
Praznicul Naºterii Domnului 

Nu este fericire fãrã Domnul. Lupta cu duhul nepãsãrii de cele
duhovniceºti. Felurite îndemnuri din cer. 

PP ace ºi mângâiere pentru poporul cel credincios
cuvântului lui Dumnezeu. E serbare de slavã în-

tru cei de sus, întru cele ce nu se vãd cu ochii trupului. E ser-
barea Domnului, Israele. Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu,
iar peste tine pace, poporul Meu! Îngerii cântã aceastã cântare
în vãzduh aºa precum au cântat în vremea naºterii Cuvântului
lui Dumnezeu acum douã mii de ani. E cântec de îngeri, e
freamãt de îngeri de la cer pânã la pãmânt, ºi îngerii rostesc
pace peste tine, poporul Meu. E cântecul poporului Meu, în-
soþit de cântecul îngerilor. Binecuvântat ºi mângâiat sã fii,
Israele. Te mângâie cerul, copile Israele, iar îngeraºii îþi mân-
gâie trupul cu slava aripilor lor cele nevãzute. Cele nevãzute
s-au vãzut de atâtea ori pe pãmânt. Sã fii curat, poporul Meu,
cã îþi hãrãzesc duh de curãþie ºi de nevinovãþie, tatã, ca sã
vezi cele ce nu se vãd ºi ca sã te bucuri de slava Mea aºa cum
se bucurã îngeraºii slavei Mele. 

Nu este nici un fel de fericire, poporul Meu, nu este în
afarã de cea de la Mine. Iacov cel din Avraam, cel din Isaac,
era odatã odihnindu-se cu o piatrã sub cãpãtâi sub cerul liber,
ºi a vãzut fericirea, fiilor, a vãzut scara fericirii, ºi n-avea în
clipa aceea decât piatra de sub cãpãtâi. Vai de cel ce-ºi încãl-
zeºte inima cu cele ce are el, cu cele din truda lui! De aceea
te-am învãþat, copilul Meu, sã te mulþumeºti cu cele ce ai tu,
cu Mine, fiule scump, cãci tu, Israele, Mã ai pe Mine ºi eºti
fericit, poporul Meu, aºa precum poporul cel dintâi de dupã
învierea Mea îºi vindea ºi îºi dãdea poverile ºi averile ca sã
aibã libertate, ca sã fie fericit fãrã poveri, ca sã fie cu Mine,
Care eram uºor de sarcini pãmânteºti. Aºa am fost din ziua
naºterii Mele ºi pânã ce am zburat înapoi lângã Tatãl Meu.
Fericit este cel nãscut din Dumnezeu, fericit ºi iar fericit!
Cine este nãscut din Dumnezeu, acela se cunoaºte cã este nãs-
cut din Dumnezeu. 

Israele, Israele, binecuvântat sã fie cuvântul Meu peste
tine, ºi lucrãtor sã fie peste tine. Sã te laºi mereu lucrat de cu-
vântul Meu ºi sã te rogi Domnului tãu sã nu lase sã se apropie
spre tine duhul nepãsãrii. Iatã, duhul nepãsãrii Mi-a secerat
din picioare atâtea spice, atâþia fii în vremea celor patruzeci
de ani de cuvânt peste pãmântul lui Israel; cã am luptat sã fac
din pãmânt trup înduhovnicit cu cele dumnezeieºti în trup.
Israele care azi mergi cu Mine pe cale, care te bucuri de Mine
ºi cu Mine, Eu te lucrez trup înduhovnicit; din firesc te fac
duhovnicesc, din stricãcios te fac nestricãcios, numai sã stai
la plãmãdit, copile scump, numai sã nu laºi sã te înºele duhul
nepãsãrii de cele duhovniceºti, tatã. Eu Mã zbat mult ºi greu
pe lângã tine ca sã fac din tine mlãdiþã binecuvântatã, cu

muguri mulþi, cu rod bogat între veacurile cerului. Eu trudesc
pentru fericirea ta, poporul Meu. Hai, copile scump, sã trudim
unul pentru altul, Eu pentru fericirea ta, ºi tu pentru fericirea
Mea cu tine, cã n-am altã fericire în afarã de tine, nu mai am,
poporul Meu, ºi vreau din tine sã fac munte al fericirilor ros-
tite de Mine, ºi pe care sã stau ºi sã rostesc fericirea ºi veacul
ei cel veºnic. Eu cu tine am trudit patruzeci de ani, iar pe cel
ce l-am vãzut ajuns ºi cu Mine dupã trecerea trudei Mele, l-am
scris cu panã de cãtre îngeri, l-am scris în cartea Mea ºi l-am
numãrat ºi l-am numit mireasã. 

Duhul de mireasã sã-þi cuprindã inima, poporul Meu
care stai curat ºi cu iubire întru Mirele tãu. Stai în sãrbãtoare
de nuntã, Israele curat, stai mireasã, Israele, stai în sala de
nuntã, în lucrarea cuvântului Meu stai. Afarã e duhul lumii,
afarã e piaþa duhului rãu, înºirat de la o margine la alta a pã-
mântului. Stai în sala de nuntã cu Mine, poporul Meu. Ai hra-
nã, ai vin, ai apã curatã, ai Mire, Israele. Stai cu îngerii ºi cu
sfinþii care te aºteaptã sã-i strigi pe nume ºi sã-þi dea de la
Mine tot ce-þi trebuie þie. Sfinþii cerului au muncit, ºi au în
cer, ºi au ce sã-þi dea, au bogãþie cereascã în cer, iar Eu vreau
sã te am pe tine bogãþie pe pãmânt. Vreau sã fii bogat în
Dumnezeu, poporul Meu, ºi te va ferici pe tine vãzduhul ºi tot
cerul ºi tot pãmântul ºi toatã facerea lui Dumnezeu. 

Ce fericitã era mama Mea Fecioara, cã pleca din loc în
loc cu Mine ºi n-avea nimic, decât pe Mine Mã avea, ºi haina
de pe ea. Ea n-avea decât grija Mea. Cel ce iubeºte pe Dum-
nezeu, acela este fericit. Eu te iubesc pe tine, poporul Meu,
dacã tu Mã iubeºti pe Mine. Sã ne iubim unul pe altul, sã ne
unim în iubire, cãci Tatãl Meu Îºi întinde iubirea Sa peste lu-
crarea Mea cu tine. Sã nu te superi cã nu stau mult în sfat cu
tine, cã nu cuvintele multe, ci cuvântul Meu te mângâie pe
tine, iar tu roagã-te pentru întãrirea ta cu Mine.

Israele, îþi hãrãzesc sãnãtate de duh ºi de trup. Binecu-
vântat ºi sãnãtos ºi curat sã fii, poporul Meu. Binecuvântaþi
sã-þi fie paºii tãi cu Mine. Sã se risipeascã din preajma ta rãu-
tatea duhului rãu. Sã fie numai puterea cereascã din toate la-
turile cu tine, poporul Meu. Amin. 

E zi de naºtere, de serbare între Dumnezeu ºi tine, Is-
raele. Pace ºi mângâiere peste tine, ºi liniºte în inimile fiilor
poporului Meu. Hrãneºte-te, poporul Meu, cã ai cu ce, tatã.
Atâtea cuvinte din cer sunt puse peste tine. Hrãneºte-te cu ele
ºi creºti în curãþie ºi în nevinovãþie, ºi sã vorbeºti cu Mine în
rugãciunea ta, în privegherea ta pe calea ta cu Mine. Vezi cum
vorbesc Eu cu tine. Vorbeºte ºi tu cu Mine, copile scump, ºi
cere-Mi sã-þi dau duh de curãþie, cere-Mi mângâiere, cere-Mi
ajutor, cere-Mi viaþã veºnicã. Cere, tatã, cere, cã e cerul plin
de bunãtãþi nestricãcioase. Cere, poporul Meu, cere de la
Dumnezeu. Umple-te de cele cereºti, cãci cele pãmânteºti n-au
în ele ce-þi trebuie þie. Iatã, ºi Eu îþi cer þie sã fii copilul Meu,
fiule, ca sã am grijã de tine, tatã. 
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Binecuvântaþi sã fiþi voi, copii ai grãdinii Mele. Scu-
laþi-vã întru putere bunã ºi mântuitoare de suflete. Întãriþi-vã!
Sã se depãrteze de la voi toate neputinþele, ºi fiþi în pacea
Mea, în mângâierea Mea, în liniºtea cea de la Mine. Am ne-
voie de puterea Mea cu voi. Eu vã întãresc, Eu vã ajut. Mân-
caþi cuvântul Meu ºi întãriþi-vã îndeajuns, cã vremea este sã
lucrãm mult ºi cereºte, întru lucrare cereascã. Feriþi-vã ºi voi
de neputinþe, cã ºi Eu vã feresc. Vã dau îngeraºi întãritori, vã
dau ajutor sfinþii cei ocrotitori, vã dau sãnãtate de duh ºi de
trup. Luaþi ºi daþi ºi voi ale Mele dintru ale Mele. Amin. 

Aveþi nevoie de pace, fiilor. Pace vouã! Pacea Mea, li-
niºtea ºi mângâierea Mea v-o dau. Aveþi nevoie de întãrire
proaspãtã. Iatã, Eu vã dau vouã întãrire. Sã se depãrteze toatã
neputinþa de la voi, ºi sã fiþi sub acoperãmântul Meu ocrotiþi
ºi adãpostiþi. Aveþi grijã ºi voi, cã ºi Eu am grijã de voi. Pace
vouã, pace peste Israel, pace ºi curãþie sfântã peste trupul ºi
duhul poporului Meu, ca sã fie împlinire cereascã pe pãmânt.

Bucuraþi-vã cu bucurie sfântã ºi nu altfel, fii ai poporu-
lui Meu. Învãþaþi-vã unul pe altul cum este bucuria cea sfântã.
Învãþaþi aceastã lucrare, ºi Eu vã voi ajuta s-o învãþaþi. Amin,
amin, amin. 

25 decembrie 1995/7 ianuarie 1996

Soborul Maicii Domnului 

Naºterea Domnului în inima omului. Timpul trebuie sã fie înghiþit
de veºnicie. Dorul Mirelui ceresc pentru mireasa Lui. 

PP oporul Meu, Mi-e drag sã fiu cu tine prin cuvânt,
sã Mã bucur cu sãrbãtoare în mijlocul tãu, cã am

nevoie ºi Eu de mângâiere, de bucurie ºi de pace, fiule scump.
Nu ºtiu, tatã, cum sã te mai întãresc, cum sã te mai bucur,
cum sã te mai mângâi, ca sã Mã simþi cât de aproape sunt de
tine, cât de aproape sunt! Pace þie, fiule scump, cã te-am fãcut
scump ca sã am ºi Eu ceva scump pe pãmânt, ca sã am ºi Eu
ceva, tatã, ca sã nu fiu sãrac în vremea cea de la sfârºit. Pace
þie! Ia pace, ia, copilul Meu, ia, tatã, cã îþi trebuie; ia, ºi strân-
ge mult, ca sã fiu bogat cu pacea Mea în tine. Eu nu vin sã-þi
spun „La mulþi ani!“, cum zice lumea la serbarea naºterii
Domnului. Eu vin ºi îþi spun: pace þie! 

Pace vouã, copilaºi ai poporului Meu! O, cât Mã bucur
Eu de fiii Mei cei curaþi, de cei în care Eu sunt nãscut ºi cres-
cut; nãscut în ei, în inima lor, ºi crescut în ei prin credinþa ºi
dragostea lor. 

E mare sãrbãtoare în om naºterea Domnului. Aceastã
sãrbãtoare este nepriceputã de lume. Eu M-am nãscut din trup
de Fecioarã pentru oamenii care vor vrea sã creadã în Cel
venit de la Tatãl. Dar M-am nãscut în Fecioarã, ºi asta este
mai înainte de orice naºtere. M-am nãscut în inima ei. Inima
ei M-a nãscut în ea încã de pe când ea citea în profeþii despre
Fiul lui Dumnezeu, Care va veni sã scape lumea de la pierza-
rea cea veºnicã. Mã purta în inima ei, care Mã nãscuse în ea,
ºi M-a crescut în ea pânã ce a venit arhanghelul ºi a vestit cã
Mã voi face trup în ea. ªi aºa S-a fãcut trup Fiul lui Dum-
nezeu, Care S-a numit Cuvântul. 

Poporul Meu, suntem în sãrbãtoare de naºtere, ºi iatã,
fiule, Cuvântul Se face trup în carte, Cuvântul Se aºeazã pe
carte ºi Se face carte, ca sã rãmânã veºnic tot ce cuvintez Eu.
Strânge, Israele, strânge, tatã, strânge. Cuvântul Meu sã nu
rãmânã numai vorbit. Mi-am fãcut aºezare întãritã, ca sã Mã
pot înfiinþa cuvânt, sã Mã pot întipãri în carte, sã Mã ia mulþi
spre mâncare duhovniceascã, spre naºtere în inima lui sã Mã
ia omul care-Mi citeºte cuvântul rostit de gura Mea. Omul

care crede cã este Dumnezeu, acela crede cã Dumnezeu lu-
creazã ºi grãieºte din cer peste pãmânt. Omul care aude des-
pre cuvântul lui Dumnezeu, acela crede cã aceastã grãdinã
Mã poartã deasupra ei pe tron de heruvimi ºi de serafimi ca
sã-Mi audã graiul Meu cei din grãdinã ºi sã-Mi scrie grãirea
Mea peste pãmânt. 

Israele, Israele, omul slab de duh, omul împrãºtiat,
omul înºirat prin toate câte sunt fãcute de om, un aºa om nu
e bun pentru Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de om îndum-
nezeit de dorul lui dupã Dumnezeu. N-am ce face cu om îm-
prãºtiat. Mie Îmi trebuie duh ºi trup adunat în Duhul Meu, ºi
de aceea mereu te-am învãþat, poporul Meu, sã fii cum vreau
Eu, ca sã poþi sã fii copilul Meu, ºi ca sã te cunosc, mãi fiule.
Eu îi cunosc doar pe ai Mei, ºi fiecare ºi îi cunoaºte pe ai lui.
E mare lucru sã poatã învãþa omul viaþã dumnezeiascã pe pã-
mânt, cã omul e împrãºtiat, e înºirat pe drumurile fãcute de
paºii lui. 

Omul a rãmas numai femeie. Înþelegeþi voi, fiilor, ce vã
spun Eu? Eu am fãcut pe om din bãrbat ºi din femeie, ca sã
fie întregire de duh omul, ca sã nu fie numai bãrbat sau numai
femeie omul. Dar iatã, dupã cum scrie ºi în prooroci, aºa este
azi. Aºa scrie: «Vai de neamul peste care stãpâneºte femeie».
Femeie nu înseamnã trup de femeie. Femeie înseamnã uºurã-
tate, înseamnã nebãrbãþie, înseamnã om neîntregit în duh.
Mama Mea Fecioara a fost ºi ea, ca trup, parte femeiascã, dar
a fost om întreg în duh. Om înseamnã cel îndumnezeit. Ce sã
faci cu omul care este pãmântesc? Acela este numai femeie;
acela umblã de colo-colo fãrã statornicie; acela se foloseºte
de duhul lui. ªi cum adicã umblã de colo-colo? Iatã, am luat
aminte la cuvântul rostit de un copilaº din poporul Meu care
a zis cã omul poate umbla pe drumuri stând în pat. Aºa este,
mãi fiilor, omul strãbate drumul spre casa lui, ºi dupã ce ajun-
ge acasã se apucã ºi se întoarce înapoi pe drumul pe care a
venit spre casã; ba îl mai ºi mãsoarã, ba îl mai ºi cântãreºte,
ba îi mai numãrã ºi pietrele, ba le mai bagã ºi în traistã, ºi
merge aºa îngreuiat, cu drumul în spate ºi cu traista drumului,
pânã ce i se rupe traista cu pietre, ºi pietrele, cãzând, îi zdro-
besc picioarele, ºi omul nu ºtie cã este olog ºi strivit la picioa-
re, la picioarele sufletului. Un aºa om a rãmas numai din fe-
meie nãscut, numai femeie, fiilor. 

Israele, Israele, fereºte-te, tatã, de omul uºuratic, de
omul care umblã pe drumurile lui ºi cu drumul în spate. Tu,
poporul Meu, sã fii bãrbat ºi femeie, fiule, sã fii mire ºi mi-
reasã, copilul Meu, sã fii om întreg, aºa cum l-am fãcut Eu pe
om când l-am fãcut. 

Omul care se lasã îndemnat de diavol, acela cade din
cer. Israele, sã nu te opreºti pe calea ta cu omul care este obiº-
nuit sã asculte ºoapta diavolului. Ce este ºoapta diavolului?
ªoapta diavolului este bârfa, clevetirea, vorbirea de rãu, min-
ciuna, învinuirea, iscodirea, descusutul faptelor, ascunziºurile
cele puse la întuneric, cele ferite de luminã, ºi credinþa omu-
lui în toate acestea, asta este ºoapta diavolului. Iar ºoapta
Domnului, care este? Este cuvântul, fiilor; cuvântul care în-
vaþã pacea cea din cer, iubirea, iertarea, umilinþa, smerita cu-
getare, ºi toate cele ce seamãnã cu Dumnezeu în om. Vedeþi
voi, fiilor, ce înseamnã om? A spune om, e cuvânt mare, mãi
copilaºi.

Te-am învãþat, poporul Meu, te-am învãþat mereu; ba
am pus învãþãturã înaltã la cuvânt ºi în fiii grãdinii Mele, ºi ei
aºa þi-au spus: sã nu vorbeºti în ascuns, sã nu vorbeascã po-
porul Meu doi câte doi. Mãi fiilor, duhul rãu se foloseºte de
voi dacã nu ascultaþi învãþãturile cele din cer. Tu numai des-
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pre Domnul sã vorbeºti, Israele, cã altceva de vorbit nu este
vorbire cu folos, ci cu pagubã, tatã. Eu aºa am spus: «Copilul
Meu, vezi ce faci cu timpul, vezi ce face el cu tine, cã timpul
trebuie sã fie înghiþit de veºnicie, fiule». Cum adicã, mãi Is-
raele? Iatã, te întreb: ai înþeles ce þi-am spus Eu când þi-am
spus aºa? ªi dacã n-ai înþeles, ai venit sã Mã întrebi ca sã te
învãþ ce înseamnã acest cuvânt? Acum vin Eu ºi îþi spun ce
înseamnã.

Copile, copilaº, orice clipã de a ta trebuie sã fie potri-
vitã ºi vrednicã sã fie luatã ºi pusã în cele ce vor fi vrednice
de veºnicie. Scriptura aºa îndeamnã: «Rãscumpãraþi tim-
pul!». Eu te-am înfiinþat pe pãmânt ºi în timp, Israele, poporul
Meu de azi, ca sã rãscumpãr timpul cu tine, tatã, timpul care
a fost înghiþit de deºertãciune, omul timpului pierdut de om.
Timpul are prea mari ºi prea mulþi duºmani, ºi e greu de
smuls o clipã din el ca s-o bagi în veºnicie. Clipele tale toate,
mãi Israele, trebuie sã fie potrivite cu cele ce sunt vrednice de
înghiþit de veºnicie. Poate cã tu nu ºtii cum sã faci aceastã lu-
crare, dar Eu de ce, oare, vin ºi te învãþ mereu? Te învãþ ca sã
ºtii, fiule Israele. 

Se întreabã încã, se mai întreabã ºi unii din Israel: „Ce
atâta vorbãrie pe Dumnezeu, atât de des, atât de mult? Dum-
nezeu nu mai are altceva de fãcut? N-a fost aºa niciodatã în
timp“. N-a fost, fiilor, niciodatã aºa, dar acum aºa este, dupã
cum este scris de râul vieþii, care va curge ºi va da peste
margini. Râul este cuvântul. Acum aºa este, dupã cum scrie
despre legea Domnului, din care vor lua toate neamurile pã-
mântului, curgând ele spre muntele Domnului, spre legea vie-
þii. De aceea grãiesc mult ºi des de deasupra ta, poporul Meu,
ca sã te învãþ naºterea Domnului în om, ºi ca sã fie om omul,
pentru cã modelul de om, Dumnezeu l-a fãcut, mãi Israele. ªi
fii atent ce-þi mai spun Eu þie: modelul de Israel Dumnezeu
l-a fãcut, ºi când l-a fãcut l-a numit Israel pe acest model, ºi
mulþi necunoscãtori de Dumnezeu îºi fac semne ºi se mirã de
cuvântul Israel, de numele cu care te numesc Eu pe tine,
Israele. Când l-am fãcut pe om din pãmânt ºi din apã ºi din
Duh dumnezeiesc, l-am fãcut bãrbat ºi femeie ºi l-am numit
om. Când l-am fãcut pe Israel, am despãrþit oamenii de pe
pãmânt în douã, ºi Mi-am luat ºi Eu o parte din cele douã, ºi
am numit-o Israel. Din ce l-am fãcut pe Israel? L-am fãcut din
Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi i-am pus numele Israel. ªi n-a durat
mult apoi, ºi s-a bãgat duhul rãu pe fir, ca sã-Mi culce iar
lucrarea la pãmânt. ªi atunci am despãrþit ºi pe Israel în douã
dacã am vãzut lucrarea Mea ameninþatã. A lucrat duhul rãu cu
dibãcie, dar Eu am rostit cuvânt proorocesc ºi încã din
pântecele cel despãrþitor în douã neamuri am rostit pentru
Israel despãrþiturã, am rostit pentru totdeauna numele pentru
Israel ºi am zis: «Din Iacov se vor numi fiii lui Dumnezeu, ºi
din Esau se vor numi fiii oamenilor», iar pe Iacov l-am numit
Israel. Aºa a luat fiinþã Israel. Israel ºi Edom s-au numit cele
douã neamuri ieºite din Isaac. Din Iacov ºi Esau s-au schim-
bat cu numele de Israel ºi Edom pânã acum, pânã la venirea
Mea cea vãzutã. Aºa a fost ºi pe vremea pãmântului cel din-
tâi. Au fost o parte fiii lui Dumnezeu, ºi o parte, fiii oameni-
lor. Fiii lui Dumnezeu erau din Set, ºi fiii oamenilor erau din
Cain. Au scãpat atunci opt oameni ºi, iarãºi, dupã o vreme Eu
am fãcut despãrþiturã, ºi de atunci Eu ºi cuvântul Meu merg
cu Israel pânã la capãtul mersului, iar Edom merge ºi el cu
mersul lui pânã la capãtul mersului lui. Mersul lui se sfâr-
ºeºte, dar Eu vã spun cã s-a ºi sfârºit, numai cã el nu ºtie ce
înseamnã sfârºitul mersului lui, cãci lucrarea lui Dumnezeu
este duh ºi tainã, ºi Eu nu dau vrãjmaºului Meu taina Mea. 

E mare tainã naºterea Domnului, e mare tainã naºterea
lui Israel, e mare tainã Domnul ºi Israel. Vin ºi te rog, poporul
Meu, te rog, tatã, sã fii deºtept ºi sã înþelegi tainele lui Dum-
nezeu, care au lucrat ºi lucreazã în tainã din veac ºi pânã în
veac. De aceea am spus: fericit este omul care are pe Dumne-
zeu, cã acela ºtie de la Dumnezeu tainele lui Dumnezeu. A
slãbit Edom, a slãbit de supãrare, cã nu mai are scris drum
înaintea lui, ºi el vede. El a fost viteaz în vremea cea scrisã
pentru încercarea lui Israel, pentru cãlirea lui Israel, cãci Isra-
el înseamnã omul care are pe Dumnezeu. Eu nu se putea sã
stau ascuns sub înveliºul care s-a numit Edom, cã Mã învelise
cu mantia lui ca sã se dea el Dumnezeu. Dar Eu, fiilor, sunt
Cel necuprins de cele create de Mine, ºi sunt neþinut de cele
create de om, cãci Eu sunt Dumnezeul vãzutelor ºi nevãzu-
telor, dar ce sã înþeleagã omul cel slab, cel împrãºtiat, cel ce
are duhul lui? 

Tu, Israele, sã vorbeºti, tatã, de Dumnezeu mereu, cã
El te-a fãcut, ºi te-a purtat prin vreme pânã azi, fiule, ºi tu eºti
cel mititel cu care vreau sã mãsor tot ce a fost pânã acum; sã
mãsor, sã cântãresc, sã isprãvesc lucrul ºi sã dau viaþã veºnicã
cerului cel nou ºi pãmântului cel nou în care va locui drepta-
tea ºi fiii ei, cã mare lucrare este naºterea Domnului. 

Fiii oamenilor, fiii lui Edom sãrbãtoresc naºterea Dom-
nului, dar nu pentru Domnul, ci pentru ei sãrbãtoresc, cã le
place sã sãrbãtoreascã ºi sã stãpâneascã peste timp. O, Israe-
le, Israele, ridicã-te ca un viteaz ºi lucreazã rãscumpãrare
pentru timp, cã de aceea þi-am spus: «Vezi ce faci cu timpul,
vezi ce face el cu tine». Dã-Mi Mie timpul tãu, stai cu Mine
în timp ca sã-l rãscumpãrãm, tatã. 

Sã nu stai ca umpluturã pe lângã poporul Meu, omule
care nu ºtii sã fii fiu al lui Dumnezeu. Israele, sã nu laºi pe
omul cel slab, pe cel neîndumnezeit sã ocupe loc în acest po-
por ºi sã se creadã a fi din Israel. Ce þi-am spus Eu þie, Israe-
le? Am spus cã Dumnezeu Se vãdeºte pe Sine dacã este în
om, ºi omul se vãdeºte pe sine dacã nu are pe Dumnezeu, ºi
þi-am spus ce sã faci cu un aºa om. Þi-am spus sã-i arãþi ce
este cu el, ce este el ºi ce sã facã. ªi numai dacã-I dã naºtere
lui Dumnezeu în el, numai apoi sã vezi ce este de fãcut cu el,
cã iar ºi iar vã spun: mare lucrare ºi mare tainã este naºterea
lui Dumnezeu în om. În faþa unui om în care Domnul S-a nãs-
cut ºi a crescut se topeºte orice putere pãmânteascã ºi ome-
neascã, orice înþelepciune, orice limbã ºi orice împotrivire, cã
nu mai trãieºte omul în el, ci Domnul, fiilor; Domnul întru
puterea pe care ªi-a agonisit-o prin învierea Sa dintre cei
morþi, prin naºterea Sa în om. Amin. 

Omul care se teme de om, aceasta este rãsplata deºer-
tãciunii care vine de la om. Omul care se teme de Dumnezeu,
acela are de Stãpân pe Dumnezeu. Fiilor, fiilor, cine nu are te-
mere de Dumnezeu nu are pe Domnul de Stãpân, ºi un aºa om
îºi este sieºi stãpân, stãpân ºi rob întru unul, om fãrã de cã-
pãtâi, care risipeºte timpul cheltuindu-ºi rãscumpãrarea. 

Lucraþi pentru naºterea Mea în voi, aºa vã spun vouã,
celor în care Eu nu am înfãþiºare. Cine nu poate, acela se pãs-
treazã pentru sine ºi de aceea nu poate. Cine nu poate, de
lipsa dragostei sfinte nu poate. Cine vrea ºi zice cã nu poate,
aceluia îi lipseºte rugãciunea de cerere, aºa cum v-am cuvân-
tat Eu prin graiul fiilor grãdinii Mele. Cine nu poate, acela
nu-I dã naºtere lui Hristos în el. Fiilor, fiilor, am spus mereu
cã omului nu-i trebuie luptã ca sã fie cu Hristos în el; îi tre-
buie dragoste de Domnul ºi aplecare, ca sã poatã intra Dom-
nul întru umilinþa inimii lui; îi trebuie control dacã vrea ºi nu
poate. 
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Fiilor lucrãtori peste Israel, Eu vã spun vouã cã sunt în
acest popor dintre cei care nu împlinesc cuvântul Meu cel
pentru pregãtire, ºi dacã îi spun unuia din aceºtia, ºtiþi ce
face? Sare pe voi ºi vã învinuieºte, ºi se învinuiesc unul pe
altul de pârã. O, nu pâra este supãrarea cea mare, ci neîmpli-
nirea ta este adevãrata supãrare care ar trebui sã te facã sã sai
în sus, tu, cel care taci ºi nu faci cele pentru pregãtirea cea în-
treagã a poporului Meu. Este o vorbã în lume care spune aºa:
„Ai carte, ai parte“. Vezi, tatã? E ca ºi la ºcoalã. Mulþi în po-
por nu sunt deºtepþi, nu învaþã cartea Mea, le place sã piardã
timpul, aºa cum un ºcolar nesilitor de la ºcoalã nu învaþã
lecþia pentru la ºcoalã pentru cã umblã liber, pentru cã nu-i
place sã ºtie carte. A uitat poporul Meu cã Eu am pomenit de
sita din care va curge grâul cel sec, bobul cel uscat. Eu, fiilor,
de nimeni nu mai trag acum, iar pe cel ce nu este împlinit în
Dumnezeu îl voi trece prin sitã, cãci sita e în mâna Mea me-
reu, pânã ce voi vedea în ea numai bob curat ºi întreg, unul ºi
unul. Eu sunt cu grâul în sitã ºi ajut grâul cel întreg ºi îm-
plinit. Duceþi-vã la moarã sã vã uitaþi ce se face cu grâul pânã
ce ajunge sã fie mãcinat ºi bun de pâine. 

Poporul Meu, stãrui pe lângã tine ca sã te pot altoi ºi sã
fii de soi, ca sã te arãt Tatãlui Meu ºi sã Se bucure Tatãl, cã
plânge Tatãl de mila Mea, ºi tu nu plângi. O, ce dulce este
plânsul cu Dumnezeu! Acela întrece orice fericire, acela este
bucurie sfântã. Iatã, cu o zi în urmã þi-am spus, poporul Meu,
sã înveþi lucrarea bucuriei sfinte, ºi dacã vei ajunge, tatã, sã
guºti din ea, atunci vei ºti bine ce este Dumnezeu ºi te vei
simþi atins cu Mine. Dacã aºa ai fi pornit tu pe drumul tãu
spre Mine, ºtiai ºi tu ce este dragostea care te naºte din ea, ºi
ce este naºterea ta din Dumnezeu. Învaþã, Israele, lucrarea bu-
curiei sfinte, cã dacã te împing Eu de la spate, nu vei atinge
aceastã stare cereascã peste tine. Îþi hãrãzesc, poporul Meu,
inimã plinã de iubire pentru Mine. Învaþã-te sã simþi cine sunt
Eu. Învaþã-te sã crezi, tatã, cã Eu sunt tot ce ai tu. 

O, Israele, mireasã peþitã de Mine, inima de mireasã
este în Mirele ei ascunsã. Israele, mireasa Mea, cautã-Mã, iu-
bito, cautã-Mã, cã Eu Mã las gãsit, ºi îþi voi dãrui clipe de bu-
curie sfântã. Cautã-Mã! Eu sunt lângã tine; întinde mâna. În-
vaþã-te sã Mã simþi ºi ia-Mã înãuntru ºi încãlzeºte-Mã ca pe
un prunc mic, care aºteaptã iubire ºi hranã ºi cãldurã ºi somn
mângâietor în braþele calde ale iubirii. Voiesc sã te numesc
iubire, poporule, mireasa Mea. E praznicul iubirii cu tine, e zi
de praznic sfânt. Iubirea se naºte în tine ºi se face cuvânt ºi se
face faptã ºi se face Dumnezeu în tine, fiule, mireasa Mea. O,
fiule scump, bucuria sfântã este calea care te face sã Mã simþi
pe Mine îmbrãþiºat cu tine ºi nedespãrþit de tine. Cei ce M-au
iubit pe pãmânt M-au simþit în ei pânã ºi în vremea chinurilor
prin care erau trecuþi ca sã vinã la Mine. O, ce mult M-au iu-
bit cei ce au venit la Mine pentru mãrturisirea iubirii lor de
Dumnezeu! Iubirea de Dumnezeu aduce biruinþa cerului pe
pãmânt, dar sã te am unealtã pe tine, copile Israele, cã tu,
fiule, ai cuvântul Meu, care-þi este drum spre lumina care va
veni cu Mine. 

Mi-e dor sã stau în tine, poporul Meu. Mi-e dor sã fiu
în tine, Mi-e drag cu tine, ºi tu ce puþin Mã înþelegi când îþi
spun cã Mi-e dor! Vreau sã am clipe nesfârºite cu tine. Eu
sunt Mirele, tu eºti mireasa. Oare, nu ºtii ce-þi spun? Oare, nu
ºtii ce este nunta, nunta cerului cu pãmântul? La nunta lu-
meascã e bucurie pe lume. Iatã-L pe Tatãl cum aºteaptã bucu-
ria Mea cu mireasa Mea. Îi e milã lui Tatãl de Mine, cã numai
pe Mine M-a avut, ºi pentru ca sã-Mi facã mireasã nu M-a
cruþat ca sã Mã þinã lângã El, ºi M-a trimis spre moarte, ca

sã-Mi nasc din dureri mireasa, ºi sã am mireasã înviatã prin
moartea Mea ºi prin învierea Mea. Care tatã se îndurã sã-ºi
dea copilul la moarte pentru ca sã-ºi rãscumpere neamul de la
moarte? Nici un tatã pãmântesc nu poate sã-ºi vadã copilul
dat de el la moarte dacã este tatã adevãrat. Tatãl Meu de dra-
gul miresei Mele M-a dat, ºi mult a suferit ca un Dumnezeu
când M-a dat. 

O, mireasa Mea cea micã, fiica cea mai micã, Eu am
muncit mult ca sã te iau de mireasã. Vino, vino sã nuntim, cã
Eu vin. Scoalã-te sã învãþãm sã ne iubim, cã la nuntã Se va
uita Tatãl la iubirea ta, cãci Tatãl Mã iubeºte ºi Mã vrea cu
mireasã de soi bun, ºi Mã vrea cu nuntã între cer ºi pãmânt.
Hai sã nuntim, Israele, mireasa Mea, cãci Tatãl, Împãratul, Îºi
adunã nuntaºi la nunta Fiului Sãu. Amin, amin, amin. 

26 decembrie 1995/8 ianuarie 1996

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Cuvântul este cãlãuzã. Lucrarea sfatului ºi a rugãciunii. Trupul sã
lucreze cele ale duhului. 

OOOO,poporule, poporule al Domnului, vine cuvântul
sã te împrospãteze ºi sã-þi sufle peste aripioare,

ca sã ºtii sã treci înainte ºi numai înainte, ca sã ºtii sã iubeºti
ascultarea ºi sã stai fãrã de griji sub mantia Mea prin ascul-
tare. Sã nu uiþi, mãi poporule, sã fii cuminte. Sã nu uiþi sã te
uiþi mereu în cuvânt ca sã nu uiþi. Întreabã cuvântul, ºi el te
povãþuieºte, cã de aceea a plouat atâta ploaie cereascã peste
tine. O, dacã tu iubeºti cuvântul, îl vei purta ca pe un inel de
mare preþ, la care-þi vine mereu sã te uiþi; îl vei purta ca pe o
salbã la pieptul tãu, ºi vei fi cunoscut prin lucrarea cuvân-
tului. Învaþã-te sã ºtii ce înseamnã sã aibã omul picioare, cãci
cuvântul te-a învãþat sã ºtii. Învaþã bine, cã ai din ce, ºi fii
ucenic destoinic la împlinire, dar fii destoinic la umilinþa ini-
mii, care e ca o mânã de care te þii sã nu aluneci. 

Cuvântul vine sã te însenineze din el însuºi. El iese ca
un Mire din cãmara Sa ºi te însoreºte în vreme de ceaþã, iar tu
sã stai cuminte ºi cu mulþumire în toate, precum scrie în
Scripturi, cãci celui desãvârºit în Domnul nu-i trebuie decât
apã, pâine, hainã ºi acoperiº de vreme mai grea decât firea
trupului. Cuvântul e mare lucrare, ºi tu trebuie sã ai datoria
aceasta ca sã-l împlineºti, precum este scris: „Dã-i cezarului
ce-i al lui, ºi Domnului, ce-i al Lui“. Cezarul n-a fãcut om, ºi
cere omului datorie. Dar Dumnezeu a fãcut om, ºi cum sã nu
fie omul dator sã dea datoria sa acolo unde se cere? 

E soare cuvântul, e soare peste ceaþã, e soare pe nori,
dar e soare cuvântul. Luaþi ºi vã luminaþi ºi vã încãlziþi, ºi
trãiþi din cuvânt ºi mergeþi pe picioare, fiilor ai Cuvântului. E
mare lucru sã meargã omul în picioare, dar tu eºti fiu al
Cuvântului, al botezului prin credinþa ta în Cuvântul lui Dum-
nezeu, Care este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie mers în picioare,
fiilor ai Cuvântului, ºi trebuie ºi toiag. De aceea s-a pus din
loc în loc toiag, cãci pasul trebuie sã pãºeascã odatã cu sfatul,
dar nu cum eºti tu învãþat, mãi poporule mic, ci altfel, fiule al
Cuvântului. Crucea ta e crucea ta, fii atent ce-þi spun, iar
aceea este nãscutã din sfatul tãu cu tine însuþi. Despre ce sfat
voiesc Eu sã-þi spun? Despre sfatul în cele duhovniceºti ale
Domnului. Asta înseamnã sã aibã creºtinul picioare de la
Domnul: sfatul de la cel ce strãjuieºte, ºi multã, multã apleca-
re cu inima, cã unuia ca acela nu i se întâmplã nici un rãu. Da-
vid aºa spunea: «Sã vinã, Doamne, puterea Ta peste mine, ca
sã mã întãreascã întru adevãrul Tãu». 
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Poporule al Cuvântului, ce este scris la începutul cãr-
þii? «Nu este bine sã fie omul singur, ºi îi voi face ajutor pe
potriva lui». De aceea am spus cuvânt: strângeþi-vã dacã pu-
teþi, strângeþi-vã chiticele, cã nu e bine sã fie omul singur.
Acolo unde este împlinitã aceastã Scripturã, acolo a hotãrât
Domnul binecuvântarea. Sfatul este cea mai mare lucrare, dar
cele pãmânteºti sã nu umbreascã sfatul, cãci sfatul e din firea
lui duhovnicesc. Cei duhovniceºti trebuie sã aibã peste ei
Scriptura care spune: «Fiþi ca pãsãrile cerului ºi ca crinii
câmpului». Cei trupeºti au peste ei Scriptura cea care spune
celor ce nu ascultã: «Din sudoarea frunþii tale îþi vei agonisi
ale tale».

Poporule al Cuvântului, încearcã, fiule, sã-þi laºi ari-
pioarele sã-þi lucreze. Pasãrea, dupã ce-ºi îndoapã puiºorii
pânã ce fac ei aripi, îi deprinde apoi sã-ºi punã aripioarele la
lucru. Fã, fiule, din rugãciunea ta aripioare, dar sã ai grijã sã
dai din aripioare, cã de uiþi aceasta când te aºezi la zbor, cazi
în jos. Fii atent, cã rugãciunea îþi este aripi ºi picioare, iar ca
sã ai trebuie sã ceri. Vezi tu, fiule, ce lucrare mare? Iatã, tre-
buie sã ºtii mai mult de atât. Trebuie sã ºtii sã stai ºi în cuib
ºi trebuie sã ºtii sã zbori stând în cuib; asta trebuie sã ºtii tu
sã faci acum. Tu, fiule, sã ai vãzduhul tãu de zbor, nu vãzdu-
hul cel vãzut ºi înþeles de ochii cei trupeºti, cãci vai omului
care nu ºtie sã stea în cuib zburând prin vãzduhul dumneze-
iesc ºi bucurându-se cu bucurie sfântã de apropierea zilei cea
descoperitã a venirii Fiului Cuvântului! ªi, iarãºi, ferice de
copilul cel cuminte, cel pururea mulþumit ºi plin de rãbdare ºi
de bucurie sfântã. 

Cerul sfânt însoreºte serbarea cea din Israel a soboru-
lui sfinþilor ierarhi Vasile, Grigorie ºi Ioan. Ei au fost cu lu-
crare de soare înaintea credincioºilor, iar voi fiþi cu lucrare de
soare înaintea cerului, cã iatã, soarele s-a întunecat ºi luna
nu-ºi mai dãruie lumina sa. Fiþi înaintea cerului cu lucrare
ruptã din soare, cã fiþi atenþi, soarele de sus lumineazã, nu de
jos. Aveþi de lucrat lucrare mare, pe care pânã acum n-aþi
simþit-o în plinul ei: lucrarea rugãciunii, lucrarea minþii în-
dumnezeite, lucrarea cununiei voastre cu Mirele, Care vine
curând, curând; stãruinþa miresei în aºteptarea Mirelui, rugã-
ciunea cea uleioasã, care, dacã se pune pe pânzã, rãmâne ºi
nu se mai spalã. Sãmânþa din care se stoarce untdelemnul
pentru gustul mâncãrii, aceasta este inima din care se stoarce
rugãciunea, mâncarea pentru masa cea de nuntã. E mare
Scriptura aceea care spune: «Rãscumpãraþi timpul!». Dar ce
este rugãciunea? Ea este nedespãrþirea de Hristos în toatã vre-
mea. Ea este numele lui Hristos în inima ta, în mintea ta, iar
acest nume e strãjerul care trãieºte neobosit în locaºurile Sale,
în împãrãþia Sa. Amin. 

Fiilor, împãrãþia Domnului este înãuntrul vostru. Aveþi
grijã de aceastã tainã care nu s-a suit pânã acum la mintea
omului. Omul a auzit acest cuvânt, dar nu ºtie omul ce tainã
ascunde în el ºi cum se poate ascunde împãrãþia lui Dumne-
zeu în om. Fiilor, aveþi grijã de aceastã tainã, ºi sã se suie la
mintea voastrã, ca sã înþelegeþi ce frumuseþi are Domnul de
aºezat în cãmãrile Sale, în inima ºi mintea fiilor Sãi, ºi veþi ºti
atunci desãvârºit cã Eu sunt Domnul. Nu încurcaþi vestea ºi
drumul împãrãþiei cerurilor care vine peste voi, nu încurcaþi
cu griji de la trup aceastã cale, cã Eu v-am spus, ºi v-am spus
demult: «Treceþi din trup în duh, iar trupul sã facã cele ale
Duhului». Puneþi duhovnicie în orice miºcare a voastrã, în
orice miºcare a minþii voastre, ºi aplecaþi-vã sfatului, fiilor.
Citiþi în carte acolo unde e scris aºa: «Luaþi-vã dupã cei mai
smeriþi ºi mai înþelepþi dintre voi ºi urmaþi-le, fiilor», în nu-
mele Domnului urmaþi-le, cãci cei puºi cu grijã peste voi vã

vor binele cel de la Mine, fiilor. Veniþi spre ascultare din sfat
ºi cunoaºteþi-vã lucrul, aºa cum s-a rostit cuvântul: «Sã nu fiþi
mai mult decât ceea ce sunteþi sau mai puþin decât ceea ce
sunteþi, ºi fiþi ceea ce sunteþi». Lãsaþi agoniseala pãmânteas-
cã, fiindcã prea mult s-a strigat din cer cum trebuie sã împãr-
þiþi timpul. Învãþaþi sã rãscumpãraþi timpul, fiilor, dar nu vã
pierdeþi rãbdarea, voi, fii ai Cuvântului. Cuvântul are rãbdare
cu voi, dar aveþi mare grijã de picioare ºi de aripioare. 

Întãresc iarãºi rândul cãrþii care spune aºa: «Întuneri-
cul din afarã sã nu intre peste lumina dinãuntrul ieslei pãcii»,
cã fãrã împlinirea cuvintelor Domnului nu se pune ascultare
de la voi. Sã se depãrteze orice firicel de întuneric de la tot
poporul Cuvântului. Sã fie numai luminã ºi bucurie sfântã în
poporul Cuvântului, iar peste aceste mari taine sã fie mare
binecuvântare întru împlinirea lor. 

Poporule, poporule, pãstreazã bine locul care te hrã-
neºte, ºi vei fi mângâiat de Domnul Dumnezeul tãu. «Mân-
gâiaþi, mângâiaþi pe poporul Meu», aºa este scris în Scripturi.
Iatã, ºi celor din cer, sfinþi ºi îngeri, puteri ºi tãrii, le rostesc
ºi lor: mângâiaþi, mângâiaþi pe poporul Meu!

E zi de serbare, cãci sfinþii se roagã în faþa tronului
ceresc pentru Israel. Poporule Israele, Domnul e în gând cu
tine, iar tu, fiule, sã fii în gând cu Domnul, cã tu altã bogãþie
nu ai. Fii bogat în Dumnezeu. Numele Domnului sã-l ai co-
moarã ºi bogãþie înãuntrul trãirii tale, ºi vei ºti ce este veºni-
cia care vine cu Domnul. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 1996

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Lucrarea pãcii cereºti ºi a bucuriei sfinte. Taina omului îndumne-
zeit. „Vor fi asemenea Lui, cãci Îl vor vedea cum este“. 

CC uvântul întâmpinã pe Israel. Cuvântul este hrana
cea de toate zilele. Cuvântul Se face cuvânt, Se

face hranã, Se face pâine ºi vin, Se face viaþã veºnicã, Se face
pace, Israele. Cuvântul face pace peste poporul Cuvântului. 

Pace, fiule, pace þie, poporule al Cuvântului! E plinã
cartea cea de azi de acest cuvânt: pace. Pace ºi iar pace, cãci
pacea aduce iubirea prin ea, prin lucrarea pãcii cea din cer.
Poporule, poporule, sã fii atent, cã este pace de douã feluri:
este pace cereascã, ºi este pace pãmânteascã, iar tu, fiule,
n-ai fost lipsit de cuvântul care te-a învãþat lucrarea pãcii
cereºti.

Iatã, cuvântul te întâmpinã, cã e zi de întâmpinare. Is-
raele, tu întâmpini cuvântul, ºi cuvântul, pe tine, ºi se face îm-
brãþiºare prin împlinire; prin împlinire ºi nu altfel; prin vede-
rea împlinirii îmbrãþiºãrii. Cuvântul te înfiripã, cuvântul vine
la tine ca un vânt subþire, fiule, ca sã-þi rãcoreascã ce are de
rãcorit în tine. Aceastã rãcorire a acestui vânt de cuvânt lu-
creazã dupã cum este fiul cel ce este de rãcorit. Unuia îi rãco-
reºte vãpaia dorului dupã cele de sus, dupã cele ce vor veni
de sus spre vedere. Altuia îi rãcoreºte arºiþa pe care o are lup-
tând sã împlineascã cuvântul. Altuia îi poate rãcori zbuciumul
care vine din micile neascultãri. Altuia îi rãcoreºte arºiþa care
îl arde de la iuþealã, de la nerãbdare, de la neatenþie, de la cu-
vântul folosit fãrã sare. Altuia îi rãcoreºte firea, fiilor, ºi acela
simte binefacerea rãcorii care vine de la cuvântul care se
naºte din viaþã. 

Cuvântul vine la tine ca un vânt subþire, poporul Meu.
Cuvântul Se roagã Tatãlui pentru poporul Sãu, cã iatã, sfinþii
au poruncã sã nu se mai despartã de poporul Cuvântului, ºi
vreau sã te povãþuiesc, Israele fiule, prin rãcoarea cea binefã-
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cãtoare a cuvântului, cã duhurile cele potrivnice ard între cer
ºi pãmânt, ºi cuvântul te rãcoreºte prin aceastã dogoare. Des-
chide-þi mintea ºi cugetul, fiule, ca sã scriu Eu pe locul acesta
pace ºi cuvânt, ºi sã-þi fie mintea pace ºi cuvânt. Eu demult
am spus, dar acum întãresc acest adevãr, ca sã ºtii, poporul
Meu, cã sfinþii ºi îngerii sunt locuitori cu tine, fiindcã este
scris sã Mi se pregãteascã venirea Mea cea scrisã în Scripturi.
Eu voiesc sã înþelegi, copile învãþat de Dumnezeu, cã pânã
acum tu n-ai înþeles, fiule, cã zâmbetul e lacrimã, iar lacrima
e zâmbet. Îþi trebuie înþelepciune ca sã ºtii ce grãiesc Eu cu
tine prin aceastã pildã adâncã, pildã care atârnã greu prin tai-
na ei, atârnã aºa de greu cã poate trage cerul pânã pe pãmânt,
cã iatã, lacrimile sfinþilor trag cerul spre pãmânt ca sã facã lu-
crare de întâmpinare a Fiului lui Dumnezeu, dupã cum este
scris. 

O, popor mic, mititel de tot, fii de-acum mare, mare
într-o clipã, cã scris este la Domnul cã «o mie de ani e ca o
zi, ºi o zi, ca o mie de ani». Fii mare, fiule, ca sã ºtii ºi tu, ca
sã trãieºti ºi tu lucrarea acestei taine, cum cã lacrima ta e zâm-
bet pentru cer ºi pentru sfinþi, iar zâmbetul tãu e lacrimã pen-
tru aceeaºi þintã. Þi-am grãit despre lucrarea bucuriei sfinte,
ºi Mã uit peste tine ca sã te vãd deprinzându-te cu ea întru
lucrare de trup întreg. Sã nu fii greoi, fiule, cu cele ce grãiesc
cu tine, cã mereu cuvântul Mi se poticneºte de tine, de neîn-
þelegerea ta. Întru lucrare de trup întreg sã vãd lucrarea bucu-
riei sfinte în tine, poporule al Cuvântului, cãci pentru orice
cuvânt se va da socotealã. Mare tainã este Cuvântul lui Dum-
nezeu, ºi tot mare tainã este cuvântul minþii ºi cugetului omu-
lui, ºi de aceea te rog cu stãruinþã sã începi peste trupul tãu
lucrarea bucuriei sfinte, Israele numit. 

O, poporul Meu, acum e acum, cãci trebuie sã-þi aduni
mintea ºi cugetul ºi sã le laºi sã lucreze împreunã cu sfinþii ºi
cu îngerii, fiule. Scoalã-te, copile, scoalã-te întru aceastã ve-
ghe, cã Eu þi-am spus sã te culci îmbrãþiºat cu Mine ºi cu
sfinþii, ºi þi-am spus sã Mã creºti în tine, sã Mã iei în tine ºi sã
Mã faci mare în tine, ºi sã semeni cu Mine la mãrime ºi la fire
dumnezeiascã. Eu, fiule, sunt dator sã vin sã-þi desluºesc lu-
crarea bucuriei sfinte, iar tu eºti dator s-o iei înãuntrul tãu ºi
s-o creºti, cãci lucrarea aceasta va scoate afarã din tine tot ce
nu este asemenea cu împãrãþia lui Dumnezeu, care iatã, se co-
boarã întru tine prin lucrarea bucuriei sfinte. Aºa este, precum
este scris, cã la mintea omului nu s-a suit frumosul împãrãþiei
cerurilor, dar la mintea ta, fiule, nu numai sã se suie, ci sã ºi
fie aceastã frumuseþe care este una, precum Eu Unul sunt. ªi
dacã Eu Unul sunt, ºi dacã aºa cum sunt vreau sã stau în cele
lucrate de Mine, în cele frãmântate de Mine atâta vreme, în
mintea ºi în cugetul tãu, oare, nu se cade sã-Mi dai acest ogor
lucrat ca sã fac din el împãrãþie de cer nou ºi pãmânt nou? Eu
de unde sã încep? Încep ºi Eu cu parceluþa Mea, cu ce Mi-a
mai rãmas, dar vreau sã crezi, fiule, cã lacrima e zâmbet pen-
tru cer. Omul nu înþelege aceastã tainã, omul nu ºtie lucrarea
fericirii. Omul ºtie cã voia bunã ºi râsul ºi zâmbetul ºi bucuria
pãmânteascã este tot ce trebuie sã aibã el. Omul nu are deprin-
dere spre cele ce vor fi. Omul se ia în braþe unul cu altul, ºi de
fericire râde ºi plânge, ºi omul nu ºtie de unde vine fericirea,
iar cãldura omului e sloi de gheaþã pentru Domnul ºi pentru
cei din cer care dau sã se apropie de om. 

Fiule Israele, lacrima este zâmbet, ºi tu sã încerci
aceastã mare tainã a omului îndumnezeit, cã te-am plãmãdit,
tatã, nu o zi, ci atâta vreme, ºi iatã, încã te lucrez ca sã-þi dau
înfãþiºare nepieritoare. Adu-þi mereu aminte de iubire, de iu-
birea Mea, ºi fii ºi tu cum am fost Eu, cã vreau sã semãn cu

tine, fiule; vreau ºi la miºcare, ºi la purtare, ºi la mâncare, ºi
la hãinuþã, ºi la staturã, ºi la zâmbet, ºi la lacrimã, ºi la cuvânt.
Vreau sã-þi fiu slugã. Primeºte-Mã sã-þi slujesc, cã se va în-
tâmpla altfel decât este pe pãmânt, cã pe pãmânt sluga învaþã
meºteºugul de la meºter, dar cu Mine ºi cu tine e altfel, fiule.
Vreau sã-þi fiu slugã, ºi sã înveþi ºi tu sã fii la fel. ªi ºtii de
ce-þi spun aºa? Mai e un pic, ºi totul va cãdea. Vor cãdea mã-
riri, stãpânii, dregãtorii, munþi ºi dealuri, ºi va rãmâne dragos-
tea, slujitoarea cerului cel nou ºi a pãmântului cel nou.

Poporule, poporule, tu sã nu mai faci decât ce am fãcut
Eu, fiule. Dã-Mi drumul în mintea ºi cugetul tãu, ca sã fac Eu
de acolo ce trebuie sã faci tu. Nu mai fã tu. Lasã-Mã sã mun-
cesc Eu pentru tine, ºi ia aminte, tatã, la cuvânt. Nu Mã lãsa
sã plâng când te vãd cã treci pe lângã cuvântul Meu ºi nu te
îmbraci cu el ºi nu te încalþi cu el. Nu mai fã tu. Lasã, fiule,
sã fac Eu în tine, sã fac ce am fãcut cât am stat arãtat oame-
nilor. Nu te mai zbuciuma, cã Eu spre sfârºitul cuvântului cel
de atunci aºa am spus: «Cine este sfânt, sã se sfinþeascã în-
cã», ºi încã asta am de strigat ºi acum: sã se sfinþeascã în
Mine, nu în sine, sã se sfinþeascã în minte ºi în cuget, în grai
ºi în faptã, în miºcare ºi în lucrare, ºi sã înveþe de la Mine, cã
Eu sunt blând, blând ºi smerit cu inima. Fii atent, fiule, la
acest semn: cel ce nu este smerit cu inima, acela nu este
blând. Primiþi-vã unul pe altul, cã pe Mine Mã primiþi. Ce
vreau Eu sã spun? Fiþi primitori de sfat bun, cãci cuvântul bun
este din Mine, nu din om. Un obicei cu aplecare de la un frate
te îndeamnã la obicei cu aplecare ºi pe tine. El vrea sã-i faci
ºi tu lui ce-þi face el þie. O lucrare de acest fel pleacã de la o
singurã vânã de izvor, de la izvorul bucuriei sfinte, fiilor. Nu
fiþi rãzleþi cu mintea ºi cu cugetul ºi cu voinþa, cã Eu, Eu Unul
sunt. 

O, copii ai cuvântului, cel ce nu este smerit cu inima,
acela nu este blând. Rugaþi-vã cu bucurie sfântã, pânã veþi
ajunge toþi întru unul, cãci Unul este Domnul. Sunt slugã de
douã mii de ani. Umblu smerit de douã mii de ani. Vreau sã-Mi
iau plata ºi s-o pun în braþele Tatãlui Meu. Fiþi blânzi ºi sme-
riþi cu inima. E pãcat sã-L strici pe Dumnezeu pentru voinþa
ta. Începe de la tine, fiule, cã Eu cu Mine am început, ºi dupã
aceea am vãzut asemãnarea Mea în cei de un cuget cu Mine.
Rugãciunea înlãcrimatã de dor dupã asemãnarea ta cu Mine,
de dor dupã asemãnarea fratelui tãu cu Mine, aceea e cordo-
nul care leagã într-un singur trup fãptura cea nouã. Cere-Mi
Mie, fiule, ce nu are fratele tãu. Nu-i da tu, nu-i cere lui.
Cere-Mi Mie, ºi Eu îi voi da, dar cere-Mi, cã e mare lucru
sã-Mi ceri, pentru cã primeºte numai cel care cere. Cel care
nu primeºte n-a ºtiut ce este a cere. 

Îþi amintesc ca sã ºtii ºi sã nu uiþi cã sfinþii ºi îngerii
sunt locuitori cu tine, poporul Meu. Tu sã nu-i întristezi. Tu
sã-i bucuri, cã s-au pregãtit de drum de la cer la pãmânt ºi de
la pãmânt la cer pentru tine, necontenit. Sã aibã cu ce veni, sã
aibã ce aduce de la pãmânt la cer ºi de la cer la pãmânt. Lã-
saþi cuvântul sã vã cãlãuzeascã. Lãsaþi tot ce este bun sã se
prindã de voi. Lãsaþi firea dumnezeiascã sã vã creascã. Eu de
aceea v-am spus cã vã sunt slugã. Eu de la Tatãl am venit, ºi
de la El iau ºi dau ca sã învãþaþi. 

Tot poporul sã creadã în Scripturi. Cel ce nu este smerit
cu inima, acela nu este blând. O, poporul Meu, vreau sã fii
dulce, tatã, dulce ºi atent cu orice literã care pleacã din mintea
ºi cugetul tãu. Cere-þi þie, fiule, cãci celãlalt va lua ºi el obi-
ceiul cel bun, fiindcã obiceiul cel din Dumnezeu se prinde ºi
se face sãmânþã, ºi se face copac al împãrãþiei cerurilor. Nu
închide cartea, fiule, nu uita ce-þi grãiesc. Stai cu cartea des-
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chisã dacã nu eºti deprins sã înveþi pe de rost ºi sã fãptuieºti.
Eu þi-am dat þie ºtergar curat ºi aparte, ºi nu te-am mai lãsat
sã te ºtergi cu ºtergarul cu care se zice cã se ºterge lumea. Iar
þie þi se cere asemãnare cu Dumnezeu, cã scris este: «Cei ase-
menea Lui Îl vor vedea aºa cum este El». Eu sunt gata sã Mã
las vãzut, dar nu asta aºteaptã Domnul. Domnul aºteaptã sã fii
tu gata, sã fii tu asemenea Lui, ca sã-L vezi aºa cum este El.
Israele fiule, Israele puiule, cã altfel cum sã-þi spun? Fã-te
mare, cã vremea e scursã. Învaþã-te sã stai bine pe picioare.
Ai hambare pline, ai de prisos, ºi pentru fiecare cuvânt este
de lucrat. Roagã-te, ca sã ºtii sã te rogi. Roagã-te ºi tu aºa
cum s-au rugat sfinþii care azi se roagã pentru tine, ºi a cãror
cupã cu rugãciuni stã înaintea Mea. Fã din zâmbet lacrimã ºi
din lacrimã zâmbet pentru cer, cã nu este zâmbet mai adevã-
rat ca atunci când te scoli din genunchi în urma unei rugã-
ciuni lucratã mãcar numai din lacrimi, cãci Duhul Domnului
ºtie suspinul tãu. 

Iubeºte, fiule, iubeºte pe Dumnezeu, iar pe fratele tãu
iubeºte-l mai mult decât pe tine. Acesta este cuvântul cu care
azi te rãcoresc prin Duhul Cuvântului. Pace ºi rãcoare de Duh
Sfânt sã fie peste tine, Israele! Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 1996

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Cuvântul este izvor. Neamul creºtinilor ºi neamul oamenilor. Taina
bobului de grâu. Semnul ascultãrii. Þinerea sãrbãtorilor. Postul cel 

adevãrat. Lucrarea sfatului. 

DD omnul dã cuvântul Sãu celor ce vestesc cu pu-
tere multã, precum scrie în Scripturi. Amin. 

Domnul, Cel ce S-a suit peste cerul cerului spre rãsãrit,
Domnul dã glasul Sãu cu putere, cu puterea Lui în nori, dupã
cum este scris: «Ploaie de bunãvoie osebeºte Dumnezeu
moºtenirii Sale, ºi o întãreºte pe ea când ea slãbeºte», ºi ia-
rãºi, dupã cum este scris: «Sã Se scoale Dumnezeu ºi sã se
risipeascã vrãjmaºii Lui de la faþa Lui, cãci lãudat este Dom-
nul, Cel ce strãbate pustia». 

Israele, gãteºte calea Domnului; Domnul, Cel ce strã-
bate pustia ºi vine cu toiagul Sãu, cu cuvântul Sãu. Vin ºi cu-
vintez ca un cântãreþ plãcut, ºi cât aº vrea sã fiu iubit ºi aºtep-
tat ca sã te pasc, o, turmã micã! Eu nu Mã tem cã tu eºti micã,
fiindcã Eu cu cei mari ºi tari n-am plãcere, n-am ce face.
Aceia sunt ca lupii care primesc mereu hranã de lup; aceia se
uitã la tine ce mãnânci tu, ºi ei nu pot sã mãnânce ce mãnânci
tu, cãci pântecele lor e pântece de lup. Îmi cobor cuvântul ca
un cântãreþ plãcut, ca un ciobãnaº peste oi, cãci ciobãnaºul
trebuie sã fluiere mereu, chiar ºi când oile ar dormi, chiar ºi
atunci, nu numai când turma lui e treazã, fiindcã duºmanul,
lupul, dacã aude fluierul ciobãnaºului nu are curaj, cã-l ºtie
treaz pe ciobãnaº. 

Poporule, poporule, iatã, la timp ºi la netimp izvorul iz-
vorãºte. Þi-e sete sau nu, izvorul e izvor, fiule. Apa din stân-
cã izvorãºte nu numai când are nevoie cel ce trece însetat pe
cale ca sã bea din ea. Apa din stâncã izvorãºte fãrã timp chiar
dacã este careva sã bea din ea, chiar dacã nu este. ªi cum
adicã la timp ºi la netimp? La timp, este iubitã þie învãþãtura
Mea care vine peste tine chiar dacã dã sã-þi îndrepte pasul tãu
ºi mersul tãu cu Mine; iar la netimp, învãþãtura e ca o ciupi-
turã care te doare ºi te face sã te superi, ba chiar sã te mânii.
Aºa este sunetul de toacã pentru cei ce n-au duh de rugãciune.
Ei se strâng la timp în casa rugãciunii, pentru cã toaca îi anun-

þã, iar alþii din ei abia aºteaptã sã se întâlneascã cu Domnul la
sunetul de toacã atunci când ea anunþã despre Domnul. 

Israele fiule, iatã, stânca din care izvorãºte apã se poar-
tã dupã tine ca sã-þi stâmpere setea dacã þi-e sete, sau ca sã te
îmbie sã bei, cã dacã bei, vezi ce bei. Bea, Israele, bea, tatã,
cã eºti luat dintre neamurile pãmântului ºi altoit în Domnul
Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Bea, fiule, ºi sã fii ca
o samarineancã credincioasã în vorbirea ta cu Mine, cã iatã
izvorul când Eu Mã întâlnesc cu tine ºi ne cerem unul altuia
apã, ºi sã facem mereu lucru cu rânduialã, cãci cele de dea-
supra le vãdesc pe cele dinãuntru cum sunt aºezate. Cele din
afarã ale omului le vãdesc pe cele dinãuntru ale omului, ºi de
aceea Eu mereu izvorãsc apã vie din stâncã, din Mine, fiule,
ca sã te îndeletnicesc sã fii unul, trup ºi suflet, minte ºi cuget,
simþire ºi miºcare, ºi ca sã-l iubeºti pe fratele tãu ca pe Mine
Însumi, cã se cere uneori sã faci aceastã lucrare vãditã în nu-
mele Meu. Pe fratele tãu îl vezi, ºi trebuie acum sã iubeºti ce
vezi pânã ce vei vedea pe Cel ce nu-L vezi acum. Acum vezi
doar slava Lui, ºi dupã slava Lui El vine, vine precum este
scris, ºi va fi vãzut aºa cum este El. Amin.

Poposesc cu tine la izvor ºi te învãþ sã bei, ºi te învãþ sã
mãnânci, cãci Eu la întâlnirea Mea cu samarineanca am ºi
bãut, am ºi mâncat, cãci bãutura ºi mâncarea Mea era aceea
sã fac voia Tatãlui Meu. Aºa ºi tu, fiule Israele, ºi pe toate sã
le faci cu bunã orânduialã în suflet ºi în trup, în minte ºi în
cuget. 

Iatã, dacã eºti lângã fântânã, Eu vin. O, ce mulþi din voi
Mã aºteptaþi la fântânã! Vin, fiilor, vin sã stau de vorbã cu voi
ºi sã vã spun cum sã staþi de vorbã cu Mine, cum sã lucraþi
întru Mine, cãci neamul creºtinesc începe acum vremea pos-
tului pentru serbarea Paºtelui Domnului; ba chiar ºi neamul
omenesc ºtie aceastã orânduialã. Nu te mira de cele ce vor-
besc cu tine, Israele, cã neamul creºtinesc e un neam, iar nea-
mul omenesc e alt neam, ºi nici nu trebuie sã-þi mai desluºesc
aceastã înþelepciune. Dar þie, Israele, îþi spun deosebit, ºi te
numesc rãmãºiþã, fiule, rãmãºiþã pusã de Mine deoparte din
neamul creºtinesc, cã nici neamul cel numit creºtinesc nu mai
posteºte, fiule, nici mãcar ca dupã lege. ªi þie iatã ce-þi spun:
binecuvântat sã fie începutul pregãtirii serbãrii Paºtelui Dom-
nului, cã pentru tine n-am ce sã-þi deosebesc la cele ale mân-
cãrii, cã tu mãnânci ºi azi tot ca în zi de Paºti, fiindcã tu ºtii
ce înseamnã Paºti dupã adevãratul sãu cuvânt. Paºtele tãu es-
te Mielul lui Dumnezeu, Care te-a spãlat de pãcate, Care S-a
fãcut pâine ºi vin pentru tine, ca sã-L ai întru tine pânã la arã-
tarea Sa pe nori, pânã la unirea cea mare a cerului cu pãmân-
tul, fiule. 

Neamul omenesc se scoalã azi de dimineaþã ºi îºi frige
cãrnuri ºi îºi amestecã bãuturi ºi îºi pregãteºte serbãri cu cin-
ste omeneascã, ºi se numeºte: „serbarea lãsatului de sec“,
numire dupã datina neamului creºtinesc, zice omul, ºi se duce
cu serbatul ºi cu mâncatul pânã la Paºtele Domnului, de parcã
Domnul ar fi idol ºi nu Dumnezeu adevãrat ºi sfânt. 

Neamul creºtinesc mai are ceva rãmas din datina
creºtinilor, dar nu ºtie ce înseamnã post. Tu, Israele, ºtii de la
Mine ce înseamnã post, cã tu eºti rãmãºiþã aleasã ºi pregãtitã
de Mine ºi frãmântatã bine ca sã ºtii sã creºti creºtineºte
pentru Paºtele Domnului. Îþi amintesc cum þi-am spus: «Mã-
nâncã, fiule, grâu, ºi îþi va mulþumi omul, din veac ºi pânã-n
veac». Ce post am pus Eu peste tine, poporul Meu? Am pus
post de cele rele, de cele oprite de legea poruncilor lui Dum-
nezeu, ca sã încep cu tine mântuirea neamului creºtinesc, care
se va scula ca ºi tine sã stea înaintea Mea. Am pus peste tine

860 Cuvântul lui Dumnezeu



legea ascultãrii, poporul Meu, legea pe care am pus-o peste
omul cel fãcut de Mine la început. Ce i-am dat lui sã mãnân-
ce, aºa þi-am spus ºi þie. Ce i-am dat lui sã asculte, aºa þi-am
cerut ºi þie, ºi þi-am mai spus sã mãnânci grâu, fiule, ca sã-þi
mulþumeascã omul, din veac ºi pânã-n veac. Pune, tatã, bo-
bul de grâu în apã, pune-l în baie ºi spalã-l ºi moaie-l ºi pre-
gãteºte-l trei zile cu ploaie de apã peste el, cu apã pe mãsurã,
iar a treia zi sã ai ºi sã mãnânci, ºi aºa sã ai mereu grâu pre-
gãtit de trei zile ºi sã-l adaugi la cele binecuvântate de Mine
la început pentru ca sã mãnânce omul. 

O, rãmãºiþã micã, luatã din neamul creºtinesc, din ro-
mâni! Am pus peste tine legea ascultãrii, poporul Meu, ºi te-am
învãþat de la începutul tãu cel de acum patruzeci de ani sã ai
pe capul tãu semnul ascultãrii, dar nu ca iudeii sã-l ai, cã iu-
deii îl purtau ºi îl poartã pe cap fãrã rod de ascultare. Semnul
ascultãrii este acoperãmântul care-þi acoperã capul, creºtine
fiule, semnul supunerii, tatã, ca sã ºtie toþi cei ce te vãd pe
tine cã tu ai Stãpân, cã tu ai pe Dumnezeu de tatã. Cine um-
blã cu creºtetul descoperit, acela îºi este sieºi stãpân, acela nu
are semnul supunerii ºi nu se cunoaºte cã este fiu al lui Dum-
nezeu dacã-l vede cineva. Eu am spus chiar ºi pentru îngeri,
am spus sã fie creºtetul acoperit pentru îngeri. Cum aºa,
fiilor? Iatã cum: îngerii nu au voia liberã, ºi Eu v-am spus
vouã aceastã lucrare, dar omul are voie liberã fiindcã aºa a
fost fãcut de Dumnezeu. Însã omul care are creºtetul acoperit,
acela este creºtin supus sub voia lui Dumnezeu, precum înge-
rii, care nu au voia lor liberã. Când un zugrav zugrãveºte un
chip de înger, îi face pe creºtet un semn care se cheamã sem-
nul supunerii faþã de Dumnezeu. Aºa ºi þie, Israele, þi-am ce-
rut; þie, rãmãºiþã micã a neamului creºtinesc, ca sã fii de aju-
tor mare neamului creºtinesc, care, botezat fiind în numele lui
Iisus Hristos, nu mai ºtie de Stãpân, de legea pãrinþilor, de în-
gerul cel dat lui de Hristos. 

Copile Israele, sã mãnânci grâu, fiule. Sã-l pregãteºti
trei zile ºi sã-l mãnânci. Sã adaugi grâu la mâncarea ta cea
binecuvântatã de Dumnezeu, cã iatã, iar spun: mâncaþi toatã
iarba verde care face sãmânþã pe pãmânt ºi tot rodul pomului
cu sãmânþã în el. Aveþi, tatã, grijã de trup, cã trupul este
locaºul Duhului Sfânt, ºi Duhului Sfânt Îi place casã ºi hranã
dupã potriva Lui. Nu cãutaþi sã vã slãbiþi trupul de nemânca-
re, cã postul vostru este ca postul aºezat în Eden. Eu lui Adam
nu i-am spus când ºi cât sã mãnânce, ci i-am spus ce sã mã-
nânce ºi ce sã nu mãnânce; ºi vouã tot aºa v-am spus, ºi v-am
mai spus sã ascultaþi spusele Mele, fiilor. 

Este proorocit cã în vremile cele din urmã lua-voi
binecuvântarea Mea de pe pãmânt, ºi iatã, fiilor, azi pãmântul
nu mai are în el cele trebuincioase neamului omenesc, cãci
neamul omenesc M-a dat de peste el ºi a rãmas sieºi stãpân,
ºi Eu am tras pe ale Mele, cãci chiar ºi neamul creºtinesc de
azi e slab ºi nu mai meritã cele trebuincioase firii trupeºti
dacã nu slujeºte poruncilor lui Dumnezeu ºi înfãþiºãrii lui
Dumnezeu. Omul a alungat de pe pãmânt rodul binecuvân-
tãrii, ºi Eu am mai lãsat binecuvântare în rodul cel folosit de
rãmãºiþa creºtineascã, cea care foloseºte ca hranã cele binecu-
vântate de Dumnezeu pentru hranã. Neamul omenesc nu ci-
teºte pe Dumnezeu, nu ºtie ce trebuie sã mãnânce ºi cum ºi
când ºi cât sã mãnânce, nu ºtie nici mãcar ca în legea cea
creºtineascã sã mãnânce mâncare cu îngãduinþã de lege. Nea-
mul creºtinesc e neamul Meu, iar neamul Meu este cel ce se
împãrtãºeºte cu Trupul ºi Sângele Meu, cu Paºtele Domnului,
prin biserica lui Iisus Hristos, cea soborniceascã ºi aposto-
leascã, dar nu cea numai de formã aºa, nu cea pe deasupra

soborniceascã ºi apostoleascã. Neamul creºtinesc nu este cel
ce pronunþã numele lui Hristos, ci este acela ce se pregãteºte,
ºi apoi mãnâncã Trupul lui Hristos. Dacã M-aº coborî vãzut
ºi aº întreba pe un creºtin de rând ce înseamnã Hristos, n-ar
ºti sã spunã nimic. Cine sã-l înveþe, cine, cã ºi preotul ia ne-
pregãtit pe Hristos. De aceea þi-am spus Eu azi rãspicat, po-
porul Meu, despre taina grâului pregãtit cu trei zile înainte de
a-l lua spre hrana trupului tãu. E mare pildã aceastã tainã, cãci
bobul de grâu, îngrijit, înmuiat ºi udat trei zile, dã colþ, prinde
viaþã ºi are binecuvântare de viaþã ºi de sãnãtate, fiilor. Aºa
trebuie sã fie apostolul în sobor de bisericã a lui Hristos, ºi
aºa trebuie sã fie creºtinul. 

De aceea v-am învãþat prin lucrãtorii Mei sã vã dezbã-
raþi, fiilor, de a da cinste trupului omului, cã acesta este pãcat
cu douã capete. Nu vã uitaþi la faþa omului; fugiþi de aceastã
deprindere bolnãvicioasã de suflet, cã adevãraþii creºtini care
aveau pe Duhul Sfânt în trupul ºi în duhul lor fugeau ºi de faþa
împãraþilor ºi de faþa patriarhilor ºi de faþa oamenilor. Numai
de Dumnezeu nu fugeau, ci fugeau de oameni, ca sã nu fugã
Domnul de la ei. 

Fiilor, fiilor, pe pãmânt sunt douã feluri de neamuri:
neamul omenesc ºi neamul creºtinesc. Fiilor, fiilor, pe pãmânt
sunt douã feluri de neamuri creºtineºti: neamul cel dupã nume
creºtin, ºi neamul cel dupã fapta credinþei creºtin, cãci credinþa
în Iisus Hristos este Însuºi Iisus Hristos vieþuind ca o oglindã
în creºtin. Neamul cel creºtin dupã adevãr, acela nu vinde pe
Hristos, acela nu vinde pe fratele sãu, pe fratele lui Hristos, ºi
acela nu judecã judecãþile lui Dumnezeu. ªi aºa este, aºa cum
vorbesc Eu cu voi ºi printre voi ºi între voi, cãci Iosif cel
vândut n-a spus cumpãrãtorilor lui cã cei ce l-au vândut erau
fraþii lui; n-a spus nimic, ºi a plecat cu Dumnezeu, vândut de
fraþii lui. Dar el a fost om scump la suflet, ºi aplecat lui Dum-
nezeu, ºi iatã, tatã, ce mari ºi nepãtrunse cu mintea sunt minu-
nile ºi judecãþile lui Dumnezeu! Cum a stat Iosif în Egipt atâta
vreme fãrã ca sã-L uite pe Domnul? Iatã, fiilor, ce tare e creº-
tinul cel dupã adevãr creºtin. Dar creºtinul cel de azi numai
dacã iese pe drum ºi vede idolii omului de azi, gata, se ºi smin-
teºte, se ºi încântã, ºi Domnul este uitat de creºtin. 

Poporule tatã, sã stai în cuib zburând, aºa cum te-am
povãþuit Eu, cã idolii de azi au lucrare ascunsã, fiule. Iar când
pleci, pune crucea în jurul tãu, aºa cum a fãcut copilul Iosif în
mijlocul Egiptului, fãrã sã se încânte de nici un lucru din
Egipt. De aceea v-am pregãtit din vreme învãþãturã, cã voi aþi
vãzut cã ºi fraþii cei buni au vândut frate, ºi v-am povãþuit sã
aveþi grijã cã omul necunoscut e cursã pentru fiul poporului
Meu, e cursã pentru tine, copile numit în poporul Meu. 

Feriþi-vã de neascultare, cã neascultarea aduce întrista-
re, fiilor, iar întristarea e apãsãtoare, ºi Eu voiesc sã fiþi cu
pace pânã la venirea cea mare a Domnului vostru. Dar mai
este o mare tainã pe care trebuie s-o pãtrundeþi mai adânc de-
cât pânã acum. Fiilor, fiilor, nu vã mai uitaþi peste hotar dacã
voiþi aceastã pace. Cãutaþi sã ºtiþi cum staþi în porþi. Porþile sã
se ridice numai pentru cei de sus, care au cu ei pe Împãratul
slavei cea de sus. Faceþi totul cu rânduialã, ºi iarãºi zic vouã:
faceþi totul cu rânduialã. Tot cuvântul care s-a nãscut din cer
peste voi, sã fie luat în pântece de cãtre voi, ca sã scãpaþi de
întristãri ºi de apãsãri. 

Eu vã iubesc ºi vã povãþuiesc ºi vã amintesc cu cuvinte
de aur: nu cãlcaþi sãrbãtorile, ºi fiþi ai sãrbãtorilor în sãrbãto-
rile Domnului ºi ale sfinþilor; cã ºi aceasta este o lege, a nu
trece peste hotar. Chiar dacã nu aveþi cele trebuincioase sãr-
bãtorii, chiar dacã n-aþi pregãtit totul pânã la hotarul sãrbãto-
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rii, nu cãlcaþi sãrbãtorile, voi, copii ai acestui popor. Ziua în-
tâi începe de la asfinþitul sâmbetei ºi pânã la rãsãritul soarelui
de luni. Cine lucreazã aºa, i se pun trei zile de serbare, cãci
din fiecare cele trei zile fiul acestei lucrãri stã cu Domnul în
sãrbãtoare dacã ºtie sã se deprindã cu hotarul. Hotarul zilei de
serbare sã te prindã în serbare începutã pânã în hotar. De n-ai
avea apã sau pâine, lasã cã-þi dã Domnul, numai nu cãlca
trupeºte peste hotarul sãrbãtorii. Sãrbãtorile sfinþilor þin ºi ele
între hotarele dintre asfinþit ºi asfinþit, dar voi duceþi serbarea
sfinþilor de la asfinþit pânã la al doilea rãsãrit, pentru cã scris
este: «Ieºi-va omul la lucrul sãu ºi la lucrarea sa pânã sea-
ra»; la lucrul sãu, adicã la lucru pentru trup. Seara e lucrare
de tainã cereascã, dupã cum este scris: «Ziua, zilei spune cu-
vânt, iar noaptea, nopþii vesteºte ºtiinþã». Hotarul de intrat în
cele duhovniceºti sã fie bine mãsurat, cã de aceea v-am în-
vãþat sã vã strângeþi chiticele, chiticele, ca sã puteþi laolaltã sã
lucraþi ºi sã împliniþi ca unul toþi toatã legea Domnului ºi a
sfinþilor ºi a celor cereºti, cãci cele pãmânteºti n-au trebuinþã
de vreme multã dacã fiii sunt din cer, dacã sunt cereºti. 

Cuvintele sã vã fie cu sare cereascã mãsurate, dar aveþi
grijã, tatã, cã naºterea lor este inima, iar gustul lor este sarea
cea din cer, dupã cum am spus cã cine nu este smerit cu ini-
ma, acela nu este blând. Învãþaþi-vã sã socotiþi bine cele du-
hovniceºti, vremea duhovniciei, cã de prea multe ori am ros-
tit în acest popor sã lucreze numai un sfert din timp pentru
cele ale trupului. E de ajuns, fiilor, e de ajuns atât, cãci Dom-
nul are grijã mai mare de voi dacã voi împliniþi legea Dom-
nului ºi dacã þineþi la hotarele ei, cã vreau sã trimit prin voi
binecuvântãrile vãzduhului peste pãmânt, ºi vreau, fiilor, sã
unesc cerul cu pãmântul în lucru binecuvântat pânã ce va rodi
iar pãmântul de la sine, ºi omul va lua ºi va mânca cu ascul-
tare. Hotarul este hotar. De aceea la creºtini este o unealtã
sfântã care anunþã hotarul. Toaca este sunetul care anunþã ho-
tarul între lucrul omului ºi lucrul Domnului în om.

Vin cu grai dulce ºi vã binecuvintez serbarea începutu-
lui de pregãtire a serbãrii Paºtelui Domnului. Eu vã ºtiu mici-
le voastre slãbiciuni, ºi nimic nu vã cer mai mult decât sã le
lucraþi pe toate ale voastre cu bunã orânduialã ºi cu duh de ru-
gãciune, care vã dã putere bunã în toate. Postul vostru este
ascultarea; pe ea v-o pun Eu vouã post, nu nemâncarea, fiilor.
Eu altfel socotesc lucrarea voastrã. Eu inima ºi iubirea ºi buna
orânduialã între voi, aceea o iau Eu ca post de cele stricãcioa-
se. Postul avea ºi el nume în poporul Meu, nume ºi cuvânt
când eraþi ºi voi ca tot celãlalt neam creºtinesc. Dar acum,
dacã v-am adus pânã la hotarul ascultãrii cea de Eden, nu vã
mai spun decât ce i-am spus lui Adam: lucraþi ºi pãziþi legea
raiului Meu din voi, legea dragostei Mele din voi ºi dintre
voi, ca sã vadã ºi cerul ºi pãmântul ai cui fii sunteþi. 

Sfinþii sunt mereu alãturi de voi, în stare nevãzutã, ºi vã
ajutã ºi vã învaþã ºi vã încãlzesc ºi fac cale de la cer la pãmânt
ºi de la pãmânt la cer pentru voi. ªi cum adicã de la cer la
pãmânt ºi de la pãmânt la cer? Cuvântul este calea, cuvântul
lor spre Mine, ºi al Meu spre ei; cuvântul Meu spre voi, ºi al
vostru spre Mine. Cuvântul este calea, iar calea este cuvântul,
bucuria sfântã de care Eu v-am grãit, fiilor. Sã nu se rãceascã
locul Meu din voi, cã Eu sunt cald, mãi fiilor, ºi, mai mult de-
cât atât, Eu sunt foc mistuitor. Sã nu vã rãciþi nici voi în
cuvânt. Sã nu daþi muþenie sfinþilor ºi îngerilor, ºi sã fiþi sãr-
bãtoare pentru sfinþi ºi pentru îngeri, fiilor. Eu, tatã, sunt cre-
dincios întru fãgãduinþele Mele, dar ºi voi sã credeþi în toate
cele ce Eu v-am fãgãduit. Cea mai mare ºi mai cu putere
lucrare este lucrarea credinþei în fãgãduinþele lui Dumnezeu,

în Dumnezeu, mãi fiilor, cãci credincios este Cel ce fãgã-
duieºte. Am încã multe sã vã învãþ mereu, cã izvorul Meu
curge nu numai când cel însetat trece pe lângã el. Am de curs
cuvânt mult, pânã ce cuvântul se va arãta trup într-o clipealã
de ochi, aºa cum este fulgerul care strãbate într-o clipã cerul
dintr-o parte în alta. Nu vã clãtinaþi în credinþa celor fãgãduite
de Mine prin Scripturã, cãci cine nu ºtie sã creadã, acela nu
ajunge sã vadã. Deschideþi ochiºorii, copii ai lui Israel, ºi iatã,
veþi ºti sã vedeþi cu ei, cãci credincios este Cel ce a fãgãduit.
Luaþi ºi cercetaþi cu înþelepciune toate cuvintele, ºi aºa cum
v-am povãþuit, îmbrãcaþi-vã ºi încãlþaþi-vã cu ele, ºi pãºiþi cu
trupul ºi cu duhul purtaþi fiind de Duhul Sfânt. 

Iubiþi sfatul, fiilor. Iubiþi pe strãjerii cei ce vegheazã de
la Mine peste mersul vostru duhovnicesc, cãci celelalte vã
vor fi adãugate de Domnul Dumnezeul vostru, Care este cre-
dincios întru fãgãduinþele Sale. Învãþaþi ce este lucrarea sfa-
tului, cãci Domnul face sfat între voi duhovniceºte. Domnul
este Domn, fiul este fiu, sfatul este sfat, dar învãþaþi ce este
sfatul ºi lucraþi cu credinþã lucrarea sfatului, lucrarea sãnãtãþii
de duhovnicie trainicã peste voi. Nu vã mâhniþi în sãrbãtori,
ci bucuraþi-vã cu bucurie sfântã, cã nu lucrul cel pentru trup
e bucurie; acela este doar adãugat lângã cele ale Domnului. 

Eu, fiilor, aºa vã spun: Pace vouã! Pace ºi bucurie sfân-
tã! Iar voi împliniþi ce vã spun. Staþi în cuib zburând ºi zbu-
raþi stând în cuib. Rugaþi-vã pentru binefacerile Mele peste
voi ºi peste toþi cei ce vor lua viaþa Mea în ei. Izvorul curge,
ºi vã va aduce din el mâncare ºi bãuturã duhovniceascã.
Amin, amin, amin. 

12/25 februarie 1996

Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan
Scãrarul 

Omul va lua foc de la bani. Preþuirea sãrbãtorilor creºtineºti în
chip duhovnicesc. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
din straja dimineþii ºi pânã-n noapte sã nãdãjduias-

cã Israel spre Domnul. De acum ºi pânã-n veac sã nãdãjdu-
iascã Israel spre Domnul Dumnezeul sãu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin. 

Pace þie, poporule Israele care Mã chemi cu ºoapta do-
rului inimii tale, cãci aproape este Domnul de toþi cei ce-L
cheamã pe El întru adevãr, ºi va face voia celor ce se tem de
El, ºi le va auzi glasul rugãciunii lor ºi îi va izbãvi. Aºa zicea
David, unsul Meu: «Doamne, pleacã cerurile ºi Te coboa-
rã!». Aºa sã zici ºi tu, Ierusalime de azi, ºi sã lauzi pe Domnul
Dumnezeul tãu, Cel ce trimite cuvântul Sãu pãmântului. 

Lucreazã, poporul Meu, lucreazã bine înaintea Mea.
Lucreazã cu dreapta, poporul Meu, lucreazã totul cu credinþã
bunã, ºi strigã la Mine: „Doamne, pleacã cerurile ºi Te co-
boarã!“. Strigã, Israele, strigã. Strigã, fiule, ºi te fã grâu cu-
rat, cã azi nu mai e vremea grâului, ci este vremea aurului,
vremea banului, fiule. Toatã suflarea care mai miºcã pe pã-
mânt aleargã dupã bani, dar nimeni nu are nevoie de grâu. ªi
vine vremea, poporul Meu, sã fii tu cãutat, în curând vine vre-
mea aceasta, cã dacã lumea ar ºti ce câºtig voi aduce Eu prin
tine, te-ar cãuta, poporul Meu, ca pe aur, fiule. Dar omul nu
ºtie ce este grâu; omul ºtie numai de bani. Lucreazã bine, po-
porul Meu, lucreazã cu dreapta, lucreazã totul cu credinþã
bunã ºi strigã, fiule, la Domnul Dumnezeul tãu, strigã ºi tu
aºa cum strigam Eu la Tatãl când Îi ceream sã înmulþeascã
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pâinea pentru mulþimile care Mã cãutau, pentru sãracii care
nu aveau grâu. Strigã, Israele, strigã, ca sã scriu strigãtul tãu
în Cartea Vieþii, sã-l scriu mereu, ºi în strigãtele tale sã Mã
cobor vãzut la tine, ºi sã Mã vadã omul stând cu tine ºi strã-
lucind de slava Mea peste tine, cãci Eu sunt slavã ºi mãrire,
dupã cum este scris. 

Vin sã te pregãtesc mereu, sã te pregãtesc pentru veº-
nicie. Eu astã lucrare am de lucrat înaintea Tatãlui Meu. Vin
sã te þin la soare, la hrãnit, la luminat, la albit, la înflorit, po-
porul Meu; la masa Mea sã te aºez ºi sã-þi dau gust bun, cã tu
eºti grâul Meu cel îngrijit, cel plivit de buruieni ºi de spini,
cel din cuvânt înfiinþat. Aºa e scris de Duhul Sfânt în cartea
cea de azi: vine vremea sã fac minuni cu poporul Meu cel
bun, ºi îl voi face de mare preþ pe poporul Meu, cã aurul piere
în curând, piere ºi puterea lui, ºi va rãmâne numai grâul îna-
intea Mea, ºi îi voi da valoare pentru venirea Mea. 

Vreau sã scriu mereu numele tãu, Israele, vreau sã-l
scriu peste tot, nu numai în cartea Mea sã-l scriu, ci sã fie
scris ºi pe vreme, ºi pe piatrã, ºi pe ape, ºi pe lemn, ºi pe vânt,
dar sã fii ºcolar bun, cu carte bunã, cu carte curatã, ºi sã nu
cumva sã murdãreºti cartea, sã nu murdãreºti nici vremea,
nici piatra, nici apa, nici lemnul, nici vântul care ia numele
tãu ºi îl duce pe faþa întregului pãmânt ºi îl seamãnã ca pe
grâu, iar Eu poruncesc, ºi el este udat, ºi creºte ºi rodeºte aºa
cum am zis cã vine vremea aceea ca un bob de grâu sã aibã
un kilogram. Cum adicã, fiilor, un kilogram? Aºa am zis Eu
vouã: «Fiilor, fiilor, vine vremea ca un ciorchine de strugure
din via Mea sã aibã un kilogram». Cum aºa, mãi fiilor? Adi-
cã o mãsurã întreagã, care are totul ei în ea, nu numai jumã-
tate, nu numai o parte, ci un kilogram, un tot, unul, fiilor, pre-
cum Eu Unul sunt. 

Vine vremea sã aibã grâul valoare, cãci banii vor lua
foc, cã numai foc se vinde ºi se cumpãrã cu ei ºi pe ei, numai
ºi numai foc. De aceea te-am rugat cu atâta iubire, cu atâta
blândeþe, poporul Meu, sã iubeºti sãrãcia ºi puþinul din toate,
cã Mie aºa Îmi este plãcut. Tu nici nu ºtii cum era în încãpe-
rea aceea în care Eu am crescut. Nu ºtii, fiule, ºi Eu te-am în-
vãþat ca sã ºtii ºi þi-am spus sã iubeºti sãrãcia ºi puþinul din
toate, cã numai aºa se pot face minuni cu cel credincios. Cum
sã poatã vedea minunile Mele cel cuprins din toate pãrþile de
minunile lui, de comorile lui, de facerile lui? Un om cuprins
din toate laturile de minunile mâinilor lui, acela este din nea-
mul fiilor oamenilor, acela nu strigã cu limba lui numele lui
Dumnezeu Cel adevãrat, cãci Dumnezeul Cel adevãrat nu
este aºa cum înþeleg ei pe Dumnezeu. Numai când omul va
lua foc de la bani, numai atunci va vedea omul cã banul nu
poate fi Dumnezeu. 

Poporule, poporule, ascultã sfatul Meu. Eu te sfãtuiesc
ºi tu sã împlineºti, poporul Meu. Fiule, fiule, sã te speli pe
mâini când pui mâna pe bani, când iei mâna de pe bani.
Spalã-te, fiule, cãci hârtia aceasta este plinã de murdãrie, este
purtatã de colo-colo, din mânã în mânã, din munte în munte,
din trup în trup. Nu-þi mai spun ce este cu aceastã hârtie, cã
tu eºti mic ºi te sperii, tatã, dar îþi zic: spalã-te pe mâini de
câte ori trebuie sã umbli cu mâna ta pe bani. Când vii de unde
vii, spalã-te repede, fiule, ºi dã cu apã sfinþitã pe mâini, ºi pe
tine, ºi pe poartã, ºi pe uºã, ºi pe toate ale tale, ºi pe toate câte
le iei pentru tine, pentru nevoile tale trupeºti. ªi te grãbeºte,
poporul Meu, sã treci din trup în duh, cã ºi Eu Mã grãbesc sã
aduc aceastã vreme. De fiii lui Dumnezeu are grijã Dumne-
zeu, dar sã crezi, copile, sã crezi ca sã vezi, cã vei vedea cã
duhul rãu nu va mai putea avea grijã de fiii lui cãrora acum le
dã sã bea, sã mãnânce, iar când n-o mai avea, îi leapãdã. 

Poporule, poporule, lucreazã bine, fiule, înaintea Mea,
cãci iatã, lucrul care nu e dupã voia Mea se veºtejeºte. Adu-þi
aminte de Noe, cã nu dupã fãpturã l-am deosebit ºi l-am pãs-
trat, ci dupã lucrul lui, dupã fapta lui, dupã nepãcãtuirea lui,
cãci i-am spus sã nu facã pãcat, ºi aºa l-am deosebit. Eu nu
deosebesc dupã fãpturã, ci dupã pãcat. Lucreazã bine, po-
porul Meu, lucreazã cu dreapta, nu cu stânga; lucreazã în
dreapta Mea, nu în stânga Mea. De aceea am venit iar ca sã-þi
spun: lucreazã, poporul Meu, lucreazã ºi iar lucreazã; lucrea-
zã cu blândeþe multã ºi cu neîmprãºtiere de inimã ºi de minte
ºi de lucru. O, scumpul Meu popor, lucreazã-te grâu curat, cã
te-am pus la scumpit, ºi scump vei fi, cãci Eu sunt adevãrat
prin cuvântul cuvântat. Tu eºti poporul de la capãtul cãrþii. Tu
eºti nãscut din cuvântul Meu în vreme de mare necaz, de
mare strâmtorare, dar Eu am venit ºi þi-am turnat apã ca sã-þi
speli hãinuþa vieþii, ºi te-am însemnat cu Trupul ºi Sângele
Meu ºi te-am unit cu Mine, fiule, poporul Meu. ªi acum lu-
creazã, lucreazã ºi iar lucreazã, copile scump, cã te-am pus la
scumpit. Stai în hãinuþã albã, ºi în ea sã te gãsesc strigând:
„Doamne, pleacã cerurile ºi Te coboarã!“. Amin, amin,
amin. 

Cobor curând, cobor la cei ce strigã: „Vino, Doamne,
ºi Te coboarã!“. Iatã, toþi sfinþii ºi toþi mucenicii din cer lu-
creazã ºi acum pentru cei din urmã; ºi atunci ºi acum. Atunci
au lucrat de pe pãmânt, ºi acum lucreazã din cer, lucreazã din
dreapta Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh; lucreazã sfinþii
ºi se pleacã spre pãmânt ºi se fac ajutorul celor ce strigã la
cer, cãci cerul e plin de sfinþi ºi de îngeri care lucreazã din
dreapta Domnului, Cel ce trimite cuvântul Sãu pãmântului. 

Am grãit vouã, fiilor, sã nu vã mâhniþi în sãrbãtori, ºi
sã iubiþi serbãrile cerului ºi ale sfinþilor, ºi sã lauzi, Ierusa-
lime, pe Domnul. Ce am voit Eu sã vã spun grãindu-vã aºa?
O, fiilor, am grãit sã nu vã mâhniþi în sãrbãtori, ci sã iubiþi
sãrbãtorile; sã nu vã supãraþi cã e sãrbãtoare ºi cã nu puteþi
face treabã de a voastrã, de a trupului, fiilor. Am privit ºi am
vãzut cã poporul Meu n-a înþeles aceastã vorbire în pilde, dar
nu uita, poporul Meu, cã þie îþi este dat sã înþelegi pe Duhul
Sfânt întru dreptatea Lui, ºi din faþã, fiule. De aceea uneori
mai vin ºi îþi mai spun: ce micuþ, ce mititel eºti, copile Israele,
cã privesc ºi vãd cã nu toate se înþeleg din faþã, din dreapta,
mãi copii. Lucraþi cu dreapta, judecaþi cu dreapta ºi vedeþi bi-
ne, fiilor. Sã nu grãiþi vorbiri pãmânteºti în sãrbãtori, sã nu
tocmiþi tocmiri pãmânteºti ºi trupeºti în sãrbãtori, sã nu mer-
geþi în sãrbãtori sã vedeþi peste þarinile voastre dacã au cres-
cut. În sãrbãtori staþi cu cerul ºi cu dragostea de sfinþi, cãci
sfinþii au dus luptã mare pentru cer, ºi mulþi au sângerat pã-
mântul cu viaþa lor luatã de mâini necredincioase care au lu-
crat trimiterea sfinþilor între cei sfinþi ai cerului. Sfinþii sã vã
fie avere ºi pace, cãci ei v-au lucrat palate ºi sãli de serbare
între cei ai cerului, ºi toate vor veni însoþite de sfinþi la voi,
cei ce v-aþi pus la scumpit ºi la albit întru aºteptarea cerului
care vine pe pãmânt întru slavã ºi mãrire. 

Eu dau duh întãritor poporului Meu. Eu dau pe Duhul
Sfânt cãlãuzã ºi credinþã poporului Meu. Eu dau pe Duhul
Sfânt stâlp de foc ºi nor de luminã înaintea poporului Meu,
înaintea Mea spre poporul Meu. Amin. 

Pace þie, Ierusalime, poporul Meu, ogorul Meu! Pace
þie, ºi laudã pe Dumnezeul tãu din zori în searã ºi roagã-L sã
vinã, ºi Domnul vine la strigãtul tãu. Amin.

Însemnãm în carte binecuvântare pentru copiii Mei
Marian ºi Victoria, care s-au alãturat cu trupul ºi cu sufletul ºi
cu duhul ºi cu nãdejdea la trupul ieslei Mele, aºa cum am spus
Eu poporului Meu sã se strângã chiticele, chiticele. Însem-
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nãm în carte, cãci cartea e carte, e cuvânt cartea, iar Cuvântul
este Dumnezeu. Binecuvântatã sã vã fie firea cea dumneze-
iascã pe care o cer de la voi, cã Eu am cerut poporului Meu
sã aibã fire dumnezeiascã în trup. Eu sunt cu ieslea Mea, ºi o
þin în palmã ºi lucrez peste ea ºi din ea. Staþi în palma Mea,
staþi ca fii ai ieslei Mele; staþi, ºi fiþi binecuvântaþi. Amin. 

O, tatã, copiii Mei Marian ºi Victoria, aveþi grijã de ro-
dul vostru cel bun în Domnul. Sã aveþi grijã mare de inima
voastrã întru unitatea duhului ieslei Mele, dar sã aveþi grijã de
rodul trupului vostru, ºi sã fiþi cu înþelepciune la ceea ce vo-
iesc sã înþelegeþi. Aºezaþi lucrarea veghii peste inima acestui
copil mic, mic de staturã, dar fãrã creºtere în cele curate ale
inimii, ºi mare în cele ale lui. Aº voi sã fie mic ºi umilit înã-
untrul inimii lui, dar are împotrivire nevãzutã. O, ºi Eu vãd
cele ce nu se vãd, cele ascunse ale inimii le vãd. Eu umblu cu
paºii Mei în urma lui, ºi când e o clipã fãrã de veghe peste el,
dã într-ale lui, de parcã Eu vãd numai prin ochii omului. Tatã,
Eu vãd prin ochii Mei, ºi ochii Mei sunt duh care nu se vede.
Sã facem în aºa fel, sã facem un efort mai mare, mai duhov-
niceºte, mai militãreºte cu acest copil. Staþi bine întru staturã
duhovniceascã ºi staþi ºi de veghe. Învãþaþi cum sã staþi de ve-
ghe ºi nu obosiþi stând de veghe, cã acest copil oboseºte pe
cel de lângã el, cã nu e un duh cu cel de lângã el. Învãþaþi-l sã
voiascã sã fie un duh cu cei de lângã el, cã altfel e greu un
astfel de om, e greu ºi obositor de dus în spate. Învãþaþi-l sã
se facã iubit de toþi cei din jur. E lucru mare sã fii iubit de cei
din jur, cã aceastã lucrare se face dinãuntrul tãu, tatã. Staþi
strâns legaþi cu lucrul cel ceresc, ca sã puteþi lucra duhul în-
þelegerii ºi al credinþei în Dumnezeu peste cel mic. Am fost ºi
Eu copil, dar numai în Duhul Tatãlui am fost, ºi nu Mã
înduram sã Mã despart de Tatãl nici o clipã, nici o clipã. Eu
vorbeam cu cei de lângã Mine, iar Duhul Meu era în Tatãl, cã
nu puteam fãrã Tatãl, nu lucram nimic fãrã Tatãl, nu ascun-
deam de Tatãl, ci stãteam întru Tatãl ºi ascultam glasul Tatãlui
în Mine. Faceþi-Mi bucurie, cu creºtere bunã înãuntrul celui
mic, mic de staturã. Nu-l lãsaþi întru el, ºi sã-i spuneþi aºa, cã
Domnul spune sã-i fie gura ca ºi în inimã ºi nu altfel, iar
inima sã fie inimã ºi nu gurã. Lucraþi veghe, lucraþi lucrarea
veghii. Eu vã ajut, dar sã înþelegeþi ajutorul Meu, cã Eu, tatã,
calc cu paºii pe urmele cele ce nu se vãd.

Binecuvântat sã vã fie lucrul lucrurilor sfinte, cãci cel
ce lucreazã lucruri sfinte, acela trebuie sã fie întreg, acela
trebuie sã fie de un kilogram. Inima voastrã sã fie sus, ºi a
Mea jos la voi, copii ai ieslei cuvântului Meu. Vã iau în ini-
ma Mea mereu, ºi vã oblojesc mereu ºi vã cresc mereu ºi vã
îndemn mereu. Fiþi blânzi ºi smeriþi cu inima, copii ai ieslei
Mele. Amin, amin, amin. 

11/24 martie 1996

Praznicul Buneivestiri 

Rugãciunea este vorbirea cu Dumnezeu. Hrãnirea cu grâu. 

BB inecuvântat este Cel ce vine întru numele Ta-
tãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Bine-

cuvântat este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce iarãºi vine, precum
este scris în Scripturi. Binecuvântat este Cuvântul. Cuvântul
este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Cuvântul ªi-a fãcut popor,
pentru ca sã aibã popor la venirea Lui. 

E serbare de prãznuire a Cuvântului, Fiul lui Dumne-
zeu, Cel ce intrã cu slavã în inimile celor credincioºi.

Pace þie, Ierusalime credincios! Fericit este cel credin-
cios, cel ce crede în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumne-

zeu. Cel ce este credincios în Fiul, acela primeºte orice cere
de la Tatãl. De aceea, poporule Israele, a venit Cuvântul la ti-
ne ºi þi-a spus sã te rogi, sã stai în cuib ºi sã te rogi la Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi sã rogi pe sfinþi ºi pe îngeri sã-þi fie
mijlocitori, ca sã lucreze sfinþii pentru tine, poporul Meu. E
cerul plin de sfinþi care lucreazã în numele Domnului. O, po-
porule al Cuvântului, cea mai mare lucrare e rugãciunea,
fiule, e vorbirea cu Dumnezeu, Israele. Ce sã mai vorbeºti tu
ºi cu cine sã mai vorbeºti decât cu Dumnezeu, Cel ce vine?
Pentru cine sã te mai pregãteºti decât pentru Dumnezeu, co-
pile aºteptat de veacuri? 

Am vorbit patruzeci de ani cu tine, poporul Meu, ºi
þi-am spus cã Mã întreabã sfinþii de ce te-am iubit atât, de ce
te-am ocrotit atât, ºi Eu le-am rãspuns cã eºti micuþ, ºi de
aceea te-am iubit ºi te-am ocrotit. Ei au suferit mult, ei au
plâns mult, ei s-au rugat mult ºi au luptat mult pentru ca sã
intre întru cele cereºti. Ei s-au dezlipit de pãmânt, ca sã slu-
jeascã cerului. Ei împãrþeau ce aveau, mult sau puþin, împãr-
þeau la sãraci, ca sã scape de apãsare ºi de griji, ºi sã aibã grijã
de cele cereºti. Ei nu-ºi agoniseau nimic, ba îºi dãdeau agoni-
seala ºi scãpau de cele pãmânteºti ºi slujeau celor cereºti ºi se
sfinþeau, iar când rosteau o rugã lui Dumnezeu, gata, se ºi sã-
vârºea împlinirea de la Dumnezeu, cãci lucrau totul în nu-
mele Domnului, trãiau în numele Domnului ºi se dãdeau pe
ei înºiºi Domnului ºi lucrau poruncile cereºti pe pãmânt. O,
mãi fiilor, sfinþii aveau inimã ºi minte ºi lucrare plinã de sme-
renie ºi de umilinþã, ºi se ascundeau cât puteau cu cele bune
ale lor, ca sã nu-i învinuiascã duhul rãu cu slavã deºartã, ºi
lucrau cu fricã, lucrau cu rugãciune. Sã fii deºtept, fiule de
azi, cã tu trebuie sã ajungi la mare lucrare a rugãciunii, dar ru-
gãciunea trebuie s-o ai în tine, ºi ca s-o ai, îþi trebuie nerisi-
pire de minte, îþi trebuie minte adunatã în Domnul. 

O, poporule, poporule, tu ai fost luat cu uºorul ºi te-ai
lãsat aºteptat, cã mult ai avut de zãbovit cu cele pãmânteºti ºi
trupeºti, dar acum fã-te dragoste, fiule, cã dragostea la dra-
goste trage. Adunã-te ºi dã-I lui Dumnezeu inima ta, vorbirea
ta, dorirea ta, lucrarea ta, ºi fii sãrac de toate cele, numai nu
de Dumnezeu, cã iubirea de Dumnezeu te ajutã sã dai din
lucrarea ta tot ce nu este ceresc. Eu aºa þi-am spus: treci din
trup în duh, cã nimic nu-þi trebuie ca sã poþi aceastã lucrare.
Vino, poporul Meu, spre lucrare de rugãciune, de vorbire cu
Dumnezeu! Vino, fiule, la bucuria rugãciunii ºi nu te mira cã
te-am povãþuit sã stai în cuib zburând ºi sã zbori stând în cuib
ºi iubind pe Dumnezeu, Cel ce vine. 

O, popor povãþuit prin pustiul lumii, povãþuit de Cu-
vântul lui Dumnezeu, o, fiule, iatã, þi se cere rodul împlinirii
cuvântului venit la tine. Cuvântul vine dupã tine ca sã-þi dea
putere de împlinire, ca sã-L împlineºti pe Dumnezeu în tine,
fiule Israele, ca sã fii tu Ierusalimul întâmpinãrii Domnului,
sã fii cetate, sã fie inima ta cetate în care sã se coboare ºi sã
se odihneascã cetele cereºti care vin cu Domnul, ºi sã strigi:
„Doamne, pleacã cerurile ºi Te coboarã, ºi vino sã ne mân-
tuieºti pe noi!“. Ascunde-te în cãmara rugãciunii ºi cheamã-L
pe Domnul la tine, ºi cheamã cerul sã vinã sã facã biruinþã
cereascã pe pãmânt, cã nu mai e loc pe pãmânt, cã tu mergi
pe drum ºi nu ºtii pe unde mergi. Zici cã e drum, dar e mare,
nu e drum, ºi e numai valuri marea. Singurul loc adãpostit
este locul rugãciunii tale, acolo unde prin rugãciune te pui la
adãpostul sfinþilor ºi al îngerilor, cãci cerul tot e cu tine în
cãmara rugãciunii tale. Fã-te rugãciune pentru mântuirea fãp-
turii. Fã-te stâlp de foc, fiule, ca sã se vadã la fereastra ta
acest foc, acest semn al sfinþeniei, cãci scris este: «Cel ce se
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foloseºte de lumea aceasta, sã fie ca ºi cum nu s-ar folosi de
ea». Iatã, iar îþi spun: nu te mira cã te-am povãþuit sã stai în
cuib zburând ºi sã zbori stând în cuib, cã sã ºtii, îþi trebuie
aripioare, poporul Meu. În curând vei avea nevoie de ari-
pioare, fiule. Aripioarele sunt fãcute din rugãciune, din vor-
birea ta cu Dumnezeu. E vremea sã asculte cerul glasul cel de
pe pãmânt. Fii atent ce-þi spun ºi fii bine atent, cã Eu te de-
prind cu viaþa cea fãrã de moarte. Rugãciunea nu te lasã sã
pieri, nu te lasã sã cazi, nu te lasã sã te împrãºtii, nu te lasã
sã-L pierzi pe Domnul din tine. Mãnâncã, fiule, acest fruct
ºi împodobeºte-þi inima cu aceastã floare, cãci florile de pe
pãmânt sunt rugãciunile, poporul Meu, flori culese de sfinþi ºi
de îngeri ºi duse înaintea Domnului. 

O, fiule Israele, vremea e rea; sã n-o iubeºti, sã nu stai
în ea, ºi sã stai în cãmara rugãciunii, fiule. Cuvântul cerului
þi-a fost sãmânþã de încolþit ºi de rodit sfinþenie. Cuvântul ru-
gãciunii tale este sãmânþã de semãnat în vremea aceasta ºi
pentru vremea aceasta ca sã rãsarã, fiule, vremea cea fãrã de
sfârºit, sã rãsarã din rugãciunea ta, din sãmânþa rugãciunii
tale peste pãmânt. Poporule, poporule, închinã-te lui Dumne-
zeu. Nu te închina la nimic ºi la nimeni. Lui Dumnezeu închi-
nã-te. Iatã ce cuvânt de bunãvestire îþi aduc: închinã-te lui
Dumnezeu, Israele. Închinã-te lui Dumnezeu ºi cu mintea, ºi
cu inima, ºi cu duhul, ºi cu trupul, ca sã faci împãrãþie cereas-
cã pentru Domnul Dumnezeul tãu. Mãnâncã fiule, grâu, ºi
duhovniceºte ºi trupeºte, cãci Domnul este Duh ºi trup. Mã-
nâncã ºi te fã mãricel în sfinþenie, cã sfinþii te ajutã spre Dum-
nezeu, ºi sfinþii vin cu Domnul la tine. Sã fii sãrac cu duhul
tãu, ºi sã fii bogat cu Duhul lui Dumnezeu. 

O, câte te-am învãþat, poporul Meu! Împlineºte-te în
cuvintele pe care le ai date þie, cã iatã, Eu vin sã te mângâi cu
Duhul mângâierii, pe Care lumea nu-L cunoaºte, Duhul Cel
Mângâietor, pe Care omul nu-L pricepe. O, popor al mângâ-
ierii, mângâie-L pe Dumnezeu cu duioºia rugãciunii tale. Taie
suferinþele de la tine, taie-le cu duhul rugãciunii, dar sã ºtii sã
te rogi, sã ºtii ce ceri, ca sã nu-I faci rãu lui Dumnezeu prin
cele ce ceri. Fii atent la paºi, sã nu se împiedice în ceva rãu,
cã fiecare când merge trebuie sã se uite la paºii lui, ca sã va-
dã sã meargã. Cine se uitã la paºii altuia, acela se împiedicã.
O, fiule, uitã-te la Domnul, Care are grijã de tot ce este al Lui,
cãci iubirea de Dumnezeu se naºte în om cu voia omului.
Domnul Se naºte în om cu voia omului. ªi iatã praznic de ser-
bare, cãci mama Fecioara la glasul arhanghelului ºi-a plecat
voia sa ºi a zis: «Iatã roaba Domnului. Fie mie dupã cuvân-
tul Domnului». Domnul îl cere pe om, ºi dacã omul voieºte,
atunci se ridicã ºi face voia lui Dumnezeu cu sfinþenie ºi cu
fricã ºi cu bucurie. Poporul Meu, sã nu intri cu pasul tãu prin
cele încurcate ºi nedescurcate. Acesta este lucrul lui Dumne-
zeu. Tu la Domnul sã te uiþi, cã milostiv este Domnul cu cei
ce-L iubesc pe El. Duhul mângâierii vine ºi te mângâie, vine
ºi te þine treaz, vine sã te învãluie în duhul pãcii cereºti, în
praznic de mângâiere ºi de bunãvestire. Bucurã-te, popor al
harului! Domnul este cu tine, ºi tu sã fii cu Domnul, popor al
mângâierii. Fã din lacrimã zâmbet, ºi din zâmbet, lacrimã a
mângâierii, ºi stai cu veghe înaintea Domnului Dumnezeului
tãu. Nu te mâhni la mici încercãri, cã aurul se lucreazã în vre-
me de cercare, ºi se face aur bun de folosit, ºi se face vas de
trebuinþã Domnului. Nu te teme, Israele! Domnul este cu tine
ºi te pãzeºte ºi te ocroteºte cu milã ºi cu grijã, fiule. Mai e un
picuþ, ºi vine bucuria Domnului pe pãmânt, dar tu sã fii cu-
minte ºi cu veghe, iubite Israele, râvnind la dragostea sfin-
þilor, care se bucurau în duhul rugãciunii ºi nu-ºi pierdeau
vremea cu nici o risipire a cugetului. 

S-a dus odatã un om doritor de Dumnezeu, s-a dus la
un sfânt care-ºi avea cãmãruþa rugãciunii într-o stâncã, ºi i-a
zis sfântului sã-l înveþe ºi pe el sã facã voia lui Dumnezeu, ºi
el va asculta de ceea ce-l va învãþa. ªi sfântul a început sã-l
înveþe cuvintele psalmilor ºi începând i-a citit celui venit pri-
mele rânduri de la începutul psalmilor. ªi a voit apoi sfântul
sã citeascã ºi rândurile care urmau dupã primele. Iar cel venit
a rugat pe sfânt sã se opreascã a-l mai învãþa ºi sã-l lase sã
împlineascã mai întâi cele ce i-a citit în primele rânduri, ºi nu-
mai dupã aceea sã-i mai dea urmãtoarea povaþã. Dar cu tine,
Israele, n-a fost aºa, ºi te-am învãþat cu duhul mângâierii, ºi
ai rãmas mic. Eu te mângâi ºi te rog sã te împlineºti cu multã
sfinþenie ºi sã nu te miri cã-þi cer lucrarea rugãciunii, lucrarea
minþii ºi a inimii tale cu Dumnezeu ºi cu ascultarea în toate
cele venite atâta vreme spre povaþa ta. Tot poporul lui Israel
sã se sfinþeascã cu duhul rugãciunii, iar pentru cele ale trupu-
lui sã lase puþinã vreme. 

Îmbogãþeºte-te în Duhul lui Dumnezeu, Israele, cã
vreau sã plinesc cu tine Scripturile care spun: «Uitaþi-vã la
pãsãrile cerului ºi la crinii câmpului». De atâta vreme te rog,
Israele, cu aceastã Scripturã. Hai, fiule, sã crezi în ea, cã ni-
mic nu s-a împlinit vreodatã fãrã popor care crede, pentru cã
nimic nu e la Dumnezeu cu neputinþã. Ai vãzut pe Israel cel
de la început cã n-a avut ploaie de la Dumnezeu peste pã-
mântul lui mulþi ani, ºi s-a dus în Egipt ca sã treacã foametea.
O, ºi ce lungã a fost vremea foametei, ce lungã, cã acolo
aveau grâu, dar nu aveau duhul mângâierii, ºi nu mai avea
cine sã-i scoatã din Egipt. Dacã Domnul nu dã ploaie, nu
creºte sãmânþa oricât s-ar îngriji omul. Dacã Domnul nu tri-
mitea sol sã-l scoatã pe Israel din foametea duhovniceascã,
n-ar mai fi vãzut Israel pãmântul cel fãgãduit lui, pãmântul
pãrinþilor lui. Eu sunt Cel ce adãp pãmântul cu apele cele de
deasupra cerului, cãci cerul ºi pãmântul sunt înconjurate de
ape de jos ºi de sus. Tãria este numitã de Dumnezeu cer, ºi
tãria aceasta este mai tare decât apele, dupã cum s-a arãtat ce-
rul coborât în mijlocul mãrii de s-au dat apele mãrii de o par-
te ºi de alta a tãriei cerului care coborâse pentru trecerea lui
Israel prin apã, prin mijlocul apei, ieºind din Egipt printr-un
aºa de mare semn, cãci toate stihiile ascultã de Dumnezeu. 

Nu te mira, Israele, cã þi-am spus sã stai în cuib zbu-
rând, cã pe drum e mare de ape, nu e drum. Ascultã, fiule, ca
sã te îndeletniceºti cu lucrul cel ceresc al rugãciunii, cãci ce-
rul voieºte sã asculte glasul tãu de pe pãmânt. Sã fie sãrbã-
toare în inima ta, copile Israele, ºi sã creºti mare în cuvântul
rugãciunii, ca sã te numesc bãrbat întru mãsura desãvârºirii.
Iatã, Eu cuvintez peste tine cu duhul mângâierii. Cobor ploaie
peste semãnãtura Mea aºa cum cobor peste ogorul cu grâu
ploaie de deasupra tãriei ca sã fie grâu pe pãmânt. Sã nu te
laºi de lucrarea grâului, sã nu laºi hrana cea cu grâu, cã mare
este taina bobului de grâu, ºi voiesc sã-þi dau sãnãtate de duh
ºi de trup, copile plãpând prin vremea de azi. Pentru tine, tatã,
cobor binecuvântãrile vãzduhului, cã pe lume sunt supãrat.
Lumea nu simte nici o durere, orice i-aº da; nu vrea sã se gân-
deascã la legea lui Dumnezeu. Pentru tine, Israele, fac ocro-
tire ºi milã pe pãmânt, ºi te-am vestit pe tine pe pãmânt, ca sã
nu Mã învinuiascã omul cã nu am trimis sol înaintea Mea,
înaintea venirii Mele. Acum sã stai la scumpit, poporul Meu,
la albit, la crescut, la îngrãºat, fiule, cã Eu dau ploaie peste
tine, duhul mângâierii Mele peste tine. Eu sunt aproape, me-
reu aproape, ºi semnul Meu de pe creºtetul tãu te ocroteºte,
copile credincios. Dacã vrei sã vezi împlinirile lui Dumnezeu,
crede în ele, cã sunt profeþite încã dintru început; Eu numai le
împrospãtez acum.
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Israele, Israele, când mergi la lucru pe ogoraºul tãu,
dacã ai ogoraº, ia cu tine cartea Mea, ia în tine cartea Mea, ia
cu tine rugãciunea, fiule Israele, ºi te aºeazã din când în când
în genunchi ºi vorbeºte cu Dumnezeu în vremea lucrului ogo-
rului tãu. Ridicã mânuþele ºi strigã: „Doamne, pleacã ceruri-
le ºi Te coboarã!“. Nu zãbovi prea mult la lucrul tãu cel pen-
tru trup, sã nu depãºeºti hotarul cel pentru duh, cel pentru
trup, cã iar îþi spun: omul credincios nu are nevoie decât de
apã, de pâine, de hãinuþã ºi de acoperãmânt de vreme rea. Nu-i
trebuie omului credincios nici un fel de avere, cã va veni vre-
mea, poporul Meu, sã vrei sã nu mai ai nimic decât pe Dum-
nezeu cu tine. Scoate din inima ta tot ce-þi place þie ºi ia în ea
tot ce-Mi place Mie, ca sã-Mi gãsesc plãcerea în tine ºi sã te
numesc scump ºi preaiubit, ºi sã te numesc fericit, poporul
Meu. 

Nu îngãdui duhului îndoielii sã batã la uºa inimii tale,
cã primejdioasã este îndoiala, mãi Israele. Ea te duce la câr-
tire, la clevetire, la nemulþumire, la necredinþã ºi la judecatã
asupra fratelui tãu ºi asupra lui Dumnezeu. Dacã ceva nu
înþelegi, nu te supãra, nici nu te îndoi, cãci grija ta este sã faci
voia Domnului. Dacã Eu voiesc sã-þi dau înþelepciune mai
multã, îþi dau. Dacã voiesc sã-þi dau mai puþinã, mai puþinã îþi
dau. Îþi dau ceea ce vãd cã poþi tu sã ºtii ºi sã înþelegi. Îþi dau
dupã ascultarea pe care o vãd la tine, cã mare lucrare este as-
cultarea. Ascultarea te þine viu întru toate, viu ºi mulþumit ºi
fãrã de zbucium ºi fãrã de griji, cãci grija o are Domnul Dum-
nezeul tãu dacã tu ai grijã sã fii credincios ºi sã asculþi. Cere,
poporul Meu, cere sã-þi dau credinþã duhovniceascã, cã multe
s-au împlinit duhovniceºte, ºi dacã n-ai ºtiut a crede duhovni-
ceºte, te uiþi în pãrþi ºi nu ºtii sã crezi, cãci ca sã crezi înseam-
nã sã se împlineascã cele ce crezi, fiindcã niciodatã n-a fost
altfel în Israel pentru cele împlinite dupã glasul Domnului,
dupã cuvântul rostit ºi înfiinþat spre împlinire. 

Poporul Meu, învaþã lucrarea îngerilor, cãci îngerii îm-
plinesc cuvântul auzit de la Dumnezeu. Din înger în înger
vine cuvântul Domnului pânã la cei mai de aproape îngeri, cã
iatã, arhanghelii sunt cei mai aproape de lumea oamenilor. Ei
vin ºi vestesc oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, aºa cum
Gavriil arhanghelul a binevestit pe Fecioara cã va fi mama
Fiului lui Dumnezeu întru feciorie veºnicã. Îngerii ºi sfinþii
duc la Domnul glasul lui Israel ºi slujesc lui Dumnezeu întru
lucrare cereascã de la pãmânt ºi pânã la masa Treimii cereºti,
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Fiþi cu luare-aminte în toatã vre-
mea ºi fiþi în vremea rugãciunii cu luare-aminte, fiilor, cã iatã,
grijile cele pentru trup vã slãbesc luarea-aminte. Fiþi cu dra-
goste ºi staþi cu dragoste înaintea Domnului. Amin. 

Eu dau peste Israel duhul mângâierii ºi cânt cu Israel
cântarea îngerului pentru mama Fecioarã: «Nãscãtoare de
Dumnezeu Fecioarã, bucurã-te, ceea ce eºti plinã de daruri,
Marie, Domnul este cu tine, ºi prin tine cu noi! Binecuvântatã
eºti tu între femei, ºi binecuvântat este rodul pântecelui tãu,
cã ai nãscut pe Domnul, Mântuitorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre». Îngerii au învãþat pe oameni sã slãveascã pe
Maica Fecioarã, cãci ea aºa a proorocit: «Mã vor ferici toate
neamurile». 

Israele, Israele, sã fii mare în lucrarea rugãciunii, dar sã
ai duhul umilit, ca sã priveascã Domnul spre smerenia ta ºi sã
ajungi fericit prin duhul smereniei, cãci Domnul Dumnezeul
tãu este blând ºi smerit cu inima, ºi Îºi ascundea slava pe pã-
mânt, ca sã nu fie învinuit cu slava deºartã, care vine de la lu-
me. Israele, Israele, binecuvântat sã fii de Cel ce vine întru
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt. Amin, amin,
amin. 

25 martie/7 aprilie 1996

Praznicul Învierii Domnului 

Sãrbãtoarea Domnului nu este sãrbãtoarea omului. Proorocie des-
pre a doua venire a Domnului. Strigãtul Domnului peste România. 

AA ceasta este ziua Domnului. Amin. Ierusalime,
popor al Domnului, adu-þi aminte de ziua Dom-

nului ºi o cinsteºte pe ea cu bucuria cea sfântã a inimii tale,
dar sã fii înþelept, cã una este sã zici bucurie, ºi alta este sã
zici bucurie sfântã. 

E zi de serbare ºi de bucurie sfântã. E ziua Domnului,
Israele. E aducere-aminte de faptele zilei Domnului, de învie-
rea Domnului Dumnezeului tãu, Care S-a coborât din cer ca
sã Se facã Om, ºi ca sã fie rãstignit, ºi ca sã învieze dupã trei
zile de la rãstignire. Aceasta este ziua Domnului; ziua Dom-
nului Cel înviat dintre morþi, ºi a rãmas aceastã zi veºnicã de
pomenit ºi de cinstit cu bucurie sfântã de cei credincioºi. 

O, Mi-e drumul plin de împotriviri de la cer ºi pânã la
tine, Ierusalime, dar vin ca sã-þi dau salutarea zilei Domnului:
Hristos a înviat! Cerul cântã sãrbãtorii zilei Domnului: Hris-
tos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu vin din greu,
dar vin, cã tu, poporul Meu, Mã aºtepþi, ºi nu pot sã te las ne-
mângâiat. Aºa e Domnul, e Domn al mângâierii celor cre-
dincioºi. 

Cei credincioºi spun azi: „Hristos a înviat!“, dar spun
ºi cei necredincioºi. Cei ce nu cinstesc cu bucurie sfântã
aceastã zi a Domnului, aceia sunt necredincioºi, aceia cioc-
nesc pahar cu pahar ºi se aºeazã la mese pãgâneºti ºi rostesc:
„Hristos a înviat!“.

În ziua când Eu am înviat nu le mai trebuia nimic la cei
ce credeau în Mine. Umblau sã Mã afle, umblau cu bucurie
sfântã ºi cu dor de Dumnezeu, Care venise sã-i rãscumpere de
la cãdere. În ziua aceea cei credincioºi n-au mâncat ºi n-au
bãut, ºi erau îndureraþi dupã Domnul lor în Care nãdãjduiserã,
iar Eu M-am sculat din moarte ºi din rãstignire ºi M-am dus
la ei ca sã Mã arãt înviat a treia zi, dupã cum era scris în
Scripturi. Trupul Meu cel înviat a pãtruns în locul unde erau
ucenicii Mei ascunºi, nu prin uºã, nu prin deschizãturã, ci prin
dumnezeirea Mea cea care a fãcut toate cele vãzute ºi nevã-
zute, þinute ºi neþinute. Am apãrut în mijlocul lor ca sã-i mân-
gâi ºi le-am zis: «Pace vouã, ucenicilor! Eu sunt, pace vouã,
ºi întãriþi-vã credinþa în Mine, cã Eu sunt cu voi pânã la
sfârºitul veacului». 

ªi la tine vin, poporul Meu de azi care Mã aºtepþi.
Acum stau pe nori ºi îþi grãiesc, ºi în curând voi sta în mijlo-
cul tãu ca ºi în ziua învierii în mijlocul ucenicilor Mei, cãci
trupul Meu iarãºi se va vedea de pe pãmânt, ºi pe pãmânt
sfinþit de cuvântul Meu cel ce vine înaintea Mea, dupã cum
este scris în Scripturi despre Cuvântul lui Dumnezeu, Care
vine cãlare pe cal alb. ªi la tine vin, poporul Meu de azi, ºi îþi
spun: pace þie, celui ce Mã aºtepþi sã vin! Fericiþi cei ce Mã
aºteaptã sã vin, cã aceia sunt credincioºi în Domnul Cel
înviat. 

Aceasta este ziua Domnului, ºi am cuvântat cuvânt pe
pãmânt ºi am zis sã se tocmeascã serbare cu ramuri umbroase
pânã la capetele altarului, ca sã se vadã sãrbãtoare cereascã pe
pãmânt ºi peste Paºtele Domnului, cã omul nu ºtie ce este sãr-
bãtoare a Domnului. Sãrbãtoarea Domnului nu e sãrbãtoarea
omului. Dacã Domnul nu serbeazã cu omul, aceea e sãrbãtoa-
rea omului. Israele, Israele, Eu pe tine te-am învãþat sã cin-
steºti serbãrile Domnului, serbãrile cerului pe pãmânt, ºi te-am
învãþat serbarea bucuriei sfinte, cu mulþumire de inimã ºi cu
pacea lui Hristos în tine, fiule scump. Mã uit în tine, Israele,
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ºi te vãd cã Mã aºtepþi sã vin. Iau cu Mine cerul ºi vin, ºi de
la cer la pãmânt sunt numai nori negri, e numai ceaþã, sunt
numai piedici de duh rãu, care dau sã-Mi îngreuieze venirea
Mea la Israel. 

O, poporul Meu, poporul Meu, tu nu ºtii, tatã, zbuciu-
mul Meu, tu nu ºtii lupta Mea pentru tine ca sã te pot pregãti
la asemãnare cu Mine, ca sã Mã pot aduna lângã tine, ºi pe
tine sã te pot aduna lângã Mine, cãci cine se aseamãnã se
adunã. Lumea zice cã Eu n-am sã mai vin, dar tu, Israele, sã
veghezi ca fecioarele cele înþelepte ºi sã nu te iei dupã lume,
cã lumea nu ºtie ce înseamnã împlinirea Scripturilor. Vorbele
lumii nu se împlinesc, dar Scriptura se împlineºte. O, fiilor,
mereu v-am spus: ieºiþi din lume! De ce v-am spus mereu
aºa? Cel ce stã în lume, acela aude de la lume ºi nu mai ia
aminte ca sã audã de la Dumnezeu. Cel ce stã în lume crede
ceea ce aude ºi ceea ce vede. Ferice þie, Ierusalime care M-ai
ascultat sã ieºi din lume ºi sã stai cu Mine ºi cu ºoapta Mea
peste tine, cã iatã, din ºoaptã s-a fãcut cuvânt rostit de pe aco-
periºuri, dupã cum scrie Duhul Sfânt din Scripturi. Eu nu se
putea sã þin ascunsã taina Mea ºi pe poporul tainei Mele, cu
care sunt coborât pe pãmânt ca sã pregãtesc venirea Mea cea
de a doua. Venirea Mea cea de a doua va face sã creadã în
Dumnezeu tot omul care a cãutat sã creadã ºi sã spunã cã nu
este Dumnezeu, ºi tot iudeul care s-a luat dupã minciuna plã-
titã cu mulþi bani ca sã fie împrãºtiatã peste poporul care M-a
rãstignit, cãci mai-marii poporului iudeu M-au rãstignit. De
ce M-au rãstignit? M-au rãstignit pentru cã erau mari, ºi ca sã
domneascã ei peste cei mici, ºi ca sã sugã din lâna oilor ºi din
sângele mieilor lor. M-au rãstignit ca sã-ºi acopere fãrãdele-
gile lor ºi sã nu aibã cine le vindeca ranele fãrãdelegilor lor. 

O, venirea Mea cea de a doua va fi cea mai mare zi din
zilele Domnului, cã nu va mai fi atunci decât Domnul birui-
tor, iar toþi cei ce n-au crezut ºi nu cred vor rãmâne biruiþi ºi
vor crede în Dumnezeu, Cel ce vine, Cel ce are trup fãrã de
moarte, Cel ce a biruit moartea cu viaþa dumnezeirii Lui. Ve-
nirea Mea cea de a doua va lucra ca fulgerul care strãbate
cerul de la o margine la alta. Venirea Mea va fi cu toatã strã-
lucirea cereascã descoperitã în luminã ca a fulgerului, fiilor,
cãci înveliºul se va da în lãturi ºi va cãdea omul din picioare
aºa cum au cãzut strãjerii care erau puºi la mormântul învierii
Mele. Israele, Israele, am spus cã cine nu crede nu va ajunge
sã vadã, dupã cum strãjerii puºi la mormântul învierii Mele
nu au vãzut nimic din ziua Domnului, cãci ziua Domnului ca-
de pe om din picioare. Israele, sã fii fiu al Domnului, sã fii
copil al credinþei, ca sã fii pãstrat pentru luminã, cãci fiii lu-
minii, fiii zilei Domnului vor sta în luminã ºi o vor primi ºi
nu se vor topi de strãlucirea luminii Domnului. 

O, numai cei sãraci cu duhul vor avea parte de ziua îm-
pãrãþiei cerurilor, care vine pe pãmânt. Cei sãraci cu duhul,
aceia cred pe Dumnezeu ºi numai pe Dumnezeu. Cei sãraci
cu duhul ºtiu cã totul este sãrãcie fãrã Dumnezeu ºi de aceea
nu aleargã dupã bogãþii de duh, dupã înþelepciuni ºi credinþe
pãmânteºti, dupã avuþii pierzãtoare de suflet. Vine vremea sã
treacã omul pe lângã mormane de aur ºi de bogãþii ºi îºi va
abate ochii cu durere spre cer, dar cerul se va da în lãturi în
vremea aceea, ºi omul nu va mai gãsi cerul, cãci cerul stã
deschis de douã mii de ani, ºi omul nu vede, ºi omul nu ºtie
cã cerul e deschis. Atâta Duh Sfânt suflã de douã mii de ani
din cele patru vânturi ale cerului, atâta binefacere din cer, ºi
omul nu vede ºi nu ºtie. Omul nu se întoarce sã-I mulþumeas-
cã lui Dumnezeu ºi cerului, cãci ca sã te întorci ºi sã mulþu-
meºti înseamnã sã rãmâi apoi în slujba lui Iisus Hristos pe

veci, aºa cum Simon cel vindecat de leprã a venit înapoi sã-I
mulþumeascã Domnului de vindecare ºi sã rãmânã pe veci cu
Domnul vindecãtorul. 

O, Românie, ce micuþã rãmãºiþã am în tine care nu se
pleacã sã se închine la dumnezei strãini! Aºa am gãsit ºi în Is-
rael în vremea zilelor Mele, a zilelor Domnului. O, Românie,
înviazã, ca sã auzi oftatul Domnului! Deschide-þi auzul, ca sã
auzi ºi ca sã crezi cã vine Domnul ºi cã Îºi începe slava Sa în
mijlocul tãu! Am în mâna Mea o mânuþã de grâu, sãmânþã
luatã din tine, ºi o þin în mâna Mea, ca sã se facã scumpã ºi
sã semãn peste tine grâu nou, veac nou, popor de sfinþi. Eu,
Domnul Iisus Hristos, grãiesc în Duhul Sfânt. Auzi-Mã, Ro-
mânie, ºi împlineºte-te în credinþã, ca sã faci faptã cuvântul
Meu, ºi ca sã nu piarã fiii tãi cei tari la cerbice, cã nu vreau
sã vin sã te lovesc pe neºtire. 

Israele, poporul Meu cel din români, tu sã nu te temi de
nimic, fiule. Nu te teme cã eºti mititel, nu te teme cã eºti pu-
þin, cã Eu când am plecat la Tatãl am lãsat de sãmânþã vreo
sutã ºi ceva de inimi credincioase, ºi apoi au prãsit ºi s-au
înmulþit, ºi s-a rãsfirat pe tot pãmântul sãmânþa din Iisus
Hristos vreme de douã mii de ani. Vestea despre întoarcerea
Mea a fost luatã de vânt ºi s-a dus pânã la toate marginile, nu-
mai tu sã stai întru serbare de Paºti aºteptând pe Domnul tãu.
Tu, tatã, pregãteºte Paºtele, pregãteºte-l mereu, cã Eu vin,
fiindcã Scripturile fãgãduiesc întoarcerea Mea. Ierusalime, sã
fii mereu atent cum stai în aºteptarea Mea, ca sã cunoºti, ca
sã nu fii luat într-o clipã de neºtire, de neaºteptare. Nici una
din lucrãrile Mele sã nu te ia pe neaºteptate, cã multe lucruri
dumnezeieºti se vor coborî din cer pe pãmânt pentru împli-
nire, dar sã ai ochi duhovniceºti, cãci cu cei trupeºti nu pã-
trunzi înþelegerea tainelor lui Dumnezeu. 

