
Praznicul Naºterii Domnului 

Domnul Se naºte cuvânt ºi naºte fii, ºi ei vor fi seminþia Lui. Cel ce
Se naºte ºi Cel ce naºte fii, vor fi toþi un singur trup. Naºterea
poporului român odatã cu naºterea Domnului. Nuntã de veac nou. 

OO,Ierusalime, copil iubit, popor al cerului pe pã-
mânt! Se aude, tatã, la cer cântarea ta, colindul

tãu pentru Mine ºi pentru tine, ºi se aude cântarea îngeraºilor,
fiule. Cete-cete îngeraºii cântã deasupra ieslei în care se naºte
cuvântul Meu. Tu serbezi ziua naºterii Mele, o, grãdiniþã a
naºterii cuvântului Meu, dar în tine, dulce grãdiniþã, se ser-
beazã în fiecare zi naºterea Mea ºi naºterea ta. 

O, copilaºi unºi ºi dulci, care zi de zi serbaþi naºterea
Mea ºi viaþa Mea cea de la naºterea ºi pânã la înãlþarea Mea
la Tatãl ºi pânã azi, mãi copilaºi unºi ca sã fiþi serbare înaintea
Mea! O, copilaºii Mei, unºii Mei, vã binecuvintez cu duh de
cunoºtinþã cereascã, vã umplu de înþelepciune din Mine ca sã
daþi poporului Meu Israel înþelepciune ca sã ºtie cu ea ce în-
seamnã amintirea Mea, pomenirea Mea în fiecare zi cu ai
Mei, de la naºterea Mea din Fecioarã, ºi mai demult, ºi pânã
la înãlþarea Mea în Tatãl, ºi pânã azi, ºi pânã peste toþi vecii
cu voi, fii ai veciei Mele în voi ºi cu voi, ºi a voastrã în Mine
ºi cu Mine. 

O, copilaºii Mei, o, mângâierea Mea, o, ieslea Mea cea
caldã! Eu sunt Cel ce M-am nãscut trup din Fecioarã, ºi
cuvânt, din Verginica, fiica Mea cea de la sfârºitul tainei Mele
pe pãmânt, tainã ascunsã în veacuri, pe care nici îngerii nu o
ºtiau, ºi pe care dacã o aude azi cineva cu greu o poate crede
ºi înþelege. Cu câtã tainã am lucrat Eu ºi cu Tatãl când M-am
nãscut trup din Fecioarã! Cu câtã tainã, pânã ce taina a fost
aflatã de tot pãmântul! O, cu câtã tainã am lucrat ºi azi, dupã
cum era scris, la venirea Mea cea de a doua când M-am nãs-
cut cuvânt din Verginica! O, cu câtã tainã am lucrat pânã ce
taina aceasta a fost aflatã de tot pãmântul, mãi copilaºi ai tai-
nei Mele de azi pe pãmânt! O, poporul Meu de azi în care Eu
M-am ascuns ca sã vin în mijlocul lui ºi sã Mã fac cuvânt, e
o tainã poporul Meu de azi, precum Eu, tainã am fost ºi sunt
în mijlocul lui. O, nimeni pe pãmânt nu poate avea strãlucirea
ta, copilaº poporul Meu, cã tu eºti tainã mare, ºi în tine Mã
nasc cuvânt la sfârºit, precum este scris sã fie la sfârºit. 

Eu sunt cu zi de naºtere, cu sãrbãtoare de naºtere vin în
cartea ta, Verginico, fiicã fecioarã, în care s-a nãscut cuvântul
Meu în vremea de sfârºit a tainei Mele între oameni. M-am
nãscut trup din Fecioara mama Mea, ºi din tine cuvânt, ºi am
rãmas cuvânt în mijlocul poporului tãu pe care l-ai nãscut din
cuvântul Meu în tine, cãci dacã M-am nãscut cuvânt, iatã, Cel
ce Se naºte este, ºi Se naºte Cel ce naºte; Se naºte ºi naºte, Se
naºte ca sã nascã fii Cuvântul, ºi seminþia Mea va fi ca stele-
le în veci, Verginico, fiicã nãscãtoare de fii. 

– OO,Tu, Cel ce Te-ai nãscut din Fecioarã trup
de prunc, ºi din mine duh de cuvânt, Tu

eºti sãmânþa, Doamne, Tu eºti sãmânþa trupului ºi a cuvântu-
lui Tãu, cã Te-ai însãmânþat ca sã Te naºti trup ºi ca sã Te
naºti cuvânt, ºi ca sã fii Fiul Omului, trup ºi cuvânt, Fiule al
Tatãlui ºi al mamei Fecioare ºi al meu, o, Domnul meu, Care
Te-ai nãscut din mine cuvânt; Tu, Cel ce Te-ai însãmânþat în
pieptul meu duh ºi cuvânt, Fiule al omului! O, cine dintre
oameni s-ar fi putut smeri aºa ca Tine? O, atât de mult Te-ai
smerit, cã ai venit din cer ºi ai intrat în pieptul meu, ºi gura
mea Te nãºtea cuvânt, cã Tu erai Cel ce Te nãºteai, Cel ce Te
fãceai cuvânt înaintea poporului Tãu, o, Dumnezeule tainic,
Pãstor tainic! Zilele naºterii Tale sunt cu Tine cuvânt în mij-
locul lui Israel cel azi, nãscut din Tine, Pãstor tainic. O, cine
mai poate lua azi viaþa acestui prunc, Care Se naºte cuvânt în
ieslea Sa, în poporul cel nãscut din cuvântul Sãu în mine? O,
ce tainic eºti Tu, Cel ce Te naºti mereu! Tainicã e taina Ta,
Cuvinte Doamne. Ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se aratã
pânã la apus, ca fulgerul e taina Ta, ºi nimeni n-o poate strivi,
cãci aºa este venirea Ta, ºi împotriva venirii Tale cine poate
birui, Doamne Cuvinte, Care ca fulgerul vii? Fulgerul se aratã
ºi se ascunde, ºi dupã el vine vuietul lui ºi se aude, dar ful-
gerul, nãscãtorul vuietului lui, nu se mai vede; se ascunde, ºi
rãmâne glasul lui, care se aude. Fulgerul ºi glasul lui. Domnul
ºi cuvântul Lui. Lumina ºi ºoapta ei ºi glasul ei apoi, cãci
Domnul este lumina care o clipã se aratã, ºi din ea se naºte
glasul Lui, glasul ei, cã Domnul este lumina care se vede ºi
care nu se vede. 

Lumina mai dinainte de luminã, lumina din vremea lu-
minii ºi lumina cea de dupã luminã Domnul este, Domnul,
taina Tatãlui pe pãmânt. Iar când a venit plinirea vremii, Tatãl
Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub
lege, ca pe cei de sub lege sã-i rãscumpere ºi sã dobândeascã
înfierea, iar celor ce se fac fii, la aceia trimite Dumnezeu
Duhul Fiului Sãu în inimile lor, Care strigã: «Pãrinte!», strigã
pe Tatãl, strigã Fiul din fii, Duhul Fiului lui Dumnezeu strigã
din fii: «Pãrinte!». 

O, mare este taina Ta, Dumnezeule tainic! Dã oameni-
lor înþelepciune, bunule Doamne, cã dacã Te faci în Israel în-
þelepciune, vin oamenii ºi iau, cãci fiii grãdiniþei cuvântului
Tãu s-au fãcut împãrþitori ai împãrãþiei Tale peste oameni,
Doamne. 

O, fiilor unºi, iatã cine este viaþa voastrã! Luaþi ºi daþi
oamenilor viaþã. Suflaþi peste oameni viaþã, fiilor, ca sã învie-
ze oamenii, cãci învierea oamenilor este Domnul Cel nãscut
în oameni. 

E sãrbãtoare de naºtere la ieslea cuvântului. Îngeraºii
cerului cântã slavã Celui nãscut acum douã mii de ani între
oameni, ºi cântã îngeraºii colindã nouã de naºtere nouã, cã ei
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vãd cã au venit zilele naºterii din nou a lumii, naºtere din Cu-
vântul, cãci Domnul, Pruncul Cel nãscut de douã mii de ani
între oameni Se naºte azi cuvânt în iesle la voi ca sã Se dea
oamenilor Pãstor tainic ºi sã pãstoreascã neamurile pãmântu-
lui cu toiag de fier, cu cuvânt tainic, care nu se vede, dar se
aude glasul cuvântului precum glasul fulgerului se aude dupã
lumina lui. Amin. 

– OO,fiicã iubitã, Verginica Mea, ce tainã este tai-
na cuvântului tãu cel luat din Mine! Ce

frumos Mã împarþi, ce întreg Mã arãþi, ce naºtere tainicã Îmi
dai când Mã faci cuvânt dinãuntrul Meu! cã tu eºti în Mine,
Ierusalimul tãu cel nou, ºi te naºti din Mine cuvânt, iar cuvân-
tul tãu Eu sunt. Eu Mã nasc cuvânt în tine, Eu sunt rodul. Eu
sunt Cel ce Mã nasc ºi Cel ce nasc, cã scris este: «Vor fi un
singur trup cei doi», Cel ce naºte ºi Cel ce Se naºte. Amin. 

Israele, cobor la tine, cobor în cartea Mea. Din carte în
carte trec ca sã fiu cu tine în glas de sãrbãtoare de naºtere.
Amin. 

*
EEEE naºterea Mea pe pãmânt, Românie, ºi în tine e

naºterea Mea. Mã nasc cuvânt în tine ca sã fiu cu
oamenii ºi sã Mã sãlãºluiesc între oameni cuvânt de naºtere a
omului din Dumnezeu. În Betleem M-am nãscut prunc ca sã
Mã sãlãºluiesc între oameni venit din cer, iar în tine, Româ-
nie, Mã nasc cuvânt, ºi iarãºi Mã sãlãºluiesc între oameni, ca
sã-i nasc pe oameni din Mine, din cuvânt, precum Eu M-am
nãscut din cuvântul Tatãlui ca sã fiu Cuvântul Tatãlui, ºi prin
Mine sã le facã pe toate Tatãl, dupã cum a ºi fãcut. 

Românie, tu cânþi naºterea Mea, ºi cerul cântã naºterea
ta. Ne naºtem unul pentru altul, iubito; Eu pentru tine, ºi tu
pentru Mine, ºi vom fi amândoi un singur trup. Nu grãiesc
numai poporului Meu. Grãiesc ºi cu tine, þarã Românie, cã Eu
am vestit cã mulþimi nenumãrate vor veni ºi vor bea din izvo-
rul cuvântului Meu, ºi fântâna Mea dã pe deasupra ºi se face
râu, ºi se face mare, ºi se face ocean ºi cuprinde tot pãmântul
ca sã-l fac iar pãmânt, nou sã-l fac, din apa cuvântului Meu
ieºit, ºi din cer nãscut, cãci cine nu se naºte de sus, nu se face
împãrãþia Mea. Îngeraºii naºterii Îmi cântã deasupra ta naºte-
rea Mea, cã e serbare de naºtere a Mea. Cântã îngerii, cântã
Celui nãscut acum douã mii de ani. Cântã îngeraºii colindã
nouã de veac nou, de naºtere nouã, cã ei vãd cã au venit zilele
naºterii din nou a lumii, ºi lumea se înnoieºte cu cuvântul
Meu, care naºte om nou. Eu, Cel nãscut din Fecioarã acum
douã mii de ani între oameni, Mã nasc azi cuvânt în ieslea
cuvântului Meu din mijlocul tãu, þarã Românie. Mã nasc
cuvânt, Pãstor tainic, Care pãstoreºte neamurile pãmântului
cu toiag de fier, cu cuvânt tainic, care nu se vede, dar se aude
glasul lui, precum fulgerul se aude dupã lumina lui. 

O, ce tainicã e taina cuvântului Meu, care se naºte azi
în tine, þarã Românie! Ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se
aratã pânã la apus, ca fulgerul e taina Mea, ºi nimeni n-o poa-
te strivi, cã aºa este venirea Mea, ºi împotriva venirii Mele
cine poate birui? Ca fulgerul Mã nasc ºi vin. Fulgerul se aratã
ºi se ascunde, ºi dupã el vine vuietul lui ºi se aude glasul lui,
dar fulgerul, nãscãtorul vuietului lui nu se mai vede; se ascun-
de ºi rãmâne glasul lui care se aude; fulgerul ºi glasul lui;
Domnul ºi cuvântul Lui; lumina ºi glasul ei apoi. Amin. 

Eu sunt Lumina lumii, Care S-a arãtat acum douã mii
de ani, ºi din ea se naºte glasul ei, cuvântul ei. Eu sunt lumina
cea mai dinainte de luminã, sunt lumina cea din vremea lu-
minii ºi sunt lumina cea de dupã luminã. Eu sunt taina Tatãlui
pe pãmânt cu oamenii, cãci când a venit plinirea vremii, Tatãl

M-a trimis luminã în lume, trup nãscut din Fecioarã ca sã-i
rãscumpere pe oameni de sub lege ºi sã dobândeascã oamenii
înfierea, iar celor ce se fac fii, la aceia trimite Tatãl Duhul
Fiului Sãu în inimile lor, Care strigã: «Pãrinte!», strigã pe Ta-
tãl, strigã din fii, strigã Fiul Tatãlui. Duhul Fiului lui Dumne-
zeu strigã din fii: «Pãrinte!»; Duhul Se roagã pentru fii, cu
suspine negrãite. 

O, fiilor de la iesle, suflaþi peste oameni ca sã învieze
oamenii, cã oamenii sunt oase uscate, precum scrie în proo-
roci. Suflaþi, sã prindã duh de viaþã oamenii. Suflaþi cuvântul
Meu peste oameni ca sã învieze oamenii, cãci învierea oame-
nilor este Domnul, Cel nãscut în oameni, cuvântul cel tainic,
care vine de sus ºi naºte de sus pe om, naºtere din Cuvântul
Cel dãtãtor de viaþã veºnicã pentru om. 

O, e sãrbãtoare cereascã de naºtere nouã! Îngeraºii
cerului cântã slavã Celui nãscut acum douã mii de ani între
oameni, ºi cântã îngeraºii colindã nouã, de veac nou, de naº-
tere nouã, cã ei vãd cã au venit zilele naºterii din nou a lumii,
naºtere din Cuvântul, Pruncul Cel nãscut acum douã mii de
ani între oameni. Cel ce S-a arãtat luminã acum douã mii de
ani Se naºte azi cuvânt, glas al luminii care s-a arãtat atunci,
ca fulgerul care se aratã ºi se ascunde ºi rãmâne glasul lui ca-
re se aude, Pãstor tainic, cuvânt tainic care nu se vede, dar se
aude glasul lui, precum glasul fulgerului se aude dupã ce ful-
gerul se ascunde. 

Eu sunt Cel ce Mã nasc ºi Cel ce nasc, cã scris este:
«Vor fi un singur trup cei doi», Cel ce Se naºte ºi Cel ce naºte,
cãci Tatãl M-a fãcut Fiu al omului. M-am coborât din cer ºi
M-am întrupat din Duhul Sfânt în Fecioarã ºi M-am fãcut
Om, cã scris este: «Lãsa-va omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa
ºi se va alipi cu femeia sa, cu mireasa sa, ºi vor fi cei doi un
singur trup». Am venit din Tatãl ºi din mamã Fecioarã ºi
M-am alipit cu mireasa Mea, cu biserica Mea în care Mi-am
lãsat trupul ca sã fiu un trup cu ea ºi sã-Mi fie ea mãdulare ale
Mele, trupul Meu sã fie ea, ca sã fim amândoi un singur trup
dupã cum este scris. Dar Eu cu omul nu pot vorbi ca în cer
aceastã mare tainã, cã omul s-a alipit de desfrânare ºi s-a fã-
cut un trup cu ea, ºi zice cã împlineºte Scriptura cuvântului
Meu, dar taina acestei Scripturi este în Dumnezeu, ºi omul
trebuie sã înþeleagã taina acestui cuvânt, ºi omul trebuie sã se
nascã din nou, sã se nascã de sus, cã am venit cuvânt de sus,
am venit de la Tatãl cuvânt ca sã-l nasc pe om din cer ºi sã Mã
fac un trup cu cel ce primeºte înfierea. Amin. 

O, zilele naºterii sunt în tine, þarã Românie. Taina naº-
terii omului cel nou, zilele naºterii din nou a lumii sunt în
tine, þarã a naºterii cuvântului Meu. E naºterea Mea pe pã-
mânt, Românie, ºi în tine Mã nasc. Mã nasc din Mine cuvânt
în tine ca sã fiu cu oamenii, sã Mã sãlãºluiesc între oameni
cuvânt de naºtere a omului din Dumnezeu. Tu cânþi naºterea
Mea, ºi cerul cântã naºterea ta din nou. Ne naºtem unul pen-
tru altul, iubito; Eu pentru tine, ºi tu pentru Mine, ºi vom fi
amândoi un singur trup, Mire din cer, ºi mireasã de pe pã-
mânt, nuntã curatã, Mire ºi mireasã, ºi zarva nunþii noastre va
cuprinde tot pãmântul, ºi din nunta Mea cu tine se vor naºte
fii ai Tatãlui, care vor primi înfierea, cã scris este: «Cei ce
cred în Mine, le voi da putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu,
care nu din sânge, nici din poftã trupeascã, nici din poftã
bãrbãteascã, ci de la Dumnezeu se nasc», din Mine, Fiul Ta-
tãlui, Fiul Care Se face un trup cu cel ce crede în El ca sã fie
cei doi un singur trup. 

Zilele naºterii din nou a lumii sunt în tine, þarã Româ-
nie, ºi la naºtere se cântã colinde, fiicã iubitã, precum înge-
raºii au cântat în noaptea naºterii Mele. 
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Vin în mijlocul tãu cu poporul Meu, cu mireasa Mea
luatã din tine, fiicã Românie, ºi îþi cânt colindã de naºtere
nouã ca sã împlinesc prin tine Scriptura naºterii din nou a
lumii, iubito, cã Eu Mã fac cu tine veste ºi poveste peste pã-
mânt, ºi vom fi amândoi un singur trup, nuntã curatã, nuntã
de veac nou între cer ºi pãmânt, Fiul Tatãlui cu mireasa Lui
în tine, þarã mireasã, þarã Românie, þara Tatãlui Meu, þara
Mea, iubita Mea! Amin, amin, amin. 

25 decembrie 1996/7 ianuarie 1997

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Domnul ºi poporul Sãu în mijlocul oamenilor. Cuvântul este
împãrat pe pãmânt prin glas de Duh Sfânt. 

OOOO,Ierusalime, poporul Meu iubit, nu M-aº mai
despãrþi de tine, tatã, cã Eu aºa þi-am spus: «Aº

face din noapte zi ºi aº opri vremea pe loc atunci când te vãd
ºi te simt îndrãgostit de Mine ºi de petrecerea Mea în mijlocul
tãu». 

Pace þie, fiule Ierusalime! Am ieºit cu tine în mijlocul
mulþimilor, cã vreau sã Mã fac veste ºi poveste cu tine, nuntã
de veac nou pe pãmânt, ºi n-aº mai vrea sã se sfârºeascã ziua
nunþii, fiule. Aº opri vremea nunþii pe loc, aº face din noapte
zi, ba chiar ºi din zi aº face noapte când noaptea e zi cu Mine
în mijlocul tãu, cãci Eu sunt ziua cea din vremea nopþii, fiule
scump, fiule de împãrat, Ierusalime al împãrãþiei Mele pe pã-
mânt. Am ieºit cu tine, Ierusalime. Cu ieslea Mea am ieºit
cum purta Israel chivotul din loc în loc, ºi nunta Mea cu tine
se întinde peste pãmânt. Eu mereu þi-am spus sã fii mare, sã
fii destoinic, sã fii frumos, fiule, sã fii cuminte ºi deºtept þi-am
spus. Þi-am spus, fiule, sã fii credincios ºi sã lucrezi. Þi-am
spus cã vine ziua nunþii ºi vom avea nuntaºi la nuntã. Mereu,
mereu þi-am spus cã vine ziua nunþii Mele cu tine pe pãmânt,
ºi se vor strânge mulþimile sã te vadã cu Mine, Ierusalime,
fiule al nunþii Mele, popor al venirii Mele, cã în tine vin ºi
nuntesc, ºi când nuntesc zile de nuntã cu tine, Eu Mire, tu
mireasã, o, se strâng sfinþii cu Mine la nunta ta cu Domnul,
cãci Eu, Domnul, sunt Mirele tãu. Eu mereu, mereu þi-am
spus cã vine ziua nunþii. Þi-am spus mereu sã fii mireasã,
Ierusalime. 

Sã ºtii, poporul Meu, cã vin zilele tale. Vin cu Mine la
tine zilele tale de nuntã cu Mine, ºi se vor întrista ºi se vor bu-
cura toþi cei care nu te-au cunoscut cã eºti cu adevãrat po-
porul Meu mireasã. Sã ºtii, Ierusalime, cã din nunta ta cu
Mine ºi cu cuvântul Meu, care creºte în mijlocul tãu, se va în-
mulþi lângã tine numãrul nuntaºilor, numãrul ucenicilor cu-
vântului Meu, Ierusalime. Ba încã ºi mulþime de preoþi se vor
supune credinþei cuvântului Meu, cã nimeni, fiule, nu va pu-
tea sã stea împotriva înþelepciunii Duhului Sfânt, Care Se
face cuvânt din Mine ºi din tine, fiule Ierusalime, cã Eu vin
mereu cuvânt nou la tine, Crai nou vin mereu, Crai din cer,
Care rãsare peste tine ºi te lumineazã ºi te cãlãuzeºte ºi te ves-
teºte pe tine, cel nãscut din Mine, popor nou, Ierusalim nou
peste pãmânt, cuvânt din Cuvânt, fiu din Fiul lui Dumnezeu
nãscut. Zilele naºterii din nou a lumii sunt cu tine. Zilele
nunþii de veac nou se vestesc din tine, ºi se vor cutremura cei
ce n-au crezut, cei ce n-au voit sã ºtie cine eºti tu, poporule
mireasa Mea, cãmara Mea, cãmara nunþii Mele cu tine, cã în
tine vin ºi te gãtesc sã-Mi fii cãmarã, sã-Mi fii mireasã ºi sã
ies din tine spre mulþimi, ca Mirele Care iese din iatacul Sãu,
poporule mic, cãmara Mea cea micã, iatac al Meu, al Mirelui
tãu. Vin în tine ºi ies din tine ºi ies cu tine mireasã a Mea, cã

nu este drept ca tu sã laºi deoparte cuvântul lui Dumnezeu ºi
sã faci altceva, ºi de aceea voi cãuta bãrbaþi tari ºi îi voi face
ucenici ºi îi voi umple de Duh Sfânt ºi de înþelepciune ºi de
ascultare ºi îi voi rândui sã slujeascã lucrului tãu cu Mine,
cuvântului Meu cu tine, ºi tu vei stãrui în rugãciune ºi în slu-
jirea cuvântului, dar sã fii cuminte, fiule, sã fii frumos, sã fii
deºtept, cã mereu þi-am spus sã fii credincios ºi sã lucrezi cu-
vântul Meu ºi viaþa lui cea veºnicã peste tine ºi peste mulþi-
mile care mãnâncã din mãrul cel de aur al cuvântului Meu.
Cuvântul Meu e mãrul de aur, pe care-l are Împãratul cerului.
Eu sunt mãrul cel de aur al Tatãlui Meu Împãrat, ºi tu eºti cel
mic, aºa cum spune povestea lui Prâslea cel mic, cel voinic. 

O, sã fii voinic, mãi fiule mic, cã ai mãr de aur pe masa
ta, ai cuvânt de aur, fiule, ai mâncare de nuntã. Sã fii voinic,
fiule mic, cã îþi voi porunci prin cuvântul Meu sã te rogi pen-
tru cei care vor sluji cuvântului Meu ºi þie, ºi sã pui mâinile
peste ei ca sã ºtie cã au numire ºi lucrare pentru Mine ºi
pentru tine, ºi ca sã creascã mereu cuvântul Meu ºi sã se în-
mulþeascã mulþimea numãrului ucenicilor în Ierusalim, în Ro-
mânia, fiule, cã nimeni nu va putea sã stea împotriva înþelep-
ciunii cuvântului Meu cel plin de mângâiere, cel plin de iu-
bire ºi de duh de nuntã nouã peste pãmânt. 

Cuvântul Meu e împãrat peste pãmânt, cã Eu aºa v-am
proorocit vouã, ºi v-am spus cã «vine o pãsãricã din cer, ca
sã fie împãrat pe pãmânt». Iatã, cuvântul Meu împãrãþeºte, ºi
Eu de mult v-am spus, dar nici voi n-aþi înþeles ce am spus
atunci, cã am zis cã «Eu, Domnul Iisus Hristos, am luat de pe
pãmânt scaunele de împãrãþie a tuturor împãraþilor pãmân-
tului». Dar nu de scaun vorbeam, ci de darul de împãrat, pe
care l-a luat Sfânta Treime, cãci vine o pãsãricã din cer ca sã
fie împãrat pe pãmânt, ºi iatã, vine, mereu vine; vine ºi împã-
rãþeºte. ªi cine este pãsãrica-împãrat? Cuvântul Meu este pã-
sãricã de Duh Sfânt, cuvânt care ciripeºte deasupra ta, o, cui-
buleþule scump în care-ºi are puiºorii cuvântul Meu care naº-
te fii, care naºte ucenici din fii. 

Nu te teme, cuibuleþule al Meu din mijlocul României,
cã tu vei fi purtat pe palme, fiule scump, cuibuleþul Meu cu
fii în el. Voi ridica pentru tine oameni, ºapte bãrbaþi destoi-
nici, ba chiar încã ºapte, ºi din ei se vor ridica de ºaptezeci de
ori câte ºapte ºi te vor purta, iar tu vei stãrui în rugãciune ºi
în slujirea cuvântului, fiule mic, care stai la masa mãrului de
aur ºi îl pãzeºti ca sã fie de aur ºi ca sã nu fie jefuit fãrã de
coacere, ºi ca sã-l aibã Tatãl Împãratul pe masã. Voi lucra ca
în vremea apostolilor Mei cei de atunci, rãmãºiþa Mea cea
micã din Israel, cã ºi din ucenicii cei de atunci s-au ales ºapte
bãrbaþi ca sã slujeascã maselor ºi ca sã nu fie stingheritã lu-
crarea cuvântului Meu care alesese pe cei doisprezece apos-
toli ai Mei peste pãmânt. ªi a fost ales ªtefan ca sã fie între
cei ºapte bãrbaþi, dar atunci irozii erau fãrã de lege peste ei.
ªtefan fãcea minuni ºi semne mari în popor, cã era plin de har
ºi de putere, ºi s-au sculat cei din sinagoga cirenenilor, a
libertinilor ºi a cilicienilor sã se sfãdeascã cu el. ªi pentru cã
n-aveau cuvânt sã-i stea împotrivã lui ªtefan, au plãtit pe
niºte bãrbaþi, martori mincinoºi împotriva lui ªtefan, dar nici
aºa n-au putut birui pe ªtefan, cel plin de Duhul Sfânt, ci
uitându-se la el, toþi cei din sinedriu au vãzut faþa lui ca o faþã
de înger, cã el s-a sculat ºi le-a mãrturisit pe Dumnezeul lui
Israel, Care a proorocit prin prooroci sosirea Celui Drept, ºi
ai Cãrui vânzãtori ºi ucigaºi s-au fãcut ei, iar ei scrâºnind din
dinþi auzeau pe ªtefan zicând: «Iatã, vãd cerurile deschise ºi
pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu». Dar ei
strigau ºi îºi astupau urechile nãvãlind asupra lui ºi, bãtându-l
cu pietre, l-au scos afarã din cetate, iar ªtefan se ruga:
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«Doamne, primeºte duhul meu! Doamne, nu le socoti lor
pãcatul acesta!».

– OOOO,Doamne, aºa ºi azi mã rog în Tine. Nu le
socoti lor pãcatul acesta, lor, celor ce încã

mai dau cu pietre în Tine, Cuvinte Doamne; lor, celor din
bisericã; lor, celor care încã dau cu pietre în slava Ta de pe
pãmânt, în poporul cuvântului Tãu, Doamne! Poporul Tãu e
slava Ta pe pãmânt, cã Tu eºti slava poporului Tãu, al celui
mai mic dintre mulþi fraþi, Doamne. Ce vinã are poporul Tãu,
fiul Tãu cel mic, Ierusalimul Tãu cel nãscut din Tine pe
pãmânt, cetate sfântã, Ierusalim nou, coborât din cer cu Tine
peste el, peste poporul Tãu? O, Doamne, dar ºi azi strig ca ºi
atunci. Duhul Tãu, din mine strigã, cã eu sunt în Tine cu Duhul
Tãu. În Duhul Tãu Cel Sfânt sunt ºi strig: Cel Preaînalt nu
locuieºte în temple fãcute de mâini, cã zice proorocul: «Cerul
este tronul Meu, ºi pãmântul, aºternut picioarelor Mele. Ce fel
de casã Îmi veþi zidi Mie sau care este locul odihnei Mele?
Oare, nu mâna Mea a fãcut toate acestea? Cerul ºi pãmântul,
tronul ºi aºternutul Meu, nu mâna Mea le-a fãcut?».

O, voi, cei tari la cerbice ºi netãiaþi împrejur la inimã ºi
la urechi! Iatã, pururea voi staþi împotriva Duhului Sfânt
precum pãrinþii voºtri care au ucis pe prooroci ca sã nu mai
fie prooroci, ca sã nu mai fie Dumnezeu cuvânt pe pãmânt ºi
ca sã nu vesteascã sosirea Celui Drept. Dar iatã, Cel Drept,
Cel vândut ºi ucis, este viu ºi vine cuvânt, ºi cuvântul nu se
poate ucide, nu se poate lega. 

O, voi, cei tari la cerbice, care ºtiþi legea cea sfântã a
Domnului, rânduitã prin îngeri ºi n-o pãziþi! Uitaþi-vã sã ve-
deþi cerurile deschise deasupra voastrã ºi pe Fiul Omului din
dreapta lui Dumnezeu venind cu norii spre voi, dar voi încã
strigaþi ºi vã astupaþi urechile ca sã nu auziþi pe Dumnezeu.
Mã rog pentru voi, cei tari la cerbice, ºi zic: nu le socoti lor
pãcatul acesta; lor, celor ce încã dau cu pietre în Tine, Cuvinte
Doamne; lor, celor din bisericã; lor, celor ce încã dau cu
pietre în slava Ta de pe pãmânt, în poporul cuvântului Tãu,
Doamne! Ce vinã are poporul Tãu înaintea lor, a celor ce încã
nu cred în Tine, Cuvinte Doamne? O, pe Tine Te învinuiesc
cei ce încã dau cu pietre în slava cuvântului Tãu, în poporul
cuvântului Tãu. 

Voi, cei tari la cerbice, sculaþi, ºi vã naºteþi din Dumne-
zeu, din cuvântul Lui care vine cu norii! Sculaþi ºi înviaþi, cã
omul piere din lipsã de cunoºtinþã. Luaþi din râul vieþii, cã
moarte nu va mai fi, ºi þara românã reginã va avea în ea cu-
vântul vieþii, pãsãrica cea din cer care ciripeºte peste pãmânt
cuvânt ca pasãrea care-ºi adunã puii ca sã-i hrãneascã ºi sã
creascã. 

Iar tu, popor voievod pe pãmânt, sã fii frumos, sã fii
nuntã de veac nou, sã fii mireasã ºi sã nunteºti cu Mirele tãu,
Domnul Iisus Hristos, Craiul Cel nou al iubirii cereºti pe pã-
mânt, cãci cerurile stau deschise deasupra ta, ºi Fiul Tatãlui,
Craiul Cel adevãrat, vine la tine ca-n poveste ºi Se face cu
tine veste ºi poveste adevãratã peste pãmânt, ºi sunt ºi eu cu
sfinþii cerului cu tine în nunta ta cu Domnul nostru, Craiul
munþilor cereºti, Prinþul înãlþimilor cereºti, Care coboarã pe
pãmânt Ierusalim nou. 

Când am fost ucis de mai-marii iudeilor, am vãzut pe
Domnul Mire în cer de-a dreapta Tatãlui, ºi eu m-am dat Lui
jertfã curatã, mireasã curatã, ºi de atunci cu El sunt. A doua zi
aveam sã am nuntã cu o fecioarã mireasã, dar n-am mai apu-
cat ziua nunþii, cã Mirele m-a primit în iatacul Sãu, în El m-a
luat, ca sã fiu în cer pentru cei credincioºi de pe pãmânt ºi sã
le fiu de ajutor ca un ales al Domnului, cã mã aleseserã
apostolii din Ierusalim ca sã slujesc biserica, ºi de atunci o

slujesc, ºi îþi slujesc þie azi, o, bisericã albã a lui Iisus Hristos,
piatra cea din capul unghiului, pietricica cea albã în care încã
se dã cu pietre, se dã încã, ºi pe ea scrie: «Cuvântul lui Dum-
nezeu», precum este scris. Nume tainic este scris pe ea, ºi ni-
meni nu înþelege acest nume tainic; nimeni decât primitorul
pietrei albe; nimeni decât tu, poporule mireasã. 

Sã fii de sfinþi binecuvântat, Doamne; de sfinþii Tãi,
mireasã a Ta în cer, Doamne, Fiule al Tatãlui, cã am venit cu
venirea Ta, cãci Tu cu sfinþii vii. 

O, Ierusalime mireasã, o, Românie crãiasã! Vine Dom-
nul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi! Deschide Scripturile ºi
vezi cã scrie în ele cã vine Domnul, vine cu zeci de mii de
sfinþi. Vine Domnul, vine, ºi sfinþii sunt cu El! Amin. 

– OOOO,copile tânãr, ªtefan, ucenicule mireasã, tu
eºti mãrturisitor, iar Eu sunt Cel mãrturisit

de tine atunci ºi acum, ºi ai platã de mãrturisitor, iar cei mici,
poporul Meu mireasã, va împãrþi cununile, cã aºa are de
lucrat cel mai mic. Amin. 

Eu vin mereu la tine, Ierusalime. Pace þie, fiule, cã vin
ºi stau în nuntã cu tine, Ierusalime mireasã, fatã de împãrat,
peþitã de Craiul înãlþimilor cereºti, nuntã de veac nou, poveste
de iubire pe pãmânt, veste ºi poveste de iubire între Mire ºi
mireasã, precum scrie în poveºtile cele de crai ºi crãiese, de
prinþi ºi prinþese, de feþi-frumoºi ºi zâne, ºi voi face din tine
veste ºi poveste adevãratã cu Mine pe pãmânt, cu Mine,
Craiul înãlþimilor cereºti, Craiul munþilor cereºti, Care coboa-
rã pe pãmânt. 

O, nimeni nu ºtie sã-Mi scrie ºi sã-Mi cânte psalmul
iubirii Mele cu tine. Nimeni decât Eu, poporul Meu mireasã.
Amin, amin, amin. 

27 decembrie1996/9 ianuarie 1997

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare 

Odihna Domnului în cetatea din pietre vii: Ierusalimul nou. Bine-
cuvântare îngereascã ºi arhiereascã peste Israel. 

VV in la tine, Ierusalime, cetatea Mea de fii. Vin,
poporul Meu, cã tu eºti odihna Mea, ºi în tine

Mã odihnesc de lucrãrile Mele, fiule nou-nãscut, nãscut din
cer, de sus nãscut, din Mine, fiule, din cuvântul Meu, care
vine de sus cu norii. 

Când M-am nãscut trup din Fecioarã, era ºi atunci
Ierusalim, dar era zidit din pietre tari, piatrã peste piatrã, ce-
tate de piatrã, ziditã de oameni, iar oamenii din cetatea Ieru-
salimului erau tot de piatrã ºi n-au cunoscut pe Cel Drept,
Care Se nãscuse între oameni, cãci aveam Ierusalim din pia-
trã. Dar acum am Ierusalim din fii, din pietre vii, iar Eu,
Domnul, sunt piatra cea din capul unghiului, ºi pe ea scrie
numele Meu: Cuvântul lui Dumnezeu, care se scrie ca sã iasã
din Ierusalim, din cetatea Mea de fii vii, ºi în care intru ºi din
care ies cuvânt de viaþã veºnicã peste noroade. 

Vin la tine, Ierusalime, ºi intru mereu în tine, fiule, casa
Mea de oaspeþi în care intru ºi din care ies ca Mirele Care iese
din iatacul Sãu, ºi voiesc sã fie înþeleasã de mulþimi nenu-
mãrate taina Mea cu care Mã sãlãºluiesc în tine ºi cu care ies
ºi grãiesc mulþimilor, Ierusalime, poporul Meu luat din
români, cã M-am fãcut în România soare cu tine, ºi luminez
ºi încãlzesc pe tot omul care cautã soare. Am fãcut din tine
soare, ºi în tine Mi-am fãcut sãlaº, ºi ies din tine ºi luminez ºi
încãlzesc, ies ca Mirele Care iese din iatacul Sãu, ºi voiesc sã
fac din tine soare care sã strãluceascã de ºapte ori mai mult
decât soarele, ºi întru lumina Mea din tine sã umble noroade
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multe, Ierusalime, locaº al luminii Mele din cer pe pãmânt. O,
dar lumea nu te cunoaºte cine eºti. Nu ºtie omul lumii de azi
cã tu eºti nãscut de sus, la cuvântul Meu care zice ºi se face
ºi se naºte om nou, de sus nãscut. Omul lumii se uitã mirat la
tine, pentru cã Eu din mijlocul tãu vãdesc faptele rele ale
lumii ºi grãiesc în Duhul Adevãrului, pe Care lumea nu poate
sã-L primeascã, pentru cã nu-L vede, nici nu-L cunoaºte, dar
tu, poporul Meu, Îl cunoºti, cã rãmâne la tine ºi în tine va fi. 

O, lumea nu Mã vede. Voi însã Mã vedeþi, fiilor, pentru
cã Eu sunt în voi ºi sunt viu în voi, ºi voi sunteþi vii precum
Eu am fãgãduit peste ai Mei. Ies cu voi în mijlocul mulþimilor
ºi Mã vestesc cuvânt venit cu norii, ºi dacã Mã iubeºte
cineva, va pãzi cuvântul Meu, ºi Tatãl Meu îl va iubi, ºi vom
veni la el ºi vom face locaº la el, precum la tine am fãcut
Ierusalim, fiule viu. Stãpânitorul acestei lumi nu are nimic în
Mine, dar cine va pãzi cuvântul Meu ºi Mã va iubi, va fi scos
de sub stãpânitorul lumii ºi va fi strãmutat în împãrãþia Tatã-
lui Meu, care este cu voi, fiilor care-Mi sunteþi Ierusalim viu,
zidit de Mine din fii vii. 

O, ce fel de casã sã-Mi zideascã Mie omul? Oare, n-am
fãcut Eu cerul ºi pãmântul casã a Mea, tron ºi aºternut al
Meu? Eu sunt Cel ce zidesc. Mâinile Mele au pus temelia ta,
Ierusalime al slavei Mele, ºi tot mâinile Mele îl vor termina
pânã la slãvirea în el a Celui ce vine vãzut, cã vin cu norii,
Ierusalime, ºi Mã voi lãsa vãzut în venirea Mea la tine ºi toate
noroadele vor umbla întru strãlucirea Mea ºi a ta, cetatea Mea
de fii, cetate a iubirii Mele, templul Meu cel viu din România.
Eu vin cu sfinþii în tine ºi serbez serbare de sfinþi, ºi te mân-
gâi, Ierusalime, mângâierea Mea. Ne mângâiem unul pe altul,
fiule. Duhul mângâierii este duhul care ne învãluieºte într-un
singur trup, Mire din cer ºi mireasã de pe pãmânt, cãci scris
este: «Cei doi vor fi un singur trup».

Când M-am nãscut de la Duhul Sfânt ºi din Fecioarã
Prunc, la opt zile am fost tãiat împrejur ca sã am pe trupul Meu
semnul lui Israel ºi ca sã pot lucra peste Israel ca unul ridicat
din mijlocul lui. Israel era tãiat împrejur în trup, dar era netãiat
împrejur la inimã ºi la urechi ºi n-a primit sosirea Celui Drept.
M-am fãcut Om din om, ºi M-am tãiat împrejur a opta zi ca
sã-i rãscumpãr pe cei netãiaþi împrejur la inimã ºi la urechi,
care pururea au stat ºi stau împotriva Duhului Sfânt, ºi iatã,
tãierea împrejur nu este nimic, n-are nici o putere decât sã-L
rãstigneascã pe Dumnezeu. M-am tãiat împrejur, ca atunci
când era sã Mã arãt Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu ade-
vãrat sã se ºtie cã am venit din cer ºi cã M-am fãcut Om, iar
tãierea Mea împrejur a dovedit firea Mea omeneascã alãturi de
firea dumnezeiascã. Dar pe cel necredincios, pe cel tare la
cerbice nici un adevãr nu-l biruieºte, ºi fapta legii îl învãluieºte
ca într-o orbire, ºi nu este credinþã pe pãmânt. 

Binecuvântatã sã fie credinþa ta, Israele român, cã la
credinþa ta Mã fac cuvânt ºi vin cu norii, ºi tu Mã faci carte
pe pãmânt, ºi hrãneºti noroadele cu pâine din cer, fiule
împãrþitor. 

Vin cu sfinþii, Ierusalime, vin mereu cu sfinþii, ºi serbez
sobor de sfinþi în tine cu arhiereul Vasile, stâlp de foc ºi aripã
de heruvim, pe care Eu am ºezut pe pãmânt, cã am venit la el
pe pãmânt cu cei doisprezece apostoli ai Mei ºi M-am arãtat
lui ºi l-am învãþat lauda jertfei Mele cea fãrã de sânge, cãci
Eu sunt Cel ce le fac pe toate, pânã ºi jertfa de laudã pe care
Mi-o aduce cel credincios. M-am dovedit mare în lucrarea
arhiereului Meu ºi am lãsat bisericii lucrarea Mea cu el, jertfa
de laudã cea pentru Mine ºi pentru pomenirea Mea întru cei
credincioºi, împãrãþia Mea cu ei. Arhiereul Meu Vasile te bi-

necuvinteazã, Israele, prin fiii grãdinii Mele te binecuvin-
teazã. Amin. 

– OO,grãdiniþã a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh, Care Se face cuvânt în mijlocul tãu,

Dumnezeu Cuvânt! Pace þie, grãdiniþã binecuvântatã de
Sfânta ºi Cea de o fiinþã ºi de viaþã fãcãtoare ºi nedespãrþitã
Treime! Pace þie ºi Duh Sfânt þie, ca sã ai ºi sã dai ºi sã botezi
mulþimi nenumãrate în apa cuvântului Duhului Sfânt, râu de
apã vie, care curge din Dumnezeu Cuvântul. Las peste fiii tãi
binecuvântare arhiereascã, micuþã grãdiniþã cu tainã mare în
tine, tainã aºteptatã de toþi sfinþii, de toþi îngerii oastei cereºti.
Eu sunt arhiereu din arhiereu, ºi la ungerea ta m-a luat Dom-
nul cu El din cer ºi m-a adus în tine pentru ungerea ta de la El
ºi de la arhiereii Lui. S-a coborât Domnul cu taina Lui în tine,
grãdiniþã cu tainã în ea, cu Domnul Cel tainic în tine trup ºi
cuvânt. Îþi dau Duh Sfânt, cã eu am de la Domnul. Amin. 

Eram cãrturar învãþat pe pãmânt. Învãþasem toatã ºtiin-
þa pãmânteascã, dar Duhul Sfânt dãdea sã mã nascã din cer
prin botez, ºi eu m-am lãsat cuprins în albia Lui ºi m-am unit
cu Hristos, Învãþãtorul celor învãþaþi de El, ºi m-am dus la
Iordan ºi am intrat în apa lui precum Hristos a intrat pentru
botezul de la Ioan, ºi a coborât deasupra mea fulger din cer,
ºi din fulger a ieºit Duhul Sfânt în chip de porumbel ºi a in-
trat în apa Iordanului ºi a tulburat-o, ºi în apa botezatã de Du-
hul Sfânt m-am botezat eu în Hristos ºi m-am îmbrãcat în
Hristos ºi m-am fãcut un trup cu El. 

Îþi dau Duh Sfânt, poporule Ierusalime, cã eu am de la
Domnul. Îþi dau din Domnul, îþi dau prin fiii cei unºi cu
ungere arhiereascã din cer, tainã mare între cer ºi pãmânt. Dar
cei tari la cerbice rãmân tari ºi nu se lasã botezaþi în râul apei
vii, care curge cuvânt din Dumnezeu. Sã cânþi, Ierusalime,
jertfã de laudã Celui ce este ºi vine, Celui ce vine la tine cu
sfinþii, ºi Care este Întâiul între zecile de mii de sfinþi, precum
scrie în Scripturi cântare de laudã Celui Sfânt ºi Drept,
Mirelui din cer, Care vine pe pãmânt la tine, mireasã a Lui,
Ierusalime mireasã. Cu toþi arhiereii cerului rostesc binecu-
vântare arhiereascã peste tine, grãdiniþã a Celui tainic, ºi ni-
meni pe tine nu te poate blestema, nimeni nu poate împotriva
ungerii tale, cã eºti binecuvântatã, ºi eºti. Amin. 

– OO,copile Ierusalime, Eu, Domnul, Mã bucur
cu sfinþii în tine. Cântã, Ierusalime,

cântã-þi cântarea ta de nuntã de veac nou. Cântã! O, vie cu vin
bun, cântã! 

Am în tine cãmarã de nuntã, þarã Românie, nuntaºã a
nunþii Mele cu mireasa Mea luatã din tine, þarã crãiasã, þarã
mireasã! O, vie cu vin bun, cântã! Darul Duhului Sfânt este
pe masã de nuntã de veac nou în mijlocul tãu, þara Mea
mireasã. Eu sunt Cuvântul Care te naºte, Care ªi-a nãscut în
tine mireasã, ºi, din nunta Mea cu mireasa Mea tu te vei naºte
ºi vei fi a Mea, þara Mea, venirea Mea, iubita Mea! Amin,
amin, amin. 

1/14 ianuarie 1997

Praznicul Botezului Domnului 

România: fatã de Împãrat, þara strãlucirilor. Chemarea preoþilor
bisericii lumii la duh de credinþã. Mãsura timpului ºi semnele 

vremii: sãrbãtorile din strãmoºi. 

EE u sunt Cel ce sunt. Amin. Eu sunt mereu astãzi.
Amin. Vin cuvânt pe pãmânt. Vine cu norii cu-

vântul Meu. Iatã-l, vine cu norii ºi se face râu al vieþii în care
sã se boteze toþi cei ce cred în el, în cuvântul Meu. Cuvântul
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Eu sunt. Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine sã bea, sã
vinã sã bea din apa râului vieþii, ºi râuri de ape vii vor curge
din pântecele lui, cãci va primi Duh Sfânt. Amin. Cel ce cre-
de, sã vinã sã bea, cã n-am venit sã judec lumea, ci am venit
sã suflu peste ea Duh Sfânt ºi s-o nasc din nou ºi s-o înnoiesc.
Se împlinesc Scripturile naºterii din nou a lumii, ºi vin sã îm-
plinesc. Amin. N-am venit sã judec lumea, ci ca s-o înnoiesc
am venit, dar cel ce nu crede în Mine, Cuvântul Care vine cu
norii, acela a ºi fost judecat. Cel ce nu crede este judecat de
necredinþã, cãci cuvântul Meu care vine din Mine cu norii,
este adevãrat cuvântul care se naºte din Mine. 

Eu sunt Cuvântul Tatãlui, Duhul Adevãrului, pe Care
lumea nu-L cunoaºte, dar voi Îl cunoaºteþi, fii ai lui Israel luat
din români. Vin la voi cuvânt, ºi Mã port din loc în loc ca sã
Mã vestesc cã vin, aºa cum Gavriil a binevestit venirea Mea
de la Tatãl trup nãscut din Fecioara mama Mea. 

O, þara Mea, întoarcerea Mea la oameni, þarã Românie,
am luat din mijlocul tãu fiu binevestitor, înaintemergãtor, dar
lumea din tine nu l-a cunoscut, ºi mai-marii tãi care judecã
pãmântul au suflat în lumina Mea cu care Mã vesteam prin
înaintemergãtorul Meu, ºi el a fost strivit de necredinþã ºi de
fiii ei, aºa cum a fost Ioan strivit de iudei. Dar Eu, ca un Dum-
nezeu, Mi-am fãcut iesle în tine, ºi în ea Mã nasc cuvânt, ºi
cu el tai împrejur la inimã ºi la urechi pe cei ce vin sã bea din
apa cuvântului Meu, râul vieþii, care curge din tronul slavei
Mele. Am fãcut în tine zi de întâmpinare a Mea ºi vin sã fiu
întâmpinat de cei ce nu cred pânã nu aud ºi pânã nu vãd. Am
intrat cuvânt în casa Tatãlui Meu, casa cea de rugãciune de pe
pãmânt, aºa cum atunci am intrat copil de doisprezece ani ºi
vorbeam înþelepþilor ºi mai-marilor de peste mulþimile de
atunci. Am fãcut ºi fac tot ce este scris sã fac, cãci scris este:
«Iatã, noi le fac pe toate», ºi iar, ºi iar le fac. 

Am fãcut din tine cristelniþã de botez, þara Mea cea
datã Mie de Tatãl ca sã vin în tine precum este scris în Scrip-
turi cã vin a doua oarã pe pãmânt. Binevestire M-am fãcut în
tine, zi de naºtere M-am fãcut în tine, tãiere împrejur la inimã
ºi la urechi am dat sã fac peste tine, zi de întâmpinare a Mea,
ca sã te slobozesc de apãsarea necredinþei, þara Mea iubitã.
Cuvânt de predicã nouã M-am fãcut în tine, ºi cristelniþã de
botez am fãcut din tine, ca sã se boteze în tine toþi cei ce vor
lua calea vieþii cea fãrã de moarte. 

O, fiicã Românie, am fãcut din tine fatã de împãrat, cã
tu ai nume de fatã ºi te-am numit crãiasã, tatã. Cautã sã fii în
Duhul Meu când Mã auzi cuvântând peste tine. Cautã, tatã, sã
fii atentã ºi sã înþelegi, cã Tatãl, în Mine este când Eu grãiesc
de deasupra ta peste tine cuvânt. Tu eºti a Mea, ºi în tine Mã
fac Iordan, ºi vor veni la tine mulþimi ca sã se boteze în râul
vieþii, în Iordanul vieþii precum atunci veneau la Iordan
mulþimile ca sã se boteze cu botezul cel de la Ioan. Zi de praz-
nic Mã fac în tine. Azi e zi mare, azi e praznic împãrãtesc, ºi
praznicul zilei de azi vine din pãrinþi, vine din strãmoºi, ºi
serbez pe româneºte în tine zi de Boboteazã, pe strãmoºeºte
serbez cu tine, þara Mea, þara strãlucirilor, cãci aºa ai fost
vestitã de proorocii care te-au vestit de la Duhul Sfânt ca sã
fii. Tu eºti þara strãlucirii despre care a vestit Daniel, prooro-
cul Meu, cãci þara Mea Israel nu M-a primit când am venit de
la Tatãl; s-a temut cã vin sã domnesc peste ea ºi nu M-a pri-
mit, ºi plata ei a fost cu cei necredincioºi. Dar prin tine, þara
Mea, luatã dintre neamurile pãmântului ca sã fii Ierusalim
nou, Israel nou, voi rãscumpãra ºi pe Israel, cã el e poporul
Meu ales, ºi cele fãgãduite nu se iau de peste cel ales al Meu.
Pe tine te-am nãscut din credinþa ta în Mine, ºi se bucurã

strãmoºii tãi cã tu eºti vie printre mulþi morþi, ºi eºti. ªi cum
sã nu fii, ºi cum sã nu înviezi tu, cea care eºti, dacã Tatãl
te-a ales sã fii þara strãlucirilor? Din cea pãrãsitã a fãcut Tatãl
Meu cea strãlucitã, cã iatã cine este strãlucirea ta! Eu sunt
ziua care lumineazã peste tine. Eu sunt în tine soare care strã-
luceºte de ºapte ori, ºi tu strãluceºti cu Mine ºi eºti. 

Sunt cu cei vii venit la tine, þara Mea. Sunt cu praznic
strãmoºesc în tine, cã azi e praznic sfânt de botez ºi vin sã
rostesc în ieslea cuvântului Meu cuvânt de apã sfinþitã prin
cuvântul Meu, cãci Eu sunt Arhiereu în veac, dupã rânduiala
Tatãlui, dupã rânduiala lui Melchisedec, preotul cel tainic al
Tatãlui Meu, care M-a fãcut pe Mine pâine ºi vin ºi M-a dat
lui Avraam ca sã Mã fac sân al lui Avraam, în care sã se odih-
neascã cei vii, cei ce sunt vii în vecii vecilor. Sunt vii strã-
moºii ºi sunt în Mine, cãci Eu sunt sânul lui Avraam în care
drepþii se odihnesc ºi sunt vii, cãci Eu sunt Dumnezeul celor
vii, nu al celor morþi. 

Vin strãmoºii cu Mine pe pãmânt la tine, poporul Meu
de azi. Serbeazã cerul cel viu în tine. Se coboarã cerul la tine
ºi serbeazã praznic de Boboteazã, cã e zi de Boboteazã, ºi Eu
serbez în mijlocul mulþimilor ºi fac din tine Iordan, iubita
Mea, þara Mea. ªi se vor boteza în tine mulþimi multe ºi vor
crede în cuvântul Meu care vine cu norii la tine ca sã se facã
râu de Iordan, apã de botez ºi Duh Sfânt peste mulþimi. Iatã
Eu ºi pruncii Mei; calul alb ºi cãlãreþul lui, Pãstor tainic, cu
nume tainic. Numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu, nume
tainic, ºi nimeni nu înþelege numele Meu cel tainic. 

Suflu peste tine Duh Sfânt, þara Mea, iubita Mea. Ia,
tatã, Duh Sfânt, cãci Tatãl este în Mine când Mã fac cuvânt
peste tine. 

Luaþi Duh Sfânt, fii ai României! Luaþi ºi daþi ºi veþi
avea platã de apostoli ai Duhului Sfânt. Amin. 

Am fãcut din tine zi de naºtere a ta, zi de înviere, ºi te
iubesc, iubita Mea, þara Mea. Mai presus de ziua învierii te iu-
besc. Mã fac peste tine cuvânt, ca sã te vindeci la cuvântul
Meu. Scoalã-te ºi umblã! Mergi ºi vesteºte împãrãþia cuvân-
tului Meu în tine, cã tu eºti împãrãþia Mea cu care vin la tine
ºi te numesc crãiasã, þara Mea. 

Am fãcut din tine Tabor, munte de Tabor, în care Mã
slãvesc cu slava cuvântului Meu ca sã te schimb la faþã ºi sã
fii chipul ºi asemãnarea Mea, om nou, nãscut din cer, neam
nou sã fii, neamule român. Învaþã, tatã, Evanghelia ca s-o cu-
noºti. Lasã ºtiinþa omeneascã ºi ia de la Mine ºtiinþã cereascã
în dar, ºi nu mai fã ca omul cel de la început care a furat ºtiin-
þã prin cãlcare de poruncã, cãci omul a furat ºtiinþa ºi este fur. 

Am venit sã te iert, omule. Sã te dezleg de pãcat am
venit, cã pãcatul se naºte din neascultarea de Mine. Pãcatul
s-a nãscut din omul cel fãcut de Mine, cel cu duh de viaþã
din Mine. Pãcatul îi zice omului tatã ºi mamã, dar am venit
cuvânt de la Tatãl, cã era scris în Scripturi sã vin cuvânt ºi
sã Mã fac izvor peste pãmânt ºi sã-l nasc pe om din cer, din
cuvântul Meu sã-l nasc pe cel ce crede în Mine, iar cel ce nu
crede a ºi fost judecat. Amin. 

Cinã de cuvânt Mi-am întins în tine, Românie. Veniþi la
cinã, fiilor români, cãci cei poftiþi nu vin. Veniþi ºi luaþi ºi mân-
caþi cuvânt. Acesta este cuvântul Meu, cuvântul adevãrului,
Duhul Adevãrului. Cel ce nu crede în Mine, Cel ce vin cuvânt,
cel ce nu crede cã Eu sunt cuvânt, sã creadã mãcar în cuvântul
acesta, cã este cuvântul care are viaþã veºnicã în el, aºa precum
Eu am învãþat Evanghelia Mea pe cei ce cred în ea. 

Trezeºte-þi pãstorii, þara Mea, ca sã-Mi audã glasul ºi
sã-l punã peste tine. Evanghelie de aur sã-þi dea de la Mine ºi
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sã te pãstoreascã pãstorii tãi. Pãstorul trebuie sã fie vas de aur,
de trebuinþã stãpânului. Un slujitor adevãrat nu se încurcã cu
treburile lumeºti ºi fireºti, ci cu cele cereºti, ºi este vas de aur,
de trebuinþã stãpânului. Aºa le spun celor ce te pãstoresc pe
tine, turmã a Tatãlui Meu, Românie, biserica Mea cea de apoi,
în care Mã fac trup ºi cuvânt, duh ºi adevãr, cãci tu trebuie sã
Mã ai întreg, Românie, biserica Mea în care M-am întors ca
sã fiu cu tine trup ºi cuvânt ºi sã Mã vesteºti mulþimilor Dum-
nezeu adevãrat, Dumnezeul tãu, Dumnezeul României, pre-
cum Israel Îl numea Dumnezeu al sãu pe Cel adevãrat. Ia duh
de credinþã, tatã, cãci cel ce nu crede în cuvântul Meu care
vine cu norii la tine, acela nu crede în Dumnezeu, ºi de aceea
nu crede în cuvântul acesta. Sã nu-Mi ceri semne ca sã crezi,
cã nu-þi voi da nici un semn decât cuvântul acesta. Cel ce nu
crede în Cel ce Se face cuvânt din cer peste pãmânt, acela nu
crede în Dumnezeu. 

O, strãmoºii tãi se roagã în Mine, se roagã Tatãlui ca sã
coboare peste tine Duh Sfânt ca sã ºtii sã înþelegi cuvântul
vieþii, Evanghelia cuvântului Meu care se vesteºte la toate
neamurile pãmântului mai înainte de arãtarea trupului slavei
Mele, þara Mea. Se roagã strãmoºii pentru tine ca sã nu uiþi
serbãrile strãmoºeºti, ºi sã te aºezi în ele, ºi sã le aºezi la locul
lor, þara Mea creºtinã, cãci mãsura facerii aºa a lucrat când am
aºezat semnele vremii. Am lucrat cu mãsurã când le-am fãcut
pe toate, ºi rosteam când lucram facerea la început, lucram ºi
ziceam: «Am fãcut», ºi a fost o searã ºi o dimineaþã pentru
fiecare facere din cele ale facerii. Asta e mãsura: o searã ºi o
dimineaþã, ºi nu cum mãsoarã omul timpul ca sã schimbe vre-
murile de la locul facerii lor. 

Omul a schimbat hotarul facerii ºi praznicele care vin
din strãmoºi. Eu sunt Cel ce am fãcut vremile ºi semnele vre-
mii, ºi omul a schimbat semnele vremii de la locul lor, ºi când
le-a schimbat, a uitat cã mãsura este ziua, o searã ºi o dimi-
neaþã, ºi se numeºte ziuã mãsura. Eu sunt Cel ce am fãcut
luna spre vremi ºi soarele care-ºi cunoaºte apusul sãu. Eu sunt
Cel ce am pus întunericul ºi s-a fãcut noapte ca sã iasã fiarele
ºi sã mugeascã ºi sã cearã de la Mine hranã. Eu sunt Cel ce
rãsar soarele ºi adun fiarele în culcuºurile lor, iar omul iese la
lucrul sãu ºi la lucrarea sa pânã seara. O, cât M-am mãrit Eu
în lucrãrile Mele, ºi omul a uitat, ºi s-a sculat ºi a schimbat
vremile ºi a zis cã este el. Omul s-a fãcut Dumnezeu ºi a zis
cã este el, dar mãsura Mea este ziua, o searã ºi o dimineaþã,
ºi acestea nu s-au mutat de la locul lor ºi îºi cunosc hotarul.
Numai omul nu mai iubeºte facerea Mea ºi semnele vremii,
cã fãcut-am luna ºi soarele spre vremi ca sã ºtie omul mãsura
ºi sã n-o mute de la locul ei ºi sã prãznuiascã serbãrile Mele
la locul lor. ªi am fãcut încã un semn al vremii, cãci am înviat
în ziua întâi a sãptãmânii, ºi aceastã zi a rãmas la locul ei, ºi
o vestesc pe ea semnele lunii, cãci am pus luna spre vremi, ºi
soarele care-ºi cunoaºte apusul sãu. 

Azi e zi de praznic, zi de Boboteazã, zi venitã din strã-
moºi, sãrbãtoare care-ºi cunoaºte hotarul. E zi de Boboteazã
în tine, bisericã Românie, biserica Mea cea de apoi, casa Mea
de oaspeþi, casa Mea de întoarcere. Vine Tatãl Împãratul cu
nunta Fiului Sãu în tine, cãci Tatãl este în Mine când vin la
tine. Vino la cinã, vino! Am în mijlocul tãu grãdiniþã de fii, ºi
în ea sunt trup ºi cuvânt, aºa cum sunt Eu întru a doua Mea
venire. Îmi cobor trupul ºi cuvântul în grãdiniþa Mea cu fii, ºi
mereu le zic la fii: «Luaþi, mâncaþi, acesta este Trupul Meu ºi
Sângele Meu. Luaþi ºi mâncaþi, acesta este cuvântul Meu,
Duhul Adevãrului. Mâncaþi ºi creºteþi, cã Eu sunt Cel ce
cresc în voi. Eu sunt Cel ce sunt, ºi alþi dumnezei nu sunt. Eu
sunt cu voi ºi în voi, ca sã fiþi ºi sã Mã daþi oamenilor spre zi

de naºtere ºi de botez ºi de înviere ºi de înãlþare ºi de veºnicã
cinã cu Mine în cer ºi pe pãmânt.», aºa le spun fiilor din grã-
dina cuvântului Meu care aud glasul Meu care vine cu norii
pânã deasupra grãdiniþei cuvântului Meu. 

O, voi, cei ce credeþi, credeþi ºi înviaþi viaþã fãrã de
moarte, cãci cuvântul Meu are în el viaþã veºnicã dupã cum
scrie în Scripturi. Iar voi, cei tari la cerbice, care din fire staþi
împotriva Duhului Sfânt, Care Se face cuvânt de viaþã veºni-
cã peste noroade, voi, cei tari la cerbice, lepãdaþi-vã de voi ºi
luaþi în voi pe Dumnezeu, credincios ºi adevãrat. Cel ce crede
în Mine sã se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea sã-Mi urmeze
Mie, sã ia în el viaþa Mea ºi sã-Mi urmeze. Amin. Iar cel ce
nu crede în Mine cuvânt venit cu norii, sã iasã de sub jude-
catã ºi sã creadã, cã Eu am putere sã-l fac sã creadã pe cel ce
nu crede. Scris este: «Puneþi-Mã la încercare ºi veþi vedea cã
Eu sunt», Cel ce Mã fac cuvânt ºi vin cu norii, precum scrie
în Scripturi: «Iatã, El vine cu norii». Amin. 

Pace þie, þara Mea, pace þie ºi naºtere þie ºi botez þie, ºi
zi de înviere þie, cea dintâi pe pãmânt! Eu sunt Cel ce sunt. Eu
sunt Cel ce vin la tine, iubita Mea, þara Mea, cãci te iubesc,
iubito. E zi de Boboteazã. Eu sunt cu tine cu zi de praznic
sfânt de Boboteazã, iubita Mea, þara Mea, poporul Meu ro-
mân, poporul Meu ales, cel dintâi pe pãmânt, muntele Meu
cel sfânt, þara Mea, iubita Mea. Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 1997

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Nuntã de veac nou peste pãmânt. Desluºirea tainei sfintei Liturghii.
Bucuria pãmânteascã umbreºte bucuria sfântã. Statura ºi lucrul în 

trupul bisericii. Duh de credinþã peste arhiereul Irineu. 

PP ace grãdiniþei cuvântului Meu! Amin. Eu, Dom-
nul Iisus Hristos, intru în cartea lui Verginica.

Mã fac cuvânt ºi vin cu norii, ºi cu Verginica vin. 
Intru cu tine, Verginico, intru în cartea ta, cã tu vii pe

cãrarea ta în grãdinã, ºi ai cãrare ºi ai carte ºi te faci carte pe
pãmânt aºa cum ºi Eu Mã fac cuvânt ºi carte a cuvântului
Meu. Azi e zi de sfânt Ioan. Azi venim la Israel cu Ioan, naºul
Meu de botez, ºi iar serbãm zi cereascã cu Israel. Trecem iar
din carte în carte ºi însemnãm în cãrþi, Verginico, cãci cãrþile
acestea sunt cele proorocite în cuvântul Scripturii, care spune:
«ªi cãrþile au fost deschise, ºi o altã carte a fost deschisã»,
Cartea Vieþii, Verginico; toate cãrþile cuvântului lui Dum-
nezeu, toate, din toate vremurile, ºi cu ele, Cartea Vieþii, tatã. 

Oare ºtie Israel ce este Cartea Vieþii, Verginico? Scris
este: «Cine nu va fi aflat scris în Cartea Vieþii, va fi aruncat în
foc». Sã lucrãm, tatã, cã sunt multe de învãþat peste Israel ºi
peste noroade, ºi cãrþile toate se vor întocmi pânã ce toate se
vor împlini, ºi toate cerurile ºi toþi cei ce locuiesc într-însele se
vor bucura, cã scris este în Scripturi: «Bucuraþi-vã, voi, ceruri,
ºi cei ce locuiþi într-însele!». Amin. 

