte de lângã tot ce este strãin de cer,
cã Eu aºa am scris în carte cã poporul Meu va fi deosebit de
toatã lumea de pe pãmânt ºi despãrþit de toatã lumea de pe
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pãmânt. Dacã n-ai sã poþi aºa, sã nu-Mi ceri loc deosebit ºi în
rând cu cei ce vor putea tot ce le cer Eu.
Israele tatã, fiii Mei nu Mã mai întreabã pe Mine nimic
despre soarta lor, despre rostul lor, despre pasul lor, cã ei cunosc de la Mine, ei Mã au pe Mine în ei, dar cei ce nu ºi-au
aºternut ºi nu s-au aºezat, aceia bat ºi acum la poarta Mea.
Scoalã-te, Israele, spre înþelepciune dumnezeiascã ºi te pregãteºte ºi îþi controleazã bine hãinuþa, ºi sã nu vii sã Mã întrebi
despre soarta celor morþi, cã Eu sunt Dumnezeul celor vii,
celor care sunt vii în vremea aceasta. Eu pe fiii Mei din grãdinã i-am pregãtit pentru cei vii, nu pentru cei morþi. Cel viu
este cel ce ascultã de glasul Meu, de cuvântul Meu aºezat la
masã cu tine, poporul Meu care asculþi. Cine nu citeºte nu ascultã. Cine are ºi nu citeºte, acela nu ºtie ºi nu ascultã. Aceluia sã nu-i cereþi sã fie al Meu. Cine citeºte se cunoaºte cã
citeºte, se cunoaºte cã trãieºte.
Israele, nu cumva sã-þi fie zadarnicã trãirea cu trupul,
adicã postul, rugãciunea ºi statul în poporul Meu. Nu cumva
sã te trezeºti cã le-ai fãcut în zadar pe acestea în mijlocul
poporului Meu; cã dacã n-ai ºtiut cum sã crezi în cuvântul
Meu ºi în aºezarea Mea ºi dacã n-ai ºtiut sã fii ceresc cu inima,
atunci jertfa ta îþi va fi socotitã nedreptate înaintea Mea ºi vei
fi judecat ca la aceastã masã. Cine se aºeazã sã se roage Mie
ºi sã aducã jertfã Mie fãrã sã iubeascã pe aproapele Meu, fãrã
sã creadã cum se crede în cuvântul Meu, în cuvântul Meu cel
de azi, acela va da socotealã, dar nu ca cel de ieri, ci ca cel de
azi, cãci fiecare va sta în rândul cetei sale ºi al vremii sale. Cel
ce Mã iubeºte pe Mine, acela iubeºte ºi pe cei puºi de Mine
înaintea poporului. Cel ce nu þine seamã de cei aºezaþi înaintea Mea pentru popor, acela nu Mã iubeºte pe Mine. Cel ce
vine în poporul Meu ºi nu stã dupã aºezarea Mea, acela nu este
fiu al poporului Meu; Eu nu-l pun pe acela la lucrare de fiu.
Fiilor unºi, daþi deoparte pe cei fãrã de rânduialã, cã
puþin aluat dospeºte toatã frãmântãtura. Strângeþi rândurile,
Eu aºa v-am spus. Aþi fãcut ce v-am spus Eu, tatã? Veþi face
ce v-am spus Eu? Eu v-am spus sã nu fie în poporul Meu
mofturoºi, certãreþi, risipiþi, duºmãnoºi, neînþelepþi, ispititori,
grãitori de rãu, hulitori, sã nu fie am spus. Aceia sã fie deosebiþi ºi daþi în stânga. Faceþi numaidecât aceastã lucrare. Faceþi, fiilor, curãþenie peste duhul acestui popor. Nu lãsaþi pe
nimeni sã vã facã vouã curat. Faceþi voi, cã a voastrã este slava Mea, ºi voi sã n-o daþi altora. Nu lãsaþi pe nimeni sã vorbeascã în locul vostru, cã Eu pe voi v-am aºezat înaintea Mea
pentru Israel. Nu mai lãsaþi amestecaþi viii cu morþii. Cine
vrea sã fie cu morþii, sã se dea de partea celor morþi. Cine vrea
sã fie cu cei vii, sã se dea de partea celor vii. Vai de cei ce îi
zic mort celui viu, ºi vai de cel ce-i zice viu celui mort! Fiilor,
sã nu-l credeþi pe cel mort când grãieºte cã este viu. Eu sunt
Cel ce vã spun vouã cine este viu ºi cine este mort, cãci aceastã lucrare e mare lucrare între viaþã ºi moarte.
Mãrturisiþi-vã unii altora greºalele ºi ascultaþi de Mine,
fiilor. Lucraþi la luminã, lucraþi ca fii ai luminii. Eu iubesc pe
poporul Meu. Eu am iubit ºi pe cel ce a fost ºi s-a lepãdat ºi
s-a dus spre lume, dar acum nu-l mai iubesc, cãci iubirea îºi
are soþii ei. Eu iubesc pe poporul Meu.
Israele, sã te lupþi sã fii poporul Meu. Într-o zi am sã-þi
arãt adevãrata faþã a Mea cu care stau ºi lucrez în fiii Mei cei
unºi peste grãdina Mea, dar sã te gãseascã ziua aceea lângã
Mine ºi lângã ei, fiule din Israel.
Israele, bine este de tine dacã ai acum aºternut pregãtit
ºi staturã pregãtitã la vreme. O, e greu în vremea aceasta sã te
duci dupã untdelemn ca sã ai dacã nu ai, cãci uºa e în mâna
Mea. Amin, amin, amin.
30 octombrie/12 noiembrie 1995

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea
cuvântului
Expoziþia de artã creºtinã „Cãrarea“. Lemnele ºi pietrele vestesc
lucrarea slavei Domnului. Se anunþã cuvântul cãtre conducãtorii
României.

S

ã fie atenþie în grãdinã, în grãdina cuvântului lui
Dumnezeu. Amin. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu
Savaot. Eu grãiesc din nori de slavã peste grãdinã. Fiilor din
grãdinã, e România serbatã în cer, e România în rochiþã de
serbare. Amin. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, cobor în carte ºi rostesc binecuvântare pentru vestirea
lucrãrii Cuvântului, cã iatã, vorbesc lemnele, vorbesc pietrele
ºi vestesc lucrarea slavei Domnului.
Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Grãiesc din
nori de slavã ºi Mã fac cuvânt în grãdinã ºi Mã dau þie, Românie dacã ºtii sã Mã primeºti. Primeºte-Mã, cã Eu te primesc ca sã stai înaintea Mea ºi ca sã fii cea dintâi între neamuri, precum Israel a fost poporul Meu, a fost ºi iarãºi va fi,
cã Dumnezeu nu-ªi uitã fãgãduinþele Sale.
Românie, tu eºti þara alegerii Mele, dar mai gãsesc Eu
credinþã acum când vin? Românie, þi-am vestit despre lucrarea Mea din tine, ºi ferice celui ce este în tine crezând în cuvântul Meu care vine pe nori de slavã în mijlocul tãu, la masã
cu tine, Românie, þara Mea. Eu profeþesc în tine ºi te vestesc
neamurilor pãmântului cã eºti þara întoarcerii Mele, dar am de
cuvântat cuvântul Meu omului cezarului, ºi voi cuvânta dulce. Mai am câteva zile ºi voi cuvânta ºi voi sta deasupra grãdinii Mele pe nori de heruvimi ºi de arhangheli ºi voi grãi
peste tot omul care stã pe scaunelele cezarului ºi Mã voi vesti
cu dragostea Mea peste România, cu lucrarea slavei Mele
peste cea iubitã ºi aleasã dintre neamuri. Sã se deschidã auzul
tãu, Israele român, ºi sã auzi! Amin. E zi de serbare în România ºi lucrez lucrare de profeþie peste pãmânt, peste omul de
pe pãmânt ºi peste omul din cer, cãci am pe pãmânt cer, ºi voiesc sã strãluceascã bolta cerului pe pãmânt, ºi voi începe cu
România.
Pace vouã, celor ce staþi astãzi în lucrul de nouã vestire, de cereascã vestire în mijlocul României! Pace prin voi
peste þara Mea, peste Israelul cel nou, peste Ierusalimul cel
nou de pe pãmânt! Pacea Mea sã fie cu voi, cei ce Mã vestiþi
oamenilor, ºi de la voi sã ia pacea Mea tot omul care voieºte
nãdejde ºi scãpare cereascã. E Duhul Sfânt cu voi. Cuvântul
e Duhul Sfânt. E Domnul cu voi. Cuvântul este Domnul.
Amin.
Sã fie atenþie în grãdinã, în grãdina cuvântului lui
Dumnezeu. Mai sunt câteva zile ºi Mã voi face cuvânt dulce,
cuvânt cu iubire peste tot omul care stã pe scaunele cezarului.
Mã voi apropia prin cuvânt ºi voi cuvânta cuvânt de mângâiere peste România. Eu sunt Cel ce sunt, cãci alþi dumnezei
nu sunt. Eu sunt Unul Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Eu sunt Cel ce sunt. Sã fie atenþie în grãdinã. Amin,
amin zic vouã, fiilor din grãdinã, cã slava Mea se va coborî
peste România, dar Eu vã spun cã s-a ºi coborât. Cine are
ochi de vãzut, sã vadã. Cine are urechi de auzit, sã audã. Cine
are credinþã, sã creadã în Dumnezeu aºa cum se crede în
Dumnezeu, cãci Eu, Domnul, grãiesc din ceruri peste pãmânt.
Pace þie, Românie, þara Mea, cã Eu, Domnul, am sãlaº
în tine ºi îþi lucrez slavã mare ºi Mã voi slãvi prin ea înaintea
ta. Eu sunt Cel ce sunt, dar greu mai gãsesc în tine o piatrã pe
care sã Mã odihnesc cu lucrarea Mea, cu binecuvântarea
Mea. Greu de tot Mã zbat sã-Mi fac popas ºi sã-Mi vestesc
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împãrãþia cea cereascã pe pãmânt. Binecuvântat sã fie cel ce
Mã primeºte la sine ca sã poposesc pe piatra lui ºi sã scriu
numele Meu pe piatra lui. Acela va fi vestit de îngeri înaintea
Tatãlui Meu. O, greu mai dã omul popas Domnului, greu de
tot, cã duhul omului a biruit Duhul Domnului, ºi omul este
prea mare pe pãmânt. Prea mare s-a fãcut omul, prea mare!
Nu pot sã-i mai spun omului cã Eu sunt Dumnezeu. Nu pot
sã-i mai spun omului sã aibã temere de Dumnezeu. Omul s-a
fãcut prea mare înaintea Mea ºi înaintea sa. Mai sunt câteva
zile ºi iarãºi voi striga pe om, pe omul cel mare, cãci iubirea
Mea se zbuciumã pentru om, ca sã-i dau omului înapoi viaþa
pierdutã, viaþa risipitã.
Eu sunt Cel ce grãiesc. Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.
4/17 noiembrie 1995

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil
Cuvânt pentru România ºi conducãtorii ei. Pilda fraþilor Iacov ºi
Esau. Mihail al României este Iosiful român, alungat în surghiun de
cãtre ai sãi.