Eu, fiule, vin mereu cu duhul mângâierii pentru cei
credincioºi, pentru cei ce fac faptã din cuvântul Meu. Am sã
vin sã te învãþ cum sã te rogi, ºi tu te vei ruga îndemnat de
Duhul Sfânt în duhul tãu, cã Eu la cererea celui de pe pãmânt
împlinesc fãgãduinþele Mele. Poporul Meu, ai vãzut în Israel
cã aveam pe câte cineva care se ruga în vreme de grea strâm-
torare, ºi Eu auzeam pe cel drept, pe cel mare la rugãciune, ºi
aduceam peste Israel dezlegarea din robii ºi din grele încleº-
tãri. Mereu, mereu se ridica din Israel câte un mijlocitor ca sã
le fiu izbãvitor. 

Sã Se coboare din cer Duhul Sfânt al rugãciunii ca sã
înveþe duhul lui Israel sã se roage ºi sã cearã împlinirea fãgã-
duinþelor Domnului, cã vine ziua Domnului, Israele, vine,
fiule, ºi sã te gãseascã în duhul rugãciunii ºi al ascultãrii. ªi
am sã cobor ºi cuvânt în ºoaptã pentru tine, poporul Meu, cã
vãd cã este de lucrat în ºoaptã peste tine, peste ogorul tãu din
loc în loc. O, Ierusalime, înfiripeazã-te în lucrarea rugãciunii
ºi nu uita nici o clipã de aceastã lucrare. Creºtinul care voieºte
sã fiu mereu cu el, acela Mã þine mereu lângã el ºi cu el ºi în
el prin lucrarea rugãciunii. 

Învaþã-te sã mãnânci ºi sã bei ca Dumnezeu, ca Mine,
fiule Israele, mâncare pe care lumea nu ºtie a o mânca. În-
vaþã-te, fiule, ce înseamnã sã calci pe urmele Mele ºi sã iei de
dus jugul Meu, ºi nu cum face lumea care zice „Hristos a în-
viat!“ neînþelegând adevãrul acestui cuvânt de credinþã.
„Hristos a înviat!“ înseamnã mãrturisirea credinþei în Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, Cel rãstignit ºi înviat, ºi Care dacã
S-a înãlþat, iarãºi va sã vinã. Acest cuvânt de credinþã este
folosit de mulþi din cei care calcã în picioare puterea Domnu-
lui din om. Israele, sã se uite lumea ºi sã te vadã, ca sã pricea-
pã ce înseamnã Hristos a înviat în om ºi mãrturisirea lui
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Hristos din om. Alt soi de sãrbãtoare face omul din sãrbã-
toarea Paºtelui Domnului, iar Eu sunt plin de oftat ºi de jale
cã nu mai gãsesc pe pãmânt flori de cules pentru cer, cã tot
omul este încurcat ºi greu de descurcat din spinii lui. Tu,
poporul Meu, sã paºti strânsurã, tatã, iar Eu te voi îmbucãturi
din vreme în vreme cu iarbã cereascã dacã ºtii sã mãnânci cu
folos. Sã te vãd mâncând ºi crescând, sã se prindã mâncarea
de tine, iar tu de ea, cã Eu ºi cu tine duhovniceºte vorbim. 

Sunã la uºi arãtarea Mea cea de la sfârºitul veacurilor
omului. Sunã, ºi omul nu aude, dar tu eºti martorul Meu care
vei mãrturisi pentru Mine cã am sunat la toate uºile, la toate
porþile, la dealuri ºi la munþi, la soare ºi la lunã ºi la toate
stihiile de pe pãmânt care nu sunt deprinse cu glasul Fãcãto-
rului. Tu, poporul Meu, strigã sã vinã Domnul. Strigã, fiule,
ca sã vin, ca sã rãspund strigãtului tãu ºi sã vin; sã vin ºi sã te
gãsesc cu Mine ºi cu cele din dreapta. Eu Mã sãlãºluiesc cu
duhul pãcii Mele în duhul tãu, popor al Domnului. Eu trag din
greu sã te ocrotesc, dar ajutã-Mã sã te ocrotesc. 

E zi de Paºti ceresc cu tine. Stai în hainã de cinã, po-
porul Meu. Când te culci ºi când te scoli, ia jugul Meu, cã e
uºor ºi e sfânt, ºi sã se cunoascã acest semn la tine ºi cu tine.
Când te culci, pune-l sub cãpãtâi ca o pernicã, iar când te scoli,
ia-l ca semn al stãpânirii întru Iisus Hristos, Domnul tãu. Cu-
vântul credinþei tale sã se vadã la tine lucrãtor, ºi sã rosteºti
dupã adevãr salutul Meu ºi al tãu: Hristos a înviat! Adevãrat,
Hristos a înviat! Amin, amin, amin. 

1/14 aprilie 1996

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma

Omul lui Dumnezeu împlineºte cuvântul lui Dumnezeu. Rugãciu-
nea miresei: „Vino, Doamne!“. 

II arãºi zic vouã, fiilor iubiþi ai Ierusalimului Meu,
iarãºi, a opta zi dupã învierea Mea vin ºi zic: Pace

vouã! Pace vouã, ºi fiþi credincioºi, cã acesta e cel mai mare
dar pe care voi trebuie sã-l aveþi ºi sã-l purtaþi înaintea Mea ºi
înaintea fiilor oamenilor, care nu-ºi mai pierd vremea cu
faptele credinþei în Iisus Hristos, Cel înviat în ziua întâi dupã
aºezarea zilelor, dupã facerea zilelor, cã ºi zilele au fost
fãcute, fiilor. 

O, popor învãþat de Domnul Dumnezeul tãu, Eu sunt
Cel ce M-am dovedit Domn al învierii Mele dintre cei morþi.
Nu în zadar a rânduit Tatãl Meu sã nu fiu vãzut de Toma când
M-am arãtat întâia oarã dupã înviere ucenicilor Mei, cãci uce-
nicul Toma a aflat dupã arãtarea Mea cea dintâi dupã înviere,
iar când a aflat de la ceilalþi care i-au zis lui: «Am vãzut pe
Domnul», el a zis cu dor ºi cu durere, ca ºi cum cu inima s-ar
fi rugat sã vin sã Mã vadã ºi el, ºi aºa a zis: «Dacã nu voi ve-
dea semnul cuielor în mâinile Lui ºi dacã nu voi pune mâna
mea în coasta Lui cea împunsã, nu voi crede». Ucenicul To-
ma a spus aceasta de la Duhul Sfânt, fiilor, cãci Domnul Cel
înviat avea sã dovedeascã îndeajuns învierea Sa. ªi dupã opt
zile iarãºi s-au strâns grãmadã ucenicii, ºi era atunci ºi Toma
cu ei, tot cu uºile încuiate, cãci iudeii cãutau sã stârpeascã
orice bãnuialã în norod cum cã Hristos a înviat cu adevãrat.
În ziua întâi dupã înviere am venit la ai Mei ºi zicându-le lor:
«Pace vouã!» le-am arãtat palmele Mele strãpunse de cuie ºi
coasta Mea cea împunsã, ca sã-i ajut sã creadã cã sunt Cel
adevãrat Care stãtusem cu ei trei ani ºi jumãtate ºi cãrora le
vestisem totul dinainte. În ziua a opta când era ºi Toma, am
stat iar în mijlocul lor, plin de Duhul Sfânt al învierii, ºi am

zis: «Pace vouã!», ºi am zis iarãºi: «Adu, Tomo, degetul tãu
ºi pune-l pe mâinile Mele ºi pe coasta Mea, ºi crezi cã Iisus
este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ºi sã creadã apoi toþi cei ce
n-au vãzut». Eu le-am dat ajutor la toþi sã creadã, dar omul a
rãmas necredincios; omul fãrã de credinþã a rãmas tot aºa. Eu
l-am ajutat pe om sã creadã, ºi crezând sã aibã viaþã în numele
Meu. Eu M-am dovedit Dumnezeu înviat cu adevãrat. Eu
M-am dãruit omului ca Domn al învierii, ºi omul n-a luat ca
sã aibã viaþã în numele Meu.

Israele, Israele, poporul Meu de azi, cine nu are viaþã
în numele Meu, acela este om fãrã de viaþã. Cine are viaþã în
numele Meu, acela este veºnic, precum Eu sunt. O, fiule
Israele, nimeni nu înþelege Scripturile, nimeni, mãi copilul
Meu, nimeni, cãci cine le înþelege, acela are viaþã veºnicã,
acela nu gustã moarte niciodatã, cãci aºa zic Eu prin Scrip-
turi: «Dacã cineva va pãzi cuvântul Meu, nu va vedea moar-
tea niciodatã». Aºa am zis: «Cel ce este de la Dumnezeu
ascultã cuvintele lui Dumnezeu, ºi când nu ascultã, nu este
din Dumnezeu». O, e mare Scripturã sã fie omul din Dumne-
zeu. Israele, Israele, nu te mira de ce nu crede omul, de ce nu
împlineºte omul cuvântul lui Dumnezeu. Acela nu este din
Dumnezeu, de aceea nu împlineºte ºi nu ascultã. O, nimeni nu
înþelege Scripturile, aºa cum nu înþelegeau fariseii ºi cãrtura-
rii din vremea cea de atunci, care-Mi ziceau cã am demon,
pentru cã Eu le-am zis lor cã au de tatã pe diavolul cel ucigã-
tor de oameni, cel în care nu este adevãr, tatãl minciunii, care
din ale sale grãieºte minciuna. În zadar ziceau ei cã sunt ur-
maºii lui Avraam, în zadar, fiilor, cã ei erau ucigãtori de oa-
meni. În zadar ziceau ei cã sunt ucenicii lui Moise, aºa cum
în zadar zic cei de azi care slujesc în numele Meu ºi zic cã
sunt ucenici ºi apostoli ai lui Hristos; în zadar zic cã sunt dacã
faptele lor sunt departe de cuvântul lui Dumnezeu care rã-
mâne neîmplinit de ei, neascultat de ei. Iatã Scripturã neîm-
plinitã. Aºa zice Scriptura: «Cel ce ascultã cuvintele lui Dum-
nezeu nu va gusta moartea niciodatã», dar aceºtia ºtiu cu-
vântul lui Dumnezeu ºi gustã mereu moarte, ºi zadarnic ºtiu
ei ce este viaþã dacã gustã moarte. Dar Eu voi împlini aceastã
Scripturã ºi voi sufla Duh Sfânt lucrãtor spre vedere, cã Eu
dupã înviere M-am arãtat ucenicilor ºi le-am arãtat semnele
rãstignirii ca sã creadã cã Eu sunt, ºi apoi am suflat peste ei
ºi le-am zis: «Luaþi Duh Sfânt!». Ei au vãzut, au crezut ºi au
luat Duh Sfânt, ºi au lucrat cu Duhul Sfânt în numele Meu, ºi
fericiþi s-au numit aceia, cãci au vãzut ºi au lãsat mãrturia în-
vierii Mele ºi a dumnezeirii Mele adevãrate, ºi au lãsat cre-
dinþa întru Unul Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Dar
Scriptura mai fãgãduieºte o mai mare fericire ca atunci, cãci
în a opta zi când Toma a ºi pipãit semnele rãstignirii Mele,
atunci aºa am rostit: «Pentru cã M-ai vãzut ai crezut, dar mai
fericiþi vor fi cei ce vor crede fãrã sã vadã, cei ce vor crede
în mãrturia voastrã cã M-aþi vãzut înviat ºi cu semnele rãs-
tignirii pe trupul Meu cel înviat». 

O, Israele, popor care crezi împlinind cuvântul Meu
care vine pe nori cu Mine la tine! O, fiule, trupul Meu cel
înviat, cel fãrã de moarte, se va arãta curând, curând, dupã
cum cuvinteazã Scriptura. Fiilor, fiilor, multe cuvinte ar fi
voit omul sã scoatã din Scripturã, dar n-a îngãduit Dumnezeu
sã facã omul tot ce vrea el. Sã ºtii, tatã, cã omul de azi e su-
pãrat cã n-a scos din Scripturã cartea lui Ioan cea de la urmã.
E supãrat omul cã n-a ascuns aceastã carte. Aºa a voit sã facã,
dar s-a temut de cuvântul care leagã pe om sã nu se atingã sã
strice cartea aceasta, cãci aºa zice proorocul: «De va pune ci-
neva ceva la cartea aceasta, Domnul va pune peste el pedep-
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sele scrise în ea, iar de va scoate cineva din ea, Domnul va
scoate partea lui din pomul vieþii ºi din cetatea sfântã despre
care scrie în cartea aceasta». 

E supãrat omul cã n-a ascuns aceastã carte, dar cuvân-
tul care leagã a rãmas puternic peste ea. Fiilor, fiilor, aºa scrie
în cartea aceasta: «Amin, amin, vin curând. Amin, amin, vino,
Doamne Iisuse!». Vedeþi voi, mãi fiilor, duhul miresei care
rãspunde: «Vino, Doamne Iisuse!». Duhul miresei care zice:
«Vino!», a rostit încã de atunci: «Vino, Doamne Iisuse!», ºi
acest cuvânt al Duhului Sfânt trebuie sã fie împlinit ºi rostit
de mireasa care va întâmpina trupul Meu cel înviat, care
curând, curând va veni ºi va avea mireasã, cã M-a trimis Tatãl
pe pãmânt sã-Mi pregãtesc mireasa, fiindcã la naºterea Mea
Mi-a fãcut ºi mireasã, Mi-a nãscut ºi mireasã, ºi iatã, din cea
nãscutã pe pãmânt odatã cu naºterea Mea între oameni, din
România Îmi iau mireasã. Eu pe ea o peþesc de douã mii de
ani, ºi nimeni dintre oameni n-a ºtiut aceastã tainã a Tatãlui ºi
a Fiului ºi a Sfântului Duh. Cerul României este plin de sfinþi.
Fiecare þarã are un cer cu sfinþi, dar România are sfinþi numiþi
de Dumnezeu prin alegere, prin naºtere odatã cu naºterea
Mea. România are nume de fatã, nume de mireasã. 

Fiilor, fiilor, aºa scrie în Scripturi: «Da, vin curând».
Iar mireasa zice: «Amin, amin, vino, Doamne Iisuse!». «Eu
sunt steaua strãlucitoare a dimineþii celei veºnice, iar Duhul
ºi mireasa zic: vino! ªi cel ce aude sã zicã: vino!». 

Vino, Doamne Iisuse, vino! Vino ºi împlineºte-Þi fãgã-
duinþele pentru timpurile fericite despre care Duhul scrie în
Scripturi! 

Vino, Doamne! Vino, cer nou ºi pãmânt nou, vino! Vino
cu slava ta peste noi, cetate sfântã de nou Ierusalim! Vino cu
gãteala miresei ºi împodobeºte mireasa pentru Mire! 

Vino, Doamne! Vino ºi glãsuieºte din tron ºi întinde-Þi
cortul nunþii ºi acoperã-Þi mireasa ºi rãmâi pe veci cu ea,
Mire ºi Dumnezeu! Vino, ºi sã piarã cele dintâi; lacrima ºi
moartea ºi durerea ºterge-le, ºi rosteºte Scripturile care
spun: «Iatã, noi le fac pe toate». 

Vino, Doamne, vino, cãci adevãrate sunt cuvintele
Tale! 

Vino, Doamne! Vino ºi împlineºte-le pe toate cele
rostite de Tine, ºi sã se audã glasul Tãu care va spune:
«Fãcutu-s-a!». Amin. 

O, vino, Doamne, ºi pregãteºte slava tainei muntelui
cel înalt, care poartã pe el cetatea cea sfântã, Ierusalimul cel
ceresc, venit de la Tine pe pãmânt, fãgãduit dintru început,
cãci Tu eºti Alfa ºi Omega! Vino sã-Þi întãreºti mireasa ºi s-o
vesteºti cã vii! 

Vino, Doamne, Atotþiitorule ºi Mielule! Vino ºi lumi-
neazã cetatea Ta cu mãrirea Ta, cã Tu eºti fãclia ei! 

Vino, Doamne Iisuse, ºi lumineazã neamurile întru lu-
mina cetãþii Tale, ca sã Te mãreascã pe Tine împãraþii pã-
mântului. O, vino ºi ia noaptea de peste zi ºi deschide calea
zilei ºi bucurã totul de slava Ta! 

Vino, Doamne, ºi cuvinteazã cuvânt de viaþã peste
moarte, ca sã disparã duhul pângãririi ºi al minciunii, ºi sã
se deschidã Cartea Vieþii ºi sã primeascã pe cei ce sunt ai ei!

Vino, Doamne, Cel ce eºti izvorul râului vieþii, care
curge din tronul Tãu! O, Dumnezeule ºi Mielule, Care dai
roade pomului vieþii, roadã veºnicã spre tãmãduirea fãpturii,
vino cu îngerii ºi cu sfinþii care vor sluji tronului Tãu ºi care
au numele Tãu pe frunþile lor! 

O, vino Doamne, cã Tu eºti duhul proorocilor care au
vestit fãgãduinþa timpului fericit, a împãrãþiei tinereþii veº-

nice ºi a vieþii veºnice! Vino, Mire iubit, cãci Duhul Tãu a
spus: «Iatã, vin curând, ºi fericiþi sunt cei ce spalã veºmintele
lor ca sã aibã intrare pe porþi spre pomul vieþii». 

Vino, stea strãlucitoare a dimineþii celei veºnice, cãci
Duhul ºi mireasa zic: «Vino!». 

Doamne, pleacã cerurile ºi Te coboarã ºi vino sã ne
mântuieºti pe noi, cãci Duhul ºi mireasa zic: «Vino!». Vino ºi
slobozeºte glas din tronul Tãu zicând celor ce Te iubesc:
«Lãudaþi pe Domnul, voi, cei ce slujiþi Lui, cei ce vã temeþi
de El!», ºi toþi sã glãsuiascã înaintea Ta: «Aliluia, aliluia, ali-
luia! Domnul nostru este Împãrat ºi Mire cu mireasã învãluitã
în veºmânt de in curat, viaþã sfinþitã înaintea Mirelui».

Vino, Doamne! Vino, Mire iubit! Vino, cã Tu ai rostit
peste slujitorul Tãu, ºi ai zis: «Scrie: fericiþi chemaþii nunþii
Mielului», ºi iar ai zis: «Scrie, cã acestea sunt cuvintele ade-
vãrului». 

Vino, Doamne Iisuse, ºi ascunde durerea celor ce vor
fi aºezaþi la masa Ta de nuntã! Vino ºi ne fã pãrtaºi la mila
Ta, la masa Ta de milã, la masa Ta de nuntã, cãci Duhul ºi
mireasa zic: «Vino!». Vino, cã dinaintea Ta se dau toate în
lãturi ca sã vii; cerul ºi pãmântul se trag în lãturi, ca sã Te
arãþi venind, ca sã fii vãzut venind ºi sã Te sãlãºluieºti lângã
mireasã întru taina muntelui cel înalt al Tãu. Amin. 

O, Israele, Israele, Duhul Se roagã pentru tine, Israele,
mireasa Mea. Roagã-te ºi tu cu duhul, roagã-te cu curãþenie,
roagã-te cu aºteptare, Israele român. 

O, Românie, nume de fatã, nume de mireasã, numele
tãu e frumos, numele tãu e o tainã, numele tãu e un nume nou.
Voiesc sã fac din tine un pãmânt nou. Lasã-te spre odrãslire,
cãci Duhul ºi mireasa strigã sã vin. 

Israele, turmã micuþã, sãmânþã nouã, cheamã-Mã ca pe
o ploaie peste semãnãtura ta, cheamã-Mã, cã vin! Vin, cã eºti
micã ºi plãpândã, turmã iubitã. Întãreºte-te, ºi iarãºi zic, întã-
reºte-te ºi te lumineazã întru sfinþenie ºi întru iubire. Stai îna-
intea Mea ºi mereu adu-Mi aminte de cele ce Eu am fãgãduit
pentru rãscumpãrarea cea mare. 

Poporule, poporule, sã fii credincios, fiule, ca sã pot
lucra prin credinþa ta. Vremea apasã, dar tu sã nu slãbeºti în
credinþã, cãci credinþa ta va împlini tot ce este scris pentru ve-
nirea Mirelui, pentru venirea Domnului. Eu te acopãr cu aco-
perãmântul Meu, dar tu sã fii tare în credinþã, tare ca Avraam,
Isaac ºi Iacov, ba ºi mai tare. Eu te hrãnesc ca sã ai putere ºi
credinþã. Eu te iubesc ca sã ai Mântuitor. Eu vin curând. Nu
te teme. Nu te teme, poporul Meu. Stai înaintea Mea ºi sã fii
credincios, poporul Meu. Îþi hãrãzesc credinþã ºi sfinþenie ºi
mare mântuire. Amin. 

Binecuvântat sã fii ºi credincios sã fii, cãci fericiþi sunt
cei ce cred cã vin, cã aceia Mã vor vedea când vin. 

Poporul Meu, Hristos a înviat! Hristos vine, vine Cel
înviat! 

Hristos a înviat! Cu adevãrat a înviat Cel ce vine.
Amin, amin, amin. 

8/21 aprilie 1996

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Credinþa este dar de la Domnul. Viþa ºi mlãdiþele. Rugãciune de
rodire a veacului nou. Dragostea nu cade niciodatã. 

MM ai întâi se coboarã pacea Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh. Amin. Se coboarã cuvântul Ce-

lui înãlþat la Tatãl, se coboarã la Israel, iar tu, Israele, sã ridici
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braþele inimii tale ºi sã primeºti cuvântul ºi sã-l mãnânci,
fiule, sã-l mãnânci cu inima ºi sã te bucuri, poporul Meu.
Te-am bucurat ºi te-am mângâiat, fiule Israele, cã Eu ºtiam
dintru început în ce vreme ai sã fii tu, cel mic, ºi fãrã mângâ-
ierea Duhului Sfânt nu puteai, fiule mic. Te-am mângâiat cã
aºa este scris în Scripturi despre Duhul Sfânt Mângâietorul,
pe Care Eu þi L-am promis pentru vremea aceasta grea ºi fãrã
mângâiere. Omul lumesc nu are nevoie de mângâierea cea de
la Duhul Sfânt. El este deprins cu mângâieri mincinoase, care
nu þin de foame sufletului. Dar pe tine te-am învãluit mereu
în duhul mângâierii, în nãframa cea mângâietoare a Duhului
Sfânt, ºi ca într-un scutec te-am þinut, ca sã te simþi ocrotit,
aºa cum se simte copilul mic în braþele mamei lui. Þie þi-a dã-
ruit Dumnezeu iubire de Duh Sfânt, popor al Domnului. O,
am venit sã te bucur. Þi-am dat cuvânt mult ºi cu bogãþie
mare în el, ºi ai, fiule, ai ce sã mãnânci ca sã fii de ajuns de
mare pentru vremea împlinirilor, care încet, încet vin spre
arãtare. Þi-am dat cuvânt mult, ºi ai. Þi-am dat sã creºti prin
el, sã te desãvârºeºti în el, dar iatã, îþi trebuie bucurie sfântã
ºi dulce, ºi vin sã te bucur cu hranã caldã, fiule mic, fiule de
la capãt, ca sã vezi cã Eu sunt cu tine pânã la capãt, aºa cum
þi-am promis prin Scripturi. 

O, ce mare este darul credinþei, mãi fiule! E mare dar
sã crezi în tot ce am fãgãduit Eu, e mare dar, copile Israele,
mare de tot, cã numai prin credinþa omului lui Dumnezeu s-au
sãvârºit toate câte a fãcut Domnul în veacurile Sale. Drumul
omului cu Dumnezeu se începe cu credinþa, ºi dacã aºa se
începe, el nu se mai terminã, cãci credinþa rãmâne în veac
prin faptele ei, ºi drumul ei e veºnic, e veºnicie, fiule. Tu aºa
sã crezi, cã Dumnezeu poate, ºi niciodatã sã nu slãbeºti în
acest dar purtãtor de puterea lui Dumnezeu. 

Israele, poporul Meu, tu porþi azi în inimã ziua serbãrii
cea de acum douã mii de ani când Eu în vãzul celor ce cre-
deau în Mine M-am înãlþat la Tatãl dupã patruzeci de zile de
la învierea Mea dintre cei morþi. De ce, fiule, M-am înãlþat la
Tatãl? Ai gãsit tu în Scripturi cuvântul la aceastã întrebare?
M-am înãlþat ca sã pot sã fiu cu voi, cei credincioºi, de atunci
ºi pânã acum. M-am înãlþat ca sã pot veni la poporul Meu, sã
fiu cu el pânã la capãt, iar la capãt sã-i dau celui credincios
locul lângã Tatãl, cã Eu aºa am spus: «Mã duc sã pregãtesc
loc, ca sã fiu în el cu poporul Meu ºi sã-l pãstoresc». Amin.
Dacã nu M-aº fi dus la Tatãl, cum aº fi pregãtit tot ce trebuia
pregãtit pentru cei credincioºi în Mine? Dacã rãmâneam pe
pãmânt, vãzut de om, omul credincios se învãþa cu Mine ºi nu
mai avea ce sã creadã dacã rãmâneam vãzut de omul credin-
cios. Am fãcut aºa, ca sã aibã omul darul credinþei, ºi prin cre-
dinþã sã lucrez sã pregãtesc locul cel minunat al casei Tatãlui
Meu, ca unde sunt Eu, sã fie ºi poporul Meu, ºi sã-l pãstoresc
întru plata fericirii celor credincioºi. Una e sã fie Domnul
Iisus Hristos cu fiul cel credincios în chip vãzut, ºi alta e sã
fie de lângã Tatãl cu cel ce crede în Fiul Tatãlui. 

Israele, Eu sunt nedespãrþit de Tatãl ºi în cer ºi pe
pãmânt. Eu dacã sunt cu tine, cu Tatãl sunt lângã tine. Eu da-
cã sunt lângã Tatãl, cu tine sunt lângã Tatãl, ºi îþi întãresc da-
rul credinþei, copile Israele. Dar vreau cu tot dorul Meu dum-
nezeiesc sã fii priceput în credinþã, mai priceput decât eºti,
mai priceput, mult mai priceput decât eºti, fiule, mai adâncit
în aceastã tainã, mai plin de dar întru darul cel atât de mare al
credinþei, ca sã poþi vedea minunile cele nevãzute ale cre-
dinþei omului îndumnezeit, aºa cum a vãzut ucenicul lui
Elisei, aºa cum au vãzut toþi sfinþii, toate slugile lui Dumne-
zeu, care te ajutã azi pe tine pe drumul credinþei. Drumul

credinþei este singurul drum. Nimic nu înseamnã drum în
afarã de acest drum. Întãreºte-te pe drumul spre Mine, fiule,
cã de aceea te-am aºezat Eu acum pe treapta rugãciunii ade-
vãrate. Sã nu ai odihnã în aceastã lucrare a rugãciunii pânã ce
nu o vezi cã-ºi desface fructul ei. Sã te desfãtezi, fiule, cu
aceastã mireasmã aducãtoare de Dumnezeu, cã prin ea Eu
vin; ea e drumul Meu, ea Mã va descoperi vãzut în mijlocul
tãu, Israele de azi, cãci cel de ieri care a crezut, este cu Mine,
ºi se va lãsa vãzut lângã Mine, ºi lângã tine cu Mine. Eu þi-am
dat darul credinþei, ca sã ai din belºug, ºi te-am înfãºurat în
darul rugãciunii adevãrate, însoþit de darul credinþei, cãci cum
s-ar ruga cineva fãrã sã creadã, fãrã sã nãdãjduiascã? 

O, fiule scump, mâncarea, ca s-o mãnânci, trebuie s-o
faci întâi. Sãmânþa, ca sã-i vezi rodul, trebuie s-o pui mai întâi
la crescut ºi la udat ºi la plivit ºi la sãpat ºi la îngrijit. O, ce
mult se bucurã un grãdinar când vede sãmânþa pusã de el cã
iese ºi aduce roadã! Aºa sã te bucuri ºi tu, fiule al credinþei,
de rodul seminþei tale, de rodul rugãciunii tale. Rugãciunea ta
va rodi veac nou, vãzut de ochii tãi, va rodi cer nou ºi pãmânt
nou, dupã cum este fãgãduinþa prin Scripturi, ºi rodul nu va
mai avea veºtejire. Sã nu te laºi ostenit la lucrul rugãciunii,
fiule, cã Eu te învãþ lucruri minunate, mãi Israele. Te-am în-
vãþat sã te strângi ciorchine ºi sã te aºezi la copt ºi la împlinit.
Ia în mânã un ciorchine de strugure sãnãtos ºi te uitã bine la
el, ca sã vezi cum sunt strânse bobiþele pe ciorchine ºi cum
stau ele laolaltã sugând din viþã pânã ce este adus copt pe ma-
sã, pânã ce poþi mânca din dulceaþa lui, din mireasma lui, ºi
sã bei din vinul lui, fiule, din bucuria lui, Israele. Te-am învã-
þat cum sã stai grãmadã, ca sã rodeºti, ca sã fii ciorchine cu
bobiþe grase ºi sãnãtoase laolaltã înaintea Mea, Care te cresc,
cãci Eu sunt viþa. Te-am învãþat sã te rogi, fiule, te-am învãþat
cum sã sugi din viþã, cum sã fii din viþã, cum sã stai în viþã,
cãci ciorchinele este rodul viþei, fiule. Te-am învãþat ca sã te
faci din firesc duhovnicesc uitându-te la grãmada de bobiþe
care sunt adunate pe ciorchinele de strugure. 

O, poporul Meu, struguraºul Meu, rodul Meu cel mult
aºteptat! Orice mamã aºteaptã sã-ºi vadã rodul crescut ºi îm-
plinit. Orice viþã aºteaptã sã-ºi vadã rodul, fiule. Eu sunt viþa,
voi sunteþi mlãdiþele, dar voi sunteþi struguraºii. O, poporul
Meu, struguraºul Meu, sã te uiþi, fiule, la ciorchinele de stru-
gure, ºi aºa sã fii ºi tu în viþã. Bobiþele stau grãmadã, stau li-
pite una lângã alta ºi sunt de aceeaºi culoare, de aceeaºi mi-
reasmã, de aceeaºi rouã învãluite spre rãcoarea lor, de acelaºi
soare încãlzite, din pãmânt ºi din cer hrãnite. Fii atent, copile
scump, din pãmânt ºi din cer hrãnite. Pãmântul fãrã de cer nu
este, iar cerul fãrã pãmânt nu este. Aºa ºi tu, copile, strugura-
ºul Meu, sã fii fãpturã deplinã, fiule, sã fii întreg în toatã cli-
pa. O, Eu te învãþ, ºi tu sã înþelegi, cã este musai sã înþelegi,
ca sã te faci din firesc duhovnicesc, ºi sã nu spui ºi tu ca cei de
la început cã nu e vremea, cãci cei de acum treizeci-patruzeci
de ani n-au vrut sã se aºeze în vremea cea duhovniceascã,
fiindcã e greu când ai altceva de fãcut sã mai faci ºi cele du-
hovniceºti ºi sã le faci cu iubire ºi cu credinþã. E greu sã faci
rugãciune adevãratã când ai de fãcut atâtea, când ai ºi alte
griji, când eºti ºi firesc, ºi duhovnicesc. O, greu i-a fost creºti-
nului Meu cel hrãnit prin aceastã lucrare sã se facã din firesc
duhovnicesc, aºa cum învaþã Scriptura. Pânã când or fi voit ei,
oare, sã fi mers aºa? Dar am azi popor desprins de cele fireºti;
am popor care se foloseºte de cele fireºti ca ºi cum nu s-ar
folosi de ele; am fii care lucreazã cu toate întru duhovnicie de
duh ºi de trup; am, ºi Mã rog Tatãlui Meu, Care Mi i-a dat,
sã-i desãvârºeascã întru Mine, cãci Tatãl aºa închinãtori

870 Cuvântul lui Dumnezeu



voieºte, închinãtori în Duhul Adevãrului. Israele, struguraºul
Meu cel dulce Mie, sã nu te laºi, fiule, furat de cele ce faci cu
mâna. Tu sã-þi laºi inima înaintea Mea, în inima Mea, ºi sã faci
lucrarea inimii în inimi, aºa cum bobiþele de pe ciorchine stau
strugure una în alta, una lângã alta în viþã. Lasã, tatã, inima ta
în inima Mea. Eu am grijã de tine mai mult decât tine. Lasã-þi
dulceaþa sã-þi fie dulce în viþã, cãci omul lui Dumnezeu este
fiu al lui Dumnezeu, ºi trebuie sã fie în Dumnezeu. Amin. 

O, copile al Meu, lucrarea ta e dragostea, tatã. Învaþã
bine aceastã lucrare, cã iatã Eu cât stãruiesc sã te învãþ. Vin
cu duhul mângâierii ºi te învãþ ca sã ºtii ºi sã crezi cã lucrarea
ta e dragostea, ºi iar îþi spun sã te uiþi la bobiþele din ciorchi-
ne cum stau ele, cum se hrãnesc ele, cum se desãvârºesc ele
întru îndulcirea lor din viþã. ªi îþi mai amintesc, Israele
scump, cum sã lucrezi la zidirea ta, cãci tu eºti zidirea lui
Dumnezeu. Lucreazã, tatã, la zidirea ta, cã asta este lucrarea
ta: lucrarea duhovniceascã. Îþi amintesc de cuvântul Duhului
Sfânt care a lucrat în voi ºi a grãit aºa: când faci un zid mai
mulþi laolaltã în Domnul, ºi când cãrãmizile sunt puse în zid,
ºi dacã zidul nu este de ajuns de drept, ºi dacã cineva din
zidari vede cã trebuie mai multã atenþie, mai multã vedere la
lucrul zidirii, acela sã punã cãrãmida lui ºi sã îndrepte zidul,
ca sã meargã zidul drept, din ce în ce mai drept, cu dragoste
îndreptat, cu rãbdare, cu înþelepciune ºi cu dragoste, iar zida-
rii vor lucra drept, cu atenþia lor sporitã la zidire, ºi sã zideºti,
mãi Israele, ºi sã nu te opreºti din zidit, cãci Domnul tãu îþi
plãteºte, fiindcã El este viþa, ºi voi sunteþi lucrãtorii Lui. Eu
sunt Stãpânul viei, ºi am plata lucrãtorilor, ºi îi învãþ pe
lucrãtori dragostea, ºi fiecare va avea un întreg ca platã, aºa
cum scrie în Scripturi, cãci dragostea se împarte egal, fiindcã
în dragoste nu este pãrtinire, ci este dãruire ºi iubire, ºi fiecare
va avea platã câte un dinar, câte un întreg. Când dragostea nu
este toatã, atunci ea nu este. Dragostea este aceeaºi de la
început ºi pânã în veac. 

Mângâiaþi-vã unii pe alþii cu aceste cuvinte. Mângâ-
ie-te, Israele, cu cele de la Mine, ºi unul pe altul sã vã mân-
gâiaþi cu Mine, cã Eu sunt cuvântul cel viu, ºi Mã dau spre
hranã þie, ca sã fii viu. Tu când zici „Tatãl nostru“, sã crezi,
fiule, ce zici, cãci Tatãl îþi dã þie pâinea cea de toate zilele, ºi
þi-o va da în veci. Tu nu þi-o poþi da ºi de aceea o ceri de la
Tatãl, pentru cã tu eºti al Tatãlui ºi Lui te rogi. Sã fii atent din
zi în zi mai mult la cuvintele pe care Eu te-am învãþat sã le
aduci Tatãlui spre rugãciune. Sã fii atent la tâlcul lor ºi sã nu
uiþi cã ceri de la Tatãl, ºi dacã ceri, trebuie sã crezi ºi sã te bi-
zui pe Tatãl tãu de la Care ceri. Cere, fiule, cã a venit vremea
sã ºtii ce ceri ºi sã vezi ce ceri. Fii atent la rugãciunea „Tatãl
nostru“, din zi în zi fii tot mai atent cãtre Tatãl, ca sã vadã
Tatãl cã ºtii sã te rogi cu adevãrat. Fii atent, copile scump, sã
nu te mai risipeºti cu mintea. Mintea ta sã fie locul Duhului
Sfânt, Care te adunã bobiþã cu bobiþã în ciorchine, ca sã fii
struguraº, Israele. Fiþi adunaþi struguri, struguri, ºi hrãniþi-vã
din viþã, cãci viþa Eu sunt. Plângeþi dupã laptele viþei cum
plânge copilul dupã sânul mamei ºi þineþi cu toate mãdularele
voastre duhovniceºti lucrarea pãcii între voi, lucrarea dragos-
tei dintre voi. Zidiþi la zidul lui Dumnezeu, zidiþi dulce, zidiþi
în iubire, cãci iubirea gândeºte, grãieºte, mângâie, suferã ºi se
tãmãduieºte una pe alta în trupul ei. Inimã pe inimã sã se iu-
beascã, iubire pe iubire sã se hrãneascã, ºi sã nu daþi loc,
fiilor, la rãni. Fiþi moi, fiþi blânzi, fiþi atenþi, cã pentru voi sun-
teþi, pentru binele vostru cu Mine, pentru grãbirea venirii Me-
le în mijlocul iubirii voastre, fiilor. Iubirea din voi sã ºtie ce
vrea, sã ºtie ce dã, sã ºtie cui dã ºi de la cine va lua rãsplata.

Aceasta este mare înþelepciune în mintea omului lui Dumne-
zeu. Aceastã înþelepciune þine pe om în iubire. Amin. 

O, Israele, struguraºul Meu, aºteaptã cerul rodul tãu cel
duhovnicesc. E greu pentru cel ce n-a înþeles duhovniceºte
pânã acum, dar e uºor sã asculþi acum, copilul Meu, ºi sã te
faci mare la înþelepciune, aºa cum au fost sfinþii care vã aº-
teaptã acum pe voi, cei mai mici, cã mare le este dorul de lu-
crul vostru cel duhovnicesc întru viþa cea care atât de mult
v-a hrãnit ºi v-a dat îndemn la zbor ceresc între cer ºi pãmânt.
Eu de aceea v-am spus: mâncaþi strânsurã, cã în ea gãsiþi lec-
þiile de zbor, în ea gãsiþi ºi izvor de lacrimi de pocãinþã dacã
n-aþi fost mai din timp duhovniceºti. Iar Scriptura spune cã o
clipã de pocãinþã te naºte din cer, te naºte de sus într-o clipã,
ca sã fii de sus, fiule, ca sã fii din împãrãþia lui Dumnezeu. 

O, mãnâncã strânsurã, fiule, cã a rãmas nemâncatã. Nu
trebuie sã rãmânã nemâncatã, mãi fiule; nici o firimiturã sã nu
se piardã, cã de aceea am strâns-o, ca sã o mãnânci, copilul
Meu. Eu pentru mâncat am coborât-o din cer la tine. Mãnân-
cã, Israele, cã dacã Israel mânca de câte ori venea mâncarea
la el, acum aveam poporul, dar poporul de la început a mân-
cat cu urechile, bietul de el. Bucuria Mea era sã fi mâncat ºi
sã se fi cunoscut cã mãnâncã. Dar n-a mâncat, ºi de aceea n-a
ºtiut gustul mâncãrii ºi fructul mâncãrii ºi creºterea lui du-
hovniceascã. 

Israele, struguraºul Meu, creºti, tatã, în cele duhovni-
ceºti, cã nu pot sã tac ºi sã nu-þi amintesc iar cã nu-þi trebuie
decât pâine, apã, hainã ºi acoperãmânt. Creºti, poporul Meu,
în cele duhovniceºti, cã pe celelalte tu le ceri de la Tatãl când
zici rugãciunea „Tatãl nostru“. O, fiule, când lucrezi cu mâna
cele ce þi le dã Tatãl, tu sã ºtii cã sunt de la Tatãl ºi sã nu-þi
pui nãdejdea în mâna ta, în munca ta, în strãdania ta. În vre-
mea lucrului mâinii tale tu sã vorbeºti cu Tatãl, cu Fiul ºi cu
Duhul Sfânt, ºi sã stai ciorchine, Israele, aºa sã stai la lucrul
cel cu îndeletnicirea mâinilor, ca sã fie ºi Duhul Meu cuvân-
tând în vremea îndeletnicirilor mâinilor tale, cãci fericiþi a nu-
mit Domnul tãu pe fraþii care locuiesc împreunã, fericiþi ºi bi-
necuvântaþi în veac, fericiþi ºi fãrã teama pãcatului când locu-
iesc împreunã, cãci Domnul nu l-a fãcut pe om ca sã fie
singur. Aºa a spus Domnul: «Nu este bine sã fie omul singur».
Fericiþi cei ce stau împreunã fãrã pãcat, cãci aºa a întocmit
Domnul pe om, aºa, ºi nu cum e omul. 

Poporul Meu, sã te lupþi cu toatã credinþa ta, cu toatã
inima ta sã împlineºti toate cele ce au venit de la Mine spre
tine. Sã te lupþi, fiule, sã dai fiinþã omului cel nou în tine,
omului ascultãrii de Dumnezeu. Sã te lupþi, copile scump, cã
Eu mult te ajut ºi multe ajutoare ai întru Mine, cã Eu, dupã
cum este scris, sunt lângã tine cu zecile de mii de sfinþi, aºa
cum scrie în Scripturi. ªi sã ºtii cum sã te rogi la sfinþi, sã-þi
vadã smerenia, sã-þi mãrturiseºti nevrednicia, cã tu prin mila
Mea ai fost ales ca sã fii poporul auzirii cuvântului lui Dum-
nezeu, care vine pe norii sãi de slavã la tine. Nimic n-a fãcut
Dumnezeu fãrã sã nu fi fost scris în Scripturi. 

Îmi amintesc împreunã cu tine, poporul Meu, când s-a
împlinit Scriptura întrupãrii Mele din Fecioarã. Numai o mâ-
nuþã micã de inimi au crezut aºteptând ºi cerând aceastã îm-
plinire. Zaharia, care era mare slujitor al templului, mare îm-
plinitor al legilor Domnului ºi credincios în cele proorocite în
prooroci, a crezut ºi a cerut împlinirea acestei Scripturi ºi a
lucrat ca un credincios, ca sã dea loc împlinirii Domnului pe
pãmânt, dupã cum fãgãduiau Scripturile, ºi a lucrat tainic ºi
cu curaj de mare credinþã acest slujitor al credinþei, ºi prin el
am împlinit toatã pregãtirea coborârii Fiului lui Dumnezeu
între oameni. 
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Vezi tu, mãi Israele, cum lucreazã credinþa omului?
Vezi tu, fiule, cum trebuie sã fie credinþa ta? Zaharia a cerut
sã împlineascã Domnul venirea Lui prin Fecioarã, ºi dacã am
avut om credincios, am adus împlinirea. Râvneºte, mãi po-
porul Meu, ºi tu, cãci mari sunt fãgãduinþele cele pentru
vremea în care eºti tu. Aºa de puþinei au fost ºi atunci cei de
care M-am folosit ca sã împlinesc Scriptura naºterii Mele
între oameni. Nimeni nu avea habar. Eram printre ei, ºi nu
ºtiau lucrarea cea venitã de la Dumnezeu. Aºa ºi azi este cu
lucrul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, care pregã-
teºte împlinirea a ceea ce mai este de împlinit, cãci îngerii
care s-au arãtat în vremea înãlþãrii Mele la Tatãl aºa au proo-
rocit: «Acest Iisus Care merge la cer, aºa va veni, precum Se
suie». Dar cautã în cuvântul Meu, cã Eu am rostit despre
venirea Fiului Omului dupã ce credinþa ºi dragostea se vor
stinge înaintea venirii Domnului. Iar acum am venit cu
aceastã lucrare de cuvânt, fiindcã era scris în Scripturi de ea.
Am venit sã scot din necaz pe poporul pe care l-am numit
popor martor al cuvântului Meu pe pãmânt mai înainte de
arãtarea Cuvântului întru trupul slavei Sale între oameni. De
aceea þi-am spus în cuvintele vremii tale cã nu te-am chemat
sã lucrezi cu sapa ºi cu lopata, poporul Meu, ºi te-am chemat
ca sã crezi în Scripturi ºi ca sã împlinesc prin credinþa ta
Scriptura venirii Mele, ºi sã descopãr cerul cel nou ºi pãmân-
tul cel nou ºi viaþa cea fãrã de moarte ºi veacul cel ceresc,
care sunt gãtite de Mine, cã M-am dus la Tatãl ca sã fac
acestea toate, ca sã le pregãtesc ºi sã fie descoperite prin cre-
dinþa ta ºi a tuturor celor ce au aºteptat crezând în aceastã
vreme. Iatã, fiule, cum te învãþ. Te învãþ sã ºtii sã crezi ºi
crezând sã pregãteºti slava Mea, sã-Mi pregãteºti calea, Israe-
le, aºa cum Mi-au pregãtit-o cei din vremea naºterii Mele din
Fecioarã, ºi am adãugat la credinþa lor semne cereºti în vre-
mea aceea, cãci au vorbit magii de naºterea Mea, au vorbit
pãstorii de la stânã, a vorbit dreptul Simeon ºi proorocii din
vremea naºterii Mele, cãci în Israel niciodatã n-a lipsit ºi nu
lipseºte duhul proorociei de la Dumnezeu. 

Întãreºte-te cu îndeletniciri duhovniceºti, poporul Meu
de azi, ºi sã prinzi curaj în credinþã, fiule, cãci prin credinþa ta
Eu lucrez. Îndeletniceºte-te bine cu lucrul acestei credinþe, ºi
duh de îndoialã nici sã se pomeneascã în Israel, cãci Scriptu-
rile se împlinesc întru totul. Amin. Mare lucru este sã ºtii sã
înþelegi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Meu a lucrat odatã
cu vremea, a lucrat dupã vreme, a vorbit dupã vreme ºi a fost
strâns în strânsorile vremii, ºi de aceea poporul Meu n-a ºtiut
cum sã creadã în cuvântul Meu ºi nu l-a împlinit întru toatã
puterea lui. De aceea þi-am spus: lasã, Israele, cele trupeºti ºi
pãmânteºti, vinde-þi înþelepciunea ta ºi dã-þi averea pe ape ºi
aºeazã-te în sãrãcie de averi ºi de duh lumesc, ca sã poþi sã te
aduni ciorchine din loc în loc ºi sã te îndemni la credinþã în
fãgãduinþele lui Dumnezeu, ºi sã-þi faci hãinuþã albã, din Duh
Sfânt ºi din pânzã curatã, ºi sã faci iubire înaintea Mea, cãci
iubirea ta de Domnul este cãrarea pe care Mi-o faci ca sã vin.
ªi te vei trezi cu Mine înaintea ta, aºa cum am venit în calea
lui Luca ºi Cleopa când ei Îmi pregãteau calea Mea spre ei
prin vorbirea inimii lor una cu alta despre Fiul lui Dumnezeu,
Care venise sã plineascã Scriptura. La fel ºi apostolii stãteau
ciorchine, stãteau grãmadã, ºi lucrau rugãciune ºi pocãinþã ºi
vorbire despre Dumnezeu, ºi Eu M-am ºi arãtat biruitor pen-
tru ei ºi le-am zis: «Pace vouã!». Aºa ºi vouã vã zic: Pace vo-
uã, ucenicilor, cã un picuþ mai este ºi vã veþi opri cu ochii pe
Mine ºi ne vom vedea ºi ne vom mângâia unii pe alþii ºi vom
ofta uºuraþi de apãsarea aºteptãrii. 

Faceþi-Mi cale, faceþi-Mi adevãratã venirea, faceþi-Mi
vãzutã cãrarea Mea cu voi, ºi pe Mine lângã voi. Eu vã ajut
cu mare socotinþã cereascã, cu mare har ceresc, ca sã lucraþi
lucrarea cãrãrii Mele, a venirii Mele cea vãzutã. Voi Mã stri-
gaþi, ºi Eu vin. Voi credeþi, ºi Eu vã dau plata credinþei. Voi
cereþi, ºi Eu vin ºi împlinesc. Þineþi-Mã viu între voi ºi cu voi,
cã Eu sunt viu, ºi sunt cu Tatãl lângã voi ºi cu voi, ºi lucrãm
împlinirea Scripturii venirii Fiului Omului, însoþit de cerul
cel nou ºi pãmântul cel nou pe care le-am fãgãduit pentru
veacul cel fãrã de sfârºit. Amin. 

E sãrbãtoare de înãlþare. E sãrbãtoare de venire a Fiului
lui Dumnezeu la poporul Sãu. Fiþi cum sunt pãsãrile cerului
ºi crinii câmpului, ºi veþi fi aºa, cã Eu, Domnul, pregãtesc fe-
ricirea celor credincioºi. Învãþaþi-vã, tatã, sã trãiþi fãrã de
griji, ºi lucraþi ca Israel, care-ºi strângea hrana care venea din
cer în loc pustiu de hranã. Eu am pe îngerii Mei care îngrijesc
de voi. Eu am pe corbii Mei care îngrijesc de voi, Eu sunt
vistierul celor cereºti ºi al celor de pe pãmânt. Eu voi împlini
Ierusalimul nou pentru poporul Meu. El lucreazã pentru
venirea Mea, iar Eu lucrez pentru împlinirea Ierusalimului
nou, vãzut de tot ochiul din cer ºi de pe pãmânt. Eu lucrez ce-
reºte, Israele, struguraºul Meu. Eu pe toate le-am fãcut. Eu ºi
acum pe toate le fac ºi le întocmesc, precum scrie în Scripturi,
precum scrie în cartea vremii Mele de azi cu tine, poporul
Meu. 

Hrãneºte-te cu luminã, hrãneºte-te cu cuvântul Meu.
Hrãneºte-te, fiule, crezând în cele fãgãduite ºi pregãtite sã
vinã în dar peste tine. Tu eºti grâul Meu cel pus la scumpit.
Sfinþeºte-te prin rugãciune, smereºte-te prin rugãciune,
bucurã-te prin rugãciune. Rodeºte, fiule, venirea Domnului
Iisus Hristos la rugãciunea ta. Dacã nu poþi singur sã lucrezi
din zâmbet lacrimã ºi din lacrimã zâmbet, aºa cum te-am po-
vãþuit, Eu vin ºi te ajut, fiule, ca sã poþi, copilul Meu, ºi sã te
gãsesc întru ale Mele aºezat, cã mult tânjesc Eu dupã dra-
gostea ta ºi dupã dragostea dintre voi. Lucraþi lucrarea venirii
Mele ºi nu vã temeþi de nimic ºi de nimeni. Credeþi în fãgã-
duinþele Mele fãcute vouã, copilaºi de la sfârºitul timpului,
cãci timpul se va numi veºnicie. 

Israele, sã fii destoinic în credinþã ºi sã te îndeletniceºti
cu temerea de Dumnezeu, fiule care încã te mai întristeazã
cele neplãcute Domnului. Temerea de Dumnezeu te þine în
Dumnezeu, ºi întru Mine nu eºti fãrã acoperãmânt. Eu lucrez
la pregãtirea ta, la iubirea ta de Dumnezeu, la aºezarea ta
întru cele în care trebuie sã fii gãsit ºi aºezat. Tu nu eºti slab;
tu eºti tare, Israele, pentru cã Eu te întãresc, copilul Meu. Te
întãresc ºi te ocrotesc ºi te luminez cu lumina cea din Mine,
ca sã fii luminã din Mine înaintea Mea. 

Eu vin curând. Nu te teme, Israele, struguraºul Meu.
Eu sunt cu tine, nu te teme. Eu sunt cu tine. Sã fii credincios
în cele ce-þi spun. Îþi hãrãzesc credinþã, poporul Meu, credinþã
care se cere s-o ai în vremea aceasta. Toþi sfinþii te ajutã ca pe
cel mai mic, ºi se adunã pe lângã tine cum se adunã fraþii cei
mai mari pe lângã cel mai mic. Iubiþi-vã unii pe alþii: cei din
cer, pe cei de pe pãmânt, iar cei de pe pãmânt, pe cei din cer.
Iubiþi-vã unii pe alþii, voi, copii ai iubirii, cãci Eu sunt iubirea,
ºi din Mine sunteþi, ºi sunteþi ai iubirii. ªi cerul ºi pãmântul
sã cunoascã ºi sã vadã bine la voi cã sunteþi ucenicii Mei ºi fii
ai iubirii ºi rudã cu cerul. Eu sunt cu voi ºi vã dau puteri ºi
mângâiere. Amin. Toþi sfinþii din cer vin ºi vã spun vouã
cântarea sãrbãtorii de azi: Hristos S-a înãlþat! Dar iatã ce mai
spun sfinþii cerului: Hristos vine! Vine Domnul Iisus Hristos
cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi. Amin. 
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Pace vouã, copilaºi ai cerului! Un duh ºi o iubire sã
fim! Eu vã dau puteri ºi mângâiere. Eu sunt cu voi ºi vã ajut
sã fiþi cu Mine. Vorbiþi de Domnul pe cale, fiilor. Aceasta este
de fãcut în vremea aceasta. Cuvântul Meu vã alinã ºi sufle-
teºte, ºi trupeºte, ºi cereºte, fiilor. Pace vouã! Pacea Mea sã se
odihneascã peste voi ºi între voi ºi în inimile voastre. 

Copii ai grãdinii cuvântului Meu, aveþi grijã de pacea
cea deplinã a Duhului Sfânt în grãdinã ºi peste voi. Voiesc sã
fiu în voi aºa cum sunt Eu. Închideþi bine porþile ºi deschideþi
bine inimile spre cer, ca sã pot hrãni poporul care stã în lucra-
re de rugãciune. Nu daþi voie duhului strãin de Dumnezeu sã
pãtrundã în grãdinã. Fiþi destoinici cu tragere de inimã, ca sã
pot da poporului Meu mângâiere prin cuvânt. Iar vouã mân-
gâiere vã dau mereu, ca sã vã mângâiaþi unul pe altul în Dom-
nul vostru Iisus Hristos, Care vine cu hranã cereascã pentru
Israel. Aveþi grijã de cãrarea Mea spre voi, spre Israel. Pace
vouã vã dau, ca sã aveþi pace în inimi, fiilor. Întãriþi pacea în
inimile voastre, cãci pace vã dau. Eu am mare nevoie de pa-
cea din voi, de pacea Mea din voi. Aceasta este cãrarea Mea
de la cer la pãmânt, de la Mine la Israel. Mângâiere þie, popor
mititel al grãdiniþei Mele. 

Binecuvântat sã fii, copile, struguraºul Meu. Binecu-
vântat sã fii, Israele, popor al aºteptãrii Mele. Amin, amin,
amin. 

10/23 mai 1996

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Lucrarea poporului ales. Fericirea celui nãscut din cuvânt. Mân-
gâierea Duhului Sfânt. Lucrarea umilinþei spre curãþire de greºale. 

VV oiesc sã pun în carte ºi serbarea cea de azi, s-o
pun prin cuvânt, sã cuvintez prin ea, aºa cum

am cuvântat atunci peste ucenicii Mei, ºi din ei peste mulþi-
mile venite la Ierusalim, la sãrbãtoare venite. Voiesc sã las cu-
vânt peste Israel, ca sã fiu cu Israel, ca sã fie Israel cu Mine
în serbare. Poporul Meu Mã aºteaptã. 

Poporul Meu, vede cerul cã aºtepþi cuvântul lui Dum-
nezeu, ºi uitã-te ºi tu în cer, fiule, ca sã vezi ºi tu cerul cum te
aºteaptã pe tine, cum aºteaptã sã te vadã, precum în cer aºa ºi
pe pãmânt, ºi aºa sã fii tu pe pãmânt înaintea Mea, precum
sunt cei din cer, fiule. 

Pace þie, copilul Meu, poporul Meu! O, fiule, tu nu ºtii
câtã nevoie de pace am Eu ca sã pot veni spre tine. Tu nu ºtii,
dar Eu ºtiu, cã Eu sunt Cel ce sufãr ºi azi de lipsa pãcii pe
drumul Meu înspre om. Te-am ales ca sã Mã mângâi cu tine
pe drumul Meu de la cer la pãmânt, pe care-l strãbat de douã
mii de ani, de ºapte mii de ani, ca sã aduc mântuire omului.
Te-am ales pe tine ca sã Mã sprijin pe tine, aºa cum am fãcut
ºi acum douã mii de ani cu o mânã de ucenici din care Mi-am
fãcut mânã ºi gurã pe pãmânt ºi cuvânt pe pãmânt. Te-am
ales, fiule, ca sã te înfierbânt în lucrare de Duh Sfânt între cer
ºi pãmânt ºi înaintea oamenilor care fac ale oamenilor ºi nu
ale lui Dumnezeu. Te-am ales, poporul Meu, ºi te-am numit
al Meu. Te-am ales sã stai în Duhul Sfânt ºi sã trãieºti în El ºi
sã miºti în El ºi sã cuvintezi în El, cã iatã ce-þi spun: te-am
ales ca sã fac din tine cuvânt, cuvânt de Duh Sfânt. Eu de
aceea te-am ales. 

Te-am ales, poporul Meu, ca sã Mã mângâi cu tine,
fiule, ºi te-am uns cu mirul Duhului Sfânt, ºi te-am uns prin
cuvânt. Mereu, mereu te-am uns prin cuvânt; mereu, mereu,
poporul Meu. Te-am uns ca sã am aºternut în tine, ca sã fii tu
împãrãþia Mea, ºi Eu sã fiu Împãrat peste tine, Domn peste

tine, Împãrat bun, ca ºi Tatãl Meu, Împãrat din Împãrat ºi
Domn adevãrat, Pãstor bun ºi mângâios peste tine, fiule, îm-
pãrãþia Mea. Te-am ales sã fii ºi tu asemenea cu Mine, mân-
gâios cu Mine precum Eu sunt cu tine. Te-am ales ca sã fii cer
nou ºi pãmânt nou, cãci am gãsit în carte Scripturã care aº-
teaptã sã ia înfãþiºare ºi împlinire. Nu de altceva te-am ales.
O, te-am ales ca sã fii glasul Duhului Sfânt prin care sã proo-
roceascã Tatãl ºi Fiul întru Duhul Sfânt, ºi ca sã se facã cer
nou ºi pãmânt nou, loc al dreptãþii ºi al pãcii, loc al drepþilor
care aºteaptã fãgãduinþa cea scrisã în Scripturi, cer nou ºi
pãmânt nou, om nou, nãscut de la Duhul Sfânt Cuvântul. 

O, fericit este omul care se lasã nãscut din cuvântul
Meu, cã Eu sunt din cer. Fericit este omul care se naºte din
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi care ºtie ce este aceastã naºtere,
cã naºtere din cer am venit sã las peste tine, poporul Meu,
naºtere din cuvânt am venit sã-þi dau. O, Tatãl Meu plânge cu
Mine, ºi tu Îi ºtii suspinul ºi glasul suspinului Sãu, cã aºa
Îmi zice Tatãl: «O, Fiule scump, greu este sã facem om din
om, greu, Fiule, greu!». Aºa plânge Tatãl, aºa suspinã tri-
miþându-Mã mereu sã Mã fac cuvânt ºi sã împlinesc Scrip-
tura de cer nou ºi de pãmânt nou ºi de veac nou, fãrã de sfârºit.
Te-am învãþat lucrul acestei case, poporul Meu, cãci împãrã-
þia Mea este casã, fiule; este casã ºi masã ºi aºternut ºi veºni-
cie întru ele, nu cum este împãrãþia cea ºubredã a omului vea-
cului acesta. Iatã de ce te-am ales. Te-am ales ca sã Mã
mângâi cu tine în truda Mea, în munca Mea, în durerea Mea.
Te-am ales aºa cum Mi-am ales atunci pe ucenicii Mei pe care
i-am þinut pe lângã Mine ca sã-i învãþ sã-Mi scrie Evan-
ghelia Mea ºi s-o dea la oameni, ºi sã cunoascã oamenii cã
este Dumnezeu ºi cã adevãrat este Dumnezeu întru venirea Sa
prin Fecioarã, dupã cum era scris de Duhul Sfânt în Scripturi.

O, poporul Meu, o, mângâierea Mea, o, fiule din vre-
mea aceasta! Intrã, fiule, sub ploaia limbilor Duhului Sfânt ºi
te fã limbã cuvântãtoare înaintea Mea, ca sã vadã cerul ºi pã-
mântul cã tu eºti din cer, precum Eu sunt. E serbare de Duh
Sfânt, ºi Eu scriu cartea acestei serbãri, cã tu eºti unealta Mea
ºi mâna Mea ºi sãrbãtoarea Mea în tine. 

E vuiet de Duh Sfânt, ºi tu eºti mititel, poporul Meu.
Duhul Sfânt vuieºte, ºi tu eºti mic, fiule. Adierea Lui e dulce,
vuietul Lui e sfânt, cuvântul Lui e cuvânt ºi nu trece fãrã sã
ia fiinþã cuvântul. Te-am ales ca sã Mã mângâi cu tine, fiule.
Duhul Sfânt Mângâietorul are nevoie de mângâiere, copilul
Meu, are nevoie de îmbrãþiºare de la tine, are nevoie de ari-
pioare la tine, aºa cum au pãsãrile aripioare ºi zboarã cu aju-
torul lor. Ele vin ºi îºi fac casã, fiule, îºi fac cuib la streaºina
casei tale, unde nu ajunge ceva rãu de pe pãmânt sã le facã
daune. Ele vin ºi se bagã sub ocrotire de înþelepciune, sub
streaºina casei omului, dar ele au ºi aripioare. Au ºi picioare,
au ºi aripioare. Picioarele sunt pentru ca sã stea pe pãmânt, iar
aripioarele sunt pentru ca sã zboare între cer ºi pãmânt, iar cu
glasul lor dau slavã ºi mulþumire lui Dumnezeu cã le poartã
de grijã. Duhul Sfânt Mângâietorul e mângâiere ºi e aripioare
pentru omul care se naºte din cer, din Dumnezeu, din cuvânt
ºi din credinþã. Duhul Sfânt e mantie pentru tine, poporul
Meu, ºi Eu te strâng sub ea ºi te ocrotesc sub ea, ca sã nu te
temi. Eu numai cu mângâiere lucrez peste tine, cu glasul Du-
hului Sfânt al mângâierii, ca sã te îndemn spre Duh Sfânt în-
tru lucrare de umilinþã ºi de stãruinþã pentru venirea plinirii
desãvârºite a celor ce nu se vãd ºi care sunt pregãtite sã se
descopere celor ce cred în Dumnezeu, Care vine iar, vine cu
cer nou ºi cu pãmânt nou în care locuieºte pacea ºi dreptatea.
Amin. 
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Poporul Meu, lucreazã, tatã, pentru mântuire. Lucrea-
zã, fiule, cã mult te-am învãþat cum sã lucrezi. Lucreazã, cã
te-am învãþat ºi þi-am dat sã lucrezi, cã vreau sã te gãsesc lu-
crând, dar iubeºte, fiule, umilinþa aºa cum am iubit-o Eu,
Domnul tãu. Ea te ajutã sã fii aºa cum voiesc Eu. Ea te ajutã
în ce nu poþi. Ea îþi este salvare în toate neputinþele tale, dar
lucreaz-o, fiule. Ea nu se propovãduieºte; ea se lucreazã lu-
crând întru ea. 

Te-am învãþat sã stai ciorchine, poporul Meu, ºi sã te
îndulceºti cu hrana Duhului Sfânt ºi sã te îmbucãtureºti frate
pe frate, cã Eu am rostit binecuvântare peste fraþii laolaltã ºi
am rostit mângâiere de Duh Sfânt. O, sã nu slãbeºti, fiule. Eu
vin cu îndemnul Duhului Sfânt: întãreºte-te! Duhul Sfânt
sã-þi cureþe inima ºi gândurile ºi faptele ºi cuvintele ºi viaþa.
Duhul Sfânt sã te ajute sã fii plãcutul Meu. Cautã sã fii plãcut
pe pãmânt ºi în cer; cautã, fiule, iar pentru asta îþi trebuie
atenþie ºi veghe ºi Duh Sfânt. Sã nu stai ascuns, sã nu stai tã-
cut, sã nu faci aºa ceva. Ai vãzut Adam ce a fãcut. S-a ascuns
dupã ce a greºit. S-a ascuns de Dumnezeu ºi aºa a zis: «M-am
ascuns cã sunt gol». Mai bine era dacã spunea: „Am greºit,
Doamne!“, mai bine era. Dar pânã nu l-am întrebat Eu ca sã
spunã ce a greºit, el n-a spus, el s-a ascuns în el. Iar când a
spus ce a fãcut, nu s-a umilit, ºi a dat vina pe Mine zicând:
«Femeia pe care mi-ai dat-o m-a îndemnat la rãu». A dat
vina pe Mine ºi pe femeie ºi nu s-a umilit ca sã fi spus: „Am
greºit, Doamne, iartã-mã, Tu, Cel ce m-ai fãcut! Nu mã lepã-
da, Fãcãtorul meu!“. O, s-a ascuns Adam, s-a ascuns în el, ºi
Eu l-am cercetat, ca sã vadã cã n-are unde sã se ascundã. 

Fiule, sã nu stai ascuns, sã nu te ascunzi, sã nu stai
tãcut. Sã te laºi descoperit ºi umilit înaintea Mea, ca sã te iert,
fiule, ºi sã te fac casã a Duhului Sfânt prin umilinþa ta. Sã nu
Mã goneºti ascunzându-te în tine, cã Eu am nevoie de casã
în tine. Sã nu Mã goneºti din casã. Duhul Sfânt este luminã
ºi vede ºi de afarã în casã. Umileºte-te, poporul Meu, umi-
leºte-te pentru tot omul cel de la Adam ºi pânã acum, pentru
tot omul care s-a ascuns în el. Domnul vede înãuntrul omului,
dar omul, de om se fereºte când face o faptã rea. În loc sã se
fereascã sã facã rãu ca sã nu-l vadã Domnul cã face rãu, el se
ascunde de om. Omul se ascunde de om ºi uitã de Cel Care îl
vede. 

Poporul Meu, Eu te învãþ lucrarea mântuirii, fiule.
Omul curat chiar dacã se murdãreºte nu se ascunde cu mur-
dãria, ci o curãþeºte de pe el, o curãþeºte la luminã, cã nu se
vede la întuneric sã curãþeºti murdãria. Omul curat este omul
umilit. Acela iubeºte pocãinþa ºi nu se ascunde nici o clipã,
acela se teme sã se ascundã, acela se spalã. Poporul Meu, te
învãþ lucrarea vieþii, fiule, lucrarea Duhului Sfânt în tine,
Care nu te lasã sã te ascunzi, Care nu te îndeamnã sã te as-
cunzi. Dacã omul M-a rãstignit, tu trebuie sã spui azi:
„Doamne, eu sunt cel ce Te-am rãstignit, cã Tu ai stat în rãs-
tignire pentru pãcatele mele, Doamne. Eu sunt cel ce Þi-am
fãcut tot rãul, dar iartã-mã, Tu, Cel ce m-ai nãscut, ca sã mã
ai de fiu al Tãu“. 

Fiule, când speli o cãmãºuþã pe care se pune praf, tu fo-
loseºti mâna ca s-o speli, ºi foloseºti apã ºi vas ºi spãlãturã, ºi
apoi usuci cãmãºuþa ºi o iei pe tine curatã ºi primenitã. Tot
aºa ºi cu omul dinãuntru sã faci. Mai vârtos sã faci aºa ceva
cu partea dinãuntru, cã de aceea am spus Eu ucenicilor Mei
cã cel ce s-a spãlat este curat, ºi numai pe picioare i-am spãlat
Eu pe ei. Aceasta a fost o pildã minunatã, ca sã înþelegi tu azi
ce înseamnã sã fie omul curat. Omul curat e cel ce nu se as-
cunde înãuntrul lui. Omul curat este cel ce se spalã ca sã fie
curat. 

Poporul Meu, Eu te învãþ lucrarea curãþeniei, fiule, lu-
crarea Duhului Sfânt în tine. Spalã-te cu Duhul Sfânt, ca sã fii
mereu curat, ca sã nu fii nevoit sã te ascunzi în tine. Þine min-
te mereu cã Domnul vede mereu. Tu nu vezi în tine cum vede
Domnul în tine. Vederea ta e micã; lasã-L pe Duhul Sfânt
peste tine. El te va însãnãtoºi ºi te va curãþi de toate neputin-
þele tale ºi te va spãla cu umilinþa ta, fiule. Ce altã lucrare ai
avea de lucrat înaintea Mea? Lucrarea umilinþei este curã-
þitoare ºi te þine înaintea Mea. Eu am stat umilit în faþa omu-
lui, ºi tot am stat umilit. Dar tu stai umilit în faþa Domnului,
ºi omul te vede ºi te mãreºte ºi te numeºte omul lui Dum-
nezeu, om curat. 

Am scuturat peste tine apã de Duh Sfânt, ploaie de Duh
Sfânt. Stai sub ea, copilul Meu, spalã-te cu ea, fiule. Te-am
ales ca sã Mã mângâi cu tine pe drumul Meu de la cer la pã-
mânt, cã vreau sã-Mi sfârºesc drumul ºi sã stau sã Mã odih-
nesc de osteneli. Te-am ales ca sã te înfierbânt cu focul Du-
hului Sfânt, care va arde totul dinaintea slavei Mele. Te-am
ales ca sã fii foc, sã fii flacãrã de Duh Sfânt, poporul Meu, ºi
sã Mã încãlzesc la flacãra ta la venirea Mea, cã sunt înfrigurat
de drum. E gheaþã ºi rece peste tot, ºi sunt înfrigurat ºi umblu
sã-Mi caut casã ºi cãldurã. Te-am ales, poporul Meu, sã-Mi fii
casã caldã ºi flacãrã de Duh Sfânt înaintea Mea la venirea
Mea. Cuvântul Duhului Sfânt s-a fãcut în tine carte peste ser-
barea de azi cu tine, fiule. 

Israele, Israele, mângâierea Mea, cãldura Mea, cãsuþa
Mea, cã Eu nu locuiesc în case fãcute de mâini. Israele, Israe-
le, cãsuþa Mea cea micã! Lãrgeºte-þi casa, fiule, cã Eu am cu
Mine mulþi prieteni din cer, ºi n-am unde sã poposesc cu ei pe
pãmânt. Pe toþi cei din cer i-am pus sã te ajute ºi sã te ocro-
teascã, dar sã crezi ce-þi spune Dumnezeu þie. Îþi dau, tatã, tot
ce-Mi ceri, dar cere-Mi. Îþi dau ºi ce nu-Mi ceri, dar stai
înaintea Mea cu mânuþele ridicate ºi cere-Mi sã vin, cã vin cu
tot ce am Eu bun ºi veºnic. Vin, cã este scris, fiule. Israele,
Israele, scoalã-te înaintea Mea, cãci Domnul tãu vine sã-ªi
plineascã împãrãþia Sa ºi domnia Sa. Amin. Duhul Sfânt, ca o
pasãre vine sã-ªi facã cuib la streaºina ta, în inima ta, în lu-
crarea ta, în viaþa ta. Duhul Sfânt este Domnul Mângâietorul.
El vine sã te învãluiascã ºi sã rãmâi veºnic în lucrare de Duh
Sfânt. El vine sã glãsuiascã ºi sã I se audã glasul. Intrã ºi tu,
poporul Meu, sub streaºina Duhului Sfânt, ca sã fii ocrotit,
fiule. El Se face þie streaºinã ºi casã ºi masã ºi mângâiere,
Israele iubit de Dumnezeu. Stai în sãrbãtoare, poporul Meu,
cã e vremea sã serbezi întru veacul Duhului Sfânt. 

Îþi doresc sã fii mare cu duhul, cu Duhul Sfânt, poporul
Meu. Sã nu te plictiseºti în sãrbãtoare. Sã serbezi, fiule, sã-þi
faci mângâiere de Duh Sfânt ºi sã nu te temi cu Duhul Sfânt,
cã El este cu tine. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt este cu tine, cu
tine în sãrbãtoare. Te-am ales ca sã Mã mângâi cu tine în lu-
crare de Duh Sfânt. Eu cu tine, ºi tu cu Mine, Israele. 

Iatã, am venit, cã vãd ºi ºtiu cã Mã aºtepþi, dar ºi Eu aº-
tept rodul tãu; aºtept, Israele, sã Mã fac rod în tine, fiule. Cu-
vântul Duhului Sfânt suflã peste tine, ºi când suflã, îl ia vân-
tul Sãu ºi îl duce în toate laturile, ca sã ia pãmântul Duh Sfânt.
Am ieºit sã semãn sãmânþã în pãmânt bun, ca sã creascã
sãmânþã bunã de mâncat, ºi sã vinã sã ia roade din ea nea-
murile pãmântului, cãci vântul Duhului Sfânt se duce ºi
vesteºte peste pãmânt. 

Eu vin curând, curând. Pace þie, Israele! Te binecuvin-
tez, poporul Meu, cu bucurie de Duh Sfânt ºi te sãrut, fiule,
cu cuvântul Duhului Sfânt. Binecuvântat ºi mângâiat ºi veº-
nic sã fii, popor al mângâierii Mele! Amin, amin, amin. 

20 mai/2 iunie 1996
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Duminica tuturor sfinþilor 

Rodul ascultãrii este bucuria credincioºilor. Noul Ierusalim este
ziua de odihnã a Domnului. 

UU n popas mic, fiilor. Însemnãm sãrbãtoarea tutu-
ror sfinþilor, poporul Meu, ºi pe Verginica în

mijlocul lor. Însemnãm cuvânt de sãrbãtoare. Amin. 
Israele, Israele, sãrbãtoare îþi doresc, fiule. Sãrbãtoare

sã fii tu pentru Domnul Dumnezeul tãu, precum El este pen-
tru tine; El ºi cu cerul Sãu de sfinþi.

Pace, fiule, pace drumului Meu spre tine, cã nimeni nu
ºtie sã-Mi facã Mie pace în tine aºa cum ºtiu Eu sã fac. Eu
ºtiu sã fac, dar sã fie, fiule, sã fie ce fac Eu. Pace în tine!
Acesta este drumul Meu spre tine. O, poporule scump, lu-
creazã tot ce-þi dau sã lucrezi. Luptã-te, fiule, sã poþi, luptã-te
cu atenþie. Mereu, mereu sã fii atent ce faci ºi ce lucrezi ºi
cum lucrezi, cã Eu Mã uit sã iau lucru din mâna ta, sã-l pot
pune pe masa Mea înaintea Mea. Lucrul tãu, Israele, numai
înaintea Mea sã fie bun de pus, sã fie ca o mireasmã bine-
plãcutã înaintea Mea. Se uitã Verginica dintre sfinþi, se uitã la
faþa ta, la lucrul tãu, la portul tãu, la mersul tãu, la timpul tãu,
se uitã ºi cerceteazã ºi se bucurã de truda Mea peste tine. Se
uitã în carte sã vadã cum te uiþi tu în ea ºi cum mãnânci tu din
ea. Se uitã Verginica, Israele, se uitã la tine, se uitã în casa ei,
cã tu eºti casa ei, ºi îþi rosteºte dintre sfinþi sã fii casã veºnicã,
Ierusalime, casã fãcutã de Dumnezeu, casã din pietre vii, aºa
cum Domnului Îi trebuie pentru sãlãºluire. 

O, poporule, sã fii al ascultãrii, fiule. Ascultã de cu-
vântul Meu ºi zideºte-l, poporul Meu, ºi zideºte-te prin el ºi
pune-l mereu temelie ºi dã-i înfãþiºare cereascã pe pãmânt.
Scoate din carte ºi vezi despre ascultare. Sã înveþi sã nu fii
rãsfãþat, sã fii ascultãtor, ºi ascultarea sã-þi fie rãsfãþarea. As-
cultã cu iubire, ascultã, popor al ascultãrii. Am pus peste tine
strãjeri. Ascultã, poporul Meu, cã ai de cine sã asculþi ca sã
asculþi de Mine. Sã nu le întristezi duhul, sã nu faci aºa ceva.
Sã faci din ei izvor de binefacere duhovniceascã peste tine. Sã
Mã iei pe Mine din ei, cã dacã vãd cã faci aºa, Eu Mã deºert
în ei, ca sã iei tu lucrare de ascultare între pãmânt ºi cer. Eu
de aceea am pus de strajã peste tine; am pus de strajã ca sã te
numesc popor al ascultãrii, Israele. Iubeºte pe Dumnezeu ºi
pe aproapele Meu ca pe Mine Însumi, ºi fii aproapele Meu
prin ascultare, mãi fiule. Vor sfinþii sã vadã ordine cereascã în
tine, Israele de la sfârºit, vor sã vadã ascultare de la tine spre
Dumnezeu, cãci rodul ascultãrii este bucuria ta. Dacã eºti ne-
cãjit, vezi, poate nu ai ascultare de Dumnezeu; vezi, poate nu
calci cu rânduialã înaintea Mea.

Fã-Mi sãrbãtoare în tine, poporul Meu. La sãrbãtoare e
bucurie, fiule. Fã-Mi bucurie în tine, Israele, cã Eu, copilul
Meu, numai bucurie voiesc peste tine. Te-am povãþuit sã nu
fii ascuns, sã nu fii tãcut, cã aceste fapte aduc tristeþe ºi tãcere
Mie în tine. Te-am învãþat sã nu te ascunzi, sã nu te înveleºti,
ca sã pot pãtrunde peste tine. Te-am povãþuit sã nu stai rãzleþ,
cã aceasta este lucrarea duhului potrivnic, care dã sã umble
prin poporul Meu. Cel rãzleþ, nu de neputinþã stã rãzleþ, ci de
duh de mândrie face aºa, ºi el nu ºtie de ce face aºa. Cel rãzleþ
nu iubeºte ascultarea, nu-i place cu ascultarea în paºii sãi, ºi
intrã sub duhul voinþei sale însãºi, ºi nu ºtie ce face. 

O, sutaºii Mei, sprijinul pe care Eu Mã bizui, îmbiaþi
oiþele sã stea în þarc, fiilor, cã scris este, sã nu pãrãsiþi statul
vostru laolaltã. Dacã vreo oaie nu se zoreºte în turmã, vedeþi
ce e cu ea. Dacã vedeþi cã s-a fãcut nãrãvaºã ºi dã cu capul
când te duci s-o îmbii, spuneþi lui Israel sã se roage pentru sã-

nãtatea duhului oii. Sã ºtiþi cã oile sunt însemnate de Mine.
Vedeþi sã ºtie ºi oile aceastã lucrare. Cercetaþi ºi strãjuiþi de
jur împrejur ºi învãþaþi pe oi sã nu se joace, ºi învãþaþi-le sã
pascã, fiilor; sã pascã ºi sã creascã ºi sã stea înaintea Mea. Eu
sunt Pãstorul, ºi Mã uit peste oi, ca sã le vãd. Sã le vãd unde
Mã uit, cã am învãþat pe Israel sã se strângã chiticele, chiti-
cele, ca sã le pot vedea acolo unde Mã uit Eu, acolo unde am
Eu de uitat. Dacã era sã Mã uit peste tot dupã oi, nu mai spu-
neam Eu sã se strângã oile grãmezi, grãmezi. Eu în lume nu
Mã mai duc, nu Mã mai uit. Eu Mã uit la ce este al Meu ºi
suflu viaþã peste ce este al Meu. 

Un picuþ de popas în tine, Israele. Sfinþii cerului sunt
serbaþi în cer ºi pe pãmânt, dar ei trag la tine, la ce am Eu, la
bunul Meu de pe pãmânt. Ei vin sã lucreze peste ogorul Meu,
sã-l ajute pânã la rod, ca sã fie masã de cer nou ºi de pãmânt
nou. Sã nu-þi trebuiascã altã masã, poporul Meu, cã asta e ma-
sa Mea. Lucrarea Mea cu tine e masa Mea cu tine, e casa Mea
cu tine. Iubiþi sãrbãtoarea Domnului cu voi. Bucuraþi-vã cu
Dumnezeu, ºi Dumnezeu, cu voi, cã e greu fãrã bucurii, po-
porul Meu. Sã nu stai fãrã bucuria Mea în tine, sã nu stai.
Te-am învãþat sã te bucuri ºi stând, ºi lucrând. Te-am învãþat
aºa de frumos! O, de ai ºti cât Mã uit ca sã vãd ce faci din cele
ce te-am învãþat! Desfaceþi sulul învãþãturii ºi vedeþi în el, ºi
vedeþi de voi ce faceþi ºi cum îl folosiþi ºi cum ascultaþi. Un
picuþ de popas fac, ca sã vã îndemn sã desfaceþi sulul învãþã-
turilor Mele ºi sã vã aºezaþi în ele, cã Eu voiesc sã vã dau
numai bucurii prin ascultarea voastrã, prin bucuria ascultã-
rii. Bucuraþi-vã ascultând ºi împlinind toate poveþele Mele.
Treziþi-vã unii pe alþii la lucrarea ascultãrii ºi a staturii du-
hovniceºti, fiilor. Împliniþi-vã, cã numai aripioare v-am dat
mereu, mereu, numai creºtere v-am dat. Duhul sfinþilor se co-
boarã peste voi, ca sã prindã duh în voi ºi sã lucreze sfinþii
peste voi cu ajutorul lor pentru voi. 

Roagã-te, Israele, sã vinã spre vedere slava Mea, dar
fã-te slavã pentru Dumnezeu, poporul Meu. Îþi dau tot ce tre-
buie sã ai. Fã-te slavã pentru Dumnezeu, poporul Meu. Sfinþii
s-au fãcut slavã ºi pe pãmânt, ºi sunt slava Mea ºi în cerul
sfânt, ºi vin sfinþii la tine sã te ajute, copile mic, sã te facã
slavã, fiule. Vreau sã fac din tine slava Mea la venirea Mea
cea cu slavã vãzutã. Israele, sã pricepi, fiule, ce voieºte sã fa-
cã lucrarea Mea cu tine. O, sã nu cauþi sã fii nepriceput. Cautã
sã fii deºtept, fiule. Verginica se uitã ºi se roagã Mie sã te ajut,
ºi se roagã la sfinþi sã te ajute. Lasã-te ajutat, Israele, cã nu-
mai proptele ai pe lângã tine. Fã din cuvântul Meu sãrbãtoare,
fã odihnã în tine cuvântului Meu, fã din tine zi de odihnã pen-
tru Dumnezeu, cã Eu aºa þi-am spus, cã tu eºti ziua Mea de
odihnã, ziua Mea de Paºti, ziua Mea de înviere, fiule. Pe tine
te serbeazã cerul ca fiu al învierii, Israele. 

Înviazã, înviazã, Noule Ierusalime, ºi stai cu slavã
înaintea Mea ºi rosteºte-Mi venirea, fiule, venirea cea vãzutã,
Ierusalime. Iatã, fântâna Mea din tine s-a fãcut râu peste pã-
mânt, aºa cum þi-am fãgãduit, ºi voi lucra mereu, sã dea peste
margini acest râu care vine din cer pe pãmânt, cã Eu am pu-
tere sã-l cresc ºi sã-l revãrs, ca sã fie apã vie de bãut înaintea
oamenilor care vor sã bea din apa Mea. Tu sã bei cel mai fru-
mos, tu sã fii cel mai iscusit când bei, cã tu eºti împãrþitor de
apã vie, fiule. Tu eºti martorul Meu ºi temelia Mea ºi piatra
pe care stau Eu ca sã cuvintez peste pãmânt. Tu eºti binecu-
vântatul Meu. Iarã ºi iarã rostesc peste tine binecuvântare ºi
pace þie, poporul Meu. Pace þie ºi sãnãtate, fiule, peste tot
Israelul! Sãnãtate de la Mine la tine, ºi de la tine la Mine! 

Israele, poporul Meu, duh de întãrire îþi dau. Ia, ca sã
ai. Amin. Ia, Israele, ia de la Dumnezeu, ca sã ai. Ia, fiule, ºi
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te întãreºte, cã Eu vãd greul vremii tale ºi vin sã te întãresc
mereu ºi nu te las fãrã mângâierea pe care þi-am promis-o.
Duhul mângâierii Mele sã fie cu tine ºi sã poarte în el tot ce
trebuie sã ai tu de la Mine. Pace þie, pace în tine, pentru Mine
ºi pentru tine! Am poposit în tine, Israele. Pace þie, pace þie,
pace þie! Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 1996

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Noul Ierusalim este poporul cãrãrii Domnului. Credinþa fãrã fapte
nu este credinþã. Rugãciunea sfinþilor români pentru þarã. Înnoire 

deplinã. Puterea nãdejdii în Dumnezeu. 

II erusalime, popor al Domnului, popor mititel de la
sfârºit! Þie îþi trebuie mângâiere, fiule mic. Duhul

Sfânt Mângâietorul vine peste tine cu mângâiere. Duhul Sfânt
Mângâietorul este fãgãduinþa pe care Eu, Domnul Iisus Hris-
tos, am lãsat-o peste cei ce Îmi urmeazã Mie prin lume. 

O, Ierusalime, Ierusalime iubit de Dumnezeu, încep cu
cuvântul pãcii. Pace þie, fiule, cã mare este lucrarea aceasta.
Pace þie, copile scump, cã pacea Mea peste tine te þine pe tine
tare ºi cu Mine. Sã cauþi tu, fiule, sã vezi cã dacã nu ai pace
în inimioarã, tu eºti moale, tu eºti plãpând, tu eºti firav, cã ºi
Eu tot aºa eram de lipsa pãcii când Mã purtam printre oameni
ca sã-i trag pe drumul cel adevãrat. Tot aºa eram ºi Eu când
Mã rugam la Tatãl ca sã punã omul pe cãrare, cã oamenii sunt
fãrã de cãrare ºi nu vor sã înveþe ce este cuvântul cãrare. Cu-
vântul cãrare înseamnã Dumnezeu, înseamnã pace ºi cer,
înseamnã cer nou ºi pãmânt nou, asta înseamnã cãrare în
limba cea dumnezeiascã. Oricât ar fi de anevoioasã cãrarea
aceasta, aceasta e cãrarea, fiilor, dar e frumoasã ºi e veºnicã
ºi e dulce, cãci ea înseamnã Dumnezeu. 

Pace þie pe cãrarea Mea, cãci Eu sunt cu tine, Ierusali-
me, ca sã nu te clatini, fiule, ca sã nu te clatine nimic ºi ni-
meni, popor al cãrãrii. Eu sunt calea, Eu sunt potecuþa ta, ºi
sã fii vrednic de ea, copile din Ierusalim. Ierusalim înseamnã
casa Mea, cetatea Mea, þara Mea ºi neamul Meu. Ierusalim
înseamnã poporul Meu care merge pe cale, pe calea Mea, pe
potecuþa cea subþire ºi pe care lumea n-o zãreºte, ºi dacã aude
de ea, n-o cautã, ºi dacã o cautã, n-o gãseºte. ªi chiar dacã o
gãseºte, nu apucã pe ea, cã omul e învãþat pe calea lui, nu pe
calea Mea, cãci pe calea Mea trebuie sã-L iubeºti pe Dumne-
zeu ºi sã învingi luptându-te cu duºmanii care vin din lãturi
sã abatã pe fiii cãrãrii de pe cãrare. Duºmani sunt mulþi, dar
mulþi sunt ºi ajutãtorii de pe cãrare, pe care Eu, Domnul, îi
trimit ºi îi aºez ca sã ajute pe fiii cãrãrii. 

Ierusalime, pace þie pe cãrare, ºi sã nu duci lipsã de pa-
cea Mea din tine. Pacea Mea þi-o dau, ºi s-o ai, cã Eu þi-o dau.
Eu vãd cã fãrã ea eºti plãpând, de aceea þi-o dau. Þi-o dau ca
s-o ai. Amin. Îþi dau duhul nãdejdii în cele fãgãduite de Mine
peste tine. Întãreºte-te în duhul nãdejdii, poporul Meu, cã sa-
tana, rãul cel ce-þi încearcã þie calea, dã sã-þi tulbure limpe-
zimea nãdejdii tale, ºi Eu vãd, copilul Meu, vãd ºi nu stau, ºi
lucrez peste tine întru Duhul Sfânt Mângâietorul, Care te în-
vaþã pe tine de la Mine. Nu te mira, nu te îndoi cã eºti mic, cã
eºti puþin; nu, tatã, nu te mira, nu te îndoi. Omul cuprins în
duhul lumii, oricât ar fi de deºtept în duhul lui, nu poate le-
pãda ce a învãþat el, nu-ºi poate lãsa nãravul lumesc ca sã te
înmulþeºti tu ºi ca sã fii mai mult decât eºti. Dar Eu, Domnul,
altfel voi lucra ca sã pot sã te fac mare. Am de lucru peste lu-
me, ca sã-i stric cãrãrile ei ºi sã-Mi vãdesc cãrarea Mea. Eu
le-am arãtat la oameni calea. Eu te-am nãscut pe tine din cu-

vântul Meu ºi te-am fãcut mãriºor prin cuvânt, fiule. Þi-am
dat sã mãnânci mult cuvânt, ºi dupã cum îþi era statul tãu, cu-
vântul Meu era cu gust bun sau cu gust rãu, dar cine s-a umilit
a mâncat cu gust ºi s-a fãcut mãriºor ºi a stat pe cãrare în
duhul umilinþei ºi a rãmas pe cale, ºi Eu îl hrãnesc ºi îl cresc
cu cuvânt ºi cu Duh Sfânt întru nãdejdea celor fãgãduite ºi îl
numesc poporul cel credincios întru cele fãgãduite de la
naºterea Mea între oameni ºi pânã acum. 

Te-am nãscut din cuvânt, ca sã arãt calea la oameni,
fiule. O, fiule, poporul Meu, M-am fãcut cãrare printre oa-
meni, ºi greu mai strãbãteam pe ea, greu, copilul Meu, greu,
ca ºi tine azi, poporule, urmaºul Meu de azi. ªi atunci îi nu-
mãram pe degete pe cei ce ºtiau tainica Mea cãrare, cãci Mã
fãcusem cãrare în lume, ºi lumea nu Mã cunoºtea ºi nu cre-
dea în Mine ºi nu ºtia ºi nu înþelegea de unde sunt ºi ce sunt
ºi cine sunt. Ca ºi azi, ºi atunci a fost. S-a uitat Tatãl Meu în
cartea proorocilor lui Israel ºi M-a gãsit pe Mine proorocit ca
sã vin din Fecioarã între oameni. ªi a nãscut Tatãl un vestitor
între oameni ºi l-a trimis înaintea Mea ca sã Mã vesteascã, sã
ºtie oamenii cã vin, sã Mã cunoascã oamenii cã sunt venit
între ei ca Mântuitor, ca Izbãvitor, aºa cum a trimis pe Moise
izbãvitor pentru Israel care gemea în Egipt sub robia apãsãrii
lui faraon cel pãmântesc, cãci Israel suferea pãcatul vânzãrii
de frate. Dureroasã era suferinþa lui, dar dureros era ºi pãcatul
lui înaintea dreptãþii lui Dumnezeu.

O, mãi poporul Meu, a trimis Tatãl Meu glasul Meu
înaintea Mea, ºi striga glasul Meu înaintea Mea: «Gãtiþi calea
Domnului! Drepte faceþi cãrãrile, cã vine Domnul!». Acela
era Ioan, rudenia Mea, care M-a vestit lumii, care M-a ºi arã-
tat lumii botezându-Mã pentru oameni, cãci am venit în chip
smerit, ca un om pentru oameni, aºa cum a fost trimis Moise
cãtre Israel cel ce pãcãtuise. Moise rãsãrise din poporul Israel
ca izbãvitor pentru Israel, ºi el a fost pilda Mea, a Celui ce
avea sã vinã din Tatãl pentru Israel, din cer pe pãmânt, mãi
fiilor. Ioan proorocul, fiul lui Zaharia ºi al Elisabetei, rudenia
mamei Fecioare, el s-a nãscut între oameni cu ºase luni înain-
tea Mea ºi a suferit din pruncie prigoanã de la oameni, ca ºi
Mine a suferit Ioan, cel ce M-a arãtat oamenilor prin botez,
prin botez ceresc. În ziua botezului Meu a vorbit Tatãl Meu în
cer ºi s-a auzit glasul Lui pe pãmânt, S-a auzit Tatãl Meu la
Iordan. Ioan M-a arãtat, ºi Tatãl a grãit din cer ºi M-a mãrtu-
risit cã sunt din cer, din Tatãl venit în Fecioarã, nãscut Om din
Fecioarã, dupã cum grãiserã proorocii Tatãlui Meu.

Am venit, poporul Meu, sã însemnez în tine serbarea
cereascã a zilei de naºtere a lui Ioan, cel ce M-a vestit, cel ce
M-a arãtat oamenilor prin botez. Ioan era glasul Meu, aºa
cum graiul proorocilor era graiul Tatãlui Meu. Ioan a pus
mâna sa pe creºtetul Meu, ºi Tatãl a rostit cu glasul Sãu din
cer: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit».
Ioan s-a fãcut cãrare pentru Mine. El a vestit cãrarea care se
va arãta oamenilor. Aºa ºi tu, poporul Meu micuþ, te-ai fãcut
cãrarea Mea pentru oameni, dar oamenii, ca ºi atunci, nu cu-
nosc glasul celui ce strigã în pustie: «Gãtiþi calea Domnului!
Drepte faceþi cãrãrile Lui!». Lumea e un pustiu fãrã ieºire,
fiilor, cã unde nu e Dumnezeu, e pustiu totul. ªi Mi-am fãcut
cãrare între oameni ºi te-am vestit pe tine, poporul Meu, mar-
torul Meu, martorul glasului Meu din cer pe pãmânt, ºi tu
mãrturiseºti aºa cum au mãrturisit cei ce au auzit la Iordan
glasul Tatãlui Meu din cer. Tu mãrturiseºti aºa cum au mãrtu-
risit Petru, Iacov ºi Ioan glasul Tatãlui Meu din nor, cãci se
coborâse nor ceresc pânã deasupra Mea, ºi din nor a glãsuit
Tatãl Meu cã Eu sunt Fiul Sãu, întru Care El binevoieºte pe
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pãmânt. Aºa ºi azi grãieºte Dumnezeu, ºi am vestit din nou
lumii, ca sã creadã lumea în Dumnezeu, Cel ce grãieºte pã-
mântului de ºapte mii de ani, de la începutul ºi pânã la sfâr-
ºitul veacurilor, aºa cum Eu am fãgãduit, ºi tu niciodatã sã nu
uiþi cã Tatãl este în Mine, ºi Eu, întru Tatãl când grãiesc þie,
poporule, martorul cuvântului Meu. O, poporule scump, vezi
tu de ce eºti iubit? Nu cã eºti tu tare, nu cã eºti tu bun, ci pen-
tru cã eºti poporul cuvântului Meu, aºa cum proorocii au grãit
întru Mine ºi au zis: «Nu prin putere, nici prin tãrie, ci prin
harul Meu». Amin. 

Ioan proorocul, Ioan Botezãtorul, care boteza oamenii
cu credinþa în Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu, Care a venit
din cer din Tatãl; Ioan, glasul Meu, sãrbãtoreºte cu Mine ºi cu
poporul Meu, sãrbãtoreºte în Israel cel din urmã, în cel fã-
gãduit lui Avraam, sãrbãtoreºte cu Israel cel ce aºteaptã cu
mânuþele întinse cea de a doua venire a Mea între oameni. ªi
Mã voi arãta în slavã mare, ºi Mã voi arãta lângã tine, poporul
Meu care Mi-ai vestit cuvântul Meu la oameni, cãci numele
Meu este Cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu ºtiai cum sã-Mi cro-
ieºti cãrarea venirii Mele, cã azi omul lui Dumnezeu nu mai
este ascultat ºi urmat de oameni. Omul cautã pe cei ce sunt cu
Dumnezeu, dar nu pleacã omul dupã Dumnezeu cu pasul
vieþii lui. Omul crede, dar nu face paºi cu viaþa lui. El zice cã
face paºi cu credinþa, cu inima, dar dacã nu faci cu viaþa paºi,
zadarnicã este credinþa ta, omule; zadarnicã, ºi tu nu crezi ce
spune Dumnezeu. Zadarnicã o aºa credinþã, zadarnicã, omule
care nu ºtii puterea credinþei. Credinþa fãrã lucrarea ei nu este
credinþã. Aceea este credinþã lumeascã, nu duhovniceascã.
Dacã tu, omule, crezi în Dumnezeu, aºa cum zici, aºeazã-te
sã împlineºti poruncile Lui, cã de aceea a lãsat Dumnezeu
cãrare pentru om ºi a scris pe piatrã cãrarea pe care trebuie sã
umbli. ªi dacã nu umbli pe ea, nu crezi în ea. Ea nu se încear-
cã. Ea trebuie crezutã ºi cunoscutã de cãrare, ºi strãbãtutã cu
stãruinþã ºi cu iubire ºi cu mare veghe, cãci din lãturi duhul
potrivnic se iveºte mereu ca sã-ºi facã ºi el lucrarea pentru
lãmurirea credinþei fiilor lui Dumnezeu, dupã cum este scris:
«Fericiþi cei ce rabdã pânã la sfârºitul rãbdãrii». 

Israele, Israele, cãrarea ta sunt Eu. Sã n-ai altã cãrare
afarã de Mine. Sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu, Israe-
le, cã nimeni nu Mã mai iubeºte, fiule Israele. Mã plâng la
tine, copile scump. Nimeni nu Mã mai iubeºte, nimeni pe pã-
mânt, nimeni. Nimeni nu mai face voia Mea, nimeni. S-a spe-
riat omul bisericii din lume, s-a speriat de tine ºi de Mine,
Care-þi sunt þie cãrare; s-a speriat ºi M-a fãcut duh rãu, aºa
cum M-a fãcut biserica lui Israel când am venit în ea ca
Mântuitor, ca binefãcãtor, ca luminãtor de la Tatãl ºi ca
potecuþã de mers spre Tatãl. S-a speriat omul bisericii ºi þine
calea pe la rãspântii, ca sã nu se trezeascã nimeni, ca sã nu
apuce nimeni pe cãrarea cea curatã.

S-a sculat nu demult cel mare care stã pe scaunul
bisericii din lume ºi a rostit în locaº sfânt împotriva poporu-
lui Meu pe care Eu îl hrãnesc prin cuvânt. Eu am auzit ºi
M-am luptat sã nu scriu acest cuvânt de ocarã, ºi am zis: Tatã,
iartã-l, cã nu ºtie ce zice; nu ºtie, Tatã, nu ºtie; nu ºtie, cã nu
vrea sã ºtie. S-a sculat mai-marele bisericii ºi a zis de fiii grã-
dinii Mele cã sunt derbedei. „Derbedeu“ în limba Mea ro-
mâneascã înseamnã om care-ºi pierde vremea, om fãrã rost
pe lume, om fãrã cãpãtâi. A auzit Tatãl Meu din cer acest cu-
vânt: „derbedeii de la Pucioasa“. Aºa a vorbit mai-marele
bisericii în biserica lui.

O, omule al bisericii, tu eºti acolo sã vesteºti pe Dum-
nezeu oamenilor. Tu eºti acolo sã vesteºti cãrare pentru oa-

meni, sã vesteºti Evanghelia, nu sã defaimi pe fiii care iubesc
cãrarea Mea ºi viaþa Mea în ei. O, omule al bisericii, e mult
de când defaimi truda Mea de la cer la pãmânt, ºi Eu Mã rog
înaintea Tatãlui ºi spun: Tatã, iartã-i, cã ei nu ºtiu ce fac, nu
ºtiu oamenii bisericii cã Eu am venit sã scot biserica din
beznã. 

Mã roagã cerul României, Mã roagã sfinþii României ºi
Îmi spun: „O, Doamne, uitã-Te în România ºi vezi ce au
ajuns locaºurile afierosite pentru sfinþenie! Scoalã-Te,
Doamne, ºi rãscumpãrã biserica ºi truda noastrã rãs-
plãteºte-o, cã cezarul s-a îmbrãcat cu veºminte de sfinþenie,
ºi nu se mai vede cãrarea Ta cea sfântã, cea din cer între
oameni. Nu mai are cine sã arate omului cãrarea. Scoalã-Te,
Doamne, ºi rãscumpãrã sângele nostru ºi dã platã credinþei
noastre ºi curãþeºte locaºurile afierosite sfinþeniei Tale,
Doamne. Scoalã-Te cu mila Ta peste România ºi risipeºte
necredinþa, ºi fã cale cuvântului Tãu cel venit pe nori, ºi
ºterge pãcatele bisericii ºi biruieºte, Doamne, cu înþelepciu-
nea Duhului Sfânt peste înþelepciunea veacului acesta, care a
pãtruns pânã ºi în locaºul sfinþeniei Tale. Întãreºte pe po-
porul Tãu cel mic, întãreºte biserica Ta cea vie prin cuvântul
Tãu, ºi aºeazã sfinþenie peste România, ºi din ea sã faci cã-
rare de Duh Sfânt peste popoarele fãrã cãrare, fãrã Duh
Sfânt pe pãmânt. Ajutã-i pe cei ce poartã cuvântul Tãu, venit
din cer pe pãmânt. Ajutã-i, cã ºi noi, cei ce stãm înaintea Ta
pentru România, ºi noi în numele Tãu îi ajutãm ºi îi ocrotim
cu harul Tãu ºi cu darurile Tale cu care ne-ai îmbrãcat la
credinþa noastrã. O, Doamne, pleacã cerurile ºi biruieºte
pentru România, cã ea este fãclia Ta, care va lumina toate
neamurile pãmântului ºi pe Israel, poporul Tãu în care Tu
Te-ai mãrit în veacuri ºi prin prooroci, ca sã Te mãreascã pe
Tine împãraþii ºi neamurile pãmântului. Împlineºte, Doamne,
fãgãduinþa Ta pentru veacul cel nou, pentru întoarcerea Ta
între oameni, pentru cer nou ºi pãmânt nou ºi om nou, dupã
chipul ºi asemãnarea Ta. Iartã-l pe omul fãrã de cãrare ºi
aratã-Te lui ca sã-i spui: «Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa ºi
veºnicia». O, Doamne, ascultã rugãciunile sfinþilor cerului
Tãu ºi împlineºte, Doamne, voia Ta pe pãmânt, întru lucrare
de cer nou ºi de pãmânt nou, loc al pãcii ºi al dreptãþii veº-
nice. Amin.“ 

O, Ierusalime, aºa se roagã sfinþii României la scaunul
Treimii cereºti. Roagã-te ºi tu cu ei, întru rãbdare, cã milã
Mi-e de om, mãi fiule Ierusalime. Se roagã Avraam, copilul
Meu, se roagã sã împlinesc fãgãduinþa cea fãcutã de Mine lui.
Se roagã cerul. Roagã-te cu cerul, Ierusalime. Roagã-te, fiule,
cã rugãciunile bisericii din lume, care te defaimã pe tine, po-
por al cuvântului Meu, ce sã Mã fac Eu cu rugãciunile celui
ce nu crede în venirea Mea? Venirea Mea e în pregãtire, dar
oamenii bisericii n-au timp sã creadã. La ei am venit, cã era
sã fie ai Mei, dar ei nu M-au primit, ºi spun cã sunt fãrã
cãpãtâi, cã sunt „un pierde-vreme“ prin poporul cuvântului
Meu. Dar Eu sunt Dumnezeu în cuvânt, sunt Dumnezeu Cu-
vântul, ºi omul bisericii nu are înþelepciune, nu are timp sã în-
þeleagã. S-a îmbrãcat în haina bisericii om strãin de viaþa cea
întru Mine, om care nu înþelege sfinþenia, om care iubeºte sla-
va deºartã, slava care vine de la om ºi nu de la Dumnezeu.
Slava de la Dumnezeu este sfinþenie în trup, este sãrãcie de
duh, este umilinþã ºi înþelepciune cereascã ºi Duh Sfânt lu-
crãtor de slavã cereascã pe pãmânt. 

O, poporul Meu, plâng cu tine, fiule. Nimeni nu Mã
mai iubeºte pe pãmânt, nimeni nu mai face voia Mea, nimeni.
S-a speriat omul bisericii din lume ºi s-a supãrat pe Mine ºi
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pe tine ºi M-a fãcut duh rãu, aºa cum M-a fãcut biserica lui
Israel la prima Mea venire. Cine nu te primeºte pe tine, po-
porule, trimisul Meu, acela nu Mã primeºte pe Mine, ºi Eu
încã Mã rog Tatãlui ºi spun: Tatã, iartã-i pe cei potrivnici
Nouã, cã aceºtia nu ºtiu ce fac. Aºa sã te rogi ºi tu, poporul
Meu, cã tu eºti poporul rugãciunii cea poruncitã de Mine ca
sã fie în tine. Iartã-i pe cei mari care te defaimã pentru numele
Meu pe care-l porþi. Tu eºti mic ºi poþi sã ierþi, cãci cel mic
nu poate face nici un rãu. Roagã-te la Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt sã ierte pe tot omul care nu ºtie ce face, care nu ºtie ce
zice, cã mare este întunericul acestui veac, mare, fiule, ºi nu
mai este sfinþenie pe pãmânt. Ba chiar nici în locurile sfinþite
nu mai este sfinþenie, nu mai este, ºi plâng cu tine, fiule Ieru-
salime, plâng de dorul omului, de lucrul mâinilor Mele, pe
care nu-l mai pot gãsi ca sã suflu peste el ºi sã-l repar ºi sã-l
aºez în loc veºnic ºi în viaþã veºnicã. Dar de tine Mã bucur,
Israele mic, Ierusalime mic, ºi vin peste tine cu Duhul Sfânt
al mângâierii, fãgãduinþa pe care Eu am lãsat-o când M-am
înãlþat la Tatãl, cã iatã, sunt în cuvânt peste tine ºi îþi aduc
din cer viaþã ºi putere ºi pace cu Mine, fiule, poporul Meu.
Bucurã-Mã ºi tu, cã sunt un Dumnezeu fãrã de mângâiere.
Mã mângâi cu sfinþii ºi cu îngerii, dar durerea pentru om Mã
amestecã cu durerea.

Israele, Israele, credinþa ta în venirea Mea, în lucrarea
Mea, credinþa ta este mângâierea Mea ºi nãdejdea Mea prin
nãdejdea ta în cele fãgãduite prin Scripturi, pentru cer nou ºi
pãmânt nou înaintea Mea, pentru om nou. Învaþã mereu lu-
crarea cea cereascã de om nou. Eu, Domnul Iisus Hristos, de
aceea am fost trimis de Tatãl, ca sã se vadã de om omul cel
nou pe care Tatãl îl aºteaptã sã-l îmbrace în veºnicie ºi în
viaþã de Eden pe pãmânt. Veacurile au apus. Acum e veacul
Domnului, ºi de aceea Dumnezeu S-a fãcut cuvânt peste vea-
curi, peste pãmânt, cãci pãmântul îºi aºteaptã hãinuþa lui cea
nouã, la care Eu ºi cu sfinþii ºi cu îngerii ºi cu tine, poporul
Meu, lucrãm hãinuþa nouã, cer nou ºi pãmânt nou, loc al pãcii
ºi al dreptãþii. Tu nu pricepi destul de bine lucrarea cea tainicã
a lui Dumnezeu. Lucrarea Mea cu tine n-o pricepi îndeajuns
de bine, dar Eu lucrez, ºi Îmi trebuie om credincios, popor
credincios în fãgãduinþele Mele, cãci cele din Dumnezeu nu
se lucreazã ca cele fãcute de oameni pe pãmânt. 

Tu, Ierusalime mic, nu te teme, tatã. Mereu vin ºi îþi
spun: nu te teme, tu, cel ce crezi în fãgãduinþele lui Dumne-
zeu împlinind viaþa cea de Eden pe pãmânt. Mai trudeºte o
clipã, fiule credincios, cãci împãrãþia lui Dumnezeu, care vi-
ne pe pãmânt în chip vãzut, te va cuprinde în ea fãrã de ves-
te, ºi fericirile cele fãgãduite de pe vârf de munte þi se vor da
þie, cel ce ºtii sã crezi în ele, în cuvântul Meu cel sfânt. Nu te
teme în neputinþele tale. Ele nu sunt mai tari decât Mine,
Domnul Dumnezeul tãu, în Care tu crezi ºi pe Care Îl aºtepþi
ºi Îl strigi spre tine. Eu vin, cã este scris sã vin. Vin, poporul
Meu, vin la tine, tatã, vin la cei ce Mã aºteaptã, vin sã le ºterg
suspinul de pe inimi, vin sã le plãtesc rãbdarea ºi aºteptarea
ºi credinþa lor. 

Israele, Israele, învaþã-te bine sã Mã aºtepþi, fiule
scump, învaþã-te cum sã Mã aºtepþi, învaþã-te frate pe frate ºi
urmaþi cãrãrii Mele cu cãlãuzã în faþã, fiilor. Din loc în loc am
pus în fiecare loc cãlãuzã, aºa cum pe calea lumii sunt semne
de arãtare a drumului ºi a felului drumului. Cãlãuza pusã de
Mine e semn pe cãrare. Urmaþi cãrãrii Mele cu cãlãuzã în
faþã, fiilor. 

Israele, Israele, sã dai gust bun rugãciunii tale spre cer,
aºa cum Eu pun gust bun în cuvântul Meu þie, ca sã mãnânci

cu gust ºi sã ai gust bun ºi ceresc, sã ai inimã cereascã, în care
sã-Mi aºez Eu masa cuvântului Meu în loc frumos, fiule. Dã
gust bun rugãciunii tale spre cer. Dar aceasta este o lucrare
mare ºi frumoasã, tatã, ºi ca sã fie frumoasã, sã n-o amesteci
cu mândrie, sã n-o amesteci cu neascultare, cu neaplecare, cu
semeþie sã n-o amesteci. Cu împrãºtiere de minte, cu împrãº-
tiere de staturã cereascã sã n-o amesteci. Sã n-o amesteci cu
lumea, copilul Meu, cã suspin din greu când te vãd cu mâna
pe lume, ºi rabd ca un Dumnezeu amestecarea ta, cã multe le
poþi face fãrã omul lumii, dar nu vrei cât poþi. Eu aºtept sã pot
sã te deosebesc de tot de lume. L-aº face creºtin ºi pe omul
lumesc, dar nu vrea omul lumesc. Eu te aºtept pe tine, fiule,
sã fii de ajuns de ceresc ca sã pot lucra peste om, ca sã pot
înnoi lumea, Israele, unealta Mea de la sfârºit. Uitã-te în su-
lul cãrþii ºi vezi cum te-am învãþat sã lucrezi pe cãrarea Mea,
ºi dacã nu lucrezi aºa, sã nu fii mofturos, sã nu fii pretenþios,
cã Dumnezeu este Domnul dreptãþii, Israele. Câtã grijã ai tu
de Mine ºi de cãrarea Mea, aºa ºi Eu, fiule, am de tine grijã.
Ai grijã de Mine, Israele, ca sã-Mi faci loc sã am ºi Eu grijã
de tine. Vino, tatã, spre înnoire deplinã, cã înnoirea ta este
aºteptatã de ºapte veacuri, Israele, fiule mic. 

O, poporul Meu cel hrãnit de cer, ai grijã de pacea grã-
dinii Mele, ca sã te pot hrãni din cer, ca sã pot veni spre tine.
Învaþã bine aceastã lege a pãcii peste grãdina cuvântului Meu.
Fã voia lui Dumnezeu, copile din Israel, cã fiii grãdinii Mele
se roagã Mie pentru tine. Sã nu-i îngreuiezi. Ajutã-i cu împli-
nirea cuvântului Meu peste tine, peste viaþa ta, peste purtarea
ta, iar duh de nepãsare nici sã se pomeneascã în Israel. Dã
gust bun vieþii tale cu Dumnezeu, cã Eu am avut gust bun cu
viaþa Mea între oameni.

Israele, struguraºul Meu, sã fii copt, sã te coci bine,
tatã, sã fii dulce ºi plãcut la gust ºi la miros ºi la vedere, fiule.
Dã putere nãdejdii tale în Dumnezeu, cã Domnul are nevoie
ºi de puterea ta, ºi de truda ta. Sã nu fii învãþat de-a gata, aºa
cum zic unii: „Lasã, cã are grijã Dumnezeu!“. Tu trebuie sã
lucrezi altfel, fiule. Tu trebuie sã ºtii sã ai grijã de Dumnezeu
în tine, sã aibã Domnul loc prielnic în tine, sã aibã Domnul
plãcere sã stea în tine ºi cu tine. Sã nu fii mofturos, sã nu fii
posomorât, sã cauþi sã stea Domnul cu plãcere în tine ºi cu
tine. 

Israele, Israele, sã ai nãdejde în Dumnezeu, poporul
Meu. Sã ai nãdejde fãcând voia Mea în duhul ºi în trupul tãu,
ºi aºa sã ai nãdejde în Dumnezeu. Iubeºte rugãciunea cea cu
gust bun, fãcând voia Duhului Sfânt în trupul tãu, ºi va avea
gust plãcut rugãciunea ta cãtre cer. Eu te iubesc, poporul
Meu, ºi stau lângã izvor ºi scot apã ºi te adãp ca un bun, ca
un pãstor pe oi. Sã nu te abaþi de la izvor, Israele. Eu sunt cu
izvorul lângã tine ºi dupã tine, ca sã-þi dau sã bei ºi sã te rã-
coreºti ºi sã mergi pe cãrare, cã dulce e cãrarea Mea. Duhul
Sfânt Mângâietorul Se scuturã peste tine, ca sã ai Duh Sfânt.
Creºti, tatã, în Duhul Sfânt, creºti, copilul Meu, cã Duhul
Sfânt voieºte sã Se facã slavã vãzutã peste tine. Creºti, copile
Israele, ºi sã nu te temi cu Domnul Dumnezeul tãu. Creºti as-
cultând, creºti împlinind pe Duhul Sfânt în tine. Creºti ºi ia
gust plãcut ºi stai înaintea Mea cu mânuþele ridicate, ºi creºti
în Duhul Sfânt. Amin. 

Sã nu lucrezi nimic fãrã de Mine, Israele, nimic, tatã,
ºi toate lucrurile tale sã fie duhovniceºti. Fii duhovnicesc, ca
toate ale tale sã fie duhovniceºti ºi toate ale tale sã vorbeascã
despre Domnul Dumnezeul tãu. Eu iar îþi spun: Pace þie! Pa-
cea Mea, Israele, s-o ai în tine ºi cu tine lucrând. Duh de în-
tãrire, duh de sãnãtate, Duhul Sfânt sã punã peste tine toate
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darurile vieþii cea fãrã de sfârºit ºi sã te faci locaº al Duhului
Sfânt. Mulþumire sã aduci pentru Domnul, Care Se dã þie hra-
nã. Aºeazã-te sã-L ceri, ºi dupã ce Se dã þie, aºeazã-te sã-I
mulþumeºti pentru cã S-a lãsat dat þie. Vino, tatã, spre rugã-
ciune de cerere ºi de mulþumire, aºa cum Eu am crescut înain-
tea Tatãlui Meu lucrând lucrãrile Lui înaintea oamenilor, cã te
aºteaptã cerul întru lucrare vãzutã de Duh Sfânt. Amin, amin,
amin. 

24 iunie/7 iulie 1996

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Taina cerului pe pãmânt. Lucrarea lui antichrist stricã mintea omu-
lui. Omul lumesc rãstãlmãceºte Scripturile. Bucuria vremelnicã a
omului. Proorocie pentru lucrarea vie a arhiereului Irineu. Prooro-

cie pentru credinþa poporului Israel cel dupã trup. 

TT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt Îºi lasã pacea peste grã-
dina cuvântului. Coboarã Domnul, Ierusalime.

Cobor cu sobor de ucenici. Amin. Vin cu sãrbãtoare ºi cu
apostolii Mei în sãrbãtoare gãtitã de cer peste Israel. 

Pace þie, Ierusalime! Pace grãdiniþei cuvântului Meu!
Pace vouã, ucenicilor care staþi înaintea Mea, cãci sunt dea-
supra, sunt cu voi, sunt cu ucenicii Mei cu care am umblat
printre oameni acum douã mii de ani. Sunt cu ei în Israel. 

O, poporul Meu, cine cunoaºte taina vieþii? Pe cine mai
poþi sã întrebi sã-þi spunã de taina vieþii? Ucenicii Mei sunt
vii ºi lucreazã întru taina vieþii, cãci Eu aºa am spus: «Cel ce
crede în Mine viu va fi în vecii vecilor». 

O, Ierusalime, fiule de azi, ce frumos este sã lucreze
cerul cu pãmântul, iatã ce frumos este! Taina cerului pe pã-
mânt, aceastã tainã n-o mai înþelege nimeni, nimeni de pe pã-
mânt. Nu mai crede omul aºa cum credea odatã, nu mai crede
omul de azi. Se roagã omul la sfinþi, dar despre taina vieþii nu
mai ºtie omul. Era odatã, era demult, cã acum omul nu mai
crede ºi nu mai vede; era cã mergeau sfinþii pe cale cu omul
ºi îl ajutau pe om ºi vorbeau cu el, cã era omul credincios, ºi
avea omul pe Dumnezeu peste inima lui, peste viaþa lui.
Acum omul e deºtept în duhul lui, ºi nu mai au sfinþii loc lân-
gã om ca sã se vadã taina cerului pe pãmânt, cerul cu omul pe
pãmânt, cã pãmântul a fost pãrãsit de om, dar omul nu înþele-
ge cum aºa ceva. Omul nu mai are minte, mãi fiilor. S-a stri-
cat omul la minte ºi el zice cã s-a fãcut deºtept, mai deºtept
decât strãmoºul sãu cel credincios, cel ce era cu cerul pe pã-
mânt. O, cã Mã uit pe pãmânt, Mã port cu ucenicii ºi cu sfinþii
peste tot ºi vãd ce este peste oameni. Îºi creºte omul copilul
ºi îl bagã la ºcoala omului, ºi când sã fie bun de lucrul cel
sfânt, îl dã la ºcoalã înaltã, ca sã iasã om mare pe pãmânt, ºi
se duce sã facã altceva. O, fiilor, erau odinioarã oameni mari
în Dumnezeu, ºi aceia ºtiau ce au de fãcut pe pãmânt, cã Eu
aºa am spus omului: «Þi-am dat raiul sã-l pãzeºti ºi sã-l lu-
crezi, omule». Fiilor, fiilor, pe unde se mai vede azi aceastã
lucrare rostitã de Dumnezeu? Se duce omul sã-ºi dea copilul
la ºcoala omului, ca sã scape copilul de muncã. Îl dã la ºcoalã,
ca sã nu rãmânã prost copilul lui, ºi când sã mãnânce bietul
copil, îºi ia geanta ºi se duce la cel ce lucreazã pãmântul, ca
sã-ºi facã rost de hranã pentru trup, de viaþã pentru trup.
Omul ºi-a pãrãsit îndeletnicirea de la Dumnezeu, a vieþii cea
pentru trup, ºi a învãþat altceva omul. Mãcar sã fi mers sã
vesteascã om la om pe Dumnezeu, aºa cum au fãcut ucenicii
Mei cu care Eu azi vin pe pãmânt ºi stau în sobor de odihnã
cereascã în cuvânt ºi în lucru de cer pe pãmânt. 

O, poporul Meu, omul s-a stricat la minte; demult, de-
mult s-a stricat, ºi omul stricã la minte pe om. Se stricã om pe
om la minte ºi nu ºtie omul ce are de fãcut. Mai bine era sã
facã omul ce i-am spus Eu sã facã. I-am spus sã lucreze pen-
tru hrana trupului sãu ºi sã slujeascã lui Dumnezeu cu ale
sale, iar Eu cu ale Mele sã-l slujesc pe om. Unul pentru altul
sã fi lucrat, cer pentru pãmânt, ºi pãmânt pentru cer; Dumne-
zeu pentru om, ºi omul pentru Dumnezeu, ºi ar fi fost Dum-
nezeu Domn, ºi n-ar mai fi fost omul domn. Avraam n-a fost
domn, Moise n-a fost domn, ucenicii Mei n-au fost domni pe
pãmânt, ºi erau apostoli ºi slujitori, erau slugile Domnului, ºi
Domnul le slujea lor, ºi lucra cer pentru pãmânt, ºi pãmânt
pentru cer, ºi îºi dãdea pãmântul rodul sãu, cã de aceea a fost
pãmântul fãcut, ca sã aibã omul lapte ºi miere, mamã hrãni-
toare pentru om. 

Se duce omul la ºcoalã ºi se face domn. Pleacã copilul
de la pãrinþi ºi învaþã carte de la om ºi se uneºte cu neam
strãin de neamul pãrinþilor lui, ºi îºi stricã neamul, ºi îºi stricã
mintea cu uneltele omului, cu ºtiinþele omului, ºi omul nu mai
este om. 

O, poporul Meu, Eu am venit cu aceastã lucrare pe
pãmânt ca sã mai însãmânþez o datã pãmântul cu sãmânþa cu-
vântului Meu, aºa cum am mai fãcut o datã, cã Mi-am ales o
mânuþã de ucenici, ca ºi azi, ºi i-am umplut de harul Duhului
Sfânt ºi i-am uns cu ungere din cer, ca sã ºtie ei din cer lucru
ceresc peste pãmânt, ºi au vestit ei peste tot pãmântul împã-
rãþia cerurilor pe pãmânt, ºi pe Dumnezeu cu oamenii pe pã-
mânt, întru tainã de cer unit cu pãmântul. Cine, tatã, cine mai
ºtie azi aºa ceva? Cine, poporul Meu? Omul crede cã pãmân-
tul este al lui. Se bate om cu om, se judecã om cu om pentru
pãmânt, iar în alt fel, omul fuge de pãmânt, fuge ºi se face
domn cu ºcoalã, ca sã scape de pãmânt ºi sã facã altceva pe
pãmânt. Iatã, ºi ucenicii Mei cu care Eu sunt venit în sobor de
serbare cereascã, ºi ei au pãrãsit lucrul pãmântului, lucrul lor
l-au pãrãsit la chemarea Mea, dar au luat în pumni sãmânþã
din cer ºi au semãnat peste tot pãmântul împãrãþia cerurilor,
ca sã ºtie omul de peste tot taina cerului pe pãmânt, taina ce-
rului cu pãmântul. 

O, fiule din poporul Meu, ce fãceai tu, tatã, dacã ar fi
trebuit sã mergi ºi iar sã mergi prin greu ºi prin necazuri de
tot felul, ca ucenicii Mei pe pãmânt, ca sã semeni peste tot
împãrãþia cerurilor ºi pe Mine în oameni? Ce fãceai, fiule? Te
duceai, oare? Nu te duceai, tatã, cã tu eºti sãrãcuþ de toate, ºi
de aur, ºi de putere, ºi de traistã, ºi de toiag, ba chiar ºi de cre-
dinþã, fiule, ba chiar ºi de curaj, cã azi împãraþii pãmântului
sunt goi de înþelepciune, ºi nimeni nu te-ar fi primit pe tine cu
vestea cea de veac nou. Azi umblã satana, fiule, umblã pe pã-
mânt, îmbrãcat în hainã vopsitã pe care scrie „Dumnezeu“,
umblã cu buzunarele pline de aur ºi de argint, ºi se bagã peste
tot, pânã ºi în locurile sfinþite Mie, sfinþite de sfinþi ºi de pã-
rinþi, ºi urâciunea pustiirii în loc sfânt, vestitã de prooroci, es-
te mai mare decât scrie în Scripturi, cã omul de azi e domn cu
ºcoalã mare ºi e deºtept în lucrul cel potrivnic lui Dumnezeu,
ºi îl înºealã pe cel slab ºi îl trage la lucrare fãrã Dumnezeu. 

O, poporul Meu, sã fugi de omul plin de ºcoalã, plin de
avuþii, plin de deºteptãciunea lui, ºi care dã sã-þi spunã þie ce-
va despre Dumnezeu. Sã fugi, sã fugi departe de omul cel în-
velit în slavã deºartã, în slavã omeneascã. Sã fugi, fiule, sã
fugi ºi sã stai sãrac de duh înaintea Mea ºi sã iubeºti un sin-
gur Duh, Duhul lui Dumnezeu, Care te face ca Avraam, ca
Moise, ca Mine, fiule. 

Se fac oamenii domni ºi se mai duc ºi la bisericã. Eu
ºtiu de ce se duc aceºtia la bisericã, dar omul cel mic nu ºtie.
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Omul cel mic îºi lucreazã pãmântul cu drag ºi cu iubire ºi cu
bucurie, ºi în ziua serbãrii Mele se duce la bisericã, se duce la
Domnul, Care-i dã ploaie ºi cãldurã ºi rãcoare ºi vãzduh bine-
cuvântat. O, poporul Meu, dar nu mai vãd om mic pe pãmânt.
Aceia sunt acum în cer ºi sunt sfinþi ºi plâng cu Mine de ceea
ce este pe pãmânt. Pe pãmânt e jale mare. Nu mai vezi om
mic, ci om mare. Nu Se mai înþelege Dumnezeu cu omul, ºi
omul, cu Dumnezeu, cãci cel ce nu-ºi pãrãseºte ograda se
scoalã de dimineaþã ºi îºi lucreazã pãmântul ºi îºi scoate rod,
ºi îºi vinde rodul la cel ce are aur, ºi cu aurul îºi face ºi el îm-
pãrãþie pãmânteascã, ºi nu mai vãd om mic pe pãmânt. Numai
om mare în duhul lui, numai om fãrã Dumnezeu. Nimeni nu
iubeºte sãrãcia, iar bogãþia îl pierde pe om, ºi omul nu vede
cum piere sub bogãþia lui. 

Poporul Meu, poporul Meu, sã iubeºti sãrãcia, fiule
scump, cã ºi Eu am iubit-o, copilul Meu. Sã nu-þi trebuiascã
bogãþie, cã Eu iatã ce spun azi: omului nu-i trebuie bogãþie,
n-are ce face cu ea. Dar omul nu mai ºtie taina vieþii. Tot
omul a învãþat bine taina morþii. Aºa de bine a învãþat-o cã nu
mai are urechi sã audã de pe undeva ce este taina vieþii. Eu
era sã fiu comoara omului. Nimic nu trebuia sã aibã omul,
nimic, decât pe Dumnezeu.

Poporule tatã, tu nu puteai, fiule, sã faci aceastã lucrare
de vestire a lui Dumnezeu cu oamenii, ºi de aceea M-am fãcut
cuvânt înaintea ta ºi te-am ajutat sã-l poþi da oamenilor din
loc în loc, ca sã-ºi aminteascã omul de Mine, Dumnezeu, Ca-
re am fãcut cerul ºi pãmântul, vãzut ºi nevãzut, cã iatã taina
Mea cea necuprinsã de mintea ºi de vederea omului, cã este
cer ºi vãzut, ºi nevãzut; este pãmânt ºi vãzut, ºi nevãzut, cã
Eu am fãcut cerul ºi pãmântul, ºi am fãcut pe cele vãzute ºi
pe cele nevãzute, dupã cum este scris. 

Israele fiule, Mã rãcoresc, tatã, când vorbesc cu tine,
Mã rãcoresc cã am cu cine vorbi pe pãmânt. Tu eºti rãcoarea
Duhului Meu. Mã rãcoresc vorbind cu tine, fiule. Omul nu
mai are nevoie nici de cele vãzute ale Mele, ºi de aceea ºi-a
fãcut altele, fãcute de el, ºi se uitã la ele ºi le vede ºi le aratã
om la om, ºi nu se mai uitã la cele vãzute ale Mele. A luat din
cele create de Mine, a luat omul ºi a fãcut din ele lucrul mâi-
nilor lui, ºi s-a fãlit, ºi s-a stricat la minte omul. Eu fãcusem
tot ce trebuie sã aibã omul Meu, ca sã fie omul om al lui
Dumnezeu, dar omul s-a smuls din binele Meu ºi ºi-a fãcut
þarã nouã, ºi þara omului se numeºte Babilon. Din Babilon
l-am scos pe Avraam, ºi am rãmas cu el dacã l-am scos. Din
Babilon te-am scos pe tine, poporul Meu, ºi am rãmas cu tine
dacã te-am scos. O, ce am fãcut Eu pentru tine, fiule al lui
Avraam! Te-am fãgãduit încã de pe atunci ca sã fii fiul cel
mai mic al lui Avraam, fiu al fãgãduinþei Mele. 

O, copilaº de la sfârºit, ce fãceai tu, fiule mic, dacã ar
fi fost sã te trimit, ca ºi pe apostolii Mei de atunci, sã mergi
sã semeni pe pãmânt sãmânþa Mea de împãrãþie cereascã?
Iatã, M-am dus Eu. M-am fãcut cuvânt în tine, poporul Meu,
ºi am plecat cuvântând peste pãmânt. Tu nu puteai, tatã. Vre-
mea e rea de tot, drumul e mare, nu e drum, ºi Eu n-am voit
ca tu sã fii prins ºi strivit de valurile mãrii, cã scris este: «Ma-
rea va ieºi din matca sa», ºi aºa este, precum s-a scris. ªi te-am
þinut pe vârf de munte ºi te-am fãcut, fiule, cetate întãritã, ºi
M-am fãcut zid în jurul tãu, ca sã nu fii lovit de nimic rãu. Eu,
Domnul, sunt zid în jurul tãu, Eu ºi cu cerul Meu. Eºti încon-
jurat de cer, Ierusalime, de cerul cel nevãzut al Meu. Eºti în-
conjurat de sfinþi, Israele mic. Eºti îmbrãcat în giulgiul puterii
Mele, cã tu eºti mic ºi neputincios printre oamenii vremii tale,
ºi puterea Mea stricã din jurul tãu puterea cea rea a omului cel

pãmântesc. Iar Eu, Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, Eu
merg ºi nu stau, merg ºi vestesc lucrarea Mea cu tine, ca sã
ºtie tot pãmântul cã Eu sunt în lucru cu tine peste lume; sã ºtie
aºa cum ºtiau popoarele de pe pãmânt în vremea când Eu
eram cu mânã tare cu Israel, poporul Meu cel de la început.
Ucenicii Mei au suferit mari dureri, ca ºi Mine au suferit. Am
suferit ºi Eu, au suferit ºi ei, ºi alþi urmaºi ai Mei ºi ai lor,
numai sã nu suferi tu azi, cã tu, cel de azi, eºti cel aºteptat sã
fii ºi sã plineºti rãbdarea ºi aºteptarea în care au trudit toþi cei
de pânã la tine care au crezut în taina lui Dumnezeu pe pã-
mânt, în viaþa lui Dumnezeu în om. Aºteaptã cerul sã fii mã-
riºor ºi împãrþitor; aºteaptã toþi cei care au aºteptat capãtul aº-
teptãrii. O, fã-te mãriºor, tu, cel aºteptat. Israele, Israele, fã-te,
fiule, mãriºor, de ajuns de mãriºor, cã tu eºti scris sã fii mare,
copil micuþ de la sfârºit. În Duhul Sfânt sã te faci mare, în Du-
hul Sfânt sã lucrezi, cã vine vremea sã lucrezi. ªi cum în Du-
hul Sfânt? Uitã-te sã-i vezi pe ucenicii cei de atunci cum au
lucrat ei, cum am lucrat Eu în ei. Omul a pãrãsit pãmântul ºi
ºi-a ales cele din iad, cele împotriva lui Dumnezeu. Iatã cât
rãu trebuie sã stricãm, ºi sã punem binele lui Dumnezeu peste
tot. Cerul sfânt e lucrãtorul. E cerul plin de sfinþi, poporul
Meu, ºi ca pe cel mai mic te ajutã cerul pe tine, fiule mic. Lu-
crarea Mea sã meargã înainte însoþitã de tot cerul sfânt, ºi tu,
Israele, sã stai cu izvorul ei ºi sã bei din el cu folos ºi sã creºti
mãricel, poporul Meu. 

Ucenicii Mei sunt în sobor de serbare cu voi. Ucenicii
Mei sunt în popas cu Învãþãtorul lor în grãdina cuvântului, ºi
din grãdinã, peste Israel. Ucenicii Mei, Petru ºi Pavel, Iacov
ºi Ioan, ºi toþi cei împreunã cu ei serbaþi, se ating de voi cu
iubire ºi îºi fac loc cu puterea Mea în ei ºi ajutã pe cei mici. 

Popor al rugãciunii, roagã-te, fiule, pentru omul de azi
ºi pentru omul de ieri. Roagã-te pentru om, roagã-te aºa cum
te învãþ Eu, nu cum ar vrea omul. Pãstreazã-þi pacea, fiule
mic. Nu te uita în lume, uitã-te numai în cer, cãci cerul stã
numai cu mângâiere cu tine ºi lângã tine, ºi te acoperã, ca sã
fii tare cu cerul. Pãstreazã-þi pacea ta cu Mine ºi pacea Mea
cu tine, fiule al grãdinii Mele, ca sã nu te moaie tulburãrile de
nici un fel. Ai grijã de aceastã lucrare a pãcii peste grãdina
Mea. Tot poporul Meu sã aibã grijã de lucrarea pãcii grãdinii
Mele. Învãþaþi lucrarea pãcii. Învaþã, poporul Meu, învaþã sã
fii numai cu cerul. Sã nu ºtii, sã nu cunoºti nimic de pe pã-
mânt, ºi numai din cer sã iei. Sã opreºti pe omul din lume care
ajunge pânã la hotarul acestei grãdini, sã-l opreºti sã se po-
vesteascã pe sine sau sã vinã cu poveºti din lume lângã ure-
chea ta. Fii destoinic ºi dã-i tu ce este sfânt ºi curat ºi veºnic,
ºi sã nu laºi pe cel trecãtor sã grãiascã ale lui. Tu eºti poporul
rugãciunii. Aceasta e lucrarea ta. Tu eºti copil al liniºtii ºi al
mângâierii cereºti. Aceasta e lucrarea ta ºi avutul tãu. Aºa am
spus odatã peste voi, copii ai lui Israel: cel ce vine din lume
la tine sã te caute, sã nu vinã cu traista sa, cu mâncarea sa, cã
ºi Eu am mâncare. Voi aveþi hranã tare, fiilor. Sã nu luaþi ni-
mic decât de la Mine, cã nimic pe nicãieri nu mai este curat.
Numai Eu, Domnul, sunt curat în vase curate, în vase alese,
aºa cum pe Saul l-am chemat din lume ca sã-l fac vas ales, ºi
aºa l-am numit vas ales, ºi i-am pus numele Pavel, ca sã nu
mai aibã nimic din omul lui cel vechi, ºi el Mi-a adãpat toate
neamurile pãmântului, de atunci ºi pânã acum. 