– OOOO,Cuvinte dulce, o, Domnul meu, bucuria
mea se împlineºte, cã a venit vremea po-

porului meu, Doamne, ºi iatã, rãmãºiþa poporului meu naºte
popor. O, mulþi au trecut pe lângã râul acesta de cuvânt, mulþi
în vremea celor patruzeci de ani, dar cei de azi ai poporului
meu fac voia Ta, Doamne, cãci rãmãºiþa mereu s-a ales din
grãmadã în toate vremile, Doamne. Aºa se va sorta ºi din
biserica cea de azi care nu mai umblã în cãile Domnului, ºi
rãmãºiþa ei cea bunã, cea cu rod viu se va adãuga poporului
Tãu ºi al meu ºi îl vom hrãni, Doamne, pe poporul lui Israel,
cel care este ºi cel care se va naºte din nunta Ta cu mireasa
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Ta, cu poporul meu, Doamne, cã Þi-am nãscut mireasã, ºi în
dureri Þi-am nãscut-o, ca sã ai Tu bucurie, Tu ºi mireasa Ta,
aºa cum ai spus Tu: «Calul alb ºi cãlãreþul lui». Tu eºti cu-
vânt peste Israel. Naºte, Doamne, naºte fii din cuvântul Tãu,
naºte-i pe toþi cei pe care-i ai sã-i naºti! Însãmânþeazã-i în Tine
ºi îi naºte ca sã fie ei poporul Tãu! Însãmânþeazã-Te în ei cu
cuvântul Tãu, în cei pe care-i ai sã-i naºti, pe care-i ai de la
Tatãl sã-i naºti ºi sã-i ai ºi sã împãrãþeºti în ei, Doamne, Îm-
pãrat din Împãrat, Domn adevãrat, Cuvinte dulce! 

O, poporul meu, mi-e dor sã-þi grãiesc, cã te-ai fãcut
nuntã de veac nou peste pãmânt. Albeºte-te, fiule, cã acum
vezi de ce mereu îþi spuneam sã fii cuminte, sã fii credincios,
sã fii frumos ºi deºtept ºi sfânt sã fii. Sã nu te sfieºti sã-þi spui
sfânt, cãci creºtinii aºa se numesc prin Hristos, Sfântul lui
Dumnezeu Tatãl, Care intrã ºi sfinþeºte trupul ºi sufletul creº-
tinului. Ai vãzut cã þi-am spus prin fiii grãdiniþei mele ca sã-þi
arate ei taina ºi tãlmãcirea ei, taina Sfintelor, fiule, taina
sfintei Liturghii, pe care n-o înþelegeai, cã n-avea pânã acum
cine sã-þi spunã ca sã înþelegi ce este ea. Am trimis pe cel ales,
din grãdinã, ca sã þi se arate toate câte sunt ascunse în taina
sfintei Liturghii, ca sã ºtii cum sã stai în faþa împãrãþiei lui
Dumnezeu, în faþa tronului lui Dumnezeu, cãci altarul pe care
Mielul lui Dumnezeu Se aºeazã spre hranã creºtinului, e tro-
nul lui Dumnezeu, fiule scump. Sã nu uiþi tãlmãcirea care þi
s-a pus în inimã ºi în minte. Sã nu mai uiþi, ºi sã iubeºti
împãrãþia lui Dumnezeu, care stã pe tronul ei înaintea ta, în
taina sfintei Liturghii. Cei ce merg la bisericã, cei din lume
care intrã în biserici, se duc din obicei la bisericã, ºi nu ºtie
omul din lume ce este sfânta Liturghie, ºi de aceea nu stã ca
înaintea lui Dumnezeu. Cei din lume se gãtesc, se vopsesc, se
cioplesc, se trufesc, se împãuneazã cu haine moi, se parfu-
meazã, se înzorzonesc cu podoabe de aur, cu ciucuri, cu pie-
tre scumpe, ºi aºa se duc, zic ei, la bisericã. O, nu ºtie omul
din lume ce înseamnã bisericã. Ei zic cã biserica e cea de zid;
aºa ºtiu ei. Dar cu tine iese Domnul bisericã adevãratã pe pã-
mânt, cãci bisericã înseamnã fii ai lui Dumnezeu adunaþi lao-
laltã în jurul Mielului lui Dumnezeu, Care Se frânge spre hra-
nã pentru iertarea pãcatelor cele fãcute ºi iertate prin
pocãinþã. 

Ieºim, Ierusalime, ieºim bisericã adevãratã ca sã vadã
lumea ce este bisericã. Coboarã Domnul în tine trup ºi cuvânt
ca sã Se arate lumii cu tine bisericã a Sa adevãratã ºi nu
vopsitã ºi nu mormânt vãruit ºi zugrãvit pe deasupra aºa cum
face omul de douã mii de ani. Biserica lui Hristos poate sã fie
ºi pe munte, ºi în codru, ºi pe câmp, ºi pe maluri de ape, ºi sub
acoperãmânt de vreme rea, dar sã fie bisericã, sã fie fiii ei în
jurul Mielului Cel tainic, Care Se dã fiilor ei. Locaºurile care
te primesc pe tine, poporul meu care mergi sã vesteºti cuvân-
tul lui Dumnezeu, acelea sunt bisericã atâta timp cât tu po-
poseºti în ele. Biserica e altceva decât înþelege omul care nu
ºtie ce trebuie sã ºtie. De unde sã ºtie? Cine sã-i spunã? Preoþii
lumii se ascund sub perdea, ºi omul de dincolo de perdea nu
ºtie ce face preotul. Nu simte omul pe Dumnezeu stând pe
mâna preotului. Nu vede omul pe Dumnezeu, nu vede nimic,
nu ºtie nimic, ºi omul piere din lipsã de înþelepciune. 

Mergi, Ierusalime, mergi din loc în loc ºi te vesteºte
bisericã a lui Iisus Hristos, Mielul Cel tainic, Care Se dã þie
spre hranã. Mergi, Ierusalime, în mijlocul mulþimilor ºi mulþi
lupi se vor face miei, cã iatã, lupii pasc cuvântul meu la un
loc cu mieii ºi cu mioarele Domnului, pasc cuvântul lui Dum-
nezeu ºi se înþelepþesc, ºi mulþi vor cerceta cu de-amãnuntul
taina ta cu Domnul ºi mulþi vor înþelege, ºi ºtiinþa Domnului
va creºte în oameni ºi mulþi se vor face miei ºi vor lua în ei

legea sfinþeniei, iar cei fãrã de lege nu vor pricepe încã. Dar
tu mergi, mergi, Ierusalime, cã-þi voi scoate în cale asini ºi
cãmile ºi cai, ºi te vor purta spre mulþimi ºi multe mulþimi vor
învia ºi vor prinde nãdejde ºi se vor mângâia cu Dumnezeul
tãu Cel adevãrat, popor adevãrat al Domnului tãu. 

Iar Tu, Doamne, sã ridici bãrbaþi tari, asini ºi cãmile ºi
cai ºi paturi ºi cãruþe ºi corãbii ca sã Te porþi cu poporul Tãu
peste pãmânt ºi sã vinã pãmântul sã Te vadã cu poporul Tãu,
cã Tu eºti cuvânt în poporul Tãu, o, Cuvinte dulce, o, Domnul
meu ºi al poporului meu! Amin. 

– VVVV erginico, o, cuvântul Meu cel dulce! Ver-
ginico, duh dulce, duh din Duhul Meu,

duh în Duhul Meu, locaº în locaºul Meu! Verginico, tu eºti
cer, ºi în tine locuieºte poporul tãu, aºa cum scrie în Scripturi
despre ceruri ºi despre cei ce locuiesc într-însele. Bucurã-te,
tatã, bucurã-te! A venit vremea bucuriei, a venit învierea, a
venit naºterea din nou a lumii, cã iatã, Eu din nou vin pe pã-
mânt cuvânt dulce de naºtere ºi de înviere, Verginico. O, tu
eºti rãdãcina, iar poporul tãu sunt ramurile, tatã. Învaþã-l pe
Israel sã se scrie mereu în Cartea Vieþii ºi sã înþeleagã ce în-
seamnã Cartea Vieþii, ºi sã creadã cã Eu sunt Cuvântul Care
Se naºte în mijlocul lui. Sã nu facã ºi fiii lui Israel cum fac cei
necredincioºi care zic cã nu este Dumnezeu acest cuvânt al
Meu. O, dacã nu sunt Eu acest cuvânt, atunci ce este acest cu-
vânt? Aºa l-aº întreba pe cel ce se dã el ºi care loveºte picio-
rul calului ca sã cadã cãlãreþul, loveºte picioarele creºtinului
care stã înaintea cuvântului Meu ca sã mãnânce cuvânt,
loveºte ca sã cadã din picioare cel ce stã înaintea Mea crezând
cã Eu sunt. ªi dacã nu sunt Eu acest cuvânt, atunci ce este
acest cuvânt? O, acela nu ºtie ce înseamnã Cuvântul, acela e
om nebun, de ºapte ori nebun, ºi scris este în Scripturi:
«Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu».

O, Dumnezeu este cuvânt. Asta e mãsura ºi statura ºi
fiinþa lui Dumnezeu în mãsura credinþei omului care crede
cuvântul lui Dumnezeu, cãci cel ce crede cuvântul lui Dum-
nezeu, crede cã Se face trup Cuvântul, cuvânt ºi trup în mij-
locul bisericii. De aceea se zice la Liturghie: «Sã luãm
aminte, cã Sfintele se dau sfinþilor», nu nebunilor, nu porci-
lor, nu celor ce nu cred cã Domnul este cuvânt, ºi prin cuvânt
Se face trup spre hrana bisericii, iar cel ce nu mãnâncã Trupul
Meu, nu are viaþã în el, nu este cel ce nu Mã are pe Mine în
el ca sã-Mi fie Mie bisericã. Acela este nebun ºi orb, ºi îºi
zice: „Nu este Dumnezeu“. Chiar ºi din cei ce au fost fii, ºi
fii din fiii poporului Meu, pe ici pe colo se zãreºte câte unul
care s-a fãcut nebun ºi care zice: „Nu este Dumnezeu“, ºi se
duce în lume ºi se desparte de cuvântul vieþii, pentru plãcerile
lui, pentru pãrerile lui, pentru ca sã se dea oamenilor ºi nu lui
Dumnezeu, ºi aceia ajung de râs oamenilor ºi îºi smulg nume-
le din Cartea Vieþii ºi se fac loruºi dumnezei, ºi pe Mine nu
Mã lasã sã domnesc peste ei. Dar în Scripturi scrie un cuvânt
rostit de Mine care zice aºa: «Pe cei ce nu M-au voit sã dom-
nesc peste ei, luaþi-i ºi aruncaþi-i spre tãiere ºi spre foc».

Omul îngâmfat nu primeºte nici pe Dumnezeu sã fie
mai mare ca el, darã pe solul lui Dumnezeu! O, ºi Eu mereu
am fost în sol, cã Eu sunt acoperit, fiindcã slava Mea e prea
mare ca s-o poatã omul vedea ºi sã mai rãmânã cu trupul viu. 

Iatã, Verginico, se împlinesc toate câte am vestit Eu
prin guriþa ta dinãuntrul tãu, tatã. Uitã-te ºi vezi, ºi sã vadã
poporul tãu, ºi sã vadã cei rupþi ºi dezrãdãcinaþi din poporul
tãu cã am fost adevãrat când Mã fãceam cuvânt dinãuntrul tãu
înaintea lui Israel. Cei dezrãdãcinaþi, cei rupþi, cei smulºi, cei
morþi cu credinþa sã ºtie de cine au fugit, din cine s-au smuls.
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Eu, pentru cei necredincioºi ºi dezrãdãcinaþi acum, spuneam
mereu când vorbeam din tine, spuneam aºa: «Nu acest trup
sunt Eu; aceasta este o trâmbiþã. Eu sunt Cel ce suflu în trâm-
biþã, nu acest trup sunt Eu». O, mereu spuneam aºa pentru cel
ce nu credea cuvântul Meu ca sã-l împlineascã ºi sã se facã
sfânt, care primeºte pe cele sfinte, pe Cel sfânt. Creºtinul cel
sfânt zice cu smerenie: „Unul e sfânt, Unul, Domnul Iisus
Hristos, întru mãrirea lui Dumnezeu Tatãl“, dar cel ce nu iu-
beºte sfinþenia, acela zice cã nu este Dumnezeu, ca sã nu se
mai simtã pus la sfinþenie. 

O, Verginico, se împlinesc toate cuvintele Mele rostite
de Mine din tine, tatã, nuntã de veac nou pe pãmânt, cer nou
ºi pãmânt nou în poporul tãu, veste peste pãmânt, Evanghelie
vestitã de la o margine la alta ca sã vin apoi vãzut, Verginico;
Evanghelie vestitã, semnul Fiului Omului, Cuvântul, semn
înaintea venirii Mele, crucea Mea, viaþa Mea în creºtin, po-
porul Meu, crucea Mea cea uºor de dus din loc în loc. ªi Îmi
voi arãta tot mai mult slava Mea ºi a cuvântului Meu cu po-
porul Meu, ºi se vor plânge toate neamurile pãmântului vã-
zând pe Fiul Omului venind cu norii cerului cu putere ºi cu
slavã multã, cã iatã, Eu trimit pe îngerii Mei cu poporul Meu,
cu sunet mare de trâmbiþã ºi voi aduna la trâmbiþa Mea pe cei
aleºi ai Mei din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor
pânã la celelalte margini, precum am spus Eu prin Scripturi.
Iatã, «propovãduirea crucii, a Evangheliei, este nebunie pen-
tru cei nebuni, dar pentru cei mântuiþi este puterea lui Dum-
nezeu», dupã cum este scris. Se împlineºte nunta de veac nou,
nunta Fiului de Împãrat, ºi cei sfinþi se vor sfinþi încã ºi se vor
albi ºi se vor lãmuri, iar cei înþelepþi vor fi ca stelele cerului.
Amin. Iar tu, Verginico, trâmbiþa Mea cea de apoi, sã te
bucuri, tatã, cã toate cele vestite de Mine din tine se împli-
nesc, ºi poporul Meu nãscut din tine naºte fii pentru Dumne-
zeu, cãci cuvântul Meu din mijlocul lui naºte, naºte fii. Cel ce
Se naºte cuvânt în ieslea Sa, naºte fii, ºi cei nãscuþi se vor
scrie în Cartea Vieþii, iar poporul cel dezrãdãcinat din tine –
cã tu eºti rãdãcina – poporul cel ce s-a smuls sã ºtie ºi sã audã
cã pentru orice cuvânt spus în deºert, Eu, Domnul, îi voi cere
socotealã. Eu, Cel ce am stat cuvânt în Israel, voi sta cu
cuvântul acesta faþã în faþã cu cei dezrãdãcinaþi din rãdãcinã,
din tine, Verginico, ºi din fiii tãi. Tu eºti rãdãcina, ºi fiii de azi
ai tãi sunt ramurile, tatã, ramurile tale, Verginico, ºi «ramurile
cresc ºi dau peste ziduri», precum scrie în Scripturi. 

Trecem în cartea Mea, cã avem serbare de sfânt Ioan ºi
iar vom pune masã de cuvânt în Israel. Amin. 

*
II erusalime, vin la tine, vin cu sfinþii. Amin. Deschi-

deþi cãrþile, fii ai ieslei cuvântului Meu, cã Mã fac
cuvânt în carte. Staþi cu cartea deschisã înaintea Mea, voi, cei
ce deschideþi Domnului ca sã intre. Amin. 

E vreme de nuntã cereascã pe pãmânt cu Mine ºi cu
tine, Ierusalime mireasã. Pace þie! Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt
pune masã de cuvânt în tine, ºi la masã cu tine sunt sfinþii
veniþi cu Mine, fiule Ierusalime. Vin la nuntã sfinþii, fiule, cã
zilele nunþii se þin lanþ ºi trec peste timp ºi trec peste veac ºi
intrã în veacul cel fãrã de timp nunta Fiului lui Dumnezeu pe
pãmânt ºi în cer; pe pãmânt cu sfinþii ca ºi în cer, ºi în cer cu
tine ca ºi pe pãmânt, poporule mireasã. Dar iatã ce-þi spun: sã
nu te încânþi în bucurie omeneascã, în bucuria omului. Sã nu
te încerci cu bucuria ta cu bucuria Mea, cã scris este în
Scripturi: «Nimãnui nu voi da slava Mea». Aºa ºi tu sã împli-
neºti acest cuvânt, ºi nimãnui sã nu dai slava Mea, ºi s-o laºi

în tine, cã e a ta. Eu þie þi-am dat-o cu Mine cu tot, ºi omul nu
Mã primeºte în el cum M-ai primit tu. Slava Mea este cuvân-
tul Meu care prinde viaþã în trupul omului, cãci trupul nu fo-
loseºte la nimic dacã nu este templul slavei Duhului lui Dum-
nezeu. Sã nu te pierzi în bucuria omului, fiule al slavei Mele.
Sã nu-þi dai omului slava ta, sã nu-l laºi pe om sã calce peste
slava Mea din tine, ºi tu sã fii cuvânt înaintea oamenilor, ºi nu
oamenii sã fie cuvânt înaintea ta, cãci tu ai slava cuvântului
Meu care te învaþã, care te insuflã. Sã nu te faci nepãsãtor în
statura ta înaintea Mea. Sã nu te laºi furat de bucurii vãzute,
de bucuria oamenilor care se pleacã la trecerea Mea cu tine
prin mijlocul lumii, cã Eu aºa am spus apostolilor Mei: «Nu
vã bucuraþi cã vi se pleacã duhurile lumii, ci bucuraþi-vã cã
numele vostru este scris în ceruri, în Cartea Vieþii». 

Voi, fii ai grãdiniþei Mele, fiþi cei mai atenþi; atenþi peste
voi ºi atenþi peste Israel ºi peste inima celor tineri ºi a celor
vârstnici din popor, cã poporul dã sã prindã bucurie pãmân-
teascã ºi sã piardã taina bucuriei, cã bucuria e tainã mare, iar
izvorul ei se varsã în el însuºi, nu se risipeºte în lãturi. Sã as-
culte Israel de voi, cei ce înþelegeþi taina bucuriei sfinte, ºi
sã-l învãþaþi pe Israel sã rãmânã acasã. ªi dacã merge cu voi
spre vestire, sã aibã casa cu el, tatã, sã nu intre în altã casã, în
altã bucurie, sub alt adãpost, cã Eu n-am unde sã-Mi plec
capul pe pãmânt. Plecarea capului Meu este numai în bisericã,
numai în casa Mea. În poporul Meu e odihna Mea, nu în altã
casã. Sã nu-ºi piardã Israel casa ºi statura. Sã se bucure cã Mã
scriu cu el în carte în cer ºi pe pãmânt, nu sã se bucure cã se
pleacã înaintea lui toate ºi toþi. Slava lui Israel e slava Mea, ºi
înaintea puterii Mele se pleacã totul, cã e putere puterea Mea
care împlineºte cuvântul Meu ºi venirea Mea. Amin. 

Trec din carte în carte ca sã Mã scriu în toate cu voi; ba
chiar ºi în cartea vremii omului Mã scriu cu voi, ca sã se uite
vremea aceasta la vremile din urmã, iar vremile din urmã la
vremea aceasta ºi iarãºi sã fie ceea ce a mai fost, ºi sã fie cele
ce au fost proorocite pentru vremea aceasta de apoi. 

Israel sã rãmânã acasã, ºi dacã merge cu voi spre ves-
tire sã aibã casa cu el, tatã, sã nu intre în altã casã, în altã bu-
curie, sub alt adãpost, sub alt cuvânt. Casa ta sunt Eu, Israele.
Rãmâi în Mine, tatã. ªi dacã mergi spre vestire sã ai casa cu
tine ºi sã stai în casã, sã stai în Mine ºi sã nu te încânþi de bu-
curia omului, de cuvântul omului, ºi sã nu primeºti slavã de
la oameni. Oamenii îþi dau slavã, dar tu sã nu voieºti aºa, cã
Eu sunt slava ta, ºi sã nu-þi trebuiascã altã slavã, altã bucurie.
Sã nu pierzi duhul rugãciunii, sã nu pierzi pe cale sfinþenia,
tatã. Sã nu pierzi duhul curãþeniei, fiule. Sã nu cazi în nepã-
sare, în neveghere, ºi sã ai sub picioarele tale calea Mea, ºi sã
treci pe deasupra drumului ºi a apelor cele mari ºi tulburi ale
lumii ºi mereu sã zici: «Tatã, iartã-mã ºi nu mã lãsa dus în is-
pitã, nu mã lãsa scos din Tine ºi din Fiul Tãu ºi din Duhul
Tãu Cel Sfânt, ºi mã izbãveºte, Tatã, de cel rãu, care-mi face
semn de peste tot ºi care-mi iese în cale ca sã mã strãmute din
casã, din Tine, Doamne, cã pe calea oamenilor sunt numai
lupi, ºi mieii nu-ºi au casã în mijlocul lupilor». 

O, Israele, mieii ºi mioarele nu-ºi au cale pe calea oa-
menilor cu cale plinã de lupi, cale cu oameni ºi cu lupi. Mieii
ºi mioarele îºi au staulul lor, ºi ei sunt pãziþi de ciobani ºi stau
sub pazã departe de calea cea largã, iar când Eu trimit vesti-
tori dintre ai Mei, Eu merg cu ei ºi îi apãr din pãºune în pãºu-
ne ca ciobanul care trece cu turma din munte-n vale ºi din
vale în munte dupã cum îl mânã vremea ºi hrana ºi apa. 

Am coborât în carte cuvânt, ca sã te învãþ sã stai în
casã, poporul Meu, ºi sã ai casa cu tine pe unde mergi în nu-
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mele Meu. Tu nicãieri sã nu mergi decât acolo unde mergi în
numele Meu, ºi numai trimiºii sã meargã, ºi fiecare sã-ºi cu-
noascã locul ºi lucrul ºi statura în trupul bisericii, în trupul
Meu, mãi Israele. 

Trec din carte în carte, trec cu sfinþii ºi cu serbare de
sfinþi, ºi sfinþii stau cu tine la masa cuvântului Meu care se aº-
terne în tine. Sunt cu Ioan, naºul Meu de botez, care boteza
cu botezul pocãinþei ºi cu apã, care vestea cã dupã el vine Cel
ce boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc. O, fericiþi cei botezaþi de
Mine cu Duhul Sfânt, cã aceia nu vor fi botezaþi în botezul cu
foc. Cei botezaþi în Duhul Sfânt, sunt sfinþii Mei, sunt fiii Mei
cei ocrotiþi ºi fericiþi, iar cei botezaþi cu foc, sunt cei ce vor
suferi dureri ºi foc spre mântuire, sunt cei ce nu ºtiu care este
drumul mântuirii, sunt cei care nu ºtiu ce este adevãrul ca
sã-l urmeze, ºi aceia vor fi mântuiþi ca prin foc, prin dureri ºi
suferinþe, cãci cel ce suferã o isprãveºte cu pãcatul ºi vine
spre mântuire. Dar cel mai greu va fi pentru cei ce ºtiu calea
ºi nu merg pe ea, cã aceia ºtiu, ºi fac pãcat voit împotriva
mântuirii lor, al cãrei drum îl cunosc ºi nu-l strãbat. 

Ioan Botezãtorul este ºi acum, cãci este viu, ºi este în
cuvântul Meu, în venirea Mea, cãci duhurile sfinþilor sunt în
venirea Mea, în cuvântul Meu sunt. O, poporul Meu cel îna-
intemergãtor, duhul lui Ioan Botezãtorul se odihneºte peste
tine, ºi tu strigi prin Mine. Duhul Meu strigã din tine peste oa-
meni: «Gãtiþi calea Domnului! Drepte faceþi-I cãrãrile Lui!».
Duhul lui Ioan se revarsã din Mine peste tine, Ierusalime, iar
tu eºti vestirea Mea cea pentru venirea Mea. Duhul Meu stri-
gã din Ioan, iar Ioan este în Mine ºi grãieºte peste tine, Ieru-
salime, cãrarea Mea. Amin. 

– OO,eu sunt glasul celui ce strigã în pustie ca sã
se facã drepte cãile cele strâmbe, cã vine

Domnul, vine mereu Domnul, ºi cãrãrile sunt strâmbe înain-
tea Celui Drept, Care vine mereu. Eu sunt glasul lui Dumne-
zeu. Iatã Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pãcatele lumii ºi le
ridicã de peste cei ce se boteazã cu botezul cel de la mine, cu
botezul pocãinþei ºi cu apã. Pocãinþa ºi apa curãþã pãcatele, ºi
botezul cel de la mine mãrturisea înaintea Mielului lui Dum-
nezeu pe cei ce se fãceau credincioºi ºi curãþiþi prin pocãinþã
ºi prin apã, cãci omul prin pocãinþã primeºte de la Dumnezeu
putere sã se facã fiu lui Dumnezeu, nãscut din Dumnezeu prin
botezul credinþei ºi al pocãinþei. Iatã Mielul lui Dumnezeu,
Care Se face cuvânt de naºtere din nou a lumii. De douã mii
de ani boteazã Domnul cu Duhul Sfânt pe cei credincioºi. De
douã mii de ani stã Domnul cu lopata în mânã ca sã-ªi cureþe
aria ºi sã-ªi adune grâul în hambare ºi pleava grâului s-o punã
în foc la botezul cel cu foc. 

O, Doamne, Mielule tainic al Tatãlui, eu am durere
pentru cel ce a purtat lucrarea mea în zilele acestea, lucrarea
de vestire ºi de pregãtire a cãrãrii Tale, a bisericii Tale în care
Te-ai întors ca sã fii cu oamenii. Eu m-am lãsat spre tãierea
capului ca sã-Þi dau Þie creºtere înaintea oamenilor, ºi Te
vesteam cã eºti adevãrat ºi cã vii în urma mea, în urma vestirii
mele care Te vestea cã vii. Dar cel ce Te-a vestit azi cã vii, s-a
temut de Irod ºi de Caiafa ºi Te-a închis în temniþã, Doamne.
Eu am murit tãiat în temniþã pentru ca sã vii Tu ºi sã creºti Tu,
dar cel de azi care Þi-a deschis calea Te-a bãgat pe Tine în
temniþã dupã ce Te-a vestit cã vii. A þinut la capul lui, nu la
capul Tãu. S-a crezut cap al bisericii Tale ºi s-a ruºinat pentru
capul lui, iar pe Tine, Cuvântul Care vii, Te-a numit hulã îm-
potriva Duhului Sfânt. N-a fãcut ca mine sã se micºoreze el
ºi sã creºti Tu, Cuvântule al vieþii veºnice. N-a avut milã de
oameni aºa cum am avut eu, cã eu de aceea am murit, pentru

mila de om am murit. Mi-a fost milã de Irod ºi i-am spus sã
lase pãcatul ºi moartea ºi sã ia ce este bine, ºi Irod n-a fost
atent, ºi a fost înºelat de femeie dacã n-a fost atent, ºi ºi-a
pierdut viaþa, cãci femeia care stãtea pãcat pe braþele lui, i-a
dat plata pãcatului. Mi-a fost milã de Irod, ºi am voit sã-l lu-
minez cu lumina Ta, Doamne, iar femeia care l-a omorât pe
el, m-a omorât ºi pe mine, cel ce Te vesteam Mântuitor al pã-
cãtoºilor pocãiþi. Dar ai crescut Tu, cã tot omul a aflat de ce
am murit eu, cel ce Te vesteam pe Tine cã vii. Eu am scãzut,
ºi Tu ai crescut ºi eºti ºi creºti de atunci ºi pânã azi ºi pânã
mâine ºi pânã în veci. Dar cel de azi, Ioan cel de azi, Ioan cel
mic, n-a fãcut ca mine ca sã creºti Tu, ºi el sã scadã. Dar ai
fãcut Tu ce n-a fãcut el, cãci el a scãzut, ºi Tu ai crescut, dupã
cuvântul profeþit de el înaintea arhiereilor, cã el aºa a spus, ºi
este scris în carte cuvântul profeþiei lui ºi aºa a spus: «Eu nu
pot sã opresc izvorul lui Dumnezeu, pentru cã el va curge ºi
fãrã mine lângã el», ºi iatã, izvorul curge, dupã cuvântul lui.
El a scãzut, ºi Tu ai crescut, dar el nu mai vrea sã ºtie aºa, ºi
se ruºineazã cu izvorul Tãu ºi cu creºterea Ta, ºi crede cã el
este mare ºi cã Tu nu eºti în acest izvor. Se crede al Tãu în
timp ce izvorul Tãu a fost numit de el hulã peste Duhul Sfânt.
O, el nu mai are minte, Doamne, iar omul fãrã minte greºeºte.
El nu mai ºtie sã vorbeascã aºa cum vorbea din Tine când
þinea urma oilor Tale, când era al Tãu ºi cu Tine. 

Dar eu am durere pentru cel ce a purtat lucrarea mea de
vestitor în zilele acestea. Eu Te ºtiu bun ºi mare, ºi Tu eºti Cel
ce ai putere sã ierþi pãcatele. Nu e vina lui, Doamne. E vina
necredincioºilor, dar nu sunt mulþi necredincioºi; sunt puþini,
ºi dau sã parã mulþi, dar nu sunt mulþi. Adu-Þi aminte cã el a
împlinit cuvântul Tãu în vremea ascultãrii lui, ºi ºterge din
dreptul numelui lui pe cele rele din vremea necredinþei lui ºi
scoalã-l pe picioarele lui ºi ruºineazã-i pe cei necredincioºi.
Dã-i înapoi picioarele lui, cã el nu mai stã pe picioarele lui.
Dã-i înapoi mintea ºi inima cea dintâi, cea de carne, dragostea
cea dintâi când Te primea pe Tine cuvânt, cãci toþi cei care au
lovit în credinþa lui, vor cere moartea peste ei, ºi ea nu va veni
pânã ce nu vor plãti cel din urmã bãnuþ. Adu-Þi aminte cã
prin credinþa lui ai pus pe piatrã pietricica cea albã ºi cu ochi
mulþi, pe care este scris numele Tãu peste pãmânt. Adu-Þi
aminte cã prin credinþa lui s-a aºezat din nou în bisericã tro-
nul Tãu, împãrãþia Ta cea adevãratã, viaþa Ta în fiii bisericii
Tale, trupul ºi cuvântul Tãu pe jertfelnic viu ºi curat ºi sfânt
ºi neîntinat. Adu-Þi aminte de cel mic, de Ioan cel mic, cã eu
mã rog în Tine pentru ca sã-i dai nãdejde vie ºi pocãinþã ºi
Duh Sfânt dupã adevãr, cã el nu Te mai are. Întoarce-Te în el,
Tu, Cel ce faci din uscat verde. Suflã, Doamne, ºi la suflarea
Ta sã se trezeascã din somn cel ce doarme în nepãsare. A
venit vremea nunþii pe care el a proorocit-o, ºi care este scrisã
în cartea Ta de azi, în cuvântul lui cel de atunci de când Þi-a
pus pietricica Ta pe piatrã. A venit nunta României, cea pro-
feþitã de el, nuntã de veac nou, Tabor coborât peste pãmânt, ºi
el doarme sub smochin. Scoalã-Te Tu în el, ºi el se va scula
ca sã fie cu Tine, cã vin împlinirile toate, ºi sã nu-i plãteºti cu
platã de fricos. Dã-i pâine ºi vin, dã-i iar pâine ºi vin, cã de
mult n-a mâncat, ºi a murit de nemâncat, cã n-are ce mânca,
Doamne, cã preoþii lumii sunt de lemn, dupã cum a fost cu-
vântul Tãu spus în vremea aceasta. Potirele ºi vasele lor sunt
de aur, ºi ei sunt de lemn, ºi ei zic cã e mai mare aurul din
templu decât templul. Dar în poporul Tãu ai potire de lemn ºi
preoþi de aur, cãci templul sfinþeºte lemnul, ºi lemnul este aur
în mâna preotului de aur. Scris este în Scripturi: «Un slujitor
adevãrat este vas de aur, de trebuinþã stãpânului, ºi curãþit de
toate celelalte vase».
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O, Ierusalime, iatã Mielul lui Dumnezeu, Care va spãla
pe cel vestitor de azi, ºi el se va vesti al Domnului. Mi-am
rãcorit duhul în tine, Ierusalime, ºi m-am ºters de lacrimi, cã
am rostit cuvânt de înviere peste cel ce doarme, peste Ioan cel
de azi. 

Scoalã-te, tu, cel de azi, care ai purtat lucrarea mea de
înaintemergãtor al Domnului! Scoalã-te, cãci eu sunt prooroc,
ºi încã ce prooroc sunt! Mai mare prooroc ca mine n-a fost
pânã la mine. Þie îþi zic: scoalã-te! Amin. 

– OOOO,Ioan, naºul Meu de botez, tu, cel ce ai mãr-
turisit despre Luminã, care M-ai vestit cã

voi fi Mielul Cel înjunghiat! Eu am luat aminte la cuvântul
tãu ºi voi împlini proorocia ta, cã eºti plin de iubire ºi de duh
de înviere. 

O, Ierusalime, o, fii ai grãdiniþei Mele, iatã de ce am
arãtat Eu la voi dis-de-dimineaþã arãtare cereascã. Vi l-am
arãtat pe cel ce doarme, pe arhiereul care a fost cu voi al Meu,
vi l-am arãtat pe mãsurã micã. El are douã mãsuri, are doi
metri, ºi Eu vi l-am arãtat de o mãsurã ºi încã jumãtate de mã-
surã, vi l-am arãtat mic, ºi nu ºtiaþi ce este aceasta. El a fost
micºorat, ºi Eu am crescut ºi cresc, cã Eu sunt Cel ce sunt ºi
sub om nu stau, sub obroc nu stau, ºi luminez ºi cresc cu lu-
mina ºi cu cuvântul. 

O, scoalã-te ºi te aºeazã la crescut, tu, cel ce ai fost mic-
ºorat de necredinþa ta care te-a înjumãtãþit, dar scris este în
Scripturi: «Trestia frântã nu o voi zdrobi, ºi feºtila care fume-
gã nu o voi stinge». Zadarnic dai sã fugi, cã eºti scris în carte
ºi cu mâna ta te-ai scris, ºi ceea ce ai fãcut, fãcut rãmâne, ºi
din piatra cea pusã de tine pe stâncã þâºneºte ºi azi izvorul
râului vieþii pe care l-ai proorocit tu cu guriþa ta cã va adãpa
pe mulþi. O, n-ai unde sã te ascunzi. Eu peste tot sunt dupã tine
ºi Mã zbat sã-Mi fac intrare în tine. A început nunta Mea cu
mireasa Mea, cu poporul Meu mireasã luatã din români, ºi
România se scoalã nuntaºã la nuntã, ºi Taborul vestit de tine
peste România s-a fãcut munte de cuvânt, ºi muntele tem-
plului Meu stã deasupra munþilor ºi toate popoarele beau cu-
vânt sfânt, Duh Sfânt, ºi iau din legea Mea cea sfântã. Amin. 

O, fii ai nunþii Mele, trup al miresei Mele, fiilor,
mireasa Mea! Nuntiþi, fiilor, din loc în loc, cã zarva nunþii
Mele cu voi va scula morþii din morminte, ºi ei vor mãrturisi
adevãrul Meu în cuvântul Meu, ºi va scula ºi pe cei ce dorm,
ºi ei vor intra la nuntã, ºi Eu Mã voi încinge ºi voi aºeza masa
Mea de nuntã. Amin, amin, amin. 

*

ªª i din nou vin în cartea ta, Verginico, trâmbiþã cu
sunet dulce din care Eu am trâmbiþat pentru ve-

nirea Mea cea de a doua. O, tu Mã aºtepþi sã intru iar cu tine
în cartea ta, ºi intru ºi cu Ioan. Intrãm ºi lucrãm ca sã termi-
nãm lucrul acestei zile ºi sã Ne odihnim de lucrul zilei de azi,
dar ziua de azi e ºi sãrbãtoare e ºi durere. Azi trãim amintirea
zilei de sfântul Ioan cea de acum cinci ani, Verginico. Mã uit
în urmã cu tine, ºi cu Ioan Mã uit, ºi Mã uit cu fiii grãdinii ºi
îl vãd pe arhiereul Meu cel de azi, aici în grãdinã cu fiii. Ve-
nise pentru ziua de Boboteazã ºi a slujit împreunã cu cei unºi
din grãdinã slujbã de Boboteazã, ºi a doua zi, cum a fost ziua
de azi, a slujit slujbã de sfânt Ioan liturghisind jertfã de lau-
dã, în grãdinã cu fiii Mei cei unºi, ºi l-am sãrbãtorit ca pe un
înaintemergãtor al Meu ºi l-am iubit din fiii Mei din grãdinã
ºi i-am dat flori ºi zâmbet de fii ºi masã de bucurie i-am dat.
Azi serbãm ziua când el a venit acum cinci ani pentru ultima
oarã în grãdina Mea pe care am uns-o sfântã prin mânuþa lui

ºi a fiilor Mei cei unºi. Scot din zile ziua aceea ºi o pun pe
masa Mea ºi Mã uit la ea, ºi Mã uit. O, Mi l-au scos afarã din
grãdinã arhiereii vremii de azi, ºi au pus pazã pentru el ca sã
nu mai intre în grãdina Mea. I-au spus sã nu mai intre, i-au
spus sã-i lase singuri pe fiii grãdinii, pe care atât de mult el îi
iubea, ºi le zicea: „Eu nu pot fãrã voi“. ªi de aceea el nu mai
poate acum nimic, cãci toate cuvintele lui cele rostite de el pe
când era în Duhul Meu, toate se împlinesc, pentru cã el era
arhiereul Meu ºi proorocea. ªi iatã, el nu poate fãrã ei ºi fãrã
Mine, nimic bun nu mai poate, aºa cum a spus el: „nu pot
fãrã voi“. Fiii Mei erau puterea lui, iubirea lui, mângâierea
lui, cãci Eu eram în fiii Mei, ºi el credea ºi putea totul prin
credinþã, ºi tot ce am voit Eu, el a putut. Tot ce am avut Eu de
fãcut prin el, am fãcut prin credinþa lui, ºi mai am mult de fã-
cut prin el, cã ºi prin necredinþa lui am fãcut atât de mult, am
crescut atât de mult! Ce pagubã a avut lucrarea cuvântului
Meu dacã iudeii n-au crezut în Mine când am venit prin
Fecioarã? Ba încã prin împietrirea lor am câºtigat neamurile
pãmântului la care se vestea cuvântul prin propovãduirea
apostolilor Mei cei din iudei, rãmãºiþa din iudei pe care Mi-o
dãduse Tatãl. ªi iatã, azi vin misionari din toate pãrþile lumii
în România ca sã se ducã înapoi cu vestea despre lucrarea cu-
vântului Meu cea purtatã de fiii grãdinii cuvântului. 

Sunt puþini cei ce nu cred, ºi par mulþi, dar sunt puþini,
iar cei mulþi care cred vor deosebi în stânga pe cei puþini care
se vor dovedi cã n-au crezut ºi au lovit piciorul calului ca sã
cadã cãlãreþul. O, rãzboiul e mare, dar biruitorii sunt cei mulþi
care cred. Cei puþini care nu cred dau rãzboi cu Cuvântul lui
Dumnezeu ºi cu calul cel alb pe care stã Cuvântul lui Dum-
nezeu. Calul cel alb, cine este? Cei ce poartã lucrarea cuvân-
tului Meu de la cer pe pãmânt, fiii grãdinii cuvântului Meu,
care Mã fac pe Mine trup ºi cuvânt în grãdinã, fiii care aud
glasul Meu ºi Mã fac carte pe pãmânt ºi Mã dau oamenilor;
ei sunt calul Meu cel alb, iar Eu sunt Cãlãreþul Care strãbate
pe cal alb calea între cer ºi pãmânt, ºi spre mulþimi apoi, ca
sã Se vesteascã întru venirea Sa cu sfinþii. Amin. 

– OO,Domnul meu, Cãlãreþ Care Te porþi pe cal
alb! Scris este în Scripturi: «Oºtiri din cer

vin dupã El, cãlare pe cai albi, purtând veºminte de vison alb,
curat». Tu stai pe tron alb, iar dinaintea feþei Tale pãmântul ºi
cerul fug, ºi ai arc ºi ai cununã ºi biruieºti stând pe nor alb cu
cununã de aur pe cap, ºi vei birui toatã necredinþa de pe pã-
mânt, cã Te vei arãta credincios ºi adevãrat rãzboindu-Te cu
dreptate, Doamne. 

Te-am aºteptat în porþi ca sã intri iar în cartea mea, cãci
cãrþile au porþi de intrare, ºi eu am stat cu cartea mea deschisã
ca sã intrãm iar în ea, ca sã Te rog ºi eu pentru cel de azi care
a purtat lucrarea lui Ioan, botezãtorul Tãu. Mustrã-i pe cei ne-
credincioºi, cã sunt puþini, ºi numai pãrerea e cã sunt mulþi, ºi
chiar ºi din cei ce par împotrivitori, cred în lucrarea cu-
vântului Tãu ºi se frãmântã ºi se întreabã despre taina cuvân-
tului Tãu. 

Ieri am ieºit cu fiii ºi cu apã sfinþitã de Boboteazã, iar
la mulþimea adunatã la cuvântul Tãu, preoþii care veniserã la
izvorul cuvântului Tãu s-au sculat în picioare ºi Þi-au dat sa-
lutare când cuvântul Tãu a început a curge, ºi s-au aplecat
preoþii sub mâna preoþilor Tãi care treceau cu busuiocul
muiat în apã sfinþitã de cuvântul Tãu, închinându-se Þie, Cel
ce cobori în grãdinã peste fii. ªi mulþime de preoþi se vor
apleca tainei cuvântului Tãu, Cuvinte Doamne, cã eu voi ieºi
cu fiii, ºi Tu îi vei întãri cu putere ca sã poatã îndura apãsarea
duhului lumii, ºi îngerii vor fi cu ei ºi vor aduna pe cei aleºi
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ai Tãi dintre cei ce se vor aduna la izvorul cuvântului Tãu, cã
Te porþi cu izvorul Tãu din loc în loc, cãci Tu eºti Mire ºi nun-
teºti cu mireasa, dar cuvântul Tãu, ca un voievod, ca un vor-
nicel cheamã la nuntã, ca sã alegi din nuntaºi pe cei credin-
cioºi, ºi ca sã facã ei voia Ta ºi sã ia viaþa Ta în ei, cã asta este
voia Ta. 

Ai milã de Ioan cel mic, de cel de azi, care ºi-a pãzit
capul. O, dar el nu s-a ascuns de oameni, ºi s-a ascuns de
Tine; nu s-a pãzit de oameni, ºi s-a pãzit de Tine. Mã port me-
reu dupã el ºi îl vãd când se roagã Þie spunându-Þi cã Te iu-
beºte, dar el nu mai are minte. Mintea lui stã supusã sub ame-
ninþarea mai-marilor bisericii care se tem de Tine ºi de cu-
vântul Tãu, ºi temându-se se luptã împotriva Ta. Se tem de
poporul Tãu, cã poporul Tãu nu este fricos, ºi de aceea este,
ºi este al Tãu, dar mai-marii bisericii sunt fricoºi, ºi fricoºii
cad din cer, cad din Tine. Cei dintâi care cad sunt cei fricoºi,
ºi dupã aceea hulitorii ºi desfrânaþii ºi ucigaºii ºi mincinoºii
ºi alþii ca ei, dar fricoºii le au pe toate acestea, ºi de teamã sã
nu fie prinºi cu ele o fac pe fricoºii, sunt fricoºi ºi se ascund
de cuvântul Tãu care le vãdeºte pe toate. Ei zic cã se ascund
sub Tine, da’ de unde! cã ei se iubesc pe ei, nu pe Tine, cã
dacã Te-ar iubi pe Tine Te-ar primi ºi Te-ar cunoaºte în cu-
vântul acesta, cã Tu eºti cuvânt, Doamne. O, niciodatã n-a
fost biserica aºa cum este azi. Azi omul bisericii nu crede în
Dumnezeu, cã dupã cum trãieºte ºi dupã ceea ce face nu i se
pune credinþã în Dumnezeu. Avraam a crezut, ºi a fost socotit
neprihãnit, dar ei nu cred, ºi sunt socotiþi prihãniþi ºi sunt pri-
hãniþi ºi de aceea nu cred, ºi sub aceastã piatrã a lor stã presat
Ioan cel de azi, cel ce Þi-a pregãtit calea Ta spre mulþimi prin
mãrturisirea lui. 

Ioan este cel ce mãrturiseºte despre Luminã. Nu este el
Lumina, ci mãrturiseºte despre Luminã. Ioan se numeºte cel
ce mãrturiseºte despre Luminã. Este scrisã în cartea Ta mãr-
turisirea lui despre Tine, despre Luminã, Doamne. Adu-Þi
aminte cã el aduna toate mãrturisirile lui ºi spunea la fiii mei
sã le pãstreze pentru ziua mãrturiilor, iar fiii mei le-au pus în
carte, dupã cuvântul lui, cãci fiii mei l-au ascultat ca pe un
arhiereu al Tãu, ºi când le-am spus sã facã ei cartea cuvân-
tului Tãu, el le-a binecuvântat prin cuvântul sãu rostit lucra-
rea cãrþii, ºi apoi a fost pus de arhierei sã rosteascã hulã îm-
potriva fiilor Tãi pe care el îi iubea. Mustrã-i pe cei ce l-au
apãsat ºi nu-l mustra pe el, cã el nu mai are minte, cã Tu i-ai
luat-o sã nu mai aibã ºi ca sã nu fie învinuit de conºtiinþa lui
atunci când se va ridica pe picioarele lui. Dacã el s-a ascuns
de Tine, Tu Te-ai tras din el, ºi el minte nu mai are, cã Tu eºti
mintea celui credincios Þie. Tot cerul Te roagã pentru el, cã
el are de împãcat pe România cu Tine, Doamne. Mustrã-i pe
cei ce-l apasã, pe cei ce l-au fãcut sã nu mai creadã în
cuvântul Tãu. Mustrã-i, Doamne, ºi pe el înviazã-l în Duhul
Tãu Cel Sfânt, cã mila biruieºte judecata, dar oamenii înþeleg
greºit aceastã Scripturã a Ta. 

O, sfinþii Tãi Te vor ajuta ca sã Te vesteºti cu poporul
Tãu, Doamne, aºa cum ierarhul Spiridon Þi-a spus: «Nu mai
plânge, Doamne, cã eu voi merge ºi mai mult, 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». O, ºi s-a sculat
Spiridon sfântul Tãu ºi merge, ºi pe unde merge face dreptate
pentru Tine ºi pentru sfinþi ºi mustrã pe cei ce stau în nepã-
sare, aºa cum a trecut mustrând pe cei din þara unde stã el. El
stã, ºi umblã, ºi îndreaptã, ºi mustrã, ºi deºteaptã pe cei ce
dorm, ca sã nu mai plângi Tu lovit de oameni necredincioºi.

ªi aºa vor lucra toþi sfinþii ºi vor împlini Scriptura dreptãþii
Tale, cã le e milã sfinþilor de Tine, Doamne. O, fie-Þi milã ºi
de România ºi scoalã-l pentru ea pe cel ce Te-a vestit peste ea.
Scoalã-l, ca s-o împace pe România cu Tine ºi ca sã n-o
loveºti pe neºtire, cã Tu ai cuvântul Tãu în România. Zguduie
zidurile cele reci ale bisericii lumii care dau sã Te ascundã pe
Tine în ele, cã Tu nu locuieºti în case fãcute de oameni. Tu
locuieºti în templul Tãu, în omul cel credincios, Doamne,
cãci cerul ºi pãmântul sunt tronul ºi aºternutul Tãu, ºi pe
acestea mâna Ta le-a fãcut. Ce casã sã-Þi mai zideascã Þie
omul, Þie, Cel ce locuieºti în nor, în negurã, în tainã acoperit,
nu între ziduri reci ºi fãrã fii de ai Tãi între ele? Biserica este
fãcutã din fii, nu din ziduri, nu din fiii lumii care fac ale lumii.
Scoalã-l pe cel ce doarme, ca sã-i înveþe pe oameni ce este
bisericã, ce este ortodoxie, Doamne! Coboarã-Te cu norii
spre el, ºi vino, ºi iatã, vii, ºi ai venit, ºi vii mereu ºi strigi la
el sã se deºtepte. Amin. 

– SS trig, Verginico, strigã ºi sfinþii, strigã ºi fiii
grãdinii Mele, cã la toþi ne este milã de el,

ºi fãgãduinþele Mele nu le pot lua înapoi de peste el, ºi el este
cel ce stã peste biserica Mea, ºi dacã el n-ar fi în bisericã Eu
aº prãbuºi într-o clipã biserica ºi lumea din ea, cãci lumea
numeºte altceva bisericã. Dar îl am pe el sub aceste ziduri,
sub aceastã aºezare fãcutã de oameni, furatã din mâna Mea ºi
a strãmoºilor, ºi cei de azi fac din ea ascunzãtoare de tâlhari.
O, dacã el n-ar fi între ei, M-aº mânia ºi aº zgudui totul,
pânã n-ar rãmâne piatrã pe piatrã. Dar cu el am legãmânt nou
încheiat, ºi îl voi aºtepta sã învieze, ca sã mai scap prin el ce
mai este de scãpat. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 1997

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Oile care s-au fãcut lupi îºi sfâºie puii. Pofta lumeascã este
vrãjmãºie cu Dumnezeu. 

EE u sunt Cel ce am trecut prin uºile închise ºi am
zis pace celor ce nu aveau pace. Le-am zis:

«Pace vouã!», ca sã aibã pace cei ce nu aveau. 
Eu sunt Cel ce vin la tine, Israele, cã am putere sã vin,

aºa cum am avut atunci când am trecut prin uºile închise. Vin
la tine ca sã ai ºi tu putere, cã dacã nu-þi dau nu ai. Vin ºi îþi
dau Eu, ca sã ai ºi ca sã poþi ºi ca sã nu cazi sub neputinþele
tale. Eu sunt Cel ce deschid cerurile Mele ca sã vin la tine ºi
sã-þi spun: pace þie! Mã fac cuvânt spre tine, Israele de azi, cã
fãrã hranã nu poþi trãi, tatã. ªi de ce sã mori din pricina lipsei
de hranã când Eu sunt râu de cuvânt veºnic, fãrã început ºi
fãrã sfârºit, râu veºnic, care curge? Râul curge din munte în
vale, de sus în jos curge. Eu sunt râul, Eu sunt izvorul râului
ºi nimeni nu-Mi dã curs decât Eu. Eu sunt tot ce fac Eu.
Amin. 

Vin izvor la tine, poporul Meu, ca sã fac din tine râu, ºi
râuri din râu, ca sã se înveþe omul sã bea din râul vieþii, sã-l
iau cu uºorul pe om, cã omul cu anevoie crede în Mine, în
cuvântul Meu cel veºnic nou, cãci Eu nu sunt altceva decât
cuvânt ºi faptã de cuvânt; mai întâi cuvânt, ºi apoi faptã de
cuvânt.

O, Israele, o vãd pe Verginica la porþi ºi Mi-e milã de
ea, ºi Mi-e milã de tine, tatã, ºi intru, cã am putere ºi îþi dau
ºi þie putere, cã greu e de cel fãrã putere, ºi acela se prãbuºeºte
de lipsa puterii. Sã ºtii, mãi Israele, cã cel ce se prãbuºeºte, de
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lipsa puterii se prãbuºeºte. O, de unde vine aceastã prãbuºire,
aceastã lipsã de putere în om? O, tu trebuie sã vorbeºti cu
Mine ca sã ai Dumnezeu, poporul Meu. Cel ce nu vorbeºte cu
Dumnezeu, nu are Dumnezeu, nu are Stãpân cu Care sã
vorbeascã ºi sã-l cãlãuzeascã. Vin sã vorbesc cu tine, poporul
Meu, cã am putere sã vin ºi sã vorbesc, dar prea puþinã cre-
dinþã este pe pãmânt în aceastã venire a Mea la tine. Cã te-am
hrãnit patruzeci de ani cu cuvânt, ca sã te am mare, copil
mare, copil credincios, ºi încã ce frumos am vorbit cu tine ca
sã Mã primeºti sã vin, ca sã te ajut sã Mã crezi cã Eu sunt Cel
ce veneam ºi Cel ce vin ºi azi ºi încã vin! Vin, pânã vor fi
vãzute cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, fãgãduite de Mine,
cãci Eu fãgãduinþele nu le desfiinþez nici mãcar pentru necre-
dinþa omului în fãgãduinþele Mele. Iatã, Israele de azi, nimic
nu desfiinþez din fãgãduinþele Mele, nici chiar pentru necre-
dinþa poporului Meu din zilele acestea care a fost cu Mine
prin Verginica ºi care zice cã a crezut, dar nu mai este. O,
dacã a crezut, unde este? Iatã, este cu cei necredincioºi cel ce
a crezut ºi nu mai crede ºi nu mai este cu lucrarea Mea, care
nu se sfârºeºte niciodatã precum Eu nu Mã sfârºesc. Cel ce
s-a despãrþit de cuvântul Meu, acela sãvârºeºte adulter, cã
scris este: «Cel ce se desparte de cel cu care se leagã ºi plea-
cã cu altcineva, acela sãvârºeºte adulter».

O, poporul Meu care eºti! Cel ce a fost, ºi a plecat din
lucrarea Mea, acela este desfrânat, a plecat spre desfrânare,
spre voie liberã, ºi, de teamã cã i se vor judeca pãcatele, se as-
cunde sub necredinþã ºi zice cã Eu nu sunt aceastã lucrare de
cuvânt. ªi iatã ce spun azi: astãzi, dacã auziþi glasul Meu, nu
vã împietriþi inimile ca ºi cei ce s-au rãzvrãtit împotriva lui
Moise. ªi iarãºi mai spun: Eu sunt aceastã lucrare de cuvânt;
Eu, Cuvântul Tatãlui. Eu sunt, iar acest cuvânt pe care Eu îl
mãrturisesc pentru cei ce nu cred, cuvântul acesta îºi va avea
dreptatea sa. Amin. 

O, Eu trebuie sã vin sã-þi dau putere, Israele mic ºi plã-
pând, cã omul care s-a fãcut necredincios în tine ºi a plecat
din Mine ºi din tine, acela suflã prigoanã spre tine, fiule mic
ºi cu picioruºe moi. Acela e mai rãu ca Iuda, tatã, cã Iuda nu
M-a prigonit pe Mine ºi nici pe ucenicii Mei cei puþini pe
care-i mai aveam în vremea patimilor Mele. Dar aceºtia de
azi nu M-au vândut, cã n-au ce mai vinde, dar M-au hulit ºi
Mã hulesc ºi Mã fac mincinos ºi zic cã nu sunt Eu, ºi zic cã e
omul ºi nu Eu; ºi cine zice aºa, acela a ºi fost judecat de
Scripturã ºi de toþi proorocii ei, cãci Eu în om am locuit ºi am
avut tron ºi cale spre oameni, ºi M-am fãcut cuvânt proo-
rocesc din om. O, dacã în cuvântul Meu cel fãrã prooroc nu
crezi, cãci Eu sunt mai mare decât prooroc, atunci crezi în
prooroci? O, cine eºti tu, cel ce te faci dumnezeu peste tine ºi
peste alþii pe care-i tragi de la Mine ca sã fie cu tine? O, cine
eºti tu, cel ce-Mi tulburi planurile Mele ºi le faci deºarte peste
tine ºi peste alþii? Eºti tu, oare, cel ce te-am pus sã-Mi mãsori
Mie paºii ºi calea de la cer la pãmânt? Ai fost tu de faþã când
M-am nãscut din Tatãl Cel fãrã de ani cuvânt, ºi apoi trup, ºi
acum duh? Cine eºti tu, cel ce te încumeþi sã Mã mãsori cu
omul pe Mine, Cel ce am fost o clipã mai prejos decât îngerii
ca sã pot muri pentru tine ºi ca sã Mã rãscumperi de Dumne-
zeu al tãu? Omul M-a vândut pe plãceri, ºi Eu M-am lãsat rãs-
cumpãrat de om, ºi omul nu Mã vrea. Cine eºti tu, cel ce pui
pronia sub obroc prin neînþelepciunea cuvintelor tale? Erai tu
când am întemeiat pãmântul ºi am întins peste el mãsura Mea
ºi am hotãrât hotar apelor în care sã se zdrobeascã semeþia va-
lurilor mãrii? Poþi tu sã porunceºti soarelui sã rãsarã ºi sã
apunã? ªtii tu cãmãrile stihiilor pe care le þin sub hotar pentru

zile de certare? Poþi tu sã închegi apele mãrii? Cunoºti tu
toate aceste legi cereºti ca sã faci pe pãmânt cele scrise în ele?
Poþi tu sã dai hranã puilor de lei, care cer de la Mine mân-
care? Au toate acestea un Tatã? O, cel ce judecã pe Dumne-
zeu, va rãspunde, oare, la acestea? Cel ce cuteazã sã cleve-
teascã planurile Mele fãrã sã aibã înþelepciune va putea sã se
mãsoare cu Mine? Eu sunt Cel ce am vorbit din nor ºi am
nãscut Cuvânt din cuvânt ºi L-am numit Fiul Meu, ºi Tatãl în
Fiul este, ºi Unul este Dumnezeu, dar ca azi n-am grãit nici-
odatã pe pãmânt peste oameni, ºi ca azi n-am gãsit în veacuri
atâta necredinþã. Nici Iuda n-a avut necredinþã, dar azi, hula
împotriva coborârii Mele în cuvânt aduce cutremur în cer ºi
pe pãmânt, cã mulþi dumnezei se ivesc chiar din poporul care
a fost hrãnit de la sânul cuvântului Meu care curge azi întru
arãtarea slavei cuvântului Meu, care este numele Meu. 

Verginico, trâmbiþa Mea pe pãmânt ºi în cer! Cine, tatã,
mai crede cã toþi cei vii sunt vii pe pãmânt ºi în cer? Cine,
tatã, mai crede în Scripturi? Cine, tatã, cine, când atâþia dum-
nezei se ridicã peste Dumnezeu, iar Dumnezeu, Unul este. O,
fiicã veºnic vie, plânsul tãu plânge în Mine, cã tu ai oblojit o
mulþime de creºtini ºi i-ai îmbucãturit cu cuvântul Meu, ºi ei
au luat putere ºi au plecat cu ea la desfrânare, tatã, ºi s-au
fãcut hulitori. Dar Eu Mã voi face hotarnic, ºi voi rãscumpãra
statura ta întru Mine, cã tu ai fost a Mea pe pãmânt, ºi mulþi
din cei care au mâncat la masa Mea cu tine s-au sculat cu
rãzboi împotriva ta ºi a Mea ºi au depãºit pe Iuda, cã Iuda
n-a hulit, dar aceºtia de azi, care au plecat din staulul acestei
lucrãri care nu se sfârºeºte, au hulit pe Duhul Sfânt, ºi ei zic
cã te hulesc pe tine ºi pe urmaºii tãi cei credincioºi þie ºi Mie. 

– OO,Doamne nemãrginit în milã ºi în îndurare,
eu Îþi amintesc de cuvântul Evangheliei

Tale de atunci, cã aºa ai spus atunci: «Cine pãcãtuieºte împo-
triva Fiului Omului, i se va ierta». O, aceºtia sunt fãrã de
minte, Doamne, ºi pãcãtuiesc împotriva mea, cea nãscutã din
om pe pãmânt, ºi eu îi iert pe cei ce nu ºtiu ce înseamnã Du-
hul Tãu Cel Sfânt în om, cãci Duhul nu este cu mãsurã dat.
Dacã Tu vei ierta pe cei ce au pãcãtuit împotriva Ta ca Fiu al
Omului, eu lucrez lucru la fel cu lucrul Tãu, cã scris este:
«Orice ucenic va fi ca învãþãtorul sãu». Nu ºtie omul necre-
dincios ce este Duhul Sfânt. Nu ºtiu nici cei hrãniþi de Tine
care au plecat la desfrânare, care au pus carte de despãrþenie
între Tine ºi ei prin cuvântul lor de necredinþã ºi sãvârºesc
acum adulter înaintea Ta, Cel ce erai Stãpânul lor, cu Care ei
erau legaþi prin legãmânt de cuvânt, cã de aceea Tu îi întrebai:
«Fiilor, credeþi voi cã Eu sunt Dumnezeu?», ºi ei ziceau:
„Da, Doamne, credem“. O, ei s-au dus spre desfrânare ºi s-au
fãcut dumnezei ºi îºi acoperã despãrþirea de Tine cu necredin-
þa lor în cuvântul Tãu care vorbea cu ei. 

O, iartã-mi bunãtatea mea cea împotriva dreptãþii cu-
vântului Tãu care-ºi cere dreptate. Dar eu pe toþi cei ce mã
hulesc pe mine ºi pe cei ce poartã înainte lucrul început prin
mine, îi iert, Doamne, ºi îi iartã ºi fiii noºtri, la care venim ca
sã lucrãm pânã la capãtul lucrului, Doamne. 

– OO,Verginico, cel ce nu vorbeºte cu Dumne-
zeu, nu are Dumnezeu, nu are Stãpân cu

Care sã vorbeascã ºi Care sã-l cãlãuzeascã. Dar cine mai ºtie
legile cerului pe pãmânt? Mi-e milã de mila ta, Mi-e milã
când te vãd ce miloasã eºti tu, cea hulitã de cei pe care i-ai cu-
prins la pieptul tãu în care Eu intram ºi cuvântam prin guriþa
ta, ºi unii ca aceºtia pun lumea sã te huleascã, tatã, de parcã
ar avea vreun câºtig bun. Ce sã le fac la aceºtia? O, Îmi vine
sã ºterg din dreptul numelui lor darul credinþei, ca sã nu-l mai
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aibã vreodatã ºi sã-ºi încerce întoarcerea în sânul Meu, cãci
sânul acestei lucrãri, este sânul Meu pe pãmânt cu oamenii,
tatã. La nimic nu vor mai fi buni cei ce s-au sculat sã se lo-
veascã în Mine, cã scris este: «Cel ce se va izbi în Mine se va
zdrobi pe sine, nu pe Mine», ºi cine este pentru zdrobit, se va
zdrobi, cã peste voinþa omului Eu nu trec. Pot aceºtia sã zicã
aºa cum a zis Pavel: «Am lucrat rãu, din necredinþã»? O, Pa-
vel împlinea legile cerului, ºi era râvnitor pentru viaþã plãcutã
cerului, ºi i-am ieºit în cale sã Mã cunoascã adevãrat Fiu al
Tatãlui, venit pe pãmânt cuvânt, cãci cuvânt M-am arãtat lui,
cuvânt ºi luminã a cuvântului Meu. 

O, Verginico tatã, tu eºti venitã cu sfinþii în serbare
peste Israel; sfinþii ierarhi Vasile, Grigorie ºi Ioan, care s-au
coborât din cer la tine ºi M-au dat þie din potir ceresc, cãci
potirul e cer, tatã, cer care-L þine pe Dumnezeu. Am intrat cu
tine în Israel, cu serbare de arhierei, ºi Ne facem cuvânt de în-
vãþãturã peste fiii de azi, ºi Ne facem putere în fii, ca sã nu se
prãbuºeascã, fiindcã cel ce se prãbuºeºte, de lipsa puterii se
prãbuºeºte. O, de unde vine aceastã prãbuºire, aceastã lipsã
de putere în om? 

Facem praznic de cuvânt ºi punem pe Israel la masa
cuvântului, Verginico, ºi lucrãm hranã tare, dar cu mângâiere
ºi cu nãdejde, cã vremea apasã ºi pândeºte, ºi oile care s-au
fãcut lupi îºi mãnâncã puii, cã e vreme de foamete pentru ne-
credincioºi, ºi lupul din fire este flãmând. O, e de plâns cel ce
se face din oaie, lup ºi îºi mãnâncã puii ca sã-i nascã lupi ºi
sã-i înveþe sã sfâºie ºi sã se sfâºie pe ei înºiºi prin pofte lu-
meºti care duc pe om la vrãjmãºie cu Dumnezeu aºa cum zice
Scriptura. Lucrãm, tatã, cã puterea cereascã e putere, ºi Noi
n-am mai lucrat de mult. Dar Ne-am uitat peste Israel ºi în
jurul lui ºi în cãile lui, ºi e de lucru, tatã, ºi Eu vãd ce mare
este lucrul tãu pe care vrei sã-l laºi din Mine peste Israel,
doar, doar vom mai repara pe cele stricate din duh de necre-
dinþã. Dar numele Meu ºi al tãu va birui prin poporul Nostru
de azi, cã toþi sfinþii vin cu Mine ºi cu tine, ca sã þinã tare lu-
crarea cuvântului lui Dumnezeu. 

– OO,Domnul meu, Care nu-Þi sfârºeºti cuvân-
tul Tãu în mine! O, nu citeºte cartea Ta cu

mine, n-o citeºte cel rãzvrãtit, ºi dacã o citeºte face ca sectan-
þii ºi ia din ea ce-i vine bine lucrãrii lui de rãzvrãtire. Dacã ar
crede cel rãzvrãtit în lucrarea Ta cu mine pe când eram în trup
cu Tine în mine, ar citi bine ºi ar împlini, ºi dacã ar împlini ar
crede mereu ºi nu s-ar scula sã huleascã ºi sã gãseascã vinã
celor mici, peste care eu mi-am lãsat lucrul Tãu din mine aºa
cum l-a lãsat Ilie peste Elisei, cã n-am avut pe alþii din popor
mai iubitori de cer, cã toþi iubeau pe cele de pe pãmânt, toþi se
dãdeau dupã mersul omului de azi ºi ziceau cã-I slujesc lui
Dumnezeu, ºi gãseau nod în papurã ca sã se sminteascã ºi sã
aibã de ce pleca de sub cortul Tãu, Doamne. Cei ce n-au iubit
viaþa Ta ºi cuvântul Tãu, care curge ca râul, aceia s-au dus
spre lume ºi s-au despãrþit de izvor, ºi dacã au fãcut aºa ºi-au
luat platã de necredincioºi. Necredinþa îl umple pe creºtin de
urã, de clevetire, de mãrire de sine, de pizmã între cei rãmaºi
cu Tine ºi de duh de minciunã, Doamne, cã scris este cã dintre
cei ce sunt ai Tãi se scoalã necredincioºii ºi pleacã ºi cine
pleacã, nu pleacã cu mâna goalã, ºi pleacã cu cei ce au stat ca
ºi ei, ca ºi cum n-ar fi fost de ai Tãi. Tu îi oblojeai ºi ziceai ca
ei ºi îi mângâiai, dar dacã au plecat, iatã, nu erau de-ai Tãi. 