S

ã fie atenþie în grãdinã, în grãdina cuvântului
Meu. Vine Domnul, vine sã grãiascã peste grãdinã! Vine Domnul pentru Israel! Sã fie atenþie în grãdinã.
Amin. Vine Domnul pentru România! Dacã România este þara Domnului, de aceea am numit-o Israel. Eu, Domnul Iisus
Hristos, din Israel M-am ivit când M-am fãcut Fiul Omului.
Eu, Domnul Iisus Hristos, din România Mi-am pornit glasul
întoarcerii Mele pe nori când M-am întors, cãci M-am întors,
dupã cum era spus în Scripturi. Eu, Domnul Iisus Hristos,
deasupra României stau pe nori de slavã; stau ºi voi sta
pânã-Mi voi lãsa vãzut statul ºi venirea Mea cea proorocitã
prin Scripturi. Un picuþ, ºi Mã voi lãsa vãzut întru venirea
Mea, voi sta vãzut pe norii slavei Mele deasupra României,
þara întoarcerii Celui înãlþat la ceruri.
Ascultã, poporule, glasul Meu! Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin, amin, amin. Eu din nori grãiesc ºi Îmi
ocrotesc grãirea Mea peste pãmânt ºi rãspândesc pânã la toate
marginile cerului ºi ale pãmântului vestea întoarcerii Fiului
lui Dumnezeu. A doua oarã vin de lângã Tatãl la oameni.
Acum douã mii de ani am venit prunc prin Fecioarã ºi am
vestit împãrãþia cerurilor peste pãmânt, cãci Cuvântul S-a
fãcut trup. ªi dacã a trecut vremea cea proorocitã în Scripturi,
iatã, vin cu zeci de mii de sfinþi, purtat pe tron de heruvimi ºi
de serafimi ºi de arhangheli. A doua oarã vin, precum este
scris, dar nu vin prunc, ºi vin cuvânt, cãci trupul Meu s-a
fãcut cuvânt. Eu sunt Cuvântul Care a rostit sã fie luminã, ºi
a fost. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Care a rostit sã
fie cer ºi pãmânt, ºi aºa a fost. Eu sunt Cel de o fiinþã cu Tatãl,
prin Care toate s-au fãcut. Fericiþi sunt acei care la cuvântul
Meu Îmi gãtesc venirea Mea cea vãzutã, cã Eu vin de la Tatãl,
ºi vin prin România, cã pe ea Mi-a dat-o Tatãl la naºterea
Mea. Eu eram prunc, ºi ea, pruncã. Eu M-am fãcut Mire, ºi
ea, mireasã nãscutã din Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu i-am fost vestit de Mire, ºi ea s-a lãsat peþitã ºi iubitã
din pruncia ei, din tinereþea ei.
Eu, Domnul, sunt pe tron de heruvimi ºi de arhangheli
deasupra grãdinii cuvântului. E serbare cereascã peste Israelul cel luat din români, ºi sã ºtie România ce grãieºte Cuvântul lui Dumnezeu de deasupra ei. Din nori de slavã grãieºte
Cuvântul lui Dumnezeu.
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Pace þie, Israele român, ºi pace peste România! Pacea
Mea între Mine ºi ea, cãci ea nu mai vegheazã înaintea Mea.
Ea a uitat ce înseamnã Dumnezeu adevãrat. Eu sunt Cel ce
sunt, cãci alþi dumnezei nu sunt, dar ea s-a învãþat cu dumnezei care nu sunt dumnezei. Pacea Mea din tine sã fie peste tine,
þara Mea, cãci vin sã te trezesc. Nu te teme. Eu vin cu pace,
vin cu iubire, vin cu mângâiere. Vin, Românie, vin, vin la tine.
Eu stau la uºã ºi bat. Deschide, iubito, cã nu se ºterge alegerea
ta din pruncie, cea dintâi. Vin la tine, þara Mea, ºi tu, tatã, nu
mai ºtii, nu mai crezi cã vin, dar Eu vin, ºi vin sã te vestesc cã
vin. Eu nu iubesc minciuna. Eu sunt adevãr când îþi grãiesc cã
vin. O, þara Mea, Eu nu iubesc minciuna. Ce sã fac Eu cu tine
dacã tu ai iubit minciuna? Ce sã fac? Eu plâng la picioarele
tale, cã nu vreau sã te vãd pedepsitã de fapta ta. O, iubito, vin
cu mângâiere la tine. Nu e bunã minciuna, cã scris este: «Sã
nu mãrturiseºti strâmb». Vino spre cãinþã, vino, þara Mea!
Vino, cã Eu vin pe nori de la Tatãl ca sã te scot din vinã ºi sã
nu te afle venirea Mea cea vãzutã, sã nu te afle sub faptele tale,
ci sã ieºi din timp, sã te cãieºti ºi sã te speli ºi sã te gãteºti, ca
sã te ocrotesc, ca sã te iert ºi ca sã nu fii rãnitã de plata celor
lucrate în ascuns. Eu am fost în tine luminã, dar tu ai iubit
întunericul, pentru cã faptele tale lucrau rãul, ºi ai urât lumina
de teamã sã nu se învedereze faptele tale rele. Eu vin sã te ridic
de sub povara faptelor tale cele din urmã.
O, þarã, þarã, unde, tatã, þi-ai pitit cununiþa rãbdãrii tale
de sub cruce? Tu erai þara rãbdãrii, erai cununa rãbdãrii,
cununa iubirii frãþeºti. O, þarã, þarã, a pãtruns în tine vremea
cea roºie, ºi tu n-ai ºtiut faþa ei. N-ai priceput cã roºul este
hlamidã de ocarã. Ai uitat ce am pãþit Eu sub înveliºul hlamidei roºii. A venit peste tine vremea lui Edom.
Au fost doi fraþi. Unul se numea Iacov, ºi celãlalt,
Esau. Esau era roºu peste tot ºi ºi-a vândut întâietatea pentru
o fierturã roºcatã. Pentru aceea s-a numit el Edom (roºu).
Edom ºi-a pierdut binecuvântarea ºi ºi-a agonisit traiul cu
sabia sa. Edom a prins urã pe fratele sãu, cãci aceste douã
neamuri s-au împuns din pântece, ºi pânã sã se fi nãscut ele,
s-au despãrþit din mãruntaiele celei ce i-a nãscut. Esau când
s-a nãscut, era roºu ºi a trãit din sabia lui.
O, Românie, dureros lucru este sã se nascã din trupul
tãu neam din neamul lui Esau. Ai fost necinstitã de neamul lui
Esau ºi ai zãmislit în tine vremea cea roºie, ºi fiii tãi ºi-au pângãrit seminþia. Sã te fi înrudit cu neamul lui Iacov, aºa cum Eu
te-am plãmãdit. Sã te fi înrudit cu neamul Meu creºtin pânã la
venirea Mea, dar nu cu vremea cea roºie ºi cu fiii ei.
Românie, am vestit pe fiii Mei din tine cã voi veni în
cuvânt peste tine. Eu stau la uºã ºi bat. Eu stau la uºã în duhul
mângâierii ºi îþi aduc duh de înþelepciune dacã Mã primeºti.
Eu stau la uºã ºi bat. Primeºte-Mã! Amin, amin, amin.
Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu.
Amin. Eu bat, Eu Mã întorc spre porþi, spre cei ce stau în
porþi. Eu fac ocol ºi ies la porþi ºi bat la cei din porþile României. Eu sunt Duhul lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Eu bat la porþi.
Ridicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intru ºi sã cuvintez cuvânt
de iubire, cuvânt de mângâiere ºi de nouã vestire ºi de pace
peste România! O, greu mai gãsesc o piatrã pe care sã stau ºi
sã Mã odihnesc cu lucrarea Mea, cu binecuvântarea Mea!
Greu de tot, cã duhul omului a biruit Duhul Domnului, ºi
omul e prea mare pe pãmânt. Prea mare s-a fãcut omul, prea
mare. Nu pot sã-i mai spun omului cã Eu sunt Dumnezeu. Nu
pot sã-i mai spun omului sã aibã temere de Dumnezeu, cãci
omul s-a fãcut prea mare.
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Eu dau ocol ºi ies ºi bat la porþile României. Amin. Ridicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intre Cuvântul lui Dumnezeu! Eu
bat la porþile cezarului, ca sã grãiesc cu tot omul care stã pe
scaunele cezarului. Cuvânt de mângâiere aduc, cuvânt de
iubire cuvintez.
Iatã, intru. O, oameni din porþi, din porþile României,
luaþi ºi mâncaþi ºi înviaþi! Acesta este cuvântul Meu, care vine
la voi spre iertarea pãcatelor ºi spre viaþã vie. Amin. Eu sunt
Cel ce sunt. Când l-am trimis pe Moise în Egipt pentru poporul Meu cel robit, M-a întrebat Moise: «Cine, Doamne, sã
le spun cã eºti Tu, Cel ce mã trimiþi?». ªi Eu aºa i-am spus:
«Mergi, ºi sã le spui cã Eu sunt Cel ce sunt».
Amin, amin zic vouã, o, oamenilor de la porþi: Eu sunt
Cel ce sunt, cãci alþi dumnezei nu sunt. Nimic nu înseamnã
Dumnezeu, nici banul, nici rangul, nici bogãþia, nici înþelepciunea omeneascã, nici turnurile înalte, nici omul, nici sabia
omului. Nimic nu înseamnã Dumnezeu în afarã de Mine. Eu
sunt Cel ce sunt, iar alþi dumnezei nu sunt. Eu stau în sfat cu
cei din porþile României.
Pace vouã, celor din porþi! Pacea Mea în voi ºi între
voi, cã fãrã Mine omul este mort, nu este viu. Am stat ºi Eu
în faþa mai-marilor pãmântului, ºi Eu, ºi apostolii Mei, ºi
neamul Meu tot de pânã acum, cãci cel ce mãnâncã Trupul
ºi Sângele Meu, acela este rudenia Mea, neamul Meu, fratele Meu ºi aproapele Meu. Am stat ºi Eu ºi ai Mei înaintea
mai-marilor cezarului, dar greu, greu de tot s-a gãsit popas
pentru Dumnezeu în omul cel mare, cãci omul s-a fãcut prea
mare înaintea Mea ºi înaintea sa, prea mare.
Eu stau în sfat cu cei din porþi. Eu frâng cuvântul Meu.
Luaþi ºi mâncaþi ºi înviaþi! Amin. Înviaþi în duhul pãcii, ºi
lucraþi pace înaintea Mea, pace între Mine ºi þara Mea, pace
între frate ºi frate înaintea Mea; între frate ºi frate înaintea
Mea, nu altfel de pace, cã omul nu ºtie ce înseamnã fãcãtorul
de pace. Fãcãtorul de pace împacã pe om cu Dumnezeu, ºi pe
Dumnezeu cu omul. Eu aºa am spus: «Fericiþi fãcãtorii de
pace, cã ei vor vedea pe Dumnezeu».
Pace vouã, celor din porþi, pace între Mine ºi voi! E
sfatul Meu cu voi. Luaþi din Mine ºi înviaþi ºi lucraþi pace
între Mine ºi þara Mea, cãci România este þara Mea, sã ºtiþi cã
este. Domnul grãieºte cã este. Pace vouã, ºi apoi duh de credinþã peste voi, credinþa românului cea dintâi! Dragostea cea
dintâi sã vã cuprindã în ea pe voi, cei din urmã. Vin la voi, vin
în sfat cu voi, cãci vai de þara peste care nu este prooroc, cã
aceea se scufundã. Eu sunt duhul proorocilor, din început ºi
pânã întru sfârºitul proorociilor, cãci vor înceta toate darurile,
toate proorociile, toate limbile, dar Eu vã spun cã au ºi încetat. Va înceta totul, ºi va rãmâne dragostea Mea ºi fiii ei. Eu
sunt duhul proorocilor cei care au avut numire de la Dumnezeu ºi trãire sfântã întru Dumnezeu, cãci altfel de prooroci
nu sunt ai lui Dumnezeu.
Iubirea Mea v-o dau vouã, celor din porþi. Luaþi ºi
înviaþi în duhul iubirii ºi naºteþi-vã din ea, din Domnul, cãci
Eu sunt iubire. Nu fiþi fii ai necredinþei, cã a ajuns la sfârºit
necredinþa ºi fiii ei. Naºteþi-vã din iubirea Mea, nu din altã
iubire. Naºteþi-vã din cer, nu din pãmânt. Treziþi iubirea Mea
în voi, ca sã se trezeascã România ºi sã înveþe ce este iubirea,
ce este bisericã slujitoare înaintea Mea, ce este jertfã adusã la
altarul iubirii, jertfã înaintea Mea. Bisericã înseamnã fii ai
iubirii cea din cer ºi care are pe masa ei trupul iubirii. Fiii
iubirii cea din cer fac faptele iubirii. Aceia sunt fiii iubirii, nu
alþii. Luaþi de la Mine ºi daþi-vã unii altora, ºi duh de credinþã
în Dumnezeu sã lucraþi peste voi, cãci Domnul vine ca o