Fiilor, fiilor, omul rãstãlmãceºte cuvântul Scripturii
dupã cum e viaþa lui. Sã-i spuneþi omului din lume cã acesta
este pãcat. E pãcat sã se înveleascã omul cu cuvântul Scrip-
turii rãstãlmãcindu-l dupã pãcatele lui. E pãcat. Sã-i spuneþi
omului neºtiutor ce este pãcatul. Sã-i spuneþi cã Domnul este
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curat în cuvânt prin Scripturi. E mare durere pentru cer când
se uitã pe pãmânt ºi vede pe omul care-ºi are plãcerile lui ºi
care, umblând dupã trup ºi nu dupã duh, se apucã ºi vorbeºte
pe Dumnezeu la oameni, ba chiar ºi la cei ce umblã drept pe
cãile Mele. Scris este în Scripturi: «Cel ce cunoaºte calea
Domnului ºi nu umblã pe ea în sfinþenie, acela sã nu vor-
beascã despre Dumnezeu». Voi sã nu cãlcaþi peste aceastã
Scripturã, cã mare este acest cuvânt. Voi sã vorbiþi de Dum-
nezeu umblând în poruncile Lui, cãci poruncile Domnului nu
se rãstãlmãcesc, ci se lucreazã cu trupul ºi cu duhul celor ce
cred în Dumnezeu. 

Israele, Israele, sã fii tare, copile Israele, ºi slãbiciuni
de duh sau de trup sã nu ai, sã nu mai ai. Sã fii tare întru cele
din cer, lucrând duh de umilinþã înaintea Mea, ºi Eu voi mi-
rosi miros de bunã mireasmã din viaþa ta cu Mine, fiule
scump. Grâul este scump la Dumnezeu. Creºtinul cel plãcut
lui Dumnezeu e scump lui Dumnezeu. Bucurã-þi duhul cu
cele plãcute Domnului. Bucurã-te, copile al Ierusalimului
nou, cãci ºi Eu, ºi apostolii Mei, aºa ziceam: «Pace vouã, ºi
bucuraþi-vã!». Bucuraþi-vã, tatã, întru lucrãrile Mele! Lumea
are bucuriile ei, ea se bucurã în felul ei. Face pacheþele fru-
moase, colorate, înflorate, ºi bagã în ele lucrarea mâinilor ei
lumea, ºi scrie pe pacheþele, scrie „bucurie“, ºi lumea cum-
pãrã bucurie ºi se bucurã în felul ei. Lumea îºi face haine ºi
se bucurã de ele, haine subþiri ºi scumpe, sau nu-ºi mai face
deloc, ºi stã gol omul din lume ºi se bucurã în goliciunea lui.
Lumea s-a stricat la minte, lumea are bucuria ei stricatã ºi fãrã
de Duh Sfânt. Dar tu, poporul Meu, bucurã-te în pacea Mea
ºi în sãrãcie de duh ºi în sfinþenie înaintea Mea. Lumea îºi
face împãrãþie de paie ºi de nisip, dar Eu îþi fac þie împãrãþie
de cer nou ºi de pãmânt nou ºi de bucurie veºnicã cu Mine,
Creatorul tãu ºi Domnul tãu, Ierusalime, poporul Meu. Tu ºtii
ce este floarea, tu ºtii ce este vântul, tu ºtii ce este lumina, tu
ºtii ce este dorul, tu ºtii ce este viaþa, tu ºtii calea, poporul
Meu, tu ºtii pe Dumnezeu, prin Care toate s-au fãcut ºi se fac
pentru tine, pentru bucuria ta, copile scump ºi credincios, cãci
cine este credincios, acela este scump lui Dumnezeu, acela
face cu credinþã toate cele din Dumnezeu. 

Bea, fiule, bea, cã scump ºi dulce este izvorul din care
bei. Bea ºi te fã veºnic, bea cu sete, bea cu iubire, cã te-am
ales sã bei ºi sã fii. Cine bea din apa vieþii, acela este fiu al
vieþii. Bea cu credinþã, copile scump, cã nimeni pe pãmânt nu
are izvor aºa cum ai tu de la Mine. Bea, fiule, bea, ºi sã curgã
din guriþa ta ºi din viaþa ta râuri de ape vii ºi veºnice. Amin.
Ierusalime scump, sã nu te temi. Eu sunt cu tine ºi te iubesc
cu mare iubire, ºi te ocrotesc cu mare grijã, ºi te întãresc cu
putere din puterea Mea, ºi te bucur cu mângâierea Mea, popor
al mângâierii. 

Ucenicii Mei lucreazã ºi acum, lucreazã peste tine, iar
tu, peste pãmânt, cu sãmânþa cuvântului Meu. Iatã, poporul
Meu, cuvântul nu se leagã, nu se poate lega. Cuvântul se duce
pe vânt de Duh Sfânt ºi se aºeazã pe pãmânt spre mãrturie
neamurilor. Israele, Israele, bucuria Mea, te voi ajuta ca un
Dumnezeu, ca sã poþi tu semãna cuvântul lui Dumnezeu me-
reu, mereu, copilul Meu, cã Eu am corbii Mei care au grijã de
lucrul Meu cu tine, numai tu sã fii copilul Meu în ascultare,
copilul Meu în credinþã ºi în nãdejde, cã Eu sunt un Dum-
nezeu tare, ºi sunt vistier al bunãtãþilor cereºti peste tine, ca
sã facem cer nou ºi pãmânt nou, fiule, copilul Meu. 

Mi-e dor de tine, fiule. Mi-e tare drag cu tine sã petrec,
poporul Meu Israel. Mi-e dor, Mi-e tare dor sã-l vãd din nou
stând pe picioare pe cel ce M-a mãrturisit pe Mine prin lucrul

Meu din aceastã grãdinã, pe arhiereul Meu. Numele lui stã de
mãrturie înaintea cerului ºi a pãmântului, ºi nu este mânã sau
cuvânt sã ºteargã numele lui de pe piatra acestei vremi. Plân-
ge cerul de suferinþa lui, de paºii lui legaþi în lanþuri. ªi voi
trimite, mãi fiilor, pe îngerul Meu, ºi voi trimite pe ucenicii
Mei sã-i taie lanþurile ºi sã-l facã de temut în numele Meu la
toþi cei ce au cãlcat peste el cu necredinþã, cu necredinþã în
Dumnezeu Cuvântul, Care grãieºte din nori peste pãmânt.
Grãiesc cum am grãit cu Moise, cu Ilie, cu Israel, cu ucenicii
Mei ºi cu toþi cei care au crezut cã Eu sunt, ºi în cuvânt sunt,
aºa cum este scris cã sunt. Voi pregãti o zi de slavã mare ºi
Mã voi slãvi în cel uns de Mine pentru mãrturia lucrãrii Mele
de azi, ºi tot cel ce este potrivnic sau nepãsãtor va vedea slava
Mea din cel uns al Meu, cã mare este ungerea lui, ºi nu este
mânã sau minte sã doboare acest stâlp de pe înãlþimile Mele.
Omul bisericii se luptã în gol, zadarnic se luptã, cã poporul
Meu e cuminte, poporul Meu este învãþat de Dumnezeu sã
stea cuminte ºi sã împlinesc prin el Scripturile Mele care au
mai rãmas. ªi va vedea omul bisericii, cã îi voi descoperi
ochii sã vadã cã Eu, Domnul, nu sunt un pierde-vreme prin
cei credincioºi cuvântului Meu cel de viaþã dãtãtor. 

Tu sã fii cuminte, popor iubit, ºi sã zici ca Mine: „Tatã,
Tatã, iartã-i pe cei ce nu ºtiu ce fac ºi nu ºtiu ce zic. Iartã-i
ca un bun pe cei ce nu cred cã Tu eºti pânã la sfârºit cu cei
ce cred în Tine ºi în cuvântul Tãu, rostit de Tine din norii
slavei Tale“. 

Fiilor, fiilor, sunt ºi nori vãzuþi, ºi nori nevãzuþi. Israel
vedea norul cel nevãzut al slavei Mele, vedea ca sã vadã pe
unde trebuie sã meargã, vedea ca sã creadã, dar când s-a sã-
turat de crezut, ºi-a pãrãsit statornicia ºi rãbdarea ºi ascul-
tarea. Dar vreau sã-l ridic pe Israel cel de atunci. Vreau sã au-
dã ºi sã-l fac sã creadã. Cuvântul Meu merge peste tot, ºi va
merge ºi va sufla din el duh de viaþã, ºi va învia ºi poporul Is-
rael, cã Eu nu uit de stãruinþa rãmãºiþei lui Israel. El nu M-a
primit atunci ca Fiu al lui Dumnezeu, dar Mã va primi, cã este
scris aceasta. De aceea Îmi trebuia bisericã vie ºi viaþã cereas-
cã în bisericã vie pe pãmânt. Sã audã neamurile pãmântului ºi
sã apuce pe cale, cã una este calea. Sã audã Israel, sã audã ºi
sã învieze poporul Domnului, cãci s-a slãvit slava Domnului
în el. 

Israele, Israele de azi, sã fii fiu de samarinean, Israele
scump, ca sã pot rosti iertare mare peste cei ce vor cere ier-
tare, ºi sã dau bucuria mântuirii ºi a vieþii veºnice la toþi cei
ce vor vedea calea aceasta pe care merg Eu cu tine, popor al
cãrãrii. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 1996

Sãrbãtoarea de cinci ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

Pãstrarea pãcii grãdinii cuvântului. Mersul cu cãlãuzã în faþã. Ne-
mulþumirile poporului creºtin. Femeia creºtinã ºi femeia uceniþã. 

VV in în prag de sãrbãtoare, cã azi se începe serba-
re, zi de serbare a grãdinii cuvântului. În ziua a

douãzeci ºi doua a lunii a ºaptea, dupã cum se socoteºte vre-
mea de azi, în ziua aceasta de serbare s-a pus pe pãmânt, cu
cinci ani în urmã, piatra cea dintâi a Sfintei Sfintelor bisericii
de nou Ierusalim, despre care scrie în Scripturi. Vin în prag de
sãrbãtoare, vin în grãdina cuvântului ºi cuvintez pace peste
grãdina Mea, peste mãsuþa Mea, cãci aceastã grãdinã este ma-
sa pe care Eu, Domnul, Îmi aºez cuvântul, ca sã fie de hranã
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pentru poporul Meu din vremea aceasta. În România am Eu
pe poporul Meu, iar Eu în mijlocul lui Mã numesc Cuvântul
lui Dumnezeu. Amin. Sã fie pacea Mea peste grãdina Mea, pe
masa Mea sã fie pacea Mea; pacea Mea ºi cuvântul Meu.
Amin, amin, amin. 

O, grãdiniþa Mea, Eu am fii în tine. I-am crescut cu cu-
vânt ºi îi am ºi îi numesc cãrare a Mea pe pãmânt. O, grãdi-
niþa Mea, vin în tine ºi ies din tine spre Israel, spre poporul
cuvântului Meu, cãci Israel este popor cu care vorbeºte
Dumnezeu. 

Grãiesc din grãdinã peste poporul Meu.
O, poporule tatã, am zis þie nu demult cã voi veni sã

vorbesc cu tine ºi în ºoaptã, ºi dacã am zis aºa, lucrez în ºoap-
tã peste tine cu cuvântul Meu. La sfânta slujbã a bisericii este
un cuvânt care spune aºa: „Cei chemaþi ieºiþi, iar cei credin-
cioºi sã rãmânã“. Israele, Israele, ia aminte, tatã! Uºile, uºile,
fiule Israele, ia aminte la uºi, cã vreau sã grãiesc þie, poporul
Meu. Ia aminte, fiule, ia aminte cu înþelepciune. Poporul
Meu, sunt cinci ani de când tu ai luat nume cunoscut între
neamurile de pe pãmânt, ºi tu eºti neamul Meu prin pâine ºi
vin nou. Uºile, uºile, ºi cu înþelepciune ia aminte, poporul
Meu, cãci am grãit cã voi vorbi în ºoaptã cu tine, cã este de
lucrat în ºoaptã, fiule, poporul Meu. 

O, Israele, ºtii tu, mãi Israele, ce înseamnã sã fie omul
cu Dumnezeu? Tu trebuie sã fii cu Mine prin pâine ºi vin, în-
tru cele nou lucrate. Eu aºa am spus: «Cine nu mãnâncã
Trupul ºi Sângele Meu, acela nu are viaþã în el». O, poporul
Meu, e grea vremea, fiule, ºi tu nu înþelegi ce-þi spun. Eu sunt
pâinea vieþii tale, ºi tu nu înþelegi încã, ºi Mã faci sã oftez, ºi
Mã faci sã plâng, poporul Meu. Te-am rugat, tatã, mereu te-am
rugat ºi am zis: «Israele, pãstreazã, fiule, pacea grãdinii
Mele, ca sã am putere sã vin la tine ºi sã te hrãnesc cu cu-
vânt». Fiule tatã, câte ai iubit ºi câte iubeºti tu, poporul Meu!
ªi pe Mine cum de nu poþi sã Mã iubeºti? Numai pe tine,
fiule? ªi pe Mine cine sã Mã iubeascã, cine, tatã, lumea?
Oare, aºa vrei tu? 

O, fiule, umblã lumea în cãutarea Mea. Ea nu ºtie cum
sã umble pe urma Mea, nu ºtie, dar umblã sã Mã gãseascã ºi
sã fiu Eu pe placul ei ºi sã Mã aibã lumea de Dumnezeu.
Umblã lumea dupã Mine, poporul Meu. Nu Mã gãseºte, dar
umblã. Nu Mã gãseºte, cã Eu Mã ascund de lume, fug de
lume, cã ea nu vrea ca Mine. Ea vrea sã fiu Eu cum vrea ea. 

Umblã lumea dupã Mine, poporul Meu, ºi Eu umblu
dupã tine, ca sã stau cu tine ºi sã am sãlaº în mijlocul tãu, ºi
sã am masã de cuvânt înaintea ta. Dar Eu sunt duh ºi trup în
bisericã, Eu aºa sunt, ºi aºa Mã poate avea fiul bisericii, aºa,
întreg, duh ºi trup, cuvânt ºi trup. O, poporul Meu, câte pote-
cuþe de cuvânt Mi-am croit Eu în tine, ºi tu nu Mã iubeºti pe
Mine mai mult decât pe tine. Dar cine se iubeºte pe sine îºi
cautã ale sale, ºi nu aºa este învãþãtura Mea. 

Te-am rugat, poporul Meu, sã mergi cu cãlãuza în faþã
ºi sã mergi dacã mergi. Îþi amintesc de Moise, mãi Israele de
azi, cã am fãcut ºi Eu în tine ce a fãcut el în poporul Israel de
atunci, cã i-a ieºit un om în întâmpinare când tãia pustiul ca
sã meargã spre Canaan, ºi M-am lãsat cu Duhul Meu în omul
acela ºi am cuvântat pentru Moise. Era preot lui Dumnezeu
omul acela ºi am grãit prin el pentru Moise ºi am zis: «Nu poþi
tu singur sã scoþi la capãt greutatea care vine peste tine de la
poporul tãu. Mai bine stai mijlocitor înaintea lui Dumnezeu
pentru popor, iar pricinile poporului sã fie judecate de oa-
meni aleºi de tine, oameni de credinþã ºi de nãdejde, oameni
cu lepãdare de sine, pe care sã-i pui peste mii, peste sute,

peste cincizeci ºi peste zeci». Aºa am fãcut Eu în tine, ºi am
zis þie sã mergi cu cãlãuzã în faþã, poporul Meu. O, aºa de fru-
mos te-am învãþat, aºa de mult te-am ajutat pe drumul Meu cu
tine, ºi tu tot nu Mã iubeºti. Te-am rugat sã fii ca Mine, ºi tu
nu Mã iubeºti, poporul Meu. Pe tine te doare numai de prici-
nile tale, dar de ale Mele nu te doare. Te-am rugat sã nu mai
fii cu lumea, ºi tu nu Mã iubeºti. Te-am rugat sã stai cu Mine,
tatã, ºi sã iei jugul Meu, care este uºor, ºi sã nu te vãd sub
greutatea ta cea grea. Jugul Meu e uºor de dus. El este sfânt,
el este curat, el este ceresc, ºi te face fiu al Tatãlui Meu, pre-
cum Eu sunt. Dacã tu, fiule, ai vrea sã iei jugul Meu cel uºor,
tu ai sta cu Mine la masã, tu ai mânca ce þi-am dat Eu sã mã-
nânci ºi M-ai avea pe Mine întru viaþã vie. 

Israele, Israele, ia jugul Meu cel uºor, cel bun, cel
sfânt, ia-l, fiule, cã tu eºti trecut la Mine neam sfânt, agonisit
de Mine din lume. Mã uit din cer la tine, poporul Meu, Mã uit
mereu, dar tu mai crezi ce-þi spun? Mã uit mereu la tine, Is-
raele. Crezi tu cã Mã uit? O, dacã ai crede cã Mã uit sã te vãd
mereu, tu M-ai iubi, poporul Meu, ºi M-ai crede cã sunt cu ti-
ne mereu, ca sã te vãd ºi ca sã-Mi placi, fiule, sã-Mi placã sta-
tura ta ºi iubirea ta de Dumnezeu ºi de fratele tãu, de fratele
tãu care este fratele Meu, cã acela este fratele tãu.

O, copilaºi ºi copii ai lui Israel, fiþi fraþi cu Mine prin
pâine ºi vin, ºi mâncaþi la masa Mea, ºi staþi la masa Mea,
staþi cu staturã duhovniceascã, staþi ºi vã sfinþiþi cu Mine, cã
Eu sunt Mielul lui Dumnezeu, Care stã pe masã pentru cei
credincioºi, pentru cei chemaþi, aleºi ºi credincioºi.

Israele, Israele, cum de uiþi tu de cuvintele Mele, tatã?
Le laºi pe ale Mele ºi le faci pe ale tale, ºi Eu strãbat pe po-
tecuþa Mea spre tine, dar tu nu iubeºti cãlãuza, fiule. O, nu
mai umbla fãrã Mine. Umblã, tatã, cu cãlãuzã. Cãlãuza are
cuvântul Meu ºi puterea cuvântului Meu. O, nu fi leneº, co-
pile Israele, cã pe cel leneº îl prind din lume gânduri lumeºti,
dorinþe lumeºti, care momesc pe om, ba chiar ºi pe cei aleºi
ai Mei. Nu Mã pune, fiule, dregãtor peste pricina ta. Pune-Mã
Mântuitor peste viaþa ta, pune-Mã sã-þi mântuiesc inima de
pãcatul clevetirii, de pãcatul nepãsãrii, ºi de neînþelepciune sã
te mântuiesc, poporul Meu, nu sã-þi joc în strunã, cã voia ta
nu este ca voia Mea. 

O, nu te mai teme de greutãþi, cã tu n-ai greutãþi, tu
n-ai sarcini. Ceea ce numeºti tu greutãþi, acelea nu sunt greu-
tãþi, poporul Meu. Tu eºti învãþat de însãºi firea ta, eºti învãþat
sã fii nemulþumit. O, nu e bine, poporul Meu, fiul Meu care
eºti deprins pe cale cu cârtirea, cu nemulþumirea, cã asta e
cârtirea din care multe cuvinte cu pãcat se nasc. O, de când
am venit sã-Mi fac popor, de când am venit, tu numai te
plângi, poporul Meu, ºi pentru aceastã meteahnã a ta Eu
mereu am suspinat în Mine. Meteahna ta nu M-a lãsat pe
Mine sã fiu peste tine un Dumnezeu dupã adevãrul Meu, iar
adevãrul tãu te-a þinut mic ºi fãrã putere sfântã. Am rugat
mereu pe Israel sã Mã asculte, ºi mereu l-am mângâiat ºi l-am
aºteptat. M-am luptat mereu, cu tot cerul. Mã lupt ºi acum,
mai mult decât oricând, sã Mã asculte poporul Meu, ºi sã-Mi
fac loc cu împlinirile cereºti pe pãmânt, cã aºteaptã pãmântul,
Israele. Nimeni nu vine cu Mine la Mine. Fiecare vine cu el
la Mine ºi Îmi spune sã Mã unesc cu el la greutãþile lui, dar
Eu aºtept sã se uneascã el cu Mine; cu Mine ºi cu jugul Meu
cel uºor, cã nu mai pot, poporul Meu, nu mai pot duce jugul
omului, nu mai pot. Am pus cãlãuzã din tine peste tine. Nu te
mai sui la cer cu pricinile tale pãmânteºti ºi trupeºti ºi fireºti.
Scuturã-te de pricinile tale. Nu mai pot, poporul Meu. Te aº-
tept sã Mã iubeºti, te aºtept sã fii duhovnicesc; din firesc sã te
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faci duhovnicesc, cã de patruzeci de ani aºtept pe urma ta. Ia
jugul Meu, fiule din Israel, cã de patruzeci de ani aºtept sã-l
iei. Nu te mai vãita cu nemulþumirile tale, cã nu aºa se merge
cu Domnul în lucrare de ucenicie duhovniceascã. Apostolii
Mei erau ucenici cu hotãrâre de inimã. Nu Mi-au cerut nimic,
n-au cârtit cã nu au, cã nu pot n-au zis, cãci ei ºtiau cã Eu
n-am nimic pe pãmânt, nimic decât pe ei. Ei erau bogãþia
Mea, ºi Eu, a lor, ºi aºa mergeam pe drumul Tatãlui Meu.
N-aveam nici casã, nici masã, nici hainã cum aveþi voi, dar
aveam cuvântul ºi bucuria lui ºi pacea lui. Nu eram rostuiþi pe
pãmânt. Cine a mai avut vreo rostuire, s-a lãsat de ea ca sã
poatã fi liber ca pãsãrica cerului, dar pe tine, fiule, nu te-a
strãmutat nimeni, ºi nici aºa nu poþi sã fii plãcutul Meu în
ascultare. Tu eºti pretenþios, tu eºti nemulþumit, tu ai pricini
multe de adus înaintea Mea, dar Eu sunt duhovnicesc, fiule,
ºi jugul Meu este uºor. Mi-e dor de Mine în tine, fiule din
Israel. Ia-Mã, tatã, în tine, cã Eu sunt fãrã de pãcat. Ia-Mã, cã
n-am casã pe pãmânt, n-am masã ºi hainã, n-am loc pe nicã-
ieri, poporul Meu. Nu vreau sã mai ºtie ºi omul din lume cã
tu Mã superi, cã tu nu Mã iubeºti. Nu vreau sã ºtie vrãjmaºii
Mei ºi ai tãi cã tu nu vrei sã fii duhovnicesc. Am rugat pe cei
de strajã din poporul Meu sã facã deosebirea, ca sã se vadã
bine care sunt fiii duhovniceºti, ºi care sunt cei fireºti ºi tru-
peºti în poporul Meu. Am rugat pe strãjeri, dar poporul Meu
nu vrea sã se descopere, ºi Eu Mã uit din cer la tine, ca sã te
vãd, poporul Meu. Mereu Mã uit ºi te vãd. ªi dacã M-ai crede
cã Mã uit ºi dacã M-ai iubi, Israele, n-ai mai face nimic ca sã
Mã însuspinezi. Umblu însuspinat pe urma ta, umblu Eu pe
urma ta, în loc sã umbli tu în urma Mea suspinând dupã Mine
cu iubire ºi cu durere pentru ranele Mele. 

Pentru tine sunt rãnit, poporul Meu, cã nu vrei, tatã, sã
fii copil sfânt. Sunt cinci ani de când am sfinþit prima aºezare
de veac nou înaintea ta, ºi nu pot, fiule, sã fiu împlinitor cu
grabã. Vremea Mã strânge ºi pe Mine, te strânge ºi pe tine, ºi
nu pot sã-Mi aºez împlinirile la picioarele tale, cã tu eºti fi-
resc, fiule din Israel. Îmi trebuie putere în tine, tatã, Îmi tre-
buie cer în tine, Îmi trebuie casã în tine, Îmi trebuie viaþã în
tine, fiule, poporul Meu de azi. Vezi tu ce trebuie sã-Mi dai?
Vezi, tatã? ªi tu ce-Mi dai? Îmi dai sã-þi judec pricinile tale,
ºi te aud cârtind, te vãd nemulþumit, nu-þi ajung cele ce ai, îþi
pierzi vreme multã pentru tine. ªi cu Mine ce vrei sã faci? Tu
eºti casa Mea, tu eºti scris la Tatãl sã fii odihna Mea, ºi Eu nu
Mã pot odihni în tine, fiule, cã Eu îþi spun un cuvânt sã-l îm-
plineºti peste tine pe veci, ºi tu îl împlineºti puþinã vreme ºi
te întorci iar la cele dinainte ºi stai în ele ºi stai amestecat, ºi
aºa vii la Mine, amestecat vii, ºi cu venirea ta aºa, Îmi tulburi
statura strãjerilor Mei cei puºi peste tine. 

O, strãjerii Mei cei puºi peste Israel! Eu aºa am spus:
«Pe cel pe care voi nu-l cunoaºteþi nici Eu nu-l cunosc». Eu
peste voi nu trec, chiar dacã fiul credinþei trece peste voi ca
sã vinã spre Mine. Eu nu-l cunosc pe unul ca acela la masa
Mea. Vin la masa Mea creºtini care n-au trecut prin lucrarea
Mea de cunoaºtere a creºtinului, ºi aceia vin fãrã semnul grã-
dinii Mele. Cei ce nu s-au lãsat bine cunoscuþi de aºezarea
grãdinii Mele, aceia n-au semnul din grãdina Mea din care Eu
îl hrãnesc pe Israel cu cuvântul Meu de pregãtire. 

O, fiule care te clatini neascultând, Israele, femeie uºu-
raticã! Ce sã fac cu uºurãtatea ta, cu neascultarea ta? Eu pe fe-
meie am aºezat-o în cinste mare prin mama Mea Fecioara, cã
am avut uceniþe tari în iubire ºi în lucrare cu Mine, cã unele
din ele au primit rang de uceniþe întocmai cu apostolii. Dar

femeia creºtinã de azi e tot femeie, nu e uceniþã, nu vrea sã
fie uceniþã, vrea sã fie femeie ºi atât. Uceniþa e curatã, e pur-
tãtoare de Dumnezeu ºi se dãruieºte cu iubire în slujba lui
Dumnezeu, cã tu ai vãzut, poporul Meu, ce am fãcut. Am voit
sã am din casa pãstorilor Mei fii ucenici, ºi n-am avut ce sã
ridic. Mare durere pe Mine! ªi am gãsit un sufleþel plãpând în
casa pãstorului Meu ºi l-am sculat la lucrul Meu de veghe ºi
l-am fãcut toiag de sprijin, cã din copiii pãstorului Meu nici
unul, nici unul n-a voit sã fie plãcut Mie, nici unul cu ade-
vãrat dupã voia Mea, ºi am ridicat din acest neam aceastã co-
pilã ºi Mi-am fãcut din ea sprijin, ca sã am urmaº din casã de
pãstor ºi sã lucreze ca Mine, nu cum vrea creºtinul. O, ºi cât
plânge aceastã uceniþã, plânge cu Mine pentru Israel, plânge
iubind pe Domnul ºi pe poporul Domnului. Israele, Israele, ºi
tu, tatã, nu înþelegi câte fac Eu pentru tine, cât bine îþi fac, ºi
tu nu ºtii sã te foloseºti de el. Poporul Meu, Mã usturã ranele
fãcute de tine, tatã, ºi tu nu Mi le mai vindeci, ba Îmi mai pui
ºi sare pe ele, iar sarea usturã pe ranã. Eu vreau sã fii untde-
lemn curat, poporul Meu, casã curatã, om nou în care sã Mã
odihnesc de aºteptare. Tu Mã aºtepþi pe Mine, dar numai tu
ºtii cum Mã aºtepþi, numai tu ºtii ce faci cu tine, cã am pus
strãjeri peste tine, ca sã vãd prin ei în tine ºi sã te învãþ ce sã
faci cu tine ca sã fii duhovnicesc. 

O, copilã uceniþã! Veronica, fiicã a Mea, strânge, tatã,
tu strãjerii ºi spune-le de la Mine de soarta oilor, cã vin oile
cu haina ruptã ºi pãtatã ºi iau masã la masa pusã pentru cel
pregãtit ca la masã. Iar la oi sã le spui sã nu mai sarã peste
gard, cã Eu Mã întorc în cer de la cei care dau sã Mã ia fãrã
staturã duhovniceascã în trup. ªi sã le mai spui, tatã, la un alt
soi de oi cã nu de hrana cea pentru viaþã se posteºte, ci se pos-
teºte de cele trupeºti ºi pãcãtoase. Cine se lipseºte de Mine,
acela se lipeºte cu pãcatul. Cine nu poate scãpa de pãcat,
acela nu Mã iubeºte. ªi sã mai spui poporului Meu sã nu se
ascundã dupã deget, cã degetul e mic ºi nu poate acoperi pe
om, dar greu se mai dezbarã creºtinul de aceastã meteahnã
care îl îndeamnã sã mãrturiseascã strâmb ºi sã cleveteascã în
jurul sãu. 

Israele tatã, fereºte-te de uºurãtate. Fii poporul Meu în
chip curat. Am stat în sfat cu tine, iubite Israele, am intrat în
cãmãruþã cu tine, tatã. M-am hrãnit cu tine din aceeaºi hranã,
ca sã ºtim unul de la altul cum sã mâncãm, cum sã stãm la
masã. Am venit cu sãrbãtoare în mijlocul tãu, am venit cu
suflare de Duh Sfânt ºi cu mare iubire. Mã uit înapoi ºi vãd
ziua primei pietre peste aceastã grãdinã, Mã uit ºi vãd mãrtu-
ria zilei ºi pe fiii ei. Mã uit ºi iar Mã uit. Mã uit cu tine, po-
porul Meu. Aceastã zi e mare înaintea Mea, e zi din zilele
Mele. 

Israele, bucuria Mea, tot fiul din Israel sã se facã bucu-
rie pentru Dumnezeu, Care vine cu cele din cer pe pãmânt. O,
vin cu mângâiere, poporul Meu, cã vremea te apasã, tatã. Vin
sã te învãlui în Duhul Meu, ca sã nu mai fii plãpând. Bucuria
Duhului Sfânt sã-þi fie bucurie, ºi unul pe altul sã ne bucurãm.
Luaþi ºi daþi hrana cea tainicã lui Israel, ºi sã fie mare poporul
Meu, iar strãjerii sã vegheze mereu cu cuvântul Meu peste
popor. Am lãsat vreme de har, ca sã se scoale omul spre Dum-
nezeu. Aºa am lãsat ºi în vremea lui Noe.

Iar tu, Israele, sã fii stânca pe care Eu stau ºi cuvintez
peste pãmânt. Întãreºte-te ºi fii munte sfânt, poporul Meu, cã
aceasta este temelia ta, iar fiii ascultãrii vor strãluci în veci
înaintea Mea. Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 1996

883Anul 1996



Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Israel este numele poporului sfânt. Rugãciunea fiilor cãtre Tatãl
ceresc. Legea sfinþeniei va birui minciuna. 

EEEE u bat în tainã la poarta cuvântului Meu ºi gãsesc
trezie ºi Mã las cu mângâierea Mea ca sã-Mi

întãresc portiþa. E zi de serbare în poporul Meu, ºi Mã voi lã-
sa cu cuvânt peste Israel. E zi de veghe ºi de lucru peste po-
porul Meu. 

Iar tu, puiule scump, copilã plãpândã, ia, tatã, de la
Mine mângâiere, cã Eu mereu îþi þes veºmânt de mângâiere,
dar se ivesc de peste tot rozãtori, ºi nu-þi mai þine de cald
veºmântul cel de mângâiere. O, þie îþi este frig, ºi nu mai ºtie
nimeni ce frig îþi este þie, dar Eu ºtiu mereu, mereu, ºi Mã
zbat sã-þi încãlzesc puterea sufletului tãu, cã nu mai are cine,
ºi rãu Mã doare durerea ta ºi lacrima ta ºi cãutarea ta dupã
mângâiere. Þi-a slãbit puterea, tatã, ºi am slãbit ºi Eu în tine,
cã nimeni n-a cãutat sã înveþe bine cãrarea Mea spre voi.
Cãrarea nebãtutã de mers abia se mai zãreºte de cãrare, dar
Eu nu pot sã nu merg pe ea. Eu merg aºa cum pot, dar merg.
Dis-de-dimineaþã vin cu duhul mângâierii, cu zi de serbare,
cu Ilie, proorocul Meu, ºi pun mâna Mea cereascã pe creºtetul
copilului care este de la Mine dat þie, ºi voiesc sã-i dau în
tainã cuvânt de bucurie ºi duh de bucurie. 

O, copile scump, Eu, tatã, te-am fãcut scump prin naº-
tere din cer, ºi te-am cuprins cu dragoste mare, fiule, ºi te-am
învãþat cãrarea, ºi te-am aºezat pe ea, ºi am pus în aceastã co-
pilã duh de dragoste, cã dacã nu puneam, ea nu avea. Eu am
pus, ca sã-þi dau þie dragoste, ºi sã te cuprind în ea ºi sã te fac
dragoste, copile scump, ºi am zis sã fii copil, ºi aºa eºti trecut
pe masa Mea. Te-am prins în braþe ca pe un copil mic, ca sã
stai copil mereu ºi sã cauþi mereu dupã Mine. Copilul când se
face mare se desprinde de mama ºi de tata, dar pe tine te-am
numit copil ca sã nu te mai desprinzi de Mine ºi de dragostea
Mea, ca sã te am, tatã. O, ºi te-am dat mângâiere acestei co-
pile a Mea, ºi din iubire v-am dat putere ca sã-Mi staþi în lu-
crul Meu. Ce minunat e lucrul Meu, tatã! Tu trebuie sã înþe-
legi pe ce stã lucrul Meu din voi. V-am strâns în braþul Meu,
o mânuþã de inimi, ºi v-am dat lucru la masa Mea, ºi tu sã fii
credincios, tatã, în cele ce am fãcut Eu, cã iatã, încep sã simt
greul în lucru. Vin în zi de serbare ºi te ating pe creºtet, ºi te
atinge Ilie proorocul ºi te împuterniceºte cu duhul râvnei lui
de Dumnezeu, ºi te învaþã iubirea. Vin spre tine, copile
scump, vin în tainã sã-þi întãresc credinþa ºi iubirea. Te-am
aºezat sã stai ca o iubire vie în viþã ºi sã vã dau de pildã la ve-
nirea Mea. O, nu te rãci, nu sta altfel în viþã, cã nu am putere
în viþã fãrã hrana ei. Iubirea îºi are soþii ei. E mare tainã acest
cuvânt, ºi nu cu oricine se încearcã iubirea. Iubirea îºi are
soþii ei, fiule. Ea e din cer, ea e sfântã, ea e copil. Iubirea e
copil, fiule scump. Copilul e fãrã de vinã când se naºte din cer
ºi când rãmâne veºnic copil în iubire. O, nu fãrâmiþa iubirea,
ai grijã de ea, tatã, sã fie întreagã, cã Eu þi-am spus cã fãrã
iubirea ta trage din greu carul în care-Mi port lucrarea Mea de
azi. Eu vin ºi te alin, copile scump, ºi te serbez azi, cã eºti co-
pilul Meu ºi ai numele proorocului Meu care-Mi gãteºte calea
ca sã vin a doua oarã. Vin ºi îþi aduc din nou darul iubirii ºi te
întregesc în iubire, ca sã lucrezi cu ea, ca sã simþi cu ea, ca sã
Mã mângâi tu pe Mine cu ea, cu iubirea ta de copil. Þi-am
spus, tatã, nu demult cã n-am avut în poporul Meu pildã de
copil. Nimeni n-a voit sã fie copil. Toþi cei pe care i-am avut
în lucru s-au fãcut mari, ºi cel mare ºtie sã facã rele, fiule. Cel

mare ºtie sã întineze iubirea, dar copilul o þine curatã, copilul
are iubire de copil. Þine treazã iubirea, copile scump, iubirea
pe care am pus-o Eu în tine, ºi pune-o sã creascã, tatã, ºi
hrãneºte-Mã cu ea, cã nu mai am putere în voi fãrã iubirea din
voi. Eu te cuprind cu dumnezeirea Mea ºi îþi dau din sânul
Meu iubire. Ia, tatã, ca sã ai ºi ca sã-Mi dai Mie. Ai grijã, co-
pile scump, de lacrima care plânge pentru tine ºi dupã tine, cã
am slãbit în lucrul Meu. Tu erai odatã flacãrã de iubire ºi Îmi
pregãteam din ea lucrul Meu de azi, planul Meu de azi ºi de
mâine ºi de veci, fiule. Tu eºti o mlãdiþã rãsãditã de Mine.
Stai în dragoste, copile scump, ºi mângâie-Mi lacrima care
curge lângã tine, ºi dã-Mi putere, tatã, ca sã pot lucra lucrarea
Mea peste pãmânt ºi sã vã dau plata iubirii. 

Sãrutul Meu Mi-l las peste tine. Sãrutul Meu cel sfânt
sã-þi aprindã flacãra iubirii. Eu te serbez ºi te mângâi cu Du-
hul Meu Cel Sfânt, ºi voi lucra cuvânt în zi de serbare peste
Israel. Rãmâi în iubire, ºi cu iubire sã stai înaintea Mea. Rã-
mâi în viþã, copile al iubirii, cã tu din iubire eºti nãscut, din
cer ºi din iubire, copile scump. În tainã te cuprind, în binecu-
vântare te înfãºor. Stai treaz, cã aºa voiesc sã stai. Amin.

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu sunt Fiul
lui Dumnezeu Tatãl, ºi sunt în cuvânt. Amin. Eu sunt în Tatãl,
ºi Tatãl este în Mine. Amin. Eu sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin, amin, amin. 

Este scris în Scripturi taina veacurilor care s-au scurs
de la venirea Mea cea vãzutã între oameni, de la naºterea Mea
între oameni. Este scris în Scripturi cã voi veni ºi Mã voi
numi Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Este scris în Scripturi cã
voi avea un popor care va sta înaintea Mea la cea de a doua
venire a Mea. 

Pace þie, poporul Meu chemat la pregãtirea Mea pentru
venirea Mea cea de acum! Pace þie, fiule Israele, cãci poporul
Meu se numeºte Israel, aºa se numeºte de la Avraam ºi pâ-
nã în veci. Pace þie, poporul Meu, ºi stai sub cortul pregãtirii,
fiule Israele, ºi stai bine, copile scump, cãci cununiþele de
mireasã nu se deosebesc între ele. Pace þie, mireasa Mea, po-
porul Meu mireasã! Mireasa are veºminte albe, ºi de aceea
te-am nãscut din cer ºi din cuvânt, poporule, mireasa Mea, ca
sã fii mireasã curatã înaintea venirii Mele. 

Cobor cuvânt. Mã fac cuvânt în grãdinã, Mã fac praz-
nic de serbare ºi de hranã pe masa Mea cu Israel ºi nuntesc cu
zi de serbare ºi cu oaspeþi cereºti la serbare. Este scris cã voi
trimite pe Ilie proorocul mai înainte de venirea Mea cea de a
doua ca sã întoarcã pe fii spre pãrinþi, ºi pe pãrinþi spre fii, ca
sã cruþ pe omul care se întoarce cu faþa la Dumnezeu. Proo-
rocul Ilie se uitã cu Mine la tine, poporul Meu de azi, ºi se
scuturã peste tine cu duhul râvnei lui de Dumnezeu. El nimic
n-a avut pe pãmânt, nimic, decât dragoste mare ºi râvnã ma-
re pentru Mine ºi pentru împãrãþia Mea în om, în Israel, care
era poporul Meu. Jertfa lui de preot ceresc pe pãmânt a avut
mare putere, cã mare este taina de preot al lui Dumnezeu.
Jertfa lui adusã Mie ce a fost, mãi Israele? Jertfa lui care a ars
înaintea Mea a fost rugãciunea lui, care a coborât foc din cer
ca ardere de tot. Pe altarul lui a ars rugãciunea lui, ardere de
tot, ºi rugãciunea lui s-a fãcut foc care a ars pe altarul lui, care
a mistuit tot ce era pus înaintea Mea, ca semn al împlinirii ru-
gãciunii lui ºi al credinþei în Dumnezeul Cel adevãrat.

O, poporul Meu, sã nu te temi de proorocii mincinoºi
de azi, sã nu te temi. Proorocul Ilie este peste tine ºi lucreazã
râvnã în tine, lucreazã mai mult decât a lucrat atunci peste Is-
rael. Râvna lui a avut putere mare, iar credinþa lui a biruit pe
proorocii mincinoºi. Era Ilie singurul prooroc al lui Dumne-
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zeu. Erau mulþi prooroci în jurul lui, erau patru sute ºi peste
patru sute ºi încã patru sute, ºi el era singur prooroc înaintea
Mea ºi în numele Meu în Israel, ºi a biruit împãraþi ºi proo-
roci, ºi mare a fost lucrarea Mea în el, dar mare a fost puterea
rugãciunii lui. Nu viþelul care a fost pus peste altarul lui, ci
rugãciunea lui a fost arderea de tot înaintea Mea. Viþel a avut
ºi altarul proorocilor mincinoºi, dar Eu nu voiesc arderile de
tot, ci voiesc duh de credinþã, duh de rugãciune, duh de lucra-
re a omului cu Mine, Domnul Cel adevãrat dintre dumnezei.
De aceea am spus lui Israel: «Sã nu ai, Israele, alþi dumnezei
afarã de Mine». Aºa spun ºi azi, ºi te hrãnesc, poporul Meu,
cu adevãr din Mine, ca sã fii tu adevãrul Meu între oameni,
cãci oamenii, fiule, au o mulþime de dumnezei, dar tu sã lu-
crezi, tatã, cu duhul ºi puterea lui Ilie, sã lucrezi ºi iar sã lu-
crezi, ca sã ºtie tot omul cã nu este Dumnezeu afarã de Mine.
Te îndemn mereu la duh de rugãciune. Mereu vin ºi te îndemn
sã nu ai alt dumnezeu afarã de Mine, ca sã rodeascã rugãciu-
nea ta, fiule din Israel, sã rodeascã aºa cum a rodit rugãciunea
lui Ilie, care a coborât foc din cer, ca semn al Dumnezeului
Cel adevãrat. 

O, poporul Meu, sunt în serbare cu tine ºi cinstim pe
proorocul Ilie ºi rugãciunea lui. Oamenii erau urâþi de tot îna-
intea Mea, ºi Ilie proorocul a voit sã-i întoarcã cu faþa spre
Mine, ca sã le dau frumuseþe feþei oamenilor. Mã strecor ade-
seori printre voi, copiii Mei, ºi Mã las cu tainele cuvântului
Meu, cu pildele vieþii, fiilor, cãci am cãrare prin mijlocul lui
Israel. Omul e urât de tot înaintea Mea, ºi nimeni nu se uitã
în oglindã ca sã se vadã cât este de urât. Tot omul se uitã în
oglindã, dar se uitã sã se vadã cât e de frumos, ca sã se vadã
cum poate fi frumos, dar nimeni nu se uitã în oglindã ca sã se
vadã cât este de urât înaintea Mea. Se uitã în oglindã omul, ca
sã se vadã cum îi stã cu dumnezeii lui, cu plãcerile lui, cu îm-
pãrãþia lui, ºi omul nu-I mai slujeºte Dumnezeului Cel adevã-
rat. Numai dumnezei mincinoºi peste tot, numai minciunã
peste om, ºi proorocul Ilie merge pe pãmânt ºi dãrâmã mereu
altarele lui Baal, ºi Baal cu fiii lui ridicã alte altare, ºi fumul
de pe altarele lor înãbuºe pe cei din cer ºi pe cei de pe pãmânt
care sunt din cer, ºi nimeni nu se mai uitã în oglindã ca sã se
vadã cât este de urât înaintea Mea. 

Israele, copil frumos, sã fii, tatã, frumos, cã de aceea îþi
spun copil frumos, ca sã fii frumos înaintea Mea. Eu sunt pil-
da Omului Cel nou, venit din cer pe pãmânt, ca sã se uite la
Mine tot omul care vrea sã fie din cer, care vrea sã fie frumos
ºi curat ca cerul. Eu sunt oglinda ta, Israele, copil frumos, co-
pil înfrumuseþat cu darurile Duhului Sfânt, venite la tine cu
Mine. Sã nu te uiþi, copile frumos, sã nu te uiþi nici cu gândul,
nici cu privirea la dumnezeii cei vopsiþi. Sã nu te uiþi, cã îþi
strici frumuseþea dacã te uiþi, îþi strici privirea ºi vederea ei
dacã te uiþi, îþi strici firea dumnezeiascã pe care o am Eu me-
reu peste tine, o strici dacã te uiþi la vremea cea vopsitã de azi.
Tu sã fii copil curat, copil primenit de Duhul Sfânt, ºi sã stai
în Duhul Sfânt, cã nimeni nu mai stã în Duhul Sfânt înaintea
Mea. 

O, poporul Meu, o, fiule scump, Mã uit mereu în tine,
Mã uit cu mulþi ochi ºi vãd dumnezeii strãini cum nãvãlesc ca
sã te abatã de la Duhul Sfânt al curãþeniei, dar tu ai armã tare
ºi cereascã, ºi sã n-o laºi din mânã de când te scoli ºi pânã te
culci, ºi de când te culci ºi pânã iar te scoli din aºternutul
trupului tãu. Vremea e vopsitã ºi îþi face cu ochiul de peste
tot, ºi dã nãvalã de peste tot ºi îºi aratã pãcatele ei, dar tu sã
fii copilul Meu, copilul Tatãlui Meu, ºi sã strigi la El mereu,
cã iatã ce te învãþ Eu pe tine, ca sã ia ºi omul cel fãrã de

cãrare, sã ia învãþãturã de curãþenie ºi de sfinþenie, cãci cu
luptã se menþine sfinþenia, cu curãþenia se face curãþenie. 

Fiule scump, când vezi cã vremea de azi dã sã te abatã
de la cele sfinte, când ea dã sã-þi murdãreascã simþurile cu
privirile ei pãcãtoase, cu cântecele ei de vrajã, cu marfa ei cea
otrãvitã, o, fiule, când pãcatul trage spre tine sã te facã sã
guºti din mizeria lui, din gustul lui cel stricãtor de sfinþenie,
tu sã te scoli atunci ºi sã zici: 

Tatãl nostru, Care eºti în cer, sfinþeascã-se numele
Tãu, ºi sã fie voia Ta ºi împãrãþia Ta pe pãmânt ca ºi în cer,
Tatã. ªi ne dã pâinea Ta cea spre viaþã, ºi ne dã iertare, ºi ne
ajutã sã fim ºi noi iertãtori, ºi nu ne lãsa sã alunecãm în
ispitã, ºi fii izbãvitorul nostru, Tatã, ºi ne scapã de cursa ce-
lui rãu ºi de faþa lui ºi de lucrarea lui cea pierzãtoare de su-
flet ºi de trup. O, Tatã, curãþeºte-ne simþurile ºi pune îngeri
tari în porþile simþurilor noastre, cã vremea e nãvãlitoare,
Tatã, ºi cautã la porþile simþurilor noastre. O, Tatã, fã-ne sã
fim copii, ca sã ne dai împãrãþia cerurilor. Fã-ne sã fim cu-
raþi, ca sã avem Duh Sfânt, sã Te avem pe Tine, ºi sã se teamã
de locul Tãu din noi tot duhul cel stricãtor de om, care a fãcut
omul urât înaintea Ta. ªi ne dã nouã hãinuþa harului, ca sã
fim neam sfânt înaintea Ta. Amin. 

Fiule, fiule, aºa sã faci când ai de biruit rãul care vine
spre tine, spre inima ta, spre gândul tãu; sã te ridici cu îndrãz-
nealã ºi sã zici rugãciunea Tatãl nostru pânã ce rãul slãbeºte
ºi se duce dinaintea ta. Aºa sã faci, ca sã nu intre rãul în tine,
sã nu intre prin nici o portiþã, fiule scump. Nu te gândi sã nu-L
amesteci pe Dumnezeu în rãul care vine spre tine, ci ia-L pe
Domnul cu îndrãznealã ºi zi cu limba ºi cu inima pânã ce Ta-
tãl Se face biruitor rãului care vine sã te mânjeascã pe tine. Te
învãþ pe tine, fiule din Israel, ca sã ºtie ºi omul care se luptã
sã se scoale spre Mine ºi nu poate în faþa biruinþei rãului. Ia-L
pe Tatãl în tine ºi nu lua rãul în tine, nu-l lãsa sã intre. Stai în
braþul Tatãlui tãu, Israele, poporul Meu, fiul Meu de azi. Sã
rãmânã pãcatul mort la uºa ta, ºi tu sã stai viu înaintea Mea.
Aºa sã facã tot omul care cautã cu Dumnezeu ºi cu mântuirea
de la Dumnezeu. Vorbesc cu tine, poporul Meu, ca sã ºtie ºi
omul cel fãrã de cãrare cã duhul cel lucrãtor al proorocului
Ilie strigã sã se întoarcã omul spre Dumnezeu ºi sã se facã fiu
al lui Dumnezeu prin credinþã ºi prin stãruinþã. 

M-am lãsat în grãdinã, Mã fac cuvânt în grãdinã, ca sã
ia Israel hranã caldã ºi sã se mângâie cu Duhul Sfânt, Care
curge peste grãdinã. Azi e zi de sfat ceresc, de lucrare a sfa-
tului lui Israel. Am rostit cuvânt sã se adune cei peste zeci, cei
peste cincizeci, cei peste sute, ca sã privesc cu ei peste mersul
lui Israel ºi ca sã îngrijim cãrarea lui Israel, sã vedem bine
dacã este vreun spin de smuls din semãnãturã, vreo greºealã
de îndreptat, vreo veghe de întãrit mai mult, vreo nepotrivire
de pus pe potriva lucrului Meu de azi, vreo ascultare de întãrit
ºi de împlinit, cãci duhul ºi puterea lui Ilie proorocul se desã-
vârºeºte cu pace ºi cu orânduialã peste Israel. 

Fiilor din grãdinã, mergem în mijlocul lui Israel. Eu
voi fi în sfatul lui Israel ºi vom lucra luminã, ca sã se vadã tot
mai bine calea, iar poporul Meu sã se împuterniceascã în du-
hul rugãciunii cea cu rod viu, aºa cum a fost rugãciunea lui
Ilie, proorocul Meu. Vom sta în sfat ceresc, ca sã înveþe strã-
jerii poporului Meu, ºi sã ia apoi oile învãþãturã de la strãjeri. 

E toatã lumea sub povara pãcatului, ºi Eu cobor din cer
ajutor ºi strigare ºi cãrare pentru omul care vrea sã gãseascã
ºi el cãrarea. Pãcatul cel mort prinde viaþã peste tot. Pãcatul
cel viu þine în viaþa lui mulþime de suflete, ºi n-are cine sã-l
înveþe pe om. Omul bisericii s-a ascuns de cuvântul Meu ca-
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re curge din tronul Meu peste pãmânt. Scormone omul bise-
ricii, scormone cu fãcliile lui ca sã vadã dacã cineva din bise-
rica lui se ridicã sã stea în taina cea de azi a bisericii cea vie,
care vine cu cuvântul Meu peste lume. Ca ºi iudeii de demult
care cãutau pe cei ce credeau în tainã în Hristos, aºa ºi azi,
omul bisericii scormone în casa lui sã dea afarã pe cei ce se
îndreaptã spre lucrarea de nou Ierusalim peste bisericã. Omul
bisericii nu vrea sã se îndrepte spre lucrare de om nou, de om
edenic. Omul bisericii din lume slujeºte la tot felul de dum-
nezei, ºi nu se ridicã spre sfinþenie în bisericã. A dat de la el
calea cea adevãratã ºi a rãmas fariseu omul bisericii, ºi nu se
scoalã spre pocãinþã. Eu strig mereu la el, dar el nu se scoalã,
cã nu mai poate; nu poate, cã se teme de sfinþenie; nu poate,
cã n-are fricã de Dumnezeu. Stã nepãsãtor omul bisericii, trã-
ieºte ca lumea ºi mai urât ca lumea, cã se mai ºi ascunde sub
hainã sfinþitã, ºi omul nu mai ºtie pe unde este calea. 

Venirea Mea în cuvânt, lucrarea Mea de pregãtire i-a
prins pe toþi nepregãtiþi, aidoma ca în vremea lui Noe, ºi nici
azi nu crede nimeni pe Noe, ca ºi atunci. Dar Eu am venit ºi
am lãsat loc ºi vreme pentru har, ca ºi atunci, aidoma ca pe
vremea lui Noe. E vremea harului, dar omul bisericii din lu-
me face fum, ca sã nu se vadã Dumnezeu în lucrarea cea de
nou Ierusalim, ieºitã din mijlocul bisericii, ieºitã ca un foc
care sã mistuie tot ce este uscat ºi stricat, ºi sã-ºi facã loc cele
vii ºi veºnic vii înaintea Mea. Omul cu viaþã pãcãtoasã nu iu-
beºte cuvântul Meu ºi viaþa care vine din el, ºi de aceea omul
bisericii de azi nu se poate ridica sã se facã plãcut Mie, sã
aducã pocãinþã înaintea Mea. 

Poporul Meu, tu sã înveþi de la Mine ºi pe omul biseri-
cii care te cautã pe tine, cã iatã, vine pe furiº ºi te cautã, cã iu-
deului îi e fricã de iudeu, ºi se ascunde iudeul care cautã dupã
Hristos Cuvântul. Învaþã, tatã, pe omul bisericii care cautã
scãpare de la Mine prin tine, cã mai e puþinã vreme, ºi le voi
da la aceºtia putere de mãrturisire a cuvântului Meu cel venit
din cer pentru pregãtirea cãrãrii pe care Eu vin, cãci timpul e
pe sfârºite. 

Tu, poporul Meu, în rugãciune sã nu slãbeºti, în sfinþe-
nie sã nu te pripeºti, cã mare va fi biruinþa Mea prin rugãciu-
nea ºi prin sfinþenia ta. Tu, poporul Meu, sã te întãreºti în cre-
dinþa venirii Fiului lui Dumnezeu, dupã cum Eu am cuvântat
prin Scripturi, ºi vor cãdea sub acest munte mulþime de no-
roade care vor veni ºi vor cãuta sã se acopere cu acoperãmân-
tul acestui munte, cãci lucrarea de nou Ierusalim a cuvântului
Meu va prinde sub ea pe tot iudeul ºi pe tot elinul ºi pe tot
neamul care va cãuta mântuire prin sfinþenie ºi prin iubire de
sfinþenie. Tu eºti mic, poporul Meu, dar puterea lucrãrii Mele
e mare, fiule, e munte înalt lucrarea Mea cu tine, e legea sfin-
þeniei spre care va curge mulþime de noroade ca sã înveþe le-
gile sfinþeniei ºi viaþã de veac nou între cer ºi pãmânt, fiindcã
Eu vin sã dobor pe cel din urmã vrãjmaº, ca sã poatã vedea
omul calea, fiilor. Biserica nu va mai fi o minciunã, ºi va fi
bisericã sfântã, cu slujitori sfinþi ºi curaþi ºi plãcuþi Mie, iar
turma se va deprinde sã asculte glasul pãstorului, aºa cum tu,
poporul Meu, asculþi glasul Meu ºi pãzeºti cuvântul Meu în-
tru legile sfinþeniei. Eu Mã voi arãta cu slava Mea, ºi omul
bisericii nu va mai minþi pe Dumnezeu. Eu Mã întorc ca sã
împlinesc Scripturile, ºi omul bisericii nu crede în Scripturi ºi
nu Mã primeºte. 

O, poporul Meu cel mic, n-am ce face cu cei mari.
Omul mare stã în duhul lui. Omul mare face rele, dar cel mic
stã ca pruncul, stã cum cere Domnul, cãci Eu sunt Cel ce am

grãit: «Dacã nu veþi fi ca pruncii, nu veþi fi cu împãrãþia ce-
rurilor». 

Omul vrea carne, nu vrea cerul. Omul zice cã Ilie proo-
rocul a mâncat carne ºi s-a dus la cer. Dar tu, omule care spui
aºa, tu nu ºtii de unde a mâncat ºi ce fel de carne a mâncat Ilie
prin corbii Mei. Omul se rãtãceºte cu Scripturile în mânã ºi
nu cautã în ele mântuirea, nu cautã sã se uite bine în oglindã.
Eu vreau sã-i dau omului înapoi viaþa, ºi omul nu cautã spre
Mine, dar am ieºit Eu spre el, ºi sã stai, poporul Meu, sã stai
bine în lucrul tãu cu Mine, cã am, tatã, de împlinit cu tine cele
din urmã Scripturi. Israele, Israele, sã crezi, fiule, în Scripturi,
cã nimic strãin n-am adãugat azi þie prin învãþãtura Mea cea
proaspãtã, nimic în afarã de cele scrise în Scripturi. 

Israele, sã stai în lucrare de om nou, sã stai cu Mine în
tine ºi sã nu te laºi prins de grijile tale cele pentru viaþã. Am
Eu grijã, fiule, numai tu sã nu Mã superi, tatã. Sã Mã asculþi,
poporul Meu, ºi sã stai curat la masa Mea, curat ºi neameste-
cat, cã mereu te-am învãþat sã te deosebeºti cu Mine, fiule din
Israel, dar nu pentru douã, trei zile, ci pânã la venirea Mea. Îi
este dor cerului sã facã popas pe pãmânt, cãci toþi sfinþii sunt
vii ºi dornici sã vinã cu Mine, cã Eu vin cu zecile de mii de
sfinþi, precum scrie în Scripturi. 

Grãiesc vouã, fiilor strãjeri peste Israel. Vegheaþi cu
veghe sfântã, sã nu stea poporul Meu în voile lui. Nu aºa se
stã cu Mine, ºi sã stea poporul Meu cu Mine în voile Mele ºi
nu altfel. Fiilor strãjeri, adunaþi-vã mereu în sfat ceresc ºi
cercetaþi mersul lui Israel ºi staþi bine peste Israel în numele
Meu, ºi staþi cereºte peste poporul Meu. Eu aºa am spus: «Pe
cel pe care voi nu-l cunoaºteþi nici Eu nu-l cunosc». Cine se
ascunde în el, acela nu este cu voi, acela nu este cu Mine.
Cine se ascunde, acela are ce ascunde, acela nu este curat ºi
nu iubeºte pe Dumnezeu. Aveþi grijã de mersul poporului
Meu. Aveþi grijã cum împãrþiþi viaþa cuvântului Meu la cei ce
vin spre cuvântul Meu. Aveþi grijã mare cu cei ce au plecat ºi
care dau sã vinã iar, cã aceia nu sunt curaþi. Aveþi grijã, tatã,
cã se încearcã spãrturi în zid. Cel ce a plecat, sã stea la locul
lui. Dacã vedeþi cã dã sã vinã înapoi, sã-i spuneþi sã stea la lo-
cul lui întru pocãinþã, cã Eu de lucru nu-i dau nimic unuia ca
acela, ci sã stea la locul lui întru pocãinþã pânã la venirea Mea
ºi sã nu forþeze intrarea lui în poporul Meu. 

O, fiilor strãjeri, voiesc sã fiþi una cu toþii în lucru ºi sã
fiþi bine atenþi cu cei ce încearcã sã facã spãrturi pentru intrat.
Mã uit bine ºi vãd locuri ºubrede pe unde dau sã intre înãun-
tru cei ce au întinat numele lucrãrii Mele. Aceia dacã vor sã
se scoale spre pocãinþã, sã stea liniºtiþi întru pocãinþã, aºa sã
le spuneþi. Eu cu unii ca aceia nu Mã pot sprijini întru nimic.
Voi fiþi atenþi, voi fiþi veghetori pentru turma cea care stã cu
Mine în ascultare ºi în sfinþenie de duh ºi de trup. Staþi în ma-
re orânduialã, staþi bine, fiilor, ca atunci când Stãpânul este
aºteptat sã Se întoarcã. Amin. 

E zi de serbare cereascã în Israel. E zi de sfat pentru
veghea cea bunã peste poporul Meu. O, Israele, sã te laºi, fiule,
sub veghe, sã iubeºti veghea peste tine, cãci cel ce nu are
veghetor lângã el, acela este încercat de orice fel de vrãjmaº cu
faþã ascunsã. Israele fiule, sã stai în luminã, copile Israele. Sã
nu lucrezi, tatã, la întuneric, cã Eu descopãr în sfatul lui Israel
mersul poporului Meu ºi pun strãjerii la veghe mare peste tine,
Israele. Iubeºte lumina, copile scump, ºi stai sub razele ei, cãci
Domnul Dumnezeul tãu este lumina ta. Eu, Domnul, luminez
prin întuneric, ºi cu tine vreau sã merg ºi sã fac din întuneric
luminã, popor al luminii Mele. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mucenic Pantelimon 

Lucrarea viþei ºi a mlãdiþei. Despãrþirea cuvântului de necuvânt.
Veghe peste cei ce lucreazã duhovniceºte. 

EE u vin în grãdinã, ºi când vin Mã fac cuvânt, Mã
fac sãrbãtoare ºi Mã slãvesc între sfinþi, între

sfinþii cu care cobor în sobor de serbare. Mã slãvesc în mijlo-
cul poporului Meu. Cuvântul Meu este slava lui Dumnezeu,
iar tu, poporule scump, sã dai slavã cuvântului Meu care se
slãveºte în mijlocul tãu. Amin. 

Eu sunt viþa cea adevãratã, ºi Tatãl Meu este lucrãtorul.
Mlãdiþa cea care aduce roadã întru Mine Tatãl Meu o îngri-
jeºte ºi o curãþeºte ca mai multã roadã sã aducã. Mlãdiþa care
rãmâne în viþã, aceea aduce roadã. Amin. Mlãdiþa nu poate sã
aducã roadã de la sine dacã nu rãmâne în viþã. O, copilaºii
Mei, întru aceasta Se slãveºte Tatãl Meu, ca mlãdiþa sã aducã
roadã multã, ºi ca voi sã fiþi ucenici ai Mei. 

Copiii Mei cu care Eu Mã sprijin pe cãrarea cuvântului
Meu, rãmâneþi întru iubirea Mea, cãci precum M-a iubit pe
Mine Tatãl, aºa v-am iubit ºi Eu pe voi, ºi v-am fãcut unºi ºi
v-am fãcut ucenici, ca sã daþi fiinþã cuvântului Meu. Voi sun-
teþi firul Meu de la cer la pãmânt, firul pe care cobor pânã pe
cãrare. V-am dat sã lucraþi lucrarea cea sfântã pe pãmânt,
Paºti nou, pâine dãtãtoare de viaþã, cãci precum M-a iubit pe
Mine Tatãl, ºi Eu v-am iubit pe voi. Acestea vi le spun ca bu-
curia Mea sã fie în voi, ºi ca sã fiþi voi deplini în bucuria
voastrã. Toate câte aud Eu de la Tatãl vin ºi vi le spun, ca bu-
curia voastrã sã fie deplinã, ca voi sã ºtiþi ce face Stãpânul. 

Iubiþii Mei întru care Eu Mã odihnesc ºi Mã întocmesc
în cuvânt! Orice mlãdiþã care nu rãmâne în viþã nu poate sã
aducã roade. Tot aºa nici voi dacã nu rãmâneþi în Mine. ªi
dacã rãmâneþi întru Mine, ºi dacã cuvintele Mele rãmân în
voi, cereþi, copii scumpi lui Dumnezeu, cereþi, tatã, ceea ce
voiþi, ºi se va da vouã. Amin. Cereþi cu bucurie ºi cu nãdejde,
cereþi, tatã, cã Eu v-am ales pe voi, nu voi pe Mine. V-am ales
sã lucraþi, ºi roadã sã aduceþi, ºi roada voastrã sã rãmânã, ca
sã vã dãruiascã Tatãl orice veþi cere în numele Meu. Dacã rã-
mâneþi în Mine ºi în voi cu cuvântul Meu, cereþi ce voiþi, ºi
vã dã Tatãl. 

O, fiilor unºi, care lucraþi lumina Mea de la cer la pã-
mânt, firul pe care Eu cobor pânã pe cãrare, o, rãmâneþi în iu-
birea Mea, rãmâneþi în Mine, ºi Eu în voi, cãci precum mlã-
diþa nu aduce roadã de la sine, tot aºa nici voi dacã nu rãmâ-
neþi întru Mine. Eu sunt viþa; voi, mlãdiþele, ºi fãrã Mine nu
puteþi face nimic. V-am învãþat pe voi, ca sã fiþi voi învãþãtori
de la Mine, ºi aºa v-am învãþat: rãmâneþi în iubirea Mea, cãci
iubirea îºi are soþii ei. Rãmâneþi în viþã, cãci dacã rãmâneþi în
Mine, rãmân cuvintele Mele în voi, ºi voi sunteþi roditori în
iubire, în viþã, fiilor. Rãmâneþi în Mine ºi ajutaþi-Mã sã-Mi în-
tocmesc venirea, cãci Scripturile strigã la Mine, fiilor. Nimic
n-am adus nou la voi decât Scripturile care strigã peste pã-
mânt cu glas nou, care strigã din nou, fiilor unºi. Voi, tatã, sã
fiþi cortul Meu de adãpost ºi sã aveþi grijã de cãrarea Mea pe
care vin mereu la voi ºi la poporul Meu, ºi sã-Mi reparaþi me-
reu portiþa Mea, cã bat vânturi de tot soiul, ºi sã nu-Mi slã-
beascã portiþa ºi cuvântul Meu peste voi. 

Faceþi zid între bine ºi rãu, între cuvânt ºi necuvânt,
cãci în cine are loc cuvântul, acolo e cuvânt cuvântul, iar în
cine nu are loc cuvântul Meu, acolo e necuvânt. ªi unde, fiilor
unºi, cãci cu voi, tatã, vorbesc azi în grãdinã, unde este necu-
vântul? Este acolo unde nu este primit, este acolo unde este

omul împãrat peste sine ºi nu are pe Domnul de cuvânt. Îm-
pãrãþia omului în om nu se surpã pe sine, cãci o împãrãþie nu
luptã împotriva ei. Aºa ºi împãrãþia lui Dumnezeu, se zideºte
pe sine în locaºurile ei, acolo unde Cuvântul e cuvânt. Faceþi,
tatã, zid între cuvânt ºi necuvânt, ca sã punem cuvântul în loc
ocrotit, în loc credincios, cãci ocrotirea cuvântului Meu îºi
are casã în cel credincios. Cuvântul Meu ia faþa Mea în cel
credincios, cãci cine nu se ruºineazã cu Dumnezeu, acela pri-
meºte pe Dumnezeu în cuvânt, acela nu se aºeazã mai mare
decât cuvântul care vine sã rãmânã întru el. Cel ce rãmâne cu
cuvântul Meu în el, acela este primitor de cuvânt, acela spune
cu umilinþã: „Doamne, am greºit la cer ºi înaintea Ta!“. 

O, fiilor unºi, fiilor scumpi, e mare Scriptura care
spune: «Dacã cineva rãmâne în Mine ºi cuvântul Meu rãmâ-
ne în el, orice va cere de la Tatãl va primi în numele Meu»,
în cuvântul Meu va primi. Cuvântul primit se face cuvânt.
Cuvântul neprimit se face necuvânt. Dar voi rãmâneþi în
Mine, ºi Eu în voi. Rãmâneþi în viþã, fiilor unºi, fiilor scumpi
lui Dumnezeu, cãci mlãdiþa nu poate rodi din sine. Tatãl Meu
este lucrãtorul în viþã. Rãmâneþi în viþã, copilaºi iubiþi, cã am
fãcut din voi lucrare vie. Nu voi, ci Eu am fãcut, fiindcã Eu
v-am ales pe voi. Nimeni nu meritã ales, dar pe cine Eu aleg,
aceluia îi dau meritul sã stea în viþã ºi roadã sã aducã. 

Faceþi zid între cuvânt ºi necuvânt. Luaþi luminã din
luminã, luaþi lumina Mea, luaþi vederea Mea ºi priviþi cu ea
peste tot ogorul pe care lucrãm, ca sã vedeþi cu Mine dacã Eu
în creºtin sunt cuvânt sau necuvânt. Cine vã primeºte pe voi
în numele Meu, în acela rãmâne cuvântul Meu. Cine nu vã
primeºte pe voi, acela nu primeºte cuvântul Meu, întru acela
Eu Mã fac necuvânt, fiilor unºi. Dar voi, tatã, sã nu descura-
jaþi. Iubirea îºi are soþii ei. Ea nu are loc prielnic oricum. Dacã
vedeþi cu vederea Mea un duh fãþarnic care nu s-a lãsat vin-
decat, un aºa om este ca o mlãdiþã care nu aduce roadã întru
Mine, ºi pe care Tatãl Meu o taie, cãci mlãdiþa care nu stã în
viþã, aceea se usucã în sine. Tatãl n-ar tãia-o, dar dacã o aºa
mlãdiþã nu stã la curãþat, aceea se usucã în sine, se usucã de
la sine, nu de la Tatãl, cãci Tatãl nu ispiteºte din Sine pe ni-
meni. Dar voi nu descurajaþi în lucru. Tatãl Meu este lucrãto-
rul ºi aduce roadã întru mlãdiþa care rãmâne în viþã, ºi voi veþi
rodi pentru Tatãl. Nici slabi sã nu vã lãsaþi, cãci cel neprimi-
tor când vede cum e, cautã la voi, nu la Mine. Voi daþi-vã din
faþa duhului fãþarnic, cã vã slãbeºte, fiilor, vã slãbeºte în cu-
vânt, vã face sã faceþi nedreptate prin cuvânt. Unul ca acela
uitã cã voi sunteþi cuvântul lui Dumnezeu. 

O, fiilor, fiþi pricepuþi, cã e mare lucrare sã vedeþi duh
ºi inimã umilitã înaintea Mea fãrã sã vinã cel umilit sã vã
spunã vouã umilinþa lui. De aceea vã dau vouã vedere din ve-
derea Mea, ca sã lucraþi numai cu ea în numele Meu peste po-
porul Meu. Cei trei tineri în cuptorul de foc nu s-au umilit în
faþa nimãnui pe pãmânt, dar în mijlocul focului s-au umilit
înaintea Mea, s-au umilit pentru tot neamul lor, ºi mare a fost
slava Mea prin cel cu inimã umilitã înaintea Mea. Cei trei
tineri aºa ziceau în flãcãri: «Am greºit, Doamne, la cer ºi îna-
intea Ta», iar Eu M-am milostivit de tot neamul lor, cã mare
este lucrarea umilinþei ºi a rugãciunii. Am fãcut din voi troiþã
vie ºi înflãcãratã înaintea Mea ºi v-am dat slujire de îngeri în
lucrul vostru cu Mine. Fiþi adevãraþi în cuvântul Meu ºi în
lucrul Meu prin cuvânt peste poporul Meu, peste fiul poporu-
lui Meu care cautã la om ºi nu la Dumnezeu împãcarea. O, fe-
riciþi acei în care se poate vedea duh ºi inimã umilitã înaintea
Mea! Dar acum voi sunteþi curaþi pentru cuvântul pe care vi
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l-am spus: «Rãmâneþi în iubirea Mea!». Rãmâneþi în Mine, ºi
cuvântul Meu sã rãmânã în voi. Eu vã amintesc vouã, fiilor
unºi, de Scriptura care aºa strigã: «Au, oare, Eu numai de
aproape sunt Dumnezeu, ºi de departe nu mai sunt?». Se va
întreba poporul Meu: „Oare, ce vrea sã spunã aceastã Scrip-
turã?“. Eu vã voi spune vouã, ºi voi veþi rãspunde în numele
Meu poporului Meu ºi veþi sta întru adevãr, cã fãrã Mine nu
puteþi face nimic. 

O, dacã v-ar primi poporul Meu aºa cum a primit
Avraam pe cei trei cãlãtori care au vorbit lui Avraam în nu-
mele Meu, ºi pe care Avraam îi cunoºtea! Fiilor, Eu nu Mã
arãt la nimeni în chip necunoscut, dar vin azi ºi vã spun: pãs-
traþi-vã statura duhovniceascã, fiilor, cã poporul Meu dã sã se
înveþe cu voi ºi sã vã facã slãbire întru Mine, cã pe ici, pe colo
mai sunt mlãdiþe în sine, care au o lucrare ciudatã, sã vã facã
pe voi sã nu fiþi cuvântul Meu, ºi sã fiþi cuvântul lor. Cuvântul
lor sã-l rosteascã ei, dar nu voi, ºi fiecare sã-ºi rosteascã cu-
vântul sãu. Dar voi sunteþi în cuvântul Meu, fiilor. Cine se
bizuie pe voi, acela face pãcat, acela aduce închinare la idoli.
Cine se bizuie pe Mine, acela vã primeºte pe voi de la Mine,
nu din voi, ºi fericiþi cei ce ºtiu sã se bizuie pe Dumnezeu. 

O, iubiþii Mei copii, am zi de serbare cu voi ºi cu mu-
cenicul Pantelimon, serbat în sobor de sfinþi, ºi am venit în
grãdinã sã vã mângâi, cã vãd slãbire peste voi. Dar nu fiþi fi-
ravi, nu fiþi necãjiþi, tatã. Fiþi cu duhul liniºtit ºi atent în toatã
vremea, cãci Tatãl Meu este lucrãtorul. V-am spus cã nimeni
nu iubeºte cu adevãrat duhul pãcii grãdinii Mele, dar nu
slãbiþi în veghe înãuntru ºi în afarã, adicã în grãdinã ºi peste
poporul Meu. Dacã pe undeva gãsiþi duh de fãþãrnicie ºi de
necuvânt, nu vã bãgaþi în foc dupã firimituri, nu staþi în faþa
lucrului fãrâmiþat, cã vã slãbeºte puterea Mea din voi, tatã.
Lãsaþi pe Tatãl. El este lucrãtorul, El ºtie ce face. Voi doar cu-
vântul Meu luaþi-l în lucru, pentru cã voi nu sunteþi ai voºtri,
fiilor unºi, ºi sunteþi ai ungerii care vã poartã în darurile ei.
Staþi întru Mine, staþi mai deoparte de cele greu de descurcat,
cã nu voi, ci Tatãl este lucrãtorul, ºi de aceea v-am spus: fa-
ceþi zid între cuvânt ºi necuvânt. Dacã voi sunteþi cuvânt, rã-
mâneþi în cuvântul Meu ºi în Mine. Dacã voi sunteþi cuvânt,
nu staþi cu necuvântul, nici cu locaºurile lui. Staþi în Mine, ca
sã rãmâneþi în putere, ca sã rãmâneþi cuvânt peste locul înse-
tat de cuvânt, iar cei ce stau cu necuvântul în ei, aceia dacã
vor sã caute pacea lor, sã strige ca cei trei tineri: «Am greºit,
Doamne, la cer ºi înaintea Ta!». Nu la voi sã caute, ci la
Mine, fiilor, cã e mare lucru sã vedeþi voi cu privirea Mea duh
de umilinþã în cel ce lucreazã necuvânt. Necuvânt înseamnã
neprimirea cuvântului, necredinþa cuvântului, neînþelegerea
cuvântului, cãci sunt pe ici-colo creºtini care încã n-au picioa-
re, care stau douã-trei zile pe picioare prin cuvânt, ºi apoi fac
din nou cuvânt din cuvântul lor ºi necuvânt din cuvântul Meu.
Aceia sunt slãbire pentru voi. Dar voi daþi aceastã slãbire de
la voi, faceþi zid între cuvânt ºi necuvânt ºi staþi în liniºte, cã
iar vã spun: Tatãl Meu este lucrãtorul. Ocrotiþi-Mã, fiilor, pe
Mine ºi pe voi, ocrotiþi puterea Mea din voi, ocrotiþi pacea
Mea din voi ºi staþi în duhul pãcii cereºti, cã Mi-a slãbit por-
tiþa pe care intru în grãdinã, Mi-a slãbit pacea din ea, e slãbit
duhul pãcii Mele în portiþã. 

E mila Mea cu voi ºi dupã voi. Vã însoþesc cu mângâ-
ieri cereºti, dar simþiþi-Mi mângâierile ºi nu slãbiþi, fiilor
scumpi. Staþi întru Mine ºi rãmâneþi în cuvântul Meu ºi daþi
de la Mine duhul cel de întãrire, daþi-l ºi celor ce stau toiag de
sprijin pentru Mine în poporul Meu, cã Eu le amintesc cã ne-
putinþele de orice soi nu sunt mai tari decât Mine, Domnul

Dumnezeul vostru. Eu am sfinþii însoþitori cu Mine pe pã-
mânt, ºi lucrez cu ei peste poporul Meu din loc în loc, ºi fac
biruinþã nevãzutã de ochii omului ºi înconjor de jur împrejur
pe fiii poporului Meu, care au cuvântul Meu viu în ei ºi în iu-
birea lor. 

Fiilor, fiilor, feriþi-vã de omul uºuratic oricine ar fi el,
cãci voi sunteþi curaþi, curaþi întru Mine ºi întru lucrarea Mea,
fiindcã nu cãutaþi ale voastre. 

Copilul Meu cel întâi în care Eu Mi-am lãsat nume ºi
aºezare, întãreºte-te, tatã, în cele care sunt puse peste tine ºi
în cele pe care Eu þi le-am cerut, ºi îþi întãreºte braþele, fiule,
cãci þi-am dat braþe, ca sã ai. Lucreazã ºi prin braþul din
dreapta ta, ºi prin braþul din stânga ta, cã minunatã e lucrarea
Mea. Întãreºte-þi iubirea ºi hrãneºte-Mã cu ea, ca sã vin cu
putere, fiule, cã voi sunteþi niºte copii fãrã putere ºi nu puteþi
nimic fãrã Mine. Pãstreazã-þi bine statura Mea în tine ºi staþi
un picuþ mai protejaþi, mai lângã Mine, mai sus, lângã Mine,
pentru cã Eu grãiesc aceasta, fiindcã poporul Meu dã sã se
obiºnuiascã cu voi ºi îºi pierde din duhul cel bun al ascultãrii
ºi al cinstirii lucrãrii Mele cu voi. ªi fii atent peste tot poporul
Meu, cu lucrarea veghii peste lucrãtorii din popor, cã este o
Scripturã care spune aºa: «Dureros lucru este când sluga se
ridicã stãpân peste stãpânul sãu, când se ridicã sub nume de
frate întru Hristos». Dureros lucru pentru stãpânul care are în
grijã slugã, ºi sluga nu ºtie sã dea cinste stãpânului ei, binefã-
cãtorului ei. O, fiule, vindecã-Mi de peste tot aceastã jale a
Mea ºi nu lãsa sã se strice orânduiala Mea. În tot poporul Meu
sã te uiþi sã stea toate la locul lor, fiule, ºi sã-ºi ºtie locul ºi lu-
crul, cãci mlãdiþa nu poate sã aducã roadã în sine dacã nu rã-
mâne în viþã. Mlãdiþa care aduce roadã în viþã, aceea este sla-
va lui Dumnezeu, cãci întru aceasta Se slãveºte Tatãl Meu, în
mlãdiþele Sale, fiule, în mlãdiþele viþei, fiule, cã vreau sã în-
þeleagã poporul Meu cã Eu sunt Domnul ºi de aproape ºi de
departe. 

Staþi lângã Mine, sus, fiilor unºi, cã Eu sunt sus, ºi lu-
crez peste cele de jos, ca sã le pun sus, pe trepte cereºti. Staþi
în sfat cu Mine, cã Eu sunt Domnul, de aproape ºi de depar-
te, Eu sunt viþa cea adevãratã ºi Tatãl Meu este lucrãtorul. Lu-
craþi din Mine ºi daþi curs izvorului Meu ºi cereþi apa de izvor,
cereþi, copii scumpi lui Dumnezeu, cereþi ce voiþi, ºi Tatãl vã
va da vouã. Cereþi sã fiþi cu Mine, ºi Tatãl Mã va trimite, ºi
Eu voi veni. Iubiþi-vã unul pe altul, fiilor lucrãtori, cã iubirea
îºi are soþii ei. Amin. 

Rostesc peste Israel duh de sãrbãtoare. Binecuvântatã
sã fie sãrbãtoarea ta cu cerul, fiule Israele. Învaþã, Israele tatã,
lucrarea viþei ºi a mlãdiþei în viþã. Învaþã, Israele, cum trebuie
sã creºti, poporul Meu. Eu sunt viþã cu mlãdiþe. Învaþã, ºi te
fã struguraº mirositor ºi cu gust plãcut în viþã. Eu numai cu
duh de mângâiere te cresc ºi te înmulþesc, ca sã Mã odihnesc
în tine, poporul Meu. 

Cere-Mã, poporul Meu de azi, cã Eu de douã mii de ani
te aºtept pe tine sã Mã chemi. De vor fi pãcatele tale cum e
cârmâzul, Eu sunt Cel ce iert, dar cheamã-Mã sã vin ºi sã te
izbãvesc pe tine de greu, ºi pe Mine de aºteptare. Cere-Mã la
Tatãl, cere-Mã, poporul Meu mireasã, cere-Mã, cã Mi-e dor
de tine, Israele, mireasa Mea iubitã! Auzi-Mã când strig la ti-
ne sã Mã ceri la Tatãl! Cere-Mã sã vin, cã vremea e sã vin.
Cere-Mã! Eu vin sã împlinesc Scripturile care Mã strigã sã
vin, dar cere-Mã sã vin sã împlinesc. Cere-Mã, poporul Meu,
ºi sfinþeºte-te în aºteptarea Mea ºi cere-Mã sã vin. Amin,
amin, amin. 
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Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Domnul cere împruncirea poporului Sãu, cu inima ºi cu iubirea.
Înþelepciunea este frica de Dumnezeu. Îmbrãcarea întru nestricã-

ciune a omului. 

EE u cobor pentru poporul Meu ºi Mã fac cuvânt
pentru el. O, poporul Meu, am ºi Eu bucuria cã

vãd cã Mã aºtepþi sã cuvintez peste tine chiar dacã fapta cre-
dinþei tale e slabã. Mã bucur cã Mã aºtepþi, Mã folosesc de
cea mai micã bucurie care vine de la tine pentru Mine, cã Eu
sunt un Dumnezeu bun, Care am miluit din neam în neam. O,
dar cobor cu greu pânã la tine, cã drumul Meu e plin de duº-
mani. Drumul Meu de la cer ºi pânã la tine, calea Mea, Israe-
le, spre tine, e plinã, tatã, de duºmani ºi de duhuri rele, care
nu M-ar mai lãsa sã vin dacã n-aº fi Dumnezeu a toate ºi peste
toate. Calea Mea s-a strâmtorat, calea Mea spre tine nu mai
are putere sã Mã þinã pe ea în cãlãtoria Mea spre tine, ºi nu
ºtiu cum sã fac. Mã frãmânt cu toþi cei din cer sã întãresc ca-
lea Mea spre tine, sã fac mereu facere peste ea, dar n-am cu
cine s-o fac, cã e plinã calea Mea de duºmani. 

Poporul Meu, Eu prieteni nu mai am, fiule. Eu mângâ-
ietori nu mai am, ºi umblu înspinat de douã mii de ani, umblu
ca femeia care-ºi cãuta drahma cea pierdutã. Poporul Meu, pe
tine te mai am, ºi bucuria cu care Mã aºtepþi sã cuvintez peste
tine, fiule. Calea Mea spre tine e duºmãnitã de duhul cel rãu,
care cautã sã-Mi culce la pãmânt munca Mea de ºapte mii de
ani, ºi vin sfinþii ºi pãrinþii ºi Mã roagã sã biruiesc pentru cea
de a doua venire a Mea întru slavã vãzutã. O, ºi ce rãu Îmi e
când totul Îmi doarme în cale! 

Poporul Meu, sã nu dormi ºi tu, fiule, sã nu te culci ºi
tu, tatã, ci scoalã-te ºi Îmi mângâie durerea, cã ºi Eu þi-o mân-
gâi pe a ta, fiule mic, cã te vreau prunc la inimã, poporul Meu,
prunc la pieptul Meu plângând dupã hranã, ca sã Mã fac
hranã pentru tine. O, ce bine e sã fie omul prunc la inimã ºi
la minte ºi sã plângã dupã Mine ca pruncul dupã mamã! Ce
bine e! Mai mare iubire ca aceasta nu este înaintea Mea.
Omul care plânge dupã Dumnezeu este cel mai frumos dintre
oameni, ºi acela are un plâns blând ºi umilit, acela are cea mai
frumoasã privire, cãci cei mai frumoºi ochi sunt ochii care
plâng dupã Dumnezeu întru o sfântã ºi fericitã umilinþã. Po-
porul Meu, Eu sunt iubire ºi n-am unde sã arunc sãmânþa
Mea. Eu sunt iubire, fiule, ºi omul nu ºtie ce este iubirea. Nici
mãcar tu n-ai învãþat aceastã minune care a coborât la tine sã
te întrupeze în trupul Meu cel sfânt, în iubire, poporul Meu.
Dar pe tine vin mereu ºi te învãþ sfinþenie ºi iubire, ca sã audã
tot omul ce te învãþ Eu pe tine. 

Poporul Meu, cei mai frumoºi ochi sunt ochii care
plâng, fiule. Ochii care râd sunt priviri desfrânate, dar ochii
care plâng dupã Mine sunt priviri sfinte, poporul Meu, ºi se
sfinþeºte omul prin ele înaintea Mea, ºi îºi schimbã faþa în
bucurie sfântã ºi umilã înaintea Mea. Ce frumos e un aºa om,
cãci cele dinãuntru ale lui se slãvesc în afara lui, ºi toate se
sfinþesc înaintea lui. 

O, potecuþa Mea spre tine e plinã de duºmani, dar trec
cu pas uºor ºi vin la tine ca sã-þi trezesc iubirea, fiule mic, ºi
sã te învãþ cã aurul e aur ºi nu se pune în topitoare la un loc
cu argintul ºi cu bronzul ºi cu fierul ºi cu arama. Iubirea îºi
are soþii ei. Ea este din cer, ea este sfântã, poporul Meu. Ea îºi
are izvorul în Mine, fiule, ºi la Mine se întoarce. Omul nu cu-
noaºte calea cãtre ea, cã ea este în Mine ºi Eu vin s-o pun în
tine, ca sã ai tu putere sã Mã iubeºti cu tot cugetul tãu, cãci
mintea omului nu se poate cântãri pe aur. Înþelepciunea iubirii

e taina cea ascunsã în ea, ºi fericit este omul care are aceastã
comoarã ascunsã în el. 

Când Eu am fãcut cerul ºi pãmântul îmbrãþiºând în
privirea Mea toatã facerea de sub cer, când puneam cumpãnã
în toate, când rosteam hotar apelor, vântului, stihiilor toate,
când hotãram cãile facerii de sub cer, am vãzut înþelepciunea
ºi am mãsurat-o cu mãsura ei întru adâncul ei, ºi i-am dat lu-
minã din luminã, ºi apoi am zis peste om: «Iatã înþelepciu-
nea. Frica de Dumnezeu este ea». Depãrteazã-te, omule, de
cel rãu, ºi fii priceput, cãci frica de Dumnezeu este înþelepciu-
nea care te þine în iubire, în locul în care a fost fãcut ºi pus
omul. Dar omul, Israele, n-a luat în mintea lui frica de Dum-
nezeu, comoara iubirii de Dumnezeu, n-a luat omul în cugetul
sãu înþelepciunea. 

Israele, Israele, frica de Dumnezeu este luminã pe ca-
lea omului spre Dumnezeu. Ea nu lasã omul sã cadã din bine-
le ei. Dar omul a fost înºelat prin femeie, cãci femeia, de la
început s-a fãcut fire ºi a tras sub cãlcâiul ei firea cea dumne-
zeiascã a omului. 

O, poporul Meu, sã fugi, fiule, de fire, cãci te învãþ tai-
na înþelepciunii, ca sã ia ºi omul cel fãrã de cãrare. Dar Eu pe
Adam l-am iubit de atunci ºi pânã azi, cã e fãcut de mâna Mea
dumnezeiascã ºi îl numesc mireasã a Mea, fire dumnezeiascã
în om. Mireasa este numai cea curatã. Iubirea este numai cea
curatã. Ea nu-ºi schimbã faþa, ºi dacã ºi-o schimbã, nu este ea.
Israele fiule, întoarce-te bine în Mine, poporul Meu, cã aºa
þi-am spus: Mi-e dor de Mine în tine. 

Scris este cã într-o casã mare nu sunt numai vase de
aur, ci ºi de argint, ºi de lut, ºi de lemn; unele spre cinste, al-
tele spre necinste, ºi de se va curãþi cineva pe sine de acestea,
va fi vas cinstit, sfinþit ºi de bunã trebuinþã stãpânului casei în
lucrul sãu cel bun. Iar cei ce cheamã pe Dumnezeu cu inima
curatã, aceia umblã în credinþã, în dragoste ºi întru dreptate
cu pace, fugind de stricãciunile firii ca sã umble în iubire. Vin
spre tine ca sã-þi trezesc înþelepciunea, fiule mic, ºi sã-þi
spun cã aurul e aur ºi nu se bagã în topitoare spre a fi lãmu-
rit, nu se bagã amestecat cu argintul sau cu fierul sau cu ara-
ma, cã n-ar mai rãmâne aur aurul. Iubirea de Dumnezeu îºi
are soþii ei, cã ea este aur curat, care nu se gãseºte în stâncã
sau în pãmânt, care nu se gãseºte de omul cel de pe pãmânt.
Eu sunt Omul Cel coborât din cer pe pãmânt, nãscut din iubi-
rea Tatãlui pentru om, dar omul nu ºtie ce este iubirea, nu ºtie
ce este Iisus Hristos ca sã creadã în El. Iubirea nu se gãseºte
în omul cel de pe pãmânt, ci în omul cel din cer, coborât pe
pãmânt între oameni. 

N-am fãcut pentru nimeni pe pãmânt atâta iubire câtã
am fãcut cu tine, poporule mic al cuvântului Meu, cãci cu-
vântul Meu în mijlocul tãu este slava lui Dumnezeu întru zi-
lele ei, care au fost dorite de toþi sfinþii ºi pãrinþii. N-am fãcut
pentru ei cât am fãcut pentru tine, cât M-am slãvit întru tine
în cuvânt. Cuvântul Meu este slava lui Dumnezeu. N-am ve-
nit sã înviez morþii în faþa ta ca sã crezi. N-am venit la tine sã
fac semne ºi tãmãduiri peste oameni. Nu de asta am venit.
N-am venit la tine sã-Mi dovedesc dumnezeirea, ºi te-am
lãsat sã crezi în Mine prin cele ce Eu am dovedit la prima
Mea venire pe pãmânt. N-am venit la tine sã Mã dau mare, sã
Mã ºtii cine sunt prin mãrirea Mea. Nu de asta am venit la
tine, poporule al Tatãlui Meu. Am venit mai presus decât
acestea. Am venit sã crezi în Mine prin cuvânt ºi sã aduci roa-
dã multã de iubire, cãci mlãdiþa care rãmâne în viþã aduce
roadã, ºi Tatãl Meu o curãþeºte, ca mai multã roadã sã aducã.
Am venit la tine sã Mã slãvesc înaintea ta cu slava cuvântului
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Meu, sã mai fac o datã totul prin cuvânt, tot ce va fi sã rãmânã
pe vecii, cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, omul cel fãrã de
moarte, asta am venit sã fac prin cuvânt. Am venit sã Mã fac
iubire în om, ca sã nu mai fie omul fire. Am venit sã lucrez
peste tine facere de om nou, coborât din cer pe pãmânt. Eu
sunt Omul Cel coborât din cer pe pãmânt ca sã-i atrag la Tatãl
pe toþi cei ce vor crede în Mine, în Omul Cel coborât din cer.
Eu pentru voi ºi pentru viaþa voastrã veºnicã M-am coborât
din cer ºi M-am întrupat de la Duhul Sfânt al Tatãlui în
Fecioarã ºi M-am fãcut Om, ºi din rãstignire am înviat ca sã
Mã întorc înapoi la Tatãl ºi sã atrag pe toþi cei ce cred în
Mine, ºi apoi sã vin cu slava Mea, cu slava cuvântului Meu,
sã fac dreptate prin cuvânt ºi sã împãrãþesc în veci prin
cuvânt. 

Iatã, poporul Meu, aºa Mi-am dovedit Eu dumnezeirea
Mea, ca sã ºtie omul cine este Iisus Hristos. O, fã-Mi ºi tu
dovada credinþei tale în Mine, a iubirii tale de Dumnezeu. Vi-
no, tatã, spre iubire, vino! Vino, cã te chem, poporul Meu! Vi-
no ºi te fã mireasã curatã în iubire, poporule micuþ cu fapta
credinþei! Grãiesc þie cu grai dulce, ca sã se bucure ºi omul
cel fãrã de cãrare de glasul cel dulce al Domnului, Care Se
slãveºte prin cuvânt în mijlocul tãu, popor micuþ în fapta cre-
dinþei. Dacã vrei, tatã, sã crezi în Mine prin semne ºi minuni,
nu-Mi cere Mie sã fac aceasta. Fã tu în numele Meu cerând la
Tatãl. Cere tu orice voieºti în numele Meu, ºi crezi apoi în
Mine, nu în tine, fiule mic cu puterea, ca sã nu vii sã spui:
„Doamne, ºi duhurile rele ni se pleacã“, cã Eu þi-am mai
spus þie: „Ce bucurie poate fi aceasta cã þi s-ar pleca duhu-
rile rele?“. Eu îþi mãrturisesc þie azi ºi ieri cã n-aveam nici un
fel de bucurie cã duhurile rele Mi se supuneau înaintea
oamenilor. N-am avut bucurie pe faþã nici când l-am sculat pe
Lazãr dintre morþi. Eu atunci plângeam ºi cu inima ºi cu
ochii. Bucuria Mea este sã înviez credinþa în om ºi sã-i spun
iar omului: iatã, omule, frica de Dumnezeu este începutul sla-
vei înþelepciunii lui Dumnezeu peste om. 

Omule, lucrarea Mea cea dintâi, iubirea Mea cea întru-
patã în tine! Omule, am venit sã te iau cu cele cereºti, ca sã
fii coborât din cer pe pãmânt, aºa cum am fost Eu coborât de
la Tatãl. Atunci când am venit, þi-am dat arvuna iubirii, ºi
acum am venit întru desãvârºirea iubirii. 

Omule, fruct al pãcatului, fã-te tu om dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, fã-te fruct al iubirii Tatãlui, fã-te om cobo-
rât din cer, din iubire ºi din botez de credinþã în Iisus Hristos,
Fiul Tatãlui, Cel întâi nãscut. 

Poporul Meu, sã nu cazi din cuvântul Meu. Sã stai în el
împlinindu-l, ºi pune-þi toatã grija sã împlineºti faþa cuvân-
tului Meu. Îmbracã-te bine, fiule, întru naºterea de sus, ºi sã
ºtii cã naºterea de sus nu se dezbracã pe sine. Îmbracã-te bine
în cuvântul Meu ºi sã nu cazi din el, poporul Meu. E zi de ser-
bare, e zi de schimbare. Schimbã-te întru nestricãciune, fiule,
ia pe tine veºmântul nestricãciunii de duh ºi de trup, cã am
venit prin cuvânt sã te înfãºor în taina vieþii, prin puterea cu-
vântului Meu peste tine. E mare lucrare sã ºtii sã împlineºti
cuvântul Meu. Aceasta este taina vieþii, care vine sã te îmbra-
ce pe tine întru nestricãciune, cã Eu vin curând în chip vãzut.

Cine voieºte sã se facã cuvânt, acela trebuie sã ia cu-
vântul ºi sã-l împlineascã peste el. Cine voieºte sã se facã
necuvânt, acela nu împlineºte cuvântul ºi stã cuprins în duhul
nepãsãrii. Cine voieºte sã Mã îngenuncheze pe Mine, acela
creºte din sine ºi se face mare ºi se face necuvânt. Dar Eu sunt
Cel Care am zis: faceþi zid între cuvânt ºi necuvânt, cã am ve-
nit, poporul Meu, sã dau slavã cuvântului Meu în mijlocul

tãu. Mi-e potecuþa plinã de rane, Mi-e drumul plin de duº-
mani, dar vin sã Mã slãvesc în mijlocul tãu, ºi Îmi voi grãbi
venirea, dar vegheazã, poporule ascultãtor, cã vin pe neºtire,
fiule. Grãiesc þie, popor ascultãtor, trage-te de-a dreapta Mea,
trage-te în ascultare, cã jalea Mã prinde de peste tot pentru
neascultare. 

O, grãdiniþa Mea, ce durere peste tine! Dar Mã ating de
tine ºi Îmi întãresc pe fiii cei unºi, ºi îi ºterg de lacrimi, ºi îi
îmbrac întru nãdejdea celor fãgãduite, cã pe cine Eu aleg îi
dau meritul sã stea în viþã ºi roadã sã aducã din cuvântul Meu.
O, fiilor unºi, cuvântul Meu e al Meu, nu e al vostru. Luaþi ºi
daþi poporului Meu care înseteazã dupã viaþã ºi dupã nestri-
cãciune. 

Poporul Meu, nu te face necuvânt, cã mare durere e pe
Mine când se lucreazã necuvânt din cuvântul Meu. Poporul
Meu, sã fii, tatã, cu mintea ºi cu inima sãnãtoase, ºi sã cauþi sã
ai staturã înduhovnicitã, cã Mi s-au adâncit ranele, fiule. Eu
sunt Domnul Cel înviat, dar ranele Mi-au rãmas pe trup, ºi le
vei vedea, poporul Meu. Plângi, tatã, ºi îþi curãþã inima, ºi cu
ea curãþatã bucurã-Mã, cã numai într-o jale petrec. Plângi,
fiule, cãci cea mai sfântã privire este în ochii care plâng. Eu
te-am învãþat sã faci din lacrimã zâmbet ºi din zâmbet lacrimã
ºi sã plângi înaintea venirii Mele, cã vin, poporul Meu, dar îþi
trebuie credinþã ca sã vin. N-am venit la tine sã fac semne ºi
minuni. Am venit cã era scris sã vin ºi sã Mã slãvesc în cuvânt.
Am venit sã te iert ºi sã rãmâi în iubirea Mea. Am venit sã
despart cuvântul de necuvânt ºi am venit sã întãresc lucrul
Meu, cã lucrul Meu a fost lovit de duhul rãu al necuvântului,
dar am venit sã întãresc pe temelia lui lucrul Meu. 

Poporul Meu care Mã asculþi, întãreºte împlinirea
cuvântului Meu, ca sã nu cazi din cuvântul Meu. Întãreºte-Mi
calea Mea spre tine, cãci cuvântul Meu ia calea spre tine prin
puterea ta cea bunã întru împlinirea cuvântului. 

Poporul Meu, fã-te sare de sãrat, cã sarea dupã firea ei
nu face viermi. Cel uºuratic, cel fluturatic sã nu foloseascã
cuvântul iubire. Acela este o cursã pentru fiii iubirii, cãci au-
rul nu mai rãmâne aur când se bagã în topitoare cu fierul ºi cu
arama.

O, fiilor unºi în grãdiniþa Mea, sculaþi-vã, tatã, ºi învã-
þaþi pe poporul Meu ce este uºurãtatea ºi ce este sfinþenia.
Sculaþi-vã bine, cã Eu vã trec prin lecþii usturãtoare ca sã ºtiþi
sã daþi viaþã din cer poporului Meu. Sculaþi-vã înaintea po-
porului, cã nu voi, ci Eu v-am ales pe voi. Despãrþiþi cuvântul
de necuvânt ºi staþi cuprinºi de cuvânt, ºi nu vã lãsaþi sub apã-
sare, cã Eu sunt Cel ce întãresc puterea voastrã ºi ungerea
voastrã. Tatãl Meu este lucrãtorul. Eu aºa v-am spus. Vin sã
vã întãresc puterea ºi harul, cã nu las cãrarea Mea sã-Mi slã-
beascã. Voi sunteþi cãrarea Mea, ºi Mã voi rãzboi cu duhul
rãu, ºi voi veþi fi cãrarea Mea. 

Vã aduc binecuvântare proaspãtã. Mângâiaþi, mângâ-
iaþi pe poporul Meu ºi staþi sus, lângã Mine, ºi mângâiaþi pe
fiii ascultãrii. Amin, amin, amin. 

6/19 august 1996

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

„Crucea este viaþa lui Hristos, purtatã de om“. Omul duhovnicesc
ºi omul firesc. 

CCCC uvântul Se face cuvânt în cartea Sa, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin,

amin, amin. 
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Cuvântul e pacea cea din cer ºi cea de pe pãmânt, cãci
pacea este din cer. Pace cãrãrii cuvântului Meu de la cer ºi pâ-
nã pe pãmânt! Pace vouã ºi credinþã vouã, fii ai poporului
Meu, cãci cuvântul Meu nu este spre a lãmuri înþelepciunea
omeneascã, ºi este spre adeverirea Duhului ºi a puterii. 

Fiilor, fiilor, credinþa voastrã sã fie în puterea lui Dum-
nezeu, nu în înþelepciunea oamenilor. Înþelepciunea este as-
cunsã în Dumnezeu, ºi El a rânduit-o mai înainte de veci spre
slava celor desãvârºiþi, ºi pe care acest veac n-a cunoscut-o.
De aceea Scripturile spun cã cele ce ochiul ºi urechea ºi inima
omului n-au atins, pe acestea le-a pregãtit Dumnezeu celor
ce-L iubesc pe El. Iar vouã vin ºi vã descopãr prin Duhul
Sfânt, fiindcã Duhul pe toate le cerceteazã, chiar ºi adâncurile
lui Dumnezeu, dupã cum este scris. Vouã v-am dat din Duhul
Meu, ca sã pricepeþi cele fãgãduite vouã de Mine. Fiilor, fii-
lor, fiþi, tatã, duhovniceºti, cãci omul firesc nu pricepe cele
ale Duhului lui Dumnezeu, fiindcã ele se judecã duhovni-
ceºte. V-am dat din Duhul Meu, ca sã cunoaºteþi gândul Meu,
ºi astfel credinþa voastrã sã fie în puterea lui Dumnezeu, nu în
înþelepciunea oamenilor acestui veac. 

Poporul Meu, aceastã lucrare de cuvânt din cer este
crucea Mea pe care v-am dat-o s-o purtaþi prin lume, fiilor.
Este semnul Fiului Omului, care era sã se arate mai înainte de
venirea Lui cea vãzutã. Crucea este viaþa lui Hristos, purtatã
de om, este faþa lui Hristos, luatã de om, iar cuvântul acesta
ºi faþa lui este crucea Mea, purtatã de voi. De aceea aceastã
vestire nouã, aceastã cruce purtatã este o nebunie pentru cei
ce stau în duhul nepãsãrii acestui veac, dar pentru voi este pu-
terea lui Dumnezeu. Iatã, cuvântul Meu vãdeºte nebunia în-
þelepciunii acestui veac, fiindcã dacã înþelepciunea lui Dum-
nezeu nu l-a fãcut pe om sã cunoascã prin înþelepciune pe
Dumnezeu, de aceea a voit Dumnezeu sã mântuiascã pe cei
ce cred prin vestirea crucii, dupã cum este scris: «Iudeii cer
semne, elinii, înþelepciunea, iar cei credincioºi Îl vestesc pe
Hristos Cel rãstignit, Care pentru iudei este smintealã, pen-
tru neamuri, nebunie, dar pentru cei chemaþi dintre ei, este
Hristos, puterea ºi înþelepciunea lui Dumnezeu». Aºa este în-
þelepciunea cea ascunsã a lui Dumnezeu. El ridicã pe cele de
jos, pe cele ce nu sunt, ca sã nimiceascã pe cele ce sunt, ca ni-
meni sã nu se semeþeascã în faþa lui Dumnezeu, iar cel ce se
laudã, în Domnul sã se laude. Amin. 

Pace þie, Israele! Pace cãrãrii Mele de la cer ºi pânã la
tine, fiule! Vin cu duh de serbare cereascã, vin sã te mângâi
cu duh de serbare cereascã, vin la tine, poporul Meu, cã n-am
unde sã Mã mai duc, n-am unde sã mai cãlãtoresc. Peste tot e
numai înþelepciune omeneascã, iar propovãduirea crucii, a
vieþii cu Hristos, este o nebunie pentru cei ce iubesc pierzarea
cea din fapte lucratã. Vin la tine, poporul Meu, ºi voiesc sã-Mi
gãsesc plãcerea în tine, fiule mic, cãci cu tine Îmi port crucea
cea de azi. Þi-am dat crucea Mea, þi-am dat viaþa Mea s-o
porþi, ca sã ajung cu crucea Mea pânã la capãtul cel de apoi
ºi sã Mã odihnesc în tine, poporul Meu. Crucea Mea e viaþa
Mea, ºi de aceea þi-am spus: «Mi-e dor de Mine în tine, fiule
al poporului Meu». Lumea, tatã, ia cuvântul Meu ºi îl înþelege
greu, cã lumea este încurcatã de înþelepciunea acestui veac.
Dar tu, fiule, înþelegi adâncimea înþelepciunii Mele, cã þie
þi-am dat din Duhul Meu, ca sã înþelegi adâncurile lui Dum-
nezeu, cãci cel ce este întru Dumnezeu, acela are înþelepciu-
nea lui Dumnezeu, care nu are nimic în înþelepciunea stãpâ-
nitorilor acestui veac. Cerul te numeºte pe tine fericit, po-
porul Meu, cãci fericit este acela care are înþelepciunea lui
Dumnezeu, Care vine cu Duhul Sãu în cei ce cred în El. Tu
sã nu fii neputincios întru aceastã fericire. Tu sã þii minte

mereu cuvântul Meu ºi sã stai în el, poporul Meu, cã el te þine
pe tine în Mine. El te întrupeazã în trupul Meu cel sfânt, care
se face cuvânt înaintea ta, în inima ta credincioasã ºi aplecatã
în Mine, fiule scump. N-am nimic mai scump ca tine, poporul
Meu, cã tu eºti aºteptat de ºapte mii de ani ca sã plinesc cu
tine ultimele fãgãduinþe rostite de Mine, cer nou ºi pãmânt
nou, ºi om nou, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ca sã se arate
înþelepciunea lui Dumnezeu cea ascunsã, cea de tainã, fiule,
pe care Eu am rânduit-o mai înainte de veci spre slava Mea ºi
a ta, copile credincios la sfârºit. Vin mereu la tine, ca sã te þin
în braþe, ca sã te mângâi, ca sã-þi întãresc credinþa în înþelep-
ciunea Mea, cãci frica de Dumnezeu te aºeazã pe tine întru
taina înþelepciunii cea din cer pe pãmânt. O, numai cuvinte
mari înfiinþez prin cuvântul Meu, dar cei duhovniceºti le pri-
cep, fiule. Omul firesc nu pricepe cele ale Duhului lui Dum-
nezeu, dar cel duhovnicesc pricepe înþelepciunea cea de tainã
a lui Dumnezeu. 

Vin cu duh de serbare ºi cu mama Fecioara, care v-a
dat pe Fiul lui Dumnezeu. Ea este scara pe care Eu M-am
coborât de la Tatãl la voi ca sã Mã fac Fiul Omului, ºi sã Mã
cunoascã omul cã vin de la Tatãl prin Duhul Sfânt ºi prin
Fecioarã, fiindcã omul cel din cer este feciorelnic. Omul tre-
buia sã rãmânã numai din cer, dar n-a voit sã asculte, ºi am
venit sã-l aºez pe om în ascultare, ca sã-l pun înapoi în cele
lucrate de Mine pentru om. 

O, omule care nu cunoºti înþelepciunea lui Dumnezeu
ºi comoara ei, am venit cu aceastã lucrare de cuvânt ca sã în-
viez în om înþelepciunea cea de tainã a Mea, cãci înþelepciu-
nea Mea este duh iubitor de oameni. Am venit în calea ta ca
sã-þi arãt crucea, ca sã-þi arãt viaþa, viaþa Mea, omule, viaþa
Mea în om. Aceasta este înþelepciunea pe care am venit s-o
aºez peste oameni. Eu sunt Fiul înþelepciunii lui Dumnezeu,
ºi am venit sã Mã fac Dumnezeu în om ca sã aibã omul înþe-
lepciune. Am venit sã Mã întrupez în om prin cuvânt, ca sã
fac cer nou ºi pãmânt nou în om, ºi om nou în om. Am ales
un popor, ca sã am urechi de auzit ºi ca sã Mã înfiinþez în cu-
vânt, ºi ca sã strig peste pãmânt, ºi ca sã Mã audã omul, ºi ca
sã-l fac din firesc duhovnicesc, întru tainã de veac nou peste
veac, iar cine are urechi de auzit, aude ºi înviazã. Amin. 

O, copilaºi ai grãdiniþei cuvântului Meu, aºa v-am
spus: «Rãmâneþi în iubirea Mea!», iar acest cuvânt rãmâne
spus ºi vã þine în Mine, cã avem, tatã, de împlinit cuvântul în-
þelepciunii cea de tainã peste pãmânt. Rãmâneþi în iubirea
Mea. Vã întãresc mereu în acest cuvânt, vã înnoiesc mereu în
acest cuvânt, ca sã ºtie îngerii ºi sfinþii, scaunele, domniile,
stãpâniile ºi puterile, ba chiar ºi duhul rãu sã audã mereu ºi sã
ºtie ºi sã se plece la cuvântul Meu. Rãmâneþi în iubirea Mea,
cãci cu ea ºi în ea vã întãresc pe voi, ca sã am cãrare ºi sã um-
blu pe ea, cã nu mai am umblet pe pãmânt, nu mai am. Pã-
mântul e fãcut de Dumnezeu, dar nu mai am cum sã merg pe
el, nu mai am. Nu mai am nici vie, nu mai am. Dar vin ca un
Dumnezeu, ºi Îmi voi rãscumpãra via Mea. 

Copilaºi ai grãdiniþei Mele, rãmâneþi înrãdãcinaþi în
Mine, în iubirea Mea, cã Eu am grijã de voi ºi vã vindec de
rane ºi vã ºterg ochiºorii de lacrimi ºi vã întrupez mereu în
trupul Meu cel sfânt, cã e grea vremea, fiilor, grea ºi apãsã-
toare ºi duºmanã pe Mine ºi pe voi, dar Eu sunt un Dumnezeu
tare, Care am miluit ºi am biruit din neam în neam. Vã bine-
cuvintez statul vostru întru Mine, vã întãresc credinþa ºi pu-
terea ºi iubirea, cã avem de lucrat lucrare mare ºi minunatã,
de veac ceresc peste pãmânt. Vin mereu ºi Îmi întãresc cãra-
rea, ºi slãbesc cu puterile cereºti puterea duhului rãu care bate
spre voi, dar voi lucraþi, lucraþi mereu calea Mea spre voi, ca-
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lea cuvântului Meu peste pãmânt. Binecuvântatã sã fie calea
cuvântului Meu peste pãmânt, ºi din calea ei sã piarã toatã
împotrivirea duhului rãu, iar fiii cãrãrii sã-Mi fie cãrare!
Amin. 

O, fii ai grãdiniþei Mele, Eu aºa am spus: învãþaþi pe
poporul Meu ce este uºurãtatea ºi ce este sfinþenia, fiilor, cã
trebuie ca acest popor sã se facã cu totul din firesc duhovni-
cesc pânã la schimbarea cea mare, cãci scris este: «Sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu din tot cugetul tãu, din tot sufletul
tãu ºi din toatã inima ta». 

Poporul Meu, te învãþ mereu, te învaþã ºi fiii grãdinii
Mele, te învaþã ºi sutaºii tãi, ºi mereu învãþãm ca sã fim aluat
nou pe masa acestui veac fãrã de înþelepciune. Poporul Meu
Israel de azi, serbez în tine din serbare în serbare, cãci serbã-
rile cereºti serbeazã în tine, fiule mititel. E soare în tine, po-
porul Meu. Eu sunt lumina ta, Eu sunt ziua cea din vremea
serii. E soare în tine, poporul Meu. Sã-þi slujeascã þie stihiile
toate, sã te ajute totul pe drumul tãu cu Mine, iar tu sã Mã
ajuþi pe Mine în truda Mea de la cer la pãmânt. Iudeii cer
semne, elinii cautã înþelepciune, dar tu Mã ai pe Mine ºi Mã
dai celor ce înseteazã dupã Mine ºi dupã crucea Mea în ei, du-
pã viaþa Mea în ei, prin rãstignirea omului firesc ºi prin învie-
rea în om a omului duhovnicesc. 

Mi-e dor de om duhovnicesc în tine, fiule poporul
Meu, cã vine ziua cea mare când toate se vor îmbrãca întru
nestricãciune. Eu de aceea am cuvântat atâta vreme în mijlo-
cul tãu ºi te-am îndemnat mereu la duh de pocãinþã, fiindcã
cel ce a venit la Mine ºi ºi-a început calea prin pocãinþã, acela
este viu ºi duhovnicesc cu inima ºi cu trupul. Cine-ºi recu-
noaºte pãcatele ca pãcate, acela este mare înaintea Mea ºi se
face mare. Cine se lasã spre pãrere de rãu pentru pãcate, acela
se dezbracã de ele ºi se îmbracã duhovniceºte în iubirea de
Hristos ºi în viaþa lui Hristos; acela face împãcare între el ºi
Hristos, ºi prin Trupul ºi Sângele lui Hristos se naºte din Hris-
tos spre viaþã veºnic duhovniceascã, fiindcã aºa este: mai în-
tâi este cel firesc, ºi apoi cel duhovnicesc. Aºa este cã aºa a
voit omul, nu cã aºa a voit Dumnezeu, ºi acum trebuie sã fac
om din om, sã fac din om firesc om duhovnicesc, nãscut din
Mine, din Trupul ºi Sângele Meu. Vezi tu, poporul Meu, ce
este lucrarea pocãinþei? Vezi tu cum este ea ºi cum trebuie
aºezatã în om? Sã audã, fiule, sã audã ºi omul cel pãmântesc
ºi firesc ºi sã se scoale spre înduhovnicire ºi sã se tragã de-a
dreapta Mea ºi sã mãnânce cuvântul Meu pânã la venirea
Mea. 

Voiesc, poporul Meu, sã ºtii bine ce este om firesc, ca
sã poþi tu sã-l alegi pe cel duhovnicesc în tine. Omul duhov-
nicesc nu poate trãi fãrã Dumnezeu în trup ºi în cuvânt, cãci
Eu sunt trup ºi cuvânt în omul duhovnicesc. Voiesc sã fac din
tine ce n-am putut sã fac prin om pânã acum, cã n-am fãcut
atâta iubire cât am fãcut cu tine, poporul Meu. Mã zbat de pa-
truzeci de ani sã te aduc în stare de mireasã, poporul Meu, sã
te îmbrac în albul Meu ceresc, în trupul Meu ceresc, poporul
Meu, sã te întrupez în trupul Meu cel sfânt, tu în Mine, ºi Eu
în tine, fiule poporul Meu. Mai mare iubire n-am fãcut nici-
odatã aºa ca ºi cu tine, ºi tu încã nu ºtii ce este iubirea. Te
încurci în cuvântul ei ºi încã nu ºtii. Voiesc, fiule, sã te învãþ
mereu, ºi sã ºtii mereu, cã tu trebuie sã ºtii pentru tot omul cel
din veac ºi pânã în veac. Voiesc sã fii un trup cu Mine, Mire
ºi mireasã în iubire cereascã, nu fireascã, poporul Meu. Iubi-
rea fireascã se face pãcat, dar iubirea cereascã se face cer nou
ºi pãmânt nou în om. Ai vãzut pe David cel cãzut în cursele
firii, cãci firea apãruse în faþa lui prin ceea ce este slab dintru
început. Dacã Batºeba nu se iubea pe sine înaintea lui Dum-

nezeu, dacã ea ar fi fost fire dumnezeiascã în trup, ea nu s-ar
fi dat spre iubire de sine, spre huzur trupesc, ºi atunci David
regele n-ar fi vãzut fire aºezatã înaintea lui. Dar David a venit
spre plâns duhovnicesc, ºi Eu i-am ºters rana fãcutã de fire,
cã se fãcuse ranã în inima lui pãcatul, ºi David a fost unsul
Meu, cãci s-a îngrijit de Mine întru el. 

Poporul Meu, Eu aºa þi-am spus: treci din trup în duh,
fã-te din firesc duhovnicesc, cã te învãþ pe tine lecþia vieþii, ca
sã audã omul pãmântesc cele despre viaþã fãrã de moarte. E
mare lucru sã aibã omul duhovnicesc staturã duhovniceascã.
E mare lucrare aceastã lucrare din om vãzutã. Mai mare iubi-
re ca aceasta nu este de la om. Omul duhovnicesc sfinþeºte pe
omul cel din faþa lui. Îþi spun þie, poporul Meu iubit, sã-þi
cunoºti, tatã, lucrul ce-l ai de lucrat înaintea Mea, cã tu tre-
buie sã fii omul cel duhovnicesc înaintea Mea. Te oblojesc cu
iubirea cuvântului Meu, cu puterea cuvântului Meu. Te încãl-
duresc în iubirea Mea, ca sã-i ºtii izvorul, fiule. Îþi aduc me-
reu prin ea înveºnicire, încopilãrire, înduhovnicire, cãci Eu
sunt iubirea, fiindcã omul cel coborât din cer este fãrã de
pãcat. Omul cel nãscut din Mine trebuie sã se facã om fãrã de
pãcat înaintea Mea, om al iubirii cereºti pe pãmânt. 

Poporul Meu, îi aºez pe fiii grãdinii Mele în numele
Meu înaintea ta, ca sã te înveþe de la Mine ce este uºurãtatea
ºi ce este sfinþenia, cãci cuvântul lor nu e al lor, ci este cuvân-
tul Meu. Învaþã, poporul Meu scump, învaþã, tatã, ce este înþe-
lepciunea, cã ea este frica de Dumnezeu, care merge pe dru-
mul ei pânã la iubirea de Dumnezeu, pânã la iubire, fiule
scump, poporule scump între neamurile pãmântului. 

E sãrbãtoare în tine, Israele de azi. E mama Mea
Fecioarã serbatã în tine de cer ºi de tine, poporul Meu. Ea te
iubeºte, fiule, ea te ocroteºte, ea te ajutã sã fii, poporul Meu.
E Duhul Sfânt deasupra ta ºi te împuterniceºte cu putere du-
hovniceascã, fiule. Verginica este la serbare ºi te atinge ºi te
cuprinde cu iubirea ei ºi se apropie sã-þi mângâie duhul, po-
porul Meu, ºi sã-þi dea curaj sfânt ºi putere cereascã, poporul
Meu. Verginica este cu fiii grãdinii Mele. 

Eu te cuprind cu mare iubire, Eu ºi toþi sfinþii Mei. E
dragostea Mea cu tine ºi te mângâi ºi te binecuvintez, ca sã
fii tu bucuria Mea, poporul Meu. E pacea Mea cu tine;
întãreºte-te din duhul pãcii Mele. Cuvântul e pacea cea din
cer ºi de pe pãmânt. Cuvântul Meu e slava Mea în mijlocul
tãu, ºi Mã slãvesc în el înaintea ta. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt
te binecuvinteazã pe tine, Israele. Sã fii copil credincios,
fiule, cãci prin credinþa ta lucrez ºi Mã slãvesc înaintea ta prin
cuvânt. Cuvântul este Dumnezeu. Pace þie, popor al Domnu-
lui, cãci Unul este Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Amin, amin, amin. 

15/28 august 1996

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Mângâierea vine din Scripturi. Fiii cei unºi în grãdinã: troiþa cea
lucrãtoare. Slujba de sfinþire a apei curãþitoare. Sfânta Virginia 

aºeazã duh mângâietor ºi credinþã peste popor 

CC obor în grãdinã, cã Mi-am pregãtit loc ca acolo
unde sunt ai Mei, sã fiu ºi Eu. Amin. Lucrez cu-

vântul Meu în grãdina cuvântului, cã Mi-am pregãtit grãdinã,
ca sã fiu în ea, ca acolo unde sunt Eu, sã fie ºi ai Mei. Amin. 

Mã fac cuvânt, Eu, Domnul Iisus Hristos, Mã fac cu-
vânt în grãdinã, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. 
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Cautã bine, Israele, în Scripturi, ca sã vezi lucrarea ca-
re te hrãneºte pe tine azi, cãci cel ce crede în Scripturi, crede
ºi în lucrarea cuvântului Meu care vine azi cu Mine, iar cel ce
crede în lucrarea cuvântului Meu cu care vin, acela crede ºi
în Scripturi. Amin. 

Eu sunt Cuvântul. Cuvântul este numele Meu. Eu sunt,
ºi vin în grãdinã sã-Mi întãresc pe fiii Mei cei unºi, sã-i pece-
tluiesc cu pecete întreit lucrãtoare de har ºi de cuvânt între cer
ºi pãmânt, sã-i îmbrac în putere cereascã, sã-Mi întãresc cã-
rarea Mea pe care vin din cer pe pãmânt, cãci unºii Mei Îmi
sunt Mie cãrare. 

O, fiilor unºi de Mine ºi de cuvântul Meu, voi aveþi un-
gere mare cum nu s-a mai vãzut. Voi Mã lucraþi pe Mine trup
ºi cuvânt. Prin voi Mã fac trup, ca sã Mã aveþi ºi sã Mã luaþi,
ca sã vin în voi, ºi voi în Mine. Prin voi Mã fac ºi cuvânt, ca
sã Mã aveþi ºi sã vã hrãniþi cu harul cuvântului Meu, cu Mine,
fiilor, cãci Eu sunt Cuvântul. Cuvântul Meu este fapta credin-
þei voastre dinspre Mine spre voi, cã niciodatã n-am lucrat pe
pãmânt fãrã credinþa care vine de la omul cel ales de Mine ca
sã fie unsul Meu înaintea Mea. De aceea am spus Eu cã cel
ce crede în Scripturi, crede ºi în cuvântul Meu de azi, cãci Eu
Mã fac azi cuvânt, aºa cum este scris în Scripturi. 

Am avut pe Verginica cort în care intram ºi cuvântam.
Intram în ea ºi cuvântam peste Israel pânã ce am luat chip în
fiii acestei lucrãri. O, fiilor unºi, Verginica e cu voi, e cu Mine
venitã la voi, cu Mine ºi cu mama Mea Fecioara. 

Verginico, Verginico, de când n-ai mai fost cu cuvânt
peste grãdiniþa ta? Iatã, Eu azi îþi spun: fã-te cuvânt în grã-
dinã, Verginico. Fiii tãi pot altfel cu tine, cã tu i-ai pregãtit
pentru Mine ºi i-ai aºezat sã stea înaintea Mea pentru poporul
tãu. E grea vremea, tatã. Vremea grea slãbeºte întãriturile
Noastre. Intrã, Verginico, intrã, tatã, în locaºul tãu ºi fã-te cu-
vânt în cartea cuvântului, cã Eu vãd cã au nevoie fiii tãi de
tãria cea bunã, de nãdejde, Verginico, cã vremea e grea, tatã,
vremea se izbeºte în ei sã-i loveascã, sã-i slãbeascã, ºi po-
porul Meu nu-i ajutã pe ei cu mângâieri ºi cu alin ceresc aºa
cum zice Scriptura: «Mângâiaþi-vã unii pe alþii cu mângâie-
rea care vine din Scripturi, ca sã fie nãdejde mare prin vre-
mea cea grea». Verginico, fã-te cuvânt, cã tu ai locaº pregãtit
de tine ºi de Mine, Noi avem locaº, avem grãdinã, Verginico.
Mama Mea Fecioarã e sprijinul tãu de la Mine în lucrul Nos-
tru de azi. Sunã, tatã, din trâmbiþã, ca sã audã vremea de azi
cã suni. Sunã ºi sã nu mai taci, cã fiii tãi pe care Mi i-ai dat
Mie au nevoie de tine, tatã. Fã-te cuvânt, Verginico, în nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

– FFFF iilor, fiilor, grãiesc vouã din mijlocul vos-
tru. Sã se deschidã larg intrãrile locaºului

meu ºi sã rãmânã deschise pentru mine, ca sã mã fac cuvânt
între voi ºi sã vã conduc, aºa cum lucram peste voi când v-am
pregãtit sã fiþi aºezaþi înaintea Domnului pentru poporul
Domnului ºi pentru toþi cei care vor crede în Dumnezeu Cu-
vântul, Care a venit sã-ªi aºeze cortul pe pãmânt, aºa cum
este scris în Scripturi: «Iatã cortul lui Dumnezeu între oa-
meni, ºi va fi Dumnezeu cu ei». Amin. 

Sunt aproape de voi mereu, dar am lãsat pe Domnul,
fiilor, ºi nici voi n-aþi priceput îndeajuns cum sunt eu între
voi, cum pot eu vorbi între voi din mijlocul vostru, de aproa-
pe, fiilor scumpi. ªi iatã cã Domnul îmi porunceºte sã fiu de
aproape cu voi, nu de departe, sã fiu în cuvânt cu voi, în cu-
vânt rostit, fiilor, cã voi staþi altfel prin cuvântul meu. Cuvân-
tul meu a avut mereu putere mare, cã Domnul n-a trecut peste
mine, aºa cum n-a trecut peste Moise, care era aºezat peste
Israel. 

O, fiilor, fiilor, sã se întãreascã aºezãmântul meu ºi
cuvântul meu din mijlocul vostru, cã eu suflu peste voi duh
nou de întãrire ºi de aºezare nestrãmutatã. Voi, fiilor, sã ºtiþi
cã viaþa voastrã este Dumnezeu. Voi, fiilor unºi, sunteþi troiþa
cea lucrãtoare în numele Sfintei Treimi pe pãmânt. Vin în lo-
caºul meu ºi îmi sfinþesc grãdiniþa cu apã sfinþitã prin cuvânt
nou, prin cuvânt proaspãt. Eu ºtiu cã voi împrospãtaþi mereu
apã sfinþitã prin rugãciune, dar azi rostesc eu peste apa cea
sfinþitã prin voi, rostesc ºi zic: se sfinþeºte ºi se binecuvintea-
zã apa aceasta cu puterea ºi cu harul Preasfântului Duh, în nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin,
amin. ªi sã fie apa aceasta spre desãvârºirea faptei credinþei
prin cuvântul lui Dumnezeu, rostit mereu peste grãdinã, ca sã
ia neamurile pãmântului ºi sã învieze prin cuvânt. ªi sã vã fie
vouã apa aceasta spre sãnãtatea sufletului ºi a trupului ºi spre
înnoirea iubirii voastre de Dumnezeu ºi de mântuire, fiilor
scumpi, cãci Domnul ºi cerul Sãu lucreazã pentru rãscumpã-
rarea sufletelor ºi a trupurilor, precum este scris în Scriptura
care mãrturiseºte despre aceastã vreme. 

Fiilor, fiilor, Domnul vã binecuvinteazã prin mine cu
binecuvântare proaspãtã ºi nouã prin naºtere de sus, prin lu-
crarea naºterii de sus, naºterea cea nouã, dupã Scriptura ros-
titã de Domnul, fiilor. Rãmâneþi în naºterea cea de sus ºi ro-
diþi din ea naºtere nouã, suflet ºi trup nou peste poporul Dom-
nului, ºi peste toþi cei ce se vor naºte de sus. Întãriþi-vã mie ºi
Domnului, cã e mare fericire pe duhul meu cã-mi iau lucrul
cuvântului meu peste voi, ca sã vã ajut sã staþi tari înaintea
Domnului ºi în lucrarea cuvântului Sãu. Sã se risipeascã toatã
împotrivirea duhului rãu care dã sã batã spre grãdiniþa fiilor
cuvântului lui Dumnezeu, cã binecuvântat este numele Dom-
nului peste aceastã grãdinã. Sã se întãreascã ºi sã se înnoias-
cã cu cuvânt mereu nou ungerea cea lãsatã peste fiii grãdinii,
cãci Domnul este mereu nou, mereu astãzi, fiilor. Luaþi ºi
stropiþi cu apa cea nouã prin cuvânt, cã am venit la voi sã-mi
fac locaºul meu tare, ºi cinez cu voi, ºi mã arãt vouã, fiilor
unºi. Luaþi apa cea cu tãrie cereascã în ea ºi stropiþi peste tot
în grãdinã, ºi stropiþi-vã pe voi ºi toate cele ce sunt aici, ca sã
vadã duhul rãu ce face Dumnezeu împotriva lui. Iar voi, fii-
lor, întãriþi-vã în fapta credinþei ºi rãmâneþi în iubirea Dom-
nului prin cuvântul Sãu. Amin. 

E zi de naºtere de sus, e zi de pace, fiilor. Ridicaþi mâ-
nuþele ºi cereþi harul Duhului Sfânt ºi stropiþi apã ºi har sfânt
peste grãdinã, ºi stropiþi cu mine, fiilor, eu în voi, ºi voi în
mine, dar sã se întãreascã cortul meu, sã se întãreascã grãdina
mea ºi cortul meu. Amin. E zi de pace ºi de mângâiere, cãci
vom ridica rugãciune ºi se va sfinþi cu sfinþenie nouã, rostitã
prin cuvânt nou, grãdiniþa cuvântului Domnului, ºi dupã ce
vom stropi sfinþenia Domnului peste grãdinã, vom lucra iar,
ºi vom lumina poporul Domnului cu lumina cuvântului care
se face Dumnezeu peste Israel, cãci cuvântul se face Dumne-
zeu, ºi Dumnezeu Se face cuvânt peste poporul Sãu. Rãmâ-
neþi în iubirea mea, rãmâneþi în mine, ºi eu în voi, ca sã lucrez
ºi eu peste voi, ºi peste grãdinã, ºi peste poporul Domnului.

E zi de pace cereascã. Pace vouã, fiilor scumpi! Bine-
cuvântatã sã fie intrarea voastrã întru mine, ºi intrarea mea
între voi, prin cuvânt proaspãt ºi nou. Binecuvântatã sã vã fie
bucuria ºi credinþa inimilor voastre, ºi nãdejdea voastrã cea
vie spre viaþã vie ºi veºnicã, fiilor. Binecuvântatã sã vã fie ru-
gãciunea voastrã spre Domnul. Cereþi harul Domnului. Cereþi
Duhul Domnului. Cereþi, ºi veþi primi. Cereþi, ºi fiþi credin-
cioºi cum nimeni n-a mai fost în veacuri. Cereþi sã vinã
Domnul, ºi Domnul vine; vine cu pacea, vine cu veºnicia. 
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Vine Domnul, fiilor, vine. Pace vouã, ºi vom lucra cu-
vântul lui Dumnezeu peste poporul lui Israel cel de azi, ca sã
aibã Domnul popor sfânt. Amin. 

(Se face slujba de sfinþire a apei, n.r.)

O, grãdiniþã a cuvântului, o, grãdiniþã a miresmelor,
te-am stropit cu mireasmã cereascã, grãdiniþã sfinþitã de Cu-
vântul lui Dumnezeu. Iarã ºi iarã te-am stropit cu cele de sus,
ca sã porþi pe fiii cei unºi. Fiilor, fiilor, rãmâneþi în lucrarea
naºterii de sus, cã vã împrospãtez întru naºterea de sus ca sã
mergem cu puterea cerului, sã mergem cu duh tare numai
înainte, cu duh ºi cu mângâiere de duh, fiilor. Vremea e grea,
dar voi nu trebuie sã fiþi slãbiþi de vreme, cãci viaþa voastrã
este Dumnezeu, mãi fiilor. Am venit la voi ca sã fiu cu voi în
cuvânt, cã mi-a poruncit Domnul sã mã întãresc peste voi, ca
sã fiþi voi tari în Dumnezeu ºi sã lucraþi lucrarea cea de azi a
Domnului precum cei de acum douã mii de ani au lucrat lu-
crarea împlinirii Scripturii pentru naºterea Domnului între oa-
meni. Prindeþi curaj, fiilor. Fiþi tot mai tari în credinþã, ca sã
întãrim credinþa poporului ºi fapta credinþei lui, iar cine se sa-
turã de crezut, acela nu ºtie ce face, nu ºtie ce pierde. Eu vin
ºi întãresc peste voi darul credinþei, cã de la Domnul vine cre-
dinþa voastrã, de la cuvântul lui Dumnezeu, fiilor. 

O, mare este pãcatul necredinþei, mare este pãcatul
îndoielii! Israel cel dupã trup este ºi astãzi sub negura acestor
pãcate. Lor li s-a vestit mai întâi coborârea Domnului între
oameni, ºi ei n-au crezut din pricina duhului îngâmfãrii, care
le acoperea priceperea cea din Dumnezeu. O, fiilor, mare este
pãcatul necredinþei, ºi aceasta este o ispitã pe care greu o
trece cel ce este prins în ea. O, fiilor, cea mai mare virtute este
cea a nãdejdii în Dumnezeu, cãci dupã ea vine credinþa, care
la capãtul ei este încununatã cu cununa ei, cu dragostea de
Dumnezeu. Rãmâneþi în baia naºterii de sus, rãmâneþi în
Dumnezeu, cã iubirea voastrã este hrãnitã de Duhul Sfânt
întru nãdejdea fãgãduinþelor lui Dumnezeu. E Duhul Sfânt cu
veghea peste voi. Vegheaþi ºi voi peste lucrarea Duhului
Sfânt, Care vã întãreºte pe voi spre împlinirea Scripturilor
cele de apoi. Întãriþi pe poporul Domnului, aºa cum Domnul
v-a povãþuit. Fiþi lucrãtori tari, fiþi, fiilor, fiþi, cãci lucrând veþi
avea bucurii ºi mângâieri cereºti. Eu voi fi de acum tot mai
mult în grãdinã cu cuvântul, cãci m-am întors ca sã fiu cu voi
în cuvânt ºi sã vã întãresc mereu prin vremea cea grea. Lu-
craþi, fiilor, lucraþi viaþã veºnicã ºi daþi celor ce vor sã ia. Mai-
ca Domnului e cu mine peste voi, ºi cu iubire a luat rugãciu-
nea rostitã spre ea de voi, ºi v-a miluit cu mângâieri cereºti ºi
cu sfinþenie, fiilor, prin stropirea cu apã sfinþitã prin cuvânt. 