Creºtinii care au fost în aceastã lucrare ºi n-au stat ca
în cer cu Tine, Doamne, aceia ºi-au pregãtit blestem cu însãºi
inima lor semeaþã, ºi blestemul a picat ºi pe fiii lor, ºi nici fiii
n-au avut parte de lumina acestei lucrãri, cã scris este: «Ce

mãnâncã pãrinþii, mãnâncã ºi fiii, ºi li se strepezesc dinþii mai
rãu decât pãrinþilor». De aceea spui Tu cã e de plâns, cã oile
care s-au fãcut lupi îºi mãnâncã puii, cã e vreme de foamete
peste necredincioºi, ºi dacã nu mãnâncã din cuvântul Tãu ca
sã fie vii, îºi mãnâncã puii ca sã-i nascã lupi ºi sã-i înveþe sã
sfâºie mai rãu ca pãrinþii, ºi sã se sfâºie pe ei înºiºi mai rãu ca
pãrinþii, cãci poftele lumeºti ºi statul cu lumea ºi cu duhul ei,
îl duc pe om la vrãjmãºie cu Dumnezeu, cãci scris este în
Scripturi cã «tovãrãºia cu duhul lumii ºi cu cele lumeºti, duce
pe om la vrãjmãºie cu Dumnezeu».

O, Doamne, eu Te apãr pe Tine ºi pe mine ca sã ºtie ºi
lumea cã avem duºmani care ne lovesc, ºi cã duºmanul Tãu
nu poate fi bun nici pentru lume. O, ce durere! Dintre cei ce
au fost cu Tine s-au sculat duºmani, ºi gãsesc pricini de smin-
tealã ca sã tragã de lângã Tine pe cel credincios. ªi unde sã-l
ducã? Unde, Doamne? Nu se va mai gãsi pe nicãieri loc pen-
tru aceºtia, ºi greu este cuvântul Scripturii pentru unii ca aceº-
tia. I-au despãrþit de Tine poftele trupeºti ºi lumeºti, ºi acum
îºi acoperã faptele rele cu necredinþa în lucrul cuvântului Tãu,
care vãdeºte pe cele rele ale omului. Iatã, eu vãd cã unii ca
aceºtia atrag mânia Ta peste tot pãmântul, cã Tu Te-ai umplut
de durere de la cei rãzvrãtiþi, care Te-au pãrãsit ºi au luat calea
lui Valaam. 

O, omule creºtin care ai trecut prin aceastã lucrare ºi nu
þi-a plãcut sã stai creºtin! Sã ºtii cã dacã baþi un cui într-un
lemn, ºi dai apoi sã-l scoþi ca sã foloseºti lemnul, urma cuiu-
lui se vede ºi toþi vãd cã acolo a fost bãtut un cui. Sã ºtii, fiule
plecat în robie, sã ºtii cã numele tãu pe care-l ºtergi cu mâna
ta din cartea acestei lucrãri, lasã locul gol, ºi se vede cã a fost
scrisul ºters, ºi toatã lumea va ºti de tine cã te-ai fãcut trãdãtor
de Stãpân, ºi nimeni nu te va ferici, ºi nu-þi vei gãsi loc în ni-
meni ºi pe niciunde tu, cel ce te-ai jucat de-a statul cu Dum-
nezeu, cãci cartea lui Dumnezeu va fi întreagã, ºi omul de pe
pãmânt nimic nu va mai citi decât Cuvântul lui Dumnezeu,
fiindcã orice ºtiinþã va apune ºi orice limbã va tãcea ºi numai
Domnul va mai avea cuvânt. 

Iatã, fiule mângâiat de Dumnezeu, iatã ce ai fãcut dacã
ai venit ºi ai plecat ºi ai luat cu tine putere bunã de la Dum-
nezeu ºi o foloseºti pentru cele rele ale tale! Eu vãd ce ai fã-
cut, dar tu nu vezi. Pentru tine huleºte lumea pe Dumnezeu.
Pentru tine mã face lumea desfrânatã pe mine. Pentru tine se
deschide gura lumii spre batjocurã împotriva trudei lui Dum-
nezeu Care vorbeºte de patruzeci de ani peste pãmânt ca sã
aducã înviere omului. Te duci cu minciuni împotriva mea ºi a
lui Dumnezeu ºi faci lumea sã creadã ºi aþâþi omul din lume
la rãutate ºi la hulã ºi la mãrturie mincinoasã prin mãrturia ta
mincinoasã. O, eu am fost trâmbiþã în mâna lui Dumnezeu ºi
intra Domnul cuvânt în pieptul meu ºi cuvânta pe pãmânt, ºi
lumea nu ºtia, cã lucra Domnul ascuns. Mã ascundeam cu ti-
ne ca sã te hrãnesc cu cuvântul vieþii, ºi veneai ºi mã cãutai
ca sã-L iei pe Dumnezeu ºi sã-L creºti în inima ta ºi sã nu te
laºi de calea vieþii. ªi ai mers, ºi ai mers pânã te-ai sãturat de
mers, ºi te-ai sculat acum ºi huleºti împotriva Evangheliei lui
Hristos, Care a zis: «Cine iubeºte pe mamã sau pe tatã sau pe
soþ sau pe soþie sau pe copil sau averea sau rangul mai mult
decât pe Mine, acela nu poate sã fie ucenicul Meu, acela nu
poate câºtiga împãrãþia Mea». 

O, ai pus lumea sã huleascã pe Dumnezeu, ºi Evanghe-
lia lui Dumnezeu, cã dacã tu nu mai vrei cu viaþa lui Dumne-
zeu, nici pe cel de lângã tine nu-þi place sã-l vezi cu Dumne-
zeu, ºi huleºti ºi zici cã lucrarea mea desparte familii ºi opreº-
te înmulþirea oamenilor ºi faci lumea sã huleascã mai rãu ca
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tine. Dar acum te întreb ºi pe tine ºi pe lumea care te-a luat pe
tine de dumnezeu, ºi întreb aºa: apostolii cei de acum douã
mii de ani, au greºit dacã L-au urmat pe Dumnezeu ºi dacã
n-au mai nãscut fii? Au oprit ei naºterea de fii dacã ei n-au
mai nãscut fii? O, cine este hãrãzit sã fie apostol ºi ucenic al
lui Hristos, acela nu mai este al sãu, ci al lui Hristos. Dar tu,
creºtine care ai avut chemare la ucenicie cu Hristos, te-ai uitat
înapoi ºi ai pãþit ca Sara lui Lot. ªi dacã n-ai vrut sã fii ucenic,
cã nu þi-a plãcut fãrã pofte trupeºti, ºi dacã ai stat lângã
Dumnezeu nãscând fii, ce-ai folosit din fii, ce-a folosit Dum-
nezeu din fiii tãi la care le-a dat nume din cer ca sã-i nascã
din cer ºi sã fie cu cerul apoi? Ce-ai folosit tu, cel ce n-ai
voit sã domneascã Dumnezeu peste tine dacã ai zis ºi încã
zici cã nu este Dumnezeu acest cuvânt? Ce-ai folosit? Ba încã
vei ajunge rãu, cã-þi vei plânge ºi soarta ta, ºi pe a fiilor tãi,
cãci cel ce înºealã pe Dumnezeu, acela ajunge rãu. Tu vezi cã
cel ce înºealã pe om ajunge în temniþã. Dar cel ce înºealã pe
Dumnezeu, ce va face? 

Sã ºtii, fiule necredincios, cã numai ºi numai þie îþi faci
rãu, ºi nimãnui altcuiva, cãci precum fiii tãi ascultã de tine ca
sã lucreze ca tine, cã tu i-ai nãscut ºi îi naºti de câte ori vrei
ºi cum vrei, tot aºa ºi fiii lui Dumnezeu, ascultã de Dumne-
zeu ca sã-i lucreze ca El pe fii ºi sã-i nascã mereu din cuvân-
tul cerului pe pãmânt, cã la început a fost facere, iar la sfârºit
este naºtere. Naºte ºi omul fii, naºte ºi Dumnezeu fii, dar Cel
veºnic, veºnic va rãmâne, ºi veºnicia este biruitoare prin cei
nãscuþi pentru ea. Iatã, mereu a învãþat Dumnezeu pe fiii din
Israel sã nu se opreascã la sfat cu cei rãzvrãtiþi, ºi cine nu as-
cultã, nu ascultã, ºi prin neascultare desface pãmântul de sub
el ºi se lasã înghiþit ca în vremea lui Core, ºi ca ºi fiii lui Core
se dau deºtepþi cei ce se rãzvrãtesc, ºi fãcând aºa, cad în
adânc ºi se fac pãmânt. 

O, popor mititel, care te þii pe picioare cu Dumnezeu!
Tu sã asculþi, fiule plãpând, ºi sã ieºi din preajma celor rãz-
vrãtiþi, ca sã nu se întineze urechea ta, mintea ta, inima ta,
credinþa ta ºi mântuirea ta, fiule iubit, cã n-a fost niciodatã sã
nu aibã Dumnezeu duºmani. ªi fii bine atent, cã duºmanul nu
e cel din afarã, ci numai cel din casã, cel ce ºtie casa, cel ce
cunoaºte bine casa ºi pe toate ale casei. 

Aud pe câte unul cã a fost prost cã a crezut. Vai þie, care
spui aºa! Când ai fost prost? Atunci când te luptai sã fii cre-
dincios ºi curat ºi bun ºi sfânt? Sau acum când nu te mai lupþi
ºi te laºi în desfrânare cu toate simþurile tale ºi te faci sãlaº
pãcatului ºi duhului lumii ºi înþelepciunii lumii, care piere în
curând cu toþi fiii ei? O, Dumnezeu te va face cunoscut lumii,
ºi lumea se va uita la tine ca la un trãdãtor de Stãpân ºi nu vei
mai gãsi nici un stãpân de care sã te rogi sã-i porþi numele ca
sã nu pieri fãrã de nume, cã dacã lui Dumnezeu nu I-ai putut
rãmâne credincios, nici un stãpân nu se va bizui pe tine cã vei
putea fi bun ºi curat pentru el. Te legi de vorbe de smintealã
ca sã poþi pleca din braþul cuvântului lui Dumnezeu, care este
curat ºi mântuitor. Zici cã fiii cuvântului lui Dumnezeu sunt
rãi, ºi te sminteºti întru Dumnezeu dând vina pe fiii cuvân-
tului. ªi dacã ei sunt rãi, tu eºti bun? Tu, cel ce judeci, ce
câºtigi? O, sã ºtii cã bârna aceasta pe care o pui în ochii fiilor
cuvântului, o înfigi în lumina ochilor lui Dumnezeu, cãci fiii
cuvântului sunt fiii lui Dumnezeu, care duc greul pe pãmânt
ca sã fie Domnul pe pãmânt cu oamenii. O, Domnul te-a iu-
bit, ºi tu iatã ce ai fãcut. Þi-ai descoperit nestatornicia ta, iar
statura ta cea rea picã pe cinstea lui Dumnezeu, ºi Domnul Se
scuturã de necinste, cã dacã te-ar rãbda aºa S-ar lãsa El
mincinos în lucrarea Lui de înviere ºi de strigãt peste om ca

sã vinã omul la mântuire ºi la sãrbãtoare de veac nou ºi la
întâmpinarea cerului nou ºi a pãmântului nou, cãci le-a venit
timpul sã se arate. Amin. 

– OOOO,Verginico, sã nu uiþi, tatã, cã Eu am fost
hulit ca ºi tine, ºi se iscau mãrturii minci-

noase ºi Mã fãcea lumea desfrânat ºi hulitor de cele sfinte ºi
stricãtor de lege, aºa cum ºi azi Mã numeºte ºi pe Mine ºi pe
tine. Mã uit, tatã, pe urma defãimãtorilor care s-au sculat din-
tre cei hrãniþi de Mine prin tine. Mã uit la ei cum scoalã pe
omul din lume la zâzanie, la minciunã, ºi te face desfrânatã,
ºi zice cã nici iadul nu te primeºte pe tine cât ai stricat tu min-
tea oamenilor. Aºa este, tatã. Iadul se jeleºte când aude de
tine, ºi nu te primeºte, cã tu eºti ca ºi Mine salvatoare pentru
cei ce plâng în iad dupã scãpare, aºa cum a plâns preotul din
satul tãu care te-a dat pe mâna chinuitorilor, ºi pe care l-am
scos din iad la rugãciunea ta, Verginico. 

O, ce sã fac cu cei ce te hulesc ºi azi? Am dat pieire la
mulþi hulitori de ai tãi care te loveau ºi azi lovind în fiii cu-
vântului Meu, pe care tu i-ai nãscut ca sã avem mergere
înainte, tatã. O, Verginico, lumea nu ºtie cã ºi fetele tale pe
care le-ai luat de la surioara ta ca sã fie ale tale, nu ºtie lumea
cã le-ai crescut cu dragoste ca sã fie ele pentru cer, ºi te-au
hulit ºi ele, tatã. Au rãmas în casa ta ºi nu te iubesc fetele tale,
cãci proorocul în casa lui nu este preþuit, ºi este hulit ºi dis-
preþuit ºi desfiinþat. Ele spun la lume minciuni, ºi lumea spu-
ne la altã lume, cã ºi ele s-au fãcut lume. O, s-au fãcut lume
fetele tale ºi fiii lor ºi fiicele lor, ºi cum sã nu huleascã dacã
nu le-a mai plãcut sã fie creºtini? În zadar hulesc, cã dacã se
uitã cineva la ei ºi la cei huliþi de ei, la copiii cuvântului Meu,
se vede ura, tatã, se vede viaþa, se vede adevãrul, acoperit de
minciuna celor ce s-au fãcut necredincioºi. Cã am scos din
lume ºi din rãtãcire ºi din fapte rele pe fiii pe care i-am hrãnit
atâþia ani prin tine ºi prin fiii urmaºi þie, iar ei în loc sã-Mi
mulþumeascã fiindcã i-am iertat ºi i-am primit ºi i-am ºters de
murdãrie ºi i-am hrãnit ca sã fie vii ºi curaþi, ei se gãsesc sã
se întoarcã înapoi la rele, ºi sã se facã faptele lor mai rele de
ºapte ori ca înainte. 

Nu plânge, tatã, cã te huleºte pe ici pe colea lumea din
satul tãu, cã lumea are mai puþin pãcat decât cei ce þi-au fost
casa ta decât cei ce au cunoscut casa ta ºi s-au fãcut duºmani
de casã ºi de neam. De ce s-au fãcut? Iatã, spun Eu de ce s-au
fãcut. Au iubit desfrânarea, au iubit poftele ºi duhul lumii, au
iubit mãrirea de sine ºi neînþelepciunea, ºi dacã au fãcut aºa,
se tem de judecata cuvântului care a curs din Mine prin tine
în vremea lor cu Mine, ºi fac mincinos cuvântul lui Dum-
nezeu ca sã nu le judece viaþa lor pe care o trãiesc ei acum.
Se acoperã sub necredinþã, dar necredinþa e pãturã murdarã
plinã de petele faptelor rele ale omului, pãturã care face
pãduchi, ºi de aceastã învelitoare va fugi ºi cel mai aprig om.
Eu nu judec nici pe cel necredincios, nici pe cel ce stricã cre-
dinþa omului, nici pe cel ce se lasã ispitit de necredinþã. Dar
spun aºa: lucrarea Mea cu tine, Verginico, lucrarea Mea cu fiii
cei urmaºi darului cel mare al cuvântului Meu, lucrarea Mea
este adevãr. Cuvântul Meu vine din cer pe pãmânt, pe cãrare
întocmitã de cer prin cuvântul Meu. Cuvântul Meu este
cuvântul lui Dumnezeu, care judecã pe cei ce nu cred în cu-
vântul Meu. Amin, amin, amin. 

Hai, Verginico, sã Mã aºtern cuvânt ºi în cartea Mea, ºi
tu iar vei veni cu Mine în cartea ta, cã ai de lucrat peste niºte
inimi cu care nu s-a vorbit prin cuvânt pânã acum. Vom sta la
masã de cuvânt, vom sta cu inimi noi, cu suflete calde, cu
inimi pline de aripi ºi de iubire ºi de bucurie cu Dumnezeu, ºi
vom lucra peste ele, Verginico, lucru nou. Amin. 
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*
CCCC uvântul Meu din vremea aceasta se aude din

Mine, se aude din cer ºi se scrie în cartea sa din
vremea aceasta, cãci fiecare vreme îºi are cuvântul ei din
Mine ºi cartea ei, iar cartea cuvântului Meu Eu sunt. Dacã Eu
grãiesc, Eu sunt. Cine nu crede cã Eu sunt Cel ce grãiesc cu-
vântul Meu, acela nu are Dumnezeu, acela nu cunoaºte tai-
nele Scripturii, cãci Scriptura este cuvântul Meu care prooro-
ceºte despre vremile cuvântului Meu, de la început ºi pânã la
sfârºitul lucrului mântuirii omului. Amin. 

Vin la tine, Israele, cu praznic arhieresc, tatã. Arhiereii
Vasile, Grigorie ºi Ioan sunt în venirea Mea la tine, poporul
Meu cel binecuvântat. E zi de sobor arhieresc, sobor sfânt, so-
bor cu binecuvântare de arhierei peste Israel. Aceºti trei ar-
hierei au binecuvântat din cer pe pãmânt începutul lucrãrii
cuvântului Meu în anul 1955 când M-am coborât cuvânt în
Verginica. 

Sã ºtii, mãi Israele, mãcar tu sã ºtii bine ºi sã crezi bine
cã sfinþii care M-au purtat pe pãmânt în sfinþenia vieþii lor,
umblã pe pãmânt, vin pe pãmânt la oameni, vin din cer ºi îºi
iau trupul pe pãmânt ºi fac planul Meu ºi iar intrã în cele ce-
reºti; vin, ºi se suie; se suie, ºi vin la rugãciunea omului ºi la
împlinirea planurilor Mele cu sfinþii, cãci sfinþii sunt servii
Mei pe pãmânt ºi în cer, în cer ºi pe pãmânt, ºi omul nu ºtie.
Nu ºtie omul tainele ortodoxiei, cãci aºa se cheamã lucrarea
Mea, ortodoxie se cheamã, dreptate prin credinþã se cheamã.
Credinþa cea bunã a omului, aceea e ortodoxie; ortodoxie aºa
cum a avut Avraam, despre care Scriptura spune cã i s-a so-
cotit dreptate credinþa. Credinþã dreaptã, credinþã neprihãnitã,
aceasta înseamnã ortodoxie. Cine nu ºtie sã creadã în tainele
cele de nepãtruns ale lui Dumnezeu, acela nu poate sã fie
ortodox ca Avraam cel credincios ºi drept în credinþã, ºi ai cã-
rui fii sunt stele ale cerului, credincioºi ai cerului ca Avraam.
Credincioºii sunt fiii lui Avraam. Sfinþii sunt fiii lui Avraam,
cei fãgãduiþi lui Avraam când i s-a spus: «Seminþia ta va fi ca
stelele cerului», ca sfinþii cerului pe pãmânt, ca tine vor fi fiii
cei þie fãgãduiþi. Cei credincioºi tainelor lui Dumnezeu sunt
neamul lui Avraam, sunt Israelul lui Dumnezeu cel din fãgã-
duinþã. Amin. Credinþa dreaptã a sfinþilor se scrie pe pãmânt
ºi mãrturiseºte. Ortodoxia s-a scris ºi se scrie pe pãmânt, cãci
credinþa cea dreaptã se face faptã ºi neprihãnire în om, aºa
cum s-a fãcut prin arhiereii Mei, Vasile, Grigorie ºi Ioan, cãci
la credinþa lor veneau sfinþii ºi mucenicii din cer pe pãmânt,
ºi le fãceau dreptate la credinþa lor, la cererea lor cea din
credinþã fãcutã lui Dumnezeu. 

Vin sfinþii cerului pe pãmânt ca sã facã dreptate celor
ce strigã îndelung la Dumnezeu. Aºa au venit cei trei arhierei
la Verginica ºi i-au dat Trupul ºi Sângele Meu dupã postul ei
cel de patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, cãci la porunca
Mea ea a putut împlini pregãtirea ca sã fac din ea vas al Meu,
vas al cuvântului Meu, sfeºnic de aur, candelabru cu ºapte
candele, ochii Domnului, care cutreierã tot pãmântul, dupã
cum scrie în prooroci despre lucrarea cuvântului Meu în Ver-
ginica, cuvântul Domnului cãtre Israel, cuvântul care nu lu-
creazã prin tãria sau prin virtutea omului, ci prin Duhul Meu.
Mâinile Mele au pus temelia acestei lucrãri ºi tot mâinile
Mele o vor isprãvi, ca sã ºtie tot omul cã Eu sunt Domnul
Dumnezeul acestui popor la care Tatãl M-a trimis, ºi cine
defaimã începutul lucrãrii Mele ºi vasul Meu în care am avut
lucrarea Mea, acela în curând va vedea piatra cea din urmã în
mâna Mea. 

Israele, fiule mititel, fiule din urmã, tu eºti piatrã de te-
melie nouã, tatã, cãci cele vechi trec cu trosnet. Uitã-te bine

ca sã vezi cum trec, ºi ca sã înþelegi cum trec cele vechi. Care
sunt cele vechi ºi care sunt cele noi? Omul cel plin de
pãcatele ºi faptele lui cele desfrânate sunt cele vechi, iar omul
cel curãþit ºi albit de legea sfinþeniei ºi de faptele ei cele
veºnice sunt cele noi, sunt temelie nouã, sunt piatra cea din
urmã pe care ziditorii care zidesc la veacul acesta n-o iau în
seamã, cãci ce legãturã pot avea cele vechi cu cele noi? Aºa
ºi tu, Israele mic, piatra Mea de temelie nouã, sã nu ai nici o
legãturã cu cele vechi, tatã, ºi sã fii om nou, cer nou sã fii,
pãmânt nou sã fii, veac nou sã fii, bisericã vie sã fii, ºi sã fugi
din Sodoma, sã fugi de tot ce înseamnã Sodomã, cã lumea ºi
drumurile ei sunt Sodomã, tatã. Pe tine te-am scos ca pe Lot,
dar mulþi soþi de-ai tãi s-au uitat înapoi ºi s-au fãcut de piatrã
cu tine ºi cu Mine, ºi Eu te-am nãscut pe tine pe cale, ºi te am,
ºi am intrat cu tine în serbare de veac nou, iar cei ce s-au rãz-
vrãtit au pãþit ca fiii lui Core ºi au fost înghiþiþi de cetatea So-
domei, de focul poftelor lumii, cã n-au citit în Scriptura care
spune cã lumea ºi poftele ei pier. 

Mulþi din cei ce au fost ºi au plecat în necredinþã zic cã
au fost proºti cã au crezut. O, dacã i-aº fi fãcut Eu proºti M-ar
fi trimis anatemei, cã scris este: «Cine face pe fratele sãu
prost, acela sã fie anatema». O, nici acum nu le zic proºti
celor ce au plecat de lângã înþelepciunea Mea ºi îºi zic cã au
fost proºti când au fost deºtepþi. Nici acum când ei s-au lãsat
singuri sã fie proºti ºi fãrã înþelepciune, nici acum nu le zic
proºti, dar zic altceva: mai fericit a fost Baraba care a fost
eliberat în schimbul rãstignirii Mele, cã acela, din lume fiind
ºi vãzându-se eliberat pentru Unul Cãruia I Se cerea rãstigni-
rea, scãpat fiind din temniþã s-a purtat pe urma Mea pânã sus
pe Golgota ºi a rãmas de veghe lângã mormântul Meu, lângã
mormântul Celui Care a murit în locul lui. A rãmas pe Golgo-
ta ºi s-a ascuns apoi în tufiº, cã aflase din zvonuri cã Eu voi
învia, ºi pleoapele lui nu s-au mai închis, pânã ce nu M-a vã-
zut cã am ieºit din mormânt. El a fost singurul om care M-a
vãzut când am ieºit din mormânt, dupã ce îngerul a dat piatra
la o parte. O, tâlharul Baraba a stat de veghe în preajma mor-
mântului Meu cel sigilat de mai-marii iudeilor, dar cine putea
sã punã pronia sub sigiliu? Nimeni nu credea cã Eu, Cel rãs-
tignit, sunt Dumnezeu; nimeni nu ºtia îndeajuns decât dupã
ce am înviat. Eu M-am lãsat rãstignit, M-am lãsat spre moarte
ca sã înviez, ºi prin înviere sã Mã ºtie omul cã sunt Dumne-
zeu. Am profeþit înainte de rãstignire cã Mã voi ridica din
mormânt a treia zi, ºi când s-a luminat pentru ziua a treia
M-am sculat ºi am cutremurat pãmântul ºi cerul, ºi îngerul a
venit de sus ºi a dat piatra deoparte ºi a stat pe ea ºi l-au vãzut
strãjerii care s-au trezit din pricina cutremurului; l-au vãzut
stând deasupra pietrei care sigila mormântul ºi s-au îngãlbe-
nit de fricã ºi s-au fãcut ca morþii, ºi venind mironosiþele au
gãsit piatra rostogolitã ºi li s-a vestit de cãtre înger cã am
înviat ºi cã voi merge la ucenicii Mei. Maria a stat lângã
mormânt ca sã afle unde am fost pus, ca sã afle unde sunt, ºi
Eu M-am arãtat ei ºi i-am zis: «Pe cine cauþi?», ºi uitându-se
M-a cunoscut dupã glasul Meu. Ea a fost prima între ucenicii
Mei care M-a vãzut dupã înviere, dar Baraba tâlharul a fost
de faþã treaz, cã de la rãstignirea Mea ºi pânã la învierea Mea,
el nu s-a dezlipit din preajma mormântului, ºi în vremea cu-
tremurului a vãzut îngerul venind de sus, care, rostogolind
piatra cea aºa de mare ºi stând pe ea, a vestit învierea Mea
mironosiþelor. 

O, mai fericit a fost Baraba tâlharul, care a crezut cã Eu
sunt Dumnezeu Care voi învia ºi Care l-am scãpat de la moar-
te prin moartea Mea ºi prin învierea Mea, cãci din lume fiind,
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a crezut ºi s-a pocãit de toate faptele lui rele auzind de faptele
Mele. El n-a mai judecat faptele ºi lucrãrile Mele ca fiind rele
aºa cum au fãcut cu Mine cei din casa Tatãlui Meu. El s-a
uitat la faptele lui rele atunci când M-a vãzut pe Mine dat la
moarte de iudei în schimbul eliberãrii lui, cãci lumea striga sã
Mã rãstigneascã ºi sã-l elibereze pe Baraba. Lumea era sfã-
tuitã de preoþi sã cearã eliberarea lui Baraba cel vestit în rele,
iar când Pilat a întrebat lumea: «Dar cu Hristos ce sã fac?»,
lumea a rãspuns sã Mã rãstigneascã dupã cum luase învã-
þãturã de la preoþi. 

O, iatã de unde pleacã rãutatea ºi azi împotriva lu-
crãrii Mele de cuvânt. Baraba a fugit din lume ºi s-a purtat
dupã Mine, Cel condamnat la rãstignire, ºi M-a vãzut Baraba
în vremea învierii Mele, ºi a vãzut ºi pe mironosiþe, ºi M-a
vãzut când am venit spre Maria Magdalena, care plângea
aºteptându-Mã lângã mormânt. Mai fericit, de o mie de ori
mai fericit a fost acest om din lume decât cei ce ziceau cã sunt
ai lui Dumnezeu ºi cã Mã rãstignesc pe Mine din râvna lor de
Dumnezeu pentru salvarea neamului lor dupã cum a zis
Caiafa: «Mai bine sã piarã Acesta decât sã piarã tot neamul
nostru». O, Eu nu le zic proºti la cei ce au plecat de lângã în-
þelepciunea Mea zicând cã au fost proºti cã au crezut, dar le
zic: mai fericit va fi un tâlhar care va avea parte sã vadã lu-
mina Mea ºi veacul Meu cel cu slavã vãzutã; mai fericit decât
cel ce a fost cu aceastã mare tainã de cuvânt din cer ºi n-a stat
lângã raza ei pânã la învierea cea mare. O, în loc sã se fi pre-
gãtit ºi sã fi vegheat în hãinuþã albã ºi cu candela aprinsã ve-
nirea Mea, ei s-au fãcut neînþelepþi ca fecioarele cele nebune
care ºi-au zis cã Domnul întârzie. 

O, Israele, tu sã zici mereu cã vine Domnul ºi sã aºtepþi
mereu slava cea vãzutã, ca sã nu fii luat pe neºtire, cã fericit
este cel ce aºteaptã îmbrãcat ºi veghind aºa cum a stat Baraba
în veghe pânã la învierea Mea. Tu mereu sã zici cã vine Dom-
nul, ºi mereu sã zici: „Vino, Doamne!“, dupã cum este scris:
«Duhul ºi mireasa zic: „Vino!“, ºi cel ce aude, sã zicã ºi el:
„Vino!“», sã zicã dupã tine: „Vino, Doamne, vino!“. 

Israele fiule, sã zici mereu cã vine Domnul, ca sã se
împlineascã venirea Mea cea cu slavã, ºi sã stai mereu în hãi-
nuþã sfântã, în hãinuþã albã ºi sã zici: „Vino, Doamne!“.

O, greu e de cel fãrã putere, greu e de cel fãrã credinþã,
greu e de cel ce se sminteºte întru Mine ºi întru lucrul Meu
cel tainic ºi adevãrat. Cel ce se prãbuºeºte, de lipsã de putere
se prãbuºeºte. De unde vine aceastã lipsã de putere în om? De
unde vine aceastã prãbuºire? O, Israele, þi-am spus þie, tatã, sã
te fereºti de duhul nepãsãrii ºi þi-am spus cã lenea e pãcat de
moarte, pãcat care îl prãbuºeºte pe om. Aºa este ºi cu cele du-
hovniceºti. Duhul nepãsãrii îngâmfã omul, îngroaºã simþul
omului, ºi omul nu mai simte ºi cade în nepãsare ºi aiureazã.
Nu te lua dupã cel ce aiureazã, nu te lua dupã cel ce se smin-
teºte întru Mine ºi întru fiii cuvântului Meu. Fugi, tatã, de tot
ce înseamnã smintealã pentru credinþa ta. De cel ce se smin-
teºte, sã fugi, fiule din Israel. De cel ce cleveteºte, de cel ce
pune bârnã în ochii fiilor cuvântului Meu ca sã se uite la bâr-
nã apoi, de aceia sã fugi, cã nu-þi sunt buni þie. De cei ce râd
de tine ºi de Mine, fugi, tatã. Celor ce-þi vorbesc în bãtaie de
joc, sã nu le rãspunzi nici un cuvânt, aºa cum n-am rãspuns
Eu lui Pilat când Îmi aducea în faþã învinuirile celor ce mãr-
turiseau strâmb despre Mine. ªi dacã poþi, sã fugi de tot de cei
ce-ºi bat joc cu vorbe de luare în râs peste lucrarea cuvântului
Meu, cãci cuvântul Meu e plânsul Meu care curge peste tine
ca sã te spele, ca sã te þinã curat, ca sã te facã ceresc pe pã-
mânt. Fugi, tatã, ºi nu sta în preajma celor rãzvrãtiþi, cã în cu-

rând se vor zdrobi izbindu-se în Mine ºi aºa zdrobiþi vor stri-
ga la Mine ºi la tine dupã mângâiere, cã-i voi face sã aibã ne-
voie de rãcoare de suflet ºi de mângâiere ºi îi voi umili, ºi nu
vor mai fi semeþi cei ce s-au sculat împotriva lucrãrii cuvân-
tului Meu. 

Tu, þine-te copil deºtept, fiule care eºti cu Mine ºi care
Mã ai de Dumnezeu adevãrat, cã omul cel necredincios nu
ºtie ce este pãcatul împotriva Duhului Sfânt. Þine-te, tatã, pe
picioruºe, cã-þi dau putere sã te þii, cã iatã, cei îngâmfaþi care
s-au întors cu spatele la Mine ºi la tine suflã prigoanã peste
sufletul tãu, dar tu nu te teme; nu te teme ºi fii credincios ºi
nu te teme. Îi voi îngenunchea pe cei necredincioºi, cã vai de
cei ce ajung sã vorbeascã aiurea despre lucrarea cuvântului
Meu, despre puterea Mea cu care Mã fac cuvânt peste pãmânt
ca sã-i aduc omului înviere prin cuvântul cel din Mine. 

Am sfinþii cu Mine, ºi am serbare de arhierei cu Mine
în tine, Israele al cuvântului Meu. Þi-am dat în dar cel mai
mare dar. Nu este dar mai mare între daruri decât cuvântul lui
Dumnezeu purtat de om ca sã aibã omul cãlãuzã. Poartã,
Israele, cuvântul Meu în sân aºa cum porþi crucea la gât ºi sã-
rutã-l, tatã, ºi ziua ºi noaptea ca pe stãpânul care te duce de
mânã cu iubire ºi cu grijã. 

Arhiereii Mei se scuturã cu harul Meu peste tine ca sã
ai har, Israele. Ei au pus ungere arhiereascã peste lucrarea
Mea la început ºi la sfârºit, cãci au venit ºi vin din cer la tine,
mereu vin la tine arhiereii Mei. Ai vãzut îngerul care a venit
de sus ºi a desfãcut mormântul Meu ºi a stat de veghe în calea
mironosiþelor ca sã le vesteascã învierea Mea. Îngerul cel fãrã
de trup a luat trup înaintea omului ºi a lucrat lucrarea Mea.
Dar sfinþii care au purtat trup, cum sã nu ia trup când vin la
om ca sã lucreze planul Meu? Aºa au lucrat sfinþii ierarhi pes-
te aceastã lucrare, cãci s-au coborât din cer, au venit de sus,
au venit din cele nevãzute ºi s-au lãsat vãzuþi la începutul ºi
la sfârºitul lucrãrii Mele de cuvânt în vremea aceasta. Au ve-
nit aceºti sfinþi la început pentru Verginica sã o aºeze înaintea
Mea ca vas pregãtit ºi sfinþit, aºa cum a venit Melchisedec la
Avraam, ºi au venit ºi acum în vremea ta, cel mai mic din
lucrarea Mea de cuvânt, ºi au pus înaintea ta vase alese ca sã
ai, tatã, cuvântul Meu venit la tine, ca sã nu fii nici tu, cel mai
mic, lipsit de mana cuvântului Meu, ºi sã Mã ai trup ºi cuvânt
în tine, cãci arhiereii Mei sunt din cer peste tine, ºi îþi þin vie
ºi nouã binecuvântarea ta ºi alegerea ta ºi iubirea ta cea caldã
prin binecuvântare. Sã nu ieºi, tatã, de sub binecuvântare,
cãci cel ce a apucat sã fie binecuvântat prin cuvânt ceresc ca
sã aducã Mie lucru de folos pentru lucrarea cuvântului Meu,
ºi apoi s-a fãcut nepãsãtor de binecuvântarea rostitã de cer,
acela se usucã din picioare ºi se face sterp pentru cer ºi pierde
ºi ce mai are ºi cade în patimi de ocarã ºi în duh potrivnic lui
Dumnezeu ºi se face duºman lui Dumnezeu ºi rob satanei. Sã
nu ieºi, Israele, de sub binecuvântare, cã vin, tatã, ºi te învãþ
sã nu-þi lucrezi rãul tãu, sã nu te faci duºman al tãu ºi al Meu
aºa cum s-au fãcut cei care s-au lãsat în robia firii lor, cãzând
în necredinþã. 

Arhiereii Mei se scuturã cu harul Meu peste tine,
poporul Meu, ºi sã fie pomenirea lor în tine, Israele, cã ei au
învãþat pe oameni sã Mã pomeneascã pe Mine aºa cum M-au
pomenit ei, aºa cum i-am învãþat Eu sã Mã pomeneascã ºi sã
Mã lase de pomenire. Nimeni nu te poate blestema pe tine,
poporul Meu, cãci Eu, Arhiereul Cel mare, am peste tine mij-
locitori cereºti, arhierei cereºti, fii ai Arhiereului Cel mare.
Toþi arhiereii cerului slujesc pentru tine, cãci cei de pe pã-
mânt, te-au lepãdat aºa cum M-au lepãdat pe Mine arhiereii

978 Cuvântul lui Dumnezeu



cei de atunci. Cei ce s-au lepãdat de tine nu ºtiu bine cã tu eºti
poporul Duhului Sfânt, ºi dacã ºtiu le este fricã ºi se ascund
sub necredinþã; le este fricã pentru faptele lor rele, cãci cu-
vântul Meu vãdeºte faptele cele rele ale lumii ºi le este fricã
de tine, poporul Meu. Dar Eu ies cu tine, nu te trimit singur.
Merg cu tine ºi trecem pe lângã lupi ºi printre lupi, ºi trecem
ca sã audã toþi, ºi sã cunoascã oile cele bune glasul Meu ºi
mersul tãu cu Mine ºi vestirea Mea de nuntã cereascã pe pã-
mânt. Merg cu tine, Israele. Mergem, tatã, din loc în loc, ºi
sfinþii merg cu Mine ºi cu tine ºi te poartã pe aripile slavei ºi
tu te vesteºti cã eºti poporul Meu, iar Eu, Dumnezeul tãu ºi al
celor ce vor crede ca ºi tine în venirea Mea, în cuvântul Meu
cu care Eu Mã las pe pãmânt. Amin. 

– OO,Doamne, noi, sfinþii Tãi arhierei, Îþi dãm
slavã pe pãmânt ca ºi în cer, Doamne; Þie,

Care stai aºezat de-a dreapta scaunului mãririi în ceruri. Noi,
arhiereii cei mici, suntem binecuvântaþi de Tine, Cel mare,
aºa cum Avraam a fost binecuvântat de Tatãl prin Melchi-
sedec. 

O, Tu, Cel pururea viu, mai înalt decât cerurile! O, Tu,
Cel ce Te-ai adus pe Tine Însuþi jertfã, Arhiereu desãvârºit în
veac! Tu ne-ai binecuvântat pe noi, sã fim ortodoxie peste
pãmânt, ºi am fost, dar arhiereii cei de azi nu mai ºtiu sã trã-
iascã faptele credinþei drepte, ºi nu este dreaptã credinþa lor.
ªi dacã ei cred, faptele lor nu vorbesc despre credinþa dreaptã,
ºi ne este milã de þara în care Tu Te faci cuvânt la sfârºit, ºi
lucrãm peste poporul Tãu ca sã lucreze el peste þara cuvân-
tului Tãu, sã lucreze credinþã dreaptã peste români, Doamne,
cã românul nu mai are învãþãtori, ºi Tu ai profeþit în cartea de
azi a cuvântului Tãu cã vei face din poporul Tãu de azi învã-
þãtori de credinþã dreaptã. ªi iatã, ai fãcut, Doamne, cã dacã
nu fãceai, românul nu mai avea învãþãtori de credinþã în
Dumnezeu, de credinþã dreaptã ºi de faptã dreaptã a credinþei.
Tu eºti Învãþãtorul, iar poporul Tãu duce învãþãtura Ta peste
oameni, ºi oamenii vor învãþa calea ortodoxiei, calea credin-
þei cea din dar. Oamenii sunt învãþaþi din fire sã creadã, dar
credinþa cea din fire nu are roadã pentru mântuire. Credinþa
este dar din cer peste om, ºi Tu ai dat acest dar oamenilor ºi
l-ai trimis pe poporul Tãu sã împartã daruri oamenilor. Luat-ai
pe Israel, sluga Ta ºi robit-ai robime ºi dai daruri oamenilor,
Doamne. 

O, Tu, Cel ce paºti pe Israel, ia aminte ºi dã darul cre-
dinþei peste oameni, cã mari sunt lucrurile Tale, ºi pomenire
ai fãcut ºi faci de minunile Tale, ºi iatã, taina lucrurilor Tale
o vesteºte poporul Tãu ca sã dai moºtenire oamenilor. Strã-
punge cu frica Ta trupul oamenilor ca sã-i înþelepþeºti, Doam-
ne, ºi sã ia în dar darul credinþei, cã noi, arhiereii Tãi, suntem
cu Israel cel de azi ºi binecuvântãm din Tine pe cei ce cred în
Israel, pe cei ce se scoalã dintre neamuri ca sã creadã; pe
poporul român îl binecuvântãm ca sã creadã în Tine, Cel venit
cuvânt la români, Doamne. 

O, Doamne, poporul Tãu cel din români este munte în
care Tu locuieºti, ºi multe piscuri de munþi pizmuiesc munte-
le locuinþei Tale, cã Tu ai locuinþã în poporul credincios ca pe
muntele Sinai, Doamne. Dar sã-l întãreºti pe cel mic din ro-
mâni, ºi sã binevesteºti pe România prin cuvântul Tãu care
curge din Tine, cã Tu ai fãcut din fiii cuvântului Tãu învãþã-
tori de credinþã peste mulþi, Doamne. Cuvântul Tãu pe care
fiii Tãi îl dau oamenilor s-a fãcut mare peste pãmânt, ºi sub
cortul acesta intrã ºi cel învãþat ºi cel neînvãþat, ca sã fie cu
Tine, Doamne. Binecuvântãm din Tine pe poporul Tãu, cã
mare este ungerea poporului Tãu. Venim mereu la Israel cu

har arhieresc ºi punem întãrire peste fiii cei credincioºi ºi as-
cultãtori, ºi lucrãm din cer peste Israel, peste cel iubit de Tine,
Doamne. Arhiereii lumii nu se dau uºor bãtuþi ca sã iubeascã
pe poporul Tãu cel credincios, dar noi îl iubim, ºi lucrãm lu-
crare arhiereascã peste cel ce Te poartã pe Tine cuvânt peste
pãmânt, ºi binecuvântãm din Tine pe poporul care Te dã oa-
menilor cuvânt de înviere ºi de viaþã veºnicã, o, Doamne,
Arhiereule veºnic, Cel ce stai de-a dreapta scaunului mãririi
în ceruri. Amin, amin, amin. 

– OO,voi, treime de arhierei, întãriþi-Mi pe fiii
cei unºi în grãdinã, întãriþi-Mi grãdina

Mea ºi poarta Mea, ca sã am cum sã întãresc pe Israel. Întãriþi
întãriturile ca sã pot da daruri oamenilor. Întãriþi cu harul Meu
din voi dragostea lui Israel. Întãriþi-Mã pe Mine în Israel, în
fiul din Israel, cã Eu nu mai am om pe pãmânt care sã ºtie ºi
sã vrea sã Mã poarte în el. Voi sunteþi har întreit peste poporul
Meu. Voi sunteþi sprijinul Meu ca sã pot peste Israel. Întãriþi
întãriturile, cã iatã, grãiesc din Israel cerului. 

O, cerul Meu grãieºte din Mine peste tine, Israele, fiul
Meu cel de pe pãmânt, iar Eu grãiesc din mijlocul tãu cerului,
poporul Meu. Binecuvântat sã fii de cei din cer. Binecuvân-
taþi sã fie de tine cei din cer. Te binecuvinteazã mama Mea
Fecioara ºi pune peste tine dragostea ei, ºi pune rugãciunea ei
înaintea Mea pentru tine ºi te ajutã sã mergi. Mergi, fiule
Israele, mergi aºa cum a mers apostolul Andrei, care M-a dat
pe Mine neamului român. Mergi, Israele, ºi Mã dã în dar
oamenilor ºi învaþã mulþimile sã mãnânce cuvântul Meu, care
se înmulþeºte în tine. Mergi, Israele, din loc în loc, cã ai bine-
cuvântare arhiereascã peste tine ºi nimeni nu-þi poate face
nimic rãu þie. Mergi cu pas drept, cu credinþã dreaptã, ºi în-
vaþã pe om sã calce drept, sã creadã drept ºi sã fie ortodox ca
Avraam, cãci seminþia lui Avraam sunt sfinþii cerului pe pã-
mânt ºi în cer. 

O, oamenilor, îndeletniciþi-vã ºi cunoaºteþi cã Eu sunt
Dumnezeu; Eu, Cel ce Mã fac cuvânt peste pãmânt ca sã vã
dau sã beþi din râul vieþii, din cuvântul Meu, care se face râu
al vieþii peste pãmânt. Vine Domnul din cer pe pãmânt ºi Se
face cuvânt. Vine Domnul cuvânt pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

*

VV in cuvânt în cartea ta, Verginico, trâmbiþa Mea
cea de apoi. Locaºul tãu este în Mine. Cuvântul

tãu, din Mine grãieºte. Amin. 
O, mãsura Mea este cuvântul. Este, oare, om pe pã-

mânt sã înþeleagã de-ajuns de bine ce este Dumnezeu ºi cum
Îºi desãvârºeºte El fiinþa Lui pe pãmânt ºi în cer? O, astãzi nu
mai sunt pe pãmânt oameni plini de Duhul Sfânt ca sã aibã cu
ce sã înþeleagã pe Domnul peste pãmânt ºi peste om. Dacã aº
fi rãmas cu trupul între oameni aºa cum am stat trei ani ºi ju-
mãtate ca un Dumnezeu, ºi nu ca pânã la treizeci de ani ai
Mei, ar fi fost numai rãzboi pe pãmânt, cãci oamenii nu vor
sã aibã Dumnezeu. Iatã, ºi peste om când Îmi las lucrarea
dumnezeirii Mele se face rãzboi pe pãmânt între cei buni ºi
cei rãi. 

Când eram coborât în tine, Verginico, ce mai pândã,
tatã, ce mai neliniºte se stârnise peste oameni, ce mai urã, ce
mai rãzboi! O, ºi Eu nu mai ºtiam unde sã Mã ascund cu tine
ºi cu poporul care venea la izvorul cuvântului Meu, cã peste
tot stãtea omul rãu la pândã ca sã te dea pe tine la chin, ºi pe
popor sã Mi-l împrãºtie ºi sã Mi-l sperie cu prigoanã. Anti-
christ avea oameni de-ai lui în fiecare casã, în fiecare bordei,
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ºi ziceau oamenii cã eºti proastã, cã eºti desfrânatã, ºi te du-
ceau la spitale de nebuni, ºi te duceau la închisoare ºi risipeau
pe creºtinii care se mângâiau cu cuvântul lui Dumnezeu, care
ciripea din guriþa ta ca pasãrea care-ºi hrãneºte puii. Dar rãb-
darea ta a biruit, ºi prin rãbdarea ta tu ai câºtigat multe sufle-
te pentru Mine, ºi din ele Eu am ales pentru vremea de acum
când am pus hotar prigoanei ºi când am dat celui dornic de
Dumnezeu libertatea sã umble dupã Mine, cã iatã, Eu sunt cu-
vânt, vin pe pãmânt cuvânt ºi Mã dau oamenilor spre viaþã
veºnicã ºi spre înviere. 

Ai suferit prea greu pe pãmânt, ai fost prea îndureratã,
tatã, ºi Eu þi-am dat plata pe pãmânt ºi în cer, cã pe pãmânt,
tu ai acum popor tare cu viaþa ºi cu iubirea ºi cu inima, ºi în
cer te bucuri de poporul tãu. Nu e multicel poporul tãu, dar e
tare cu viaþa ºi cu credinþa. Eu când M-am lãsat spre rãstigni-
re ca sã-Mi arãt dumnezeirea prin înviere, am lãsat în urma
Mea o mânuþã de ucenici, o sutã ºi ceva de inimioare prinse
în dragostea de Mine, Învãþãtorul lor, ºi s-au înmulþit apoi, ºi
când M-am înãlþat dupã patruzeci de zile erau vreo cinci sute
de suflete care s-au purtat pe urma Mea pânã la Muntele Mãs-
linilor unde am stat ultima oarã în mijlocul bisericii Mele, în
mijlocul turmei Mele. 

O, Verginico, am luat din poporul tãu o mânuþã micã de
copii, ºi iatã, mergem cu ei veste nouã peste pãmânt, ºi ei sunt
mici ºi firavi ºi sãrãcuþi, dar n-are nimeni bogãþia pe care o au
ei, cã ei Mã au pe Mine cuvânt, ºi s-au fãcut împãrþitori oa-
menilor, cã vreau sã-i fac pe oameni sã se înveþe cu Dumne-
zeu, Verginico. Îi iau cu uºorul pe oameni, cã omul, cu ane-
voie crede în Mine ºi în faptele Mele peste pãmânt, cãci prea
multã vreme a fost învãþat omul fãrã de cuvântul Meu, cã la
bisericã omul nu mai poate înþelege nimic. Se duce omul din
obiºnuinþã la bisericã; se duce sã se boteze, sã se cunune ºi sã
se înmormânteze, cã ºtie cã acolo e locul pentru acestea aºa
cum în altã parte e locul pentru altele ale omului. O, omul, sã-
racul, nu mai are nãdejde. Omul are nevoie de nãdejde, de
mângâiere ºi de credinþã. Mã duc, tatã, cu fiii tãi cei mici,
mergem din loc în loc cu ei ºi le dãm putere sã poatã merge
ca sã mângâiem pe oameni cu cuvântul nãdejdii ºi sã suflãm
peste ei darul credinþei lucrãtoare de mântuire ºi sã-i facem sã
înþeleagã ce este bisericã ºi ce este Dumnezeu în bisericã, ºi
ce este preot ºi ce este slujbã ºi ce este viaþã cu Dumnezeu în
bisericã. 

Tot ce am spus Eu prin guriþa ta, Verginico, iatã, acum,
cu puterea Mea vin ºi împlinesc peste pãmânt ºi peste Româ-
nia, tatã, cã e þara Mea, e darul Meu de la Tatãl, e primul petec
de pãmânt care s-a arãtat când s-a întocmit pãmântul. E pã-
mântul din care Eu am plãmãdit pe om la început, ºi am în el
pe poporul Meu cel nou, nãscut din cuvântul Meu, cã dacã
din acest pãmânt l-am fãcut prima datã pe om, tot din el l-am
nãscut ºi din cuvânt pe om, cã M-am fãcut cuvânt prin tine,
Verginico, ºi din cuvânt am nãscut un popor la sfârºit. Mulþi
au trecut pe lângã cuvântul Meu vreme de patruzeci de ani,
dar nu toþi cei care au mâncat s-au ºi nãscut din acest cuvânt.
Dar cine s-a ºi nãscut din acest cuvânt, aceia nãscuþi sunt ºi
înviaþi sunt, ºi peste ei moartea nu are putere, cã necredinþa e
cea mai grea moarte din cele ale morþii, iar cei ce s-au dus în
necredinþã, aceia nu s-au nãscut din cuvântul acestei lucrãri.
Aceia doar au stat ºi au mâncat, aºa cum veneau dupã Mine
miile de oameni ca sã mãnânce din pâini, nu ca sã se nascã
din cer, din cuvântul Meu ºi ca sã fie vii. 

O, Eu am cuvântat cuvânt cu putere peste fiii cei mici,
nãscuþi din Mine, ºi le-am spus cã voi ridica bãrbaþi tari ºi le

voi da putere de îngeri ca sã aibã grijã de Mine pe pãmânt, de
Mine ºi de lucrarea cuvântului Meu ca sã fie semãnatã, ca sã
fie purtatã peste pãmânt ºi ca sã-Mi întocmesc planul Meu, cã
Mi-e dor, Mi-e tare dor sã-Mi vãd planul gata, ºi Mã zbat aºa
cum se zbate un om ziua ºi noaptea sã-ºi facã lucrul ce-l are
de lucrat pe pãmânt. Aºa ºi Eu Mã zbat, ºi abia gãsesc pe
pãmânt om cu care sã Mã sprijin în truda Mea, prieten pe care
sã Mã bizui cu taina cuvântului Meu, piatrã pe care sã Mã aºez
ºi sã Mã odihnesc de munca Mea de mântuire a omului. 

La început am luat lut ºi l-am lucrat pe om ºi am suflat
peste el, ºi dupã toatã lucrarea cea de ºase zile, abia cã M-am
odihnit. Dar acum, la sfârºit, dupã ºapte mii de ani, abia, abia
mai pot ºi Eu, ºi Mã muncesc, cã omul e tare la cerbice ºi
M-a obosit, ºi trag din greu, cã lucrez prin om ca sã Mã ajut,
ºi greu gãsesc la om înþelegere, cã omul e prins cu ale sale ºi
pe ici pe colo abia gãsesc cãldurã ºi casã ºi pâine ºi apã ºi cale
în om ºi ajutor în truda Mea. Dar am cuvântat ºi voi împlini
ºi împlinesc, cã e vremea sã împlinesc. 

O, Verginico, Eu vãd cã Mã laºi pe Mine sã grãiesc cu
inimioarele cele dulci care M-au aflat trudind ºi Mi-au întins
mâna lor (Ioan ºi Daniela, n.r.). O inimioarã plinã de fire în-
dumnezeitã, ºi lângã acest copil cu inimã de rândunicã, altã
inimã caldã ºi prinsã de dragostea cuvântului Meu; doi
soþiori, care s-au fãcut soþii Mei, aºa cum apostolii Mei aveau
soþi care ajutau lucrarea Mea cu ei peste oameni; doi copii cu
inimã plãmãditã din iubire, ºi acum iarãºi plãmãditã din iu-
birea Mea, de cuvântul Meu care vine pe pãmânt.

O, copii blânzi ºi buni la suflet, ies cu cuvântul Meu cel
dulce în calea voastrã ºi Mã plec ºi vã mulþumesc cu cuvân-
tul, cãci Eu sunt cuvânt, ºi aceasta este ce am Eu sã vã dau.
Cuvânt de iubire vã dau, cuvânt de mulþumire cã aþi ieºit în
calea urcuºului Meu ºi aþi scos batista ºi Mi-aþi ºters ºi Îmi
ºtergeþi sudoarea, ºi am sã vã spun într-o zi cum am condus
Eu drumul vostru spre Mine. Nu pe copiii Mei cei mici îi aju-
taþi, ci pe Mine Mã ajutaþi, cã Eu ies în cãile voastre ca sã vã
ajut ºi ca sã Mã ajutaþi, ºi fac cale ajutorului cel pentru Mine
ºi pentru fiii care Mã poartã pe Mine pe pãmânt. Sã ºtiþi, mãi
dulci copilaºi, cã puterea cea sfântã ºi bunã în om, de la Mine
este, ºi în dar este în om. ªi vã voi dãrui putere mare de
sfinþenie ºi de împãrãþie a Mea în voi, ºi aº voi sã lucrez prin
voi o lucrare mare pe pãmânt; prin voi ºi pentru voi ºi pentru
oameni, ºi Eu voi spune fiilor cuvântului Meu despre acest
plan al Meu, ºi ei vã vor vorbi de la Mine ca sã înþelegeþi cum
va fi tiparul lucrului vostru cu Mine, ºi al Meu cu voi între fiii
poporului Meu, în casa Mea, tatã, cã poporul Meu cel mic e
casa Mea, ºi satul cuvântului Meu e muntele Meu cel sfânt
spre care vor curge mulþimi multe dupã apa cea vie a cuvân-
tului Meu ºi dupã slava Mea pe care o pregãtesc spre vedere.
Dar am nevoie de Duh Sfânt în om, am nevoie de adevãraþi
prieteni, cã Eu, tatã, Mi-am pus viaþa pentru oameni, iar la cei
cu care voi sã Mã sprijin în venirea Mea de la cer la pãmânt,
le cer iubirea, le cer credinþa, le cer trupul, ca sã fie una cu tru-
pul Meu, un trup cu Mine sã fie, ca sã am casã în cei ce Mã
iubesc, ºi pe care Eu Mã sprijin ºi Mã voi sprijini pe pãmânt
aºa cum pãmântul se sprijinã pe stâlpii lui ca sã stea ºi sã dãi-
nuie înaintea Mea. Vã voi desluºi tainele Mele ºi vã voi cere
iubirea voastrã atât cât puteþi voi sã Mi-o daþi, pentru ca sã
v-o fac sfântã ºi mare ºi întreagã, cã Eu lucrez peste picul
vostru de iubire, ºi din picul vostru voi vã veþi face întregi în
iubire ºi în sfinþenie, ºi Îmi voi face loc în voi, cã nimic nu are
omul dacã are ceva; nimic, nimic nu are decât dacã Mã are pe
Mine în el cu slava Mea, cu viaþa Mea, cu sfinþenia Mea trup
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ºi cuvânt în om. Voi face ºi din voi trupul ºi cuvântul Meu,
cãci voi sunteþi deprinºi cu ascultarea, voi aveþi o fire cumin-
te. Voi, din fire sunteþi plãmãdiþi sã fiþi iubire pentru Dum-
nezeu. Voi sunteþi milã ºi credinþã ºi dãruire, iar celor ca voi
le dau, cã unii ca aceºtia ºtiu sã dea lui Dumnezeu ºi lucrului
Sãu. ªi va fi sã vã fac ºi vouã mâinile voastre, ca sã nu mai
aveþi stãpân peste voi, ºi sã puteþi fi ai Mei, liberi pentru voi
ºi pentru Mine, ºi ca sã puteþi zice voi, în numele Meu sã
ziceþi unuia: „Du-te ºi fã!“, ºi sã se ducã sã facã în numele
Meu, ºi altuia sã-i ziceþi: „Stai!“, ºi acela sã stea în numele
Meu ºi pentru Mine sã stea înaintea Mea, cã voi aveþi stofã
scumpã în voi. ªi voi face din înþelepciunea voastrã cea din
fire înþelepciune cereascã pentru voi ºi pentru oameni, cãci
cea mai mare lucrare pe care poate s-o facã omul pe pãmânt,
este lucrarea alãturi de Dumnezeu pentru mântuirea lumii.
Amin. 

Mai am un copilaº plãpând ºi dulce ºi blând ca ºi voi,
ºi s-a sculat ºi el nu demult ºi a zis: „Iatã-mã, Doamne, ca sã
fac ºi eu pentru Tine ce pot sã fac“. Îl iubesc, tatã, ºi pe el, cã
pe cine nu iubesc Eu când îl vãd cã Mã gãseºte ºi Mã recu-
noaºte ºi Mã ia de mânã ca sã Mã ajute sã ajung la inima
omului de pe pãmânt? ªi voi mai avea copii ca voi, cã am ros-
tit cuvânt cã voi ridica copii tari ºi buni ºi cuminþi ºi le voi
ajuta puterea, cã Eu sunt vistierul celor sufleteºti ºi al celor
trupeºti. ªi dacã-Mi strâng copiii cei aleºi de sprijin, dacã-i
ridic la lucrul Meu cel minunat, cum sã nu grãiesc cu ei cu-
vânt de mângâiere ºi de nãdejde ºi de iubire ºi de viaþã veº-
nicã? O, ce-i foloseºte omului lumea ºi duhul ei ºi viaþa ei cea
fãrã de cale? Voiesc sã vã dau cele de folos, tatã, ca sã ºtiþi sã
fiþi, ºi sã aveþi ce aveþi, ºi veþi avea. Amin.

O, inimioarã de rândunicã, am auzit cuvântul tãu ºi l-am
scris în cer, ºi te voi numi rândunicã. Numele tãu este Ioan, ºi
tu eºti un rândunel, ºi Eu n-aº voi sã te supãr cu nimic, ºi fiii
Mei cei mici se sfiesc în faþa iubirii tale, cã tu þi-ai bãgat gru-
mazul sub crucea Mea cea de pe pãmânt ca sã Mi-o duci, ºi
îþi vãd iubirea cât e de multã, ºi te voi ajuta atât cât vrei tu sã
te dãruieºti lucrului Meu din zilele acestea. O, unde ai fost
pânã acum? Crucea Mea a fost mereu grea în lucrarea Mea.
O, de câte ori am stat pe loc cu ea cã n-aveam cu cine s-o duc!
De mult aº fi pornit cu ea prin lume, dar n-am avut putere sin-
gur, cãci copiii Mei sunt mici, sunt cu mâinile goale ºi n-au
decât cuvântul Meu. Ce sã-þi dau ca sã-þi rãsplãtesc mila ta de
Mine ºi de fiii cuvântului Meu? O, îþi dau sfat bun pentru tine
ºi pentru Mine, ºi te voi sfãtui prin fiii Mei, cãci ei sunt
cuvântul Meu. Sã fii precaut în credinþã, tatã. Sã ai grijã cum
mãnânci cuvântul Meu. Sã ai grijã, copile scump, cum Mã
aºezi în tine, cã voiesc sã-þi dau mereu putere ºi sãnãtate de
duh ºi de trup, dar cu tine le pot face pe acestea. Eu cu tine,
ºi tu cu Mine, ºi niciodatã tu sã nu pierzi cuminþenia pe care
o ai din fire, ºi niciodatã sã nu pierzi umilinþa inimii, ºi nici-
odatã sã nu iubeºti mãrirea chiar dacã Eu te voi face ºi mai
mare pe pãmânt pentru Mine ºi pentru oameni. Aceasta este
scara mãririi: sã fii mic ca sã fii mare. Eu sunt blând ºi smerit
cu inima. Sã iei de la Mine. De la nimeni sã nu iei decât de la
Mine, cã Eu sunt blând ºi smerit cu inima. Ferice vouã cã n-
aþi nãscut copii. Ferice celor cu mâinile nelegate. O, ferice
Mie cã n-aveþi voi copii, dar am Eu, ºi v-am dat sã aveþi ce
am Eu, ºi iatã, vã dau din casa Mea ca sã aveþi lucru cu mân-
gâiere ºi cu folos de viaþã ºi de veºnicie cu Mine. Ferice vouã
cã v-aþi lãsat gãsiþi de Mine, ºi când v-am gãsit M-aþi cunos-
cut cã Eu sunt Dumnezeu cuvânt pe pãmânt. Sã fiþi înþelepþi
cu credinþa, sã fiþi ca Avraam în credinþã. Feriþi-vã de necre-

dinþa preoþilor ºi a fariseilor, cãci ca ei nimeni nu poate face
mai bine ºi mai întreg pãcatul împotriva Duhului Sfânt, Care
întregeºte în vremea aceasta lucrarea Treimii Dumnezeieºti
peste oameni. Lucrarea cuvântului Meu este Duhul Sfânt al
Treimii Dumnezeieºti. Fiþi vii în mijlocul fiilor veacului aces-
ta. Pãmântul este plin de trupuri fãrã viaþã, cãci viaþã în-
seamnã voia Mea în om, viaþa Mea în om. Fiþi binecuvântaþi.
Amin, amin, amin. Fiii cuvântului Meu pun mereu peste voi
binecuvântarea Mea cea cu putere. Fiþi scumpi, cãci cine are
pe Dumnezeu de tatã, acela este scump între oameni, cãci oa-
menii nu ºtiu ce înseamnã sã aibã de tatã pe Dumnezeu. Fiþi
scumpi, fiþi scumpi, cã M-am lãsat gãsit de voi, ºi voi v-aþi lã-
sat gãsiþi de Mine, ºi veþi fi; ºi toþi un trup, o pâine vom fi. Eu
sunt pâinea vieþii. Eu sunt pâinea care se coboarã din cer. Eu
sunt trup ºi cuvânt, ºi omul trebuie sã fie trupul ºi cuvântul
Meu, una cu Mine. Eu vin cuvânt pe pãmânt, ºi cine aude
glasul Meu, sã vinã ºi sã fie una cu Mine, cãci Eu sunt Cel ce
sunt. Amin. 

– OO,Doamne, pâine dulce, mã plec în Tine cu
bucurie ca sã-Þi mulþumesc cã i-ai mângâ-

iat ºi i-ai însemnat pe cei ce-mi sunt ºi mie scumpi pentru cre-
dinþa lor, pentru mânuþa lor întinsã spre crucea Ta, Doamne,
cã avem copiii plãpânzi, ºi eu ºtiu greul de pe pãmânt, cã ºi
eu l-am purtat pentru lucrarea Ta, cã lucrarea Ta e cu greutate,
Doamne. O, dacã ar ºti oamenii cã nimic nu au din tot ceea ce
fac ei ca sã aibã! Dacã ar ºti oamenii cã tot ceea ce poate avea
omul eºti numai Tu, ar vinde ºi libertatea lor ca sã Te aibã pe
Tine de Stãpân ºi ca sã fie omul al Tãu, Doamne. ªi aºa va fi,
cã Tu vei face inimi noi în oameni, ºi oamenii vor bea din râul
cuvântului Tãu ºi se vor lãsa nãscuþi din cer, ºi Tu vei coborî
slava Ta peste pãmânt, ºi iarãºi va fi totul întru Tine, Doam-
ne. Amin. 

– OO,Verginico, pace þie întru Mine! Pace copii-
lor cu care am grãit cuvântul mângâierii

Mele! Amin, amin, amin.
30 ianuarie/12 februarie 1997

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Tainele Domnului neînþelese de omul lumesc. Preoþii au vândut pe
cei credincioºi. Supãrarea stricã pacea Domnului din om. Sfiala 

sfântã face pace între fraþi. Iubirea cere îndelungã rãbdare. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
Mã fac cuvânt de sãrbãtoare în tine, Ierusalime. O,

ce frumoasã este sãrbãtoarea! Cine nu se bucurã când este
vorba de sãrbãtoare? Sãrbãtoarea e bucurie, dar ºi bucuria e
sãrbãtoare, fiule Ierusalime. Nu ºtiu cum sã te mai bucur, tatã,
ca sã fii tu bucuria Mea, tot mai mult sã fii bucuria Mea. Nu
ºtiu cum sã te mai mângâi, ca sã fii tot mai mult mângâierea
Mea. 