cursã peste cei necredincioºi, peste cei ce nu vegheazã, ºi
vine ca o mângâiere peste cei ce înviazã prin iubire. Luaþi ºi
înviaþi, luaþi ºi împliniþi cuvântul lui Dumnezeu care vine pe
nori de slavã ºi se aºeazã în România, ºi se face trup în carte
cuvântul lui Dumnezeu. Eu Mã fac carte pe pãmânt. Eu ºi
acum Mã fac carte, cãci nimic n-am lucrat fãrã sã fi cuvântat
mai întâi. Vin sã învãþ pe român; pe român mai întâi, ºi apoi
pe iudeu, pe elin ºi pe orice alt neam. Vin sã învãþ pe om ce
înseamnã bisericã ºi jertfã adusã înaintea Domnului. Bisericã
nu este altceva decât fiii care slujesc pe pãmânt lui Dumnezeu; lui Dumnezeu ºi nu loruºi; unii altora în Domnul ºi nu
loruºi. Cum adicã aºa ceva? Cum adicã în Domnul? Adicã fii
care au pe Domnul de hranã, de creºtere, fii care au pe Domnul de viaþã, nu fii care slujesc plãcerilor lor ºi veacului acesta
ºi stãpânului veacului acesta, duhului lumii acesteia. Iar jertfa
adusã înaintea Mea este atunci când este împãcare între frate
ºi frate, între om ºi Dumnezeu. Altfel de jertfã nu ajunge la
Domnul, ºi se întoarce.
O, prea multã minciunã naºte omul din duhul lui, din
inima lui. Sunt ºapte vremi de când l-am fãcut pe om ºi l-am
aºezat în creaþie de cer ºi pãmânt, dar prea multã minciunã a
acoperit acest adevãr. Prea multã vreme este de când oamenii
sunt dumnezei, dumnezei mincinoºi.
Omule, nu e bunã ºtiinþa care vine de la om, ºtiinþa care
dezmoºteneºte pe om de Dumnezeu, cãci omul este dumnezeu mincinos, omul se ia dupã dumnezei mincinoºi. Omule
român, tu pentru mâncare plângeai când erai apãsat de omul
cel mincinos care stãtea peste tine. Sã fi plâns pentru pãcatul
tãu, omule român. Nu erai necãjit de lipsa mâncãrii, ci de pãcatul care apãsa peste tine. ªi tu ce ai fãcut? Te-ai sculat ºi ai
fãcut baltã de sânge din trupul feciorilor ºi al fetelor tale ºi ai
fãcut pãcat peste pãcat. Tu plângeai de foame sub omul cel ce
stãtea peste grumazul tãu fãrã de Mine, ºi ai vrut sã te dezrobeºti de sub foame, de sub foamea ta, ºi ai cãzut în mai grea
lipsã, þara Mea, ºi ai cãzut în patimi de ocarã, ºi suge din tine
tot strãinul cel murdar pe mâini. E lipsã mare în tine, e lipsã
de iubire, e lipsã de Dumnezeu. Îi este foame Domnului de
tine, neamule român! Unde-þi este lacrima cãinþei? O, þarã,
unde te duci? Unde, iubito? Eu stau la uºã ºi bat.
O, þarã, þi-ai fãcut mereu ºcoli pentru fiii ºi fetele tale,
þarã, ca sã înveþe în ºcoli depãrtarea de Dumnezeu. Dar frica
de Domnul ºi cãinþa ºi învierea n-o mai înveþi? O, nu mai ai
în tine dascãli cu inimã de samarinean. Întoarce-te la Samarineanul Cel din ceruri! Întoarce-te, cã pier fiii tãi sub necunoºtinþã! Întoarce-te, cã tu ai pe creºtet binecuvântare! O, prea
mult se moare în tine, prea mult. Prea mult moare Domnul în
trupul tãu, cã pãcatele tale sunt prea grele. Prea de multã vreme apasã peste tine vremea cea roºie, vremea lui Esau, care
trãieºte din sabia sa. O, Românie, scuturã-te de pãcat! Ascultã, poporule, glasul Meu, cãci preoþii tãi s-au dat la plãceri
lumeºti ºi la trup ºi la desfrâu, ºi nu mai ai judecãtori în tine,
judecãtori ai pãcatelor, ca sã ia de peste tine pãcatele. Ascultã
glasul Meu, Românie. Stau în sfat cu cei din porþi ºi grãiesc
cu ei, ºi grãiesc peste tine, fiicã a iubirii Tatãlui ceresc, mireasã a Fiului lui Dumnezeu.
Românie, trezeºte-te frate pe frate ºi sã zici fãrã sã
minþi rugãciunea „Tatãl nostru“. E prea mult de când rosteºti
aceastã rugãciune fãrã sã fii împãcatã cu Dumnezeu, þarã iubitã. Mergi ºi te împacã frate cu frate, Israele român, neamule
al Meu, Israele ales la sfârºit. Lasã-þi darul jos ºi du-te ºi te
împacã cu fratele tãu, ºi vino apoi sã-Mi aduci jertfa de împãcare duhul cãinþei tale, ca sã nu cazi sub fapta ta. Sã ºtii,
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Românie, cã Dumnezeu te-a fãcut pe tine, ºi când te-a fãcut,
te-a fãcut creºtinã. Sã ºtii, tatã, cã de Dumnezeu eºti plãmãditã, dupã planul cel ce era la Dumnezeu pentru naºterea ta pe
pãmânt, ºi din tine vreau sã scot om nou, popor nou, neam
sfânt înaintea Mea. Deschide-þi urechea, iubito, cã Mi-am
crescut în tine un popor mititel. Din cuvânt l-am nãscut, cu
cuvânt l-am crescut, ºi cuvânt las peste el, pentru el ºi pentru
tine, þara Mea, cãci pentru tine l-am nãscut. Scoalã-te ca sã
crezi, ca sã crezi ce-þi spun, cã te îmbiu spre cãinþã.
Tu eºti pedepsitã de fapta ta, þarã iubitã, ºi nu e pace
între Mine ºi tine. Ai fost robitã de minciunã. Trezeºte-te! Ai
minþit frate cãtre frate. Ai alungat pe cel nãscut din tine ºi ai
minþit ca sã scapi nevinovatã de fapta ta urâtã. Ai fãcut ca ºi
copiii cei de demult ai lui Iacov, care ºi-au înstrãinat fratele ºi
ºi-au acoperit cu minciunã fapta lor. O, ºi ce greu au plãtit, cã
au cãzut în robie ºi la muncã silnicã în Egipt!
O, neamule român, tu eºti neam creºtin, ºi nu e faptã
creºtineascã aceastã faptã, ºi pãcatul tãu stã înaintea Mea împotriva ta. Românie, scuturã-te de acest pãcat. Tu n-ai vãzut?
Tu n-ai auzit, oare, ce a suferit Israel, poporul Meu, pentru
alungarea fratelui sãu? Românie, tu nu te mai temi de Dumnezeu, iubito? Eu vin cu duhul mângâierii ºi al iubirii ºi al
cãinþei peste tine. Tu eºti mama celor nãscuþi în tine. Tu eºti
planul Meu cel de la sfârºitul timpului, þarã iubitã, þarã aleasã.
Românie, plânge un fiu de al tãu, plânge dupã vatra ta,
plânge departe, în Egipt. O, ce sã-þi fac, oare? Sã te bag în durere ca sã-þi cunoºti acest pãcat? Sã-þi dãrâm în ºoaptã toate
turnurile tale, pe toþi puternicii tãi, care s-au aºezat împotriva
dreptãþii? Nu aºa, iubito. Nu te lãsa sã cazi sub povara pãcatelor tale. Împacã-te cu Dumnezeu. Plânge un fiu de al tãu,
plânge în Egipt, ºi se aude la cer. Este pusã pe creºtetul lui
ungerea Mea peste tine, cãci aºa a fost planul Meu cel ceresc.
Plânge fiul dupã mamã. El are de mamã pe România. Aceastã
mamã i-a fost scutec ºi faºã ºi cristelniþã de botez ºi casã ºi
masã ºi leagãn ºi hranã ºi doicã ºi dascãl ºi vatrã. ªi s-a sculat
Edom, neam desfrânat, care Mi-a întinat cu desfrânarea lui
inima neamului Meu ales la sfârºit, ºi Mi-a prigonit pe fiul cel
uns cu mirul binecuvântãrii României. Eu, Domnul, am lucrat
prin el pentru tine, þara Mea, ca sã te scot de la necaz ºi de la
încleºtare, ºi tu ce ai fãcut? Ai alungat pe cel de la Mine pentru tine. Eu mereu te-am unit frate cu frate, þarã iubitã, ºi mereu te-am învãþat ce este iubirea ºi unirea ºi puterea care se
naºte din unire ºi din iubire.
O, Românie, þi-ai alungat voievodul. Voievodul tãu
este de la Mine, este unsul Meu peste tine. Þi-ai alungat ungerea Mea de peste tine, semnul Meu de pe creºtetul tãu. Þi-ai
alungat capul trupului tãu, semnul lui Dumnezeu cel pus peste tine, poporule român. O, e prea greu pãcatul acesta, ºi strigã la cer. Jertfele tale au oprire. Plâng îngerii lângã jertfele
tale de iubire, cã nu le pot ridica la cer. Plâng sfinþii tãi, Românie, cã nu eºti curatã în rugãciunea „Tatãl nostru“.
Voi, cei de la porþile României, ascultaþi glasul Domnului! Eu strig peste România, strig din porþile ei, ºi nu trec
peste porþi. Strig la cei din porþi ºi la cei de dincolo de porþi.
Românie, lacrima celui ce plânge are usturime în ea. Eu am
strâns lacrimã cu lacrimã ºi stau în mânã cu aceastã cupã
plinã. Îmi dau îngerii cei rãi peste mânã ca sã se verse cupa
durerii peste tine, dar inima celui alungat suspinã spre Mine
ºi îþi cere iertarea ºi se roagã pentru învierea ta. Inima celui
înstrãinat de tine a fãcut ranã de dorul tãu, Israele român. Ce
vrei sã faci, Românie? Eu sunt Cel ce vãd înainte. Tu n-ai sãvârºit niciodatã pãcate ca acum ºi niciodatã tu n-ai suferit ca
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acum, dar crezi tu ce-þi spun? Preoþii tãi slujesc plãcerilor ºi
duhului lor ºi numelui lor, ºi n-au putere sã împartã înviere
peste tine, o, turmã fãrã pãstor! Dar am venit sã fiu Pãstorul
tãu, turmã românã, ºi grãiesc din nori deasupra ta, þarã iubitã.
Plânge fiul tãu cel alungat, ºi tu, Românie, n-ai ºtiut cã a fost
alungat, cãci cei ce l-au alungat au mãrturisit strâmb, aºa cum
fraþii lui Iosif au minþit pe tatãl lor. Cel pribeag plânge departe
ºi dorul lui Mã mistuie.
O, oameni care staþi pe scaunele cezarului, pe scaunele
României! Nu-l puneþi pe cel alungat sã cumpere de la voi ce
are de la Mine. Nu-l puneþi ºi pe el s-o mintã pe România, aºa
cum au minþit-o cei ce l-au alungat, cei ce au ºters de pe fruntea României ungerea ei, care este peste el, peste cel prigonit.
El poartã numele tãu lângã numele sãu, ºi acesta este numele
lui: Mihail al României. El este al României, este fiul acestui
pãmânt, precum Avraam a plãtit pãmântul în care s-a odihnit,
ºi a fost al lui. Acesta este român, ºi a rãscumpãrat acest neam
de sub robie ºi l-a scos din moarte ºi din necaz, cã a lucrat
prin el binecuvântarea Mea.
Voi, cei din porþile României, împãcaþi-vã cu Dumnezeu, ºi Domnul Se va împãca cu voi. E mare greutatea acestui
pãcat. Ieºiþi de sub ea. Iubiþi înþelepciunea cea de la Mine ºi
împãcaþi pe România cu Mine ºi cu fiul ei cel alungat din ea.
E cerul în suspin pentru tine, þara Mea, pentru lacrima
celui prigonit al tãu, dar am coborât pe tron de heruvimi ºi de
serafimi ºi de arhangheli. Sunt cu norii deasupra României în
serbare cereascã. E adunarea cetelor cereºti. Am cu Mine serafimii, heruvimii, scaunele, domniile, stãpâniile, începãtoriile, puterile, arhanghelii ºi îngerii, iar Mihail, arhanghelul cel
peste cetele îngereºti, iarãºi strigã: sã stãm bine ºi cu fricã ºi
cu luare aminte! Amin. Mihail ºi îngerii lui rostesc peste România sã stea bine, sã stea cu fricã ºi cu luare-aminte. E freamãt de îngeri ºi de arhangheli, ºi fâlfâitul aripilor cereºti se
agitã, ºi lucreazã puterile cereºti pentru România, ca sã fie
pace ºi iubire cereascã între fiii tãi, þarã a slavei Mele, þarã a
naºterii cuvântului Meu de la sfârºit. Eu vin cu veacul cel
nou, cel ceresc, cel ca în cer, nu ca pe pãmânt; cel întocmit de
Mine, nu de om.
Voi, cei de pe scaunele cezarului, lucraþi iubire între
frate ºi frate, lucraþi duh de cãinþã peste România, lucraþi
cãinþã ºi dreptate ca Dumnezeu, nu ca omul. Veniþi la izvor ºi
beþi ºi înviaþi! Amin. Veniþi, cã România e þara slavei Domnului! Veniþi! Sã se stârpeascã pãcatul din þara Mea! Sã te vindeci, Israele român! Sã nu mai fie în tine beþie ºi curvie ºi
desfrânare ºi duh de minciunã. Sã fie Domnul în tine; Domnul, cu fericirea Lui cea din cer peste tine; Domnul, cu veacul
cel nou care se lasã peste pãmânt, cãci iatã, vin în ºoaptã, vin
sã scot rãul din tine, vin cu cele cereºti ca sã le aºez pe pãmântul tãu ºi peste fiii tãi, þarã iubitã. O, Israele român, vrei
nu vrei, crezi sau nu, e planul lui Dumnezeu lucrând peste
tine, ºi vom face sãlaº ceresc pe pãmântul tãu, ca sã ia neamurile lumina Mea din tine ºi sã vadã calea ºi sã apuce pe ea,
cãci Eu sunt Domnul. Eu sunt Cel ce sunt. Auzi tu, Românie?
Eu sunt Cel ce sunt.
O, fii ai României care staþi pe scaunele cezarului, fiþi
fii adevãraþi. Sculaþi-vã ºi închinaþi-vã lui Dumnezeu ºi
lucraþi pace între Mine ºi neamul român. Deschideþi porþile sã
intre cel pribeag, ºi fiþi cu mâinile curate ºi cu inimile curate
ºi cu duh de cãinþã, cã nu este pãcat care sã biruiascã bunãtatea Mea. Iubiþi pe România. Nu cãutaþi ale voastre dacã
iubiþi pe România. Cãutaþi ale ei, ºi toate celelalte vor fi din
destul. Nu cãutaþi slava voastrã. Lãsaþi dreptatea Mea ºi pla-
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nul Meu cel ceresc sã se odihneascã peste þara alegerii. România este aleasã de Domnul, dintre popoare. Învãþaþi calea
luminii pe toþi fiii cei care n-au ºtiut sã înveþe, care n-au avut
ce sã înveþe.
O, fii ai României care staþi pe scaunele cezarului!
Nu staþi în duhul vostru. Luaþi Duh Sfânt ºi înviaþi! Amin.
Gãtiþi-Mi serbare de împãcare între frate ºi frate, cã mare este
România, cât sã încapã în ea toþi fiii ei întru pace cereascã. Eu
sunt. Nu vã temeþi, ºi lucraþi pace. Amin.
E sãrbãtoare de arhangheli ºi de îngeri. E cerul în freamãt sfânt pentru tine, Românie. E Domnul pe tron de arhangheli ºi de heruvimi ºi de serafimi. E cerul în sãrbãtoare cu
pãmântul. Cerul fãrã de pãmânt e ca sufletul fãrã de trup, e ca
sufletul fãrã de casã.
Eu sunt Cel ce sunt. Sã fie atenþie în grãdinã. Mã trag
din porþile României ºi merg, cã am sãlaº cald, am iesle caldã,
pregãtitã în România. Mã trag spre poporul cel mititel, spre
Israelul cel luat din români. Amin, amin zic þie, Românie,
aceasta este ziua sfatului Meu cu tine când Eu, Domnul, M-am
fãcut cuvânt pe masa ta, ca sã fac din el faptã înaintea ta, ca
sã fac din tine neam sfânt înaintea Mea. Pace þie! Pace celor
din porþile tale, dacã vor lua pacea Mea în ei.
Eu sunt Cel ce sunt.
Mã întorc cu cuvântul spre poporul Meu cel rãsãrit din
cuvânt, cel crescut cu cuvânt, cel prin care intru ºi Mã fac
cuvânt în carte.
Poporul Meu, pace þie, mãi copilaºul Meu, mãi poporul
Meu! Am trecut prin tine ºi M-am purtat spre porþile
României, spre cei din porþi, ca sã Mã fac cuvânt înaintea lor.
Poporul Meu, sã stai bine, tatã, ºi sã-Mi aminteºti mereu de
fãgãduinþele Mele fãcute pentru tine ºi pentru neamul român
ºi pentru cei ce vor crede în venirea Mea prin cuvânt. Poporul
Meu, sã rosteºti cãrare pentru pacea Mea, sã intre pacea Mea
pe porþile României ºi sã lucreze pace. Poporul Meu, vezi sã
ºtii sã te rogi, sã te rogi Dumnezeului tãu pentru ca sã vinã
veacul cel nou peste tine ºi peste România. Lasã, tatã, tot ce
ai tu de fãcut; lasã tot, ºi sã te rogi aºa cum Mã rugam Eu
Tatãlui înainte de orice împlinire minunatã pe care o aveam
de adus pe pãmânt.
Creºti, Israele, creºti. Creºti, tatã, creºti, cã e prea mare
lucrarea Mea cu tine. Creºti, poporul Meu, ºi stai sub binecuvântarea Mea. Binecuvântat sã fii înaintea Mea. Binecuvântat
sã fii înaintea neamurilor pãmântului. Binecuvântat sã fii pe
vecii. Amin.
E mare serbare de îngeri, e mare lucrare pe îngeri. Îngerii cãrãrilor pregãtesc cãrarea cuvântului Meu pânã la porþile României. Îngerii luminilor pregãtesc lumina Mea pentru
România, iar Mihail, îngerul Meu, rosteºte din nou cuvântul
peste toate, ºi spune: «Sã stãm bine, sã stãm cu fricã ºi sã
luãm aminte!». Amin, amin, amin.
Poporul Meu, pe tine te las în sfat cu fiii cuvântului
Meu. Eu sunt în ei pentru tine. Eu am vorbit omului cezarului.
Pace ºi serbare îngereascã între îngeri ºi tine, Israele, poporul
Meu!
Creºti, fiule Israele, cã numai lucrãri mari avem de
aºezat spre împlinire. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, creºti, fiule Israele, creºti, copile, creºti, cã e
mãreaþã vremea ta, ºi tu ai de cuvântat peste ea cuvânt de
viaþã veºnicã, cuvânt de veac nou, rostit de Dumnezeu peste
tine. Creºti, copile, creºti, ºi sub creºterea ta va odrãsli cer
nou ºi pãmânt nou, cãci toate înviazã ºi se fac noi sub paºii
tãi când tu creºti. Amin, amin, amin.
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã
Candela este veghe. Pilda celor zece fecioare.
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praznic sfânt în Israel, ºi Domnul vine. Vine
Domnul din slava Sa, vine cu slava Sa. Amin.
Fiilor, fiilor, Eu vin pentru Israel, cã am gãtit serbare în
el. Vin sã-l þin în veghe pe poporul Meu. Vin sã-l ajut Eu ca
sã stea în veghe ºi întru înþelepciune. Sã stea tot poporul întru
înþelepciune, sã stea gata pentru venirea Mirelui.
Pace þie, poporule Israele! Duhul rãu nu are de unde
sã-þi dea ce-þi dau Eu, Domnul Dumnezeul tãu. Pace þie îþi
dau, pace þie rostesc! Aceasta este cheia cu care descui duhul
tãu, poporul Meu, ca sã intru în mijlocul tãu ºi sã-þi aºtern
cinã de cuvânt ºi sã mãnânc cu tine, poporul Meu. Am venit
ºi þi-am spus aºa: «În lume nu Mã mai duc, ºi toatã bogãþia
Mea þie þi-o dau». Pace þie, cãci cine are aceastã putere datã
de Mine, acela poate prin ea, poate prin vreme rea. O, rãu e
de om când nu poate, dar þie îþi dau ca sã poþi. Pace þie, poporul Meu! Ia, tatã, sã ai, ia ºi te îmbogãþeºte în pacea Mea,
cã ea este puterea ta. Din pacea Mea te hrãneºti ºi cu credinþã,
ºi cu iubire, ºi cu înþelepciune, ºi cu viaþã veºnicã, ºi cu duh
veghetor pentru întâmpinarea Mea, cã Mã uit peste tine cum
stai ºi Mã aºtepþi, poporul Meu iubit. Tu Mã aºtepþi, ºi Eu vin.
Tu ºtii cã vin la tine, ºi Mã aºtepþi dacã ºtii. Vezi, tatã, ce va
sã zicã fiul înþelept? Acela fie cã vegheazã, fie cã doarme, el
este pregãtit ºi gata sã dea foc la fãclie ºi sã stea în întâmpinarea Mea. Amin.
Azi e zi de întâmpinare. Eu serbez cu Israel sãrbãtoarea
de întâmpinare când mama Mea Fecioarã era pruncã micã, ºi
intrând în cele ale Tatãlui Meu a fost întâmpinatã de slujitorul
templului, pentru cã era fãgãduitã lui Dumnezeu, ºi a crescut
aceastã pruncã în Duhul Domnului ºi s-a hrãnit din El, ºi a
fost candelã feciorelnicã cu duhul ºi cu trupul, candelã nestinsã a fost pânã ce lumina candelei s-a fãcut prunc în ea ºi
S-a nãscut Om între oameni.
O, Israele, ce mare lucrare este candela! Candela este
veghe, este luminã în întuneric, este arvuna luminii cea necuprinsã de minþile întunecate ale celor ce nu vegheazã. O, mãi
Israele, în tine vreau sã am veghe aprinsã. Vreau sã fii fecioarã înþeleaptã, poporul Meu, cã þi-am dat înþelepciune, tatã, ºi
trebuie sã ai dacã þi-am dat, nu sã te duci sã cumperi la cei ce
vând. Nu, tatã. Tu sã ai de la Mine, cã þi-am dat sã ai, ºi te-am
vestit mereu sã ai împãrãþie cereascã deschisã înaintea Mea,
împãrãþie în aºteptarea Mea. Ai vãzut tu ce am spus Eu, cu ce
se aseamãnã împãrãþia cerurilor? Am zis de zece fecioare care
au ieºit în întâmpinarea Mea luându-ºi candelele lor, ºi am zis
cã jumãtate din ele erau nebune, ºi numai jumãtate erau înþelepte. Cele nebune ºi-au luat numai candelele, dar cele înþelepte au luat ºi untdelemn în vase, ca sã aibã ºi sã nu li se stingã candelele. Aceasta înseamnã veghe ºi înþelepciune. Cele ce
ºi-au luat în vase untdelemn erau pregãtite pentru deºteptare
chiar dacã ar fi sã aþipeascã aºteptând pe Mirele lor, cãci în
vremea aºteptãrii lor au aþipit ºi au adormit toate. Dar când în
miez de noapte s-a strigat: «Iatã, vine Mirele!», ele s-au deºteptat ºi ºi-au împodobit candelele. Cele nebune au vãzut cã
li se sfârºeºte untdelemnul, cã li se sting candelele. Cele înþelepte aveau vase pregãtite cu untdelemn. Dacã n-ar fi fost
înþelepte, ar fi dat din untdelemnul lor la celelalte care nu mai
aveau, care nu se pregãtiserã, iar când acestora li s-a cerut
untdelemn, au rãspuns cu înþelepciune: «Nu aºa, ci, ca nu
cumva sã nu ne ajungã nici nouã, nici vouã, mai bine mergeþi
la cei ce vând ca sã luaþi pentru voi. Noi avem. Luaþi, dar,
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pentru voi; luaþi de la cei ce vând». ªi cum plecarã cele nebune cãtre cei ce vând, a venit Mirele, iar cele ce erau gata au
intrat odatã cu Mirele la nuntã, ºi dupã ei uºa s-a închis. Iar
când au sosit cele ce s-au dus spre cei ce vând, au început a
striga la uºã: «Doamne, deschide-ne!», dar a ieºit numai glasul Domnului: «Nu vã ºtiu pe voi».
O, Israele, vezi tu, tatã, ce va sã zicã sã fie omul cunoscut de Dumnezeu? Omul zice din obiºnuinþa lui: „Lasã cã
ºtie Dumnezeu, ºtie Domnul inima mea, ºtie Domnul ce va
face cu mine, ºtie Domnul necazul meu“, ºi iatã ce le-am spus
Eu fecioarelor neveghetoare, neînþelepte ºi fãrã untdelemn;
le-am spus: «Adevãr grãiesc vouã, nu vã cunosc pe voi».
Israele, Israele, sã fii, tatã, atent, ºi sã ai, ca sã nu te
duci la cei ce vând. Eu þi-am dat sã ai. Nu te mai du la cei ce
vând. Lasã, fiule, tu ai în dar. Cei ce vând au pentru cei ce
cumpãrã. Tu ai în dar, tatã. Ai, dacã veghezi. Ai, dacã iei de
la Mine. Ai, dacã ai luat de la Mine; dacã ai luat, fiule. O, vegheazã ca sã ai!
Vezi tu, Israele, ce înseamnã veghe? Veghe nu înseamnã sã nu mai adormi, nu, tatã. Veghe înseamnã sã fii atent sã
ai untdelemn pentru când te voi deºtepta Eu cu strigãtul care
va zice: «Iatã, Mirele vine!». Atunci, chiar dacã te trezeºti,
dar dacã nu ai în vase pentru candele, zadarnic te trezeºti. Tu
la cei ce vând n-ai cum sã te mai duci atunci, n-ai cum sã te
mai întorci din drum, cã cei ce vând, þie n-au ce sã-þi dea.
Marfa lor e marfa lor, nu e pentru Mine, nu mai este bunã
pentru candelã, pentru candela ta. Tu ai untdelemn curat în
candela ta. Tu ai pentru cã þi-am dat Eu. Ce-ar fi sã te duci sã
cumperi de la om? Am avut în popor ºi din cei care se duceau
sã cumpere de la cei ce vând, dar aºa fii n-au stat cu Mine, ci
au stat mai mult pe drum, mai mult cu cei ce vând. Cine, tatã,
sunt cei ce vând? Cei ce vând sunt cei ce cumpãrã pe bani
darul lui Dumnezeu, zic ei. Numai aceia vând, ºi dacã aºa fac,
nu au ce vinde, cãci darul Meu nu se capãtã pe bani. Numai
ei ºtiu ce cumpãrã cei ce cumpãrã ca sã aibã. De aceea am
spus Eu fecioarelor nebune: «Nu vã cunosc pe voi».
Israele, Israele, nici mãcar în dar nu le poþi da celor ce
nu au azi untdelemn, aºa cum fecioarele cele înþelepte n-au
dat din untdelemnul lor. Lasã, tatã, darul Meu în mâna Mea,
cã Eu îl dau numai celor pe care îi cunosc. Tu, Israele, nu ºtii
pe cei pe care Eu îi cunosc. Lasã, tatã, pe Mine aceastã grijã,
cã iatã, nu mai am cui sã dau. Nimeni nu Mã mai cunoaºte cu
adevãrat. Pe nimeni nu mai cunosc Eu bine, pe nimeni, tatã.
Ai vãzut ce am rãspuns celor cinci fecioare nebune: «Nu vã
cunosc pe voi». O, poporul Meu, uºa care duce spre sãlile de
nuntã e în mâna Mea, fiule. Eu sunt uºa, dar cine n-a intrat
prin Mine nu ºtie ce este uºa. Uºa intrã odatã cu Mine, ºi apoi
nu se mai vede. Se vede altceva dacã se mai vede, dar nu uºa,
ci altceva se mai vede, cãci cei ce vând nu sunt uºã spre Dumnezeu. Ei au altceva de lucru, ei lucreazã altceva, ºi omul nu
mai ºtie ce este pe pãmânt ºi ce se lucreazã pe pãmânt. De unde sã ºtie omul? Cine sã-i spunã omului? Ce roade sã mai mãnânce omul? Cã pomul nu mai e pom cu roade. Numai pom
pãdureþ peste tot, numai strepezire de dinþi peste tot, numai
pom cu roade acre ºi strãine, numai roade crude, numai pom
pãdureþ peste tot. Zadarnic dã omul sã se trezeascã ºi sã-ºi
cumpere adevãr pe bani.
Omul a zis prea multã vreme cã nu e fãcut de Dumnezeu. A zis cã el e mai bãtrân ca Dumnezeu, aºa a zis omul, fiilor. O, ce sã mai cumperi tu, poporul Meu, de la cei ce vând?
Iatã ce vinde omul. Vinde minciunã omul. Cine mai ºtie ce
înseamnã untdelemn, ºi ca sã cumpere untdelemn? Omul zice
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cã e mai bãtrân ca pãmântul. Omul zice cã nu este Dumnezeu
dacã zice cã e mai bãtrân ca pãmântul omul. Nimeni, nimeni
nu mai ºtie ce înseamnã untdelemn. Untdelemnul nu se cumpãrã, nu se poate cumpãra acest dar ceresc. Omul zice cã untdelemnul este cel ce se pune în oala cu mâncare. Omul nu mai
are duh de înþelepciune. Omul e nebun, cãci scrie în Scripturi
aºa: «Nebunul zice în inima sa cã nu este Dumnezeu». Tot
omul înþelept de pe pãmânt aºa ºtie, aºa zice, cã e mai bãtrân
ca pãmântul ºi ca cerul. Omul a înmulþit timpul de la el citire.
Nici Lucifer n-a fãcut ce a fãcut omul care a cãzut din cer, din
cunoaºterea cea dumnezeiascã. Omul a cãzut ºi s-a sfãrâmat
în adânc fãrã de fund, cãci a numãrat milioane ºi miliarde de
ani peste timp. Dar timpul atât înseamnã: cerul ºi pãmântul;
atâta, fiilor. Mai înainte de a face Domnul cerul ºi pãmântul a
fost veºnicia, iar dupã ce se va sfârºi cerul ºi pãmântul, iarãºi
va fi veºnicia ºi rãscumpãrarea peste toate câte au fost purtate
de timp ºi rãscumpãrate pentru veºnicie. Omul a umblat sã
rãstoarne pe Dumnezeu ºi facerea cea de la Dumnezeu; a
umblat sã cunoascã, ºi s-a prãbuºit cãzând în adânc, ºi a
rãmas minciuna omului peste om, ºi a luat din ea tot omul, ºi
nu se mai gãseºte pe nicãieri untdelemn, nu se mai gãseºte
înþelepciune nici mãcar pe bani.
Israele, Israele, ce bogat eºti tu, tatã, dar tu nu-þi înþelegi slava. N-are nimeni ce ai tu, poporul Meu. Nici Moise n-a
avut ce ai tu, cãci a coborât din cer înþelepciunea ºi te-a nãscut pe pãmânt pe tine, ºi are Domnul înþelepciune din cer pe
pãmânt ºi în om. Tu eºti omul, tu eºti fiul Meu, Israele, ºi eºti
moºtenitorul împãrãþiei Mele. Eu pe toþi i-am chemat la împãrãþia cerurilor, dar omul a avut altceva de fãcut. Omul n-a
vrut cu Dumnezeu ºi cu legile adevãrului. Vezi tu, tatã, de ce
þi-am spus Eu þie cã n-am ce face cu omul cu ºcoalã? Acela
este gunoi, Israele, ºi sunt pe pãmânt numai mormane din loc
în loc. Eu nu dau decât de mormane de trupuri fãrã duh, trupuri care sunã a gol.
Încearcã omul sã se întoarcã la Dumnezeu. Omul vede
cã minciuna l-a înºelat. Omul vede cã n-a cãpãtat nimic din
minciunã. Omul moare de ºapte mii de ani.
Israele, Israele, omul se va lãsa biruit. Eu sunt aproape
de arãtare, ºi iatã, fac zgomot, ºi omul Mã aude, omul aude
paºii Mei. O, poporul Meu, nimeni nu are bogãþie în afarã de
tine; bogãþie care nu piere, care n-o mãnâncã nici moliile, nici
rugina. Cine, tatã, a fãcut molia, cine a fãcut rugina? Omul, fiilor, omul fãrã duh, care face ºi el facere; facere ºi molie care-i
mãnâncã facerea, facerea lui, munca lui ºi minciuna lui. Numai
Eu nu pier, Israele, Eu ºi moºtenirea Mea ºi fiii ei. Amin.
Zice omul cã omul nu e fãcut de Dumnezeu, ºi dacã
zice aºa, ºtie el ce zice, ºtie de ce zice. Eu am zis celor fãrã
de duh: «Voi aveþi de tatã pe diavolul». Diavolul e tatãl celor
ce zic cã omul nu e fãcut de Dumnezeu. O, cum sã zicã altfel? Eu l-am fãcut pe Adam ºi atât. Am mai fãcut-o ºi pe Eva,
ca sã fie omul întreg, întreg în Domnul. Dar omul s-a smuls
din veºnicie ºi a cãzut cu tot cu pãmânt, cu tot cu facerea cea
creatã de Dumnezeu.
O, ce Mi-a fãcut Mie omul, omul fãcut de Mine! Dar
ce Mi-a fãcut omul nãscut din om, e strigãtor la cer. De aceea
are omul dreptate când spune cã nu e fãcut de Dumnezeu, ºi
spune uneori cã e fãcut din maimuþã, ºi are dreptate omul
când spune aºa; dar nu din maimuþa care a ieºit din pãmânt cu
trup de maimuþã, cã aceea este plãcutã lui Dumnezeu, ci din
altã specie de maimuþã, ºi iatã, gura omului grãieºte adevãrul
cel din om. Eu am semãnat mereu sãmânþã cereascã peste om.
Eu mereu am semãnat, dupã cum este scris: «Ieºit-a semãnã-
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torul sã semene sãmânþã, ºi sãmânþa cãdea ºi pe drum, ºi în
spini, ºi pe piatrã, ºi pe pãmânt moale». Dar omul a bãtãtorit
peste tot, ºi a acoperit peste tot cu spini ºi cu piatrã, ºi când
pica sãmânþa, venea satana ºi o stârpea.
O, poporul Meu, cei ce nu cred cuvântul Meu ºi sãmânþa Mea, aceia slujesc lui satana, ºi de aceea ei nu cred. Vezi tu
de ce nu cred cei ce nu cred? Cei ce slujesc lui satana nu iau
din cuvântul Meu, nu iau viaþa cea veºnicã, iar Eu la aceºtia
aºa le-am spus: «Voi aveþi de tatã pe diavolul». Tu, Israele, de
ce iei cuvântul Meu? Pentru cã tu ai de tatã pe Dumnezeu.
Am venit la tine ºi te-am fãcut pãmânt bun ºi moale ºi am
semãnat sãmânþã pe el, ºi a dat rod, Israele, ºi te-am numit
ogorul Meu, ºi eºti ogorul Meu.
Iatã, Israele, Semãnãtorul seamãnã sãmânþa Sa. Sãmânþa creºte ºi se coace, ºi apoi se face untdelemn din ea.
Sãmânþa e din cer, nu e de pe pãmânt. Din sãmânþã iese sãmânþã ºi iese untdelemn. Dumnezeu binecuvinteazã untdelemnul care iese din sãmânþã, ºi unge cu el prooroci ºi regi ºi
apostoli ºi preoþi ºi fii.
Binecuvântat sã fie untdelemnul cel din tine, poporul
Meu. Binecuvântat sã fie cuvântul tãu care purcede din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tãu va învia morþii, Israele,
cãci oamenii de pe pãmânt sunt morþi, fiule, dar prin tine suflu peste oamenii de pe pãmânt, ca sã ºtie omul ce este Dumnezeu ºi câþi ani are omul, dacã omul are ani. Omul a ºters de
pe pãmânt tot adevãrul cel din Dumnezeu, dar iatã ce fac Eu:
Eu vin sã-i spun omului cã este Dumnezeu.
Ascultã, pãmântule, glasul Meu! Eu sunt Dumnezeu
din veºnicie, ºi de aici încolo Eu sunt. Nu voi da slava Mea
nici unui dumnezeu, cã nu este dumnezeu afarã de Mine, ºi
va striga tot omul: „Este Dumnezeu! Este Dumnezeu! Este
Dumnezeu!“, va striga aºa cum strigau pruncii din Ierusalim:
«Osana, osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!». Va striga omul ca sã mãrturiseascã pe Dumnezeu, cãci Îl va vedea pe Dumnezeu pe nori, spre judecata necredinþei oamenilor. Amin.
Israele, Israele, te va mãrturisi ºi pe tine tot omul ºi va
spune cã eºti poporul Domnului ºi cortul Domnului ºi împãrãþia Domnului pe pãmânt. Israele, Eu trebuie sã împãrãþesc
pe pãmânt, cã de aceea am fãcut pãmântul. Îl voi face nou ºi
îl voi înveºnici, aºa cum am rostit Eu în mijlocul tãu fãgãduinþã cereascã ºi veºnicã. Israele fiule, ai grijã sã ai vase cu
untdelemn, ºi ai grijã de vase, Israele, ºi vegheazã, tatã, peste
untdelemn, cã omul de azi face ce am fãcut ºi Eu, face ºi el
untdelemn, ca sã Mã micºoreze pe Mine. Eu am fãcut din apã
vin, ca sã-Mi fac lucrarea Mea cereascã pe pãmânt. ªi omul a
fãcut ºi el din apã vin, a fãcut ºi face mereu, face de mii de
ori mai mult ca Mine, ca sã-ºi facã lucrarea lui sataniceascã
pe pãmânt. Ai grijã, fiule, cã omul care are de tatã pe diavolul face ce am fãcut Eu, face ºi el, dar þie sã nu-þi trebuiascã
facerea lui. Tu sã stai sub binecuvântarea Tatãlui ºi a Fiului ºi
a Sfântului Duh, ºi sã fii sãnãtos cu înþelepciunea ºi cu vederea, fiule Israele. Amin.
Azi am luat pe fiii Mei cei unºi ºi am venit spre tine,
poporul Meu, ca sã-þi dau rodul rugãciunii: Duh Sfânt ºi sãnãtate de duh ºi de trup sã-þi dau. Cere, tatã, cere, cã ºi Eu cer
de la Tatãl. Cere, Israele, cere ce am Eu, nu ce vrei tu. Sã fii
atent, poporul Meu, sã ceri ce am Eu. Eu am împãrãþia Mea,
Eu am împãrãþia cerurilor, cãci pãmântul Mi-a fost luat de
om, dar voi rãscumpãra prin tine tot ce am pierdut, cã de
aceea te-am nãscut, Israele. Te-am nãscut ºi te-am crescut ºi
te-am ºcolit ca sã ieºi om drept ºi sã Mã sprijin cu tine când