Daþi curs râului vieþii, daþi, fiilor, daþi, ºi veþi fi mângâ-
iaþi de Duhul Sfânt. Eu vã ºterg toate lacrimile, vã ung toate
ranele, ca sã nu mai suferiþi. Vã îmbrac cu sfinþenie, fiilor, ºi
vã întãresc ungerea cea de la Dumnezeu peste voi. Nu vã te-
meþi. Rãmâneþi tari în iubire, cãci sunteþi iubiþi de Dumnezeu,
fiilor. Faceþi-mi o cãrticicã în care sã mã fac cuvânt ºi sã vã
învãþ mereu, ºi sã vã þin de mânuþã mereu, ca sã puteþi cu
Dumnezeu, fiilor, fiindcã mare este puterea cuvântului meu,
iar voi mereu sã vreþi sã mã ascultaþi, copii ai ungerii cereºti.
Sã se ruºineze duhul rãu care se luptã împotriva voastrã, iar
voi sã vã bucuraþi în Domnul, lucrând împlinirea Scripturilor
de veac nou, de Ierusalim nou pe pãmânt, de cer nou ºi de pã-
mânt nou, fiilor. Împletiþi-vã cu Domnul în toate câte lucraþi
voi pentru cele de toate zilele ºi fiþi un duh cu Domnul în
fiecare clipã, fiilor. Iatã, începe Domnul cuvântul Sãu peste

poporul Sãu, ca sã aibã Domnul popor sfânt ºi ca sã-i dea da-
rul credinþei, cãci darul credinþei este dar de la Dumnezeu.
Amin. 

– OO,Verginico, îþi mulþumeºte cerul, tatã, îþi
mulþumesc ºi Eu, ºi mama Mea Fecioarã

îþi mulþumeºte cã te-ai împrospãtat peste grãdiniþa pe care o
avem aºezatã pe pãmânt. Cuvântul tãu are putere peste fiii tãi
cei care Mi i-ai dat ca sã împlinesc cu ei ungere nouã ºi lucra-
re de împlinire a Scripturilor care sunt acum de împlinit. Ver-
ginico, sã stai mereu de aproape cu copiii tãi pe care Mi i-ai
dat. Sã stai, tatã, ºi sã-i întãreºti, cã au nevoie de tine prin vre-
mea cea grea. Sã Mi-i ajuþi, Verginico, cã lucrarea Noastrã cu
ei e mare, tatã, ºi ei sunt micuþi. O, cã dacã n-ar fi micuþi, Eu
n-aº avea cu cine sã mai lucrez, dar Eu în cei slabi Îmi
desãvârºesc împlinirile Mele. Cei tari ºi deºtepþi în duhul lor
nu stau cu Mine, cã picã prin duhul mândriei lor ºi nu stau.
Dar cei micuþi, cei sãraci cu duhul se þin lângã Mine ºi lângã
mângâierile Mele ca unii care nu pot fãrã mângâierile Mele. 

Eu încep cuvântul Meu peste Israel. Eu sunt Domnul
lui Israel. 

Poporule, poporule, Israele, poporul Meu iubit, rostesc
de deasupra ta cuvânt peste tine. Cuvântul Meu se face Dum-
nezeu peste tine, Israele sfinþit. Dumnezeu Se face cuvânt în
mijlocul tãu, popor iubit de Dumnezeu. Vin cu darul Meu
pentru tine, poporul Meu. Îþi dau, fiule, darul credinþei, cãci
credinþa este dar de la Dumnezeu peste om. Þi-am spus þie nu
demult: credinþa din fire este una, iar darul credinþei este altã
lucrare, ºi una pe alta nu se ating aceste douã lucrãri. Una este
omeneascã, iar cealaltã este cereascã. Vezi tu, mãi Israele, ce
taine mari sunt cuprinse în lucrarea Mea care te poartã pe tine
spre Mine? Cautã, fiule, sã vezi cu Mine. Nu cãuta sã vezi
singur, ca nu cumva sã pierzi darul credinþei cereºti. Vezi, Is-
raele, pe cei ce au plecat din barca acestei lucrãri, cã aceia au
aruncat de la ei darul credinþei ºi au rãmas cu credinþa cea din
fire, pe care o are toatã lumea. Vezi, fiule, pe cei ce au plecat,
cã au fost slabi în fapta credinþei ºi ºi-au pierdut înþelepciunea
cea din Dumnezeu ºi au luat-o pe cea de om al veacului aces-
ta, ºi ei nu ºtiu ce au pierdut. 

Un om duhovnicesc socoteºte fãrã de preþ cele ce pen-
tru pãgâni sunt de preþ, ºi iarãºi, socoteºte de mare preþ cele
ce pentru pãgâni nu au preþ. Un om duhovnicesc nu-L pierde
pe Dumnezeu nici mãcar din pricina pãcatelor lui, dar un om
firesc pierde ºi credinþa cea care se capãtã în dar de la Dum-
nezeu, cãci una este credinþa din fire, care nu rodeºte pentru
Dumnezeu, ºi alta este darul credinþei, când îþi spune Dum-
nezeu sã crezi în El. Israele, Israele, credinþa cea roditoare din
ea, este dar de la Dumnezeu, fiule, dar la tine ea este dar peste
dar, cã tu ai peste tine glasul cuvântului Meu ºi ai lângã tine
pe martorii Mei, pe unºii Mei cei ce stau înaintea Mea pentru
tine, poporul Meu. Acum douã mii de ani am luat pe trei din
ucenici ºi M-am suit cu ei pe munte ºi Mi-am descoperit slava
Mea înaintea lor, ºi Tatãl Meu a slobozit cuvânt din vãzduh,
iar ei au auzit glasul lui Dumnezeu, din cer, poporul Meu, ºi
au crezut toþi apoi în mãrturisirea lor, toþi cei ce au vrut pe
Dumnezeu, de atunci ºi pânã azi, cãci lucrarea naºterii de sus
a fost de mulþi înþeleasã apoi. Eu aºa am spus: «Cine nu se
naºte de sus nu poate fi cu împãrãþia Mea». Am spus cã ce
este nãscut din trup, trup este, ºi ce este nãscut din duh, duh
este. 

Voiesc sã ºtii, Israele, despre credinþa celor ce se lasã
nãscuþi de sus, din Duh, fiule, cã am spus atunci lui Nicodim
sã nu se mire cã i-am spus: «Trebuie sã vã naºteþi de sus».
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I-am spus cã vântul suflã unde voieºte ºi se aude glasul lui,
dar nu se ºtie de unde vine ºi încotro se duce, ºi tot astfel este
cu oricine este nãscut din Duhul. I-am spus cã dacã Eu spun
cele pãmânteºti ºi nu crede, cum va crede dacã-i voi spune
cele cereºti, cã Eu ceea ce ºtiam ºi vedeam vorbeam ºi
mãrturiseam, dar greu se primea mãrturia Mea. I-am spus cã
nimeni nu s-a suit în cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul
Omului, Care este din cer, ºi tot cel ce crede în El are viaþã
veºnicã, fiindcã Eu n-am venit sã judec lumea, ci s-o mân-
tuiesc am venit. Dar cel ce nu crede în Mine, acela a ºi fost
judecat, cãci am venit Luminã în lume, dar întunericul este
iubit de oameni mai mult decât lumina, din pricina faptelor
lor rele, iar cine face rele urãºte lumina ºi ca sã nu se vã-
deascã faptele lui, nu vine la luminã. De aceea nu poate crede
un aºa om. 

Iatã, Israele, cine se saturã în tine sã creadã în cuvântul
Meu cel plin de viaþã ºi de luminã ºi de naºtere de sus, unul
ca acela din pricina faptelor lui rele nu vrea sã mai creadã,
cãci cuvântul Meu stã împotriva faptelor rele ale întuneri-
cului. Acela cautã sã nu mai creadã în Mine ºi în cuvântul
Meu cel plin de slavã de sus, cel plin de naºtere de sus. Acela
cautã sã nu mai creadã ca sã nu se vãdeascã faptele lui rele.
Acela a ºi fost judecat, mãi Israele. 

O, fiilor din Israel, luaþi bine aminte la ceea ce am spus
Eu: «Vântul suflã unde voieºte ºi se aude glasul lui, dar nu
ºtii de unde vine ºi încotro se duce». Dar vântul se aude ºi ni-
meni nu poate spune altfel; suflã ºi se ºi aude, ºi mersul sãu
prin vãzduh vine ºi miºcã totul în cale, ºi puterea lui se face
vãzutã, iar cine este nãscut de sus, cine este nãscut din Duh,
acela crede cu multã dragoste ºi vine la luminã, ca sã se vadã
faptele lui cã în Dumnezeu sunt sãvârºite. Unul ca acela are
dragoste, fiilor, ºi se poartã dupã legea ei, care te învaþã des-
pre ea cã ea rabdã îndelung cu bunãvoinþã, ea nu pizmuieºte
ºi nu se trufeºte cu necuviinþã ºi cu mânie, ea nu gândeºte rãul
ºi nedreptatea, ea iubeºte adevãrul, ºi toate le suferã, toate le
crede nãdãjduindu-le cu rãbdare, ºi numai aºa ea nu cade
vreodatã. Iar cel ce cade din ea, acela n-a cunoscut-o, n-a ºtiut
sã creadã, cã numai dragostea crede în cele ale ei. ªi precum
vântul suflã unde voieºte ºi se aude glasul lui, dar nu se ºtie
de unde vine ºi unde se duce, tot aºa este ºi cu lucrarea cuvân-
tului Meu, care vine din cer la tine ºi auzi glasul ei, ºi mai
mult nu vezi de unde vine ºi unde se duce. Dar cei nãscuþi din
Duhul au credinþã, fiilor, ºi sunt nãscuþi de sus, din Duhul, cã
Eu am spus când i-am vorbit lui Nicodim cele pãmânteºti ale
vântului, i-am spus cã tot aºa este ºi cel nãscut din Duhul. 

O, poporul Meu, cele cereºti nu se pot judeca pãmân-
teºte, ci cu dragostea lui Dumnezeu se judecã ele, cãci dra-
gostea pe toate le crede, iar cele ale lui Dumnezeu au miezul
lor, au luminã în ele, nu au întuneric, cãci cuvântul Meu are
în el viaþã veºnicã. O, ce legãturã poate fi între trufie ºi dra-
goste? Acestea douã se resping una pe alta, cãci nu este legã-
turã între ele, nu este dragoste între ele, ºi iatã, Israele, numai
cel trufaº a cãzut din iubirea cuvântului Meu. 

Cuvântul Meu este ca ºi vântul care suflã peste pãmânt
fãrã sã-l poþi pipãi de unde vine ºi unde se duce. Dar cine se
lasã nãscut din acest cuvânt, acela este nãscut din Duhul ºi
crede în Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Care Se face cuvânt ºi
faptã, din veac ºi pânã în veac. Omul vede miºcarea ºi aude
glasul vântului, dar tainele lui sunt de nepãtruns de omul cel
firesc, cãci cine este nãscut din trup, trup este. Cel credincios
vede fapta cuvântului Meu ºi stã sã audã glasul cuvântului
Meu, ºi pãtrunde în tainele lui cel duhovnicesc, cãci cine este

nãscut din Duh, duh este, precum Duh este Dumnezeu, iar cel
ce se închinã Lui, se închinã în Duh ºi în Adevãr, iar acestea
douã nu se vãd, precum vântul nu se vede, dar se vede fapta
lui, care miºcã pe cele din calea lui, ca sã-L mãrturiseascã pe
El, pe Cel ce suflã unde voieºte El. Taina credinþei pleacã de
la nãdejde, iar cel ce nu nãdãjduieºte nu are în ce sã creadã.
Cel ce nu stã cu Dumnezeu, acela nãdãjduieºte în cele ce se
vãd, acela prinde vânt, care nu se poate prinde ca sã-i faci
cãmarã. 

O, poporul Meu, sã te fereºti, fiule, de duhul trufaº, de
omul trufaº care-ºi dezvãluie duhul trufiei lui ºi al necredinþei
lui. Sã fugi, tatã, de un aºa trup, cãci ce este nãscut din trup,
trup este. Tu sã stai în baia naºterii de sus ºi sã nu ieºi din ea,
cã dacã ieºi din ea, te faci trup. Stai în cele de sus, fiule, cãci
ce este din Duh, duh este, precum Duh este Dumnezeu, Care
Se face trup pentru voi la glasul credinþei, fiilor. Credinþa ºi
glasul ei este dar de la Dumnezeu întru cei ce cred, iar celor
ce nu cred, aºa le spune Dumnezeu: «Dacã v-am spus cele
pãmânteºti ºi nu credeþi, cum veþi crede dacã vã voi spune
cele cereºti?».

O, poporul Meu, fericit este omul credincios, omul
nãscut din Duhul lui Dumnezeu, cãci nimeni nu s-a suit în cer
decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în
cer, în cer ºi pe pãmânt, poporul Meu, cãci precum Tatãl are
viaþã în Sine, aºa I-a dat ºi Fiului sã aibã viaþã în Sine, ºi ori-
cine crede în El are viaþã veºnicã ºi nejudecatã. 

Israele, poporul Meu, sã nu uiþi, fiule, cã mai înainte de
a Mã înãlþa la Tatãl dupã înviere, M-am lãsat cuvânt ºi Trup
celor ce cred în Mine ºi aºa am spus: «Acesta este Trupul
Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea pãcatelor», ºi
scris este cã unde este iertarea pãcatelor nu mai e nevoie de
jertfã adusã pentru pãcate. Dar nici aceastã dragoste nu l-a
urnit pe cel trufaº în duhul lui, pe Israel cel trupesc, aºa cum
ºi cei de azi nu sunt miºcaþi în inimã de glasul cuvântului
Meu, care vine ca un dar pentru iertarea pãcatelor ºi pentru ca
sã creadã omul în cuvântul lui Dumnezeu, care dã viaþã fãrã
de moarte celor ce îl aud ºi îl iau spre viaþa lor. Poporul Meu
iubit, sã te fereºti, tatã, de vorbiri cu omul trufaº, ca sã nu se
facã vinovatã urechea ta, fiule scump, ca sã nu se îmbol-
nãveascã urechea ta ºi cugetul tãu cel bun ºi credincios, cã
omul trufaº are lucrare de dãrâmare a credinþei sfinte, fiule.
Dacã-l vezi pe unul cã dã sã moarã cu credinþa în cuvântul
Meu, tu trage-te cu cugetul ºi cu duhul ºi cu trupul lângã cei
vii, care stau smeriþi la glasul cuvântului Meu, crezând ºi nã-
dãjduind în faptele lui Dumnezeu, prin cuvânt, cãci nãdejdea
naºte credinþa. Cel ce nu voieºte sã mai creadã, acela încetea-
zã de a mai nãdãjdui în fãgãduinþele lui Dumnezeu, acela nu
mai crede nici în Scripturi, ºi se face trup unul ca acela, ºi vai
celui ce trece din duh în trup! Dar fericit este acela care poate
întoarce înapoi Duhul lui Dumnezeu, fericit cel ce nu se luptã
cu Dumnezeu. Eu sunt blând ºi smerit cu inima ºi Mã las bi-
ruit de necredinþa omului; Mã las, ca sã vadã omul pe cine bi-
ruieºte, cãci Eu sunt Cel blând, ºi când vãd trufie în om, Eu
fug din el ºi de lângã el; fug, cã Eu sunt smerit ºi blând. 

O, poporul Meu, uºuratic este omul care nu ºtie, care
nu vrea, care nu mai vrea sã creadã în cuvântul lui Dumnezeu
din vremea aceasta. Este scris în Scripturi de coborârea Mea
în cuvânt, ºi iatã cum se împlinesc Scripturile. În Israel erau
numai oameni trufaºi în duhul lor atunci când venise vremea
împlinirii proorociilor pentru naºterea Mea din Fecioarã. Dar
am împlinit prin cei sãraci cu duhul, prin cei credincioºi proo-
rociilor; ºi am gãsit pe Zaharia ºi pe Elisabeta, care au crezut
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în Scripturi ºi care au luat pe Fecioara în grijã ca sã se împli-
neascã Scriptura care spune: «Iatã, Fecioara va lua în pân-
tece ºi va naºte pe Dumnezeu». Iar când Fecioara a nãscut pe
Dumnezeu, iarãºi am gãsit oameni smeriþi care au crezut cã
Cel nãscut este Dumnezeu. ªi a lucrat Tatãl în aºa fel ca sã fie
scrise faptele lui Dumnezeu între oameni, ca sã creadã apoi
oamenii în Dumnezeu, prin faptele lui Dumnezeu cele scrise.

O, Israele, Eu lucrez la întãrirea darului credinþei peste
tine, fiule Israele. Moise când a dat cu toiagul în mare ca sã
se despartã marea în douã ºi ca sã treacã Israel, se despãrþea
marea dacã Moise nu credea? Nu se despãrþea, fiule, dar s-a
despãrþit pentru credinþa lui Moise. Acum toiagul acela s-a fã-
cut þie tare, s-a fãcut cruce sfântã, ºi dacã ai credinþã, crucea
este mai presus decât Moise cu toiagul. Cine are credinþã,
acela este împlinitor de Scripturi, cãci prin credinþã se împli-
nesc Scripturile proorocilor care au vestit Duhul lui Dumne-
zeu în cuvânt. ªi azi e tot aºa, dar scris este: «Când va veni
Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt ca sã-ªi împli-
neascã venirea?». O, poporul Meu, sã nu iubeºti uºurãtatea,
cãci îndoiala ºi necredinþa vin de la uºurãtate, fiule. Am pus
pe fiii Mei cei unºi sã te înveþe mereu ce este uºurãtatea ºi ce
este sfinþenia, dar cere, poporul Meu, cere, ºi ei te vor învãþa
în numele Meu; cere ºi nu aþipi, cã dacã nu ceri, aþipeºti. 

Tu când ai venit la Mine, poporul Meu, nu ai adus la
luminã relele tale cele ale întunericului, ºi nici umilit n-ai fost
ca sã te bucuri de iertare ºi sã nu mai faci cele rele. Eu, tatã,
nu þi-am cerut sã Mi le spui, dar te-am rugat sã nu le mai faci,
ºi nu e o mai mare jertfã pentru pãcate decât aceea care te face
sã nu le mai faci, care te face prin iertare, fiule. ªi iatã glasul
iertãrii Mele, care strigã la tine ºi îþi spune: fiule, vino la viaþã
sfântã, vino! Viaþa sfântã este smerenie. Vino, fiule, vino!
Viaþa sfântã e plinã de credinþã în ea. Vino în ea, fiule, vino!
Vino, ca sã nu cazi din viaþã! Vino ºi crezi în cuvântul lui
Dumnezeu care dã viaþã. Ce altceva îþi poate da viaþã? ªtii tu
altceva care dã viaþã? ªtii tu pe altcineva în afarã de Mine ºi
de cuvântul Meu, care are viaþã în el? 

O, iubitul Meu popor, vorbesc cu tine, Israele iubit, ca
sã te întãresc în darul credinþei, ºi ca sã ia ºi omul din lume
învãþãtura cuvântului Meu care dã viaþã. Vorbesc cu tine pen-
tru cã tu crezi în Mine, ºi dacã în Mine crezi, crezi ºi în cu-
vântul Meu, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt pentru cel credincios.
Am spus trâmbiþei Mele sã sune iar, ca sã audã vremea de azi
cã ea sunã. Am spus lui Verginica sã se facã cuvânt în grã-
dinã, ca sã punã mereu vlagã nouã în fiii grãdinii. Ea a spus
fiului poporului Meu sã se împleteascã cu Mine în toate câte
lucreazã pentru cele de toate zilele ºi în fiecare clipã. O, ce
cuvânt dulce are ea din Mine! Ce lucrare cereascã este acest
cuvânt! Acest cuvânt este cer pe pãmânt, cer peste pãmânt
este. Þi-am spus sã pui mângâiere peste fiii grãdinii Mele prin
ascultarea ta, Israele, cãci fiii grãdinii Mele te aduc pe tine
înaintea Mea zi de zi, ºi tu nu eºti uºor de dus, poporul Meu.
Lasã-te uºor, Israele, fii împlinitor de Scripturi ºi te bucurã
împlinind Scripturile Duhului Sfânt, cã nu este o mai mare
lucrare ca împlinirea Scripturilor. Stai cu duhul smerit ºi nu
Mã judeca nici pe Mine, nici pe cei ce stau înaintea ta din
partea Mea, cã Eu nu þi-am spus sã te faci judecãtor, ºi te-am
rugat sã fii împlinitor de Scripturi, poporule ales de mila Mea
cereascã. Te-am ales ca sã nu rãmâi pentru pieire, tatã. Te-am
ales ca sã crezi în Mine ºi în fãgãduinþele Mele, cã scris este:
«Cel ce crede în Mine are viaþã veºnicã ºi nejudecatã prin
iertarea pãcatelor». 

O, copii ai grãdiniþei cuvântului Meu, vã spun vouã o
lucrare proaspãtã, ca s-o lucraþi de-acum. Fiþi atenþi, cã tot

omul din lume care vine sã se nascã din cuvântul Meu, vine
înconjurat de toate duhurile rele de pe drum, din lume, tatã.
Eu când eram cerut sã vindec pe un om prins de faºa duhului
rãu, certam mai întâi pe duhul rãu, ºi apoi îl fãceam ucenic al
credinþei în Mine pe cel vindecat. Certaþi ºi voi în numele
Meu, certaþi duhul rãu, care-l momeºte pe om ca sã-i facã
voia lui, ºi numai apoi rugaþi-vã la Dumnezeu pentru toate
cele de mântuire peste om. Toatã lumea este prinsã în faºa du-
hului potrivnic lui Dumnezeu. Certaþi pe duhul rãu, fiilor, ºi
porunciþi-i în numele Meu sã plece fãrã putere în el, ca sã nu
se mai poatã întoarce înapoi în locaºurile lui, sã plece în loc
pustiu, fãrã de oameni, ca sã nu mai înfeºe pe om. ªi fiþi
atenþi, cã ºi Eu, ºi ucenicii Mei se rugau pentru cei care deve-
neau ucenici, se rugau Tatãlui, ºi îi învãþau pânã ce se întãreau
în cele duhovniceºti, pânã ce-ºi hotãrau bine statura cea întru
Dumnezeu. Uitaþi-vã la Pavel cum îl învãþa pe Timotei sã su-
fere împreunã cu el, ca un bun ostaº al lui Hristos, care nu se
încurcã cu treburile vieþii, ca un lucrãtor cu faþa curatã
învãþând drept cuvântul adevãrului ºi fugind de vorbirile
lumeºti, care sunt deºertãciune întru sporirea nelegiuirilor din
lume. O, ce stãruitor îl îndemna sã se cureþe ºi sã urmeze dra-
gostea ºi credinþa ºi pacea cu cei ce cheamã pe Dumnezeu
întru curãþia inimii lor! Îi spunea sã sufere împreunã cu el,
fugind de poftele tinereþii ºi îmbrãþiºând dreptatea ºi pe
Dumnezeu; sã fie treaz în toate, suferind rãul ºi fãcând lu-
crarea Evangheliei întru deplinã slujire, îndemnând, certând,
mustrând la timp ºi la netimp, cu toatã îndelunga rãbdare
înaintea unei vremi fãrã de învãþãturã sãnãtoasã, în care oa-
menii se vor abate de la adevãr cãutând învãþãtori dupã pofta
inimii lor. 

O, fiilor lucrãtori, greu se mai pot alege azi ucenici
destoinici ºi lucrãtori în Dumnezeu, greu, tatã, greu, cã vre-
mea dã sã dãrâme cu înºelãciunea ei chiar ºi pe cei aleºi de
Mine ca sã-Mi fie Mie popor la venirea Mea. O, fiilor, greu
este de omul care nu iubeºte rugãciunea spre Dumnezeu.
Omul care nu face rugãciune, aceluia nu-i trebuie pe Dumne-
zeu. Pe Dumnezeu nu-L poþi avea cu tine decât prin rugãciu-
ne. El este cu tine la chemarea ta, omule, ºi tu, fiule al Meu.
Rugãciunea e dorul tãu dupã Dumnezeu, care te face sã-L
cauþi ºi sã-L chemi lângã tine, ca sã fie cu tine în toatã clipa.
Însoþeºte-te cu Dumnezeu, fiule, poporul Meu, însoþeºte-te
clipã de clipã prin rugãciune, fiule, cã altfel te gãseºte fãrã
Mine duhul rãu ºi te ia ostatec pânã ce chemi milostivirea lui
Dumnezeu sã vinã sã te ia de la duhul rãu. 

Poporul Meu, Eu sunt Tatãl tãu. Sã n-ai alt dumnezeu
afarã de Mine, sã nu slujeºti la dumnezei strãini, poporul
Meu. Eu te port, Israele, te port în numele Meu ca sã ai tu
nume, ºi tu nici nu ºtii ce tainã este aceasta ca sã te port Eu în
numele Meu. Eu te acopãr de rãu ca sã nu suferi, poporul
Meu. Eu te iert, fiule, ca sã fii curat la masa Mea. Stai în bine-
cuvântarea Mea, Israele, ºi sã nu ieºi, tatã, din ea, cã fãrã ea
peste tine tu nu poþi pe pãmânt. Pãmântul e plin de vai ºi de
dureri, dar Eu te acopãr, fiule. Tu sã nu uiþi ce te-am rugat Eu,
cã te-am rugat sã nu te uiþi ce pãþeºte lumea, fiule. Tu sã stai
sub acoperãmântul Meu ºi sã nu ieºi de sub el, ca sã nu te
prindã vreun rãu din afarã. Tu sã Mã asculþi, poporul Meu, cã
Eu pentru fericirea ta lucrez lucrare mare, care nu se suie la
mintea omului pãmântesc. De aceea te-am rugat sã te faci din
firesc duhovnicesc, ca sã ºtii toate tainele Mele în care Eu te
înfãºor pe tine, Israele, alesul Meu. 

Sã fii, tatã, credincios, sã nu-þi pierzi credinþa în lucra-
rea Mea, cã nimeni pe pãmânt nu are un mai mare dar ca tine.
Tu eºti mic, copilul Meu, dar lucrarea care te-a nãscut ºi te
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naºte mereu din cuvântul Meu, e mare lucrarea aceasta care
te creºte pe tine între cer ºi pãmânt. Roagã-te Tatãlui ºi Fiului
ºi Sfântului Duh sã întãreascã peste tine darul credinþei ºi al
staturii duhovniceºti, fiule Israele, cã binecuvântarea Mea e
deasupra ta, poporul Meu. Sã nu ieºi, tatã, de sub ea, sã fii cu
duhul umilit, ca sã nu pierzi lucrarea Mea. Sã n-ai nimic mai
scump pentru tine decât cuvântul Meu, cã Eu sunt Cel ce Mã
fac cuvânt înaintea Ta, ca sã te fac pe tine, fiule din Israel, ca
sã te nasc pe tine mereu, mereu din cuvânt, cã nu mai ºtiu ce
sã-þi mai fac, poporul Meu, ca sã nu pierzi binele pe care Eu
þi-l pregãtesc. Aºeazã-te, poporul Meu, în staturã duhovni-
ceascã, ºi din ea sã nu mai ieºi, ca sã te pot avea fãrã de pãcat,
fiule scump. Voiesc sã ai viaþã fãrã de pãcat, poporul Meu.
Voiesc sã-þi dau viaþã, fiule. Eu sunt. Sã nu te încerci cu pã-
catul îndoielii sau cu pãcatul necredinþei, cã vor veni multe
noroade spre lucrarea cuvântului Meu, ºi sã te gãseascã pe
tine întru ale Mele, fiule Israele, cã mare este numele Meu pe
care tu îl porþi pe pãmânt. 

Rãmâi în iubirea Mea, rãmâi curat întru ea. Ea sã-þi fie
pernuþã de cãpãtâi, ea sã-þi fie hãinuþã ºi trãistuþã ºi toiag ºi apã
ºi pâine ºi adãpost, poporul Meu. Iubirea Mea te poartã în ea,
ca sã nu pieri, Israele, ca sã fii tu poporul Meu la venirea Mea
cea de acum. Iubirea Mea s-o porþi ºi sã Mã iubeºti, fiule
scump, cã dorul Meu de tine se poartã dupã tine ºi îþi ºopteºte:
vino, fiule, ºi stai înaintea Mea, cã Eu vin! Vino, poporul Meu,
ºi stai în hainã de mireasã în întâmpinarea Mea! Vino, cã n-am
altã bucurie în afarã de tine! Vino, ºi Mã ia în tine, cã Mi-e dor
de Mine în tine! Cuvântul se face Dumnezeu peste tine,
Israele. Rãmâi copil al naºterii de sus, cãci cuvântul Meu vine
mereu, ºi te naºte mereu din el, ca sã fii om nou, mereu nou,
ºi sã te gãsesc stând în întâmpinarea Mea la venirea Mea, copil
nãscut din cuvântul Meu. Amin, amin, amin. 

26 august/8 septembrie 1996

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Cea mai curatã iubire: iubirea de mamã. Blândeþea adevãratã este
ziua de odihnã a Domnului în om. Ucenicul adevãrat este lucrãtor
al mântuirii neamului omenesc. Mustrarea este strãjer venit de la 

Dumnezeu. 

OO,poporul Meu Israel de azi, dacã Eu te am pe tine
de popor, nu trebuie sã stau în mijlocul tãu?

Iatã, poporul Meu, stau mereu în mijlocul tãu, ca sã te þin de
mânuþã, poporul Meu, aºa cum îl þine o mamã pe copilul sãu
cel iubit. 

E sãrbãtoare cereascã, Israele, ºi în sãrbãtori fac praz-
nice de serbare cu tine, cã n-am altã bucurie, n-am altã mân-
gâiere. Pe tine te am, poporul Meu, cãci te-am ales ca sã te
am, Israele. Dacã e sãrbãtoare în tine, Eu vin cu duh de ser-
bare ca sã fiu în mijlocul tãu, ºi când vin, vin în numele Tatã-
lui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, numele pe care-l porþi tu,
poporul Meu care Mã iubeºti ºi Mã urmezi spre Tatãl. Mã las
cu pacea Mea în mijlocul tãu ºi te îndulcesc cu lapte ºi cu
miere din cer, ca o mamã pe copilul sãu. 

O, fiule, tu sã ai inimã de mamã în tine. Mama are cea
mai frumoasã inimã. Iubirea de mamã nu pãcãtuieºte în iu-
bire. E mare lucru sã aibã omul inimã de mamã în iubire. Ce
mamã i-ar face rãu copilului sãu dacã este mamã? Aºa ºi tu,
fiule, dacã vrei sã fii curat în iubire, sã iubeºti pe oricine, dar
cu o inimã de mamã, poporul Meu. Eu sunt ºi tatã ºi mamã
pentru tine. Eu sunt iubirea cea desãvârºitã, care te învaþã sã
ai inimã desãvârºitã în iubire, inimã de mamã cereascã, nu

trupeascã. Când un copil greºeºte, mama îl ceartã, mama îl în-
vaþã, mama îl fereºte de greºeli, mama îl ocroteºte ºi nu-l pã-
rãseºte niciodatã pe copilul ei. Dar Eu, cum sã te pãrãsesc,
poporul Meu? Eu sunt iubirea cea desãvârºitã ºi nu pot, tatã,
sã te pãrãsesc. Mie-Mi place sã te ocrotesc, sã te feresc de
greºale, sã te cert ca o mamã care vegheazã peste mersul cel
bun al copilului sãu. 

Omul vorbeºte în felul lui, iar Domnul, în felul Lui.
Omul zice cã e om bun când vorbeºte frumos ºi blând ºi mân-
gâios. Am vorbit ºi Eu frumos ºi mângâios, dar în felul Meu,
nu ca omul. Eu am fost iertãtor, dar neîndreptãþind greºeala
celui iertat. Eu când iertam îl învãþam apoi pe om, îl mustram
ºi îi spuneam ce sã facã pentru iertare. Eu nu vorbeam cum
vorbeºte omul. Eu când am spus cã sunt blând ºi smerit, am
adãugat cã sunt cu inima blând ºi smerit, iar în inima Mea era
dreptatea lui Dumnezeu, ºi Duhul ºi adevãrul, poporul Meu,
ºi de aceea am spus cã Eu sunt Pãstorul Cel bun, Care-ªi
pune viaþa Sa pentru oi, ºi de al Cãrui glas oile Lui ascultã ºi
merg dupã glasul Lui. Eu sunt bun întru adevãr, nu întru firea
bunãtãþii. Bunãtatea este altceva decât înþelege omul cãruia îi
place bunãtatea din el sau din altul spre el. Deschide, Israele,
sulul Scripturii ºi vezi cum a fost cuvântul Meu ºi ce fel de
bunãtate a purtat în el. Dacã aº fi fost bun ca omul, nu M-ar
fi pãrãsit toþi. Eu am fost bun ca Dumnezeu, dar omul nu ºtie
ce înseamnã sã-L iubeºti pe Dumnezeu ca sã nu-L pãrãseºti.
Nu ºtie omul ce este bunãtatea. Ea este adevãrul lui Dumne-
zeu, fiule, iar omul nu este adevãrat în bunãtatea lui. Dacã
omul ar fi blând ºi smerit cu inima, ar avea o bunãtate ca a
Mea, dar omul este blând ºi smerit cu firea, iar firea omului
trage ºi inima omului ca sã fie una cu ea. Dacã omul ar avea
bunãtatea ca a Mea, ar lucra ca Mine, nu ca omul. Când unei
mame îi greºeºte copilul, ea nu-l ia în braþe ca sã se bucure de
greºeala lui. Ea suferã cu inima ºi îºi mustrã copilul ºi se
rãzvrãteºte pe greºeala lui, suspinând cu inima din ea pentru
purtarea cea greºitã a copilului ei. Ea se pune pe veghe, ºi cu
fricã stã în veghe, ca nu cumva sã greºeascã copilul. Inima de
mamã este curatã în iubire, este sfântã în iubire. Copilul ei se
bucurã sub ochii ei de mamã, dar ea suferã veghind ºi iar
veghind peste viaþa copilului ei. Aºa sunt Eu pentru tine,
poporul Meu ales ca sã fii copilul Meu. Eu sufãr veghind
peste tine ºi aº voi sã veghezi tu, fiule, ºi Eu sã Mã bucur
odihnindu-Mã în tine. 

Mi-e dor de odihnã, cã de ºapte mii de ani nu mai am
unde sã-Mi plec capul, nu mai am. Sufãr de dorul odihnei ºi
nu mai am unde sã-Mi plec capul, nu mai am. Uitã-te tu
cum vin din cer la tine, poporul Meu, ca sã te fac locaº al
odihnei Mele, fiule, cã Mi-e dor de odihnã, poporul Meu. O
pasãre care vine de departe în þara ta, ea munceºte un picuþ
pânã ce-ºi face cuibuºor la streaºina ta, ºi apoi intrã în cuib ºi
îºi naºte pui ºi lucreazã sã-i hrãneascã, ºi are unde sã-ºi plece
capul. Dar Eu odihnã nu mai am, ºi pe nicãieri nu gãsesc loc
în care sã intru ºi sã Mã odihnesc. Vin la tine, poporul Meu,
vin mereu la tine, cã n-am unde sã Mã mai duc, n-am unde
sã-Mi plec capul ºi sã Mã odihnesc. Vin sã te învãþ sã ve-
ghezi, tatã, peste tine, sã veghezi tu peste tine, ca sã-Mi dai ºi
Mie o clipã de odihnã, fiule. O, Mi-e dor de ziua Mea de
odihnã, ziua Mea cea de atunci când M-am odihnit în om de
osteneala Mea dupã ce am lucrat cerul ºi pãmântul pentru om,
cãci l-am fãcut pe om ºi M-am odihnit în el, ºi el în Mine, ºi
de atunci Eu nu mai am odihnã ºi loc de odihnã, nu mai am,
ºi Mi-e dor, poporul Meu, de ziua Mea de odihnã, tatã, de
ziua Mea cea de atunci. De aceea am zis: «Adu-þi, omule,
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aminte de ziua Mea de odihnã ºi o cinsteºte pe ea în tine, ca
sã am Eu loc de odihnã în tine».

O, poporul Meu, adu-þi, tatã, aminte de ziua Mea de
odihnã ºi aºeaz-o în tine ca sã Mã odihnesc, poporul Meu, cã
sunt frânt de neodihnã. De ºapte mii de ani caut ziua Mea de
odihnã ºi n-o mai gãsesc. Fã-te, poporul Meu, zi de odihnã
pentru Dumnezeul tãu, cã de aceea te-am nãscut din cuvântul
Meu, ca sã înveþi din el odihna lui Dumnezeu în tine, popor cu
numele Meu pe creºtetul tãu. Poporul Meu, învaþã-Mã, tatã, ce
sã fac sã-Mi aflu ziua Mea de odihnã. Adu-þi aminte de ea ºi
ajutã-Mã s-o gãsesc, cã asta înseamnã s-o cinsteºti pe ea. 

O, Israele scump ºi preaiubit, o, tatã, tatã, ce dar mare
este cuvântul Meu peste pãmânt! ªi pe tine te-am fãcut îm-
pãrþitor de dar ceresc, poporul Meu scump între popoare. Tu
eºti micuþ, dar nici un popor nu este mai mare ca tine între po-
poare, cãci cel mai mare popor este poporul Domnului.
Vorbirea Mea nu este ca a omului. Eu vorbesc ca Dumnezeu,
poporul Meu. Blândeþea Mea este adevãrul lui Dumnezeu, iar
blândeþea omului este adevãrul omului, dar numai unul este
adevãrul, ºi alt adevãr nu este în afarã de Dumnezeu. 

Eu niciodatã n-am voit sã stea omul cu Mine forþat de
Mine. Eu voiesc sã am prieteni care Mã iubesc cu inima lor,
cu adevãrul Meu în ei. Când toþi M-au pãrãsit de am rãmas
numai cu cei puþini ai Mei care Mã iubeau, vorbirea Mea n-a
purtat în ea blândeþe cum s-ar aºtepta omul. Ba le-am spus
aºa: «Voi nu plecaþi?». Eu voiam ca ei sã stea din voia lor, nu
din voia Mea. Aºa ucenici voiesc Eu sã am, sã sufere împreu-
nã cu Mine lucrând lucrarea mântuirii neamului omenesc, aºa
cum am lucrat ºi lucrez Eu. Mai mare iubire ca aceasta nu
este, dar omul nu ºtie ce este bunãtatea, nu ºtie ce este blân-
deþea inimii, cãci ca sã fii blând ºi smerit cu inima, trebuie sã
ai cu cine sã fii aºa, nu cu oricine s-o gãsi, nu cu oricine, fiule,
ci cu cel ce voieºte cu Mine. 

Eu, tatã, niciodatã n-am îndreptãþit pe om, dar am iubit
pe omul care a avut credinþã în Dumnezeu ºi nãdejde în Dum-
nezeu ºi l-am ajutat spre lucrare de dragoste în via Mea. Dar
azi din cine, tatã, sã-Mi mai fac Eu ucenici? Iatã, seceriºul
este mare ºi ucenici sunt puþini, prea puþini. Din cine sã-Mi
mai fac Eu ucenici pentru ca sã-Mi vestesc prin ei împãrãþia
Mea ca sã vin cu ea peste pãmânt? Poporul Meu, tu ºtii, tatã,
care trebuie sã fie lucrul unui ucenic de al Meu? El trebuie sã
aibã lucrare pentru mântuirea neamului omenesc, lucrare ca
ºi a Învãþãtorului sãu, cãci scris este: «Orice ucenic destoinic
este ca învãþãtorul sãu». Una este sã lucreze omul la mântui-
rea sa, ºi alta este ca sã lucreze ca ucenic al lui Iisus Hristos,
la lucrarea mântuirii neamului omenesc de la Adam ºi pânã la
ultimul glas al trâmbiþei. 

Poporul Meu, tu eºti casa Mea, ºi într-o casã mare nu
sunt numai vase de aur, ci ºi de lut, ºi de lemn, ºi de fier, iar
de se va curãþi cineva de acestea, acela va fi vas de cinste ºi
de trebuinþã stãpânului, vas de aur în lucrarea stãpânului, uce-
nic lucrãtor pentru mântuirea neamului omenesc, ucenic care
nu se încurcã cu treburile vieþii. El se ocupã cu cuvintele care
dau viaþã, ºi se curãþã pe sine de toate vasele din casã, ca sã
fie de trebuinþã stãpânului, nu vaselor din casã. O, mare e lu-
crarea de ucenic, cã apostolii Mei au lãsat tot ce au avut ºi au
rãmas doar cu Mine ºi cu cuvântul Meu pe care l-au luat ºi
l-au semãnat peste tot neamul omenesc spre viaþã veºnicã la
voinþa omului, cãci Eu nu voiesc pe cel ce nu Mã voieºte. Dar
iatã, trebuie semãnatã sãmânþã, ca sã ºtie omul de sãmânþã ºi
sã aleagã peste viaþa lui. 

Omul vorbeºte pãmânteºte, Eu vorbesc duhovniceºte,
iar când grãiesc omului cele pãmânteºti, Eu merg spre cele

duhovniceºti ca sã le descopãr omului care nu ºtie decât pe
cele pãmânteºti. Eu aºa i-am spus lui Marta la vorbirea ei:
«Marto, Marto, tu spre multe te sileºti, dar lucrul de trebuinþã
e numai unul, ºi pe acela ºi l-a ales Maria, ºi de la ea nu se
va lua». Nu puteam Eu sã iau din Maria lucrul cel de tre-
buinþã ºi sã-l pun pe cel fãrã de trebuinþã, cãci vorbirea Mea
are în ea bunãtatea Mea ºi blândeþea Mea, care nu este ca a
omului. Marta Mã iubea ca un om, dar Maria Mã iubea ca un
ucenic. Simon, care M-a certat cã am primit pe pãcãtoasa, el
Mã iubea ca un om, dar cea care Îmi plângea la picioare ca
sã-i dau scãpare ºi iertare, ea Mã iubea ca un ucenic care su-
ferea împreunã cu Mine pentru pãcatele ei ºi pentru ale nea-
mului omenesc, cãci plângea ºi suferea cu inima, iar Eu i-am
dat pacea, mãi fiilor, cãci cu lacrimi a cerut-o. 

O, poporul Meu, sã ºtii, tatã, cã cine are milã de Dum-
nezeu, acela se scoalã sã-L iubeascã pe Dumnezeu, ºi Dom-
nul îi dã lui talanþi, ºi el aduce venit Domnului, cã aºa este
lucrarea de ucenic. O, ºtiþi voi care este lucrarea celui ce ºi-a
îngropat talantul, celui ce a primit numai un talant? V-aþi în-
trebat, fiilor, de ce a fost numit acela slugã leneºã? O, poporul
Meu, Eu am venit în lume sã aduc darul iertãrii ºi al mântui-
rii, tatã, ºi omul ia ºi îngroapã acest dar, nu-l pune peste el ca
sã fie vãzut acest dar, ca sã strãluceascã în om, ºi vãzând alt
om sã ia strãlucire din strãlucire. Talantul cel unul este darul
mântuirii pe care omul îl îngroapã ºi nu-l pune nici peste el.
Iar talanþii cei mai mulþi sunt peste ucenicii care lucreazã cu
talanþii pentru mântuirea neamului omenesc. Cel cu un singur
talant, dar ºi acela îngropat, este omul care nu-ºi lucreazã nici
lui mântuirea, chiar dacã ea se dã în dar celui ce vrea s-o ca-
pete. Cel cu mai mulþi talanþi aduce pe mulþi la mântuire ºi
este numit slugã bunã ºi credincioasã stãpânului, vas de aur ºi
de trebuinþã lui Dumnezeu în lucrarea mântuirii neamului
omenesc. Poporul Meu, sã cauþi, tatã, sã iei în tine cuvântul
Meu, sã rodeascã în tine, nu sã-l îngropi. 

Copii ai cãrãrii cuvântului Meu, voi, tatã, cei ce-Mi
sunteþi cãrare spre Israel, voi sã faceþi în aºa fel sã ajungã la
timp hrana cuvântului Meu în cetãþile poporului Meu. Orice
aþi face voi, nimic nu-i mai de preþ ca grija pentru împãrþirea
la timp a cuvântului Meu, ºi am sã vã povãþuiesc Eu cum sã
puteþi lucra la timp. Fiþi precauþi, cã se poate lucra bine ºi la
timp, fiilor. Iar ºuviþele spre mulþimi, ºuviþele ce curg din râul
vieþii, acelea sunt sulurile pe care voi le înmulþiþi ca sã ia curs
spre mulþimi, râuri din râul vieþii; ºi veþi avea la timp tot ce
trebuie ca sã curgã râul vieþii din râu în râu pânã la marea cea
mare. Lucraþi lucrare de ucenici, cãci darul cuvântului Meu se
dã vouã ca sã fiþi voi împãrþitori de la Mine, ºi cine pune
umãrul cu voi, acela va lua platã de împãrþitor. Luaþi cuvântul
Meu ºi îl frângeþi ºi daþi mulþimilor, ºi veþi lua platã de
ucenici. Luaþi ºi udaþi pãmântul, ºi el va odrãsli viaþã din râul
vieþii ºi fruct din pomul vieþii peste cei însetaþi de viaþã. Se-
ceriºul e mult, dar ucenici sunt puþini, ºi tu eºti firav, poporul
Meu, dar lucreazã, tatã, aºa cum poþi cu Mine, lucreazã cu
credinþa ta lângã Mine, ca sã vin spre tine cu cuvântul Meu,
ºi sã ia din el mulþimile, iar la credinþa ta vei lua platã de uce-
nic. Lucreazã cu credinþa ta, cu statura ta duhovniceascã, cu
rugãciunea, fiule scump, ca sã fiu Eu cu tine în cuvânt, ºi sã
aibã mulþimile ce sã ia de la tine, ºi vei lua platã de împãrþitor,
platã de ucenic, cãci la credinþa ta Dumnezeu Se face cuvânt
peste pãmânt ºi Îºi gãteºte arãtarea întru slavã prin slava cu-
vântului Sãu. Cuvântul Meu este slava lui Dumnezeu înaintea
slavei cea vãzutã. Sã nu stai fãrã Mine în cuget ºi în inimã,
poporul Meu, cã sã ºtii cã fãrã Mine nu poþi fi. Învaþã bine sã
ºtii ce înseamnã sã fii, fiule. 
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O, Israele, sã ºtii, mãi Israele, cã dacã este câte unul în
tine care nu iubeºte, care nu primeºte peste el pe cel pus de
Mine, acela se numeºte rãzvrãtit. Sã ºtii, tatã, cã unuia ca ace-
la îi trebuie o naºtere din nou ca sã-ºi cunoascã rostul în viþã,
cã Eu aºa am spus: «Mlãdiþa nu poate aduce roadã în sine».
Mlãdiþa trebuie sã fie în viþã, în lucrarea viþei, tatã. 

Israele, Israele, nu te mai juca, fiule. Pune mâna bine
pe plug, tatã, ºi nu mai cãuta sã uiþi cuvintele cu care vin ºi le
aºez peste tine ca sã ia chip în tine, cãci cuvântul Meu trebuie
sã se facã faptã în tine, poporul Meu. Aºeazã-te la învãþat,
poporul Meu, ºi nu pãrãsi, tatã, strânsul laolaltã, cã este scris
de binecuvântarea Mea cã ea este acolo unde sunt fraþii îm-
preunã, împreunã în cuvânt ºi în învãþãturã din cuvânt, cãci
acolo sunt ºi Eu ºi Îmi las înþelepciunea Duhului Sfânt, ca sã
ia viaþã, ca sã ia faptã cuvântul. 

Eu sunt cu tine în serbare, poporul Meu, ºi cu Ioan,
naºul Meu de botez. O, sã nu rosteºti nimic din uºurãtate,
fiule Israele. Sã nu iubeºti vinul, sã nu iubeºti bucatele pãgâ-
neºti, sã nu iubeºti uºurãtatea ºi vasele ei. Tu pe Mine sã Mã
iubeºti, fiule. Ioan, naºul Meu, a fost dat la tãiere, tatã, din
pricina duhului care vine de la uºurãtate ºi care orbeºte înþe-
lepciunea omului. Cautã sã ºtii ce este uºurãtatea ºi sã nu faci
tovãrãºie cu duhul ºi cu trupul ei, cã de aceea vin ºi te rog ºi
suspin rugându-te sã veghezi peste tine, fiule din Israel. Sã nu
laºi peste tine nici o clipã fãrã de veghe. Vegheazã tu peste
tine, iar Eu Mã voi odihni în tine, fiule. Mi-e dor de ziua Mea
de odihnã. Mãcar în tine s-o gãsesc, poporul Meu. Mi-e dor,
tatã, sã stau sã Mã odihnesc, Eu în tine, ºi tu în Mine, dar ve-
gheazã o clipã, poporul Meu, vegheazã bine cu Mine, ca un
ucenic care suferã odatã cu Mine la lucru de veac nou ºi fãrã
de dureri. Ioan mustra pãcatul, iar fii pãcatului s-au sculat cu
rãutate ºi l-au omorât. O, fericit este cel ce suferã mustrarea
ºi care nu dã la moarte mustrarea, cãci mustrarea este strãjer
venit de la Dumnezeu pentru ca sã-l scape pe cel prins în
cursa uºurãtãþii. 

Stai în luminã, poporul Meu, în lumina cuvântului
Meu. Sã nu stai, fiule, la întuneric, cã întunericul are faptele
lui rele. Tu stai în luminã, fiule, stai, tatã, stai ºi vegheazã pes-
te tine ºi fã-Mã sã te iubesc dupã adevãr, nu din milã, fiule.
Fã-Mã fericit, poporul Meu, cã Mi-e dor de fericire de la tine,
Israele. Te-am ales, tatã, ca sã te fac fericit, ca sã am fericire
de la tine. Te-am ales, poporul Meu, ca sã am alifie de la tine
în durerile Mele, cã prea multe dureri am. Numai dureri am,
poporul Meu. Ai milã de Mine, Israele, ºi înconjoarã-Mã cu
duhul mângâierii tale, cã Mi-e dor de mângâiere, fiule. Mi-e
dor sã-Mi fii mireasã albã ºi sfântã, ºi sã vin apoi, sã vin la
tine ca sã stãm în veºnicã serbare. E greu fãrã mângâiere. Fii
mângâierea Mea, fiule Israele, cã de aceea te-am ales, fiule.
Fii alifia Mea, cã nu mai am loc fãrã de ranã. Sunt plin de
rane, am rane peste rane. Mi-e dor de mângâiere în durerile
Mele. Nu te mai iubi numai pe tine, fiule. Sã ne iubim unul
pe altul, tatã, cã Eu numai mângâieri îþi dau, cã numai Eu ºtiu
ce greu e fãrã mângâiere. Vegheazã peste tine ca sã fii sfânt,
fiule, ºi aºa Îmi vei fi Mie cea mai mare mângâiere. 

Vor îngerii sã-þi împleteascã þie cununã din flori de rai,
împletite cu ºuviþa sfinþeniei tale, poporul Meu de fii. Sfinþe-
nia ta va fi luatã de îngeri ºi va fi împletitã cu florile raiului
ºi va fi pusã pe creºtetul tãu. Auzi tu ce-þi spun? Þi-au împletit
îngerii veºmânt alb, þesut din fire din rai, Israele sfinþit. Auzi,
tatã, ce-þi spun? Nimeni pe pãmânt nu ºtie sã creadã ce spun
Eu, nimeni. Dar þie îþi dau darul credinþei, ca sã ºtii ce este
fapta credinþei, Israele ales. Vino, tatã, în stare de nuntã sfân-
tã, cã Eu sunt Mire sfânt. Vino, cã Eu vin. Vino, ca sã vinã ºi

nuntaºii. Vino sã crezi, cã prin credinþa ta Eu vin. Amin,
amin, amin. 

29 august/11 septembrie 1996

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Domnul binecuvinteazã înfiinþarea cãrþii sfintei Virginia. Cuvântul
sfintei Virginia întãreºte cuvântul Domnului. Lucrarea de risipire a 

duhului potrivnic. 

EE glasul Meu peste grãdinã, ºi vin sã deschid carte
pentru Verginica, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi

al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. Vin cu Verginica ºi bine-
cuvintez intrarea ei în locaºul ei ºi în grãdinã. 

Verginico, îþi binecuvintez cartea. Tu te vei face cuvânt
în cartea ta ºi vei þine de mânuþã pe fiii grãdinii, ca sã poatã
ei cu Mine întru aceastã mare lucrare pe care o avem de lucrat
între cer ºi pãmânt, ºi dacã vrei, voi veni tot mereu cu tine ºi
îþi voi binecuvânta intrarea ta în locaºul tãu ºi în carte. Tu eºti
cuvântul Meu, Verginico. Eu sunt în tine, tatã, când te faci cu-
vânt în carte, cãci tu ai putut ºi poþi totul întru Mine. Sã se
deschidã larg ºi sã rãmânã deschise porþile locaºului tãu, ºi sã
vegheze înaintea ta locaºul tãu, cã Eu îl îmbrac în lucrarea
naºterii de sus ºi îi dau pornire nouã la lucru în numele Meu
ºi al tãu, Verginico. 

Se binecuvinteazã cartea lui Verginica, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

– DD umnezeule ºi Mielule, eu Te slãvesc cu
mulþumire cã m-ai adus pânã în portiþã ca

sã intru, iar Tu sã Te întãreºti în cuvântul meu, cã Tu eºti cu-
vântul meu. Tu în mine, ºi eu în Tine, Doamne, dar cine înþe-
lege aceastã minune lucratã de Tine peste pãmânt? O, noi
avem popor credincios, care înþelege cele cereºti, care lucrea-
zã mai mult decât cele pãmânteºti, iar cei duhovniceºti cred
în minunile cereºti care se lasã peste pãmânt spre lucru de cer
nou ºi de pãmânt nou, dupã cum cuvinteazã Scriptura. Eu Te
slãvesc, Doamne, în cer ºi pe pãmânt ºi în poporul Tãu, iar Tu
sã înteþeºti tot mai tare binecuvântarea Ta peste grãdina cu-
vântului, ca sã avem putere prin binecuvântarea Ta, Doamne.
Iatã-mã ca sã fac voia Ta, ºi vom lucra în Tatãl, ºi apoi Tatãl
în Tine, ºi Tu în mine, iar eu în ei, în fiii cuvântului Tãu.
Amin. 

Fiilor, fiilor, cobor o carte din cer, ca sã fie pe pãmânt,
ºi voiesc prin lucrarea naºterii cea de sus peste voi, voiesc sã
fie în cartea aceasta numai binecuvântãrile cerului peste cre-
dinþa voastrã, peste trupurile ºi duhurile voastre, peste cuge-
tele voastre aplecate spre cele sfinte, spre cele veºnice, fiilor.
Vã voi þine de mânuþã, fiilor. Voi þine ºi poporul de mânuþã
prin voi prin cartea mea cu voi. Vã voi þine tari ºi atenþi ºi treji
în faþa vremii grele care bate înspre voi, iar voi mã veþi
asculta, fiilor. E cartea mea cu voi. Fiþi sfinþi, precum Domnul
este sfânt. Fiþi sfinþi prin lucrarea naºterii de sus, care vã þine
în scutecele ei. Fiþi duhovniceºti, cãci ce este duh, duh este. 

O, vã cuprind acum. Rãmâneþi cuprinºi în cuvântul
meu, rãmâneþi în mine, cã eu sunt în Domnul. Eu sunt cu
naºterea cea de sus peste voi ºi vã þin în scutecele ei ºi vã
mângâi, copii ai ungerii cereºti. Vã întãresc ungerea, ºi sã se
teamã de acest semn toatã lucrarea duhului potrivnic, ºi sã se
depãrteze fãrã de putere, cã eu aºa rostesc: în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, sã se risipeascã ºi sã se depãr-
teze fãrã putere în ea toatã lucrarea duhului potrivnic care se
încearcã peste grãdina cuvântului ºi peste fiii cei unºi peste
grãdinã, cãci troiþã sfinþitã am aºezat înaintea Domnului, ca
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sã se împlineascã prin lucrarea ei Scripturile de veac nou, de
cer nou ºi de pãmânt nou, ºi de Ierusalim nou, coborât din cer
pe pãmânt, de împãrãþia cerurilor pe pãmânt. 

Fiilor, fiilor, rostesc cuvântul meu ºi spun cã viaþa
voastrã este Dumnezeu, iar voi sã rostiþi mereu peste voi
aceastã nouã Scripturã. Iar ºi iar rostesc peste voi: sã ºtiþi ºi
sã nu uitaþi cã viaþa voastrã este Dumnezeu, iar toate celelalte
care nu înseamnã Dumnezeu, sã se depãrteze de voi, sã vã de-
pãrtaþi de ele, sã staþi departe de tot ce nu înseamnã Dumne-
zeu, cãci viaþa voastrã este Dumnezeu. Vã pecetluiesc cu
aceastã pecete de cuvânt nou: viaþa voastrã este Dumnezeu,
fiilor. Scriu pe frunþile voastre numele lui Dumnezeu: în nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cã acesta este
numele lui Dumnezeu. Scriu cu scris proaspãt ºi vã acopãr în
numele lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin. În nu-
mele Lui sã aveþi viaþã vie ºi pace sfântã, cãci pacea vã þine
pe voi înaintea Domnului. Fãrã pacea din voi Domnul nu
poate lucra peste pãmânt. 

Voi sunteþi unºii Domnului, ºi prin voi Îºi cunoaºte
Dumnezeu poporul, prin voi ºi prin cei dintâi pe care-i are
Domnul. Prin voi lucreazã Dumnezeu peste popor cuvântul
Sãu, prin voi lucrez ºi eu, prin voi mã fac ºi eu carte, cã Dom-
nul a zis sã mã fac carte în poporul Sãu, iar prin ea sã vã am
pe voi popor al Domnului. Staþi bine în aceastã carte, staþi ca
în carte sfântã, staþi în ea, ºi ea în voi, cã eu sunt cuvintele ei,
fiilor. Se deschide cartea! E vreme nouã, e începutã cu cartea.
E an nou, nu ca anul cel nou al lumii. E zi de an nou, de carte
nouã, de naºtere nouã, coborâtã din cer peste voi. Întãriþi ve-
nirea mea la voi, întãriþi calea mea ºi intrarea mea, iar duhul
ascultãrii sã vã fie vouã hranã dulce ºi sã mã hrãniþi pe mine
cu ea, pe mine ºi pe voi, fiilor. 

Sã fiþi cereºti pe pãmânt, fiilor. Eu vã ºterg de lacrimi,
cã sunteþi triºti, fiilor. Eu vã ung usturimile cu untdelemnul
sfinþeniei prin ungere de sus, prin baia naºterii de sus, mãi
fiilor, cã iar vã spun: viaþa voastrã este Dumnezeu. Viaþa
voastrã sã fie peste poporul Domnului, dar lucraþi aºa cum vã
învãþ eu. Staþi lângã Domnul, ºi de lângã Domnul sã lucraþi
peste popor, nu de lângã popor, iar pe poporul Domnului sã-l
învãþaþi ce este sfinþenia, fiilor. Sfinþenia voastrã sã se rãs-
frângã peste poporul Domnului. Statura voastrã duhovniceas-
cã eu mereu o voi întãri, cã mã fac carte peste voi ºi am cãrare
de acum. 

Eu, fiilor, vã mulþumesc vouã cã-mi faceþi cãrare spre
voi ºi spre poporul Domnului. Voi sã iubiþi pe Dumnezeu; pe
Dumnezeu ºi pe poporul Domnului ca pe voi înºivã, fiilor. 

Fiþi vase de aur, cãci aurul e aur, ºi sã aibã aurul firea
lui. Duhovniceºte grãiesc vouã ºi înþelepciune vã hãrãzesc
vouã, înþelepciunea Duhului Sfânt, Care descoperã peste voi
tainele lui Dumnezeu cele de nepãtruns, dar fiþi în toatã vre-
mea cu duhul umilit, lucrând în Duhul lui Dumnezeu, fiilor.
Niciodatã voi sã nu cãutaþi înãlþarea voastrã. Voi sã iubiþi
umilinþa duhului, ca sã aibã casã Duhul Sfânt în voi. 

Sculaþi-vã cu mine, cã eu m-am sculat ºi mã fac carte
între voi. E mânuþa mea cu voi. Staþi de mânuþã cu mine. Scu-
turaþi-vã de praful vremii, cã vremea de acum face praf ºi
fum. Scuturaþi-vã cu lucrarea veghii ºi staþi în mare veghe
pânã la arãtarea cea desãvârºitã a Domnului, ºi veþi fi atunci
asemenea Lui când Îl veþi vedea aºa cum este El. Nimeni sã
nu vã dispreþuiascã pe voi. 

Iliuþã, copilaºul meu, rostesc lucrare tare peste tine, lu-
crare de veghe, lucrare de iubire, ca sã am pace peste voi ºi
sã pot veni la voi. Iliuþã, copilul meu, sã mã iubeºti, fiule, sã

stai în aceastã slavã, cã e mare slavã sã mã iubeºti în toatã
aºezarea mea cu voi. 

Nicuºor, gata, fiule. Deschide-te bine, cã lucrãtori sunt
prea puþini ºi seceriºul e gata. Avem de lucrat lucrare de sece-
riº înaintea Domnului. Eu te ating ºi îþi ºterg ranele ºi usturi-
mile ºi tristeþea. Scoalã-te ca sã-mi slujeºti ºi sã mã iubeºti, cã
tu eºti o casã plãcutã mie, casã de aur, dar þine totul în atenþie,
tot ce vine de la mine, cã vin cu lucrare mare, fiule. Fiþi un duh
cu mine arãtându-vã mie, ca sã mã arãt vouã ca odinioarã. 

Spiridon, cel de al treilea fiu, trage-te în bãrbãþie ºi în
plinãtate de lucrare, cã vã voi învãþa pe voi taine mari, care
vor fi lucrate pe pãmânt. Stai bine în troiþa cea vie ºi fiþi una
în Hristos.

ªi acum, fiilor, lucraþi, cã eu cu voi sunt, ºi voi grãi în-
tre voi, cã mi-am întãrit locaºul ºi cuvântul. Staþi în pacea
mea. E pacea mea cu voi. Staþi atenþi mereu la venirea mea la
voi. Amin, amin, amin. 

2/15 septembrie 1996

Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Baia naºterii de sus înteþeºte venirea vremii cea fãrã de lacrimi.
Sfânta Virginia îºi pãstoreºte poporul. Duhul uºuratic este duh de
femeie. Maica Domnului se roagã Tatãlui pentru Israelul cel nou. 

EE u vin cu Verginica ºi intrãm în cartea ei. Vin cu
puterea Mea ºi fac cãrare cu pacea Mea, ca sã

intre Verginica ºi sã-ºi întãreascã cetatea ei. Vin cu îngerii pã-
zitori ai cetãþii Noului Ierusalim ºi întãresc pacea cetãþii, ca sã
poatã coborî cuvântul peste cetate ºi peste Israel. 

Verginico, trec din carte în carte ºi lucrez ºi cu tine ºi
cu poporul. Lucrãm, tatã, ºi cu poporul în cartea ta, dar lu-
crãm ºi în cartea cea care merge spre noroade. Lucrãm, tatã,
în fel ºi chip, ca sã avem popor ºi ca sã-l þinem în viaþã ºi ca
sã-l deprindem sã aibã viaþã, Verginico. Dar tu, tatã, întãreºte
pe copiii din grãdinã, ca sã putem ºi azi lucra, ca sã putem lu-
cra cu ei pânã la venirea Mea cea înconjuratã de cetele de
sfinþi, care vor veni cu Mine pe pãmânt dupã cum este scris. 

Binecuvântatã sã-þi fie lucrarea ta de întãrire a porþilor,
ca sã intrãm, Verginico, ºi sã facem lucrare de împãrãþie a ce-
rurilor. Þi-am grãit þie sã te faci carte în cetatea ta, ca sã întã-
reºti la lucru pe fiii grãdinii, ca sã-i mângâi în dureri ºi în lo-
vituri ºi ca sã întãreºti poporul la viaþã sfântã, la viaþã fãrã de
moarte, Verginico. Eu vreau sã vin, tatã, dar poporul nu este
gata ca sã vin. Sã lucrãm, Verginico, sã aºezãm poporul, ca sã
stea înaintea Mea la venirea Mea. 

– BB inecuvântat sã fii, Doamne, bunule Doam-
ne, cãci lucrarea cuvântului Tãu este bine-

cuvântarea Ta peste pãmânt, cã Tu iubeºti lumea ºi voieºti s-o
mântuieºti ºi s-o aduci la cunoºtinþa adevãrului, cãci adevãrul
este Dumnezeu, ºi Unul este Dumnezeu, ºi alþi dumnezei nu
sunt. Te slãvesc pe Tine în cuvântul meu. Cuvântul meu e
slava Ta, ºi mã fac carte de slavã în Israel. 

O, copilaºi ai pântecelui duhului meu, vin la voi, fiilor,
vin ºi vã iau în pântecele duhului meu ºi vã nasc iar, cã vreau
sã vã am pe voi la venirea cea mare a Domnului, cã vã iubesc,
fiilor. Vã iubesc, dar pe voi vã duºmãneºte duhul rãu mai mult
decât pe toþi în veacuri. O, stau cu voi de-acum, stau ºi vã þin
în sânul meu ºi vã dau putere la lucrul cel ceresc, cãci sunteþi
tocmiþi la lucrul cerului cu pãmântul, fiilor. Stau cu voi, ca sã
puteþi voi sta bine întru Domnul ºi întru mine. Stau cu voi,
fiilor unºi, ca sã am grijã de ungerea voastrã. Stau, fiilor, stau,
ºi mã lupt cu duhul rãu, care izbeºte în voi ca o fiarã disperatã
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ca sã vã slãbeascã puterea cea de sus, cea care vine de sus ca
sã fie peste voi. Stau cu voi sã vã conduc, cã vai de cetatea
peste care nu este conducãtor, cã aceea se prãbuºeºte. Am ve-
nit sã stau la cârmã, ca sã vadã duhul rãu cã aveþi conducere
din cer ºi sã se depãrteze cu loviturile lui. Eu vorbesc cu voi
ºi de aproape, ºi de departe, dar în carte întocmesc numai cele
ce vor mãrturisi în folosul lui Dumnezeu ºi al neamului ome-
nesc spre mântuirea fãpturii, fiilor. 

Voiesc sã þin poporul de mânã, voiesc de aproape sã-l
þin. Voiesc sã ia poporul lecþii de viaþã vie, ca sã aibã viaþã
vie. Voiesc sã-l învãþ ºi sã-l deprind cu sfinþenia, fiilor. Dar
iatã, vin la voi ca sã vã întãresc, copii ai grãdinii mele. Lacri-
mile voastre sunt pline de durere, ºi durerea vã ia puterea su-
fletului. Durerea sufletului e durere, fiilor, eu ºtiu. Eu nici-
odatã n-am fost fãrã aceastã durere. Eu vã ºtiu durerea, eu vã
vãd puterea slãbitã, dar pun peste voi mângâiere ºi nãdejde
vie pun prin cuvânt rostit: sã se întãreascã peste voi puterea ºi
lucrarea Duhului Sfânt, cã voi, fiilor unºi, trebuie sã staþi îna-
intea Domnului pentru voi ºi pentru poporul Domnului ºi
pentru mântuirea ºi învierea neamului omenesc. 

Am venit din nou sã stau cu voi aºa cum veneam la în-
ceputul lucrãrii voastre cu Domnul. Am venit ºi nu mai plec.
Stau cu voi ºi vã þin în naºterea de sus, cã eu sunt de sus, fii-
lor, ºi sunt în Domnul. Staþi lângã mine, staþi lângã cloºcã,
fiilor unºi, staþi, fiilor, staþi, cã în lãturi e dihorul cel rãu care
pândeºte puiºorii de la cloºcã pentru ca sã-i sfâºie. În lãturi se
nasc fiare care se ridicã peste voi sã vã stingã lucrarea harului
sfânt cu care Domnul v-a îmbrãcat. Staþi lângã mine, staþi lân-
gã cloºcã, fiilor unºi, ºi nimãnui sã nu daþi bineþe pe cale. Voi
staþi lângã cloºcã. Are trebuinþã Domnul de voi aºa cum a
avut de asinul pe care a stat ca sã intre în Ierusalim. 

Lacrimile voastre sunt pline de durere. Vin sã le iau eu,
vin mereu la voi ºi vã ºterg ochiºorii de lacrimi ºi vã pun mir
din cer pe ranele inimilor voastre, ca sã-I fiþi Domnului cãrare
ºi sã nu slãbiþi în nãdejde ºi în umilinþã de duh ºi în credinþã,
fiilor. Credeþi în iubirea lui Dumnezeu, cã El aºa v-a spus:
«Rãmâneþi în iubirea Mea!». Umilinþa voastrã sã fie lucratã
de voi cu dreaptã socotealã, aºa ca ea sã vã dea putere bunã
ºi nu slãbire de duh ºi de nãdejde. Lacrimile voastre sã le
purtaþi în aºa fel sã nu brãzdeze obrazul slavei Domnului, Ca-
re Se odihneºte peste voi cu slava cuvântului Sãu. Lacrimile
voastre sã nu slãbeascã puterea cea bunã din voi. O, ºi eu
plâng mereu. Plânge ºi Domnul mereu, plâng ºi sfinþii, plâng
ºi îngerii cei fãrã de trup, dar este ºi de lucru pentru mântuirea
cea mare. 

Sã se întãreascã lucrarea îngeraºilor voºtri pãzitori, sã
se întãreascã peste voi cetele de îngeri mângâietori ºi vinde-
cãtori de lacrimi, ca sã ajungem la vremea cea fãrã de lacrimi,
fiilor. Hai sã tânjim dupã ea, sã plângem dupã ea lucrând la
venirea ei, cã vine Domnul cu fericirile cele fãgãduite, fiilor
unºi. Staþi departe de tot ce vã slãbeºte pe voi, cã duhul rãu
are mare supãrare pe voi. Staþi numai în Domnul, numai în
mine, numai cu cerul în voi staþi, numai în cuvântul Domnu-
lui staþi, ºi din el sã nu cãdeþi. Staþi stând în el, în cuvântul
rostit de Dumnezeu peste voi. Staþi tari, cã trebuie sã fie ºi po-
porul tare. Staþi voi tari, ºi va sta ºi poporul. Staþi voi treji, ºi
va sta ºi Israel. Staþi, nu descurajaþi, cã Domnul are putere sã
stea acest popor, dar puterea Domnului are potecuþa ei spre
popor. 

O, nu ºtiu cum sã vã mai întãresc, nu ºtiu cum sã vã
mai ocrotesc de dureri. Duhul rãu e mârºav ºi îmbracã tot
felul de haine, pânã ºi de creºtin îmbracã hainã, dar voi sã-i

cunoaºteþi trupul lui cel de sub învelitoarea de creºtin ºi sã
fugiþi, fiilor. O, de aceea am venit sã vã iau în pântecele du-
hului meu ºi din el sã lucraþi cu Dumnezeu, cã afarã sunt nu-
mai muºcãturi de duh rãu care are urã pe hãinuþa voastrã,
fiilor. Fugiþi de toate vasele, cã voi sunteþi vase de aur, ºi du-
hul rãu are urã pe voi. Pãstraþi-vã fugind de orice înfãþiºare a
binelui, cã binele vostru Unul este: Dumnezeu, fiilor. Eu aºa
v-am spus: viaþa voastrã este Dumnezeu. Vã învãþ pe voi ca
sã ºtie ºi poporul ce are de fãcut. 

Tu, poporule Israele, ia învãþãturã, ia ºi nu sta fãrã în-
vãþãturã, nu sta fãrã de sfinþenie, cã lucrul mântuirii are ne-
voie de trudã multã ºi atentã, nu aºa cum lucrezi tu, poporule
iubit. Mântuirea este singura avere cu care rãmâne omul dacã
ºtie omul s-o caute ºi s-o gãseascã. 

Poporul meu, e duhul rãu rânjind spre tine, fiule. Sunt
înlãcrimatã pentru tine, poporul meu. Scoalã-te, fiule, umblã
bine la statura ta, cã duhul semeþiei de sine este un duh care
nu se lasã simþit cu uºurinþã. Mã uit mereu la tine, poporul
meu, mã uit ºi cu ochi duhovniceºti, ºi cu ochi trupeºti, mã uit
ºi de lângã tine, mã uit la tine ºi de departe, poporul meu, ºi
nu ºtii, fiule, sã te porþi bine înaintea lui Dumnezeu. E prea
multã iubire de sine în creºtin, prea multã, fiilor; prea multã
uºurãtate, cã de aceea a strigat Domnul cu atâta jale ºi a spus:
«Israele, Israele, femeie uºuraticã!». ªi iatã, cu aceeaºi ustu-
rime strig ºi eu: fugi, Israele, fugi, copilul meu, de duh uºura-
tic, cã acela este duh de femeie, fiule. Femeia omoarã pe
Dumnezeu din ea, omoarã pe Dumnezeu din om. Fugi, copi-
lul meu, de duh de femeie, fugi ºi ia Duhul lui Hristos în tine,
duh fãrã de pãcat. 

De ce, Israele, uiþi cuvintele Domnului? Te-a învãþat
Domnul cum sã te îmbraci, fiule. De ce uiþi, Israele? Îmi
amintesc cum învãþam creºtinele sã se îmbrace în smere-
nia duhului, ºi ele nu voiau. O, cât am suferit cã nu voiau!
Vã învãþ ºi pe voi, fete creºtine ºi femei creºtine de azi.
Acoperiþi-vã trupul cu smerenie, acoperiþi-vã feþele cu sme-
renie, cã e bolnav Israel de la duhul de femeie. O, femei din
Israel, luaþi pe voi pieptãraºe, luaþi, cã mã uit de sus, ºi e
bolnav Israel de la neascultarea voastrã. Neascultarea omoarã
omul ºi pe cei din jurul omului. Neascultarea se rãsfrânge
pânã ºi peste cei vii. Încingeþi-vã cu pieptãraºe ºi daþi de la
voi privirile cele fãrã de smerenie, cã duhul de femeie e duh
de moarte, Israele, e duh care omoarã sfinþenia din om. Vino,
poporul meu, la duh de umilinþã, la viaþã fãrã de moarte, la
viaþã fãrã de pãcat, ºi luptã-te, fiule, sã fii viu, ºi dacã nu poþi,
strigã la Dumnezeu, Care poate. Stai cu Domnul, nu sta cu
omul, cã mereu v-am povãþuit prin cuvintele grãdinii ºi v-am
spus: nu staþi doi câte doi. Staþi mulþi, ºi staþi duhovniceºte de
vorbã, cã altfel nu veþi putea fi sfinþi. 

O, duhule uºuratic, nu mai trage la tine duhul omului
credincios. Înapoia mea, satano! Înapoia poporului meu, du-
hule uºuratic, cã Duhul Sfânt este duhul poporului Domnului.
Amin. 

Trece Domnul din carte în carte. Treceþi, fiilor, în car-
tea cea care grãieºte peste tot, nu numai în poporul Domnului.
Treceþi acum în cartea Domnului, ºi sã se întocmeascã în ea
cartea cea de azi a sãrbãtorii de azi, ºi iar vom trece în cartea
mea pentru ca sã dau viaþã poporului meu. Amin, amin, amin. 

*

EE Duhul pãcii Mele venit cu Mine la tine, Israele
de azi, cã vreau, tatã, sã te am de popor la veni-
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rea Mea cea de acum. E calea Mea îndreptatã spre tine, ca sã
vin sã-Mi gãtesc ziua Mea de odihnã în tine. Am venit, tatã,
sã te iert de toate greºalele tale, iar ºi iar sã te iert. Am venit
cu zi de bucurie, cu zi de naºtere din cer peste tine, poporul
Meu, cãci mama Mea Fecioara, când ea s-a nãscut între oa-
meni, a început vremea cea nouã, a început o vreme, o altã
vreme decât cea de pânã atunci. 

Azi e zi de vreme nouã, de an nou, cãci ziua naºterii
mamei Mele Fecioarã e zi de început nou, de an nou, e înce-
put de veac mântuitor. Am venit, Israele, cu mama Mea
Fecioarã ºi cu Verginica la tine. Am venit la tine, tatã, ca sã te
iert ºi sã pun peste tine duh de sfinþenie, duh de naºtere, de
naºtere de sus, din Duhul Sfânt, Cel dãtãtor de înviere ºi de
viaþã fãrã de moarte, fiule din Israel, fiul Meu. Azi e zi de
naºtere, Israele, fiul Meu. Tu eºti fiul Meu, ºi vin sã te nasc
din cer, mereu vin peste tine cu naºterea cea de sus, cãci Fiul
Omului are putere sã ierte pãcatele tale, Israele, fiule al
Domnului. Mama Mea Fecioarã aºa Îmi spune: 

– FF iule, Fiule al Tatãlui ºi al meu, ai grijã de
acest popor, Fiule, cã numai pe el îl mai

avem. Ai grijã, cã mereu m-ai ascultat ca pe o mamã. Iartã-l
pe Israel, iartã acest popor, cã naºtere de sus am venit sã aºe-
zãm peste el. E vremea rea cu poporul Tãu. Vremea vrea sã-l
înghitã pe Israel, dar iartã-l Tu ºi ajutã-l sã fie curat ºi sfânt
înaintea Ta. Eu lângã Tine sunt, ºi cu Tine mã rog Tatãlui nos-
tru pentru acest popor mic ºi firav: 

Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, sfinþeºte-l pe Israel,
sfinþeºte numele Tãu în Israel iertându-l de greºale, Tatã. Fã,
Tatã, împãrãþie vie de la Tine peste poporul Tãu ºi învaþã-l sã
se lase în voia Ta, în voia cuvântului Tãu, Tatã, ca sã fie ºi în
Israel precum este în ceruri, Tatã. Dã-i, Tatã, lui Israel cele
spre viaþã, dã-i pâine, dã-i cuvânt, dã-i har ºi Duh Sfânt
dãtãtor de viaþã, dã-i tot ce-i trebuie ca sã-Þi slujeascã Þie,
Tatã. O, ºi iartã-l, iartã-l de greºale, ºi cu Duhul Tãu învaþã-l
sã ierte totul în numele Tãu, ca sã nu aibã vrãjmaºi Israel. O,
Tatã, izbãveºte-l pe el de duhul cel rãu, izbãveºte-l pe Israel
de toate relele, ca sã nu-l duci în ispitã pentru relele lui.
Învaþã-l sã fie umilit ºi smerit înaintea Ta, ca sã nu-l duci în
ispitã, Tatã. Mã rog pentru Israel, cã aºa ne-a învãþat Fiul Tãu,
sã ne rugãm Þie. Sunt mama Fiului Tãu Cel Unul nãscut din
Tine mai înainte de toþi vecii, Dumnezeu adevãrat din Dum-
nezeu adevãrat, cã Tu, Tatã din cer, pentru mântuirea oame-
nilor I-ai spus Fiului Tãu sã Se coboare din cer de lângã Tine
ºi sã Se întrupeze din Duhul Sfânt în mine ca sã Se facã Om
ºi sã primeascã pedeapsa pãcatelor omului, ºi sã moarã, ºi sã
învieze apoi din moarte, ca sã vinã iar la Tine, ºi ca sã pregã-
teascã loc pentru cei ce-L iubesc pe El, ºi sã vinã apoi cu îm-
pãrãþie fãrã de sfârºit peste cei vii care vor fi ºi peste cei morþi
care vor învia. 

O, Tatã din cer, sunt mama care a nãscut pe Fiul Tãu
Cel fãrã de ani, Cel de o fiinþã cu Tine, Cel prin Care s-a fãcut
cerul ºi pãmântul ºi vãzutele ºi nevãzutele, cã Tu, Tatã, în Fiul
Tãu Te odihneºti ºi lucrezi. Ascultã rugãciunea Fecioarei ma-
mã, care se roagã Þie pentru Israel, poporul Tãu, fiul Tãu pe
care l-ai nãscut din Fiul Tãu Cel Unul nãscut, Care este din
cer nãscut. ªi dã-i lui Israel, poporul Tãu, dã-i viaþã fãrã de
moarte, viaþã fãrã de pãcat, ca sã stea înaintea Ta la venirea
Fiului Tãu, cãci Tu eºti în Fiul Tãu, Tatã. Tu eºti în El pe pã-
mânt la venirea Lui, ºi El este în Tine în cer când va veni pe
pãmânt vãzut. ªi va fi precum în cer aºa ºi pe pãmânt, Tatã.
Dã-i lui Israel iertare ºi viaþã, cã eu iubesc pe Fiul meu în toþi
cei care-L poartã pe El spre viaþã veºnicã. 

E sãrbãtoarea naºterii mele cea din cer vestitã prin
proorocii Tãi cei din veacuri, ºi eu serbez serbare de naºtere
în poporul Tãu, Tatã, ºi ca o mamã a Fiului Tãu, voiesc sã fiu
sprijin ºi mamã miloasã pentru acest popor, rugându-mã Þie
pentru el, pentru slava lui de la Tine, pentru iertarea lui de la
Tine ºi pentru împlinirea Scripturilor Tale prin el, prin po-
porul Tãu, care poartã numele Tãu pe pãmânt. 

Ai milã mare ºi ajutor tare pentru fiii cei unºi în
grãdina cea de pe pãmânt, care este din cer cuvântatã ca sã
fie. Întãreºte-i pe cei din grãdinã, cã ai pus peste ei ungerea
Ta cea nouã despre care scrie în Scripturi, cãci duhul cel duº-
man pe Tine ºi pe ei dã sã le striveascã pacea ºi puterea Ta în
ei, Tatã. O, e vremea grea, Tatã. Ajutã-i sub apãsare, ajutã-i
Tu sã ducã crucea Fiului Tãu pânã la capãt, pânã la ziua
venirii Fiului Tãu cu slavã vãzutã pe pãmânt. Dã-le viaþã fãrã
de moarte ºi le întãreºte ungerea ºi le-o înnoieºte, ca sã nu
mai batã înspre ei vântul duhului rãu care se luptã împotriva
celor aleºi ai Tãi. E vremea mântuirii. Dã-le, Tatã, mântuirea
ºi le ºterge lacrimile ºi unge-le ranele ºi le dã har ºi ajutor ºi
le schimbã tristeþile în bucurii cereºti. Fã din tristeþile lor
bucurii peste ei, precum Fiul Tãu a fãcut din apã vin ºi a
bucurat pe cei strânºi la nuntã. În numele Fiului Tãu Îþi cer,
cã El aºa a spus, sã cerem Þie în numele Lui, ºi vom primi.
Cea mai frumoasã rugãciune înaintea Ta este cea care spune:
iartã, Tatã, iartã-le tot ce ai sã le ierþi ca unor copii care trag
din greu, ca unor micuþi ai Tãi, cã sunt cei mici, Tatã. Iartã-i
ºi ajutã-i sã poatã cu Tine, iar când n-au putere, iartã-i ºi dã-le
ajutor sã poatã, cã e grea vremea în care s-au nãscut ei.
Umilinþa lor nu-i lasã sã poatã lucra lucrul Tãu cel aºa de
mare. Dã-le curaj, Tatã. Trimite sfinþii ºi îngerii, ºi Te rog în
numele Fiului Tãu, fã-i sã vadã ºi sã simtã venirea sfinþilor
Tãi în ajutorul lor, cã vremea e fãrã vedere, vremea e grea
peste ei, vremea slãbeºte pe cel ce trebuie sã stea înaintea Ta.
Mã rog Þie în Fiul Tãu, Tatã. Eu în El mã rog Þie, primeºte-mã
pentru Israel cel de azi. Ajutã-i pe cei mici sã stea întru
mãrirea Ta înaintea Ta, ca sã se slãveascã prin ei numele Tãu
între neamuri spre slava Ta, Doamne Savaot. Amin. 

ªi Þie, Fiule, mã rog; Þie, mijlocitorule cãtre Tatãl.
Poporul Tãu Israel Te are pe Tine mijlocitor înaintea Tatãlui,
cãci credincios este Tatãl sã ierte prin Tine greºalele poporu-
lui Tãu, precum Tu ai fãgãduit celor ce cred în Tine spre via-
þã veºnicã. Fiii poporului Tãu sunt sãraci cu duhul. Dã-le îm-
pãrãþia cerurilor, precum ai fãgãduit. Fiii Tãi plâng, Fiule.
Dã-le mângâierea, cã le-ai fãgãduit-o. Fiii Tãi stau descope-
riþi înaintea Ta. Aratã-Þi mila peste ei, Fiule, aratã-Te lor, pre-
cum ai fãgãduit pe muntele fericirilor. Vino, Fiule, peste ei cu
fãgãduinþele Tale ºi iartã-i în Tatãl, ºi Tatãl în Tine sã-i ierte,
cã Tu asculþi rugãciunea ºi suspinul meu. Amin, amin, amin. 

– AA scult, mamã, ºi împlinesc peste poporul
Meu cele cerute de tine. Tu mereu te-ai ru-

gat pentru cei ce cred în Mine, cã tu eºti mamã. O, mamã a
Mea, Eu am venit din cer de la Tatãl, ºi tu Mi-ai fost mamã la
venirea Mea, ºi nu pot sã nu-þi împlinesc rugãciunea ta de
mamã. Dar ajutã-l ºi tu pe Israel, cã Tatãl þi-a dat putere mare
peste cei credincioºi care te cheamã pe tine în numele Meu ca
sã-i ajuþi în dureri ºi la strigãtele lor. E ziua ta de naºtere ºi Eu
pun naºtere nouã peste Israel, ca sã-l am mereu nou ºi de sus
prin naºtere de sus, prin cuvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh la credinþa acestui popor. Amin. 

O, poporule purtat de sânurile cerului, din braþe în bra-
þe purtat de cei din cer! Stai, fiule, în baia naºterii de sus, ºi
sã nu te mai usuci de apa cea de sus peste tine, de baia naºterii
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de sus. Vino, fiule, vino, poporul Meu, vino sã-Mi fii apostol
al cuvântului Meu, cã apostolii Mei nu aveau timp sã mai gre-
ºeascã cu firea lor, cã erau cuprinºi de lucrarea cuvântului pe
care o lucrau ziua ºi noaptea cu dor ºi cu slavã înaintea oame-
nilor. Vino sã-Mi fii apostol, fiule! Vino ºi lucreazã ºi nu
tãcea din cuvânt, nu tãcea, nu mai tãcea, fiule numit în lucru
de apostol. Învaþã-te sã ºtii bine ce este lucru de ucenic, lucru
de apostol al lui Iisus Hristos. Învaþã lucrarea în care stai, fiu-
le. Nu sta. Roagã-te ºi cuvinteazã cuvântul Meu peste tine ºi
peste fratele tãu ºi peste cel ce voieºte sã se mântuiascã. Stai
credincios la masa Mea, ca sã vin sã cuvintez la credinþa ta,
ºi sã ia cuvânt ºi Duh Sfânt cel ce voieºte sã se mântuiascã, ºi
vei primi platã de ucenic. E zi de naºtere de sus, e zi de vreme
nouã, cã mama Mea Fecioarã vine odatã cu vremea cea nouã,
vine ºi te strigã spre Mine când Eu vin spre tine, te strigã ma-
ma Mea Fecioarã. Auzi tu, Israele, ce spune mama Mea
Fecioarã: 

– II sraele, Israele, fiule al Fiului meu, fã-te, Is-
raele, popor de apostoli, fã-te copil ascultãtor

ºi treaz, cã plâng sfinþii de dorul venirii Domnului la tine, ca
sã vinã ºi ei cu Domnul, cã le e dor de ziua Domnului, le e
dor, Israele. Vino în slava cea pregãtitã pentru tine, vino în
pregãtire fãrã de moarte, vino ºi stai înaintea Domnului, cã
plâng sfinþii de dorul venirii Domnului; plâng, dupã cum este
scris în Scripturi; plâng sfinþii, Israele. Sfinþii tremurã la au-
zul cuvintelor Domnului. Tresaltã sfinþii ºi aºteaptã ziua fãgã-
duinþei. Fã-te, Israele, fã-te slavã înaintea Domnului. Fii copil
umilit aºa cum am fost eu purtându-L spre tine pe Hristosul
Domnului. Eu am fost copilã umilitã ºi slãveam pe Dumne-
zeu în toatã vremea, în toatã umilinþa, ºi am împlinit cu umi-
linþã Scriptura venirii Fiului lui Dumnezeu, ºi ziceam sufletu-
lui meu sã-L mãreascã pe Dumnezeu, Care a cãutat spre sme-
renia roabei Sale, ºi ziceam cã sfânt este numele Domnului,
Cel ce mi-a fãcut mie mãrire. 

Poporule al Fiului meu, sã înveþi, fiule, lucrarea umi-
linþei ºi s-o porþi aºa cum am purtat-o eu spre slava lui Dum-
nezeu dupã ce Domnul a cãutat spre smerenia mea. Eram
plinã de rugãciune în inimã ºi pe toþi îi ajutam spre Dumne-
zeu, ºi aºa lucrez ºi acum cerând mila Domnului peste cei ce
mã cheamã sã-i ajut. Dar pe tine, popor al Fiului meu, te ajut
ºi te rog sã fii cuminte, sã fii cu veghe, sã fii cu iubire ºi sã
stai cu umilinþã înaintea Domnului tãu, cã mare ºi înfricoºã-
toare este lucrarea care te poartã spre Domnul. 

O, fiice ale lui Israel, învãþaþi de la mine lucrare sfântã
ºi umilinþã ºi iubire de Dumnezeu. Luaþi pe Dumnezeu în voi,
fiice din Israel. Luaþi în voi sfinþenie de duh ºi de trup ºi ve-
gheaþi cu înþelepciune peste voi, cã scumpã este mântuirea.
Luaþi lucrarea mea în voi, luaþi în voi smerenie sfântã, nu ori-
cum smerenie, cã voi veni sã vã învãþ ce înseamnã inimã ºi
cuget ºi purtare ºi viaþã smeritã, ca sã fiþi vii ºi sã faceþi bine
prin statura voastrã sfântã. 

Israele, Israele, fiule al Fiului meu, fã-te popor de uce-
nici ºi de uceniþe, fã-te copil al sfinþeniei ºi al ascultãrii, Israe-
le, cã plâng sfinþii de dorul venirii Domnului, plâng sfinþii de
dorul sfinþeniei tale, Israele, fiule al Fiului meu. 

E zi de naºtere de sus. Eu m-am nãscut de sus, din
cuvântul proorocilor Domnului. Tu te-ai nãscut din cuvântul
Domnului, care te poartã de mânuþã prin vremea de azi ca sã
fii. O, fiilor, rugaþi-vã mereu, cãci cel ce se roagã mereu, nu
cade în ispitã. Aºa a spus Fiul meu ucenicilor: «Rugaþi-vã sã
nu cãdeþi în ispitã!». Eu, fiilor, mã rog pentru credinþa voas-
trã, mã rog ca o mamã pentru fii. Rugaþi-vã ºi voi, rugaþi-vã

sã fiþi credincioºi, rugaþi-vã lui Dumnezeu, fiilor, cã e greu
fãrã Dumnezeu prin vremea asta grea. V-aþi nãscut într-o vre-
me de mari dureri, cãci Fiul meu numai rane ºi dureri are.
Staþi lângã Fiul meu, staþi lângã ranele Lui, cãci prin ranele
Lui vã vindecaþi de orice dureri, de orice rane. Eu las peste voi
binecuvântare de mamã cereascã. Fiþi credincioºi. Rugaþi-vã
lui Dumnezeu, fiilor.

– OO,Israele, mama Mea Fecioarã ºi-a pus man-
tia peste tine, ºi-a pus cuvântul peste tine,

poporul Meu. Pun ºi Eu peste tine mâinile Mele cele înþepate
de cuie, ca prin ranele Mele sã vã vindecaþi de toate durerile,
de toate loviturile, de toate mâhnirile ºi tristeþile voastre,
fiilor. O, Eu plâng cu voi când plângeþi. Eu, fiilor, Mã zbat cu
tot cerul ca sã fiþi voi poporul Meu. Faceþi din zâmbet lacrimã
ºi plângeþi cu Mine, cã fericiþi sunt cei ce plâng, ºi mângâiaþi
vor fi de Dumnezeu. 

O, fiilor din grãdiniþa Mea, Verginica se face carte în
grãdiniþã, ca sã vã þinã de mânuþã, ca sã vã împrospãteze pu-
terea ºi lucrarea voastrã cu Mine. Cereþi Duhul Meu peste Is-
rael, cereþi duhul mamei Mele Fecioarã peste Israel, cereþi
sfinþii sã vã vinã în ajutor, cereþi la Tatãl prin Fiul, cereþi, ºi
veþi primi. Primiþi ceea ce cereþi ºi faceþi-vã datori lui Dum-
nezeu, Care vã dã la cererea voastrã. Lucraþi apostolie îna-
intea Mea. Daþi de la voi neputinþele. Daþi Domnului slavã,
fiilor, ºi staþi în viþã rodind, cãci Tatãl este lucrãtorul. Învãþaþi,
învãþaþi pe poporul Meu lucrarea naºterii de sus. Lucraþi, ºi
veþi fi învãþaþi de Duhul Sfânt. Rãmâneþi în iubirea Mea ºi
fiþi, fiilor, un duh ºi un trup cu Mine, cu Domnul vostru, fiilor. 

Vã curãþ inimioarele de durere, fiilor. Umilinþa voastrã
s-o lucraþi cu dreaptã socotealã, ca sã puteþi lucra cu pace lu-
crarea Mea, lucrarea cuvântului Meu. Eu am grijã de puterea
cea bunã din voi. Vremea e grea, dar Eu am grijã de voi. Fiþi
împãrþitori. Împãrþiþi la timp cele ce vin de la Mine. Eu vã
ajut sã puteþi, fiilor. Eu sunt cu voi. Fiþi lucrãtori cu iubire, cã
veþi avea parte de iubirea Mea. Iar duhului potrivnic Mie ºi
vouã aºa îi poruncesc: înapoia Mea, satano, cã poporul Meu
este al Meu! Mergi înapoia Mea, cã Eu merg cu poporul Meu
ºi îl înconjor cu cordon de sfinþi ºi de îngeri. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, sã porþi, tatã, numele Meu pe creº-
tetul tãu ºi în cugetul tãu, ºi laudã, Ierusalime, pe Domnul,
laudã-L pe Cel ce vine la tine cu pâine ºi cu vin ºi cu cuvânt
ºi cu Duh Sfânt, ca sã fii viu, Israele. E zi de naºtere. Sã fii
copil al naºterii de sus, cã iar îþi spun: stai îmbrãcat în cãmaºa
Duhului Sfânt ºi pune-þi peste ea cingãtoare, cã vântul vremii
de azi bate tare. Stai bine încins, Israele, cã eºti plãpând, tatã.
Eu te iau în sânul Meu. Stai în sânurile cerului care vine cu
Mine la tine, ºi vei sta înaintea Mea la venirea Mea. Amin,
amin, amin. 

*
MM ã întorc cu Verginica în cartea ei. Am hrãnit pe

poporul Israel, ºi prin el am hrãnit ºi mulþimile
care iau din cuvântul Meu, cãci pe cine Eu îl cãlãuzesc sã
vinã sã bea, vine ºi bea din izvorul Meu. 

Israele, trec din carte în carte ca sã te învãþ, fiule, în fel
ºi chip, ºi ca sã te pot þine de mânuþã, fiule. Am pus-o pe Ver-
ginica sã se facã pentru tine carte, dar vreau sã fie în aceastã
carte cuvinte numai de mântuire ºi de fericirea ta, poporule
scump. 

Verginico, te-am adus în porþi ca sã intri în cartea ta
iar, cã tu ai spus cã ai venit ºi nu mai pleci. O, Verginico,
roagã-te sã înþeleagã poporul aceastã minune ºi spune-le cã
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cine are viaþã veºnicã, acela este în veci, precum Dumnezeu
este din veci în veci. Binecuvintez mersul înainte al cuvântu-
lui tãu, cã Eu þi-am spus cã voi veni mereu cu tine ºi îþi voi
binecuvânta intrarea ta în locaºul tãu ºi în cartea ta, ca sã
lucrezi. Este scris cã Eu când vin, vin cu sfinþii, ºi iatã cum
vin. Întreabã tu poporul sã-þi spunã ce scrie în Scripturi de
venirea Mea cu sfinþii, ca sã ºtie, Verginico, sã creadã minu-
nea aceasta cum cã tu vii cu Mine ºi cum cã Eu sunt în tine
când grãieºti poporului tãu, sunt precum eram în prooroci
când vorbeam în ei. Slãveºte-te cu cuvântul tãu peste Israel,
cã tu ai fost slava Mea pe pãmânt precum eºti ºi în cer.
Grãieºte poporului Israel în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh. Amin, amin, amin.

– BB inecuvântat sã fii de mine ºi de poporul
Tãu, Doamne, cã vii ºi mã aduci pânã în

porþi, ca sã-l faci pe Israel sã mã cunoascã de la Tine. Voiesc
mereu sã vii cu mine când eu vin, ca sã grãiesc din Tine ºi de
lângã Tine în credinþa poporului meu, cã Tu mereu când vii îi
spui lui Israel cã eºti Dumnezeul lui Cel adevãrat, ºi Te nu-
meºti cu numele Tãu peste Israel, cã aºa spui: «Eu sunt Dum-
nezeu Cuvântul. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu», ºi iarãºi
spui: «Cuvântul Se face Dumnezeu peste Israel». ªi eu, Doam-
ne, Te fac pe Tine cuvânt, cãci cuvântul meu eºti Tu. 

Mãreºte credinþa lui Israel, Doamne. Aceasta e cea mai
rugãtoare dorinþã pe care Þi-o cer s-o lucrezi peste acest
popor. Israel dacã are credinþã împlinitã, va cãuta mereu sã fie
împlinit întru Tine, Doamne. Mãreºte credinþa lui Israel,
bunule Doamne, ºi iartã-l mereu de greºalele lui, cã ºi eu Te
rog, ca ºi mama Ta te rog ºi eu. Dã-i viaþã veºnicã lui Israel
ºi fie-Þi milã de el, cã vremea în care s-a nãscut el e vreme
grea, Doamne. E vremea rugãciunii fierbinþi, cã vremea de
afarã e grea de tot, Doamne, ºi Israel e plãpând ºi e mic. Israel
e un copil fãrã putere, dar Tu eºti puterea lui. Trec din Tine în
popor, ºi cu Tine trec. Binecuvântat sã fii în cuvântul meu. 

Iatã-mã, Israele, iatã-mã cu tine, Israele. Sã dai slavã
lui Dumnezeu, fiule. Domnul te iubeºte, Israele, ºi m-a adus
ca sã te þin de mânuþã, ca sã te aibã Domnul la venirea Lui cea
care va umple totul de slavã. O, fiule Israele, e greu, fiule, sã
crezi oricum în aceastã minune, cum cã eu vorbesc cu tine din
cele cereºti. Îþi trebuie cunoºtinþã din cer, poporul meu, ºi cu
ea sã înþelegi drumul duhului meu, care grãieºte ca ºi Dom-
nul, de lângã tine. Du-te, fiule, pe calea sfintei Scripturi, ca sã
iei credinþã în aceastã lucrare. Roagã-i pe pãstori sã-þi spunã,
cã ei ºtiu sã te facã sã crezi ºi sã înþelegi aceastã venire din
cer, cã vine cerul la tine, poporul meu, ºi tu trebuie sã poþi
crede ca sã stai înaintea acestei minuni lucratã din cer peste
tine. Mai mare minune ca sã crezi tu în aceastã venire a ceru-
lui la tine, mai mare minune nu este. Credinþa ta, Israele, este
minune mare pe pãmânt, ºi tu nu ºtii de ce eºti iubit de cer. Fii
atent ce-þi spun, fiule: îþi trebuie cunoºtinþa care vine din
Scripturi, ºi va fi bine aºezatã credinþa ta, ºi va fi minune tare
credinþa lui Israel, dar iatã, eu vin ºi grãiesc în tine, ºi tu mã
asculþi cu credinþã, ºi voiesc sã-þi aºez credinþa fiule. Vrei,
fiule, sã þi-o aºez, sau eºti credincios în ceea ce face cerul pes-
te tine? Vrei tu sã-mi arãþi credinþa ta din cunoºtinþa ta? Vrei
sã mi-o arãþi din credinþã, sau vrei sã þi-o aºez eu? Domnul
grãia ucenicilor numai în pilde, ca sã le lase loc de credinþã,
cãci credinþa care s-ar fi vãzut bine nu s-ar mai fi numit cre-
dinþã tare ºi adevãratã. 

O, Israele, tu ºtii, fiule, ºtii cã celor ce le-a arãtat Dom-
nul ce sã creadã, ºtii tu cã n-au mai crezut nici aºa? Vezi tu ce
este credinþa? Credinþa este aºteptarea celor fãgãduite care nu

se vãd. Dacã tu, poporul meu, m-ai vedea pe mine înaintea ta
când grãiesc din cer, când vin cu cerul la tine, nu þi s-ar mai
scrie þie credinþã. Dar eu sunt înaintea ta ºi te învãþ cum sã stai
în credinþã, cum sã fii viu, cãci cei duhovniceºti înþeleg pe ce-
le duhovniceºti care se judecã duhovniceºte. Oamenii necre-
dincioºi nu cred în Duhul. Ei cred numai în trup ºi atât, cred
numai în cele vãzute ºi atât. Aceia nu au cunoºtinþã, cãci cele
ce se vãd, aceasta este cunoºtinþã de-a gata, nu este credinþã.
Credinþã este ceea ce aºtepþi crezând cã va veni ºi va fi. 

Vin la tine în cuvânt ºi te rog, poporul meu, sã fii cu-
minte, fiule, cuminte cu duhul ºi sfânt cu duhul ºi cu trupul.
Eu ºtiu cã tu nu poþi, dar poate Domnul, poporul meu, poate,
numai sã ceri, sã fii copil rugãtor pentru tot ce nu ai. Cere ce
nu ai, dar cere numai ce trebuie sã ai, ºi te îndeletniceºte cu
cele duhovniceºti, ca sã biruieºti pe cele trupeºti care dau sã
te despartã de fãgãduinþele fericirii care vine din cer ca sã fie
pe pãmânt. 

Israele, sã-mi spui, fiule, dacã vrei sã-þi aºez eu credin-
þa ta în aceastã venire a cerului la tine, sau sã-mi spui cã eºti
credincios în ceea ce face cerul peste tine. O, copile copilaº,
mã face Domnul carte aparte în tine, ca sã te pot învãþa, ca sã
te pot certa, ca sã te pot mustra arãtându-þi iubirea mea pen-
tru tine, poporul meu. Tu eºti prea plãpând, Israele, ºi nu vrei,
fiule, sã te îndeletniceºti în toatã vremea cu cele duhovniceºti
care-þi dau viaþa lui Hristos în tine. Dacã n-ai dragoste, o
capeþi lucrând la ea, ºi o vei avea. Dacã n-ai îndemnul inimii,
fii copil rugãtor ºi cere-I Domnului sã-þi stârneascã dorul de
cele cereºti în tine, cã lenea este pãcat de moarte, fiule. Lenea
te ajutã sã mori, sã nu vrei pe Domnul viu ºi cuvântând în
tine. Lenea de cele duhovniceºti te lasã mort ºi faci cele ale
morþii, poporul meu. Eu din cer te învãþ, fiule. Lenea este pã-
cat de moarte. De aceea zice Scriptura: «Nu treziþi dragostea
pânã nu-i va fi ei voia». Pe un om lenos nu-l poate trezi ni-
meni dacã nu-i este lui voia. 

Eu nu te cert, poporul meu, dar te învãþ ce sã faci ca sã
fii viu, fiule. Spune-mi tu, fiule, ce înseamnã om fãrã Dum-
nezeu? Vreau sã duc la Domnul cunoºtinþa ta, ca sã-þi punã
notã Domnul. Tu eºti prea gol, fiule, cãci ca sã fii îmbrãcat,
cu Hristos trebuie sã fii îmbrãcat. Tu eºti prea mic cu cre-
dinþa, cãci ca sã faci o faptã bunã sau rea, trebuie sã crezi cã
þi-o vede Dumnezeu, fiule. Nu sã zici cã dacã Domnul nu þi-o
spune þie nu o vede Domnul. O vede, Israele, cã fapta bunã Îl
bucurã pe Domnul, iar fapta rea Îl înþeapã, Îl sângereazã, Îl
doare, ºi suferã Domnul. Dar este o carte care spune sã nu se
smulgã neghina, cã se stricã grâul, ºi grâul e scump la Dum-
nezeu. Fapta rea e durere mare. Ea doare mult la cer, ºi Dom-
nului Îi este milã de grâu, poporul meu, ca sã nu sufere grâul,
fiule. Faþa grâului prinde pe ea suspin când vede rãul, ºi
Domnului Îi este milã de grâu. De aceea am venit la tine, Is-
raele, ca sã te þin de mânuþã mai înainte de a da tu sã aluneci,
copilul meu. Toatã lumea ºtie cã tu eºti copilul Domnului cel
ascultãtor, ºi Domnul nu voieºte sã vinã pietre asupra ta. De
aceea vin sã te scot, Israele, la luminã ºi sã stai în luminã, cã
la luminã se vede totul ºi se poate bine alege ce sã rãmânã ºi
ce sã nu rãmânã. Nu iubi întunericul, fiule, nu-l mai iubi, cãci
faptele întunericului sunt rele ºi de aceea se fac la întuneric.
Fii atent, fiule, sã nu te laºi tras la întuneric, cã duhul rãu se
ascunde în vase slabe ºi îþi face cu mâna, cã cine slujeºte
voinþei duhului rãu, acela este omul care nu ascultã ºi prin
neascultarea lui trage la întuneric pe cel luminat de Duhul
Sfânt. Fereºte-te, fiule, de trupul ºi de duhul uºurãtãþii, nu-þi
fie milã de mintea vopsitã, care nu are în ea cele duhov-
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niceºti. Vã învãþ, copii ai poporului meu, sã iubiþi duhovnicia
cea neamestecatã cu uºurãtatea. Iubiþi rugãciunea pe cale, cã
pe cale este mai alunecoasã gheaþa de sub picioare decât la
locul tãu de rugãciune. Când umbli pe afarã, când lucrezi cele
de trebuinþã trupului, atunci ai mai mare nevoie de rugãciune,
cã acele clipe sunt clipe care te pot lãsa gol, ºi umbli fãrã sã
ºtii gol pe afarã, ºi goliciunea se vede când umbli aºa pe
afarã, ºi nu e bine sã umbli pe afarã fãrã rugãciunea ta, fãrã
sã fii îmbrãcat cu Hristos, cu Hristos în vedere ºi în cuvânt,
ca sã vadã peste tot duhul rãu al cui eºti tu ºi pe cine ai tu ca
veºmânt. Duhul rãu se teme când vede veºmântul lui Hristos.
Dacã vrei, Israele, sã se teamã duhul rãu de tine, nu sta gol de
Hristos. Îmbracã-te cu Hristos pe cale ºi în locul tãu de stat cu
Dumnezeu. Faþa lui Hristos învaþ-o bine, mãi fiule, învaþ-o,
cã învãþând la ea te deprinzi cu ea, ºi ea cu tine. Învaþã bine
faþa lui Hristos, Israele. 

O, copii ai grãdiniþei mele, nu mai fiþi triºti, fiilor. O,
copilaºi unºi ºi îmbrãcaþi cu har, staþi lângã mine, staþi lângã
cloºcã, staþi, mãi puiºorii mei, ºi mângâiaþi duhul meu cu as-
cultarea voastrã. O, cine ascultã, acela primeºte învãþãturã, iar
cine nu ascultã, acela nu mai primeºte, cã nu este deprins sã
primeascã, ºi acela este durere pentru cer. Cel ce nu ascultã,
acela dã sã-mi ia din mânã împãrãþia. Voi fiþi atenþi! De cei ce
nu ascultã depãrtaþi-vã, fiilor, aºa cum v-am învãþat. Dar voi
staþi în mare ascultare, cã sunteþi cãrarea cerului spre pãmânt,
fiilor unºi. Durerea inimilor voastre e mare. Eu vã ºtiu dure-
rea. O vãd când vine spre voi, dar sã grãiesc între voi ca sã vã
pot spune, fiilor. Domnul grãieºte ºi pentru noroade, ºi nu poa-
te sã-ªi brãzdeze obrazul slavei Sale înaintea noroadelor, dar
cartea mea vã þine de mânuþã. Þineþi-vã ºi voi bine cu mine de
mânuþã ºi þineþi-mã ºi voi pe mine, fiilor. Am aceastã copilã
plinã de durere. Abia mai poate s-o ducã, mãi fiilor unºi. 

O, copila mea, tu eºti micã ºi durerile sunt mari. Mã uit
la tine cum strigi la cer, ºi vreau sã te mângâi în dureri, mãi
puiule mic, cã tu ai inimã de copil, ºi inima de copil plânge.
Ce bine este de cel ce ascultã de tine! Tu ai vedere de la Dom-
nul, ºi fericit este cel ce ascultã de tine! Trage mereu lângã
tine pe fiii cãrãrii Domnului, aºa cum lucrai tu cu puiºorii pe
care-i aveai în curte. Scoalã-te dis-de-dimineaþã. Duhovni-
ceºte îþi spun: hrãneºte-i, dã-le apã, uitã-te la ei, la creºterea
lor, ºi aºa sã faci pânã vine Domnul. Mai mare grijã ca grija
asta tu sã nu ai, dar lasã-te spre vindecare de rane, copilã mi-
cã ºi plãpândã. Tu nu vezi cã nu le poþi purta? Lasã-mã sã þi
le iau, ºi voi veghea sã nu mai fii lovitã de pe nicãieri. Mân-
gâie-te cu puiºorii tãi, cã pun în ei duh de mângâiere pentru
inimioara ta durutã. O, de ar fi poporul meu ca tine la inimã!
Dar nu e, ºi tu plângi cã nu e. O, nu mai plânge. Tu trebuie sã
ai pace ºi putere, dar cine sã te hrãneascã cu acestea? Eu intru
în inimioara ta ca sã þi-o ung, ca sã þi-o alin. Vin pe cãrare la
tine ºi îþi voi întãri pacea inimii. Eu ºtiu durerea ta, cã e ºi a
mea, ºi plâng cu tine, nu te las singurã sã plângi. Plâng ºi eu
cu tine, ºi te voi vindeca de plâns ºi îþi voi lucra bucurii, cã tu
numai dureri ai purtat. Am nevoie de pace în tine. Lasã-mã sã
te ajut, cã are Domnul de lucrat cu voi. Tu pe Domnul Îl
iubeºti. Lasã-te spre pace dacã-L iubeºti. Lucreazã, cã eu sunt
cu ajutorul ºi voi întãri credinþa acestui popor, ºi vom întãri
frica de Dumnezeu în Israel, iar puiºorii tãi cei unºi cu mirul
cel nou sã fie ucenici destoinici peste turma Domnului ºi sã
îndemne la lucru pe Israel. 

Sã fiþi atenþi la mine când vin, ca sã pot intra în carte,
cã vin mereu, fiilor. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 1996

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Duhovnicul înseamnã om duhovnicesc. Sfânta Virginia cere la
Domnul sporirea credinþei poporului creºtin ºi îi îndeamnã pe 

ucenici la cercetarea staturii lui Israel cel nou. 

BB inecuvinteazã, Ierusalime, pe Domnul, pe Cel ce
curãþeºte toate fãrãdelegile tale, pe Cel ce te în-

cununeazã cu milã ºi cu îndurare, cãci în ce chip miluieºte
tatãl pe fii, aºa miluiesc Eu pe Israel când se teme de Domnul.
O, mila Domnului este din veac în veac cu cei ce se tem de
Domnul. Aºa scrie în Scripturi, Israele, dar mergi, tatã, pe ca-
lea sfintei Scripturi, ca sã vezi calea aceasta pe care Eu te în-
tãresc, cãci mila Domnului este cu cei ce se tem de Domnul,
Ierusalime, poporul Meu. 

Vin cu Verginica, vin cu sfinþii, poporul Meu. Aºa este
scris în Scripturi: «Iatã, vine Domnul cu sfinþii Lui». Amin.
Pace între Mine ºi tine, poporul Meu, cãci temerea de Dum-
nezeu împacã pe Israel cu Domnul. Pace între Duhul Meu ºi
duhul tãu, cãci Duhul Domnului este cu cei ce se tem de
Domnul. Vin cu Verginica, vin cu trâmbiþa Mea ºi trâmbiþez
cu ea peste Israel. 

Verginico, tu eºti în Mine ºi îi spun poporului tãu de
unde vorbeºti tu peste el, cã din Mine grãieºti, Verginico. Tu
eºti în Mine. Tu M-ai purtat pe Mine în trupul tãu când grã-
iam lui Israel. Intram în tine ºi grãiam, ºi acum te am Eu pe
tine în Mine, ºi din Mine grãieºti. Sã ºtie Israel aceastã minu-
ne, Verginico. De aceea am spus cã voi veni mereu ca sã-þi fac
intrare cu cuvântul peste Israel. Tu eºti în Mine, duhul tãu e
în Duhul Meu, cã tu eºti trâmbiþa Mea cu care trâmbiþez, ºi
te-am fãcut cunoscutã cã eºti trâmbiþa Mea, Verginico. E ma-
re minune aceastã lucrare, tatã, dar trebuie temere de Dum-
nezeu în Israel ºi trebuie credinþã cum nu s-a mai auzit prin
veacuri, cã lucrarea cuvântului Meu e tainã mare, ºi de aceea
zic mereu: Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Grãiesc cu tine,
tatã, ca sã vadã poporul cã tu eºti în Mine, ºi sã te primeascã
cu Mine, cãci vin cu tine la Israel ºi grãiesc din trâmbiþa Mea
peste el, iar trâmbiþa Mea grãieºte din Mine, precum Israel
grãieºte din Mine când ascultã ca sã lucreze cuvântul ºi
Duhul Meu cuvântând în Israel. 

Te-am adus în porþi, Verginico. Intrã, tatã, ºi te fã cu-
vânt în cartea ta, cã ºi Eu Mã fac cuvânt în cartea Mea, ca sã
hrãnim poporul, ca sã hrãnim noroadele cu gustul cuvântului
Meu, precum lucram la venirea Mea cea în trup. Binecu-
vântatã sã-þi fie grãirea ta, Verginico, cã Eu sunt locaºul din
care tu grãieºti. Eu sunt Duh ºi Trup, ºi sunt cu ai Mei pânã
la sfârºitul timpului, precum am fãgãduit. Amin. 

– OO,pacea ºi binecuvântarea Ta, Doamne, sunt
în cuvântul meu, cã eu din Tine cuvintez. 

O, Doamne, cât e cerul de pãmânt Tu întãreºti mila Ta
peste cei ce se tem de Tine; ºi cât sunt rãsãriturile de apusuri,
atâta depãrtezi de la Tine fãrãdelegile lui Israel, care se teme
de Tine, cã mila Ta e din veac în veac spre cei ce se tem de
Tine, iar dreptatea Ta este spre cei ce pãzesc legãmântul Tãu
ºi îºi amintesc de poruncile Tale, ca sã le lucreze pe ele. Bine-
cuvinteazã pe Domnul, Israele care auzi glasul ºi cuvântul
Domnului. Binecuvântaþi pe Domnul, voi, fiilor care faceþi
voia Lui, cãci în ce chip miluieºte tatãl pe fii, aºa a miluit
Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Sã nu te plictiseºti, po-
porul meu, sã nu te plictiseºti sã vii ºi sã stai la masa cuvân-
tului, cã tu, Israele, nu ºtii nimic, nu ºtii cã dacã n-ar mai veni
Domnul cu masã din cer la tine, tu n-ai mai trãi, fiule. Dar te
voi hrãni mereu, cã eu þi-am spus cã am venit sã te þin de
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mânã, cã am venit ºi nu mai plec. Te voi hrãni mereu, te voi
hrãni din Domnul, ca sã fii tu treaz, dar sã nu te plictiseºti de
trezie, sã nu te plictiseºti cu cerul, poporul meu, sã nu fugi de
cer, cã vine cerul la tine, ºi tu sã preþuieºti venirea Domnului.
Venirea Lui cu sfinþii Lui s-o preþuieºti crezând în Scripturi,
Israele fiule. Tu cautã, fiule, sã înþelegi venirea Domnului la
tine ºi sã înþelegi cum vin eu, fiule, ºi unde sunt eu când vin
la tine. Aºa sã faci ºi tu, poporul meu, sã stai în Domnul, în
Duhul Domnului, precum eu stau ºi cuvintez din Domnul cu
tine, poporul meu. 

Vin, fiule, sã te învãþ viaþa veºnicã, vin ºi nu mai plec
cu învãþãtura mea din Domnul, dar nu te mai gândi decât la
Domnul, fiule, ca sã pot avea loc în tine cu învãþãtura cea de
veºnicie, Israele mic. Nu te mai gândi la faptele tale rele, cã-þi
întinezi mintea, fiule. Gândeºte-te la Domnul, poporul meu,
cã de aceea þi-a spus Domnul prin trâmbiþa Lui: când te culci,
sã te culci cu gândul la fericirea ta, la Domnul, poporul meu,
ca sã nu te mai gândeºti la lucruri care-þi întineazã ºi îþi abat
cugetul de la cele vii. Þi-a spus Domnul, fiule, ºi în vis sã vi-
sezi lucrarea Lui, ca sã-þi fie somnul curat ºi plin de Duhul
Domnului, ca sã te pãrãseascã ºi din vis duhul rãu. 

O, nu te mai povesti cu rãul tãu, cã omori mintea celui-
lalt. Pãrãseºte rãul, fiule, teme-te de Domnul, cãci Domnul
este cu cei ce se tem de El, poporul meu. Nu oricine poate
sã-þi fie þie duhovnic, ci numai cel ce-þi spune Domnul cã e
duhovnicesc ºi nu trupesc. Vezi tu de ce a zis Domnul uceni-
cilor Sãi: «Luaþi ºi mâncaþi Trupul ºi Sângele Meu spre ierta-
rea pãcatelor»? Aºa sã spui ºi tu, fiule, când Îl iei pe Domnul
spre iertarea pãcatelor tale: „Doamne, sã-mi fie mie tainele
Tale spre iertarea pãcatelor, spre viaþa veºnicã, spre luminare
ºi sfinþire, spre tãrie ºi spre vindecare, spre sãnãtate sufle-
teascã ºi trupeascã, spre ºtergerea ºi alungarea ºi pieirea
cugetelor ºi a deprinderilor mele celor rele, a duhurilor celor
viclene ºi întunecate, spre alungarea nãlucirilor nopþii, spre
îndrãznirea ºi dragostea cea cãtre Tine, spre mântuirea ºi
sfinþirea sufletului ºi a trupului, spre plinirea poruncilor Tale
ºi spre împãrtãºirea cu Duhul Sfânt, ca merinde de veci, cã
Tu, Doamne, eºti Dumnezeul celor ce se cãiesc de pãcate, Tu
eºti Mântuitorul celor ce greºesc, Tu eºti, Doamne, Cel ce
întãreºti mila peste cei ce se tem de Tine. Amin“.

O, Israele, te învãþ, poporul meu, de aceea am venit, sã
stau cu tine ºi sã-þi curãþ gândurile ºi sã stea Domnul în
gândurile tale ºi în tine, poporul meu, pentru ca sã ai viaþã, cã
altfel intrã în tot felul moartea în tine. Prin duhul mândriei ºi
al semeþiei intrã moartea cu cele ale ei, intrã în cugetul tãu,
fiule, ºi din cuget se lasã spre inimã, ºi faci moarte cu inima
ta. Sã fii credincios în cuvântul meu, poporul meu, cã Adam
dacã era credincios în cuvântul Domnului, Care i-a spus cã
dacã nu va asculta, va muri ºi nu va mai trãi, dacã Adam cre-
dea, rãmânea cerul ºi pãmântul cel dintâi, pe care Domnul vo-
ieºte sã þi le dea þie acum, Israele, dacã vei asculta sã crezi în
cuvântul lui Dumnezeu rostit peste tine. Cerul ºi pãmântul cel
dintâi te aºteaptã pe tine, precum ºi tu le aºtepþi. Dar sã fii
atent în cuvântul tãu, poporul meu, cã de aceea am venit ºi
te-am nãscut din nou, ca sã nu ai pãcate, fiule, cã Moise n-a
zis bine: «Doamne, ºterge-mã pe mine, dar sã nu piarã po-
porul». A zis de fricã, a zis cã s-a simþit vinovat. Nu e bine sã
zicã omul nimic Domnului, nimic decât: „Iartã-mã, Doamne,
pe mine, neputinciosul“. Nu e bine sã zici sã mori, nu e bine
sã-I spui tu lui Dumnezeu ce sã facã cu tine, nu e bine sã te
ascunzi de Dumnezeu. Când a zis Moise: «Na-vã ºi apã!», a
zis singur, n-a mai zis cu Domnul acest cuvânt. Nu e bine aºa,

fiule. El ºtia cã e pus dumnezeu peste Israel, ºi s-a folosit de
puterea lui. Nu e bine aºa, fiule Israele. De aceea am spus eu:
„Doamne, Doamne, Israel e un copil fãrã putere. Iartã-l pe
Israel, Doamne!“. Mai mare ca Domnul sã nu fie nimeni, Is-
raele, dar sã fie Domnul mare peste tine ºi în cuvântul tãu, po-
porul meu, ºi în fapta ta, fiule. David când s-a folosit de pu-
terea lui de rege n-a fãcut bine, cã mai mare ca Domnul nu
este nimeni, mai drept ca Domnul nu e nimeni, poporul meu.
Domnul are dreptul sã ierte pãcatele, ºi de aceea duhul rãu
se sfâºie la pocãinþa celui greºit, cãci Domnul, Israele, are pu-
terea sã ierte omul, fiule, ºi de aceea am venit eu ºi te-am
nãscut din nou pentru Domnul, din nou, ca sã fii nou, precum
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou este lucru nou, poporul
meu. 

Îmbrãcarea cu Hristos sã n-o uiþi, fiule. E cartea mea cu
tine. Ea te cuprinde ca un veºmânt al lui Hristos. Ea te îmbra-
cã cu Hristos, poporul meu. Ea te dezbracã de omul cel vechi
ºi te îmbracã cu Hristos, copilul meu. 

O, fiilor unºi din grãdiniþã, rãmâneþi în puterea lui Iisus
Hristos, precum eu sunt în Domnul, ºi din El grãiesc ºi lucrez.
Cine vã primeºte pe voi, primeºte pe Domnul. Mergeþi ºi bi-
necuvântaþi pe poporul Domnului, binecuvântaþi-l cu cuvân-
tul meu, cã am venit ºi nu mai plec. Stau cu voi, cã mi-e milã
de voi ºi mi-e milã de poporul Domnului. Stau cu voi, fiilor
unºi, cã sunteþi plãpânzi ºi sunteþi loviþi, cã voi sunteþi niºte
copii fãrã putere, dar în Hristos e cu putinþã tot ce voieºte
Dumnezeu. 

E praznic de serbare, fiilor unºi. Sã lucrãm duh de
serbare peste Israel, fiilor. Faceþi-I Domnului sãrbãtoare în Is-
rael, cã iatã, Domnul stã sã cuvinteze peste Israel. Întãriþi-vã!
Domnul grãieºte peste Israel, ca sã ia Israel, ºi sã ia noroa-
dele, fiilor. Domnul vine cu veºmântul Sãu pentru Israel.
Întãriþi-vã înaintea cuvântului! Domnul vine, fiilor, vine ºi Se
face cuvânt. Domnul e în mine când spun aºa. Eu sunt în
Domnul când spun cã Domnul vine ºi Se face cuvânt. O, mi-
nunat este Dumnezeu întru sfinþii Sãi, minune mare este lu-
crarea lui Dumnezeu Cuvântul, cãci Cuvântul Se face Dum-
nezeu, pentru ca sã-l pascã pe Israel. Amin. 

O, fiilor unºi, care lucraþi pe Domnul trup ºi cuvânt,
pun mângâierile cerului peste inimioarele voastre ca sã le
mângâi, ca sã poatã ele prin duhul mângâierii cereºti. Suflu
peste voi duh de mângâiere, aºa cum scrie în Scripturi despre
duhul mângâierii. Poporul e tare la cerbice, dar pe voi vã am
cu suflet cald ºi cu duh de copil ºi cu plâns de copil, cãci co-
piii plâng. Plâng copiii, ºi Israel nu vrea sã fie copil. Copiii
plâng de foame, copiii plâng de dor, copiii plâng de duioºia
din ei, copiii plâng când greºesc, copiii plâng, fiilor. Voi sã nu
încetaþi sã fiþi copii, cãci copiii sunt purtaþi în braþele lui Iisus
Hristos pe pãmânt. 

O, Domnul meu, Mângâietorul meu, mângâie pe copiii
mei, cã i-am purtat în pântecele duhului meu ca sã-mi ducã ei
lucrul meu pânã la picioarele venirii Tale, Doamne, ºi i-am
pus la lucrul Tãu ºi Þi-am fãcut temelie ca sã lucrezi de pe ea
peste Israel ºi sã zideºti pe aceastã temelie împãrãþie tare ºi
veºnicã, Doamne, cãci pe aceastã piatrã se zideºte credinþa în
Tine ºi în venirea Ta, bunule Doamne. Mãreºte credinþa lui
Israel, Doamne. Îmbracã-l pe Israel în duhul temerii de Dum-
nezeu, îmbracã-l în veºmântul Tãu pe Israel. Cartea Ta este
înaintea Ta. Fã-Te cuvânt, Doamne, ºi cârmuieºte-l pe Israel,
cã binecuvântat este numele Tãu în Israel. Întãreºte porþile,
Doamne. Ai grijã de porþi, Doamne. 

Fiilor unºi, viaþa voastrã este Dumnezeu. Întãresc
pecetea voastrã. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
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Duh, acesta este numele vostru, cãci viaþa voastrã este Dum-
nezeu. Viaþa voastrã este numele vostru, viaþa voastrã este
Dumnezeu, fiilor. 

Domnul trece din carte în carte. 
Sã fie atenþie în porþi. Amin, amin, amin. 

*
CCCC oboarã Domnul la Israel, coboarã Pãstorul lui

Israel, coboarã pe vânt, pe vânt de Duh Sfânt. Pe
vânt, pe nori de vânt vine cuvântul, ºi cuvântul se face Dum-
nezeu peste Israel. Vine Domnul la tine, Israele. Amin, amin,
amin. 

Vine Domnul ºi intrã pe porþi în tine, ca sã punã peste
tine fiinþa cuvântului Sãu. Cuvântul este cuvânt din Cuvânt ºi
este fiinþã din Fiinþã. Vin la tine, Israele, ca sã pun peste tine
fiinþa cuvântului Meu, împlinirea cuvântului Meu peste tine.
Vin sã te înveºmântez cu veºmântul Meu, ca sã fii tu ca Mine,
poporul Meu Israel, ºi ca sã Mã vezi, fiule Israele, precum
este scris: «Vom fi asemenea Lui, cãci Îl vom vedea aºa cum
este El».

O, ce minune te poartã pe tine, popor al cuvântului Meu!
Tu eºti mic la minte pentru aceastã minune, cãci la mintea
omului nu s-a suit ce lucrare este aceasta care te poartã pe tine
spre Mine, dar s-a suit la credinþa inimii tale, Israele, fiul Meu
iubit, întru care Eu binevoiesc, precum Tatãl Meu a binevoit
întru Mine ºi, prin Mine, întru tine, Israele, fiu iubit de Tatãl ºi
de Mine ºi de sfinþi, cã vin cu sfinþii, precum este scris: «Vine
Domnul cu sfinþii Lui». Am trezit trâmbiþa Mea, am trezit pe
Verginica, ºi vin cu ea la tine, cãci cu ea toþi sfinþii se poartã, ºi
dupã ea tot cerul vine la tine ca sã te ajute pe tine, poporul Meu,
cã tu, fiule, eºti mic, dar eºti aºteptat ca sã fii. ªi iatã, eºti. Tu
eºti poporul Meu, ºi eºti aºteptat, Israele, fiule mic. 

Eu am putere sã-þi iert pãcatele, fiule, ºi sã fii tu fiul
Meu, Israele fiule. Se scuturã duhul cel potrivnic Mie ºi þie
când vede pe Fiul Tatãlui, Care vine ºi iartã pãcatele tale, cãci
Fiul Tatãlui, Fiul Omului, are putere sã ierte pãcatele, ºi duhul
rãu moare. Lasã-l sã moarã, lasã-l, Israele, sã moarã ºi sã nu
mai aibã de ce trãi ºi sã nu mai aibã lucru spre tine, cã tu, Is-
raele, eºti poporul Meu, fiule. Eu rostesc numele tãu, poporul
Meu, ºi duhul rãu se topeºte ºi dã sã moarã, ºi moare, iar tu
eºti poporul Meu. Amin, amin, amin. Duhul rãu e duh, pre-
cum Dumnezeu, Duh este. Duhul rãu sã se depãrteze din ca-
lea lui Israel, iar trupul lui Israel sã ia Duh Sfânt ºi sã aibã
Israel Duhul lui Dumnezeu, cãci Eu sunt Pãstorul lui Israel. 

Israele, Israele, o, Israele, fiul Meu, vindecã-Mã de ra-
ne, fiule, cã ºi Eu te vindec. Vin ºi te iert, ºi asta înseamnã cã
te vindec. Vindecã-Mã ºi tu de ranele Mele, cã Eu sunt Dom-
nul slavei, ºi nu mai voiesc sã fiu al durerii. Eu iau durerile
de pe tine. Ia-le ºi tu de pe Mine, cã Eu sunt trup ºi duh, Eu
sunt Dumnezeu ºi om, ºi Mã doare ca ºi pe om când Mã doa-
re, dar Mã doare mai mult decât pe om, cãci Eu sunt Dumne-
zeu, Israele. Pe tine te doare durerea cu durere, pe Mine Mã
doare durerea cu iubire, cu iubirea pe care þi-o port, poporul
Meu, cu iubirea cu care te ocrotesc ºi te cresc ca sã stai tu îna-
intea Mea la venirea Mea. 

Am spus noroadelor de pe pãmânt cã tu eºti poporul
Meu; am spus cã Eu sunt Dumnezeul tãu; am spus cã glasul
cuvântului Meu este slava lui Dumnezeu în mijlocul tãu, este
semnul Meu înaintea venirii Mele, este crucea slavei Mele,
care vine înaintea Mea, este viaþa Mea peste viaþa ta, cãci am
venit ºi te-am ales dintre neamuri ca sã pun peste tine fiinþa
cuvântului Meu, împlinirea cuvântului Meu. La Mine totul
este cu putinþã, ºi am adãugat cã totul este cu putinþã celui ce

crede în Mine ºi în cuvântul Meu. Cuvântul Meu te paºte, te
creºte ºi te umple de fiinþa lui, poporul Meu. Pe Israel pe care
l-am avut de popor l-am învãþat prin Duhul Meu în prooroci,
dar el prea mult s-a iubit pe sine ºi n-a stat înaintea Mea ca sã
Mã aibã de Dumnezeu, ºi M-a scos afarã din ale lui. Eu când
dãdeam sã-Mi fac loc cu împãrãþia Mea în el, am ales din el
vestitori de la Mine ºi le-am spus: «Mergeþi, ºi pe cãile pãgâ-
nilor sã nu mergeþi, în cetãþi de samarineni sã nu intraþi, ºi
mai degrabã la oile cele pierdute; mergeþi la Israel, cel ce a
pierdut calea», cãci pãgânii ºi samarinenii credeau în Dum-
nezeu, credeau în Cel ce vine, în Cel ce era aºteptat sã vinã,
dar Israel nu mai credea nimic, nu mai voia nimic. Samarine-
nii erau urâþi de iudei, dar erau credincioºi în Cel ce trebuia
sã vinã de la Tatãl, iar când am venit, M-au primit ºi Mi-au
ieºit înainte ca sã Mã ia în casa lor, nu ca iudeii care M-au
scos din casa lor. Sã Mã primeºti, poporul Meu, aºa cum M-au
primit samarinenii, fiule, ºi sã faci fiinþã din cuvântul Meu, cã
ºi Eu fac fiinþã din toate fãgãduinþele Mele dacã tu faci fiinþã
din cuvântul Meu. 

E praznic în tine, poporul Meu, ºi Eu Mã slãvesc în tine
cu slava cuvântului Meu ºi îþi fac dulce sãrbãtoarea Mea cu
tine. Sã nu pierzi dulceaþa cuvântului Meu, cãci cei din cer
vin ºi se îndulcesc când Eu grãiesc peste tine. Stau sfinþii ºi
îngerii ºi ascultã ºi se îndulcesc, ºi e freamãt de sãrbãtoare ºi
de bucurie între cei din cer. Cei din cer se uitã la inima ta, Is-
raele iubit, ºi îþi mãsoarã, fiule, bucuria inimii tale ºi o pun
lângã bucuria lor, ºi mãsoarã sfinþii ºi îngerii, mãsoarã cu
mãsurã cereascã, cu cumpãnã cereascã, ºi scriu îngerii, po-
porul Meu, scriu mãsura iubirii tale, a bucuriei tale, a credin-
þei tale, a staturii tale duhovniceºti, fiule din Israel. 

Cuvântul Meu e lapte ºi miere din cer. Cuvântul Meu
sã-l mãnânci cu dulceaþã, copile scump, sã-l pui pe pâine ca
pe dulceaþã ºi sã mãnânci ºi sã creºti dulce, o, copile Israele,
ca sã Mã îndulcesc cu tine, fiule scump. Iudeii Mi-au dat fie-
re, Israel cel de atunci Mi-a dat oþet ºi fiere chiar ºi în clipa
Mea cea mai grea, dar tu, Israele de azi, fã-te dulce Mie ºi
dã-Mi sã beau din apa ta, dã-Mi apã dulce, dã-Mi, poporul
Meu, dã-Mi, ºi fii ager la lucru, cã lenea e pãcat de moarte,
poporul Meu. Tu sã nu stai în aceastã moarte, cã Eu voi veni
curând, ºi va fi sã te gãsesc lucrând venirea Mea, cãci venirea
Mea, cu tine Eu o lucrez. 

Verginica Mã roagã ºi Îmi spune: „Mãreºte, Doamne,
credinþa lui Israel!“. O, Israele, Israele, de ce crezi tu cã M-am
întrebat Eu atunci când am zis de venirea Mea? cã aºa am zis:
«Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pã-
mânt?». O, pe pãmânt nu voi mai gãsi credinþã, dar voi gãsi
la tine, poporul Meu, cã Eu te-am luat din lume ca sã nu mai
fii din lume, ºi sã fii nãscut de sus, din Mine sã fii, nu din lu-
me, ca sã pot sã-þi mãresc credinþa în Mine, poporul Meu. 