Azi e zi de sãrbãtoare ºi de pomenire a zilei când Eu,
prunc de patruzeci de zile, am fost pus în braþele lui Simeon
cel bãtrân de trei sute ºi ceva de ani, ca sã-L vadã el pe Cel ce
era mântuirea lumii, ºi a rãmas sãrbãtoare de pomenire ziua
aceea. Încã de pe atunci putea sã înþeleagã tot Israelul, tot pã-
mântul cã Eu venisem de la Tatãl mântuire oamenilor, dar
iconomia tainelor lui Dumnezeu se strecoarã prin vreme cu
mare tainã, ca sã nu se striveascã de vreme împlinirea tainelor
lui Dumnezeu între oameni. Tainele lui Dumnezeu când se
fac faptã pe pãmânt, se pierd din mintea oamenilor care trã-
iesc în vremea împlinirii lor, cã altfel s-ar gãsi strivitori ºi ro-
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zãtori, ºi prea mulþi s-ar zdrobi izbindu-se în tainele lui
Dumnezeu. 

O, mare este taina, mãi Ierusalime! Sfântã este taina lui
Dumnezeu, minune este, care se înþelege prin împlinirea ei ºi
prin rodul ei, cãci taina poartã rod în ea, ºi stã ca sãmânþa cea
în pãmânt pusã pânã la vremea când trebuie sã rãsarã ºi sã
iasã deasupra rodul ei, iar când rodul se dãruieºte spre cules,
se face sãrbãtoare de bucurie ºi de mulþumire ºi de mângâiere,
tatã. Eu aºa am fãcut din tine, Ierusalime rãsãrit din sãmânþa
cuvântului Meu. Am semãnat sãmânþa, ºi când a dat cãldura
a ieºit trupul seminþei ºi s-a fãcut mare ºi s-a fãcut rod, ºi Eu
te am rod din sãmânþa cuvântului Meu semãnat în tainã în
tine ºi peste tine, poporule Ierusalime, sãmânþa Mea ºi rod al
seminþei cuvântului Meu. ªi acum te-am scos semãnãtor, fiu-
le, ºi þi-am umplut pumniºorii de sãmânþã ca sã audã oamenii
mântuirea pe care am gãtit-o înaintea noroadelor, luminã spre
luminarea neamurilor, cuvântul Meu, care ridicã pe mulþi, ºi
care cade pe mulþi. Iatã, din cei ce se ziceau cã sunt ai Mei
cad mulþi, ºi din cei ce nu erau ai Mei se ridicã mulþi. 

Sã ºtii, Israele, cã n-a fost preot sã nu fie servul ceza-
rului, sã nu spunã tot ce voia sã ºtie din bisericã cezarul. N-a
fost preot curat pentru creºtini, cã n-avea cum sã fie, cã dacã
nu zicea cum voia cezarul, nu mai putea sta preot ca sã mã-
nânce pâine de preot. N-a fost preot sã nu vândã viaþa ta ºi
fapta ta cea bunã, ºi puii cezarului te numeau sectant pe tine.
ªi de ce te numeau sectant? Ziceau cã nu eºti ortodox dacã nu
umbli cu capul descoperit, dacã nu ai cravatã la gât, dacã nu
ai fard ºi duh de lume, ºi peste tot pe unde mai erau creºtini
ca tine preotul vindea viaþa lor. 

Iatã, fiule Ierusalime, cuvântul Meu cu tine ridicã pe
mulþi, ºi cade pe mulþi. A venit vremea ridicãrii multora ºi a
cãderii multora dupã cum este scris. Se vor prãbuºi cei ce n-au
fost pãstori de oi sub cojoc de pãstori. Eu nu Mã las înºelat
aºa cum se lasã omul. Iatã, nici urmã de pocãinþã nu vãd la
preoþi ºi la arhierei, nici vorbã de umilinþã nu vãd, iar cu-
vântul Meu lucreazã spre ridicarea multora ºi spre cãderea
multora. Eu de aceea merg cu tine, cã tu eºti semn, poporul
Meu. Nici un semn nu le dau la cei ce au fost fãþarnici, nici
un semn decât cuvântul Meu ºi pe tine semn, cã trec cu tine
peste pãmânt, ºi binecuvintez acolo unde sunt primit cu cre-
dinþã, ºi scutur praful de pe picioare spre mãrturie acolo unde
nu sunt primit cu credinþã. 

Ierusalime, sãrbãtoarea Mea, vin ºi te mângâi cu duh
de sãrbãtoare ºi te întâmpin pe calea ta cu Mine. Eu vãd vre-
mea rea care te apasã; Eu vãd pe duhul rãu care te necãjeºte,
tatã, dar îþi dau povaþã cereascã, ºi tu sã te lupþi s-o pui peste
tine ca sã-þi fie þie bine. Iatã ce mare povaþã îþi dau: sã nu
cauþi sã te superi, fiule, locaº al Meu pe pãmânt. Sufletul su-
pãrat Îmi stricã statul în om. Sufletul mâhnit aduce boalã,
tatã. Dacã omul s-ar supãra pentru dragostea lui de Mine când
nu e în stare sã Mi-o dea Mie de ajuns, aceea ar fi supãrare
vindecãtoare ºi cu rod bun. O, nu te mai supãra, nu mai sta
mâhnit, fiule din Israel. N-ai tu, tatã, cu ce sã te bucuri? Ia-Mã
pe Mine bucurie în tine ºi nu-þi mai lãsa inima spre întristare,
cã tu n-ai greutãþi, cã Eu þi le-am luat ºi te-am învãþat sã iu-
beºti puþinul din toate ºi sãrãcia ºi duhovnicia, ºi te-am în-
vãþat, tatã, sã nu te perpeleºti de nimic rãu, ºi sã ai pace ºi sã
ai iubire. Dacã n-ai pace, cautã, fiule, sã vezi, poate n-ai iu-
bire de Mine ºi de ai Mei, ºi de aceea n-ai pace. Dacã eºti mic
ºi n-ai pace, dacã eºti fãrã sarcini ºi n-ai pace, atunci alta este
cauza lipsei de pace. Poate n-ai blândeþe, poate n-ai smerenie,
poate n-ai iubire ºi rãbdare, poate n-ai preþuire pentru cei ce

sunt ai Mei ca ºi tine. Poate nu ºtii sã grãieºti bine ºi superi ºi
pe alþii ºi pe tine. Poate nu ºtii sã te porþi cereºte pe pãmânt.
O, tatã, nu e suferinþã mai grea ca supãrarea. Ea îmbolnãveºte
ºi trupul ºi sufletul. Mereu þi-am spus: pace þie, cã te vreau sã-
nãtos ºi curat de rele trupeºti ºi sufleteºti, ºi te vreau prunc la
suflet, tatã. O, e mare lucru sã ºtii de cine sã asculþi, ºi sã as-
culþi. E mare lucru sã aibã omul aceastã rânduialã. Dacã sunt
douãzeci de creºtini într-o casã ºi dacã n-au pe unul din ei mai
înþelept, mai ceresc, mai mare în iubire ºi în smerenie, de care
sã asculte cei din casã, o, nu e pace în casa aceea. Numai
omul care ascultã, numai acela are pace, iar cel ce nu ascultã
de nimeni, acela stricã pacea din casã. Fiþi fii ai pãcii, mãi fii-
lor, cã sãnãtoasã este pacea. Cel ce iubeºte pacea, acela nu
cautã sã-l vadã mai rãu ca el pe altul ca el. Cel ce iubeºte pa-
cea, nu-ºi cautã dreptatea ºi nu se zbate el pentru toate cele
bune, ci se zbate cel de care ascultã. 

O, cel ce stã în frunte ca sã facã bunã rânduialã în toate
ºi pace, o, ºi acela este fãrã pace. Este, dacã cei ce se dau lui
spre veghe nu ºtiu sã fie mai mici ºi ocrotiþi de cel ce stã de
veghe. Am spus mereu lui Israel sã iubeascã sfiala sfântã ºi
s-o trãiascã nu pe faþã, ºi într-adevãr s-o iubeascã ºi s-o aibã
ca trãire a sa. Sfiala sfântã face pace între fraþi. Ascultarea de
cel pus peste fraþi pentru veghe ºi pentru pace, aceea aduce
pace, fiilor. Vã dau povaþã sfântã ºi plinã de pace. Ieºiþi în în-
tâmpinarea Mea, cã vã dau povaþã sãnãtoasã, fiilor. Luaþi din
voi duhul de supãrare. Luaþi din voi obiceiurile rele care vã
stricã pacea voastrã ºi a celor cu care staþi laolaltã. Luaþi din
voi cele vechi, omeneºti, ºi le daþi pe apa sâmbetei ca sã nu
mai aibã cale înapoi, cãci voi sunteþi fiii învierii, sunteþi zi de
înviere, sunteþi început nou, fiilor din Ierusalim. 

Mã doare, tatã, sã vã vãd supãraþi ºi triºti. Nu-Mi place
sã vã vãd mofturoºi. Nu e bine sã vã tulburaþi inimioarele, ºi
e bine sã aveþi pace. Amin. Ce este pacea? Pacea este iubire,
este curãþia inimii, este bucurie, este nãdejde. Cel ce are
pacea, acela nu este trântit de necredinþã. Trãiþi ca plãcuþi ai
Domnului. Vedeþi sã fiþi plãcuþi unii altora ca sã nu vã fie greu
unii de alþii. Smerenia inimii te duce la iubire de fraþi, iar în-
gâmfarea minþii ºi a inimii te face sã aduci dispreþ ºi neliniºte
peste fraþii lui Hristos. Primiþi sfatul cel bun, ºi dacã nu
sunteþi deprinºi sã primiþi de la om, primiþi-l de la Mine, cã
iatã, vi-l dau, spre pacea inimilor voastre ºi între voi. Amin.
Eu sunt pacea. Lãsaþi-Mã sã stau în voi cu statura Mea. Cine
se joacã, cine nu iubeºte ce este bine, cine nu cautã sã fie plã-
cut, cine nu este atent cu împlinirea cea bunã, acela face sufe-
rinþã în jur ºi face mânie în fratele sãu. Un om îndãrãtnic stri-
cã pacea omului de lângã el, stricã iubirea, stricã bunãtatea
omului. Pãcat, mãi fiilor, sã nu fie pace în voi ºi între voi. Fiþi
atenþi, fiþi atenþi, fiþi atenþi, zi ºi noapte fiþi atenþi ºi mulþumiþi
de orice clipã care pleacã ºi care vine, cã pe toate ale voastre
le lucreazã ºi le pãzeºte Dumnezeu, fiilor. Fiþi atenþi, fiþi
atenþi, fiþi atenþi! Nu iubiþi nepãsarea, nu iubiþi nepurtarea
de grijã pentru lucrarea pãcii. Fiþi atenþi, tatã, fiþi atenþi!
Iubiþi-vã unul pe altul, ºi dacã nu puteþi face bine aceastã lu-
crare, mãcar nu vã supãraþi unul pe altul. Este câte unul care
nu vrea, care nu poate sã te facã sã-l iubeºti, care nu este
atent. Acela trebuie rãbdat, acela trebuie învãþat de bine, ºi
dacã nu pune peste el învãþãtura, e de rãbdat cu unul ca acela. 

Iubirea te face sã rabzi. O, fii atent, copilul Meu, ca sã
vezi bine ce are de rãbdat de la tine cel de lângã tine, cel ce
stã de veghe peste tine, ºi nu-l slãbi, nu-l slãbi de tot, nu-l
pune prea greu la încercare, cã e grea mâhnirea, tatã. Nu
mâhni prin neatenþia ta, prin neascultarea ta, prin semeþia ta
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nu mâhni pe cel de lângã tine, cã nimic nu e mai greu de dres
ca supãrarea, ca mâhnirea. Mã uit peste toate mãnunchiurile
de fii în Israel, ºi aº voi sã vindec inima mâhnitã. Peste tot aº
voi sã pun vindecare peste supãrare. Peste tot aº voi sã pot sã
pun umilinþã în inimi, blândeþe ºi smerenie în inimi. 

Fiþi fii ai ascultãrii, cã neascultarea îl sluþeºte pe om ºi
la vedere ºi la virtute ºi la simþuri. Fiþi atenþi, fiþi atenþi unul
cu altul! Fiecare sã stea bine de veghe peste el însuºi ca sã nu
se striveascã puteri bune, ca sã nu se striveascã darurile lui
Dumnezeu coborâte pentru Israel, ca sã nu se striveascã cu-
vântul lui Dumnezeu sub neîmplinire. 

Sãrbãtoarea este bucurie, dar ºi bucuria este sãrbãtoare.
Faceþi-Mi bucurie, ca sã am sãrbãtoare în voi ºi în Israel, cãci
pacea aduce nãdejdea ºi liniºtea. Iubiþi pacea, fiilor! Amin,
amin, amin. 

2/15 februarie 1997

Cuvântul Domnului peste cetatea Cluj 

Expoziþia de artã creºtinã „Experiment“. Cel mai frumos nume pe
pãmânt este România. Nuntã de veac nou în cetatea Cluj. Arhiereul 

Irineu este fãrã de putere. 

EE u sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatãlui, Ca-
re coboarã pe pãmânt ºi Se face cuvânt, ºi Se fa-

ce Mire. Amin. Eu sunt Alfa ºi Omega. Eu sunt ºi la sfârºit
aºa cum am fost la început. Iatã Eu ºi pruncii Mei; Eu, ºi cu
poporul cuvântului Meu. Amin. 

Trec din cetate în cetate cu fiii poporului Meu, o, þarã
de veste ºi de poveste! O, þarã de nuntã de veac nou, cuprin-
de-Mi mireasa, cuprinde-Mi cu iubire pe poporul Meu mi-
reasã, cã nuntesc cu el din loc în loc, din munte în vale ºi din
vale în munte, din cetate în cetate, ºi Mã vestesc Mire din cer.
Veacul nou se întinde peste pãmânt odatã cu nunta Mea de
veac nou, cu nuntã cereascã pe pãmânt, o, þara Mea de nuntã! 

Iatã nuntã creºtineascã, nunta Mea, nunta lui Hristos,
omule! O, nu s-a mai vãzut pe pãmânt nuntã fãrã mire. Nunta
din Cana Galileii s-a mutat în România. Eu am fost Mirele de
la nunta din Cana Galileii, iar cei doi miri ai nunþii au fost
mireasa Mea. 

Aceasta este nunta Mea. Eu sunt Mirele, ºi am popor
mireasã ºi Mã fac cuvânt peste mireasa Mea ºi Mã fac Mire.
Nu i-a plãcut omului niciodatã aºa nuntã. N-a ºtiut omul ce
este nunta Mea pe pãmânt. O, ce frumoasã e fericirea! Ce bo-
gãþie e fericirea! ºi omul nu vinde nimic din ce are el ca sã
cumpere fericirea. Omul nu dã nici un ban pe fericire. Eu sunt
fericirea, ºi cine Mã are, este fericitul Meu. 

O, þara Mea de nuntã, Mã fac nuntã de veac nou în tine,
cã-Mi eºti aleasa Mea, ºi Mi-am trimis vorniceii ca sã te tre-
zeascã ºi sã te cheme la masa Mea de nuntã, cã Eu n-am uitat
naºterea ta de la început ºi de la sfârºit. La început te-ai nãs-
cut din apã ºi din Duh ºi din cuvânt ºi te-am numit pãmânt.
Primul pãmânt ieºit din apã când am fãcut cerul ºi pãmântul
tu ai fost, o, þara Mea de nuntã! O, ºi la sfârºit te-am nãscut
tot din cuvânt ºi din apã ºi din Duh, odatã cu naºterea Mea
te-am nãscut, ºi te-am numit creºtinã, ºi te-am numit þara
Mea, neamule român. O, ºi ce frumos este numele tãu! Cel
mai frumos nume pe pãmânt, tu îl ai, o, þara Mea de nuntã, iu-
bita Mea Românie, aleasa Mea de pe pãmânt pentru venirea
Mea aºa cum Israel a fost poporul Meu ales pentru naºterea
Mea ca Fiu al Omului. 

Eu vin la tine ºi Mã fac cuvânt, ºi Mã fac Mire, ºi tu

Îmi eºti nuntaºã, o, þarã a nunþii Mele! Mã port din loc în loc
cu fiii cuvântului Meu ºi Îmi las cuvântul Meu peste tine, þara
Mea de nuntã, ºi te mângâi cu Duhul Sfânt. Din loc în loc Mã
fac mângâiere peste tine ºi sun din trâmbiþã peste tine. O,
pace þie! Pace þie! Pace þie, þara Mea de nuntã! 

Pace þie! Pace þie! Pace þie, cetate a Clujului, pacea cu-
vântului Meu! Amin. Aur ºi argint nu am, dar îþi dau ce am:
în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, þie îþi zic:
scoalã-te înaintea Mea ºi scoal-o pe România, cã am în pân-
tecul tãu pe apostolul Meu cel chemat la masa cuvântului
Meu, pe cel ce l-am chemat ºi l-am fãcut mare prin harul Meu
ºi prin cuvântul Meu ºi l-am pus sã-Mi ridice piatrã tare ºi ne-
clintitã ºi vie, ºi l-am pus sã-Mi pecetluiascã pe poporul Meu
ca popor al cuvântului Meu, ºi el M-a ascultat ºi a lucrat dupã
cuvântul Meu ºi am împlinit prin el începutul cel nou profeþit
în Scripturi pentru vremea de acum. 

Am praznic de nuntã în tine, cetate a Clujului. Vin
Mire din cer, ºi Mã fac ºi în tine nuntã de veac nou, veste ºi
poveste Mã fac cu þara nunþii Mele. O, cum sã tac dacã Eu
sunt Cuvântul lui Dumnezeu? Cum sã nu-l strig pe cel ce Mã
strigã sã-l ajut? 

O, fiul Meu, o, arhiereul Meu, Irineu, copilul Meu,
nu te strig tare. Te strig în ºoaptã, cã tu eºti sub zãbrele.
Trezeºte-te! Am venit sã-þi dau lanþurile jos. Auzi tu glasul
Meu? Ce sã-þi fac dacã Eu sunt adevãrat în aceastã lucrare ºi
Mã numesc Cuvântul lui Dumnezeu ºi Mã numesc Duhul
Sfânt? Amin. Tu mereu Mã strigi, mereu te rogi, ºi zici:
„Doamne, vino în ajutorul meu!“. Iatã-Mã, vin! Vin ºi te strig
ºi Eu, aºa cum ºi tu Mã strigi. Strig ºi te rog ºi zic: vino în
ajutorul Meu! Ne rugãm unul la altul pentru ajutor. Vin ºi te
rog ridicã-te din cãdere, cã tu eºti unsul Meu din vremea
aceasta ºi nimeni din biserica din lume nu are ungere ca tine. 

Ai milã de România, fiule! Ai milã de bisericã, fiule
numit! O, ce sã-þi fac dacã Eu nu sunt mincinos prin acest cu-
vânt? Eu sunt. Nu sunt duhul rãu. Sunt Duhul Sfânt, sunt cu-
vântul vieþii. ªtiu cã nu te poþi ridica singur, ºtiu cã ai picio-
ruºele ºi mânuþele ºi mintea ºi inima ºi graiul legate. ªtiu, dar
pocãieºte-te, cã M-ai dat anatemei pe Mine, Cel ce sunt. Vin
ºi te mângâi în lanþuri aºa cum Mã duceam la mucenicii care
sufereau de la necredincioºi pentru numele Meu. Te mângâi
ca sã nu cazi în disperare pentru cã M-ai lovit, sã nu cazi când
vei vedea lumina cuvântului Meu cum cuprinde tot pãmântul
aºa cum ai profeþit tu în cartea cuvântului Meu, cã tu eºti
arhiereul Meu ºi ai profeþit nunta Mea de veac nou. M-ai
profeþit Mire din cer pe pãmânt, cu poporul Meu mireasã, ºi
iatã-Mã ca sã împlinesc cuvântul tãu cel cu Duh Sfânt, pe
când erai copilul iubirii Mele. 

Se scoalã România, fiule uns. Þi-am fãcut cale ca sã
poþi veni spre Mine, ºi îþi voi presãra calea cu flori, ºi Îmi voi
ascunde ranele pe care Mi le-ai fãcut când ai dat în Mine cu
cuvântul necredinþei tale, dar n-ai unde sã te ascunzi de lu-
mina cuvântului Meu. Nu fi mâhnit, nu te pierde cu firea, cã
tu eºti unsul Meu, iar arhiereii lumii nu sunt români, fiule.
Cine nu iubeºte pe România nu sunt români. Fii ortodox ca
Avraam, fiule uns, cãci lui i-am socotit credinþa dreptate ºi
neprihãnire. ªi o voi lua iar de la început cu tine, cã nu se
ºterge ungerea ta prin cuvântul Meu, prin poporul Meu, cel
uns de Mine, cel pus la plãmadã ca sã creascã din el voievod
tare, popor voievod peste þara nunþii Mele. 

Am venit cu fericirea, fiule. Fericit cel ce se leapãdã de
sine ºi intrã sub acest cort. Te-am numit fericitul Meu, te-am
numit preafericit, dupã alegere ºi dupã har ºi dupã lucrul ce
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l-ai fãcut înaintea Mea. Te strig mereu: ridicã-te! Eu voi îm-
plini acest cuvânt, cã tu nu poþi. Tu ai mâinile ºi picioarele le-
gate ºi ai cãluº la gurã ºi nu poþi. Am venit dupã tine. Mã port
dupã tine, Mã cheamã ungerea ta de la Mine. Þie îþi zic:
trezeºte-te! Amin. 

Pace þie, þara Mea de nuntã! Pace þie, cetate a Clujului,
cã ai în pântecul tãu pe apostolul Meu cel uns pentru vremea
aceasta. Scoalã-te înaintea Mea, cã vin cu nuntã de veac nou
în tine. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatãlui, Care
coboarã pe pãmânt ºi Se face cuvânt ºi Se face Mire ºi Se face
nuntã de veac nou pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

6/19 februarie 1997

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Poporul creºtin sã îndulceascã durerea Domnului. Biruinþa este
credinþa. Cel sãrac cu duhul, este cel smerit ºi umilit. Împãrãþia 

Domnului se va numi Ierusalim nou. 

VV in pe cãrarea Mea. Amin. Vin, ºi strãbat cu greu
cãrarea, dar vin, cã am putere ca un Dumnezeu.

Vin ºi Îmi fac loc cu cuvântul în mijlocul tãu, Israele, cã greu
e de tine fãrã hrana cuvântului Meu. 

Vin cu Verginica ºi Mã fac cuvânt în cartea ei, cã ea
fãrã Mine nu intrã în cartea ei. Ea este în Mine, ºi are cale de
intrare în cartea ei precum Eu am. Vin sã-Mi întãresc întãri-
turile ca sã nu slãbesc întru venirea Mea în cuvânt la tine, po-
porul Meu. Vino ºi tu spre cuvântul Meu, aºa cum ºi Eu vin
spre tine! Vino, poporul Meu, ºi nu pleca de lângã cuvântul
Meu, ºi cautã sã înþelegi bine ce înseamnã ceea ce-þi spun Eu
acum. Þie îþi zic: vino! Vino, Israele, spre simþire sfântã ca sã
Mã simþi cu tine! Vino ºi nu pleca din Mine ºi intrã în Mine
ºi fã ce am fãcut Eu cât am fost cu trupul pe pãmânt. Vino în-
tru trãirea cuvântului Meu peste tine! 

Iatã, vin sã-þi rãvãºesc dorul dupã Dumnezeu, vin sã-þi
tulbur liniºtea ta ºi sã-þi dau în schimbul ei dragostea de Mine
ºi de cuvântul Meu ºi de cãrarea Mea pe care vin. Cerul ºi
pãmântul Îmi este cale spre tine. Duhul Meu Cel Sfânt Se
face cãrare a Mea spre tine. Cuvântul Meu se face punte pe
care Eu cobor ca sã fiu cu tine cuvânt. Vino ºi înþelege vorbi-
rea Mea, vino, Israele, cã vreau sã audã demonii cã-þi zic:
«Vino!», ca sã slãbeascã demonii în lupta lor împotriva ta,
poporul Meu, hrãnitul Meu, copilul Meu cel hrãnit cu lapte ºi
cu miere din cer. Demonii sunt în luptã mare, sunt plini de ne-
liniºte, ºi decât sã-þi tulbure ei liniºtea, mai bine vin Eu sã-þi
tulbur liniºtea ta ºi sã-þi rãvãºesc inima spre dragostea de
Mine, Israele, copilul Meu. Vin, tatã, sã-þi tulbur liniºtea ta ºi
fii atent ce-þi spun: liniºtea ta din tine, nu liniºtea Mea din
tine, cã Eu în tine vreau sã Mã fac neliniºte ºi veghe ºi dra-
goste de cer pe pãmânt. Liniºtea ta nu e bunã pentru Mine, nu
e bunã nici pentru tine, dar îi prieºte duhului rãu care dã sã-ºi
facã ascunziº în tine, fiule binecuvântat. O, sã nu te scuturi de
binecuvântarea pe care am pus-o peste tine, ºi cautã sã fii ca
Mine, cã eºti binecuvântat, ºi te vor mãrturisi demonii cã eºti
copilul Meu ales dacã vei întãri peste tine binecuvântarea
Mea. Eu eram binecuvântatul Tatãlui, venit pe pãmânt, ºi Mã
mãrturiseau demonii cã sunt Fiul lui Dumnezeu, ºi aºa sã te
mãrturiseascã ºi pe tine cã eºti fiul Meu, fiul Celui trimis,
Care vine întru numele Domnului, cã binecuvântat este Cel
ce vine la tine întru numele Domnului. Amin. 

Israele, Israele, vorbeºte, Israele, cu Dumnezeu, vor-
beºte, fiule! Amin. Vorbirea ta cu Mine îndulceºte durerea

Mea. Mãcar tu sã Mã îndulceºti, cã nimeni pe pãmânt nu mai
vorbeºte cu Mine, iar cine mai vorbeºte, aceia sunt cerºetorii
care cerºesc de la Mine bine peste ei. Tot omul care mai vor-
beºte lui Dumnezeu, acela este milog, cã numai cere, cere
mereu, cere bine pentru el ºi nu-Mi dã nimic în schimbul bi-
nelui. Unii cer iertare de pãcate, cer mereu ºi fac mereu pãca-
te ºi cer mereu iertare. O, nimeni nu se gândeºte cât sunt de
îndurerat ºi de bãtut, cã nu mai am nici un mãdular sãnãtos pe
pãmânt. Tot omul este mincinos, tot omul are nevoie de Mine
ca sã-i fac bine ºi sã-i ridic necazul de pe el. Tot omul e mân-
dru, tot omul se vaitã cã-l doare. Numai vaiete pe pãmânt, ºi
pe Mine nimeni nu Mã iubeºte. O, dacã omul n-ar face pã-
cate, n-ar suferi atât. Sufãr ºi Eu de suferinþa omului ºi nu ºtiu
cum sã lucrez mai atent, cã Mi-e milã sã-Mi pun puterea sã-l
curãþ pe om de omizi aºa cum curãþã omul un pom plin de
omizi care mãnâncã floarea ºi fructul ºi rodul muncii omului.
Mi-e milã sã-Mi arãt puterea, Mi-e milã. 

O, vorbeºte, Israele, cu Dumnezeu! Vorbeºte tu, cã
omul nu ºtie ce vrea Dumnezeu, dar tu ºtii de la Mine ce sã
vorbeºti cu Mine. O mulþime de oameni s-au rugat lui Dum-
nezeu prin vremuri, dar puþini, puþini din ei s-au rugat din
Duhul lui Dumnezeu. Ceilalþi s-au rugat din duhul lor. Cine
se roagã lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, acela Îi dã lui Dum-
nezeu, dar omul care se roagã din duhul lui, acela Îi cere lui
Dumnezeu, ºi cine cere, acela primeºte ºi rãmâne dator, ºi
dacã nu dã ºi el lui Dumnezeu, acela va fi luat ca un datornic
la venirea cea vãzutã a Celui Drept. 

Israele, vin cuvânt la tine ºi Mã rog de tine sã-Mi
îndulceºti necazul cu vorbirea ta. Vorbeºte cu Mine, fiule, ºi
învaþã rostul la toate cele cereºti, ºi fã cer pe pãmânt cu semã-
nãtura ta ºi nu fã nimic fãrã Dumnezeu. Eu de aceea am grãit
þie ºi am zis cã am venit la tine sã Mã întrupez în tine ºi sã te
întrupez pe tine în trupul Meu cel sfânt, ca sã fii sfânt cu viaþa
ºi cu vorbirea ºi cu semãnãtura ta. Pe unde calci tu, sã se facã
locul sfânt, aºa cum ºi Eu am lucrat, ºi vei vedea cã toate lo-
curile sfinte îºi vor cere dreptatea, în curând ºi-o vor cere,
cãci urmele Mele sunt sfinte, fiule Israele. Fii atent, copilul
Meu, cã am lãsat urmã sfântã în tine ºi cu tine; fii atent fiule
al poporului Meu. Învaþã, tatã, rostul la toate cele cereºti în
tine, ºi trãieºte cu ele în tine, cã lupta demonilor lucreazã îm-
potriva ta cu arme nevãzute ºi te îndeamnã sã numeºti verdele
uscat, ºi uscatul verde; lumina întuneric, ºi întunericul lu-
minã; dulcele amar, ºi amarul dulce; mântuirea cale greºitã, ºi
calea greºitã mântuire. Fii atent, Israele, fii atent ºi nu pleca
spre neînþelegere. Lasã-te mic ºi dã-Mi Mie cârma, cã vai ce-
lui ce ia din mâna Mea cârma! Ridicã-te ºi te luptã cu sme-
renie ºi vezi sã ºtii legile rãzboiului, vezi, sã fii atent în pãrþi,
vezi, tatã, sã nu cazi, cã dacã vei lãsa în mâna Mea cârma nu
vei cãdea. O, cel ce cade, acela Îmi ia cârma din mânã ºi se
duce de la Mine prin pãcatul mândriei. Fericit este cel ce are
pe Dumnezeu peste el ºi întru el. Cel bogat, sã dea sãracului
ca sã aibã sãracul pe Dumnezeu, cã fãrã Dumnezeu nu poate
omul. Vorbesc în pilde cu tine, Israele, cã tu trebuie sã înþe-
legi ºi sã nu faci ca bogaþii din lume care te-au luat de mânã
ºi te-au dat afarã din bogãþia Mea, cã Eu am profeþit în tine,
Israele, cã vine vremea aceasta rea când vrãjmaºul surpã bi-
serica ºi credinþa în Mine a omului. Dar cine se luptã sã dãrâ-
me lucrurile Mele va pãþi ca Goliat cel bogat ºi puternic când
cel mic ºi umilit i-a biruit semeþia ºi puterea lui. 

O, Israele, suntem în drum spre Emaus. Vine vremea
pe care Eu þi-am profeþit-o, cã þi-am spus cã Mã voi arãta
vouã cum M-am arãtat lui Cleopa ºi lui Luca. Vine aceastã
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vreme pentru cel ce a ºtiut cum sã bea din izvorul acesta. A
ajuns vremea sã zici muntelui sã se dãrâme, ºi îþi trebuie cre-
dinþã ca a Mea, poporul Meu, cãci cei ce au plecat de lângã
izvorul Meu, au dat vina pe Mine ºi au zis cã sunt mincinos.
Au zis cei necredincioºi cã i-am minþit, dar Eu n-am minþit
niciodatã pe cel credincios, iar cel necredincios a pierdut îm-
plinirea, cãci numai celui cu credinþã îi este cu putinþã. Eu
sunt Cel ce împlinesc, dar sã fiu, cãci biruinþa creºtinului este
credinþa. Biruinþa ta, Israele, este credinþa ta în cuvântul Meu. 

Am ieºit cu tine credinþã în calea omului, ºi toatã ome-
nirea te cunoaºte pe tine, Israele, cã Eu am scos de sub cãpã-
tâi vorbirea Mea cu tine, ºi de când M-am coborât cu Duhul
Meu în tine, mereu te-am strigat, poporul Meu Israele. Mâna
Mea este peste tine, ºi te voi ocroti, cã pe fruntea ta stã scris
acest cuvânt: în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. Te-am pecetluit mereu, ºi ai pe tine semnul cu
care te-ai hrãnit, semnul unde ai stat la masã fãrã sã suferi, fã-
rã sã fii strivit. Dar câþi din cei binecuvântaþi s-au crezut bo-
ieri prin binecuvântare, au uitat de vremea când erau sãraci de
Dumnezeu, ºi aceia s-au semeþit ºi au fost striviþi de demoni,
cãci Duhul Meu nu sãlãºluieºte la un loc cu duhul rãu, ºi se
face deosebirea, ºi rãmâne duhul care se întãreºte prin voinþa
omului. 

Vorbeºte cu Mine, poporul Meu, cã vorbirea ta Îmi în-
dulceºte durerea. Învaþã-te sã vorbeºti cu Mine prin Duhul
Meu, nu prin duhul tãu, ºi ferice þie dacã vei cãuta sã fii deº-
tept în zilele acestea. Timpul se scurge tot mai repede, cã
omul i-a fãcut loc timpului, dar timpul se scurge repede.
Omul a bãgat timpul la economisit, dar de unde economie! cã
timpul prinde pe om sub el, ºi omul este strivit de timp. Zice
omul cã a fost deºtept, ºi deºteptãciunii de azi i se zice tehni-
cã, dar omul n-a economisit timpul, ci, din contra, el se scurge
ºi mai iute, se scurge prin tehnicã ºi nicidecum nu se econo-
miseºte. Ce este aceea tehnicã? Se cutremurã cerul de omul
care a scurtat timpul prin tehnicã, de omul care a uitat de
mântuire. 

Iatã omul de azi, care a dobândit lumea toatã ºi ºi-a
pierdut sufletul, cel mai de preþ tezaur, cea mai mare bogãþie
a omului! Omul nu mai ºtie ce este sufletul. Omul fãrã Dum-
nezeu, a rãmas sãrac ºi gol ºi fãrã minte. Ce sã fac Eu cu min-
tea omului de azi? La ce foloseºte mintea de azi a omului? O,
timpul se scurge repede, ºi omul nu ºtie ce face, omul nu
economiseºte timpul. Omul îºi face rost de timp pentru ca sã
aibã timp de desfrânãri, de desfãtãri, ºi timpul omului nu aju-
tã omul. Timpul omului trebuia sã fie închinat salvãrii omu-
lui, dar vine vremea sã-l smulg pe om din rãdãcina lui ºi sã-l
înrãdãcinez în cele ce vor rãmâne, ºi cine nu va voi, va fi în-
ghiþit de deºertãciune. Cine seamãnã vânt, culege furtunã,
cãci goana dupã vânt îºi are plata ei ºi rodul ei. Scris este în
Scripturi, dar omul nu citeºte de la Dumnezeu. Scris este cã
«Tot omul îºi agoniseºte deºertãciune ºi goanã dupã vânt, ºi
apoi, strânge furtunã».

O, bietule omule, ce sã fac sã te trezesc? Ce sã fac cu
tine sã Mã trezesc în tine? O, locul Meu era sã fie în om, dar
omul s-a supus timpului. 

O, Verginico, sunt în cartea ta cuvânt, sunt cu tine, tatã,
în cartea ta, ºi grãiesc cuvânt de durere. Ce sã fac cu omul, ce
sã fac? 

– OO,eºti îndurerat, Doamne. Tu, Cel fãrã de pã-
cat, eºti îndurerat, ºi durerea Ta e lungã de

ºapte mii de ani ºi mai bine. Dar Tu ai un cer de sfinþi, care
Te-au iubit pe pãmânt ºi care Te-au mângâiat cu iubirea lor, ºi

ai un popor pe pãmânt, care se hrãneºte cu cuvântul Tãu care
sfinþeºte pe om, dar omului nu-i place sfinþenia, nu-i place
omului cuvântul Tãu. Dar Tu ai profeþit cã mulþi se vor scula
în întâmpinarea cuvântului Tãu ºi se vor apleca sã bea din iz-
vor ºi sã ia viaþã veºnicã în ei ºi s-o trãiascã apoi înaintea Ta.
Toþi sfinþii Tãi se hrãnesc din pâinea Ta cea dulce, din cuvân-
tul Tãu cel veºnic când vii la Israel cuvânt. Au sosit zilele cele
de apoi când Tu vii cuvânt pe pãmânt, precum scrie în Scrip-
turi, ºi Scripturile care au vestit împãrãþia Ta sunt gata sã se
aºeze peste pãmânt, Doamne. 

Eu sunt trâmbiþa Ta, ºi Tu m-ai iubit pe pãmânt, ºi m-ai
ajutat sã stau înaintea Ta locaº al cuvântului Tãu. Eu Te iu-
besc, Doamne, ºi mã doare ca ºi pe Tine rana Ta ºi durerea Ta,
ºi voiesc sã-l întãresc pe Israel cel mic sã-Þi fie fãclie pe pã-
mânt, sã Te mãrturiseascã aºa cum ai fost Tu, cãci scris este:
«Oricine mãrturiseºte pe Iisus Hristos venit în trup, acela
este de la Dumnezeu, acela este credincios, ºi va vedea pe
Dumnezeu». 

Fiule Israele, mãi fiule de azi, ia aminte la durerea
Domnului Dumnezeului tãu. Uitã-te în Scripturi, cã Domnul
a fost mereu îndurerat de la pãcatele poporului Sãu. Vino,
fiule, vino, ºi nu pleca. Nu pleca tu, cel binecuvântat, nu pleca
din Domnul, nu pleca din casã, nu pleca pribeag, cã Domnul
umblã pribeag fãrã casã de ºapte veacuri ºi mai bine, ºi nu te
vrea Domnul pribeag, ci vrea sã stai întru El, vrea sã stea
întru tine, vrea Domnul sã fii umilit, cã numai cel umilit are
stãpân. 

Aº vrea, fiule, sã fii umilit, cã numai umilinþa te face
sã iubeºti ca Dumnezeu, sã gândeºti ca Dumnezeu ºi sã-L
vesteºti pe Dumnezeu venit în trup, venit în tine cu viaþa Lui,
cu mãdularele Lui, cu inima Lui, cu statura Lui, cu iubirea
Lui, cu umilinþa Lui, fiule. El a iubit ºi pe tâlhari ºi pe desfrâ-
naþi ºi pe cãmãtari, ca sã-i facã credincioºi, ca sã-i învieze ºi
ca sã le dea cheile spre împãrãþia cerurilor. 

Israele, sã fii al rãbdãrii ºi al bunãtãþii Domnului, cãci
cine Îl urmeazã pe El, are viaþã veºnicã. O, nu-mi place sã-L
vãd pe Domnul durut ºi pentru tine. Pentru tine e mult mai
dureroasã rana Lui. Te-am rugat mereu, Israele, sã nu fii rãu,
sã nu fii mândru, sã nu fii mofturos, sã nu te sminteºti întru
Dumnezeu. Te-am rugat, fiule, de staturã duhovniceascã.
Te-am rugat sã nu uiþi ce ai mereu de fãcut, ºi mulþi în tine,
poporul meu, þin minte o zi sau douã, ºi iar se întorc în duhul
lor. E mare biruinþã sã ºtie creºtinul sã vorbeascã din Duhul
lui Dumnezeu ºi nu din duhul lui, iar cel numit de Dumnezeu,
din Duhul lui Dumnezeu este numit. 

O, strig la voi, fiilor puºi lucrãtori peste poporul
Domnului. V-a numit Domnul sã vegheaþi peste Israel ºi v-a
pus sã þineþi mâna pe cârmã, alãturi de Domnul. Vai creºti-
nului care-mi ia cârma din mânã ºi nu lasã orânduiala Dom-
nului în picioare! Vin mereu cu lecþii de viaþã ºi cu ordine, ºi
voiesc sã se þinã ordinea lui Dumnezeu, cã unde nu rãmâne
ordinea în picioare, vin cãderi din picioare, cad creºtinii unul
peste altul aºa cum se întâmplã într-o corabie când cei din
corabie vin ºi pun ºi ei mâna pe cârmã ºi fac corabia sã se
izbeascã în stânca lor ºi cad unul peste altul cei din corabie. 

O, fiilor lucrãtori care ajutaþi pe Domnul pe pãmânt
sã-ªi cârmuiascã poporul! Fiþi cu grijã ziua ºi noaptea la
vreme rea ºi la vreme bunã, cãci cel ce se dezlipeºte din
trupul lui Israel, trage afarã ºi pe alþii care au stat ca ºi el. O,
nu e bunã vremea bunã, nu e bunã. Mai bunã este vremea rea.
Vremea rea te duce la veghe, vremea rea e sfetnic. Vremea de
rãzmeriþã te face sã veghezi, iar vremea de pace te duce la
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lâncezealã, la mândrie, la nelucrare, la mulþumire de sine ºi la
nemulþumire pentru ceilalþi. 

Fiilor veghetori peste Israel, aveþi grijã de cârmã lângã
Domnul ºi cãutaþi sã deprindeþi pe Israel sã se înveþe sã stea
sub veghe, cãci cel ce iese mãcar o clipã de sub veghe, este
scris neascultãtor, ºi e pândit de faptele cele ºi mai rele ale ne-
ascultãrii. Cine vrea sã fie, acela stã ascultând ºi veghind alã-
turi cu veghetorul ºi cu Dumnezeu. Întregiþi-vã, fiilor, fiþi fie-
care bob întreg de grâu, cã bobul sec iatã cum trece prin sitã. 

O, creºtine plin de duhul tãu, o, dupã atâta soare, dupã
atâta hranã, dupã atâta iubire sã fii tot bob sec, e mare durere
pentru cer! Te joci de-a venitul, te joci de-a plecatul, te joci
cu Dumnezeu ºi Îl biruieºti pe Domnul pentru duhul tãu, pen-
tru moftul tãu, ºi din pricina mãririi de sine a ta uiþi toate cu-
vintele vieþii, cãci omul la mânie uitã tot ce este bun. 

Poporul meu, nu te clãtina! Poporul meu, nu pleca din
sânul lui Avraam, cã a ajuns pânã la tine acest sân, a ajuns fã-
gãduinþa lui Dumnezeu la tine. Iubeºte sãrãcia de duh, po-
porul meu, cã fericit este cel sãrac cu duhul. Nu cel prost este
sãrac cu duhul. Cel smerit ºi umilit cu inima este sãrac cu du-
hul. Te-am învãþat sã te porþi ca Domnul ºi sã-i faci pe toþi sã
te iubeascã, fiule, ca sã nu îngreuiezi pe cel de lângã tine. Dar
ce nu te-am învãþat, Israele? Scoate cartea, fiule, ºi vezi, ce a
rãmas sã nu te învãþ, ºi vezi unde ai rãmas repetent. O, nu ple-
ca, ºi dacã pleci nu mai omorî în urma ta, nu fã ce a fãcut
Cain, cã sufletul fratelui tãu este viu, ºi va striga la Domnul
împotriva ta sufletul celui slab. 

Sã fie atenþie la cei ce au plecat ºi au venit iar. Fiþi
atenþi peste ei dacã s-au deprins cu pocãinþa, dacã ºtiu ce în-
seamnã pocãinþã. Fiþi atenþi, copii veghetori, ºi rugaþi pe
Domnul sã întãreascã întãriturile. Fiþi atenþi sã nu se mai facã
spãrturi. Cei vrednici prin numire, fiþi atenþi. Cei numiþi, fiþi
atenþi peste Israel, fiþi treji ºi nu vã temeþi, cã nimeni nu va
putea face nici un rãu celui credincios cuvântului lui Dumne-
zeu. În curând vor ajunge de ocarã cei ce au lovit prin statura
lor cea fãrã de pocãinþã ºi au rãnit pe Dumnezeu. 

Fericit cel ce dobândeºte pocãinþa, cã acela nu piere,
dupã cum este scris: «Inima înfrântã ºi smeritã nu va fi urgi-
sitã de Dumnezeu». Fericit cel ce poate sã fie mic, cã scris
este: «Fiþi ca pruncii». Fiþi mici, cãci cel mare este ispitit de
mãrire ºi cade mereu, mereu. Fiþi puternici prin pruncie de
duh, prin sãrãcie de duh, ca sã fiþi fiii Celui Preaînalt ºi sã nu
cãdeþi ca ºi oamenii sau ca ºi cãpeteniile care cad. Cei mici
nu cad. Fiþi mici prin pruncie de duh înaintea lui Dumnezeu,
cãci mare este numai Dumnezeu, fiilor. 

Iar Tu, Doamne, binecuvinteazã pe Israel, ca sã stea
înaintea Ta, ºi dã-i iubire ºi ia-i liniºtea lui ºi dã-i dragostea
Ta ca sã iubeascã aºa cum iubeºti Tu. Înconjoarã-l pe Israel
cu sfinþii Tãi îngeri, ca, prin mijlocirea lor fiind pãzit, sã ajun-
gã la unire ºi la credinþã ºi la cunoaºterea slavei Tale celei ne-
apropiate ºi totuºi aºa de aproape de Israel. Pecetluieºte-l pe
Israel cu semnul Tãu, ca sã vadã demonii semn proaspãt ºi sã
se depãrteze. Întãreºte-Te în cuvânt, Doamne, cã ai putere.
Ajutã Tu la rãspândirea cuvântului Tãu în toate laturile, cã Tu
eºti Cel ce ca fulgerul rãzbaþi de la o margine la alta a cerului
ºi Te vesteºti cuvânt peste pãmânt. Dã-i lui Israel cel mic,
mântuirea, Doamne. Amin.

– OO,Verginico, trec cuvânt în cartea Mea cã Eu
sunt puternic, tatã. Nu putem sta din cu-

vânt. Israel are nevoie de iubire, Verginico, ºi Mã fac iubire
peste Israel, Mã fac cuvânt ºi Mã aºez de veghe peste poporul
Meu. 

Stai, Israele, în staulul Meu, cã Eu sunt viitorul tãu ºi
vecia ta. Amin. 

*
OOOO,Israele, cale a lui Dumnezeu spre oameni, o, po-

porul Meu, Mã aºtern înaintea ta cuvânt. Cu-
vântul Meu se aºterne înaintea ta ca sã-þi fie el cale spre îm-
pãrãþia cerurilor ºi ca sã aibã împãrãþia cerurilor cale spre
tine. Cuvântul Meu este împãrãþia cerurilor cu tine, Ierusali-
me iubit. Împãrãþia cerurilor este Ierusalim, fiule Israele. 

O, Ierusalime de pe pãmânt, vin la tine cu Ierusalimul
cel de sus. Cerul ºi pãmântul au cale unul spre altul, iar calea
aceasta se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. O, binecuvânta-
tul Meu popor, omul de pe pãmânt construieºte o mulþime de
drumuri, o mulþime de munþi ºi de vãi, dar calea spre împãrã-
þia cerurilor nu-i vine omului în minte s-o construiascã, nu-ºi
mai aminteºte omul de ea. Aºa am spus omului: «Eu sunt ca-
lea». Dar ce om mai are vreme sã se opreascã din drumurile
lui ºi sã înþeleagã ce am spus Eu? Omul cautã calea, adevãrul
ºi viaþa, cautã mereu, bietul om. O, ºi de ce nu gãseºte ce cau-
tã? cã de ºapte mii de ani cautã. 

Am venit acum douã mii de ani, am coborât din cer de
la Tatãl ºi M-am fãcut Om în calea omului ca sã-i spun sã ºtie
cã ceea ce cautã, Eu sunt; sã-i spun cã ceea ce cautã, acestea
se gãsesc în cer, nu pe pãmânt; sã-i spun cã acestea sunt din
cer ºi se opresc în cer, nu pe pãmânt. O, capetele acestea nu
sunt de pe pãmânt. Nici începutul, nici sfârºitul lor nu sunt pe
pãmântul acesta al omului. ªi pânã nu vor veni cele noi ca sã
le dea deoparte pe cele vechi ºi stricate de om, omul zadarnic
cautã, zadarnic face drumuri peste drumuri, munþi peste vãi,
pod peste ape ºi lege a luminii, cãci lumina, Eu sunt. 

Saul fariseul, care mergea la amiazã spre Damasc ca sã
ºteargã urmele Mele de pe unde cãlcam ºi pe unde rãmâneau,
a fost prins din urmã ºi învãluit de lumina Mea, ºi lumina
Mea l-a orbit în vremea amiezii când era soarele deasupra pã-
mântului. Lumina Mea e luminã, nu lumina pe care o face
omul. Cuvântul Meu e luminã, ºi eºti ºi tu luminã a Mea, po-
porule al cuvântului Meu, ºi iatã, strãbat cu tine întunericul
lumii, pentru cã Eu þi-am spus cã te voi lua în mâna Mea ca
pe o fãclie ºi voi lumina cu tine prin întunericul omului, ºi
sunt împlinitor în cele ce am rostit pentru tine. Eu de aceea
þi-am spus sã cauþi sã înveþi bine cum sã mãnânci cuvântul
Meu ca sã-þi foloseascã la creºtere, tatã, ºi sã nu-þi slãbeascã
mintea la vederea cãrãrilor fãcute de om pe pãmânt. Cine din-
tre oameni are curajul sã spunã ce am spus Eu ºi sã fie ade-
vãrat ce spune? Eu am spus aºa: «Eu sunt calea, adevãrul ºi
viaþa». Amin, amin, amin. 

O, popor iubit de cuvântul Meu, vin curând peste pã-
mânt cu o zi mare de sãrbãtoare, ºi în ziua aceea voi striga cu-
vânt peste tot omul de pe pãmânt ºi voi sparge auzul omului.
Voi umple vãzduhul de cuvântul Meu care grãieºte azi cu tine
din vãzduhul grãdiniþei Mele din România. Duhul Fiului lui
Dumnezeu va grãi din cer cuvânt peste pãmânt, ºi omul de pe
pãmânt se va umple de spaimã, dar tu, Israele iubit, te vei
mângâia ºi nu te vei înspãimânta, cã tu eºti deprins cu Mine
ºi cu cuvântul Meu. O, tu te vei bucura ºi vei întinde mânuþele
spre Mine ºi nu urechea, ci inima þi se va umple de bucurie ºi
de iubire când vei vedea cã am sosit cuvânt auzit de tot omul
de pe pãmânt. ªi vor alerga toþi oamenii spre tine, cã toatã
omenirea a auzit de tine, poporul Meu de pe pãmântul român.
Te vor mãrturisi demonii, fiule scump. Aºa va fi pentru cã Eu
aºa þi-am spus, ºi totul te va mãrturisi pe tine cã eºti poporul
Meu, fiule Ierusalime. Când cei trei magi au plecat din þãrile
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de departe spre calea ieslei naºterii Mele din Tatãl ºi din
mama Mea Fecioara Maria, au prins grai de om idolii cei
fãcuþi de mâini omeneºti ºi au vestit naºterea Mea, ºi apoi ar-
hanghelul Meu s-a purtat în calea lor în chip de stea, ºi magii
M-au mãrturisit împãraþilor lumii, M-au mãrturisit Împãrat
mare din cer nãscut pe pãmânt. 

Când Mã purtam pe pãmânt ca sã Mã vestesc Hristosul
Domnului, n-avea nimeni timp ºi minte sã creadã, dar demo-
nii cei ascunºi în oameni strigau de departe la Mine prin gra-
iul omului stãpânit de ei ºi ziceau: «Iisuse, Fiule al lui Dum-
nezeu, slobozeºte-ne sã mergem la locurile noastre!».

Apostolii Mei, care lucrau lucrare de trimiºi ai Mei, lu-
crau cu numele Meu, ºi demonii se plecau lor, mãrturisind cã
apostolii sunt trimiºii Mei spre oameni, în numele Meu semã-
nãtori în calea Mea spre oameni, semãnând calea împãrãþiei
lui Dumnezeu, care venise din cer pe pãmânt ca sã-ºi facã în
om cale ºi casã, ºi împãrãþie în omul cel pierdut din Dumne-
zeu. O, aºa te va mãrturisi pe tine lumea ºi duhurile ei cele re-
le, cele omeneºti ºi strãine de Duhul lui Dumnezeu, ºi tu vei
fi fãclie din loc în loc, din timp în timp peste timpul omului,
peste împãrãþia omului, cea pustiitã de întuneric. 

Mã fac cuvânt proaspãt în cartea Mea ºi Mã aºtern
înaintea ta ca sã-þi fiu cale spre împãrãþia Mea ºi ca sã-Mi fii
tu cale a împãrãþiei Mele peste pãmânt, poporul Meu. Eu de
aceea þi-am spus cã sunt cu tine în drum spre Emaus ºi cã Mã
voi arãta þie în slavã ºi mai mare ca aceea cu care M-am arãtat
lui Luca ºi lui Cleopa. O, ce frumos te-am învãþat de când
M-am coborât cuvânt peste tine, poporule martor al cuvântu-
lui Meu peste pãmânt! Te-am învãþat, tatã, sã te culci ºi sã te
scoli cu Mine în gând ºi în inimã aºa cum Luca ºi cu Cleopa
mergeau cu Mine pe cale cu cuvântul lor despre Mine, mer-
geau cu Mine în gând ºi în inimã, ºi Eu eram dupã înviere,
cum ºi acum sunt, ºi M-am apropiat de ei cu trupul Meu cel
înviat, ºi i-am însoþit pânã la Emaus, ºi acolo Mi-am desco-
perit dumnezeirea Mea, ºi ei s-au dus ºi au mãrturisit, aºa
cum Baraba tâlharul a mãrturisit în Ierusalim învierea Mea ºi
cutremurul ºi venirea cea din cer a îngerului care a rostogolit
piatra de pe mormântul Celui înviat. Puteam ºi Eu sã dau pia-
tra la o parte ca sã ies cu trupul afarã, dar am lãsat cerul de
sus sã lucreze la vederea lui Baraba, ca sã poatã el fi martorul
învierii Mele. Dacã aº fi ales pe unul din mai-marii templului
ca sã stea prin puterea Mea sã vadã învierea Mea, acela n-ar
fi mãrturisit, ci ar fi ascuns, dupã cum au ºi fãcut mai-marii
templului, cumpãrând minciunã pe bani, aºa cum pe bani au
cumpãrat ºi trupul Meu ca sã-l batã în cuie pe cruce. Mi-au
cumpãrat pe bani ºi trupul ºi duhul pentru rãstignire; M-au
cumpãrat ºi înainte de rãstignire, ºi dupã ce am înviat. Dar
tâlharul Baraba a mãrturisit cele vãzute ºi nu s-a temut de
ameninþare aºa cum s-au temut strãjerii mormântului Meu. 

Te-am învãþat, poporul Meu, sã te culci ºi sã te scoli cu
Mine în gând, ºi cine n-a fãcut aºa, n-a avut cu ce sã-ºi hrã-
neascã duhul ºi iubirea ºi cugetul ca sã fie vii ºi în aºteptare.
O, ºi mereu te învãþ, ºi mereu te þin treaz, cã nici un om de pe
pãmânt nu e mai fericit ca omul care-ºi are gândul ºi inima la
Fiul lui Dumnezeu, Om venit din cer pe pãmânt, Fiul Tatãlui,
fericirea cea una a omului. Omul nu e fericit, nu e dacã nu ºtie
ºi nu învaþã de la Mine ce sã facã ºi ce sã aibã de fericire. Ca
sã ai fericire trebuie sã ai pe Cel ce a fãcut-o pe ea, pe Cel ce
este fericire a omului. Omul nu e fericit, cãci cine nu are pe
Domnul Iisus Hristos în el, acela nu are fericirea. 

Copilul Meu, poporul Meu, sã fugi, fiule, de omul care
nu are fericirea. Sã fugi, tatã, chiar ºi de creºtinul care nu are
fericirea, care nu Mã are pe Mine chip în el, trup ºi duh, trup

ºi cuvânt de fericire în el. Fugi, tatã, de tot ce este sterp de
Dumnezeu. Fugi, ºi vino în braþele Mele cele calde, cele cu-
rate ºi pline de mângâiere pentru tine, ºi spune la toþi, apoi, cã
Eu sunt fericirea ta, ºi cã tu eºti fericitul Meu. Eu aºa îþi spun:
vorbeºte cu Mine, copilul Meu Israel, ca sã înveþi, tatã, rostul
la toate cele cereºti în tine ºi peste omul pe care tu îl luminezi,
cã tu eºti fãclia Mea peste întunericul omului, poporule
scump, cã te-am pus la scumpit ca sã fii scump, cã pe pãmânt
nu va mai fi grâu, nu va mai fi pâine, ºi va veni omul la tine
ºi te va ruga sã-i repari calea, adevãrul ºi viaþa pe care ºi le-a
stricat ca un fiu rãtãcit de tatãl sãu. 

Vorbeºte, Israele, cu Dumnezeu. Vorbeºte tu cu Mine,
cã omul nu ºtie ce vrea Dumnezeu, dar tu ºtii de la Mine ce
sã vorbeºti cu Mine. Vorbeºte din Duhul Meu în tine, nu cum
vorbeºte omul din duhul lui. Vorbeºte din Duhul Meu ºi
dã-Mi de la tine, ºi Eu îþi voi întoarce îndoit ºi întreit. Iar din
duhul tãu sã nu vorbeºti cu Mine, cã nu vreau, tatã, sã te iau
ca pe un datornic la arãtarea slavei Mele. 

Sã ºtii, Israele, sã nu uiþi, poporul Meu, cã Mã apropii
peste pãmânt cu ziua când voi cuvânta cuvânt cu tãrie de duh
peste tot omul de pe pãmânt, dar tu sã nu te îngrijorezi. Tu bu-
curã-te, fiule, cã în ziua aceea voi striga la om ºi îi voi spune
omului: «Acesta este poporul Meu cel iubit, întru care am bi-
nevoit». Omul Mi-a luat cârma din mânã ºi s-a fãcut sieºi
Dumnezeu ºi a cãzut ºi nu mai are cinste. Dar tu sã Mã laºi
cârmaciul tãu, cã þi-am dat putere sã te faci fiu al Meu ºi sã-I
zici Tatã, Tatãlui Meu, Care te-a nãscut din Mine la credinþa
ta în Fiul Lui, Cel trimis din cer pe pãmânt ca sã Se facã
Dumnezeu prin înviere din morþi. 

Sã fii deºtept, poporul Meu, cã Eu sunt în drum spre
arãtare cu slavã mare peste pãmânt, ºi voi face din tine munte
al Taborului, cã lângã tine Mã voi arãta, ºi din mijlocul tãu
Îmi voi rãspândi lumina slavei Mele. O, ce vor face atunci cei
ce au dat sã Mã ascundã, cei ce au primit arginþi ºi laude ºi
ranguri ca sã joace în struna lui antichrist, cel cu faþa ascunsã
sub poalele veºmintelor care mãrturisesc pe omul sfinþeniei
lui Dumnezeu pe pãmânt? O, în ziua aceea toate vor cãdea,
toate ºi toþi, începând cu capii ºi sfârºind cu poalele înãlþi-
milor de pe pãmânt care ºi-au bãtut adânc þãruºii ca sã nu
cadã în vremea furtunii. Ce vor face în ziua aceea cei ce au
pus pronia sub obroc, cei ce au acoperit râul Meu de cuvânt
cu minciunã împotriva adevãrului care curge ca râul din tro-
nul lui Dumnezeu peste pãmânt? Cerul ºi pãmântul sunt ale
Mele, nu sunt ale omului, ºi omul va rãmâne pãcãlit, ºi îºi va
pierde semeþia. Iar tu sã nu te miri, poporul Meu, cã þi-am
spus cã vin sã-þi tulbur liniºtea ºi sã-þi rãvãºesc inima. Eu ºi
altfel þi-am spus. Þi-am spus: vino, ºi înþelege vorbirea Mea,
cã vreau, tatã, sã audã demonii cã-þi zic: vino! Vreau sã audã
demonii cã vorbesc cu tine, ºi ce-þi spun sã audã, ºi sã audã
cã vin cuvânt auzit pe pãmânt, ºi cerul ºi pãmântul omului se
vor clãtina, iar cerul ºi pãmântul Meu se vor bucura ºi vor
odrãsli ºi se vor arãta la vedere. 

Vin, tatã, sã-þi tulbur liniºtea ta din tine, nu liniºtea
Mea din tine, cã Eu în tine vreau sã Mã fac neliniºte ºi trezie
peste tine, cã scris este: «Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu
zece fecioare dintre care jumãtate înþelepte ºi jumãtate neîn-
þelepte». Vreau, Israele, sã înþelegi cã nu e bunã vremea bunã,
nu e bunã, cã pãþeºti ca fecioarele cele nebune, fiule. E bunã
vremea rea care te duce la veghe ºi care stã sfetnic peste tine
ca sã nu te prindã toropeala ºi sã zici cã Eu întârzii. Iatã, Eu
nu voi întârzia, ºi de aceea am venit sã-þi spun cã Eu mai întâi
grãiesc, ºi apoi Mã împlinesc cu slavã vãzutã. De aceea îþi
spun: cuvântul Meu e calea, ºi Mã aºtern cuvânt înaintea ta ca
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sã ºtii tu calea Mea mai înainte, Israele, fiul Meu. Eu la toate
cele zece fecioare le-am vestit ºi le-am spus: «Iatã Mirele!
Ieºiþi întru întâmpinarea Lui, cã vine!», dar jumãtate din ele
ºi-au spus cã Mirele va întârzia, ºi au spus cã nu e vremea
încã, aºa cum au spus atâþia creºtini în vremea celor patruzeci
de ani ºi mai bine, creºtini care au auzit glasul cuvântului
Meu, dar ºi-au spus cã nu e vremea încã, ºi cã Mirele va mai
întârzia. 

Iatã, fiule rãmas la cina Mea, în tine voiesc sã Mã fac
neliniºte ºi veghe ºi de aceea vin cuvânt de vestire ca sã-þi
tulbur liniºtea ta ºi sã stai de veghe înaintea Mea, cã Eu aºa
le-am spus la ai Mei: «Privegheaþi!». Amin. Fericit cel ce do-
bândeºte pocãinþa, cã acela nu iese din veghe, ºi va fi gãsit
treaz când se va deschide pentru o clipã sala nunþii ca sã intre
în ea cei chemaþi care au privegheat. Fiþi mici prin pruncie de
duh, cãci cei mari sunt ispitiþi de mãrire ºi cad cei mari. Cei
ce se fac mari prin oameni, aceia cad ca oamenii, dar cei mici
care stau întru mãrirea lui Dumnezeu Tatãl, aceia nu cad din
mâna lui Dumnezeu, cã mare este Dumnezeu întru cel mic. 

O, copiii Mei, vremea voastrã de pace vã duce la lene
pentru Duhul Meu între voi, vã duce la nelucrare, la mulþumi-
re de sine, la mândrie, la cârtire, fiilor, ºi la lipsã de minte,
tatã. Mintea care n-are lucrare sfântã, aceea se prosteºte ºi nu
mai rãmâne bunã pentru Duhul lui Dumnezeu. Vin mereu sã
vã sfinþesc, cãci cuvântul Meu pune sfinþenie peste voi, face
curãþenie în voi, ºi dacã nu vin sã fac mereu curat, Mã tem sã
nu se punã praf peste voi, cã mult praf s-a ridicat peste pã-
mânt, mult ºi negru ºi greu la miros, tatã. Fiþi bine deprinºi cu
statul în casã, ºi la drum prin lume sã nu porniþi decât cu
Mine, cã Eu vã curãþ pe drum, Eu vã înfãºor pe drumul vostru
cu Mine prin lume. 

Voiesc sã mai pun câte o fãclie la luminat printre voi.
Voiesc sã am loc sã trec cu lucrul Meu printre voi ºi sã însem-
nez, prin semn cu cuvânt, unelte de lucru pe unde mai este
nevoie de lucru întreg. Vremea de rãzmeriþã Mã face sã ve-
ghez mai mult peste voi, ºi voi mai alege dintre voi pentru
Mine ºi pentru voi, ºi pentru ca sã fie de ajutor celor ce stau
de veghe din partea Mea peste Israel. 

O, Israele, o, Ierusalime, cale a Mea spre oameni! M-am
aºternut înaintea ta cuvânt, ca sã-þi fie el cale spre împãrãþia
cerurilor ºi ca sã aibã împãrãþia cerurilor cale spre tine, copile
mângâiat în Ierusalim. Împãrãþia cerurilor este Ierusalim în
cer ºi pe pãmânt. Cuvântul Meu este împãrãþia cerurilor, care
se coboarã cuvânt pe pãmânt. Vine o pãsãricã din cer ca sã fie
împãrat pe pãmânt. Vine cuvântul Meu pe pãmânt, ºi ciripeºte
deasupra pãmântului ca sã facã pe pãmânt împãrãþie a ceruri-
lor. Cerul ºi pãmântul au cale unul spre altul, iar calea aceasta
se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

Privegheazã, Israele! Privegheaþi, fiilor din Ierusalim!
Iar ceea ce grãiesc vouã, grãiesc tuturor: privegheaþi! Amin.
Privegheaþi, cã vine Domnul Iisus Hristos, vine Mirele, cãci
Duhul ºi mireasa Lui zic: „Vino!“. Amin, amin, amin. 

24 februarie/9 martie 1997

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Duhul nepãsãrii îngreuiazã drumul cuvântului ceresc. Credinþa
este cea trãitã. Cel ce se roagã pentru om nu trebuie plãtit. Lumea
este cununa de spini pentru Domnul. Domnul îl strigã pe om aºa 

cum l-a strigat pe Adam. 