voi rãscumpãra ce a fost al Meu. Am fãcut ºi Eu cum face un
pãrinte care-ºi dã copilul la ºcoalã ca sã iasã avocat ºi om
drept, ºi ca sã aibã apãrãtor omul cel neîndreptãþit. Te-am nãscut ºi te-am crescut ca sã am moºtenitor, fiule Israele, ca sã fii
tu moºtenirea Mea, poporul Meu. Ia, tatã, dar de sãnãtate de
duh ºi de trup. Ia, fiule, ia, cã am fii împãrþitori. Ia, Israele, ºi
te îmbracã în hainã nouã, ºi petec vechi sã nu ai pe haina ta.
Sã nu ai hainã cu petec, Israele, cãci haina de nuntã este nouã,
fiule.
Roagã-te Tatãlui, roagã-te prin Mine, Domnul Iisus
Hristos, ºi vei primi tot prin Mine. Amin. Roagã-te ºi suspinã
dupã cer nou ºi pãmânt nou ºi dupã trup îmbrãcat întru nestricãciune. Roagã-te, Israele, roagã-te lui Dumnezeu, ºi El îþi va
da ale Sale. Roagã-te ºi vegheazã, ca sã ai ce trebuie sã ai. Sã
ai la venirea Mea cea vãzutã de tot ochiul, sã ai ce trebuie sã
ai la venirea Mea. Roagã-te neîncetat, ºi te bucurã întru Domnul Dumnezeul tãu, poporul Meu. Roagã-te, cã mult poate
rugãciunea celui drept întru lucrarea sa. Amin, amin, amin.
21 noiembrie/4 decembrie 1995