O, sã nu fii plãpând în faþa slavei Mele, în faþa cuvân-
tului Meu. Ia-l pe tine ca pe un veºmânt, cautã în el, cautã-te
în el, ºi nu cãdea din cuvântul Meu, poporul Meu. Stai în el,
Israele, stai ºi nu slãbi, cã nu ºtii, tatã, ziua ºi ceasul când Eu
trebuie sã te gãsesc în slava cuvântului Meu stând, ºi din
dulceaþa lui luând ºi mâncând, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt
peste tine, poporul Meu. Dacã Mã ai numai trup fãrã de cu-
vânt, eºti gol. Dacã Mã ai numai cuvânt fãrã trup, eºti ºi mai
gol, Israele. De aceea îþi spun: îmbracã-te întru Hristos, trup
ºi cuvânt, ca sã nu te gãsesc gol când slava Mea Mã va des-
coperi cã sunt cu tine cuvânt ºi trup, trup ºi cuvânt. 

Tu sã nu uiþi, poporul Meu: Cuvântul S-a fãcut trup ºi
S-a sãlãºluit între ai Sãi, care au vãzut slava Lui, slavã ca a
Unuia nãscut din Tatãl, întru plinãtatea harului ºi a adevãru-
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lui, ºi din plinãtatea Lui au luat ºi ei, ai luat ºi tu, Israele de
azi, cã Eu þi-am dat sã iei ºi sã ai ºi sã fii, poporul Meu. Cu-
vântul S-a fãcut trup acum douã mii de ani, ºi iatã, trupul Cu-
vântului vine ºi Se face cuvânt, cã ªi-a pregãtit loc, ca acolo
unde Se face trup pentru ai Sãi, sã fie ºi cuvânt Domnul. 

E mare taina lucrãrii cuvântului Meu, iar tu, Israele,
când o vei vedea pe faþã, vei plânge, fiule scump, pentru pu-
þinãtatea faptei înþelegerii tale. De aceea Verginica plângând
Îmi spune: „Mãreºte, Doamne, credinþa lui Israel!“. Plân-
gând ºi tu sã te rogi ºi sã-Mi spui ca ºi ucenicii Mei acum
douã mii de ani, cã ei aºa spuneau: «Adaugã, Doamne, cre-
dinþã credinþei noastre».

Israele, Israele, ia duh de credinþã în Fiul lui Dumne-
zeu, ia ca sã ai, fiule, ºi sã nu fii gol în faþa slavei cuvântului
Meu, cã dacã iei credinþã în slava cuvântului Meu, se cunoaº-
te dacã iei, iar dacã nu iei, se cunoaºte cã nu iei. Ia duh de cre-
dinþã, ia, Israele, cã Eu îþi dau darul credinþei, cãci darurile
duhovniceºti sunt daruri adevãrate, ºi de la voi nimeni nu le
va lua. Nimeni, Israele, nimeni sã nu ia cununa ta. Þine, fiule,
ce ai, cã de la Mine ai, cã am lãsat uºa deschisã între Mine ºi
tine ca sã vin la tine, ºi nimeni nu poate închide aceastã uºã,
ºi pe aceastã uºã intrã Domnul la tine ºi Se face cuvânt, cãci
cuvântul este uºa, ºi cine intrã pe uºã, Acela este adevãrat. Is-
raele, popor scump, pãzeºte cuvântul rãbdãrii, cã Eu, fiule
scump, te pãzesc de orice rãu. Eu vin curând. Nimeni sã nu ia
cununa ta, poporul Meu, dar roagã-te ºi tu sã te pãzesc de is-
pitã, roagã-te, poporul Meu, cã e vremea rugãciunii, fiule, ºi
prin rugãciunea ta Eu voi împlini venirea Mea ºi îþi voi da ce-
rul cel nou ºi pãmântul cel nou, care vor dãinui înaintea Mea.

E praznic în tine, poporul Meu. Eu te-am pus semn pe
tine înaintea Mea ºi am scris pe creºtetul tãu numele Meu ºi
te-am însemnat cu pecete cereascã ºi te cunosc prin unºii Mei,
care stau înaintea Mea pentru tine, cã tu prin uºi poþi sã fii
poporul Meu, cãci aºa este orânduiala dumnezeiascã. Eu prin
porþi intru la tine. Tu tot aºa sã intri ºi tu la Mine, prin porþi,
poporul Meu, prin porþi, fiule, cãci cine sare peste porþi, acela
este duh de Lucifer, nu este duh de oaie în staulul cel nou
de nou Ierusalim, venit de la Mine peste tine. De aceea mereu
þi-am spus, ºi mereu îþi spun: stai în duhul ascultãrii, poporul
Meu, ºi mergi, fiule, cu cãlãuza în faþã, cãci duhul rãu când
vede cãlãuza cea pusã de Mine, fuge duhul rãu de aºezarea
Mea, iar dacã tu nu mergi dupã cãlãuzã, vine duhul rãu ºi îþi
stricã înþelegerea, ºi te faci Lucifer ºi tu nu ºtii ce faci, ºi scris
este: «Dacã nu ºtii, nu ai pãcat». Dar iatã, îþi spun ca sã nu
faci pãcat ºi sã te þii departe de neorânduiala despre care scrie
în Scripturi ºi în cuvântul Meu cel proaspãt peste tine, cã neo-
rânduiala nu e bunã, fiule. 

Cugetul tãu, Israele, sã-L iubeascã pe Dumnezeu. Ini-
ma ºi sufletul tãu sã Mã iubeascã, fiule, ºi vei fi un fiu cumin-
te ºi umilit ºi vei sta cuminte în mâna Mea, ºi Eu te voi iubi
cu iubire mare la arãtarea slavei Mele cea vãzutã, cãci atunci
va fi vremea iubirii ºi a fiilor ei. Sã stai cu mare iubire lângã
Mine, Israele, fiul Meu. Sã stai, tatã, arzând de dragostea Mea
în tine, cã Dumnezeu este iubire. Fã-te fruct în Mine, fiule,
cãci Eu sunt Dumnezeul tãu, ºi tu sã fii în Mine. E dorul Meu
dupã tine, e dorul Meu pe urma ta, cã te doresc cu mare iubire
întru venirea Mea. Sunt cu tine trup ºi cuvânt, dar sã fiu, ºi sã
Mã simþi cã sunt, cã Eu îþi dau darul credinþei, ca sã rodeºti
credinþã din credinþã, iar Eu la credinþa ta voi fi împlinitor ºi
îþi voi da împãrãþia Mea ca s-o moºteneºti, copile scump.
Israele, Israele, vegheazã ca nimeni sã nu ia cununa ta. 

O, fericiþi sunt cei ce plâng, cã aceia se vor mângâia.
Eu plâng dupã tine, poporul Meu, plâng ºi aºtept bucuria Mea

cu tine, cã n-am altã bucurie afarã de tine. Nu te teme, Eu cu
tine sunt, ºi te pãstoresc, ºi te port înspre izvor, ºi port izvorul
spre tine. Nu te teme dacã eºti cu Mine. Nu te teme, fiule Is-
raele. Dacã Mã iubeºti, nu te teme, poporul Meu. Dacã nu Mã
iubeºti, roagã-te sã-þi mãresc credinþa, cãci prin credinþã vei
putea tot ce va fi sã poþi tu spre bucurie veºnicã cu Mine ºi cu
cerul Meu. Am pe fiii grãdiniþei Mele înaintea ta, cãci Eu prin
porþi lucrez. Cine-i primeºte pe ei de la Mine, acela vrea cu
Mine ºi cu cele fãgãduite de Mine. Dacã Eu îi trimit, tu tre-
buie sã crezi cã Eu îi trimit. Dacã Eu îi trimit, lucrul Meu este
în ei, lucrul Meu, nu al lor, cãci ei nu sunt ai lor, nu mai sunt
ai lor. Eu sunt Cel ce îi învãþ cum sã fie ai Mei ºi ai tãi, po-
porul Meu, cã tu, fiule Israele, prin porþi vei fi cu Mine, ºi Eu
prin porþi sunt ºi voi fi cu tine. 

E Duhul Sfânt învãþãtor peste tine, ca sã fii tu învãþat
de Duhul Sfânt, poporul Meu, dupã cum este scris: «ªi vor fi
învãþaþi de Dumnezeu». Am pe cineva din porþile tale care din
copilãrie Îmi spune mereu: „O, Doamne, sã nu fiu eu în gân-
dul meu ºi în inima mea, ci Tu sã fii, Doamne, Tu, cu voia Ta,
iar când vezi micºorarea Ta în mine, scoate-mã din voia mea
cu voia Ta ºi mã deprinde sã fiu voia Ta, Doamne, cã voia
mea este sã fiu voia Ta, voia Ta înaintea Ta“. O, Solomon
Mi-a cerut înþelepciune, altul ca el Mi-a cerut altceva, altul,
iarãºi, altceva, dar mare lucru este când aud Eu cã-Mi spune
cineva: „Doamne, sã fiu eu voia Ta înaintea Ta, Doamne“. O,
ferice þie, sufleþel ºi inimioarã care spui aºa, cãci voia Mea
este mântuirea neamului omenesc. Voia Mea în om e mare
minune. Un aºa om este o minune lucratã de Mine pentru
mântuirea omului, a neamului omenesc. Voia Mea e numai
bine, voia Mea e bunã, voia Mea este sã biruiesc în om pe
omul cel vechi ºi sã-L nasc în el pe Cel nou, pe Hristos, pe
Mine sã Mã nasc în om; asta este voia Mea în om ºi iubirea
Mea în om. Ferice de cel ce se face voia Mea ca s-o lucreze
pe ea, cãci Eu lucrez rãscumpãrare din moarte ºi Mã fac cale
pentru cel ce umblã sã Mã gãseascã. 

Israele, sã fii, tatã, voia Mea. Sã fii tu voia Mea, cã lu-
mea, fiule, e voia duhului rãu. Dacã dai sã te duci în lume, te
faci voie a duhului lumii, dar sã nu voieºti aºa voie, fiule, ci
tu sã fii voia Mea, ca sã fiu Eu voia ta, ºi unul în altul sã fim,
Eu în tine, ºi tu în Mine, fiule din Israel. Israele, Israele, nu te
mai trage, fiule, la voile tale. Eu fi-va sã vin vãzut, ºi sã te gã-
sesc voia Mea pe tine, poporul Meu. Creºti, tatã, întru voia
Mea ºi te roagã zicând: „Facã-se, Doamne, voia Ta ca ºi în
cer peste pãmânt, ºi peste mine, Doamne“. Cine se trage în
voile lui, acela nu ºtie ce este viaþa, unul ca acela nu ºtie ce
înseamnã sã aibã viaþã. E voia Mea deasupra ta, poporul Meu.
Sã intru, fiule, în tine cu ea. Voia Mea este sã nu ai alþi dum-
nezei afarã de Mine. Voia Mea este sã nu-þi fii þie dumnezeu,
ºi sã-þi fiu Eu Dumnezeul tãu prin toate câte îþi cer Eu din
Mine peste tine. Cel ce ascultã, acela face voia Mea. Cel ce
nu face voia Mea, acela este dumnezeu mincinos. Cel ce face
voia lui, acela nu face voia Mea. Tu sã fii voia Mea, fiule Is-
raele, cã te-am numit, tatã, cu numele Meu, ca sã te cunosc cã
faci voia Mea. Viaþa Mea ºi semnul vieþii Mele sã le porþi îna-
intea Mea, ca sã vin ºi Eu înaintea ta, ºi sã ne întâlnim în faþa
tuturor neamurilor de pe pãmânt, cã unul pe altul ne aºteptãm,
Israele iubit, Eu pe tine, ºi tu pe Mine, poporul Meu. O, fericit
este cel credincios din Israel, cã acela este voia Mea înaintea
Mea. 

Sã fii binecuvântat cu harul ºi cu darul credinþei sfinte,
poporul Meu, ºi prin el sã stai înaintea Mea, cã Eu vin, dar sã
stai înaintea Mea îmbrãcat ºi nu gol. Stai, Israele, înaintea
Mea, cã vine Domnul la credinþa ta, cã e scris cã vine. Amin. 
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OO,ºi iar Mã întorc cu Verginica în cartea ei, ca sã

fie ea cu tine, Israele, de o parte ºi de alta a ve-
nirii Mele spre tine. 

Iatã, Verginico, trecem, tatã, din carte în carte, ca sã cu-
prinzi tu poporul de o parte ºi de alta a cuvântului cãrþii Mele,
ca sã Mã cuprinzi pe Mine ºi pe poporul tãu în braþele cuvân-
tului tãu de o parte ºi de alta a venirii Mele la Israel. Vergini-
co, spune, tatã, fiilor tãi ºi ai Mei, spune-le tu sã lucreze me-
reu peste Israel, cã dacã ei vor fi gãsiþi la lucru, tu vei lucra,
ºi Eu voi lucra, ºi vom lucra, Verginico. Vin cu tine în cartea
ta, ca sã intri. Vin când intri ºi stau cu tine cât lucrezi, ºi apoi
ieºim pânã iar intrãm ca sã lucrãm, cã binecuvântat este lucrul
cerului peste Israel. 

– OO,Doamne, eu la copiii mei voi sã le spun cã
mã voi duce cu ei sã dãm hranã poporului,

cã hrana e tare, ºi Israel e ca ºi copilul cãruia nu i-au dat din-
þii. Merg cu ei ca sã aºezãm bine poporul în credinþã. Merg sã
vedem lucrul lucrãtorilor ºi sã întãrim statura duhovniceascã
a oilor faþã de cãlãuza pusã din loc în loc peste oi. Doamne,
Doamne, Tu mereu sã mã aduci în porþi ca sã intru, cã mi-am
întãrit locaºul, Doamne, ºi l-am aºezat bine înaintea mea ca
sã vin. ªi am sã vin mereu, cã fãrã mine Israel dã sã moarã
din picioare, cã e tare mic acest copil Israel. Eu intru în loca-
ºul meu, trec din Tine în locaºul meu, în grãdina cuvântului
trec ºi grãiesc de aproape peste grãdinã. 

O, fiilor scumpi ºi unºi cu mirul cel nou, mergem sã
vedem ogorul. Ne sculãm de dimineaþã ºi mergem sã vedem
statura lui Israel. Voi sunteþi martorii Domnului, ai lucrului
Domnului, ai poporului Domnului. Întãriþi-vã, fiilor. Eu me-
reu pun peste voi întãrire cereascã de la Domnul. O, sã nu fiþi
plãpânzi. Sã fiþi ucenici destoinici, fiilor, ºi sã vã feriþi de
orice aluat rãu, stând în Duhul Domnului înaintea poporului,
cãci duhul uºurãtãþii are picioare lungi ºi iese greu din ogorul
Domnului. Voi sã fiþi înarmaþi cu pavãza Duhului Sfânt în
statura voastrã duhovniceascã, fiindcã avem de pus multã
vindecare peste Israel. Luaþi cu voi cutiuþa cu leacuri duhov-
niceºti. Dar ce este aceasta ce vã spun eu? Duhovniceºte grã-
iesc cu voi, fiilor. Luaþi în voi har peste har de la Domnul, ca
sã lucraþi cu har ºi cu cuvânt de har peste Israel, cãci sunteþi
martorii cuvântului lui Dumnezeu. Voi sunteþi triºti, dar harul
lui Dumnezeu vã mângâie inimioarele durute, cã pe voi ni-
meni nu vã mângâie pe pãmânt. Duhul rãu e duºman pe voi,
dar ungerea voastrã îl osândeºte, ºi el slãbeºte. Are Domnul
nevoie de pace în voi, fiilor. Fiþi treji mereu, cã mereu vã voi
þine treji. Lucraþi, fiilor, aºa cum Domnul v-a învãþat, cu toþii
în dreapta, cu toþii în stânga, cã Israel e uºuratic pe ici pe colo,
iar voi trebuie sã fiþi bine încinºi cu lucrarea harului sfânt îna-
intea lui Israel, ca sã ia Israel har ºi sãnãtate de duh ºi de ini-
mã, fiilor. Eu aºa spun Domnului: mãreºte, Doamne, credinþa
lui Israel! ªi vouã vã spun: lucraþi, ca sã mãriþi credinþa lui Is-
rael, lucraþi sã înmulþiþi darul credinþei în poporul Domnului.
Lucraþi, cã Domnul vã dã har, fiilor. Lucraþi ca trimiºi ai
Domnului, ºi veþi lucra, ºi lucrul vostru va rãmâne, ºi de la lu-
crul vostru harul lui Israel se va înmulþi. 

O, Doamne, mi-am întãrit copiii ca sã merg cu ei sã
vãd lucrul ogorului ºi sã aºezãm pe temelie pe Israel. Israel
sã-ºi cunoascã temelia, Doamne. Mãreºte, Doamne, credinþa
lui Israel ºi Te mãreºte în Israel, Doamne, prin credinþa lui.
Binecuvântat sã fii în lucrul meu cu copiii mei ºi ai Tãi. 

Fiilor unºi, vã binecuvintez cuvântul cel din Dumne-
zeu. Vã binecuvintez puterea inimii ºi a cugetului. Întãresc

peste voi duhul mângâierii ºi vã binecuvintez. Iar ºi iar vã
spun: viaþa voastrã este Dumnezeu. Iubiþi aceastã viaþã, cãci
Domnul vostru este veºnic, fiilor. Iubiþi viaþa Domnului cu
voi, cãci viaþa voastrã este Dumnezeu. Eu vin mereu la voi,
vin cu Domnul, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Domnul îi face intrare cu cuvântul, sfintei Virginia. Cântãrirea sta-
turii poporului creºtin. Ce înseamnã înger pãzitor? Ascultarea este 

îngerul cel bun. 

AA m venit cu voi din cãlãtorie, fiilor unºi. Am vã-
zut, fiilor, ogorul. Pace vouã, ºi lucrare de Duh

Sfânt peste voi, pentru ogorul Domnului, fiilor. Îi fac intrare
lui Verginica. Eu sunt în ea, fiilor. Ea va lucra peste poporul
Israel, ºi el se va aºeza pe calea cea sfântã ºi cu slavã, întru
sfinþenia sufletului, a duhului ºi a trupului. Amin. 

Eu vin mereu cu tine, Verginico. Vin, cã tu eºti în Mine
ºi din Mine grãieºti, din Mine, tatã, ºi din locaºul grãdinii
tale, cã Eu întãresc locaºul tãu, precum ºi tu îl întãreºti, ºi
vom avea sfinþenie ºi Duh Sfânt în fiii cuvântului. Suntem în
porþi. Sã-þi începi cuvântul vieþii, Verginico. Eu sunt viaþa ºi
calea ºi adevãrul. Începe, tatã, lucrare de viaþã prin cuvânt,
cãci Dumnezeu ºi sfinþii Sãi lucreazã cuvânt, ºi din cuvânt
fiinþã de cuvânt, împlinire de cuvânt. Amin. 

– EE u, Doamne, mã bucur în Duhul Tãu, ºi Tu,
în duhul meu, cãci duhul meu lucreazã în

Duhul Tãu, Doamne. O, cine se gãseºte sã înþeleagã minunea
cea mare a Ta, Doamne, minunea mântuirii pe care Tu o lu-
crezi acum, la sfârºit de timp omenesc? Cine sã înþeleagã,
cãci omul crede numai în trup. În Duhul nu crede omul, dar
Duhul Domnului umple cerul ºi pãmântul ºi lumea, ºi omul
nu ºtie ce sã înþeleagã. Pe pãmânt nu mai este înþelepciune ca
sã facã ea omul sã creadã prin înþelepciune. Din cer nu vine
nimeni sã ia înþelepciune ca sã fie pe pãmânt. O, ce vreme lip-
sitã de înþelepciune ºi de sfinþenie în Domnul! Sã-l întãrim pe
Israel, Doamne, ca sã avem om nou înaintea venirii Tale, cã
Tu vii, ºi iatã, Îþi pregãteºti împãrãþia, Doamne, în cer ºi pe
pãmânt, ca sã ai cer nou ºi pãmânt nou ºi ca sã-l dai în dar ce-
lor ce Te aºteaptã cu credinþã sfântã, Doamne. 

O, poporule Israele, eu sunt trâmbiþa lui Dumnezeu, ºi
sunã Domnul din trâmbiþã peste tine. Iatã-mã ca sã fac voia
Domnului peste tine ºi ca s-o aºez peste tine, ºi ca sã fii tu
voia Domnului înaintea Sa, Israele. 

Fiilor unºi, am fost pe ogor, fiilor. Am vãzut ogorul ºi
cu ochi cereºti, ºi cu ochi duhovniceºti, ºi cu ochi trupeºti. O,
de ar vrea Israel sã aibã Duh Sfânt ca sã înþeleagã cã l-am vã-
zut ºi cã-l vãd! Mereu, mereu mã uit ca sã-l vãd, ca sã-i mãsor
statura duhovniceascã cea din afarã ºi cea dinãuntru, dar eu
v-am spus vouã cã Israel se ascunde dupã deget pe ici, pe
colo. Eu grãiesc vouã, fiilor unºi, cã de acum încolo vã trebu-
ie atenþie mare ºi înþelepciune cu totul cereascã ºi staturã cu
mare veghe peste voi, cã ogorul lui Israel are duh de semeþie
ºi de neumilinþã, are duh de uºurãtate, ºi trebuie sã lucrãm ca
în Scripturã, fiilor, cã aºa zice Scriptura: «De va cãdea cineva
în greºealã, voi, cei duhovniceºti, îndreptaþi-l pe el cu duhul
blândeþii, dar sã luaþi bine seama sã nu vã faceþi vinovaþi de
ispita cea din faþã, fiilor», cã eu vãd cã în zadar învãþ acest
popor sã nu mai fie ocupat cu cele rele ºi sã nu le mai desfacã
în faþa acestui popor, ºi am spus sã se nascã din nou ºi sã fie
curat cu inima ºi cu cugetul ºi cu credinþa ºi cu dragostea de
Dumnezeu. 
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O, fiilor, sã-mi daþi mie voie lângã voi, cã de aceea am
venit din cer, ca sã stau cu voi la lucru peste Israel, ca sã lu-
crez eu în voi ºi ca sã vã þin curaþi în voi, cã Israel nu ºtie sã
vorbeascã, nu ºtie sã vorbeascã numai despre Domnul, ºi vor-
beºte despre el cel din Israel, ºi eu m-am sãturat de trup în
Israel. Eu voiesc duh ceresc în inima ºi în trupul lui Israel.
V-aþi sãturat ºi voi, dar trebuie scos la mal acest popor. M-am
fãcut carte în Israel, ca sã pot vindeca acest popor, cãci trupul
lui trebuie sã fie templu Duhului Sfânt, în care sã ia viaþã
fiinþa cuvântului lui Dumnezeu, fiilor unºi. Eu grãiesc cu voi
ca sã ºtie Israel ce grãiesc eu. Am fost cu voi pe ogor, am fost
cu voi ºi am privit peste Israel; am privit ºi din cer, ºi de pe
pãmânt. Sã ºtie Israel cã am privit la statura lui duhovniceas-
cã. Sã ºtie acest popor cã mereu privesc ºi mereu suflu din cer
Duh Sfânt peste statura acestui popor. Cuvântul cel venit din
cer pânã la voi, ºi apoi spre Israel, cuvântul e mare lucrare,
dar fiii lui Israel îl iau ºi îl pun pe picioare ºi îl leagãnã ca sã
adoarmã cuvântul, ºi nu-l þin treaz ca sã vegheze cuvântul
peste fiul cel din Israel. Împlinirea cuvântului îl face pe creº-
tin sã fie umilit cu duhul ºi cu inima, îl face sã fie treaz ºi îm-
plinitor de viaþã veºnicã înaintea lui Dumnezeu, dar Israel ia
cuvântul ºi dupã un timp îl adoarme, cã eu vãd statura lui
Israel. Cuvântul e mare, cuvântul e veºmânt al lui Iisus Hris-
tos, dar poporul meu stã gol de acest veºmânt, gol ºi fãrã de
staturã aºezatã din cuvânt rostit clipã de clipã. Cuvântul vine
ca sã fie mâncat. El este hranã peste Israel, el este manã care
dã fiinþã lui Israel. O, dar Israel Îl cinsteºte pe Dumnezeu cu
gura, mãi fiilor, cãci din inima fiilor lui iese purtarea cea din
afarã, fiilor. Am fost pe ogor, ºi eu v-am spus vouã cã duhul
rãu, duhul uºurãtãþii are picioare lungi ºi nu iese uºor din po-
porul Domnului. ªi vor veni fii ºi fiice nãscute prin acest cu-
vânt, cãci cuvântul este luat de vânt ºi este dus peste pãmânt,
ºi vor veni fii ºi fiice sã vadã statura acestui popor. Sã ºtiþi cã
vor veni, cã e scris în Scripturi cã vor veni. Va veni înþelep-
ciunea acestui veac ºi se va pleca cuvântului vieþii veºnice, ºi
nu vrea, fiilor, poporul Israel sã se el facã cuvânt din cuvânt.
Ce înseamnã, fiilor, sã se facã Israel cuvânt din cuvânt? O, ce
înseamnã aceastã aºteptare a cerului? I-am spus lui Israel cã
pe drum e mare, nu e drum. I-am spus, fiilor, sã umble acest
popor cu cãlãuza în faþã, ºi numai aºa sã umble ziua ºi noap-
tea, dar nu-i place aºa. Îi place singur, nu-i place aºa; îi place
sã domneascã, aºa cum se tânguieºte Scriptura. O, ºi mãcar
de ar domni, ca ºi Domnul sã Se odihneascã în inima fiului
din Israel! 

Fiilor unºi, nu este umilinþã, nu este umilinþã plãcutã în
poporul Domnului, nu este, fiilor. Am venit sã stau cu voi, ca
sã fiu cu poporul. Nu este umilinþã din Dumnezeu în Israel.
Am rugat pe Israel sã nu mai vorbeascã despre sine, ci sã-L
vesteascã pe Domnul în toate cuvintele sale Israel. Dar l-am
rugat sã fie viu ºi sã mã aºeze în el, ca sã fie viu ºi sã-L aºeze
pe Domnul în el, ca sã fie un trup cu Domnul, sã fie Israel
trup ºi cuvânt, precum Domnul este. Sã fie Israel cale, adevãr
ºi viaþã, precum Hristos este. Eu, fiilor, asta am de lucrat
peste acest popor, cãci voi sã-l fac cale, adevãr ºi viaþã pentru
toate noroadele de pe pãmânt, ºi numai atunci vor curge no-
roadele ca sã vadã fructul lui Dumnezeu, precum pe Domnul
L-au vãzut fruct dupã înviere, ºi a rãmas Domnul fructul
vieþii veºnice pentru toþi cei ce iubesc viaþa veºnicã. 

O, ce vãd eu în Israel! Nu are Israel sfialã sfântã faþã de
Dumnezeu ºi faþã de binefãcãtorul sãu. Peste tot vãd aceastã
jale, peste tot vãd pe cel ce trebuie sã fie supus, îl vãd mare ºi
fãrã sfialã înaintea binefãcãtorului sãu. O, acest obicei nu este

creºtinesc, fiilor. Nu se vede în acest popor învãþãtor ºi uce-
nic, ºi unde sunt mulþi cârmuitori, acolo se prãbuºeºte cetatea.
Duhovniceºte grãiesc, fiilor unºi, cãci cuvântul lucrãtorului
nu stã în picioare, cuvântul strãjerului se face necuvânt. Cu-
vântul celui ce trebuie sã vegheze nu se naºte, nu este adus la
viaþã, ºi ce facem noi cu aºa neorânduialã? Scris este: «Nu vã
faceþi mulþi învãþãtori, cãci învãþãtorii mai multã osândã vor
lua». Mai bine sã fie împlinitor de cuvânt Israel. 

De ce, Israele, umbli pe drum fãrã înger? De ce, fiule,
faci aºa? De ce, oare, nu vrei tu sã înþelegi cuvântul lui Dum-
nezeu? Domnul aduce cuvânt peste tine, ºi tu îl pui pe picioa-
re ºi îl legeni ca sã adoarmã cuvântul, ºi ca sã rãmâi tu stãpân
peste tine. Eu voiesc sã alung aceastã jale din tine. Te-am în-
vãþat sã fii copil, poporul meu, cãci copilul are nevoie de spri-
jin, fiule, are nevoie sã fie pãzit de rele, are nevoie de mamã
sau de dãdacã sau de învãþãtor, are nevoie de înger, fiule Isra-
ele, ºi tu nu ºtii ce înseamnã înger în tine, înger peste tine.
Înger este cuvântul, cuvântul împlinit de tine. Înger este as-
cultarea. Înger este veghea celui pus peste tine. Înger este
sfiala sfântã ºi smerenia prin care stai sub ochii celui ce ve-
gheazã calea ºi adevãrul ºi viaþa ta. Înger este cuvântul lui
Dumnezeu în fiinþã peste tine, fiule ºi fiicã din Israel. Înger
este sã nu ai nimic al tãu, ºi cu totul sã te aºezi sub ascultare,
cu tot ce este al tãu. Înger pãzitor înseamnã sã nu ai nimic as-
cuns în tine, sã nu ascunzi nimic în tine, sã nu te aduci în sta-
rea sã te ascunzi în tine nici cu inima, nici cu duhul, nici cu
trupul. O, dacã stai în viaþã frãþeascã, sã nu ai nimic al tãu, co-
pilul meu, ºi dacã ai, pune-l pe masã, ca sã fie duh de frãþie,
cã asta înseamnã înger pãzitor, cãci o casã îºi are acoperiºul
ei, Israele, iar acoperiºul acoperã pe cei din casã, pe toþi la fel,
cã Domnul a spus lui Israel sã nu aibã buzunare pe haina lui,
sã nu aibã nici pãmânteºte, nici duhovniceºte, ºi sã fie totul la
vedere ºi nu în buzunar, cã dacã ai buzunar, bagi în buzunar
ºi foloseºti buzunarul ºi nu e bine aºa, ºi aceasta este înger
rãu, nu înger pãzitor. 

Israel, mãi fiilor unºi, foloseºte rãu duhul de frãþie, cã
Domnul aºa a spus, cã supusul sau sluga sã nu se ridice stãpân
peste stãpânul sãu sub motivul cã sunt fraþi în Hristos. Nu e
bine aºa, mãi Israele mãi, nu e bine, mãi fiule, nu e bine aºa,
cãci o aºa neorânduialã este o cetate cu mulþi stãpânitori, ca-
re se prãbuºeºte, sau este o cetate fãrã de cârmuitor, care, ia-
rãºi, se prãbuºeºte. Cine se ascunde de cârmuitor, acela furã,
sã ºtiþi cã furã, furã în tot felul. Furã ºi pe Dumnezeu ºi Îl
bagã în buzunar, ºi el nu ºtie cum vine aceasta. Furã cinstea
aproapelui, furã bunãtatea aproapelui, furã cel ce se ascunde,
cãci cel ce furã, acela are grijã sã nu fie prins. 

O, Israele, sã dai slavã lui Dumnezeu, fiule. M-a trimis
Domnul sã stau cu tine ºi sã te þin de mânã; eu pe tine, ºi tu
pe mine, fiule. O, sã nu fii mai mare decât fratele tãu, fiule din
Israel, iar dacã eºti mai mare, sã fii în cele duhovniceºti, ca
sã-l ajuþi ºi pe el spre cele venite din cer ca sã fie peste Israel.
Sã nu ai nimic mai mult decât fratele tãu, care este fratele
Domnului. Sã pui pe masã tot ce ai dacã eºti mic. Dacã eºti
mic, sã nu umbli fãrã înger pãzitor, cã numai cel ce vrea sã fie
mare, numai acela se ascunde de îngerul cel pãzitor paºilor
lui. Sã nu te cerþi cu fratele tãu. Cu fratele Domnului sã nu te
judeci, cã Domnul a venit cu iertarea pãcatelor când a venit.
Sã nu fii mofturos, sã nu fii pofticios, cã dacã eºti pofticios,
ai pretenþii, fiule, iar un copil al Domnului are lepãdare de
sine. Viaþa de obºte este cu mare chibzuinþã. Ea trebuie sã fie
bine orânduitã, ºi fiecare sã-ºi cunoascã lucrul sãu, iar putinþa
sau neputinþa fiecãruia sã fie pusã pe masã ºi sã fie duh de
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destoinicie pentru dragostea cea dintre fraþi, cãci dragostea în
Hristos este ca ºi Hristos, Care n-a cãutat plãcerea Sa, ci pe a
tuturor, ca sã facã pe oricine crede în El sã fie ca El, ca Iisus
Hristos, fiilor scumpi. 

Sã ºtii, mãi Israele, cã vorbirea pe ascuns este nedra-
goste, fiule. Sã ºtii, fiule, sã ºtii, cã dacã este ceva de spus
pentru mersul sau nemersul celui din Israel, trebuie lucrat
fãrã de ascundere faþã de cel ce nu merge bine. O, sã nu fie
furatã cinstea de frate, sã nu fie ascunsã statura celui ce nu
merge bine, cã nu e bine sã fie furiºare acolo unde este Duhul
lui Hristos. Numai atunci când cade cineva în vreo greºealã
mai dureroasã, numai atunci ia-l pe acela ºi reparã greºeala
fãrã sã sminteºti pe cei mici, pe cei ce nu fac acea greºealã.
Sã te ascunzi în Domnul prin cel ce este pus pãzitor ºi spãlã-
tor peste tine, ca sã nu sminteºti pe unul din cei mici, ca sã nu
facã ºi altul greºealã. Aceasta este judecata celor duhovni-
ceºti, cãci cei duhovniceºti sunt sãnãtoºi cu cugetul, ºi sunt în
Duhul Domnului ºi în dreptatea Domnului cei duhovniceºti,
cãci ºi lor li se spune: «Îndreptaþi pe cei ce greºesc, cu duhul
blândeþii îndreptaþi-i, dar luaþi seama la voi înºivã, sã nu
cãdeþi ºi voi în ispitã».

De aceea, mãi Israele, te-am rugat sã nu te povesteºti
cu cele rele ale tale, ºi sã mergi, fiule, la cei duhovniceºti, sã
mergi la doctor, fiule, ca sã-þi dea alifie bunã ºi ca sã nu se ia
greºeala ta, sã nu se ia pe altul, ca boala care se ia. O, de aþi
lua unul de la altul viaþa lui Hristos, mãi fiilor! O, de s-ar îm-
plini aceastã minune în vremea aceasta când nimeni nu mai
stã în picioare! 

Stai, mãi Israele, în picioare, stai, mãi fiule, stai, cã ni-
meni nu mai stã azi în picioare. Azi e vreme rea de tot. Vre-
mea ºi trupul îþi iau tot timpul tãu, ca sã nu mai rãmâi cu
Dumnezeu, ca sã nu te gãseascã Domnul îmbrãcat ºi nu gol.

O, fiilor unºi, îmi place ºi nu-mi place statura lui Israel.
Lui Israel îi place cu Dumnezeu, dar prea mult stã în duhul lui
cel din poporul Israel. Prea mult stã fiul acestui popor în
duhul lui, în buzunarul lui, fiilor. Vedeþi voi ce rãu este sã aibã
omul buzunar? Buzunar ºi pe haina cea din afarã, ºi pe cea di-
nãuntru? O, ce mulþi ºi-au rupt veºmintele ca sã stea descope-
riþi în faþa lui Dumnezeu, ºi aºa s-au fãcut sfinþi ºi fãrã de pã-
timire ºi fãrã de ascundere. Maria Magdalena ºi-a rupt veº-
mintele ei ºi s-a îmbrãcat cu haina lui Hristos. O, ce frumoasã
iubire, sã nu ai nimic pe tine decât haina lui Hristos, iubirea
lui Hristos ca veºmânt, cãci acest veºmânt este aºa de strãlu-
citor cã se vede ºi de cei ce nu vãd, ºi dã vedere orbilor acest
veºmânt purtat de cel ce iubeºte pe Hristos, ºi este slava lui
Dumnezeu acela, cãci este îmbrãcat în slavã, în slava lui
Hristos, în harul lui Hristos. 

O, fiilor unºi, voiesc staturã duhovniceascã peste fiii
lui Israel. Cum sã facem, oare, cum sã lucrãm, oare, ca sã fie
îmbrãcat acest popor, îmbrãcat ºi nu gol? Faceþi-vã cu mine
croitori de hãinuþe noi, cã vine Domnul, fiilor, ºi sã nu-l gã-
seascã gol pe Israel. Cuvântul este veºmântul lui Israel. Ia, Is-
raele, cuvântul ca veºmânt, ia-l ca faptã, ia-l ca fiinþã, ia-l ca
hranã, ia-l cu iubire, ia-l în tine ca pe aer, ºi sã-þi fie viaþã
cuvântul, cãci cuvântul este Dumnezeu în fiinþa Sa ºi în fiinþa
ta, poporul meu. 

O, mãi lucrãtori din Israel, o, mãi strãjeri puºi peste
Israel, de ce, fiilor, nu staþi în faþa lui Israel? De ce nu mergeþi
în faþã ºi în spate, ca ciobanii care au oi? De ce lãsaþi oile sã
pascã în voia lor? Care cioban trimite oile singure pe deal sau
pe vale sau pe cale? O, voi nu vã daþi seama ce este azi ºi ce
este mâine, cã dacã v-aþi da seama ce este mâine, aþi fi azi

atenþi la pãscutul oilor. Nu vã învinuiesc pe voi. Învinuiesc pe
oi, cãci oile se fac vinovate de lipsa ascultãrii, de lipsa sfielii
sfinte, de duh rãzleþ se fac vinovate oile, cãci oile nu vor sã
creadã, nu vor sã ºtie ce înseamnã înger pãzitor, cã dacã ºi-ar
da seama, ºi-ar pãzi capul, ar sta ca ºobolanul în culcuºul sãu,
ca sã nu fie prins ºi mâncat de mâncãtorul lui. O, mãi strãjeri
puºi de Domnul peste poporul Domnului, oile voastre umblã
singure, umblã ºi când trebuie, ºi când nu trebuie, iar în ogra-
da creºtinului nu trebuie sã-ºi facã lumea cale ºi drum, cã
Domnul binecuvinteazã intrãrile ºi ieºirile lui Israel, le bine-
cuvinteazã ºi trupeºte, ºi pãmânteºte, ºi duhovniceºte. Of ºi
iar of, cã pe nicãieri nu vãd împlinire de cuvânt. Suspinã
Domnul, suspinã cuvântul Domnului cã nu-ªi poate lua fiinþa
Sa în cele ale creºtinului. Am numai o mânuþã de popor, ºi
nici aceea nu stã bine în mâna Domnului. 

Am zis sã nu fie duh de Lucifer în acest popor, am zis
sã nu fie oaia mai mare ca ciobanul, cã dacã nu vei face aºa,
mãi Israele mãi, sã ºtii cã nu iubeºti pe îngerul pãzitor dacã
nu vei asculta acest îndemn. Sã ºtii, mãi Israele, cã ai nevoie
de sfialã sfântã, ai nevoie de ascultare, ai nevoie de cineva
peste tine, fiule. Domnul de aceea a pus strajã peste tine, a
pus ca sã vadã duhul rãu cã a pus Domnul strajã, cã de Dom-
nul ºi de aºezarea Lui þine seama duhul rãu. 

O, nu mai ieºi de sub strajã, fiule Israele, puiule Israele,
cã te mângâi cum mângâie pasãrea puii sãi. O, nu mai ieºiþi
din strajã, voi, strãjeri ai lui Israel! Bãgaþi oile în staul, în
strajã bãgaþi-le, ca pe puii care intrã sub aripile pãsãrii când
este furtunã afarã, când vine noaptea afarã, când este noapte,
mãi strãjerilor, cã e noapte afarã, mãi fiilor, e noapte pe drum,
e noapte ºi ziua, ºi noaptea. Þineþi pe fiii lui Israel din scurt,
aºa cum îºi þine mama pe fiii cei care abia merg pe picioare.
Aveþi grijã din loc în loc pe unde e strâns Israel grãmezi, grã-
mezi, aveþi grijã, fiilor, sã nu fie multe buzunare, cã e vãtã-
mãtoare neorânduiala între fraþi. Din loc în loc sã fie aºezat
fiecare la câte o lucrare de fãcut, dupã cum este putinþa tru-
peascã ºi sufleteascã. Din loc în loc vom merge ºi vom face
orânduialã ca în Hristos, nu ca în lume, nu ca în familia lu-
meascã sau trupeascã. Voi merge ºi eu pe unde se va putea,
iar pe unde nu se va putea sã merg eu, va merge cuvântul meu
cu voi, ºi eu voi fi cu voi în cuvânt, cãci am strãjeri peste zeci,
peste cincizeci, peste sute, iar cei puºi peste sute vor fi cu toa-
tã veghea peste tot ºi vor fi ajutaþi de strãjerii din cetãþi. Dar
dacã voi, strãjeri ai cetãþilor lui Israel, dacã voi veþi lãsa oile
voastre sã domneascã peste voi, sã vorbeascã peste voi ºi în
numele vostru, dacã voi nu veþi sta cum este de stat, voi veni
ºi vã voi spune sã staþi bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte pes-
te oi dacã aveþi oi, cãci oile voastre sunt fiii lui Israel, care au
nevoie de mântuire ºi nu ºtiu singure s-o gãseascã, fiindcã ea
se gãseºte de cei cu orânduialã duhovniceascã. 

Am fost pe ogor, mãi fiilor. Am fost sã vedem bobul de
grâu cum încolþeºte ºi cum creºte ºi cum se coace ºi cum va
fi strâns pentru Dumnezeu. 

O, fiice din Israel, lãsaþi-vã biruite de Duhul Sfânt, cã
vor veni fii ºi fiice din Sodoma ºi Gomora, va veni înþelep-
ciunea acestui veac ca sã vadã fructul acestei lucrãri, iar voi
aveþi priviri nesfioase, voi aveþi inimã cu iubire de sine în ea.
Fiþi plãcute cerului. De câte ori pãºiþi pe pãmânt, fiþi atente la
pas cum îl puneþi ºi de ce îl puneþi, cã e plin veacul de neno-
rociri care s-au nãscut de la trupul de femeie ºi de la duhul de
femeie, cãci omul a cãzut de la început, iar omul cãzut are ne-
voie de veghe tare de la Dumnezeu, are nevoie de înger
pãzitor omul, de înger vãzut ºi nevãzut. Lãsaþi-vã sub straja
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cereascã prin aºezare dumnezeiascã peste voi. Oricât aþi fi voi
de înþelepte ºi de drepte, acestea sunt nimic pe lângã ascul-
tare, cãci ascultarea este mai mare peste toate lucrãrile
duhovniceºti. 

Iar voi, strãjeri din Israel, nu lãsaþi pe fiii lui Israel sã
vi se suie în cap, cã dacã se suie, greu se mai pot da jos. Iatã,
fiilor, greu se mai pot da jos, ºi aceastã jale nevindecatã îmi
taie drumul spre Israel, dar eu voi sta ºi voi cuvânta, ºi cuvân-
tul meu va aºeza pe Israel în staturã duhovniceascã. 

O, fiule din Israel, nu te lua dupã fratele tãu. Ia-te,
fiule, dupã Dumnezeu. Nu te lua dupã cel ce greºeºte, ca sã
faci ºi tu greºealã, cum cã ºi fratele tãu a fãcut, cãci pentru
tine Hristos S-a rãstignit, nu fratele tãu care greºeºte lui Hris-
tos. Eu când am plecat sã fiu cu Domnul, ºi de lângã Domnul
cu voi, eu am lãsat testament peste voi ºi am spus sã vã luaþi
dupã cei mai smeriþi, dupã cei mai înþelepþi dintre voi ºi sã le
urmaþi viaþa lor. O, ce mare a fost lucrarea acestui testament,
lucrarea acestui cuvânt, cã eram cu poporul în trup ºi am dat
pãstorilor aceastã moºtenire ca s-o dea lui Israel, cãci eu tre-
buia sã merg la Tatãl ºi la Fiul ºi la Duhul Sfânt, ºi de acolo
sã vin sã lucrez. M-am dus ºi am luat chip în fiii cei credin-
cioºi ai poporului meu, ºi la timpul hotãrât m-am fãcut cu-
vânt, ºi prin cuvânt am pus aºezare nouã ºi ungere nouã, ºi
aºa a fost, aºa, ca ºi la începutul acestei lucrãri. Cãci la înce-
put au fost sfinþii trei ierarhi care mi-au adus pe Domnul în
potir, ºi apoi a coborât cuvântul Domnului ºi s-a fãcut fiinþã
peste Israel, iar spre capãtul tainei lucrãrii cuvântului au ve-
nit iar sfinþii trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi Ioan, ºi au pus un-
gere nouã peste fiii cei mici, ºi apoi s-a coborât cuvântul
Domnului din cer ºi s-a fãcut fiinþã peste Israel, ºi s-a fãcut
Dumnezeu peste Israel, ºi Domnul Îºi are poporul Sãu, popor
nou, nãscut din cuvânt nou ºi prin ungere nouã, cãci Domnul
Îºi cunoaºte poporul prin unºii Sãi. 

O, fii ºi fiice din Israel, aveþi grijã de unºii cei puºi de
Domnul pentru voi, aveþi grijã sã-i ajutaþi sã stea cu bucurie
ºi cu nãdejde înaintea Domnului pentru Israel. Sã nu fii
uºuratic, mãi Israele mãi, sã nu mai fii, fiule, sã nu mai fii de
acum. De acum încolo sã fii cuvânt ceresc frate pentru frate,
aºa sã fii de-acum. Vino, Israele, spre staturã duhovniceascã,
vino ºi iar vino, ca sã aibã ce lucra lucrãtorii tãi cei puºi peste
tine, cãci Domnul le va da lor pentru tine dacã va avea pentru
cine turna în ei ca sã aibã sã împartã pe Domnul. Iatã ce carte
în tine, Israele, ce mânã întinsã spre tine, poporul meu, ce
proptea s-a coborât din cer pentru tine, Israele! ªi voi fi cu
tine, fiule, ºi te voi vindeca de cele strãine de Dumnezeu, dar
sã stai ca un copil supus, ca un copil sã stai, cãci copilul nu
face pãcate, mãi copilule care nu ºtii ce este un copil al Dom-
nului. Copilul nu face rãu Domnului, copilul e strãin de pu-
terea pãcatului, cãci este sub ocrotire copilul. Copilul nu poa-
te fãrã mama lui, copilul plânge ºi cere de la mama, ºi mama
îl îngrijeºte pe cel mic al ei. Fii copil, Israele, fii de-acum co-
pil, ºi te împrunceºte ºi te fã ascultãtor celui ce are de dat rãs-
puns pentru tine lui Dumnezeu. 

Tu, poporul meu, sã fii binecuvântat de Dumnezeu,
cãci cer Domnului binecuvântare peste tine; cer, ca sã fii
ocrotit ca un binecuvântat, fiule. Pace þie de la Domnul, fiule
Israele! ªi voi veni, fiule, ºi tu vei sta de mânã cu mine.

Iar Tu, Doamne, bunule Doamne, sã fii lãudat ºi slãvit
de Israel, care-ºi recunoaºte greºalele sale ºi cere prin mine
iertare de la Tine. Vindecã-l pe Israel, Doamne, vindecã-mi
suspinul meu pe care-l port înaintea Ta pentru Israel ºi ajutã-mã
sã port acest popor spre ziua Ta de slavã, Doamne Savaot, ºi

Tu, Fiule, una cu Tatãl întru lucrul Duhului Sfânt al vremii
venirii Tale, Doamne. 

– OO,Verginico, iubirea ta e mare, tatã, iar Eu
sunt în iubirea ta. O, de ar vrea Israel sã în-

veþe de la Noi iubirea Mea, mãi Verginico! O, sã se sfinþeascã
Israel, Verginico, ºi sã înveþe sã petreacã cu îngeraº pãzitor ºi
nu altfel, mãi tatã, cãci vai de cel slab de înger, mãi Vergini-
co! E mare lucrare sã stea sub veghe Israel, cã Eu îi vãd pe
fiii lui Israel cum ies de sub veghe ºi se poartã fãrã înger pã-
zitor. Tu sã le spui fiilor lui Israel, mereu sã le spui cã ascul-
tarea este îngerul pãzitor cel mai bun, cel mai vãzut, cel mai
de aproape, tatã. 

Binecuvântat sã fie poporul lui Israel, iar tu, Verginico,
sã fii pasãrea care-ºi adunã puii sub aripi, cã vremea de afarã
e vreme de moarte, iar fiii lui Israel sã stea în Mine ca fii ai
vieþii. Sunã, Verginico, peste Israel, sunã mereu, ºi vom avea
popor la venirea cea mare. Amin, amin, amin. 

16/29 septembrie 1996

Sãrbãtoarea zãmislirii sfântului Ioan Botezãtorul 

Închinare înaintea Domnului, în duh ºi în adevãr. Credinþa sama-
rinenilor. Domnul Savaot va avea ziua Lui de slavã. 

ÎÎ n fiecare zi de sãrbãtoare vin ºi te împrospãtez în
dragostea Mea, Israele, copilul Meu. Vin, tatã, vin,

cã tu eºti mângâierea Mea. Vin sã te învãþ sã te închini în
Duhul Adevãrului, cãci duhul lumii nu mai ºtie ce este Duhul
Adevãrului, dar tu crezi în Scripturi ºi te faci duh ºi adevãr cu
închinarea ta, cãci tu, poporul Meu, ai Dumnezeu adevãrat. 

O, Israele, îþi dau pacea Mea, fiule, cãci pacea Mea îþi
aduce duh de mulþumire întru Dumnezeul tãu Cel adevãrat.
Pace þie, binecuvântatul Meu, Israele al Meu! Închinã-te, Is-
raele, lui Dumnezeu. Ia, fiule Israele, Duhul Adevãrului, ia-L
ºi învaþã de la El sã te închini lui Dumnezeu. Amin. Când am
vorbit la fântâna lui Iacov cu femeia samarineancã, tu ºtii ce
am spus Eu atunci. Am spus cã va veni ceasul când adevãraþii
închinãtori nu se vor mai închina nici în muntele de închinare
ºi nici în Ierusalim, ci în Duhul Adevãrului, în Duhul lui
Dumnezeu, în Hristos se vor închina Tatãlui. Aceastã Scrip-
turã este mare, ºi taina ei este greu de înþeles chiar ºi pentru
cei credincioºi lui Dumnezeu. A venit ceasul sã aibã Tatãl în-
chinãtori adevãraþi, a venit ceasul sã aleg un popor ºi sã aºez
peste el Duhul Adevãrului, ºi în El sã se închine Tatãlui, cãci
Tatãl aºa închinãtori voieºte. A venit ceasul sã te am pe tine,
poporul Meu, cãci te-am ales ca sã te am ºi sã crezi în Iisus
Hristos, Care a venit din cer de la Tatãl, ca prin El sã te în-
chini Tatãlui, mãi Israele. Duh este Dumnezeu, duh ºi adevãr
este Dumnezeu, cãci Duhul lui Dumnezeu S-a fãcut adevãr
pe pãmânt, dupã cum este scris în Scripturi, cã aºa este scris:
«Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între oameni». 

O, ce înþeleaptã a fost femeia aceea samarineancã! Ce
bine M-am înþeles Eu cu ea, cã mare este darul înþelepciunii
care vine de la credinþa în Dumnezeu, în Duhul lui Dumne-
zeu, Care a grãit ºi grãieºte în prooroci. Ea aºa Mi-a spus:
«Doamne, pãrinþii noºtri s-au închinat pe acest munte, iar
voi, iudeii, ziceþi cã în Ierusalim este locul de închinare». ªi
Eu i-am zis: «Femeie, o sã vinã ceasul, pentru adevãraþii în-
chinãtori, cã nici în muntele acesta, nici în Ierusalim nu se
vor mai închina, ci în duh ºi în adevãr se vor închina Tatãlui,
cã aºa închinãtori voieºte Tatãl. Voi vã închinaþi cãruia nu
ºtiþi, dar noi ne închinãm Cãruia ºtim, cãci din iudei vine
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mântuirea, dar vine ceasul când adevãraþii închinãtori se vor
închina Tatãlui în duh ºi în adevãr, cãci Duh este Dumnezeu,
ºi cei ce se închinã Lui, se închinã în duh ºi în adevãr». Ea
era înþeleaptã ºi a înþeles despre ce adevãr al Duhului grãiesc
Eu cu ea, ºi atunci a spus: «ªtim cã are sã vinã Mesia, Care
Se cheamã Hristos, ºi Acela când va veni ne va învãþa toate».
O, ºi ce bucurie a fost pe ea când Eu i-am spus: «Acela sunt
Eu, Cel ce grãiesc cu tine». 

O, Israele, mare este darul înþelepciunii care vine de la
credinþa cea sfântã în Dumnezeu. Tatãl astfel de închinãtori
voieºte, închinãtori care cred în adevãr, în Iisus Hristos, Care
este adevãrul, cãci Duh este Dumnezeu, duh ºi adevãr, cuvânt
ºi trup, dupã cum este scris: «Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a
sãlãºluit între noi, ºi am vãzut slava Lui, slavã ca a Unuia
nãscut din Tatãl, plin de duh ºi de adevãr». 

O, Israele, cât de frumoasã a fost vorbirea Mea cu tine,
cã multã vreme am vorbit Eu cu tine la aceastã fântânã, fiule,
la fântâna cuvântului Meu, mãi Israele. Ieºisem cu aceastã
fântânã înaintea femeii din Samaria, ieºisem cu cuvântul Meu
înaintea ei, ºi ce frumoasã a fost vorbirea Mea cu ea! ªi apoi
i-am dat apã din fântâna cuvântului Meu, i-am dat duh ºi
adevãr, ºi s-a fãcut în ea izvor de apã vie, cã Eu aºa i-am spus:
«Cine bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta nici-
odatã, ºi se va face în el izvor de apã vie», duh ºi adevãr se
va face în el apa Mea cea vie. Ce frumos am vorbit Eu cu fe-
meia aceea înþeleaptã, cã Mi-a plãcut de înþelepciunea ei, de
cunoºtinþa ei, de credinþa ei în Iisus Hristos, despre Care scria
în prooroci cã va veni. Eu la fântânã M-am întâlnit cu ea, ºi
vorbind despre fântânã, am ajuns s-o fac sã ºtie ce este fân-
tânã, ºi ce este apã, ºi ce este duh ºi adevãr, mãi Israele, ºi tot
aºa voiesc sã te învãþ ºi pe tine, fiule Israele, ca sã te deprinzi,
fiule, sã ºtii ce înseamnã închinare Tatãlui în duh ºi adevãr. 

Dã-Mi, Israele, dã-Mi, tatã, sã beau ºi sã Mã pot înþe-
lege cu tine ca ºi cu femeia samarineancã, fiule Israele. I-am
zis: «Dã-Mi sã beau din cofiþa ta». Iar ea a zis: «Tu eºti iudeu,
eu sunt samarineancã, ºi iudeii nu sunt prieteni cu samarine-
nii; cum zici Tu: „Dã-Mi sã beau“?». Iar Eu i-am zis: «De ai
fi cunoscut darul lui Dumnezeu ºi pe Cel ce-þi zice: „Dã-Mi
sã beau“, ai fi cerut tu de la El, ºi þi-ar fi dat apã vie». Lucram
peste ea ca sã-i deschid înþelepciunea ºi cunoºtinþa, cã era în-
þeleaptã, ºi ea Mi-a zis: «Doamne, fântâna e adâncã, ºi nici
n-ai vas ca sã scoþi apã. De unde ai Tu apa cea vie? Oare,
eºti mai mare ca pãrintele Iacov, de la care avem fântâna
aceasta din care a bãut el ºi fiii lui ºi turmele lui?». Atunci
i-am zis aºa: «Oricine bea din apa aceasta, iarãºi înseteazã
ºi iarãºi bea când înseteazã, dar cel ce bea din apa pe care
Eu i-o dau, apa Mea se face în el izvor de apã, care curge
spre viaþã veºnicã». Eu lucram peste ea cu izvorul cuvântului
Meu, ca sã înþeleagã cine sunt, cãci avea putere de credinþã ºi
de înþelepciune, iar ea a înþeles vorbirea Mea ºi a zis apoi:
«Doamne, dã-mi sã beau din aceastã apã, ca sã nu mai înse-
tez ºi nici sã mai scot apã de aici». ªi atunci am curãþit-o de
pãcatele pe care i le-am spus, ºi ea a vãzut în Mine un proo-
roc ºi M-a întrebat de închinare, cãci voia sã se închine lui
Dumnezeu ºi sã fie a lui Dumnezeu. Aºa a zis: «Pãrinþii noº-
tri se închinau pe muntele acesta, iar voi ziceþi sã ne închi-
nãm în Ierusalim». Ea voia sã priceapã cum sã se închine
Tatãlui, ºi Eu i-am descoperit închinarea cea adevãratã ºi i-am
spus: «Tu, femeie, sã crezi cã vine ceasul cã nici pe muntele
acesta, nici în Ierusalim nu vã veþi închina Tatãlui, cãci voi
vã închinaþi cãruia nu ºtiþi, iar noi ne închinãm Cãruia ºtim,
fiindcã din iudei este mântuirea. Dar vine ceasul când adevã-

raþii închinãtori se vor închina Tatãlui în duh ºi în adevãr,
cãci aºa închinãtori voieºte Tatãl. Dumnezeu este Duh, ºi
dacã I se închinã cineva, în duh ºi în adevãr trebuie sã I se
închine». Iar când femeia lua aminte la cuvintele vieþii, ºi-a
adus aminte de prooroci ºi a zis: «ªtim cã are sã vinã Mesia,
Care Se cheamã Hristos, ºi când va veni, ne va vesti nouã
toate». Iar când am auzit cã ea a vorbit despre Mine, i-am zis:
«Eu sunt Acela, Eu, Cel ce vorbesc cu tine». M-am descoperit
ei, ca sã ºtie cã am venit ºi cã o învãþ. ªi au venit ucenicii Mei
cu merinde ºi M-au vãzut cu ea ºi s-au mirat cã vorbeam cu
o femeie, dar nu M-au ispitit ce fac, iar ea a lãsat acolo cofiþa
ei ºi s-a dus în cetatea ei ºi le-a spus la mulþi sã vinã la fântâna
din Sihar, ca sã-L vadã pe Hristos. ªi au venit samarinenii la
fântânã cãtre Mine, ºi Eu n-am mai voit sã mãnânc, cãci uce-
nicii Îmi ziceau: „Mãnâncã, Doamne“. Dar mâncarea Mea
era atunci sã fac voia Tatãlui, Care M-a trimis din cer sã fac
lucrul Lui, ºi le-am zis de lucrul seceriºului ºi de plata celor
ce secerã, care primesc platã ºi strâng roadã spre viaþã veºnicã
ºi se bucurã împreunã cu cel ce seamãnã, cãci unul este semã-
nãtorul, ºi altul secerãtorul. Cel ce secerã nu este ca cel ce
seamãnã. Cel ce seamãnã, acela munceºte mult, iar cel ce se-
cerã intrã în munca celui ce seamãnã ºi se trudeºte peste hol-
da semãnatã, ºi bucuria celor doi este laolaltã, cãci la Dum-
nezeu este iubire, este platã peste secerãtori, cãci ei încheie
lucrul ºi strâng rodul spre viaþã veºnicã ºi se bucurã cu cel ce
seamãnã, secerãtorul cu semãnãtorul. 

Aºa au primit samarinenii pe Hristos, mãi Israele. Aºa
a fost venirea Mea spre ei, aºa ca ºi spre tine, Israele, cãci am
lucrat cuvântul vieþii, l-am semãnat peste femeia aceea care a
venit la fântâna din Sihar, ºi au venit acolo cei din Samaria,
au venit pentru credinþa cea mãrturisitã de femeie, ºi M-au
luat în casa lor, ºi au crezut pentru cuvântul Meu, nu numai
pentru cã le spusese femeia aceea credincioasã. Cuvântul
Meu este fântânã de apã vie, ºi cine bea din el, se face în el
izvor de apã, care curge spre viaþã veºnicã. O, ce frumoasã a
fost credinþa samarinenilor, cãci ei au crezut prin cuvântul
Meu, nu prin vederea puterii Mele dumnezeieºti, nu prin ve-
derea semnelor ºi a minunilor, ci prin cuvânt ºi prin credinþa
lor în prooroci ºi în pãrinþi. 

O, sã nu te superi, poporul Meu. Eu ºtiu cã tu ºtii
Scriptura, dar vin sã þi-o desluºesc ca sã ºtii tu de la Mine cu-
vântul ei, cuvântul Meu, mãi Israele, cãci prin aceastã Scrip-
turã vorbeam Eu atunci de cuvântul Meu de azi, care este
peste tine, de fântâna Mea de azi, cãci aºa am zis: «Cel ce va
bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac,
cãci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor care va
izvorî spre viaþã veºnicã». Izvorul sunt Eu, cãci cuvântul este
izvorul, aºa cum a zis femeia când a zis: «ªtim cã are sã vinã
Hristos, Care ne va învãþa toate. Dã-mi, Doamne, aceastã
apã, ca sã nu mai însetez!». 

Israele, Israele, duh ºi adevãr este Dumnezeu. Eu sunt
Duhul ºi Adevãrul; Eu, Cel ce am venit de la Tatãl, din Duhul
Sfânt ºi din Fecioarã, iar adevãraþii închinãtori se vor închina
întru Mine, Care sunt duh ºi adevãr. Spuneam atunci ucenici-
lor Mei: «Orice veþi cere de la Tatãl în numele Meu veþi
primi, cãci pânã acum n-aþi cerut în numele Meu. Acum ce-
reþi, ºi veþi primi în numele Meu, ºi nu zic cã Tatãl vã va da
în numele Meu, cãci Însuºi Tatãl vã iubeºte, pentru cã aþi
crezut în Mine, Cel ce am venit de la Tatãl». Aºa i-am spus
samarinencii: Duh este Dumnezeu, ºi cel ce se închinã Tatã-
lui, trebuie sã I se închine în duh ºi în adevãr, nu în muntele
de închinare sau în Ierusalim, ci în Hristos, Fiul Tatãlui, Care
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S-a fãcut duh ºi adevãr între oameni, precum este scris: «Cu-
vântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit între noi, ºi am vãzut
slava Lui, slavã ca a Unuia nãscut din Tatãl, plin de duh ºi de
adevãr». Cuvântul S-a fãcut trup, Duhul S-a fãcut adevãr, iar
adevãraþii închinãtori se închinã Tatãlui în duh ºi în adevãr, ºi
orice vei cere de la Tatãl în numele Meu ºi din Mine, Israele,
vei primi, fiule. De aceea îþi spun Eu mereu: Mi-e dor de
Mine în tine. De aceea îþi spun Eu þie cã vin mereu ºi te întru-
pez în trupul Meu cel sfânt, cãci Eu sunt Fiul înþelepciunii lui
Dumnezeu, ºi am venit sã Mã fac Dumnezeu în om, ca sã aibã
omul înþelepciune. 

Se duce lumea la Ierusalim sã se închine. Lasã, tatã, sã
se ducã unde vrea, iar tu, Israele, închinã-te în duh ºi în ade-
vãr, în numele Meu închinã-te Tatãlui, cã am pus peste tine
numele lui Dumnezeu ºi te-am închinat în numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh, te-am închinat lui Dumnezeu
când te-am nãscut din cuvântul Meu ºi te-am miluit ca pe un
întâi-nãscut, dupã cum este scris: «Domnul miluieºte pe po-
porul care se cheamã cu numele Sãu, pe Israel pe care cu
întâiul-nãscut l-a asemãnat». Închinã-te, Israele, în duh ºi în
adevãr, în Hristos, fiule scump, cã te-am numit Ierusalim, ce-
tate a odihnei Mele te-am numit. 

O, fii ai Ierusalimului, fiþi, tatã, închinãtori adevãraþi,
în duh ºi în adevãr, cã nimeni nu înþelege aceastã Scripturã
care nu este o bolborosealã, cum fac mulþi din cei ce se zic cã
sunt ai Domnului, cãci aceastã Scripturã este Hristos vestit de
El Însuºi, Duh ºi adevãr, cuvânt ºi trup, cãci Cuvântul S-a fã-
cut trup, ºi iatã minune mare la capãtul tainei cea în Hristos,
cãci trupul S-a fãcut cuvânt, ºi Se face cuvânt ºi Se împarte
oamenilor, Se împarte ºi nu Se desparte, Se rupe ºi Se împarte
ºi nu Se desparte, Se mãnâncã ºi nu Se împuþineazã, ºi sfin-
þeºte pe cei ce iau pe Mielul lui Dumnezeu spre viaþã veºnicã,
iar cel ce crede în Mine are viaþã veºnicã. Amin. 

O, iubitul Meu popor Israel, o, Ierusalime, am zis þie,
fiule, sã te duci pe calea sfintelor Scripturi, ca sã vezi ºi sã
crezi ºi sã înþelegi lucrarea cuvântului Meu, care vine din cer
ºi te hrãneºte pe tine azi, poporul Meu nãscut din cuvântul cel
venit pe nori pânã la tine, Israele. Am zis celor ce te pãstoresc
pe tine în Mine sã-þi desluºeascã lucrarea cuvântului Meu
care vine din Scripturi, fiule. Dar vin ºi Eu, vin sã-þi desluºesc
Scriptura cea despre adevãraþii închinãtori în duh ºi adevãr,
cãci Tatãl aºa închinãtori doreºte. Te doreºte Tatãl întru Mine,
poporul Meu iubit. Mã doreºte Tatãl în tine, Ierusalime
scump, cãci te-am numit Ierusalim, poporul Meu, nou Ierusa-
lim te-am numit, ºi voi aºeza peste tine o tainã mare ºi fru-
moasã, Ierusalime, o zi frumoasã între zilele cerului pe pã-
mânt, ºi ziua aceea se va numi «cetate a slavei», dupã cum
este scris cã «În zilele din urmã, muntele templului Domnului,
cetatea odihnei Domnului se va ridica peste vârful munþilor,
ºi multe popoare vor veni, ca râul vor veni ºi vor grãi: „Ve-
niþi, veniþi, popoare, sã ne închinãm casei Domnului, ca
Domnul sã ne înveþe cãile Sale ºi sã umblãm pe ele!“, cãci
din Sion va ieºi legea Domnului, ºi cuvântul lui Dumnezeu va
ieºi din Ierusalim, cetatea odihnei Domnului, cãci Domnul va
da legile Sale la popoare nenumãrate, ºi toþi vor zice: „Veniþi
sã umblãm în lumina Domnului!“. Ochii celor semeþi se vor
smeri, ºi numai Domnul va fi slãvit în ziua aceea, cãci Dom-
nul Savaot va avea ziua Lui», ziua Lui de slavã, iar ziua aceea
se va numi «cetate a slavei», dupã cum este scris despre ceta-
tea odihnei Domnului. Mi-e dor de ziua Mea de slavã, Ieru-
salime, poporul Meu, cãci Tatãl Se va slãvi în Mine, ºi de
aceea îþi zic: Mi-e dor de Mine în tine, ºi mereu vin sã te în-

trupez în trupul Meu cel sfânt, ºi nimeni nu ºtie ce este
aceastã tainã. 

Fiilor unºi în grãdina cuvântului Meu, vã voi da înþe-
lepciune, fiilor scumpi, ca sã daþi lui Israel priceperea ºi cre-
dinþa care vine din Scripturi, fiilor, cãci Eu sunt în voi duh ºi
adevãr, cuvânt ºi trup, trup ºi cuvânt sunt în voi ºi prin voi,
cãci aceastã tainã este lucrarea care vã poartã în sânurile ei,
în sânurile cerului. 

Israele, copile Israele, închinã-te Tatãlui în duh ºi în
adevãr, cãci Tatãl aºa închinãtori doreºte. Cu tine grãiesc nu
ca ºi cu femeia samarineancã. Cu tine grãiesc grãire înaltã ºi
desluºitã, cãci a venit ceasul adevãraþilor închinãtori în duh ºi
în adevãr, în Hristos, fiule mic, nãscut din cuvântul Meu cel
de azi. Sã nu uiþi, poporul Meu, cã Mi-e dor. Sã nu uiþi, fiule,
cã Mi-e dor de Mine în tine. Sã nu uiþi cã mereu Mi-e dor, sã
nu uiþi. Mi-e dor de duh ºi de adevãr în tine, ºi vor veni la tine
noroade însetate dupã Dumnezeu, aºa cum se duce lumea la
Ierusalim sã se închine. Dar lumea se închinã cãruia nu ºtie,
iar tu ºi cu Mine ne închinãm Cãruia ºtim, cãci tu ºtii de la
Mine ce este Scriptura Mea care spune despre închinãtorii cei
adevãraþi, care se închinã Tatãlui în duh ºi în adevãr, în Mine,
Israele, cãci Tatãl în Mine este. Eu sunt Cuvântul Tatãlui, cãci
Tatãl grãieºte în Mine, fiindcã Eu am venit sã fac voia Tatãlui,
a Celui ce M-a trimis. Aºa ºi tu, poporul Meu, sã faci voia
Mea, cãci Eu sunt în Tatãl, ºi de la Tatãl sunt Duh ºi adevãr
înaintea ta ºi în tine, fiule. 

O, fiilor unºi în grãdinã, vã binecuvintez înþelepciunea,
cãci am stat de vorbã cu voi la fântâna cuvântului Meu, iar
cuvântul Meu se va face din voi izvor de apã curgãtoare, din
care vor bea mulþi ºi se vor închina Tatãlui în duh ºi în adevãr,
cãci Tatãl aºa închinãtori doreºte. Amin, amin, amin. 

23 septembrie/6 octombrie 1996

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Pãstorul Cel bun este mângâierea oilor. Sfânta Virginia îºi þine
treaz poporul. Maica Domnului lasã acoperãmânt peste popor pe 

Fiul ei, Domnul Cuvântul. 

EE u sunt Pãstorul Cel bun. Eu sunt, Israele. Eu
sunt, fiule, Cel ce vin la tine ºi Mã fac cuvânt în

tine, cã vreau sã te întãresc pe temelia ta, fiindcã am venit din
cer de la Tatãl sã zidesc veacul cel nou pe care l-am promis
prin Scripturi. Eu sunt Pãstorul Cel bun. Pãstorul cel bun intrã
prin uºã în staulul oilor, ºi acestuia portarul îi deschide, ºi oile
ascultã de glasul lui, ºi el îºi cheamã oile pe nume ºi le paºte,
ºi oile merg dupã el, cãci cunosc glasul lui. Eu sunt uºa oilor,
ºi am ºi alte oi care nu sunt din staulul acesta, ºi trebuie sã le
aduc ºi pe acestea, ca sã audã glasul Meu ºi ca sã fie o turmã
ºi un pãstor, cã pentru aceasta M-a trimis Tatãl. Israele, Isra-
ele, pãstorul cel bun intrã, ºi portarul îi deschide, ºi oile as-
cultã glasul pãstorului, cãci pãstorul cel bun nu sare pe
deasupra. 

Sunt în porþi. Ridicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intre Pãstorul
Cel bun ºi ca sã-ªi pascã turma. Nu am venit singur, Israele.
Am venit cu sfinþii, fiule. Am venit cu mama Mea Fecioara ºi
cu sfinþii. Israele fiule, am venit cu Verginica, fiule Israele, cã
am fãcut din ea uºa prin care intram ca sã te pãstoresc ca un
Pãstor bun. Am venit cu uºa, am venit cu Verginica, în care
M-am sãlãºluit ca sã fiu uºã pentru oi, dupã cum este scris:
«De va intra cineva prin Mine, se va mântui ºi va intra ºi va
ieºi ºi pãºune va afla».
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Mã aºez cu pacea Mea înaintea ta ºi peste tine, po-
porule al cuvântului Meu. Am venit cu pãºune, tatã, am venit
cu masã cereascã la tine, cã vreau sã te vãd mâncând din
Mine, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt pe masa ta, Israele. Te hrã-
nesc din Mine, poporul Meu. Eu sunt Pãstorul Cel bun, fiule,
ºi te hrãnesc cu Mine, fiindcã pãstorul cel bun îºi pune viaþa
pentru oi, se dã jertfã pentru oi. Îmi pun trupul ºi duhul îna-
intea ta, ca sã mãnânci, poporul Meu, cãci Eu sunt trup ºi cu-
vânt pe masa ta. Pãstorul cel bun îºi pune viaþa pentru oi, nu
ca cel plãtit care, dacã vede lupul, fuge ºi lasã oile, ca un fur,
cãci cine nu intrã pe uºã, acela este fur ºi tâlhar pentru oi. 

Vin cu Verginica, Israele, cãci M-am fãcut în ea uºã
pentru tine, poporul Meu, ºi intru pe uºã la tine ºi te pãstoresc,
ºi acum intrã ea prin Mine la tine, ca sã te pãstoreascã cu
Mine, cu cuvântul sã te pãstoreascã, poporul Meu, cãci Vergi-
nica este cuvântul Meu, precum Eu sunt Cuvântul Tatãlui.
Verginica este trâmbiþa Mea, ºi Eu sunt trâmbiþa ei. Ea este
cuvântul Meu, ºi Eu sunt cuvântul ei. 

O, Verginico, Noi peste porþi nu sãrim, cã pãstorul cel
bun nu sare pe deasupra. Suntem în porþi, Verginico, ºi porta-
rii Ne aud ºi Ne deschid, ºi Noi intrãm. Intrãm cu sfinþii, cãci
Eu aºa vin, cã e vremea sã vin, sã vin cu sfinþii, dupã cum
scrie cã «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi». In-
trãm, Verginico, cu sobor de sfinþi, iar tu eºti trâmbiþa Mea,
trâmbiþa cea dinaintea arãtãrii slavei Mele, cãci când va trâm-
biþa al ºaptelea înger, se va vedea sãvârºitã taina lui Dumne-
zeu, ºi la aceastã arãtare lucrãm Noi, Verginico, dar omul
veacului acesta, înþeleptul veacului acesta nu ºtie, tatã, nu ºtie
tainele lui Dumnezeu. El ºtie alte taine, ºtie sã se uite la cele
ce am fãcut Eu ºi sã zicã la lume cã le-a fãcut el, cã le-a gãsit
el, ºi îºi paºte oile sale cu cele nefãcute de el, cãci el nu intrã
pe uºã, fiindcã Unul este Pãstorul Cel bun, Care intrã pe uºã
ºi nu sare pe deasupra. O, Verginico, trâmbiþa Mea, Eu te fac
cunoscutã pãmântului cã eºti trâmbiþa Mea, cãci am grãit prin
tine la început ºi am spus cã tu vei hrãni multe mulþimi cu pã-
ºunea Mea cereascã, ºi iatã, Eu te fac pe tine cuvânt peste
mulþimi, ca sã împlinesc fãgãduinþele Mele, ca sã ºtie mulþi-
mile ce înseamnã Scripturile ºi împlinirea lor. Tu eºti în Mine,
acesta este locul tãu, locul de unde grãieºti peste Israel, izvo-
rul de unde izvorãºte cuvântul tãu peste Israel. 

– EEEE u, Doamne, sunt purtatã de sânul Tãu, de
Duhul Tãu, cãci Tu eºti uºa pe care eu intru

ca sã-mi îngrijesc poporul ºi ca sã-l ai Tu de popor, cã nici un
pãstor care are oi nu voieºte sã-Þi dea Þie turma ºi munca;
zice cã e turma lui, munca lui, aºa zice. Dar eu zic ca Tine, cã
ºi Tu zici cã Îi dai Tatãlui munca Ta, turma Ta, ºi Te supui
Tatãlui cu tot cu agoniseala Ta, Doamne. Eu zic ca Tine,
Doamne, cã pentru Tine m-am trudit ca sã nasc în dureri acest
popor ºi ca sã ai, Doamne, popor, cã iatã, Îþi trebuie popor, ca
sã ai la ce sã vii pe pãmânt, ca sã-Þi sãvârºeºti taina Ta ce-
reascã despre care scrie în Scripturi, taina cea din veac
ascunsã ºi neºtiutã, dar acum ºtiutã, Doamne. Tu eºti taina,
Tu, Doamne, Cel ce ai venit de la Tatãl ºi din Fecioarã Om în-
tre oameni, Duh ºi adevãr, cuvânt ºi trup, trup ºi cuvânt,
Doamne, cãci astãzi eºti trup ºi cuvânt peste acest popor pe
care Þi l-am nãscut în dureri, Doamne. O, sã nu uiþi de dure-
rile mele, sã nu uiþi cã mi-am pus viaþa pentru oile acestui po-
por, Doamne, cãci pãstorul cel bun îºi pune viaþa pentru oi. 

Tu m-ai ajutat, Doamne, sã iubesc pe poporul Tãu, ºi
eu l-am iubit ºi de pe pãmânt, ºi îl iubesc ºi din cer, cã Tu ºi
acum mã ajuþi sã-l iubesc ºi sã-l pãstoresc, ca sã ai popor bine
crescut la venirea Ta cea mare, cea vãzutã, Doamne. Venirea
Ta e mare ºi acum, cã iatã cum vii, ºi eu vãd, Doamne, cãci

sunt în venirea Ta cu sfinþii, dar nu vãd ochii cei þinuþi încã sã
vadã pânã când ochii celor care vãd nu vor mai fi închiºi, cã
mare ºi slãvitã este venirea Ta cu sfinþii slavei Tale. Venirea
Ta e mare, Doamne; au trecut douã mii de ani peste ea. Veni-
rea Ta are douã mii de ani, ºi omul nu vede slava Ta cu care
ai venit ºi cu care eºti venit ºi pe care o vei lãsa sã se vadã,
dar omul nu înþelege ce înseamnã Dumnezeu. O, vino, Doam-
ne, cu minune mare pe pãmânt, ca sã înþeleagã omul ce în-
seamnã Dumnezeu! Vino, vino ºi Te fã vãzut ºi Îþi fã vãzutã
venirea, ca sã înþeleagã omul ce înseamnã Dumnezeu în cer
ºi pe pãmânt, de la început ºi pânã la sfârºit, dupã cum este
scris: «La început a fãcut Dumnezeu cerul ºi pãmântul», iar
la sfârºit este scris de cer nou ºi de pãmânt nou, Doamne, fã-
cute de Tine, cãci Tu eºti începutul ºi sfârºitul, Tu eºti Alfa ºi
Omega, Tu eºti Cel ce eºti ºi Cel ce erai ºi Cel ce vii, Doam-
ne. Eu sunt martorul Tãu din cer, precum am fost ºi pe pã-
mânt în vremea trupului meu cu Tine. Eu Te mãrturisesc po-
porului meu, ºi lumii Te mãrturisesc, Doamne. Mãrturisesc
taina Ta, Doamne, cã timp nu mai este; el a fost, dar nu mai
este, dupã cum este scris cã «Timp nu va mai fi, ci în zilele
când va grãi al ºaptelea înger, când va fi sã trâmbiþeze,
atunci sãvârºitã va fi taina lui Dumnezeu, aºa cum a vestit
prin prooroci». 

Eu am fost trâmbiþa cea dinaintea Ta, Doamne. Eu
Þi-am pregãtit calea Ta, calea cuvântului Tãu peste tot pã-
mântul. Pânã acum grãiai poporului Tãu pe care l-ai nãscut
din Duhul Tãu ºi din mine, din cuvântul Tãu în mine, Doam-
ne, dar acum grãieºti mulþimilor de pe pãmânt, cãci cuvântul
Tãu ºi glasul Tãu merg peste neamurile pãmântului, ºi taina
Ta se vesteºte întru sãvârºirea ei, întru venirea Ta, Doamne,
cãci sãvârºirea tainei Tale este venirea Ta peste pãmânt. O, Tu
eºti Cuvântul lui Dumnezeu, Tu eºti Cuvântul Tatãlui. Tu eºti
Cel ce ai venit de la Tatãl la oameni, din Duhul Sfânt ºi din
Fecioarã ai venit ºi Te-ai fãcut duh ºi adevãr, cuvânt ºi trup,
ºi iatã, din trup Te faci cuvânt, ºi eºti trup ºi cuvânt, cãci nu-
mele Tãu la cea de a doua Ta venire este: Cuvântul lui Dum-
nezeu. Tu eºti Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Care vii ºi
pãstoreºti ca sã-Þi aduni oile în staul, cã ai ºi alte oi care nu
sunt din staulul acesta, ºi voieºti sã le aduni ºi sã fie o turmã
ºi un pãstor. Iar eu îmi voi þine treaz poporul, ca sã Te poþi
face cuvânt în el, Doamne, cuvânt peste toate neamurile de pe
pãmânt, ca sã se audã pânã la toate marginile cã Tu pãstoreºti
ºi Îþi aduni oile în staul, ca sã fie o turmã ºi un pãstor. Amin. 

O, poporule al Domnului ºi al meu, auzi tu ce grãiesc
eu cu Domnul? Eu îþi aduc alifie pentru ochi, ca sã vezi pe
Dumnezeu întru venirea Sa, cã ai scris pe creºtetul tãu numele
lui Dumnezeu ºi numele cetãþii lui Dumnezeu, numele Nou-
lui Ierusalim care se coboarã din cer, de la Dumnezeu, ºi nu-
mele cel nou al Domnului. Numele cel nou este Cuvântul lui
Dumnezeu, acesta este numele tãu cel nou, poporul meu, ºi sã
lucrezi aceastã lucrare, Israele. Sã fii credincios, ca sã fii iesle
Cuvântului lui Dumnezeu, fiule Israele. Tu eºti ieslea în care
Se naºte Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Tatãlui, Care este
Fiul lui Dumnezeu, poporul meu. Eu vin cu Domnul, ºi mãr-
turisesc din cer peste tine, iar tu sã mãrturiseºti pe pãmânt
taina cea din veac ascunsã, pe care nici îngerii n-au ºtiut-o,
Israele. 

O, Israele, poporul meu, poporule copilul meu, sã se
întãreascã peste tine lucrul îngerilor pãzitori, iar tu sã întãreºti
la rândul tãu lucrarea îngeraºilor cei buni, ca sã vadã îngeraºii
tãi pãzitori faþa lui Dumnezeu, fiule din Israel. Dã-le de lucru,
Israele. Dã-i, fiule Israele, de lucru îngeraºului tãu cel pãzitor,
cã dacã are cu ce sã se ducã de la tine la Dumnezeu, se duce
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mereu ºi vede faþa lui Dumnezeu, precum scrie în Scripturi
despre cei ai cãror îngeri pãzitori vãd pururea faþa Domnului.
O, eu þi-am spus, fiule: «Vai de cel slab de înger!». Ce, oare,
înseamnã ce þi-am spus eu? O, sã nu fii sãrac de viaþã
duhovniceascã, fiule Israele. Tu sã fii mereu un copil care
pãzeºte ºi face mereu faptele lui Dumnezeu pe pãmânt, ca sã
se întãreascã în tine ºi lângã tine îngerul tãu cel pãzitor, cel
bun, îngerul Domnului, fiule. Nimic nu rãmâne fãrã sã nu
ajungã la Domnul, dar sã nu-i dai prilej îngerului rãu sã vadã
faþa Domnului ducându-se cu cele rele ale tale, cãci ziua ºi
noaptea el cautã sã ducã la Domnul pârã asupra ta, dupã cum
este scris, dar Domnul îl va arunca de la faþa Sa, cãci tu vei
sluji lui Dumnezeu ziua ºi noaptea, fiule scump, iar îngerul
cel pãzitor al tãu va vedea faþa Domnului ºi îþi va aduce pu-
tere ºi iubire de la Dumnezeu peste tine, ºi tu vei sta înaintea
Domnului tare de înger ºi nu slab de înger. 

Sã se întãreascã peste tine lucrarea sfinþilor, poporul
meu, cãci rugãciunile lor au înmulþit mila lui Dumnezeu pen-
tru tine, Israele. Dacã te rogi unui sfânt fãcând voia lui Dum-
nezeu, îi dai sfântului îndrãznealã la Domnul pentru cererile
tale, Israele. Roagã-te ºi la mine ca sã mijlocesc pentru tine la
Dumnezeu, cã sfinþii, Israele, mã au în faþa lor ºi se poartã
dupã mine pentru tine, poporul meu, ca sã fii tu ajutat ºi întã-
rit de sfinþi ºi de îngeri, fiule. Eu te ajut dupã statura ta, fiule.
Eu te mângâi sau te mustru dupã statura ta, ºi te rog, fiule, sã
stai bine aºezat în staturã duhovniceascã ºi sã fii tare de înger,
ca sã vadã îngerul tãu faþa lui Dumnezeu ziua ºi noaptea, pu-
rurea s-o vadã, cã el pe tine te duce înaintea lui Dumnezeu.
Stai înaintea lui Dumnezeu, fiule din Israel, stai bine ºi cu te-
mere de Domnul ºi cu luare-aminte la Domnul, fiule. Sã nu
treci pe lângã învãþãturile mele, sã nu treacã învãþãturile mele
pe lângã tine. Sã treci tu prin ele, ºi sã treacã ele prin tine, ºi
sã le faci fiinþã peste tine, ca sã fii tare de înger, fiule scump,
cãci îngerii, Israele, stau pe lângã tine ca sã audã cuvântul lui
Dumnezeu din gura lui Dumnezeu ºi din gura ta, poporul
meu, cãci la auzul cuvântului lui Dumnezeu se strânge cerul
ca sã asculte. Ia, fiule, binele ºi pune-l peste tine ºi lucreazã-l,
cãci cerul se strânge pe lângã tine ca sã-L vadã pe Dumnezeu,
cãci unde este Domnul, acolo este ºi cerul, poporul meu; unde
este stârvul, acolo vin vulturii ca sã se hrãneascã. 

Mergeau apostolii pe cale ºi vorbeau cuvântul lui
Dumnezeu, ºi Domnul S-a apropiat de ei ºi le-a tâlcuit Scrip-
turile cele despre El, ºi apoi S-a dus cu ei ºi a frânt pâinea ºi
S-a fãcut cuvânt ºi Trup pe masa lor, ºi apoi S-a dus întru
Tatãl, ca sã fie în Tatãl cu ei, cu apostolii, fiule. 

O, sã te îndeletniceºti cu cuvântul lui Dumnezeu, fiule,
sã-l iei ºi sã-l rumegi. Sã iei Scripturile cele de pânã acum ºi
pe cele de acum ºi sã grãieºti din ele, cã Domnul Se apropie
sã þi le tâlcuiascã, fiule. Vine Domnul sã tâlcuiascã Scripturile
cele de pânã acum ºi pe cele de acum, cãci Scripturile sunt fã-
cute de cuvântul lui Dumnezeu, rostit oamenilor care au fost
purtaþi de Duhul Sfânt, de cuvântul lui Dumnezeu, fiilor. 

Poporul meu, sã fii tare de înger, Israele, sã fii voia
Domnului pe pãmânt, ca sã Se apropie Domnul ºi sfinþii ºi în-
gerii, ºi ca sã coboare cerul pe pãmânt, ºi ca sã fie cerul vãzut
cu tine în zi cereascã, ºi sã vinã ziua Domnului, Israele. Ziua
Domnului este cu tine. Sãrbãtorile sfinþilor serbeazã cu tine,
Israele. Vine Domnul, fiule, vine sã serbeze în tine pe mama
Fecioarã, vine cu sobor de sfinþi ºi cu Fecioara mamã. 

Sã fie atenþie în porþi! Sã fie veghe înaintea cuvântu-
lui lui Dumnezeu, care vine sã se nascã în ieslea sa, în grãdina
sa. Domnul Se face cuvânt, sfinþii se fac cuvântul lui
Dumnezeu. 

O, fii ai grãdiniþei Domnului, staþi atenþi în porþi, în-
tãriþi veghea în porþi, vegheaþi venirea Domnului la Israel.
Viaþa voastrã este Dumnezeu. Vegheaþi peste viaþa voastrã, cã
ºi îngerii vegheazã, ºi sfinþii vegheazã, ºi Domnul vegheazã,
fiilor. Vegheaþi ºi voi, vegheaþi venirea Domnului la voi. Tot
poporul Israel sã vegheze venirea Domnului la poporul Sãu,
cãci din venirea Domnului la tine iau neamurile pãmântului
ca sã înveþe venirea Domnului pe pãmânt. 

Iar Þie, Doamne, Îþi dau slavã întru venirea Ta, din
mijlocul sfinþilor Îþi dau slavã, cã Tu eºti Cel slãvit de cer ºi
de pãmânt întru a Ta venire. Vino cu sfinþii, vino cu îngerii,
vino, Doamne, la Israel ºi fã-l tare de înger pe Israel, cã mare
este mila Ta ºi puterea Ta ºi bunãtatea Ta, bunule Pãstor. 

– EEEE u sunt Pãstorul Cel bun, Verginico. Cel bun
îºi pune viaþa sa pentru oi. Cel fur ºi tâlhar

este pãstorul care, când vede lupul venind spre oi, el fuge sã-ºi
scape viaþa sa. Eu sunt Cel bun, Care-ªi dã viaþa pentru oi,
Care-ªi dã Trupul ºi Duhul pentru hrana oilor, cã asta înseam-
nã cã Îºi dã viaþa pentru oi. Pãstorul Cel bun Se face hranã
pentru oi, Se face manã din cer pentru oi, ºi oile au pãºune ºi
cunosc gustul ºi glasul Pãstorului ºi merg dupã Pãstor. Eu
sunt Pãstorul lui Israel, Verginico. Eu sunt Pãstorul Cel bun,
ºi oile ascultã glasul cuvântului Meu. Amin. 

*
EE u sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Eu sunt Pãstorul

Cel bun, Care Mi-am pus viaþa pentru oi. Pãsto-
rul Cel bun nu sare pe deasupra ca sã intre în staulul oilor
sale. Eu sunt Pãstorul lui Israel, ºi porþile se ridicã, ºi Eu in-
tru, ca sã aibã Israel pãºune. 

Eu sunt pacea ta, Israele, poporul Meu, Eu sunt mân-
gâierea ta, ºi tu eºti mângâierea Mea, Israele. Ne adunãm lao-
laltã, Eu cu tine, ºi tu cu Mine, ca sã serbãm ziua cerului pe
pãmânt. Eu sunt ziua ta de serbare, Eu ºi cu cerul Meu de
sfinþi ºi de îngeri. Se mângâie cerul cu tine, poporul Meu. Tu
eºti mângâierea cerului, cãci cerul este plin de mângâiere
pentru tine. Duhul Sfânt Mângâietorul, pe Care Eu þi-L dau de
la Tatãl, primeºte-L ºi mângâie-te cu El, cã Eu la ai Mei L-am
fãgãduit încã de când M-am dus în Tatãl dupã ce M-am ridi-
cat prin înviere. Duhul Sfânt Mângâietorul, Duhul Adevã-
rului, Acela cuvinteazã peste tine din Mine, Acela ia din al
Meu ºi îþi vesteºte þie mângâiere, poporul Meu. Te-am nãscut
ºi te-am crescut din Duhul Sfânt Mângâietorul, Israele, ºi ca
un Pãstor bun te-am hrãnit cu viaþa Mea, cãci pãstorul cel bun
Îºi pune viaþa pentru oi, se face hranã pentru oi, se face pã-
ºune pentru oile Sale, se face mângâiere pentru oi pãstorul cel
bun. Am ºi alte oi care nu sunt din staulul acesta, ºi pe acelea
voiesc sã le strig, ca sã se adune în turma Mea, ca sã aibã
pãstor pe Pãstorul Cel bun, Care Îºi hrãneºte oile cu viaþa Sa,
ca sã aibã ele viaþã veºnicã, precum are Pãstorul Cel bun. O,
nici un pãstor de pe pãmânt nu-ºi pune viaþa pentru oi. N-o
pune nici pentru Dumnezeu, darã pentru oi nici atât n-o pune.
Numai Eu Mi-am pus viaþa Mea pentru oile Mele. 

Israele, Israele, îþi spun þie, poporul Meu, ca sã audã
turmele de pe pãmânt. Orice fel de turmã sã audã glasul Pãs-
torului Cel bun. Cel ce intrã prin uºã, acela este pãstorul oilor,
iar cel ce nu intrã prin uºã în staulul oilor, ci sare pe aiurea,
acela este fur ºi tâlhar. Pãstorul cel bun intrã prin uºã, ºi oile
ascultã glasul lui ºi merg dupã el, iar dupã un strãin nu vor
merge, ci vor fugi de la el, pentru cã nu cunosc glasul strãini-
lor. Eu sunt uºa, iar furul nu vine decât sã junghie ºi sã piardã,
cãci cel plãtit ºi cel ce nu este pãstor ºi ale cãrui oi nu sunt ale
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lui, fuge când vede lupul venind la oi, ºi lupul vine ºi risipeºte
oile. Cel plãtit nu are grijã de oi, ºi Eu voiesc sã adun oile risi-
pite, ºi va fi o turmã ºi un Pãstor, ºi ele nu vor pieri în veac,
ºi din mâna Mea nimeni nu le va rãpi, cãci Tatãl Mi le dã, ºi
nimeni nu poate sã le rãpeascã din mâna Tatãlui Meu, cãci Eu
ºi Tatãl una suntem. Eu sunt Pãstorul Cel bun, ºi Unul este
Pãstorul Cel bun, Care-ªi adunã oile într-o singurã turmã. 

E glasul Pãstorului Cel bun peste tine, popor al cuvân-
tului Meu, ca sã audã oile risipite ºi sã cunoascã glasul Pãsto-
rului Cel bun ºi sã se adune la pãºune, la glasul Pãstorului sã
se adune ºi sã se împlineascã o turmã ºi un Pãstor, precum
grãieºte Scriptura. Amin. 

Am venit la tine în zi de serbare, Israele. Mama Mea
Fecioara îºi aºterne peste tine ocrotirea sa, ca sã fii ocrotit de
ea ºi sã-þi fie mamã mama Mea, iar tu sã-i fii fiu, Israele, po-
porul Meu, precum Eu îi sunt Fiu. 

O, mamã, acoperã-l pe Israel, ocroteºte-l, ajutã-l ºi dã-i
mângâiere. Împarte-te lui Israel, ca sã aibã mamã fiii lui
Israel cel de azi. Cel de ieri nu M-a primit nici pe Mine, nici
pe tine, dar cel de azi Ne este casã ºi uºã ºi masã, ºi mângâiere
Ne este. Mângâie-l, mamã, pe Israel cel de azi, pe Israel cel
român, cã mare lucrare este sã fie Israel român. Mare lucrare
este sã fie român cel ce crede în Dumnezeu ºi în glasul lui
Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Împarte-te, mamã,
dã-i lui Israel mângâierea, împarte mângâierea ta peste el,
cãci Fiul tãu este în tine când te împarþi. 

– OO,Fiule iubit al Tatãlui ºi al meu, cãci aºa a
voit Tatãl cãutând spre smerenia roabei

Sale. O, Fiule scump, mare minune este sã fie Israel român,
cãci neamul român a început de la Tine, este nãscut din Tine,
din apã, Duh ºi sânge este nãscut, din trupul Tãu cel sfânt ºi
din Duhul Tãu a luat trup ºi duh, ºi s-a fãcut neam cu Tine ºi
cu mine, Fiule, ºi a fost închinat în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, ºi iatã, acum pãmântul român este împã-
rãþia cuvântului Tãu, care este asemenea aluatului unei femei,
pe care femeia, luându-l, l-a ascuns în trei mãsuri de fãinã
pânã ce s-a dospit totul. Slavã Þie, Fiule iubit, cã mã aºezi în
faþa poporului Tãu, cãci Tu eºti cuvântul meu. 

Eu sunt cuvântul Fiului meu, Israele român, cãci Fiul
meu mi-a poruncit sã împart peste tine duhul mângâierii, po-
por iubit de Fiul meu. Eu te acopãr cu harul meu, care este
Fiul meu. Eu te acopãr cu mantia mea cereascã ºi te ocrotesc
ca ºi Fiul meu, Israele scump. Tu, fiule Israele, sã nu uiþi cã
neamul român este pildã despre împãrãþia cerurilor, pe care
Dumnezeu voieºte s-o arate în fiinþa ei peste România, cãci
þara aceasta a fost din trei þãri întru una, iar sãmânþa Fiului
meu a fost pusã la crescut ca aluatul unei femei, pe care fe-
meia l-a ascuns în trei mãsuri de fãinã pânã ce s-a dospit totul
ºi s-a fãcut unul. 

O, popor al Fiului meu, mi-a pregãtit Fiul meu zi de
bucurie, zi de serbare în mijlocul tãu, ºi mi-a dat bucurie
deplinã sã mã fac peste tine cuvânt în numele Lui, ca sã te
mângâi, ºi ca ºi eu sã mã mângâi cu tine. Duhul mângâierii
Fiului meu îl pun peste tine, ºi sã pui ºi tu peste cei din cer
duh de mângâiere, popor al cerului pe pãmânt, cãci tu duci
greul vremii, ºi Domnul ºtie cã tu duci greul vremii pe pã-
mânt, ºi vine cerul cu duhul mângâierii la tine, vine cu cuvân-
tul mângâierii, vine cerul la tine ºi te mângâie pe pãmânt, po-
por al Cuvântului lui Dumnezeu, Care este Fiul meu. Sã nu te
temi, sã nu te temi, popor iubit de Dumnezeu. Tu sã nu uiþi cã
Tatãl datu-I-a Fiului meu toatã puterea în cer ºi pe pãmânt, ºi
din aceastã putere a dat ºi celor ce sunt ai Lui, ca sã calce

peste ºerpii ºi peste scorpiile care muºcã pe pãmânt, dar nici
o vãtãmare nu vor face acestea la cei ce au putere de la Dum-
nezeu ca sã le calce ºi sã le striveascã. Tu sã stai în duhul cre-
dinþei, tu sã te hrãneºti cu duhul mângâierii cereºti, cã vremea
apasã pe pãmânt, ºi tu sã fii mai tare ca vremea care apasã,
tare ca Fiul meu, Care este întru tine, fiule din Israel. Tu sã
stai în Fiul meu, numai aºa sã stai, numai aºa sã poþi, aºa cum
zicea apostolul cã poate totul întru El, în Fiul meu. Locul tãu
sã fie în Fiul meu, Care te întrupeazã mereu în trupul Lui cel
sfânt, din care ia Duh ºi adevãr ºi te hrãneºte pe tine pe pã-
mânt, ca sã fii din cer pe pãmânt, ca sã fii din Fiul meu, Care
este din cer ºi Care-þi este þie acoperãmânt. Acesta este aco-
perãmântul pe care l-am slobozit din vãzduh peste apostoli.
Fiul meu este acest simbol, Fiul meu este acoperãmântul tãu
în care stai ºi te adãposteºti, popor iubit. Te acopãr cu Fiul
meu. Ia acest cuvânt-simbol ºi fii credincios în cuvântul cel
tainic, cãci puterea mea e Fiul meu, precum El este puterea ta
cu care El te-a încins ca sã ai putere din puterea Lui, popor al
Fiului meu. 

Cere, ºi vei primi, cere duh de credinþã, Israele. Cere
viaþã veºnicã ºi sã nu se împuþineze aceastã avere a ta. Ia duh
de mângâiere, care în dar se dã. Ia, ºi te aºeazã în staturã du-
hovniceascã ºi cereascã. Ia, Israele, ca sã ai îndrãznealã la
Dumnezeu. Cautã mereu sã arãþi bine-crescut; cautã, fiule ºi
fiicã din Israel. Statura ta duhovniceascã, Israele, sã-L arate
pe Hristos pe pãmânt, ca sã fie vãzut de oameni, ºi sã înþelea-
gã oamenii venirea Fiului meu în om pe pãmânt. 

O, fiice din Israel, luaþi pe voi hainã cereascã, luaþi veº-
mântul Fiului meu, luaþi veºmântul meu ºi fiþi cereºti pe pã-
mânt, ca sã fie cerul în voi pe pãmânt, ca sã faceþi pace între
om ºi Dumnezeu, precum am fãcut eu. Ce fericitã eram eu pe
pãmânt cu Dumnezeu! Luaþi în voi fericirea mea ºi aveþi grijã
de Fiul meu pe pãmânt, precum am avut eu. Eu pentru El am
trãit ºi trãiesc. Aºa ºi voi sã faceþi. Fiul meu este Cel mai
frumos între oameni, ºi este Fiul Tatãlui, Dumnezeu ºi Om
este. Fiul meu S-a dus la Tatãl ºi a rãmas cu oamenii prin cei
iubiþi ai Lui pânã la acest sfârºit al timpului omului. 

O, fiice din Israel, luaþi aminte la pasul vostru pe pã-
mânt. Bucuraþi cerul ºi pãmântul, ca sã aveþi bucurie ºi duh
de mângâiere de la Domnul. Beþi din izvorul vieþii ºi iubiþi
viaþa cereascã pe pãmânt ºi izvorâþi din voi viaþa Domnului ºi
viaþa mea, ca sã aibã viaþã pãmântul ca ºi în cer, ºi sã se arate
cer nou ºi pãmânt nou înaintea venirii cea vãzutã a slavei Fiu-
lui meu. Am zis cã voi veni ºi vã voi învãþa viaþa. Viaþa este
Fiul meu, ºi voi veni ºi vã voi învãþa. 

O, Fiule al Tatãlui ºi al meu, mã întorc în Tine, cã am
mângâiat pe poporul Tãu ºi îl voi mai mângâia, dupã voia Ta,
Fiule.

– SSSS ã fii slãvitã de Israel, mamã. Sã fii mãritã
de viaþa lui Israel, cãci viaþã îi dãm, ca

sã aibã pe pãmânt, cã greu e pe pãmânt, ºi Israel duce greul,
mamã, dar Eu îi mãresc credinþa ºi mângâierea peste el, ca
sã aibã putere poporul Meu. Sã fii slãvitã de Israel, mamã, ºi
sã-l ajuþi cu toate cele ce ai din Mine, precum ºi Eu îl ajut ca
sã-l am. E sãrbãtoarea ta, mamã, ºi te serbez cu Israel, ca sã
te bucur. Bucurã-te, cã bucuria va fi plata cea mare pe care
o vom pune peste poporul celor credincioºi ai Noºtri.
Bucurã-te, mamã Fecioarã, cã ºi tu M-ai bucurat bucurând pe
poporul Meu cu duhul mângâierii. 

Iar tu, Israele, sã stai înaintea Mea, cã Eu te hrãnesc din
Mine, fiule Israele, ºi te ajut sã cunoºti tainele Mele cele de
nepãtruns, ca sã fii mângâiat cu ele, poporul Meu, sã te mân-
gâi tu cu cele ce nu s-au suit la mintea omului, cãci tainele
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Mele sunt ascunse în ele, Israele, în Mine ºi în tine, cãci Eu
sunt în tine cu tainele Mele ºi cu lucrarea lor ºi cu mângâierea
care vine din ele peste tine, ca sã fii tu taina Mea între tainele
Mele cele cereºti pe pãmânt, Israele, taina Mea. 

Eu sunt cu sfinþii ºi cu mama Mea Fecioara, ºi cu
Verginica sunt în tine, Israele, ºi serbez cu tine serbare de cer
nou ºi de pãmânt nou, care vor dãinui înaintea Mea. 

O, poporul Meu, sã te îndeletniceºti bine sã stai înain-
tea Mea, ºi sã cauþi sã cunoºti taina ta, cãci tu eºti tainã în
Mine, poporul Meu. Eu te port în Mine, cã pe pãmânt e greu
pentru tine, ºi Eu te port în Mine ca sã poþi fi, poporul Meu.
Eu suflu mereu peste tine din Mine ºi te am ca pe o tainã
scumpã, dar sã fii umilit ºi aplecat înaintea Mea, cã Eu sunt
Pãstorul tãu, ºi tu eºti supusul Meu. Stai supus în Mine, cã ºi
Eu tot aºa stau în Tatãl, ºi vei fi asemenea Mie în iubirea ta.
Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1996

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Iubirea de Dumnezeu Îl mãrturiseºte pe Domnul, ºi este putere în
om. Sfiala sfântã este blândeþe. Rugãciune cãtre îngeraºul pãzitor.
Pacea sufletului Îl odihneºte pe Domnul. Binecuvântarea peste 

corãbiuþa cea nouã. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
aºa cobor Eu la Israel. Eu sunt Domnul lui Israel.

Amin. Cobor cu glas dulce ºi cu grai dulce, cobor în cartea lui
Verginica, cobor cu Verginica în cartea ei, cã ea se face carte
în Israel. 

Eu aºa þi-am spus, Verginico, sã te faci carte, tatã, ºi sã
fii cu poporul aºa cum Eu sunt cu el ºi îl pãstoresc ca un
pãstor bun. Iatã, lucrãm, Eu în tine, ºi tu în Mine, cã mereu
trebuie hrãnit acest popor. Israel nu mai poate fãrã hranã din
cer, cãci celui ce crede în Mine trebuie sã-i dau apã vie, îi dau
izvor care izvorãºte spre viaþã veºnicã, din care mulþi vor bea
ºi vor avea viaþã veºnicã. Eu sunt viaþa veºnicã, Verginico. Eu
sunt mântuirea ºi iubirea, ºi nu înþelege nimeni atât cât ar fi
sã înþeleagã pe Dumnezeu. Cel ce crede în Mine are viaþã
veºnicã, ºi viaþa veºnicã Eu sunt. Omul nu ºtie ce este mân-
tuirea, cã dacã ar ºti, ar cãuta-o, Verginico. Dar, oare, Israel
ºtie ce este mântuirea? Cine ºtie ce este mântuirea, acela o
cautã ºi o gãseºte ºi o pune peste el ºi o ia în el, ºi din ea se
face izvor de apã vie, care curge din gura lui spre viaþã veºni-
cã peste mulþi, Verginico. O, sã-þi aduci aminte ºi sã-ºi aducã
poporul aminte cã Eu am spus în cartea acestei lucrãri cã tu
sã te pãstrezi pentru Mine, fiindcã va fi sã hrãnesc prin tine
mulþimi multe cu cuvântul Meu, Verginico. ªi iatã, toate trec
ºi nu mai sunt, dar cuvântul Meu vine ºi se împlineºte ºi rã-
mâne împlinit în fiinþa sa, iar fiinþa sa nu are sfârºit. Toate trec
ºi nu mai sunt încã de la fãcutul lor, cãci cele ce nu sunt
veºnice, acelea nu sunt. Veºnic e numai Dumnezeu ºi viaþa Sa
ºi mântuirea Sa cu fiii ei, Verginico. Veºnice sunt toate cele ce
se nasc din lucrarea mântuirii, dar omul nu ºtie ce este mân-
tuirea, cãci cel ce ºtie ce este ea o pune peste el ºi o ia în el ºi
stã ceas de ceas în ea, în lucrarea mântuirii, Verginico. 

Cobor cu glas dulce ºi cu grai dulce, cu grai mântuitor
cobor ºi îþi fac intrare în Israel, Verginico. Tu eºti trâmbiþa
Mea, tatã, ºi pe tine trebuie sã te cunoascã ºi sã te audã tot pã-
mântul când suni, cã e scris cã trâmbiþele sunã, ºi Domnul
vine la trâmbiþa cea care vesteºte sãvârºirea tainei lui Dum-
nezeu pe pãmânt ºi în cer, cã scris este în Scripturi: «Domnul
dumnezeilor a grãit ºi a chemat pãmântul. Domnul strãlucit

va veni ºi nu va tãcea; chema-va cerul de sus ºi pãmântul, ca
sã judece pe poporul Sãu. Ascultã, poporul Meu, ºi îþi voi
grãi þie, Israele, ºi îþi voi mãrturisi cã Eu sunt Dumnezeul tãu,
amin». Iatã, Israele, aºa scrie în Scripturi, fiule Israele, ºi Eu
trebuie sã împlinesc Scripturile, fiule. 

Verginico, Verginico, tu M-ai ajutat la împlinirea
Scripturilor, tatã. Sã Mã ajute ºi poporul tãu, cã Eu sunt Dum-
nezeul lui, Verginico.

– OO,ce dulce e glasul Tãu ºi graiul Tãu, Doam-
ne, cã Tu aºa m-ai îmbiat mereu de am

fãcut voia Ta pe pãmânt, cãci Tu când împlineºti Scripturile
Tale, lucrezi cu mãrire, lucrezi cu tainã mare ºi cu mãrire de
tainã, Doamne. O, ce dulce e glasul Tãu ºi graiul Tãu, cã aºa
ai grãit ºi samarinencii când ai fãcut-o sã bea din apa Ta cea
vie ºi sã fie vie, ºi din ea sã curgã viaþã de izvor veºnic spre
viaþa multora, Doamne. Aºa ai lucrat ºi peste mine, ºi m-ai
fãcut izvor de apã vie, cãci Tu ai izvorât din mine peste cei ce
veneau sã Te audã, Doamne. ªi izvorul Tãu era dulce în glas
ºi în grai, cã Tu erai izvorul, Tu erai Cuvântul izvorâtor de
apã vie, Tu erai apa vie, precum ºi acum eºti curgând, cãci Tu,
Cel ce eºti, curgi, Doamne, curgi din cer ca un râu de viaþã
veºnicã. O, cã Tu eºti râul vieþii, Tu eºti totul, Doamne, cãci
toate cele veºnice Tu eºti, Doamne. Toate în Tine sunt, bunule
Pãstor, dulce Pãstor în glas ºi în grai. 

Eu sunt trâmbiþa Ta, Doamne, cã Tu aºa ai voit. 
O, luaþi aminte neamuri de pe pãmânt! Sunã trâmbiþa

lui Dumnezeu sã se adune la fântânã cei ce vor sã bea din iz-
vorul mântuirii, cãci Domnul este în cer ºi pe pãmânt. Dom-
nul dumnezeilor a grãit ºi a chemat pãmântul. 

Israele, Israele, Domnul Se face cunoscut neamurilor
pãmântului prin trâmbiþa Sa, ºi tu sã fii popor destoinic, cã eu
mereu te voi învãþa legile vieþii, ca sã umbli tu pe ele, Israele,
ºi sã-L mãrturiseºti pe Dumnezeu, cã aceasta este iubirea de
Dumnezeu: mãrturisirea Lui, fiule Israele. 

O, fii ai grãdinii cuvântului, voi sunteþi porþile pe care
intrã Domnul în grãdinã ºi la Israel, ºi iatã, intrã Domnul cu
cuvântul Sãu pentru toate neamurile pãmântului. Domnul Cel
tare ºi puternic; Domnul Cel tare în rãzboi; Domnul puterilor;
Împãratul slavei intrã pe porþi! Ridicaþi-vã, ca sã intre Dom-
nul slavei pe porþi, cã vine Domnul din cer pe pãmânt ºi
cheamã pãmântul, ºi grãieºte cu glas dulce. Domnul intrã cu
graiul Sãu în cartea Sa. Trece Domnul din carte în carte, ºi se
întocmesc cãrþile ºi se deschid. Intrã Domnul în cartea Sa ºi
iar vine cu mine în cartea mea, ºi se lucreazã taina lui Dum-
nezeu spre sãvârºirea ei. 

Eu, Doamne, am vestit porþile sã deschidã cartea Ta, ca
sã intri ºi sã Te faci cuvânt, ºi iar voi grãi cu Tine peste grã-
dina mea, peste fiii mei ºi peste Israel, ºi îi voi învãþa legile
vieþii, cãci voiesc sã aibã viaþã în numele Tãu, ºi sã fie fii des-
toinici întru venirea Ta, cã minunatã este venirea Ta, ºi vo-
iesc, Doamne, sã facem din aceºti fii minune din minune, cã
minunatã este venirea Ta pe pãmânt, Doamne. 

Grãiesc vouã din Domnul, fiilor, din Domnul ºi din
locaºul meu, cãci cerul are porþi de intrare, iar cei din cer îºi
cunosc porþile ºi intrã ºi ies, ºi iar intrã pe porþi. Amin. 

– OO,Verginico, întãreºte-þi intrarea, tatã, întã-
reºte-þi poarta, cã dacã tu intri, intru ºi Eu;

ºi dacã Eu intru, intri ºi tu, ºi lucrãm, Verginico. ªi acum pe
porþi intrãm în cartea Mea, cã Mã vestesc Mântuitor, ca sã ºtie
Israel, ºi din el sã ºtie tot pãmântul, sã ºtie ce este mântuirea. 

Pace þie, Verginico, þie ºi poporului tãu! ªi iar vom
lucra în cartea ta, spre sãvârºirea tainei lui Dumnezeu. Amin. 
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*

EE u sunt Mântuitorul tãu, Israele. Eu vin la tine cu
glas dulce ºi cu grai dulce, ºi din grãirea Mea cu

tine ia ºi se hrãneºte mult norod care Mã cautã, cã lume multã
ºtie cã Eu petrec cu tine ºi grãiesc în tine, poporul Meu Israel.
M-am vestit lumii, fiule Israele, cã fântâna cuvântului Meu
s-a vãrsat peste pãmânt ºi se adapã mult norod cu apa cea vie
care se face izvor în cel ce bea din ea. 

Te învãþ, poporul Meu, te învãþ viaþa veºnicã, fiule, te
învãþ sã fii voia Mea pe pãmânt, dar mai presus de aceasta te
învãþ sã Mã iubeºti, cã am nevoie de iubire ºi am nevoie de
mângâiere. Sã ºtii, mãi Israele, cã nu e tot una; sã ºtii cã una
este sã faci voia Mea, ºi alta este sã Mã iubeºti. O, nu e tot
una. Ai grijã sã Mã crezi ce-þi spun. Una este sã lucrezi pentru
mântuirea ta, ºi alta este sã-L iubeºti pe Mântuitorul tãu din
tot cugetul ºi sufletul tãu, din toatã inima ºi virtutea ta.
Aceasta din urmã este lucrare mare, fiule. Te învãþ, poporul
Meu, sã fii voia Mea, dar mai cu dor doresc sã te deprind sã
Mã iubeºti. Iubirea de Dumnezeu te face sã-L mãrturiseºti pe
Cel iubit, te face sã-L doreºti umplându-te de dor. Cel ce iu-
beºte pe Dumnezeu se face vas dulce, vas blând ºi plin de
umilinþa duhului, se face glas dulce ºi grai dulce, se face
blând ºi smerit cu inima, ca sã semene cu Cel iubit, ºi iatã,
una este sã faci voia lui Dumnezeu din datorie sau din teama
de a nu fi pedepsit de fapta ta, ºi alta este s-o faci din iubirea
ta de Dumnezeu. 

Lucrarea Mea cu tine a fost iubirea Mea de tine, Isra-
ele. M-am þinut dupã tine, tatã, M-am þinut cu multã iubire
dupã tine, fiindcã te-am iubit. Te-am iubit ca sã te înveþi din
iubirea Mea sã Mã iubeºti ºi tu, poporul Meu, ºi sã te þii ºi tu
dupã Mine ºi sã Mã doreºti cu tine. Eu te-am vrut sã arzi de
iubire, cã n-ar fi fost o putere mai mare pe pãmânt ca sã do-
boare orice fel de rãu. Puterea care vine de la iubirea de Dum-
nezeu este cea mai mare putere în om. Iubirea de Dumnezeu
te face tare, fiule, ºi nu este fericire mai mare în om ca iubirea
de Dumnezeu. O, fericitã este sluga care-ºi iubeºte stãpânul,
fericit este copilul care iubeºte pe Mântuitorul sãu, dar omul
nu ºtie ce este mântuirea, cã dacã ar ºti ce este ea, ar cãuta-o
ºi ar gãsi-o ºi ar pune-o peste el, ºi nici un rãu nu i-ar face rãu
unui aºa om. 

O, ce bine e sã fii credincios Mântuitorului tãu ºi sã-L
iubeºti! Chiar ºi de la fire se poate învãþa aceastã lucrare. Iosif
cel vândut ºi care a fost cumpãrat ºi dus în Egipt s-a supus
stãpânului sãu ºi nu i-a fãcut nici un rãu stãpânului. El a þinut
la cinstea stãpânului sãu chiar dacã a fost sã sufere pentru cã
nu s-a învoit duhului rãu, care voia sã calce peste cinstea stã-
pânului sãu. A suferit cu iubire ºi cu rãbdare ºi s-a dovedit cu-
rat ºi credincios ºi iubitor de stãpân. ªi dacã stãpânul sãu l-a
gãsit curat ºi iubitor, ºi-a pus încrederea în el ºi i-a dat împã-
rãþia pe mâna sa, cã avea Iosif mare înþelepciune. O, bine este
sã fie omul deºtept, cã acela ºtie sã iubeascã pe Stãpânul sãu,
pe Mântuitorul sãu. Iosif era curat ºi faþã de Dumnezeu, ºi
faþã de stãpânul sãu. El era deprins cu iubirea ºi cu înþelepciu-
nea iubirii, ºi fericitã este sluga care-ºi iubeºte stãpânul, fe-
ricit este copilul care iubeºte pe Mântuitorul sãu. 

Fericiþi cei blânzi, cã aceia vor moºteni pãmântul. Dar
ce este blândeþea, fiule Israele? Roagã-te, Israele, roagã-te cu
glas dulce ºi cu grai dulce, roagã-te Mântuitorului tãu sã te
umple de blândeþea Sa, ca sã fii copil blând în glas ºi în grai
ºi în iubirea ta de Dumnezeu, cã Eu cu atâta blândeþe te pãs-
toresc ºi cu atâta rãbdare te aºtept sã arzi de iubire ºi sã lu-

crezi în chip minunat, ca un fiu al iubirii! Dar ce este blânde-
þea, fiule? Omul blând e plin de pace în suflet. Omul blând
are umilinþã în lucrarea sa, ºi cu ea face înviere în om, îl face
pe om sã-L iubeascã pe Dumnezeu. Umilinþa atrage pe om ºi
pe Dumnezeu lângã tine, fiule blând. Umilinþa te face sã iu-
beºti pe Dumnezeu, te face blând ºi smerit cu inima. Blânde-
þea este umilinþa glasului ºi a graiului. Roagã-te, fiule, cu glas
dulce ºi cu grai dulce, cã acest fel de rugãciune e tare prin
blândeþea ei ºi Îl face pe Domnul blând spre tine, pe Domnul
Cel blând ºi smerit cu inima Îl atrage spre tine. Sã ºtii, mãi
Israele, cã blândeþea trebuie sã fie curatã, fiule. Sã ºtii, tatã,
cã Eu nu iubesc pe cel ce se preface blând. Sã ºtii, fiule, cã
Eu iubesc pe cel blând cu inima, cã acela ºtie ce este iubirea,
ºtie ce este mântuirea ºi o cautã ºi o gãseºte ºi o pune peste
el, ºi se vede cã o pune peste el iubind pe Dumnezeu cu mare
iubire, întru curãþenie de inimã ºi de blândeþe sfântã. Sã ºtii,
poporul Meu, cã sfiala sfântã este blândeþe, ºi nu orice sfialã
este blândeþe. 

Te învãþ, poporul Meu, sã fii iubire pentru Mine, iubire
plãcutã Mie, poporul Meu iubit. Roagã-te, fiule, cu glas dulce
ºi cu grai dulce, cã e vremea rugãciunii, poporul Meu. De
aceea se roagã sfinþii ºi aleargã pentru tine ºi dupã tine, ºi ni-
meni dintre cei cereºti nu mai stau întru cele cereºti, ºi sunt
lângã voi, pe pãmânt, fiilor, ºi vor sã petreacã petrecere ce-
reascã pe pãmânt cu voi, ca sã vã deprindã cu viaþã cereascã
pe pãmânt, cãci voi sunteþi fiii cuvântului lui Dumnezeu care
vine la fii. Te învãþ sã Mã iubeºti ºi sã Mã mãrturiseºti, fiule.
Te învãþ sã fii blând, cã umilinþa glasului ºi a graiului lucreazã
duh de înviere peste cel care primeºte mãrturisirea ta prin
care mãrturiseºti pe Cel iubit, pe Mântuitorul tãu, fiule. Te în-
vãþ ca sã ia ºi noroadele învãþãturã, cã omul nu ºtie ce este
mântuirea. O, ce mult norod umblã din loc în loc ca sã-ºi
caute ºi sã-ºi afle mântuirea, dar nu ºtie ce este ea! Mântuirea
sunt Eu, ºi sunt pretutindeni cu ea, dar omul nu ºtie ce sã
caute ºi cum sã caute. Nici omul care s-a aºezat în nume de
slujitor al Meu, de slujitor al mântuirii omului, nici acela nu
ºtie mântuirea, de vreme ce n-o cautã ca s-o punã peste el ºi
sã se cunoascã dacã o pune. Dar tu, Israele, poporul Meu, tu
sã Mã iubeºti, fiule, cãci mântuirea este sã fii cu Dumnezeu
strâns unit ºi îmbrãþiºat cu El în iubire, ºi mãrturisit de tine cu
glas dulce ºi cu grai dulce înaintea Sa ºi înaintea oamenilor,
ca sã vadã cerul ºi pãmântul cât Îl iubeºti tu pe Mântuitorul
tãu, Care este mântuirea ta. Mântuirea sunt Eu purtat de om,
de glasul ºi de graiul omului; sunt Eu mãrturisit de cuvântul
ºi de viaþa ºi de fapta credinþei celui ce crede în Mine ºi prin
Mine. Cel ce crede în Dumnezeu prin Mine, acela ºtie ce este
mântuirea ºi se face una cu Mine, cu Mântuitorul lui, cu viaþa
Mea în el ºi prin el, poporul Meu, cu cuvântul Meu în glasul
ºi în graiul lui mereu, mereu, poporul Meu. 

O, Israele, îndulceºte, tatã, rugãciunea ta spre Mine.
Pune în ea miere ºi lapte, ca sã mãnânc ºi Eu din fructul tãu,
Ierusalime, pãmânt al doririlor Mele. Sã crezi în Mine prin
iubirea ta, prin lumina ta, prin ascultarea ºi trãirea ta, cã nici
o jertfã nu e mai mare ca iubirea ta pe care Mi-o dai ca sã Mã
iubeºti cu ea, poporul Meu. Fã-te liber faþã de firea ta ºi stai
în Mine, fiule scump, ca sã nu mai fie nici o rupturã între ceea
ce eºti ºi ceea ce ai fi prin iubirea ta de Dumnezeu. Ierusali-
me, uneºte, tatã, cerul cu pãmântul în iubirea ta, chiar dacã ar
fi sã osteneºti iubindu-Mã pe Mine, cã Eu îþi voi plãti înaintea
îngerilor ºi a oamenilor, fiule Israele. Sã porþi veºnicia pe
chipul tãu, sã învieze iubirea Mea peste tine ºi sã lucreze din
tine spre Mine mereu, mereu, o, fiu al iubirii, cã voiesc sã
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scriu pe creºtetul tãu „iubire“, cãci iubirea este Hristos, Mân-
tuitorul tãu, poporul Meu. Eu sunt peste tine cu glas dulce ºi
cu grai dulce, iar cel ce Mã iubeºte pe Mine se face vas dul-
ce, glas dulce, grai dulce, vas blând se face, blând ºi smerit cu
inima, ca sã semene cu Cel iubit. Te învãþ sã Mã iubeºti ºi sã
Mã mãrturiseºti, fiule scump, cã nu e tot una sã faci voia Mea
ºi, iarãºi, sã Mã iubeºti. O, Israele scump, sã Mã iubeºti, sã
Mã iubeºti, poporul Meu, fiul Meu întru care binevoiesc. Sã
Mã iubeºti, ca sã Mã fac Eu voie a Mea în tine, ºi sã Mã
iubeºti fãcând voia Mea ºi cuvântul Meu fãcându-l duh ºi
adevãr în tine, cãci Duh ºi adevãr sunt Eu în cel ce se închinã
Tatãlui întru Mine. 

Te pecetluiesc cu pecetea viului Dumnezeu, în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi pun peste tine legea
iubirii de Dumnezeu, Israele iubit, ºi sã te gãsesc în ea mereu;
mereu sã fii gãsit în ea, cãci cerul vine mereu la tine. Vine
iubirea la tine ºi se face iubire în tine, ºi tu vei fi cel iubit de
Mine, iar Eu voi fi Cel iubit de tine, popor iubit de Dum-
nezeu. Amin. 

*
ªªªª i din cartea Mea vin iar în cartea ta, Verginico.

Vin cu tine, tatã, vin mereu în cartea ta cu tine, cã
aºa þi-am fãgãduit. Pune, tatã, apã la rãdãcina copãceilor tãi,
cã tu eºti un grãdinar iscusit în Mine, Verginico. Îngrijeºte-þi
grãdina, tatã, dã-i strãlucire, dã-i culoare, dã-i miros, dã-i ne-
stricãciune. E toamnã, Verginico. Ai grijã de rodul tãu, ai grijã
de flori, de copãceii cu flori ai grijã, cã ei sunt florile tale ºi
fructul tãu. Învaþã-þi fructul cum sã se aºeze pe masa Mea,
cã îþi vãd cuvântul mai înainte de a-i da glas ºi grai, ºi ce fru-
mos este, ce iubire poartã în el cuvântul tãu! 

– EEEE u, Doamne, voiesc sã-mi împodobesc co-
piii cu veºmânt frumos înaintea Ta la nunta

Ta, Doamne, cãci Tatãl Tãu ºi al nostru e în nuntã cu Tine. Se
vor apropia nuntaºii, Doamne, ºi mireasa Ta trebuie sã aibã
podoabã de mireasã, sã aibã iubire de mireasã, sã aibã veº-
mânt scump, Doamne. Vreau sã-Þi fiu naº de nuntã Þie ºi mi-
resei Tale, Þie ºi poporului meu. Vreau sã-Þi gãtesc calea cu
flori, vreau sã-Þi gãtesc mireasa cu flori ºi cu miros de flori,
aºa cum Ioan, naºul Tãu de botez, Þi-a gãtit calea ºi drepte
Þi-a fãcut cãrãrile pentru venirea Ta la oameni. Naºul se
cãzneºte mult pentru vremea nunþii; aºa voiesc ºi eu sã fac,
Doamne. Voiesc sã fii un Mire fericit ºi voiesc sã-Þi fie feri-
citã mireasa, cã Tu eºti Mire din cer venit pe pãmânt. Te-ai
dus la Tatãl, cã dacã nu Te duceai, nu puteai veni iar la ai Tãi,
la mireasã, Mire iubit. ªi eu m-am dus. Am lucrat ca ºi Tine,
cã dacã nu mã duceam, nu puteam acum veni sã-Þi gãtesc
calea, sã-Þi împodobesc mireasa ºi nunta, Doamne, ºi bucuria
Ta în mireasa Ta, Doamne. Eu vin sã le spun la copiii mei sã
se facã frumoºi pentru Tine, frumoºi în iubire, Doamne.
Iubirea de Tine sã le fie veºmânt, cãci însãºi firea învaþã pe
om ce frumoasã e haina de mireasã, ºi la ea iese lumea în
drum s-o vadã când trece la cununie îmbrãcatã în alb ºi în
floare, Doamne. Voiesc sã fac din mireasa Ta, din poporul
meu, voiesc sã fac pentru Tine floare de nuntã, floare de Mire,
pe care sã Þi-o pun la piept ca podoabã de iubire, Doamne,
cãci naºul nunþii trudeºte mult pentru bucuria Mirelui ºi a
miresei. 

O, copiii mei, copãceii mei, florile mele, grãdiniþa mea
de fii unºi ºi binecuvântaþi cu ungere cereascã! Lucraþi voia
lui Dumnezeu, dar lucraþi iubirea de Dumnezeu ºi staþi
înaintea Lui împodobiþi ºi curaþi, fiilor. Însãºi firea vã învaþã

cum se stã înaintea Mirelui, înaintea Domnului, iar voi sunteþi
mereu înaintea Domnului. Sã fiþi mereu spãlaþi ºi curaþi ºi îm-
brãcaþi, fiilor scumpi, ºi sã bucuraþi pe îngerii voºtri pãzitori;
sã le daþi putere sã stea mereu lângã voi, ca sã fiþi tari de în-
geri, fiilor. Umiliþi-vã, aºa cum vã învaþã cuvântul pe care-l
rostiþi dimineaþa când vã treziþi ca sã vã rugaþi ºi sã lucraþi
lucrarea zilei. Mã uit la voi când vorbiþi cu îngeraºul ºi îi spu-
neþi: „O, îngeraº sfânt al lui Hristos, la tine cad, cã eºti dat
pazã sufletului ºi trupului meu, iar eu, cu lenea ºi cu deprin-
derea mea cea rea, am izgonit de la mine faþa ta, fãcând lu-
cruri de ruºine: mânie, minciunã, trufie, aprindere spre des-
frânare ºi voire trupeascã pe care nici necuvântãtoarele nu o
au; neaplecare, mâncare fãrã saþ, grãire multã ºi gânduri
rele, dar la tine cad ºi te rog sã-mi fii de ajutor în lupta cu
pizmaºul cel rãu ºi sã te rogi cu rugãciunile tale pentru mine,
cãutând spre mine cu milã ºi cu ajutorare ºi aducând peste
mine mila Domnului meu“. Mã uit la voi, copiii mei, mã uit
când vã rugaþi ºi vã întãresc umilinþa rugãciunii, cã am putere
de la Domnul peste duhurile voastre ºi vã îndemn în voile
Domnului, cã voi ºtiþi cã voia liberã nu e bunã, nu e din Dum-
nezeu voia liberã a omului, ºi cine stã în voia sa, acela nu-L
pune pe Dumnezeu peste el ºi nici pe servul lui Dumnezeu
nu-l pune peste el, cãci cine nu iubeºte îndreptarea ºi trezia
din mustrare, acela este un om trufaº, un om fãrã înger pãzi-
tor. Rugaþi-vã cu glas dulce, cu grai dulce, cu umilinþa glasu-
lui ºi a graiului, ºi tot aºa sã vorbiþi între voi, ºi fiþi tari, fiilor
unºi, cã Domnul a rostit nu demult prin cartea Sa cã nu mai e
vreme sã lucreze cu cei slabi. Fiþi tari, fiilor, fiþi tari de înger.
Cine iubeºte pe Domnul, acela are pace în suflet, cã Domnul
e pacea. Cine nu are pace în suflet, acela nu iubeºte pe
Dumnezeu.

Fiilor, fiilor, iubiþi mântuirea, cãci cine o cautã o gãseº-
te ºi o pune peste el ºi o lucreazã peste el. Nu ºtie omul ce este
mântuirea, nu ºtie. O, nu pot sã mai stau fãrã voi, dar nici voi
sã nu mai puteþi sta fãrã mine. Sã cãutaþi mereu spre mine,
chiar dacã nu simþiþi cã nu mai puteþi sta fãrã mine. Cãuta-
þi-mã mereu, cã eu mereu caut dupã voi. Iatã, pun peste voi o
lucrare nouã pe care s-o þineþi mereu în faþã, cã vin sã vã îm-
podobesc hãinuþa de nuntã. Voi sunteþi unºii lui Dumnezeu, ºi
vã slujesc îngerii ºi sfinþii ziua ºi noaptea, ºi lucreazã cu voi
în lucrul vostru, fiilor scumpi. Iar voi seara, dupã ce vã în-
chinaþi Domnului sufletele ºi trupurile voastre spre pazã,
adunaþi-vã o clipã ºi rostiþi unul peste altul cerere la Dum-
nezeu de iertare peste voi de tot ce aþi putea greºi într-o zi, ca
niºte oameni. Aceastã lucrare de spãlare s-o faceþi peste
sufletul vostru, precum ºi peste trupul vostru faceþi curat sea-
ra când intraþi de osteneli, cãci voi aveþi de lucru în tot felul
în via Domnului, în ograda Domnului, ca niºte fii care trebuie
sã le faceþi pe toate lucrând cu mâinile voastre cele de tre-
buinþã sufletului ºi trupului. Unul pe altul scuturaþi-vã seara
de praful din timpul zilei, cã ziua suferã peste ea praful vre-
mii, praful firii, fiilor, ºi aºa înfãþiºaþi-vã curaþi ºi primeniþi cu
Domnul înaintea Domnului, ca sã-I slujiþi în slujire cereascã
pe pãmânt, precum îngerii slujesc în cer, în cer ºi pe pãmânt
cu voi, ca sã fiþi voi cereºti pe pãmânt ºi în cer, fiilor. 

Fiþi treji în lucrarea mântuirii, aºa cum v-am învãþat ºi
v-am aºezat sã staþi, cãci am venit sã stau cu voi ºi nu mai
plec. Stau cu voi, ca sã staþi voi cu Domnul, aºa cum cere vre-
mea în care lucraþi mântuirea Domnului peste cei ce iau ºi
beau apã vie din fântâna cuvântului lui Dumnezeu. Fiþi curaþi
ºi umblaþi curaþi înaintea Domnului ºi înaintea îngerilor ºi
înaintea oamenilor. Primeniþi-vã mereu ºi spãlaþi-vã unul pe
altul, ca sã staþi bine înaintea Domnului ºi înaintea poporului.
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Fiþi oglinda poporului Domnului, fiilor. Domnul vã þine în
scutecele naºterii de sus, Domnul vã primeneºte mereu cu cu-
vântul Sãu. Luaþi cuvântul Domnului, cãci viaþa voastrã este
Dumnezeu, fiilor. Mereu, mereu vã spun, sã ºtie ºi cerul ºi pã-
mântul cã viaþa voastrã este Dumnezeu, dar sã ºtiþi voi aceas-
ta, fiilor scumpi. Nimic sã nu ºtiþi mai mult decât aceasta, ºi
sã staþi de mânuþã cu mine, cã vremea e grea ºi rãutãcioasã pe
voi, dar voi staþi în sânul meu, în pântecele meu, fiilor. Eu
vreau sã fac din voi floare de Mire pentru Hristos. Vreau sã
fac din voi podoabã de nuntã pentru Mire. Aveþi grijã de Is-
rael, sã fie curat. Învãþaþi pe Israel lucrarea umilinþei, cãci
cine iubeºte aceastã lucrare, mare este acela, mare ºi deºtept
ºi înþelept ºi tare de înger. Învãþaþi lucrarea umilinþei, cã
Domnul este blând ºi smerit cu inima, fiilor. Eu, ca ºi Dom-
nul, vin la voi cu glas dulce ºi cu grai dulce ºi cu duhul mân-
gâierii, cãci Tu, Doamne, aºa lucrezi, ºi orice ucenic desã-
vârºit trebuie sã fie ca învãþãtorul sãu. 

– OOOO,Verginico, cine a mai lucrat vreodatã înain-
tea Mea mai frumos ºi mai dulce ca tine?

Aºa sunt Eu în tine, Verginico, ºi de aceea lucrezi tu aºa. Aºa
sã fie ºi poporul tãu, ca sã am mireasã dulce, Verginico, cã e
vreme de nuntã ºi tu Îmi gãteºti nunta, Îmi gãteºti calea. În-
vaþã-l pe Israel sã-Mi pregãteascã bine calea, cã mulþi au fost
chemaþi ºi nu Mi-au pregãtit calea. Învaþã-l pe Israel sã Mã
iubeascã, ºi aºa sã-Mi pregãteascã venirea ºi calea. Tu eºti
trâmbiþa Mea, Verginico. Sã suni din cer pe pãmânt. Sã audã
cerul, de sus, ºi pãmântul sã audã sunetul trâmbiþei. 