OO,fiilor unºi, care staþi aºezaþi de Mine în grãdiniþa
cuvântului Meu! O, tatã, întãriþi-vã curajul ºi nu

slãbiþi sub griji ºi greutãþi. Lãsaþi-le jos, cã nu le puteþi duce,

ºi voi nu trebuie sã fiþi doborâþi de griji. O, cã n-am pe nimeni
ca sã fie cu adevãrat pentru Mine ºi pentru voi ca sã nu vã fie
greu vouã ºi ca sã nu-Mi fie Mie greu sã vin! Dacã voi sunteþi
plãpânzi, n-am nici Eu putere. O, ce mare ar fi puterea Mea
dacã aº gãsi iubire pe pãmânt, cu care sã Mã sprijin Eu ºi
voi! Duhul rãu Îmi stã împotrivã cu încãpãþânare, dar voi
întãriþi-vã curajul ºi nu slãbiþi sub greutãþi. Nu ºtiu cum ºi ce
cale sã-Mi mai fac pentru voi ca sã vã iau greutãþile, cã nu e,
tatã, nimeni pe pãmânt care sã caute cu adevãrat sã con-
struiascã la drumul spre împãrãþia cerurilor. Nu e nimeni sã
vrea ca sã vreau Eu apoi în el. Hai sã lucrãm cuvânt, fiilor.
Liniºtea Mea sã fie în voi ca sã Mã fac cuvânt între voi ºi
sã-Mi hrãnesc poporul, fiilor, cã omul din lume, cu anevoie
face faptã din cuvântul Meu ca sã-Mi uºureze calea spre om. 

Iatã, fiilor care duceþi greul lucrului Meu, Mã las cu-
vânt în cartea lui Verginica ºi vã spun ºi vouã cã ºi Mie Mi-e
greu. Duhul Meu Se îngreuiazã când vãd duh de om în creº-
tinul cu care am zis sã Mã sprijin pe pãmânt. Grãiesc vouã,
fiilor. Cui sã-Mi spun plânsul Meu? O, atâta duh de nepãsare,
atâta mãrire deºartã, atâta duh de judecatã de la cel încãpãþâ-
nat în duhul lui! Cel plin de duhul lui dã vina pe Mine; pe
Mine ºi pe voi; lasã vina sã apese pe Mine ºi pe voi, ºi el stã
în picioare, zice el. Dar statul creºtinului în picioare este
atunci când planul Meu ºi puterea Mea au loc în cel ce stã în
picioare. Când drumul Meu se îngreuiazã, e din pricina duhu-
lui strãin de Mine, care se înmulþeºte în creºtin. 

O, Verginico, Mã doare cã-i vãd mereu duruþi pe copiii
tãi în grãdinã. Sunt plini de griji copiii tãi. O, cum sã-i ajutãm
sã poatã ei cu Noi? Cum sã-i mângâiem sã prindã putere? 

– OO,Doamne, calea Duhului Sfânt a fost mereu
pânditã de duh de nepãsare ºi de necredin-

þã, ºi tot omul care a fost al Tãu, s-a lovit de duhul omului, ºi
Tu ai fost mereu supãrat ºi necãjit în omul Tãu de pe pãmânt. 

O, copilaºi firavi din grãdinã, ungerea Domnului e pu-
terea voastrã care vã ajutã ºi vã apãrã ºi vã întãreºte în greu.
Mã doare ºi mã usturã cât duh de nepãsare vã înconjoarã de
peste tot în Israel. Peste tot se lasã greu pe voi creºtinul. Peste
tot se dã vina pe Dumnezeu ºi pe voi, ºi peste tot se compãti-
meºte pe sine creºtinul din Israel. 

O, greu mai gãseºte Domnul sprijin cu adevãrat în
creºtin. Cei cu care dã Domnul sã Se sprijine s-au umplut de
duhul lor ºi nu pot scãpa de îngâmfare ºi nu vor sã fie atenþi
ºi curaþi ºi adevãraþi în iubire. O, fiilor, sã ºtiþi cã de aceea
merge greu lucrul vostru cu Domnul. Fiecare se iubeºte pe
sine ºi puþin pe Dumnezeu ºi pe voi, dar cel mai dureros este
cã nu vede creºtinul cât de mare este în el duhul lui. Nu Se
mai poate plânge Domnul, cã se plânge creºtinul. N-a putut
nici unul sã fie curat pentru mine ºi pentru voi. Toþi au ascuns,
mereu, mereu au ascuns, ºi au spus cã ascund de voi, ºi a fost
de ajuns sã-I îngreuieze calea Domnului spre Israel, ºi
puterea Domnului peste pãmânt. 

O, fiilor, am lucrat sã mã sprijin ºi eu, ºi Domnul, ºi cu
alþi copii care ºi-au ales calea mântuirii ºi a lucrãrii cuvân-
tului lui Dumnezeu, dar aceºtia n-au voit niciodatã sã fie
Domnul mare în ei, ºi apoi peste pãmânt cu puterea Lui, ºi au
voit sã fie ei mari în Domnul, ºi omul nu ºtie din duhul lui, nu
ºtie ce este om mare. Iatã, puterea Domnului se rupe mereu
pe cale, cã întâlneºte duh de om care tocmeºte cu puterea
Domnului, ºi de cele mai multe ori Domnul Se opreºte la rãs-
pântie, cãci creºtinul se încurcã în sine, se iubeºte pe sine mai
mult decât adevãrul, ºi stã creºtinul în duhul lui, ºi zice cã stã
în numele lui Dumnezeu pe pãmânt. 
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O, Doamne, planul Tãu e mare. Nu Te mai încurca în
om, Doamne, cã Tu ai putere ºi iubire, ºi ai biruinþã, Doamne.
Mãreºte-Te în fiii Tãi cei unºi, ºi le dã putere sã biruiascã
greutãþile care se ivesc mereu sã-i slãbeascã ºi sã încurce îm-
plinirile Tale peste pãmânt. Coboarã înãlþimile de pe tronurile
lor. Coboarã semeþia omului ºi fã-Þi cale cu împlinirea planu-
rilor Tale peste pãmânt, Doamne, ºi întãreºte-Þi întãriturile ca
sã poþi împlini. Amin.

– OO,Verginico, întãriturile Mele sunt fiii cei
unºi în grãdinã, dar ei sunt ca ºi Mine, în-

vinuiþi de creºtini. Creºtinul care stã în duh de nepãsare, în
mãrire de sine ºi nu vede cum stã, acela apasã cu vinã pe
Mine ºi pe cei din grãdinã, tatã. O, câtã nepãsare! Sã te iubeºti
mai mult pe tine decât pe Dumnezeu! Sã-þi iubeºti mai mult
copilul decât pe Dumnezeu! Sã-þi iubeºti mai mult mãrirea ta
decât mãrirea lui Dumnezeu! O, aceasta aduce neîmplinirea
planului lui Dumnezeu, creºtine care faci aºa! 

L-am rugat pe Israel de duh de umilinþã înaintea Mea.
O, nici vorbã, cã Duhul lui Dumnezeu este prea curat ca sã-i
placã creºtinului învãþat cu dedesubturile ºi cu nepãsarea. 

O, copii unºi în grãdinã, copiii Mei care simþiþi din
plin greul Meu în voi! Vã vãd suspinând în voi. Ce sã fac cu
voi fãrã putere în voi? Suflu peste voi Duh Sfânt ºi putere.
Întãriþi-vã curajul ºi nu slãbiþi sub griji ºi sub greutãþi. Cãutaþi
spre Mine, ºi Eu voi duce grijã de voi, cã iatã, Îmi slãbesc îm-
plinirile din pricina celui ce nu ºtie cum sã stea întru Dumne-
zeu. Fiþi cuminþi, ºi rugaþi-vã Mie sã risipesc duhul nepãsãrii
de la cei cu care dau sã Mã sprijin pe pãmânt. Nu fiþi îndure-
raþi, tatã. Eu am fost mereu îndurerat de la încãpãþânarea
omului care nu ºtie cum sã umble pe calea mântuirii ºi care
zice cã Mã ajutã dar stã în duhul lui. O, nu fiþi îndureraþi. Eu
vã iubesc. Mângâiaþi-vã cu Cel ce ºtie sã vã iubeascã. Eu vã
iubesc, fiilor. Învãþaþi-vã ºi voi sã iubiþi ca Mine în vremea
cea de îndurerare ºi nu slãbiþi sub griji ºi greutãþi. Pe Mine
Mã doare mai rãu ca pe voi întârzierea Mea peste pãmânt, dar
iatã ce pãþesc: Mã izbesc în duhul creºtinului care nu voieºte
sã Mã ajute cu adevãrat. Gãsesc semeþie, gãsesc nepãsare, gã-
sesc împrãºtiere în creºtin, gãsesc învinuire peste Mine ºi
peste voi ºi stã creºtinul în duhul lui, stã fãrã Mine, cã Eu am
spus cã sunt trup ºi cuvânt în creºtin. Pe toate le mai are creº-
tinul, dar umilinþã nu are. Duh umilit înseamnã sã crezi în
Duhul lui Dumnezeu, nu în duhul tãu, dar abia cã mai pot
sã-i spun creºtinului ce Mã doare, ce Mã încurcã sã vin cu
toate împlinirile peste pãmânt, ºi iatã, se pierd creºtini, se duc
din braþul Meu, ºi scris este: «Pe cei ce se abat pe cãi strâm-
be, Domnul îi va duce cu cei ce lucreazã fãrãdelegea, iar cei
ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, ºi nu se va
clãtina în veac cel ce locuieºte în Ierusalim, cãci munþi sunt
împrejurul lui, iar Eu împrejurul poporului Meu, din veac în
veac, ºi le fac bine celor buni ºi drepþi cu inima». 

Duceþi cuvântul Meu celor ce-Mi fac dureri, cãci cei ce
nu ºtiu cum sã stea în Duhul Meu, Îmi întârzie venirea ºi vã
umplu pe voi de griji ºi de greutãþi. Lucrarea Mea e grea de
dus pe pãmânt. Mereu am dus-o din greu, cã n-am putut sã
Mã împlinesc cu putere, cã mereu M-am lovit de semeþie în
creºtin, de nepãsare, ºi de duh de om în cel chemat la Mine ca
sã Mã sprijin cu el în lucrul Meu de mântuire a omului cel
cãzut. 

O, Israele, prea mult þi-e milã de tine, dar cu mila de
tine nu-þi faci nici un bine nici þie, nici Mie, nici mântuirii
omului prin tine. O, Israele, Israele, îndreaptã-þi ºi spre Mine
iubirea ta! O, Israele, numai mofturi iau de la tine, numai

plângeri cã eºti nemulþumit. O, Israele, când vei vrea tu, oare,
sã-Mi slujeºti numai Mie, tatã, aºa cum îþi slujesc Eu þie? O,
Israele, întoarce-te în Duhul Meu, ca sã-Mi împlinesc cu tine
Scripturile, ºi nu mai fi neatent, Israele.

O, Israele, aºeazã-te sã fii voia Mea cã n-am ce face cu
voia ta. O, Israele, dã-Mi loc ºi aºternut în tine, cã n-am dacã
nu-Mi dai. Amin, amin, amin. 

*
OO,Mã aºtern cuvânt în calea omului, ca sã-i spun

omului cã Eu sunt calea. Calea omului, e a omu-
lui ºi se sfârºeºte ca omul. Vin sã-i spun omului s-o ia pe ca-
lea Mea, cã vin ºi Mã las gãsit de tot omul care cautã calea
Mea. Amin. 

Vin la tine, Israele, ºi grãiesc cu tine ca sã audã omul
ce grãieºte Dumnezeu cu poporul Sãu cel tocmit pentru ca sã
împlineascã cu el Scripturile cele de apoi ºi cer nou ºi pãmânt
nou peste cele vechi. Amin. 

Mã fac cale de cuvânt, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh. Amin. Mã fac cale dreaptã în calea cãrãrilor
strâmbe care duc pe om la pierzare. Omule care ai pierdut ca-
lea, iatã calea, ºi tu nu mai ºtii s-o gãseºti, tu nu mai ºtii s-o
cauþi. Mã fac cale înaintea ta, omule fãrã cale, Mã fac cale
dreaptã, cale netedã, cale dulce, cale cu mângâiere. Vin sã te
mângâi cu cuvântul mângâierii Mele ca sã te ajut sã vezi
calea cea dreaptã, omule cãzut din binele tãu. Binele tãu Eu
sunt. Eu sunt ºi calea. Eu sunt tot ce cauþi tu, omule, dar dacã
tu cauþi pe cãile tale, de aceea nu gãseºti ce cauþi. Nici un om
nu cautã rãul, cã omul fuge de rãu când vine peste el, cã bietul
om nu ºtie cã rãul este altceva, ºi omul zice cã-ºi cautã binele. 

O, sãrãcuþule omule, dacã tu nu ºtii cum sã cauþi ceea
ce cauþi tu, nu vei gãsi binele aºa cum cauþi tu. Cãutarea ta te
duce la ceea ce nu cauþi, te duce la rãu, cã dacã nu ºtii pe ce
cale sã cauþi, gãseºti numai rãu pe cãile tale. O, cautã viaþa, ºi
ia învãþãturã de la Mine ca sã ºtii sã gãseºti viaþa. Viaþa este
altceva decât ce cauþi tu de viaþã. Eu sunt viaþa ta Eu sunt
calea, adevãrul ºi viaþa. Dar nu þi-am spus Eu þie cã Eu sunt?
O, de ce nu vrei sã ºtii ce am spus Eu? Opreºte-te din cãile
tale ca sã iei aminte la ce am spus Eu. Vino ºi înþelege cã te
strig. Auzi-Mã când te chem sã vii. Vino sã te aleg sã mergi
pe calea Mea ºi sã-þi întãresc credinþa în Mine. Vino, cã Eu
vin pe pãmânt cuvânt în calea ta ºi greu mai strãbat în inima
ta, omule fãrã de cale. E plin vãzduhul de glasul cuvântului
Meu care coboarã din cer pe nori pânã în mijlocul poporului
cuvântului Meu. E lungã aºteptarea Mea. De ºapte veacuri ºi
mai bine aºtept sã-l ridic pe om la locul de unde a cãzut ca
sã-Mi repar munca pierdutã, cã am lucrat ºase zile, ºi omul
lucrat a ºasea zi Mi-a stricat bucuria, Mi-a stricat odihna Mea
ºi a lui ºi s-a clãtinat cerul ºi pãmântul la cãderea omului. 

Israele, poporul Meu cel din români, grãiesc în mijocul
tãu cuvânt, ca sã audã omul de pe pãmânt cuvântul Meu, ºi sã
facã ºi el cale întoarsã la Mine ºi sã-l numesc ºi pe el Israel,
cã aºa îl numesc Eu pe poporul Meu cel credincios. Astãzi
este zi de duminicã, ºi biserica din lume serbeazã azi ziua cre-
dinþei drepte, ziua ortodoxiei, dar ºi aceasta a rãmas o sãrbã-
toare numai cu numele, aºa cum au rãmas toate sãrbãtorile bi-
sericeºti. Credinþa dreaptã se trãieºte, nu se sãrbãtoreºte. Cre-
dinþa dreaptã dacã nu trãieºte prin faptele ei, îi rãmâne nume-
le ºi atât. 

O, e multã vreme de când omul bisericii se bate cu
pumnul în piept cã e omul bisericii ºi cã e slujitorul lui Dum-
nezeu, dar omul bisericii nu-L slujeºte nici pe Dumnezeu, nici
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pe om, cã omul îi plãteºte preotului, îi plãteºte cu vârf ºi în-
desat, ºi toatã plata preotului e pe pãmânt, ºi cine îl mai poate
tãmãdui pe cel plin de lãcomie? O, fiule Israel, rugãciunea
plãtitã rãmâne pe pãmânt, cã e plãtitã. Rugãciunea nu trebuie
plãtitã. Eu n-am luat nici un ban când Mã rugam Tatãlui pen-
tru oameni. Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie sã fie sãrac
de cele pãmânteºti ºi bogat în Duhul lui Dumnezeu. 

O, Israele, nu mai are cine sã se roage pentru omul cel
fãrã de cale. Nu mai are cine sã îndrume spre Mine nici pe sã-
raci, nici pe bogaþi. Trebuia sã fie plin pãmântul de preoþi ai
lui Dumnezeu, cãci preoþii lui Dumnezeu fac ce am fãcut Eu.
Grãiesc cu tine, poporule al cuvântului Meu, ca sã ia ºi preoþii
lumii cuvânt de la Mine ºi sã trãiascã faptele credinþei drepte
aºa cum a lucrat Avraam. O, nimeni nu se mai face în vremile
acestea preot pentru Dumnezeu, nimeni, poporul Meu. ªi am
sã zgudui lumea din temeliile ei ºi am s-o întreb de credinþa
cea dreaptã ºi am sã-i arãt cum Îl iubeºte ea pe Dumnezeu.
Scris este: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã
inima, din toatã virtutea ºi din tot cugetul tãu», ºi aceasta este
poruncã de la Dumnezeu. Cine sã înveþe lumea ce este Dum-
nezeu ca sã-L iubeascã pe Dumnezeu? Preoþii lumii au jucat
în struna lui antichrist ºi au fãcut ca fiii lui Eli ºi au stat aºa
înaintea lumii în numele Meu. Strig la om sã Mã audã, cã
omul stã în nepãsare ºi stã supus pântecelui. 

O, omule, tu ai ºi suflet, nu ai numai trup. O, bietule
omule, o, turmã fãrã de pãstor, Eu sunt Cel ce pot sã-þi dau
viaþã ºi sã te fac fiul Meu, omule. N-are cine sã te þinã viu îna-
intea Mea. Abia pot Eu sã-l þin viu pe cel ce crede în Mine fã-
când voia Mea prin cuvântul Meu cu care grãiesc din cer
peste pãmânt. Este scris în Scripturi cã în zilele cele de apoi
Mã voi face cuvânt peste pãmânt ºi voi chema la masa Mea
de nuntã pe tot omul care voieºte sã audã ºi sã vinã. ªi iatã
zilele acestea, cã au trecut cei douã mii de ani despre care
scrie în Scripturi, ºi Eu trebuie sã împlinesc. M-a trimis Tatãl
cuvânt pe pãmânt, aºa cum M-a trimis ºi acum douã mii de
ani când am venit cu împãrãþia cerurilor ca s-o vestesc peste
pãmânt, ºi acum vin s-o aºez, cã este scris sã fie aºa, ºi Scrip-
turile nu se pot desfiinþa. 

Vai omului care vorbeºte de Dumnezeu, care vesteºte
voia lui Dumnezeu ºi nu o face pe ea! Mã uit peste pãmânt ºi
Îmi vine sã stric toatã voia omului, ºi mai am o clipã de rãb-
dare ºi aºa voi face, cã voia omului a desfiinþat voia Mea pes-
te pãmânt. Nu pot sã-i mai spun nici bogatului, nici sãracului,
nici împãratului, nici argatului cã nu face voia Mea. Am rã-
mas numai cu numele Dumnezeu, dar voia Mea nu încape
peste om. 

Omule, voia ta Mi-a stricat toatã truda Mea pentru fe-
ricirea ta. Omule, tu nu ºtii ce e fericirea. Omule, nu te-ai sã-
turat de moarte? O, când te saturi de moarte? Când, omule
flãmând dupã cele ale morþii? Vino spre viaþã, vino, cã te
chem! Vino ºi dã-Mi de lucru la viaþa ta cea veºnicã, omule!
Te-ai învãþat cu moartea peste tine ºi nu mai ieºi de sub ea, ºi
Eu te voi scoate de la moarte, cã vrãjmaºul cel din urmã care
va fi biruit de Mine va fi moartea. 

Românie, þara Mea de nuntã, M-a trimis Tatãl Meu ca
sã nuntesc în tine masã de nuntã cereascã pe pãmânt, praznic
ceresc de nuntã, praznicul lui Dumnezeu ºi al sfinþilor Sãi.
Vin cu sfinþii din cer ºi nuntesc pe pãmânt praznic de nuntã,
cinã de cuvânt, þara Mea de nuntã. Te-a ales Tatãl Meu ca sã
fii þara nunþii Mele. Tatãl, Împãratul cerului ºi al pãmântului,
face nuntã Fiului Sãu, Iisus Hristos Cuvântul. Vino la nuntã,
þarã a nunþii Mele! Vino, omule român! cãci cei chemaþi nu

vin. Israel, poporul Meu la care am venit acum douã mii de
ani, n-a voit sã vinã la cina Mea de nuntã. Biserica cea de azi
care zice cã slujeºte Mie nu voieºte sã vinã la cina Mea de
nuntã. Mã aºtern cuvânt pe masa cinei Mele de nuntã, dar cei
poftiþi nu vin. Vino, omule român, cãci cei chemaþi din tine,
nu vin, ºi fac ºi aceºtia ca Israel care a zis cã Eu nu sunt Fiul
lui Dumnezeu. Aºa ºi cei de azi care zic cã sunt slujitorii lui
Dumnezeu pe pãmânt, fac ºi ei ca Israel, ºi zic cã Eu nu sunt
Cuvântul lui Dumnezeu. ªi îi voi lua pe neºtire, cãci slava cu-
vântului Meu va strãluci peste România ºi vor vedea aceºtia
pe cine au împuns, pe cine au lãsat afarã ca sã batã în zadar.
O, nici un slujitor al bisericii nu mai trãieºte faptele credinþei
drepte! Avraam M-a cunoscut când M-am fãcut cuvânt peste
el, ºi a lucrat faptele credinþei ºi Mi-am fãcut lucrarea Mea
prin el, aºa cum ºi azi Îmi împlinesc Scripturile cele pentru
venirea Mea cu poporul Meu cel credincios cuvântului Meu. 

Lumea are de arat, de semãnat, de prãºit ºi de cules
roadele ei, cã omul a rãmas numai pântece, bietul de el, iar
sufletul omului stã supus pântecelui sãu. Lumea are de vorbit
mult, lumea se uitã în oglindã sã-ºi vadã podoabele chipului
ei cioplit. Lumea se bucurã, ºi Eu plâng de mila ei, ºi am sã
stric toatã truda ei ca sã-i arãt cã tot ce face ea e vânt ºi goanã
dupã vânt. 

Lumea sãrbãtoreºte azi în bisericile ei duminica orto-
doxiei. Dar unde-þi este ortodoxia, o, lume fãrã de cale? Ce
fel de ortodoxie sãrbãtoreºti tu? Care este Dumnezeul tãu? Ce
faci tu, lume fãrã de cale? Eu sunt calea. Eu ºi nu tu. Eu sunt
credinþa cea dreaptã. Eu ºi nu tu. Omul crede în om, asta este
ortodoxia omului. O, dacã omul ar crede în Dumnezeu ca sã
lucreze faptele credinþei drepte ar vedea omul calea cea
strâmbã pe care umblã el. Cine sã-þi mai spunã þie, omule, cã
nu e bunã calea omului? Cine, omule necãjit ºi lipsit de Dum-
nezeu ºi de viaþã? O, biserica lumii a ajuns ascunzãtoare de
ºacali sub piei de oi. 

Ies înaintea ta cuvânt, lume fãrã de Dumnezeu. Eu sunt
Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a fãcut Fiu al Omului prin
Fecioarã acum douã mii de ani. Eu sunt Cel ce Mã sãrbãto-
reºte lumea, nãscut, rãstignit, înviat ºi înãlþat la Tatãl, Care
M-a nãscut fãrã de ani mai înainte de toþi vecii. Dar mai este
scrisã în Scripturi o sãrbãtoare a Mea, ºi aceea este sãrbãtoa-
rea celei de a doua veniri a Mea, ºi iatã, vin cu slavã ºi Mã fac
cuvânt care judecã viii ºi morþii, iar împãrãþia cuvântului Meu
nu va avea sfârºit. 

O, lume fãrã de cale, o, omule fãrã Dumnezeu, vin sã
te judec ºi sã-þi spun sã faci pocãinþã înaintea Mea, cãci cel ce
se pocãieºte vindecându-ºi vederea, acela Mã cunoaºte pe
Mine în acest cuvânt cu care vin sã judec viii ºi morþii ºi sã
înviez omul ºi sã Mã arãt în slavã mare peste pãmânt, aºa cum
scrie în Scripturi. Dar mai întâi vin sã-l trezesc pe om ºi sã-l
pun sã privegheze, ca sã nu vin pe neºtire cu slava venirii
Mele ca Împãrat al cerului ºi al pãmântului, al tuturor celor
vãzute ºi nevãzute de om.

O, lume, cununa Mea de spini, o, lume rãstignitoare a
lui Dumnezeu! Faptele tale Mã rãstignesc mereu în tine. O,
când îþi mai rãstigneºti tu faptele tale cu care Mã rãstigneºti
pe Mine, Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu? Lume, lume, când
te laºi de voia ta? Omul care-ºi face voia lui, acela nu poate
face voia lui Dumnezeu. O, lume care rosteºti prin biserici ru-
gãciune ºi zici: „Tatãl nostru, Cel din cer, sã fie sfânt numele
Tãu, sã fie vie împãrãþia Ta ºi sã se facã voia Ta pe pãmânt
ca ºi în cer, ºi sã ne ierþi greºalele, aºa cum ºi noi iertãm pe
cei ce ne greºesc, ºi sã ne aperi de ispitele celui rãu“. O, lu-
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me, lume, cum sã te apãr când tu faci voia celui rãu, când tu
minþi mereu pe Dumnezeu cã faci voia Lui ºi tu tot voia ta o
faci? ªi iatã, te voi lua ca pe un datornic, omule care zici ºi
nu faci voia Mea, ºi Mã pui sã te apãr ºi sã te ajut fãrã sã-Mi
dai nimic din tine. 

O, lume, care zici cã posteºti postul Paºtelui ºi te duci
la bisericã plinã de podoabele mândriei tale! Ce post posteºti
tu, lume care nu faci voia Mea? Umbli rujatã ºi fardatã ºi îm-
popoþonatã ca sã sminteºti pe cel asemenea þie. Þi-ai pus
peste tine chip cioplit ºi te închini lui, ºi te uiþi în oglindã ca
sã-þi vezi chipul tãu cioplit la care te închini, ºi apoi te duci la
bisericã ºi cânþi: „Tatãl nostru, Cel din cer, facã-se voia Ta pe
pãmânt, ca ºi în cer“. O, lume, lume, sã ºtii cã voi face voia
Mea pe pãmânt. Sã ºtii cã te voi curãþi de dumnezeii tãi ºi îþi
voi striga la ureche cã Eu sunt Dumnezeu, ºi vei cãuta sã te
dai cu tãciuni ºi cu cenuºã pe faþã ºi pe cap ºi vei striga sã
mori ºi nu vei muri, cã Eu voi lua moartea de peste tine ºi vei
fi bãgatã la albit ºi la lãmurit ca sã pricepi voia Mea, legea
Mea cea din cer pe pãmânt. 

O, lume, lume, te strigã Dumnezeu! Lasã voia ta, ºi ia
voia Mea peste tine. O, lume, cununa Mea de spini! Lume,
tristeþea Mea ºi veninul Meu! Sã ºtii cã te voi înnoi, cã aºa
este scris. Sã ºtii, omule fãrã de cale cã voi ieºi în calea ta ºi
voi striga: «Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa!», ºi te voi strã-
muta din voile tale ºi îþi voi spune: «Iatã calea! apucã pe ea,
omule fãrã de cale!».

Omule, munca Mea cea pierdutã! vin din cer cuvânt ºi
te strig, aºa cum am strigat pe Adam: «Omule, unde eºti?». O,
nu te poþi ascunde. Goliciunea ta te vãdeºte ºi nu poþi învinui
pe nimeni. 

Omule muncit de voia ta, am pe pãmânt o bucãþicã de
pãmânt, un Canaan, în care vin ºi Mã fac cuvânt, lapte ºi mie-
re Mã fac prin cuvânt ca sã strig la tine, omule rãtãcit. Vino
ºi ia lapte ºi miere din grãdina cuvântului Meu! Vino, omule
român, cã am în þara românã un Canaan, un petecuþ de pã-
mânt, ºi vreau sã fac în jurul lui cetate sfântã ºi întãrituri ce-
reºti pe pãmânt, temelie cereascã, pe care sã zidesc cer nou ºi
pãmânt nou pentru toþi cei care vor învia, ºi lucrez dupã
Scripturi, ºi nimeni pe pãmânt nu poate înþelege ce fac Eu ca
sã-Mi repar munca pierdutã. 

Iar tu, Israele, poporul Meu, Canaanul Meu în care vin
ºi Mã fac hranã de cuvânt, lapte ºi miere din cer ca sã mã-
nânci ºi sã frângi ºi sã dai mulþimilor ca sã se înveþe cu veni-
rea Mea, tu, Israele care Mã iubeºti ºi Mã asculþi ºi Mã mân-
gâi pe calea Mea de la cer la pãmânt, tu sã stai mereu, mereu
ca Ioan, alipit de pieptul Meu, ºi sã-Mi fii bucurie ºi mângâ-
iere în truda Mea, în venirea Mea, despre care scrie în Scrip-
turi, ºi pe care o vesteºte ºi omul la bisericã atunci când spu-
ne cã iarãºi va sã vin sã judec viii ºi morþii. 

Vesteºte lumea cã aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa
veacului ce va sã fie, dar unde se gândeºte omul când zice aºa
ceva? Vin sã-i arãt omului ca sã vadã ce spune când spune
aºa. Vin mereu la tine, Israele român, ca sã rostesc din tine
cuvânt peste tot omul de pe pãmânt, ºi voi veni cu ziua când
voi clãtina cerul ºi pãmântul la glasul Meu, care va grãi din
nori peste tot omul aºa cum grãiesc peste grãdiniþa Mea, pes-
te Canaanul Meu în care Mã fac lapte ºi miere din cer pe
pãmânt. 

Stai, Israele, alipit de pieptul mângâierilor Mele. Stai,
copile ascultãtor, cã ascultarea ta asta înseamnã. Stai, Israele,
în inima Mea. Aºeazã-te la inima Mea ca Ioan cel iubit de
Mine. Fericit cel ce ascultã cuvintele Mele, cã vremea este

aproape, vremea a sosit. Fii copil credincios, cã Eu nu voi
întârzia, dar nu uita cã tu trebuie sã vorbeºti cu Dumnezeu,
poporul Meu. Lumea are credinþa ei ºi faptele ei, dar tu sã ai
credinþa Mea ºi faptele Mele, cã ies cu tine credinþã dreaptã,
înaintea omului fãrã de cale. Israele, Israele, facã-se voia Mea
întru tine. Amin. Voiesc sã-þi aud glasul, ºi sã vin la glasul tãu. 

Israele, Israele, fã-Mi cale ºi cheamã-Mã, poporul
Meu, cã tu eºti calea Mea spre oameni, ºi Mã voi arãta lângã
tine ºi vei lua din slava Mea ºi vei fi fãclie în mâna Mea ºi vei
fi luminã din Luminã, Ierusalime, cale a Mea. 

Cheamã-Mã, poporul Meu, ºi voi veni ºi voi fi cu tine.
Amin, amin, amin. 

3/16 martie 1997

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta 

Cartea cuvântului: minunea veacurilor. Mucenicii sunt pilda împã-
rãþiei cerurilor. Pe pãmânt nu mai sunt mãrturisitori. Nu este uce-
nic mai mare ca fiul ascultãrii. Domnul îi cheamã pe cei ce le-a 

rãmas numele în cartea Sa. 

EE u sunt Unul Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin. Eu sunt Cel ce am fãcut omul cel

de la început, Ierusalime al venirii Mele. Eu sunt Domnul
Dumnezeul tãu, ºi tu sã fii fericit cã eºti poporul Meu, ºi sã
Mã uit cu sfinþii cerului la tine ºi sã-þi vãd ºi sã-þi simt ferici-
rea ºi sã Mã bucur de tine, Ierusalime plãmãdit de Dumnezeu. 

O, câte trupuri au trecut pe lângã cuvântul Meu, care
naºte fii pentru poporul care se numeºte cu numele Meu! De
când M-am fãcut cuvânt peste pãmânt în cetatea cuvântului
Meu din România, o mulþime de trupuri se opreau din calea
lor ºi poposeau la praznicul Meu, cãci masa cuvântului Meu
e praznicul împãrãþiei cerurilor, care se aºeazã pe pãmânt ºi
sfinþeºte pãmântul, iar sfinþenia îºi va cere dreptatea. Amin. 

Am intrat cuvânt în cartea lui Verginica ºi lucrez din
carte în carte cu sfinþii cerului Meu. 

O, Verginico, piatrã de temelie a lucrãrii cuvântului
Meu, tu te-ai aºezat temelie pentru Mine, ºi am fãcut apoi
casã din tine ºi am locuit în tine, ºi ieºeam ca Mirele din ia-
tacul Sãu ºi Mã fãceam cuvânt din uºa cortului tãu ºi l-am
condus pe Israel cel de azi. O, mulþi au trecut pe la masa de
praznic a cuvântului Meu, ºi mulþi au mâncat, ºi apoi s-au dus
într-ale lor ºi le-a rãmas numele, tatã. Auzi tu, Verginico?
Le-a rãmas numele. Unii s-au scris cu mâna lor în cartea cu-
vântului Meu, iar alþii au fost scriºi de îngeri în cartea Mea de
azi. O, Verginico, mulþi au dat sã-ºi ºteargã numele din aceas-
tã carte, ºi de unde! cã scrisul acestei cãrþi nu piere, dar se
vede umblat peste el, se vede cã mulþi s-au ºters din cartea
Mea, dar scrisul apare iar, cã e viu cuvântul Meu, mai viu
decât orice ºtiinþã de pe pãmânt, mai veºnic decât orice mãr-
turisire care poate mãrturisi. 

Grãiesc în cer cu tine, Verginico, cã tu eºti casa Mea,
eºti trâmbiþa Mea pe pãmânt ºi în cer. Tu ai fost urmã sfântã,
ºi urmele Mele nu pier în veci. Grãiesc cu tine ca sã ºtie cel
ce a avut numele scris în cartea aceasta, sã ºtie cã i-a rãmas
urma în lucrarea cuvântului Meu. ªi aºa cum toate lucrãrile
Mele s-au scris pe pãmânt, tot aºa, cartea cuvântului Meu s-a
scris prin puterea cuvântului Meu, cãci cuvântul acestei cãrþi,
Eu sunt. Cartea aceasta nu este cuvântul cel despre Mine, ci
este cuvântul Meu, ºi este cea mai mare carte din toate cãrþile
veacurilor, este cea mai mare minune, cã Eu am spus la cei
credincioºi din vremea Mea cu trupul: «Mai mari minuni vor
lucra cei ce cred în Mine, pentru cã Eu Mã duc la Tatãl». ªi
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ce a voit sã spunã aceastã Scripturã a Mea rostitã atunci? Cine
din poporul Meu este iscusit cu darul tãlmãcirii celor cereºti?
Este scris cã dacã în biserica Mea se vorbeºte în limbi, ºi dacã
nu este ºi tãlmaci, vorbirea în limbi nu zideºte biserica. Tre-
buie tãlmaci, tatã, cã limba Mea este cereascã ºi numai cei ce-
reºti o înþeleg, iar Eu de aceea i-am spus mereu lui Israel sã
lucreze cer peste el ca sã Mã pot înþelege cu el întru vorbirea
Mea. 

Iatã, am spus cã mai mari vor fi minunile în vremea de
dupã înãlþarea Mea în Tatãl. Tu, Verginico, n-ai putut sã-þi îm-
plineºti lucrul de sfânt al cerului pânã ce n-ai venit în Mine,
locul tãu din cer, loc pregãtit pentru sfinþi, ca acolo unde sunt
Eu, sã fie ºi sfinþii Mei. Eu tot la fel, cã dacã M-am fãcut Fiu
al Omului ca sã Mã poatã vedea lumea pe pãmânt ºi ca sã
creadã în Mine prin minunile pe care Tatãl le lucra prin Mine
între oameni, trebuia apoi sã-Mi împlinesc lucrul de Sfânt al
Tatãlui, ºi pânã nu M-am dus în Tatãl dupã rãstignire ºi dupã
înviere, n-am lucrat din cer. Când sfântul ajunge în cer, poate
lucra mai presus de trup. Când sfântul înviazã în cer, poate
lucra cu trupul mai presus de cele ale trupului. Aºa am spus:
«Mã duc la Tatãl, cã dacã nu Mã duc, n-aveþi folos, ºi vã este
de folos sã Mã duc, cã dacã nu Mã duc, nu pot trimite pe
Duhul Mângâietorul la voi. Dar Mã duc la Tatãl, ºi Duhul
Meu va veni la voi ºi vã va cãlãuzi la tot adevãrul, cã nu va
vorbi de la Sine, ci de la Tatãl, ºi vã va vesti cele viitoare, ºi
Mã va slãvi pe Mine, cã din Mine va lua ºi vã va vesti. Toate
ale Tatãlui, ale Mele sunt, ºi de aceea am zis cã din al Meu
va lua ºi mai mari minuni va lucra, pentru cã Eu Mã duc la
Tatãl». Aºa le spuneam celor credincioºi: «Iarãºi vã voi ve-
dea, ºi se va bucura inima voastrã, ºi bucuria voastrã nimeni
nu o va lua de la voi. ªi în zilele acelea nu Mã veþi mai între-
ba nimic, cã orice veþi cere de la Tatãl în numele Meu, veþi
primi, cã pânã acum n-aþi cerut Tatãlui în numele Meu. ªi vin
zile când nu vã voi mai vorbi în pilde, ci pe faþã vã voi vorbi
de Tatãl, cã Mã duc în Tatãl, ºi din El voi vorbi, cãci Tatãl vã
iubeºte, cã voi M-aþi iubit pe Mine ºi aþi crezut cã de la Tatãl
am venit în lume, ºi acum iarãºi Mã duc în Tatãl».

O, Israele, fiule care stai sub învãþãtura Mea, des-
chide-þi mintea ca sã ºtii cu ea, ca sã þi-o umplu de înþelep-
ciunea cuvântului Meu, fiule. Eu, pânã nu M-am dus în Tatãl,
nimeni n-a putut cere ceva de la Tatãl în numele Meu. Întâi am
venit de la Tatãl între oameni ºi am lucrat minuni ca Fiu al
Omului, ºi apoi M-am rãstignit, ºi aceasta a fost o minune; ºi
apoi am înviat, ºi aceasta a fost o minune, fiule scump; ºi apoi
M-am dus la Tatãl, ºi aceasta a fost cea mai mare minune. Dar
am spus cã ºi mai mari minuni voi lucra dupã ce voi ajunge în
Tatãl, ºi sunt adevãrat în cele ce am spus, cãci Mângâietorul,
Cuvântul Meu din Tatãl, este cea mai mare minune din
veacuri. 

Tu eºti cel ce faci minuni mai mari decât oricând, po-
porul Meu. Tu cobori din Tatãl pe Fiul, pe Mângâietorul Cel
promis de Mine pe când eram încã în trup, ºi din trup spu-
neam cu Duhul cã mai mari minuni vor lucra cei credincioºi
Mie dupã ce Eu voi merge în Tatãl. Eu din Tatãl am putere,
cãci cel credincios cere în numele Meu, în numele lui Iisus
Hristos, Fiul Tatãlui, Fiul Cel din Sfânta Treime venit pe
pãmânt ca sã Se arate Dumnezeu venit din Dumnezeu între
oameni, iar credinþa celui credincios a crescut, ºi înþelepciu-
nea Duhului Sfânt, pe Care Îl trimit din Tatãl, creºte pe cel
credincios, ºi lucreazã cel credincios minuni mai mari ca
atunci, pentru cã Eu din Tatãl cobor, ºi Mã numesc Mângâie-
torul. Credinþa ta, Ierusalime, face aceastã mare minune, care

n-a fost de când veacurile. Duhul Sfânt Mângâietorul, Cel
fãgãduit de Mine Se coboarã cuvânt în mijlocul tãu la cre-
dinþa ta, popor lucrãtor de minuni. 

Aºa am spus atunci: «În zilele acelea, nu Mã veþi mai
întreba nimic, cã Duhul Meu Mângâietorul vã va desluºi to-
tul, ºi nu va mai fi nimic de desluºit sau de întrebat». Duhul
Sfânt Mângâietorul este slava lui Dumnezeu pe pãmânt. Du-
hul Sfânt Se face cuvânt, ºi cuvântul este slava lui Dumnezeu.
Dar n-am spus Eu cã dacã veþi crede veþi vedea slava lui
Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu este cuvântul care grãieºte,
ºi se împlineºte slava cuvântului. Orice cuvânt care se împli-
neºte, se numeºte Dumnezeu în slava Lui. Amin. Cei necre-
dincioºi nu pot vedea slava lui Dumnezeu; nu pot vedea cã nu
se uitã ca sã vadã, ºi se uitã cum sã facã pentru ca sã nu vadã
ºi ca sã nu cumva sã creadã. Ce-ar face ei dacã ar crede? I-ar
încurca de la ale lor, ºi nu voiesc sã se despartã de voia lor cei
ce nu se uitã la slava lui Dumnezeu. 

Ce poate omul? Nu poate nimic bun. A fãcut ºi el trup,
dar trupul nu foloseºte la nimic, cãci Duhul este Cel ce dã
viaþã. Eu l-am fãcut pe primul om, din pãmânt l-am fãcut, dar
i-am dat ºi suflet viu, ºi apoi i-am dat ºi duh de viaþã, cãci una
este când spui suflet, ºi alta este când spui duh de viaþã. Omul
a fãcut ºi el trup; a fãcut din fier, din piatrã, din praf, din aur,
din aramã, din lemn, dar nu i-a putut da suflet viu. A fãcut
omul trup, ºi l-a numit dumnezeu ºi s-a închinat lui. Atâtea
rânduri de oameni au fãcut trup fãrã suflet ºi s-au închinat
diavolilor, cãci ce iese din trup, trup este, iar Dumnezeu este
Duh dãtãtor de viaþã. Omul n-a putut sã-i dea suflet viu trupu-
lui fãcut de mânã de om, dar Eu trupului fãcut de mâna Mea
i-am dat suflet viu ºi l-am numit om; l-am fãcut chip ºi ase-
mãnare a Mea ºi l-am numit om dupã ce l-am fãcut, dar trupul
fãcut de mâna omului se numeºte diavol. 

Astãzi vin cu sfinþii la tine, Ierusalime, masa Mea de
praznic. Tu Îmi eºti casã ºi masã ºi hranã ºi veºmânt, fiule
Israele. Hrãneºte-Mã cu dragostea ta ºi cu dorul tãu. Îm-
bracã-Mã cu viaþa ta cea plãcutã Mie, ºi sã te faci Mie palat
împodobit cu pietre scumpe ºi masã de nuntã plinã de flori, cã
aºa te-am împodobit, ºi te-am pregãtit ca sã fii nunta Mea, mi-
reasa Mea, casa ºi masa ºi veºmântul ºi hrana Mea pe pãmânt.

Astãzi vin cu stelele cerului în mijlocul tãu, poporule,
lumina Mea de pe pãmânt. E zi de sobor de mucenici veniþi la
cer pe drumul credinþei ºi al dragostei de Hristos. Erau din
lume, ºi erau ostaºi ai împãratului pãmântesc, ºi erau iscusiþi
în luptã ºi se bucura împãratul de iscusinþa lor. ªi pentru cã
erau iscusiþi, Mi-am trezit dragostea Mea ºi Duhul Meu în ei
ºi le-am dat darul credinþei, ºi ei M-au cunoscut Hristosul lui
Dumnezeu ºi M-au mãrturisit Dumnezeu Unul ºi adevãrat
când au fost puºi de împãratul sã jertfeascã diavolilor cei fãrã
de suflet; ºi din patruzeci câþi erau la numãr când au fost bã-
gaþi în apa botezului prin mucenicie, Eu M-am arãtat lor, ºi ei
M-au vãzut, ºi au tânjit sã ajungã ostaºi ai Mei prin muceni-
cie, ca sã scape de oamenii minciunii care slujeau diavolilor
mincinoºi. ªi iatã pildã despre împãrãþia cerurilor, cãci împã-
rãþia cerurilor se aseamãnã cu patruzeci de creºtini, dintre care
unul a fost fricos ºi a cãzut din slava biruinþei, dar în locul lui
a intrat pãzitorul care era pus de pazã peste ei de cãtre împã-
ratul, ºi acela aºa de bine i-a pãzit, cã dacã a vãzut cã piere
unul ºi pierde pe Dumnezeu, a intrat el în locul lui, ca sã nu fie
Domnul pãgubit de numãrul cel întreg al mucenicilor. O, mare
este puterea credinþei în creºtin, cã unul din cei patruzeci care
nu-ºi dãduse duhul în braþele Mele, a fost luat în spate de
cãtre mama lui care plângea la Mine sã nu-i las fiul sã piardã
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fericirea Mea ºi partea lui cu Mine, sã nu-l las sã fie încântat
sã slujeascã diavolului lumii, ºi credinþa ei a biruit prin
rugãciunea ei, ºi copilul ei este al Meu. Care mamã în poporul
Meu a fãcut aºa? O, ce durere pe Mine! O mulþime de mame
ºi-au dat fiii sã slujeascã la lume ºi la trup ºi la idoli, cã n-au
avut iubire de fiii lor aºa cum a avut aceastã mamã care ºi-a
dus în spate fiul pânã în braþele fericirii, pânã în braþele Mele.
În loc sã plângã la Mine mama copilului din poporul Meu, sã
plângã sã-i dau Eu fericire copilului ei, în loc sã facã aºa, ea
ºi-a dat copilul pe apã ca mama care-ºi leapãdã copiii din
pântece. Sunt mame care-ºi omoarã copiii în pântece, ºi sunt
mame care ºi-i omoarã dupã ce îi nasc, ºi nu mai este om pe
pãmânt care sã salveze pe om de la moarte, ºi omul este luat
de apã. Lumea este apã a morþii, cã scris este: «Marea va ieºi
din matca ei ºi va face moarte». Iatã, Ierusalime, cã numai cu
tine grãiesc pe pãmânt. Iatã, fiule, unii se smulg din împãrãþia
lumii ºi se dau lui Hristos Cel veºnic viu, iar alþii se smulg din
împãrãþia cerurilor, ºi se dau lumii cea plinã de idoli ºi de duh
de om, care dezbracã pe creºtin de Duhul Sfânt. 

Sfinþii mucenici care stau azi cu Mine în mijlocul tãu,
poporul Meu, n-au putut sã-ºi împlineascã lucrul de sfinþi ai
cerului pânã ce n-au venit întru Mine în cer. O, ce fericire pe
sfinþi, Ierusalime! Ce fericiþi sunt sfinþii când vin la masa Mea
cu tine ºi se fac ºi ei cuvânt din Mine ºi Îmi dau din lucrul lor
precum ºi pe pãmânt Mi-au dat! Dã-Mi ºi tu din lucrul tãu,
Israele, cã eºti ucenic, fiule din Ierusalim. Ce poþi fi altceva,
dacã eºti în poporul Meu? Poþi fi ucenic dar dacã vrei, fiule.
Cei ce au trecut pe la masa de praznic a cuvântului Meu ºi
n-au stat, aceia nu s-au fãcut ucenici, ºi cine nu se face uce-
nic nu stã. Cine a rãmas cu Mine dupã ce Eu am lucrat între
oameni ca sã-i chem la masa Mea de praznic al împãrãþiei
cerurilor? Au rãmas numai ucenicii, dar ºi din aceia unul a
rãmas în voile lui, iar cel ce rãmâne cu Mine dar stã în voile
lui, acela piere mai rãu decât cel ce piere din necredinþã. Ai
vãzut pe unul din cei patruzeci de mucenici, care a ieºit de
sub cununiþã, a pierit topindu-se cum se topeºte trupul în foc,
dar ceilalþi au înviat prin foc, ºi rãmãºiþele lor au strãlucit ca
stelele cerului de le-au vãzut cei ce i-au scos din apã ºi le-au
pus cinste înaintea Mea ºi a oamenilor. ªi acum ce fericire pe
ei! cã din cer vin cu Mine ºi nuntesc cinã de praznic al împã-
rãþiei cerurilor pe pãmânt cu tine, poporul Meu cel cu cuvânt
din cer peste tine. Sfinþii se fac ºi ei cuvânt, ºi Îmi dau lucrul
lor în cer, precum pe pãmânt Mi-au dat. Se fac sfinþii cuvânt,
cãci lucrul lucrãtorilor este ca ºi al Stãpânului lor. Amin. 

– OO,cine, Doamne, Te poate mãrturisi mai bine
decât mãrturisitorii care Te-au mãrturisit

Hristosul Tatãlui, venit trup ºi cuvânt pe pãmânt? Cine pe
pãmânt ºi în cer Te poate mãrturisi mai mult ca mãrturisitorii?
Noi i-am mãrturisit pe diavoli diavoli, ºi pe Tine Dumnezeu.
Cine nu mãrturiseºte cã diavolul e diavol, acela nu poate mãr-
turisi cã Tu eºti Dumnezeu, Doamne. O, ce fel de mãrturisi-
tori sunt azi pe pãmânt? O, Doamne, cum sã nu plângã cerul
cel plin de dragoste când se uitã pe pãmântul cel fãrã de dra-
goste, Doamne? S-a rãcit dragostea. Nu mai strãluceºte dra-
gostea pe pãmânt. S-a împlinit Scriptura Ta, ºi dragostea s-a
rãcit, ºi diavolii s-au înmulþit. O, plângem în cer cu Tine, cã
nu mai ai mãrturisitori de ai Tãi pe pãmânt, cãci slujitorii bi-
sericii fac loc diavolilor în oameni, ºi nu mai ascultã diavolii
de cei care citesc certare peste diavoli. O, Doamne, nu mai
strãluceºte dragostea de Tine pe pãmânt. Dacã omul aude cã
preotul a fãcut pãcat, face ºi omul pãcat. Dacã preotul de azi
aude de la om cã omul a fãcut pãcat, face ºi preotul pãcat.

Preotul care aude pãcatul omului, face ºi el pãcat, cã urechea
este poartã care duce la minte ºi la inimã, ºi trece pãcatul prin
porþi pânã ce-ºi face casã în om, pânã ce se naºte în om, ºi nu
mai ai creºtini pe care sã-i pui în rai, Doamne. O, cine, Doam-
ne, sã Te mai mãrturiseascã pe Tine? O, nu mai e om curat pe
pãmânt. Venim noi, cei ce ne-am curãþit pe pãmânt prin pocã-
inþã ºi prin mãrturisirea Ta oamenilor ºi prin botez cu apã ºi
cu sânge, Doamne. Venim noi, ucenicii ºi mucenicii Tãi, cã
fericit este cel ce se luptã sã fie ucenicul lui Hristos pe
pãmânt. 

O, fiilor din Ierusalim, grãim vouã cuvânt de Duh
Sfânt. Din casa cea de sus grãim vouã; din Hristos, casa cea
de sus. Fiþi ucenici, fiþi credincioºi, cãci cel ce nu lucreazã lu-
crare de ucenic, acela este fãrã de lucrare. Fiþi ucenici, ºi fiþi
mucenici. Fiþi mucenici prin ascultare, cãci cel ce stã sub as-
cultare, acela este cel mai mare mucenic între mucenici. Nu
este mucenic mai desãvârºit ca ºi cel ce nu-ºi face voia sa. Cel
mofturos are voia sa; cel neascultãtor are voia sa; cel preten-
þios, cel cârtitor, cel defãimãtor de fraþi, cel semeþ, cel lacom,
cel fricos, cel necredincios are voia sa ºi nu poate fi ucenic al
lui Hristos, ºi nu poate fi mucenic pentru Hristos cel ce face
voia sa. Cel ce-ºi rãstigneºte voia sa, cel din Israelul de azi
care-ºi rãstigneºte în el voile sale, acela mare se cheamã în
împãrãþia cerurilor. 

Ierusalime de pe pãmânt, popor al Domnului, numele
tãu e mare în cer, ºi n-ai cum sã-þi închipui mãrirea ta, cã este
tainã mare aceastã tainã despre tine. Noi, sfinþii lui Hristos,
grãim vouã, fraþilor cei din urmã. Voi aveþi de împãrþit slava
sfinþilor, slava cea vãzutã de cei din cer ºi de pe pãmânt ºi din
adânc. Fiþi în mare veghe ºi îmbrãcaþi-vã în haina slavei lui
Hristos, cã duhurile rele ale întunericului se topesc la vederea
acestei slave. Suntem apãrãtori vouã din partea cerului cel de
sus, ºi ducem luptã cu diavolii care se bagã în oameni ca sã
loveascã în grãdiniþa cuvântului lui Dumnezeu ºi în fiii ei. 

Grãim peste grãdinã ºi stãm în slujire cereascã peste
grãdina Ta, Doamne, ºi facem slujbã cereascã cu cei din grã-
dinã ºi alungãm pe diavolii care sunt supãraþi pe grãdina Ta de
pe pãmânt, ºi înconjurãm de jur împrejur ºi luãm apã din grã-
dinã ºi stropim cu ea, ca sã rãmânã urmã de sfinþenie din cer
ºi de pe pãmântul sfinþeniei Tale, pãmânt pe care umblã sfin-
þii Tãi, Domnul cu sfinþii Sãi pe pãmânt sfânt, ºi sã piarã urma
diavolilor ºi duhul diavolilor din calea poporului Tãu, Doam-
ne, ºi din preajma grãdiniþei Tale de cuvânt. Noi, sfinþii Tãi, ne
purtãm cu Tine în ajutorul poporului Tãu, ºi la glasul trâmbiþei
Tale lucrãm ºi împlinim, cãci trâmbiþa Ta Verginica sunã în cer
ºi ne adunã, aºa cum suna trâmbiþa în Israel când se aduna Is-
rael, când pleca la luptã Israel, ºi când se odihnea Israel. Trâm-
biþa era semnalul la tot ce avea de lucrat Israel. Iar noi, cei din
cer, la glasul trâmbiþei Tale care vesteºte rãzboi lui satana, ne
adunãm ºi luptãm ºi ne rugãm Þie, Doamne, sã-Þi împlineºti
Scripturile peste pãmânt ºi s-o gãteºti de împãrãþie cereascã pe
România, cã e þara Ta de nuntã, ºi tot cerul a aflat din cuvântul
Tãu cã ea e þara Ta de nuntã. Gãteºte-o de împãrãþie cereascã,
gãteºte-o, Doamne, Tu, cu cuvântul Tãu, cã omul din ea nu e
învãþat cu slava Ta, ºi e învãþat cu slava lui peste ea, dar ea este
þara Ta de nuntã, casa Ta de întoarcere între oameni, calea cu-
vântului Tãu peste neamurile pãmântului, Doamne Dumne-
zeule, Care vii venind ºi Îþi împlineºti venirea. O, dulce este
glasul Tãu în cer ºi pe pãmânt, cã ai dat dar în poporul Tãu!
O, dulce este cuvântul Tãu ºi glasul cuvântului Tãu! 

Tu, fiule al lui Iisus Hristos, care dai glas cuvântului
din cer în Israel, sã fii pildã de grai de rugãciune, cã þi-a dat
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Hristos dar în grai, ºi toþi sfinþii ne strângem ºi te mângâiem
când ne bucuri cu graiul cuvântului lui Hristos. Tu eºti atent
la ceea ce-I spui lui Dumnezeu, ºi eºti cuprins de ceea ce grã-
ieºti cerului ºi de ceea ce grãieºti din cer. Glasul tãu s-a fãcut
trâmbiþã dulce care vesteºte cuvântul lui Dumnezeu. Îndrãz-
neºte ºi te fã tãlmaci pentru Hristos, precum te-a fãcut Dom-
nul grai al Sãu ºi pildã de glas de rugãciune de pe pãmânt spre
cer. Ne adunãm pe lângã tine în Israel ºi ascultãm de la Dom-
nul prin darul graiului tãu. Roagã-te de pe pãmânt spre cer, ca
sã vinã împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu Domnul ºi cu sfinþii
Sãi. Roagã-te, cã Domnul a fãcut în tine pildã de grai de ru-
gãciune, de glas de rugãciune ºi de cuvânt rostit de pe
pãmânt. 

Iar Þie, Doamne, Îþi mulþumim în cer ºi pe pãmânt cã
ne faci parte la masa Ta de nuntã ºi la bucuria Ta cu Israel.
Vino, Doamne, cu aºezarea Ta pe pãmânt! Vino, Doamne,
vino venind, vino cu noi, cã tot cerul aºteaptã împãrãþia Ta pe
pãmânt nou, ca sã fie cerul cu sfinþii sãi moºtenitori pe pã-
mânt nou, Doamne. Þie Îþi dãm slavã, ºi poporului Tãu îi dãm
îndemn sã cearã împãrãþia Ta peste pãmânt, ºi orice va cere
Israel în numele Tãu de la Tatãl Tãu ºi al nostru, va primi
dupã cum a fost cuvântul Tãu. Amin, amin, amin. 

– OOOO,binecuvântatã sã fii, zi de serbare de sfinþi,
ºi pomenitã sã fii în cer ºi pe pãmânt, cã

mulþime de sfinþi Îmi gãtesc ºi Îmi grãbesc venirea Mea, cãci
vin venind. Gãteºte-Mi ºi tu, Israele, venirea. Gãteºte-te, fiu-
le, întru venirea Mea, cã fericit va fi acela care se va arãta lân-
gã Mine la venirea cea vãzutã a slavei Mele. Vorbesc sfinþii
cu tine, poporul Meu, ºi te îndeamnã ca sã poþi cu Mine. 

Tu, copile, care Mã faci pe Mine grai dulce pentru ure-
chea ºi inima lui Israel, te îndemn ºi Eu, cum ºi sfinþii te-au
îndemnat, cã þi-am dat dar în grai, ºi tu eºti atent la ceea ce-Mi
spui, ºi eºti cuprins de ceea ce-Mi spui. Fii pildã de grai de
rugãciune, fiule. Fii pildã de glas dulce ºi cu trãire în el ºi spu-
ne-Mi, fiule, ce spun Eu vouã, cã am nevoie de glas care
strigã prin darul Meu, nu prin duhul omului, ºi strigã cum
strig Eu când tu dai glas cuvântului Meu de strigare. Vergi-
nica suflã peste tine putere ºi iubire. Verginica suflã peste voi,
fiilor din grãdinã, cãci cei unºi þin cerul dupã ei ca sã-i înveþe
ºi sã-i aºeze ºi sã-i lumineze. 

O, Verginico, trâmbiþã care aduni sfinþii cu Mine ºi cu
tine în Israel! Sã ai, tatã, grijã de grãdinã, cãci dragostea pe
pãmânt s-a rãcit ºi diavolii s-au înmulþit ºi Îmi tulburã grã-
dina. Întãreºte-þi fiii la veghe. Întãreºte-l pe Israel la veghe
pentru venirea Mea. Întãreºte-Mi întãriturile, mãi Verginico,
cã tu ai armatã mare de sfinþi cu tine ºi tu eºti trâmbiþa care
suni venirea Mea cu sfinþii. Amin. 

– SSSS un, Doamne, cã aºa dar mi-ai dat, ºi darul
lucreazã prin harul Tãu ºi sun. Sun ºi în cer,

sun ºi pe pãmânt, sun, Doamne, sun. Sun sã se adune cerul ºi
pãmântul la praznicul împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, cã Tu ai
spus cã faci cer nou ºi pãmânt nou întru dreptate, Doamne. 

Sun ºi peste tine, Ierusalime. Sun, Israele, sun, ºi te þin
treaz sunând. Mã uit la chipul tãu, poporul meu, ºi plâng sfin-
þii de bucurie când vãd în Israel om dupã chipul ºi asemãna-
rea lui Dumnezeu. Se uitã sfinþii pãrinþi ºi vãd chip de creºtin
în tine, Israele; dar sã te faci asemenea în toate cu Hristos,
Care vine, fiule, vine venind, vine Domnul cu slavã mare pes-
te pãmânt ºi Se face cuvânt ºi Se face trup vãzut, cãci trupul
Domnului este cel de dupã înviere, ºi este slavã mare trupul
Domnului, Care vine vãzut în curând. Ai grijã cum veghezi.
Ai grijã cum mãnânci ºi cum bei ºi cum dormi, ca sã fie totul
în veghe în tine. Ai grijã cum mãnânci cuvântul Domnului, cã

lumea citeºte Scriptura ºi cautã în ea mâncare, ºi preoþii lumii
cautã tot aºa, cautã mâncare ºi bãuturã în Scripturã, ºi cine
cautã gãseºte ce cautã. Preoþii au fãcut din cartea lui Dumne-
zeu mijloc de câºtig de avere ºi de laudã ºi de ranguri ºi de
ciucuri la poale, mãi Israele mãi. Nu cumva sã faci ce fac
preoþii lumii, ºi tu sã faci ce face Hristos, Arhiereul Cel din
cer, Care S-a dat pe Sine jertfã de mâncare pentru cei flã-
mânzi de El. 

Lumea are altceva de fãcut. Lumii îi e foame de mân-
care, ºi ce doreºte aceea mãnâncã. Nu ºtie lumea cum sã facã
mai gustoasã mâncarea ca sã-i placã. Nu ºtie lumea ce sã mai
facã pentru ca sã-ºi facã pe voie, iar cuvântul lui Dumnezeu
a rãmas o nebunie pentru lume, cãci dragostea s-a rãcit, ºi
diavolii s-au înmulþit în oameni, ºi sunt diavoli cu ºcoalã ºi
nu-ºi mai aratã lucrarea, ºi lucreazã cu ascunsul din om, cã
omul a dat pe diavolul la ºcoli înalte, ºi diavolul s-a fãcut fiu
al omului, ºi îi zice omului „tatã“.

O, Israele copilaº, o, copile legãnat de Duhul Sfânt
Mângâietorul! Sun peste tine, ºi voiesc sã plângã sfinþii de
bucurie cã tu faci voia lui Dumnezeu; sã plângã sfinþii de
dragul tãu, cã în cer nu se râde de bucurie. Râsul bucuriei în
cer, este plâns de bucurie. Aºa este starea de Duh Sfânt, ºi aºa
sã fie ºi în tine bucuria Duhului Sfânt. Plângi ºi tu de dragul
lui Dumnezeu, ºi te bucurã plângând sub mângâierea Duhului
Sfânt, Care te leagãnã cum îºi leagãnã mama copilul când
plânge dupã ea. 

Copii din grãdinã, în numele Domnului lucrez peste
voi. Lucraþi cuvânt peste apã ºi puneþi sfinþire proaspãtã ºi
semn peste apã ºi înconjuraþi grãdina Domnului ºi însemnaþi
hotar, ca sã vadã diavolii semn proaspãt ºi mereu înnoit prin
cuvântul Domnului. Fiþi iscusiþi înãuntru ºi în lãturi, cã iar vã
spun: viaþa voastrã este Dumnezeu, ºi aºa sã spuneþi ºi voi, ca
sã nu uitaþi nici o clipã cã viaþa voastrã este Dumnezeu. Fiþi
ca florile fãrã spini în mâna mea, cã Israel cel ce a venit ºi a
stat ºi apoi a trecut mai departe, a auzit odatã un cuvânt al
Domnului prin mine, ºi cuvântul acela aºa zicea: «O, tranda-
firii Mei cu spini pe coadã, cã am voit sã-i adun ºi sã-i pun
în glastrã ºi M-au înþepat». Fiþi cu veghe mare ºi cu sfinþenie
peste voi, cã va aduce Domnul din lume ºi Îºi va face ucenici,
iar cei ce n-au stat, vor vedea semnele înþepãturilor pe fruntea
Domnului ºi vor fi prinºi de mare durere. Fiþi copii cu veghe
mare ºi ascultaþi, cã mare se va chema cel ce ascultã cu
adevãrat. Amin. 

– OOOO,Verginico tatã, fiii din Israel cautã la ºcoli
lumeºti, ºi Eu voi dãrâma toate ºcolile, ºi

pe toþi învãþãtorii îi voi pune sã-ºi plãteascã pãcatele, ºi cu-
vântul Meu va rãmâne învãþãtor ºi mângâietor peste cei cre-
dincioºi, dar nu ºi peste cei necredincioºi. Vai celor ce se duc
de la ºcoala Mea la ºcoala omului de azi! Vai celor ce se lasã
înfãºaþi de duhul cel rãu al nepãsãrii! 

Eu te aºtept sã te întorci la Mine, fiule care-þi iubeºti
voia ta ºi mintea ta ºi mintea omului de azi. Te aºtept, cã þi-a
rãmas numele ºi dau peste el când umblu în mãrturii. Mai
bine este sã te pun la plâns decât sã Mã pui tu pe Mine la
plâns. Cãci a fost odatã un copil, pe care l-a dat la ºcoalã tatãl
sãu ca sã iasã om mare ºi sã se bucure tatãl de el. ªi copilul
dat la ºcoalã creºtea ºi se învãþa la fapte rele, iar când învãþã-
torul vedea pe copil în greºeli, fãcea scrisoare tatãlui sãu ºi îi
spunea de greºalele copilului. Tatãl suspina, ºi lua un cui ºi îl
bãtea în uºa casei pe dinãuntru. ªi de câte ori greºea copilul,
tatãl primea scrisoare cu greºeala lui, ºi iar bãtea cui în uºã, ºi
multe cuie a bãtut pânã ce a venit copilul trimis de învã-
þãtor sã-ºi vadã tatãl, ºi, venind, a îmbrãþiºat pe tatãl sãu ºi,
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rotindu-ºi ochii prin casã, a vãzut uºa plinã de cuie bãtute în
ea ºi a întrebat pe tatãl sãu: „Tatã, ce sunt aceste cuie?“. ªi
tatãl i-a rãspuns: „Fiule, de câte ori greºeai, de atâtea ori eu
bãteam câte un cui în uºa casei mele.“, iar copilul a plâns de
gâtul tatãlui ºi a fãgãduit cã nu-l va mai supãra cu greºalele
lui, ºi cã se va însãnãtoºi la minte ºi la inimã. ªi aºa a fost, iar
învãþãtorul trimitea, apoi, mereu scrisoare cu fiecare faptã
bunã pe care o fãcea copilul, ºi la fiecare faptã bunã a fiului
sãu, tatãl smulgea un cui din uºa casei sale pânã ce le-a scos
pe toate, în urma atâtor fapte bune pe care le prindea de veste
de la învãþãtor. ªi a venit copilul acasã ºi luându-l în braþe pe
tatãl sãu, i-a spus: „Tatã, m-am fãcut cuminte ºi nu te-am mai
supãrat ºi nu mai este nici un cui rãmas în uºã“. Dar tatãl în-
þeleptul a rãspuns fiului sãu: „Nu mai sunt cuie, fiule, dar în
uºã au rãmas toate urmele cuielor“. Atunci, copilul a rãmas
umilit, ºi s-a înþelepþit adânc din faptele lui, cãci orice pãþit se
face un înþelept al cerului pe pãmânt pentru oamenii cei fãrã
înþelepciune. 