Sãrbãtoarea de patru ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim
Cel ce va fi creºtin se va numi român. Taina bisericii vii.

F

iilor, fiilor, Eu sunt. Eu sunt Domnul lui Israel,
Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacov, al fiilor
cei din fãgãduinþã. Israele, Israele, scumpul Meu popor luat
din români, tu eºti taina acestui neam, tu eºti taina României,
taina cu care am ajuns sã Mã descopãr peste pãmânt. Tu eºti
un popor mic ºi binecuvântat cu binecuvântare mare, fiule,
poporul Meu luat din poporul român. De aceea am zis Eu cã
tot omul care va fi creºtin se va numi român, aºa cum am
fãcut ºi cu numele lui Israel. Dar tu eºti încã tainã pentru tot
neamul, ba chiar ºi pentru român. Tu eºti taina Mea de la
capãtul timpului, ºi eºti aºteptat sã te iveºti, popor iubit. Binecuvântat sã fii între cei de pe pãmânt. Tu eºti o tainã, Israele
mic, Israele român. O, iatã, Eu grãiesc þie din cer, ºi din tine
ies ºi peste oamenii de pe pãmânt. Grãirea Mea cu tine este
bunã, fiule, bunã pentru tot omul care-ºi face urechi de auzit,
cãci fericiþi vor fi cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu ºi îl împlinesc pe el. Amin.
Fiilor, fiilor, iubiþi-vã unii pe alþii. Faceþi-vã iubiþi unii
altora în Domnul. Fiilor, iubirea îºi are soþii ei. Eu aºa v-am
spus.
O, Ierusalime, piatrã nouã în mijlocul oamenilor, piatrã
ivitã la cuvântul cerului! Eu azi sunt în serbare deasupra ta, o,
grãdiniþã micã, rãsãditã pe pãmânt din cuvântul Meu, ºi Îmi
însemnez în cartea Mea de azi ziua când Eu, Domnul, în mijlocul a multor martori am rostit lucrarea de pecetluire a Sfintei Sfintelor Bisericii Noului Ierusalim al României, fiilor. În
ziua a douãsprezecea a lunii a douãsprezecea din an, în Israel
este serbarea binecuvântãrii pietrei cea nouã, care s-a ivit în
România în cetatea cuvântului Meu, cãci am dat libertate
cuvântului Meu care grãieºte peste România de patruzeci de
ani. Binecuvântatã sã fie aceastã zi de serbare cereascã peste
fiii lui Israel ºi apoi peste toate marginile, cãci Eu sunt Domnul, Cel ce M-am rãstignit, Cel ce am înviat, Cel ce M-am
înãlþat ºi Cel ce M-am întors prin cuvânt peste pãmânt. Eu
sunt Cel ce-Mi voi arãta în curând slava întoarcerii Mele cea
vãzutã, cãci cele ce nu se vãd sunt încã un pic de vreme nevãzute, cã Eu de lângã fii n-am plecat, dupã cum am fãgãduit
cã voi fi cu ei pânã la capãtul timpului, ºi apoi în vecii. Amin.
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Fiilor, fiilor, iubiþi-vã unii pe alþii. Faceþi-vã iubiþi unii
altora în Domnul, cãci iubirea îºi are soþii ei în Domnul, fiilor.
O clipã poposesc în cuvânt lângã voi, ca sã împodobesc ziua
grãdinii Mele de pe pãmânt. O clipã vã spun în ºoaptã cereascã: iubiþi-vã unii pe alþii în Domnul. Iubiþi pe Domnul, fiilor
scumpi, ºi aduceþi-I aminte de fãgãduinþele Sale, cãci voi sunteþi strãjerii Mei din Ierusalim, fiindcã scris este în Scripturi:
«Pe zidurile Ierusalimului pun strãjeri care nu vor tãcea nici
ziua, nici noaptea, ºi nu vor avea odihnã, aducându-Mi aminte de fãgãduinþele Mele, ca sã aºez din nou Ierusalimul ºi sã
fac din el slavã ºi laudã pe pãmânt». ªi voi lucra în tainã,
dupã cum în tainã am lucrat cu tine peste pãmânt, fiule
Israele, iar fiii tãi sã se iubeascã unii pe alþii, cãci prin aceastã
jertfã veºnic plãcutã Mie voi îmbrãca din nou totul întru
nestricãciune.
Fiilor, fiilor, Eu sunt viaþa. Fãrã Mine voi nu puteþi
avea viaþã. Nu staþi fãrã viaþa Mea în voi, nu staþi fãrã de viaþã. Luaþi ºi mâncaþi viaþã, cãci Eu sunt viaþã în voi. Biserica
din trupul Meu a luat fiinþã pe pãmânt, ca ºi în cer. Fiþi pe
pãmânt precum în cer, fii ai bisericii cea din cer coborâtã pe
pãmânt. Fiii bisericii sunt cei ce mãnâncã Trupul ºi Sângele
Mielului lui Dumnezeu, Care S-a coborât din cer ca sã spele
pãcatele lumii, ca sã împace pe om cu Dumnezeu, ºi pe Dumnezeu cu omul prin Trupul ºi Sângele Sãu, prin cruce, fiilor.
Israele, Israele, ce vãd Eu pe pãmânt! Se boteazã omul
în numele lui Iisus Hristos, se cununã în numele lui Iisus
Hristos, merge din când în când la bisericã în numele lui Iisus
Hristos, ºi zadarnic face aºa dacã nu se împãrtãºeºte cu Trupul ºi Sângele lui Hristos, zadarnic, fiilor. Ce vãd Eu pe pãmânt, e jale mare. Nimeni nu ºtie ce va sã zicã bisericã. Bisericã înseamnã fii care se împãrtãºesc cu Trupul ºi Sângele lui
Hristos. Cei ce nu se împãrtãºesc, în zadar se duc. O, cum sã
se împãrtãºeascã dacã ei nu sunt pregãtiþi pentru primirea
Domnului, pentru venirea Domnului, dacã ei nu sunt gata în
aºteptarea Domnului? Se împãrtãºesc din an în Paºti, dupã
obiceiul oamenilor, dar niciodatã nu sunt pregãtiþi, de vreme
ce stau mereu în pãcatele lor. Cine sã-i înveþe pe oameni?
Cine, tatã, cine? cã n-are cine. N-are cine sã mai facã lucrarea
de iertare a pãcatelor oamenilor, lucrarea de împãcare a omului cu Dumnezeu. N-are, fiilor, n-are cine, cãci pãstorul de azi
e altceva, nu e pãstor. Nu mai merge nimeni pe calea cea cu
viaþã vie, ºi de aceea te-am ridicat pe tine, poporul Meu, ºi
þi-am grãit din cer mereu, ºi tu ai crezut în Cel ce-þi grãieºte,
ºi te-ai sculat la drum, ºi iatã, fac din tine cale a omului spre
Dumnezeu, spre bisericã vie, Israele. De aceea am împlinit
aceastã piatrã pe pãmânt, ca sã grãiesc din vârful ei ºi sã arãt
omului calea. Omul trebuie sã creadã în Dumnezeu, sã-L
iubeascã ºi sã-L urmeze pocãindu-se de toate cele muritoare
ºi trecãtoare, vindecându-se de moarte, mãi fiilor.
O, strãjeri ai Ierusalimului Meu din cer coborât pe pãmânt cu zeci de mii de sfinþi! O, fiilor, voi sã nu tãceþi. Voi sã
cereþi pe Domnul, sã cereþi sã vinã Domnul pentru tot ochiul,
ºi Domnul va veni. Amin. Iubiþi-vã unul pe altul precum Eu
v-am iubit, ºi v-am nãscut din cuvânt ºi v-am crescut ºi v-am
ocrotit ºi v-am hrãnit, dar fiþi cu atenþie, fiilor, cã iubirea îºi
are soþii ei. Tot fiul poporului Meu sã caute sã placã aproapelui sãu, sã caute sã fie iubit de fratele sãu, în Domnul, fiilor.
Sã caute sã placã lui Dumnezeu ºi sã-L aibã pe Domnul de
hranã. Cine este strâns în trupul bisericii ºi nu se împãrtãºeºte
cu Hristos, acela nu este fiu al bisericii, acela zadarnic vine.
O, nimeni nu ºtie ce va sã zicã: una soborniceascã ºi apostoleascã bisericã. Israele, sã ºtii, tatã, cã toþi fiii bisericii se
împãrtãºesc cu Hristos, ºi aceea este una soborniceascã bise-
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ricã, iar unde nu este aceastã orânduialã, acolo biserica nu
este una.
Suntem în serbare întreitã, ºi voi veni la voi, fiilor, cu
lecþie pentru tot omul, cãci vom semãna sãmânþa, fiindcã Eu
am semãnãtori între voi. Voi coborî o lecþie de viaþã, ca sã ia
omul lecþie, cã nu mai este apã curatã, nu mai este izvor curat
ºi netulburat. Nimeni nu mai ºtie ce înseamnã oaie, ce înseamnã caprã, ce înseamnã lup. Dar nimeni, nimeni nu mai
ºtie ce înseamnã bisericã credincioasã, rugãtoare în Hristos,
aºa cum se spunea odatã în bisericã: „Câþi sunteþi credincioºi,
Domnului sã ne rugãm“. Nu se mai aude pe nicãieri o rugãciune curatã, nu se mai poate spune de ea, de vreme ce nu
poate preotul s-o spunã. Preotul de azi nu este credincios lui
Hristos, nu este. Vine omul la bisericã ºi pleacã acasã neîmpãrtãºit. La ce mai vine? Vine cã vine ºi preotul, dar preotul
de azi nu mai este „uºã de bisericã“, nu mai este.
Voi veni în serbare cu voi ºi voi semãna sãmânþã peste
oameni. Voi sãdi ºi voi rãsãdi, ºi voi veþi fi Mie unelte de
lucru. Cine iubeºte pe Dumnezeu, acela se face fiu al bisericii. Cine iubeºte lumea ºi trupul, acela nu este fiu al bisericii.
Fiii bisericii iubesc hrana cea de pe masa ei, ºi de aceea vin
ei întru lucrare de bisericã.
Israele, Israele, sã nu fie, tatã, în biserica ta ca în biserica din lume. Dacã în biserica ta este vreun fiu care nu este
fratele lui Hristos, care nu este una cu Iisus Hristos, vezi, tatã,
ce este scris în Scripturi despre unul ca acela ºi fii atent, Israele, cã tu eºti la sfârºit, nu eºti la început. Tu sã nu dai drumul
în biserica ta la cel ce nu este împlinit întru Hristos. Tu sã fii
una, Israele, biserica Mea cea de la sfârºit. A venit vremea
lucrãrii pocãinþei desãvârºite, dar cine sã înþeleagã pe pãmânt
venirea Mea?
Fiilor, fiilor, iubiþi-vã unii pe alþii în Domnul, într-un
singur trup adunaþi, în Domnul Iisus Hristos, fiilor. Iubiþi-vã
unii pe alþii, cei din cer pe cei de pe pãmânt, ºi cei de pe pãmânt pe cei din cer, ºi aºa veþi împlini legea lui Hristos. Amin,
amin, amin.
29 noiembrie/12 decembrie 1995

Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei
Iubirea îºi are soþii ei. Slava lui Dumnezeu este cuvântul. Taina
sfintei Liturghii. În biserica lumii este numai pielea oii.

E

u iarãºi vin în sfat cu voi, iarã, fiilor, ºi sunt cu cel
întâi chemat la apostolie, cu Andrei, ucenic curat,
ucenic feciorelnic, ucenic credincios ºi iubitor de dascãli, cãci
l-a avut pe Ioan de dascãl, ºi dupã aceea a trecut spre Cel vestit
de Ioan, spre Mine, fiilor. ªi iatã, ieri ºi azi ºi mâine am venit
ºi vin, cã voi aveþi oaspeþi cereºti, care vin cu Mine sã vã
cuprindã, sã vã alinte, precum Eu vã alint, mãi copilaºi. Domnul vã alintã pe voi, iar lumea care aflã de alintul Meu peste
voi se mirã ºi zice: „Ce vorbire este aceasta?“. O, e vorbirea
Tatãlui cu cei mai mici ai Lui, cãci Tatãl ceresc e mai dulce
decât cel firesc, dar Eu vã spun vouã, fiilor, cã Unul este Tatãl
vostru. Voi nu vedeþi cum e pe pãmânt? Tot omul îºi învaþã pe
copilul sãu sã zicã „mamã“ cel dintâi cuvânt. Nimeni nu e
deprins sã înveþe pe copil sã zicã primul cuvânt „tatã“. Dar
oamenii mãrturisesc adevãrul când învaþã cuvântul cel dintâi
„mama“. Numai creºtinul ºtie sã zicã „tata“, numai cel nãscut
din Tatãl zice „tata“. O, mãi copilaºi, copilul cel din om ieºit
se alintã cu cuvântul „mama“, dar copilul cerului, cel care se
lasã nãscut de sus, este recunoscut de cer ca fiu pentru cã
rosteºte „Tatã“ Tatãlui ceresc.
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O, mãi fiilor scumpi, Eu vin sã vã alint cu cuvinte
scumpe, tatã, cu vorbiri dulci ºi mângâioase, cã vremea
voastrã e amarã, e grea, e rece, tatã, ºi n-aþi putea prin ea
nemângâiaþi de Mine, Tatãl vostru, cãci Eu vã sunt vouã tatã,
iar voi Mie, fii. Amin. Sunt cu voi ºi cu Andrei, cel întâi
chemat, care a vestit apoi pe Petru zicându-i: «Am aflat pe
Hristos, Cel vestit de prooroci». De unde Mã aflase el pe
Mine? De la Ioan, mãi fiilor. El era cu Ioan, pe care l-a auzit
mãrturisindu-Mã ºi zicând: «Iatã Mielul lui Dumnezeu, Care
spalã pãcatele lumii». O, de ce nu vrea lumea sã ia aminte la
proorocia lui Ioan? De ce nu vrea sã se spele de pãcate? Nu
vrea lumea sã vinã dupã Mine aºa cum a venit Andrei; nu
vrea, tatã, nu vrea; nu vrea lumea, nu vrea.
Amin, amin zic vouã, copilaºi ai lui Israel: fiþi atenþi,
ca sã ºtiþi cum sã vã rugaþi Tatãlui prin Mine, ºi sã vã rugaþi
ca Mine, fiilor. Eu aºa ziceam: «Tatã, Eu nu Mã rog pentru
lume, ci pentru cei ce Mi i-ai dat din lume». Aºa ºi voi, fiilor,
sã vã rugaþi de pazã peste voi ºi peste cei ai Tatãlui Meu, pe
care Mi i-a dat Mie ºi care urmeazã Mie aºa cum Mi-a urmat
Andrei, apostolul Meu. Eu pe ai Mei îi alint cu mângâieri
cereºti, cu cuvinte cereºti, ºi îi numesc cu nume de copii, cu
nume încopilãrite, mãi copilaºi iubiþi. Aveþi grijã, tatã, de tot
ce aveþi de fãcut ºi de lucrat, ºi folosiþi peste tot aluatul curãþiei la frãmântãtura acestui popor, ºi fiþi atenþi, cã puþin aluat
rãu dospeºte toatã frãmântãtura. De aceea v-am fãcut atenþi,
sã ºtiþi sã vã iubiþi unii pe alþii cu atenþie, ºi v-am spus cã iubirea îºi are soþii ei, însoþitorii ei. Ea îºi are însoþitori pe potrivã, tatã. Voi, fiilor, sã nu amestecaþi slava lui Dumnezeu cu
slava oamenilor, cã puþin aluat dospeºte toatã frãmântãtura.
Nu ºtiu oamenii ce înseamnã slava lui Dumnezeu. Dar voi,
fiilor, ºtiþi, oare? Este vreunul între voi care nu ºtie? Acela sã
se roage, ca sã primeascã înþelepciune, fiilor. Eu lui Marta i-am
spus la gura peºterii unde era pus trupul lui Lazãr, i-am spus
cã dacã va crede va vedea slava lui Dumnezeu. ªi a crezut
Marta ºi a vãzut, cãci slava Tatãlui era Fiul, Care, dupã ce a
mulþumit Tatãlui cã L-a ascultat, a adãugat apoi cuvântul care
s-a fãcut slavã vãzutã, ºi a spus: «Lazãre, vino afarã!». Iatã,
Israele, ce este slava lui Dumnezeu Tatãl. Slava lui Dumnezeu este Fiul. Slava lui Dumnezeu este Lazãr cel înviat prin
cuvântul Fiului. Slava lui Dumnezeu este Cuvântul. Amin,
amin, amin. De trei ori amin zic vouã, ca sã înþelegeþi slava
lui Dumnezeu. Voi, fiilor, sã nu amestecaþi slava lui Dumnezeu cu slava oamenilor. Voi fiþi slava lui Dumnezeu ºi numai
a lui Dumnezeu. Fiþi slava cuvântului Meu care se împlineºte
în voi aºa cum s-a împlinit în Lazãr cel sculat din morþi la
cuvântul Meu.
O, copilaºi scumpi! Vedeþi voi ce este rugãciunea? Ea
este slava lui Dumnezeu, care se aratã la strigãtul ei. Ea este
drumul pe care vine slava cuvântului împlinit. Aºa sã te rogi
tu, Israele, cã iatã ce fac: te cercetez prin fiii grãdinii Mele ºi
toate nedumeririle tale le desfac, ca sã te învãþ lucrarea credinþei în Fiul lui Dumnezeu, Care stã cu tine prin cuvânt. Ai
vãzut cã tot prin cuvânt s-a lucrat slava lui Dumnezeu ºi
atunci, în vorbirea Mea cu Marta. Fiule, dacã vezi cã trebuie
sã-þi ajut credinþa ta, strigã ºi zi: „Ajutã-mi, Doamne, în necredinþã, ajutã-mi sã cred, cã eu cred“. Fiule, fii înþelept, cã
Eu ajut numai celui ce crede, ºi la acela adaug ajutor împlinindu-i cele ce-Mi cere el prin rugãciune, adicã arãtându-i ca
sã vadã slava lui Dumnezeu, împlinirea rugãciunii lui. Rugãciunea care-L cere pe Dumnezeu, aceea este ea însãºi slava
lui Dumnezeu. Rugãciunea care cere de la Dumnezeu slavã
de om, slavã pentru om, aceea este ea însãºi slava oamenilor.