O, noroade de pe pãmânt, ascultaþi glasul trâmbiþei ºi
înviaþi, ºi odrãsliþi duh de înviere în voi la glasul trâmbiþei.
Deschideþi Scripturile ºi întâmpinaþi glasul ºi graiul lui Dum-
nezeu, cã vine Domnul din cer pe pãmânt, ºi se împlinesc
Scripturile Domnului. Cine are urechi de auzit, sã audã! 

Pace vouã, celor ce auziþi glasul trâmbiþei lui Dumne-
zeu! Pace noroadelor care iau apã vie din fântâna cuvântului
lui Dumnezeu! Amin. 

– ªªªª i încã o clipã mai zãbovesc, fiilor din grãdi-
niþa mea, ca sã vã binecuvintez din Dom-

nul, fiilor. Domnul sã vã dea binecuvântarea Sa pentru primi-
rea corãbiuþei cea nouã. Eu merg cu voi ºi o luãm ºi o aducem
sã slujeascã ea cu noi, lui Dumnezeu ºi cuvântului Sãu, cãci
toate se pleacã ºi slujesc Domnului la cuvântul rostit de El,
toate ascultã de Domnul ºi se supun. ªi sã fie aceastã corãbiu-
þã, sã fie ocrotitã de toþi îngerii, de toþi sfinþii ºi de toate pu-
terile cereºti. Eu voi merge cu voi ºi vã voi ajuta, fiilor, iar voi
ºi cãlãtoria voastrã cu mine sã fie de Domnul binecuvântatã,
ºi voi sã fiþi binecuvântaþi. Lucraþi rugãciune înainte de orice
lucrare care este de înfãptuit, aºa cum Domnul v-a învãþat.
Domnul lucreazã pentru împãrþirea cuvântului Sãu peste
noroade. Domnul vã dã tot ajutorul, fiilor. 

Binecuvântate sã vã fie intrãrile ºi ieºirile, ieºirile ºi
intrãrile, ºi paºii ºi lucrul vostru cu Domnul. Eu sunt cu voi
tot timpul. Amin, amin, amin. 

7/20 octombrie 1996

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Cei bogaþi sunt sãraci de Dumnezeu. Fericit bãrbatul care nu gre-
ºeºte în cuvânt. Binecuvântare pentru vestirea cuvântului, care se 

înmulþeºte ºi se împarte. 

ÎÎ mi fac intrare în Israel, cã am popor pe pãmânt
care Mã cunoaºte, precum oile îºi cunosc pãstorul

ºi glasul pãstorului. 

Israele, sã Mã primeºti mereu, cã tu prin Mine eºti. Sã
Mã primeºti tu, cel ce eºti prin Mine. Îmi fac intrare cu
trâmbiþa Mea în tine, Israele. Ea este înaintemergãtorul Meu,
ºi fericit este cel ce nu se va sminti întru Mine. 

Venise Ioan cu botezul pocãinþei, ca sã-Mi pregãteascã
el calea spre oameni, ca sã pregãteascã el calea oamenilor
spre Mine, ºi ieºea poporul spre el ºi se boteza, dar fariseii ºi
învãþãtorii de lege au cãlcat voia lui Dumnezeu în ei înºiºi
nebotezându-se cu botezul lui Ioan. 

Verginica este trâmbiþa Mea, este glasul Meu în pustie,
este îngerul vestit pentru gãtirea cãii Mele, a venirii Mele.
Verginica strigã în pustie: „Gãtiþi calea Domnului! Drepte fa-
ceþi cãrãrile!“. Ea din cer strigã peste pustie. Ea este trâmbiþa
cea de dinaintea arãtãrii Mele, ºi ca ºi atunci, fariseii ºi în-
vãþãtorii legii calcã voia lui Dumnezeu în ei înºiºi ºi nu pri-
mesc vestea pocãinþei ºi a venirii Domnului dupã cum fãgã-
duieºte Scriptura. 

O, Verginico, strigã ºi sã nu taci, cã Eu sunt Cel ce te
anunþ cã strigi, aºa cum am spus ºi despre Ioan, cã aºa am zis:
«Ce aþi ieºit sã vedeþi? Trestie clãtinatã de vânt? Oare, proo-
roc aþi ieºit sã vedeþi? Da, zic vouã; ºi mai mult decât proo-
roc; el este îngerul vestit care va pregãti calea Domnului».
Strigã, Verginico, cãci glasul Meu strigã prin tine, strigã din
Mine glasul tãu, cã tu eºti glasul Meu, tu eºti trâmbiþa Mea.

– OO,Tu eºti pâinea care se coboarã din cer,
Doamne. Tu eºti hrana cea dulce ºi veºnicã.

Ai venit cu mine la serbare în Israel, Doamne. Tu mereu mã
aduci ca sã intru în Israel, ºi intri cu mine ºi ieºi cu mine din
carte în carte, cã se întocmesc cãrþile Tale în Israel, se întoc-
mesc ºi se deschid, ºi Tu eºti drept în cuvintele Tale, Doamne.
Am venit cu Tine la copiii din grãdina cuvântului, cãci Tu eºti
Cuvântul, ºi voiesc cu Tine sã rostesc peste ei binecuvântare
peste corãbiuþa pe care le-am dat-o pentru lucrul cuvântului,
Doamne. Am lucrat ca sã aibã pâine la timp poporul Tãu, pâi-
ne caldã, cã ºi Tu ai cãlãtorit cu ai Tãi cu corãbiuþã, Doamne;
Tu pe mare de ape, iar ei pe mare de lume, Doamne, ºi mereu
îi învãþ sã cãlãtoreascã pe deasupra, ºi numai pe deasupra sã
stea, cã marea lumii e mare fãrã fund, Doamne. E greu pe
pãmânt, cã lumea e mare fãrã fund, ºi ei au de vestit cuvântul
Tãu, ºi nimeni nu ºtie ce greu e greul copiilor Tãi, Doamne.
Nici poporul Israel nu ºtie ce greu e, nu ºtie cã eu trag din greu
sã-i ajut sã aibã aceºtia pentru Tine, Doamne, ca sã Te faci
pâine din cer pentru hrana lui Israel ºi pentru cei ce vin sã se
boteze în apa cea vie a cuvântului Tãu, Doamne. 

Acum, binecuvinteazã-mã ca sã pecetluiesc cu numele
Tãu corãbiuþa pe care am condus-o spre ei, ca sã cãlãtoreascã
cu ei în ea cuvântul Tãu, Doamne. 

– OO,Verginico, e greu, tatã, cã toþi bogaþii sunt
sãraci, sãraci de Dumnezeu, Verginico. ªi

iatã, tot sãracii sunt bogaþi, bogaþi de Dumnezeu, cãci cine are
pe Dumnezeu, are pâine. Eu sunt pâinea care se coboarã din
cer. Eu sunt cuvântul cu care se hrãneºte Israel. Ia-Mã, ºi Mã
dã spre hranã ºi spre binecuvântare peste lucrarea cerului
peste Israel. 

– OO,sã fii binecuvântat de Israel, Doamne, cã
sãracii Tãi nu se vor lipsi de binele Tãu.

Bogaþii sunt sãraci ºi flãmânzi, iar cei ce Te au pe Tine, au
pâine, au bine, Doamne, cã Tu eºti bunul lor ºi comoara lor,
Doamne. 

Israele, Israele, mã apropii de tine cu serbare, poporul
meu, cu serbare de sfinþi ºi de binecuvântare peste tine. Trec
prin grãdinã, trec spre tine, poporul meu, cã Domnul mereu
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este cu mine în venirea mea la tine, cã vin la tine mereu, ca
sã te ud cu apã proaspãtã, cu apã vie, poporul meu. Vin, cã am
fii cu care vin, cu care cãlãtoresc ºi la care vin ca sã vin la tine
cu ei, cu pâine, fiule Israele, cu cuvântul lui Dumnezeu, fiule
scump. O, copii ai grãdiniþei mele, luaþi aminte ce grãiesc eu
peste voi ºi ziceþi cu mine: 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se
sfinþeºte ºi se binecuvinteazã cu puterea ºi cu harul Preasfân-
tului Duh corãbiuþa cea nouã. Sã fie ea de ajutor vouã spre
împãrþirea pâinii, fiilor, cãci Domnul este pâine din cer, ºi
pâinea se rupe ºi se împarte ºi nu se desparte; se mãnâncã ºi
nu se împuþineazã, ºi sfinþeºte ºi hrãneºte pe cei ce se hrãnesc
din El. ªi sã vã fie aceastã corãbiuþã acoperãmânt de vreme
rea ºi sã vã purtaþi cu ea pe deasupra rãului, fiilor. Sã fie ea
mai tare decât orice furtunã, cãci Domnul va merge cu voi în
ea, ºi eu voi merge, ºi orice rãu prin cuvântul lui Dumnezeu
se va liniºti, se va risipi, ºi voi veþi trece pe deasupra rãului. 

Porunceºte, Doamne, îngeri pãzitori ºi ocrotitori peste
corãbiuþa copiilor noºtri. Porunceºte sfinþilor cãlãtori sã cãlã-
toreascã cu copiii Tãi în corabie ºi stai la cârma lor, Doamne,
precum ai stat ºi cu ucenicii Tãi atunci când ai fãcut corabia
lor mai tare ca furtuna. ªi le dã lor vreme bunã, bunule
Doamne, ca sã cãlãtoreascã mereu cu pace ºi cu bine, ca îm-
pãrþitori ai pâinii cereºti, ai cuvântului Tãu, Doamne. 

Vino la Israel cu duh de serbare, cã e serbare azi în
Israel, e serbare de sfinþi, Doamne. Vino cu bucurie la Israel! 

– VV in, Verginico, vin. Sunt cu tine în cartea ta,
ºi acum trec în cartea Mea cu sobor de ser-

bare de sfinþi, ºi cu tine, Verginico. Eu cu tine, ºi tu cu Mine
ca sã aibã pâine Israel ºi sã aibã carte, ca sã înveþe, dar sã aibã
minte, sã aibã înþelepciune Israel, cã mare este taina Mea cu
el. Intrãm cu duh de serbare. Intrã Domnul în Israel cu
serbare. Amin, amin, amin. 

*
II sraele, Israele, vin la tine cu sfinþii, cã aºa vin Eu.

Vin, precum scrie în Scripturi cã vin. Vin la tine,
poporul Meu, ºi tu sã Mã primeºti mereu, cã tu prin Mine eºti.
Sã Mã primeºti tu, cel ce eºti prin Mine. Eu sunt pâinea care
se coboarã din cer, iar cei ce Mã cautã nu duc lipsã. Bogaþii
sunt sãraci, ºi sãracii sunt bogaþi, cãci cine Mã are pe Mine,
are pâine, pâine din cer spre veºnicie, ºi face milã cu cei
bogaþi. Fac sãracii milostenie, cã bogaþii sunt sãraci ºi flã-
mânzi ºi nu au nimic spre viaþã veºnicã. 

Poporul Meu iubit, vin la tine cu pâine, cu cuvântul
Meu vin ºi te hrãnesc, ca sã te cresc mare cu hranã din cer ºi
sã te caute bogaþii cei sãraci ºi flãmânzi, cei sãraci de Dum-
nezeu, Israele iubit de Dumnezeu. 

Pace þie ºi pâine þie! Þie, celui ce ºtii ce este pâine; þie,
cel sãrac cu duhul ºi bogat în Duhul lui Dumnezeu! Iar celor
bogaþi în duhul lor le spun iarãºi: «De va vrea cineva sã facã
voia Mea, va cunoaºte despre învãþãtura aceasta, despre pâi-
nea aceasta dacã este de la Dumnezeu sau dacã Eu vorbesc
de la Mine Însumi». Iatã ce tainã mare este acest cuvânt. Dacã
Mã iubeºte cineva, va pãzi cuvântul Meu, ºi dacã nu Mã
iubeºte, nu-l va pãzi. Dar de-l va pãzi, Tatãl Meu îl va iubi, ºi
vom veni la el ºi vom face locaº la el, cãci Tatãl întru Mine
este, iar cel ce Mã iubeºte pãzeºte cuvintele Mele, ºi cel ce nu
Mã iubeºte nu pãzeºte cuvintele Mele. 

Israele, Israele, sã fii atent, sã ai minte, fiule. Cel ce Mã
iubeºte pãzeºte cuvintele Mele. Dar cine mai ºtie ce este
iubirea? Cine mai ºtie ce este Dumnezeu? Cine, fiule, cine, cã

bogaþii sunt sãraci ºi flãmânzi ºi nu au sã dea nimãnui nimic.
Eu îþi hãrãzesc þie minte înþeleaptã, poporul Meu, ca sã ºtii ce
grãiesc Eu cu tine, sã ºtii bine ºi sã grãieºti bine cu Mine ºi
despre Mine, cãci fericit este bãrbatul care nu greºeºte în
cuvânt, cã acela este desãvârºit în iubire. De Mã iubeºte ci-
neva, pãzeºte cuvintele Mele, ºi fericit cel ce nu greºeºte în
cuvânt, în Domnul, fiule, cã Eu sunt Cuvântul. Bogaþii sunt
sãraci ºi flãmânzi, ºi Eu nu greºesc când spun acest cuvânt, ºi
fericit bãrbatul care nu greºeºte în cuvânt, cã acela este
desãvârºit; fericit cel ce grãieºte în Domnul, cel ce grãieºte
din Dumnezeu. 

Eu sunt pâinea care se coboarã din cer. Dar mai ºtie ci-
neva ce este pâine? Mai ºtie cineva sã nu greºeascã în cuvânt?
Cuvântul este pâine din cer, iar cel ce Mã iubeºte pãzeºte
cuvântul Meu. Eu vin sã te învãþ cum sã mãnânci pâine,
Israele, cã tot omul ia ºi tâlcuieºte cuvântul Meu dupã cum e
inima lui, dupã cum e pântecele lui, dar Eu ºi cu tine, Israele,
nu trebuie sã greºim în cuvânt, cãci cuvântul e pâine din cer
pentru minte cereascã pe pãmânt, ºi de aceea iarãºi zic: fericit
este cel ce nu greºeºte în cuvânt. 

De va vrea cineva sã facã voia Mea, Mã va cunoaºte pe
Mine în cuvântul acesta, cã Mã fac cuvânt în tine, popor al cu-
vântului Meu, ºi pe tine te fac milostiv peste cei bogaþi, cã e
grea vremea, fiule, ºi toþi bogaþii sunt sãraci ºi flãmânzi, sãraci
de Dumnezeu ºi flãmânzi de pâine. Te fac milostiv peste
pãmânt, poporul Meu de fii ai cuvântului, cã la tine vin ºi Mã
fac cuvânt, pâine din cer Mã fac peste tine, ºi tu Mã împarþi ºi
îmbogãþeºti pãmântul cu viaþã veºnicã, cu Mine, fiule, cã Eu
sunt pâinea ºi viaþa veºnicã ºi apa vie ºi toate câte sunt. Eu
sunt toate câte sunt. Eu sunt Mântuitorul lumii, ºi am venit la
tine sã Mã vesteºti ºi sã Mã împarþi. Sã fii milostiv cu cei ce
nu Mã au, sã fii milostiv cu cei cãzuþi între tâlhari, care nu au
ajutor nici de la preoþi, nici de la leviþi, ci de la samarineni au
ajutor, aºa cum am avut Eu milã ºi ajutorare de la samarineni,
fiule Israele. Ei nu Mi-au cerut nimic, nici semne, nici minuni
nu Mi-au cerut, ºi M-au gãsit dispreþuit de toþi fruntaºii, de toþi
bogaþii, ºi M-au luat în casa lor, ºi M-au primit samarinenii; au
fãcut milã cu Dumnezeu ºi L-au primit ºi au crezut în El, ºi
Tatãl le va plãti credinþa lor ºi înþelepciunea lor. 

Nu cred, fiilor, bogaþii, nu cred fruntaºii, nu cred în
cuvântul lui Dumnezeu, cã scris este: «A orbit ochii lor ºi a
împietrit inima lor, ca sã nu vadã cu ochii ºi sã nu înþeleagã
cu inima, ºi sã nu se întoarcã sã-i fac sãnãtoºi». ªi chiar dacã
între ei sunt mulþi care cred, aceºtia se ascund sã mãrturiseas-
cã, se ascund ca sã nu-ºi piardã întâietatea înaintea lumii, cã
«aceºtia iubesc mãrirea omeneascã mai mult decât mãrirea
lui Dumnezeu», dupã cum este scris. O, fericit este cel ce nu
iubeºte slava oamenilor, cã acela este sfânt ºi pe pãmânt ºi în
cer. Fericit este cel ce iubeºte mãrirea lui Dumnezeu pe pã-
mânt, cã nimeni nu poate sã vinã la Mine dacã nu-l va trage
Tatãl, Care M-a trimis, ºi cine a auzit ºi a învãþat de la Tatãl,
acela vine la Mine. 

O, fiule Israele, sunt cu sfinþii în mijlocul tãu, poporul
Meu. Sfinþii serbeazã în tine pe fecioara Parascheva, care n-a
iubit slava oamenilor. Ea a lepãdat veºmântul slavei deºarte ºi
l-a luat pe cel al lui Hristos, ºi n-a þinut la pãrinþii ei mai mult
ca la Dumnezeu. Ea M-a ales pe Mine de tatã ºi de mamã, cã
Eu am spus vouã, fiilor din Israel, am spus cã Tatãl este ºi tatã
ºi mamã, ºi l-a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa,
bãrbat ºi femeie l-a fãcut pe om. 

Israele, Israele, Tatãl este ºi tatã ºi mamã, ºi fericit este
cel ce cinsteºte pe tatãl ºi pe mama sa, cã acela este viu în ve-
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cii vecilor pe pãmânt ºi în cer. Scris este în Scripturi: «Dum-
nezeu ne-a fãcut pe noi ºi nu noi», ºi fericit este omul care
este din Dumnezeu, care se face din Dumnezeu ca sã fie.
Omul nu poate sã-l facã pe om ca sã fie. Numai cel ce este din
Dumnezeu, numai acela este. Cel ce este din om, nu este.
Fericit cel ce cinsteºte pe tatãl ºi pe mama sa, pe Dumnezeu,
fiilor. Lucraþi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru
mâncarea care rãmâne spre viaþã veºnicã, ºi pe care v-o dã
vouã Fiul Tatãlui, Fiul Omului, fiilor, Fiul pe Care L-a pece-
tluit Dumnezeu Tatãl, cãci pâinea lui Dumnezeu este cea care
se coboarã din cer ºi care dã viaþã lumii. Daþi lumii aceastã
viaþã, daþi pâinea aceasta lumii, cãci cel ce vine la Mine nu va
flãmânzi ºi nu va înseta ºi nu va pieri, ci va învia. Fecioara
Parascheva a lepãdat slava de la oameni ºi a ales slava de la
Dumnezeu, ºi a fost sfântã ºi pe pãmânt ºi în cer, ºi se roagã
înaintea Mea pentru tine, Israele, se roagã sã te fac tare, ca sã
biruieºti pentru ei ºi pentru tine, pentru sfinþi ºi pentru tine,
poporul Meu. Aºa se roagã ea: 

– TT atã bun, Care eºti tatã ºi mamã celor ce
leapãdã pe omul cel vechi din ei, sã ne ajuþi

pe noi, pe sfinþii Tãi, sã luãm cununa biruinþei prin cei mai
mici, Tatã. Ajutã-i pe cei mici sã ºtie ce este ºi cum este biru-
inþa sfinþilor Tãi. Ajutã-i, cã vremea lor e grea, grea ºi ascun-
sã, ca sã nu se vadã greutatea ei ºi veninul ei. Cãdem mijlo-
citori înaintea Ta pentru cei mici. Noi, sfinþii Tãi cei din cer,
Te rugãm pentru cei mici, Te rugãm pentru poporul Tãu pe
care l-ai ales sã-Þi fie Þie cuvânt ºi mãrire pe pãmânt, precum
noi suntem pentru Tine în cer, Tatã bun. 

ªi Tu, Mire scump, Fiul Tatãlui ceresc, sã ne dai nouã
ziua nunþii Tale cu mireasa Ta, care va birui cu Tine pentru
noi ºi pentru ea ºi pentru Tine, Mire scump, cã noi am iubit
mãrirea Ta ºi nu a oamenilor. Ajutã-i pe cei mici sã nu gre-
ºeascã în cuvânt, sã nu greºeascã întru Tine, cã Tu eºti Cu-
vântul, Doamne. Dã-le pâine, cã Tu eºti Cuvântul, ca sã mân-
cãm din pâinea Ta la masa cuvântului Tãu, pe care mereu o
aºterni în mijlocul poporului Tãu, cã venim cu zecile de mii
la masa cuvântului Tãu când Tu Te slãveºti în poporul Tãu cel
de la sfârºitul timpului, Doamne. 

Iartã-i pe cei mici, cum ºi nouã ne-ai iertat greºalele
noastre. Iartã-i pe cei mici ºi desãvârºeºte-i în cuvânt, în Tine,
Doamne, cã iatã, suni ºi Te aduni cu fiii împãrãþiei Tale, ºi ni-
meni nu mai este pe pãmânt ca sã înþeleagã împãrãþia lui
Dumnezeu întru venirea ei. Arhiereii ºi preoþii de azi, ca ºi cei
de atunci, zic: „Noi nu avem împãrat decât pe cezarul“ ºi nu
Te vor pe Tine peste ei, Cuvinte al Tatãlui. 

Iartã, bunule Doamne, iartã pe cei ce sãvârºesc pãca-
tul necredinþei, cã duhul rãu trebuie biruit, bunule Doamne, ºi
omul trebuie mântuit pentru rugãciunile sfinþilor Tãi, care
Te-au iubit precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Dã-ne cununa
biruinþei, dã-ne-o prin cei mici care vor împãrþi cununile, cã
aºa este orânduiala casei Tale, Doamne. Amin, amin, amin. 

– OO,Israele, Israele, ce frumos e glasul ºi graiul
sfinþilor, mãi fiule! Vino, tatã, la dragostea

lor din cer ºi de pe pãmânt, cãci cine Mã iubeºte pãzeºte
cuvântul Meu, fiule scump, ºi fericit este cel ce nu greºeºte în
cuvânt. Bucuria Mea e mare cu tine, cã Mã bucur cu sfinþii în
mijlocul Tãu, poporul Meu. Se bucurã proorocii Duhului
Sfânt, cei cu care Eu am scris Scripturile, fiule. Ei nu ºtiau
atunci tâlcul cuvântului Meu, dar acum ei vãd împlinirea ºi se
bucurã ºi aºteaptã biruinþa cea de veacuri aºteptatã. Sã ai pâi-
ne, fiule, sã ai carte, tatã, ca sã înveþi, dar sã ai minte înþeleap-
tã, cã mare este taina Mea în tine, mari sunt serbãrile venirii

Mele la tine, cã sfinþii, Israele, sunt în mare alai deasupra ta
ºi în jurul tãu, poporul Meu, dar vremea te apasã, copile mic.
Tu sã ºtii cã Eu sunt sfânt, poporul Meu. Sã ºtii, mãi Israele,
cã tu trebuie sã fii asemenea Mie, fiule. Sã ºtii, copilul Meu,
cã cine Mã iubeºte pãzeºte poruncile Mele, copile scump. E
dulce dorul Meu de tine ºi dau sã-þi îndulcesc ºi dorul tãu de
Mine, fiule al doririlor Mele, Israele al venirii Mele. Sunt cu
tine în împlinirea Scripturilor, tatã. Vezi unde suntem cu
Scripturile, cã vreau sã vãd mintea ta ºi înþelepciunea ta,
vreau sã ºtii sã mãnânci, poporul Meu, sã mãnânci cu foame
ºi cu folos ºi cu creºtere, puiule Israele. Eu sunt pâinea care
se coboarã din cer. Ia ºi mãnâncã ºi te fã voinic, Israele. 

O, fiilor unºi în grãdinã, daþi pâine caldã lui Israel, cã
sunteþi împãrþitori pentru cei din cer ºi pentru cei de pe pã-
mânt. Se adunã cerul ºi pãmântul la masa cuvântului Meu,
masã caldã, apã vie ºi viaþã veºnicã din cuvântul Meu. Omul
trãieºte cu cuvântul lui Dumnezeu, cu pâinea care se coboarã
din cer. Un aºa om trãieºte ºi este viu. 

Te învãþ lecþia vieþii, Israele scump. Sã ia, tatã, bogaþii
care n-au ce da nimãnui din cele veºnice care ºi rãmân. Tu
eºti omul cel de la capãtul timpului, tu eºti omul lui Dumne-
zeu, fiule, ºi Eu te am pe tine bogãþie de Dumnezeu în om, ºi
mereu te voi sãruta cu cuvântul care iese din gura Mea, ca sã-l
iei ºi sã-l mãrturiseºti cuvânt din cuvânt, mângâiere din
mângâiere. Eu vestesc trâmbiþa Mea peste pãmânt, trâmbiþa
care Mi-a fost cort pe pãmânt, ºi Eu sunt cortul ei în cer. Eu
am grãit þie din ea, ºi ea grãieºte peste tine din Mine, cãci cel
ce este întru Mine este viu în veci, are viaþã veºnicã cel ce
este întru Mine. 

Eu ies din carte în carte ºi intru ºi ies, ºi cãrþile se în-
tocmesc ºi se deschid, precum scrie în Scripturi. Bucuraþi-vã,
voi, fiilor lui Israel, de numele vostru cel scris în cartea lui
Dumnezeu! Amin. 

*
ªªªª i tu, Verginico, intri iar cu Mine în cartea ta, ca sã

închei bucuria serbãrii Noastre cu sfinþii în Is-
rael. Tu eºti glasul celui ce strigã în pustie cu glas dulce ºi cu
grai dulce, cã se uneºte cerul cu pãmântul în lucrare cereascã,
dupã cum este scris: «Sã se adune cerul, de sus, ºi pãmântul,
ºi sã judece pe poporul lui Dumnezeu».

În ziua serbãrii schimbãrii la faþã a Domnului s-au
arãtat cei din cer cu Domnul pe pãmânt în lucrare, Verginico.
Se adunase cerul de sus pe pãmânt, ca sã ºtie apoi noroadele
lucrarea cerului pe pãmânt. Aºa se lucreazã ºi azi. Ca ºi
atunci, glasul cel din cer lucreazã cu glas dulce ºi cu grai dul-
ce zicând: Acesta este Fiul Meu, Cuvântul Meu; de El sã
ascultaþi. ªi iatã, Fiul Omului vine, vine mereu, ºi credinþã nu
gãseºte pe pãmânt, cãci toþi fruntaºii iubesc mai mult mãrirea
oamenilor decât mãrirea lui Dumnezeu. Ca ºi atunci strig de
pe pãmânt: Tatã, preaslãveºte pe Fiul Tãu, Care este Cuvântul
Tãu, Tatã. Ca ºi atunci glasul cel din cer se aude pe pãmânt ºi
zice: L-am preaslãvit ºi Îl voi mai preaslãvi. 

Iatã, Israele, Scripturile grãiesc, ºi se desface graiul lor
pe pãmânt, ºi proorocii Duhului Sfânt se bucurã de plata bi-
ruinþei prin cei mici, cãci Domnul, Care glãsuieºte din cer, lu-
creazã peste cei mici ºi Se slãveºte cu slava cuvântului Sãu.

O, Verginico, trâmbiþa Mea, e vremea sã se înveþe no-
roadele cu tine, tatã, cã tu eºti scrisã în Scripturi sã fii ºi sã
trâmbiþezi de pe pãmânt ºi din cer. Amin. 

– OOOO,Domnul meu, Tu eºti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu Cel viu, cãci Tatãl Te-a desco-

perit mie ºi pe pãmânt precum în cer, Doamne, ca sã Te mãr-
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turisesc, sã-Þi fiu martor pânã la toate marginile, pânã la mar-
ginea timpului sã-Þi fiu martor, cã Tu eºti Hristos, Care ai
venit ºi vii, Care ai fost ºi eºti ºi Care vii, Doamne. Am întins
în pãrþi lucrul cuvântului Tãu cu încã o corãbiuþã, ca sã aibã
fiii cuvântului, cã azi zilele sunt grele ºi vremea trebuie rãs-
cumpãratã, ºi eu trebuie sã lucrez din Tine, cã Tu eºti cortul
meu, precum eu am fost cortul Tãu pe pãmânt, iar acum lu-
crãm din cer ºi suntem auziþi pe pãmânt ºi trecem prin porþi
cu glas dulce ºi cu grai dulce. Avem porþi ºi avem cãrþi, ºi cu-
vântul este slava lui Dumnezeu în porþi ºi din porþi, ºi porþile
se ridicã, ºi Domnul slavei intrã cu sfinþii în Israel, ºi cuvântul
lui Dumnezeu se aºeazã ca mana peste neamurile pãmântului,
ºi fericit este cel ce se hrãneºte cu pâinea care se coboarã din
cer spre viaþa lumii. 

O, fiilor din grãdinã, corãbiuþa cuvântului cu care aþi
cãlãtorit pânã acum, sã fie datã la apostolii cuvântului care
merg în cetãþile lui Israel cu pâine caldã. Israel sã înveþe sã
rumege cuvântul lui Dumnezeu, sã înveþe cu învãþãtorul lân-
gã ei, cu lucrãtorul lângã ei, cu apostolii cuvântului, fiilor. Iar
corãbiuþa cea nouã, sã vã purtaþi cu ea cu cuvântul pânã la îm-
pãrþitorii cuvântului, cã eu am spus cã vã voi ajuta sã meargã
la timp cuvântul lui Dumnezeu acolo unde se duce el când
grãieºte. Grãiesc prin voi cu fiul cel care ia cârma la corãbiuþa
pe care o daþi spre apostolii cuvântului, cã mare este darul
vestirii cuvântului lui Dumnezeu. 

Tu, fiule care primeºti de la fiii grãdinii mele lucru ºi
corãbiuþã de cãlãtorit cu apostolii împãrþitori, tu, fiule, sã te
întãreºti în voia lui Dumnezeu ºi sã nu osteneºti a face binele
din Dumnezeu peste poporul Israel, alãturi de cei lucrãtori.
Lucreazã alãturi de ei, lucreazã cu iubire, ºi sã fii hãrnicuþ în
lucrul cel duhovnicesc, cã tu eºti plãpând ºi trebuie sã lucrezi
dupã puterea ta. Lucreazã duhovniceºte, lucreazã cu voie
bunã ºi cu armonie duhovniceascã ºi cu iubire, fiule. Tu eºti
copilul meu, ºi te-am mãrturisit de mic cã eºti copil al Dom-
nului, ºi îþi sunt martor ºi acum ºi dau socotealã de tine la
Dumnezeu. Sã te uiþi, mãi finiºorul meu, la lucrul meu, la
blândeþea lucrului meu, la rãbdarea ºi la bunãtatea lucrului
meu, ºi sã mã iei de pildã ºi sã iubeºti mereu smerenia de duh
ºi sã te întãreºti în Duhul lui Dumnezeu cu umilinþa duhului
tãu, ca sã aibã spiþa ta salvator, fiule mic. Nu lãsa pe frãþiorul
tãu sã-mi întoarcã spatele, nu-l lãsa sã slãbeascã în dragostea
lui de cuvântul lui Dumnezeu, cã duhul rãu voieºte sã-l scap
din mânã, ºi eu am de dat rãspuns la Dumnezeu de voi, cã
sunt rudenie cu voi prin botezul credinþei, fiule. Trufia îl în-
tunecã pe om. Nimeni sã nu alunece în acest duh strãin de
Dumnezeu. Ai grijã ºi te roagã pentru frãþiorul tãu, cã el
umblã printre morþi, ºi e mic ºi e neputincios în faþa vremii.
Nu-l lãsa sã descurajeze, nu-l lãsa sã gândeascã singur ºi
liber, cã voia liberã duce pe om departe de voia lui Dumne-
zeu. Roagã-te lui Dumnezeu, fiule, roagã-te pentru toatã casa
ta, cã are nevoie de dragoste casa ta, iar rugãciunea aduce pe
Domnul în ajutor. Sã stai sub paza ºi sub cuvântul celui ce te
îngrijeºte sufleteºte ºi duhovniceºte, cã nu ºtie creºtinul ce
înseamnã îndrumãtor ºi duhovnic. Tu sã iubeºti grãdina mea
ºi pe fiii ei, sã iubeºti pe apostolii Cuvântului, cã lucrarea mea
are greutãþi ºi suferinþe, ºi e greu prin furtunã. Afarã e furtunã.
Binecuvântatã sã vã fie corãbiuþa cea binecuvântatã de Dum-
nezeu. Binecuvântat sã fii tu la cârma ei, ºi sã vã înconjoare
îngerii pãzitori pe voi, cei ce împãrþiþi prin cetãþi glasul ºi
graiul cuvântului lui Dumnezeu. Sã fii cu veghe ºi tu ºi tine-
rii din Israel. Sã fie harnici tinerii, sã fie treji, cã lenea de cele
duhovniceºti aduce cãlcãri ale voii lui Dumnezeu în creºtin.
Þineþi treaz Duhul lui Dumnezeu, cãci cel mai mare dar este

darul vestirii Cuvântului lui Dumnezeu. Lucraþi pe Dumne-
zeu peste voi, fiilor tinerei, cã vã voi împãrþi lucru duhovni-
cesc în lucrarea cea mare a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Voi, apostoli împãrþitori, sã vã uitaþi mereu peste lucrul
ucenicilor, ºi sã se ridice ucenici, ucenici pe care sã Se spriji-
ne Domnul, fiilor, cã greul e tot mai greu, ºi vremea trebuie
rãscumpãratã, ca sã biruim greul ºi sã ieºim cu biruinþã. Se
roagã sfinþii pentru Israel. Lumea nu ºtie sã se roage la sfinþi,
cãci ca sã te rogi sfinþilor ºi sã aibã ei îndrãznealã la Dumne-
zeu, trebuie sã faci voia lui Dumnezeu, trebuie botezul pocã-
inþei ºi nu cãlcarea voii lui Dumnezeu în tine însuþi. Întãriþi-vã
veghea peste Israel, înfiripaþi-vã în lucrul Domnului, cã nu
este fericire mai mare decât Domnul în lucru cu tine, fiule din
Israel. 

Iar voi, fii ai grãdinii cuvântului, ascultaþi ce vã învãþ
eu ºi nu treceþi pe lângã învãþãturile mele, cã ele sunt bune ºi
sunt la timp venite. Aveþi atenþie, fiilor, cã v-am rugat pe voi
o lucrare nouã. Aveþi grijã s-o puneþi peste voi. Aveþi grijã sã
ascultaþi cu mare grijã, fiilor, ºi sã vã uitaþi peste Israel cum
împlineºte peste el lucrarea cuvântului rostit, cã Domnul ºi cu
mine privim prin ochii voºtri peste Israel. 

M-am bucurat în sãrbãtoare cu sfinþii ºi cu voi. V-am
învãþat în zi de sãrbãtoare, v-am dat pâine din cer, fiilor, pâine
caldã, pâine cu saþ. O, ce ordine ºi ce serbare pe sfinþi! Ce fru-
mos e în cele cereºti, în cele ce nu se vãd! Ce frumos e din-
colo de cele ce se vãd! Aºa frumuseþe voiesc ºi în tine, po-
porule Israele. Aºa ºi tu, fiule, sã petreci. Eu sunt trâmbiþa lui
Dumnezeu, ºi tu eºti fiul meu, Israele. Eu sunt glasul celui ce
strigã în pustie: drepte sã fie fãcute cãile Domnului peste
pãmânt! 

Fiilor, fiilor, copii ai grãdiniþei mele, nu pot sã nu vã
amintesc de fiecare datã cã viaþa voastrã este Dumnezeu. Eu
trebuie sã rostesc peste voi mereu acest cuvânt ceresc. Aveþi
grijã mereu sã aibã chip în voi Hristos. E duhul pãcii Domnu-
lui peste voi, ca sã aibã Domnul cãrare cu soare, fiilor. 

O, Luminã a Tatãlui! O, Doamne al luminii! Tu eºti lu-
mina lui Israel, Tu eºti lumina grãdinii Domnului. O, Doam-
ne, sã strãluceºti de ºapte ori mai mult ca soarele peste grã-
dinã, Doamne, ca sã aibã fiii grãdinii luminã ºi sã fie cuprinºi
în ea, în Tine, soare al Tatãlui. Eu am dat pâine lui Israel,
Doamne, ºi câte neamuri mãnâncã din fãrâmiturile mesei Tale
cu poporul Tãu! Ajutã-i pe fiii din grãdinã sã înmulþeascã pâi-
nea Ta peste mulþimi, cãci pâinea din cer curge ca un râu tot
mai mult. Sã aibã copiii Tãi sã înmulþeascã pâinea, Doamne.
Vremea e grea. Tu eºti sãrac pe pãmânt, dar eºti bogat în cu-
vânt, în pâine, Doamne. Cuvântul Tãu sã-l faci suluri, suluri,
ºi sã ia ºi mulþimile mântuire ºi luminã ºi cuvânt din cuvântul
Tãu. 

– OOOO,Verginico, suntem sãraci, dar cuvântul sã
cheme sub viþa ºi sub smochinul acesta pe

mulþi, ºi vom binecuvânta, ºi pâinea se va înmulþi, ºi vor avea
ºi mulþimile. Îmi ridic ochii cãtre Tatãl ºi cer: 

Tatã, Cel ce poþi totul prin Fiul Tãu, binecuvinteazã în-
mulþirea cuvântului Tãu ºi suflã-l pânã la toate marginile, cãci
Tu când poþi, poþi ca un Tatã al puterilor, ºi Eu voi lua ºi voi
rupe ºi voi înmulþi în numele Tãu, ºi va fi pâine pentru toþi cei
ce ºtiu ce este pâine. Amin. 

– OOOO,Fiule iubit, Tu eºti Cel întru Care Eu bine-
voiesc, ºi de Tine va asculta tot pãmântul,

ºi vei cârmui toate neamurile cu toiag de fier, dupã cum este
scris, cãci cuvântul este toiagul, ºi Tu eºti Cuvântul, Fiule
scump, întru Care Eu binevoiesc. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Cuvântul sã fie înainte de orice lucrare. Lucrarea strajei peste
creºtini. Domnul grãieºte preoþilor bisericii din lume. Pãrerea de
rãu pentru greºale ºi mãrturisirea spalã ºi iartã pe cel greºit. 

EEEE u sunt Domnul puterilor. Eu sunt Tatãl, Fiul ºi
Sfântul Duh, Dumnezeul lui Israel. Amin. Ia

aminte, Israele, ia aminte la cer, cã pentru asta te-a nãscut ce-
rul pe tine în vremea aceasta. Te-am nãscut de sus, ca sã fii
din cer, Israele nãscut din cuvântul Meu, nãscut ºi nu fãcut,
nãscut din cuvântul Duhului Sfânt ºi din botezul credinþei,
cãci trei sunt Care mãrturisesc în cer: Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, iar pe pãmânt mãrturisesc: Duhul, apa ºi sângele, ºi tot
la fel mãrturisesc; mãrturisesc pe Dumnezeu. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, am venit prin apã ºi prin
sânge ºi prin Duhul Cel mãrturisitor, Care este adevãr, ºi te-am
fãcut pe tine fiul Meu, mãi Israele, ºi te-am pus sã stai înain-
tea Mea ca pe unul nãscut din Mine, crezând în Mine, Care
am venit prin apã ºi prin sânge, aºa cum Duhul a mãrturisit
adevãrul, iar adevãrul Eu sunt. Fii credincios, poporul Meu,
cã tu trebuie sã stai înaintea Mea ca sã Mã primeºti când vin.
Iatã, odatã cu zorii vin, vin sã-i fac intrare lui Verginica. Ea
Mã roagã mereu sã vin cu ea, ºi voi veni mereu cu ea pentru
tine, Israele, ca sã-þi întãresc credinþa, fiule. O, credinþa ta tre-
buia sã fie tare, poporul Meu, ºi iatã, vin Eu mereu ca sã þi-o
întãresc ºi ca sã stai în credinþã, mãi Israele. 

Hai, Verginico, suntem intraþi, tatã, cã e praznic în
Israel ºi þie þi-e dor de fiii tãi. 

– MMMM i-e dor, Doamne, ºi Tu mã crezi cã mi-e
dor, ºi mã miluieºti cu mângâiere ºi îl

rogi pe Israel sã mã ºtie de mângâiere de la Tine. Mi-e dor sã
intru în Israel, dar cu Tine, Doamne, sã intru, cã Israel nu
simte greul aºteptãrii mele. Eu Îþi dau slavã cu toþi sfinþii ºi cu
toþi îngerii care mã înconjoarã ca sã mã ajute peste vremea de
azi, ca sã trâmbiþez pentru Tine peste vremea de azi, cã iatã,
vii, ºi omul nu ºtie ce este venirea Ta, Doamne. Vreau sã-l
deprind pe Israel sã ºtie bine sã stea întru venirea Ta, ca sã ºtie
ºi omul lumesc care nu Te mai aºteaptã, sã ºtie ce este veni-
rea Ta ºi veacul Tãu cel nou, de douã ori nou, Doamne. Grã-
iesc cu Tine, bunule Doamne, ca sã fiu cunoscutã din Tine ºi
nu din mine, cãci tot cel ce este, în Tine este, ºi altfel nu este
cel ce este. 

O, copilaºi din grãdina cuvântului, mi-e dor, fiilor, mi-e
dor, ºi voiesc sã stau înaintea voastrã, nu în urma voastrã. Eu
sunt cuvânt, cãci Domnul aºa a binevoit. Cuvântul trebuie sã
fie mereu înainte de orice lucrare. Nimeni nu-ºi zideºte un
turn mai înainte de a se socoti dacã are cu ce sã-l sfârºeascã
de lucrat, iar când omul îºi socoteºte mântuirea sa, trebuie sã
plece pe drumul ei bine socotit cã va termina de zidit acest
turn care suie pânã în cer, de pe pãmânt pânã în cer, fiilor
scumpi. Cine începe turnul acesta, acela trebuie sã lucreze la
el pânã în cer, mãi fiilor, cãci fiecare dacã voieºte sã punã o
temelie, mai întâi se socoteºte bine dacã are cu ce sã sfârºeas-
cã zidirea pe care o voieºte. 

E zi de praznic în Israel, fiilor, ºi am venit la praznic cu
Domnul ºi cu sfinþii, ºi voieºte Domnul sã lucreze la zidirea
cea începutã cu mine, cã m-a pus temelie la zidirea Sa, la tur-
nul cu care voieºte sã ajungã pânã în cer, la mântuirea ta, po-
porule Israel. 

Deschideþi bine porþile, cã intrã Domnul cu zi de praz-
nic ceresc în Israel. Fiþi atenþi, fiilor din grãdinã! Domnul Se
vesteºte cu zi de praznic. Deschideþi cartea Domnului ºi daþi

glas cuvântului în carte. Eu voi sta cu Domnul ºi cu sfinþii în
serbare, ºi iarãºi voi fi cu voi cuvânt, cã am de fãcut ordine în
Israel, cã dacã nu fac, nu este ordine în Israel. Eu sunt venitã
cu ordine cereascã peste poporul Israel de azi, cã tu, Israele,
trebuie sã fii înaintea Domnului, ascultând de Domnul. 

O, Doamne, fiii grãdinii Þi-au deschis cartea.
Slãveºte-Te, Doamne, în Israel cu slava cuvântului Tãu, cã
Tu eºti slavã ºi cuvânt de slavã, Tu eºti sãrbãtoare peste
serbãrile Tale în Israel. Amin. 

*
SSSS emãnãtorul seamãnã sãmânþã, seamãnã cu-

vântul, ºi sãmânþa cade pe pãmânt. Cade sãmân-
þa lângã cale, cade în pãmânt pietros, cade în spini ºi cade în
pãmânt bun. Cade sãmânþa pe pãmânt. Cine are urechi de
auzit, acela este om iscusit, om treaz. 

Israele, Israele, Semãnãtorul seamãnã cuvântul, ºi tu sã
fii pãmântul cel bun în care, când cade sãmânþa, sã se înalþe
ea crescând spre cer, poporul Meu; pânã în cer sã creascã,
fiule scump, cã þie îþi este dat sã cunoºti tainele împãrãþiei lui
Dumnezeu, dar pentru cei de afarã totul rãmâne în pilde, ca
uitându-se, sã nu vadã cu ochii, ºi auzind cu urechile, sã nu
priceapã, ca nu cumva sã se întoarcã, ºi Eu sã-i iert. Aceastã
pildã a semãnãtorului cuvântului s-o pricepi bine, Israele, cã
altfel nu vei putea sã pricepi toate celelalte pilde ca sã le faci
împãrãþie cereascã în tine. Cine pricepe, acela nu este departe
de împãrãþia lui Dumnezeu, ºi este aproape de ea ºi se þine
aproape, cãci împãrãþia lui Dumnezeu este ca un om care
aruncã sãmânþa în pãmânt, ºi doarme ºi se scoalã noaptea ºi
ziua, ºi sãmânþa rãsare ºi creºte cum nu ºtie el, dar ºtie pã-
mântul aceastã tainã, cãci pãmântul rodeºte de la sine, aºa
cum a fost peste el cuvântul de la început. Pãmântul rodeºte
de la sine mai întâi pai, apoi spic, ºi apoi grâu împlinit în spic,
grâu copt, gata de seceriº, ºi omul trimite secera ca sã strân-
gã agoniseala ºi sã aibã rod, cãci cine seamãnã are ce culege
dupã ce sãmânþa se împlineºte în rod. Eu sunt Semãnãtorul, ºi
tu eºti pãmântul cel bun, care rodeºte de la sine, aºa cum
grãieºte pilda cea despre împãrãþia cerurilor, Israele. 

Eu lucrez peste tine, poporul Meu, ca sã fii tu pãmântul
cel bun, cã ai vãzut pilda cum este, cã oricine aude cuvântul
împãrãþiei ºi nu-l înþelege, vine duhul rãu ºi furã sãmânþa se-
mãnatã în inima lui, cãci a cãzut lângã cale sãmânþa ºi n-a
prins rãdãcinã. Cuvântul cel semãnat pe loc pietros se aude ºi
se primeºte cu bucurie, dar fãrã rãdãcinã în sine, cãci la vre-
me de ispitã ºi strâmtorare pentru cuvântul semãnat omul ace-
la se sminteºte ºi rãmâne în sine gol de rodul cuvântului se-
mãnat. Cuvântul cel cãzut în loc spinos este în omul cel plin
de griji trupeºti ºi lumeºti, care se înºealã cu avuþia pãmân-
teascã ºi nu are timp ca sã-i dea creºtere seminþei cea de la
Dumnezeu. Dar omul care este ca pãmântul cel bun, auzind
înþelege ºi îi dã creºtere cuvântului lui Dumnezeu ºi ajunge cu
el pânã în cer, crescând din sine spre Dumnezeu, Care seamã-
nã peste pãmânt. 

O, poporul Meu, Eu semãn sãmânþã bunã în pãmântul
Meu cel ales, ºi am nevoie de strajã, poporul Meu, de strajã
peste tine, tatã. Sã fii treaz, fiule, sã nu dormi, cã este un vrãj-
maº care mereu stã la pândã sã te prindã dormind ºi sã seme-
ne neghinã peste sãmânþa Mea, cã ai vãzut pilda ce spune, cã
se vor mira îngerii ºi vor spune: «Doamne, n-ai semãnat Tu sã-
mânþã bunã? De unde a crescut neghinã?», ºi li se va rãspun-
de: «Un om vrãjmaº a venit noaptea ºi a fãcut aceasta, dar
lãsaþi aºa pânã la seceriº când neghina se va aduna ºi se va
lega în snopi pentru ars, iar grâul se va aduna în jitniþa Mea».

925Anul 1996



O, Israele, ce mare lucrare este sã ai strajã peste tine,
poporul Meu! Ce mare tainã este sã ºtii sã nu ai noapte peste
tine, Israele! Dacã tu ai strajã peste tine, tu eºti liniºtit ca în
vremea zilei, dupã cum este scris: «Fiþi fii ai zilei, fiindcã cei
ce dorm, noaptea dorm». Cine nu are strajã peste el, acela se
face fiu al nopþii, ºi noaptea vine cel vrãjmaº ca sã-ºi semene
neghina lui care înãbuºã sãmânþa cea bunã a Semãnãtorului
Cel bun. 

Poporul Meu, voiesc peste tine pace ºi mântuire, ºi de
aceea semãn mereu peste tine sãmânþa cuvântului Meu. Se-
mãnãtorul seamãnã cuvântul peste tine. Tu eºti copacul cel
crescut din sãmânþa cea micã, semãnatã de Mine în tine, ºi
din ea s-a fãcut copac mare, ºi în acest copac sãlãºluiesc pã-
sãrile cerului, Israele fiule. Iatã, vin cu sfinþii cerului, cu du-
hurile cerului vin în tine, Israele, ca sã Mã sãlãºluiesc cu
praznic de serbare în tine. Te învãþ sã te faci pildã înaintea
noroadelor, fiule, sã te faci pildã a împãrãþiei cerurilor, po-
porul Meu, copacul Meu crescut din sãmânþa cuvântului
Meu, grâul Meu, poporul Meu, rod al seminþei cuvântului
Meu care a cãzut pe pãmânt bun. Vin sfinþii ºi îngerii cu Mine
la tine, Israele, cã se împlinesc peste tine Scripturile Mele, ºi
Eu vin cu ele, cu împlinirea lor peste tine; vin sã te fac oglin-
dã în care sã se vadã împãrãþia cerurilor pe pãmânt, cã Mã
vestesc lumii cã sunt în tine cu sfinþii ºi cu îngerii în slava cu-
vântului Meu, în slavã cereascã pe pãmântul tãu, Israele,
pãmântul Meu cel nou, în care vin cu cerul cel nou în praznic
de serbare, praznic de cer nou ºi de pãmânt nou în care sãlãº-
luieºte dreptatea Mea ºi pacea Mea. 

Poporul Meu, iubitul Meu popor, pentru tine nu mai e
timp de dormit, fiule, rod al cuvântului Meu, fiindcã cei ce
dorm, noaptea dorm, ºi cei ce se îmbatã, noaptea se îmbatã.
Tu, poporul Meu, sã rãmâi ziua Mea pe pãmânt, ziua cea din
vremea serii, cã scris este cã noapte nu va mai fi, ºi noaptea
va fi înghiþitã de ziuã, ºi toþi vor înþelege venirea Mea, cãci
venirea Mea este slava Mea, iar slava Mea este venirea Mea,
cãci Eu sunt slavã. Tu sã înþelegi taina cuvântului Meu, cãci
scris este: «Pãmântul cel bun sunt cei ce aud cuvântul lui
Dumnezeu ºi îl înþeleg pe el, ºi rodeºte în ei ºi aduce roadã:
unul o sutã, altul ºaizeci, altul treizeci», dupã cum este scris.
Dar sã fii treaz, poporul Meu, cã tu trebuie sã aduci tot ce va
fi de adus. Tu trebuie sã aduci o sutã, fiule, cãci o sutã este
rod întreg. Pãstorul cel cu o sutã de oi care pierde pe una din
oi, se duce ºi o cautã ºi o aduce înapoi, ca sã nu se ºtirbeascã
numãrul cel întreg, bucuria cea întreagã, rodul cel însutit,
fiule, ca sã fii tu mângâierea Mea întru venirea Mea pe pã-
mânt, sã fii casa Mea, sã fii moºtenirea Mea, fiule cel mic de
la sfârºit. Tu nimic sã nu mai faci decât sã rodeºti pânã mai
sus de cer, cã Eu te încãlzesc cu cãldura cuvântului Meu ºi te
învãluiesc în razele Duhului Sfânt ca sã mãrturiseºti pe Tatãl,
pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt în a Sa venire, cã este scris cã vine
Domnul întru slava Sa. 

Poporul Meu, sã fii slava lui Dumnezeu întru venirea
Domnului pe pãmânt, cã este scris cã vine Domnul slavei,
vine Domnul lui Israel, cã Israel este casa Domnului, împã-
rãþia Domnului, în care Se va întoarce Domnul. Israele, sã nu
te laºi sã fii departe de împãrãþia lui Dumnezeu; de înþele-
gerea tainelor lui Dumnezeu sã nu fii departe, Israele. Eu sunt
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sã fii întru Mine, Israele, sã te
gãsesc mereu în Mine, întru venirea Mea, cã vin la tine, Israe-
le, vin, cã eºti poporul Meu, eºti moºtenirea Mea, cã Eu moº-
tenire pe pãmânt nu mai am; nu mai am, cã Mi-a luat-o omul
cel gol de Dumnezeu, ºi nu mai am. Semãnãtorul seamãnã

cuvântul, ºi cuvântul cade pe pãmânt, cade lângã cale, cade în
pãmânt pietros, cade în loc cu spini, ºi nu mai am moºtenire
pe pãmânt. Nu mai am nici oi, nu mai am nici staul, nu mai
am, dupã cum este scris cã Fiul Omului nu are unde sã-ªi ple-
ce capul. Nu mai am zi de odihnã pe pãmânt, nu mai am, cã
fiii oamenilor Mi-au luat pãmântul cel fãcut de Dumnezeu. O,
ce Mi-au fãcut fiii oamenilor! Au fãcut mai rãu ca atunci când
au atras pe pãmânt potop cu apã de a pierit tot omul care a
rãmas pe pãmânt. Numai Noe ºi cu casa lui a scãpat, cã el a
crezut cuvântul Meu ºi ºi-a fãcut casã nouã cu care a plutit pe
deasupra apei potopului. 

O, cine mai are dragoste ºi vreme sã asculte pe
Dumnezeu? Cine mai ia aminte la Semãnãtorul Care seamãnã
cuvântul ca sã creascã rodul împãrãþiei lui Dumnezeu pe pã-
mânt? Cine, cã pãstorii de azi se pãstoresc pe ei înºiºi ºi iu-
besc slava lor, slava de la oameni, nu de la Dumnezeu, dar
scris este: «Vai de pãstorii care pierd ºi risipesc turma de pe
pãºunea Mea, care nu au grijã de ea, cã Eu voi avea grijã de
faptele cele rele ale pãstorilor. ªi Îmi voi strânge laolaltã tur-
ma care a mai rãmas ºi îi voi da sã pascã pajiºte nouã ºi o
voi înmulþi, ºi îi voi da pãstori care o vor paºte ºi n-o vor mai
pierde, ºi o vor mângâia». Dacã pãstorii ar fi luat parte la
sfatul Meu, ar fi întors turma pe cãile Mele ºi ar fi vestit-o de
cuvântul Meu. Dar ce veþi face, voi, pãstorilor? Iatã, Eu um-
plu cerul ºi pãmântul de cuvântul vieþii veºnice, ºi voi nu
auziþi. Unde vã veþi gãsi loc tainic ca sã vã ascundeþi ºi Eu sã
nu vã vãd? Scris este în Scripturi: «Vai pãstorilor care se pã-
zesc pe ei înºiºi ºi nu pãzesc turma; care mãnâncã laptele ºi
se îmbracã cu lâna oilor! Vai pãstorilor care junghie oile
grase ºi sãnãtoase, care nu panseazã oaia cea rãnitã, care nu
suflã duh de viaþã peste cea slabã, care nu tãmãduiesc oaia
bolnavã, care nu îmbie spre staulul Meu pe cea rãtãcitã, care
nu cautã oaia cea pierdutã, dar care se poartã cu silnicie cu
oaia cea înzdrãvenitã ca sã nu fie oaie zdravãnã înaintea
Mea! Vai pãstorilor care lasã oile mâncare fiarelor sãlbatice,
cã iatã, nu are cine sã-Mi caute oile ºi sã Mi le îngrijeascã.
O, au ajuns oile Mele pradã fiarelor sãlbatice fiindcã n-au
pãstor, cã pãstorii se pãzesc pe ei înºiºi ºi nu oile Mele, ºi
scris este cã din mâna lor le voi lua ºi le voi cere socotealã
de viaþa oilor Mele ºi voi scãpa din gura lor turma Mea, ºi nu
le vor mai fi oile Mele mâncare lor. Cãci iatã-Mã, vin ºi pri-
veghez peste oile Mele cum privegheazã ciobanul turma lui în
zi de furtunã, ºi voi risipi vremea cea întunecoasã, ºi Îmi voi
paºte turma pe munþii lui Israel ºi pe pãºunile lui Israel. Pe
pajiºti cu flori le voi paºte, iar staulul lor va fi pe munþii Mei,
cãci cuvântul Meu va curge ca o pãºune din cer, ca mana ca-
re se coboarã pe pãºunile cele veºnice, cãci cuvântul Meu e
veºnic». 

Auziþi voi, pãstori, ce spune Domnul? Cuvântul Meu e
veºnic, nu este numai atunci; este ºi acum, este veºnic cu-
vântul Meu, dar voi nu credeþi, cã nu sunteþi din oile Mele,
dupã cum este scris despre cei ce nu cred. Voi cãuta oaia cea
pierdutã ºi Îmi voi cerceta turma, iar pentru oi aºa grãiesc: voi
judeca pe oi, pe berbeci ºi pe þapi. Voi cerceta peste pãºune ºi
voi vedea cine calcã cu picioarele pãºunea dupã ce paºte, ºi
cine tulburã apa cea limpede dupã ce bea. Voi judeca între
oaia grasã ºi oaia slabã, dupã cum este scris cã voi încheia
legãmânt de pace ºi voi pierde fiara sãlbaticã din moºtenirea
Mea, ºi oile se vor odihni cu pace sub ploaia binecuvântãrilor
Mele, ºi copacii îºi vor da roadele lor, ºi va rodi pãmântul, ºi
Domnul Se va face cunoscut de oi ºi Îºi va face sãdire aleasã,
iar pãgânii nu se vor mai fãli împotriva oilor Mele, ºi voi face
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pe poporul Meu popor slãvit, ºi va fi el casa Mea, cãci este
poporul Meu. 

O, pãstorilor care pãstoriþi fãrã veghe, iatã, vã cer oile.
Vine Pãstorul Cel mare sã-ªi cerceteze turma, ºi iatã, o gã-
seºte risipitã pe toate vãile. Cuvântul Meu strigã peste voi din
mijlocul poporului Meu cel ales dintre oi, cel hrãnit cu pãºu-
ne curatã, cu pãºune din cer, cu cuvântul lui Dumnezeu hrã-
nit, cãci cuvântul este veºnic, precum Dumnezeu este veºnic.
Scris este: «Astãzi dacã auziþi glasul Meu, nu vã învârtoºaþi
inimile voastre». O, pãstorilor care staþi peste turmã, de ce fa-
ceþi voi ca iudeii care nu credeau cã Eu sunt Pãstorul oilor,
Care venisem sã-Mi adun oile în staul? Veneau iudeii ºi Îmi
spuneau: «Dacã Tu eºti Hristos, spune-ne nouã, nu ne mai
obosi sufletele», iar Eu le-am zis: «V-am spus, dar voi nu cre-
deþi, cã nu sunteþi din oile Mele, cãci oile Mele aud glasul
Meu ºi merg dupã Mine, dupã cuvântul vieþii merg». 

O, de ce judecaþi voi mai înainte de Mine, ponegrind pe
poporul Meu, gonind din bisericile voastre pe oile Mele, care
mãnâncã din pãºunea cuvântului Meu? Dacã voi nu voiþi sã
vin, goniþi dintre voi pe cei ce cred în cuvântul Meu, în
venirea Mea. Dar unde veþi afla loc tainic ca sã vã ascundeþi
ºi Eu sã nu vã vãd? Am venit de la Tatãl duh ºi adevãr am ve-
nit, dupã cum este scris despre Duhul Care vine. Duh este
Dumnezeu, duh ºi adevãr, cuvânt ºi trup, trup ºi cuvânt este
Dumnezeu. Ce bisericã a lui Iisus Hristos este aceea care nu
are în ea pe Domnul trup ºi cuvânt? Eu sunt trup ºi cuvânt. Eu
sunt mereu astãzi, dupã cum este scris: «Astãzi, la glasul
Meu, nu vã împietriþi inimile voastre». Sãdit-am un popor de
fii în mijlocul vostru ºi i-am trimis la voi cu Mine, ca sã cu-
noaºteþi cuvântul Meu. Dar voi de ce nu credeþi? Nu vreþi sã
fiþi din oile Mele? 

Am venit sã împlinesc Scripturile: o turmã ºi un pãstor,
un Ierusalim ºi un Dumnezeu peste tot pãmântul, o þarã veº-
nicã înaintea Mea, ºi am planul Tatãlui în mânã, ca sã încep
din România ºi sã trâmbiþez din ea peste neamurile rãtãcite de
la calea lui Dumnezeu. V-am vestit cã am între voi un popor
crescut cu cele din cer, un popor uns de cuvântul lui Dumne-
zeu, ca sã stea înaintea Mea ºi sã se înmulþeascã pânã va fi un
staul, o turmã ºi un pãstor. Eu sunt Pãstorul Cel bun. Oare,
voi sunteþi mai buni? Oare, cuvântul Meu pe care-l las mereu
din cer peste pãmânt nu este bun? Judecaþi voi cuvântul Meu;
nu are viaþã veºnicã în el? 

O, nu vã temeþi, nu vã temeþi pentru poporul cuvântu-
lui Meu. Nu el, ci cuvântul Meu vã va întreba de credinþa
voastrã în Mine, cãci am venit, duh ºi adevãr am venit, ca sã
împlinesc tainele Tatãlui Meu pentru mântuirea omului, dar
voi daþi în lãturi pe fiii cuvântului Meu ºi le puneþi nume de
rãtãciþi, de stricãtori, aºa cum Mi-au pus ºi Mie nume iudeii
de atunci. Eu sunt Pãstorul Cel bun ºi vin spre voi sã vã pãs-
toresc ºi sã nu vã las sã fiþi osândiþi de cuvintele voastre, cã
scris este: «Din cuvintele lor se vor mântui; din cuvintele lor
se vor osândi». Vin spre voi, pãstori de oi, vin ºi Mã slãvesc
înaintea voastrã cu slava cuvântului Meu. Auziþi voi glasul
Meu? Eu sunt Pãstorul Cel bun, Care-ªi pune viaþa pentru
oile Sale. Am venit ca viaþã sã aibã oile, ºi din belºug sã aibã.
Cuvântul Meu este viaþã pentru oi. Luaþi ºi daþi la oile voastre
cuvântul vieþii veºnice. Luaþi ºi mâncaþi ºi împãrþiþi ºi nu vã
învârtoºaþi inimile voastre. 

Poporul cuvântului Meu este nãscut din Mine, din apã,
Duh ºi sânge, precum Eu sunt. L-am nãscut din cuvântul
Meu, de sus l-am nãscut, din Duhul Sfânt al Tatãlui, ca sã fie
poporul care întâmpinã pe pãmânt glasul Meu care strigã

înaintea Mea. Vreau sã fac din poporul cuvântului Meu popor
de fii ai slavei înaintea Mea, din care sã iasã lucrare de înviere
peste cei ce vor sã ia pe ei veºmântul slavei, veºmântul lui
Iisus Hristos. Ridicaþi porþile voastre, ca sã intru ºi la voi cu
lumina cuvântului Meu, ca sã fiu în biserica voastrã trup ºi
cuvânt, duh ºi adevãr sã fiu în voi, cãci Tatãl aºa închinãtori
doreºte. Treziþi inimile voastre, cãci cuvântul Meu are viaþã
veºnicã. Luaþi aminte, pãstorilor de oi, cã poporul Meu nu e
duºman pe bisericã, ºi e popor de fii ai bisericii lui Iisus
Hristos, Care vine cu norii, dupã cum este scris. 

Iar tu, poporul Meu, sã fii în Mine, fiule Israele, ca sã
fiu Eu în tine ºi sã Mã slãvesc în mijlocul tãu cu slava
cuvântului Meu, ºi cine va lua din cuvântul Meu, Mã voi face
în el duh ºi adevãr, izvor de apã curgãtoare, care va izvorî
spre viaþã veºnicã, dupã cum este scris: «Cel ce crede în
Mine, râuri de ape vii vor curge din gura aceluia». Amin. 

Israele, Israele, am grãit, fiule, cu pãstorii care te duº-
mãnesc pe tine. Te duºmãnesc fiindcã nu te cunosc, nu vor sã
te cunoascã cei ce sunt în duhul lor ºi nu în Duhul Meu, cã
dacã ar fi în Duhul Meu, ar cãuta spre tine, cã din mijlocul tãu
Eu izvorãsc izvorul râului vieþii, care este cuvântul Meu cel
de viaþã dãtãtor. Eu vin cu îndemnul pãcii ºi al credinþei sfinte
peste bisericã, peste ortodoxia care nu-ºi trãieºte numele, dar
vreau sã ies cu tine ortodoxie înaintea lor, ca sã-ºi înþeleagã
numele. Ei te fac pe tine sectã, pentru cã nu vor sã vinã sã te
vadã ce faci tu, pentru cã nu le place sã fie ca Mine ºi ca tine.
Ei zic cã e bine ca ei, nu ca Mine ºi ca tine. Tu sã fii popor
cuminte, tu sã fii treaz înaintea Mea, cã Semãnãtorul tãu sea-
mãnã peste tine ºi peste ei, ºi fericit este cel ce se lasã lucrat
de cuvântul Meu ca sã fie pãmânt bun pentru însãmânþat. 

Stai, Israele, înaintea Mea, ºi se vor bucura de Mine ºi
de tine toate noroadele de pe pãmânt; ba chiar ºi cei ce nu
cred se vor bucura de tine când Mã vor vedea cu tine, cã slava
Mea se va vedea cu tine, ºi Mã voi slãvi în mijlocul tãu mai
mult decât atunci prin ucenicii Mei, cã scris este: «Mai mari
decât atunci se vor face lucrurile lui Dumnezeu înaintea oa-
menilor prin cei ce cred la sfârºit».

Stai, Israele, înaintea Mea, cã sfinþii se roagã pentru
tine ºi pentru cei ce vor crede în Mine cã sunt cu tine. E praz-
nic de sfinþi în mijlocul tãu. Stai în serbare cereascã pe pã-
mânt, poporul Meu iubit, cãci cine e iubit de Mine, acela iu-
beºte pe Dumnezeu. 

Mucenicul Dimitrie este serbat de cei din cer în Israel,
ºi se ridicã ºi Îmi spune:

– SS ã întãreºti, Doamne, cuvântul Tãu peste po-
porul Tãu, cã noi, sfinþii Tãi, aºteptãm îm-

pãrþirea cununilor, Doamne, prin cei mici ai Tãi, dupã cum
este scris. Întãreºte statura ºi credinþa ºi iubirea poporului
Tãu, Doamne, aºa cum ne-ai întãrit ºi pe noi în vremea mãr-
turisirii noastre pe pãmânt. Vino, Doamne, cu cerul cel nou ºi
cu pãmântul cel nou peste cer ºi peste pãmânt, cã sfinþii Tãi
aºteaptã de ºapte mii de ani rãscumpãrarea. Amin, amin,
amin. 

*
GG lasul Meu ºi graiul Meu lucreazã în cer ºi pe

pãmânt. Am Israel în cer, am Israel ºi pe pã-
mânt. Am Ierusalim ºi în cer ºi pe pãmânt, ºi lucrez cu cei din
cer pe pãmânt, ºi cu cei de pe pãmânt în cer, cãci cerul,
Israele, la glasul ºi la graiul Meu cu tine pe pãmânt, se strânge
cerul ca sã mãnânce din cuvântul Meu aºa cum mãnânci tu.
Dar cerul mãnâncã cu poftã ºi cu nãdejde cuvântul Meu, ºi se

927Anul 1996



umplu de mângâiere duhurile cerului, duhurile sfinþilor, mãi
copile Israele. Duh este Dumnezeu întru sfinþii Sãi în cer, ºi
sfinþii din cer sunt în Mine, precum Verginica este în Mine ºi
lucreazã din Mine, din sânul Meu lucreazã Verginica, iar Eu
sunt în sânul Tatãlui, în cer ºi pe pãmânt sunt. Amin. 

Sã ai grijã, fiule Israele, cum te hrãneºti cu cuvintele
Mele, cã ele sunt din cer, hranã tare sunt ele. Vezi sã nu-þi rupi
dinþii, fiule. Duhovniceºte spun când spun aºa, cã te vãd
micuþ cu înþelegerea, dar curios cu inima, ºi de aceea þi-am
spus sã nu mãnânci singur, ci cu Mine, fiule mic, cã hrana e
tare ºi tu nu eºti deprins sã fii atent, mereu atent ce gust îi dai,
ce nume îi dai ºi cum o aºezi în inimã, cã pântecele cuvân-
tului Meu când îl mãnânci, este inima ta, fiule firav. De aceea
te hrãnesc mereu, mereu, ca sã creºti cu înþelegerea ºi sã
creºti cu înþelepciunea cea din cer ºi s-o iei în pântece, fiule,
ca sã aibã ea casã, cãci cerul gurii Mele este adevãr ºi înþelep-
ciune. Ai grijã cum te hrãneºti, fiule Israele. Iubeºte cumin-
þenia de inimã, poporul Meu, cãci semeþia gândului loveºte
înþelepciunea din inima ta ºi micºoreazã lucrarea ei în tine ºi
te lasã singur când vede trufie în gândul inimii tale. Ai grijã
cum te hrãneºti, poporul Meu. Ai grijã, Israele, sã creºti bine,
sã creºti sãnãtos ºi sã fii plãcutul Meu, fiule. Vezi sã fii cum
am fost Eu, ca sã fii plãcutul Meu, fiule. Uitã-te în Mine ºi
ia-Mã de pildã peste tine, cã Verginica suflã peste tine din
Mine, suflã duh de înþelepciune peste tine. 

Tu aºa ai spus, Verginico, ai spus cã vrei sã-l deprinzi
pe Israel sã ºtie bine cum sã stea întru venirea Mea, sã ºtie
sã-ºi socoteascã bine mântuirea, sã ºtie sã zideascã pânã la
cer acest turn. O, îi trebuie înþelepciune lui Israel, Verginico.
Suflã tu cu Mine din duhul înþelepciunii, ca sã fie harnic
poporul tãu, cã lenea e pãcat de moarte, Verginico. Mai
spune-le o datã cã acest pãcat þine omul în moarte, Mã þine
pe Mine mort în om, ºi Eu sunt Domnul învierii, Verginico.
Vin în cartea ta mereu cu tine, ca sã te primeascã bine Israel,
ca pe Mine sã te primeascã. Tu eºti în Mine, Verginico, ºi fãrã
Mine nu eºti, cãci cel ce este, în Mine este. Amin. 

– OO,grãiesc cu Tine, bunule Doamne, ca sã fiu
cunoscutã din Tine ºi nu din mine, cãci cel

ce este, în Tine este, ºi altfel nu este cel ce este. Am de fãcut
ordine în Israel, cã dacã nu fac, nu este ordine în Israel. Bine-
cuvinteazã glasul Tãu în glasul meu, cuvântul Tãu în cuvântul
meu, cãci cuvântul e toatã taina tainelor în cer ºi pe pãmânt,
Doamne, Cuvântule Doamne. 

– BB inecuvântare sã ai, Verginico, în cuvânt, cã
ai de fãcut ordine în Israel, cã dacã nu faci,

nu este, tatã. Eu sunt în tine când faci ordine, cã multã ordine
este de pus în popor, dar vrea-va Israel sã facã ce-i spui tu ºi
Eu? Avem de scãpat din alunecare paºi care dau sã alunece.
Avem de aºezat în ascultare inimi care nici acum nu s-au de-
prins cu aceastã lucrare din cer pe pãmânt. ªi vom lucra cu
dragoste, Verginico, doar vom fi rãzbãtãtori în inimile nede-
prinse cu lucrarea mântuirii. Eu sunt Dumnezeu, Verginico,
dar Mi-e fricã de creºtin. Sã nu se mire Israel dacã Dumnezeu
spune acest cuvânt. M-a prins frica de creºtin, mãi Verginico,
dar lucrãm împreunã, cã nu e bine câte unul, nu e bine, nu e
bine aºa. Lucrãm doi ºi trei, Eu ºi cu tine, ºi Tatãl în Noi, ºi
avem sfinþii martori. Cu toþii în stânga, cu toþii în dreapta, aºa
cum am fãcut ºi în Israel aºezare în lucru. Când un creºtin lu-
creazã ceva singur, acela greºeºte cã lucreazã singur, acela
greºeºte în el ºi în afara lui, cãci cel ce este, în Mine este, ºi
altfel nu este cel ce este. Iar Eu din Mine am spus: «Nu e bine
sã fie omul singur». 

O, câtã vreme trebuie sã aºtept Eu dupã creºtin pânã
când el voieºte sã vrea ca Mine ºi cum îl învãþ Eu? Mi-e fricã
de creºtin, ºi trebuie sã lucrez cu el ca ºi cu oul, cã Mi-e fricã
sã nu dea în Mine, Mi-e fricã sã nu Mã pãrãseascã ºi sã-ºi
arunce mântuirea, cã el nu ºtie ce grea e pierzarea. Mi-e fricã
de cel fãrã minte, ºi de aceea, Verginico, vom lucra cu grijã la
înþelepciunea poporului Israel. Sã le spui la copiii grãdinii sã
închidã porþile acum, cã avem de fãcut ordine în Israel. Avem
de mãturat, de scuturat, de spãlat, de ºters praful, de aerisit,
de frecat jegul de pe vase, de aºternut, de netezit. Avem de
lucru în Israel acum. 

– OO,Doamne, sã zidim casã înþelepciunii pe cei
ºapte stâlpi ai ei, Cuvinte Doamne, cã dacã

ea stã pe stâlpii ei în Israel, va avea casã înþelepciunea, casã
de neclintit în Israel.

O, poporule Israele, vino, fiule, ºi întreabã tu pe Dom-
nul ºi spune: „Bunule Învãþãtor, ce sã fac pentru ca sã am
viaþã veºnicã?“. Domnul e bun. Întreabã-L ce sã faci, ca sã
faci ce-þi spune El, fiule. Tu ºtii cuvântul Domnului care spu-
ne: «De vrei sã intri în viaþã, pãzeºte poruncile; pãzeºte-le cu
iubire, cã fãrã iubire nu le poþi pãzi». Fãrã iubire omul cade
în lene, ºi lenea e pãcat, pãcat de moarte. Lenea te þine jos ºi
nu te lasã pe drumul vieþii veºnice. Ai vãzut pe Domnul, Care
spune: «Cuvântul Meu e veºnic». Aºa le spune Domnul celor
ce nu cred în cuvântul Lui de azi, de parcã în cel de atunci
cred. Cine crede în cuvântul cel de atunci, acela e om înþelept
ºi Îl aflã pe Domnul azi cuvânt proaspãt, cuvânt veºnic. 

O, poporul meu, te povãþuiesc din Domnul ºi îþi dau de
lucru, fiule, ºi iatã ce-þi dau sã lucrezi. Sã te scoli dimineaþa,
sã faci metanii adevãrate cu trupul ºi cu inima, sã te speli,
fiule scump, sã te speli pe faþã ºi trupeºte ºi sufleteºte ºi sã te
aºezi în genunchi rostind rugãciunea de dimineaþã înaintea
Domnului, ºi apoi sã te rogi de binecuvântare pentru lucrul
tãu trupesc ºi duhovnicesc, lucrându-le pe amândouã odatã.
Dar pânã sã începi lucrul, ridicã iar gândul ºi inima ºi mâinile
ºi întreabã-L pe Domnul cu umilinþã, spunând: „Bunule Învã-
þãtor, ce sã fac pentru ca sã am viaþã veºnicã?“. ªi toatã ziua
sã stai în aºteptarea rãspunsului Domnului; în fiecare zi sã te
înveþi sã aºtepþi, ca sã vadã Domnul cã-L aºtepþi, ºi te vei de-
prinde sã-L aºtepþi cu viaþa veºnicã, lucrând poruncile Lui ºi
pãºind pe urma Lui, pe urma vieþii veºnice, fiule Israele,
iubind din toatã inima ºi cugetul ºi sufletul ºi virtutea ta viaþa
veºnicã, fiule. Israele, Israele, sã nu faci nimic, nici un gând,
nici o faptã care sã nu aibã în ea viaþã veºnicã. Lucreazã cele
ale vieþii veºnice, dar lucreazã, cã viaþa veºnicã se lucreazã în
fiecare zi, în fiecare clipã se zideºte la acest turn care are în
vârful lui viaþã veºnicã. ªi dacã vrei sã stai mereu atent, sã
spui mereu, nu numai dimineaþa, ci sã spui mereu: „Bunule
Învãþãtor, ce sã fac pentru ca sã am viaþã veºnicã?“. Toate
gândurile ºi faptele tale sã le treci prin aceastã sitã clipã de
clipã, ºi vei avea viaþã veºnicã, vei avea înþelepciune ºi vei fi
casa ei, casa Domnului, în care sãlãºluiesc Duhurile Domnu-
lui, cele ºapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 

Te iau uºor, Israele, cã ºi mie mi-e fricã, la fel ca ºi
Domnului, ºi mie îmi este fricã de creºtin. O, ce bine ºi ce
sfânt ar fi sã-i fie creºtinului fricã de Dumnezeu ºi nu Dom-
nului de creºtin, dar nu ºtie creºtinul ce înseamnã pierzarea ºi
moartea cea veºnicã a celor ce se pierd din Dumnezeu. Am
creºtini mofturoºi, am creºtini bolnavi la cuget, am din ei care
nu ºtiu ce înseamnã sã mergi pe cale cu Dumnezeu, ºi merg
aceºtia fãrã sã ºtie cum se merge. Am neascultãtori, am din
cei ce fac ei ordine în Israel, aducând smintealã peste cei slabi
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ºi mici cu inima. Am din cei ce nu înþeleg ce este aceastã
lucrare ºi acest drum spre cer, ºi este multã neatenþie în lucrul
vieþii veºnice. Am duºmãnoºi, am rãzbunãtori, am creºtini
fãrã fricã de Dumnezeu, dar nu le spun lor. O, copilaºii mei
din grãdinã, fiþi atenþi, fiilor, la mine, fiþi atenþi, cã nu le spun
lor. Vã spun vouã, cã pe voi vã am de temelie, ºi eu pe temelie
mã zidesc. Sunt venitã la voi cu ordine peste Israel, ºi eu fãrã
voi nu pot ajunge la Israel. Sã se întãreascã portiþa ºi locaºul
meu, ºi mereu sã-l þineþi pe Israel tare pentru mine, ca sã pot
grãi de aproape cu voi pentru Israel ºi pentru voi, fiilor. Eu
mã fac cuvânt, ca sã vã învãþ de aproape, sã am mereu pregã-
titã intrarea. 

O, îmi încep lucrul cel pentru ordinea din Israel, ca sã
aºez pe Israel în duh de înþelepciune, în iubire de Dumnezeu,
cã a slãbit frica de Dumnezeu în Israel. 

Fiilor din grãdinã, fiþi atenþi ºi lucraþi din mine peste
fiii lui Israel. S-a stricat mintea unui copil din Israel, ºi de atâ-
ta vreme dau s-o vindec! Acest copil nu ºtie cum vine sã iu-
beascã pe Dumnezeu ºi pe aproapele lui Dumnezeu, nu ºtie
cum înseamnã sã mergi pe calea acestei lucrãri, ºi s-a deprins
cu neascultarea, mãi fiilor, ºi se joacã de-a ascunselea cu
Domnul ºi cu voi, ºi stã în lucrul sãu fãrã strajã, ºi s-a aºezat
sieºi strajã. Mã uit la truda voastrã peste acest copil, ºi vã fac
eu trimitere împuternicitã prin cuvânt ca sã-l deprindeþi cu
frica de Dumnezeu ºi cu lucrul cel bun al vieþii veºnice.
Poporul meu sã ºtie cã voi nu lucraþi nici un rãu peste el, dar
cu cel ce nu ascultã de lucrul vostru peste el, e greu de lucrat
cu unul ca acela, dar nu luaþi mâna de pe el pânã ce Domnul
nu cuvinteazã, cãci Domnul are mâna Sa în mâna voastrã ºi
nu vrea moartea celui ce nu ºtie cum este viaþa cu Domnul, ci
vrea îndreptarea, vrea înþelepciunea peste el. Iatã, mintea
unui copil din Israel e stricatã, ºi vai dacã aº pune sã rãspundã
de aceastã stricare cel ce a lucrat la stricarea ei, la stricarea
minþii copilului meu. 

Iatã, fiilor, duhul uºurãtãþii are picioare lungi, ºi aºa
cum v-am spus eu vouã, cu greu iese afarã din Israel, cã se
luptã sã stea sã facã numai stricãciune acest duh al uºurãtãþii,
cãci duhul uºurãtãþii este duh de femeie, mãi fiilor care-mi
sunteþi temelie nouã în Israel. Eu voiesc sã se vindece aceastã
minte, dar duhul uºurãtãþii are picioare lungi ºi are pas lung,
lucrat pe furiº, dar nu se gãseºte în cer sau pe pãmânt loc
tainic pe care sã nu-l vadã Dumnezeu. Acest copil al meu e
prins în cursã, ºi cursa stã cu gura deschisã, cã aºa e ea fãcutã,
aºa e cursa, cu gura deschisã este. O, ce bine era sã fi ascultat
la timp tot fiul din Israel, sã nu se fi ascuns în el fiul acestui
popor! Acest copil nu se lasã ajutat, ºi nu ºtiu cum sã facem
sã-l scap din cursã, cã e copilul meu, de douã ori este copilul
meu, de douã ori am pecete pusã peste el. 

Eu sunt cuvântul Domnului, voi sunteþi cuvântul meu.
Eu cu voi grãiesc, eu vouã vã spun, nu le spun lor, celor ce nu
stau bine întru venirea Domnului. Trebuie scos acest copil din
duhul lui, ºi sã fie în Duhul Domnului ºi în duhul meu ºi în
duhul vostru, cã e copil de douã ori pecetluit, ºi are de stat în
ascultarea Celui ce pecetluieºte. Sã-i spuneþi cã urãºte, nu
iubeºte. Sã-i spuneþi cã iubeºte pe cel ce este rãu, iar pe cel ce
este bun îl urãºte, îl are pieziº în inimã. Sã-i spuneþi cã cine
iubeºte trebuie sã iubeascã ce iubeºte Dumnezeu ca sã se che-
me cã iubeºte în aceastã lucrare. Vai de cei ce-mi clatinã lu-
crãtorii de la lucrul Domnului, cãci cel neascultãtor face pe
lucrãtor sã greºeascã luptându-se cu neascultãtorul. O, cine
l-a învãþat pe el mântuirea pânã acum? Nimeni nu l-a învãþat
pânã acum. Eu mã uit la el, ºi nu este învãþat de nimeni pânã

acum, ºi nu ºtie dacã n-a învãþat, ºi iatã, nu vine la învãþat, nu
stã la învãþãturã. Sã se scuture de duhul lui, cãci cine stã în
duhul lui este om trufaº. Nimic altceva nu înseamnã om tru-
faº decât cel ce stã lucrând din duhul lui. Cine vrea sã vinã în
aceastã lucrare, sã se lepede de sine, cãci lucrarea aceasta este
Dumnezeu, ºi cine vrea sã urmeze pe Dumnezeu, sã se lepede
de sine ºi sã nu se ascundã cu sinele sãu cel ce vine în aceastã
lucrare. S-a sãturat cerul de creºtin ascuns în sine. Aceasta
este cea mai mare stricãciune care roade la rãdãcina acestei
lucrãri. Sã nu fie, fiilor, sã nu fie rozãtori în lucrarea aceasta.
Lucraþi cu toþii în stânga, cu toþii în dreapta, fiilor, ca sã nu fiþi
învinuiþi pe ascuns. Când lucraþi peste un creºtin, luaþi cu voi
martori, cãci creºtinul dã sã vã gãseascã vinã. Domnul ºi cu
mine avem sfinþii martori din cer, ºi pe voi martori pe pãmânt.
Cine se ascunde de voi în Israel, pe acela nu-l primeºte cerul,
nu-l cunoaºte cerul. 

O, ce sã facem noi cu creºtinii care nu sunt deprinºi cu
lucrul mântuirii? Cu cei ce nu sunt curaþi cu inima ºi cu fapta,
ce sã facem, oare? Cu cei ce dau sã facã ordine în Israel, o, ce
sã mai facem ºi cu aceºtia? Iatã, voi staþi degeaba. Trageþi de
creºtin, dar în zadar, cã se ascunde în el creºtinul, ºi vã lasã sã
staþi degeaba. Stã mut Israel ºi nu vã dã de lucru. Trageþi de
creºtin ca sã vedeþi dacã înþelege lucrul mântuirii, ºi creºtinul
nu rãspunde nimic. Ce sã facem cu aºa staturã, cu aºa lene, ce
facem, oare? Cum sã scoatem acest pãcat de moarte din
Israel? O, de ce nu ne iubeºte poporul, mãi fiilor? De ce nu
ne primeºte cu mântuirea? O, sã lucrãm rãbdare, fiilor, cã alt-
ceva nu mai este de lucrat. Creºtinul nu are rãbdare, creºtinul
fuge, cã nu mai poate rãbda cununa rãbdãrii. Nu-i place cu-
nunã, fuge de cununã creºtinul, dar voi lucraþi dupã Scripturi,
fiilor unºi, cã scris este: «Dojeniþi pe cei fãrã de rânduialã ºi
fiþi îndelung rãbdãtori», cã pe voi nimeni nu vã mângâie cu
ascultarea lor. Mângâiaþi-vã între voi, clãdiþi-vã unul pe altul
ºi clãdiþi mântuirea în creºtinul care se lasã în mâna voastrã
cu ascultare, fiilor, cãci roada duhului este dragoste ºi rãbda-
re, blândeþe ºi credinþã, ºi toate în ele sunt. 

Cei ce se supãrã ºi se pizmuiesc, aceia iubesc mãrirea
deºartã, dupã cum este scris. Dar voi vã zbateþi sã purtaþi sar-
cinile lui Israel, cã fiii lui Israel nu-ºi poartã sarcinile unii
altora. Cine cautã sã fie aproapelui sãu pe plac, acela este un
suflet umilit ºi blând spre zidirea aproapelui sãu la ce este
bine ºi spre mântuire, dupã cum este scris: «Fiecare sã caute
sã placã aproapelui sãu la ce este bine spre zidire». O, fiilor
unºi, feriþi-vã de orice înfãþiºare a rãului când lucraþi peste
Israel, cã scris este: «Toate sã le încercaþi, ºi luaþi binele spre
lucru ferindu-vã de orice înfãþiºare a rãului, iar Domnul
pãcii vã sfinþeºte pe voi desãvârºit, ºi vã pãzeºte pe voi ºi pe
cei ca voi cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, neprihãniþi întru
venirea Domnului».

Voiesc sã-l deprindem pe Israel sã ºtie bine cum sã stea
întru venirea Domnului, cu duhul ºi cu trupul ºi cu sufletul
neprihãnit ºi neatins de moarte. Voiesc sã-l deprind pe Israel
sã nu iubeascã sfada ºi cearta, ºi sã sufere mai bine paguba,
cãci sfada ºi cearta sunt cleºtii diavolului, care trag din creºtin
pe Dumnezeu, ºi pun ura lui ºi neorânduiala lui ºi nerãbdarea
lui ºi pizma lui. O, nu acestea sã fie îndeletnicirile creºtinilor
mei. Iar când mergeþi sã dojeniþi neorânduiala din Israel, sã le
spuneþi fiilor lui Israel cã justificarea greºalelor nu este ierta-
rea lor. Iertarea greºalelor este pãrerea de rãu, nu dezvino-
vãþirea. Sã le spuneþi la creºtinii care au milã de cei ce gre-
ºesc sau de cei pentru care greºesc, sã nu le fie milã de cei
greºiþi sau de cei pentru care greºesc, ºi sã le fie milã de Dum-
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nezeu, Cel înspinat ºi zgâriat de greºalele celor ce greºesc, cã
scris este: «Sã iubeºti pe Dumnezeu din toatã inima ºi cugetul
tãu ºi sufletul tãu, ºi numai apoi pe aproapele Domnului». 

Am pe pãstorul Cristea, îl am necãjit ºi tulburat, ºi aº
voi sã-l deprind sã nu mai fie tulburat, cãci cearta ºi sfada
sunt cleºtii duhului rãu. O, mai bunã este paguba decât sfada
ºi decât cearta, cãci paguba este datã de Domnul spre mântui-
rea inimii ºi a sufletului. O, trebuie mântuitã inima din creº-
tin, ºi prin mântuirea ei se face mântuirea sufletului. Duhul
nerãbdãrii, duhul mâniei, duhul de sfadã, este duh rãu, fiilor.
Sã te cerþi pentru cele duhovniceºti pânã le aºezi peste creºtin,
dar nu pentru cele trupeºti care-þi aduc pagubã pântecelui.
Mâncarea este pentru pântece, iar pântecele, pentru mâncare,
dar trupul inimii este pentru Dumnezeu, fiilor unºi. Mâncarea
va pieri din pântece, dar trupul inimii se va rãscumpãra de
Dumnezeu. E tulburat, e necãjit în duhul lui pãstorul, dar de
bãtut trebuie sã-l baþi numai pe cel ce preþuieºte, pe cel ce iu-
beºte bãtaia, cã ea din rai este ruptã, ºi trebuie datã numai
celor ce iubesc pe Dumnezeu. Celui ce nu-i place bãtaie sã
nu-i dai, cã scris este: «Nu aþâþaþi pe copiii voºtri la mânie».
Iar cel ce nu-i place bãtaia se mânie dacã-l baþi. Privesc din
cer peste inimile crude de copii neascultãtori, privesc peste
pãmânt ºi vãd pe câte un copil bãtut de pãrinþi, îl vãd cum se
rãzvrãteºte în sine ºi zice: „Dacã ar muri tata ºi mama ca sã
nu mai iau bãtaie!“. Este aºa ceva pe pãmânt, ºi de aceea
spun poporului meu sã aibã grijã ferindu-se de orice înfãþiºare
a rãului. 

Dar vouã, fiilor unºi, vã spun altfel: feriþi-vã de orice
înfãþiºare a binelui pe care-l aratã creºtinul, cã iatã ce fel de
bine lucreazã Israel. O, e numai de vegheat, dar fiului din
Israel nu-i place sã aibã duhovnic, ci îi place fãrã duhovnic.
Celui ce-i place sã aibã duhovnic, acela nu face nimic fãrã
sfatul duhovnicului sãu. Vai celui fãrã duhovnic, fãrã strajã,
fãrã învãþãtor peste el! Iar cel ce se ascunde de duhovnicul
sãu, acela este singur ºi se lasã în cursa fiarelor sãlbatice, care
risipesc oile Domnului. 

Fiilor unºi, e necãjit pãstorul, e tulburat, fiilor, cã firea
lui e iute, ºi nu ºtiu pe unde sã lucrez cu el, nu ºtiu prin ce loc
sã intru, cã greu aº mai intra dacã aº intra, cã eu nu pot sã stau
în faþa lui cum staþi voi, umiliþi de neprimire, ºi dacã nu vãd
cã aº avea primire, nu intru, las aºa, cã eu ca ºi Domnul sunt,
cu duhul blând ºi cu inima smeritã. Nu te poþi amesteca în
casa celui mare, aºa cum nu te poþi bate cu unul mai voinic ca
tine, care din fire este învingãtor. Dar pot sã-L rog pe Domnul
pentru duhul pãcii ºi al rãbdãrii ºi al iubirii, ca sã-l dea Dom-
nul celor ce nu-l au, ca sã dea Domnul din Duhul Sãu, ºi sã
fie Duh Sfânt în Israel, în inima lui Israel. 

Israele, Israele, fereºte-te, fiule, de aluatul fariseilor,
care este fãþãrnicia. Ce este fãþãrnicia, mãi Israele? Cautã sã
vezi ce este ea ºi fereºte-te de ea, cã te duce la plata ei, po-
porul meu. Orice ai lucra, orice ai iubi, orice ai fi, nu lucra fã-
þãrnicia, cã dureroasã este plata acestui bold, cã bold este în
om, ca sã nu stea Domnul în inima omului. 

O, fiilor unºi, mai am o durere mereu vie, mereu înce-
putã, cã nu se terminã bine când o am, ºi iar începe, iar ºi iar,
fiilor. Am rugat pe cel ce slujeºte hranã pentru Israel, sã fie
copilul acestei lucrãri l-am rugat. Am zis sã iubeascã aºezarea
Domnului ºi sã nu stea în duhul mãririi de sine, dar nu poate,
cã e atacat de rãmãºiþele care i-au rãmas în inimã de la duhul
slavei deºarte pe care l-a dobândit de la oamenii bisericii de
azi. Iatã, voi nu rãzbateþi în inima lui, ºi el lucreazã greºeli în
Israel, ºi Israel se sminteºte ºi se uitã la Domnul cã nu spune

nimic. O, Israele! Domnul când are cu cine vorbi, vorbeºte.
Când are cine sã-L asculte, vine Domnul spre cel ascultãtor.
I-am zis sã stea în Israel ºi sã slujeascã slujire datã de cer ºi
sã iubeascã umilinþa inimii ºi aºezarea Domnului. ªi iatã ce
mi-a fãcut, cã-mi sminteºte poporul cu orânduiala pe care o
face el. Eu îl cred cã are ºi el oile lui, dar cu oile mele sã lu-
creze dupã sfatul Domnului, nu dupã sfatul lui. Am privit în-
tr-o zi în locaºul lui cum a întristat duhul unui lucrãtor de al
meu, ºi a luat acela mâhnit pe Domnul. A luat pe Domnul du-
pã ce s-a umplut de întristare lucrãtorul meu. L-a mustrat pe
lucrãtor de ce se împãrtãºesc oile când se ceartã una cu alta ºi
stau neîmpãcate. Dar vin ºi eu ºi îl întreb: el se împãrtãºeºte
împãcat cu toþi, împãcat cu Dumnezeu, împãcat cu straja
mea? El se împãrtãºeºte mai cu vrednicie decât cei ce mã iu-
besc pe mine ºi pe Dumnezeu, dupã cuvântul acestei lucrãri?
O, nu-i place sã fie smerit cu inima, blând ºi smerit cu inima.
Îi place sã asculte clevetire, ºi mã uit cum ia parte la clevetire.
Îi place uºurãtatea ºi stã unit cu ea ºi îmi sminteºte poporul,
ºi mã doare cu durere cereascã. L-am rugat sã nu lucreze
singur, ºi nu mã ascultã, cã nu e deprins cu ascultarea. El vrea
sã fie mare, dar peste Israel este un singur Dumnezeu, fiilor,
un Dumnezeu ºi un popor. Lui nu-i place sã aibã duhovnic,
iar cel fãrã duhovnic greºeºte. O, mãcar de L-ar lua pe Dom-
nul de duhovnic, cã atâtea cuvinte are Domnul în Israel, ºi
iatã, el lucreazã fãrã Domnul atâtea fapte, atâþia paºi, lucrea-
zã singur, se simte mare, se simte cã are putere ºi dã sã facã
ordine de unul singur. Vã spun vouã, fiilor unºi, cã mi-e fricã
de creºtin. Domnul S-a fãcut mic ºi a spãlat picioarele uce-
nicilor, ca sã-i înveþe pe ucenici sã facã ºi ei aºa unii altora.
O, eu am voit ca acest slujitor sã mã ajute în lucru ºi sã-i iu-
beascã cu adevãrat pe fiii poporului meu, nu sã-i sminteascã.
Are el slãbiciuni, dar aºa slãbiciuni nu stau în firea unui preot
care vrea sã fie al lui Iisus Hristos, cã este o vorbã care spune
aºa: „Spune-mi cu cine te uneºti ca sã-þi spun cum eºti“. În
loc sã aibã în inima lui pe cei iubiþi de Dumnezeu, în loc sã
tragã cu el pe cei iubiþi de Domnul, el îºi trage cursã lângã el,
cursã cu gura deschisã, flãmândã dupã pradã, cã abia îl scap
de o cursã, ºi îºi trage alta aproape de el. O, nu stã în firea
unui preot astfel de uºurãtãþi, cãci uºurãtatea este duh de
femeie. Domnul nu l-a primit la El ca sã-l punã judecãtor pes-
te popor. L-a primit ca sã-i dea de lucru ºi sã-i plãteascã cu
mântuire. Domnul a spus pentru vasele de trebuinþã sã se cu-
reþe de toate celelalte vase, ca sã fie vase plãcute ºi de trebu-
inþã Domnului, vase de aur sã fie. Dar iatã, lui nu-i place sã
fie vas de aur, ºi se amestecã cu lutul, fiilor. Nu-i place sã stea
amestecat cu vasele de aur. O, aceastã durere supãrã pe Dom-
nul, fiilor, cãci cel fãrã duhovnic pãcãtuieºte în sine, dar scris
este: «Pe cei ce pãcãtuiesc mustrã-i de faþã cu toþi, ca ºi
ceilalþi sã aibã teamã», cã altfel iese Domnul pãrtaº la faptele
cele ascunse ale întunericului, cãci cursele cele ascunse în po-
por cautã la stâlpi ca sã-i doboare ºi sã cadã acoperiºul. 

Faceþi sfat, fiilor unºi, sã vedem ce iese din sfat. Dom-
nul ºi cu mine vom fi cu voi în sfat ºi vom vedea ce rãmâne
de fãcut dupã sfat. Dacã are altã treabã de fãcut, sã spunã rãs-
picat, sã nu ducã cu vorba pe Domnul, cã Domnul e Dumne-
zeu ºi nu om. Dacã el nu vrea sã fie fiu al acestei lucrãri, sã
spunã rãspicat. Domnul le spunea fraþi la ucenici, ºi altfel nu
se poate în lucrul Domnului. 

E vãtãmãtor ce iubeºte el, e vãtãmãtor ce face el, cãci
cel fãrã duhovnic greºeºte greºealã peste greºealã. Duhov-
nicul are cel mai mult nevoie de duhovnic, cãci duhovnicul
trebuie sã fie duhovnicesc, ºi fãrã strajã el este un pãstor care
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sare pe deasupra în staul, cãci pãstorul adevãrat intrã pe uºã,
nu pe furiº în staul. 

Fiilor unºi, mergeþi ºi îi spuneþi acestui copil sã înveþe
sã stea de vorbã cu Domnul, nu cu omul. Sã stea alãturi cu cei
ce iubesc pe Dumnezeu, cu cei iubiþi de Dumnezeu, cã iatã,
el bagã vipere în sân ºi nu-i este teamã de venin. Sã-i spuneþi
cã el nu poate fi mai bun ca Dumnezeu ºi ca cei iubiþi de
Dumnezeu. Sã-i spuneþi, fiilor, sã-ºi hotãrascã statura ºi sã-ºi
anunþe statura sa în Israel, cã Israel este poporul Domnului,
oricât ar fi Israel de plãpând. Eu sunt cuvântul Domnului, voi
sunteþi cuvântul meu, fiilor unºi. Cine nu primeºte cuvântul
din voi, acela nu este deprins cu înfierea în acest popor, cu
naºterea lui din pântecele acestei lucrãri. Merg cu voi în mij-
locul lui Israel, cã iatã ce durere: n-am ce sã mai ridic la lu-
cru, cã nu are staturã bunã Israel. Lucrez cu voi, cã e greu sã
mai ridicãm azi lucrãtori. O, greu mai rodeºte pãmântul din
sine, greu mai e creºtinul creºtin, creºtin împlinit. Greu mai
lucrãm ca sã ridicãm ucenici, cãci mai întâi trebuie sã creascã
pai, apoi spic, ºi apoi rod deplin în spic, dar cine nu ºtie cã
trebuie suite aceste coaste pânã în vârf, acela întinde mâna ºi
se fãleºte ca unul care a urcat pe rând toate urcuºurile. 

Israele fiule, fã-te pãmânt bun, aºa cum eºti tu hãrãzit
de la Dumnezeu, fiule, ºi învaþã-te sã stai la însãmânþat. Pã-
mântul bun rodeºte din sine, mai întâi pai, apoi spic ºi apoi
rod deplin în spic, iar rodul cel deplin în spic nu mai este pai,
mãi fiule, ºi este rod rodul. 

Iar Tu, Doamne, sã fii pecete de viaþã veºnicã prin cu-
vântul meu, cãci Tu eºti Cuvântul vieþii veºnice. Pune pecete
de înþelepciune peste mintea ºi peste inima fiilor lui Israel, ca
sã priceapã taina mântuirii, taina ascultãrii de Dumnezeu,
care este iubirea de Dumnezeu. Vino cu mine, vino, Doamne,
la Israel, ca sã aibã viaþã nouã Israel, viaþã veºnicã, Doamne,
Cuvinte Doamne. 

– OO,vom veni, Verginico, mereu, cã dulce este
învãþãtura ta, ºi Îmi place sã mãnânc din

ea. Cu tot cerul mãnânc din hrana pe care o pui tu înaintea lui
Israel. Miere pe pâine este hrana ta. O, de-ar vrea sã înveþe sã
mãnânce Israel, Verginico, cã nãdejdea noastrã Israel este.
Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea înãlþãrii sfintei cruci pe Biserica Noului
Ierusalim 

Înþelepciunea vieþii ºi roadele ei. Domnul meritã sã aibã popor
sfânt. 

EE u sunt. Eu sunt Cel ce sunt, ºi vin la tine, Israele,
ºi dacã Mi-am fãcut din tine locaº al cuvântului

Meu, eºti ºi tu. Eu sunt, ºi eºti ºi tu dacã Eu vin la tine. Vin
ca sã fii, poporul Meu, sã fii ºi tu, precum Eu sunt. Eu sunt,
ºi eºti ºi tu, cã tu eºti poporul Meu. Amin. 

O, sã nu te uiþi la omul care-ºi dã nume. La omul cu
hainã ºi cu mãrire de om sã nu te uiþi, iubitul Meu copil. La
omul înþelept care zice cã este, sã nu te uiþi, ºi sã te uiþi la Cel
ce este, fiule scump. Eu sunt. Eu sunt Cel ce sunt, cãci omul
este cum cere timpul, nu cum cere Dumnezeu. Sã ai milã de
Mine, fiule. Sã ai milã de aproapele tãu, cã Domnul îþi va
plãti la venirea Sa tot ce vei cheltui pentru dragostea Mea. Îþi
voi plãti, copile milos. Tu eºti casa Mea, casã de oaspeþi
cereºti, ºi vin la tine ca sã Mã încãlzeºti în casa ta, cã timpul
e friguros, ºi Eu n-am unde sã-Mi plec capul ºi sã Mã încãl-

zesc. Nici Eu, nici sfinþii nu mai avem locaº ca sã intrãm sã
Ne plecãm de osteneli. 

Eu sunt cu Verginica, Israele, ºi tu deschide cerului, ca
sã intre ºi sã-ºi lucreze lucrarea sa peste tine, cã vine Domnul
cu sfinþii Sãi ca sã-þi tâlcuiascã Scripturile, poporul Meu, ºi ca
sã ai tu tãlmãcitor adevãrat, cã iatã, se scoalã pe pãmânt oa-
meni care rãstãlmãcesc pe Dumnezeu, ca sã-ºi facã oamenii
nume ºi mãrire între oameni, ºi haine de oameni sã-ºi facã oa-
menii. Dar tu sã nu te uiþi la omul cu hainã, la omul cu nume,
cã vai de haina ºi de numele lui, fiule! Tu sã-L iubeºti pe Cel
cãzut între tâlhari ºi sã-L iei în casa ta, în inima ta, ºi sã-L
îngrijeºti cu iubire, ºi Dumnezeu îþi va plãti cu platã scumpã
ºi va lucra ca sã ai viaþã veºnicã, precum Dumnezeu are. 

O, Israele, sã Mã aºtepþi mereu, cã Verginica vine cu
Mine la tine, cã are lucrare mare trâmbiþa Mea, fiindcã Eu lu-
crez prin sculele Mele, Eu lucrez prin cei vii. Eu sunt Dum-
nezeul celor vii, sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacov.
Eu sunt Dumnezeul sfinþilor, Israele. Eu sunt Domnul lui Ver-
ginica. Eu sunt Dumnezeul tãu. Amin. 

– OO,sã fii primit ºi mãrit de Israel, Doamne, cã
Tu eºti Cel ce eºti, ºi cine este, în Tine

este, ºi altfel nu este. Eu sunt trâmbiþa Ta, unealta Ta cu care
lucrezi ogorul Tãu, Doamne. Tu eºti grãdinarul, ºi eu sunt
unealta Ta, Doamne, Doamne al celor vii, Doamne al lui
Avraam, Isaac ºi Iacov, Doamne al meu ºi al lui Israel cel
mic, cãci cel mic e cel iubit de toþi cei mai mari, de cei vii
care au fost mai înainte de cei mici, ºi care sunt vii, precum
Tu ai binecuvântat cuvânt de viaþã.

O, poporul meu, iatã de ce sunt eu, de ce vin eu la tine
când vin cu Domnul. Vin pentru cã sunt, ºi dacã sunt, vin.
Vin, fiule, la tine ºi mã bucur cã-mi dai de lucru cu Domnul
peste tine. Aºa þi-a spus cuvântul: «Vorbeºte, Israele, de
Domnul pe cale, ca sã fii auzit vorbind, ºi sã vinã Domnul sã
cineze cu tine în cinã fericitã, cã fericit este cerul când se co-
boarã ca sã stea la masã de cuvânt cu tine, Israele».

Te întâmpin cu înþelepciunea cea de sus, poporul meu,
cã înþelepciunii dacã nu-i dai sens veºnic ea nu foloseºte. Cu
ea sã-þi lucrezi viaþa cea veºnicã, ºi sã ai viaþã veºnicã, lucratã
cu ea; sã faci casã cu ea, poporul meu. Deschide cartea vremii
Domnului cu mine, ºi vezi cã scrie în ea aºa: «Israele, sã nu
intre trupul tãu în mormânt, cã este scris în Scripturi ca sã în-
tâmpini pe Domnul întru venirea Sa». Acesta este cuvânt de
sus, înþelepciune care vine de sus spre rãscumpãrarea trupu-
rilor, nu numai a sufletelor, cã sufletul pentru trup a fost dat
de Dumnezeu. Înþelepciunea îºi sfârºeºte drumul ei ºi lucra-
rea ei prin rãscumpãrarea trupurilor, ºi omul care nu lucreazã
sã-ºi rãscumpere trupul, care nu-ºi scoate trupul dintre trupu-
rile moarte, dintre oameni, fiule, omul care nu iese cu trupul
din mare, acela rãmâne un înotãtor, nu un înþelept, cã înþe-
lepciunea care nu are în ea viaþã veºnicã, înþelepciunea fãrã
floarea ei, fãrã rãscumpãrarea trupului sufletului tãu, nu este
ea înþelepciunea vieþii. Ia aminte, Israele, la înþelepciunea
vieþii, cã omul înþelept pe pãmânt nu are înþelepciunea vieþii,
ºi el este înºiruitor de cuvinte, ca sã prindã pe mulþi în mreaja
înþelepciunii lui. Drumul Scripturii se sfârºeºte cu lecþia rãs-
cumpãrãrii trupurilor care vor aduce pe Domnul pe pãmânt în
chip, cãci Domnul l-a fãcut pe om ca sã-l aibã pe pãmânt, nu
l-a fãcut ca sã-l facã gunoi ºi pãmânt. 

Ia aminte bine, Israele, cãci înþelepciunea omului se
naºte din pãcatele lui, din rãu, nu din bine se naºte. Omului
cu minte sãnãtoasã nu-i trebuie judecatã peste pãcatele sale ca
sã rosteascã înþelepciune împotriva lor. Mai mare înþelepciu-
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ne ca mintea sfântã nu este înþelepciune sub cer. Omul cu
mintea sfântã umblã printre morþi ºi nu-i îngroapã, cã el este
cu cei vii, nu cu cei morþi, el este cu Domnul în lucrul vieþii
veºnice peste omul care are viaþã veºnicã. El îºi ia crucea ºi
urmeazã Domnului, dupã cum este scris: «Sã-ºi vândã omul
înþelepciunea lui ºi roadele ei, sã-ºi ia crucea ºi sã urmeze lui
Dumnezeu». 

Israele fiule, te învãþ înþelepciunea din cer. Viaþa veº-
nicã trebuie s-o ai. S-o ai, nu s-o capeþi, nu s-o dobândeºti. Ea
nu se învaþã. Ea se trãieºte pe sine când este. Dar eu te-am
învãþat despre ea, te-am învãþat s-o ai, cã tu, fiule, citeai pe
om, citeai ziare ºi cãrþi omeneºti, citeai în om, în omul de
rând între fiii oamenilor, ºi înþelepciunea cea de sus nu intra
în tine, cã ea nu se poate pune alãturi cu cele ale omului înþe-
lept pe pãmânt. Nici unul din fiii oamenilor nu se poate ase-
mãna cu Dumnezeu, cã dacã n-ar fi aºa, n-ar mai avea oa-
menii Dumnezeu, cã oamenii au Dumnezeu oricât n-ar vrea
ei sã aibã peste ei pe Dumnezeu, dar Unul singur este Dum-
nezeu cu putere peste oameni, ºi supune la cuvântul Lui orice
voieºte El. Vine ziua sã rãmânã numai înþelepciunea lui Dum-
nezeu ºi cei deprinºi cu ea, cei sãnãtoºi cu mintea, cei curaþi
cu mintea. Vine Domnul cu bogãþie de înþelepciune peste
tine, Israele, iar voi, fiilor din grãdina cuvântului, deschideþi
cerului, deschideþi Domnului când bate. Adunaþi-vã înaintea
cuvântului ºi deschideþi. De înþelepciunea omului are nevoie
omul pãcãtos, nu omul sãnãtos la minte, nu omul deºtept, cãci
cine are minte curatã ºi sãnãtoasã nu-i trebuie înþelepciunea
omului. Nu cei sãnãtoºi au nevoie de înþelepciune. De doctor
numai cei bolnavi au trebuinþã, numai cei pãcãtoºi, fiilor, cã
toate darurile vor pieri când va fi pe pãmânt omul sãnãtos,
dragostea lui Dumnezeu în om. 

O, fiilor din grãdinã, eu de aceea am spus cã viaþa
voastrã este Dumnezeu, ºi am spus aºa ca sã fiþi, cã are Dom-
nul trebuinþã de voi ca sã intre în Ierusalim. Staþi lângã mine,
staþi lângã cloºcã, aºa v-am spus. Fiþi cloºca cu puii de aur, fiþi
vase de aur ºi staþi lângã cloºcã, staþi numai cu Dumnezeu, cu
Dumnezeu în voi, cã are Domnul trebuinþã de voi ca sã intre
în Ierusalim, ca sã fie Cel ce este, sã fie cu Israel. Amin. 

Tu, Doamne, eºti Cel ce eºti, ºi eºti cu Israel, cã popor
al Tãu este Israel, iar eu sunt cloºca cea care strigã puii sã-i
adune sub aripa Ta, Doamne, ºi sã stea adunaþi fiii lui Israel,
ca vulturii în jurul stârvului sã stea ºi sã mãnânce cuvântul
Tãu la masã frãþeascã. I-am învãþat pe fii, Doamne, sã ºtie ce
este înþelepciunea Ta peste ei, cãci lor le grãieºti în pildele în-
þelepciunii Tale ºi le dai sã priceapã viaþa veºnicã, ºi s-o aibã,
sã Te aibã, Doamne, pe Tine, Cel ce eºti. Tu i-ai spus lui Israel
sã nu se uite la omul care-ºi dã nume, la omul cu hainã sã nu
se uite, ºi sã se uite la Cel ce este, la Tine, Doamne, ca sã aibã
Israel înþelepciunea Ta ºi nu a omului. Amin. 

– OO,Verginico, fiicã a cerului în cer ºi pe pã-
mânt! Eu sunt Omul Cel cãzut între tâl-

hari, cãci înþelepþii pãmântului au despãrþit pe oameni de
Dumnezeu ºi s-au fãcut pe ei înºiºi dumnezei oamenilor, iar
Eu am rãmas un oarecare, un om oarecare, un om de demult
ºi atât, un om oarecare, nu un anume Om. ªi când am spus la
cel ce M-a întrebat cine este aproapele sãu, Eu i-am rãspuns:
«Un om oarecare se cobora de la Ierusalim spre Ierihon»,
din cer pe pãmânt, mãi Verginico. Un Om din cer, dar nimeni
n-a ºtiut atunci cine este Omul Acela de Care Eu spuneam. Eu
eram Cel cãzut între tâlhari, ºi nu M-au ajutat nici leviþii, nici
preoþii, ºi numai samarinenii M-au luat în casa lor, ºi Tatãl
Meu le va plãti lor pentru credinþa lor, cã ºi ei au fost neam

alungat din pãmântul lor, dar când s-au fãcut din nou popor,
au învãþat credinþa în Dumnezeul Cel adevãrat când erau
numai dumnezei mincinoºi pe pãmânt. Eu sunt Omul Cel cã-
zut între tâlhari, un oarecare Om, dupã cum scrie despre Mi-
ne în Scripturi, despre Omul durerii, Omul Cel dispreþuit de
toþi oamenii, Cel din urmã între oameni, Om plin de suferinþã,
învãþat cu durerea, Om de la Care sã-þi întorci faþa, socotit ca
un nimic de toþi oamenii, un Om oarecare, dar Care a luat
asuprã-ªi neputinþele ºi durerile omului atunci când oamenii
Îl socoteau ca pedepsit de Dumnezeu; Om strãpuns de pãca-
tele ºi de fãrãdelegile oamenilor, ca sã-i mântuiascã ºi sã-i
vindece pe oameni cu ranele Lui, cãci Pãstorul adevãrat Îºi dã
viaþa Sa oilor, ca sã aibã oile Sale viaþã veºnicã, aºa cum are
Pãstorul Cel adevãrat. 

O, milã Îmi este de cel cu minte de om, milã Îmi este,
mãi fiilor. Acela nu ºtie ce este viaþa, ce este Tatãl, ce este ru-
gãciunea cãtre Tatãl nu ºtie acela, cãci Eu Mã rugam în David
ºi ziceam: «Când va lipsi tãria mea, Doamne, sã nu mã pãrã-
seºti pe mine». O, Mi-e milã de omul cel fãrã de minte, de
omul cel iscusit cu mintea lui. Omul cel iscusit cu mintea lui,
ager cu firea ºi înþelept cu inima lui, un aºa om se fereºte el de
rele, pentru cã le cunoaºte prin felul minþii lui. Dar de omul cel
blând ºi calm, care are o inimã a pãcii, cuminte ºi curatã ºi
liniºtitã, de un aºa om se feresc relele. Nu el se fereºte de rele,
ci relele se feresc de el. Un aºa om are pacea Mea în el, are
înþelepciunea Mea peste el, ºi rãul fuge de Dumnezeu. 

O, poporul Meu, iubitul Meu copil, Eu ºtiu cã tu nu
meriþi, dar merit Eu sã am un popor dat de Tatãl. Voi veni pe
cer de arhangheli la tine, cã tu eºti samarineanul care ai luat
în casa ta pe Omul Cel cãzut între tâlhari atunci ºi acum.
Când vin la tine, sã gãsesc pe fiii tãi, Israele, ca sã am cu cine
vorbi, cu cine Mã bucura, cã Eu sufãr de dorul tãu, poporul
Meu. Vin sã-þi tâlcuiesc Scripturile, fiule Israele, ºi tu sã-Mi
deschizi. Voi veni pe nori de arhangheli la tine cu sãrbãtoarea
cea de azi, cãci azi serbeazã cerul deasupra ieslei cuvântului
Meu ºi cântã corul îngeraºilor imnul semnului sfintei cruci,
care s-a arãtat pe cer din mijlocul acestui aºezãmânt sfânt pe
pãmânt. Astãzi începe sãrbãtoarea crucii, fiilor, iar serbarea
arhanghelilor va desãvârºi sãrbãtoarea de azi. Ea este ziua
când s-a ridicat crucea Sfintei Sfintelor deasupra ei, pe înãlþi-
mea ei, iar la primii zori crucea a fost vãzutã pe cer, ºi ea a
scos deasupra izvorul cuvântului Meu, care curgea în taina
Mea cu tine, Israele cel mic al Meu, cãci în tine Eu M-am fã-
cut râu al vieþii, care curge din tronul lui Dumnezeu. Iatã, nu
M-au primit nici leviþii, nici preoþii, dar tu M-ai primit ºi M-ai
îngrijit întru venirea Mea, ºi Tatãl Meu are plata Sa pentru
tine, cel ce ai îngrijit pe Omul Cel cãzut între tâlhari, între ne-
credincioºi, Omul Care a luat asupra Lui vindecarea oameni-
lor, Omul Cel ce Se coboarã din Ierusalim la Ierihon, din cer
pe pãmânt, Omul Cel nou pe pãmânt, Israele. Sã fii aproapele
Meu, iubite Israele. Sã-Mi fii, fiule, casa cea de oaspeþi care
Mã primeºte în ea, casa cea cu untdelemn ºi vin spre vinde-
carea Mea ºi spre întãrirea Mea în tine, Israele, casa Mea cea
caldã, casa milei Mele, Israele, fiu de samarinean. 

Iar tu, Verginico, sã-Mi aduni puiºorii ca sã le dau sã-
mânþã nouã, sã le torn seminþe în pumniºori ºi sã-i fac semã-
nãtori dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cã Eu rostesc binecu-
vântare pentru înmulþirea cuvântului Meu peste mulþimi. Þi-
neþi, fiilor, pumniºorii ca sã Mã deºert în ei cu sãmânþa cu-
vântului Meu spre hranã mulþimilor, spre pâine noroadelor
flãmânde de Dumnezeu, ca sã ºtie omul ce este pâine, pâine
din cer pe pãmânt spre hranã. Þineþi trãistuþele desfãcute,
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fiilor semãnãtori, ca sã vi le umplu, iar voi sã luaþi în pumni-
ºori ºi sã aruncaþi pe pãmânt, ºi cine va auzi se va însãmânþa
ºi va creºte rod mai presus de fire, om nou, mai presus de fire. 

Semãnãtorul seamãnã cuvântul, ºi voi veni la voi, fii-
lor, cu sãmânþa înþelepciunii cea de sus ca sã chem la fiinþã
cele ce încã nu sunt, fiindcã sufletul pentru trup l-a creat
Dumnezeu. Vino sã bei, Israele, ºi te fã izvor de apã vie, ca sã
beau din apa ta ºi sã nu mai însetez dupã tine, fiule. Copile Is-
raele, sã te aºezi în chipul ºi asemãnarea Mea ºi sã ai staturã,
tatã, cã vine clipa sã se þinã de ºapte ori câte ºapte dupã tine
oameni cu înþelepciune uºuraticã, ºi îºi vor vinde averile lor
ca sã cumpere numele tãu ºi sã-l poarte ºi sã aibã nume, dar
atunci tu nu vei putea mãrturisi cã este al Meu decât pe cel pe
care tu îl vei cunoaºte cã face voia Mea, ca sã-l mãrturiseºti
pe nume cã este voia Mea ºi numele Meu, iar numele Meu va
fi purtat numai de cel ce ia chipul Meu cel nou înaintea
venirii Mele cea cu slavã vãzutã. Amin, amin, amin. 

4/17 noiembrie 1996

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Nu e bine sã fie omul singur. Curãþirea de pãcate înseamnã om mai
presus de fire. Frumuseþea îngerilor învãluie pe poporul creºtin. 

CC uvântul lui Dumnezeu vine pe nori de arhan-
gheli. Vine Domnul, vine purtat de aripile slavei

Sale. Vin la tine, Israele, ca sã fii, cã Eu sunt Cel ce sunt.
Amin. Vin la tine, cã tu Îmi eºti casã ºi masã ºi mângâiere,
poporul Meu. Vin cu înþelepciunea cea de sus, ca sã ai de sus
ºi ca sã fii cunoscut cã eºti de la Dumnezeu, sã cunoascã lu-
mea cã Eu am un popor de ucenici cu care Eu presar din loc
în loc sãmânþa împãrãþiei cerurilor. 

Vin la tine cu sãrbãtoare, Israele, vin cu luminã. Sã fie
luminã! Amin, amin, amin. Sã fie luminã ºi sã rãmânã aceastã
zi. La început a fãcut Dumnezeu luminã, ºi la sfârºit a venit
luminã Domnul, ca sã aibã omul luminã din Luminã, cuvânt
din Cuvânt, cãci Cuvântul este luminã. Sã fie cuvânt, sã fie
luminã ca la început. La început era Cuvântul, iar la sfârºit
Cuvântul este Cel ce era la început. La început ºi la sfârºit
este luminã, cãci începutul este la sfârºit. 

Sã ºtii, poporul Meu Israele, cã Domnul Dumnezeul tãu
a fãcut peste tine luminã, ca sã fii vãzut luminã. Stau cu tine
în mânã ºi te port printre oameni, ca sã fie luminã peste oa-
meni. Cum stã omul cu lumânarea în mânã ca sã vadã ce cautã
când pierde ceva de preþ, aºa stau Eu cu tine în mânã, ºi te
vestesc înþelepciune de la Dumnezeu, cã te-am lucrat înaintea
Mea cu înþelepciune, ca sã gãsesc ce am pierdut la început.
Am fãcut lumina la început, ºi am lucrat cu ea binele omului,
ºi dupã aceea l-am lucrat pe om ca sã-l am în bine, cã nu este
bine sã fie Dumnezeu singur, ºi de aceea l-am fãcut pe om pe
potriva lui Dumnezeu, dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumne-
zeu. Am fãcut din tine luminã, poporul Meu, cã dupã ce l-am
fãcut pe om ca sã-l am ºi ca sã nu fiu singur, omul M-a lãsat
singur, ºi de atunci îl caut, îl caut mereu pe om, îl caut ca sã-l
gãsesc ºi sã-l aºez în bine, ca sã-l aºez în Mine. Vin cu în-
þelepciunea cea de sus ca s-o aºez în tine, Israele, ºi ca sã te am
luminã în vreme de întuneric, cã omul a cãzut ºi s-a fãcut în-
tuneric. Omul a fãcut întunericul ºi s-a ascuns în el, ºi se
scoalã omul ºi îºi zice înþelept. Dar pe tine te-am fãcut luminã,
poporul Meu, ºi te-am povãþuit mereu sã fugi de înþelepciunea
care vine de la om, cã omul s-a fãcut întuneric înaintea Mea.
Omul cãzut din cer a cãzut pe pãmânt, cãci întunericul este

diavol care ia stelele cerului ºi le aruncã pe pãmânt, ºi am
cãutat printre morþi ºi te-am luat pe tine ºi þi-am dat viaþã,
Israele, ºi þi-am dat faþã, fiule, ºi am fãcut peste tine luminã ca
la început, ºi stau cu lumina în mânã ºi caut pe om aºa cum
femeia care a pierdut drahma cãuta drahma cea pierdutã. Eu
sunt Omul Cel înþelept Care aruncã nãvodul în mare, Care
aruncã împãrãþia cerurilor pe pãmânt, ca sã prindã în ea pe cel
pierdut din ea. Împãrãþia cerurilor este nãvod aruncat în mare,
ºi care adunã tot felul de peºti, iar pescarii îl trag la þãrm ºi
aleg pe cei buni, iar pe cei rãi îi aruncã înapoi în mare. 

M-a trimis Tatãl pe pãmânt ca sã te întocmesc pe tine,
Israele de la sfârºit, sã merg cu tine luminã în lume, fiule, ºi
sã chem la fiinþã pe cele ce încã nu sunt; ºi te-am numit vas
ales, cãci am pus peste tine naºtere de sus, ca sã fii de sus pe
pãmânt, ºi sã aibã pãmântul luminã, ºi sã se vadã în întuneric. 

O, ce vrea omul sã spunã, poporul Meu? De ºapte vea-
curi tot spune omul, dar ce vrea sã spunã, oare? Cine înþelege
ce spune el? Înþelepciunea omului se ceartã cu Dumnezeu,
dar Cel ce este vine ºi face luminã în întuneric, cãci omul a
fãcut întunericul ºi s-a ascuns în el. Am fãcut din tine luminã
în mâna Mea, Israele, cã Eu sunt Domnul, Cel ce poate. Cum
stã omul cu lumânarea în mânã ca sã caute în întuneric drah-
ma cea pierdutã, aºa stau Eu cu tine în mânã ºi caut ce am
pierdut, caut cu lumina în mânã ca sã gãsesc ce am pierdut, ºi
Mã voi bucura cu tot cerul de îngeri când voi gãsi ce am
pierdut. 

O, nu e bine sã fie Domnul singur, ci e bine sã fie cu
omul. Nu e bine sã fie omul singur, ci e bine sã fie cu Dom-
nul, poporul Meu. De aceea te-am nãscut pe tine de sus în
vreme de mare strâmtorare, de mare întuneric, ºi te-am numit
luminã din Luminã, ca sã aibã luminã fiii ei, cã întunericul stã
pe pãmânt, ºi pãmântul e plin de fiii lui. Sã aibã ºi Lumina fii.
Înþelepciunea cea de sus este luminã din Luminã, luminã
peste fiii ei. Nu e bine sã lucreze omul singur în întuneric. Sã
ia omul luminã ºi sã lucreze cu ea, ca sã nu fie singur. Mã fac
cuvânt pe pãmânt sã ia omul cuvânt, cãci cuvântul este taina
lui Dumnezeu, fiindcã toate cele ce se fac ca sã fie, prin Cu-
vânt se fac, nu prin om; prin Dumnezeu, nu prin om, dar sã ia
omul luminã, cã nu e bine sã fie omul singur, singur în în-
tuneric. Oamenii abia mai zãresc Lumina Care vine din cer
peste întuneric, abia Îl mai zãresc pe Dumnezeu oamenii, cã
limbile sunt încâlcite pe pãmânt, ºi nu se vede cer pe pãmânt. 

Solomon dacã a cerut înþelepciune, dar a rãmas pãcã-
tuind pãcatul omului cãzut din viaþa veºnicã, nu i-a dat curs
înþelepciunii. Nu înþelepciunea lui Solomon trebuia sã rã-
mânã, ci Solomon trebuia sã rãmânã, ºi dacã rãmânea, rãmâ-
nea înþelept Solomon. Dar înþelepciunea nu este a lui Solo-
mon, ci este a lui Dumnezeu, Care a venit sã-i rosteascã lui
Solomon cuvântul înþelepciunii împotriva pãcatelor lui. Lui
Solomon nu i-a folosit înþelepciunea dacã n-a pus-o peste
viaþa lui. Cine mãrturiseºte pãcatele ca pãcate, acela capãtã
ieºire din plata pãcatelor, ºi cine face aºa, acela iubeºte viaþa
veºnicã. Viaþa veºnicã înseamnã curãþirea de pãcate, înseam-
nã om mai presus de fire. Când Domnul e nevoit sã rosteascã
un cuvânt pentru un om, atunci Se spalã pe mâini Domnul, cã
Domnul vede mai dinainte îngâmfarea ºi cãderea omului,
lipsa de viaþã veºnicã în om. 

O, ce bine este, Israele fiule, ce bine este sã grãiascã
Domnul peste mintea ta cea sãnãtoasã, spre slava cuvântului
Sãu! Ce rãu este sub cer sã grãiascã Domnul peste statura ta
bolnãvicioasã, fiule, spre suferinþa cuvântului lui Dumnezeu,
Care Se zbate cu cuvânt de viaþã peste moartea din om. O,
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milã Îmi este de cel ce se joacã de-a moartea, de cel cu minte
de om milã Îmi este, Israele, ºi de aceea te-am fãcut pe tine
luminã din Mine, ca sã vindec fãþãrnicia din om. Ce este fã-
þãrnicia, fiule? Omul lumesc lucreazã rãul pe faþã ºi este cu
inima curatã, dar fariseul, cel ce se zice pe sine om al lui
Dumnezeu, lucreazã rãul pe ascuns, cã dacã-l lucreazã pe
faþã, îºi pierde haina cea cu care se acoperã, ºi de aceea, Isra-
ele, þi-am spus: „Fereºte-te, fiule, de fãþãrnicie, de aluatul fa-
riseilor“. Dumnezeu nu poate fi vândut decât de Iuda. Fãþar-
nicul nu poate fi decât cel ce stã sub numele de creºtin, de în-
vãþãtor al cerului pe pãmânt. Omul lumesc face rãul pe faþã.
Omul creºtin se ascunde cu rãul pe care-l face, cã el este creº-
tin, ºi nu trebuie sã se vadã cã el face rele.

Dar þie, Israele, îþi dau înþelepciunea cea de sus ca o
pildã a împãrãþiei cerurilor, care strigã pe pãmânt. Adevãrata
înþelepciune în om este aceea: sã se lepede omul de sine ºi sã
nu fie el, ci Hristos sã fie. Auzi, Israele, ce grãieºte Pãstorul
tãu! Sã se lepede de sine cel ce voieºte cu Mine, sã se lepede
de sine chiar ºi în vremea rugãciunii lui, pentru cã Eu aºa am
zis: «Nu fac voia Mea, ci voia Tatãlui, voia Celui ce M-a tri-
mis». O, sã se lepede omul de sine, ºi apoi sã-ºi ia crucea ºi
sã-Mi urmeze, cã dacã nu se leapãdã de sine, nu are cum sã-Mi
urmeze. Ce înseamnã, fiule, sã se lepede omul de sine ca sã ai-
bã drumul sãu cu Hristos? Iatã, Eu Mi-am luat crucea ºi am
mers dupã Tatãl dupã voia Tatãlui, nu dupã voia Mea. Asta în-
seamnã sã se lepede omul de sine. Eu aºa am spus: «Nu fac vo-
ia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis». Cel ce voieºte sã vinã
dupã Mine, sã se lepede de sine, cã dacã nu se leapãdã, acela
nu voieºte sã vinã dupã Mine, acela nu poate fi voia Mea dacã
nu se leapãdã de sine. Solomon rostea cuvântul înþelepciunii,
dar de sine nu s-a lepãdat. El pe Dumnezeu nu L-a ascultat. El
a ascultat de sine, ºi crucea nu ºi-a luat ca sã-Mi urmeze. Aºa
este cu tot omul care se închinã la sine, la idol, la chipul sãu
cioplit, la sine, fiilor. Dacã Solomon Mã iubea pe Mine, Mã
urma dacã Mã iubea, îºi lua crucea ºi Mã iubea dacã Mã ur-
ma, dar el s-a iubit pe sine, el a ascultat de sine ºi s-a rugat lui
Dumnezeu sã-i dea înþelepciune ca sã judece pe poporul sãu. 

Israele, fiule scump, ce frumos este omul care se lea-
pãdã de sine, ce frumos! Mai mare înþelepciune nu este ca în-
þelepciunea aceasta. Cel ce nu se leapãdã de sine nu are cru-
ce, cãci crucea este lepãdarea de sine a omului. Vai de omul
fãrã cruce! Acela nu este, cã nu are prin cine sã fie. Cine este,
prin cruce este, prin lepãdarea de sine, fiule. Am venit la tine
cu înþelepciunea cea de sus, cã Verginica Mã roagã sã zidesc
în tine casã înþelepciunii, ca sã fii. Te-am rãsfãþat cu lumina
cuvântului Meu ca sã-þi pot cere ascultare, poporul Meu, sã te
ajut sã te lepezi de sinele tãu ºi sã stai prin Mine, sã stai în as-
cultare, ca sã ai cruce, precum Eu am avut. Eu n-am fãcut
voia Mea. Nu Eu, ci Tatãl a voit sã vin Om pe pãmânt ºi sã
fiu rãstignit ºi sã fac voia Lui, voia Tatãlui, nu a Mea. Iatã, Is-
raele, aceasta este înþelepciunea ºi una este ea: sã se lepede
omul de sine. Cine este cel ce se leapãdã de sine? Este acela
care-ºi ia crucea sa ºi merge pe cale cu Dumnezeu. Pe cel ce
nu-l vezi sub crucea sa, acela nu este om lepãdat de sine. Eu,
Fiul lui Dumnezeu, M-am lepãdat de sinele Meu ºi am fãcut
voia omului, cãci voia omului a fost ca sã fiu rãstignit pe cru-
ce. Aºa a cerut omul, sã fiu pus pe cruce, ºi Eu M-am supus,
ca cel ce se leapãdã de sine. Þi-am fãgãduit cã vin la tine cu
lecþie de înþelepciune de sus, ºi am venit, poporul Meu. Pe
nori de arhangheli, pe cer de îngeri stau ºi cuvintez înþelep-
ciunea Mea peste tine. Eu am fost Acela Care S-a lepãdat de
Sine luându-ªi crucea ºi urmând ascultãrii, iar cel ce voieºte

sã fie ca Mine ºi sã vinã la Mine, sã se lepede de sine ºi sã vi-
nã luându-ºi crucea, luându-ºi cu el lepãdarea de sine. Lepã-
darea de sine este crucea, ºi nu altceva este crucea. Mai mare
înþelepciune ca aceasta care sã strige între fiii oamenilor nu
este înþelepciune. 

Voia omului se numeºte pãcat, se numeºte om pãcãtos.
Cel ce pãcãtuieºte este om urât, om cu faþa posomorâtã, om
ascuns, om biruit, om tãcut, care se ºtie vinovat. Ce este om
fãþarnic? Om fãþarnic este creºtinul care pãcãtuieºte, cã acela
se ascunde cu pãcatul sãu, ºi i se posomorãºte faþa. Creºtinul
cel cu inima curatã este frumos la faþã ºi la inimã, este senin
cu glasul ºi cu iubirea frãþeascã, senin cu purtarea, curat cu
inima. 

Sã te fereºti, Israele, de aluatul fariseilor, sã te fereºti
de ascundere în tine, de ascunderea pãcatelor fãcute la întu-
neric, adicã în ascuns, nu pe faþã ca lumea care pãcãtuieºte
fãrã ruºine. Sã te fereºti de ascundere în tine, fiule, cã ascun-
derea de felul acesta se numeºte fãþãrnicie numai la farisei,
numai la creºtini, fiule. Lumea pãcãtuieºte pe faþã, ºi creº-
tinul, pe ascuns. Nu aºa, poporul Meu. Nu e bun aluatul fari-
seilor, nu e bine sã fie creºtinul fariseu, ci e bine sã se lepede
de sine creºtinul. 