O, fiule care þi-a rãmas numele în cartea Mea! Eu te aº-
tept sã te întorci la Mine ºi sã zici: „Doamne, am greºit mie
ºi Þie, am greºit la cer ºi înaintea Ta; ia-mã ca pe o slugã cã
slugã voiesc sã-Þi fiu ºi n-am ºtiut cum sã fiu ca sã nu Te
pierd. Stãpân nu pot sã fiu, cã nu este stãpân afarã de Tine,
iar voia mea m-a stãpânit, Doamne“.

O, fiule, vino, ºi fã-þi staturã, vino pe cale, cã nu sunt
alte cãi în afarã de Mine. Dar cui îi zic Eu: vino? Cui, Israele?
Fiþi atenþi, voi, strãjeri, cã Eu îi zic fiului: vino! îi zic celui ne-
putincios: vino! Nimeni sã nu zicã: vino! Eu sunt cel ce-Mi
cunosc fiii. Amin. 

O, Israele, mare este taina cuvântului Meu. Nu da nã-
valã s-o desluºeºti tu, cã Eu sunt Cel ce desluºesc totul, cã
scris este: «În zilele acelea nu Mã veþi mai întreba nimic, cãci
toate se vor desluºi de la sine». Nu celui ce ºi-a bãtut joc de
Duhul Sfânt, nu aceluia îi zic: vino! Celui neputincios la mers
îi zic: vino, fiule! 

O, cea mai mare minune din veacuri este cuvântul Meu
care se face carte în vremea aceasta pe pãmânt. Aceastã mi-
nune se numeºte cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu
pe pãmânt. Aceastã sãrbãtoare sã te cuprindã în ea, Ierusalime,
ºi sã stai întru venirea Mea, cãci Eu sunt ziua cea neînseratã de
sãrbãtoare ºi vin cu ea pe pãmânt ºi o dau celor credincioºi.
Fericit cel ce va fi gãsit credincios venirii Mele. Fericit cel ce
va fi gãsit lângã Mine când Mã voi arãta în slavã vãzutã. 

Pace þie, Ierusalime care crezi venirea Mea! Amin,
amin, amin. 

9/22 martie 1997

Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan
Scãrarul 

Nu e bunã vorbirea în doi, ci e bunã strângerea laolaltã a fraþilor.
Fraþii lui Hristos trãiesc în Hristos, nu în ei. Iubirea ºi ascultarea
Mariei Magdalena. Domnul cheamã spre putere pe cei neputincioºi. 

VVVV in cu Tatãl, cãci Tatãl este în Mine. Amin. În nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vin

în carte. Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine. Amin. Vin în
cartea lui Verginica ºi Mã fac cuvânt peste grãdinã. 

O, Verginico, facem sfat în cartea ta, ºi tu eºti cu Tatãl
ºi cu Mine, ºi lucrãm cu Duhul Sfânt peste poporul Nostru.
Eu sunt din Tatãl, ºi sunt nãscut mai înainte de toþi vecii din
Tatãl, Dumnezeul Cel adevãrat, ºi Tatãl le-a fãcut pe toate
prin Mine. M-am nãscut Luminã din Luminã, ºi luminã am

lucrat, ºi pe toate le-a aºezat Dumnezeu în luminã. O, Vergi-
nico, facem sfat ceresc ca ºi la început. Tatãl este în Mine ca
ºi la început când am rostit: «Sã facem om dupã chipul Nos-
tru ºi dupã asemãnarea Noastrã, ca sã aibã stãpânire peste
cele de pe pãmânt, peste cele de sub pãmânt, peste cele din
mare ºi peste cele din vãzduh ºi peste tot pãmântul. ªi l-a
fãcut Dumnezeu pe om dupã chipul Sãu, bãrbat ºi femeie, ºi
i-a binecuvântat ca sã umple pãmântul ºi sã-l supunã ºi sã
stãpâneascã tot ce e pe el».

O, Israele, cuvântul Meu se întocmeºte peste tine ca sã
facã din fiii tãi fii ai lui Dumnezeu. Cuvântul naºte fii, ºi se
sfãtuieºte cu fiii ca sã facã om dupã chipul lui Dumnezeu ºi
dupã asemãnarea lui Dumnezeu. Cine nu se naºte de sus, nu
poate sã fie fiu al împãrãþiei cerurilor. Cuvântul Meu vine de
sus, din Tatãl ºi din Fiul, cãci Eu ºi Tatãl una suntem. 

O, copii din grãdinã, luaþi aminte la cuvintele Mele ºi
întãriþi-vã, fiilor. Eu când am grãit lui Daniel care se rugase
Mie sã-Mi amintesc de fãgãduinþele Mele ºi care mãrturisea
cãtre Mine greºalele lui Israel cerând milostivire ºi iertare,
Daniel avea vlaga slãbitã în el ºi zicea: «O, Stãpânul meu, mã
înspãimânt ºi îmi piere puterea, cã Tu eºti mare, ºi eu sunt
aºa de mic, ºi nu am putere în grai.», dar Eu i-am zis: «Nu te
teme, om plãcut lui Dumnezeu, nu te teme! Pace þie! ºi te în-
tãreºte, ºi te îmbãrbãteazã, cã îþi voi descoperi þie cele scrise
în Cartea Adevãrului». 

O, copiii Mei cei unºi ca sã staþi în calea cuvântu-
lui Meu care vine pentru Israel ºi pentru toate noroadele de
pe pãmânt! Întãriþi-vã, fiilor. Iubiþi pe Dumnezeu, ºi îm-
bãrbãtaþi-vã înaintea cuvântului Meu, cã Eu vã sunt mân-
gâiere. O, fiilor, Mã ating de voi mereu, ºi vã întãresc ca sã
Mã pot face cuvânt peste pãmânt ºi sã-Mi împlinesc cele
scrise în Cartea Adevãrului, cãci Cartea Adevãrului este în
cer, ºi Eu iau din ea ºi vã aduc vouã dupã cum a fost fãgã-
duinþa Mea când am spus: «Mã duc în Tatãl, ºi vã voi trimite
pe Duhul Adevãrului, Care din al Meu va lua ºi vã va învãþa
pe voi. Lumea nu poate sã primeascã Duhul Adevãrului,
pentru cã lumea nu-L vede ºi nu-L ºtie, dar voi Îl cunoaºteþi,
cãci rãmâne în voi ºi între voi». Mã fac cuvânt între voi, cãci
aºa am zis atunci: «Mã duc, ºi vin iar la voi, cãci Eu sunt
viu». 

O, Israele, copil iubit de Dumnezeu, sã te lupþi, fiule,
în iubire de Dumnezeu, cã Eu aºa am zis: «Dacã Mã iubeºte
cineva, pãzi-va cuvântul Meu, ºi Tatãl Meu îl va iubi pe el ºi
vom veni la el ºi Ne vom face locuinþã». Este scris în Scrip-
turi: «Cel ce nu iubeºte pe Dumnezeu, sã fie anatema, cãci
Domnul vine». ªi ce este acest cuvânt al Scripturii? Fiilor,
fiilor, unde nu este Dumnezeu, acolo îºi face loc diavolul cu
ale sale, îºi face loc cu nepãsarea, cu necredinþa, cu rãcirea
dragostei, cu cârtirea, cu neascultarea, cu ura, cu bârfa, fiilor.
E plinã lumea de nedragoste, e plinã de plãceri diavoleºti,
cãci cine nu iubeºte pe Dumnezeu, este anatema. Ce e aceea
bârfã? E lucru diavolesc. Eu de aceea v-am învãþat pe voi cã
nu e bunã vorbirea doi câte doi, cã acest obicei e obicei lu-
mesc, e bârfã, fiilor. 

O, Verginico, Mã fac Învãþãtor în cartea ta ºi îl învãþ pe
Israel viaþa, tatã. Lumea nu ºtie ce este viaþa, cãci viaþã în-
seamnã sã-L iubeascã omul pe Dumnezeu ºi sã vorbeascã de
Domnul pe cale ca sã vin cu Tatãl ºi sã-Mi fac locuinþã de
Emaus în cel ce are pe Dumnezeu. 

– OOOO,bunule Învãþãtor, tot aºa îl învãþ ºi eu pe
poporul Tãu cel mic, ca sã moºteneascã

viaþa cea veºnicã, Doamne, ºi sã aibã milã de Tine. Tu eºti Cel
cãzut între tâlhari, Care n-ai gãsit milã nici de la leviþi, nici de
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la preoþi, dar ai gãsit la samarineni, ºi ei Te-au luat în casa lor
ºi Te-au iubit ºi Te-au ascultat, Doamne, ºi aºa înveþi ºi pe
poporul Tãu, sã facã ºi fiii de azi asemenea, Doamne. 

O, mãi copii, auziþi voi ce spune Domnul: «Unde nu e
Dumnezeu, acolo îºi face loc diavolul cu ale sale». Vine dia-
volul cu nepãsarea, cu necredinþa ºi cu bârfa vine. Ce e aceea
bârfã? Bârfa înseamnã neiubire de Dumnezeu. Bârfa înseam-
nã iubire de sine, fiilor. Asta înseamnã bârfa. Fugiþi de cel ce
bârfeºte, cã bârfa e unealtã diavoleascã. Aduceþi-vã aminte de
cuvântul lui Dumnezeu, cã mai înainte ca sã merg eu la cer, a
grãit Domnul cã dupã ridicarea mea se vor face în poporul
Sãu douã tabere, ºi o parte vor rãmâne oi ºi miei, ºi cealaltã
parte se vor face din oi, lupi, ºi vor da sã sfâºie. Vin sã vã
spun ºi eu sã fiþi atenþi, voi, lucrãtori ºi strãjeri peste Israel,
cãci Domnul a câºtigat un popor. Aveþi grijã de el, ca sã nu
intre în popor lupi care vin ºi scrâºnesc ºi care nu cruþã turma
Domnului, cã iatã durere, cã lupii care s-au fãcut din oi, lupi,
au fost numai cu înfãþiºarea oi, dar lupul îºi dã în petec oricât
ar fi de frumoasã haina de oaie sub care stã pitit, cã iatã,
dintre voi înºivã se ridicã ºi sucesc învãþãtura Domnului ºi
trag pe ucenici din turmã, ºi lupul nu mai ºtie cã ucenicul e
fiu al Domnului, ºi lupul e lup, fiilor. Vegheaþi ºi iar vegheaþi
peste inima fiilor din Israel, cãci bârfa înseamnã iubire de
sine, fiilor, ºi e unealtã diavoleascã. 

O, nu e bunã vorbirea doi câte doi, ci e bunã strângerea
laolaltã ºi inima deschisã, fiilor, cãci fraþii lui Hristos trãiesc
în Hristos, nu în ei. Fraþii trãiesc unul în altul, cãci Hristos aºa
a zis: «Voi în Mine, ºi Eu în voi», ºi unde nu este simþitã
aceastã lucrare, acolo îºi fac loc mâhniri ºi tristeþi ºi dureri, ºi
eu aº voi sã nu aveþi supãrãri, fiilor din Israel. Voiesc mângâ-
ieri sã aveþi, ºi bucurie ºi pace sã luaþi de la Domnul, cã mereu
aþi primit din gura Domnului pace peste voi. Vorbirea doi câte
doi e bârfã, e lucru diavolesc, cã de Dumnezeu nu vorbesc cei
doi care vorbesc. Domnul nu trebuie ascuns între doi. Dom-
nul trebuie vestit ºi împãrþit, iar vorbirea doi câte doi nu este
pentru Domnul, ºi este bârfã despre fraþii Domnului. O, Israe-
le, mereu ai auzit cuvânt din cer, care þi-a spus þie aºa: «Cel
ce se opreºte la sfat cu cei rãzvrãtiþi, cu cei bârfitori, acela
cade în obiceiuri lumeºti, cã bârfa e duh de lume, ºi e vrãj-
maºã lui Dumnezeu bârfa».

Ce ai tu cu cel ce greºeºte, cu cel ce nu-þi place de el?
Dacã iubeºti pe Dumnezeu stai lângã Dumnezeu ºi lângã iz-
vorul cuvântului Sãu, cãci cine pãrãseºte strângerea laolaltã
pe lângã cuvântul Domnului care se descoperã în bisericã,
unul ca acela cade în duh de lume, în duh de nepãsare, ºi se
împlineºte cu el Scriptura aceea care spune: «Dintre voi se
vor ridica bãrbaþi care culeg de la lume ºi duc la voi, ºi de la
voi ca sã ducã la lume, ºi între voi se vor strecura lupi rãpi-
tori, care nu vor cruþa turma ºi vor trage afarã pe ucenici».

Iatã, fiule pe care te vedeam clãtinându-te, eu mereu
strigam la tine ºi îþi arãtam starea ºi te mustram ca pe unul iu-
bit, ºi tu te-ai sculat sã nu faci voia Domnului, ºi sã mai tragi
afarã din munca Domnului ºi sã te faci fur de cele sfinte, cãci
cuvântul lui Dumnezeu sfinþeºte pe om, ºi tu Îl faci mincinos
pe Dumnezeu, iar pe tine adevãrat, ºi tragi afarã ucenici, ºi te
faci învãþãtor, ºi te faci dumnezeu peste cei slãbiþi de tine, ºi
tu eºti neputincios ºi nu vezi cum eºti. ªi când vei vedea cum
eºti, ºi când îþi vei vedea lucrarea ta cea împotriva lui Dum-
nezeu, ce ai sã faci oare? Ce ai sã faci? 

O, rãu e de omul care iubeºte lumea, cã acela nu se
poate face ucenic al lui Hristos, cãci iubirea de Hristos este
vrãjmãºie cu lumea, precum tovãrãºia cu lumea este vrãjmã-
ºie cu Dumnezeu. Rãu e de omul care nu crede Scriptura, cã

acela nu stã cu Dumnezeu, ºi se duce în lume. Fericit este cel
ce vine din lume ºi se alipeºte cu dor de Dumnezeu, cã acela
face ce a fãcut Maria Magdalena ºi vine ºi învaþã iubirea de
Dumnezeu. 

O, Doamne, Tu ai putere sã-Þi faci ucenici iubitori, ºi
ai putere sã-Þi împlineºti toate Scripturile, Doamne. Întãreºte
pe fiii grãdinii ºi fã din ei cuvânt peste Israel, ºi fã din Israel
cuvânt peste mulþimile din care se vor dãrui Þie mulþi ucenici,
bunule Învãþãtor, iar Tu îi vei învãþa ce sã facã pentru ca sã
aibã viaþa veºnicã. Amin. 

– OOOO,trâmbiþã cu grai dulce, o, Verginico! Maria
Magdalena iubea pãcatul, tatã, ºi Eu Mi-am

pus de gând s-o vindec, ºi am ieºit în calea ei cu ºtirea despre
Mine ºi am atras-o ca s-o iubesc ºi ca sã-i arãt apoi iubirea ºi
ca s-o învãþ sã aibã viaþa veºnicã. Ea era mândrã de fru-
museþea ei, de pãcatele ei, ºi Eu am învãþat-o smerenia, ºi cu
smerenia sã se vindece de mândrie; ºi am învãþat-o miloste-
nia ca sã se vindece de iubirea de argint; am învãþat-o dragos-
tea ºi bucuria pentru bine ca sã se vindece de invidie; am
învãþat-o înfrânarea ºi curãþia ca sã se vindece de desfrânare;
am învãþat-o sã îmbrãþiºeze sãrãcia ca s-o vindec de lãcomie;
am învãþat-o rãbdarea cea bunã, ca sã se vindece de mânie, ºi
am învãþat-o hãrnicia creºtineascã ºi duhovniceascã pentru ca
s-o vindec de lene. Am lucrat peste ea cu iubire ºi cu cuvânt
de dragoste ca sã scot din ea pe cei ºapte demoni, care erau:
mândria ºi iubirea de argint ºi invidia ºi desfrânarea ºi lã-
comia ºi mânia ºi lenea de cele bune, cã ea lucra numai rele
ºi zicea cã este bine, cãci pãcatul îi apare omului în faþã ca ne-
pãcat, ca la Adam apare pãcatul, ºi omul nu zice cã e pãcat, ºi
dupã ce-l face vede ce a fãcut. Eu am vindecat-o pe Magda-
lena de pãcate, ºi am iubit-o dacã M-a ascultat, cãci s-a smerit
vãzându-ºi rãul din ea ºi nimeni nu i-a spus cã e pãcat ce face
ea. Dar Eu am iubit-o, ºi i-am arãtat ce este în ea, ºi ea nu s-a
mai putut ascunde în ea, ºi s-a lãsat iubitã de Cel Care a
iubit-o cu adevãrat, scoþând din ea pe demonii cei cuibãriþi în
ea. Ea M-a lãsat sã Mã ating de pãcatele ei ca sã se vindece
de ele, ºi cu multã iubire am vindecat-o, ºi am fãcut-o mireasã
Mie pe cea plinã de pãcate ºi curãþitã de ele ºi albitã prin
iubire, iar lumea Mã fãcea desfrânat, cãci Eu Mã alipeam de
ei ca sã-i vindec ºi sã le arãt desfrânarea care trebuia vinde-
catã. Lucram cu multã iubire, lucram cu rãbdare ºi Mã apro-
piam de cei pãcãtoºi ºi purtam ocara pãcatelor lor, dupã cum
scrie în prooroci: «Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui fãrã-
delegile noastre, ale tuturor, împovãrându-Se cu ele». Lu-
cram sã scot din pãcãtoºi demonii iubirii de sine ºi sã-i vindec
ºi sã-i fac ucenici, cãci fericit este cel ce vine din lume ºi sca-
pã de demonii lumii ºi se alipeºte de Dumnezeu, aºa cum a
fost ºi cu Maria Magdalena care s-a lãsat vindecatã ºi care a
învãþat iubirea de Dumnezeu ºi curãþenia inimii ºi a duhului
ºi a trupului. 

O, fiilor unºi, aºa trebuie lucrat peste cel ce vine sã fie
cu Domnul. Trebuie mai întâi sã scoatem din el pe cei ºapte
demoni, ºi trebuie umblat înãuntru, cã omul singur nu spune.
De aceea vã spuneam Eu cu ani în urmã cã avem de bãgat
mâna în iad dupã suflete, ºi iadul e murdar, dar voi fiþi sfinþi
ºi arãtaþi omului ce are înãuntru, cã singur nu spune omul, ºi
se aratã bun ºi curat, dar pânã nu este curãþat nu e curat omul.
Nu vã temeþi, fiilor. Eu vã spãl mereu de murdãria pãcatelor
din om, dar omul trebuie sã ajungã om dupã chipul lui Dum-
nezeu, ºi e de lucru la aceastã naºtere de sus a omului. Voi aþi
vãzut cum am lucrat Eu cu Maria Magdalena ca s-o trag de
partea Mea. Voi aþi vãzut pe apostolul Pavel cum lucra ºi zi-
cea: «M-am fãcut asemenea cu mulþi, ca sã-i câºtig apoi lui
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Hristos». Voi aþi vãzut cum strig Eu la fiii cei neputincioºi:
«Veniþi, fiilor! Veniþi, ºi nu plecaþi, cã Eu vã vindec de pãca-
tele voastre cã-Mi sunteþi fii». La cei neputincioºi strig, nu
strig la cei rãzvrãtiþi, cã aceia s-au fãcut lupi, care nu-Mi cruþã
turma ºi care trag afarã pe ucenici, ca proorocii mincinoºi
care trag de partea lor chiar ºi pe cei aleºi ai Mei, pe ucenicii
Mei, cei aleºi de Mine. 

Am un fiu, ba chiar doi fii am care s-au lãsat spre ne-
putinþã de fire ºi de minte ºi de cuget, ºi strig pe cel neputin-
cios: vino, fiule ucenic, vino, tatã, spre putere, cã nu te chea-
mã omul, ci Eu te chem: vino! Vino sã fii ucenic, cãci cel ce
nu lucreazã lucrare de ucenic, acela nu stã. Vino sã-þi înviez
puterea! Vino, cã te aºtept sã vii! Vino! Eu sunt Dumnezeu, ºi
nu om. Eu sunt cuvânt peste tine. Vino la cuvântul Meu!
Amin. Ridicã-te la cuvântul Meu ºi vino! Vino, tatã, înapoi
lângã Mine, cã prin neputinþa ta picã ºi altul, ºi tu nu poþi sã
plãteºti sângele fratelui tãu care cade vãzând neputinþa ta.
Vino! De ºapte ori îþi zic: vino sã fii în lucru cu Mine, ºi ca sã
te gãsesc lucrând, cã vin cu zile noi de serbare, cu zile de veac
nou ºi cu nuntã de veac nou pe pãmânt. Ia haina pe tine ºi stai
înaintea Mea îmbrãcat ºi nu gol, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt.
Cine întoarce spatele la Dumnezeu, sã nu se lupte cu Dumne-
zeu, ci sã se întoarcã cu faþa ºi sã zicã: „Întoarce-Te, Doam-
ne, în viaþa mea, în cugetul meu, în inima mea, ºi Îþi fã în
mine locuinþã ºi stai în mine cu masa Ta de cinã nouã ºi mã
iartã ca pe un fiu neputincios“. Amin, amin, amin. 

24 martie/6 aprilie 1997

Praznicul Buneivestiri 

Cuvântul Domnului se revarsã peste noroade. Rugãciunea poporu-
lui pentru dezlegarea blestemului sfântului Nifon de peste cetatea
Târgoviºtei. Clevetirea ºi duhul uºuratic nu sunt lucrãri bisericeºti. 

VV in din Tatãl, vin cu Tatãl. Amin. Eu sunt din Ta-
tãl Savaot, ºi sunt cu El, ºi El este cu Mine ºi în

Mine. Vin la Israel cu praznic de serbare, în numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

Mã fac cuvânt de veac nou peste tine, poporul Meu
Israel. Eu nu pot fãrã popor, cãci Eu sunt Pãstorul lui Israel.
Dacã Israel la care am venit acum douã mii de ani n-a voit sã
domnesc peste el ºi sã-i fiu Pãstor, M-am dus spre neamuri cu
inima Mea, ºi am zis ºi apostolilor Mei: «Mergeþi la toate
neamurile pânã la marginile pãmântului ºi închinaþi mulþi-
mile care vor crede în numele Meu, închinaþi-le cu numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi faceþi neamurile sã
creadã cã Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nãscut din Tatãl ºi
din Fecioarã, prin Duhul Sfânt, Cel de la Tatãl.», iar poporul
român a fost atunci iubit între neamurile pãmântului, ºi Mi
l-a hãrãzit Tatãl ca sã fie poporul întoarcerii Mele din Tatãl.
ªi iatã, Israele mititel, te-a ales Tatãl din români ca sã Mã facã
pe Mine cuvânt peste tine, ºi de la tine sã se audã cuvântul lui
Dumnezeu pânã la toate marginile cerurilor, ca sã vin apoi
vãzut, precum scrie în Scripturi. 

Israele, Israele, se apropie spre vedere cele ce nu se
vãd. Se apropie slava Mea cea nevãzutã, fiule scump. Tu eºti
slava Mea pe pãmânt, ºi voiesc sã ºtie ºi sã vadã lumea cã tu
eºti slava Mea, tatã, ºi sã se ducã aceastã veste vãzutã, pânã
la toate marginile cerurilor, ºi sã ºtie noroadele toate cã tu eºti
fiul Meu ºi cã stai gãtit de sãrbãtoare înaintea slavei Mele
care se apropie peste pãmânt. Vin sã te îmbrac cu slavã în nu-
mele Meu, ºi tu sã înveþi bine umilinþa bucuriei ºi bucuria
umilinþei ca nu cumva de bucurie sã uiþi cã tu trebuie sã faci
ºi sã fii voia Mea înaintea Mea. Sã te înveþi, mãi Israele, sã ai

cugetare smeritã ºi sfântã ºi bineplãcutã Mie. Sã te înveþi, ta-
tã, sã gândeºti frumos, ºi sã ai mereu cugetul casã pentru
Mine, ºi sã Mã pot odihni în tine, fiule din Israel. Sã fii blând
ºi smerit cu inima, poporul Meu, cã iatã, Eu nu uit sã te în-
demn ºi sã te înnoiesc mereu prin cuvântul Meu care-L naºte
pe Dumnezeu în om ca sã fie omul de sus, din cer, de la Dum-
nezeu sã fie omul. 

Mã las peste tine cu praznic de bunãvestire, Israele, ºi
sãrbãtoresc în tine cu sfinþii ºi cu îngerii, cu mama Mea
Fecioara ºi cu Gavriil arhanghelul, care M-a adus pe Mine din
cer în Fecioarã. Gavriil, înger al darului, M-a dãruit pe Mine
Fecioarei care M-a primit ca sã iau trup din trupul ei ºi sã Mã
nasc din ea Om între oameni, cã milã Mi-a fost de om, ºi am
venit prin Fecioarã ca sã Mã arãt oamenilor ºi sã-i fac sã
creadã în Mine, Fiul Tatãlui Savaot, coborât pe pãmânt prin
cuvântul arhanghelului Gavriil. Îngerul darului venise cu
darul credinþei ca sã-l aºeze în Fecioara cea Nãscãtoare de
Dumnezeu, iar când darul credinþei s-a însãmânþat în inima
ei, ea s-a supus apoi vestirii îngerului ºi M-a primit zicând:
«Iatã roaba Domnului Care Se va naºte din mine. Fie mie
dupã cuvântul acesta». Cerul de sus ºi pãmântul de jos s-au
unit atunci în lucrare cereascã, ºi Eu M-am nãscut Om între
oameni, ca sã Mã binevestesc apoi Dumnezeu prin înviere.
Mulþi au crezut în Mine ºi pânã în înviere, dar prin înviere
am pecetluit credinþa omului în Mine, ºi cel ce voieºte sã Mã
cunoascã, acela crede în Mine, ºi Eu Mã descopãr aceluia.
Am venit Dumnezeu din Dumnezeu, nãscut între oameni,
ºi am dovedit lumii prin înviere cã sunt Dumnezeu din
Dumnezeu. 

Israele, Israele, praznicul buneivestiri stã întins mereu
peste tine, Israele, mãsuþa Mea de praznic. Când a trebuit sã
Mã dovedesc Dumnezeu venit din Dumnezeu, M-am aºternut
pe cruce, ºi prin cruce M-am dovedit Fiul lui Dumnezeu. Iar
acum când trebuie sã Mã dovedesc cuvânt din cuvânt, cuvân-
tul Tatãlui peste pãmânt, aºa cum este proorocit în Scripturi
pentru timpul de acum la venirea Mea cea de a doua din Ta-
tãl, Mã aºtern în tine cuvânt, ca sã Mã dovedesc prin cuvânt
împlinit din Mine Fiu al lui Dumnezeu Tatãl, ºi sã Mã las pes-
te tine mereu sãrbãtoare de bunãvestire peste pãmânt. Mã
binevestesc din mijlocul tãu cã vin, ºi iatã-Mã cuvânt peste
noroadele pãmântului, iar dupã acest semn Mã voi lãsa vãzut,
iar tu, poporul Meu, vei sta lângã Mine, cã tu eºti casa Mea
de adãpost întru cea de a doua venire a Mea. Fericit cel ce
crede azi în cuvântul acesta, cã acela nu se va tângui când Mã
voi lãsa descoperit întru venirea Mea. Scris este în Scripturi:
«La venirea Mea se vor boci toate neamurile pãmântului ºi
vor vedea pe Fiul Omului pe norii cerului, cu putere ºi cu
slavã multã venind, ºi va trimite pe îngerii Sãi cu sunet mare
de trâmbiþã ºi va culege pe cei aleºi ai Lui. ªi Domnul va
lumina cu putere de ºapte ori mai mult ca soarele, cãci soa-
rele se va întuneca ºi luna îºi va înceta lumina ºi stelele vor
cãdea, cãci puterile cerurilor se vor zdruncina la venirea
Mea cea vãzutã, ºi neamurile pãmântului se vor plânge de
groazã». Dar tu, poporul Meu, vei fi învãluit de slava cuvân-
tului Meu, cã tu nu vei fi luat pe neºtire, ºi tu stai veghind
înaintea Mea, cãci Eu, încã de pe atunci am zis celor ce cred:
«Fiþi gata pentru ceasul venirii Fiului Omului».

O, Israele, Israele, ce va fi cu cei din tine care s-au
dezbrãcat de haina vegherii, care s-au sãturat sã stea gata de
venirea Mea? Vor alerga spre Mine, dar scris este cã toate vor
fi ca fulgerul care se aratã de la rãsãrit pânã la apus. O, cum
vor cãuta untdelemn! O, cum vor cãuta credinþã în cuvântul
acesta! Mai fericit va fi Israel cel ce nu M-a cunoscut atunci

997Anul 1997



decât acesta de azi, care nu M-a cunoscut azi în cuvântul
acesta. Mereu am spus: «Israele, Eu sunt acest cuvânt». O,
mereu am spus! 

Iatã, Israele care Mã iubeºti ºi Mã crezi ºi stai îmbrãcat
cu Mine ºi cu slava Mea, ies cu tine, fiule. Fã-te vrednic sã te
arãþi lângã slava Mea cã fac din tine slavã a Mea înaintea
oamenilor. Mã voi lãsa în tine cu cuvânt de dragoste ºi de pa-
ce ºi de iertare, ºi te voi aºeza înaintea oamenilor, ºi oamenii
vor auzi Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine la tine cuvânt. Ca
la intrarea în Ierusalim vom serba pe pãmânt, ºi va intra Cu-
vântul lui Dumnezeu cãlare pe cal alb ºi va înviora mulþimile,
ºi Eu le voi dãrui darul credinþei ºi al bucuriei sfinte, ºi le voi
spune mulþimilor: «Bucuraþi-vã de slava Cuvântului lui
Dumnezeu!».

Eu sunt în tine sãrbãtoare de nuntã de veac nou, Ieru-
salime, popor al venirii Mele. Mã binevestesc lângã tine Mire
din cer, iar pe tine mireasã a Mea. Mã binevestesc împãcare
a omului cu Tatãl. Mã binevestesc sãrbãtoare de bucurie peste
neamurile pãmântului, cã oamenii nu mai au bucurie. Bucu-
ria omului Eu sunt. Ia-Mã ºi Mã dã oamenilor, dã-Mã, po-
porul Meu, ca sã cunoascã oamenii bucuria. Pace þie, ºi te bu-
curã ºi nu te mai teme ºi dã ºi oamenilor ca sã aibã pe Dum-
nezeu ºi sã se apropie de muntele Meu cel sfânt, de cuvântul
Meu, care curge ca izvorul vieþii din muntele vieþii, din Mine
curge râul cuvântului Meu, dupã cum este scris de Duhul
Sfânt Mângâietorul, Care va lua din Mine ºi vã va da. Avem
de lucrat lucrare de pace între cer ºi pãmânt, lucrare de
împãcare a României cu Dumnezeu, cãci România are o lu-
crare nedescurcatã de peste ea, ºi Eu vin cu cerul ºi cu sfinþii
ca sã descurc pe cele încurcate în ea; vin sã-i ºterg pãcatele
prin împãcare, prin pocãinþã ºi prin cuvântul Meu cel plin de
milostivire, cã ea va fi sã fie þarã mândrã ºi sfântã, ºi Mã va
primi întru întoarcerea Mea la oameni. 

Israele, Israele, tu sã ceri de la Mine sã te însoþesc clipã
de clipã cu sãrbãtoare ºi cu duh de bucurie. Sã ceri de la Mine
luminã ºi cãldurã ºi timp frumos ºi flori sã-Mi ceri, ºi ramuri
înmugurite sã-Mi ceri, ca sã cânþi cu ele în mânã imn de ser-
bare ºi sã dai mulþimilor bucuria Mea, fiule, cã Mi-e milã de
oamenii care nu mai au bucurie. Bucuria omului Eu sunt, ºi
le voi spune ºi oamenilor: «Bucuraþi-vã, voi, cei fãrã bucurie!
Bucuraþi-vã ºi luaþi în dar darul credinþei ºi veniþi la serbarea
Domnului, la nunta cea de veac nou!».

Mã binevestesc Mire din cer în tine, þara Mea de nuntã,
ºi aºa te vor cunoaºte neamurile pãmântului, ºi te vor numi
þara Mea de nuntã, cã-Mi eºti iubitã, ºi vin în mijlocul tãu ca
sã te învãþ iubirea Mea ºi sã-þi dau darul iubirii Mele, ºi voi fi
peste tine cu mângâiere ºi te voi vindeca de rane ºi de pete ºi
de rupturi ºi de ruºine, o, þara Mea de nuntã! ªi toþi cei care
te oropseau ºi te înjoseau vor veni ºi vor lua piatrã din tine
spre mângâiere ºi se vor închina Mie în tine, þara Mea de iu-
bire ºi de nuntã. Nu este zi mai frumoasã ca ziua de nuntã, ºi
îþi pregãtesc zile frumoase, þara Mea, cã tu adãposteºti în tine
pe poporul Meu mireasã. Strânge-te lângã mireasa Mea, þara
Mea, ºi gãteºte-Mi calea spre nuntã în tine ºi bucurã-te, þara
Mea de nuntã! Orice cuvânt al Meu va lua fiinþã peste tine,
cãci Eu sunt Dumnezeul tãu ºi am în tine izvorul cuvântului
Meu. Vin sã-þi dezleg piedicile ºi sã mergi. Amin. Eu sunt Cel
ce vin cu putere ºi cu slavã multã la tine, ºi din slava Mea va
lua mulþime multã, ºi se va vedea pânã la toate marginile sla-
va Mea din tine, þarã a slavei Domnului. Vin la tine ca sã te
îmbrac în slavã ºi sã te vadã popoarele. Vino ºi tu spre slava
Mea. Vino, cã Eu vin cu slavã peste tine ºi îþi voi da pacea
Mea. Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, sã ceri slava fãgãduin-
þelor Mele, sã ceri aºa cum a cerut Daniel proorocul când se
împliniserã anii pentru Ierusalim. Cere ca sã împlinesc cele
ce sunt scrise pentru zilele acestea în cartea proorocului
Daniel, cã prin acest om iubit Eu am vestit-o pe România ca
þarã a strãlucirii ºi a mândriei Mele, þarã mândrã între þãri.
Cere, poporul Meu, împlinirea proorociilor cele pentru zilele
acestea, cã au trecut de ºapte ori câte ºaptezeci de ani de când
s-a aºezat un nod peste România, ºi acesta trebuie descurcat,
ºi vin cu cerul ºi îl descurc, ºi aºez bucurie peste þara cea
iubitã. Cere, poporul Meu, ºi Eu îþi voi da tot ce trebuie sã ai
de la Mine. Cere sã-þi dau har, fiule de azi, ca sã fii dupã
chipul Meu ºi dupã asemãnarea Mea ºi sã vadã lumea cã eºti
fiul Meu. De câte ori voieºti sã faci ceva sau sã fii ceva, cautã
sã faci ca Mine, cautã sã fii ca Mine. Uitã-te mereu în tine ºi
ai grijã sã ai staturã sfântã, sã ai minte sfântã ºi inimã sfântã
ºi faptã sfântã înaintea Mea. Iubeºte bucuria cu Mine, poporul
Meu, cã Eu mult Mã bucur când Mã fac cuvânt peste tine.
Uitã-te în cuvântul Meu ºi vezi dacã te potriveºti cu cele ros-
tite de cuvântul Meu, ºi aºa sã fie lucrarea cuvântului Meu în
mijlocul tãu, ºi sã-ºi gãseascã limbã în tine cuvântul Meu.
Cuvântul Meu nu trebuie citit ºi atât. Cuvântul Meu este
oglinda în care trebuie sã te uiþi mereu ca sã fii dupã chipul ºi
asemãnarea Mea. Învãþaþi-vã bine sã ºtiþi ce sã faceþi cu cu-
vântul Meu când îl pun peste voi. Învãþaþi-vã bine sã lucraþi
cuvântul Meu ºi faceþi-l lucrãtor peste voi, ca sã nu fiþi prinºi
în cuvânt, fiilor. Fiþi deºtepþi, tatã, fiþi destoinici, fiþi sfinþi, cã
Eu sunt sfânt, ºi orice ucenic va fi ca învãþãtorul lui. 

Nu vã lãsaþi greu unul pe altul, ºi uºuraþi duhul pãcii
grãdinii Mele. Mângâiaþi pe fiii din grãdinã. Fiþi alifie unii
altora ºi fiþi duhovniceºti la fire ºi la minte ºi la inimã ºi la
duh, fiilor. Ca Mine sã lucraþi. Eu sunt pilda voastrã. Eu sunt
viþa; voi, mlãdiþele. Eu sunt pacea ºi bucuria voastrã. Aveþi
grijã de Mine, cã ºi Eu am de voi. Fiþi pacea ºi bucuria Mea
ºi fiþi bunãvestire peste pãmânt, cã v-am fãcut ucenici ai Mei. 

Învãþaþi sã Mã cântaþi din inimã, cã oamenii Mã cântã
cu buzele, fiilor. Învãþaþi sã vã rugaþi Mie din inimã, cã oame-
nii se roagã altfel, fiilor. Învãþaþi sã vã rugaþi aºa cum Mã ru-
gam Eu Tatãlui când lucram pentru Tatãl peste oameni. Învã-
þaþi sã fiþi copii iubiþi de Dumnezeu. Amin. 

Nu lãsaþi cuvintele Mele neîmplinite, iar cel ce le lasã
neîmplinite, acela sã se smereascã în bisericã. Ascultaþi de fiii
grãdinii Mele când vã învaþã cum sã lucraþi în lucrarea Mea.
Nu lucraþi altfel, nu iubiþi moftul, nu iubiþi bârfa fiilor, cã urâ-
ciune este înaintea Mea cel ce vorbeºte de rãu pe fiii Mei, pe
poporul Meu Israel. Feriþi-vã de bârfã. Astupaþi-vã urechile
când auziþi vorbiri de rãu ºi clevetiri, cã dacã nu veþi face aºa
vã veþi face vinovaþi de clevetire ºi de bârfã, fiilor. Iubiþi-vã
unul pe altul ºi nu vã bârfiþi, iar când este ceva de îndreptat,
lucraþi în bisericã, lucraþi cu toate mãdularele, fiilor. 

Feriþi-vã de duhul uºurãtãþii, feriþi-vã sã nu aveþi duh
uºuratic, feriþi-vã de rãu, fiilor scumpi. Fiþi bunãvestire unii
peste alþii. Fiþi o singurã voinþã ºi o împlinire cu toþii. Fiþi sãr-
bãtoarea Mea. Amin. 

Vom ieºi cu mare sãrbãtoare, fiilor, ºi sãrbãtoarea se va
vedea pânã la toate marginile. Fiþi binecuvântaþi pentru zile
de sãrbãtoare, fiilor din Ierusalim. Pacea Mea va fi cu voi în
zilele de serbare ºi se vor hrãni mulþimile de pacea Mea, cãci
voi sunteþi pacea ºi bucuria Mea, ºi totul va fi cu pace ºi cu
bucurie din cer peste pãmânt. 

Pace ºi soare ºi dragoste ºi sãrbãtoare peste voi! Duhul
Sfânt Mângâietorul este cu voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 1997

998 Cuvântul lui Dumnezeu



Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

ªcoala de preoþi este pãmânteascã, lumeascã. Fariseul nu poate fi
creºtin. Smerenia vindecã omul de pãcate. Poporul Domnului se 

pregãteºte de bunãvestire a cuvântului peste mulþimi. 

EEEE u sunt Cel ce sunt. Amin. Israele de azi, poporul
Meu cel din români luat ºi numit Israel! Eu sunt

Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce te-am nãscut din Mine prin cuvânt
ºi te-am numit Israelul Meu, ºi te-am hrãnit mereu cu cu-
vântul care iese din gura Mea ca sã creºti mare ºi sã te am ºi
sã Mã bucur de tine pe pãmânt ºi sã-Mi împlinesc cu tine
Scripturile zilelor cele de apoi, poporul Meu. O, scoalã-te, ºi
prooroceºte vremea împlinirilor Mele peste pãmânt, cã Eu
vin sã spun cele proorocite în Scripturi. Scris este în Scripturi:
«Al ºaselea înger a vãrsat cupa sa peste lume, peste învãþã-
tura lumeascã ºi a secat-o pe ea, ca sã fie gãtitã calea celor
de la rãsãritul soarelui, calea celor credincioºi», calea ta, Is-
raele, a ta ºi a celor ce vor crede cuvântului care iese din gura
Mea. Amin. 

Nu te teme, poporul Meu. Lasã sã te huleascã învãþãto-
rii lumii, cã aceia nu cunosc adevãrul, cãci scris este în Scrip-
turi: «Din gura balaurului ºi a fiarei ºi a proroocului minci-
nos se nasc trei duhuri necurate, duhuri demoniceºti care
scoalã pe cei tari ai lumii împotriva lui Dumnezeu, împotriva
adevãrului». Dar tu vegheazã pentru adevãr, cãci cel ce nu
vegheazã umblã gol ºi i se vede ruºinea lui. Este scris în
Scripturi: «Al ºaptelea înger ºi-a deºertat nãstrapa lui în vãz-
duh, ºi a ieºit glas mare din templul cerului, glas mare de la
tronul Domnului, strigând: sãvârºitu-s-a! Amin». 

Cuvântul Meu este glasul lui Dumnezeu peste pãmânt,
ºi cei tari ai lumii nu cunosc adevãrul ºi izvorul lui. Dar tu eºti
fiul Meu, tu eºti cel crescut de Mine, Israele, ºi drag Îmi este
când te vãd adunat în numele Meu grãind tainele Mele. O, ce
mult am aºteptat sã am popor care sã-Mi aminteascã de cele
scrise în cartea Mea aºa cum Mi-a amintit Daniel proorocul ºi
s-a rugat sã împlinesc! O, fiule poporul Meu, nu ºtiu cei tari
ai lumii, nu ºtiu sã gãseascã adevãrul, ºi bobotesc prin beznã
ºi nu ºtiu. Nu ºtiu împãraþii pãmântului decât sã amãgeascã pe
cei mulþi, ºi au fãcut idol, dând chip fiarei, ºi scris este: «I s-a
dat ei sã insufle duh, aºa încât chipul fiarei sã ºi grãiascã ºi
sã sileascã pe mari ºi pe mici, pe slobozi ºi pe robi ca sã-ºi
punã semn pe ei». 

O, poporul Meu, am spus aºa: «Vai þie dacã vei cãuta
sã ºtii ce pãþeºte lumea!». Sã Mã asculþi, fiule, ce þi-am spus,
cã Scriptura aceasta se împlineºte peste lume, ºi lumea nu ºtie
cum. Fereºte-te de chipul fiarei, cãreia i s-a dat duh sã grãias-
cã. Fii cuminte, ºi ascultã cuvintele Mele, fiule. Nu asculta de
la nimeni învãþãturã, cã tu eºti fiul Meu prin care Eu voi
scoate pe mulþi de la pierzare. 

Sã nu te temi de cei ce au ieºit din tine ca sã cumpere
ºi ca sã vândã, cã sã ºtii cã nimeni nu cumpãrã ºi nu vinde
decât numai cel care are semnul ºi numele ºi numãrul fiarei.
Dar tu sã nu te temi, cã tu ai înþelepciune, ºi cel mincinos fuge
de înþelepciune. Cel mincinos iese din mijlocul tãu ºi se face
fiu al lumii, cãci are semn pe el, ºi se duce la preoþi ºi la arhie-
rei cum s-au dus ºi cei din vremea Mea cu trupul ca sã dea de
ºtire celor sfinþi, ziceau ei, despre Mine, Care fãceam faptã
din adevãrul cu care venisem de la Tatãl. Nu te teme de cei ce
ies din mijlocul tãu. Lasã-i sã iasã, ºi tu sã fii cuminte ºi sã
asculþi cuvântul Meu, care-þi este cort ºi pâine ºi apã ºi sare ºi
luminã, ºi voi face din tine sare ºi luminã ºi pâine ºi apã peste
cei ce vor fugi de minciunã. 

Învãþãtura cuvântului Meu e mare, fiilor, ºi nu este om
sã-i stea împotrivã, ºi Eu le spun arhiereilor ºi preoþilor care
aþâþã lumea împotriva ta, fiule al cuvântului Meu, le spun aºa:
dacã Eu grãiesc rãu cu cuvântul Meu, vãdiþi-Mã, dovediþi-Mi
cã grãiesc rãu. Iar dacã grãiesc adevãrul, de ce vã loviþi în
Mine? Aºa îi zic ºi fiului cel rãzvrãtit, care se dezbracã de
haina cea de la Mine ºi umblã gol vãzându-i-se ruºinea; îi zic
ºi lui tot aºa: fiule rãzvrãtit, dacã grãiesc adevãrul, de ce Mã
baþi? 

O, Israele, fiule cu care grãieºte Domnul! O, copilul
învãþãturii Mele, cel ce zice cã omul sãnãtos este bolnav ºi cã
omul bolnav este sãnãtos, acela mãnâncã minciunã ºi dã la
mulþi din hrana lui. Omul sãnãtos la minte ºi la inimã n-are
nevoie de ºcoalã. De ºcoalã are nevoie cel fãrã de Mine, dar
cel fãrã de Mine nu învaþã mintea la nici un fel de ºcoalã, cã
mintea nu se capãtã din ºcoalã. Ea este darul Meu în omul
Meu, nu în omul lumii. Omul care iubeºte lumea, care se
poartã ca lumea, care mãnâncã cu lumea ºi ca lumea, care
vorbeºte ca lumea, acela nu are minte. Omul lumesc nu are
minte, nu are. Omul lumesc îl numeºte bolnav pe cel sãnãtos,
ºi pe cel sãnãtos, bolnav. Cine pe pãmânt zice cã tu nu eºti sã-
nãtos, cã tu nu ai minte ºi eºti bolnav, Israele, acela este om
lumesc, om fãrã de minte, om al minciunii, tatã. Cine se duce
la ºcoala omului ca sã-ºi agoniseascã minte, acela îºi agoni-
seºte nebunie care îl îndeamnã sã zicã în sinea lui cã nu este
Dumnezeu. Scris este în Scripturi: «Nebunul zice în sinea lui:
nu este Dumnezeu». 

O, Israele, cei ce au minte, aceia se scoalã dintr-ale lor
ºi vin ºi te cerceteazã pe tine cel ce eºti cu Mine, ºi Mã cer-
ceteazã pe Mine Cel ce sunt cu tine cuvânt. Iar cei ce nu au
minte, aceia cautã sã te acopere pe tine înaintea oamenilor,
aceia se tem de tine, poporul Meu, se tem, tatã, fiindcã tu eºti
poporul cuvântului lui Dumnezeu, ºi eºti bogat ºi eºti tare.
Cuvântul Meu este darul cel de peste tine, iar cei fãrã de min-
te se tem de tine aºa cum se temeau de Israel popoarele din
vremile din urmã, care ºtiau cã Eu sunt Domnul Cel tare al lui
Israel. 

Nimeni nu mai mãnâncã azi hranã curatã ca sã aibã
minte de la Dumnezeu. Eu de aceea am zis vouã cã astãzi se
mãnâncã chimicale ºi la ºcoala de preoþi, ºi de aceea am zis
ºi te-am oprit sã mergi la ºcoala de preoþi, poporul Meu. Tu
sã stai la ºcoala lui Dumnezeu, ca sã te facã Domnul preot
pentru El ºi pentru poporul Lui, nu sã te facã ºcoala preot
pentru lume. Unde sunt copiii celor din poporul Meu care s-au
dus sã înveþe ºcoalã de preoþi? S-au dus câþiva, ºi toþi s-au
fãcut lume, ºi toþi s-au sculat împotriva coborârii cuvântului
Meu care i-a hrãnit cât au fost mici ºi cuminþi. S-au dus ºi au
luat traiul lumii ºi au pãrãsit trãirea creºtinã, ºi acum se as-
cund sub necredinþa în cuvântul Meu, dar cuvântul Meu îi vã-
deºte, le vãdeºte faptele lor rele, cã au mâncat chimicale la
ºcoala de preoþi ºi n-au mâncat ce au mâncat pãrinþii cei
sfinþi. Înainte se învãþa de la sfinþi carte, ºi acum se învaþã de
la oameni. Se duce omul la ºcoala de preoþi ºi mãnâncã chi-
micale, mãnâncã învãþãturã pãmânteascã, nu învaþã carte
sfântã, ci învaþã carte pãmânteascã ºi lumeascã, ºi de aceea
am spus cã mãnâncã chimicale. Cine învaþã carte sfântã, acela
trãieºte în legile lui Dumnezeu, iar cine învaþã carte omeneas-
cã, acela trãieºte în legile trupului ºi zice cã aºa a lãsat Dum-
nezeu. Preoþii sfinþi ºi arhiereii sfinþi au fost dintre cei care
aveau minte, ºi nu cãutau mintea la oameni, cãci cine este
sãnãtos, acela este om cu minte ºi cu înþelepciune de minte.
Cine se duce azi într-o ºcoalã de preoþi ºi se uitã bine, acela
vede ce este acolo ºi Îmi dã dreptate la cuvintele Mele. 
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O, poporul Meu, te-am învãþat mereu sã nu fii fariseu,
cã tu vezi ce este omul fariseu, ºi pe tine te-am numit creºtin,
tatã, ºi creºtin sã fii, aºa cum au fost toþi sfinþii cei de pânã la
tine. Mie Îmi trebuie sfinþi, asta Îmi trebuie, Israele. Mie Îmi
trebuie om credincios, cã sfânt este omul credincios. Celui
iubitor de sine nu-i prieºte credinþa cea sfântã, ºi îi prieºte cre-
dinþa în om, cãci omul e supus firii, ºi e trupesc omul. Celui
iubitor de sine îi prieºte credinþa în om, nu în Domnul, Cel ce
este Sfântul sfinþilor, Domnul celor sfinþi. 

Fericit este omul care ºtie sã se smereascã pe sine, cã
acela începe calea sfinþeniei de minte ºi de inimã ºi ajunge
om sfânt dacã stãruieºte în smerenie aºa cum a stãruit Maria
Egipteanca sfinþindu-ºi viaþa ºi mintea ºi inima, sfinþind pã-
mântul de sub ea. Pãmântul de sub ea se bucura ºi sãlta în sus
sãltând-o pe ea deasupra lui ºi dând-o lui Dumnezeu sfântã.
ªi iatã, omul pãcãtos poate ajunge sfânt prin smerenie, dar
omul plin de sine, care cunoaºte legea lui Dumnezeu ºi se
zice pe sine sfânt prin cunoaºtere, acela este fariseu, ºi se în-
toarce nedreptãþit de la Dumnezeu, cã zice Scriptura: «Celor
mândri le stau împotrivã, iar celor ce se smeresc le dau har,
ºi prin harul Meu se ridicã înspre Mine jertfã plãcutã Mie».

Israele, fiule scump, sã lucrezi lucrare de îngeri, po-
porul Meu. Sã veghezi frate peste frate ºi sã Mã ajuþi sã te am,
copilul Meu. Sã fii tare ºi sã nu te mlãdiezi la ºoaptele celui
ce s-a dezbrãcat de harul cuvântului Meu care curge ca râul
din Mine peste tine. De cel ce a plecat ca sã nu domnesc peste
el cu cuvântul Meu, sã nu te îndoieºti. La ºoaptele celui plecat
din lucrarea Mea cu tine, Israele, sã nu te îndoieºti. Vegheazã
peste tine, poporul Meu, cã ºi îngerii vegheazã ºi vin ºi Îmi
spun de tine. Vin ºi diavolii ºi Îmi spun, darã îngerii cum sã
nu vinã? Vin diavolii ºi Îmi spun mereu ce fac oamenii, ºi vin
ºi îngerii Mei ºi Îmi spun ce fac creºtinii Mei.

O, poporul Meu, drag Îmi este când te vãd adunat mã-
nunchi în numele Meu ºi grãind de Mine ºi despre Mine, ºi
Eu sunt atunci în duhul tãu ºi Mã bucur ºi Mã plâng de du-
rerile Mele. Mã bucur cu tine ºi Mã plâng þie pentru cel ce
Mi-a fãcut dureri în tine, cãci cine nu ºtie lucrarea veghii, Mã
face pe Mine om, Mã aseamãnã cu omul ºi Mã face ca pe
unul care nu ºtie din cer. Dacã Eu îi spun creºtinului ce-Mi
spune diavolul, creºtinul se supãrã de pârã. Am avut în tine,
Israele, am avut creºtini care vorbeau urât cu Mine. Dacã Eu
îi ziceam unei inimi îndãrãtnice cã face rãu, se ridica ºi Îmi
spunea cã a mâncat rahat cel ce a spus de el. De spus îi spu-
neam Eu ce face, ºi Eu nu eram diavolul. Diavolul îl avea la
mânã cu rãul, iar Eu îi spuneam cã face voia diavolului, care
se bucurã de rãul creºtinului, ºi creºtinul Mã fãcea mincinos
pe Mine, nu pe diavol, ºi pe el se scotea drept ºi nevinovat, ºi
se supãra pe Mine ºi pleca de lângã Mine, pleca ºi Mã hulea
ºi zicea cã sunt diavolul, ºi nu Dumnezeu. Iatã, omul minte
împotriva diavolului, ºi diavolul spune ce face omul. ªi cine
este mincinosul? Cine, oare? 

O, fiilor, fiilor, voi, tatã, cu mult mai mult trebuie sã
vegheaþi unul peste altul, ºi nu trebuie sã ascundeþi rãul. Iar
dacã-l ascundeþi, ºi Eu vin sã vi-l spun, sã nu spuneþi ca ºi cei
ce Mi-au dat sã mãnânc murdãrie de om, cã am avut creºtin
care-Mi spunea: „A mâncat rahat cine a spus de mine“, ºi Eu
îi spuneam: «O, creºtine, numai rahat nu-Mi dãdusei sã mã-
nânc». O, aºa M-am zbãtut Eu sã-l îngrijesc pe Israel, iar el
scotea limba la Mine. 

Vegheaþi unul peste altul, fiilor. Vegheaþi, ºi nu fiþi în-
dãrãtnici împotriva adevãrului, ci mai degrabã smeriþi-vã. Nu
ascundeþi faptele cele rele, ºi mai degrabã osândiþi-le pe faþã,
aºa cum a fãcut Maria Egipteanca de s-a fãcut mireasã Mie

pãrãsind iubirea de sine care este trupeascã ºi diavoleascã.
Smeriþi-vã, fiilor, înaintea Mea, ºi Eu vã voi înãlþa pe voi, ºi
mulþimi multe vor ºti cã voi sunteþi ucenicii Mei. Rugaþi-vã
sã poruncesc stihiilor sã asculte de voi, de rugãciunea voastrã
spre Mine. Cereþi vreme caldã ºi dulce ºi însoritã. Cereþi, tatã,
cã Eu vin la voi ºi fac cu voi zile de serbare cereascã pe pã-
mânt ºi vom înviora sufletele multora, cã oamenii nu mai au
mângâiere. Vin sã-i mângâi pe oameni, vin sã le dezleg paºii
spre Mine, Mângâietorul omului. 

Vin la tine, poporul Meu, ºi te gãtesc cu daruri cereºti
ºi ies cu tine, ºi lumea se va strânge ºi se va bucura de slava
Mea care este cu tine. Sã mergi frumos, sã vorbeºti frumos,
sã cânþi frumos, sã zâmbeºti frumos, sã te îmbraci frumos în
duh ºi în trup ºi sã semeni cu Mine, poporul Meu. Eu voi fi
cu tine în faþã ºi în spate ºi în lãturi ºi de sus ºi de jos, voi fi
ºi voi sufla prin guriþa ta ºi multe oase uscate vor prinde duh
de viaþã ºi vor învia, cãci înviere înseamnã credinþã ºi viaþã
sfântã ºi inimã ºi minte sfântã. 

Scoalã-te, Israele! Scoalã-te ºi te pregãteºte în sfinþenie
ºi în smerenie ºi în cuvânt, fiule, cã ieºim bunãvestire înaintea
mulþimilor ºi mulþi lupi se vor face miei ºi vor paºte pãºunea
Mea ºi vor auzi cuvântul Meu. 

Voi veni cu sfinþii, fiilor, ºi voi desface legãtura ºi voi
rupe piedica pusã peste România. Cerul de sus, ºi pãmântul
de jos, vor lucra iubire între cer ºi pãmânt. Vin cu sfinþii ca
s-o împac pe România cu Mine. Vin cu patriarhul Nifon, care
a anatemizat fãrãdelegea ºi pe cei ce o iubesc pe ea (anul 1507,
la Târgoviºte, n.r.). Vin sã-i spun României sã iubeascã legea
Mea cea sfântã ºi sã-Mi cearã iertare prin pocãinþã ºi sã fac
act de împãcare între Mine ºi România, cã Eu sunt Cel ce am
putere sã iert pãcatele tale, þara Mea, ºi vin la tine sã te iert,
sã te mângâi, cã n-are cine te mângâia. Vin Eu ºi te mângâi,
ºi te voi pãstori cu cuvântul Meu, ºi tu vei asculta glasul Meu
ºi te vei mângâia cu Dumnezeul tãu. Amin. 

Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Israele român. Eu
sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce sunt, o, þara
Mea! Iatã, trimit la tine pe poporul Meu ca sã te scoatã de sub
apãsare ºi ca sã-þi aducã el cuvântul Meu.

Pace þie, þara Mea! Eu sunt cuvânt peste tine, iar po-
porul Meu este trimisul Meu în mijlocul tãu; poporul Meu
este zi de bunãvestire peste tine. Amin 

Mergi, poporul Meu, mergi înaintemergãtor al Meu!
Eu vin curând. Amin, amin, amin. 

31 martie/13 aprilie 1997

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Dezlegarea blestemului sfântului Nifon, în cetatea Târgoviºtei.
Proorocul Daniel vede împlinirea proorociei lui despre cele ºapte-
zeci de sãptãmâni de ani (490 de ani: 1507-1997; cap. 9/24). Pa-
triarhul Nifon rosteºte din cer dezlegarea blestemului lãsat de el în
anul 1507 peste cetatea Târgoviºtei în urma fãrãdelegilor fãptuite 

în cetate din voia domnului þãrii, voievodul Radu. 

EEEE u sunt, ºi Mã numesc Cuvântul lui Dumnezeu,
cãci scris este: «El vine cu norii ºi cu zeci de mii

de sfinþi, ºi numele Lui se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu».
Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Vin din cer pe pãmânt ºi Mã fac
cuvânt ºi Mã fac Mire, cãci a venit nunta Mielului, ºi mireasa
Lui s-a pregãtit. Fericiþi sunt cei chemaþi la cina nunþii
Mielului. 
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Eu sunt Arhiereul Cel mare, Care am strãbãtut cerurile
ºi am suferit între oameni ºi cu oamenii, ispitit fiind întru
toate dupã asemãnarea omului, în afarã de pãcat. Nu Mi-am
luat singur cinstea aceasta, ci Tatãl Mi-a dat-o, dupã cum este
scris: «Tu eºti Fiul Meu; Eu astãzi Te-am nãscut. Tu eºti Preot
în veac, dupã rânduiala lui Melchisedec».

Eu sunt Cel ce sunt, dar poporul prin care am venit din
Tatãl nu M-a primit ca pe trimisul Tatãlui, ºi Eu M-am îndrep-
tat spre neamurile pãmântului, ºi Mi-a dat Tatãl de la naºterea
Mea pe România, ca sã-Mi fie þarã a întoarcerii Mele cu norii,
þara slavei zilelor cele de apoi, cãci aºa precum M-am suit la
Tatãl, tot aºa ºi vin; vin cu norii ºi cu zeci de mii de sfinþi, ºi
vin venind. Amin. 

Vin la tine, þara Mea de nuntã, cã de la Tatãl te am
datã sã fii þara Mea pentru întoarcerea Mea între oameni.
Primeºte-Mã! Eu vin cuvânt la tine, cã am în mijlocul tãu pe
poporul cuvântului Meu, iesle caldã în care Se naºte de sus
Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine cu norii ca pasãrea care-ºi
face cuib la streaºina unei case unde-ºi aºeazã puii ca sã-i
nascã ºi sã-i hrãneascã strãbãtând vãzduhul ºi venind,
suindu-se ºi coborându-se, coborând ºi suind ºi iarãºi cobo-
rând ca sã-ºi hrãneascã puii din cuib ºi sã-i creascã ºi sã-i
înveþe sã zboare în vãzduh. Eu sunt Cel ce sunt. Vin cu norii
la tine, þara Mea de nuntã, «Vin cu sfinþii, vin pe cal alb, ºi oºti
din cer vin dupã Mine cãlare pe cai albi, ºi din gura Mea iese
cuvânt, ºi pe coapsele Mele ºi pe haina Mea am nume scris:
„Împãratul Împãraþilor ºi Domnul Domnilor“», precum scrie
în Scripturi sã vin. 

Când a trebuit sã ridic din nou Ierusalimul, care se
stricase pentru pãcatele lui, am auzit de pe pãmânt strigare ca
sã vin sã-l izbãvesc pe Israel cel apãsat de plata fãrãdelegilor
lui. Am auzit pe Daniel, care Mi-a amintit de fãgãduinþele
Mele pentru Israel, mãrturisind înaintea Mea pãcatele po-
porului sãu ºi umilindu-se pentru Israel, ºi Eu am coborât la
el ºi i-am vestit: «ªaptezeci de sãptãmâni de ani sunt hotãrâte
pentru Ierusalim pânã ce fãrãdelegea va întrece marginile ei,
pânã ce va veni Sfântul Sfinþilor ca sã pãtimeascã pentru om,
ºi va dãrâma cetatea, ºi pânã la capãt va fi greu. Dar la capãt
voi veni ºi voi încheia un legãmânt cu mulþi într-o sãptãmânã,
ºi mulþi din cei ce dorm în þãrâna pãmântului se vor scula, ºi
cei înþelepþi vor lumina». ªi Daniel se ruga, zicând: «Stãpâne,
când?». Dar Eu i-am spus: «Daniele, sunt pecetluite toate
cuvintele acestea pânã la sfârºit, iar la sfârºit mulþi vor fi
curãþiþi, albiþi ºi lãmuriþi, ºi nici unul din cei fãrã de lege nu
va pricepe cuvintele Mele, ci numai cei înþelepþi vor înþelege,
cãci cei înþelepþi se dau deoparte din calea fãrãdelegii ºi stau
cu Duhul Cel Sfânt, Povãþuitorul oamenilor înþelepþi. Iar tu,
Daniele, te vei scula, ºi vei primi moºtenirea ta, în vremea
cea de apoi. Amin». 

Am pus pe fiii cuvântului Meu sã mijloceascã pentru
tine, pentru învierea ta, o, þarã Românie, þara Mea de nuntã,
þarã a strãlucirii cea proorocitã de proorocul Daniel. Vin la
tine cuvânt de Duh Sfânt, vin sã închei cu tine act de împãca-
re cu Mine. Vin din Tatãl, ºi am iesle în tine ºi Mã nasc cuvânt
ºi te hrãnesc cu tainele Mele cele ascunse, cã tu ai fost cea de
sub cruce, dar Eu de la naºterea Mea te-am iubit ºi te-am
ridicat ºi te-am ales de þarã a Mea ºi te-am nãscut din Mine,
din numele Meu te-am nãscut ºi þi-am dat numele Meu ºi
te-am numit creºtinã, dupã numele Meu, prin cel trimis la tine
cu cãmãºuþã de botez, cu apã ºi cu Duhul Sfânt, ºi te-am
numit român, popor al þãrii Mele. ªi am vegheat peste tine la
bucurie ºi la durere ºi te-am pãzit ca sã fii ºi ca sã te am, cãci
Tatãl te-a dat Mie odatã cu naºterea Mea nãscându-te din

Mine. Povestea ta e frumoasã în cer, ºi iatã ce fac: vin cuvânt
pe pãmântul tãu ºi îþi scriu taina ta, ºi Mã fac carte în tine ºi
îþi scriu povestea Mea cu tine ºi te vestesc a Mea, ca sã audã
toate noroadele de pe pãmânt cã tu eºti împlinirea Mea întru
venirea Mea. 

Dar ai peste tine un nod, o, þara Mea, ºi vin sã-l iau de
peste tine. Ca în Ierusalim intru, pe cal alb intru ºi Mã fac
cuvânt peste tine, ºi prin cuvântul Meu lucrez ºi îþi rup legã-
tura de peste tine. Tu, pentru fãrãdelegile tale ai fost pusã sub
lege, cãci cel ce pãcãtuieºte, este pedepsit de lege. ªaptezeci
de sãptãmâni de ani sunt peste tine de când am pus peste tine
legãturã pentru fãrãdelegea ta, cãci scris este: «Dacã unul din
cetate pãcãtuieºte, toatã cetatea suferã fãrãdelegea». Iar
dupã patru sute nouã zeci de ani, cãci asta înseamnã cele
scrise în cartea lui Daniel despre cele ºaptezeci de sãptãmâni,
am venit la tine ºi am rostit peste tine sã dezleg nodul cel pus
peste tine de atâta timp, ºi auzind nu ai auzit, dar Eu am lu-
crat ºi am dezlegat nodul tãu. ªi acum vin ºi te vestesc ce am
fãcut Eu pentru tine, þara Mea, iubita Mea cea de sub cruce.
Am zidit o piatrã nouã, o vie nouã, o mlãdiþã nouã. O pietri-
cicã albã þi-am dat în dar, ºi pe ea am scris cu mâna Mea:
«Cuvântul lui Dumnezeu», ºi nimeni nu înþelege ce scrie pe
ea, «nimeni decât primitorul», precum scrie în Scripturi; ni-
meni decât poporul cuvântului Meu, în mijlocul cãruia M-am
fãcut carte pentru tine, þara Mea, ca sã te binecuvintez ºi sã te
ridic pic cu pic din þãrânã, dupã cum este scris cã «pe mulþi îi
voi scula din þãrâna pãmântului: pe unii, spre viaþã veºnicã
ºi pe unii spre judecatã veºnicã».