Grãiesc þie, Israele scump, ºi sã ia ºi omul auz de auzit, sã ia
omul graiul lui Dumnezeu ºi sã vinã sã-ºi spele pãcatele, sã
vinã întru lucrare de bisericã, unde-L gãseºte pe Hristos, Care
spalã pãcatele lumii.
Israele tatã, tot omul care-ºi zice creºtin, care se pretinde cã este din bisericã ºi fiu al bisericii, tot omul care vine
la bisericã ºi nu se împãrtãºeºte cu Trupul lui Hristos, aceluia
i se scrie necinstire faþã de Trupul ºi Sângele Meu. Omul care
merge la bisericã numai de aceea sã meargã, ca sã se împãrtãºeascã cu Domnul. Asta înseamnã mers la bisericã. Dacã
mergi mai rar, te împãrtãºeºti mai rar, dar dacã mergi mereu,
de aceea mergi mereu, ca sã te împãrtãºeºti mereu. Iatã, tatã,
ce este pe pãmânt. Câtã necunoºtinþã, câtã pãcãtuire, câtã necinstire faþã de Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pãcatele
lumii! Dar lumea vine pânã la uºã, ºi tot nespãlatã se duce
acasã la ea. Cine sã-i spunã omului ce pãcat mare face cã vine
ºi stã în vremea jertfirii Mielului ºi nu ia din Miel ºi nu stã la
masã? De ce mai vine la bisericã un aºa om? Vine sã facã neascultare, de aceea vine. Vine nepregãtit ºi face pãcatul necinstirii de Dumnezeu. Vine sã mintã prin ceea ce zice, cã nu-i
de ajuns cã nu se apropie când aude: „Cu fricã ºi cu dragoste sã vã apropiaþi la Sfintele Sfintelor“. Nu-i de ajuns cã nu
se apropie sã ia, ba mai face ºi pãcatul de a cânta laudã lui
Dumnezeu cã i-a învrednicit de sfintele Taine, ºi se roagã sã
fie întãriþi întru sfinþenie toatã ziua. Minte ºi preotul, minte ºi
omul care cântã altceva decât ceea ce face.
O, omule, tu nu vezi cã sfânta Liturghie este pentru cei
ce se împãrtãºesc, este pentru cei botezaþi ºi pregãtiþi pentru
Sfintele Domnului? Omule lumesc, alta este slava lui Dumnezeu, ºi alta este slava oamenilor. Alta este lauda lui Dumnezeu, cãci scris este: «Cine se laudã, în Domnul sã se laude», adicã unit cu Domnul în trup ºi în sânge. Apostolii Mei
când se adunau în Domnul, sfârºeau întâlnirea prin frângerea
pâinii ºi prin împãrtãºirea credincioºilor. De aceea se adunau.
Vremea cea de atunci nu mai este pe pãmânt, ca sã se împãrtãºeascã toatã biserica. Dar sã ºtie tot omul cã Eu cu cei nelegiuiþi nu pun masã, nu stau la masã. Cu cei ce nu ºi-au lãsat
pãcatele, ca sã Mã ia apoi pe Mine în ei mereu, mereu, Eu cu
aceia nu prânzesc, dupã cum este scris: «Cu cei necuraþi nu
voi prânzi». Sunt multe locaºuri unde se adunã lume multã în
faþa frângerii Trupului Meu, ºi nu ia din Trupul Meu lumea.
ªi dacã ia nepregãtitã, în zadar ia, ºi nu degeaba, ci ca sã se
facã vinovaþi de cele sfinte, de vreme ce nu stau spãlaþi de pãcate. Iatã, pe pãmânt e piaþã, nu e cinã de tainã aºa cum se
cântã cântarea cinei cea de tainã. Mã ia preotul de azi ºi Mã
pune pe blid ca în piaþã ºi nu ca la masã de cinã tainicã pentru
cei credincioºi, ci ca cei ce spun vrãjmaºului taina cinei Mele.
Intrã la un loc, pregãtiþi ºi nepregãtiþi, credincioºi ºi necredincioºi, curaþi ºi necuraþi; ca la piaþã intrã, nu ca la cina cea de
tainã. ªi iatã ce e pe pãmânt: una se zice, ºi alta se face, dupã
cum este scris, cã a rãmas totul ca o orânduialã omeneascã.
Israele, Israele, lucrarea rugãciunii e lucrare mare, fiule. Omul care se aºeazã sã se roage fãrã sã aibã dragoste de
rugãciune, e ca omul care merge la bisericã fãrã sã se împãrtãºeascã. Omul care stã la rugãciune ºi nu simte pacea rugãciunii ºi mângâierea din rugãciune, acela nu se roagã, acela
nu capãtã prin rugãciune. Dacã cuvântul din rugãciune nu-l
mângâie, nu-l vindecã, nu-l înviazã pe cel ce stã la rugãciune,
acela nu a ajuns sã se roage. Dacã omul cade dupã ce se ridicã, acela nu s-a rugat, acela nu se roagã, ºi nu s-a ridicat când
se zice cã s-a ridicat. Ca sã te ridici din moarte este altceva,
cãci se cunoaºte când nu mai eºti în moarte, cãci cine nu
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scapã de gustul pãcatului, acela nu are în el frica de Dumnezeu. Cel ce nu este osândit de inima lui, acela are îndrãznealã
la Dumnezeu la rugãciune, dar cel mustrat de cuget, adicã cel
ce are viu în el pãcatul, acela nu are îndrãznealã nici între
fraþi, acela este învins de pãcat ºi de sine, ºi stã biruit între cei
de o credinþã cu el. Aceluia îi trebuie un sfãtuitor tare cãruia
sã-i urmeze pe pãmânt, ca apoi sã ajungã sã urmeze pe
Domnul.
Mare lucrare este rugãciunea. Mare lucrare este calea
spre Dumnezeu. Mã uit la câte unul plin de zâmbet sfânt, Mã
uit cum Se cunoaºte Domnul din el, ºi iar privesc pe câte unul
care se vãdeºte singur cã are pãcatul la pândã ca sã-l învinuiascã, ºi iatã, Dumnezeu Se vãdeºte pe Sine, ºi pãcatul se vãdeºte pe sine, ºi scris este: «Dacã vreunul greºeºte, pe unul ca
acesta îndreaptã-l cu blândeþe, luând seama bine la tine
însuþi sã nu cazi ºi tu în ispitã», în ispita de a-i mângâia pãcatul, de a-i dezvinovãþi pãcatul, de a-l milui fãrã de ridicare.
Este scris pentru pãcatele de moarte, sã nu te rogi pentru cel
ce face pãcate de moarte. Dar ce sã-i faci? Sã-i arãþi ce este
cu el ºi ce sã facã. ªi dacã el se ridicã prin înviere din moarte,
numai apoi sã vezi ce este de fãcut cu el, cã mare este aceastã
cale, rugãciunea. Dacã rugãciunea omului nu-l duce pe om
pânã înaintea Domnului, acela nu a mers pe drumul rugãciunii, cã scris este: «Nimeni nu s-a coborât din cer decât cel ce
s-a suit». Cine nu se suie, nu are de unde sã vinã înapoi cu
plata rugãciunii lui. Israele, Israele, nu este om care sã se roage ºi sã nu primeascã.
Copilaºi, copii ai poporului Meu Israel de la sfârºitul
timpului! Mãi copilaºi, vã alint ºi vã mângâi pe voi ºi vã vorbesc despre taina rugãciunii, cãci vorbind peste voi va lua ºi
omul din lume, fiindcã sãmânþa Eu v-o dau vouã, ºi voi o
semãnaþi, cãci mai vãd pe ici, pe colo ºi pãmânt moale ºi cald
pentru sãmânþã, nu numai drum, nu numai spini, nu numai
piatrã. Mai am dintre cei care suspinã dupã Domnul, ºi îi voi
adãuga cu cei înviaþi prin cuvânt, cu cei ce se nasc la sfârºit
din cuvântul Meu care vine la voi ca sã spele pãcatele lumii
ºi ca sã vinã cel înviat la cina cea tainicã a Mielului lui
Dumnezeu.
Iarã ºi iarã rostesc: bisericã înseamnã Trupul ºi Sângele
lui Iisus Hristos, luat ºi mâncat de toþi cei adunaþi întru bisericã cereascã pe pãmânt. Numai acolo Eu sunt întreg, numai acolo Eu vin întreg, acolo unde toþi cei adunaþi la masã
iau ºi mãnâncã din cinã, din Miel, din Paºti, fiilor. Dar nici la
început n-am avut ce am azi pe pãmânt, cãci azi te-am pregãtit, Israele, pentru cinã fãrã de sfârºit, ºi þi-am spus, tatã,
cum sã te îmbraci, cum sã te speli, cum sã stai ºi cum sã
mãnânci, ca sã iei mereu, mereu din cina Mea, dupã fiecare
dimineaþã ºi searã, dupã fiecare mãsurã de ziuã, fiule Israele,
cãci focul nu trebuie sã se stingã, ºi Mielul nu trebuie sã fie
luat de pe masã. De aceea þi-am zis Eu þie, copile Israele, cã
tu eºti o tainã, tatã, o cinã de tainã înaintea Mea, cã tu nu dai
vrãjmaºilor Mei taina Mea, cina Mea, ºi nu Mã vinzi pe sãrutãri aºa cum face Iuda de atunci ºi pânã azi. Tu nu stai fãrã
Mine nici o zi. Tu iei cina Mea veºnic, ºi te faci veºnic, mâncând pe Cel veºnic, pentru cã tu te-ai pregãtit de nuntã, fiule
scump, ºi toate mãdularele tale stau la masa cea de cinã a
nunþii Mielului ceresc pe pãmânt. Tu eºti taina Mea de la capãtul timpului, ºi Eu stau, stau cu drag ºi cu dor la masa cea
de cinã cu tine. În tine nu mai stau întru rãstignire, în tine nu
mai intru ca într-un mormânt, ci intru în luminã, pentru cã
te-am fãcut luminã din lumina Mea, pentru cã te-ai luminat la
cuvântul Meu, care stã ºi vegheazã de deasupra ta. Cuvânt ºi
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pâine este Dumnezeu pe masa ta. Duh ºi trup sunt cu tine ºi
în tine, ºi tu eºti taina Mea, popor scump, tu eºti cel ce Mã
iubeºti pe pãmânt, cãci omul de pe pãmânt nu ºtie ce este
iubirea. Omul schimbã locul la toate cuvintele sfinte, ºi nu
mai ºtie omul unde se potriveºte cuvântul pace, cuvântul iubire, cuvântul bisericã, cuvântul creºtin, cuvântul fiu al lui
Dumnezeu ºi cuvântul viaþã. A luat omul cuvintele sfinte ºi
le-a pus peste lucrarea lui, ºi omul citeºte de la om. Dar iatã,
vin sã iau ce este al Meu, cã nu voi da nimãnui slava cuvântului cel sfânt, cãci slava lui Dumnezeu nu este slava oamenilor.
Fiilor scumpi, aduceþi-Mi necontenit aminte de fãgãduinþele Mele pentru aºezarea ºi slava ºi lauda Ierusalimului
cel din nou aºezat pe pãmânt. Biserica este Ierusalimul, biserica cea vie, care are pe masa ei trupul ei, luat de pe masã de
fiii ei cei vii pânã ce totul va fi înghiþit de viaþã. Lãsaþi-vã înghiþiþi de viaþã, fiilor. Voi în Mine, ºi Eu în voi. Biserica, din
Trupul Meu a luat fiinþã. Biserica s-a zidit din fiii care au
mâncat Trupul Meu. Cei ce mãnâncã Trupul Meu, aceia sunt
biserica Mea. Cei ce mãnâncã pregãtiþi ºi vii din Cel viu,
aceia sunt bisericã Mie. Cei ce mãnâncã din cinã ºi nu se
scoalã din moarte, aceia sunt mormânt pentru Iisus Hristos,
aceia rãmân între morþi. Lãsaþi morþii cu morþii lor, voi, cei ce
înþelegeþi taina învierii. Israele, Israele, se va trezi omul din
somn ºi va bate sã ia luminã, dar tu sã-l înveþi mai întâi ce
este Dumnezeu ºi cum este Dumnezeu, ºi apoi sã te uiþi dacã
foloseºte omul pe Domnul, ºi numai apoi sã-i dai luminã. Sã
nu crezi în lumina omului, sã nu crezi, Israele. Cine vine luminând din sine, sã nu-i rupi din lumina Mea cea din tine.
Cine vine, sã vinã gol, cãci cele vechi trec cu trosnet. Cele ce
se vãd nu sunt cele ce vor fi. Omul trebuie sã se vindece de
toate cele muritoare ºi trecãtoare, mãi fiilor, ºi sã nu aibã
omul pãcate de moarte dacã vine sã fie cu cele ale vieþii. De
aceea vã spun mereu cã iubirea îºi are soþii ei; de aceea, ca sã
nu greºiþi când va veni omul sã batã ca sã ia luminã. Lumina
îºi are fiii ei ºi soþii ei, fiilor. Tot omul care se va lupta sã-I
placã lui Dumnezeu, acela se va cunoaºte, acela va fi cunoscut de Dumnezeu. Prin ce se va face cunoscut? Prin strigarea
lui la Dumnezeu, cã numai atunci Se uitã Domnul ºi vede
cine strigã ºi cum strigã ºi de ce strigã.
Israele, Israele, sã ºtii, tatã, cã oaia este oaie, capra este
caprã, ºi lupul este lup. Sã ºtii, tatã, cã în bisericã sunt numai
oile. Sã ºtii, mãi Israele, cã în biserica din lume este numai
pielea oii. Sã ºtii, copilul Meu, cã Pãstorul Cel din cer Îºi cunoaºte oile. Eu sunt Pãstorul Cel bun. Pãstorul care nu-ºi
pune viaþa pentru oi, nu este pãstor bun. Acela dã cu mâna lui
oile, le dã lupului, cã se are bine cu lupul. Dar am venit Eu la
oile Mele ºi nu las ce este al Meu. Le dau pãºune curatã, le
dau apã curatã, le dau Duh Sfânt la oi ºi la miei, cãci lupul
fuge de Duhul Sfânt, ºi aºa Îmi scap Eu oile Mele.
Israele, Israele, viaþa ta sã fie întru Mine, ºi viaþa Mea
întru tine, fiule scump, cãci cu aceastã lucrare a vieþii tale în
Domnul Eu am scris judecata lumii. Te-am crescut ºi te-am
împlinit în Duhul Sfânt ºi te-am pus înaintea oamenilor, ca sã
vadã omul ce va sã zicã Dumnezeu în om, ºi sã fie omul judecat întru faptele vieþii sale. Amin.
România este serbatã în cer, între cei din cer, de cãtre
apostolul ei, Andrei, iar cerul tot dã mare cinste acestui ucenic iubit al Meu, cãci el a rostit numele cel nou al României
înaintea Domnului. El a lucrat-o pentru Domnul pe România,
el a pus temelia ei cea dintâi, iar Verginica, mãi fiilor, a întregit temelia þãrii Mele, cãci România este numitã în cer þara
strãlucirii. Verginica a înnoit ºi a întregit temelia României.

Cuvântul lui Dumnezeu
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Cerul tot s-a ridicat s-o serbeze pe Verginica lângã cel dintâi
întemeietor al þãrii Mele. Iatã, unul la început, ºi celãlalt la
sfârºit, ºi Domnul Se odihneºte de lucrarea Sa. În curând Se
odihneºte Domnul întru sãrbãtoare neînseratã cu tine, Israele
scump, luat din români, cã tu eºti taina Mea de la capãtul
timpului.
Pace þie cu cei din cer! Pace þie ºi serbare dulce între
Mine ºi tine, Israele, scumpul Meu popor! Amin, amin, amin.
30 noiembrie/13 decembrie 1995

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului
Neîntinarea este hainã de mireasã. Zidirea cetãþii iubirii pe pãmânt.
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uvântul Meu s-a fãcut izvor peste Israel. Cuvântul Meu curge peste tine, poporule Israele, curge
ºi te adapã ºi te spalã ºi te împrospãteazã ºi te învãluieºte în
slava lui, cãci din cuvânt se face slava lui Dumnezeu ºi se aratã înaintea ta, Israele.
Pace þie iar! Iar, poporul Meu, iar, cã azi este zi de
slavã cereascã deasupra taberelor lui Israel pânã-l voi strânge
pe Israel într-o singurã tabãrã. Am zis ca floricelele sã se
strângã chiticele, chiticele, ca sã cunosc tabãra lui Israel, ºi
am zis lui Israel: iubiþi-vã unul pe altul, copilaºi ai poporului
Meu, ºi am zis ca fiecare copilaº al Meu sã aibã grijã sã placã
fratelui sãu, ca sã fie pace multã, pace cereascã ºi Duh Sfânt
peste tine, poporul Meu.
Am venit iar, ºi însemnez trei zile, cãci cuvântul Meu
s-a fãcut izvor peste Israel. Am venit, cãci avem serbare pentru Verginica ºi serbãm cu Israel, cu casa lui Verginica serbãm. Am venit, mãi copilaºi, cã e zi de praznic ceresc peste
Sfânta Sfintelor bisericii Ierusalimului nou, e zi de hram
sfânt, ºi punem masã de cuvânt, ºi punem cuvânt pe masã ºi
luãm ºi mâncãm unii cu alþii la masã de hram sfânt, cãci aºa
plãteºte Domnul slugii Lui cea bunã ºi credincioasã, pe care
peste multe o pune, ca sã lucreze întru bucuria plãþii cereºti.
Verginica este slava Mea ºi în cer, aºa precum a fost ºi pe pãmânt, cã Mã purtam cu slava Mea în ea din loc în loc, ºi cuvântam din ea, cã fãcusem din ea stâncã de izvor, izvor de cuvânt din ea, ºi cuvântam, ºi cuvântul se fãcea carte ºi Mã înfiinþam cuvânt pe pãmânt ºi nu înþelegea poporul Meu ce fãceam Eu ºi de ce l-am chemat Eu sã-Mi fie popor în vremea
Mea de la capãtul timpului.
Poporul Meu, ai vãzut, tatã, ce am spus Eu? Am spus
cã n-au trebuinþã de doctor cei sãnãtoºi, ci numai cei bolnavi.
De ce s-ar duce doctorul la cei sãnãtoºi? De ce s-ar duce cei
sãnãtoºi la doctor? Aceia nu se duc, aceia nu cautã doctorul.
Ai vãzut ce au gãsit de fãcut cei sãnãtoºi? ªi-au cumpãrat
þarini, ºi-au cumpãrat perechi de boi, ºi-au luat nevastã, ºi n-au
venit la cinã cei sãnãtoºi. Dar am dat zvon cãtre cei bolnavi,
cãtre ologi, ciungi, orbi, sãraci ºi slãbãnogi, ºi aceia au venit,
aceia aveau nevoie de doctor. Aºa ai venit tu la cina cuvântului Meu, mãi Israele tatã. Ai venit de prin toate rãspântiile,
ºi Eu þi-am vorbit dulce ºi te-am hrãnit blând ºi te-am pansat
cu milã ºi te-am uns cu mir de sãnãtate, ca sã te fac sãnãtos,
fiule, ºi ca sã Mã iubeºti pe Mine, Cel ce þi-am fãcut bine. ªi
te-am þinut la masã de cinã cereascã ºi am nuntit cu tine pe
pãmânt, Israele fiule, ºi am stat peþindu-te patruzeci de ani, ca
sã fac din tine mireasã îmbrãcatã în alb, nu cum se îmbracã
miresele de azi, în hainã de minciunã, punând albul peste
negru. Cine acoperã negrul cu alb, acela întineazã albul, cãci
albul este lucru sfânt ºi port sfânt. Sã ºtii, mãi Israele, cã