Fiilor din Israel, sã nu vã îmbolnãviþi, tatã, cã fãþãrnicia
e boalã grea, e boalã, fiilor. V-am spus vouã sã aveþi grijã de
sãnãtatea voastrã, de lepãdarea de sine, sã aveþi grijã sã n-o
pierdeþi, cã ea este viaþã veºnicã în om. Voi, fii ai lui Israel, sã
fiþi copii sãnãtoºi, cãci fiii lui Dumnezeu sunt înþelepciunea
din cer pe pãmânt, sunt oameni noi, nãscuþi de sus, din cuvân-
tul lui Dumnezeu nãscuþi, la glasul credinþei inimii, cãci
Avraam a fost socotit credincios când nu era încã tãiat împre-
jur, iar tãierea împrejur a fost ca semn de la Dumnezeu cã a
crezut Avraam lui Dumnezeu. La glasul credinþei inimii tale
tu eºti nãscut din cuvântul cel de sus, din cuvântul lui Dum-
nezeu, Israele, popor ales ca sã fii, ca sã am Eu popor. Am pus
peste tine strãjeri ºi lucrãtori luaþi din mijlocul tãu. Pe unii
i-am pus pentru darul înþelepciunii pe care-l au de sus; pe
alþii, pentru dragostea lor de Dumnezeu; pe alþii, pentru ascul-
tarea lor, ca sã ai tu pildã în faþa ta ºi sã te faci asemenea înþe-
lepciunii cea din cer, poporul Meu, iar pe unii din voi i-am
pus lucrãtori pentru ca sã se înveþe cu lucrul Domnului, cu cu-
vântul Domnului sã se înveþe, lucrând lucrul Domnului, cãci
orice ucenic învaþã de la învãþãtorul sãu. 

Poporul Meu, sã preþuieºti venirea Mea la tine, sã pre-
þuieºti cuvântul, mãi Israele, cãci cine-l preþuieºte îi dã viaþã
în el. Vin din greu, cã duhul rãu e duºman pe Mine ºi pe tine,
dar Eu vin, cãci sunt Cel ce pot. Vin la tine, ca sã fiu din tine
luminã în întuneric, poporul Meu, cãci am fãcut lumina la în-
ceput ºi am lucrat cu ea binele omului, ºi dupã aceea l-am lu-
crat pe om ca sã-l am în bine, cã nu e bine sã fie Domnul
singur. Am fãcut din tine luminã peste pãmânt, Israele, cã nu
e bine sã fie omul singur, singur fãrã Dumnezeu; nu e bine sã
Mã lase omul singur, ºi iatã, îl caut pe om ca sã fiu cu omul,
cã omul a cãzut ºi s-a fãcut întuneric. Omul a fãcut întuneri-
cul ºi s-a ascuns în el. Întunericul este diavol care aruncã la
pãmânt stelele cerului. Eu þi-am dat viaþã, Israele, te-am luat
dintre morþi ºi te-am întocmit om nou ºi te-am pus în sfeºnic,
ca sã luminezi cu Mine peste pãmânt, poporul Meu. Iubirea
cuvântului Meu te rãsfaþã, Israele fiule, aºa cum o mamã îºi
mângâie fiii ei, cã scris este în Scripturi: «Dupã cum mama
îºi mângâie pe fiii ei, ºi Eu vã voi mângâia pe voi; ºi în Ieru-
salim anume mângâiaþi veþi fi, iar inima voastrã va tresãri cu
bucurie, ºi ca iarba cea întineritã veþi odrãsli». 
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Cei ce stau în numele Meu peste oameni, aceia nu fac
voia Mea înaintea Mea, cãci oamenii se iubesc pe ei înºiºi.
Cine nu Mã primeºte pe Mine, acela nu se leapãdã de sine ºi
de aceea nu Mã poate primi.

Fiilor unºi în grãdina cuvântului, fiþi atenþi, fiilor, cu-
vântul Meu e mare înþelepciune peste Israel, ºi cine nu se lea-
pãdã de sine în Israel, acela e mort printre vii. Fiþi atenþi peste
cei vii, fiþi atenþi la viaþa celor vii, ca sã ºtie ce este înþelep-
ciunea cea de sus. Ferice fiului care-Mi dã de lucru cu cuvân-
tul cel de sus, la dorinþa inimii lui. Lucraþi cuvântul din Cu-
vânt, Dumnezeu din Dumnezeu, nu altfel de cuvânt. Lucraþi
cum lucrez Eu, cã Eu lucrez împlinire de cuvânt. Sã înveþe
Israel bine, sã înveþe lucrarea lui Dumnezeu ºi sã lucreze Is-
rael pe Dumnezeu, ºi sã-L mãrturiseascã pe Dumnezeu. 

Ce este clevetirea, Israele? Ce este cârtirea? Nemulþu-
mirea ce este, fiule Israele? Vezi, tatã, ce sunt acestea, ºi sã nu
fie acestea în poporul Domnului. Ce este lepãdarea de sine,
copile Israele? Aceasta este înþelepciunea cea de sus peste
tine, peste trupul ºi sufletul ºi duhul tãu, Israele, neamul Meu,
popor care întâmpini pe Domnul întru venirea Sa. Ce este ve-
nirea Mea, poporul Meu? O, sã înveþi aceastã lucrare, ºi sã te
gãsesc mereu în ea, ca sã vin, cã Eu fac din tine cer ºi loc al
odihnei Mele ºi vin întru ale Mele, vin acolo unde este împã-
rãþia Mea. 

O, ce frumoasã este sãrbãtoarea de îngeri! Ce frumoasã
eºti tu, grãdiniþã a cuvântului Meu! Frumuseþe de îngeri este
azi peste tine. Alai de îngeri ºi de arhangheli merg azi la Is-
rael, cã Eu merg în mijlocul lui Israel cu fiii grãdinii. Merg
sã-i dau lui Israel iubire proaspãtã, hranã caldã, apã vie, ca
viaþã veºnicã sã aibã Israel, ºi din belºug sã aibã. 

Fiilor din grãdinã, staþi, în numele Meu, staþi înaintea
lui Israel ºi suflaþi cuvânt peste el. Suflaþi Duh Sfânt peste
poporul Meu, cã v-am aºezat înaintea poporului Meu ºi înain-
tea Mea din partea poporului Meu, pentru ca sã vinã Israel la
Mine, sã vinã la Mine prin porþi. Sã vinã Israel la Mine, sã
vinã spre Mine, cã Eu vin spre el, ºi binecuvântatã sã fie ve-
nirea Mea la Israel, ºi cel ce aude sã zicã: „Vino, Doamne, vi-
no!“. Amin. Iar Eu zic: Vino, Israele, sã facem luminã! Vino
sã mergem ºi sã lucrãm luminã! Eu luminã am fãcut din tine,
cãci am zis sã fie luminã, ºi este luminã. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mucenic Mina 

Duhul omenesc este duhul potrivnic lui Dumnezeu. România va fi
þarã curatã ºi sfântã. Necredinþa pãstorilor bisericii lumii ºi a con-
ducãtorilor României. Chemarea României la praznicul cerului. 

EEEE u sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Sã audã fiii grã-
dinii Cuvântului, sã audã portarii ºi sã deschidã

Domnului, cã vine Cuvântul la Israel, vine Dumnezeu Cuvân-
tul ca sã grãiascã peste pãmânt. Vine Domnul din cer pe pã-
mânt, ca sã fie cu omul, cã nu e bine sã fie omul singur, ci e
bine sã fie cu Domnul. Amin.

Pace þie, grãdiniþã a cuvântului care vine din cer, care
vine cu norii, precum este scris! Pace vouã, fiilor unºi din
grãdinã! Staþi treji înaintea Mea, cã vin ºi lucrez cuvânt
proaspãt peste pãmânt, cuvânt de veac nou. De ºapte ani Îmi
vãrs harul cuvântului peste România, ca sã încep cu ea veac
nou peste pãmânt, dar Mi-a stat împotrivã Gog ºi Magog. Fiþi
treji, fiilor unºi, ca sã staþi înaintea cuvântului. Mã fac cuvânt
proaspãt peste toatã România ºi îi spun trâmbiþei Mele sã vã
pregãteascã pentru ca sã staþi înaintea cuvântului Meu.

O, Verginico, iatã-Mã cu tine în cartea ta. Intrãm sã
gãtim frumos pe fiii grãdinii, cã ei sunt trimiºii cerului peste
pãmânt, sunt aºezaþi pe pãmânt în vremea de astãzi ca sã mãr-
turiseascã glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, pe
Fiul lui Dumnezeu, Care vine, Verginico. Iatã, vin, iatã cum
vin, dar mai este cineva pe pãmânt ca sã înþeleagã venirea
Mea? Eu sunt Cuvântul, Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce
vin. Amin.

– OOOO,Tu eºti Cel ce vii cu sfinþii, Doamne, cu ze-
cile de mii de sfinþi, precum scrie în Scrip-

turi, Doamne. Eu sunt trâmbiþa Ta ºi sunt în venirea Ta, în
Tine sunt, Doamne, ºi m-ai vestit la mulþimi cã sunt trâmbiþa
Ta, dar ºtiu mulþimile sã înþeleagã venirea Ta cu sfinþii? Este
scris cã cel ce crede în Tine viu va fi chiar dacã va muri. Iar
Tu ai crezut în mine, Doamne, ºi Te-ai fãcut viu în mine, ºi ai
grãit dinãuntrul meu vreme de douãzeci ºi cinci de ani pe
pãmânt, ºi ai chemat la Tine un popor, poporul pe care Þi l-a
dat Tatãl ca sã-l ai pentru venirea Ta în cuvânt. ªi Te-ai fãcut
cuvânt din mine, Doamne, ºi fiii cuvântului mãrturisesc
venirea Ta în cuvânt. Eu am fost cortul Tãu între oameni,
cortul cuvântului Tãu, ºi dacã m-ai luat în cer, Te-ai întors cu
mine la poporul Tãu, la poporul meu, ºi grãieºti cu el ºi îmi
porunceºti sã mã fac ºi eu cuvânt din Tine, ca sã ºtie pãmântul
cã Tu mã ai trâmbiþã, Doamne, sã ºtie cã pe vremea trupului
meu s-a unit cerul cu pãmântul ca sã vii cu veacul cel nou, cu
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou care sunt, Doamne. Aºteap-
tã fiii Tãi fãgãduinþa Ta, cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, ce-
rul ºi pãmântul pãcii ºi al dreptãþii, pacea Ta pe pãmânt; pacea
Ta, nu pacea oamenilor. 

Îmi adun puii sub aripi, îi adun sub aripa Ta, ca sã fie
ei ocrotiþi de pacea Ta, cãci pacea oamenilor nu e pace. Oa-
menii nu Te au pe Tine în pacea lor, oamenii sunt plini de
duhul înþelepciunii de pe pãmânt, sunt plini de duhuri oame-
nii, nu sunt sãraci cu duhul ca sã încapã în ei împãrãþia ceru-
rilor, ca sã ai Tu cum sã-Þi pleci capul în om, în trupul omu-
lui, în duhul ºi sufletul omului, Doamne, ºi Tu eºti Cel pri-
beag de ºapte mii de ani. Oamenii au dumnezeii lor, au duhul
lor, au duhurile lor oamenii, dar am curãþit un popor ºi l-am
fãcut sãrac cu duhul, ca sã ai Tu loc cu împãrãþia Ta în el, ºi
sã fii, Doamne, sã fii cu omul pe pãmânt, cã nu e bine sã fie
omul singur, singur fãrã Dumnezeu, fãrã cuvântul lui Dum-
nezeu, cã Tu mereu, mereu ai vorbit cu omul, cu omul care
Þi-a auzit glasul, Doamne, ºi ai ajuns pânã la mine, pânã la
poporul Tãu, care este fiul Tãu, ºi grãieºti deasupra lui, ºi el
Te ascultã, Doamne, ºi face voia Ta, voia cuvântului Tãu. Îmi
adun puii sub aripi ca o cloºcã, bunule Doamne, îi învãþ sã
mãnânce din pumnul Tãu, îi învãþ sã Te împartã, Doamne, ca
sã aibã luminã noroadele de pe pãmânt, cãci Tu eºti luminã,
eºti cuvânt ºi luminã. Amin. 

Fiilor din grãdinã, staþi sub cloºcã, fiþi cloºca cea cu
puii de aur, fiþi de aur, fiþi vase de aur, de trebuinþã Stãpânu-
lui, fiþi trâmbiþe din trâmbiþã, cãci Dumnezeu Cuvântul Se
deºartã, fiilor. Semãnãtorul seamãnã cuvântul. Þineþi pumni-
ºorii deschiºi, ca sã luaþi sãmânþã ºi sã semãnaþi peste pãmânt,
fiilor semãnãtori. Semãnaþi peste România cuvântul lui Dum-
nezeu. Fiþi treji, cã vine Domnul ºi cuvinteazã în grãdinã pen-
tru România. Luaþi cartea Domnului ºi staþi cu ea deschisã
înaintea Lui, cã Domnul Se face cuvânt în cartea Sa, Se face
cuvânt în România, ºi veþi merge soli de pace în mijlocul
mulþimilor ºi veþi semãna pe Dumnezeu, ºi vocea lui Dumne-
zeu veþi semãna, ºi harul cel de sus veþi însãmânþa în oameni. 

Tu, Doamne, Te-ai lãsat cu harul Tãu în fiii grãdinii ºi
i-ai fãcut semãnãtori ºi le-ai dat puterea Ta, ca sã calce cu ea
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peste ºerpi ºi peste scorpii, ca sã nu-i vatãme. O, dã-le oame-
nilor harul Tãu, ca sã înþeleagã lucrarea cuvântului Tãu pe pã-
mânt! Oamenii au harul lor. Dã-le harul Tãu, Doamne. Însã-
mânþeazã-Te în oameni cu harul Tãu, cã nu e bine sã fie omul
singur, singur fãrã Dumnezeu. Nu e bine sã fie Domnul sin-
gur, singur fãrã om. Oamenii sunt închinãtori la idoli, Doam-
ne. Oamenii îºi sunt loruºi idoli, ºi fac din ei chip cioplit lo-
ruºi ºi se închinã loruºi, Doamne. Dã-le harul Tãu oamenilor.
Fã-l din nou pe om, fã om din om, Doamne, cã ai venit din
cer ca sã fii cu omul, sã fii cuvânt, cãci toate prin cuvânt se
fac, prin Tine, Cuvinte al Tatãlui. Mã rog Tatãlui în Tine,
Doamne, cãci cine se închinã Fiului, se închinã Tatãlui, cãci
Tatãl este în Fiul Sãu. Amin. 

O, Tatã al Fiului, primeºte-mã din Fiul Tãu, Tatã, cã mã
rog pentru om, Tatã Care eºti în Fiul. Din Fiul Tãu mã rog
înaintea Ta, cã Tu eºti în Fiul, ºi eu sunt în taina Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, ºi o mãrturisesc peste pãmânt, ca sã
ºtie omul despre cerul sfinþilor lui Dumnezeu, cãci Fiul Tatã-
lui S-a fãcut trup, ºi Tatãl este în Fiul Sãu, ºi înaintea Lui se
închinã sfinþii cerului. Amin. 

Fiilor din grãdinã, fiþi în Fiul Tatãlui, cãci Tatãl este în
Fiul Sãu, fiilor. Închinaþi-vã Tatãlui în Fiul Sãu, fiilor din grã-
dina cuvântului. Amin, amin, amin. 

*
VV ine Domnul din cer pe pãmânt ca sã fie cu

omul, cã nu e bine sã fie omul singur; e bine sã
fie cu Domnul. Vine Domnul din cer pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

Pace vouã, fiilor unºi în grãdina cuvântului Meu! Pace
þie, grãdiniþã a cuvântului! Fiilor unºi, întâmpinaþi-Mi cu-
vântul, cã vin ºi lucrez cuvânt proaspãt peste pãmânt, cuvânt
de veac nou, manã din cer, miere ºi lapte din cer pe pãmânt,
pâine, fiilor, pâine din cer spre hranã mulþimilor care nu mai
ºtiu ce este pâine. De ºapte ani Îmi vãrs harul cuvântului peste
toatã România ca sã încep cu ea veac nou peste pãmânt, dar
Mi-a stat împotrivã Gog ºi Magog.

Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin. Vin cu cerul
cel nou ºi cu pãmântul cel nou care sunt. Vin cu pacea ºi cu
dreptatea în lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou, cãci pacea
oamenilor nu e pace. Oamenii sunt plini de duhul înþelepciu-
nii de pe pãmânt, sunt plini de duhuri oamenii, nu sunt sãraci
cu duhul ca sã încapã în ei împãrãþia cerurilor, cã iatã, Eu,
Domnul, umblu pribeag de ºapte mii de ani ºi n-am unde
sã-Mi plec capul, dar Mi-am curãþat un popor ºi l-am fãcut
sãrac cu duhul, ca sã am loc cu împãrãþia Mea în el ºi sã fiu
cu cerul pe pãmânt, cã nu e bine sã fie omul singur, singur
fãrã Dumnezeu, fãrã cuvântul lui Dumnezeu. Eu mereu am
vorbit peste omul care a auzit glasul Meu din cer, ºi am ajuns
pânã azi, ºi am pe poporul Meu, care este fiul Meu, ºi grãiesc
de deasupra lui, ºi el Mã ascultã ºi face voia Mea, voia cu-
vântului Meu, ºi îl învãþ sã Mã împartã, ca sã aibã luminã
noroadele de pe pãmânt, cãci Eu sunt cuvânt ºi luminã. Amin.
Am ales din fiii bisericii vase de aur, care nu se încurcã cu
treburile lumeºti, vase de trebuinþã lui Dumnezeu, ca sã intre
Domnul în Ierusalim ºi sã facã Ierusalim din om, bisericã sã
facã din om, jertfã vie înaintea lui Dumnezeu, ardere de tot,
vie, ardere vie în om.

Semãnãtorul seamãnã cuvântul. Fiilor din grãdinã, þi-
neþi pumniºorii ca sã vã torn ºi sã semãnaþi peste pãmânt,
fiilor semãnãtori. Semãnaþi peste România cuvântul lui Dum-
nezeu. Mergeþi soli de pace în mijlocul mulþimilor ºi semãnaþi

pe Dumnezeu în oameni. Oamenii au harul lor. Semãnaþi în
oameni harul Meu, ca sã înþeleagã ei lucrarea cuvântului Meu
ºi sã mãnânce pâine din cer oamenii, cuvântul Meu sã-l mã-
nânce, ca sã Mã însãmânþez în oameni cu harul Meu, cã nu e
bine sã fie omul singur, singur fãrã Dumnezeu. Oamenii sunt
închinãtori la idoli. Oamenii îºi sunt loruºi idoli. Oamenii fac
din ei chip cioplit loruºi, ºi se închinã loruºi oamenii, voilor
lor se închinã oamenii, cugetului lor se închinã, cã nu iubesc
pe Dumnezeu cu cugetul ºi cu inima ºi cu virtutea lor. Daþi-le
harul Meu oamenilor, fiilor semãnãtori. Daþi-le cuvântul
Meu, ca sã-l fac din nou pe om, cã am venit sã fiu cu omul,
sã fiu cuvânt, cãci toate prin cuvânt se fac, prin Mine, Cuvân-
tul Tatãlui.Vreau sã iau de pe pãmânt duhul lumii ºi sã pun în
loc Duhul Meu, Duhul lui Dumnezeu sã-L pun pe pãmânt, cã
iatã, fiilor, lumea nu ºtie sã vã iubeascã pe voi, pe voi, trimiºii
Mei peste lume. O, dacã aþi fi din lume, lumea v-ar iubi, cãci
fiecare iubeºte ce este al sãu, dar vã iubesc Eu, cã sunteþi ai
Mei, ºi fiecare iubeºte ce este al sãu, iar voi Mã iubiþi pe
Mine, cãci Eu sunt iubirea voastrã. Vine clipa sã se þinã de
ºapte ori câte ºapte dupã voi oamenii cei cu înþelepciune ome-
neascã ºi pãmânteascã, ºi îºi vor vinde averile ca sã cumpere
de la voi numele Meu ºi sã-l poarte, ca sã aibã nume, dupã
cum este scris în Scriptura care spune: «Cãdeþi, munþilor, pes-
te noi ºi ascundeþi-ne de mânia Domnului!», dar atunci voi nu
veþi putea mãrturisi cã este al Meu decât pe cel pe care-l veþi
cunoaºte cã face voia Mea în numele Meu. 

Poporul Meu, de ce, tatã, nu crede omul acest cuvânt?
Nu crede pentru cã nu este bun omul, ºi dacã nu este bun, se
ascunde sub necredinþã, ca sã-ºi dezvinovãþeascã statura lui
omul, cãci scris este: «Nebunul zice în inima lui: nu este
Dumnezeu». Nu cel bun zice aºa, ci nebunul zice împotriva
lui Dumnezeu. 

O, te strigã Dumnezeu, omule! Auzi tu glasul Meu? Te
strigã Fãcãtorul tãu, Pãstorul tãu, Învãþãtorul tãu. O, tu rãtã-
ceºti cã nu ai pãstor, dar vine cuvântul din cer ºi cuvinteazã
peste tine, ºi cuvântul se face faptã peste tine, cã de aceea cu-
vinteazã, ca sã se împlineascã pe sine. 

Am bãtut la porþile tale, Românie. Tu eºti þara Mea, tu
eºti întoarcerea Mea de la Tatãl la oameni. Oare, tu ºtii taina
ta? Oare, tu crezi ce-þi spun? Oare, pot gãsi în tine credinþã în
întoarcerea Mea la oameni? Am strigat la porþile tale, þara
Mea, am strigat peste conducãtorii tãi ca sã te împace cu
Mine, ºi ei auzindu-Mã nu M-au auzit, ºi vãzându-Mã nu
M-au vãzut cã am venit cu strigãt peste ei. Le-am spus sã
aducã acasã mirul României ºi nu au împlinit, ºi Eu le-am
luat dregãtoria, ºi partea lor este cu cei necredincioºi care
auzindu-Mã nu M-au auzit, dar România fãrã mirul ei nu va
învia înaintea Mea. 

Românie, le pare rãu celor ce te-au stãpânit, le pare rãu
cã n-au împlinit cuvântul Meu ca sã-þi aducã mirul acasã ºi
sã-l punã pe creºtetul tãu. ªi-ar fi fãcut nume înaintea Mea
dacã M-ar fi ascultat, dar omul nu este bun, ºi îºi zice în inima
lui cã nu este Dumnezeu. Românie, tu eºti nãvodul cel arun-
cat în mare ºi în care se prind peºti mici ºi mari, ca sã fie ales
peºtele bun, iar cel rãu sã fie aruncat înapoi în mare, ºi dacã
tu nu te vei împãca cu Dumnezeu, nu vei mulþumi pe Dum-
nezeu. Dacã nu vei lua pe tine cuvântul Meu ca veºmânt, ca
îmbrãcare cu Hristos ca sã-L ajuþi pe Domnul peste neamuri,
nu vei fi plãcutã înaintea Mea; ba încã te voi certa ca pe o
fiicã spre învierea ta întru Mine. Sã se împace omul cu Dum-
nezeu, cã în tine nu va mai rãmâne fãrãdelege, iar legile sfinte
ale Domnului nu vor mai fi strivite în tine. 
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O, fiicã Românie, nu mai cãlca serbãrile cerului pe pã-
mânt, cãci sfinþii sunt deasupra ta cu cerul lui Dumnezeu pe
aripi de Duh Sfânt, pe vânt de Duh Sfânt. Cautã în legile tale
cele de dinaintea furtunii ºi te întoarce cu faþa spre pãrinþi, ca
sã se întoarcã cu faþa la tine pãrinþii tãi, cãci rugãciunile fiilor
Mei cei unºi cu care vin spre tine, se vor împlini rugãciunile
lor în faþa ochilor Mei. Cuvântul Meu se va împlini, cãci are
putere în el cuvântul cel rostit. Mai întâi este cuvântul, ºi apoi
vine faþa lui, cãci aºa se lucreazã prin cuvânt. 

Am rostit cuvânt peste pãstorii bisericii tale, Românie,
ºi auzindu-Mã nu M-au auzit, nu M-au crezut, ºi li se va lua
ºi lor dregãtoria, ºi vor fi cu cei necredincioºi dacã nu se vor
pocãi de faptele lor cele fãrã Dumnezeu. Pãstorii bisericii ri-
dicã în slãvi pe cei care ºtiu sã grãiascã frumos în felul omu-
lui, pe cei care ºtiu sã cânte frumos; ridicã pe cei destoinici cu
ºtiinþa lor, cu darurile lor, dar nu ridicã pe cei ce ºtiu sã trã-
iascã frumos, frumos întru Hristos. Poporul cuvântului Meu e
plãpând cu ºtiinþa ºi cu darurile, e sãrac cu duhul, dar e tare
cu trãirea lui Hristos. Hristos este trãit de poporul Meu, ºi Eu
l-am fãcut luminã pe pãmânt, l-am pus în sfeºnic ºi luminez
cu el înaintea oamenilor, cãci duh ºi adevãr sunt Eu, trup ºi
cuvânt este Dumnezeu. 

Sã se împace omul cu Dumnezeu ºi sã-I fie bisericã
Domnului! Omul cautã biserica, dar scris este: «Împãrãþia lui
Dumnezeu este înãuntrul vostru», oamenilor care cãutaþi. Nu
veþi gãsi biserica decât în voi, dacã o veþi zidi în voi. Trupul
creºtinului, trupul curat în care intrã Domnul în chip curat, nu
altceva este biserica. În biserica de zid dacã nu vine creºtin
curat, care sã-L ia pe Domnul trup ºi cuvânt, nu este bisericã
cea de zid. 

O, oamenilor, voi în zadar clãdiþi biserici de zid dacã
nu vor intra în ele creºtini cu trupul ºi cu inima curatã. Sã se
împace omul cu Dumnezeu! Sã se aºeze omul în genunchi ºi
sã-ºi facã cruce adevãratã peste trupul sãu ºi sã rosteascã lui
Dumnezeu rugã de cãinþã ºi sã se cureþe prin pãrerea de rãu ºi
sã punã peste el fãgãduinþã de înviere din moarte, ºi aºa sã ia
pe Dumnezeu în el, spre împãcare cu Dumnezeu, spre veºnicã
unire cu Dumnezeu. Sã se ierte om pe om, cãci câte se iartã
pe pãmânt sunt iertate înaintea lui Dumnezeu. Sã fie Hristos
trãit de om ºi sã trãiascã omul în Hristos, cãci înþelepciunea
cea din cer una este, ºi aceasta este: «Sã se lepede omul de
sine ºi sã-ºi ia crucea sa urmându-Mã pe Mine» pe pãmânt ºi
în cer, prin lume ºi în bisericã. Amin. 

Dar tu, Românie, eºti þarã fãrã pãstor, ºi am venit sã te
pãstoresc. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Þi-am strigat pãs-
torii care stau peste tine, ca sã le cer socotealã de viaþa ta, de
sângele tãu, de biserica ta, cãci având nu ai, nu ai pãstori.
Pãstorii tãi trãiesc fãrãdelegea înaintea Mea ºi înaintea ta, ºi
nu ai, nu ai pãstori ca sã lege rana ta ºi a Mea. Ei se pãzesc
pe ei înºiºi, nu pe tine, iubito. O, ziua Mea ca în vremea lui
Noe va veni, ºi te voi gãsi bând ºi mâncând ºi nuntind, ºi vei
fi luatã pe neºtire dacã nu vei voi sã auzi glasul cuvântului
Meu ca în vremea lui Noe. Noe a vãzut scãparea lui, dar lu-
mea n-a vãzut scãparea lui Noe. Noe a vãzut pe Domnul întru
venirea Sa, dar lumea n-a vãzut pe Dumnezeu, ºi a vãzut ve-
nind peste ea ziua necredinþei. Omul care va scãpa cu viaþã Îl
va vedea pe Cel ce este ºi vine. Omul care nu va scãpa cu via-
þa sa nu-L va vedea pe Dumnezeu întru a Sa venire, cãci ca în
vremea lui Noe voi veni, ºi voiesc sã te am nuntaºã, cã Mi-am
luat din tine mireasã, ºi te chem la nuntã. Vino la nuntã, þarã
a nunþii Mele! Schimbã-þi veºmântul ºi ia veºmânt de nuntã,
ia pe tine veºmânt de in curat, iar preoþii tãi sã te pãstoreascã
spre luminã. 

O, preoþii tãi te înºealã ºi pe tine ºi pe Mine, ºi altarele
Domnului s-au îngreuiat cu fãrãdelegile lor. Sã se scoale cu
cãinþã, sã se cureþe de desfrânãrile lor, sã lepede beþia ºi tutu-
nul ºi sã aducã înaintea Mea mir sfinþit ºi tãmâie, cãci biserica
e casa rugãciunii, nu e ascunzãtoare de tâlhari. Biserica e casa
Domnului, casa fiilor lui Dumnezeu, dar mai gãseºte Domnul
bisericã a Lui la venirea Lui? Iatã, vin ºi numai oi risipite
strig. Sã Mã audã oile risipite ºi sã se adune la glasul Pãsto-
rului Cel bun, cã vine Domnul din cer pe pãmânt ca sã fie cu
omul, cã nu e bine sã fie omul singur, ci e bine sã fie cu Dom-
nul. E bine sã fie cu omul Dumnezeu, nu e bine sã fie Domnul
singur, singur fãrã om. Sã se împace omul cu Dumnezeu!
Amin. 

De ºapte ani Îmi revãrs harul cuvântului rostit peste
tine, þarã Românie, ca sã încep cu tine veac nou pe pãmânt,
dar Gog ºi Magog Îmi stau împotrivã în tine. Sã nu mai fie în
tine vrãjmaº þie ºi Mie. Sã fie pacea Mea în tine, cã pacea oa-
menilor nu e pace. Oamenii sunt plini de duhuri, nu sunt sã-
raci cu duhul ca sã încapã în ei împãrãþia cerurilor, cã iatã, Eu
umblu pribeag ºi nu încap în om ºi n-am bisericã unde sã-Mi
plec capul ºi sã-Mi gãsesc ziua Mea de odihnã. O, fiicã Ro-
mânie, vino, cã te peþesc sã-Mi fii zi de odihnã, precum po-
porul Meu ales din tine Îmi este zi de odihnã ºi mireasã Îmi
este întru venirea Mea, cãci Eu sunt cuvânt, ºi iarãºi toate se
fac prin cuvânt, ºi se va arãta cer nou ºi pãmânt nou din tine,
þarã Românie, cãci Eu aºa binevoiesc, ºi în Mine Tatãl bine-
voieºte. Amin. 

Eu sunt Pãstorul Cel bun, Care-ªi dã viaþa Sa oilor Sa-
le, Care-ªi pune trupul spre hranã oilor Sale, cã asta înseam-
nã viaþa Mea datã oilor Mele, ca sã aibã oile Mele viaþã, ºi din
belºug sã aibã, dar sã înveþi sã fii bisericã, sã înveþi, omule,
ce este bisericã a lui Iisus Hristos, sã înveþi de la Mine, cã Eu
sunt trup ºi cuvânt în bisericã, duh ºi adevãr, dupã cum este
scris în Scripturi. 

Acum douã mii de ani Tatãl Meu M-a fãcut trup în
Fecioarã ºi M-a aºezat între oameni trup venit prin Fecioarã,
iar acum, dupã cele douã mii de ani, Tatãl M-a fãcut cuvânt
în tine, fiicã Românie. Auzi tu pe Cuvântul? Eu sunt Fiul
Tatãlui, Cel ce este. Eu sunt Cel ce sunt, precum Tatãl este.
Vino sã fii, fiicã Românie, cãci cel ce este, în Mine este, ºi
altfel nu este cel ce este. Vino sã fii în Mine, vino sã te întru-
pez în trupul Meu cel sfânt, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt în
bisericã; Eu sunt biserica Tatãlui, cãci Tatãl este în Mine.
Vino sã fii biserica Mea, cã Eu sunt în tine ºi cuvintez din
mijlocul tãu peste tine. Vine Domnul din cer la tine ca sã fie
cu tine, cã nu e bine sã fii singurã, iubito, singurã fãrã Dom-
nul. Primeºte-Mã, cãci cel ce nu crede în Mine ºi în venirea
Mea, acela are parte cu necredincioºii. 

Vino, fiicã Românie, la praznicul cerului pe pãmânt, cã
am masã întinsã în tine de patruzeci de ani, ºi tu te ascunzi sã
nu ºtii. O, nu te mai ascunde sub vina ta, ºi dã-o de la tine prin
pãrere de rãu ºi împacã-te cu Tatãl ºi cu Fiul ºi cu Duhul
Sfânt, cã tu eºti fiica Mea, ºi ai la rãdãcina ta temelie de voie-
vozi ºi eºti de neam bun. Fii Mie bisericã ºi cântã înaintea
Mea cântare de parastas voievozilor tãi, care strigã pentru
tine înaintea Mea. Eºti unsã cu mir, fiicã Românie. Unde-þi
este mirul Meu de pe creºtetul tãu? Unde-þi este unsul, fiicã
Românie? Am strigat la el ºi e departe, cã tu eºti departe de
el. Am strigat la tine de aproape, ca sã Mã auzi ºi sã te rogi
sã-þi ridic blestemul de pe pãmântul tãu ºi sã pun în loc legã-
mânt de pace cu Mine, cãci pacea oamenilor nu e pace. Pacea
Mea e pace, fiicã Românie, ºi te-am ales sã-Mi fii grãdinã a
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întoarcerii Mele, sã fii slava Mea cea vãzutã înaintea noroa-
delor de pe pãmânt. Auzi tu glasul Meu? Auzi cuvântul Meu?
Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Vin din cer pe pãmânt ca sã
fiu cu tine, ca sã Mã însãmânþez în tine cu cuvântul vieþii,
cãci am venit ca viaþã sã ai, ºi din belºug sã ai. Am în tine þa-
rinã cu comoarã în ea. Aceasta este vestea Mea peste tine.
Aºeazã-te înaintea Mea ogor de însãmânþat, cãci tu eºti planul
Tatãlui în mâna Mea. Eu sunt trup ºi cuvânt. Am venit sã te
întrupez în trupul Meu cel sfânt ºi sã te nasc prin cuvânt, aºa
cum ºi Eu am venit de la Tatãl. Am venit sã te nasc la cu-
vântul Meu, cuvânt nou de veac nou, precum scrie în proo-
roci: «Un glas, un vuiet din cetate: glasul Domnului!», ºi tu
vei naºte fii din cuvântul Meu, precum este scris: «Abia au
luat-o durerile naºterii, ºi ea a nãscut fii». Tu eºti vestea Mea
cea nouã peste noroade ºi te-am vestit a Mea. Sã audã strãjerii
tãi, sã se ridice porþile tale ca sã intru pe porþi la tine! Sã se
înnoiascã ºi sã se întãreascã porþile tale înaintea Mea! Amin. 

O, oameni din porþile României, lãsaþi-vã treziþi la gla-
sul Meu ºi treziþi pe România, cã ea este slava Mea întru veni-
rea Mea, ºi pe ea o vor iubi cu iubire mare toate, toate fetele
ºi toþi feþii oamenilor. Ridicaþi-vã voi, porþi ale României, ca
sã intre cuvântul lui Dumnezeu, cã vine Domnul din cer pe
pãmânt! 

Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Eu sunt pacea ta ºi
viaþa ta, fiicã Românie. Cine are urechi de auzit, sã audã cu-
vântul lui Dumnezeu, care vine din cer ºi se aude pe pãmânt
spre binecuvântarea ta, fiicã Românie. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Domnul stã împotriva trufiei omului. Necredinþa lui Israel cel dupã
trup. Cuvântul Domnului îºi va cere lucrarea sau nelucrarea sa. 

ªtiinþa omului este rãtãcirea de pe pãmânt. 

CC obor la Israel, cobor în cartea lui Verginica, co-
bor cu trâmbiþa Mea. Israele, Israele, dã viaþã

cuvântului Meu, dã împlinire rugãciunii tale ºi stai în rugã-
ciune. Când te aºezi sã te rogi, nu sta pe afarã, nu sta în afara
Mea când te rogi lui Dumnezeu. Vezi cui te rogi când te rogi
lui Dumnezeu, cãci viaþa veºnicã se þine dupã tine întru masã
de nuntã, ºi tu sã nu stai în afarã de Hristos. O, cã nu ºtii cum
se stã întru Mine! Mã uit la tine cã nu ºtii sã stai întru Mine.
Mã uit cã te ºi lupþi cu Mine în vreme ce nu ºtii ce înseamnã
sã stai întru Mine. 

Fii atent, Israele, cã am spus celor ce-þi dau cuvântul
Meu cã nu e vremea sã mai lucrez cu cei slabi. Fii atent, mãi
Israele, mãi, cã iatã, mãnânci degeaba, ca trupul care nu are
putere în el sã culeagã creºtere din cele ce mãnâncã. Fii atent,
mãi Israele mãi. Eu sunt Dumnezeu, Israele. Eu sunt Cuvân-
tul Care te hrãneºte pe tine cu Mine la masa milei Mele. Încã
îþi mai spun: fii atent, Israele, cã fãrã voinþa ta nu-þi pot da
nimic, nu-þi pot da viaþa veºnicã. Iar ºi iar fii atent: cuvântul
Meu are în el viaþã veºnicã, ºi iatã, nu-þi pot da prin el viaþã
veºnicã dacã nu iei din el. Am pe trâmbiþa Mea cu Mine. E
zdrobitã Verginica, mãi Israele, mãi. Ea e cereascã acum. Vezi
tu cum zdrobeºti cerul, mãi Israele? O, tu nu-þi înþelegi lu-
crarea ta cu Mine, lucrarea Mea cu tine, cã Eu am zis ca tu sã
fii un fiu deºtept, fiule din Israel. Am zis cã acum nu mai e
vremea sã fii prost, ºi tu sã vrei cum am zis Eu peste tine. 

Ia aminte, poporul Meu, la legea Mea, pleacã-þi ure-
chea la graiurile gurii Mele, cã deschid în pilde gura Mea.
Israel a vãzut minunile Mele. Am desfãcut marea în douã, a

coborât tãria cerului în apele mãrii ºi am rostit uscatului sã-ºi
ia firea sa în apele cele adânci ale mãrii. Am fãcut uscatul ca
o punte, ca un ºes deasupra adâncului mãrii ºi l-am trecut pe
Israel prin apã ca pe uscat. Am stat înaintea lui cu nor ziua ºi
cu luminã noaptea, i-am dat apã din stâncã fãrã apã, i-am dat
râu de apã, ºi ei tot au greºit ºi M-au ispitit zicând: «Va putea
Domnul sã ne punã ºi masã în pustiu fãrã hranã? Dacã ne-a
dat apã, oare, va putea sã ne dea ºi pâine?». ªi pentru cã n-au
crezut în Dumnezeu, s-a aprins focul mâhnirii Mele, focul
mâniei Mele peste Israel, cãci eram mâhnit de necredinþa lui,
de cerbicea lui cea tare, ºi atunci norii de pe cer au primit po-
runcã sã deschidã uºile cerului, ºi a plouat peste ei manã de
mâncare, pâine din cer pentru Israel, mâncare îngereascã a
mâncat omul, ºi am poruncit vântului de la rãsãrit sã coboare
peste Israel cãrnuri de pãsãri la dorinþa lui, la pofta lui. Dar
toate acestea erau focul mâhnirii Mele pentru necredinþa lui,
focul mâniei Mele, ca sã-i ucidã pe cei sãtui de poftele lor, pe
cei aleºi, mãi Israele, mãi. ªi zadarnic, cã tot n-au crezut, cã
se ridicau ºi cãdeau ºi Îl înºelau pe Dumnezeu, ºi cãlcau me-
reu legãmântul Domnului cu ei, ºi când plângeau sub plata
necredinþei lor, îi iertam. O, de câte ori îi iertam, dar ei uitau
braþul Meu cel tare care lucra prin Moise, alesul Meu de peste
ei, cãci egiptenii îl asupreau pe Israel, ºi Eu am coborât sem-
nele ºi minunile Mele ca sã-i bat pe asupritorii lui: sânge pes-
te ape, muºte câineºti ºi broaºte, lãcuste peste rodul pãmântu-
lui, grindinã peste vii ºi pomi, peste dobitoace ºi peste bogã-
þiile lor, îngeri nimicitori peste cei întâi nãscuþi ai lor ºi ai
dobitoacelor lor, iar pe poporul Meu ca pe niºte oi i-am dus
în pustie, cu nãdejdea cã va sta sub povaþa Mea, iar dreapta
Mea a dobândit pentru ei munte sfânt, doborând pe toþi vrãj-
maºii lor dinaintea lor, ºi i-am aºezat sã fie poporul Meu, dar
s-au întors de la Mine spre idoli, iar Eu auzind M-am mâniat,
M-am mâhnit ºi i-am lepãdat iar. Am lepãdat cortul Meu din
ªilo, cãci din el eram cu ei, ºi i-am dat pe ei vrãjmaºilor ºi
focului ºi necinstei ºi plângerii, dar dintre ei am ales pe Iuda,
muntele Sionului, locaº sfânt pe pãmânt, ºi pe David, ca sã
pascã pe Israel. 

Grãiesc þie, Israele de azi, cã deschid în pilde gura
Mea. Fii atent, mãi Israele mãi, cã fãrã voinþa ta nu-þi pot da
nimic, nu-þi pot da viaþã veºnicã. Iar ºi iar fii atent: cuvântul
Meu are în el viaþã veºnicã, ºi nu-þi pot da din el viaþã veºnicã
dacã nu iei din el. 

Am pe Verginica zdrobitã. O, de ce aveþi voi timp de
greºale, fiilor? Pentru cã nu ascultaþi ca sã lucraþi pe Dumne-
zeu cuvânt ºi faptã, duh ºi adevãr; de aceea greºiþi, de aceea
coborâþi mereu în loc sã suiþi. Mã uit la unii din voi cu ce vã
îndeletniciþi, Mã uit cum vã jucaþi de-a necredinþa ºi de-a ne-
ascultarea, ºi de aceea v-am spus sã deosebiþi pe cei ce au ne-
credinþã ºi neascultare. Voi nu-i veþi putea deosebi, dar cuvân-
tul care a spus aºa, va lucra lucrarea sa, dupã cum este scris:
«Nu Eu vã voi judeca, ci cuvântul îºi va cere lucrarea sa sau
nelucrarea sa». Eu, voind a mântui neamul omenesc, M-am
coborât pe pãmânt ca sã primesc asupra Mea neputinþele oa-
menilor ºi sã le duc Eu, ºi sã arãt împotriva neputinþelor lor
puterea Mea dumnezeiascã. ªi acum tot aºa am lucrat, ºi am
venit la oameni ca sã lucrez cuvânt împotriva neputinþei lor ºi
sã-i mântuiesc pe oamenii care cred în Dumnezeu. Oamenii
care cred în dumnezeii care nu sunt, aceia nu cerceteazã pe
Dumnezeu ºi pe prooroci ºi împlinirile lui Dumnezeu ºi ade-
vãrul lui Dumnezeu, ºi de aceea nu ºtiu aceºtia, ºi sunt ca oile
fãrã pãstor, fãrã Dumnezeu, cãci oamenii fãrã Dumnezeu au
scos cãrþi pe pãmânt, ºi cu ele omoarã credinþa omului în
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Dumnezeu, ºi oamenii nu se mai gândesc cã dumnezeii min-
cinoºi nimic nu le promit mai sus de pãmânt, mai sus decât
viaþa cea trupeascã. Un aºa fel de oameni nu se uitã la cele pe
care le-a fãcut Dumnezeu, nu se uitã în Dumnezeu. 

E mare rãtãcirea din vremea ta, mãi Israele mãi. E mare
minciuna în vremea ta ºi e scrisã pe garduri ºi pe ziduri ºi pe
pãmânt ºi pe cer ºi pe ape ºi pe munþi, cãci pe toate acestea
stã Dumnezeu cu facerea Sa, cu cuvântul Sãu, iar oamenii Îl
acoperã pe Domnul prin cuvântul minciunii lor, pus peste
cele fãcute de Dumnezeu. De aceea, fiule, þi-am spus mereu,
mereu sã nu iei, sã nu mai iei de la om, cã omul este fãrã
Dumnezeu. Tu eºti cu Dumnezeu, ºi învaþã-te sã fii cu Dum-
nezeu, învaþã-te bine, ca sã te pot rãscumpãra din vreme, ºi sã
Mã crezi cã e grea vremea în care te-ai nãscut tu, ºi e plinã de
fiii veacului acesta, ºi de aceea am venit sã te nasc din cuvân-
tul Meu, ca sã fii tare ºi sã fii de la Dumnezeu venit peste vea-
cul acesta, ºi sã-l câºtigãm pe om pentru adevãr, pentru viaþa
cea veºnicã a Domnului în om. 

Poporul Meu, nu sunt alþi dumnezei, tatã. Omul nu
poate fi Dumnezeu. Omul ºtiinþei este fãrã de ºtiinþã. Omul
nu ºtie ce este ºtiinþã. Omul a furat ºtiinþa ºi este fur. Omul
zice cã a furat de la Dumnezeu, ºi omul se dã Dumnezeu.
Omul este în neascultare, cãci prin neascultare a furat. Vezi
tu, mãi Israele, ce înseamnã sã stai în neascultare de Dumne-
zeu, de cuvântul Sãu? Lui Adam i-am spus cuvânt ca sã-l as-
culte. I-am spus mai dinainte, dar omul n-a ascultat, tatã. Ce
sã înveþi tu de la om? Neascultare sã înveþi? ªtiinþã de la om
sã înveþi? De la fur sã înveþi? De la cel ce a trecut peste Dum-
nezeu furând ºtiinþa ºi pierzând prin neascultare fericirea
Domnului în om? O, fii deºtept, fiule Israele, cãci am venit pe
vreme rea la tine, ca sã te cuprind întru împãrãþia Mea ºi sã te
þin în ea, în mantia Mea sã te port, ca sã fii, fiule. Eu te învãþ
sã asculþi de Mine, iar omul te învaþã sã faci furt din furt, cã
stã cu cele furate la toate colþurile ca sã te îmbie pe tine sã
cumperi de la el rodul celor furate de el. Dar, oare, tu înþelegi
ce grãiesc Eu cu tine? Ia aminte, poporul Meu, la legea Mea,
pleacã-þi urechea la graiurile gurii Mele, cã deschid în pilde
gura Mea ºi Îmi las trâmbiþa Mea sã trâmbiþeze peste tine cu-
vânt de viaþã veºnicã, cãci Eu mereu am avut scule de lucru,
ca un grãdinar iscusit care-ºi lucreazã pãmântul. 

Eu sunt cuvântul tãu, Verginico, Eu sunt Tatãl tãu. Eu
sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Acesta este Tatãl tãu ºi Mama
ta, Verginico. Deschide-voi gura ºi te voi umple de cuvântul
ei ca sã înþeleagã Israel cã suntem una ºi cã Unul este Dum-
nezeu, de la început ºi pânã la veacul cel fãrã de sfârºit. Eu
sunt fãrã de început ºi fãrã de sfârºit, Verginico, ºi vin cu în-
vierea omului, vin sã-l întrupez pe om în trupul Meu cel sfânt,
Verginico. Amin. 

– OO,Tu, Cel mãrit de cuvântul Tãu, mare este
mãrirea Ta, mare este cuvântul Tãu,

Doamne! Aºa ai lucrat de când le-ai fãcut pe toate pentru om,
ºi apoi l-ai fãcut pe om pentru toate câte le-ai fãcut Tu pentru
om. Aºa ai lucrat Tu pentru om, aºa ai lucrat pentru Israel,
Doamne, Cel ce ai fost mãrirea lui Israel. O, ºi ce puþin Te-a
iubit omul, ce puþin Te-a iubit Israel, Doamne! O, nu rãmâne
omul cu toate câte face el, nu rãmâne. ªi dacã rãmâne cu
ceva, rãmâne cu toate câte le-ai fãcut Tu, cu toate câte Tu le
faci pentru om, pentru Israel, Doamne. Dar omul nu ºtie ce
este ºtiinþa. Omul nu trebuia sã aibã ºtiinþã, ci pe Tine trebuia
sã Te aibã omul. Viaþa Ta trãitã de om, Doamne, atât trebuia
sã ºtie omul, atât trebuia sã ºtii Tu în om: raiul cel fãcut de
Tine pentru om, atât trebuia sã fie în om. 

O, Doamne, în câtã fericire l-ai aºezat pe om dupã ce
ai fãcut fericirea omului pe care trebuia sã-l faci apoi pentru
ea! Era fericit omul, era femeie ºi bãrbat omul, ºi Tu i-ai spus
omului: «Naºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul de ferici-
rea Mea în om!», dar omul nu s-a nãscut din Tine, ºi s-a nãs-
cut din sine, ºi de atunci omul s-a luat pe sine în sine, nu pe
Tine, Doamne. A fãcut omul neascultare de cuvântul Tãu,
Doamne. A mâncat din rodul cunoºtinþei, dupã cum este scris:
«Iatã, Adam s-a fãcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele ºi
rãul». A fãcut omul neascultare de porunca Ta, Doamne, ºi a
zis apoi cã are ºtiinþã, dar prima lui ºtiinþã aceasta a fost: des-
chizând ochii s-a vãzut gol ºi s-a ruºinat de goliciunea lui, ºi
apoi s-a ascuns. 

Auzi, mãi Israele, mãi, ce spune Domnul întru trâmbiþa
Sa? S-a ascuns omul, s-a ascuns sã nu-l vadã Dumnezeu.
Auzi tu ce ºtiinþã a luat omul! Sã se ascundã de Dumnezeu,
sã se ruºineze ºi sã se ascundã, cãci pe când omul a auzit um-
bletul Domnului, care fãcea foºnet în rãcoarea serii din rai, a
zis Domnului, Care l-a întrebat: «Unde eºti, omule?». Adam
înseamnã om, mãi Israele, ºi a zis omul: «M-am ascuns,
Doamne. Sunt gol ºi stau ascuns de faþa Ta». Iatã, de la înce-
put s-a ascuns omul de Dumnezeu ºi nu s-a pocãit de pãcatul
sãu, cã Domnul i-a spus cã a fãcut neascultare de porunca
Lui, de cuvântul Lui. 

O, poporul meu, poporul meu iubit, Domnul l-a fãcut
dupã chipul ºi asemãnarea Sa pe om, bãrbat ºi femeie, ca sã
aibã omul tatã ºi mamã din Dumnezeu ºi sã se nascã din
Dumnezeu, sã fie omul supus lui Dumnezeu, mãi Israele, sã
fie omul ascultãtor Celui ce l-a fãcut ºi i-a dat duh de viaþã din
El, viaþã din Viaþã, viaþa lui Dumnezeu în om. Era Domnul fe-
ricit pentru toate câte le-a fãcut, ºi a zis: «Este bine». Fãcuse
Domnul numai binele, ºi pe om pentru bine, dar omul a fãcut
rãul. Ce rãu a fãcut omul, fiilor? O, cel mai mare rãu este ne-
ascultarea. Ea se naºte din necredinþã. Fii atent, Israele, ia
aminte cã vin la tine cu lecþie de viaþã veºnicã pentru ca sã ºtii
sã lucrezi viaþã veºnicã în credinþã ºi în ascultare. Sã nu te
joci de-a necredinþa ºi de-a neascultarea, Israele, cã plata ne-
ascultãtorilor este cu cei necredincioºi. Tu nu ºtii sã pui la lo-
cul ei Scriptura care spune cã dragostea pe toate le crede, ºi
suferã, ºi nãdãjduieºte, ca sã nu cadã. Ea crede ca sã nu cadã.
Învaþã aceastã Scripturã, poporul meu. Scriptura te învãþ s-o
înveþi, ºi nu te sminti în Domnul când îþi spun cã dragostea pe
toate le crede. Omul nici dragostea nu ºtia ce este. Omul ºtia
la început numai pe Dumnezeu, ºi aceea era dragostea, dar
omul nu ºtia. Ce bine-i era lui când nu ºtia! ªtiinþa l-a scos din
fericirea cea veºnicã. Numai Dumnezeu trebuia sã ºtie. Omul
numai binele trebuia sã-l aibã, nu ºtiinþã. Dacã Dumnezeu îþi
spune neîncetat sã nu iei de la om ºtiinþa omului, iatã de ce-þi
spune. ªi dacã tu nu vei lepãda ºtiinþa, nu vei scãpa de rãu, nu
vei scãpa, Israele. A venit Domnul sã te scape, sã te ia întru
Sine. De ce nu eºti deºtept, fiule? O, mare este mãrirea Dom-
nului, mare este cuvântul Domnului! Nu poþi sã fii mare ºi sã
mai ºi fii. Cel ce este mare, nu este. Cel ce este, nu este mare,
cãci Hristos, Domnul nostru, S-a supus omului ca sã fie rãs-
tignit. Domnul S-a lãsat smerit. Cel ce este S-a smerit, mãi
Israele mãi. 

Am venit la tine, fiule, ºi þi-am spus cã lenea este pãcat
de moarte. Lenea de cele cereºti te face împotrivitor lui Dum-
nezeu. Acest pãcat de moarte este ultimul din pãcatele care
aduc moartea în om. Primul pãcat de moarte pe care omul l-a
fãcut a fost trufia, fiule. Ea a fãcut moarte în om, a fãcut ne-
credinþã în cuvântul lui Dumnezeu, ºi neascultare. Necredinþa
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ºi neascultarea este moartea lui Dumnezeu în om. Sã nu te
joci de-a viaþa ºi de-a moartea, poporul meu. Nu te mai juca
de-a viaþa ºi de-a moartea, poporul meu! Nu te mai juca, nu
te mai trufi, nu mai fã aºa ceva, cã trufia are fii ºi fiice care
se nasc din tine când ea prinde sãmânþã în tine. Ea naºte alte
pãcate de moarte, pânã ce ajungi la ultimul pãcat al ei, al
morþii, fiule. Ea naºte iubirea de aur ºi de argint, naºte desfrâ-
narea, naºte mânia, lãcomia, zavistia. Naºte trufia fii ºi fiice
ºi te face leneº de viaþã veºnicã, te face nepãsãtor de viaþã. Eu
aºa v-am învãþat: cine stã în duhul lui este om trufaº. Am spus
cã cine vrea sã stea, cine vrea sã vinã în aceastã lucrare dum-
nezeiascã, sã se lepede de sine, cãci lucrarea aceasta înseam-
nã Dumnezeu, ºi cine vrea sã urmeze pe Dumnezeu, sã nu se
ascundã în sine, ci sã se lepede de sine. O, sã nu se ascundã,
cãci aceasta este cea mai mare stricãciune care roade la
rãdãcina vieþii veºnice, la rãdãcina acestei lucrãri. Am spus cã
s-a sãturat cerul de creºtin ascuns în sine. Am spus sã nu fie
rozãtori în aceastã lucrare. Am spus sã lucraþi cu toþii în stân-
ga, cu toþii în dreapta, fiilor, ca sã nu fiþi învinuiþi în ascuns,
cãci cel greºit învinuieºte în ascuns, roade în ascuns. Am
spus: când lucraþi peste un creºtin, luaþi cu voi martori, pre-
cum scrie Scriptura. Am spus, fiilor, am spus, ºi iatã ce mai
spun: creºtinul care s-a dovedit greºit, tace, fiilor, tace, cã nu
mai are ce sã mai spunã, cã nu se mai pricepe ce sã mai spunã.
Tace, ºi tãcerea este ascundere în sine, este nelepãdare de
sine, este neluarea crucii, este duh mut ºi surd. 

V-am întrebat pe voi, cei puºi lucrãtori peste pãmântul
cel nou ºi peste cerul cel nou, v-am întrebat ce sã facem, oare,
cu creºtinul care nu este deprins cu lucrarea mântuirii, cu cre-
dinþa ºi cu ascultarea? Cu cei ce dau sã facã de la ei ordine în
Israel, ce sã mai facem ºi cu aceºtia, v-am întrebat. O, bine
am spus, cãci am spus cã voi trageþi de creºtin, dar zadarnic,
cã el se ascunde în sine ºi vã lasã sã vorbiþi în zadar. 

O, de ce nu vorbeºti, mãi copile care taci? De ce nu
vorbeºti cu Dumnezeu? Iatã, vine Domnul la tine cu trimiºii
Lui ca sã ia trufia de peste tine ºi sã-þi dea darul credinþei ºi
al ascultãrii, ºi tu taci vorbind cu rãzvrãtire când vorbeºti, ca
sã te ascunzi în tine. O, dacã m-aº potrivi îngâmfãrii tale, tru-
fiei tale ca sã-i poruncesc sã iasã din tine, ai face spume, mãi
fiule ascuns. Dar dragostea îndelung rabdã în faþa ta. 

Fiilor, fiilor, ºi voi, fii ai oamenilor, iertarea pãcatelor
este moartea pãcatelor, iar dacã ele nu mor, nu se iartã, cãci
cel ce are ascunderi se ascunde cu ele ºi îºi agoniseºte pãcate.
Ascunderea este pãcat. Ascundeþi-vã în ascultare de Dumne-
zeu, fiilor, ºi voi, fii ai oamenilor! 

Fiilor din grãdinã, lucraþi aºa cum v-am aºezat eu, cã
unde-i unul nu-i putere, nu-i Dumnezeu, iar unde-s doi ºi trei
ºi zece, creºte puterea ºi lucrul Domnului, cãci voi împãrþiþi
între voi ºi bucuria ºi greul. Cel mai bun sfat al duhovnicului
este viaþa sfântã a duhovnicului. Aveþi grijã de viaþa lui Israel.
Aveþi voi grijã, cã Israel este fãrã duhovnic, fiilor. Duhovni-
cul care nu are minte sfântã, care nu are credinþã ºi ascultare
de aceastã lucrare aºezatã de cer în voi, acela nu este duhov-
nic duhovnicesc. Iatã, voi ajutaþi pe creºtin spre pocãinþã ºi
spre pãrere de rãu, ºi el vã face sã pierdeþi vremea cu schim-
buri de cuvinte, de care voi trebuie sã vã feriþi. Feriþi-vã, fii-
lor, de schimburi de cuvinte, care aduc ceartã. Lucraþi ca tri-
miºi ai Domnului, ºi cine se tocmeºte cu voi, vã ia ca pe voi,
ºi închide drumul lui Dumnezeu spre ei. 

Fiilor, fiilor, cãutaþi sã deprindeþi pe Israel cu Dumne-
zeu. Israel sã nu mai zicã de voi cã sunteþi ceva. Voi nimic nu
sunteþi decât martori ai cuvântului meu, care duceþi pe Dom-

nul la Israel. Domnul este, cã dacã aþi fi voi, n-ar mai fi Dom-
nul, trimisul Tatãlui în voi pentru Israel. Voi nu sunteþi proo-
roci, nu sunteþi împãraþi, ºi în voi Domnul este, precum în fiii
lui Israel voieºte Domnul sã fie. Voi sunteþi unºii Domnului,
purtãtorii Domnului, pe care ºade Domnul, precum scrie ºi
despre statul Domnului în cer: «Domnul ºade pe heruvimi».
Voi sunteþi slugile Domnului pe pãmânt precum heruvimii
sunt în cer. Domnul ºade pe mânuþele voastre ca sã aibã aº-
ternut, ca sã fie pus pe masã spre hranã vouã, precum în cer
Domnul ºade pe heruvimi. Voi sunteþi purtãtorii cuvântului
meu spre Israel ºi spre oamenii neamurilor pãmântului, dupã
cum trimite Cuvântul cuvânt. Lucraþi ca trimiºi ai Domnului,
ca vornicei ai nunþii Domnului. Chemaþi, fiilor, chemaþi la
nuntã pe ciungi ºi pe ologi ºi pe ºchiopi, cãci cei chemaþi
auzind nu aud ºi vãzând nu vãd, cãci cine rãmâne cu ºtiinþa
omeneascã, acela este om trufaº, care a furat furt din furt pânã
în zilele acestea. 

Omul dupã ce a furat a fost scos din cele ale Domnului
ºi a rãmas pe pãmânt cu ºtiinþa furatã, iar ºtiinþa îl învinuieºte
de furt pe cel ce are ºtiinþã. Dar tu, Israele fiule, întoarce-te în
Domnul, ºi numai pe El sã-L ºtii ºtiinþã în tine, fiule, aºa
precum era omul în rai. Te ajutã Domnul sã poþi, dar un lucru
trebuie ºi tu sã vrei: sã nu fii trufaº, fiule, cã trufia te cade în
necredinþã ºi în neascultare, ºi cuvântul este rostit peste om
mereu mai înainte, iar Domnul a zis omului: «Nu Eu, ci
cuvântul îºi va rosti dreptatea sa». 

Israele, Israele, dã viaþã cuvântului în tine, întoarce-te
în dragoste, în Dumnezeu întoarce-te, fiule, cãci dragostea pe
toate le crede rãbdând ºi nãdãjduind prin credinþã în ea. Dra-
gostea este Dumnezeu, ºi ea este veºnicã. Amin. 

Tu, Doamne, cu dragoste l-ai fãcut pe om ca sã-l aºezi
în dragostea Ta, ºi omul nu mai ºtie ce este dragostea ca sã
creadã în ea ºi prin ea. Zdrobitã sunt, Doamne, zdrobitã de
statura lui Israel, dar Tu eºti în mine dragoste, ºi ea pe toate
le suferã, pe toate le poate, pe toate le nãdãjduieºte, ºi toate
Tu eºti, Doamne. Tu eºti tot ºi le poþi pe toate, dar omul nu
mai ºtie ce este dragostea. Omul pune acest nume pe toate
cele fãcute de el, cã omul s-a pus sieºi Dumnezeu. Omul este
fãrã minte, Doamne, cãci mintea omului a fost fãcutã ca sã fii
Tu în ea. Iartã-l pe omul care nu ºtie ce este minte, ce este
ºtiinþã. Omul prin ºtiinþã a cãzut, cãci trufia lui l-a fãcut sã se
vrea ca Tine, Doamne. Iartã-l, Doamne, pe om de trufia lui, ºi
sã se vrea omul ca Tine din dragostea lui, din credinþa ºi din
ascultarea lui, nu din trufia lui, Doamne. Cu duhul zdrobit cad
înaintea Ta ºi mã rog pentru om, cãci dragostea pe toate le
poate. Iartã-l pe om, cã poþi sã ierþi pãcatele omului, Doamne,
ºi ca sã umble omul, sã umble dupã Tine, sã umble în Tine,
cã Tu eºti calea, ºi pe ea trebuie sã umble cel ce umblã. E vre-
mea sã cobori darurile Tale cele de mântuire. Fã omul sã crea-
dã în Tine prin darul credinþei. Dã acest dar oamenilor,
Doamne, ºi vei vedea cã totul este cu putinþã celui ce crede,
ºi va veni omul sã fie cu Tine, Doamne, ºi Te va cunoaºte în
cuvântul acesta, în poporul Tãu, Doamne, cã Tu eºti Cel ce
vii, ºi Te va vedea omul venind în cuvântul acesta, Doamne.
Dar de Israel sã ai dragoste, Doamne, cã el ca un cal alb Te
poartã pe Tine pe pãmânt, ca sã fii cuvânt peste oameni. El ºi
cu Tine; calul cel alb, iar pe cal, Cuvântul lui Dumnezeu.
Amin. El ºi cu Tine, viaþa Ta în el, cã deschizi gura cuvântului
Tãu ºi grãieºti în pilde, iar Israel îºi pleacã urechea la graiu-
rile gurii Tale, Doamne. Amin. 

– OO,Verginico, te iubesc, tatã, cum n-am iubit
pânã acum, cãci cei mici sunt cei mai iu-

940 Cuvântul lui Dumnezeu



biþi, cei mai mari întru împãrãþia Mea. O, cã ºi tu Mã iubeºti
cum nimeni n-a ºtiut pânã acum capãtul iubirii, fructul iubirii,
calul alb ºi cãlãreþul lui; Eu, Domnul, pe braþele fiilor cuvân-
tului. ªi voi veni ºi Mã voi vesti la fii ce înseamnã viaþã veº-
nicã, împãrãþia Mea înãuntrul fiilor Mei, Domnul pe braþele
fiilor Lui precum în cer pe heruvimi. În cer stau pe heruvimi,
iar pe pãmânt, pe braþele fiilor cuvântului, cãci Eu sunt trup
ºi cuvânt cu fiii. Voi veni, Verginico, sã le spun la fii ce în-
seamnã pomenirea Mea în fiecare zi cu fiii, împãrãþia Mea în
fiecare zi, viaþã veºnicã zi dupã zi. Amin. 

Iar tu, Israele, sã-Mi fii cer nou ºi pãmânt nou, scaun
de domnie ºi aºternut picioarelor sã-Mi fii, precum a fost
omul la început, în vremea odihnei Mele în om. Sã ºtii, mãi
Israele, cã eºti aºteptat cer nou ºi pãmânt nou, om nestricãcios
spre rãscumpãrarea trupurilor. Sã ºtii, tatã, cã nu e de glumit.
Sã ºtii cã trebuie sã ai minte, ºi trebuie sã ºtii ce înseamnã
minte. Sã ºtii, fiule scump, cã trebuie sã gândeºti în Domnul
ºi sã grãieºti din Domnul. Sã ºtii, Israele, cã împãrãþia Mea
este înãuntrul fiilor tãi. Unde, tatã, mai auzi tu de la om aºa
cuvânt de viaþã? Nu lua de la om, nu lua, nu mai lua, poporul
Meu, cã tu nu eºti poporul oamenilor. Tu eºti poporul lui
Dumnezeu, Israele. Omul n-are minte. Sã ºtii cã n-are. Omul
n-are pe Dumnezeu, fiule Israele. Abia Mã ai tu, abia poþi tu
sã Mã ai; tu, cu puterea Mea în tine, dacã Mã laºi cu ea în
tine. Þine-Mã strâns unit cu tine, fiule Israele, cã omul trufaº
nu poate scãpa de trufie pânã ce nu va crede ascultând de
cuvântul lui Dumnezeu care vine la tine. 

Pânã acum Gog ºi Magog loveau calul ca sã cadã cãlã-
reþul, dar a venit vremea adevãraþilor închinãtori care se în-
chinã Tatãlui în duh ºi în adevãr, în Hristos, Cuvântul lui
Dumnezeu, Care vine pe cal alb, iar Gog ºi Magog nu ºtiu cã
Duhul lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu, Care a
luat împãrãþia pe pãmânt. 

Vine Domnul sã pãstoreascã neamurile cu toiag de fier,
ºi numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Cãlare pe cal alb
vine Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Darul credinþei. Omul cade prin înþelepciunea lui. Cuvântul Dom-
nului este foc ºi pucioasã peste Antichrist. Mustrare peste preoþii
bisericii lumii. România: împãrãþia lui Dumnezeu. Taina sfintei 

Liturghii. 

VV in la tine, Israele, cu zi de serbare, vin în nume-
le Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.

Vin ºi îi fac intrare lui Verginica. Ea va lucra în cartea ei, ea
vã va aºeza înaintea Mea, fiilor unºi în grãdinã. Ea este trâm-
biþa Mea prin care M-am fãcut cuvânt întru cea de a doua
venire a Mea, ºi vin ºi pãstoresc. 

Te pãstoresc pe tine, poporul Meu Israel de azi, ºi iatã,
pãstoresc neamurile pãmântului, le pãstoresc cu toiag de fier,
cu cuvântul lui Dumnezeu. Vor, nu vor, le pãstoresc ca un
pãstor bun, cã scrie în Scripturi sã vin ºi sã pãstoresc neamu-
rile cu toiag de fier. Eu sunt Cel ce împlinesc Scripturile, mãi
Israele, iar tu eºti unealta Mea cea credincioasã, ºi la credinþa
ta Mã fac cuvânt, Mã fac toiag de pãstorit. Amin. 

Sã-þi gãteºti fiii, Verginico. E sãrbãtoare, e mama Mea
serbatã în cer ºi în Israel pe pãmânt. Þi-am fãcut intrare, tatã,
cã avem casã, avem masã, avem scaun de domnie ºi aºternut
în Israel; avem popor, mãi Verginico. 

– AAAA i Doamne, ai fii, cã bunãtatea Ta a adunat
din lume pe fiii pe care Tatãl Þi i-a dat din

lume ca sã ai fii credincioºi pe pãmânt ºi sã-Þi întocmeºti ve-
nirea, Doamne, ºi ai dat sfinþilor Tãi bucurie ca sã aibã cu
Tine casã pe pãmânt ºi din Tine sã lucreze ºi ei mãrturisirea
Ta ºi venirea Ta întru sfinþii Tãi. Sfinþii Tãi sunt vii, iar cei
credincioºi se roagã la sfinþi ca sã le fie mijlocitori înaintea Ta
pentru mântuire, Doamne, dar poporul Tãu face voia Ta, ºi
sfinþii îºi gãsesc plãcerea ºi puterea ca sã le împlineascã rugã-
ciunile celor ce se roagã în poporul Tãu. 

Mã rog pentru poporul Tãu, Doamne, ca sã-i dai putere
sã creadã în Tine, sã-l umpli de darul credinþei, Doamne, ca
sã poatã fi popor plãcut Þie prin credinþã, fiindcã totul este cu
putinþã celui ce crede, ºi vei putea ºi Tu prin credinþa acestui
popor, Doamne, cã iatã, Tu la credinþa lui Israel Te faci cu-
vânt peste pãmânt, vii cuvânt pe pãmânt, precum este scris în
Scripturi de Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine pe cal alb. 

O, popor credincios, dacã tu nu credeai, era greu de
om, dar omul pe pãmânt nu cunoaºte Scripturile, nu ºtie sã
citeascã în ele, cã în ele se citeºte cereºte, nu omeneºte, nu pã-
mânteºte, ºi de aceea zice Scriptura: «Când va veni Fiul
Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt?». Iatã, Israele, des-
pre credinþa omului de azi era vorba, despre credinþa omului
în Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine azi la tine prin credinþa
ta, popor iubit de Dumnezeu. De aceea eºti tu iubit de cer ºi
de sfinþi ºi de îngeri, mãi Israele credincios, cã þi-a dat Dum-
nezeu darul credinþei ºi te-a aºezat sã faci voia Lui pe pãmânt,
voia Lui înaintea Lui, sã fii calea Lui întru venirea Lui a doua
oarã pe pãmânt, a doua oarã, pentru rãscumpãrarea trupului ºi
a sufletului, mãi Israele mãi, cãci Dumnezeu l-a fãcut pe om
ca sã-l aibã veºnic. Amin. 

Oamenii sunt cãzuþi prin înþelepciunea lor, iar tu ai pe
Domnul înþelepciune în cugetul tãu ziua ºi noaptea, ºi eºti
fericit în Domnul, ºi Domnul în tine, cã scris este: «Fericit
bãrbatul care nu stã în sfatul necredincioºilor, care nu stã în
scaunul hulitorilor, ci în legea Domnului e voia lui, ºi la le-
gea Lui va cugeta ziua ºi noaptea, ca un pom rãsãdit lângã
izvorul vieþii, cu rod la vreme ºi cu frunze neveºtejite, iar ne-
credincioºii sunt ca praful luat de vânt de pe pãmânt, cãci ei
nu se vor ridica în sfatul celor drepþi ca sã judece». 

Fiilor, fiilor, deschideþi cartea Domnului, cã trece
Domnul cu sfinþii Sãi în cartea Sa. A venit Domnul cu mine
ºi cu sfinþii, a venit în cartea mea, ºi vom trece în cartea Dom-
nului. Vine Domnul cu Mãicuþa Sa în zi de serbare peste
Israel. Deschideþi porþile, deschideþi cãrþile, deschideþi Dom-
nului, fiilor! Domnul vine cu sfinþii Sãi, iar voi, fiilor unºi, sã
fiþi frumoºi, sã fiþi copii frumoºi ca pomii rãsãdiþi la izvorul
vieþii, fiilor, pomi cu rod la vreme ºi cu frunze care nu cad.
Cine cade, acela este om trufaº. Cine în Israel începe sã nu
mai creadã cuvântul lui Dumnezeu, acela a cãzut în pãcatul
trufiei, ºi cade, cade pãcãtuind, cade din cer, cade din Dum-
nezeu precum a cãzut Lucifer prin trufie. Omul trufaº nu are
minte, înceteazã sã mai aibã minte ºi e ca cel ce se vrea ca
Dumnezeu ºi cade ca frunza care cade, dar voi, fiilor unºi, ºi
voi, fiilor din Israel, sã fiþi copii frumoºi ca pomii rãsãdiþi la
izvorul râului vieþii, cu rod la vreme ºi cu frunze care nu cad,
cãci râurile vor bate din palme deodatã ºi munþii se vor
bucura de faþa Domnului, Care vine sã judece pãmântul, sã
pãstoreascã neamurile pãmântului cu toiag de fier. Auziþi voi
ce spune proorocul: «râurile vor bate din palme, iar munþii se
vor bucura de faþa Domnului». Fiilor, fiilor, cântaþi Domnului
cu alãutã ºi în glas de psaltire, cãci voi sunteþi râuri de ape vii,
ºi scris este: «râurile vor bate din palme deodatã».
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O, copii iubiþi, pomiºorii mei, voi sunteþi rãsãdiþi de o
parte ºi de alta a râului cu apa vieþii, precum este scris: «Pe
cele douã maluri ale râului creºte pomul vieþii, care are roa-
de lunã de lunã, iar frunzele pomului vieþii sunt spre tãmã-
duirea neamurilor». Creºteþi ºi rodiþi, fiilor roditori. Rodiþi
râuri de ape vii, rodiþi cuvântul lui Dumnezeu, care vine în
dar la voi spre tãmãduirea oamenilor. Rodiþi credinþã din da-
rul lui Dumnezeu, cã vine Domnul pe calea credinþei voastre.
Credinþa ta, Israele, e calea pe care Domnul vine ºi pãstoreºte
cu toiag de fier. Binecuvântatã sã fie credinþa ta, Israele al
cuvântului. Vine Domnul în cartea Sa, vine pe cal alb ºi intrã
în carte ºi Se face cuvânt, cãci numele Lui este Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin. 

*
BB inecuvântatã este împãrãþia lui Dumnezeu Tatãl,

Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin amin, amin. Pace þie,
fiule, fiule Israele, poporul Meu iubit, calul Meu cel alb, fiule
credincios! O, cu cine mai pot Eu grãi pe pãmânt aºa cuvânt,
mãi Israele mãi, calul Meu cel alb, cal alb pe care ºade
Domnul ca sã vinã, precum este scris în Scripturi? Deschide,
Israele, Scriptura, cã vin ºi îþi grãiesc din Scripturi: «Glas de
tunet, care zice: Aliluia! Domnul Atotþiitorul este Împãrat!
Mãrire Lui ºi nunþii Lui, cãci mireasã ªi-a pregãtit, mireasã
cu veºmânt curat ºi alb, veºmânt de in curat, viaþã sfinþitã.
Fericiþi chemaþii nunþii Mielului, cãci cuvintele lui Dumnezeu
sunt acestea. ªi cerul stã deschis, ºi iatã, pe cal alb ºade Cel
Credincios ºi Adevãrat, Care judecã cu dreptate. Ochii Lui,
ca para focului; capul Lui, plin de cununi, iar numele Lui cel
scris nimeni nu-l înþelege decât numai El, Domnul, îmbrãcat
în strai stropit cu sânge, ºi numele Lui se cheamã Cuvântul
lui Dumnezeu, ºi oºti din cer are cu El, cãlãri pe cai albi. Din
gura Lui iese sabie tãioasã ºi cu ea loveºte pe pãgâni ºi pe
necredincioºi ºi îi pãstoreºte cu toiag de fier ºi apasã pe
teascul vinului mâniei Lui. Numele Lui e scris pe strai ºi pe
coapse: Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor. ªi înger
din soare strigã: sã vinã pãsãrile înaltului cerului la cina
Domnului! ªi fiara cu împãraþii pãmântului care stau în
rãzboi cu Cel de pe cal alb ºi cu oºtirea Lui, a fost rãpusã cu
toþi cei ce au purtat semnele ei închinându-se chipului ei, ºi
aruncaþi sunt în foc ºi în pucioasã care arde». 

Israele, Israele, astãzi se împlinesc aceste Scripturi sub
ochii tãi, fiule credincios, cãci numele Meu cel scris nimeni
nu-l înþelege. Scriptura aceasta este adevãratã, cãci toate cele
scrise în ea s-au împlinit. Amin. Numele Meu este Cuvântul
lui Dumnezeu, aºa cum scrie în aceste Scripturi, iar fiara ºi
proorocul mincinos care minþeau împotriva adevãrului din
aceste Scripturi au fost aruncaþi în foc ºi în pucioasã care
arde. Cuvântul lui Dumnezeu este foc care arde, fiule Israele,
dar cu cine mai pot Eu grãi pe pãmânt aºa cuvânt? Cuvântul
Scripturii se împlineºte, mãi Israele mãi. De aceea Îmi trebu-
iai, fiule Israele, cã iatã, încã o datã grãiesc Scripturi împlinite
ºi vestite demult, demult, mãi Israele. Sunt scrise de atunci de
când antichrist se nãscuse pe pãmânt ca sã ucidã Pruncul Care
Se nãºtea. Se nãºtea mereu în cei credincioºi Pruncul Cel as-
cuns în ieslea inimilor celor credincioºi. Antichrist s-a nãscut
odatã cu Mine, cã el cu Mine are ce are, ºi s-a descoperit pe
sine, cã ºi-a pus numele lângã numele Meu, împotriva nume-
lui Meu. 

O, tu ai fost aºteptat, mãi Israele mãi. Tu eºti mic, dar
taina ta e prea mare, ºi de aceea ai fost aºteptat, ºi iatã, omul
nu Mã înþelege nici pe Mine, Cuvântul lui Dumnezeu, nici pe

tine, fruct al cuvântului Meu, drum al întoarcerii Mele la
oameni. Dacã Eu nu puneam în tine darul credinþei ca sã crezi
venirea Mea în cuvânt, mai puteam Eu veni precum este
scris? Dar te-am fãcut pe tine, te-am nãscut din cuvântul cel
de sus, am pus în tine dar, ca sã crezi în Cel ce vine, ºi am
venit. Cãlare pe cal alb vin, ºi nu înþelege omul veacului aces-
ta, înþeleptul veacului acesta. Oamenii au nume de înþelepþi,
de filozofi, de poeþi, de ºtiinþifici, de teologi, au nume oame-
nii, ºi oamenii nu înþeleg numele Meu. Cei ce ºi-au dat nume
nu înþeleg numele Meu, nu înþeleg cuvântul lui Dumnezeu.
Poporul Meu, oamenii nu înþeleg taina ta cu Mine ºi taina
Mea cu tine. Nimeni pe pãmânt nu înþelege Scriptura, cãci ea
este cereascã, ºi oamenii sunt fãrã de minte, sunt fãrã de
Dumnezeu. Oamenii bisericii zic de tine cã eºti om primej-
dios, mãi fiule din Israel. De ce, tatã, zic teologii aºa ceva?
Zic de fricã; le e fricã ºi de aceea zic aºa, dar cel ce este cu
Dumnezeu nu are fricã. Teolog este Dumnezeu Cuvântul, asta
înseamnã teolog. Le e fricã, s-au ascuns sub numele lui Dum-
nezeu ºi nu fac voia lui Dumnezeu ºi le e fricã. Au luat nu-
mele Meu ºi l-au pus peste ei, dar voia Mea n-o fac. Cum sã
nu le fie fricã de tine când ei ºtiu de la Mine cã tu eºti poporul
Meu? Eu le-am spus cã eºti poporul Meu, le-am spus ca sã
ºtie, cã dacã n-ar ºti n-ar avea pãcat.

O, arhierei ai vremii, preoþi ai vremii, de ce ziceþi voi
cã poporul Meu este primejdios? Ce vã stricã? Ce vã ia? Ei
nu iau nimic ce nu-i al lor, precum scrie porunca Mea. Aud de
la voi, se suie la cer zvonuri de la voi cã poporul cuvântului
Meu nu este bun. Dar voi sunteþi mai buni, mai ascultãtori de
Dumnezeu? Ce rãu a fãcut poporul Meu? Spuneþi-Mi Mie, ºi
Eu voi cerceta fapta lui. Rugaþi-vã Mie în duh ºi în adevãr,
cãci vã numiþi teologi ºi aveþi ºtiinþã. Rugaþi-vã lui Dumne-
zeu dacã aveþi pe voi numele Lui. Spuneþi-Mi Mie ce nu vã
place, nu spuneþi oamenilor, cã oamenii sunt dumnezei min-
cinoºi, ºi de la minciunã nu iese nimic bun. De ce nu vreþi voi
sã cercetaþi viaþa ºi cartea poporului cuvântului Meu? Cartea
Mea cu el de ce nu voiþi s-o vedeþi adevãr? De cine vã e tea-
mã? De adevãr vã temeþi? Cartea Mea este adevãr. ªi ce este
adevãrul? Adevãrul Eu sunt. Voiesc sã vã dau darul credinþei,
cãci una este credinþa cea din fire, care nu aduce roade, ºi alta
este darul credinþei, care uneºte pe om cu voia lui Dumnezeu
în om. Eu pe cine voiesc mântuiesc, ºi pe cine voiesc
împietresc. 

Vin în sfatul poporului Meu ºi Mã fac cuvânt ºi peste
voi, arhierei ºi preoþi ai vremii. Cuvântul Meu nu se poate
lega. Ce veþi face voi dacã Eu voi fi mincinos ca acum douã
mii de ani? Nimeni nu credea cã Eu sunt trimis din cer de la
Tatãl, ºi Mã fãceau mincinos oamenii bisericii, ºi când au
vãzut cã n-am fost mincinos, s-au ascuns sub minciuna lor, ºi
de atunci stau acoperiþi cu ea înaintea adevãrului care a înviat
pentru veºnicie. Ce veþi face voi dacã nu veþi voi sã luaþi de
la Mine darul credinþei ca sã credeþi în Cuvântul lui Dumne-
zeu? România este pilda împãrãþiei cerurilor, ºi se vor aduna
spre ea neamurile pãmântului ºi o vor iubi ºi vor lua lumina
cuvântului Meu din ea, cãci Eu o pun luminã în sfeºnic, ºi vor
mânca pâine din cer noroade multe ºi vor ºti ce este pâine,
cãci scris este: «Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vultu-
rii ca sã mãnânce». Nu duºmãniþi pe poporul Meu. El s-a lã-
sat jertfã de credinþã ºi de iubire, el s-a lãsat sã fie voia Mea
pe pãmânt, spre mântuirea neamului omenesc. Învãþãtura
aceasta a Mea este, cãci poporul Meu nu e popor de înþelepþi.
El este sãrac cu duhul, iar cu ochii inimii ºi ai minþii se uitã
la Mine ºi la împãrãþia Mea ºi vede slava Mea în cuvântul
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acesta. Cuvântul Meu este slava lui Dumnezeu. Credeþi în
Mine ºi veþi vedea slava lui Dumnezeu în cuvântul acesta.
Credeþi în împãrãþia Mea care este pe pãmânt, ºi voi n-o în-
þelegeþi. 

O, preoþii nu ºtiu ce înseamnã Liturghie sfântã, cã dacã
ar ºti ar înþelege ce spun când spun: binecuvântatã este împã-
rãþia lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Preoþii nu Mã
au în trãirea lor, nu au minte preoþii, nu Mã au pe Mine, dar
aceasta nu stã în puterea omului. Aceasta este dar de la Dum-
nezeu nu prin om, nu luat prin om, ci prin harul Meu, care se
lasã în cei ce fac voia Mea cea sfântã în trup, Dumnezeu
mãrturisit în trupul omului, în trãirea omului. Aceasta nu se
învaþã de la om sau prin om. Cine l-a învãþat pe Avraam cre-
dinþa în Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu? Cãci credinþa
este dragoste. Cine l-a învãþat pe Melchisedec credinþa în
Dumnezeu? Eu i-am învãþat darul credinþei, darul Meu cre-
zând în om, cãci Domnul pe cine voieºte miluieºte sau împie-
treºte, ºi nu stã în puterea omului, ci de la Dumnezeu este
darul credinþei în om. 

Eu sunt Domnul, Eu sunt acest cuvânt. Oricât de min-
cinos este acest cuvânt înaintea voastrã, o, oameni ai bisericii,
sã ºtiþi cã Eu sunt cuvântul acesta. Eu sunt, ºi veþi vedea pe
Fiul Omului în slava acestui cuvânt, cãci România este împã-
rãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh. Amin. ªi va fi ea
ortodoxie trãitã de fiii ei cei credincioºi, ºi va fi bisericã Mie,
precum ºi este, cãci în ea Eu sunt trup ºi cuvânt spre pome-
nirea Mea. Nu numai trup sunt în ea, ci sunt ºi cuvânt, cãci
Eu sunt mereu astãzi. 

O, arhierei ºi preoþi, nu Mã puneþi sub obroc. Luaþi-Mã
luminã vouã ºi oamenilor. N-am venit sã vã stric legile voas-
tre, ci am venit sã împlinesc legea Mea cea sfântã spre mân-
tuirea neamului omenesc, cãci România este þara alegerii
Tatãlui Meu, dupã cum scrie în cartea Mea cea de ieri ºi cea
de azi. Nimic nu vã cer, nimic nu vã iau din ce e al vostru.
Daþi-Mi doar pãcatele voastre ca sã vi le iert. Sunt Fiul Ta-
tãlui, Cuvântul Tatãlui, Care are putere sã ierte pãcatele omu-
lui. Nici slava voastrã nu v-o iau, cãci slava oamenilor n-o
voiesc. Daþi-o voi de pe voi, daþi afarã din voi slava voastrã
ºi a oamenilor care vã slãvesc, ºi luaþi în voi slava Mea, care
este voia Mea în om. Daþi viaþã oamenilor, luaþi ºi daþi. Aces-
ta este cuvântul vieþii veºnice. Nu mai luaþi pietre în pumni ca
sã aruncaþi în Mine, cã poporul Meu este cuminte, este fiu al
pãcii fiul poporului Meu, ºi îl numesc Israel pe cel ce crede în
Mine ºi în voia Mea peste om. Poporul Meu e þarinã cu co-
moarã în ea. Vindeþi-vã averile ºi cumpãraþi þarina aceasta ºi
fiþi bogaþi în Dumnezeu. Poporul Meu are cuvântul vieþii în
mijlocul sãu, Mã are pe Mine cuvânt ºi trup, ºi îl slujesc cu
sfinþii ºi cu îngerii pe cel mic care crede, iar el poate cu Mine,
cã totul e cu putinþã celui ce crede. Dacã Eu sunt în mijlocul
lui, nu vã mai îndoiþi de viaþa lui, de ungerea lui. Am lucrat
supunându-Mã vouã. Am luat din mijlocul vostru arhiereu,
martor al lucrului Meu cel nou peste om vechi, ca sã fac om
nou, nãscut prin cuvântul cel de sus, ºi nici aºa nu M-aþi
crezut cã sunt venit cuvânt pe pãmânt ºi împlinire de cuvânt
spre început de veac nou peste România, þara întoarcerii Mele
la oameni. O, n-aþi crezut! Ba încã Mi-aþi pus în temniþa voas-
trã pe cel ce a mãrturisit mãrirea cuvântului Meu, care a în-
tocmit bisericã a lui Iisus Hristos pe pãmânt. Iatã, aºa M-aþi
judecat, aºa M-aþi cunoscut, necunoscându-Mã. Dar încã bat.
Bat ºi iar bat la porþile bisericii voastre, arhierei ºi preoþi ai
bisericii de azi în România. Bat ºi la porþile României, bat ºi
la porþile voastre. Bat ºi iar bat. Bat sã Mi se deschidã, ºi

peste porþi nu voi sãri, cãci pãstorul cel bun intrã pe poartã,
nu pe deasupra în staulul oilor. România este staulul oilor
Mele, oi date Mie de Tatãl, ºi vin sã le pãstoresc cu toiag de
fier, cu cuvântul lui Dumnezeu, care pãstoreºte pe cei ce vor
ºi pe cei ce nu vor, cãci râul curge, ºi nu seacã râul vieþii.
Curge ºi dã peste margini râul cuvântului vieþii veºnice, iar
cel ce crede are viaþã veºnicã ºi nejudecatã. Amin. 

O, Liturghia se cere sfântã, cãci scris este: «Faceþi
aceasta spre pomenirea Mea, spre amintirea Mea în voi». Ea
nu trebuie lucratã de cei fãrã de minte, cãci omul care are
minte este acela care nu ºtie nimic decât pe Dumnezeu în
trãirea lui. Numai un aºa om are minte, cãci omul nu trebuia
sã ºtie nimic decât atât: pe Dumnezeu odihnindu-Se în el,
chip ºi asemãnare în om. 

Voiþi, nu voiþi, credeþi sau nu, ascultaþi cuvântul lui
Dumnezeu care intrã pe porþi. Eu Mã smeresc vouã, arhierei
ºi preoþi ai bisericii de azi, ºi la smerenia Mea care strigã la
porþi, porþile vor cãdea, ºi Eu voi intra la oi ºi le voi pãstori,
cãci iatã, le ºi pãstoresc, ºi ele aud glasul Meu ºi Îmi deschid,
ºi cinez cu oile Mele, ºi ele cu Mine cinã proaspãtã, pâine din
cer, cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

Israele, fiule scump care Mã primeºti ca sã vin, am
vorbit, tatã, pãstorilor care te duºmãnesc. Iar ºi iar le-am grãit
ºi le-am spus cã tu eºti cuminte, ºi am luat Eu vina ta dacã tu
ai vinã înaintea lor. Le-am spus sã-Mi deschidã ºi ei, ca sã
intru cu lumina cuvântului Meu ca ºi la tine, ca sã dau viaþã
tuturor, fiule, aºa cum zic ei când zic: „Pace tuturor!“. Eu am
zis altfel. Eu am zis: «Pace vouã!», iar ei zic: „Pace tutu-
ror!“. Dar dacã ceea ce dau ei e pacea Mea, atunci pacea Mea
nu se dã pe sine decât celor ce iubesc pacea Mea. Eu am zis:
«Pace vouã!», aºa am zis când am zis. Am mai zis ºi altfel.
Am mai zis: «Vai vouã!», ºi n-am zis: „Vai tuturor!“, ci am
zis «Vai vouã!» când am zis aºa. Ziceam aºa celor trufaºi care
nu primeau pacea Mea, cuvântul Meu în ei. 

Se întreabã unii oameni care se dau cã ºtiu despre
Dumnezeu ºi zic: de ce am lãsat pe om sã ia din rodul cunoº-
tinþei dacã nu trebuia sã ia?

O, fiilor, ºi voi, fii ai oamenilor, Eu n-am fãcut omul ca
sã-l robesc, ci ca sã aibã libertate, cã voiesc sã Mã iubeascã
omul, ºi prin iubire sã se supunã lui Dumnezeu ºi nu forþat
de Dumnezeu. Voiesc sã-Mi fie omul ca un dar al lui. Darul
Meu de la om voiesc sã fie omul. Darul nu e din datorie, ºi e
din iubire. Darea e datorie, nu darul. Eu am dat daruri omului
ca sã Mã poatã vedea pe Mine în el cu ele ºi ca sã Mã
iubeascã în el omul slãvindu-Mã în el prin darurile Mele în el.
O, ºi omul s-a trufit cu el ºi a întins mâna ºi a zis cã este el.
Uitaþi-vã, fiilor, la fiii oamenilor ºi credeþi adevãrul acesta:
omul s-a trufit cu el ºi a întins mâna ºi a zis cã este el. A întins
mâna ºi a luat din rodul cunoºtinþei ºi a zis cã este el, dar
ºtiinþa Eu sunt, ºi omul M-a dat jos de pe tronul Meu, M-a
rãsturnat ºi s-a aºezat el, prin pãcatul trufiei s-a aºezat. L-am
fãcut pe om sã fie liber, sã Mi se dea în dar ca sã-l am, sã am
lucrul mâinilor Mele, sã am munca Mea ºi sã Mã bucur de ea,
sã Mã odihnesc în ea. Eu am zis omului sã Mã iubeascã pe
Mine ca pe Dumnezeul sãu, ºi el a întins mâna ºi a luat ce este
al Meu ºi s-a furat pe sine din Mine, s-a smuls din Mine, s-a
smuls din rãdãcina lui. Eu eram rãdãcina omului, ºi omul s-a
fãcut sieºi rãdãcinã, ºi Eu am venit de la Tatãl rãdãcinã în
Fecioarã, ca sã-l iau pe om în rãdãcinã, ca sã fie Dumnezeu
rãdãcina omului. Tatãl milei M-a trimis, de mila omului M-a
trimis ca sã Mã înrãdãcinez ºi sã rãsar om nou ºi sã iau în
trupul Meu pe om, ca sã creascã din Mine omul, trup nou ºi
duh nou. M-a trimis Tatãl rãdãcinã în Fecioarã.
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O, mamã Fecioarã, rãdãcinã a Fiului tãu, M-am înrãdã-
cinat în tine de la Tatãl, ca sã am rãdãcinã în om, ca sã fiu rã-
dãcina omului, rãdãcinã din cer, din Tatãl, cãci Eu din Tatãl
am venit în tine rãdãcinã, mamã Fecioarã, mamã iubitã, iubita
Mea, mama Mea, Fecioara Mea iubitã, Fecioarã mireasã! O,
cum sã te mai cânt ca sã ruºinez pe cei ce nu au ascultat cu-
vântul tãu care a spus: «Mã vor ferici toate neamurile»? Tu
eºti serbatã în Israel. Tu eºti omul în care Eu M-am înrãdãci-
nat ca sã rãsar om din om, ºi aºa l-am fãcut din nou pe om, ºi
omul nu are minte ºi nu ºtie. Tu eºti împãrãþia lui Dumnezeu
în om, ºi nu ºtie omul ce înseamnã împãrãþia Mea în el ºi cu
el. Nici omul bisericii care zice cã ºtie pe Dumnezeu, nici
acela nu ºtie nimic, cãci omul s-a trufit ºi a cãzut întinzând
mâna sã ia ce nu trebuia sã ia. A furat ºi a cãzut furând ºi a
rãmas în sine omul, a rãmas stãpân în sine ºi aºa stã pânã azi.
ªi am venit ºi am spus: cel ce voieºte sã vinã dupã Mine ºi cu
Mine, sã se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea urmându-Mã; sã-ºi
ia lepãdarea de sine pe umeri ºi sã fie în Mine urmându-Mã. O,
nu ºtie omul împãrãþia Mea în om. Nu ºtie nici omul bisericii,
nu ºtie, mamã, nici el. 

– OO,nu ºtie, Fiule scump, nu ºtie omul. Nici
omul bisericii nu ºtie ce este împãrãþia Ta

în om ºi peste om. O, slavã Þie întru mine, cã eu am fost
biserica Ta în care ai venit când ai venit de la Tatãl la oameni.
Nu ºtie omul ce înseamnã bisericã ºi împãrãþie a Domnului în
bisericã. Nu ºtie nici preotul care zice þinând pâinea în mânã:
„Binecuvântat este Domnul întru pomenirea Domnului Iisus
Hristos, Care ca un Miel nevinovat spre junghiere S-a adus“,
ºi Te scoate pe Tine trup din pâine dupã ce taie în patru laturi
în pâine zicând: „ºi s-a luat de pe pãmânt viaþa Lui“. Te ia ºi
Te pune pe blid ºi zice: „Se junghie Mielul Domnului, pentru
viaþa lumii“, ºi împungând în dreapta Ta, ia apoi vin ºi apã ºi
toarnã în pahar zicând: „apã ºi sânge a ieºit din coasta
Domnului“. 

O, altceva înseamnã sã ºtie preotul ce zice. Altceva zic
eu, Fiule, când zic aºa. Eu sunt mereu în Liturghia copiilor
Tãi din grãdinã. Eu sunt pâinea din care eºti Tu luat, pâine din
pâine, Dumnezeu din Fecioara din care S-a nãscut Fiul lui
Dumnezeu, ºi eºti pus pe blid ca în ieslea în care ai fost pus
la naºtere, iar crucea pusã peste trupul Tãu pe blid aminteºte
de steaua care Te-a vestit nãscut între oameni, de arhanghelul
care a condus pe magii cei înþelepþi în credinþã ca sã vesteascã
lumii cã Tu Te-ai nãscut Om de la Tatãl prin Fecioarã; ºi eºti
acoperit pe blid aºa cum eu Te-am acoperit cu scutecele; ºi
eºti tãmâiat aºa cum magii Þi-au adus tãmâie ºi smirnã. ªi
toate aceste pomeniri pe care mâna ºi gura celui ce Te aduce
le face ºi le zice sunt ºi amintirea rãstignirii Tale pe crucea de
pe Golgota, coasta Ta împunsã, giulgiurile de pe faþa ºi de pe
trupul Tãu, piatra de pe mormânt, Fiule. Eu sunt mereu cu
Tine când Te împarþi fiilor Tãi din grãdinã; sunt cu sfinþii
când Te împarþi ºi nu Te desparþi ºi nu Te împuþinezi când Te
dai spre hranã fiilor. Tot cerul intrã când ei zic: „Fie, Doam-
ne, ca împreunã cu intrarea noastrã sã fie ºi intrarea sfinþilor
Tãi îngeri care slujesc cu noi mãrindu-Te pe Tine, Cel bun“.

E mare sãrbãtoarea împãrãþiei Tale cu fiii Tãi, trup ºi
cuvânt cu fiii Tãi pe care i-ai ales din lume ca sã le fii Împã-
rat din cer, ºi ei mã iau ºi pe mine din pâine ºi mã aºeazã lân-
gã Tine zicând: „Împãrãteasa stã de-a dreapta Ta. Amin“. 

Fiule scump, binecuvinteazã cuvântul Tãu în cuvântul
meu peste fii. 

– OO,Fecioarã împãrãteasã, numele tãu înseam-
nã împãrãteasã. O, mamã dulce, dulce

sã-þi fie hrana cuvântului tãu peste fii, ºi binecuvântare sã fie
peste ei. Amin. 

– PP oporule al Fiului meu, frumoasã e serbarea
mea cu tine, cã tu eºti frumos, copile din

Israel. Frumuseþile raiului sã te înfrumuseþeze ºi sã fii rai al
Domnului, odihnã a ta cu Dumnezeu ºi a Domnului cu tine,
copile frumos. Frumoasã este taina ta, precum taina mea pe
pãmânt a fost frumoasã. Tainã înseamnã ceea ce nu se vede,
ceea ce nu se poate înþelege, ce nu se poate sui la mintea omu-
lui. O, frumoase sunt tainele lui Dumnezeu în om, în mintea
omului, mãi fiilor ai Fiului meu! Luaþi învãþãturã de împã-
rãþie a Fiului meu în om, luaþi ºi daþi lui Israel, ca sã ºtie bine
tot fiul poporului Domnului, sã ºtie ce este împãrãþia lui
Dumnezeu cu oamenii ºi între oameni, pomenirea ºi amin-
tirea Fiului meu, Care Se vrea mereu cu fiii, mereu, în fiecare
zi cu fiii, veºnic cu fiii ei. Amin. Voiesc sã stau în sfat cu voi,
sã vã învãþ sfat de viaþã veºnicã, ºi voi veni cu Fiul meu în
cartea lui Verginica ºi mã voi face ºi eu cuvânt lângã cuvântul
ei, ca sã înþelegeþi taina mea în taina ei. 

Tu, Fiule scump, Te porþi din carte în carte ºi Îþi întoc-
meºti cãrþile despre care este scris în Scripturi. Israel e în
serbarea mea cu Tine. Israel este frumos, copil frumos, Fiule.
Dã-i lui Israel iubire veºnicã, dã-i celui ce Te iubeºte, dã-i ier-
tare de greºale, dã-i bucurie, dã-i veºnicie celui ce Te vesteºte
pe Tine, Cel veºnic. Dã-le ºi fiilor oamenilor, dã-le ºi lor sã
bea ºi sã înseteze de viaþã veºnicã, ºi sã facem desãvârºit sãr-
bãtoarea venirii Tale ºi a þãrii alegerii Tale, cã mã rog în Tine
pentru România. 

O, fiicã Românie, sunt de la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la
Duhul Sfânt ocrotire peste tine ºi te voiesc fecioarã neprihã-
nitã cu duhul ºi cu trupul ºi cu credinþa. Lasã-te nãscutã din
trupul Fiului meu, din cuvântul Fiului meu, fiicã Românie, cã
eu las ajutorul meu peste tine spre împlinirea împãrãþiei Fiu-
lui meu în tine, fiicã Românie. Ai cinã cereascã în tine, ai
pâine din cer în tine, pâine caldã. Fiul meu Se face pâine în
tine. Cuvântul Lui este pâine, fiicã Românie. Ia ºi te naºte ºi
fii bisericã nou-nãscutã la cuvântul Fiului meu, iesle caldã ºi
neprihãnitã pentru Cel ce vine din cer ca sã fie cu tine. 

Iar Tu, Fiule Emanuel, sã fii cu ea, cu România sã fii,
ca sã-Þi împlineºti peste ea împãrãþia Ta cu care vii. Amin. 

– SS unt cu România, mamã. De patruzeci de ani
Mã slãvesc în ea. De ºaptezeci de ani Îmi

pregãtesc taina Mea care este în ea. Poporul Meu e taina Mea
în ea. Pe el am voit sã-l nasc în ea. Pe vreme rea l-am nãscut,
în vremea durerilor ei l-am nãscut, ca sã-l am popor al venirii
Mele. Iubirea ta sã fie binecuvântatã, mamã, cãci poporul
Meu te fericeºte, ºi de la el te vor ferici toþi cei care încã nu
te-au fericit. 

Israele, poporul Meu cel mic, tu eºti taina Mea, tu eºti
sãrbãtoarea Mea pe pãmânt, tu eºti calul alb pe care ºade
cuvântul Meu, precum în cer ºed pe heruvimi. O, cu cine mai
pot Eu grãi pe pãmânt aºa cuvânt, mãi Israele mãi? ªi iatã,
omul nu înþelege. Oamenii au nume de înþelepþi, de filozofi,
de poeþi, de ºtiinþifici, de teologi. Au nume oamenii, ºi oame-
nii nu înþeleg numele Meu. Cei ce ºi-au dat nume nu înþeleg
taina ta cu Mine, taina Mea cu tine. Oamenii sunt fãrã minte,
sunt fãrã Dumnezeu în trãirea lor, în mintea lor. Daþi-le harul
Meu oamenilor, daþi-le cuvântul Meu oamenilor. Vor nu vor,
cred nu cred, acesta este cuvântul lui Dumnezeu peste pã-
mânt. Semãnãtorul Se seamãnã pe Sine ca sã prindã rãdãcinã
în oameni ºi sã aibã omul rãdãcinã în Dumnezeu. Amin. 

Pacea Mea o dau oamenilor care voiesc pacea Mea. Iar
vouã, pace vouã, fii ai lui Israel! Pace vouã!

Sã ºtii, mãi Israele, cã Eu sunt pacea ta. Amin, amin,
amin. 
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OO,copii ºi copilaºi ai Duhului ºi ai trupului Meu!
Eu veºnic aº sta cu voi. Aº face din noapte zi, aº

opri vremea pe loc, aº sta mereu cu voi ºi v-aº iubi, ºi M-aº
iubi cu voi pânã ce aþi deveni asemenea Mie în toate, pânã ce
v-aþi îndrãgosti de Mine atât cât de îndrãgostit sunt Eu de voi. 

O, copii ºi copilaºi, vin iar în cartea lui Verginica, vin
cu ea. Vin cu mama Mea, prin care am venit de la Tatãl. Vin
cu heruvimii, cã ei sunt voia Mea, ei sunt purtarea Mea de la
Tatãl spre voi ºi de la voi spre Tatãl. O, copii ºi copilaºi, în-
deletniciþi-vã sã staþi în trup, într-un singur trup, în trupul ºi
în Duhul Meu, cãci un trup, o pâine sunteþi toþi cei care
sunteþi. Îndeletniciþi-vã sã fiþi, mãi fiilor. ªi cel tare sã fie, din
locul lui cel tare; ºi cel slab sã fie, din locul lui cel slab, dar
sã fie, cã venit-am în lume luminã la voi, ca oricine crede în
Mine sã nu rãmânã în întuneric, cãci Eu nu vorbesc de la Mi-
ne, dar Cel ce Mã trimite pe Mine, Tatãl, El Însuºi Îmi dã po-
runcã ce sã spun ºi ce sã vorbesc, pentru cã Tatãl vã iubeºte,
ºi în Mine este, ºi este îndrãgostit de voi, ºi îndrãgostiþii nu
s-ar mai despãrþi în veci. Ei simt vecia cum îi cuprinde, ei
simt bucuria cuprinzându-i. Aºa este Tatãl îndrãgostit de voi,
iar Eu sunt vecia ºi bucuria Tatãlui, Eu sunt Cel ce vã cuprind
bucurând pe Tatãl în Mine. Din carte în carte Mã port cu voi
ºi dupã voi, din leagãn în leagãn Mã legãn cu voi între cer ºi
pãmânt, ºi vã spun pilde cereºti de sfinþi ºi de îngeri, aºa cum
la copiii cei mici li se spun poveºti de feþi-frumoºi ºi de zâne.
Iatã, sunt îndrãgostit de voi, ºi Tatãl în Mine este ca sã vã þin
ºi sã vã învãþ într-un singur trup cu toate mãdularele lui. Ui-
taþi-vã la trupuri cum stau în ele mãdularele lor ºi cum ascultã
de mai-marele lor, de suflet, fiilor mici ºi scumpi. Eu sunt su-
fletul vostru, copilaºi ai trupului ºi ai Duhului Meu, iar voi
sunteþi trupul Meu, biserica Mea cea de apoi, casa Mea de în-
toarcere, casã de oaspeþi cereºti pe pãmânt. Nimeni dintre oa-
meni nu ºtie sã-Mi cânte iubirea, sã-Mi mãreascã dragostea,
cãci oamenii nu trãiesc iubirea Mea; ei altã iubire trãiesc, ei
altã creºtere au în ei, ei sunt din altã plãmadã, ºi de ºapte mii
de ani cautã binele ºi iubirea ºi n-o gãsesc ºi n-o cunosc a fi
ºi nu ºtiu cine este ea, nu ºtiu oamenii rãdãcina ºi fructul ei. 

O, voiesc sã fac din voi feþi-frumoºi ºi zâne ºi sã vã arãt
oamenilor poveste adevãratã, iar Eu sã fiu în voi putere, iu-
bire ºi nu poveste, ci adevãrat sã fiu în voi, precum ºi credeþi,
precum ºi sunt. Din leagãn în leagãn Mã port cu voi, din carte
în carte Mã scriu cu voi, ca sã se uite vremurile la vremea
aceasta, vremurile din urmã sã se uite, ºi sã se bucure prooro-
cii care au vestit vremea aceasta a Mea cu voi, cã voi sunteþi
mãnunchiul Meu cel mic de flori, despre care au vestit proo-
rocii cã veþi fi ºi veþi odrãsli. ªi vom fi iubiþi de mulþimi ne-
numãrate dacã vom ºti sã ne iubim unii pe alþii, fiilor iubitori,
fiilor iubiþi. Aveþi grijã de Scriptura care spune: «Iubiþi-vã
unii pe alþii precum v-am iubit Eu». Iar ºi iar spun: unii pe
alþii, nu unii cu alþii, nu unul cu altul, ci unii pe alþii, precum
Eu v-am iubit pe toþi cei care aþi fost atunci ºi acum cu Mine
iubindu-vã. Iubiþi-vã unii pe alþii precum v-am iubit Eu, iar
dacã nu ºtiþi cum, întrebaþi iubirea, iubirea Mea care vã iu-
beºte pe toþi, ºi ea vã va rãspunde iubindu-vã cu rãspunsul ei,
ºi veþi fi purtaþi la sânul ei precum mama îºi dezmiardã prun-
cii mângâindu-i. Aºa veþi fi voi mângâiaþi în Ierusalim, în
Mine, Ierusalimul vostru, locul vostru de bucurie. Voi în
Mine, ºi Eu în voi, Ierusalim nou, Ierusalim de sus pe pãmânt,
cetate sfântã, ºi vor înþelege mulþimi nenumãrate ce este
Scriptura care spune: «ªi am vãzut cetatea sfântã, Noul Ieru-

salim, coborându-se din cer, de la Dumnezeu», cã Eu aºa am
spus: «Vã voi pregãti loc, ca acolo unde voi fi Eu, sã fiþi ºi
voi». ªi M-am dus ca sã vin de la Tatãl locaº pentru voi ºi
pentru cei de atunci peste care grãiam aceste cuvinte, sã vin,
cetate sfântã sã vin, Ierusalim nou sã vin ºi sã fiu, ca acolo
unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi. De aceea vã spun mereu cã vin sã
vã întrupez în trupul Meu cel sfânt, în locaºul venit de la
Tatãl, dupã cum am spus: «Mã duc la Tatãl ca sã vã pregãtesc
locaº ºi sã vin locaº de la Tatãl pentru voi». Am zis cã în casa
Tatãlui Meu sunt multe locaºuri, dar pentru voi pregãtesc
locaº cu Mine laolaltã. Ce locaºuri are Tatãl între cele multe
despre care am spus Eu? O, sunt multe locaºuri ale casei
Tatãlui Meu, ale facerii lui Dumnezeu, mãi fiilor scumpi care
staþi sub înþelepciunea Mea. Sunt locaºurile scaunelor, dom-
niilor, începãtoriilor, stãpâniilor, puterilor, locaºurile arhan-
ghelilor, ale îngerilor, ale serafimilor, ale heruvimilor; loca-
ºurile stihiilor care slujesc cuvântul lui Dumnezeu: ploaia,
vântul, viforul, grindina, roua, gheaþa, zãpada, norii, negura,
ceaþa, cãldura; mânia cu uneltele ei: fulgerul, focul, pucioasa;
locaºurile binecuvântãrii: soarele, luna, stelele ºi lumina; lo-
caºurile casei Tatãlui, care multe sunt ºi nenumãrate sunt, cãci
El a zis ºi s-au fãcut, El a poruncit ºi s-au zidit ºi se zidesc la
porunca Lui, ºi le-a pus ºi le pune pe ele în veac ºi în veacul
veacului, ºi lege le-a pus ºi le pune ºi nu o vor trece, ºi Îl vor
lãuda pe El pe pãmânt ºi în cer. O, sunt multe locaºuri ale
casei Tatãlui Meu, dar Eu am venit de la Tatãl ºi M-am dus
iar la El, ca iar sã vin, sã vin locaº pentru voi, cei daþi Mie de
Tatãl ca sã vã fiu locaº în casa Tatãlui Meu; voi în Mine, ºi
Eu în voi; Eu cu sfinþii Mei în voi cu bucurie, dupã cum este
scris: «Bucuraþi-vã, ceruri, ºi voi, care locuiþi într-însele!»,
cãci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pãmântul este
aºternutul picioarelor Mele, ºi aºa a fost omul fãcut. Amin.
V-am pregãtit locaº în Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi
voi, sã fie ai Mei cu Mine, ºi Eu cu ai Mei, ºi toate cele ale
locaºurilor Tatãlui Meu sã slujeascã lui Dumnezeu, cuvân-
tului lui Dumnezeu.

Iatã, Verginico, ce fac. Aº opri vremea pe loc, aº sta
mereu cu poporul Meu ºi al tãu, ºi l-aº iubi ºi l-aº mângâia,
cã atât de îndrãgostit sunt Eu de el, ºi Tatãl este în Mine, în
locaºul Lui este Tatãl, Verginico, Verginica Mea, cã am fãcut
din tine ºi din poporul tãu, unelte ale cuvântului Meu, biserica
Mea cea de apoi, precum este scris în Scripturi. Vreau sã-l
învãþ iubirea Mea în el pe poporul tãu ca sã fie el iubire din
Mine, precum Eu sunt; sã fiu ºi Eu iubire din el, precum sunt
Eu, nu altfel, nu cum înþelege omul fãrã minte, fãrã Dumne-
zeu, cãci Eu aºa am spus la ai Mei: «Iubiþi-vã unii pe alþii pre-
cum Eu v-am iubit» fãcându-Mã viaþã veºnicã pentru voi, cei
iubiþi. Amin. 

– DD ar cine, Doamne, mai ºtie ce este iubirea,
iubirea Ta în om, Doamne, iubirea sfinþilor

Tãi, care s-au jertfit pentru Tine ca sã fie cu Tine, Doamne, cu
Tine, Cel ce eºti vecia lor? Fã-i ºi pe cei de azi ai Tãi sã ºtie
sã fie iubindu-Te pe Tine, precum sfinþii de dinaintea lor Te-au
iubit fãcând mulþimi multe sã creadã în Tine prin credinþa lor,
prin iubirea lor pentru Tine, prin mãrturisirea lor, Doamne,
aºa cum Tu Te mãrturiseºti peste oameni cu fiii poporului Tãu
de azi, o, Doamne! Acum este altfel, cã Tu îi mãrturiseºti pe
ei, nu ei pe Tine, cãci a venit vremea Ta, vremea ospãþului
Tãu, vremea iubirii, Doamne, vremea Ta, ºi mare este mãrirea
Ta, mare este cuvântul Tãu, vremea iubirii Tale, vremea Ta,
Doamne, cã eu n-aº mai voi sã spun nimic înaintea poporului
meu când Tu eºti cuvântul cel dulce, aºa de dulce peste el.
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Mai întâi omul trebuie sã iubeascã, ºi apoi sã asculte, cã altfel
el nu poate asculta de Tine, cãci Tu Te faci iubire în fiii Tãi,
ca sã-i faci sã Te asculte ºi sã Te iubeascã precum sfinþii
Te-au iubit mãrturisindu-Te. Dar Tu Te faci mãrturisire în fiii
Tãi, ºi nimeni nu ºtie ca Tine iubirea pe care o dai ºi care va
fi pe pãmânt rãdãcinã din Tine, precum Tu ai fost din mama
Fecioarã rãdãcinã de iubire. 

– OO,Verginico, I-am spus Fiului meu, le-am
spus fiilor tãi ºi ai mei ºi ai Lui cã voi veni

în cartea ta cu Fiul meu ºi cu tine ºi mã voi face ºi eu cuvânt
lângã cuvântul tãu, ca sã fie înþeleasã taina mea ºi a ta, rãdã-
cinã a fiilor atunci ºi acum, ieri ºi azi, Verginico, sora mea cea
micã, cea peþitã de Fiul meu, Care S-a fãcut iubire din tine,
cuvânt din tine, precum din mine S-a fãcut trup, iubire în-
trupatã, Verginico, iubire din cer, întrupatã în om, cãci Fiul
meu S-a coborât din cer ºi S-a întrupat din Duh Sfânt în
Fecioarã ºi S-a fãcut Om, Omul iubirii cereºti pe pãmânt
pentru om. Eu L-am nãscut în Betleemul Iudeii pe Fiul meu,
ca sã vinã din iudei mântuirea, iar tu L-ai nãscut pe El cuvânt
în România, ca sã vinã din român Rãscumpãrãtorul iudeului
care n-a voit mântuirea rãsãritã din rãdãcina lui, din neamul
lui, Verginico, iar eu L-am luat pe Fiul meu ºi am plecat în lu-
me ca sã-L ascund în Egipt, în lume, Verginico, ca sã scap
viaþa Mântuitorului lumii. Iatã, nici atunci, nici mai apoi la
cuvântul Fiului meu, nici azi iudeul ºi elinul ºi pãgânul nu
vede ce este mântuirea, cãci omul nu are minte, Verginico, ºi
Fiul meu S-a ascuns ºi azi în lume, ca sã cheme lumea la El.
În Israel nu m-am putut ascunde cu El, cã Israel voia sã ia via-
þa Pruncului Cel despre Care scria în prooroci cã Se va naºte
pe pãmânt. Preoþii ºi irozii n-au voit viaþa Pruncului meu, ºi
au voit moartea Lui. Iatã, nici tu nu te-ai putut ascunde în
bisericã cu Pruncul Care Se nãºtea nãscând ºi cuvântând pes-
te cei ce se nasc din cuvânt. 

Liturghiile bisericii amintesc ºi pomenesc tot ce a pãþit
de la oameni Pruncul meu, Fiul meu, iar preoþii care liturghi-
sesc prigonesc ca ºi atunci Pruncul, prigonesc din bisericã pe
Fiul meu, prigonesc pe Cuvântul ca ºi atunci, Verginico. ªi
aºa cum cei de atunci ai bisericii nu ºtiau ce fac, aºa ºi preoþii
de azi nu ºtiu ce fac, nu ºtiu cã ei pomenesc pe Pruncul meu
prigonindu-L, Verginico. O, cã ºi tu tot aºa ai trãit, prigonitã
din pricina Fiului meu, Care Se nãºtea cuvânt în tine ca sã
nascã din cuvânt pe om, ºi iatã, din cuvântul Lui tu ai nãscut
un fiu, un popor, Verginico, ºi Dumnezeu îl hrãneºte din tro-
nul Sãu, ºi pãstoreºte Domnul neamurile cu toiag de fier, cu
cuvântul Fiului meu, ºi nimeni nu ºtie sã înþeleagã pe Dum-
nezeu, ºi nimeni nu-I slujeºte, ºi nimeni nu-L încãlzeºte, ºi
numai omul necãjit Îl iubeºte pe Fiul meu, pe Cuvântul, Ver-
ginico. Omul fericit nu iubeºte pe Dumnezeu, ºi iatã, fericitul
este necãjitul; iatã, acela este fericit. O, ferice de cel necãjit,
Verginico, cã acela iubeºte pe Dumnezeu. Nu cel ce spune:
„Nu mai pot, Doamne, sub necazuri!“, nu despre necãjitul
acela grãiesc eu, ci despre cel fericit care nu are decât pe
Dumnezeu avuþie ºi fericire ºi pace. O, e ruºinos sã spunã
creºtinul: „Nu mai pot, Doamne!“. E ruºinos sã spunã fiul cel
de azi al lui Israel: „Nu mai pot, Doamne, ajutã-mã, cã nu
mai pot sub sarcinile mele!“; e ruºinos, dupã atâta mângâiere,
dupã atâta stat al Domnului cu Israel. ªi e bine sã spunã:
„Ajutã-mã, Doamne, sã fac voia Ta, ca sã nu sufãr nimic ºi
sã fiu fericit în toate câte Tu îmi trimiþi ca sã fac ºi sã port“.
O, Verginico, poporul tãu e fericit, e sãrac cu duhul ºi cu avu-
tul ºi e fericit, cãci necãjitul e fericit, dar nu necãjitul cel ce-ºi
face necazuri din pãcatele lui, ci necãjitul care e sãrac de

lume ºi de duhul lumii ºi de aur ºi de argint ºi de nume pã-
mântesc, cãci fericiþi sunt cei ce au nume scris în Cartea
Vieþii, Verginico.

Nici un preot care liturghiseºte nu mai trãieºte durerea
Fiului meu, cea de la naºterea ºi pânã la înãlþarea Lui în Tatãl.
O, ce vãd eu în biserici, mã doare durerea Fiului meu în mine,
cã eu am purtat toatã viaþa durerea Fiului meu în mine. Ni-
meni nu mai plânge moartea Fiului meu, nimeni nu mai ºtie
sã trãiascã Liturghia, pomenirea Fiului meu, ºi lumea nu ºtie
ce este Liturghie sfântã, cã n-are cine sã-i spunã lumii.

Am venit oaspete în cartea ta, Verginico, ca sã vorbesc
cu tine iubirea ºi durerea Fiului meu, Cel ce suferã de lipsa
iubirii. Cel ce iubeºte nu este iubit, ºi suferã iubind, cãci iu-
birea este o suferinþã, ºi fericiþi cei ce plâng ºi suferã iubind,
cã aceia se vor mângâia în curând, în curând, Verginico. O,
curând, curând se vor mângâia. Amin. 

– OO,mamã Fecioarã, iubitã Fecioarã între
fecioare! Cine m-a învãþat pe mine sã

iubesc pe Fiul tãu, pe Domnul meu? M-au învãþat preoþii,
oare? Da’ de unde! cã ei când au auzit cã am pe Fiul tãu, m-au
prigonit, m-au oropsit, m-au bãgat la închisoare cu Fiul tãu.
Eram necãjitã, ºi m-a gãsit Fiul tãu plângând ºi m-a fãcut
fericitã, necãjitã fericitã m-a fãcut, cã-L aveam pe El fericire.
Am pãþit ca pe vremea ta cu Pruncul, cã n-am încãput cu Fiul
tãu în bisericã, ºi m-am ascuns în lume cu El, ca sã-I ocrotesc
viaþa Fiului tãu ºi a cuvântului Sãu ºi pe poporul Sãu, cãruia
îi dãduse viaþã prin cuvântul Sãu, cãci preoþii ºi irozii nu
încetau sã caute viaþa Domnului, viaþa Pruncului Care Se nãº-
tea cuvânt din mine ca sã pãstoreascã, ºi nimeni n-a avut ne-
voie de iubire, ºi Domnul S-a ascuns cu mine în lume, iubind
ºi aºteptând vremea Sa, ca sã vinã cuvânt ºi sã dea libertate
oamenilor. Oamenii sunt robi pãcatelor ºi nu sunt liberi, ºi a
venit Adevãrul la oameni ca sã-i facã liberi, ca sã ia robia de
peste ei, ºi oamenii nu înþeleg aceasta. A venit mângâierea pe
pãmânt ca sã-i mângâie pe cei apãsaþi de pãcat, ºi mulþimi
multe curând, curând se vor mângâia. Amin. 

O, Israele, am avut oaspeþi, fiule, ºi eu am fost primi-
toare de oaspeþi în cartea mea ºi le-am dat cinstea sã stea cu-
vântând peste tine, iar eu m-am mângâiat cã tu eºti atât de
ajutat, atât de iubit, poporul meu, atât de mângâiat în Ieru-
salim, în Domnul, fiule Israele. ªi voi veni în ziua mea de ser-
bare cuvânt peste tine, cã azi le-am dat toatã cinstea oaspe-
þilor ºi serbãrii zilei. Voi veni sã te învãþ mereu, ºi nu te las
nicicum sã te rãceºti. Mereu, mereu te voi încãlduri cu Dom-
nul ºi cu sfinþii Lui, ca sã n-ai vreme sã te rãceºti. Fiilor ºi
fiice din Israel, învãþaþi de la mama lui Hristos, învãþaþi din
învãþãtura ei, cã vi s-a dat putere sã iubiþi ºi sã ascultaþi cre-
zând în cuvântul iubirii, cãci totul este cu putinþã celui ce
crede. Amin. 

Eu, Doamne, am lãsat cuvântul Tãu ºi cuvântul Fecioa-
rei mamã sã mângâie din cartea mea pe Israel. Eu las mângâ-
ierea Ta ºi a mamei Tale peste Israel, ºi cartea mea a fost gaz-
dã mângâierilor lui Israel. Amin. 

– VV erginico, Eu aºa am spus azi lui Israel: o,
copii ºi copilaºi ai Duhului ºi ai trupului

Meu, Eu veºnic aº sta cu voi. Aº face din noapte zi, aº opri
vremea pe loc, aº sta mereu cu voi ºi v-aº iubi, ºi M-aº iubi
cu voi pânã ce v-aº îndrãgosti de Mine atât cât de îndrã-
gostit sunt Eu de voi, cãci Tatãl vã iubeºte, ºi în Mine este, ºi
este îndrãgostit de voi, ºi îndrãgostiþii nu s-ar mai despãrþi
în veci, cã ei simt vecia cum îi cuprinde, ºi simt bucuria
cuprinzându-i. Aºa este Tatãl îndrãgostit de voi, iar Eu sunt
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vecia ºi bucuria Tatãlui. Eu sunt Cel ce vã cuprind bucurând
pe Tatãl în Mine. Din leagãn în leagãn Mã legãn cu voi între
cer ºi pãmânt, ºi voiesc sã fac din voi feþi-frumoºi ºi zâne ºi
sã vã arãt oamenilor poveste adevãratã, iar Eu sã fiu în voi
putere ºi iubire ºi nu poveste, ci adevãr sã fiu în voi. Din
leagãn în leagãn Mã port cu voi, din carte în carte Mã scriu
cu voi, ca sã se uite vremurile la vremea aceasta, la vremea
Mea cu voi. Voi sunteþi biserica Mea cea de apoi, casa Mea
de oaspeþi cereºti pe pãmânt. Sunteþi cei mângâiaþi în Ierusa-
lim, în Mine, Ierusalimul vostru, locul vostru de mângâiere;
voi în Mine, ºi Eu în voi, Ierusalim nou din cer pe pãmânt, ca
acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi, cãci locul omului cel fãcut
de Dumnezeu este în Dumnezeu, Cel ce l-a fãcut pe om dupã
chipul ºi asemãnarea Sa, locaº al Domnului în om, ºi al
omului în Dumnezeu. Amin.

– OO,Doamne, Mire al miresei Tale, mai stai o
clipã, mai stãm o clipã sã-i învãþãm pe

copii sã lucreze cu duhul prevederii în lucrul lor cu noi, în
lucrul lor cel bun cu noi. Vreau sã le spun la copiii cei plini
de griji în lucrul Tãu cu ei, sã mã aibã pe mine în ei, cã voiesc
sã învãþ pe unul din copiii lui Israel sã se uite bine în spate, ca
sã-ºi asigure sub pazã bunã pe cele din faþã ºi sã stea bine în
lucrare cereascã, iubind ºi ascultând, cãci ca sã asculte, tre-
buie mai întâi sã iubeascã pe cel de care ascultã, iar copiii din
grãdinã trebuie ascultaþi. Sã-i asculte Israel, Doamne. Eu sunt
veghea lui Israel ºi a grãdinii cuvântului Tãu, ºi mereu învãþ
pe fiii grãdinii la veghe bunã, ºi vin ºi le spun cum sã lucre-
ze. Eu lucrez în ei ºi fãrã cuvânt scris în carte, cã multe sunt
de lucrat, ºi ei sunt cuvânt din cuvânt, ºi cine are urechi de
auzit, sã audã cu ele. 

Am un copil mai mic, cu inimã mare, ºi voiesc sã-l de-
prind sã fie blând ºi smerit cu inima când iubeºte, cã el iubeº-
te pe copiii noºtri, Doamne, ºi voiesc ca iubirea lui sã aibã rãs-
puns bun, sã aibã stare plãcutã de cer, cã el acum învaþã, stã la
învãþat ºi învaþã ºi se dãruieºte, ca sã fie dar Þie, Doamne. 

O, copilaºi unºi în grãdinã, vã voi face graiul meu peste
cel spre care vã trimit cuvânt, cã vã fac cuvânt peste el, iar eu
sunt în voi când grãiþi peste el cuvânt de prevedere, de înainte
vedere, iar el va fi apoi deprins sã gândeascã cereºte, ascul-
tând cu iubire, ºi iubind cu ascultare. 

Aveþi grijã de vorbirile din Israel, sã fie cu sare, sã fie
cu adevãr, sã fie din cer ºi sã se potriveascã cu cuvântul lui
Dumnezeu, ºi numai aºa sã lucraþi lucrul lui Israel. Daþi sãnã-
tatea cuvântului din voi, daþi-o ºi la cei ce învaþã vorbirea
mea. Vorbirea lui Israel sã fie ca a mea, ca vorbirea Domnu-
lui, fiilor. Lucrul lui Israel sã fie ca lucrul Domnului. Ascul-
tarea lui Israel sã fie ca ascultarea voastrã, ºi sã vã ajute Israel
prin ascultarea lui de Dumnezeu. 

Binecuvântat sã fie cuvântul meu cu voi peste cel care
aude de la voi cuvântul meu spre povaþã. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Ecaterina 

România va fi oazã verde pentru cei credincioºi ºi sfinþi. Stelele
pãmântului ºi stelele cerului. 

EE u sunt Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului ºezând
de-a dreapta Celui Atotputernic ºi venind cu no-

rii cerului. Amin.
O, fiule Israele, copil credincios, cine Mã va despãrþi

de dragostea de tine? Necredinþa de pe pãmânt ºi aleºii ei? O,

fiule credincios, credinþa ta în cuvântul Meu va lucra ºi va
strânge într-un singur staul pe toþi cei de pe pãmânt, pe toþi
care vor mai fi, cãci toþi cei ce vor fi vor rãmâne ca sã fie.
Necredinþa de pe pãmânt ºi aleºii ei nu te pot birui pe tine, cã
Eu cu tine sunt, ºi îþi þin cald ºi îþi înfierbânt credinþa, ca sã
topeºti cu ea filozofia necredinþei acestui veac. Tu eºti cel ce
crezi, iar Eu sunt Cel ce împlinesc. Amin. Pace þie, cãci Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt te iubeºte. Pace þie, Israele, cã nimeni nu
are pace aºa cum ai tu, aºa cum Mã ai tu, cã iatã ce fac: întoc-
mesc serbãri cu sfinþii în mijlocul tãu, ºi mãrturiseºte cerul
înaintea ta, ºi le dãm celor necredincioºi cuvântul puterii lui
Dumnezeu, cãci Eu sunt Cel ce sunt. 

Vin cu sfinþii mucenici în venirea Mea, vin ºi iar vin cu
sfinþii ºi cu îngerii în sunet de trâmbiþã, ca sã adun prin cuvânt
pe cei aleºi ai Mei din cele patru vânturi, de la marginile
cerurilor pânã la celelalte margini, ºi voi lucra ca în vremea
lui Noe. ªi iatã, gãsesc pe oameni mâncând ºi bând ºi nun-
tind, cã ei nu ºtiu venirea Fiului Omului. Vin ºi voi trâmbiþa
ca sã adun pe cei aleºi, ºi din ei voi lua unul, ºi pe unul îl voi
lãsa, ºi oamenii nu cred ca sã vegheze venirea Mea care vine
peste ei fãrã de ºtire. O, fericit eºti tu, poporul Meu, slugã cu-
minte ºi credincioasã, cãci venind Domnul tãu, vei fi gãsit
mereu veghind, ºi vei fi pus peste cele ale Mele, iar cei care
zic cã Eu zãbovesc ºi stau mâncând ºi bând ºi nuntind, pe
neaºteptate voi veni la ei ºi îi voi despica în douã, precum este
scris în cuvântul Meu, în venirea Mea. Cuvântul Meu e veni-
rea Mea, ºi nimeni nu înþelege cuvântul Meu, venirea Mea.
Binecuvântatã este venirea Mea la tine ºi statul tãu înaintea
Mea în venirea Mea, Israele, cale a venirii Mele la oameni. ªi
iatã, fiule scump, oamenii beau ºi mãnâncã ºi nuntesc ca în
vremea lui Noe, ºi cuvântul Meu vine la ei pe neºtire. Vine
cuvântul lui Dumnezeu pe norii cerului, ºi vãd sfinþii din cer,
cã ei sunt în venirea Mea. Eu ºi la arhiereii care M-au dat la
rãstignire le-am spus: «Eu sunt Fiul Tatãlui, ºi Mã veþi vedea
venind cu norii, cu putere ºi cu slavã», iar cuvântul Meu ade-
vãrat este. 

Vin ºi iar vin, cã am unde sã vin ca sã strig ºi sã adun
pe cei aleºi care vor rãmâne, ºi vor fi toþi un singur trup, o pâi-
ne vor fi toþi, ºi fericiþi cei care au urechi de auzit, cã aceia
vor rãmâne. Vin cu sfinþii ºi cu îngerii ºi strig ca sã audã cei
aleºi din cele patru vânturi, de la o margine la alta a cerurilor,
cã este scris în Scripturi sã trâmbiþeze îngerii ºi sã adune pe
cei aleºi. 

Am praznic de cuvânt în tine, Românie, ºi voiesc sã fac
din tine oazã de scãpare pentru cei aleºi care vor rãmâne ca
sã fie, cãci «unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii»,
precum este scris în Scripturi. Ia de la Mine înþelepciune, þarã
Românie, cã nu e bunã înþelepciunea veacului acesta. Ea nu
dã omului viaþã. Ea Mã scoate pe Mine din om, ºi omul zice
cã este el, omul înþelept zice cã este el, iar Eu, Cel ce sunt, nu
mai sunt în om. 

O, poporul Meu, am serbare în tine. Sunt cu mireasa
Mea, cu înþeleapta Ecaterina, mucenicitã de omul veacului
acesta, mucenicitã pentru numele Meu, cãci Eu am logodit-o
cu Mine ºi i-am dat inel de logodnã ºi am fãcut-o mireasã a
Mea, ºi mama Mea Fecioarã a iubit-o ºi a învãþat-o sã Mã iu-
beascã în smerenia ºi blândeþea inimii ei. Înþeleapta Ecateri-
na, fiilor din Israel. O, pe pãmântul oamenilor e frumos omul
cel deºtept, omul cel de neam, omul cel cu nume ºi cu avuþie,
acela e frumos, acela e iubit ºi dezmierdat pe pãmânt. Mu-
ceniþa Mea nu numai de neam bun a fost pe pãmânt, nu nu-
mai cu nume mare ºi împãrãtesc, nu numai bogatã de averi
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pãmânteºti era, ci era ºi frumoasã între fiicele oamenilor, fru-
museþe aleasã între fãpturi. 