Am nãscut din cuvântul Meu un popor în tine, ºi din
tine Mi-am ales mireasã, þara Mea. Mi-am fãcut în tine bise-
ricã curatã, bisericã pe voia Mea, nu pe voia omului, cã rãu
Mã apasã fãrãdelegea din bisericã, ºi Eu aveam trebuinþã de
bisericã cu mãdulare întregi ºi sfinte, cu trup curat, care se
cheamã bisericã a Mea. Mi-am ridicat în tine popor curat, bi-
sericã vie, ca sã am cu ce lucra dezlegare peste tine. ªi acum
vin în mijlocul mulþimii din tine ºi Mã vestesc în mijlocul po-
porului cuvântului Meu, ºi te vestesc pe tine cã am venit sã te
ridic. Scoalã-te, îþi zic þie! Amin, amin, amin. 

Eu sunt Cel ce sunt, ºi stau în mijlocul tãu cu fiii cu-
vântului Meu, fii unºi de Mine, Arhiereul Tatãlui Savaot, aºe-
zat de-a dreapta scaunului mãririi în ceruri, cãci M-am adus
pe Mine Însumi jertfã înaintea Tatãlui aºa cum orice arhiereu
aduce jertfã pentru pãcatele lui ºi pentru cele ale poporului. ªi
iatã, sunt cu fiii cuvântului Meu în mijlocul tãu, þara Mea, ºi
iatã ce grãiesc Eu cu ei: 

Fiilor unºi, s-au scurs cei patru sute nouãzeci de ani,
s-au scurs ºaptezeci de sãptãmâni de ani de când s-a pus legã-
turã peste România ºi peste biserica din ea, cãci am avut aici
arhiereu dupã chipul ºi asemãnarea Mea, care a anatemizat fã-
rãdelegea pe care a vãzut-o fãcându-se, ºi apoi el a plecat la
Mine dupã ce a fost alungat de pe scaunul bisericii. Scris este:
«Cel ce nu iubeºte pe Dumnezeu, sã fie anatema». O, fãrãde-
legea a dat peste marginile ei, iar arhiereul Nifon a rostit cu-
vânt împotriva ei, ºi a rãmas legãtura aceasta. ªi acum Eu vin
sã rostesc trezire peste þara Mea ºi s-o scot de sub vina aceasta. 

Fiilor unºi, Eu voiesc prin voi sã lucrez, cã în voi bine-
voiesc ºi vã iubesc, cã ºi voi Mã iubiþi împlinind poruncile
Mele, cãci scris este: «Cel ce pãzeºte poruncile Mele, acela
este cel ce Mã iubeºte». În numele Meu, ridicaþi mâinile spre
Tatãl ºi rostiþi odatã cu Mine, Arhiereul cerului: 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se
rupe ºi se dezleagã cele legate peste România ca sã fie dezle-
gate ºi în cer ºi pe pãmânt. Amin. 
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În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se bi-
necuvinteazã þara românã cu binecuvântãrile cerului, cu bine-
cuvântãrile vãzduhului, cu binecuvântãrile pãmântului cel
ales de Dumnezeu, cu binecuvântãrile înãlþimilor cele veº-
nice, cu binecuvântãrile sânurilor cerului. Amin. Eu sunt Cel
ce sunt, ºi binecuvintez prin cuvânt venit cu norii: 

Se binecuvinteazã þara românã, cu darul credinþei sfin-
te, ºi prin credinþã sã se umple de darurile Mele cele veºnice,
cã vin cu veacul cel nou, cel fãrã de sfârºit, vin cu cerul ºi cu
pãmântul cel nou peste cele vechi, iar fãrãdelegea sã fie arun-
catã în foc, ºi omul sã se ridice spre cele binecuvântate ale
darurilor cereºti. Eu sunt Cel ce împac pe Tatãl cu omul. Eu
sunt Cel ce împac pe omul cel credincios cu Tatãl. Eu sunt
Cel ce sunt. Amin. 

Când Moise M-a întrebat ce sã-i spunã lui Israel când
se va duce la el sã-l scoatã din Egipt cu mâna Mea cea tare,
când el Mi-a spus: «Doamne, cine sã le spun cã eºti Tu?», Eu
i-am spus sã le spunã despre Mine cã: «Eu sunt Cel ce sunt».
Aºa vã spun ºi vouã, fii ai cuvântului Meu: Eu sunt Cel ce
sunt, Eu sunt Cel ce vã trimit, iar voi sunteþi trimiºii Mei, sun-
teþi darul Meu peste oamenii care vor crede în Mine prin voi.
Amin. 

Eu sunt venit cu norii ºi cu sfinþii ºi am cu Mine pe
arhiereul Meu, pe patriarhul Nifon, a toatã lumea. Eu sunt în
el, ºi el este în Mine, ºi din Mine rosteºte cuvânt din cuvânt
peste tine, þara Mea: 

– OO,Doamne, Dumnezeul celor vii, al lui
Avraam, Isaac ºi Iacov! O, Doamne, Dum-

nezeul celor vii din neamul român! Eu, român sunt trecut în
cer, cãci aici am avut ultima chemare, ºi Tu m-ai chemat sã
mã fac român ºi sã fiu numit sfânt de neamul român ºi de
toatã lumea cea credincioasã. 

O, Doamne, Arhiereule, Care stai de-a dreapta scaunu-
lui mãririi în ceruri! Au trecut peste România ºaptezeci de
sãptãmâni de ani pânã ce s-a împlinit numãrul anilor, iar spre
sfârºitul acestor ani Tu ai fãcut în România popor plãcut Þie,
ºi Te-ai fãcut cuvânt peste el. 

Ai intrat cu praznic de florii în cetatea de scaun a Ro-
mâniei, Doamne, ºi cu Tine sunt ºi eu între zecile de mii de
sfinþi cu care vii. Binecuvinteaz-o pe România ºi împlineºte
cu ea cer nou ºi pãmânt nou ºi cuvânt nou ºi Paºti nou, cã ai
popor nou în ea. Fiii cuvântului Tãu s-au rugat Þie aºa cum
s-a rugat proorocul Daniel pentru Ierusalim. Binecuvintez ºi
eu, în numele Tãu, pe fiii cuvântului Tãu, ca sã ºtie neamul
român cã ei sunt trimiºii Tãi pentru România. Ajut-o pe Ro-
mânia ºi dã-i darul credinþei sfinte, ºi prin credinþã sã facã
voia Ta ºi sã împlineascã Scripturile Tale cele de apoi, Doam-
ne, cã Tu în ea Te împlineºti cu venirea Ta, cãci vii venind, ºi
Te faci cuvânt peste ea ºi strãluceºti prin cuvânt, ºi ea strãlu-
ceºte sub lumina cuvântului Tãu, ºi cele profeþite pentru ea
vin peste ea. 

O, þarã a Domnului, scoalã-te ºi primeºte slava lui
Dumnezeu! Þie îþi zic: scoalã-te ºi înviazã, cã am venit cu
Domnul la tine ºi mã ating de creºtetul tãu ºi îþi rostesc bine-
cuvântare ºi dezleg de peste tine pe cele legate ca sã fie dez-
legate ºi în cer. S-a auzit la cer rugãciunea fiilor din grãdina
cuvântului Domnului, ºi vin cu Domnul ºi împlinesc binecu-
vântare peste tine. 

Iar Tu, Doamne, slãveºte-Te în poporul Tãu iubit întru
care ai binevoit. Amin. 

– OO,arhiereule, ceea ce tu ai legat în numele
Meu, legat a fost, ºi ceea ce tu dezlegi în

numele Meu, Eu dezleg ºi pun binecuvântare ºi sfinþenie
peste cele curãþate prin cuvânt. Amin. 

Iar voi, fiilor unºi peste vremea aceasta, ridicaþi încã o
datã mâinile ºi ziceþi odatã cu Mine: „Tatã, Îþi mulþumim cã
ne-ai ascultat“. Amin. 

Nu fiþi triºti cã nu vã binecuvinteazã nimeni pe pãmânt,
fiilor, cãci voi sunteþi binecuvântaþii Mei ºi ai Tatãlui Meu
Savaot. Nici pe Mine nu M-a binecuvântat pe pãmânt nimeni.
Toþi M-au blestemat ºi M-au dat spre suferinþã. Tu sã nu
aºtepþi binecuvântare de la oameni, Israele român, cã tu tre-
buie sã semeni cu Mine, fiule mic. Sã am ºi Eu pe cineva pe
pãmânt care sã semene cu Mine, cãci oamenii slavei deºarte
sunt prea mulþi pe pãmânt, prea mulþi domni sunt pe pãmânt,
iar Eu, Domnul, sunt micºorat de slava omului. 

Israele român, via Mea cea micã, via Mea cea nouã, via
Mea cea dulce, tu te-ai lãsat altoitã ºi M-ai cunoscut de Stã-
pân când am venit ca sã-Mi vãd rodul ºi sã Mi-l culeg. Ro-
deºte, tatã, prin darul credinþei. Binecuvântare din binecuvân-
tare sã dai. Ale Mele din ale Mele vã dau, ca sã aibã România
pe Dumnezeu. Amin. 

E zi de praznic de intrare în Ierusalim. Intru cu Ierusa-
limul cel ceresc în tine, þara Mea de nuntã, ºi nuntesc nuntã
de veac nou în tine cu poporul Meu mireasã, ºi tu Îmi eºti
nuntaºã, þara Mea. E zi de praznic de florii, ºi poporul Meu
cântã în tine cu ramuri de flori în mâini. Cuprinde-Mi mirea-
sa, þara Mea, ºi primeºte-Mã prin trimiºii Mei. Eu sunt în ei,
ºi ei în Mine. Pace þie! Pace þie! Pace þie! Binecuvântat este
Cel ce vine la tine întru numele Domnului. 

Pace þie, cetate a Târgoviºtei! Pace þie, ºi te bucurã, ºi
te fã Ierusalim nou înaintea Mea! Þie îþi zic: scoalã-te ºi în-
viazã ºi te fã iubire înaintea Mea! 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
scriu cu tine în Cartea Adevãrului, þara Mea, iubita Mea
Românie, þara Mea de nuntã, ºi tu vei fi, ºi vei strãluci de
slava Mea, cãci Eu sunt Cel ce sunt, ºi în tine binevoiesc.
Amin, amin, amin. 

7/20 aprilie 1997 

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Calinic de la Cernica 

Proorocie a sfântului Calinic de la Cernica despre Noul Ierusalim
ºi îndemnul lui cãtre preoþii ºi arhiereii bisericii. Domnul cheamã 

la cina cuvântului. Proorocie pentru învierea morþilor. 

EE u vin cu norii ºi Mã fac sãrbãtoare de cer nou ºi
de pãmânt nou peste tine, Ierusalime. Vin cu sãr-

bãtoare de sfinþi, ºi Îmi fac intrare cu cuvântul Meu în mij-
locul tãu, poporul Meu. Eu sunt, fiule mic. Eu sunt Fiul Tatã-
lui Savaot, Care M-a fãcut Mire pentru tine, Israele român,
mireasa Mea cea de apoi. Am cerul nuntaº la nunta Mea cu
tine, am sfinþii cerului în serbare cu tine pe pãmânt, cã ei me-
reu Îmi ziceau: «Pânã când, Doamne?».

Vin la tine cu Ierusalimul cel de sus, poporul Meu, ºi
Îmi împlinesc Scripturile cu tine, ºi taina Mea cu tine e mare,
cã mereu þi-am spus cã tot cerul a aºteptat sã te naºti tu din
cuvântul Meu ºi sã împlinesc cu tine venirea Mea cu sfinþii în
zeci de mii precum de la început s-a arãtat ºi s-a vestit prin
Scripturi. Vin Scripturile din cer, ºi se împlinesc spre vedere.
Vine Cuvântul lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi Se face cale pen-
tru cei din cer, pentru cei vii în vecii vecilor. Eu sunt Dumne-
zeul celor vii, ºi vin cu cei vii, vin venind cu zile de înviere,
vin cu cei vii. Amin. 
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O, Israele român, am cerul român cu Mine în venirea
Mea, ºi mare este taina ta pe pãmânt ºi în cer. Cerul român ºi
pãmântul român se unesc ºi fac dreptate sfinþilor, care au
cupele pline de rugãciuni pentru venirea Mea. Eu sunt Rãs-
cumpãrãtorul, Care vin. Eu sunt Izbãvitorul celor vii. Eu sunt
Mângâietorul, Duhul Adevãrului, Care vine din cer pe pã-
mânt ºi Se face cuvânt, ºi dinaintea Mea cerul ºi pãmântul se
trag în lãturi, iar cei tari la cerbice se ascund de faþa Mea, cã
scris este: «Când va veni Fiul Omului va mai afla credinþã pe
pãmânt?». 

Omul nu mai cautã credinþa, ºi cautã fãrãdelegea, ºi din
pricina fãrãdelegii credinþa ºi iubirea multora se va rãci ºi
s-a rãcit. Dar tu sã rabzi, poporul Meu, cãci cei ce vor rãbda
apucând capãtul rãbdãrii, aceia vor fi mântuiþii Mei ºi vor fi
trimiºii Mei care vestesc Evanghelia împãrãþiei cerurilor în
toatã lumea spre mãrturie, ºi scris este: «Atunci va veni sfâr-
ºitul, ºi soarele se va întuneca, ºi luna îºi va înceta lumina»,
ca sã Se arate Domnul, Luminã de ºapte ori strãlucitoare,
Domnul, Care trimite pe îngerii Sãi la cules.

O, poporul Meu, pe pãmânt nu mai vegheazã nimeni
întru venirea Mea. Peste tot e ca în vremea lui Noe. Toþi oa-
menii mãnâncã ºi beau ºi nuntesc nunta lor, ºi Eu vestesc îm-
pãrãþia cerurilor ºi trec cu barca Mea ºi strig la om sã vinã la
Mine, dar el nu vine, ca ºi în zilele lui Noe. Vin cu îngerii ºi
cu sfinþii sã-Mi culeg via. Cuvântul Meu este culegãtor peste
oameni, ºi oamenii, unul va fi luat, ºi altul va fi lãsat, cãci trec
peste pãmânt cu Evanghelia împãrãþiei cerurilor, ºi cine vo-
ieºte sã vinã dupã Mine sã nu stea sã-ºi facã hainã, cã-i dau
Eu hainã, numai sã vinã. Nu-þi cãuta haina, omule. Haina ta nu
e bunã, ci e bunã haina Mea. Vino gol, numai vino, cã hainã
îþi dau Eu. Cel ce dã sã-ºi caute haina când Eu strig, acela e
om semeþ, cãruia i se vede ruºinea, cãci haina ta, omule, nu-þi
poate acoperi ruºinea. Eu sunt Cel ce-Mi desfac haina ºi te iau
în ea ºi te învelesc când vii, ºi îþi acopãr ruºinea, ºi te iert, ºi te
spãl, ºi te nasc din nou, te nasc din cer prin cuvântul Meu cel
nou, prin propovãduire, omule, cã scris este: «Cine poate sã
creadã fãrã propovãduire?». 

Vin cu veºmânt nou peste România, vin cu zile cereºti
peste ea, cã Eu am luat-o pe ea în mantia Mea ºi i-am învelit
ruºinea, cãci s-au împlinit zilele, ºi fãrãdelegea a dat peste
margini ºi pãcatul s-a pecetluit ºi dreptatea a venit, ºi Sfântul
Sfinþilor Se face cuvânt peste pãmânt, ºi cei înþelepþi lumi-
neazã ca strãlucirea cerului, învãþând pe mulþi calea cea
dreaptã. Amin. 

O, þara Mea, þara Mea de nuntã, þarã a mândriei Mele!
Eu am avut în tine stele cereºti, care strãlucesc în vecii veci-
lor. Am avut în tine sfinþi prin care am împlinit Scriptura, ºi
tu nu ºtii, dar Eu Mã fac cuvânt în tine ºi îþi despecetluiesc
tainele Mele cu tine ºi îþi desfac fântânile ca sã bei din ele ºi
sã te însãnãtoºeºti la minte ºi la inimã, ºi tu sã iei pe tine haina
Mea ºi sã auzi cuvântul Meu ºi sã crezi cã Eu sunt, ºi sã nu
faci ca în vremea lui Noe. 

O, þara Mea de nuntã, vin pe cal alb la tine, ºi oºti din
cer vin cu Mine, cãlare pe cai albi. Vin cu sfinþii tãi, þara Mea.
Vin sã lucrez duh de viaþã peste tine ºi sã te fac sã înþelegi
taina ta, care este scrisã în Scripturi. Este scris în Scripturi de
Israel, ºi este scris de tine în Scripturi, ºi tu nu înþelegi, þara
Mea. Ai cãzut din înþelepciune ºi nu înþelegi, dar vin cu sfinþii
tãi, ºi îi fac peste tine cuvânt din cuvânt, ºi vorbesc româneºte
cu tine, ºi am cu Mine sfinþi români, ºi vin ºi te pãstoresc cu
toiag român, ca sã Mã cunoºti, cã Eu nu vin necunoscut la
tine. Eu niciodatã n-am lucrat necunoscut de om. Am venit în

chip cunoscut ºi am lucrat peste cei credincioºi, iar peste cei
necredincioºi am lucrat tainic. Dar acum vin, ºi ies din tainã,
ºi îþi fac cunoscutã taina Mea, prin cei cunoscuþi din tine, þara
Mea. 

M-am fãcut peste tine zi de înviere, zi de iubire, zi de
împãcare, þara Mea. Vin cu zile cereºti peste tine ºi îþi iert
fãrãdelegea ºi te ridic din þãrânã ºi te slãvesc ca pe þara Mea
înaintea oamenilor, ºi prin tine voiesc sã-Mi trezesc ºi pe po-
porul Meu Israel, cel care nu M-a cunoscut cã am venit de la
Tatãl prin Fecioarã aºa cum era scris în Scripturile Mele cele
din vreme rostite. Vin cu sfinþii tãi, þara Mea. Vin cu arhierei
luaþi din tine ºi ridicaþi de Mine pentru tine. Am venit la tine
cu praznic de florii ºi þi-am adus pe arhiereul tãu Nifon, ºi el,
ca un sfânt român, te-a ridicat pe tine înaintea Mea, cãci s-au
împlinit zilele, þara Mea. Am venit ºi am fãcut în tine serbare
de împãcare, act de împãcare între tine ºi Mine, cã ºi azi am
ridicat din tine arhiereu martor, care a ridicat înaintea Mea
bisericã curatã, bisericã dupã voia Mea, ca prin ea sã rostesc
peste tine binecuvântare, þara Mea. Dar azi zilele sunt grele,
ºi puþin ajutor primesc cei ce sunt trimiºii Mei prin care Îmi
întocmesc planul peste pãmânt. 

Am avut ºi azi arhiereu uns de Mine, dar necredinþa
celor mari ºi tari prin puterea lor Mi l-au strivit. Dar Eu sunt
Cel ce pot sã ridic din þãrânã pe cel slab, cãci biserica Mea
cea vie mãrturiseºte înaintea Mea faptele Mele din mijlocul
ei, ºi urechea Mea ia aminte. Am în tine arhiereu care a îm-
plinit planul Meu ºi a pus înaintea Mea bisericã dupã voia
Mea, ºi cele aºezate stau înaintea Mea pentru tine, þara Mea,
ºi am fãcut act ceresc între Mine ºi tine ºi l-am scris în Cartea
Adevãrului. M-am scris cu tine în Cartea Adevãrului, þara
Mea, ºi tu vei fi iubitã de mulþi, ºi pe toate cele bune peste
tine le lucrez Eu prin poporul Meu luat din tine.

Vin cu sfinþii tãi la tine, þara Mea. Vin cu serbare de
arhierei sfinþi, luaþi din tine. Vin cu ierarhul Calinic Cernica-
nul, care este viu. Vin sã-þi despecetluiesc tainele Mele cele
din tine, cãci tu eºti pãmântul Meu cel ales din nou, pãmântul
Meu cel nou, cãci Israel nu Mi-a dat sãlaº, ºi Eu Mi-am fãcut
din tine pãmânt nou ºi cer nou ºi vin cu cerul tãu de sfinþi ºi
lucrez peste tine. Sfinþii tãi se fac cuvânt peste tine ºi îþi
despecetluiesc tainele Mele cu tine, þara Mea cea nouã, cãci
am încheiat în tine un legãmânt nou, un legãmânt de iubire ca
sã te aleg ºi ca sã te scriu a Mea. Eu sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu în mijlocul tãu. Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt cu tine, ºi
vin cu sfinþii tãi ºi îi fac peste tine cuvânt din cuvântul Meu,
cã am grãit cu ei pe pãmântul tãu aºa cum am grãit cu Daniel
în vremea lui Israel. Amin. 

– VV ii, Doamne, vii cu sfinþii Tãi. Amin. Vii
grãind, ºi sfinþii Tãi grãiesc din Tine, loca-

ºul sfinþilor, Doamne. Sfinþii Tãi se fac cuvânt din Tine, ºi se
fac luminã peste România, þara sfinþilor ei, þara sfinþilor,
Doamne. Toþi sfinþii au luat vestea cea nouã, Doamne, ºi sfin-
þii români sunt iubiþi de tot cerul sfânt, pentru cã Tu o ai pe
România în planul Scripturilor Tale, ºi ai încheiat cu ea legã-
mânt ºi Te-ai fãcut cuvânt peste ea ºi sufli înviere peste ea ºi
peste multe noroade care vor lua din ea lumina Ta. 

Eu am fost proorocul Tãu ºi am vestit vremea Româ-
niei ºi am vestit biserica Ta de nou Ierusalim peste ea. Am
profeþit vremea pãcii Tale ºi am pecetluit prin cuvânt anul
ieºirii spre lume a cuvântului Tãu, Doamne, anul în care cei
mici ai Tãi Þi-au ridicat pe pãmânt bisericã nouã de nou Ieru-
salim, piatrã nouã de început nou peste cele vechi, la cuvân-
tul Tãu, la porunca Ta, Doamne, ºi oamenii încã nu înþeleg
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taina lucrãrii cuvântului Tãu în România, taina Ta cu trâmbiþa
Ta, cu Verginica, trâmbiþa Ta, Doamne. Dar vin eu ºi spun cã
în ziua când Tu ai coborât cuvântul Tãu în ea, eu am strigat
din mormânt ca sã audã cei ce dorm ºi sã se scoale aºa cum
m-am sculat eu la glasul Tãu când Þi-ai început lucrarea
cuvântului Tãu în România, Doamne. 

Eu am profeþit, în vremea trupului meu lucrarea Ta de
nou Ierusalim ºi sfârºitul cel rãu ºi începutul cel nou, iar în
anul 1955 când ai început sã Te faci cuvânt în România, eu
am cuvântat din mormânt ºi am strigat sã fiu scos, cãci am
auzit cuvântul Tãu în mijlocul României, þara întoarcerii Tale,
ºi s-a împlinit Scriptura Ta care spune cã «Cei din mormânt
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, ºi se vor scula», ºi m-am
ridicat ºi m-am fãcut sfântul românilor ca sã se roage românii
la mine sã mijlocesc la Tine pentru români. Dar acum mijlo-
cesc din cer, din partea Ta peste români, ca sã audã ºi sã
creadã ei cuvântul Tãu, aºa cum l-am auzit eu din mormânt ºi
am ieºit deasupra ca sã ajut pe oameni. Vin din cer cu Tine ºi
mã fac cuvânt din Tine peste români, peste neamul meu, ºi îi
spun cã aceasta este lucrarea cuvântului Tãu prin care Tu
binevoieºti cu poporul cuvântului Tãu care stã martor înain-
tea Ta, Doamne, cã nu prin puterea, nici prin tãria lui stã
martor Þie acest popor micuþ, ci prin harul Tãu stã, Doamne,
ºi românii vor lua duh de viaþã ºi se vor face fii ai lui Dum-
nezeu, nãscuþi de sus, din cuvântul Tãu, nãscuþi la credinþa lor
în cuvântul Tãu care vine cu norii, precum este scris. 

O, neamul meu român, þie îþi zic: crede tu în cuvântul
lui Dumnezeu care vine la tine pe nori. Eu am profeþit în
vremea trupului meu pacea lui Dumnezeu care va veni peste
pãmânt. Cuvântul acesta este împlinirea profeþiei mele, dar
oamenii cei mari au ascuns cuvintele mele, ºi iatã, ele se ade-
veresc ºi se împlinesc ºi ies de sub obroc. Amin. 

O, preoþi ºi arhierei ai bisericii, eu multe ºi bune sfaturi
am lãsat ucenicilor mei, spre viaþã veºnicã. Vã spun ºi vouã,
ºi din cer vã spun: credeþi ºi voi în lucrarea cuvântului lui
Dumnezeu Care vine cu norii. Ridicaþi glas din inimi ºi stri-
gaþi la Dumnezeu sã vã dea darul credinþei sfinte. Nu faceþi
ca iudeii care nu L-au crezut pe Domnul Iisus Hristos când a
venit din cer la ei. Faceþi ca mine, credeþi ca mine, cã am ri-
dicat glas dintre cei din morminte odatã cu începutul cuvân-
tului lui Dumnezeu în România în anul 1955. Sculaþi-vã ºi
credeþi, ºi desfaceþi lanþurile pe care le-aþi pus peste arhiereul
cel uns prin cuvânt, cã v-aþi pus lanþuri peste voi, nu peste el.
Voi l-aþi pus sã se lepede de cuvântul lui Dumnezeu pe cel ce
credea. Dacã voi nu vreþi, dacã voi nu credeþi, lãsaþi pe Ro-
mânia sã se ridice spre Dumnezeu Cuvântul, cã e þara Dom-
nului, ºi eu aºa am spus cât am fost în trup, ºi iubind pe Dum-
nezeu am spus. 

Sculaþi-vã, voi, arhierei ºi preoþi ºi ridicaþi-l pe cel uns
peste voi ºi peste România. Dacã voi nu vreþi, dacã voi nu
credeþi, lãsaþi credinþa sã se aºeze înaintea lui Dumnezeu, ca
sã gãseascã Domnul credinþã în cuvântul Sãu, care vine cu
norii. Ungerea se face prin Cuvântul lui Dumnezeu, Care vine
de sus, descoperind voia lui Dumnezeu, iar arhiereul care a
ridicat biserica lui Hristos în vremea aceasta de strâmtorare,
este uns de Cuvântul lui Dumnezeu, este uns peste voi ºi pes-
te România, ºi voi l-aþi pus sã se lepede de Dumnezeu Cuvân-
tul. Dar Domnul a luat de peste România toate apãsãrile, ºi ea
va învia. Înviaþi ºi voi, ºi îndreptaþi-vã viaþa uitându-vã în
viaþa mea, cãci eu am fost mai înainte de voi, ºi voi ziceþi cã
ascultaþi de pãrinþii cei sfinþi. Ascultaþi cuvântul meu. Daþi
libertate credinþei în Dumnezeu ºi în cuvântul lui Dumnezeu.

Faceþi cale cuvântului lui Dumnezeu peste noroade, cã vine
Domnul ºi vã gãseºte cu talantul pus sub obroc. Domnul Se
face cunoscut prin sfinþii Sãi. El nu vine în chip necunoscut,
iar eu sunt din români. Învãþaþi ce înseamnã rugãciunea spre
cer, rugãciunea care rodeºte. Nu-i mai faceþi eretici ºi rãtãciþi
pe fiii grãdinii Cuvântului lui Dumnezeu. Ei sunt fii unºi de
cer. Nu ridicaþi mâna ºi glasul asupra aºezãrii lui Dumnezeu. 

O, arhiereule de Târgoviºte, de ce-ai fãcut tu întuneric
în calea cuvântului cel din cer? Necredinþa ta mãrturiseºte
faptele tale. Scoalã-te spre credinþã, cã a venit Domnul spre
tine când ai venit arhiereu în cetatea aceasta ºi tu nu L-ai cre-
zut pe Dumnezeu, Care venise sã te întâmpine cu darul cel
nou, dat bisericii ortodoxe, cu pietricica cea albã, despre care
scrie în Scripturi, ºi tu te-ai ascuns sub necredinþã ca sã nu þi
se vadã faptele cele rele. Scoalã-te spre sfinþenie, cã preotul
ºi arhiereul trebuie sã fie sfânt ca sã fie de folos turmei. Pe cel
curat ºi drept l-ai pus sub vinã, ºi pe tine care superi pe Dum-
nezeu te-ai pus în loc drept. Vin ºi te îndemn ca pe un frate:
trezeºte-te ºi uitã-te în cuvântul lui Dumnezeu ºi vei vedea în
el râul vieþii, care curge din templul cerului peste pãmânt ca
sã facã mântuire. Dacã-L cunoºti pe Dumnezeu, dã-I Lui viaþã,
cãci El este viaþa, El ºi nu tu. Nu El e prin tine, ci tu eºti prin
El dacã eºti, dacã vrei. Trezeºte-te, cãci Cuvântul este Dum-
nezeu din Dumnezeu. Amin. 

O, preoþi ºi arhierei de azi, ce faceþi voi? Ce daþi voi
oamenilor? Citiþi în cuvintele mele cã eu aºa am spus: „Cel
ce voieºte sã pomeneascã fãrã de bani sufletul meu înaintea
lui Dumnezeu, acela sã fie singur pomenit întru împãrãþia ce-
rurilor. Iar cel ce va voi platã pentru pomenire, îl rog pe unul
ca acela sã nu mã pomeneascã pe mine, cel sãrac“. Grãiesc
vouã din cerul sfinþilor români: daþi-vã lui Dumnezeu ºi oa-
menilor. Sfinþiþi-vã viaþa. Luaþi în voi frica de Dumnezeu, cã
peste tot numai altare pângãrite strigã la Dumnezeu: «Pânã
când, Doamne?», strigã prin glasul celor ce aºteaptã din fie-
care loc învierea. Sfinþiþi-vã viaþa, iar dacã nu voiþi, lãsaþi pe
Dumnezeu sã pãstoreascã din cer, cã aºa zice Domnul în
Scripturi: «Eu Însumi voi purta grijã de oile Mele ºi le voi
cerceta».

Iar Tu, Doamne Cuvinte, trezeºte-i din somn pe cei ce
dorm ºi paºte-Þi turma, Doamne, ºi dã-i cuvântul Tãu, cãci
Tu eºti trup ºi cuvânt în bisericã. Tu eºti Cel ce grãieºti peste
România ºi Te vesteºti venind cu norii. Amin. 

– OOOO,arhiereul Meu Calinic! O, sobor de arhie-
rei care serbaþi pe ierarhul Calinic! Bine-

cuvântaþi din Mine pe fiii grãdiniþei cuvântului Meu, ca sã
aibã ei sã dea peste þara Mea.

– OOOO,Doamne, binecuvântãm arhiereºte din
Tine, Arhiereul Cel mare, Care stai de-a

dreapta scaunului mãririi în ceruri. Binecuvântaþi sã fiþi voi,
cei unºi peste vremea aceasta, ºi zile noi de serbare sã daþi lui
Dumnezeu, slãvindu-L pe Domnul slavei. Domnul sã vã bi-
necuvinteze pe voi cu toate binecuvântãrile Lui. Suflaþi Duh
Sfânt peste mulþimi. Cereþi darul credinþei peste oameni, ºi
din darul credinþei sã se nascã darul pocãinþei ºi al iubirii de
Dumnezeu. Cereþi, ºi veþi primi, cã noi, sfinþii cerului, lucrãm
cu voi pentru Domnul ºi pentru voi, ºi cu voi peste pãmânt.
Amin. 

– OOOO,Israele al cuvântului Meu, Eu sunt Domnul
Dumnezeul tãu. Te mângâi cu sfinþii, te

bucur cu slava cuvântului Meu ºi Mã fac cort pentru tine aºa
cum tu te faci pentru Mine. 

O, Israele, Mi-e dor de odihna Mea, fiule mic. O, Israe-
le, Mi-e dor sã-l fac pe om odihnã Mie. O, Israele, ajutã-Mã
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sã-Mi împlinesc dorul, cã numai tu Mã ajuþi pe Mine. Tot
omul face pentru el ºi pentru binele lui, dar tu faci pentru Mi-
ne, ºi Eu pentru tine. Eu pentru asta l-am fãcut pe om, dar
omul cãzut a pierdut înþelepciunea Mea din el.

O, Israele român, Mã vestesc cu tine, cã tu eºti poporul
Meu cel micuþ, ºi Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu. Ferice þie
cã M-ai primit întru a doua Mea venire, cãci vin cuvânt peste
pãmânt, ºi tu Îmi eºti iesle, ºi îþi voi plãti pe veci, ºi voi cina
cu tine, ºi tu cu Mine, ºi voi fi vãzut cu tine, ºi tu cu Mine,
Israele român, poporul Meu iubit. 

Mã þin dupã voi ºi cu voi, fiilor unºi, ca sã puteþi voi în
lucrarea Mea cu voi peste lume, ºi mulþi vor înþelege tot mai
bine împlinirea Scripturilor care se împlinesc prin cuvânt
nou, rostit de Mine, Cuvântul Tatãlui, trimis pe pãmânt. 

Eu sunt Domnul celor vii, ºi am adus dintre cei vii pe
arhiereul Calinic românul ca sã grãiascã din Mine cuvânt
peste români ºi peste bisericã ºi sã-i ajute sã creadã pe cei ce
cred. Dar pentru cei necredincioºi, chiar dacã se ridicã cineva
dintre morþi, le este greu acestora sã creadã în lucrãrile lui
Dumnezeu care-ºi iau chip vãzut peste pãmânt. 

Iatã ce rostesc Eu: încurce-se limbile oamenilor, iar cei
credincioºi sã iasã ca Avraam din încurcãtura limbilor de pe
pãmânt ºi sã vinã dupã Mine, cãci Eu am poruncit îngerilor
Mei sã iasã la cules ºi sã adune la cina Mea pe cei ce vor cre-
de, pe toþi cei din cele patru vânturi, de la marginile cerului
pânã la celelalte margini. Sã vinã dupã Mine omul credincios
ºi sã facã voia Mea cea sfântã ºi aºa sã vinã. Amin. 

Voi, oamenilor, care luaþi din praznicul cuvântului
Meu, împliniþi-vã întru Mine, cãci scris este: «Sã se cerceteze
omul pe sine, ºi aºa sã ia din cina Mea». Înviaþi, voi, oase us-
cate, cã omul care nu trãieºte pe voia Mea ºi cu Mine în el
trup ºi cuvânt, acela este os uscat înaintea Mea. Veniþi la cina
cuvântului Meu, cã vin cuvânt peste pãmânt, ºi cu Mine vin
sfinþii cerului la cina cuvântului Meu. Cereþi voia Mea în voi,
fii ai oamenilor. Cereþi, ºi vã faceþi fii ai lui Dumnezeu, cã fiii
oamenilor mãnâncã ºi beau, se însoarã ºi se mãritã ca în vre-
mea lui Noe. Scris este: «Fecioara se îngrijeºte sã placã lui
Dumnezeu, ºi cea mãritatã se îngrijeºte sã placã bãrbatului,
sã placã oamenilor». Suflu peste voi duhul ºi darul sfinþeniei,
o, oamenilor. Luaþi, ºi vã sfinþiþi, cãci scris este: «Fiþi sfinþi,
cãci Eu sunt sfânt. Fiþi ca Mine!». Amin.

Iar tu, poporul Meu la care vin cuvânt, aºeazã-te mân-
gâiere înaintea Mea ºi aratã la toþi cei ce se uitã la tine ca sã
te vadã, aratã-Mã pe Mine trãind în tine ºi sãrbãtorind în tine,
cã oamenii nu ºtiu ce sã facã cu sãrbãtorile creºtineºti pe
pãmânt. 

Se serbeazã pe pãmânt sãrbãtoarea patimilor Mele, dar
aceste patimi numai de Mine au fost serbate. Eu le-am suferit,
Eu le-am serbat, ºi cu dragoste le-am purtat pentru omul cel
cãzut din Dumnezeu. Nimeni nu ºtie sã sãrbãtoreascã pe
Dumnezeu întru serbãri creºtineºti. Slava deºartã s-a bãgat în
rugãciunea bisericii ºi slava omului umbreºte slava lui Dum-
nezeu ºi nimeni nu ºtie sã serbeze amintirea patimilor Mele ºi
a învierii Mele, dar cel ce este mort pentru lume ºi viu pentru
Mine, acela ºtie ce este sãrbãtoarea Mea pentru el. Omul
lumesc aºteaptã ziua amintirii învierii Mele, aºteaptã cu mân-
cãri ºi cu bãuturi ºi cu haine noi, lumeºti, nu cu pocãinþã, nu
cu sfinþenie de duh ºi de suflet ºi de trup. 

O, nimeni nu mai ºtie sã serbeze sãrbãtorile creºtineºti
pe pãmânt, cãci slava deºartã a intrat în locul sfânt, ºi cuvân-
tul Meu e micºorat de slava omului care stã în numele Meu
înaintea oamenilor. Dar tu, poporul Meu, tu sã fii sãrbãtoarea
Mea ºi sã sãrbãtoresc Eu în tine ºi sã Mã odihnesc în tine, fiu-

le al cuvântului Meu, ºi sã fiu viu în duhul ºi în trupul tãu ºi
sã serbãm praznic de îngeri zi ºi noapte ºi sã sfinþim pãmân-
tul ºi sã-l unim cu cerul, fiule. 

Binecuvântat sã fii tu, cel ce Mã cobori din Tatãl pe pã-
mânt, poporul Meu. Te binecuvintez cu zi de înviere, Israele
scump, ºi te numesc zi de înviere înaintea Mea. Îþi voi da zile
calde. Zile cu soare ºi serbãri cereºti vor fi cu tine, dar cere
sã-þi dau, cã Mi-e dor de glasul tãu ca sã se întâmpine cu gla-
sul Meu ºi sã ne întâlnim pe cale unul cu altul, cer nou ºi pã-
mânt nou, cei de sus cu cei de jos în unire cereascã. Amin. 

Mergi, Israele, în mijlocul mulþimilor ºi slãveºte-Mã
pe Mine ºi dã oamenilor calea Mea. Pãstreazã-te curat. Ai
grijã de hãinuþã, fiule scump. Ai grijã de ascultare, ai grijã de
Mine în tine, copilul Meu cel mic. Fii atent sã ºtii sã ai cu tine
bucurie cereascã întru umilinþa inimii. Fii atent la toate cuvin-
tele Mele ºi nimic sã nu uiþi, Israele, cã tu eºti poporul Meu
ºi ai pe Dumnezeu de Tatã. 

Mergi, Israele, în mijlocul mulþimilor, cã tu eºti trimi-
sul Meu. Mergi cu ascultare ºi nu fã de la tine. Mergi cu
Mine, mergi cu ascultare, Israele. Mergi, poporul Meu! Amin. 

Israele, Israele, sã fii, fiule, bucuria Mea, sã fii învierea
Mea, sã fii veºnicia Mea întru tine, ca sã fiu Eu veºnicia ta,
mãi fiule Israele. O, Israele, mlãdiþa Mea cea nouã, mergi, ºi
Mã vesteºte cã vin. 

O, Israele, vie cu vin bun, cântã! Cântã-L pe Fiul lui
Dumnezeu, Care vine cu norii! Cântã-L ºi vesteºte-L cã vine
ºi stai întru întâmpinarea Mea, Ierusalime, popor al învierii
Mele, popor al iubirii Mele. Eu sunt cu norii slavei Mele ºi
stau deasupra ta mereu. Eu sunt cu tine, Ierusalime nou.
Amin, amin, amin. 

11/24 aprilie 1997

Praznicul Învierii Domnului 

Numai ucenicii L-au vãzut pe Domnul dupã învierea Sa. Lumea
serbeazã pãgâneºte Învierea Domnului. Domnul aºteaptã sã spunã:
omul a înviat! Poporul Noului Ierusalim vesteºte mulþimilor 

cuvântul Domnului. 

EE sãrbãtoare în tine, Ierusalime. E sãrbãtoare de
înviere, poporul Meu. Învierea Mea dintre morþi

a lãsat zi de sãrbãtoare veºnicã pentru creºtini. O, popor creº-
tin, Eu sunt Domnul învierii ºi vin la tine cu salutul zilei de
azi: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu sunt
Domnul Cel înviat, ºi Mã bucur cu tine, Ierusalime de pe pã-
mânt. Eu sunt, ºi vã spun ºi vouã, fiilor: bucuraþi-vã! Amin.
Bucuraþi-vã, cãci voi ºtiþi sã vã bucuraþi cu sãrbãtoare ce-
reascã peste voi, cu pocãinþã peste voi ºi cu bucurie sfântã
între voi. 

Eu, Domnul învierii, am vorbit mironosiþelor ºi uceni-
cilor Mei dupã ce am înviat. Eu, Domnul Cel înviat, grãiesc
ºi cu tine în sãrbãtoare de înviere, poporul Meu creºtin,
poporul Meu credincios. O, cu cine am vorbit Eu dupã învie-
re? Cui M-am arãtat Eu dupã ce am înviat? M-am arãtat celor
ce crezuserã în Mine, celor ce umblaserã cu Mine pânã în
vremea patimilor Mele ºi în vremea patimilor Mele. Lumii nu
M-am arãtat. Ierusalime iubit, fii atent ce grãiesc Eu þie azi:
lumii nu M-am arãtat înviat. M-am arãtat celor ce aveau pu-
terea sã creadã ºi celor ce aveau curajul sã Mã mãrturiseascã
lumii, ca sã se aºeze peste veacuri mãrturisirea învierii Mele
dintre morþi. 

Necredinþa este moarte, ºi Eu am spus: «Cel ce crede
în Mine nu va gusta moartea niciodatã», iar cel ce nu crede
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în Mine stã în necredinþã. Omul nu se mai saturã de necre-
dinþã, dar fericit este cel credincios, cã acela este întru Mine,
Cel Viu, ºi Eu sunt întru el. 

O, poporul Meu creºtin, omul de pe pãmânt nu se mai
saturã de necredinþã, iar Eu sunt cu cei ce cred în Mine ºi Mã
arãt lor ºi grãiesc lor, aºa cum am fãcut acum douã mii de ani
în ziua învierii Mele ºi dupã aceea mereu peste cei credin-
cioºi. Omul crede în învierea Mea, ºi pentru ea îºi face sãrbã-
toare lui, nu Mie, Celui înviat. Oamenii se adunã în sãrbãtoa-
re de înviere a Mea ºi ciocnesc pahare cu bãuturi ameþitoare
ºi ucid pãsãri ºi animale în sãptãmâna patimilor Mele ºi fac
mâncãruri de multe feluri ºi fac bunãtãþi pãgâneºti ºi zic cã
sunt obiceiuri creºtineºti ºi, mâncând ºi bând ºi desfãtându-se
cu trupul, se sãrbãtoresc pe ei, nu pe Mine. Pe Mine numai
creºtinii ºtiu sã Mã sãrbãtoreascã.

O, poporul Meu, nu sunt obiceiuri creºtineºti aceste
obiceiuri care sunt serbate de oameni în amintirea învierii
Mele. Dar ce sunt aceste obiceiuri? Ele sunt obiceiuri pãgâ-
neºti, pe care pãgânii le serbau împotriva amintirii zilei Mele
de înviere. Creºtinii nu serbau cu mâncãri ºi cu bãuturi ºi cu
desfãtãri. Ei serbau cu zile de umilinþã sfântã, de bucurie
sfântã ºi adevãratã, de mângâiere sfântã peste ei, ºi nu-ºi pre-
gãteau mâncãri ºi pofte. Ei îºi pregãteau sufletul ºi trupul pen-
tru Mine, ºi se bucurau cereºte pe pãmânt. Pãgânii nesocoteau
amintirea zilei Mele de înviere, serbând învierea Mea în pof-
te, în mâncãruri pãgâneºti ºi în obiceiuri trupeºti ca ºi azi, po-
porul Meu, cã pãgânii sunt cei ce nu trãiesc creºtineºte înain-
tea Mea. Iar cei ce trãiesc cum i-am învãþat Eu, aceia se nu-
mesc creºtini dupã numele Meu cel din cer. Eu la ucenicii
Mei nu le-am spus sã se aºeze la mâncat ºi la bãut în ziua
învierii Mele, ci le-am spus aºa: «Datu-Mi-s-a toatã puterea
în cer ºi pe pãmânt, ºi vã dau ºi vouã putere sã mergeþi ºi,
mergând, sã învãþaþi toate neamurile botezându-le în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh ºi învãþându-le sã
pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã sã le pãziþi; ºi iatã,
Eu cu voi sunt în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului. Cel
ce va crede ºi se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va cre-
de se va osândi. Cei ce vor crede, demoni vor scoate din oa-
meni, în limbi noi vor grãi, ºerpi vor lua în mâini ºi nu-i vor
vãtãma, bolnavi vor scula din pat, punând mâinile peste ei ca
sã-i facã sãnãtoºi în numele Meu». Aºa le-am spus Eu dupã
învierea Mea celor credincioºi, ºi aceºtia sunt creºtinii, iar cei
ce mãnâncã ºi beau ºi se desfatã în ziua învierii Mele, aceia
sunt cei ce slujesc trupului ºi poftelor trupului ºi obiceiurilor
pãgâneºti. 

Am spus ucenicilor Mei cei de atunci: «Pãziþi toate
câte v-am poruncit vouã, ºi iatã, Eu sunt cu voi în toate zilele,
pânã la sfârºitul veacului». O, poporul Meu creºtin, poporul
Meu Israel, am ajuns cu tine sfârºitul veacului omului, ºi tu
eºti ucenicul Meu cel de azi, poporul Meu de ucenici, ºi grã-
iesc þie aºa cum grãiam celor de atunci ºi le spuneam: «Sunt
cu voi pânã la sfârºit». Eu dupã patruzeci de zile M-am suit
la Tatãl ca sã Mã aºez de-a dreapta Lui, dar am spus cã sunt
cu ai Mei pânã la sfârºitul timpului. 

Nu se potriveºte sãrbãtoarea învierii Mele, nu se potri-
veºte la lume, cã lumea se serbeazã pe ea, nu pe Mine. Lumea
îºi serbeazã împãtimirea ei ºi bucuria ei împãtimitã de cele
ale trupului, cãci ce este din trup, trup este ºi slujeºte trupu-
lui, dar ce este din Mine, Duh este ºi slujeºte Duhului Sfânt,
din Care este nãscut. 

M-am uitat în toate locaºurile de închinare de pe pã-
mânt, cãci Eu sunt pretutindeni. M-am uitat în sãptãmâna pa-

timilor Mele. Se duceau mamele cu copiii la împãrtãºit, ºi
scris este: «Sã nu te rogi lui Dumnezeu cu capul descoperit
dacã eºti parte femeiascã». Dar se duc la împãrtãºanie fete
mici ºi mai mari cu capetele descoperite, cu îmbrãcãminte
bãrbãteascã, fãrã zi de post, fãrã haina sufletului, fãrã haine
creºtineºti se duc; se duc râzând, se duc gândindu-se la lucruri
fãrã de viaþã, cã n-are cine-i învãþa ce este viaþa ca sã fie co-
pilul aºa cum am fost Eu cât am fost copilaº, ºi apoi mai mã-
riºor, ºi apoi la vârsta patimilor Mele pentru lumea cea fãrã de
viaþã. Numai de plâns este pentru lume, numai de plâns. Chiar
ºi lumea care are obiceiul sã meargã la bisericã, numai de
plâns e pentru lume, numai de plâns. Lumea râde în ziua ser-
bãrii învierii Mele, râde ºi petrece ºi nu se umileºte pentru ce-
le ce am suferit Eu pentru ea. Omul n-ar trebui sã râdã. Omul
ar trebui sã se întoarcã la viaþa Mea ca sã ºtie ce are de fãcut. 

Omule, Mã fac cuvânt peste pãmânt. Vin cuvânt din
cer ºi te strig, omule. Eu sunt Cel ce l-am fãcut pe omul cel
dintâi, ºi l-am fãcut sã aibã viaþã veºnicã, ºi el s-a luat dupã
pofta lui ºi ºi-a pierdut înþelepciunea cea sfântã ºi ºi-a dobân-
dit înþelepciunea care vine de la trup, ºi a rãmas omul trup pâ-
nã astãzi, ºi înþelepciunea cea trupeascã l-a coborât pe om din
slava pe care i-o dãdusem Eu la facerea lui, ºi omul a ajuns
mai prejos decât celelalte vietãþi. Dar vin sã-l strig pe om.

Omule, stau cu cerul cel plin de îngeri ºi de sfinþi dea-
supra ta, ºi Mã uit pe pãmânt. Omule, nu þi-e dor de cer? nu
þi-e dor de viaþã? nu þi-e dor de înviere, omule? Când pot sã
salut Eu pe cei din cer aºa cum tu omule, saluþi pe pãmânt
omul ºi spui: Hristos a înviat!? Când pot sã salut ºi Eu pe
cei din cer, ºi sã le spun: Omul a înviat! Omul a înviat! Omul
a înviat! iar cei din cer sã-Mi rãspundã: Adevãrat, omul a
înviat!? 

Omule, l-am învãþat mereu pe poporul cuvântului Meu,
ºi din cuvântul Meu te-am învãþat ºi pe tine, cã Eu am dat pu-
tere fiilor cuvântului Meu sã înmulþeascã aceastã pâine ºi sã
te hrãneascã cu pâine din cer, omule flãmând de cele vii ºi
veºnice. Vino ºi ia pâine din cer, vino ºi ia cuvânt ºi te uitã în
el ºi învaþã ce este viaþa ta cea veºnicã, omule cãzut din Dum-
nezeu. Vino ºi ia înviere! Amin. 

Omule, întoarce-te acasã! La casa sufletului tãu în-
toarce-te, la Mine întoarce-te, cã am suflat duh din Duhul
Meu când l-am zidit pe om la început, ºi l-am fãcut dupã ase-
mãnarea Mea ºi dupã chipul Meu, cãci Tatãl prin Mine le-a
fãcut pe toate câte le-a fãcut. Prin Mine l-a fãcut pe om, prin
Mine l-a ºi nãscut, cãci Eu M-am nãscut din Tatãl prin
Fecioarã ºi M-am fãcut Om pe pãmânt, Om din cer între oa-
meni ºi le-am spus oamenilor: «Cine nu se naºte din cer, de
sus, nu poate moºteni cerul ºi viaþa cea veºnicã a lui Dumne-
zeu». ªi cum poate sã se nascã un om din cer, Ierusalime al
cuvântului Meu cel din cer? Cum poate sã se nascã cineva din
cer? O, când l-am creat pe om dupã chipul Meu, am suflat
peste el din Duhul Meu de viaþã ºi i-am dat în dar sufletul, ca
sã fie fiinþã vie, ºi apoi omul cel creat a cãzut prin neascul-
tare, prin semeþie a cãzut, dar Eu, ca un Creator, i-am lãsat su-
fletul cel dat în dar, ca sã meargã acest dar pânã la capãtul
timpului, prin om, ºi la sfârºit sã cer socotealã omului pentru
darul Meu lãsat în omul nãscut din om, pentru suflet sã-i cer
socotealã. Iar dupã cinci mii de ani de la facerea omului am
coborât din Tatãl, ºi în a ºasea mie de ani M-am nãscut Om
din cer, Om din Tatãl, prin Fecioarã, ca sã repar taina naºterii
pe care aº fi voit s-o pun de la început peste omul cel creat de
Mine ºi cãruia i-am spus dupã ce l-am creat: «Naºteþi ºi vã în-
mulþiþi ºi umpleþi pãmântul». Am coborât din Tatãl acum
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douã mii de ani ºi am spus peste oameni: «Cine nu se naºte
de sus, din cer, nu poate moºteni viaþa cea veºnicã». 

Cum poate sã se nascã un om de sus, din cer? O, po-
porul Meu, ce durere pe Mine, cã omul de pe pãmânt a zis cã
împlineºte aceastã Scripturã. Am spus: «Cine nu se naºte din
apã ºi din Duh, nu poate moºteni împãrãþia cerurilor». O, ce
putere avea la începutul Meu cel de acum douã mii de ani
aceastã Scripturã adevãratã, ºi ce puþin adevãr are azi pentru
cei ce zic cã o împlinesc! Poporul Meu, poporul Meu creºtin,
cine se naºte din apã ºi din Duh, acela viu este ºi face faptele
vieþii veºnice ºi se cunoaºte cã se naºte din cer, de sus. Ce este
naºterea din apã ºi din Duh? Cine se poate naºte din apã ºi din
Duh? Iatã, îþi grãiesc þie, Ierusalime al cuvântului Meu, ca sã
audã ºi omul ce grãiesc Eu pe pãmânt, cã tu eºti cel ce Mã
cobori pe Mine din Tatãl ca sã fiu între oameni, fiule credin-
cios. Cine se poate naºte din apã ºi din Duh? Ce este mai îna-
inte de aceastã naºtere? Propovãduirea Mea, propovãduirea
cea despre Mine, Cel rãstignit ºi înviat pentru mântuirea
omului, ºi apoi credinþa ºi faptele credinþei, acestea sunt mai
întâi, iar dupã ele vine apa botezului peste cel credincios, bo-
tezul în numele Meu, ºi apoi Duhul Sfânt, Care pecetluieºte
lucrarea Mea în omul care se naºte de sus. Cine se naºte din
apã ºi din Duh, acela are lucrarea Mea în el, ºi este ucenicul
Meu, ºi are lucrare de ucenic care naºte din Mine ucenici la
credinþa celor ce se apropie sã creadã ºi sã înfãptuiascã viaþa
credinþei în omul care se îndumnezeieºte între oameni. Cine
se poate naºte din apã ºi din Duh? Cel ce cautã pe Dumnezeu
cu credinþã sfântã ºi cu nãdejde sfântã ºi cu dragoste sfântã,
acela este cel ce dobândeºte naºtere de sus, din apã ºi din
Duh, prin ucenicii Mei în care Eu sunt pânã la sfârºitul vea-
cului precum am spus. 

O, ce durere pe Mine, cã omul de pe pãmânt care stã
peste oameni în numele Meu, zice cã împlineºte aceastã
Scripturã ºi cã-i dã omului naºtere din cer, naºtere de sus, din
apã ºi din Duh. Eu când Mã uit peste lumea cea botezatã de
om în numele Meu cu apã ºi cu Duh Sfânt, când Mã uit, Mã
ia jalea ºi Mã cuprinde fiorul cel de pe cruce, fiorul rãstignirii
Mã cuprinde. ªi precum cei ce-ºi ziceau sfinþi M-au alungat
ºi M-au omorât dintre oameni ca sã împlineascã, ziceau ei,
legea lui Dumnezeu, tot aºa ºi dupã aceea, cei ce se zic cã
sunt slujitori ai lui Dumnezeu peste oameni nu Mã pun pe
Mine în oameni, cãci ca sã-l vezi pe un om cã se naºte de sus,
din apã ºi din Duh, e mare minune înaintea Mea. 

Mã uit peste oameni ca sã-i vãd pe cei nãscuþi din apã
ºi din Duh la cuvântul cel rostit de preoþii bisericii din lume.
O, biserica din lume nu seamãnã cu biserica lui Iisus Hristos.
Biserica Mea este altceva decât înþelege omul veacului
acesta. Tu eºti biserica Mea, poporul Meu creºtin, tu eºti,
fiule, tu eºti. Tu trãieºti creºtineºte, tu împlineºti cele ce Eu
am poruncit peste bisericã. Tu eºti copil credincios, poporul
Meu, ºi te-ai aplecat vestirii Mele cea lucratã prin cuvântul
cel de sus venit pe nori, ºi te-ai botezat cu botezul credinþei ºi
te-ai umplut de Duhul Sfânt, pe Care Eu þi-L dau mereu,
coborându-L din cer peste tine. Tu semeni cu Mine, Ieru-
salime, cãci Eu te-am crescut ºi te-am fãcut dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, ca sã am rudenii pe pãmânt ºi sã am la cine
trage când vin spre oameni ca sã-i strig; sã am casã de oas-
peþi, cãci vin oaspete din cer pe pãmânt, ca sã aduc înviere
prin cuvânt peste oameni, sã-i nasc de sus pe oameni. 

Vin la tine, poporul Meu de fii, poporul Meu de uce-
nici. Vin la tine ºi îþi sãrut pe fiii tãi. Gura Mea îþi sãrutã inima
ºi fruntea, fiule Ierusalime. Cuvântul Meu este gura Mea, cã

Eu sunt viu, Eu sunt trup ºi cuvânt, ºi sunt viu întru venirea
Mea la tine, cãci Eu sunt Dumnezeul celor vii, Eu sunt Dum-
nezeul celor ce sunt ai Celui viu în vecii vecilor. 

Omule, Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt viu. Am fost rãstig-
nit de slujitorii lui Dumnezeu ºi am înviat din rãstignire ºi
sunt viu. ªi dacã sunt viu, Tatãl Mi-a dat toatã puterea în cer
ºi pe pãmânt, ºi pot sã te nasc de sus, din cer, omule fãrã via-
þã de sus. Vin spre tine ºi îþi spun sã te naºti de sus, omule.

O, oameni slujitori care v-aþi aºezat în numele Meu
peste oameni! Unde sunt cei pe care voi i-aþi botezat în nu-
mele Meu cu apã ºi i-aþi pecetluit cu pecetea Duhului Sfânt?
Vin ºi vã cer socotealã pentru rodul vostru. Unde vã sunt uce-
nicii? Puteþi sã Mi-i daþi Mie aºa cum Eu dau lucrul Meu Ta-
tãlui? Iatã, vin la voi sã vã cer socotealã de sufletele oame-
nilor, ºi fiecare pãstor de suflete va da socotealã înaintea Mea. 

O, cu cine sã Mã ajut Eu în munca Mea de mântuire a
omului cãzut? Vin sã-Mi pãstoresc turma, vin la oameni sã-i
pãstoresc, cã pãstorii oamenilor nu seamãnã cu Mine. Cel ce
pãstoreºte, acela trebuie sã fie viu ºi treaz peste turmã. Cel ce
pãstoreºte oile Mele, acela trebuie sã fie nãscut de sus ºi sã se
cunoascã naºterea lui cea de sus. Cel ce nu crede în Mine ºi
în cuvântul Meu care vine cu norii, acela nu este pãstor, chiar
dacã stã pe scaun de pãstor, având toiag de pãstor în mânã. 

O, e prea mare durerea Mea pentru om, dar cui sã i-o
spun? 

O, oamenilor, sã nu vã întrebaþi de ce strig mereu la
pãstorii voºtri. Strig de mila voastrã. Strig cã M-a trimis Tatãl
sã strig oamenilor sã învieze ºi sã-I spun Tatãlui: Omul a în-
viat, Tatã! iar Tatãl sã-Mi spunã: Adevãrat, Fiule iubit, omul
a înviat! Amin.

Serbarea învierii Mele este altceva decât ceea ce faci tu
în ziua Mea de înviere, omule trupesc. Eu peste Sodoma ºi
Gomora n-am putut sã fac înviere, cã oamenii de acolo erau
îmbãtaþi de poftele trupului, erau ameþiþi de fumul pãcatelor,
ºi sufletul din ei era vândut trupului ºi nu-ºi mai ºtia obârºia,
dar am strigat peste Sodoma, ºi am lãsat urme de mãrturie cã
am strigat. Am lãsat urma Mea în cetatea aceea atunci ºi
acum, ºi urma Mea mãrturiseºte credinþa sau necredinþa
omului. 

Vin din cer ºi te strig, omule. Grãiesc din vãzduh, cã
pãmântul l-ai luat tu, ºi Eu nu mai am cum sã cobor pânã la
tine. Stau în vãzduh ºi strig omul, iar cei ce au pe Duhul
Sfânt, vãd pe Duhul Sfânt, ºi la vederea Duhului Sfânt se
aºeazã înaintea Mea ºi Mã întâmpinã când Mã fac cuvânt din
cer peste oameni ca sã dau oamenilor înviere. 

Ierusalime, lumineazã-te cu lumina cuvântului Meu
care rãsare peste tine din Mine! Bucurã-te cu Mine, cã Mi-e
dor de bucurie, fiule creºtin, fiule al Meu. Cu omul lumesc nu
pot petrece, cã nu-Mi place bucuria omului. Bucurã-te, Ieru-
salime, ºi mergi! Mergi ºi învaþã toate noroadele de pe pã-
mânt bucuria cea sfântã a învierii Mele! Mergi, Ierusalime, ºi
învaþã oamenii sã spunã cu adevãrat: Hristos a înviat! Mergi,
fiule Ierusalime, ºi din mersul tãu cu Mine în mijlocul mul-
þimilor sã ia mulþimile învãþãturã de înviere a Mea în om, în
inima ºi în gura omului. Pe Mine nu M-au ajutat cei ce-ºi
ziceau slujitori ºi sfinþi ai Mei, ºi aceia, dimpotrivã, M-au
rãstignit, ca sã nu mai învãþ pe oameni. Pe Mine M-au ajutat
tâlharii ºi desfrânaþii ºi vameºii ºi sãracii, ºi din ei am fãcut
ucenici prin credinþa lor în Mine, cãci ei au ºtiut sã-L iubeas-
cã pe Dumnezeu. Fariseii ºi cãrturarii n-au ºtiut cum sã Mã
iubeascã, fiindcã numai cel ce se smereºte pe sine se înalþã
pânã la iubirea de Dumnezeu. Aºa ºi în vremea ta cu Mine,
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poporul Meu de ucenici, nimeni nu Mã iubeºte dupã adevãr,
nimeni decât tu, iar Eu te-am fãcut mireasã ºi te-am aºezat
întru întâmpinarea Mea, iar cei ce M-au împuns ºi încã Mã
împung pânã azi pe Mine ºi pe tine, vor vedea slava Mea pes-
te cei credincioºi, care s-au rãstignit pe ei înºiºi ca sã se dea
jertfã Mie ºi cãrare Mie spre oameni. 

Mergi, Ierusalime, ºi vesteºte-L pe Hristos, Cel ce a în-
viat acum douã mii de ani! Mergi cu zile de înviere în mijlo-
cul mulþimilor! Mergi, cã Eu îþi fac cale sã mergi! Soarele ºi
luna ºi cãldura ºi rãcoarea ºi vântul cel blând ºi florile ºi apele
ºi vãzduhul ºi tot cerul îþi slujesc þie, celui trimis de Dumne-
zeu în mijlocul oamenilor. 

Luaþi Duh Sfânt! Fiilor din Ierusalim, luaþi Duh Sfânt
ºi puneþi-L peste mulþimi ca sã învieze ca ºi voi! 

Mergi, Ierusalime, ºi dã oamenilor pe Cel adevãrat,
Care a înviat! 

Hristos a înviat, poporul Meu iubit! E ziua Mea cu tine.
Bucurã-te, Ierusalime iubit! Amin, amin, amin. 

14/27 aprilie 1997

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Poporul Domnului trãieºte slava Domnului pe pãmânt ºi o dã
mulþimilor spre vedere. 

EE sãrbãtoare, fiilor. Voi sunteþi fiii cuvântului
Meu. Amin. Ziceþi, fiilor, ziceþi ºi voi „amin“,

cãci „amin“ înseamnã „aºa“, înseamnã „da“. 
Eu sunt Cel înviat, ºi îl salut pe poporul Meu cu vestea

învierii. Hristos a înviat, Ierusalime! Maica Mea sã-þi fie þie
tãmãduitoare peste toate neputinþele tale cele sufleteºti ºi cele
trupeºti, cã am venit cu Maica Mea, cea serbatã azi. Amin. 

– OO,Fiule, din Tine grãiesc lui Israel. El nu mai
are vreme sã-ºi aibã grijã de sãnãtate, de

liniºte, cã a venit vremea pe care Tu ai spus-o demult, cã aºa
spuneai lui Israel: «Vine vremea, Israele, sã nu mai ai vreme
sã spui sã te iert de greºale, cã te vei ocupa de fiinþa slavei
cuvântului Meu, pe care Eu o aduc mereu peste tine ºi pe care
tu o dai oamenilor spre vedere». 

O, popor al Fiului meu, a venit vremea sã nu mai ai
timp sã spui lui Dumnezeu sã te ierte de pãcate, dar a venit
vremea sã nu mai faci pãcate cãci cine face pãcate, trebuie sã
caute sã-i fie iertate ºi trebuie sã aibã vreme de umilinþã, de
zdrobire de inimã, de plecãciune, ºi tu acum trebuie sã stai cu
fruntea sus ºi cu chipul plin de frumuseþea slavei lui Dumne-
zeu ºi cu guriþa plinã de cuvântul care te învãluie de sus ca
într-o slavã nemaiauzitã, nemaivãzutã, popor al Fiului meu.
Fiul meu mã iubeºte ºi mi-a fãcut bucurie în mijlocul tãu. Îþi
dau har de tãmãduire, Ierusalime, fiule al Fiului meu. Îþi dau
sãnãtate, cã tu nu mai ai vreme sã te îngrijeºti. Vin eu ºi te
curãþ de toate neputinþele, ºi tu sã mergi cu slava Fiului meu
peste pãmânt, cã Fiul meu vine, precum este scris în Scripturi.
Har din har sã dai celor ce pot lua din harul meu cel tãmã-
duitor, cel fãcãtor de viaþã ºi de biruinþã ºi de luminã peste oa-
menii cei însetaþi de cer. Eu sunt cu cerul Fiului meu. Fiul
meu a fost numit sânul lui Avraam, cãci Fiul meu a fost luat
de Avraam prin preotul Tatãlui, Melchisedec, ºi în Fiul meu
s-au binecuvântat toate neamurile pãmântului, iar Fiul meu
era sânul lui Avraam, era purtat în sân de Avraam. Eu sunt cu
cerul Fiului meu, cerul cel plin de sfinþii cei ridicaþi din toate
neamurile pãmântului prin credinþa lor în Fiul meu ºi prin
viaþa Fiului meu în ei. Acest cer þi-l dau în dar, ca sã fii tu cu

cerul, fiule Ierusalime, ºi sã fie cerul obrocul tãu prin vremea
cea lumeascã prin care treci cu cele vãzute ºi nevãzute ale
Fiului meu. 