mireasã este numai aceea care se îmbracã în alb ºi care rãmâne mireasã, fiule. Mireasã nu este aceea care a doua zi se
întineazã cu pãcatul trupesc. Mireasã este cea care rãmâne
veºnic îmbrãcatã, începând cu ziua nunþii ºi pânã în veci de
veci. Amin.
O, copile scump, ce dulce cuvânt las peste tine! Mã uit
la tine, tatã, ºi vãd cã nu mai poþi cuprinde cuvintele cuvântului Meu, dar Eu te învãþ un lucru nou: lasã-te tu cuprins de
cuvintele cuvântului Meu, cã tu, fiule scump, nu le mai poþi
cuprinde. Tu eºti mititel, fiule, ºi cuvântul e mare, mare, poporul Meu. Lasã-te tu cuprins în cuvânt, ºi te voi numi cuvânt
din cuvânt, ºi te voi numi luminã din luminã dacã vei rãmâne
mireasã, veºnic mireasã. Ai vãzut ce Mi-a fãcut Mie duhul
rãului, cel cu faþa ascunsã în bine, ascunsã sub albul rãului?
Ai vãzut, tatã? Cã Mi-a luat cuvântul cel mai sfânt ºi Mi l-a
pus peste trupul lui ºi l-a numit mireasã. A luat acest cuvânt
ºi s-a dus cu el în lume ºi l-a pus peste întinare, ca sã ascundã
sub el întinarea ºi lucrarea care iese din ea. Fiii ºi fiicele oamenilor au pus peste ei hainã de mireasã ºi ºi-au dat nume de
mireasã, iar mireasã este port sfânt ºi veºnic sfânt. Mireasã
este numai cea care are mire, iar mire pe pãmânt nu este nicãieri, fiilor. Mire este numai Unul, cãci Tatãl Împãratul are
numai un singur Fiu, Care este Unul nãscut. Mireasã este cea
care are mire. Mireasã este Verginica, fiilor. Ea a fost îmbrãcatã mireasã din porunca Mea, dar ea a rãmas îmbrãcatã cu
podoaba aceasta, ea a rãmas fecioarã, cu port sfânt pe pãmânt.
Mireasã a fost cea de la nunta din Cana Galileii, care a rãmas
îmbrãcatã în fecioarã pe vecii, fiilor. Mireasã a fost ginerele
de la Cana Galileii, cã a rãmas îmbrãcat în feciorie pe vecii ºi
care a mers dupã Miel, dupã Mire, oriunde a voit Mirele.
Mireasã îmbrãcatã în alb au fost toþi apostolii Mei, care au rãmas în haina curãþeniei cu care i-a îmbrãcat Mirele Care i-a
peþit pe ei. Mireasã eºti tu, Israele care ai venit sã fii sub haina
cea albã de mireasã, ºi care ai rãmas în ea înaintea Mea.
Mireasã va fi tot cel ce se naºte din cuvânt ºi va rãmâne
cuprins în voalul cuvântului, în albul cuvântului care s-a fãcut
izvor de hainã albã pentru Israel.
Iatã, nuntim pe pãmânt, cer ºi pãmânt, Mire ºi mireasã,
Domnul cu poporul Sãu, ºi mai avem un picuþ ºi se va da în
lãturi înveliºul slavei nevãzute, ºi multe popoare vor curge ºi
vor bea vin nou, viaþã nouã ºi cereascã ºi cer pe pãmânt. De
aceea vin mereu la cinã de cuvânt cu tine, poporule Israele, ca
sã te întãresc, tatã, în drum spre slava Mea care vine cu Mine.
Sã ºtii, mãi Israele, cã Eu vin vãzut curând, ºi va fi frumos pe
pãmânt cum n-a mai fost de când e veacul, ºi toate se vor face
noi ºi cereºti. Sã fii, tatã, înþelept în rugãciune, sã fii întreg în
trezire ºi sã nu trãieºti pe pãmânt ca pe pãmânt. Sã ai grijã de
tine, copile Israele, cã Eu þi-am spus sã stai mereu cu Mine în
gândul tãu. Dacã vezi cã ceva Mã scoate din gândul tãu,
trage-Mã înapoi, copile Israele, ºi nu sta fãrã Mine, tatã, cã
fiecare stãpân trage la casa lui cu drag ºi cu dor, fiindcã cine
are casã, acela este ºi stãpân. Aºa sã am Eu casã în tine, în
gândul tãu, poporul Meu, cã Eu aºa v-am spus: «Bucuraþi-vã
pururea, ºi iarãºi, bucuraþi-vã!». Una singurã este bucuria:
Domnul, fiilor. El e bucuria în toate, ºi unde nu este El în
toate, nu este bucurie în toate, dar sã nu amestecaþi pe
Domnul cu cezarul, mãi fiilor. Bucuria în Domnul nu þine cu
nimic de cele ale cezarului. Sã nu micºoraþi dumnezeirea lui
Dumnezeu, cã al Domnului este pãmântul cu tot ce e pe el.
Cezarul este supusul Domnului, chiar dacã el nu ºtie de Dumnezeu, precum nici faraon nu era în Dumnezeu. Bucuria ºi
mulþumirea numai spre Mine s-o îndreptaþi, cãci Eu pentru
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Israel în lume dau popoare întregi, ºi îl cresc pe Israel între
popoare ºi îl înveºnicesc, dar sã ai dor sfânt, poporul Meu,
dor de sfinþenie, dor de Dumnezeu înãuntrul tãu, aºa cum
Mi-e dor Mie de slava ta cu Mine, de slava Mea cu tine, cã
Mã voi slãvi în curând în mijlocul tãu, aºa cum am fãcut
atunci pe muntele Taborului. Amin.
Iubiþi-vã unii pe alþii, fiilor ai cerului sfânt; cei din
cer pe cei de pe pãmânt, ºi cei de pe pãmânt pe cei din cer, cã
are cerul nevoie de iubire, fiilor. Cerul e plin de iubire ºi vrea
sã v-o dea vouã. Vouã vã este dat sã înþelegeþi taina cerurilor pe pãmânt. Învãþaþi toate ale iubirii cereºti pe pãmânt.
Curãþiþi-vã iubirea de toate cele ce nu sunt ale ei, cã Mirele
este aproape, fiilor. Se bucurã Verginica de toate câte vã spun
Eu vouã. Ea este serbatã de sfinþi ºi se bucurã cu voi când
vede cât vã mângâi, cât vã zidesc. Veniþi în iubire. Zidiþi-vã
în cuvânt unii pe alþii în duhul pãcii. Zidiþi iubirea pe pãmânt.
Zidiþi pe Domnul în voi, ºi iubirea va avea casã, va avea cetate care nu va cãdea niciodatã. Amin.
Fiilor, nu fiþi uºori la minte. Limba voastrã sã nu mai
dea cuvinte uºoare din mintea voastrã, cã lucrarea care vã cuprinde pe voi e mare, fiilor. Cuvântul este Dumnezeu, mãi
Israele. Cuvântul tãu sã fie Dumnezeu. Amin. Tot cuvântul tãu
sã aibã pe Dumnezeu în el, sã ia Dumnezeu din el. Sã fii
înþelept în cuvânt, poporul Meu, în minte ºi în cuvânt ºi în
lucrul cuvântului. Sã fii atent cu timpul, tatã, cãci timpul trebuie sã fie înghiþit de veºnicie. Vezi ce faci cu timpul, vezi ce
face el cu tine; vezi, tatã, vezi, cã trebuie sã vezi acum ºi pentru vremea în care nu ai vãzut, ºi pentru cei ce n-au vãzut.
Învaþã-te sã fii fãclie pe pãmânt, fãclie în mâna Mea ºi nu
oricum fãclie. Îndemnul Meu nu te pãrãseºte. Vezi, tatã, ce
faci cu cele ce te îndemn mereu, ºi ai grijã de haina de mireasã, poporul Meu, ºi nu te speria de cel rãu. De duhul rãu
care te necãjeºte nu te speria, fiule Israele. El te necãjeºte,
numai tu sã nu-l iubeºti, numai tu sã nu-l iei soþ pe calea ta cu
Mine. El merge pe cale, dar sã nu-l iei de mânã, ºi tu sã stai cu
mâna prins de Mine ºi de sfinþi ºi de îngeri. Sfinþii ºi îngerii te
înconjoarã din toate laturile, poporul Meu. Sã nu-i superi, tatã.
Sã-i iubeºti, fiule, cã ºi ei te iubesc pe tine. Iar de duhul rãu sã
nu te temi, mãi Israele mãi, sã nu te temi de duhul rãu, sã nu
te temi, sã nu te temi. Amin. Dacã el te înþeapã din lãturi,
aratã-Mi þeapa, ºi Eu o trag afarã ºi o aºez de unde a venit ea,
dar aratã-Mi înþepãtura, fiule, cã pe ea trebuie pus leac de
vindecare ºi pecete sfântã, mãi fiule. Nu te speria de duhul rãu.
Tu sã te lupþi cu bucurie ºi sã fii curat la inimã ºi la cuvânt ºi
la iubire ºi la duh, cã duhul rãu fuge de un aºa veºmânt. Ai
vãzut tu carele de rãzboi prin care nu pãtrunde glonþul duºman, ºi aºa armãturã sã ai ºi tu, fiule, cã duhul duºman fuge,
tatã, de sfinþenie. Duhul rãu din afara ta fuge când tu ai candela sfinþeniei aprinsã în casa ta, înãuntrul tãu. Tu sã nu-i
deschizi uºa ca sã-l vezi. Tu sã nu-þi deschizi gândul, fiule,
aºa cum te învaþã de la Mine fiii grãdinii Mele. ªi fii atent,
Israele curat, cã fiii grãdinii Mele se roagã la Mine pentru tine,
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fiule, poporul Meu, cel ce stai la masa Mea. Fii atent sã te
aducã curat înaintea Mea, ca sã nu se ruºineze cu tine. Þine,
tatã, urma Mea ºi umblã ca sã Mã ai în sfatul tãu mereu, cã
fãrã mâncare slãbeºti, Israele. Vreau sã te adun, cã greu mai e
de tine când treci prin lume, tatã, dar Eu pun pe cei din cer sã
facã zid în jurul tãu ºi sã treci când treci ca sã vii la izvor. O,
vreau sã te am lângã izvor, dar pânã nu eºti tu gata pentru
venirea Mea nu pot aºeza cortul ca sã te bag sub el.
O, iubitul Meu popor Israel, o, bisericã a Mirelui ceresc! Sã ºtii, tatã, cã pânã ce fiii tãi nu vor fi toþi în trupul Meu
Eu nu pot sã-Mi desãvârºesc slava pe pãmânt cu tine. La cinã
trebuie armonie. La cinã trebuie sã stai mâncând. Cei ce vor
veni aduºi de Mine la cinã, aceia sã înveþe mult, sã înveþe
bine, sã învieze bine, dar sã lucraþi bine, fiilor, peste cei ce
vor scãpa spre Noi ºi spre voi, cãci fi-va în zilele ce vin sã Mã
înalþ cu aceastã lucrare ºi sã cuprind în ea mulþime înviatã
prin cuvânt.
Israele, stai, tatã, sub cortul Meu. Stai, Israele, stai, ºi
mãnâncã la cina Mea ºi fii cuvânt din cuvânt, fiule Israele.
Frate pe frate sã se îmbucãtureascã în iubire ºi în pace. Nu vã
judecaþi unii pe alþii. Iubiþi-vã unii pe alþii, fiilor. Nu fiþi mai
mult decât sunteþi. Nu fiþi mai puþin decât sunteþi. Fiþi ceea ce
sunteþi ºi nu altfel, cã M-a umplut de of duhul fãþãrniciei de
pe pãmânt. De aceea am spus: «În lume nu Mã mai duc».
Îngãduiþi-vã unul pe altul în iubire, în pace fãrã de apãsare,
mãi copilaºi. Bucuraþi-vã unul pe altul, iar mãrirea de sine
daþi-o de la voi, cã aceea face rãni înãuntru ºi slãbeºte puterea
Duhului Sfânt din voi. Nu vã trageþi în lãturi. Fiþi un singur
trup, iar cei din trup sã nu se lase grei în trup. În trup sã fie
armonie, sã nu fie greutate în trup, fiilor. Dacã un mãdular nu
stã bine în trup, vedeþi sã nu se îngreuieze trupul. Vedeþi, vedeþi ce faceþi, ca sã fie pace ºi trup curat, fiilor. Biserica este
trupul, biserica este mireasa. Mireasa e una, Mirele e Unul, ºi
amândoi sunt un singur trup, aºa precum Eu am rostit în zilele
facerii.
Eu vin curând, dar voi sã Mã strigaþi sã vin, voi sã fiþi
mereu un trup cu Mine, cã asta înseamnã sã Mã strigaþi, ºi Eu
voi veni vãzut, ºi veþi vedea pe Cel ce L-aþi iubit ºi L-aþi aºteptat atâta vreme.
Poporul Meu, fã-þi, tatã, trup nestricãcios, cãci Eu sunt
trup nestricãcios. Fã-þi rost de credinþã cum n-a mai fost prin
veacuri atunci când tu rosteºti cuvânt de rugãciune înaintea
Mea, cã Eu te ajut ºi te învãþ sã crezi, fiule scump. Fã-þi rost
de sãnãtate de duh ºi de trup prin cuvânt ºi prin credinþã, cã
pe pãmânt e lipsã de toate cele, fiule. Dar Eu îþi dau din cer,
iar tu ajutã-Mã sã-þi dau, cãci Eu pe câþi îi cunosc le dau ºi
nu-i las sãraci de nimic. Cereþi, ca sã vã aud ºi sã vã dau sã
aveþi de toate de la Domnul. Cereþi, ºi veþi primi, voi, binecuvântaþii Mei, ºi de duhul rãu sã nu vã speriaþi. Cereþi pe Duhul
Sfânt, ºi El va fi cu voi ºi va cina cu voi. Cereþi, ºi Eu vã dau.
Amin, amin, amin.
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