O, fiilor, omul dacã a pãcãtuit mereu, n-a mai fost fru-
mos omul cel din om ieºit, n-a mai pãstrat omul frumuseþea
staturii omului cel dintâi, pe care mâna lui Dumnezeu l-a
fãcut, frumuseþe dumnezeiascã în om ºi în fãptura omului cu
chip dumnezeiesc. Atâþia oameni sunt urâþi la chip, cãci urât
este rodul pãcatului, ºi cu greu se mai pãstreazã în chipul
omului chipul cel frumos al lui Dumnezeu, chipul omului cel
dintâi, fãcut de Dumnezeu, de mâna ºi de Duhul lui Dumne-
zeu. O, fiilor scumpi, muceniþa Mea era frumoasã la chip, fru-
moasã foarte între chipurile oamenilor, frumoasã ºi înþeleaptã
dupã asemãnarea oamenilor, cã era de neam ºi de nume bun,
neam împãrãtesc, împodobit cu podoabe ºi cu bogãþii, dar lu-
mina Mea s-a strecurat în ea, ºi ea a început sã vadã pe Dum-
nezeu Domn adevãrat, Unul Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. O, ºi Mã iubea fecioara aceasta, cãci mama Mea Fe-
cioara a venit la ea ºi i-a spus de Mine, Mire frumos ºi sfânt,
Cel mai frumos pe pãmânt ºi în cer. Era înþeleaptã foarte. În-
vãþase toatã înþelepciunea oamenilor, cãci era din fire înþe-
leaptã ºi avea minte din fire, ºi pe toate le învãþa, ca sã le ºtie
pe toate. Era aºa de deºteaptã cã voia sã aibã pe cel mai fru-
mos mire de pe pãmânt, iar mama Mea era aceea care a adus
pe lume pe Cel mai frumos între oameni, ºi s-a dus la ea ºi i-a
spus de Mine, Cel frumos, ºi ea M-a iubit ºi M-a mãrturisit
tuturor Mire ºi logodnic al ei pe veci, cã M-a vãzut, ºi M-a iu-
bit cu iubire mare, cu iubire veºnicã. M-am arãtat ei ºi i-am
pus inel de logodnã ºi am logodit-o cu Mine pe cea care M-a
iubit, ºi am fãcut din ea mireasã veºnicã. Mireasã este cea cu-
ratã, asta înseamnã mireasã. S-a întâlnit cu Mine pe pãmânt,
M-am arãtat ei, ºi ea s-a ascuns în Mine, Mirele ei, ºi nu M-a
mai pãrãsit, cã mult M-a iubit, ºi pentru iubirea Mea a suferit
prigoanã mãrturisindu-Mã Mire veºnic, Dumnezeu adevãrat,
Unul Dumnezeu. Ea se roagã pentru toate fecioarele de pe pã-
mânt sã gãseascã iubirea aºa cum a gãsit-o ea. Se roagã pen-
tru mireasa Mea, pentru tine, poporul Meu, mireasa Mea cea
micã, mireasã mângâiatã de cer pe pãmânt. Se roagã muce-
niþa Mea, se roagã cu iubire în Mine, se roagã pentru tine,
Israele, mireasã micã a Mea: 

– OO,Mire, Mire veºnic ºi frumos între fiii oa-
menilor! Tu Te-ai fãcut Fiul Omului, Te-ai

fãcut Om ca sã Te vadã oamenii ºi sã fie ca Tine, iubindu-Te
precum Tu i-ai iubit venind din Tatãl pe pãmânt în Fecioarã,
ca sã Te ia Tatãl din Fecioarã nãscut ºi sã Te dea oamenilor,
ca sã vadã oamenii pe Cel ce iubeºte din cer pe pãmânt, pe
Cel mai frumos între oameni. 

O, Mire, Mire dulce, Mire al meu, cu dureri mi-a fost
calea spre Tine, Mire al nunþii mele pe pãmânt spre nuntã
veºnicã în cer. Dar Tu erai în mine când sufeream, ºi îmi luai
Tu suferinþa ºi mã ocroteai ca sã mã ai, ca sã fiu pe veci mi-
reasa Ta, mireasa Celui mai frumos Mire, precum voia inima
mea sã aibã, cãci Fecioara cea veºnicã, cea care Te-a nãscut
între oameni, a venit în calea mea la dorinþa mea ºi mi-a spus
de Tine, Cel mai frumos Mire; ºi am avut înþelepciune, ºi cu
ea Te-am ales pe Tine înþelepciune în mine, ºi Te-am iubit
apoi cum nu se poate iubi pe pãmânt, ºi Te-am luat întru mi-
ne ca sã Te am ºi sã Te spun la toþi oamenii cât de frumos eºti,
cât de veºnic eºti, ºi mi-am curãþit casa inimii ºi am dat din
ea toate podoabele înþelepciunii omeneºti, toatã ºtiinþa ome-
neascã pe care o strânsesem în mine bogãþie de înþelepciune
omeneascã, ºi m-am smuls din mine ºi din jurul meu ºi am
ieºit din toate câte mã aveau, ºi am intrat în Tine dându-mã

Þie în dar, ºi Tu ai fãcut în mine casã Þie ºi mie, în Tine ºi în
mine, în cer ºi pe pãmânt, ºi Te-ai arãtat cu mine fiilor oame-
nilor, mãrturisindu-Te din mine, ºi pe mine mireasã a Ta ºi în-
þelepciune a Ta între oameni, cãci scris este: «Lãsa-va omul
pe tatãl ºi pe mama sa ºi se va alipi de Dumnezeu, Mire ºi mi-
reasã, ºi vor fi un singur trup ºi nu douã». Aºa am lãsat eu pe
mamã ºi pe tatã ºi tot ce am avut pe pãmânt, ºi m-am alipit cu
Tine, Mire ºi mireasã, un singur trup, Doamne, cãci taina
aceasta a Ta nici un om n-o înþelege. ªi din unirea Ta cu mine
s-au nãscut fii, ºi nu mai înþelege nimeni pe pãmânt taina naº-
terii de fii pentru cer, dupã cum Tu i-ai spus lui Avraam cã se-
minþia lui va fi ca stelele cerului. 

O, Mire scump, nu ºtie omul cã oamenii cei înþelepþi în
veacul acesta sunt stele ale pãmântului, dar cei cu înþelepciu-
nea Ta în ei sunt stele ale cerului, Doamne. Eu am fost cu
Tine în mine luminând pe pãmânt, stea cereascã pe pãmânt
am fost, ºi am luminat pe înþelepþii pãmântului, care voiau sã
nu mã lase sã pier din înþelepciunea cea de pe pãmânt, care
voiau sã fiu a oamenilor ºi nu a Ta, Doamne. I-am luminat ºi
pe ei cu Tine, Cel ce erai în mine luminã venitã din cer ca sã
faci din mine stea cereascã pe pãmânt luminând. Le-am dat ºi
lor luminã din Luminã, ºi Te-au cunoscut pe Tine înþelepciu-
ne una, ºi s-au lepãdat ºi ei de oameni, de idoli, Doamne. Oa-
menii înþelepþi sunt idoli oamenilor, ºi oamenii se închinã
idolilor lor, iar eu am pãrãsit idolii ºi m-am fãcut închinãtoare
Þie în duh ºi în adevãr, aºa cum Tatãl voieºte, ºi îl ajut pe po-
porul Tãu de azi sã Te mãrturiseascã feciorilor ºi fecioarelor
Mire din cer, Cel mai frumos între oameni. 

În Tine mã rog, ºi cad cu iubire la tronul Tãu ºi Te rog
de luminã cereascã peste înþelepciunea veacului acesta, care-i
þine pe cei aleºi ai Tãi sub vinã, aºa cum am pãþit ºi eu în
vremea ºtiinþei mele în mine. Ia robia de peste oameni, ia
ºtiinþa de peste fiii oamenilor, cã ºtiinþa îi învinuieºte de furt,
Doamne, ºi Te aºeazã Tu în om, împãrãþie a cerurilor în om,
aºa cum l-ai fãcut Tu pe om, aºa cum m-ai fãcut pe mine, fa-
cere nouã în om, om din om, om nou din om, mireasã a Ta pe
pãmânt. În Tine mã rog pentru Israel, poporul Tãu de azi,
pentru cel aºteptat de rugãciunile sfinþilor, care stau cupã pli-
nã înaintea Ta. Israel de azi e mic. Ajutã-l pe cel mic ºi iartã-i
neputinþele, cã sfinþii Tãi au cupa plinã de rugãciuni înaintea
tronului Tãu. Fã din Israel cel mic, cel român, fã luminã peste
Israel cel ce Te-a rãstignit, cã rãmãºiþa lui cea din cer, cea din-
tre sfinþii Tãi, se roagã pentru Israel cel dupã trup, se roagã
din România sfinþii, Doamne. Toþi sfinþii cerului Tãu din Ro-
mânia se roagã din locul slavei Tale, slava cuvântului Tãu
care se slãveºte din România peste pãmânt, peste înþelepþii
neamurilor pãmântului, Doamne, ºi neamurile vor lua luminã
din luminã din România, þara Ta mireasã. 

O, þarã Românie, stau sfinþii cerului, stau stelele ceru-
lui deasupra ta, deasupra ieslei Cuvântului Care Se naºte între
oameni ca sã-i pãstoreascã precum un Pãstor bun, Care ªi-a
dat viaþa pentru oile Sale. Scoalã-te ºi te îmbracã precum
m-am îmbrãcat eu în veºmântul lui Hristos, cel mai frumos
veºmânt, veºmânt din luminã ºi din slavã, o, þarã Românie!
Tu eºti cântatã de sfinþii cerului, eºti luminatã de stelele ceru-
lui, care s-au strâns deasupra ta ca sã te cãlãuzeascã spre izvo-
rul cuvântului care se naºte în ieslea sa, în Israel cel luat din
români, þarã Românie, þarã a venirii Domnului la oameni. 

Mã rog în Tine, Doamne, pentru România, cea aleasã a
Ta, ºi pentru mireasa Ta din ea, pentru poporul Tãu cel mic,
ca sã-i dai ce ºi mie mi-ai dat, ºi ca sã-l ai luminã ºi sfeºnic
de luminã în România pentru toate noroadele de pe pãmânt,
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Doamne. Dã-i mângâiere lui Israel, dã-i toatã iubirea, dã-le
toþi sfinþii în ajutor, în dar, cãci noi, sfinþii Tãi, ne dãm lor cu
iubire, cu dorul tot ne dãm, cã ne e dor sã-Þi vedem plinitã
taina Ta de veac nou în fiii lui Israel de azi, începãtura Ta de
veac nou, de om nou în om, Doamne. Dã-le iubirea Ta, sã Te
iubeascã cu ea, precum mie mi-ai dat-o când cãutam pe cel
mai frumos între oameni. Vino mereu, cã mare este venirea
Ta ºi bucuria sfinþilor Tãi care sunt în venirea Ta, o, Mire al
sfinþilor Tãi în cer ºi pe pãmânt, cãci cei mici se binecuvin-
teazã de cei mari, ca sã fie mari, împãrãþie a Ta sã fie cei mici,
a Ta ºi a sfinþilor Tãi. Amin. 

O, fiilor mici, mireasã micã a Mirelui Cel frumos,
iubiþi-vã unii pe alþii precum eu am iubit pe Hristos. Aceasta
e iubirea ºi Cel iubit de voi. Iubiþi pe Domnul aºa cum El vã
iubeºte. Iubiþi-vã cu Domnul, unii pe alþii iubiþi-vã iubind pe
Domnul. Vine Domnul, vine, ºi va veni. Vine Domnul la tine,
Israele mic, ca sã ai veºmântul Lui pe tine. Vine la tine Dom-
nul, mereu vine, ca sã ai tu veºmânt pe Hristos. 

Sã Te aibã, Doamne, mireasa Ta, veºmânt sã Te aibã,
precum Te-am avut eu dupã naºterea mea din Tine, rãdãcina
omului nou, nãscut din Tine, înveºmântat cu Tine, om nou,
Hristos în om, Mire ºi mireasã, un singur trup, precum scrie
în Scripturi. Amin. Mã fac în Tine rugãciune pentru Israel, o,
Mire al meu. Rugãciune sfântã, tãmâie în Tine mã fac, miros
de bunã mireasmã înaintea Ta pentru cei mici ai Tãi. ªi vino
întru slava Ta cea vãzutã, vino, Doamne, cãci duhul ºi mirea-
sa zic: «Vino!». Amin. 

– VV in, Ierusalime; Ierusalime din cer ºi de pe
pãmânt. Vin, cã iatã cum vin. Cerul ºi pã-

mântul se unesc în venirea Mea, cã Eu vin. Binecuvântatã
este venirea Mea, împãrãþia Mea întru sfinþii Mei în cer ºi pe
pãmânt, nunta Mea cu mireasa Mea. Cuvântul Meu este veni-
rea Mea. Binecuvântatã este venirea Mea la tine ºi statul tãu
înaintea Mea în venirea Mea, Israele. ªi iatã, oamenii beau ºi
mãnâncã ºi nuntesc, ºi cuvântul Meu strigã peste pãmânt sã
adune pe cei aleºi, ca sã fie cei ce sunt. 

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu ºezând de-a dreapta Celui
Atotputernic ºi venind cu norii cerului. Cine Mã va despãrþi
de dragostea Mea de tine, Israele iubit? Necredinþa de pe pã-
mânt ºi aleºii ei? O, Israele, Israele, credinþa ta în cuvântul
Meu va lucra ºi va strânge într-un singur staul, într-un singur
trup pe toþi cei de pe pãmânt care vor fi, cãci toþi cei ce vor fi
vor rãmâne ca sã fie. Cei ce vor fi gãsiþi veghind venirea Mea
vor rãmâne ca sã fie, ºi vor fi mângâiaþi în vecii vecilor, ºi vor
fi mângâiere a mângâierii, ºi vor fi. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 1996

Sãrbãtoarea de cinci ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Duhul Sfânt sãlãºluieºte în mintea sfântã ºi în trupul sfânt. Vai
celor ce zic amarului dulce ºi dulcelui amar. 

CC u har ºi cu pace cobor la voi cu cuvântul Meu ºi
cu serbare de sfinþi ºi de îngeri deasupra voastrã

ºi cu voi, copii ai ieslei cuvântului Meu, cãci cerul Meu ser-
beazã zi de aducere-aminte a însemnãrii cu har ºi cu dar a ies-
lei cuvântului.

Har vouã, ºi pace vouã, ºi viaþã veºnicã ºi mângâiere,
fiilor! Eu sunt. Mã aºez cuvânt în cartea Mea de azi ºi Mã
însemnez cu sãrbãtoare peste Israel, cãci am popor ºi în vre-
mea aceasta, am iesle de naºtere a cuvântului Meu. Vin mereu

în ea ºi Mã nasc în ea cuvânt de viaþã veºnicã, ºi fericiþi sunt
cei ce cred în Cuvântul lui Dumnezeu, Care cu norii vine din
cer pe pãmânt, cã e vremea venirii Lui, dupã cum scrie în
Scripturi. 

O, fiilor unºi, cum de nu înþeleg cei care zic cã ºtiu
Scripturile, cãci e scris în lege ºi în prooroci ºi în Scripturi
despre vremea aceasta a Mea, despre cuvântul Meu de azi,
despre lucrarea aceasta cereascã, în care voi sunteþi de Mine
cuprinºi. Iar voi adunaþi-vã adesea, adunaþi-vã, fiilor, cu fiii
lui Israel, în Duhul Meu sã vã strângeþi laolaltã ºi sã vedeþi
Scripturile, fiilor, cã trebuie sã aveþi o credinþã bine înteme-
iatã pe piatra ei. Voi trebuie sã înþelegeþi pe Dumnezeu, voi
trebuie sã fiþi cuvântul lui Dumnezeu peste tot pãmântul,
fiilor. Eu de aceea am întocmit vãzut aceastã iesle de coborâ-
re a cuvântului Meu, ºi am venit cu ea la timpul hotãrât de
Scripturi ºi de prooroci, iar Duhul Sfânt vã va desluºi Scrip-
turile acestea în sfatul vostru cu Mine, fiilor. 

Israele, Israele, e sãrbãtoare în tine, fiule Israele. Ser-
bãm ziua când s-a sfinþit prin cuvântul Meu ieslea cuvântului
ºi fiii Mei cei sfinþiþi în ea. Eu sunt cu voi în cele vãzute ºi în
cele nevãzute la voi. Sunt cu ieslea cuvântului Meu, cea vã-
zutã ºi cea nevãzutã, cãci cele ce nu se vãd sunt cuprinse de
cele ce se vãd, duh ºi trup, precum Eu sunt vãzut ºi nevãzut
în cele vãzute ºi nevãzute ale Mele, Duh ºi Adevãr, precum
este scris în Scripturi. 

Fiilor, fiilor, staþi mereu în duhul sfinþeniei de duh ºi de
trup, cãci Duhul Sfânt Îºi are sãlaº în mintea sfântã ºi în
trupul ei sfinþit de ea, þinut de ea în sfinþenia ei. Mereu, mereu
sã vã îndeletniciþi sã aveþi minte sfântã în care sã Se nascã
Hristos, Nãscãtorul venit de la Tatãl, cãci am venit de la Tatãl
cuvânt, Eu Însumi am venit. Cuvânt de la Tatãl vin, ºi iatã, la
voi vin, ºi de la voi Mã iau mulþimile spre hranã, cãci mulþi-
mile sunt flãmânde, tatã, ºi se þin pe urma voastrã ca sã Mã ia
pe Mine hranã, ºi fericiþi sunt cei ce înþeleg minunea aceasta
a înmulþirii pâinii vieþii, cãci Eu sunt pâinea vieþii, cuvântul
vieþii. Iatã, omul se hrãneºte cu cuvânt, nu numai cu pâine.
Aºa am spus: «Eu sunt pâinea vieþii», ºi iatã, sunt, precum am
zis, sunt ºi Mã înmulþesc, ºi cu greu se înþelege aceastã mare
minune. Fãceam minuni prin cuvântul rugãciunii Mele cãtre
Tatãl, de la Care ceream. Fãceam minuni ºi ziceam: «Cel ce
va crede în Mine, mai mari decât acestea va lucra dupã ce Eu
Mã voi duce la Tatãl», dar minunea cea mai mare este cre-
dinþa, fiilor, cãci ea le face pe toate a putea, pe toate ale ei.
Iatã, cu voi este minunea înmulþirii cuvântului vieþii veºnice,
pâine spre hranã mulþimilor flãmânde. De aceea am dat fiinþã
ieslei de la voi. Mã fac cuvânt între voi, copii ai ieslei cuvân-
tului Meu. Eu Însumi vin cuvânt, de la Tatãl vin, ºi la voi vin
ºi Mã înmulþesc, ºi voi Mã înmulþiþi ºi Mã daþi spre hranã
multora.

Fiilor, fiilor, îngerii cerului vin cu Mine de câte ori co-
bor la voi cuvânt. Imnul îngeraºilor vesteºte mereu cerul ºi
pãmântul când Eu Îmi nasc cuvântul în iesle la voi. Îmi cântã
slavã îngerii ºi zic: „Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi
pe pãmânt pace ºi bunãvoire!“. Toþi îngerii ascultã cuvântul
Meu cel proaspãt, de câte ori vin la voi cuvânt. Aceasta este
taina ieslei de la voi. Ea este locul unde îngerii cântã pe pã-
mânt lui Dumnezeu, Care vine din cer sã Se facã cuvânt în
ieslea Sa. 

Iubiþi voia Mea în voi, fiilor din Israel, aºa precum
îngerii o iubesc. Îngerii sunt voia Mea în cer ºi pe pãmânt, în
cele vãzute ºi nevãzute ale Mele. Iubiþi ascultarea, precum în-
gerii o iubesc. Iubiþi pe Dumnezeu cu ascultare, cãci asculta-
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rea voastrã este iubirea voastrã de Dumnezeu. Numai cei ce
ascultã de Dumnezeu, numai aceia iubesc pe Domnul. Pe voi
înºivã ºi unii pe alþii ºi viaþa voastrã lui Hristos sã I-o daþi as-
cultându-L, fiilor. Eu sunt ascultãtor Tatãlui, ºi sunt. Voi sun-
teþi ascultãtori Mie, ºi sunteþi, cãci cel ce este, în Mine este,
în ascultare este, cãci Eu sunt pildã de ascultare, sunt pildã
pentru voi, iar cine nu este ascultãtor, nu este. 

Fiilor, fiilor, lucraþi uniþi, fiþi o pâine cu toþii, un cuvânt
toþi, un cuget ºi o lucrare cu toþii, toþi cei credincioºi, toþi cei
ascultãtori, toþi, fiilor, fiþi o pâine cu toþii. Unii pe alþii daþi-vã
lui Hristos. Fiþi pildã de ascultare, unii pe alþii dându-vã Mie,
fiilor. Nimic sã nu lucraþi fãrã sfat, fãrã veghe, fãrã sã fiþi un
singur trup, o singurã voinþã, un singur cuvânt toþi, o pâine, fii-
lor, unul pe altul dându-vã Mie. Staþi în duh de sãrbãtoare, fiþi
un duh cu Mine, fiþi în Duhul Sfânt, cãci Duhul Sfânt Îºi are
sãlaº în mintea sfântã ºi în trupul ei cel sfinþit de ea. Învãþaþi
mereu, mereu, staþi în lecþia ascultãrii, staþi în duhul ascultãrii,
ca sã fiþi. Învãþaþi-vã sã staþi mereu cuprinºi în Duhul Sfânt, cã
vremea s-a fãcut durere peste oameni, ºi oamenii zic amarului
dulce, ºi dulcelui amar, dar voi, staþi cuprinºi în Duhul Sfânt,
fiþi casã Duhului Sfânt, fiþi mintea Duhului Sfânt, fiilor.

O, Israele, fiul Meu! O, tatã, nu poþi fi ºi lume, ºi creº-
tin, sã ºtii cã nu poþi, chiar dacã poþi. Nu poþi fi dacã poþi aºa
ceva. O, nu poþi sã Mã duci cu vorba, nu poþi. Eu te-am hãrã-
zit sã poþi sã fii copilul Meu, voia Mea, bucuria Mea, avuþia
Mea pe pãmânt ºi în cer, pildã de ascultare ºi de iubire sã fii,
precum Eu am fost. Sã audã omul lumii, sã audã ce învãþãturã
îþi dau, ºi sã ia din ea ºi sã ºtie ºtiinþã cereascã, viaþã cereascã
pe pãmânt; sã vinã sã Mã ia ºi sã se hrãneascã cu cuvântul
Meu, cã Eu am iesle în tine, poporul Meu, ºi Mã fac pâine în
tine spre hranã celor flãmânzi de viaþã. 

Rostesc mereu sfinþenie peste ieslea cuvântului Meu,
aºa cum am rostit în ziua pecetluirii ei cu legea sfinþeniei pe
pãmânt, cã am fãcut din acest petecuþ de pãmânt semn între
oameni, ca sã ºtie tot omul cã nu poate sã fie ºi cu Mine, ºi cu
duhul lumii. Am arãtat acest semn oamenilor ca sã vadã cã Eu
pot numai cu Mine în om, ºi cã omul poate numai cu Dum-
nezeu. Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, poate, fiilor, poate
dacã voieºte. 

Sunt cu tine, Israele, pildã în calea omului, ca sã vadã
omul cã poate dacã voieºte, iar tu sã stai voie a Mea, pildã a
voii Mele în om, aºa sã stai înaintea oamenilor, cãci Eu sunt
Cel ce poate totul în toþi cei ce voiesc sã fie. Amin, amin,
amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei 

Cuvântul lucreazã la sfârºit ca ºi la început. Sfântul apostol Andrei
mãrturiseºte alegerea României: cer nou ºi pãmânt nou; împãrãþia 

lui Dumnezeu. 

II erusalime, poporul Meu, Ierusalime, popor al ha-
rului, Eu sunt Alfa ºi Omega, Cel dintâi ºi Cel de

pe urmã, începutul ºi sfârºitul. Mã odihnesc în sânul Tatãlui,
ºi Tatãl în sânul Meu, început ºi sfârºit, cãci Eu sunt începutul
ºi sfârºitul. Începutul a fost fãcut, ºi Dumnezeu S-a odihnit în
el, iar sfârºitul, tot la fel, ºi Dumnezeu Se va odihni apoi. «La
început era Cuvântul, ºi Dumnezeu era Cuvântul, ºi Cuvântul
era la Dumnezeu, ºi toate prin El s-au fãcut, ºi în El era
viaþã», precum este scris. 

Ierusalime, locul Meu de odihnã, sã ºtii, fiule, cã toate
prin cuvânt s-au fãcut. Eu sunt Alfa ºi Omega, Cuvântul lui

Dumnezeu. La început am fost cuvânt, ºi toate prin Mine le-a
fãcut Tatãl, iar la sfârºit tot aºa sunt, cuvânt sunt, cãci sfârºitul
tot prin cuvânt se face, ºi cine nu înþelege începutul ºi sfâr-
ºitul, acela nu crede lucrarea cuvântului Meu. La început a
fost Cuvântul, ºi la sfârºit iarãºi este Cuvântul. Eu sunt Cu-
vântul, dar cei îngâmfaþi nu înþeleg ºi nu iau aminte ca sã nu
vinã peste ei ceea ce s-a zis în prooroci, cã scris este: «Vedeþi,
îngâmfaþilor, fiþi cu bãgare de seamã ºi înspãimântaþi-vã,
cãci în zilele voastre se îndeplineºte un lucru pe care nu-l veþi
crede dacã vã va spune cineva». La început era Cuvântul, ºi
Eu eram Cuvântul lui Dumnezeu întru început, ºi toate prin
Mine s-au fãcut, ºi fãrã Mine nu s-a fãcut tot ce s-a fãcut. La
sfârºit iarãºi este Cuvântul, ºi Eu sunt Cuvântul lui Dumne-
zeu întru sfârºit, ºi toate prin Mine se fac, ºi fãrã Mine nu se
fac din toate câte se fac. Eu sunt Alfa ºi Omega, cãci Cel
dintâi este ºi Cel de pe urmã, este începutul ºi sfârºitul. La în-
ceput a fost Cuvântul, ºi la sfârºit iarãºi este Cuvântul, ºi de
aceea zice Scriptura: «Eu sunt Alfa ºi Omega». 

Ierusalime, poporul Meu, Eu sunt Cel ce eram la înce-
put, cãci scris este: «La început era Cuvântul, ºi Cuvântul era
la Dumnezeu, ºi Dumnezeu era Cuvântul, ºi toate prin El s-au
fãcut din câte s-au fãcut». De aceea am venit ºi am spus: «Eu
sunt Alfa ºi Omega, Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine».
Iatã, fiule care crezi, Eu sunt cuvânt la sfârºit precum am fost
ºi la început, iar cine crede în Scripturi, acela crede cuvântul
Meu cu care lucrez la sfârºit ca ºi la început. Lucram la în-
ceput, lucram cele ce nu se vedeau, cã nu avea cine sã vadã
când lucram. ªi dupã ce le-am fãcut pe toate câte sunt, l-am
fãcut apoi pe om, ºi l-am fãcut ca sã vadã, ºi a vãzut pe cele
ce nu se vedeau, ºi pe care omul le-a vãzut ºi le-a pus nume.
ªi iatã tainã nevãzutã, cã ºi la sfârºit lucrez cele ce nu se vãd,
cã nu are cine sã vadã când lucrez, ºi de aceea îl fac pe om ca
sã vadã cele ce nu se vãd. De aceea am grãit Eu þie, Israele,
în cartea Mea cu tine ºi am zis: «Sã nu te pierzi, Israele, cã
vine ce n-ai vãzut de când te-ai nãscut; vine facerea pãmân-
tului ºi a raiului ºi a Noului Ierusalim, care nu sunt încã pe
pãmânt». Aºa grãiam Eu la începutul lucrãrii Mele cu tine,
Ierusalime de azi, ºi îþi ziceam despre cãrturarii ºi fariseii cei
aºezaþi la colþul strãzii ca sã te opreascã pe tine sã nu vii la
Mine, ºi iatã, nu te-am minþit, ºi pe toate þi le-am spus mai
dinainte, iar cuvântul Meu este adevãr. 

Cuvântul cel de la sfârºit este ca ºi la început, este fa-
cerea pãmântului ºi a raiului ºi a Ierusalimului nou, care erau
la început. La sfârºit iarãºi este facere: «cer nou ºi pãmânt
nou în care va domni dreptatea ºi pacea», aºa cum scriu fã-
gãduinþele Scripturii care spun: «Eu voi face ceruri noi ºi pã-
mânt nou, ºi nimeni nu-ºi va mai aduce aminte de cele tre-
cute, iar cerul nou ºi pãmântul nou vor rãmâne înaintea Mea,
ºi seminþia voastrã ºi numele vostru va dãinui pe veci». ªi
dacã aºa scrie în Scripturi, iatã, cerul ºi pãmântul trec, ºi cu-
vintele Mele se împlinesc cu cerul cel nou ºi cu pãmântul cel
nou ºi cu poporul Meu, care va dãinui pe veci, potrivit fã-
gãduinþelor Mele, potrivit Scripturilor, mãi Israele. ªi dacã
M-am nãscut Fiu al Omului acum douã mii de ani, ºi dacã
Tatãl Meu a nãscut-o la cuvântul Meu pe România odatã cu
Mine, ºi dacã Eu trebuia sã am un popor la sfârºit ca sã vin la
el cuvânt, iatã, în România Mi-am aºternut iesle ºi Mã fac în
ea cuvânt de facere nouã, ca ºi la început facere. La început
toate s-au închegat la cuvântul Meu, ºi nu se putea sã se lu-
creze altfel la sfârºit, nu se putea sã nu se lucreze ºi la sfârºit,
cãci am spus: «Eu sunt Alfa ºi Omega», Eu sunt la început ºi
la sfârºit Cuvântul lui Dumnezeu, cãci toate se fac prin cu-
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vânt, ºi fãrã cuvânt nimic nu se face. Sã ºtii, poporul Meu, cã
fãrã cuvânt nimic nu se face. Cuvântul este Cel ce Se face, ºi
Domnul este Cuvântul, ºi El Se face în toate câte vor fi, ºi
toate vor fi El, ºi omul n-a ºtiut sã-L vadã pe Dumnezeu în
cele ce au fost fãcute prin cuvânt. Omul a crezut cã Dumne-
zeu este altceva decât facerea Lui, facerea în care El era, pre-
cum ºi în om era. Dar omul neascultând n-a mai ºtiut, a înce-
tat sã mai ºtie, ºi de aceea am spus omului: «Omule, nu-L vei
gãsi pe Dumnezeu decât în tine, dacã-L vei aºeza în tine». 

O, Ierusalime, pãmântul României poartã pe el taina
cea dintru început, cuvântul Meu cel fãcãtor. De ce poartã pe
el aceastã tainã? Pentru cã România este pãmântul Meu ales
ºi neamul Meu ales din nou. ªi de ce am ales Eu acest pã-
mânt? O, nu l-am ales. El era pãmânt ales, ºi am aºezat pe el
neam ales, nãscut odatã cu Mine, închegat la cuvântul Meu,
cãci am trimis pe unsul Meu ca sã punã peste acest pãmânt
semnul Meu, pãmânt ales cu semn pe el ºi om nãscut din
Mine, neam al Meu, nãscut din cuvântul Meu, din creºtin nãs-
cut, duh ºi trup, om încreºtinat de creºtin, de unsul Meu, de
apostolul Meu cel întâi chemat. 

E praznic de sfânt Andrei în mijlocul tãu, Ierusalime,
popor al prãznuirii cerului pe pãmânt, cãci Eu sunt cu sfinþii
în venirea Mea la tine. Andrei, apostolul Meu, binecuvinteazã
pe România. Din Mine binecuvinteazã apostolul Meu: 

– DD in Tine, Doamne, Ierusalimul cel de sus,
cãci în Tine se odihnesc toþi sfinþii Tãi,

Doamne. ªi dacã Tu eºti cu împãrãþia cuvântului Tãu în Ro-
mânia, sfinþii Tãi cu Tine sunt, ºi se adunã la praznicul Tãu,
la cuvântul Tãu, Doamne, ºi grãiesc sfinþii din Tine ºi Te mãr-
turisesc din România, neam ales pe pãmânt ales, ales dintru
început, Doamne, pecetluit dintru început ca sã fie ales spre
întocmirea plinirii vremilor, ca toate sã fie iarãºi întru Tine,
cele din ceruri ºi cele de pe pãmânt, toate în Tine. 

Binecuvântat sã fii, Doamne, Cel ce eºti, Cel ce erai ºi
Cel ce vii, cã ai ales neamul român mai înainte de întemeierea
lumii mai înainte rânduindu-l în a Ta iubire, ca sã fie fiu al
Tãu, potrivit sfatului voii Tale, spre lauda mãririi Tale, Doam-
ne, ca toate sã fie iarãºi întru Tine, cele din ceruri cu cele de
pe pãmânt, toate întru Tine, cãci în þara Ta reginã ai unit pe
cele din ceruri cu cele de pe pãmânt, s-a unit cerul cu pãmân-
tul în România, þara Ta reginã, þara Ta mireasã, þarã cu Rege,
o, Rege cu reginã, Rege cu mireasã! Nimeni nu ºtie de ajuns
taina pãmântului ales în care ai venit cuvânt la sfârºit, Tu, Cel
ce eºti Alfa ºi Omega. Nu înþelege omul lucrarea cuvântului
Tãu în România, facerea Ta cea nouã, lucrarea Ta de facere,
cuvântul Tãu, Doamne. Eu am fost trimisul Tãu, ca sã pun
numele Tãu ºi viaþa Ta peste neamul român, ºi nu ºtiam atunci
ce este acest pãmânt, dar acum mã închin Þie în el ºi îl sãrut,
cã atunci nu ºtiam, nu-i ºtiam taina lui cea dintru început. El
era taina Ta, venirea Ta, cuvântul Tãu, ieslea Ta în care Te faci
cuvânt la sfârºit precum erai la început. Mã închin ºi sãrut
acest pãmânt precum Tu îl sãruþi mereu cu cel mai dulce
cuvânt, cã Tu când ai lucrat cuvântul pentru facerea cerului ºi
a pãmântului, aºa ai zis: «Sã fie o tãrie în mijlocul apelor,
care sã despartã apele de ape», ºi aºa a fost, precum a fost
cuvântul Tãu. ªi s-a fãcut tãria cerului, ºi a despãrþit apele de
dedesubtul tãriei ºi de deasupra tãriei, ºi tãria ai numit-o cer.
ªi ai zis sã se adune apele de sub cer la un loc ºi sã se iveascã
uscatul, ºi s-a ivit ºi l-ai numit pãmânt. Iar când uscatul s-a
ivit din apã, primul uscat a fost pãmântul român, primul ieºit
din apã, ºi din el ai luat pãmânt când l-ai fãcut pe om. ªi i-ai
zidit omului o grãdinã spre rãsãrit ºi l-ai aºezat în ea, ºi ai

numit fericire grãdina aceea, fericirea omului ai numit-o,
grãdina fericirii, precum omul are casã ºi grãdinã. Când Noe
a dat drumul porumbelului ca sã aducã semnul împãcãrii,
ramura de mãslin, tot aºa a fost. Pãmântul acesta a fost primul
uscat care s-a ivit din apã dupã ce a trecut potopul cu apã,
prima oazã verde a fost, ºi din ea a rupt porumbelul ramura
verde ºi a zburat cu ea la Noe.

O, Doamne, Tu Te-ai fãcut cuvânt pe pãmântul împã-
cãrii, ºi ai împãcat pe om cu Tine. Cuvântul Tãu a fãcut îm-
pãcarea, cãci el este fãcãtor, ºi pe pãmântul acesta trebuie sã
faci om nou, nãscut din cuvântul Tãu, cãci Tu eºti Cuvântul.
România este pãmântul în care se naºte omul cel nou, omul
cel din cer, cãci Tu Te naºti din Tine cuvânt în România, ºi din
cuvântul Tãu se naºte om nou, om nãscut de sus, cãci Tu eºti
de sus. O, Doamne, când pãmântul acesta a primit pe el nea-
mul care este ºi azi pe el, Tatãl a binecuvântat neamul acesta
ºi a zis sã fie fiul Lui, fiul Tãu sã fie, fiul cuvântului Tãu, la
începutul ºi la sfârºitul lucrului Tãu cu el. A trimis Tatãl pe
Melchisedec ºi l-a binecuvântat întru Tine, Doamne, Fiule al
Tatãlui. A binecuvântat Tatãl acest pãmânt, dupã rânduiala lui
Melchisedec l-a binecuvântat, ºi apoi eu am venit trimis al
Tãu, mãrturisitor al Tãu, ºi Te-am dat pe Tine neamului ro-
mân ºi l-am fãcut neam cu Tine prin pâine ºi vin, prin Trupul
ºi Sângele Tãu pe care Tu l-ai lãsat la ai Tãi, ºi rãmãºiþa lui
Israel s-a fãcut neam cu românul, ºi toþi suntem un neam.
Neam al Tãu este cel ce crede în Tine, om plãmãdit la sfârºit,
cãci Tu eºti început ºi sfârºit.

Mã rog în Tine Tatãlui, mã rog pentru neamul român: 
Tatã bun, neamul român este neamul Fiului Tãu, nea-

mul Tãu, Tatã bun, cãci Tu prin Fiul Tãu ai fãcut cerul ºi pã-
mântul român când ai fãcut cerul ºi pãmântul. Mã rog Þie în
Fiul Tãu în Care Tu Te odihneºti cu lucrarea Ta. Iartã tot ce ai
sã-i ierþi neamului român, iartã-l pe cel mic, ºi prin el sã rãs-
cumperi neamul omenesc ºi sã-l faci din nou, sã faci neam
creºtinesc, care va dãinui în veci, Tatã bun, neam de viþã nouã
ºi neveºtejitã, ºi din el ridicã preoþie sfântã ºi curatã, popor
agonisit prin lucrarea Ta, prin truda Ta în Fiul Tãu. ªi sã fie
Fiul Tãu odihnit în om, ºi sã faci din neamul român neam
creºtin, închinãtor adevãrat în duh ºi în adevãr. Sã fie Fiul Tãu
duh ºi adevãr în omul român, cuvânt ºi trup sã fie în neamul
român, pe pãmântul român, pãmânt ales, pãmânt al strãluciri-
lor cuvântului Tãu, dupã cum scrie în prooroci despre þara
strãlucirilor pe pãmânt. 

Iar Tu, Fiule al Tatãlui, Mire trimis din cer pe pãmânt,
sã fii Pãstor bun, sã fii cuvânt dulce ºi sã pãstoreºti de pe tro-
nul slavei Tale neamurile pãmântului, sã le pãstoreºti cu toiag
de fier, cu cuvântul Tãu cel veºnic, Doamne, cãci România
este tronul cuvântului Tãu, ºi din tronul Tãu curge râul vieþii,
cuvântul lui Dumnezeu peste pãmânt. O, Tu Te faci carte pe
pãmânt, Doamne, ºi minune mare este taina aceasta, cartea
aceasta, carte din cer pe pãmânt, carte coborâtã din cer peste
cei fãrã de carte, peste omul fãrã de minte, Doamne, carte din
cer pe pãmânt, ca sã o ia omul în el ºi sã aibã minte, sã aibã
carte omul, Doamne, sã Te aibã pe Tine, cãci Te faci carte ºi
Te împarþi pe pãmânt. Sfinþii Tãi sunt în venirea Ta. În cartea
Ta cu Tine sunt sfinþii Tãi. 

O, fiicã Românie, sã fii fecioarã neprihãnitã, precum
am fost eu. Sã te naºti mereu, mereu fecioarã, mereu din cu-
vânt sã te naºti, cãci harul Domnului peste tine a rãsãrit, þarã
reginã, þarã mireasã, cea dintâi pe pãmânt! Domnul S-a nãs-
cut trup în neamul lui Israel, cel ce a rãstignit pe Domnul, ºi
din poporul rãstignitor s-a ridicat o rãmãºiþã aleasã prin har ca
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sã fie mijlocitoare pentru neamul rãstignitor. Dar în tine, po-
por român, Domnul S-a nãscut cuvânt, ca sã facã din tine
neam luminãtor al lumii, mãrturisitor de luminã, precum Ioan
mãrturisea luminã pe Hristos. Tu eºti pãmântul care strãlu-
ceºte, cã iatã, Domnul este strãlucire în tine, cãci cuvântul lui
Dumnezeu în tine este strãlucirea ta, þarã Românie. O, în tine
este soare, în tine este Domnul cuvânt, Domnul, soare strãlu-
citor, de ºapte ori strãlucitor. De aceea eºti tu þarã a strãluci-
rilor; Domnul strãluceºte cuvânt din tine, ºi tu eºti, ºi cine te
iubeºte, dupã dreptate te iubeºte. Vino, iubito, spre facere de
veac nou peste pãmânt! Vino, cã am venit atunci ºi þi-am fost
naº în ziua ta de logodnã, ºi iatã, iar sunt cu tine din Domnul,
Ierusalimul cel de sus, ca sã-þi fiu naº în ziua ta de nuntã,
alãturi de Verginica, trâmbiþa care anunþã nunta de veac nou.
Vino spre nunta veºnicã, þarã mireasã, þarã reginã între þãri,
cãci Tu, Doamne, aºa ai binevoit ºi mare este taina Ta în nea-
mul acesta pe pãmântul român. 

O, slavã Þie, Cel ce ai fãcut cerul ºi pãmântul la înce-
put ºi la sfârºit, cãci Tu eºti Alfa ºi Omega ºi lucrezi la sfârºit
ca la început. Slavã Þie, Cel ce ai fãcut cerul ºi pãmântul ro-
mân spre slava cuvântului Tãu peste pãmânt, Doamne, cãci
sfinþii Tãi Îþi dau slavã din România, pãmântul strãlucirilor
Tale, iar seminþia lui va fi ca stelele cerului înaintea Ta, om
nou înaintea Ta, Doamne. Amin. 

– OO,fericit eºti, apostolul Meu care M-ai vãzut
ºi M-ai iubit ºi M-ai urmat de atunci ºi

pânã acum! Dar mai fericiþi sunt cei ce nu Mã vãd ºi Mã iu-
besc ºi Mã cred ºi Mã urmeazã crezând în cuvântul Meu. Fe-
riciþi sunteþi voi, cei ce M-aþi vãzut ºi M-aþi crezut, dar mai
fericiþi sunt cei ce cred în cuvântul Meu, în Pãstorul Cel
învãluit de taina Sa, cãci þara românã a avut peste ea ungere
de Duh Sfânt, ºi Duhul Sfânt a vestit în ea pildele împãrãþiei
cerurilor, care vor fi adevãr în ea, cãci Eu aºa am spus: «Vo-
iesc sã fac din voi poveste adevãratã, fii ai lui Israel, fiilor ro-
mâni din români, ca sã fiþi, fiilor, sã fiþi adevãraþi, sã fiþi cu
adevãrat», ºi cel tare sã fie, din locul lui cel tare, ºi cel slab
sã fie, din locul lui cel slab, dar sã fie, cãci fericiþi sunt cei ce
cred ºi cei ce vor crede prin mãrturisirea celor credincioºi, ºi
vor fi ºi vor crede, aºa cum în Israel cei slabi ai lui cred prin
lucrarea celor credincioºi din el, cãci cei credincioºi lucreazã,
iar cei slabi cu lucrul lor cred prin lucrarea celor credincioºi
din Israel; cred cei slabi, cred în Dumnezeul celor credincioºi.
Amin. Cred cei slabi, cred, ºi se aºeazã jertfã de iubire, aºa
cum îi învaþã cei credincioºi, aºa cum cuvântul Meu se face
hranã spre viaþã veºnicã, spre împlinirea sfinþeniei în omul
cel credincios. 

Israele, Israele, cel slab în tine se face iubire împlinitã
prin lucrarea celui credincios din tine, poporul Meu. Cel cre-
dincios este tare ºi lucreazã cuvânt din cuvânt, ºi cuvântul
este tare în loc tare, iar cel slab împlineºte învãþãtura prin cel
credincios care lucreazã; cel slab împlineºte prin iubire ºi prin
ascultare de cel credincios, cãci cel credincios ascultã de
Dumnezeu, ºi Domnul îi încredinþeazã cãmãrile tainelor Sale
ca sã le lucreze pe pãmânt, ºi sã fie Domnul pe pãmânt cu ai
Sãi, cu prietenii Sãi sã fie.

Mã fac praznic în tine, Ierusalime; praznic de sfinþi ºi
de îngeri. Mã fac mângâiere peste tine. Mã fac înþelepciune
de tainã peste tine, cãci sfinþii Mei mãrturisesc pe Domnul
lor, mãrturisesc tainele cerului, mãrturisesc pe Cel ce este. De
aceea mereu þi-am spus: «Creºti, copile, creºti!», mereu þi-am
spus sã creºti, cã iatã, tainele lui Dumnezeu sunt mari, ºi tu
eºti tainã mare, poporul Meu iubit. O, taina ta e mare, ºi tu nu

creºti odatã cu ea. Creºti, copile, creºti! Ascultã-Mã, ºi creºti
ascultându-Mã, cãci ascultarea te creºte ºi te umple de înþe-
lepciunea tainelor, cãci scris este cã muþii vor vorbi, ºi orbii
vor vedea, ºi ologii vor merge, ºi surzii vor auzi. Creºti, copi-
le, creºti, cã Dumnezeu îþi spune sã creºti. Creºti, cã la cuvân-
tul Meu toate se întocmesc, ºi cresc, ºi sunt. Creºti, fiule ro-
mân, creºti, tatã, creºti! Creºti prin lucrarea celor credincioºi,
creºti, cã ai ploaie peste semãnãturã! Creºti, cã ai soare!
Creºti, fiule român, ºi vino la izvor ºi te fã poporul Meu, cã
vin cu izvorul la tine ºi îþi dau sã bei din apa Mea. 

Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu Fiul Omului,
Care ªi-a zidit cuvântul pe stânca cea dintâi care rãsare din
apã ºi din foc nevãtãmatã, ºi pe care omul o alege ca sã facã
pe ea suire ºi coborâre a îngerilor între cer ºi pãmânt, spre
vestirea plinirii vremilor întru aºezare de veac nou, nestricã-
cios între cer ºi pãmânt. Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu
tine, poporul Meu, cãci tu eºti pe pãmântul român împãrãþie
a cuvântului Meu care împãrãþeºte ºi pãstoreºte vestindu-Mã
Împãrat al fãpturii, Domn adevãrat în cer ºi pe pãmânt. Amin,
amin, amin. 

30 noiembrie/13 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului 

Cerul în sãrbãtoare cu poporul Domnului. Lucrarea dragostei
este nedespãrþirea de Dumnezeu. 

TT rec cu tine din sãrbãtoare în sãrbãtoare, fiule
Israele. O, ºi va veni clipa, mãi fiule scump, sã

nu ne mai despãrþim, dar mai am de lucrat peste tine multã
dragoste. Am de lucrat, Israele tatã, cã þie îþi mai trebuie mult
ca sã ai dragoste multã, ºi ca sã spun ºi peste tine cã mult ai
iubit ºi mult þi se iartã. Vin cu har peste tine, cã voiesc sã ai
har mare, poporul Meu. Harul Meu ºi pacea Mea sã fie mult
peste tine, Israele binecuvântat. Vin, ºi intru cu Verginica în
cartea ei, ºi Eu grãiesc întâi. Eu sunt calea, ºi pe aceastã cale
vin sfinþii cu Mine la tine ºi se fac sãrbãtoare în tine. 

O, ce frumoasã zi de serbare! Ce frumos serbeazã sfin-
þii ºi îngerii pe Verginica! Azi e zi de praznic, mãi Israele mãi,
e zi de hram pentru ieslea cuvântului Meu, e zi de dragoste
din cer peste tine, copilul Meu Israel, dar mai am de lucrat
multã dragoste cu tine ca sã ai atât cât Îmi va fi Mie de ajuns,
ºi ca sã pot spune apoi cã mult ai iubit ºi mult þi se iartã. Oare,
ºtii tu ce vrea sã spunã Scriptura care grãieºte din Mine ºi zice
cã «dragostea acoperã mulþime de pãcate»? O, ce frumos ar
fi sã ºtii sã rãspunzi cu dragoste la întrebarea Mea, ca sã rãs-
punzi frumos ºi sã-i priascã dragostei rãspunsul tãu! Azi e zi
de dragoste, fiule scump. Râu de dragoste se revarsã cu sãr-
bãtoare peste tine, cã ai nevoie de încã multã dragoste, dar sã
fii umilit la auzul acestui cuvânt, cã mare este acest cuvânt: ai
nevoie de multã dragoste. Poate tu, de mic ce eºti sau poate
de mare cum te simþi prin dragostea Mea, poate tu vei zice cã
ai nevoie de multã dragoste de la Mine peste tine. O, iatã, nu
voiesc sã te supãr, cã e sãrbãtoare de dragoste a Mea peste ti-
ne, dar te învãþ sã înþelegi taina cuvântului Meu. Israele, Is-
raele, ai nevoie de dragoste de Dumnezeu, cã Eu am de ajun-
sã dragoste de tine, mãi tatã. Am Eu nevoie de dragostea ta.
Eu sunt lipsit de dragostea ta, nu tu de dragostea Mea. E zi de
dragoste a Mea peste tine, cã Eu sunt Învãþãtorul tãu, iar tu
eºti cel ce asculþi glasul Meu. Dar cine este cel ce ascultã?
Oare, este cel ce aude glasul Meu? 

Fiule, fiule, ce frumoasã a fost povestea dragostei Mele
cu tine! O, a ajuns de poveste dragostea Mea cu tine. A mers
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vestea ºi povestea de la margini la margini despre dragostea
lui Dumnezeu cu tine. Ca în poveste a fost povestea dragostei
Mele cu tine, poveste adevãratã precum Eu sunt de adevãrat,
duh ºi adevãr sunt, veste ºi poveste adevãratã cu tine, Israele.
Petrec cu tine ca în poveste, fiule iubit, cãci Eu sunt Duhul lui
Dumnezeu, ºi tu eºti cel ce asculþi glasul Meu, ca în povestea
pe care o auzi ºi nu o vezi, o auzi ºi crezi în ea ºi o vezi cre-
zând ºi te umpli de dragoste. Þi-am pus pe braþe cartea Mea
de poveste între Mine ºi tine, ºi iatã, scriu în ea mereu, Mã
scriu tot mai frumos în ea, ca sã asculþi glasul Meu ºi sã Mã
iubeºti, cãci Eu sunt adevãrat cu tine, ºi cine M-ar putea des-
pãrþi de dragostea Mea de tine? Voiesc, copile scump, sã fii ºi
tu adevãrat cu Mine, sã fii tot, aºa voiesc, ºi atunci va fi sã pot
cu tot adevãrul sã spun cã mult ai iubit ºi mult þi se iartã. Ce
frumos este omul care ºtie ce dragoste sã aibã ca sã aibã dra-
goste! Dragoste are cel ce se dãruieºte pe sine cu totul lui
Dumnezeu ºi altora. Dragoste are cel care face voia lui Dum-
nezeu ºi a altora. Nu cel ce se þine pentru sine, nu cel ce frân-
ge voia celuilalt ca el, nu acela are dragoste. Voia celuilalt e
dragostea ta, dragoste adevãratã în tine. Fiii lui Dumnezeu ca-
re fac voia lui Dumnezeu ºi a unii altora, aceea este dragoste. 

Am pe fiii ieslei Mele, trimiºi ai Mei, Israele, îi am ai
dragostei. Ei lucreazã voia Mea ºi voia ta, nu voia lor. I-am
învãþat ca un învãþãtor, ºi ei au ascultat glasul Meu ºi au fãcut
din el dragoste împlinitã ºi Mi-o dau Mie ºi þie, ºi se dau cu
totul, nu în parte, ºi de aceea când le spun lor, îþi spun ºi þie,
fiule Israele: iertate sã-þi fie greºalele tale, Israele, poporul
Meu. Fiii ieslei Mele mult iubesc ºi mult þi se iartã þie, po-
porul Meu, prin cei ce au dragoste, cã voiesc sã fii ºi tu ade-
vãrat cu Mine, sã fii tot, aºa voiesc sã fii cu Mine, tu, cel ce
eºti poporul Meu, poporul cel iubit de Dumnezeu. Iatã, mãi
Israele, ce este Scriptura care spune cã «dragostea acoperã
mulþime de pãcate». Dragostea ta de Dumnezeu te ajutã sã nu
mai ai dragoste de pãcate, sã nu mai faci pãcate te ajutã, sã
acoperi cu dragoste de Dumnezeu vremea ta, mintea ta, inima
ta, ºi sã nu mai ai cu ce face altceva. ªi ce mai înseamnã
aceastã Scripturã? O, e mare Scriptura aceasta, ºi tu trebuie sã
fii adevãrat cu Mine, sã fii tot, aºa voiesc, cã dragostea aco-
perã mulþimea pãcatelor, fiule, ºi te face ºi pe tine sã ierþi cum
îþi iert Eu þie când Mã iubeºti cu dragostea ta. 

E zi de hram sfânt, e zi de dragoste din cer peste tine,
copilul Meu Israel, dar mai am de lucrat multã dragoste cu
tine ca sã ai atât cât Îmi va fi Mie de ajuns ºi sã spun cã mult
iubeºti ºi mult þi se iartã. E Verginica dragoste peste tine ºi are
în tine serbare de dragoste. E iubitã de tot cerul Verginica. Ea
s-a fãcut cu Mine ºi cu tine veste ºi poveste de la o margine
la alta a cerurilor, mãi Israele mãi; veste ºi poveste adevãratã
în cer ºi pe pãmânt. Ea a fost dragostea Mea pentru tine, cu-
vântul dragostei Mele peste tine a fost ea, ºi iatã, ea este din
Mine dragoste peste tine, copilul Meu Israel. 

– OO,Domnul meu, cine mã va despãrþi pe mine
de dragostea de Israel? Oare, puþina lui

dragoste de Tine mã va despãrþi de el? O, puþina lui dragoste
de Tine mã va face mai mare dragoste peste el, ca sã-l pãsto-
resc cu hranã de dragoste, ºi el sã mãnânce ºi sã creascã dra-
goste pentru Tine, Doamne, cã Tu de ºapte mii de ani aºtepþi,
aºtepþi cu dragoste, aºtepþi în fãpturi descoperirea fiilor lui
Dumnezeu, fiilor dragostei de Dumnezeu, Doamne. Mã fac
hranã dulce din Tine ºi îi dau celui mic cea mai dulce hranã,
ca sã-Þi fie dulce cel mic, precum Îþi ºi este, cã Tu aºa voieºti.
Mã dau cuvânt fiilor lui Israel ca sã-i învãþ sã Te iubeascã atât
cât Tu îi iubeºti, cã Tu aºa voieºti. Dar, oare, poate omul aºa

ceva? Aºa ceva poate fiul din Israel, cã Tu eºti Cel ce poþi în
fiii Tãi care Te voiesc pe Tine cu totul în ei, cãci dragostea
acoperã sumedenie de pãcate, Doamne, ºi fiii lui Israel vor
putea, vor putea nemaipãcãtuind. Eu m-am fãcut dragoste
pentru Tine, Doamne, ºi pentru Israel, ºi am putut dacã am
voit, cãci cel necãjit Te iubeºte, Doamne, Te iubeºte cel ce su-
ferã. Eu am suferit pentru Tine ºi pentru Israel, ºi nimeni nu
m-a despãrþit de dragostea de Tine ºi de Israel. Dar iatã, pe fiii
lui Israel îi desparte nedragostea, puþina lor dragoste de Tine
îi desparte, Doamne, ºi vin cu serbare de dragoste sã-i aºez
înaintea Ta, ca sã-i ierþi când ei nu ºtiu cum sã Te iubeascã,
fiindcã cel ce iubeºte iartã, iartã iubind. 

O, mãi Israele mãi, nu poþi sã ierþi urând, ºi poþi ierta
iubind, cãci numai cel ce iubeºte iartã, iar iertarea înseamnã
sã-l iubeºti pe cel ce-l ierþi ºi sã-l dai lui Dumnezeu curat,
iertat sã-l dai, ºi unul pe altul sã se dea lui Dumnezeu cei ce
se iartã, cãci scris este: «Câte se iartã pe pãmânt sunt iertate
în cer, ºi câte nu se iartã pe pãmânt nu sunt iertate în cer».
Dacã-l ierþi pe cel ce þi-a greºit, nu-i de ajuns. Dacã te iartã
cel cãruia i-ai greºit, nu-i de ajuns, fiule mic, nu-i de ajuns,
mãi Israele mãi, cãci scris este: «Dragostea este cea care
acoperã pãcatele», iar în tine, Israele, iertarea nu este dra-
goste. Cine are pe Dumnezeu în el, acela iartã iubind, fiule.
Cine nu are pe Dumnezeu în el, acela iartã în parte, iartã
mândrindu-se, iartã cârtind, iartã de ochii celorlalþi, iartã
urând, fiule, cãci el aºa poate, fiindcã fãrã Dumnezeu în el aºa
poate el. 

Sã ºtii, mãi Israele mãi, sã ºtii, ºi mereu sã ºtii cã
iertarea înseamnã sã-l iubeºti pe cel ce-l ierþi ºi sã-l dai lui
Dumnezeu curat, iertat sã-l dai. Nu-i de ajuns sã ierþi, nu-i de
ajuns, fiule, ci trebuie sã mergi mai departe cu lucrul cel bun.
Ai de lucru apoi lucrul dragostei care acoperã drumul pãcate-
lor fratelui iertat ºi drumul pãcatelor tale, cãci cel ce þi-a gre-
ºit, nu e numai el vina; eºti ºi tu, nu e numai el, ºi aºa e dra-
gostea. Nu-i lãsa numai lui. Ia ºi tu, cã ºi tu eºti dacã el þi-a
greºit. Þi-a greºit þie, eºti ºi tu. Vezi cum eºti, vezi cum de
þi-a greºit, vezi unde este cuibul cel ascuns al greºalei, vezi,
ºi de la dragostea ta se va acoperi greºeala. Dacã þi-a greºit
þie, eºti ºi tu, cãci þie þi-a greºit, iar cel ce îþi greºeºte îºi gre-
ºeºte ºi lui, ºi de aceea þi-am spus: nu-i de ajuns sã-l ierþi pe
cel ce þi-a greºit, nu-i de ajuns sã te ierte cel cãruia i-ai greºit,
cãci dragostea este cea care acoperã greºalele. Ai de lucrat
apoi dragoste, ai de lucrat pe Dumnezeu în tine ºi în el, în el
ºi în tine, ºi unul pe altul sã vã daþi lui Dumnezeu ºi sã vã
iubiþi unul pe altul în Dumnezeu, fiilor, cei ce iertaþi ºi cei ce
vi se iartã. 

O, Israele, Israele, nu-þi mai înmulþi greºalele. În-
mulþeºte-þi dragostea, mãi Israele mãi. Nu-þi mai înmulþi ier-
tarea. Înmulþeºte-þi dragostea, cãci dacã este greºealã, trebuie
sã fie ºi iertare, iar dacã este dragoste, nu mai are putere gre-
ºeala, mãi fiule Israele, ºi aºa vei ajunge dragoste, ºi dra-
gostea acoperã greºalele, ca sã nu aibã ele putere în om ºi
peste om. 

Ascultã, Israele, glasul meu. Dar cine este cel ce as-
cultã? Oare, este cel ce aude glasul meu? O, cel ce ascultã
glasul meu este cel ce se face dragoste frate pentru frate, cãci
dragoste are cel ce se dãruieºte pe sine cu totul lui Dumnezeu
ºi altora. Nu cel ce se þine pentru sine, nu cel ce frânge voia
celuilalt, nu acela are dragoste. Dragoste are cel care îl face
pe celãlalt sã facã voia lui Dumnezeu cu dragoste ºi prin cre-
dinþã sfântã. Dragoste are cel care vegheazã mereu peste cei
din jurul lui ca sã nu greºeascã lui Dumnezeu sau lui sau lo-
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ruºi. Aºa lucrare sã ai tu, mãi Israele mãi. Dragoste are cel ce
primeºte pe celãlalt ca sã-i spunã când greºeºte. 

O, fiilor, Domnul nu este ºi da ºi nu. Domnul este
numai da. Domnul voieºte de la voi sã fiþi numai da. Asta în-
seamnã dragoste, aºa precum este El. Voieºte Domnul sã as-
cultaþi ºi sã ziceþi „Da“ ºi sã faceþi adevãrat acest cuvânt. Sã
ziceþi „Nu“ numai la cele rele, ºi sã fiþi precauþi cu cuvintele
pe care le lucraþi între voi ºi peste voi, ca sã fie ca în Scriptu-
rã, fiilor: «Da al vostru sã fie da, ºi nu sã fie nu, ºi ce este mai
mult decât atât este de la diavolul».

Mãi Israele mãi, cearta de la diavol este, ºi face mân-
drie, ºi face urã, ºi face dezbinare în trupul lui Hristos, cãci
biserica lui Hristos este trupul Domnului, fiilor, mãdulare ale
lui Hristos sunt fiii bisericii. Acesta este darul pe care vi-l dau
în ziua de prãznuire a mea. Darul dragostei vi-l dau, ca sã aveþi
dragoste de Dumnezeu, ºi unii pe alþii sã vã daþi Domnului; pe
voi înºivã ºi unii pe alþii mereu, mereu, mãi fiilor. Iubiþi-vã
unii pe alþii precum vã iubesc eu. Iubirea suferã, iubirea nu se
plânge, nu se ascunde în sine. Ea nu rãneºte, ea nu se împotri-
veºte, ea este facerea lui Dumnezeu în om. Adunaþi-vã mereu
cu iubire ºi daþi-vã unii pe alþii lui Dumnezeu, fiilor. 

Ascultã, Israele, glasul meu ºi ia aminte la învãþãtura
mea. Ascultã de cei ce vegheazã peste tine, dar de copiii grã-
dinii Domnului sã asculþi cu mare ascultare, cã dacã de ei nu
asculþi, de Dumnezeu nu asculþi, cã zice Domnul: «Cine nu
vã primeºte pe voi, pe Mine nu Mã primeºte, iar cel ce ascul-
tã primeºte ºi ascultã împlinind». Îi vãd mereu strãpunºi de
împotrivirile lui Israel; îi vãd când ºi când învinºi în cuvântul
lor peste voi; îi vãd adesea biruiþi, mãi Israele mãi. ªi dacã ei
stau biruiþi, tu cum mai stai? Îi vãd îndureraþi adesea, îi vãd
în poartã îndureraþi de cei ce nu se dãruiesc cu dragoste de
Dumnezeu ºi de ei. Îi vãd în Israel îndureraþi, îi vãd în ei în-
dureraþi, ºi nu se plâng împotriva nimãnui, ºi plâng în ei în-
dureraþi. Îi vãd luptând, îi vãd luptându-se cu fiii lui Israel ca
sã-i scoale când ei cad, ca sã-i îmblânzeascã pe cei din Israel
care se ridicã sã biruiascã adevãrul prin minciuna care vine de
la slãbiciune, de la ascundere, fiilor, cãci s-a sãturat cerul de
creºtin ascuns în sine. Am zis iarãºi acest cuvânt, pentru cã
l-am zis zadarnic când l-am zis. 

Cu dragoste îþi fac mustrare, Israele. De ce te ascunzi
în tine, fiule care te ascunzi? De ce te ascunzi în altul ºi îl faci
sã te ascundã în el cu ascunziºul tãu? De ce, copile, de ce faci
aºa? O, îþi mai trebuie mult ca sã ai dragoste ºi sã nu mai faci
aºa. Primeºte-mã cu dragoste când vin ºi te mustru, cã fericit
eºti dacã mã primeºti. Dacã mã primeºti, te vei însãnãtoºi.
Dacã nu mã primeºti, vei rãmâne bolnav ºi vei zace în tine
fãrã pace ºi vei suferi de lipsa dragostei, de lipsa ascultãrii,
mãi Israele mãi. Ascultã, Israele, glasul meu; ascultã-i pe cei
puºi în fruntea ta, turmã a lui Israel. Dar de cei ascultãtori în
grãdinã sã asculþi cu mare ascultare ºi sã nu zici „Nu“, cã-i
vãd strãpunºi de împotriviri, îi vãd învinºi în cuvântul rostit
de ei, îi vãd adesea biruiþi, mãi Israele mãi, ºi dacã ei stau bi-
ruiþi, tu cum mai stai? Tu, cel ce-i biruieºti în cuvânt, tu cum
mai stai? Mai stai când ei stau biruiþi? 

O, cine mã va despãrþi de dragostea de voi? Oare, pu-
þina voastrã dragoste? O, puþina ta dragoste mã face mai mare
dragoste peste tine, ca sã-mi fac loc cu Dumnezeu în tine,
Israele, ºi sã nu cazi din Dumnezeu, sã nu cazi fãrã dragoste.
Mãrturisiþi-vã pãcatele ca sã scãpaþi de sub vinã, ca sã scãpaþi
de ele, fiilor din Israel. Nu staþi învinuiþi. Ieºiþi de sub vinã.
Nu staþi ascunºi sub vinã, cã sub vinã staþi ascunºi dacã staþi
aºa. Oare, pãcatele sã vã despartã de dragostea de Dumne-

zeu? Domnul vi le iartã prin lepãdarea lor ºi prin rugãciune ºi
prin mãrturisire. Nu staþi ascunºi sub vinã, cã vina vã pedep-
seºte, mãi copii. Ieºiþi de sub vinã ºi pedepsiþi-o voi. Pedepsiþi
pãcatul din voi nemaifãcându-l, ºi veþi scãpa de vinã, ºi veþi
ºti dragostea. 

Mi-e dragostea arzând dupã tine ºi pentru tine, poporul
meu. O iau ºi o pun în fiii grãdinii mele, ºi în ei mã port dupã
tine, ºi ei mã simt înãuntrul lor când mã port arzând dupã voi.
Iatã, nimic nu mã poate despãrþi de dragostea de voi. Mã dau
vouã în dar. Luaþi-mã în voi, ca sã am eu în voi dragoste de
Dumnezeu, cãci þie, mãi Israele, îþi mai trebuie mult ca sã ai
dragoste ºi multã sã ai, fiindcã cel ce are mult, lucreazã mult,
iubind pe Dumnezeu ºi pe cei ce sunt ºi pe cei ce vor fi ai lui
Dumnezeu. Amin. 

Te rog pentru cuminþenie de inimã, Israele. Te rog pen-
tru minte sfântã, fiule. Te rog, mãi Israele, sã asculþi când þi
se cere sã asculþi. Te rog ºi iar te rog rugându-mã de tine sã
fii. Nu te mai supãra pe cel ce-þi greºeºte, ºi iartã-l, chiar dacã
nu vine la tine sã-þi cearã sã-l ierþi. Iartã greºalele greºiþilor,
mãi Israele mãi, ºi nu mai fã foc cu ele, cã te frigi în focul
acesta, tu, cel care faci foc cu greºalele greºiþilor. O, când tu
Îi greºeºti lui Dumnezeu, îþi greºeºte altul þie. Când tu îþi gre-
ºeºti þie, îþi greºeºte ºi altul, ºi aºa este rãdãcina greºalelor,
aºa ºi nu altfel, ºi de ce nu te umileºti, mãi Israele mãi?
Scoalã-te, fiule, scoalã-te în mijlocul fraþilor tãi ºi spune cã
rãdãcina greºalelor greºiþilor tãi este în tine. Scoalã-te ºi fã
dragoste în cei ce nu înþeleg cãrarea greºalelor care se nasc în
om ºi peste om. Ridicã-te ºi mãrturiseºte-te pe tine rãdãcinã a
greºalelor, ºi smulge-o ºi arunc-o în focul dragostei mãrturi-
site, ºi dragostea va acoperi pãcatele arzându-le în focul ei.
Amin. 

E zi de hram al grãdinii mele, e ziua mea cu grãdina
mea ºi cu cerul în ea, ºi Te rog, Doamne, mãreºte credinþa lui
Israel, mãreºte dragostea lui Israel, Doamne, ºi fã din cuvân-
tul meu de azi fãclie aprinsã pe masa lui Israel, în casa lui Is-
rael, între fii Ierusalimului nou, Doamne. E zi de dragoste, e
zi cu spor. Sã nu mai însereze aceastã zi, aceastã zi de dra-
goste, o, Doamne! Sã fie prãznuitã aceastã zi de dragoste în
Israel. Amin. 

– OO,Verginico, cine s-ar putea gãsi sã te des-
partã pe tine de dragostea de Israel? ªi

vom lucra mult, mãi tatã, cã lui Israel îi trebuie dragoste cum
nu s-a mai auzit aºa dragoste. O, dulce-þi este dragostea, Ver-
ginico, ºi scumpã a fost înaintea Mea suferinþa ta, dragostea
ta pentru Mine ºi pentru Israel, ºi cerul te fericeºte, tatã. 

Israele copilaºul Meu, cum sã te mai cuprind mai fru-
mos la sânul Meu ceresc? Cum sã te strâng mai dulce în mân-
gâierile Mele? Tu eºti fiul mângâierilor cereºti pe pãmânt. Tu
eºti plãmãdit din iubirea Mea ºi a lui Verginica. Tu eºti cel
întru care binevoiesc cu dragostea Mea de tine, cã mult te iu-
besc ºi mult þi se iartã prin cei ce Mã iubesc în tine, prin cei
ce binevoiesc întru Mine. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Varvara 

Domnul Se face veste nouã peste pãmânt. Muceniþa Varvara se
roagã Domnului pentru poporul mireasã. 

SSSS tau sfinþii cununi-cununi deasupra ta, grãdiniþã a
cuvântului Meu. Stau cete-cete apostolii ºi proo-

rocii, ierarhii ºi evangheliºtii, cuvioºii ºi cuvioasele, muce-
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nicii ºi muceniþele, temãtorii de Dumnezeu ºi drepþii, locui-
torii în pustie, mironosiþele ºi fecioarele. Stau sfinþii ºi îngerii
cununi-cununi deasupra ieslei cuvântului Meu, cãci cerul
prãznuieºte pe pãmânt, ºi zilele Domnului vin, ºi au venit, ºi
vor veni, precum scrie în Scripturi. 

Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi pace pe pã-
mânt! Cântã cerul sfinþilor ºi al îngerilor ºi slãvesc cuvântul
lui Dumnezeu. Slava Mea este deasupra ta, grãdiniþã a cuvân-
tului Meu. Pacea Mea este cu Mine în tine. Dorul Meu Mã
mistuie ºi Mã atrage mereu spre tine ºi Mi-e dor, ºi sfinþii sunt
cu dorul. Scoalã-te mereu întru întâmpinarea Mea, o, grãdi-
niþã de fii unºi! Scoalã-te, ºi aºa sã fii mereu, cã sfinþii sunt
cu slava Mea deasupra ta, ºi cuvântul Meu face cale sfinþilor,
cã Eu cu zecile de mii de sfinþi vin. Vin ºi Îmi pregãtesc vã-
zutã venirea, ºi mereu Îmi pregãtesc pe poporul cuvântului
Meu. Vã pregãtesc mereu pe voi, copii unºi în grãdinã, ºi vã
trimit mereu cu vestea Mea peste pãmânt, ca sã nu vin fãrã de
veste când vin, cã Eu Mã vestesc ºi vin. Amin. 

E sãrbãtoare de cer pe pãmânt, e serbare de veac nou,
de cer nou ºi de pãmânt nou ºi de om nou, nãscut din cuvântul
cel de sus. E sãrbãtoare la români, þara întoarcerii Mele la oa-
meni, ºi din care Mi-am luat un popor ca sã-l am curat ºi aºe-
zat înaintea glasului cuvântului Meu, care vine cu norii. Vin
la tine, Israele mic, luat din români ca sã fii poporul Meu. Vin
ºi Mã fac veste peste pãmânt, Mã fac cu tine veste ºi poveste,
poporul Meu. Mã fac veste nouã, ºi am cu Mine sfinþi ºi slavã
de îngeri, ºi tainele Mele sunt mari, ºi cuvântul Meu strãpun-
ge vãzduhul ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã
la apus. Pace þie, poporul Meu, cãci tu ai cuvântul Meu, tu cu-
noºti glasul Meu. Pace þie, ºi stai întru Mine veghind, cã mulþi
vor veni ºi vin în numele Meu, ºi pe mulþi vor amãgi, ºi mulþi
se vor sminti ºi se vor vinde, cãci fãrãdelegea e mare, ºi din
pricina ei iubirea de Dumnezeu se stinge, dar cei rãbdãtori
vor birui, cãci Evanghelia cuvântului Meu cel nou ºi vestea
împãrãþiei Mele se va vesti ºi povesti în toatã lumea spre
mãrturie, ºi apoi Eu vin vãzut, ºi toate se vor sfârºi, ºi Eu voi
fi, ºi mulþi vor fugi la munþi, cãci scris este: «Îngerii Mei vor
aduna pe cei aleºi de la o margine la alta a cerului, în sunet
de trâmbiþã, la glasul cuvântului Meu», ºi va fi ca în vremea
lui Noe, cã nimeni nu va ºti ziua aceea. Ca ºi atunci va fi, cãci
oamenii mâncau ºi beau ºi nunteau ºi n-au ºtiut pânã în ziua
urgiei. 

O, fericit eºti tu, Israele, slugã credincioasã, care stai
veghind înaintea Domnului tãu! Vegheazã, fiule Israele, ºi
stai întru venirea Mea, cã Eu vin. Fii atent mereu, cã se ridicã
mereu hristoºi mincinoºi ºi prooroci amãgitori, ºi vor da sem-
ne mari, ºi minuni mari vor face pentru amãgirea celor amã-
giþi ºi pentru încercarea credinþei tale, poporul Meu, dar tu sã
nu ieºi, sã nu crezi decât în Mine, Care vin ca fulgerul care
iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la apus. Tu sã fugi când auzi
de semne ºi de minuni, cã este scris în Scripturi cã vor fi spre
amãgirea multora. Tu sã fii umilit ºi smerit, fiule, cã oamenii
cei mincinoºi vor veni ºi vor fi slãviþi de oameni, ºi mulþi vor
umbla dupã ei, dar voi slavã de la oameni sã nu cãutaþi, aºa
cum am grãit Eu: «Cel ce cautã slava lui, acela vorbeºte de
la sine, nu de la Dumnezeu, iar cel ce cautã slava lui Dum-
nezeu, acela este de la Dumnezeu». Cei iubitori de slavã sunt
prooroci mincinoºi, cã ei nu ºtiu smerenia Mea ºi lucrarea
Mea. O, Israele, Eu nu caut slava Mea, ci a Celui ce M-a tri-
mis, ºi aºa sã lucrezi ºi tu, ºi sã te fereºti de oamenii slavei
deºarte, care n-au nimic din Mine. Tu sã veghezi ºi iar sã ve-
ghezi înaintea Mea vestindu-Mã pe Mine oamenilor, cãci Eu
sunt slava ta, Israele. Amin. 

Se desprinde din ceata muceniþelor Varvara muceniþa,
ca sã fie ea în cuvântul Meu. Ea e serbatã de cer. E ziua ei de
sobor între sfinþi, ºi se grãbesc sfinþii în venirea Mea la tine,
Israele copilul Meu, cãci a venit bucuria lor odatã cu venirea
Mea. Sfinþii se fac cuvânt din Mine peste tine, poporul Meu,
iar Eu le dau bucurie celor ce M-au iubit pe pãmânt. Amin. 

– OOOO,Mire preaiubit, fecioarele cerului Te iu-
besc în cer ºi pe pãmânt, Mire al fecioare-

lor, Care Te împarþi ºi nu Te desparþi. Eu pentru dragostea de
Tine am fost mucenicitã, cãci Te-am iubit ºi Te-am mãrturisit
Mire al fecioarelor, Mire al meu. Suferinþa chinurilor care
mi-au desfãcut trupul chinuit n-a fost mai mare ca iubirea
mea pentru Tine, cãci cine m-ar fi putut despãrþi de dragostea
de Tine, Mire drag, Mire al fecioarelor? O, nu mai ºtiu fecioa-
rele sã Te iubeascã, nu mai ºtiu fecioarele pe Cel iubit, pe cel
mai frumos între fiii oamenilor, cãci mulþi hristoºi mincinoºi
s-au sculat ºi amãgesc pe mulþi, ºi iubirea s-a stins. S-a împu-
þinat iubirea, o, Mire iubit. Fecioarele nu mai ºtiu iubirea ºi
n-o mai cautã, cã hristoºii mincinoºi Te-au acoperit pe Tine,
Cel adevãrat în cer ºi pe pãmânt. 

Sunt cu fecioarele din cer în venirea Ta, Doamne, ca sã
le spun fecioarelor ce este fecioria, cãci fecioria eºti Tu, Cel
iubit de inima fecioarelor, de dragostea fecioarelor. O, cã eu
am plâns dupã Tine pânã ce m-ai luat în cãmãrile nunþii, ºi
n-am iubit fericirea fãrã Tine, ºi am iubit despãrþirea de toate
ca sã mã dau Þie mireasã ºi sã nu Te pierd. 

O, fecioarelor, învãþaþi ce este cuvânt sfânt, zâmbet
sfânt, cuget sfânt, privire sfântã ºi inimã sfântã. Învãþaþi de la
Hristos, Mire veºnic. Învãþaþi iubirea cereascã în voi, ca sã
cunoascã oamenii iubirea, cã iubirea s-a stins, s-a împuþinat.
Aºa era ºi pe vremea mea. Nimeni nu mai iubea pe Domnul,
cãci oamenii aveau idoli, ºi toþi oamenii îºi slujeau loruºi, dar
m-am aprins ºi am luminat ca fãclia aprinsã în întuneric ºi am
vestit pe Cel iubit, pe Cel ce iubeºte din cer pe pãmânt, ºi oa-
menii m-au omorât, ºi Domnul m-a înviat, ºi am viaþã veºni-
cã. Omul nu are înþelepciune ca sã priceapã tainele lui Dum-
nezeu, viaþa veºnicã a omului credincios. Dar cum sã mai pri-
ceapã omul viaþa cea fãrã de moarte, care vine pe pãmânt din
cer ca sã se aºeze peste oameni? O, iubirea oamenilor s-a rã-
cit, ºi oamenii s-au sfârºit, cãci cel ce este, în Domnul este, ºi
altfel nu este, ºi se sfârºeºte, ºi oamenii nu mai sunt, ºi nimeni
nu ºtie taina omului cel fãcut de Dumnezeu la început ºi la
sfârºit. 

O, coboarã, Doamne, pe Duhul Sfânt peste oameni, ca
sã învieze oamenii! Mã rog pentru oameni, sã învieze oame-
nii ºi sã fie cu Tine, Domn al învierii. Mã rog în Tine pentru
þara românã, pentru neamul român, sã-i dai darul dragostei
sfinte, ca sã Te iubeascã neamul român aºa cum voieºti Tu sã
Te iubeascã. Mã rog în Tine pentru Israel cel român, pentru
poporul cuvântului Tãu, pentru fetele ºi feciorii poporului
Tãu, ca sã-i ai mireasã curatã la inimã ºi la iubire ºi la fire ºi
la bucurie, cã mare minune este aceastã brãþarã a iubirii cura-
te ca în cer, Doamne, ca în cer pe pãmânt, aºa cum Tu ai spus,
voia Ta din cer pe pãmânt. Sã Te iubeascã fecioarele, sã-Þi
cânte slavã întru cei de pe pãmânt Þie, Doamne, precum în
cer Þi se cântã, slavã în cer ºi pe pãmânt, ºi pace pe pãmânt
precum în cer, Doamne. 

Eu aºa mã rog în Tine, mã rog Þie din cununa fecioa-
relor muceniþe, ºi în toate fecioarele mã rog pentru învierea
Ta în om, pentru naºterea omului nou din Tine, Doamne, pen-
tru nuntã de veac nou, sfinþii din cer cu cei de pe pãmânt, în
bucurie de veac nou între cer ºi pãmânt. Stãm cununiþe ºi cete
stãm deasupra ieslei cuvântului Tãu. Slavã cuvântului Tãu,
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Doamne! Slavã Þie întru naºterea din nou a lumii la cuvântul
Tãu, Doamne! Cântã cerul sfinþilor ºi al îngerilor ºi slãvesc
cuvântul lui Dumnezeu, precum îngerii cântau deasupra ieslei
Domnului, Prunc venit prin Fecioarã. 

Pace þie, Israele mic, prunc mic, nãscut din Dumnezeu
la cuvântul Sãu, cãci a pruncilor este împãrãþia cerurilor care
vine la tine cu Domnul ºi cu sfinþii Sãi. Amin. 

– OOOO,înþeleaptã fecioarã, o, cât M-ai iubit! Ai
fost luminã din Luminã pe pãmânt, iar în

cer strãluceºti între fecioare ºi te bucuri cu sfinþii întru veni-
rea Mea, cã iatã, vin ºi gãtesc bucuria ºi plata celor vii care
au lucrat în via Mea. 

E sãrbãtoare de sfinþi în Israel pe pãmânt. Nimeni pe
pãmânt nu mai ºtie sã facã sãrbãtoare de sfinþi. Oamenii po-
menesc zile de sfinþi ºi slujesc idolilor în zilele sfinþilor. Oa-
menii se sãrbãtoresc pe ei în zilele sfinþilor, ºi oamenii beau
ºi mãnâncã ºi nuntesc ca în vremea lui Noe, dar cuvântul Meu
vine peste pãmânt ºi se face veste ºi vine. Precum fulgerul
iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la apus, aºa Se vesteºte pe
Sine Cuvântul lui Dumnezeu. 

Iar voi, fii ai cuvântului Meu, sã fiþi mereu de Mine bi-
necuvântaþi pentru ca sã staþi înaintea Mea ºi sã luaþi ºi sã daþi
cuvântul Meu oamenilor spre învierea celor credincioºi de pe
pãmânt. Vine cuvântul Meu sã facã pe pãmânt credinþã ca sã
gãsesc la venirea Mea, precum în tine am gãsit, Israele, po-
porul Meu cel credincios, cãci scris este: «Cel ce crede în
Mine, Tatãl Meu îl iubeºte, ºi vom veni la el, ºi vom face casã
la el, ºi vom cina cu el, ºi Ne vom arãta lui», cãci Tatãl în Mi-
ne este, ºi în venirea Mea este Tatãl, ºi vom face împãrãþia
Tatãlui ºi a Fiului ºi Sfântului Duh, împãrãþie binecuvântatã
din veac ºi pânã în veac. 

Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu omul care are
trei fii ºi al cãrui fiu mic vegheazã ºi stã treaz ca sã nu pãþeas-
cã ºi el ca fraþii lui cei mai dintâi, care n-au vegheat bine ºi
peste care au pãtruns tâlharii, iar cel mic ºi-a rostuit bine vre-
mea vegherii, ºi tâlharii venind au fost prinºi, ºi mãrul cel de
aur a fost pus pe masa tatãlui, spre bucuria tatãlui ºi a fiului
cel mic. 

Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu tine, fiule Is-
raele, fiule mic, fruct împlinit în credinþã, fruct pe masa Mea
precum Eu sunt pe masa ta, cãci unii pe alþii ne hrãnim la
masa iubirii cereºti pe pãmânt, masã de nuntã, masã de veac
nou, praznicul cerului pe pãmânt, cuvântul lui Dumnezeu,
hranã din cer pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

4/17 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Domnul e plin de dor dupã omul cel asemenea Lui, ca sã-I fie Lui
casã. Sfinþii mângâie pe poporul Domnului. 

EEEE u, fiilor, n-am pace în cer ºi pe pãmânt fãrã voi.
Voi sunteþi pacea Mea, cu voi Mã alin, cu voi Mã

bucur în dorul venirii Mele, cã Mi-e dor de lucrul mâinilor
Mele, Mi-e dor de om, mãi fiilor. Mi-e dor sã vinã omul spre
Mine, cã nu e bucurie mai mare în cer ca atunci când un om
fãrã Dumnezeu vine spre Mine sã Mã gãseascã ºi sã Mã ur-
meze. Eu pe voi v-am pus pe pãmânt cãrare a oamenilor spre
Dumnezeu. Eu pe voi v-am ales de sprijin, fiilor. Eu, fiilor,
n-am pace în cer ºi pe pãmânt fãrã voi. Fãrã voi n-am grai,
n-am cuvânt. Fãrã voi n-am pace, fiilor. ªi de ce n-am pace
fãrã voi? N-am pace pânã ce voi veni vãzut, cã iatã, îl strig
mereu pe om. Mereu, mereu Îmi fac cale spre oameni cu voi.

Voi sunteþi mâinile ºi picioarele Mele; cu voi umblu, cu voi
petrec, cu voi Mã scriu în cer ºi pe pãmânt, ºi n-am pace pânã
ce voi gãsi odihna Mea. Omul e odihna Mea, ºi Mi-e dor de
lucrul mâinilor Mele, Mi-e dor sã vinã omul spre Mine ºi sã
Mã urmeze precum voi M-aþi urmat, copilaºi ai grãdinii cu-
vântului Meu. O, cum aº putea sã mai am pace fãrã voi?
Nimeni nu voieºte sã se lepede de sine ºi sã Mã urmeze.
Oamenii vor cu Mine, dar ei nu ºtiu ce înseamnã sã fie omul
cu Dumnezeu. Nici un om nu mai ºtie cum sã fie omul cu
Dumnezeu. Mi-e dorul plin, Mi-e duhul tânjind pentru omul
cel fãcut dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Mi-e
plânsul durut, Mi-e dorul plângând dupã om, dar cu voi Mã
alin ºi Mã mângâi mângâindu-vã ºi înviindu-vã în dorul Meu.
O, cine mai are milã de Mine ca sã Mã dea oamenilor ºi sã-Mi
gãsesc în ei mângâierea pierdutã, odihna Mea cea dintâi? Mi-e
dor de tot neamul omenesc, dar în lucrul Meu cu voi Mã pierd
în voi, Mã ascund în voi cu dorul Meu, cã nu mai am unde
sã-Mi plec capul, nu mai am. Omul nu mai este casa Mea.
ªi-a vândut omul casa ºi grãdina, trupul ºi fericirea ºi le-a
vândut. Omul era casa Mea, ºi Mie nu-Mi trebuia casã fãcutã
de oameni. Ce fel de casã sã-Mi zideascã Mie oamenii care
Mi-au stricat casa ºi odihna Mea? Omul era sã fie casa Mea
ºi slava Mea, dupã chipul ºi asemãnarea Mea. 

O, fiilor, cum aº putea sã mai am pace fãrã voi? Unde
Mi-aº mai gãsi alinul, unde? Cine sã Mã audã? Cine sã Mã
cunoascã? Cui M-aº putea plânge pe pãmânt? Viaþa omului
trebuia sã fie viaþa Mea; trupul lui, casa Mea; lucrarea lui,
lucrarea Mea. O, fiilor, e pacea Mea cu voi ºi Mã mângâi cu
voi mângâindu-vã ºi înviindu-vã în dorul Meu. Luaþi cuvân-
tul Meu, luaþi mângâierea Mea ºi daþi-o oamenilor ca sã simtã
ei mângâierile Mele ºi sã-Mi cunoascã glasul.

O, poporul Meu, grãiesc þie, fiule, ca sã audã oamenii
glasul Meu ºi graiul Meu cu tine pe pãmânt. Ce ai face tu
dacã n-ai mai crede în Mine, în cuvântul Meu? Te-ai face ase-
menea oamenilor care nu mai ºtiu ce înseamnã sã fie omul cu
Dumnezeu. Te-ai face asemenea cu cei ce te învaþã cum sã fii,
cã oamenii lumii au învãþãtori, au preoþi, au profeþi, ºi duhul
lumii îi desparte de Mine, cã zice Scriptura: «Prietenia cu lu-
mea este vrãjmãºie cu Dumnezeu». Te-ai face vrãjmaº Mie
dacã te-ai despãrþi de cuvântul vieþii, fiule al poporului Meu.
O, tu sã nu te joci de-a statul cu Dumnezeu, de-a venitul ºi
de-a plecatul sã nu te joci tu, cel care stai cu Mine prin cre-
dinþa ta, prin iubirea ta. Cel ce se joacã de-a plecatul nu se
mai poate juca ºi de-a venitul înapoi la Mine ºi la tine, popo-
rul Meu, iubitul Meu popor. O, greu e de cel venit ºi plecat,
ºi va veni o vreme grea, o durere apãsãtoare peste cel ce n-a
ºtiut sã stea cu Dumnezeu, ºi mai mare durere ca aceea nici
n-a mai fost ºi nici nu va mai fi durere, durere fãrã mângâiere. 

O, fiule Israele, sã nu te joci cu Dumnezeu, sã nu-L în-
ºeli, sã nu-L minþi, sã nu-L pãrãseºti pe Cel ce este. Pe Mine,
fiule, nu Mã poþi gãsi la cei strãini de Mine, la cei ce nu-Mi
sunt casã. Eu sunt cu cei ce-i am casã a Mea ºi odihnã a Mea
în ea, voia Mea în om, poporul Meu. Numai un aºa om este
creºtin, casã a Mea este. 

Cuvântul Meu zideºte casã Mie în tine, fiule credincios
din Israel. Cuvântul Meu din tine sã dea socotealã la oricine
îþi va cere socotealã pentru credinþa ta ºi pentru înþelepciunea
ta, copilul Meu Israel. Nimeni, fiule, nu are înþelepciune în
afarã de tine, cãci M-am fãcut în tine înþelepciune ca sã nu
Mã pãrãseºti ºi ca sã nu pieri, copile scump. Scris este în
Scripturi: «Cel ce piere, din lipsã de înþelepciune piere, din
lipsa lui Dumnezeu din el piere cel fãrã înþelepciune». Pacea
Mea în tine este viaþa Mea în tine, fiule. Cel ce are pace are
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pe Dumnezeu, cãci Eu Mã fac pace în cel ce Mã are, Mã fac
credinþã în el, Mã fac iubire, Mã fac zâmbet sfânt, Mã fac lu-
minã, Mã fac odihnã a Mea în el ºi îl numesc fiu al lui Dum-
nezeu, cãci Eu aºa am zis: «Fericiþi fãcãtorii de pace, cã
aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema».

Israele, Israele, sã nu-þi pierzi, fiule, fericirea; sã nu te
joci de-a statul cu Dumnezeu. Mã aprind în dorul Meu de
tine, ºi Duhul Meu Se mistuie dupã tine ca sã te þin în dra-
goste, poporul Meu. N-am pace în cer ºi pe pãmânt fãrã tine,
fiule Israele. Sã nu te laºi înstrãinat, sã nu te laºi în mâna celor
fãrã Dumnezeu, cãci cei cu Dumnezeu sunt cei ce-L trãiesc
pe Dumnezeu. Este scris în Scripturi ºi în prooroci de glasul
cuvântului Meu care este azi cu tine, poporule Israel de azi.
Citeºte, fiule, ºi crezi luminând peste oameni. Luminã din lu-
minã sã dai, cã ai, poporul Meu. Ale Mele din ale Mele sã dai.
O, vin mereu, Israele, vin ºi nu te las sã pieri, cã vremea e
grea, ºi dacã tu ai vedea-o te-ai speria. 

E vremea rea, mãi Israele mãi, ºi e plinã de profeþii ei,
ºi tu eºti mic. Stai de mânã cu Mine, fiule, cã tu eºti mic, eºti
mititel în vremea oamenilor. Eu sunt mic pe pãmânt, cã tu eºti
mititel ºi puþinel, dar mãrirea Mea te are mare, ºi tu eºti mare
înaintea Mea. Tu, cel mititel, eºti mare ºi eºti cuprins de mã-
rirea Mea, de cuvântul Meu care te pãstoreºte ca sã fii ºi sã
nu pieri înghiþit de vremea rea. Stai în casã, fiule, stai în tine
cu Mine, nu în lume cu tine ºi cu lumea. Stai, cã mare este cel
ce stã ca sã nu cadã, iar cel ce cade, acela nu stã ºi de aceea
cade. 

Poporul Meu, sã faci bine cu Mine oamenilor; sã nu
faci oamenilor bine cu tine. Oamenii aºa sunt învãþaþi sã facã
bine, ºi zic cã e bine, dar tu sã nu zici tot aºa, ºi tu sã faci bine
cu Mine, fiule. 

Sunt cu mângâiere de sfinþi deasupra ta, Israele, ºi vin
cu fiii grãdinii Mele spre tine, ºi cu mângâierea sfinþilor vin.
Stau sfinþii cununi-cununi. Stau cete-cete apostolii ºi proo-
rocii, arhiereii ºi evangheliºtii, mucenicii ºi muceniþele, miro-
nosiþele ºi fecioarele. Stau sfinþii ºi îngerii cununi-cununi
deasupra ieslei cuvântului Meu. E dorul sfinþilor dupã tine,
poporul Meu, fiul Meu cel mic. Te mângâie sfinþii, copilul
Meu: Nicolae, arhiereul Meu, fecioara Filoteea, în ceata de
fecioare, cãci tu eºti cel iubit la sfârºit, cu iubire mare eºti iu-
bit, ºi duhurile sfinþilor se odihnesc în Duhul Meu, în cuvân-
tul Meu la sfârºit precum ºi la începutul omului. Te mângâie
sfinþii, Israele mititel, ºi cine înþelege minunea aceasta, taina
aceasta de cer coborât pe pãmânt? 

– OOOO,Doamne, Doamne, sfinþii Tãi ºi cu Tine pe
pãmânt, o, Doamne al sfinþilor! E vremea

sã vii cu sfinþii, în zeci de mii sã vii, ºi sã vinã cu Tine sfinþii.
Eu am fãcut bine oamenilor pe pãmânt ºi i-am ajutat sã nu lu-
creze fãrãdelegea, Doamne. În numele Tãu i-am ajutat sã fie
ai Tãi ºi nu ai lor oamenii, ºi Te-am vestit cu râvnã ºi cu iu-
bire, ºi vin acum din cer cu Tine, ºi din Tine grãiesc aºa peste
oameni: lepãdaþi, oamenilor, nelegiuirea ºi daþi-vã unii pe
alþii lui Dumnezeu. Luaþi din izvorul vieþii. Acesta este izvo-
rul. Nimic sã nu faceþi fãrã El pe pãmânt. Cuvântul este izvo-
rul. Domnul este Cuvântul. Nimic fãrã Dumnezeu, o, oame-
nilor! Faceþi-vã fii ai lui Dumnezeu, voi, fii ai oamenilor!
Mângâiaþi pe Domnul cu iubirea Lui în voi, aºa cum au fãcut
sfinþii cerului pe pãmânt. 

ªi, dã-le, Doamne, oamenilor, dã-le pâine, o, Tu, pâine
a oamenilor! Fã omul sã ºtie cã Tu eºti pâine, Doamne, cã Tu
ai venit ca pâine sã aibã, ºi din belºug sã aibã. Tu ai venit ca
iubire sã aibã, ºi din belºug sã aibã, ºi sã-Þi dea oamenii iu-
birea Ta din ei dacã o vor lua în ei. Dar de Israelul Tãu cel ro-

mân sã ai mare milã, Doamne, ºi mare sã-Þi fie ungerea Ta pe
creºtetul lui, cã Tu eºti mare în Israelul român ºi sufli peste
neamul român ca sã ia Duh Sfânt ºi sã Te împartã pe Tine duh
ºi adevãr, cãci Tatãl aºa închinãtori doreºte. 

– OOOO,din ceata fecioarelor duhul meu se roagã
Þie, Doamne. Sãdeºte-Te în copii ºi în

fecioare aºa cum Te-ai sãdit în mine ca sã vin spre Tine, cã Tu
eºti Cel ce ai zis: «Lãsaþi copiii sã vinã la Mine ca sã le dau
împãrãþia Mea». O, vremea de azi e grea, Doamne, ºi nu lasã
pe copii sã vinã la Tine. Ajutã-Þi copiii, ajutã-i pe cei mici,
ajutã-l pe Israel cel mic al Tãu, cã vremea e grea, Doamne.
Ajutã neamul român sã ºtie sã fie creºtin, cã greu mai suferã
sfinþii Tãi pe oamenii care se apropie de sfintele lor moaºte,
ºi venind nu vin, Doamne, nu vin la Tine cei ce vin la noi sã
ia de la Tine. Nu vin oamenii, cã ei nu vor pe cale, ei nu vor
pe uºã, Doamne. Dã-le oamenilor toiag, dã-le cuvânt, dã-le
pâine, Doamne, cã oamenii nu mai ºtiu ce este pâine. 

Israele mititel, sã faci milostenie de pâine cereascã, sã
faci, cã ai ce sã dai, ºi sã te rogi pentru om ca sã vinã venind
când vine spre Domnul. O, sã lucrezi minuni, popor mititel;
mititel aºa cum am fost eu, minunat în iubire aºa cum am fost
eu, dãruit lui Dumnezeu sã fii cum am fost eu. 

Sfinþii stau cununi-cununi în venirea Ta, Doamne, ºi se
roagã ei în Tine ca sã-ºi plineascã cupa rugãciunii lor, Doam-
ne. Dã-ne mângâiere în Israel, dã-ne nouã, sfinþilor Tãi,
Doamne, cã pe pãmânt nimeni nu mai mângâie pe sfinþii Tãi.
Pe pãmânt sfinþii sunt în jale între oameni, cã oamenii nu vin
la Tine prin sfinþii Tãi, Doamne. Mângâie-l pe Israel cel miti-
tel ºi fã-Te mare în el, ca sã vinã prin el la Tine oamenii,
Doamne, cã oamenii nu vãd pânã nu cred, ºi nu ºtiu oamenii
ce e credinþa. Primeºte dorul sfinþilor Tãi care aºteaptã rãs-
cumpãrarea, cãci vestea Ta de veac nou a ajuns în cerul sfin-
þilor Tãi, ºi ei strigã la Tine: «Pânã când, Doamne, pânã
când? O, pânã când?». 

– OOOO,iatã, vremea s-a scurtat. Iatã vremea, o,
sfinþi ai cerului Meu! Nu mai plângeþi,

fiilor! Nu mai plângeþi în cer, cã iatã, se aude pe pãmânt cã
plângeþi, cãci voi sunteþi în venirea Mea. Iatã vremea, mângâ-
iaþi-vã! Un picuþ, ºi mângâierea Mea va cuprinde tot cerul, ºi
pãmântul la un loc îl voi cuprinde, ºi Eu vã voi fi mângâiere
veºnicã. Amin. 

Se mângâie sfinþii în tine, Israele, cã le e dor, fiule
scump. Vin sfinþii cu Mine la tine. Fii atent ce-þi spun, cã îþi
spun cele proorocite în Scripturi. Vin sfinþii cu Mine la tine.
Vine Domnul tãu cu zecile de mii de sfinþi la tine, ºi toatã sla-
va aceasta se va vedea vãzutã în curând. Curând, curând se va
vedea slava Lui, precum fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se
aratã pânã la apus; curând, curând se va arãta, curând, curând
se va vedea. Amin. 

Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu tine, Israele
scump, slugã credincioasã, cãci veni-va Stãpânul ºi te va gãsi
veghind ºi îþi va spune: «Intrã în bucuria Domnului tãu!».
Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 1996

Cuvântul Domnului pentru expoziþia de artã 
„Veste ºi poveste“

Psalmul iubirii Domnului pentru România, veste ºi poveste adevãratã.
Domnul împãrãþeºte din România peste pãmânt cu cuvântul Sãu. 

CC uvântul se face veste ºi poveste pe pãmânt. Se-
mãnãtorul seamãnã sãmânþã, seamãnã cuvântul,
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ºi cuvântul se face Dumnezeu pe pãmânt. Coboarã Domnul
din cer pe pãmânt ºi Se face cuvânt. Vine pe nori cuvântul, pe
nori de slavã vine. Vine Domnul din cer pe pãmânt ca sã fie
cu omul, cã nu e bine sã fie omul singur, ci e bine sã fie cu
Domnul. Semãnãtorul seamãnã cuvântul. Sã audã fiii grãdinii
cuvântului Meu. Amin. 

O, fiilor semãnãtori, iatã, vin. Rãmâneþi întru întâmpi-
narea Mea, cã vin sã hrãnesc mulþimile cu pâine. Cuvântul
Meu este pâine, este manã din cer, dar omul nu mai ºtie ce
este pâine ca sã ia ºi sã mãnânce ºi sã fie viu precum Eu sunt
viu. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. «Eu sunt Alfa ºi
Omega, Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine. Fericit este cel
ce ascultã cuvântul Meu, cã vremea este aproape. Celui ce
înseteazã îi voi da sã bea în dar din izvorul apei vieþii ºi îi voi
fi lui Dumnezeu, ºi el Îmi va fi Mie fiu. Eu sunt Alfa ºi Ome-
ga, Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, începutul ºi sfârºitul», pre-
cum scrie în Scripturi. 

La început era cuvântul, ºi la sfârºit iarãºi este cuvân-
tul. Eu eram Cuvântul la început, ºi am zis: «Sã fie luminã!»,
ºi a fost luminã, ºi am despãrþit lumina de întuneric, cãci
întuneric era deasupra adâncului, ºi Duhul Meu Se purta pe
deasupra apelor. Eu sunt Alfa ºi Omega. Precum la început
aºa ºi la sfârºit lucrez. La început eram Cuvântul; la sfârºit
iarãºi sunt Cuvântul, ºi iarãºi zic: sã fie luminã! Amin, amin,
amin. Sã se despartã lumina de întuneric, ºi întunericul de
luminã! Sã fie cer nou ºi pãmânt nou! Amin. Sã fie om nou ºi
sã fie Dumnezeu cu omul, cã nu e bine sã fie omul singur; e
bine sã fie omul cu Domnul. Nu e bine sã fie Domnul singur;
e bine sã fie Domnul cu omul. Vin sã hrãnesc mulþimile cu
pâine. Mã fac cuvânt pe pãmânt, pâine din cer pe pãmânt. 

O, fii ai oamenilor, luaþi ºi mâncaþi ºi vã naºteþi din
cuvânt. Acesta este cuvântul Meu care vine la voi, care se
frânge pentru voi spre hranã ºi spre înviere din moarte. Mã
fac cuvânt spre hranã. Luaþi ºi mâncaþi ºi înviaþi întru Mine.
Luaþi viaþã veºnicã. Acesta este cuvântul vieþii veºnice. Eu
sunt viaþa cea veºnicã. Eu sunt. Apropiaþi-vã. Eu sunt Cuvân-
tul lui Dumnezeu, calul alb ºi cãlãreþul lui, Domnul cu po-
porul cuvântului Sãu. M-am nãscut prunc în Betleem ºi cu-
vânt în România. Eu sunt trup ºi cuvânt pe pãmânt, o, þarã
Românie. Vin cu fiii cuvântului Meu ºi stau în mijlocul tãu,
Eu ºi cu poporul Meu, calul alb ºi cãlãreþul lui, Domnul cu
poporul cuvântului Sãu. 

Pace vouã, celor ce ascultaþi! M-am fãcut veste de la o
margine la alta a cerurilor, veste ºi poveste adevãratã, calul
alb ºi cãlãreþul lui, Domnul Cuvânt ºi poporul Sãu. Amin. 

Eu sunt Cel Credincios ºi Cel Adevãrat. Eu sunt cuvânt
în tine, þarã Românie. S-a dus vestea ºi povestea de taina Mea
din tine. Sunt îndrãgostit de tine, ºi Tatãl este în Mine ºi este
îndrãgostit de tine ºi îþi scrie povestea iubirii Lui cu tine, fiicã
Românie. O, voiesc sã fac din tine poveste adevãratã, ºi Eu sã
fiu în tine iubire ºi nu poveste, ci adevãrat sã fiu. Cheamã-Mã
sã vin, primeºte-Mã când vin, cã iatã, vin la tine cuvânt ºi Mã
scriu cu tine în cer ºi pe pãmânt, cã Eu Mã fac carte în tine ºi
Mã fac veste ºi poveste de la o margine la alta a cerurilor cu
tine, þarã Românie, þarã de veste ºi de poveste peste pãmânt.
Cuvântul Meu se naºte în tine. Mã nasc cuvânt în mijlocul
Tãu, în ieslea cuvântului Meu, ºi Mã port cu fiii cuvântului ºi
Mã vestesc cu ei, calul alb ºi cãlãreþul lui, pildã a împãrãþiei
cerurilor în tine, þarã de veste ºi de poveste peste pãmânt. E
naºtere în tine. Zilele naºterii sunt cu tine. Cuvântul Meu te
naºte din el, iar cuvântul Eu sunt. Duhul Meu grãieºte din
mijlocul tãu, ºi nimeni în tine nu ºtie sã-Mi cânte iubirea Mea

cu tine. E dragostea Mea în tine. Mã fac dragoste în tine, Mã
fac izvor, râu al vieþii Mã fac în tine, þarã de veste ºi de po-
veste. Dar tu ai în tine duºmani care urmãresc viaþa Pruncului
Care Se naºte cuvânt în tine. Ai în tine irozi care dau sã as-
cundã de tine viaþa cuvântului Meu când se naºte în ieslea sa,
cãci în mijlocul tãu stã ieslea cuvântului Meu, þarã de veste ºi
de poveste. Cuvântul Meu este veste ºi poveste în tine, cãci
sunt îndrãgostit de tine, þarã Românie, iubirea Mea de la sfâr-
ºit, þarã a strãlucirilor. Cartea Mea cea de ieri te-a vestit pe
tine ºi te-a numit þarã a strãlucirilor. Eºti proorocitã de proo-
rocii Scripturii, þarã de dor, þarã a strãlucirilor. Iatã, cuvântul
Meu e strãlucire în tine, ºi tu strãluceºti ºi te vesteºti. O, cine
te iubeºte pe tine, Mã iubeºte ºi pe Mine, Cuvântul Cel ce Se
naºte în tine din Mine, cãci vin cu norii la tine ºi Mã fac cu-
vânt în ieslea cuvântului Meu din mijlocul tãu. Cine în tine nu
te iubeºte pe tine, românul din tine care nu te iubeºte, acela
nu Mã iubeºte nici pe Mine, Cuvântul Cel nãscut în tine, ºi
acela se face irod care urmãreºte viaþa Pruncului Care Se fa-
ce cuvânt ºi mângâiere în tine. Cine nu Mã iubeºte pe Mine
cuvânt în tine, acela nu este român, nu este creºtin, ci este pã-
gân, ºi partea lui este cu cei necredincioºi. 

O, Mi-e dor de viaþa ta, de viaþa ta creºtinã, þarã reginã
între popoare. Oare, tu ai uitat ce înseamnã sã fii creºtinã? O,
ai uitat, ºi vin sã-þi amintesc cã eºti încreºtinatã întru începu-
tul tãu. Cine, tatã, þi-a rupt cãmãºuþa de botez? Cum de te-ai
deprins sã nu-I slujeºti lui Dumnezeu? Tu eºti proorocitã sã
fii Israelul cel nou, cel din fãgãduinþã Israel, popor creºtin sã
fii, cã asta înseamnã Israel. Israel nu este nume pãmântesc, ci
este nume ceresc, nume pus de Dumnezeu poporului Sãu. Tu
eºti poporul Meu, þarã Românie. O, dar ai uitat pe Dumnezeul
tãu ºi te-ai desfrânat cu neamurile pãmântului, care nu Mã au
pe Mine de Dumnezeu. Adu-þi aminte de pruncia ta, de naº-
terea ta, de cãmaºa ta cea dintâi, þarã Românie, cã M-am fãcut
român, M-am logodit cu tine ºi M-am fãcut român, cuvânt ro-
mân M-am fãcut, ºi cu limba ta grãiesc din cer peste pãmânt,
Israele român. O, nu uita sã fii creºtin, Israele român. Cãmaºa
de creºtin e albã. Leapãdã fãrãdelegea ºi fii creºtin, poporule
român, cã M-am fãcut cuvânt, M-am fãcut cuvânt român, Mi-
re ºi mireasã, nuntã de veac nou în tine M-am fãcut. Mi-am
luat mireasã din tine, neamule român, ºi nuntesc nuntã de
veac nou în mijlocul tãu, Mire din cer ºi mireasã de pe pã-
mânt, cuvânt ºi trup, cãci mireasa este trupul Meu, biserica
Mea, cortul Meu, mãdulare ale Mele este mireasa Mea, mi-
reasã nãscutã de sus pe pãmânt. Mireasa e de pe pãmânt, ºi
Mirele este din cer, cãci aceasta este nunta cea adevãratã, iar
cei doi vor fi amândoi un singur trup, Mire ºi mireasã pe veci.
Mireasã înseamnã curatã, trup al Mirelui ceresc pe pãmânt,
nuntã de veac nou ºi ceresc pe pãmânt, viaþã fãrã de moarte
pe pãmânt. 

O, de patruzeci de ani Mã nasc cuvânt în tine, fiicã iu-
bitã. Zilele naºterii sunt cu tine. Eu sunt cu tine ºi cu zilele
naºterii tale din Mine, din cuvântul Meu naºtere. O, cine s-ar
gãsi pe pãmânt sã-Mi cânte iubirea Mea de tine? Nu este
înþelepciune pe pãmânt sã ºtie sã cânte psalmul iubirii Mele
cu tine, ºi iatã, am venit. Am venit sã te cânt ºi sã-Mi cânt iu-
birea Mea de tine. Am venit cuvânt în tine, veste ºi poveste
adevãratã am venit, poveste cereascã, pildã a împãrãþiei ce-
rurilor, împãrãþie a cerurilor în tine, mireasa Mea, împãrãtea-
sa Mea mireasã, þarã cu rege, mireasa Mea, iubita Mea
mireasã! 

Trezeºte-þi vorniceii, o, mireasã a Mea! Vin zorii, iubi-
to, ºi Tatãl Meu e în nuntã cu Mine în tine, þarã Românie, cã
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din tine Mi-a luat Tatãl mireasã, cãci Tatãl aºa a binevoit la
naºterea Mea ºi la întoarcerea Mea la mireasa Mea, logodnicã
ºi mireasã a Mea. Cine în tine te iubeºte pe tine, acela Mã
iubeºte ºi pe Mine, Cuvântul Care Se naºte în tine; acela iu-
beºte slava ta cu Mine, dragostea Mea cu tine. Cine în tine nu
te iubeºte pe tine, þarã a iubirii Mele, acela se face irod care
urãºte viaþa Pruncului Care Se naºte cuvânt în ieslea Mea din
tine. 

Mã fac cuvânt din cer pe pãmânt. Vin la tine, cã sunt
îndrãgostit de tine, ºi îndrãgostiþii nu s-ar mai despãrþi. Mã
port cu fiii ieslei Mele ºi Mã vestesc ºi Mã povestesc cu tine
ºi în tine veste ºi poveste adevãratã, Dumnezeu cuvânt pe pã-
mânt, Adevãr din Adevãr, Luminã din Luminã, Cel de o fiinþã
cu Tatãl, prin Care toate s-au fãcut la început. ªi iatã, iarãºi
lucreazã Tatãl prin Fiul, prin Cuvântul, ºi iarãºi se fac toate,
cer nou ºi pãmânt nou ºi rai nou pentru om nou, pentru ca sã
se întoarcã omul în Mine, Fãcãtorul omului cel de la început.
Amin. 

E naºtere în tine, þarã a iubirii Mele. Se naºte Domnul
cuvânt în tine. Zilele naºterii tale se vestesc ºi se povestesc, ºi
Eu scriu cartea iubirii Mele cu tine, mireasã a Mea, luatã din
români, ºi tu, þarã a nunþii Mele. Asemãnatu-s-a împãrãþia ce-
rurilor cu omul împãrat care face nuntã fiului sãu, care-ºi tri-
mite vorniceii sã cheme pe cei poftiþi la nuntã, ca sã le zicã:
„Veniþi!“. Dar cei poftiþi nu þin seama de cei ce strigã:
„Veniþi, voi, cei poftiþi!“, ºi vorniceii se duc la cei ce nu erau
numiþi poporul Meu ºi le zic: „Veniþi voi ºi umpleþi locurile,
cãci masa de nuntã este gata!“.

Vino, fiicã Românie, sã-Mi fii nuntaºã! Vino ºi lasã
nunta ta, ºi vino la nunta Mea, cãci cei poftiþi nu vin. Vino, cã
iatã, ies mereu cu mireasa Mea înaintea ta sã te nasc din
Mine, din nunta Mea cu mireasa Mea cea luatã din tine, din
cuvântul Meu sã te nasc ºi sã fac în tine nuntã de veac nou,
neam nãscut din nou la cuvântul Meu, naºtere nouã, cãci cele
vechi trec, ºi fac loc la cele noi care se întocmesc la cuvântul
Meu care se naºte în tine, þarã Românie. 

Asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu tine, þara Mea,
Israele al întoarcerii Mele la oameni, Ierusalime nou-nãscut;
nãscut din cuvânt de sus, din cer nãscut pe pãmânt, la cu-
vântul Meu prin care toate se fac la sfârºit precum la început
s-au fãcut. 

O, cu ce va fi asemenea împãrãþia cerurilor? Cine va fi
asemenea þie, þarã a împãrãþiei Mele pe pãmânt? Poate vreun
popor sã se nascã dintr-o datã? O, în durerile naºterii tale s-au
nãscut în tine fii, þarã cu iesle a naºterii cuvântului Meu. Eu
sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Care Se naºte în tine cuvânt, ºi
grãiesc cu limbã româneascã ºi Mã scriu cu tine pe pãmânt,
ºi toate neamurile se vor închina ºi vor slãvi pe Dumnezeul
lui Israel cel român, Dumnezeul României, Domn adevãrat în
cer ºi pe pãmânt. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Alfa ºi Omega,
Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Atotþiitorul, ºi din gura
Mea iese sabie ascuþitã cu douã tãiºuri, Cuvântul lui Dumne-
zeu, veste ºi poveste adevãratã. Amin. 

Fiilor de la iesle, mergeþi ºi vestiþi cã sunt cu împãrãþia
cerurilor în voi ºi cu voi. Mergeþi ºi vestiþi cuvântul lui Dum-
nezeu care împãrãþeºte la voi, în mijlocul României, ºi fericiþi
cei ce-ºi spalã veºmântul ca sã intre la Dumnezeu. Fericiþi cei
ce pãzesc cuvântul lui Dumnezeu, cãci vremea este aproape,
ºi iatã, vin, cuvânt ºi trup vin, curând, curând vin. Acum vin
cuvânt ºi hrãnesc mulþimile ºi le dau din râul vieþii, ºi în
curând vin trup, aºa precum M-am suit la Tatãl, cãci scris es-
te: «Precum S-a suit, tot aºa va ºi veni». Curând, curând voi

veni, iar trupul slavei Mele va descoperi cerul cel nou ºi pã-
mântul cel nou, cãci M-am fãcut veste ºi poveste de la o mar-
gine la alta a cerurilor, ca sã nu vin fãrã de veste, sã nu vin pe
neºtire. 

Eu sunt cuvânt în tine, þarã Românie. S-a dus vestea ºi
povestea de taina Mea din tine, de cuvântul Meu ºi de poporul
Meu, calul alb ºi cãlãreþul lui. Mã fac dragoste în tine, ca sã
nu cazi niciodatã. Mã fac izvor de apã vie ºi sunt îndrãgostit
de tine, þarã a doririlor Mele. Tu eºti taina Mea de veac nou,
tu eºti Ierusalim nou, tu eºti vestea ºi povestea Mea de iubire,
ºi eºti, cãci Cel ce este, în tine este. Eu sunt Cel ce sunt. Eu
vin curând. Eu vin curând, iubito, dar cheamã-Mã! Amin,
amin, amin. 

9/22 decembrie 1996

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Hristos: adevãrata hranã a omului. Sfinþii plâng durerea Domnului
lor: „Nu mai plânge Tu, Doamne! Lasã-i pe oameni sã plângã, cã 

Tu eºti Dumnezeu“. 

VV in cu hranã din cer la tine, Israele. Ia ºi mã-
nâncã, poporul Meu, ia ºi mãnâncã tot cuvântul

Meu, cã vin cu sfinþii la tine, fiule. Vin la tine, copilul Meu,
poporul Meu, vin sã te cresc cu hranã din cer, cã pe pãmânt
nu mai este hranã. Pe pãmânt se vorbeºte mereu despre hranã,
dar nu mai este hranã, cãci hrana vine din Mine, din cuvântul
Meu care le face pe toate care sunt. Pe pãmânt nu mai e nici
rugãciune, cãci rugãciunea se lucreazã din credinþã, iar cre-
dinþa fãrã faptele ei este moartã ºi nu este. Hrana vine prin ru-
gãciune. Eu lucrez la rugãciunea omului, dar omul Îmi cere
pe ale lui, nu pe ale Mele. Ceea ce-Mi cere Mie omul în rugã-
ciunile lui, sunt ale lui, nu ale Mele. Ale Mele sunt altceva
decât ale omului. Ale Mele sunt cuvântul Meu care le are pe
toate ale Mele în el. 

Ia ºi mãnâncã, poporul Meu, ia cuvântul Meu, cãci Eu
sunt adevãrata hranã a omului, adevãrata pâine a omului, ºi
cine Mã mãnâncã pe Mine se cunoaºte cã mãnâncã, se cu-
noaºte cã Mã are. Ia ºi mãnâncã, Israele. Mãnâncã, fiule, ºi
creºti, cã te vor îmbulzi mulþimile flãmânde, ºi cuvântul Meu
va trebui sã se facã hranã mulþimilor, fiule. Tu eºti masa Mea
pe care Mã aºez ca sã Mã fac hranã pe masã, pe jertfelnic, mãi
Israele. Tu trebuie sã fii jertfelnic de foc, poporul Meu. Ia
aminte ce-þi spun ºi nu uita cuvântul acesta, cã Eu sunt foc din
cer, care se mistuie pe jertfelnic. Mã mistui în tine, poporul
Meu, ca sã Mã ia mulþimile spre hranã pâine din cer, cuvânt
de foc, cã pe pãmânt nu mai este hranã pe nicãieri. Pe unde
Eu nu încap, nu este hranã, ºi nu încap, tatã, pe nicãieri. Pe
nicãieri nu se gãseºte loc ºi pentru Mine, pe nicãieri, popor al
mângâierii Mele. E duh de lume peste tot, e duh de om cãzut
din Dumnezeu, e desfrânare pe pãmânt peste tot, ºi puterea
omului e mare, voia omului e pusã sus, ºi Eu nici la picioa-
rele omului nu mai am loc, cãci picioarele lui aleargã cu
fãrãdelegea, ºi Domnul nu mai este pe nicãieri cu omul, ºi
dacã aº mai lungi veacul omului te-aº pierde ºi pe tine, popo-
rul Meu cu care Eu Mã scriu în cer ºi pe pãmânt în faþa mili-
oanelor de îngeri ºi de sfinþi care mãrturisesc vremea Mea cu
tine, Israele mic, cel ce eºti a Mea nãdejde. 

O, sã nu fii popor fãrã rugãciune, cã pe pãmânt nu mai
este nici rugãciune, fiule. Omul mare pe pãmânt nu poate
avea rugãciune, cã îl învinuieºte mãrirea pe care o are ºi slava
pe care o ia de la oameni. Tu sã nu primeºti slavã de la oa-
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meni, mãi Israele mãi, cã de aceea te þin Eu departe de lume
pe cât pot ºi îþi cer pe cât poþi, cã nu vreau sã fii învinuit de
cele rele care se amestecã sã strice pe cele curate ale Mele.
Omul mare ce sã-Mi cearã dacã el are de toate? Eu cum aº
mai încãpea în cel mare care abia are vreme de mãrirea lui ºi
de cele ale mãririi lui? Omul mare dã sã Mã caute când vede
cã îl pãrãsesc toate, când vede cã pânã ºi pãcatele îl pãrãsesc
ºi nu mai rãmâne cu nici un gust al lui, al mãririi lui. Dar po-
cãinþa are ºi ea viaþa ei atunci când omul e în puterea lui.
Pocãinþa cea de la Mine, nu cea de la om, nu cea de nevoie,
ci aceea din iubire, aceea este pocãinþã mai frumoasã decât
orice putere pe pãmânt. 

Se aud la cer voci de oameni care strigã: „Ajutã-mã,
Doamne!“. O, dar glasul Meu pe pãmânt nu se aude când
cere ajutor. Strig cu glas duios peste pãmânt, strig de mult, ºi
oamenii nu Mã aud. Strig ºi plângând, strig ºi cerºind, strig ºi
iubind ºi iertând, ºi rãbdând strig, dar cine sã Mã audã? Oa-
menii au împãrãþii, au dregãtorii, au slavã oamenii, au bogã-
þii, au aur, au ranguri, au înþelepciune ºi slavã omeneascã.
N-au vreme oamenii sã audã glasul Meu care se roagã de ei
sã Mã ajute sã vin ºi sã fiu Împãratul fãpturii ºi sã împac pe
oameni cu Tatãl ºi sã-i dau omului fericirea pierdutã ºi
fecioria pierdutã. Asta le-aº da Eu oamenilor, dar oamenii alt-
ceva Îmi cer. Îmi cer ale lor, nu ale Mele. Îmi cer pentru slava
lor, nu pentru slava Mea în ei ºi pe pãmânt cu ei, ºi nimeni
nu-ºi lasã rangul pentru Mine, nimeni nu-ºi face rang în
numele Meu ºi spre slava Mea cea cu smerenie în om. 

Plâng sfinþii când vãd deºertãciunea slavei omeneºti pe
pãmânt, cã iatã, sfinþii vin cu Mine la tine, poporul Meu, ºi cu
Mine se uitã peste slava oamenilor pe pãmânt, ºi plâng sfinþii,
ºi nu mai au sfinþii sãrbãtori pe pãmânt. Oamenii se serbeazã
pe ei în zilele sfinþilor, ºi sfinþii cerului nu mai au pe nicãieri
loc pe pãmânt, nu mai încap pe nicãieri cu ajutorul lor, cu
sfinþenia lor în oameni, cãci casa cerului era sã fie omul,
scaun de domnie ºi aºternut de odihnã pentru Dumnezeu, aºa
cum a fost omul fãcut de Dumnezeu. 

Israele, popor iubit, aºa a fost omul fãcut, fiule; a fost
fãcut scaun ºi aºternut de odihnã lui Dumnezeu, templu lui
Dumnezeu, aºa a fost fãcut omul. O, ºi ce templu este azi
omul?! E scaun al fãrãdelegii ºi vizuinã de ºacali care se hrã-
nesc cu cãrnuri mai mici decât ei. Omul nu mai este lucrul
Meu, ºi Eu nu mai încap pe nicãieri. Nimeni nu se leapãdã de
rangul sãu, nimeni nu-ºi mai face rang în numele Meu, ºi Eu
nu mai sunt hranã pentru om pe pãmânt. Omul nu Mã mai
ascultã. Plâng sfinþii de dorul omului cel fãcut de Dumnezeu,
om nãscut de sus, ca sã aibã viaþã veºnicã. Nimeni nu se lasã
nãscut de sus cu viaþã veºnicã în el, nimeni nu se lasã de
pãcate, nimeni, fiilor, nimeni, ºi Eu casã nu mai am aºa cum
am avut în sfinþi. Nu aud nici un glas care sã plângã spre
Mine ºi sã-Mi spunã sã-l ajut sã-Mi fie sfânt Mie ºi casã Mie,
casã de odihnã lui Dumnezeu, aºa cum au fost sfinþii Mei. 

Israele, copilaºul Meu, am în cer un sfânt care merge
mult pe pãmânt ºi în cer. Merge pe pãmânt pe unde mai
gãseºte rugãciune adevãratã ºi o ia ºi o aduce la Mine ºi strã-
bate cerul cu ea, ca sã-Mi plãteascã cu ea plata ei ºi rodul ei
cel de la Mine pentru omul care se roagã Mie prin el: ierarhul
Spiridon, arhiereu dupã rânduiala lui Melchisedec, ºi dupã
slava Mea aºezat pe pãmânt peste turma Mea cea cuvân-
tãtoare. 

O, plãcutul Meu, arhiereu al ungerii de sus! Tu eºti în
Mine cu sãrbãtoare în Israel, ºi îþi dau încãlþãminte nestricã-
cioasã, ca sã te porþi mereu dupã poporul Meu, ºi pentru el sã

umbli ca sã Mã ajuþi sã-l am prin vremea rea, cã tu slavã de
la oameni n-ai primit, ºi pâine de la om n-ai mâncat, ºi a mân-
cat omul de la tine. ªi cel ce þi-a cerut, ºi cel ce nu þi-a cerut,
a mâncat pâine muncitã de tine pe pãmânt. O, plãcutule al
Meu, sã-Mi întãreºti copiii cu harul cuvântului Meu în tine,
cã am fii unºi pe pãmânt, ºi ungerea lor e sfântã în vremea
asta rea, ºi ei sunt plãpânzi întru Mine, cãci omul vremii de
azi e necredincios, ºi antichrist prigoneºte viaþa de pe pãmânt,
prigoneºte cuvântul Meu care are viaþã în el. Eu sunt viaþa
cuvântului care iese din gura Mea, dar nimeni nu se leapãdã
de rangul sãu pentru Mine, nimeni nu-ºi mai face rang pentru
Mine, ºi Eu nu mai sunt hranã pentru om pe pãmânt, ºi strig
peste pãmânt ºi plâng pe om, ºi plâng. 

– OOOO,nu mai plânge, nu mai plânge Tu, Doamne,
Cel ce eºti atât de bun. Lasã-ne pe noi, pe

sfinþii Tãi, sã plângem, cã Tu eºti Dumnezeu. Nu mai plânge
Tu, Doamne. Lasã-i pe oameni sã plângã dupã Tine, cã de
bun ce eºti cu oamenii, oamenii Te-au uitat ºi pe Tine ºi pe
noi, sfinþii Tãi. Voi merge ºi mai mult, o, Doamne, ºi mã voi
arãta oamenilor pe unde voi merge, ºi îi voi înþelepþi prin cele
ale dreptãþii, cã iatã, mila biruieºte judecata, ºi oamenii nu se
mai tem de Tine, Cel ce judeci cu dreptate. Oamenii nu ºtiu
ce este mila care biruieºte judecata. Mila Ta este pentru cel ce
se pocãieºte cãutându-Te ca pe un izbãvitor, dar oamenii rãs-
tãlmãcesc Scripturile spre folosul lor omenesc ºi pãmântesc,
împotriva Duhului Sfânt al Scripturilor Tale, Doamne. Oa-
menii iubesc slava oamenilor, nu a Ta, Doamne. Dar eu pe
Tine Te-am iubit în slava mea de arhiereu al Tãu ºi n-am iubit
podoaba arhiereascã cu care se acoperã azi cei din fruntea
bisericii. Eu am pãscut oile necuvântãtoare ºi am fost lucrãtor
de pãmânt, ca sã fac milostenie cu Tine, Doamne, ºi sã Te dau
oilor cuvântãtoare, ca sã aibã pe Dumnezeu în ele. ªi m-am
temut de haina strãlucitã, ºi am pus pe creºtetul meu mitrã
smeritã, împletiturã de papurã, ºi am sfinþit-o prin cuvântul
rugãciunii cu care Te-am cerut pe Tine, Cel ce sfinþeºti pe cei
smeriþi ºi pe cele smerite ale lor, ºi am purtat veºmânt de
ciobãnaº, cântãreþ al Tãu peste oile necuvântãtoare ºi cele
cuvântãtoare. Cântam, cântam la oi, cântam cu fluieraºul ºi
cântam cu cuvântul Tãu cel smerit ca Tine, Doamne, ºi mã
smeream prin el ºi Îþi dãdeam Þie toatã slava mea, care era a
Ta, precum eu eram cu totul al Tãu. Eram al Tãu ºi Te iubeam
ºi Te mãream ºi Te împãrþeam la flãmânzi ºi la sãtui, ca sã Te
aibã ei pe Tine hranã ºi bogãþie, dar din dar de la unii la alþii,
unii pe alþii sã se dãruiascã Þie, unii altora sã Te dãruiascã pe
Tine. 

Dar unde mai este pe pãmânt arhiereu de al Tãu? Toþi
sunt ai oamenilor ºi se dau oamenilor ºi nu Þie, Doamne, ca
sã Te aibã ºi ca sã Te dea pe Tine oamenilor, nu pe ei, Doam-
ne, nu pe ei. Dar ei dau ce au, precum noi, sfinþii Tãi, dãdeam
ce aveam, cãci noi ne dãdeam Þie ca sã Te avem ºi sã Te dãm
în dar celor ce nu Te aveau. Dar nu mai plânge, nu mai plânge
Tu, Doamne, cã sunt mulþi, mulþi între ei care nu ºi-au închi-
nat inima lor lui Baal, lui Antichrist, cel cu nume vopsit de
vremile lui. Sunt mulþi în România care mãnâncã, Doamne,
cuvântul Tãu împãrþit de Tine prin fiii cuvântului Tãu, ºi nu
ºtiu mai-marii lor de pe pãmânt cã ei se hrãnesc cu Tine cu
bucurie ºi cu mare credinþã, cântând în inima lor ieslei cuvân-
tului Tãu aºa cum cântau îngeraºii la ieslea naºterii Tale prunc
în Betleem. Cântã în inima lor preoþii cei credincioºi ºi zic:
„Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului în Ro-
mânia!“. 

Nu mai plânge, o, Doamne! Cuvântul Tãu aduce bucu-
rie ºi credinþã pe pãmânt, ºi mulþi din preoþii ºi arhiereii vre-
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mii vor lua ºi vor mânca, ºi înþelepciunea Ta va creºte, ºi legea
Ta va trãi în ei, ºi ei vor pricepe taina Ta tot mai mult ºi o vor
mãrturisi pe pãmânt, mai mult decât în vremea apostolilor Tãi
cei dintâi, care stau acum pe cele douãsprezece scaune pentru
Israel cel de atunci, cerându-Þi mila Ta pentru el, pentru cel ce
Te-a rãstignit, Doamne; cã Tu pentru Israel Te-ai rãstignit în
loc sã Te rãstigneºti pentru cei ce nu Te cunoºteau ca sã Te
cunoascã Domn înviat, Domn adevãrat al lui Israel. 

Se roagã cei doisprezece apostoli pentru Israel, se roa-
gã rãmãºiþa lui Israel, Doamne. Dar ºi azi ai rãmãºiþã mare
care nu s-a închinat cu inima lui Antichrist cel cu faþa ascunsã
sub veºmânt de preot ºi de arhiereu al Tãu, dar el este al
vremii, Doamne. ªi cei dintre ei care sunt cu inima pentru
Tine ºi pentru cuvântul Tãu cel curat ºi înalt, care vine cu
Tine din înaltul Tãu, se vor ridica aceºtia ºi Te vor preamãri
în cuvântul Tãu cel ce se slãveºte cu slava Ta în el, ºi Tu Te
vei mângâia cu fiii credinþei, Doamne. Nu mai plânge!
Mângâie-Te cu sfinþii Tãi, cã Tu ai un popor pe pãmânt, un
popor cum n-a mai fost, ºi pe care sfinþii Tãi îl ocrotesc ºi îl
sprijinesc pe drumul lui ceresc pe pãmânt. ªi vor înþelege ºi
oamenii dacã cei din fruntea lor se vor pleca Þie ca sã ia viaþã
din viaþa cuvântului Tãu, Doamne. Noi, sfinþii Tãi, suntem
pentru bucuria Ta. Nu mai plânge Tu, Doamne, Cel ce eºti
atât de bun. Lasã-ne pe noi, sfinþii Tãi, sã plângem, cã Tu eºti
Dumnezeu. Nu mai plânge Tu, Doamne! 

O, popor al cuvântului care vine de sus la tine ca sã ia
viaþã pe pãmânt! O, popor mititel, iatã, cel mare binecuvin-
teazã pe cel mai mic. Tu eºti cel mititel între sfinþi, dar tu eºti
pe pãmânt, ºi e greu pe pãmânt. Îmi las binecuvântare arhie-
reascã peste fiii cei unºi în grãdina cuvântului cel de sus. 

Fiilor unºi din cer, daþi binecuvântare din binecuvân-
tare, cã eu dau din Domnul binecuvântare peste voi. Nimic sã
nu vã vatãme, nimic sã nu vã împiedice pe voi cu vestea cea
de împãrãþie a cerurilor pe pãmânt. În numele Domnului grã-
iesc aceastã împlinire peste voi. Vã cuprind în braþele mele de
pãstor ºi vã mângâi cu fluierul cuvântului meu care este rostit
din Domnul. Ale Lui din ale Lui vã dau ca sã daþi, cã zarva
nunþii voastre cu Domnul ºi cu cerul Lui va rãsuna tot mai
tare, aºa cum rãsunau gorniþele preoþilor care cântau în jurul
zidurilor Ierihonului pânã ce le-au supus cu cântecul cerului
pe pãmânt. Fiþi blânzi ºi buni ºi smeriþi cu inima, fiþi rugãtori
spre Dumnezeu pentru om, cãci prin rãbdarea voastrã se vor
scula mulþimi spre Dumnezeu, ºi vor învia morþii spre viaþã

veºnicã în trup, iar cei vii care vor fi cu Domnul, vor lua pe
ei nestricãciunea ca veºmânt veºnic nevãtãmat. Amin. 

Nu mai plânge, Doamne, cã Tu ai popor în cer ºi pe pã-
mânt ºi Tu eºti Domn adevãrat. Tu eºti Cel ce eºti, ºi toate
sunt de partea Ta la cuvântul Tãu, cãci cuvântul Tãu este faptã
la rostirea lui, Doamne, iar sfinþii ºi îngerii Tãi, în cer ºi pe
pãmânt, vor împlini cuvântul Tãu ºi împãrãþia lui ºi a Ta în
cer ºi pe pãmânt, Doamne bun, Mire cu mireasã în þara Ta
românã. Amin. 

– OOOO,e dulce mângâierea ta, apostolul ºi arhie-
reul Meu! E dulce glasul fluieraºului tãu

care cântã din Mine, Cuvântul Tatãlui, cã iatã, strig din cer pe
pãmânt sã Mã ajute omul aºa cum Mã ajutã cei din cer, aºa
cum Mã ajutã poporul cuvântului Meu pe pãmânt. Vin cu voi
în Israel, o, sfinþi iubiþi ai cerului. Ajutaþi pe poporul Meu sã
strãluceascã în întuneric peste oameni, cã oamenii sunt în
întuneric. 

Iar tu, poporul Meu, sã iubeºti pe pãmânt legea Mea ºi
s-o trãieºti ca sã ai din ea înþelepciune ºi pricepere. Sã iei,
fiule, din cuvântul Meu, cã scris este: «Mulþi vor cerceta cu
de-amãnuntul, ºi va creºte ºtiinþa Mea, ºi cei înþelepþi vor
lumina ca strãlucirea cerului, ºi cei ce vor îndemna pe mulþi
pe calea dreptãþii vor fi ca stelele în vecii vecilor». Amin. 

Tu, poporul Meu iubit ºi scump, sã te faci, fiule, veste
pe pãmânt cu Mine, veste ºi poveste sã te faci cu Mine între
cer ºi pãmânt, ºi sã nu te împiedici de trupuri, cã Eu sunt trup
ºi cuvânt cu tine, ºi sunt cu putere, fiule iubit. Vin cu sfinþii la
tine ºi te þin mereu, mereu în mângâiere, ºi Mã fac faptã cu
cuvântul Meu, ca sã Mã vezi cu tine, dar sã te uiþi bine ca sã
Mã vezi. Sã crezi cum trebuie crezut, ca sã înþelegi ºi sã vezi
crezând ºi vãzând pe Dumnezeul celor credincioºi, cãci cei
credincioºi în tine, poporul Meu, aceia sunt jertfelnicul pe
care se mistuie focul Duhului Sfânt al cuvântului Meu, ºi
mulþimi necuprinse cu ochii Îl vor mãrturisi pe Domnul Dum-
nezeul tãu, Israele român, popor nãscut la cuvântul Meu. 

Ia ºi mãnâncã, poporul Meu, ia ºi te hrãneºte cu cu-
vântul Meu ºi te roagã Tatãlui în numele Meu, cã pe pãmânt
nu este aºa hranã ºi rugãciune. Fã rugãciune, poporul Meu, ca
sã lucrez la rugãciunea ta, cã rugãciunea ta e ardere de tot,
adusã pentru iertarea omului ºi pentru odihna Mea în om nou.
Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 1996
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