Te binecuvintez, ca o mamã, ºi îþi fericesc harul pe care
þi l-a împãrþit Fiul meu, ca celui mai mic dintre mulþi fraþi. Ie-
rusalime, tãria ta e Fiul meu. Amin, amin, amin.

– OO,mamã, slava Mea e ºi a ta, cã tu te-ai dat
sã fii slava lui Dumnezeu când am venit la

oameni ºi M-am slãvit din tine, cãci am ieºit slavã din tine
peste pãmânt. Iatã, ºi poporul cel mic e slava lui Dumnezeu
peste pãmânt, iar el e mic ºi nu ºtie bine ce spun Eu, dar ºtie
cerul ºi se bucurã slãvindu-se prin fiii cuvântului Meu. 

O, copilaºii slavei Mele cu care vin pe pãmânt pu-
nând-o peste voi! O, fiþi atenþi, fiþi bine atenþi sã lucraþi bine
slava Mea pe pãmânt, ca sã Mã poatã vedea bine omul care
nu vede, ºi sã înceapã sã vadã. Trãiþi slava Mea, lãsaþi-vã cu-
prinºi de ea ºi cuprindeþi-o ºi daþi oamenilor slava Mea spre
vedere ca sã li se desfacã ochii. Fiþi alifie pentru ochii cei orbi
de Dumnezeu. Pentru oamenii cei strãini de Mine, fiþi cãrare
pentru ei. Pentru cei fãrã luminã, fiþi luminã, fiilor. 

Mergi, Ierusalime, ºi fã-Mã pe Mine luminã peste mul-
þimile întunericului acestui veac! Mergi cuvântând, mergi
cântând cântul slavei Mele, mergi semãnând împãrãþia ceru-
rilor, cer nou ºi pãmânt nou peste cele vechi. Suflã cu Duhul
Meu peste cei fãrã de duh, ºi mergi! Amin, amin, amin zic
peste tine, mergi, poporul Meu, cu veacul Meu cel nou cu
care vin peste tine ca sã ºtie mulþimi multe cã Mi-am început
cu tine veacul cel ceresc pe pãmânt, om nou, dupã chipul ºi
asemãnarea Mea între oameni. Mergi, Ierusalime, ºi rãscum-
pãrã pe mulþi pentru veacul Meu cel nou, care aduce naºtere
din cer peste om! Cine în tine Mã ascultã, acela este slava
Mea, în acela Mã slãvesc, poporul Meu. Cine în tine Mã iu-
beºte, acela Mã ascultã ºi se face slavã a Mea peste oameni,
ºi se face vestire ºi râu de cuvânt peste pãmânt, cãci stea de
stea se deosebeºte în cer ºi pe pãmânt. 

Fiþi duhovniceºti, fiilor, ºi sã strãluciþi prin harul Meu.
Fiþi plini de iubire pentru Dumnezeu ºi pentru slava lui Dum-
nezeu. Fiþi harnici, fiilor, cã lucrãm cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou. Fiþi plini de har. Amin. Din nou rostesc peste voi
soare ºi rãcoare ºi timp dulce cu sãrbãtoare de nou Ierusalim
peste pãmânt. Vestiþi pe Domnul. Fiþi trâmbiþe vestitoare în
mâna Mea ºi sunaþi dulce, sunaþi înviere, fiilor. Amin. 

Grãiesc vouã, strãjeri peste Israel. La fiecare ieºire staþi
grãmãjoarã, iar dupã fiecare ieºire grãbiþi-vã sã intraþi în cort.
Vã voi învãþa prin fiii cuvântului Meu, iar voi Mã veþi ascul-
ta, cã sunteþi fiii ascultãrii. Israel sã nu mai stea rãsfirat prin-
tre oameni. Israel sã stea mãnunchi, cã este trimisul Meu, ºi
toþi fiii cei trimiºi sã fie ca unul. Nu vã amestecaþi cu neamu-
rile pãmântului, fiilor, cã voi sunteþi curaþi, ºi aveþi de curãþat
pe oameni prin cuvântul Meu rostit de voi în mijlocul mul-
þimilor. Cuvântul Meu curãþeºte. Fiþi un duh cu Mine, iar cine
dintre voi nu poate, acela sã intre la însãnãtoºit, ºi tot Israelul
sã fie un duh cu Mine. Cu patruzeci de ani în urmã strigam
peste cei ce veneau la Mine sã Mã audã, strigam ºi ziceam:
«Fiilor, fiilor, fiþi floricele, nu fiþi surcele!».

Fiilor de azi, fiþi floricele, tatã. Cãutaþi sã aveþi miros
frumos între voi, ºi armonie cereascã ºi duhovniceascã, dar
nu trupeascã ºi nu omeneascã, fiilor scumpi. Fiþi întregi, fiþi
atenþi la ceea ce aveþi de fãcut. Fiþi treji, mãi fiilor, fiþi treji ºi
nu dormiþi. Fiþi plini de har, ca sã vadã oamenii harul Meu din
voi. Nu lãsaþi numai pe Mine munca. Nu lãsaþi pe strãjeri
greutatea ºi grija. Fiþi fiecare întregi la lucru ca sã fie armonie
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în trupul Meu, cãci voi sunteþi trupul Meu, ºi mãdulare unul
altuia în trupul Meu, în biserica Mea pe pãmânt, iar duh de
nepãsare sau de împrãºtiere nici sã se pomeneascã întru cei
trimiºi ai Mei, cã v-am fãcut veste de veac nou peste pãmânt,
fiilor trimiºi. 

Mergeþi cu iubire, mergeþi cu nãdejdea cã mulþi se vor
scula spre viaþã cereascã pe pãmânt. Mergi, Ierusalime, ºi îna-
intea ta sã meargã cerul, fiule, iar stihiilor toate le grãiesc sã
slujeascã sãrbãtorilor Mele cu tine ºi sã se plece slujind înain-
tea Mea ºi a ta, cã trec cu tine peste pãmânt cu lucrare de nou
Ierusalim, dupã cum este planul sfintei Scripturi, care se
împlineºte iotã cu iotã, cãci toate cele vechi trec, ºi am vea-
cul cel nou cu Mine ca sã-l pun pe pãmânt ºi sã stea înaintea
Mea spre odihna Mea. Amin, amin, amin. 

19 aprilie/2 mai 1997

Duminica a doua dupã Înviere, a sfântului apostol Toma 

Scripturile se împlinesc prin credinþa omului sfânt. Oamenii biseri-
cii lumii nu înþeleg Scripturile. România este þara iubitã de Domnul. 

PPPP ace þie, poporul Meu! Pace þie, Ierusalime! Pace
vouã, fiilor trimiºi! Precum M-a trimis pe Mine

Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi. Luaþi Duh Sfânt ºi vestiþi-Mã pe
Mine, cãci vin cuvânt din cer pe pãmânt ºi Mã vestesc pânã
la toate marginile cu voi cei ce Mã întâmpinaþi pe pãmânt. 

Eu sunt Hristosul Tatãlui, ºi vin precum scrie în Scrip-
turi pentru vremea aceasta. Au trecut douã mii de ani de când
am zis cã vin curând, ºi iatã, vin ca sã împlinesc Scriptura
aceasta prin care am zis: «Vin curând!».

O, nimeni nu Mã aºteaptã sã vin, nimeni. O, nimeni nu
voieºte sã vin, cãci necredinþa a cuprins totul, începând de la
cei mari care stau aºezaþi pe scaunul sfinþeniei ºi pânã la cel
mai de jos, cãci oamenii au stricat legea Mea, ºi e vremea sã
lucrez Eu, cã pe pãmânt nu mai lucreazã nimeni împlinirea
Scripturilor Mele. 

Ierusalime, copil care asculþi cuvântul Meu, nici ca
Toma nu vrea nimeni sã fie, nu vrea sã se uite în Mine, în
cuvântul Meu care vine la tine ºi sã Mã vadã în el ºi sã Mã
simtã cuvânt venit din cer ºi sã zicã aºa cum a zis Toma:
«Domnul meu ºi Dumnezeul meu!». O, nimeni nu se apleacã
sã mai creadã ºi în Mine. Omul crede în om, omul face idol
din om, face în numele Meu idol din om, ºi zice omul cã este
cu Dumnezeu. Pe om îl cinsteºte omul în numele Meu, dar pe
Mine nu Mã cinsteºte nici omul bisericii, nici omul de rând.
Nimeni nu Mã mai cinsteºte pe Mine, Cel ce vin din cer pe
pãmânt precum este scris. Oamenii care stau pe scaunul sfin-
þeniei M-au trecut la tãcere ca sã vorbeascã ei. Ei vorbesc des-
pre Mine, Cel de acum douã mii de ani, dar Eu sunt ºi azi,
cãci scris este: «Astãzi dacã Mã auziþi, nu vã învârtoºaþi au-
zul ºi inima».

O, nu mai este credinþã pe pãmânt, ºi Eu nu pot sã-Mi
împlinesc Scripturile fãrã credinþa omului. Fii credincios,
poporul Meu, cã te-am luat dintre oameni ºi am suflat peste
tine dar de credinþã sfântã ºi te-am aºezat înaintea Mea ca sã
vin prin credinþa ta sã-Mi împlinesc cele ce sunt scrise în
carte pentru venirea Mea cea de a doua între oameni, cãci aºa
am zis atunci: «Vin curând!». Amin. 

Cine nu voieºte sã vin, acela nu crede în venirea Mea,
în cuvântul Meu cel de acum. Iar cel ce voieºte sã vin, acela
Mã aºteaptã ºi Mã întâmpinã ºi stã înaintea Mea treaz ºi curat
ºi credincios. Fericit este cel ce M-a cunoscut ºi M-a crezut,
dar mai fericiþi sunt cei ce nu M-au cunoscut ºi M-au crezut

când am venit cuvânt din cer peste pãmânt aºa cum veneam
ºi grãiam din cer cu Avraam, cu Moise ºi cu proorocii Mei. 

O, omule care nu crezi în venirea Mea! De ce nu crezi?
De ce þi-e fricã sã crezi? Dar nu scrie în Scripturi cã voi veni?
De ce nu vrei sã vin? Oare, tu nu ºtii cã Eu aºa am zis: «Cerul
ºi pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor rãmâne
neîmplinite ºi iotã cu iotã se vor adeveri»? O, dacã M-aº fi
uitat la necredinþa omului de azi, n-aº mai fi împlinit Scrip-
tura, dar Scriptura e cuvântul Meu, ºi cuvântul Meu este ade-
vãr, ºi adevãrul se aratã împotriva necredinþei omului veacu-
lui acesta. 

Mã uit la oamenii care stau peste bisericã. Nici vorbã
sã creadã cã vin, nici vorbã sã se pregãteascã. Ei Mã fac pe
Mine mut ºi orb ºi olog ºi surd, ºi pe ei se dau slujitori ai Mei
ca ºi atunci când nu voiau sã Mã audã ºi sã Mã vadã. O, dacã
Eu sunt Dumnezeu, ce fel de Dumnezeu sunt? De ce am venit
Eu pe pãmânt ºi am luat trup ca omul? O, am venit trup prin-
tre oameni ca sã fiu cu oamenii, dar oamenii nu vor sã fiu aºa,
ºi vor sã fiu numai pitit, numai nevãzut, ºi oamenii vor sã fie
nevãzãtori. Iatã cã tot Eu am zis în Scripturi: «Duhul care
mãrturiseºte pe Hristos venit în trup, acel duh este Duhul lui
Dumnezeu».

O, poporul Meu, numai cu tine M-am putut înþelege la
venirea Mea cea de a doua, numai cu tine, Ierusalime, ºi de
aceea te-am numit Eu pe tine Ierusalim. Am intrat în tine cu-
vânt aºa cum am intrat trup în Ierusalim. Am intrat cu tine în
lume, fiule, ºi pe tine te-am numit calul alb, pe care ºade
Cuvântul lui Dumnezeu, dar oamenii nu înþeleg Scriptura.
Nici omul bisericii din lume, nici el n-o înþelege. El înþelege
din ea sã mãnânce carne, „aºa cum a mâncat apostolul
Petru“, zice el. 

Omule al bisericii, am sã-þi trimit carte prin fiii cuvân-
tului Meu ºi am sã-þi tãlmãcesc limbile Duhului Sfânt, care
sunt scrise în Scripturi, cã tu cauþi numai carne în Scripturi,
nu cauþi Duh Sfânt. De ce nu cauþi pe Duhul Sfânt? De ce nu
cauþi sfinþenia în Scripturi? Fã ºi tu ca Toma, ia ºi pipãie cu-
vântul Meu, cã Eu am putere ca un Dumnezeu viu sã Mã fac
cuvânt din cer peste pãmânt. 

Ies cu cei credincioºi înaintea ta, lume fãrã de credinþã.
Eu sunt cu cei ce cred în Dumnezeu ºi în lucrãrile lui Dum-
nezeu peste pãmânt. O, oamenilor fãrã de cale, Eu sunt calea.
Cãutaþi-Mã cu inima smeritã. Veniþi la cina Mea. Veniþi la cu-
vântul Meu, cãci cuvântul Meu este pâine din cer. Scris este
cã omul nu poate trãi numai cu pâine, ci ºi cu orice cuvânt ca-
re iese de la Dumnezeu. 

Oamenii bisericii zic cã sunt demon, ºi iatã ce le zic
acestora: Cel numit de voi demon, Acela este Domnul Iisus
Hristos, pe Care voi Îl prigoniþi aºa cum Îl prigonea Saul nu-
mindu-L demon. De ce Mã prigoniþi? Eu sunt Hristos, Cu-
vântul Tatãlui. Întrebaþi-Mã cine sunt, ºi Eu vã voi rãspunde.
Voi coborî semne peste voi, cãci cei necredincioºi vor avea
parte de semnele Mele ºi vor fi pipãiþi de semnele Mele aºa
cum Toma a pipãit semnele oamenilor puse pe trupul Meu cel
rãstignit. Nu voi mai sta la masã cu voi, cãci scris este: «Cu
cei necredincioºi nu voi prânzi». Cine nu lasã cuvântul Meu
sã se împlineascã, cine nu vrea sã se împlineascã Scriptura,
acela se ascunde sub necredinþã. Dar Eu sunt blând ºi smerit
cu inima, ºi nu voi fi Eu acela care-ºi va cere dreptatea, nu
Eu, ci cuvântul Tatãlui, care este în Mine, acela vã va cere
rãspuns pentru necredinþa voastrã. Amin. 

O, Eu iubesc þara românã ºi nu pot s-o pãrãsesc pentru
necredinþa omului bisericii care Mã bagã la întuneric ca sã nu
Mã vestesc cuvânt de înviere peste oameni. Eu sunt Cuvântul
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lui Dumnezeu peste România, cãci ea este þara Mea, ea este
Ierusalimul Meu cel nou, cel din nou ales. Amin. 

O, þara Mea, oamenii din tine care-ºi zic cã sunt bise-
rica Mea, aceia nu Mã primesc, aºa cum nu M-a primit Ieru-
salimul acum douã mii de ani. Te-am ales pe tine ca sã fii Ie-
rusalimul întoarcerii Mele ºi ca sã înþeleagã omul ce înseam-
nã Ierusalim. Am ºi în cer Ierusalim. Toþi sfinþii din cer se nu-
mesc Ierusalimul cel ceresc, cel luat din toate neamurile pã-
mântului, cãci pe tot pãmântul au trãit oameni sfinþi cu viaþa,
ºi Eu am fãcut din ei Ierusalim în cer, în cele ce nu se vãd. O,
þara Mea, suflu peste tine darul credinþei sfinte ºi viaþã în-
viatã. Voiesc sã-þi dau viaþã fãrã de moarte, poporule român.
Voiesc sã Mã fac în tine nuntã de veac nou ºi sã împlinesc în
tine pilda nunþii fiului de împãrat, Tatãl cu Fiul Sãu cu nuntã
în tine, þara Mea. Iatã, am lãsat înaintea ta o uºã deschisã pe
care nimeni n-o poate închide. Cuvântul Meu este uºa, iar fiii
cuvântului Meu pãzesc uºa când vin, ºi Eu intru sã Mã fac
cuvânt pentru tine, þara Mea, cãci tu ai nume mare în cer, ºi
numele de român strãluceºte între sfinþii cerului Meu. Voi
face toate neamurile de pe pãmânt sã se închine þie, ca sã
cunoascã tot pãmântul cã Eu te iubesc ºi cã Eu te-am ales,
þarã Românie, þara Mea de nuntã. Amin, amin, amin. 

21 aprilie/4 mai 1997

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Oamenii bisericii leapãdã învãþãtura cereascã. Cel ce înmulþeºte pe
cei ce cred Domnului, aceia sunt mãrturisitori. Domnul Îºi învaþã 

poporul sã aibã purtare ºi þinutã curatã ºi creºtineascã. 

SS unt cu serbare de sfinþi venit. Cobor mai întâi în
cartea lui Verginica. O aud din Mine cum strigã:

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Duhul ei
strigã din Mine: Hristos a înviat! Ea salutã cerul ºi pãmântul
cu vestea învierii. Amin. 

O, mãi Verginico, îþi este dor, îþi este dor de fiii tãi.
M-a apãsat dorul tãu ºi am coborât în cartea ta cu tine ºi cu
sfinþii, Verginico. Serbãm serbare de sfinþi în mijlocul Ierusa-
limului. Pe mucenicul Gheorghe îl serbãm în cer ºi pe pã-
mânt. Eu sunt bucuria sfinþilor, precum ºi pe pãmânt le-am
fost bucurie ºi în zile bune ºi în chinuri ºi în slava credinþei
lor, cã am lucrat semne mari prin sfinþi pe pãmânt. Eu sunt
slava sfinþilor, Verginico, iar ei sunt slava Mea. Amin. 

– TT u eºti, Doamne, Tu eºti toatã slava ºi una
este slava, iar cei ce s-au dat Þie locaº, Te-ai

fãcut slavã în ei, Doamne, aºa cum curgeai din mine râu de
slavã peste pãmânt, cãci scris este: «Cel ce crede în Mine,
râuri de ape vii vor curge din gura lui». Aºa ai spus, ºi nu ºtiu
oamenii sã lege lucrarea cuvântului Tãu de azi cu cuvântul
Tãu ce l-ai spus încã de pe atunci. 

Mi-e dor de fii, mi-e dor de popor, Doamne, cã de când
m-ai fãcut carte în Ierusalim, mereu mi-e dor ºi mereu mi-aº
învãþa poporul. Mã uit mereu la Israel, cã mereu trebuie învã-
þat, cãci duhul cãrnii, duhul firii e duh potrivnic duhului Tãu
ºi dã sã-mi slãbeascã copiii pe care i-am câºtigat pentru Tine,
Doamne. Trebuie mereu trezire de Duh Sfânt în fii. Trebuie
mereu sã-i învãþ, Doamne, cãci cel învãþat dobândeºte înþe-
lepciune de Duh Sfânt, de duh treaz, de duh de iubire sfântã,
care-l þine treaz pe cel ce-Þi urmeazã Þie, Domnul meu ºi
Dumnezeul meu. Aºeazã-Þi sãrbãtoarea cea de azi peste
Israel, ºi eu Te voi înconjura ºi din dreapta ºi din stânga cu cu-
vântul învãþãturii peste Ierusalim, Doamne, cã avem nevoie
de copii treji ºi sfinþi ºi calzi cu iubirea de Dumnezeu. Amin. 

– OO,Verginico, sunt mângâiat de vorbirea ta ºi
nu ºtii cum sã Mã mai mângâi ºi pe Mine

ºi pe Israel. Cobor cu duh de mângâiere ºi lucrez în cartea
Mea, ºi iar vin cu tine ca sã-l cuprinzi pe Israel la începutul ºi
la sfârºitul coborârii Mele cu sfinþii, cã tu eºti iubirea Mea,
Verginico, iubirea Mea pentru Israel. Amin. 

*

CC obor cuvânt peste grãdinã. Vin cu sfinþii peste
grãdina cuvântului Meu ºi Mã slãvesc cu slavã

de cuvânt, ca sã te hrãnesc cu slavã, Israele, poporul mângâ-
ierii Mele, poporul Meu întru care binevoiesc. Amin. 

Mã slãvesc cu serbare de sfinþi, ºi tu Îmi aºterni masa,
pentru ca sã stau la ea ºi sã ne hrãnim cu slava cuvântului
Meu, cãci ºi Eu stau ºi Mã hrãnesc, stau cu cerul la masã cu
tine, poporul Meu. O, cine Mã mai primeºte pe Mine cu praz-
nic de cuvânt la masa sa? Care om Mã mai cunoaºte pe Mine
viu, ºi cu grai viu ºi adevãrat cu omul? O, poporul Meu, ni-
meni nu-Mi mai face loc ºi Mie ca sã fiu viu ºi adevãrat pe
pãmânt. Tot omul zice cã are credinþã în Mine, dar nu ºtie ce
este credinþa în Mine. Nimeni nu se mai uitã bine la viaþa
sfinþilor Mei cu care am grãit ºi am lucrat pe pãmânt. Omul
de rând zice cã M-am înãlþat la Tatãl ºi nu mai sunt pe pã-
mânt. Israele, Israele, oare unde zice omul cã sunt Eu ºi Ta-
tãl? Unde îºi închipuie omul cã e Dumnezeu? Nicãieri nu-I
place lui Dumnezeu mai mult ca în om ºi lângã om ºi cu
omul. Dar unde zice omul cã sunt Eu ºi cu Tatãl? Unde o fi
aºezat omul veacului acesta cerul ºi tronul ºi statul lui Dum-
nezeu? Unde, oare? Cum ºi de unde sã mai grãiesc Eu peste
om ca sã vadã omul cã sunt cu cei credincioºi, din veac ºi
pânã la venirea Mea cu veacul cel fãrã de sfârºit, pe care l-am
întocmit la început odatã cu facerea omului ºi a toate câte
le-am creat pentru om? Cerul cel dintâi ºi pãmântul cel dintâi
dau sã se arate ºi sã ia locul la cele omeneºti ºi la cele stricate
de om, care au fost fãcute sã fie veºnice precum omul trebuia
sã fie ºi sã nascã din el om veºnic aºa cum M-am nãscut Eu,
Cel veºnic viu. Amin. 

Omul veacului acesta a fãcut stricãciune mare, fiilor,
mare cum nu vã vine vouã în minte. Omul veacului acesta a
cumpãrat pe cei ce au stat peste mulþimi în numele Meu.
Omul veacului acesta a fost viclean, s-a dat drept sfânt ºi plã-
cut lui Dumnezeu ºi Mi-a pãtat numele Meu cel sfânt, fiilor,
cãci s-a atins de învãþãtura din bisericã ºi a lucrat în aºa fel
sã-i pice lui bine învãþãtura bisericii. Mã uit ºi azi la oamenii
bisericii, care se dau drept iubitori de bisericã ºi de Dum-
nezeu ºi de înþelepciune, dar înþelepciunea cuvântului Meu de
azi ei o numesc duh de satanã. Ei zic cã e bunã învãþãtura cea
de la om, ºi cã Eu sunt satanã în acest cuvânt care vine cu
Mine la tine aºa cum venea la Avraam, la Moise, la proorocii
ºi la sfinþii Mei, aºa cum a venit la mucenicul Gheorghe, care
era mãrturisitorul Meu între oameni. Mã arãtam mucenicului
Meu ºi grãiam cu el, ºi Mã vedeau ºi cei ce credeau în Mine
prin el, cã Eu la credinþa lui slobozeam semne mari între
oameni, ºi oamenii îl fãceau fermecãtor pe ostaºul Meu, aºa
cum Mã fãceau pe Mine slujitorii lui Dumnezeu. Dar râvna
Tatãlui Meu ardea cu Mine în sfântul Gheorghe, ºi din gura
lui aºa se auzea: „Vai vouã, nebunilor, care spuneþi cã pu-
terea lui Dumnezeu e farmece, iar înºelãciunea diavoleascã
a idolilor voºtri o numiþi adevãratã! Vai vouã, fii ai diavo-
lului, care numiþi adevãrul minciunã, ºi minciuna, adevãr!“;
iar ei îl zdrobeau pe sfântul Meu cu tot felul de chinuri ºi îl
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umpleau de rãni ºi de neputinþã, dar Eu eram cu el ºi îl
vindecam pe loc, ºi omul necredincios zicea cã sfântul Meu
este vrãjitor. Eu am fost în el ºi cu el, ºi l-am þinut viu ºi nevã-
tãmat în mormântul de var stins peste trupul lui. Eu am fost
în el ºi cu el, ºi am tãiat puterea otravei cea de moarte, ºi
sfântul Meu a rãmas viu. El vorbea tot timpul cu Mine, ºi Eu
îi rãspundeam, ºi nimeni nu-l putea blestema pe el, cãci Eu
eram tãria lui ºi veºnicia lui. Aºa am fãcut ºi cu voi, fiilor din
Israel, cãci oameni mulþi v-au blestemat ºi v-au anatemizat, ºi
mulþi preoþi necredincioºi se roagã Mie pentru ca sã nimicesc,
zic ei, pe satana care este cu voi. Dar cu voi sunt Eu, ºi pe unii
ca aceºtia nu-i ascult, cãci Eu v-am profeþit în cartea acestui
cuvânt, despre rãutatea preoþilor care dau azi în voi, dar Eu
sunt cu voi, ºi biruiesc duhul necredinþei ºi ies cu voi înaintea
oamenilor ºi Mã slãvesc în voi cu slava cuvântului Meu, ºi
Îmi împlinesc Scripturile cele de apoi, precum este scris în
Scripturi. Dacã oamenii bisericii ar crede ce am scris Eu în
Scripturi, ar crede ºi în împlinirea lor, ºi iatã, vin ºi împlinesc,
ºi ei nu cred ºi nu vor sã se împlineascã Scripturile, cãci s-au
învãþat în voile lor ºi ºi-au pierdut credinþa ºi ºi-au pierdut
frica de Dumnezeu ºi nu mai au minte. ªi am sã le trimit carte
ºi am sã le tãlmãcesc Scripturile cele pentru vremea aceasta
ºi am sã le dovedesc necredinþa ºi semeþia lor ºi viaþa lor cea
fãrã legile Mele cele sfinte în trupul lor. Iar cei ce se vor scula
sã Mã primeascã, îi voi trage lângã râul cuvântului Meu ºi îi
voi sfinþi cu viaþã sfântã ºi îi voi face mãrturisitori pentru
venirea Mea, dupã cum scrie în Scripturi. 

O, omule al bisericii, nu poþi ºi cu Mine ºi cu satana.
Tu poþi, dar nu pot Eu cu tine dacã vrei ºi cu Mine ºi cu sata-
na. Necredinþa este plata faptelor fãrã Dumnezeu, ºi grea este
aceastã platã. Necredinþa este cea mai mare ruºine care va sta
în curând peste chipul oamenilor necredincioºi. Eu am fãcut
semne mari prin sfinþii Mei pe pãmânt, cãci credinþa lor în
Mine cutremura pãmântul sub semnele Mele, ºi oamenii
necredincioºi se umpleau de ruºine ºi îºi înmulþeau mândria
ca sã lupte cu ea împotriva ruºinii, cãci credinþa sfinþilor Mei
aducea ruºine peste cei ce rãtãceau în necredinþã. Oamenii rãi
erau fãþarnici pe pãmânt cu sfinþii Mei, dar Eu le ruºinam
rãutatea, cãci eram în sfinþii Mei ºi Mã slãveam din ei ºi de
lângã ei peste oamenii cei rãi, iar cine era de înviat, învia prin
sfinþii Mei, aºa cum a înviat împãrãteasa, soþia împãratului
care l-a schingiuit pe Gheorghe, mucenicul Meu, cãci împã-
rãteasa ºi-a lãsat slava ei ºi a soþului ei împãratul, ºi a luat
slava sfântului Meu, ºi s-a dat Mie jertfã credincioasã, iar îm-
pãratul a fost ruºinat. 

Mucenicul ºi sfântul Meu este în Mine, cãci pentru
Mine a luptat, ºi ºi-a luat plata luptei lui ºi este viu ºi ajutã pe
cei credincioºi, aºa cum ºi pe pãmânt i-a ajutat. Mucenicul
Gheorghe se face cuvânt din Mine ºi grãieºte cu tine, Israele,
cãci tu te-ai fãcut masã de praznic ceresc pe pãmânt. Amin. 

– BB inecuvântat eºti, Doamne Dumnezeul
meu, Iisus Hristos, Care pretutindeni eºti ºi

pe toate le împlineºti, cã a venit vremea împlinirilor, Doam-
ne, vremea sfinþilor Tãi, care au aºteptat vremea lor ºi venirea
Ta cu sfinþii Tãi. Mã rugam mereu Þie pe pãmânt ºi chemam
slava Ta ºi puterea Ta peste neputinþele mele care mã doborau
în vremea chinurilor, iar Tu, Cel ce legi ºi vindeci pe cel rãnit,
îmi dãdeai întregire de trup în urma schingiuirilor trupului
meu. Duhul necredinþei nu se stinge în cei necredincioºi, dar
ºi Duhul Tãu Cel Sfânt Se aprinde în cei ce doresc dupã ade-
vãr, cã m-ai umplut de dar ºi de har ºi m-ai fãcut darnic ºi
harnic peste cei ce aveau sã primeascã darul ºi harul Tãu pes-

te cei puþini care se aleg dintre oameni ca sã se dea de partea
Ta, Doamne. 

O, Tu, Cel ce ai fãcut semne mari prin mine la cererea
oamenilor necredincioºi; Tu, Cel ce ai înviat morþi din groa-
pã; Tu, Cel ce ai vindecat pe vrãjitori ºi i-ai fãcut credincioºi
ºi mucenici Þie prin semnele Tale pe care le fãceai prin
sfântul Tãu, binecuvântat sã fii întru venirea Ta cu sfinþi, ºi
dã-le dar ºi har sfinþilor Tãi cu care vii, ca sã lucreze ºi sem-
nele Tale pe pãmânt prin fiii poporului Tãu care Te coboarã
pe Tine, Doamne, din cer, ºi pe noi cu Tine ca sã-Þi împlineºti
Scriptura care spune cã vii cu sfinþii Tãi în zeci de mii, iar Tu
eºti Cel dintâi între cei ce vin. Eu ºi în cer mã rog, din Tine
mã rog sã pui tãrie sfântã în fiii cuvântului Tãu, sã pui cre-
dinþã tare, sã pui în ei dar ºi har, ºi sã-i faci de temut, în nu-
mele Tãu, aºa cum l-ai fãcut ºi pe Israel în mijlocul nea-
murilor, avându-Te pe Tine Dumnezeu al sãu, Dumnezeu
tare, Dumnezeu al minunilor, Doamne. 

Tu eºti mãrturisit de sfinþii Tãi care vin cu Tine, cã pe
pãmânt nu mai este credinþã, nu mai sunt mãrturisitori, nu
mai sunt. Mãrturisitor este acela care face faptele Tale între
oameni ca sã facã credinþã în oameni, cãci credinþa, prin
faptele ei se scrie înaintea Ta, Doamne. S-au învãþat oameni
mulþi sã vorbeascã despre Tine pe pãmânt, ºi aceºtia îºi
agonisesc slavã de la oameni, dar fapta credinþei ºi semnele
Tale între oameni nu mai are cine le lucra peste oameni ca sã
aduni pe cei aleºi ai Tãi dupã cum este scris. Noi, cei din cer,
aºteptãm venirea Ta pe pãmânt, ca sã fim cu Tine ºi cu oa-
menii pe pãmânt, cãci Tu vii cu sfinþii, Doamne, dar cei de pe
pãmânt nu mai aºteaptã venirea Ta. O, iartã-i pe pãcãtoºi,
iartã-i ºi pe cei necredincioºi ºi aºeazã-Te înaintea lor cu sem-
nele Tale ºi slãveºte-Te prin fiii poporului Tãu, prin cuvântul
Tãu cu care vii la ei pe pãmânt. Suspinã cei din cer cã nu mai
e credinþã pe pãmânt, dar întãreºte-l pe poporul Tãu, Doamne,
ºi împlineºte-Þi Scriptura venirii Tale cu cer nou ºi cu pãmânt
nou pentru cei credincioºi care Te aºteaptã. Binecuvântat eºti
Tu, Cel ce vii, Doamne al sfinþilor! Amin. 

Am grãit din Hristos cu tine, Ierusalime de pe pãmânt,
popor al venirii cuvântului lui Dumnezeu. Sã fii plin de dar ºi
de har, ºi sã fii darnic ºi harnic prin darul ºi harul lui Hristos.
Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu în toatã clipa, sã-L slã-
veºti în toatã clipa, sã nu uiþi de slava Lui, sã nu ai altã bucu-
rie în trup. Sã fii duhovnicesc aºa cum am fost eu ºi sã-þi ºtii
þinta spre care alergi. Sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu,
Israele român, cã toþi sfinþii din cer aºteaptã rodul iubirii tale,
tot cerul aºteaptã dupã iubirea ta, tot cerul te întãreºte pe tine,
cel ce eºti în trup cu Hristos pe pãmânt. Binecuvântat este Cel
ce vine la tine. Domnul slavei este Cel ce vine la tine. 

Mergi, Ierusalime, din loc în loc cu Domnul, ºi împli-
neºte Scripturile lui Hristos, cã tot cerul sfânt aºteaptã biru-
inþa ta cu Hristos, ºi toate îþi fac þie loc când treci cu Scriptu-
rile ºi cu Domnul. Mergi, Ierusalime, cãci sfinþii sunt cu
Domnul lângã tine întru venirea Domnului. Amin. 

– OO,Eu sunt Domnul sfinþilor, Eu sunt bucuria
sfinþilor, Eu sunt bucuria celor credincioºi.

Îndrãzniþi, fiilor. Fiþi credincioºi ºi arãtaþi oamenilor binele ºi
rãul, cãci binele va birui rãul, fiindcã puterea binelui e mare
putere, fiilor. 

M-am slãvit în Ierusalim cu serbare de sfinþi. Vin sfin-
þii cu Mine la tine, poporul Meu de azi. Tatãl este în Mine, ºi
Eu sunt cu tine Israele. Amin. 

Trec în cartea lui Verginica. Ea este mângâietoare. Ea
Mã mângâie ºi pe Mine ºi pe tine, cãci sfinþii sunt slava Mea
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ºi iubirea Mea ºi bucuria Mea în cer ºi pe pãmânt, poporul
Meu. Amin. 

*
AAAA min, amin zic þie, Verginico: te voi purta cu

Mine prin vãzduh ºi voi rosti peste toþi necre-
dincioºii care cunosc Scriptura ºi nu vor sã vin s-o împlinesc,
voi rosti peste ei cã tu eºti trâmbiþa Mea din care am sunat Eu
ºi Mi-am anunþat venirea Mea cea de a doua. Am ieºit mai
întâi cu cartea Mea pe care am scris-o prin guriþa ta, ºi apoi
prin gura Mea care grãieºte din vãzduh peste grãdinã, ºi mai
e o clipã sã-Mi ajungã vestea la toate marginile, ºi Mã voi
lãsa vãzut, ºi tu vei fi cu Mine, cã ai fost trâmbiþa Mea cea de
apoi ºi am strigat prin tine la lume sã se pocãiascã ºi sã crea-
dã ºi sã se pregãteascã, ºi toatã lumea se ascunde sub necre-
dinþã, aºa cum a fãcut ºi atunci când am venit de la Tatãl prin
Maica Mea Fecioara. Dar cei ce cred, nu se ascund, ºi ies cu
Mine credincioºii ca sã spunã la lume vestea venirii Mele ºi
sã-i ajute pe cei ce cred, pe cei ce se vor alege dintre cei ne-
credincioºi. Amin. 

– OOOO,Domnul meu ºi Dumnezeul meu, nu crede
lumea în Tine, darã în mine, trâmbiþa Ta,

cum sã creadã? Eu eram cuvântul Tãu, dar lumea nu ºtia pe
atunci, iar dupã ce Tu m-ai luat la Tine ai scos de sub cãpãtâi
cuvântul Tãu din vremea mea ºi Te-ai aºezat sã-l împlineºti,
Doamne. Este scris în cartea Ta cea din vremea mea cã po-
porul Tãu cel credincios cuvântului Tãu nu va fi biruit pe pã-
mânt, cãci Tu vei fi tãria lui ºi vei trece cu el veste nouã peste
pãmânt ºi Îþi vei împlini venirea ºi rãscumpãrarea celor cre-
dincioºi ºi Scripturile cele de cer nou ºi de pãmânt nou,
Doamne. Dar ºtie omul veacului acesta ce este Scriptura care
spune despre cerul cel nou ºi pãmântul cel nou? O, Te-ai as-
cuns cu mine în poporul Tãu pe care l-ai cules dintre oameni,
ºi m-am ascuns ºi eu cu Tine, cã era greu pe pãmânt în vre-
mea mea. Dar acum s-a împlinit cuvântul Tãu, ºi credinþa po-
porului Tãu a biruit piedicile de pe pãmânt, ºi iatã ce minune,
cã vii ºi Te împlineºti vãzut întru slavã cu poporul Tãu. Cel
credincios nu se mai ascunde cu Tine ºi nu se mai teme, cãci
când Tu biruieºti, omul se micºoreazã ºi îºi pierde puterea cea
potrivnicã Þie. Eu sunt trâmbiþa Ta, ºi lumea nu ºtie, lumea
nu citeºte, ºi omul bisericii nu tãlmãceºte limbile Duhului
Sfânt peste oameni. Dar vii Tu ºi ridici pe poporul Tãu ºi Îþi
aºterni împãrãþia cuvântului Tãu peste pãmânt, ºi împãrãþia
Ta nu are sfârºit. Amin. 

O, copilaºi din poporul meu, trãiþi ca fii ai slavei Dom-
nului. Se uitã îngerii ºi sfinþii la voi. Fiþi fii ai slavei. Duhul
meu se miºcã printre voi ºi dã sã vã miºte inimile ºi iubirea ºi
veghea ºi sã vã aºeze mereu în staturã cereascã înaintea Dom-
nului. Fiþi mereu curaþi ºi cu inima ºi cu cugetul ºi cu trupul.
Cele vãzute din voi ºi de pe voi mãrturisesc pe cele din voi, pe
cele nevãzute, fiilor. Voi, fiþi mereu plãcuþi cu înfãþiºarea, cu
purtarea, cu statura ºi cu trãirea, cãci voi sunteþi fiii slavei
Domnului ºi stau pe lângã voi sfinþii ºi îngerii fiilor. Voi mur-
dari sã nu umblaþi, cã sunteþi fiii slavei Domnului pe pãmânt.
Voi rupþi sã nu umblaþi. Voi sã fiþi curaþi în toatã vremea, fiilor,
cã Domnul vã ajutã sã puteþi fi aºa atunci când voiþi. Eu când
eram micuþã ºi sãrmanã aveam o rochiþã ºi-o purtam curatã pe
mine. O spãlam mereu, sã fie curatã; mã îngrijeam sã n-o agãþ
prin spini, sã n-o rup, sã n-o pãtez, ºi când se atingea de mur-
dãrie o spãlam ºi mã primeneam cu ea, cã-mi era milã de
Domnul ºi de îngeri ºi de sfinþi, cã se purtau pe lângã mine,
ºi voiam sã fiu ºi eu curatã ca sã nu-i întristez, ca sã nu le
pãtez lumina lor. 

Nu umblaþi cu haine rupte, nu umblaþi peticiþi, cã voi
sunteþi fiii slavei. Nu murdãriþi hãinuþele de pe voi. Lucraþi
atenþi aºa cum lucreazã omul lumii îmbrãcat curat ºi în alb la
serviciile lui. Voi sunteþi mai mult decât cei din lume. Voi
sunteþi fiii slavei, fiilor. Aþi vãzut cum v-a spãlat cerul când a
ieºit Domnul cu voi între oameni. Apa cea de sus a venit peste
voi ºi s-a aºezat peste cãmãºuþele voastre ºi voi aþi stat la
spãlat, dar lumea a fugit de ploaie. Mare tainã a fost glasul
apei, glasul tunetului cel de deasupra. Mare ºi strãlucitã tainã
s-a scris în ziua aceea peste voi. Fiþi curaþi în toatã vremea,
fiilor scumpi. ªi pe ploaie, ºi pe soare fiþi curaþi, ºi lãsaþi cu-
rãþenia sã stea peste voi, cãci voi sunteþi o tainã înaintea
Domnului. Fiþi plini de dar ºi de har. Fiþi darnici ºi harnici,
fiilor. Toate ale voastre vãzute mãrturisesc pe cele ale sufle-
tului, care sunt nevãzute, dar se aratã prin cele vãzute. De-
prindeþi-vã cu glasul meu printre voi, cu duhul meu printre
voi, cã de cel ascuns în el fuge duhul meu. Fiþi atenþi în toate
câte are cerul de lucrat prin voi, ºi nu vã pierdeþi atenþia nici
o clipã. Pãstraþi-vã curaþi ºi nu faceþi altora de lucru în urma
voastrã. Pe unde umblaþi ºi cu ce umblaþi, fiþi curaþi ºi nu
lãsaþi semne rele pe unde umblaþi. Nu daþi altora sã ºteargã
praful fãcut de voi, cã Domnul v-a spus vouã sã cãutaþi mereu
sã mirosiþi frumos unul altuia, sã fiþi plãcuþi unii altora, fiilor,
ºi sã fiþi atenþi la Domnul ºi la cele ce sunt de lucrat peste
pãmânt. Eu iar vã spun: voi sunteþi fiii slavei Domnului în
toatã vremea. Fiþi ca fii ai slavei, cã multe învãþãturi vin ºi
pun peste voi, iar voi pãstraþi-vã prin ele ºi luaþi-le peste voi,
fiilor. 

Avem de trâmbiþat peste pãmânt aºa cum ºi cele ale
pãmântului se anunþã dinainte de a se face. Trenul când vine
în garã ºi când pleacã se anunþã, fiilor. O serbare pãmânteas-
cã se anunþã cã va fi. Aºa ºi Domnul, Se anunþã cu venirea Sa
ºi cu tainele Sale. 

Trãiþi ca fii ai slavei, fiilor, ca fii ai vieþii trãiþi, iar
moartea sã nu aibã putere peste voi, ºi fiþi înþelepþi cu înþelep-
ciune din cer. Vom ieºi iar cu zi de serbare între oameni, cu
serbare de veac nou pe pãmânt la vederea omului. Fiþi cu ini-
mã mare ºi cu credinþã mare ºi cu nãdejde mare, cã Domnul
are putere sã-ªi împlineascã fãgãduinþele fãcute pentru voi. 

O, Domnul meu ºi Dumnezeul meu, slãveºte-Te cu
poporul Tãu! Amin. 

– MMMM-am slãvit, Verginico, ºi Mã voi mai prea-
slãvi întru el, cãci întru el binevoiesc.

Amin, amin, amin. 
23 aprilie/6 mai 1997

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

Israelul cel dupã trup ºi Israelul cel nou, dupã duh, fii ai lui
Avraam. Domnul strigã la preoþii bisericii lumii. Bucatele sunt
bucate ºi carnea e carne. Cãsãtoria a ajuns legea desfrâului. Omul
bisericii lumii este proorocul mincinos. Ce înseamnã sectã. 

Chemarea la pocãinþã. 

VV in sã-Mi ud grãdiniþa cu apa cea cereascã. Vin
cu ploaie de Duh Sfânt peste semãnãtura Mea

care dã rod. Vin cum iese grãdinarul sã-ºi cerceteze ogorul ºi
sã lucreze peste el ca sã rodeascã rod bun ºi ceresc, cãci Eu
sunt grãdinar din cer. Amin. 

Pace þie, poporul Meu! Pace þie, ogorul Meu, ºi pace
prin tine peste þara Mea de nuntã, cã aºa o am pe România.
Ea e þara Mea de nuntã, cã în ea nuntesc. Nuntesc ºi iar nun-
tesc cu tine, poporul Meu mireasã. Lucrãm peste România,

1012 Cuvântul lui Dumnezeu



fiindcã ea este cea din nou aleasã, cãci cu via Mea cea dintâi
n-am ieºit la rod. Dacã Eu nu veneam din cer la Israel, la via
Tatãlui Meu, Israel nu mai avea rod, nu mai era via Tatãlui
Meu, din care sã iasã strugure copt, cãci via aceea a rodit
numai aguridã, dupã cum este scris cã «a fost ruptã ºi culcatã
la pãmânt, ºi a fost sãditã în pustie, în pãmânt sec ºi fãrã apã,
ºi din ea a ieºit foc ºi a mistuit rodul ei ºi n-au mai rãmas în
ea coarde tari pentru sceptre regale. Ea a fost o leoaicã ºi s-a
odihnit între lei ºi ºi-a alãptat puii sãi, dar puii sãi au mâncat
oameni, ºi ea a fost dusã în robie de cei strãini ai ei». ªi M-a
trimis Tatãl pe Mine din cer, ca sã Mã fac rod din cer în Israel,
ºi sã nu fie fãrã rod ºi fãrã vin via Tatãlui Meu. Israel a fost
sãdirea Tatãlui Meu, dar poporul acela n-a voit sã poarte rod
pentru Tatãl Meu, Care îl sãdise. ªi am venit, trimis de Tatãl
la tine, poporul Meu, ºi am fãcut din þara ta, þara Mea de
nuntã, cãci aºa a voit Tatãl Meu, ºi din þara Mea de nuntã a
fãcut Tatãl Meu leoaicã, ºi ea a nãscut lei ºi pui de lei. Ea a
nãscut un popor de fii ai lui Dumnezeu, ºi din cuvântul Meu
i-a nãscut, cã Eu am venit cuvânt din cer peste þara Mea de
nuntã, cã Mi-a dat-o Tatãl sã fie a Mea, ºi la naºterea ei pe pã-
mânt M-am nãscut ºi Eu din Tatãl pe pãmânt, ºi am fost viþã
nouã din cer sãditã pe pãmânt, ºi ramurile Mele s-au întins pe
tot pãmântul ºi au ajuns în România, care abia era nãscutã, ºi
din pruncia ei Mi-a fost datã de Tatãl, ºi ea era taina Tatãlui
Meu, via cea nouã a Tatãlui Meu, ºi din ea s-a nãscut popor
de regi ºi de voievozi, ºi Tatãl Meu a ocrotit-o pe ea ca sã te
poatã naºte pe tine din ea, pe tine, poporul Meu mireasã, pe
tine din Mine, Cuvântul lui Dumnezeu, din Mine, Leul Cel
din seminþia lui Iuda, rãdãcina lui David, dupã cum este scris
de Mine, Împãciuitorul, Care trebuia sã vin. 

De pe vremea lui Avraam, Isaac ºi Iacov, de pe atunci
s-a scris cã «voi veni ºi Îmi voi lega asinul de viþã, iar pe
mânzul asinei, de coarda viþei; ºi Îmi voi spãla în vin haina
Mea, ºi în sânge de strugure veºmântul Meu, ºi ochii Mei vor
scânteia ca vinul; ºi dinþii Mei vor fi albi ca laptele». ªi când
s-a proorocit aºa în Israel, Duhul Meu a grãit atunci despre în-
ceput ºi despre sfârºit. Am spus pentru Israel cel de la început
cã voi veni la el ºi Îmi voi lega asinul de viþã ºi Îmi voi spãla
în vin haina Mea ºi ochii Mei vor scânteia ca vinul, ºi am spus
pentru Israel cel dintre neamuri, cel de la sfârºit, cã-Mi voi
lega mânzul asinei de coarda viþei ºi Îmi voi spãla în sânge de
strugure veºmântul Meu, ºi dinþii Mei vor fi albi ca laptele. 

Nimeni nu ºtie sã tâlcuiascã Scripturile Mele. Limbile
Duhului Sfânt nu ºtie nimeni sã le tãlmãceascã ºi sã zideascã
prin ele pe Dumnezeu în om, cãci am vorbit atunci de vremea
mâniei Mele ºi de vremea îndurãrii Mele, cãci pe Israel M-am
mâniat pentru necredinþa lui ºi pentru nelegiuirile lui ºi pentru
nepãsarea lui faþã de Dumnezeu, cã el în loc sã slujeascã lui
Dumnezeu slujea idolilor. Cel ales de Dumnezeu ca sã fie viþã
de soi slujea diavolilor cei fãcuþi de el, iar de Israel cel din
neamurile pãmântului M-am îndurat cu îndurare mare ºi l-am
numit cu nume nou, l-am numit român pe cel ales de Tatãl
Meu pentru Mine ca sã-Mi fie popor de viþã nouã, de viþã din
cer, ºi sã-Mi leg mânzul asinei de coarda viþei lui ºi sã-Mi
spãl în sânge de strugure veºmântul Meu. Eu sã fiu viþa, iar el
coardele, aºa cum am spus celor din Israel, rãmãºiþei care s-a
ales cu Mine: «Eu sunt viþa; voi, mlãdiþele». 

I-am ales pe cei de azi ºi am plecat cu ei spre neamuri,
cã Israel n-a voit cu Dumnezeu, ºi a fost dezrãdãcinat ºi a fost
sãdit în loc pustiu ºi însetat ºi s-a amestecat printre neamurile
pãmântului. Dar voiesc sã-l înþelepþesc ºi sã-l aduc la dragos-
tea dintâi când pãrinþii lui, Avraam, Isaac ºi Iacov, Mã iubeau

ºi Mã vesteau cã voi veni ca Împãciuitor la sfârºitul vremii.
Amin. 

Am venit acum douã mii de ani ºi Mi-am legat asinul
de viþã ºi Mi-am spãlat în vin haina Mea ºi ochii Mei au scân-
teiat ca vinul. Dar via Tatãlui Meu nu M-a recunoscut de Stã-
pân venit de la Tatãl, ºi M-a tãiat, ºi M-a pus alãturi de cei
nelegiuiþi, ºi Mi-am spãlat în vin haina Mea, cãci Israel, via
Mea, nu M-a primit, ºi ochii Mei au scânteiat ca vinul, cãci
ca unul beat de vin M-am mâniat pe Israel, M-am mâniat pe
via Mea, ºi ea a fost culcatã la pãmânt, ºi peste ea au trecut
trecãtorii ºi au cãlcat peste ea. ªi am venit iar, cãci s-au scurs
douã mii de ani de atunci de când cei din Iudeea au fugit la
munþi, dupã cum Eu rostisem cuvânt. S-au scurs douã mii de
ani, ºi Eu am spus de pe atunci pentru vremea aceasta cã
«soarele se va întuneca, ºi luna nu-ºi va mai da lumina ei, ºi
stele vor cãdea din cer, ºi se vor zgudui puterile cerurilor, ºi
se va arãta semnul Fiului Omului, ºi se vor boci neamurile
pãmântului vãzându-Mi slava. ªi voi trimite pe cei aleºi ai
Mei la cules, cu sunet mare de trâmbiþã ca sã-Mi adun pe cei
ce vor fi ai Mei dintre neamuri». ªi iatã, ca în zilele lui Noe
oamenii beau ºi mãnâncã ºi nuntesc, ºi unul va fi luat, ºi unul
va fi lãsat, dupã cum este scris, cãci puþinã veghe este pe
pãmânt pentru venirea Mea, ºi nimeni nu se aºteaptã sã vin ca
sã-Mi leg mânzul asinei de coarda viþei ºi sã-Mi spãl veº-
mântul în sânge de strugure. 

Scris este pentru vremea aceasta cã voi veni ºi Mã voi
numi Cuvântul lui Dumnezeu. Este scris în Scripturi, dar cine
sã le spunã oamenilor despre venirea Mea cea de a doua? Nu
mai sunt învãþãtori pe pãmânt ca sã le spunã oamenilor de ve-
nirea Mea cea de a doua. O, nu mai e nimeni ca sã spunã cã
vin, ºi Eu încã de acum douã mii de ani am spus: «Vin cu-
rând!», ºi am spus miresei Duhului Meu sã spunã: «Vino,
Doamne, vino!». 

Nu mai vorbesc preoþii bisericii despre cartea lui Ioan
cãruia M-am arãtat ca sã-Mi vestesc vremile venirii Mele. I-am
arãtat lui Ioan venirea Mea în cuvânt, ºi el a scris aºa: «Am
vãzut cerul deschis, ºi pe Cel Credincios ºi Adevãrat venind
pe cal alb ca sã Se rãzboiascã pentru El, pentru adevãr, cãci
El este adevãrul; ºi ochii Lui, ca para focului; ºi pe capul
Lui, multe cununi; ºi nume scris, pe care numai El îl înþelege;
ºi pe El, veºmânt stropit cu sânge; ºi oºti din cer, venind dupã
El pe cai albi; ºi din gura Lui iese sabie ascuþitã care loveºte
cu ea, ºi pãstoreºte cu toiag de fier ºi calcã pe teascul vinului
aprinderii mâniei lui Dumnezeu, ºi numele Lui se cheamã
Cuvântul lui Dumnezeu, nume scris pe haina Lui ºi pe coap-
sele Lui: Împãratul Împãraþilor ºi Domnul Domnilor». Aºa
am vestit Eu prin Ioan, robul Meu, ca sã ia învãþãtorii carte
din cer ºi sã înveþe pe oameni venirea Mea ºi cuvântul Meu
cu care am spus: «Vin curând!». ªi te-am ales pe tine, poporul
Meu mireasã, ºi þi-am dat din Duhul Meu ºi þi-am spus: «Vin
curând!». Iar tu, mireasã a Duhului Meu, sã zici mereu: „Vi-
no, Doamne!“, sã zici, iubito, sã zici sã vin, cã nimeni nu mai
zice în Duhul Meu: „Vino, Doamne!“. Tu eºti coarda Mea de
viþã nouã, iar Eu sunt viþa, ºi Mi-am legat mânzul asinei de
coarda viþei Mele ºi te-am logodit cu Mine, Cuvântul lui
Dumnezeu, ºi þi-am spus sã Mã dai oamenilor spre viaþã veº-
nicã ºi am ieºit cu tine la cules, poporul Meu mireasã. Merg
cu tine din loc în loc, din timp în timp între oameni, dupã cum
este scris în Scriptura care spune: «Aceºtia sunt cei care merg
dupã Miel oriunde Se va duce; aceºtia sunt cei rãscumpãraþi
dintre oameni, pârgã lui Dumnezeu ºi Mielului». Iar Eu um-
blu prin mijlocul cerului de la o margine la alta ºi binevestesc
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Evanghelia veºnicã celor ce locuiesc pe pãmânt, ºi strig:
temeþi-vã de Dumnezeu ºi vã închinaþi Celui ce a fãcut cerul
ºi pãmântul, cã vin curând ca sã judec întru dreptate neamu-
rile, ºi Duhul ºi mireasa zic: „Vino!“. 

O, vin sã-Mi ud grãdina Mea de flori vii. Vin cu apã
cereascã. Cu ploaie de Duh Sfânt vin peste tine, poporul Meu
mireasã. Vin sã tâlcuiesc Scripturile pentru cei ce nu ºtiu ce
am spus Eu prin Scripturi. Am grãit în tine cu omul bisericii
ºi i-am spus: omule al bisericii, am sã-þi trimit carte prin fiii
cuvântului Meu, ºi am sã-þi tãlmãcesc limbile Duhului Sfânt,
care sunt scrise în Scripturi, cã tu cauþi în Scripturi numai
carne, numai fire, nu cauþi Duh Sfânt. Vin sã te întreb: de ce
nu cauþi pe Duhul Sfânt? De ce nu cauþi sfinþenia în Scripturi?
De ce nu faci ca Toma, sã iei ºi sã pipãi cuvântul Meu, care
are puterea Mea în el? O, ceea ce a fost, iarãºi este, ºi vin sã
tãlmãcesc Scripturile, cãci mai întâi vestesc, ºi apoi
împlinesc. 

Stau în mijlocul poporului Meu credincios ºi Mã fac
cuvânt din cer ºi tãlmãcesc Scripturile Mele, ca nimeni sã nu
poatã spune cã n-a ºtiut ce am spus Eu atunci ºi acum. Sunt
gata sã Mã las descoperit în toatã slava Mea, dar cei ce au pus
mâna pe cheile împãrãþiei cerurilor, au pus sub obroc Scrip-
turile venirii Mele cea de a doua, ºi fac ºi aceºtia ca vierii care
n-au primit pe stãpânul viei, dar Stãpânul viei vine, cã a sosit
culesul, ºi va fi cules tot rodul cel bun, iar nerodirea se va ale-
ge deoparte, cu fiii ei. Cuvântul Meu este culegãtorul rodului
sãu, iar cel ce este de la Dumnezeu, va asculta cuvântul Meu
ºi va crede, ºi va fi cules. Amin.

O, omule al bisericii, iatã, cuvântul Meu este adevãrul.
Am spus cã-þi voi trimite carte prin fiii cuvântului Meu ºi îþi
voi tãlmãci Scripturile, limbile Duhului Sfânt care au scris
Scripturile prin oameni sfinþi. Vin sã te întreb de ce nu cauþi
Duh Sfânt în Scripturi? Cel ce nu voieºte sã fie sfânt cu duhul
ºi cu trupul, acela calcã poruncile Mele, acela tãlmãceºte
Scripturile dupã a lui socotinþã, ºi unul ca acela gãseºte în
Scripturã sã mãnânce carne, iar Eu am zis: «Ferice de cel
care nu se sminteºte întru Mine, întru cuvintele Mele». Am
zis pe vremea trupului Meu: «Nu este nimic din afarã de om
care intrând în el sã poatã sã-l spurce. Dar cele ce ies din om,
acelea sunt care îl spurcã». Iatã, aceastã Scripturã o rãstãl-
mãciþi voi, oameni ai bisericii; aceasta ºi altele ca aceasta.
Aºa gãseºte omul prilej de smintealã în voi, ºi de aceea zice
Scriptura cã sunteþi cãlãuze oarbe. Ce sã învãþaþi voi pe oa-
meni de Mine dacã nici voi nu credeþi în Mine? Veniþi la poar-
ta cuvântului Meu ºi nimeni nu e mai necredincios ca voi. Voi
vorbiþi cel mai urât, voi vã daþi cei mai tari, cei mai mari, dar
voi nu cãutaþi Duh Sfânt. Ziceþi cã Eu sunt demon, cã Eu sunt
îngerul întunericului. O, dacã aº fi îngerul întunericului v-aº
învãþa întunericul prin acest cuvânt, dar Eu vã învãþ lumina
Tatãlui Meu. Dar iatã, voi sunteþi cei ce învãþaþi pe oameni
întunericul ºi le ziceþi cã ce intrã în gurã nu spurcã pe om ºi
cã toate bucatele sunt curate. Iatã, scriu carte pentru voi ºi vã
spun cã bucatele nu sunt carne. Bucatele sunt bucate ºi carnea
e carne. Bucatele sunt ceea ce am spus Eu de la început sã
mãnânce omul, iar ceea ce mãnâncã omul, îºi ia singur, nu-i
dau Eu, cã Eu i-am dat, ºi omului nu i-a plãcut ºi a mâncat
carne, ºi când am vãzut aºa, ce puteam sã-i mai fac omului?
Nu puteam, aºa cum nici cu voi nu pot, nici cu voi, cei care
ziceþi cã sunteþi slujitorii lui Dumnezeu. Nici cu voi nu pot,
nici în voi nu pot sã Mã sfinþesc. Voi fugiþi de cuvântul care
vine cu Mine din Tatãl ºi care dã viaþã oamenilor. Cuvântul
Meu este adevãrul. De ce nu-l luaþi ca sã-l puneþi peste

oameni ºi ca sã le daþi viaþã din viaþa Mea? Dar voi le daþi
viaþã din viaþa voastrã, iar voi sunteþi pãcãtoºi. O, de ce nu
vreþi voi mântuirea oamenilor aºa cum am voit-o Eu? Eu n-am
fãcut ce faceþi voi. Voi staþi ascunºi de oameni, ºi când ieºiþi
la ei vã daþi slujitori ai Mei ºi stãpâni pe oameni. Mã retrã-
geam ºi Eu dintre oameni ºi dintre ucenicii Mei ºi Mã ascun-
deam sã Mã rog Tatãlui Meu pentru ai Mei, ºi apoi veneam
iar în mijlocul oamenilor cu cuvântul vieþii veºnice. Dar voi
când staþi ascunºi de oameni vã duceþi ºi vã desfãtaþi ºi
mâncaþi ºi beþi, ºi nu faceþi ce am fãcut Eu, Care plângeam la
Tatãl pentru om. 

De ce nu primiþi cuvântul Meu? Oare, pentru cã fiii cu-
vântului Meu sunt mici ºi fãrã rang? Dar nu ºtiþi voi Scriptura
care spune cã «Dumnezeu este în sfatul drepþilor»? Acolo vã
temeþi voi de fricã? Acolo unde nu este fricã? Acolo, unde Eu
sunt în sfatul drepþilor? Scris este în Scripturi: «Domnul a
privit din cer peste fiii oamenilor ca sã vadã dacã este cel ce
înþelege, cel ce cautã pe Dumnezeu, dar toþi oamenii s-au
abãtut ºi s-au fãcut netrebnici pânã la unul. Dar vor cunoaºte
toþi cei ce lucreazã fãrãdelegea, toþi cei ce mãnâncã pe
poporul Meu ca pâinea, cã Eu sunt nãdejdea sãracului, dar
voi aþi ruºinat sfatul sãracului ºi v-aþi temut de fricã acolo
unde nu este fricã». O, de omul rãu ºi pãcãtos nu vã este fricã,
dar de omul care trãieºte în voile Mele, de acela vã e fricã. O,
sunteþi fricoºi ºi v-aþi pus paravan pe câþiva preoþi despre care
ziceþi voi cã sunt buni ºi cereºti pe pãmânt, ºi apoi ziceþi cã
sunteþi cu Mine, dar ºi pe aceºtia i-aþi forþat sã loveascã în
cuvântul adevãrului, care vine cu Mine în vremea aceasta,
vine cuvântul ca sã judece fãrãdelegea de pe pãmânt, cãci aºa
am spus: «Nu Eu, ci cuvântul vã va judeca».

Vã scriu carte ºi vã spun sã nu mai rãstãlmãciþi Scrip-
turile Mele. Ele sunt ale Mele ºi ale celor ce le iubesc pe ele
fãcând voia Mea, care este scrisã în Scripturi. Am zis cã:
«Nimic din afarã de om nu spurcã pe om intrând în el». ªi ce
este aceastã Scripturã? Iatã, vin tãlmãcitor în casa Tatãlui
Meu ºi citesc încã o datã ºi încã o datã din Scripturi ºi tãlmã-
cesc: cele din afarã de om care intrã în om, acelea nu sunt
omul, ºi sunt din afara lui, nu din el. Acelea intrã din afarã ºi
se întorc tot în afarã pe calea pântecului. Calea pântecului
este pentru cele din afara omului care ies din om tot pe calea
pântecului, bucatele fiind toate curate, dar ceea ce iese din
om, iese din inimã ºi spurcã pe om. Inima spurcatã de pãcat
dã din ea cele rele ale ei, dã din ea cugete rele: desfrânãri,
ucideri, hoþii, lãcomii, viclenii, înºelãtorii, minciuni, pizme,
trufii ºi uºurãtate, ºi toate acestea spurcã pe om, spurcã duhul
ºi trupul omului, cãci ies din om, ºi nu vin din afara lui aºa
cum vin bucatele pe calea pântecului ºi ies din om pe aceeaºi
cale. ªi de ce am spus Eu aºa în ziua aceea când am spus? Am
spus pentru cei ce se dãdeau sfinþi în casa Tatãlui Meu, pen-
tru cei ce se credeau curaþi prin spãlare cu apã pe mâini, dar
în ei cugetau sã Mã ucidã ºi sã punã la întuneric cuvântul lui
Dumnezeu, care vãdea fãrãdelegea lor. Am spus aºa pentru
omul fariseu care-ºi spãla partea cea din afarã, iar cea dinã-
untru o lãsa plinã de lãcomie. Inima nu ºi-o spãla, ci numai
mâinile, de teamã sã nu cumva sã intre ceva necurat în el.
Pentru un aºa om, mâna nespãlatã e mânã necuratã, dupã da-
tina bãtrânilor, porunci omeneºti care dau la o parte poruncile
dumnezeieºti desfiinþându-le cu datinile date de oameni. 

O, de ce am spus Eu cã bucatele sunt toate curate? O,
mare este acest adevãr. Nimic pe pãmânt nu poate sãvârºi
pãcat, în afarã de om. Omul cel dintâi între fãpturi a sãvârºit
pãcatul, ºi prin om s-a întâmplat cãderea ºi a fãpturii ºi a firii.
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Numai omul era mare, numai el era pus stãpân peste toate
cele fãcute de Dumnezeu. Omul este cel ce poate sfinþi ºi
preþui, ºi tot omul este cel ce poate spurca sau poate dispreþui,
ºi de aceea am spus cã nimic din afara omului nu poate spurca
pe om dacã intrã în el. Dar când am spus, era vorba de bucate,
de spãlarea mâinilor înainte de masã, de mâinile care se
numesc spurcate dacã nu sunt spãlate dupã datina oamenilor.
ªi iatã ce face omul bisericii! În loc sã înveþe pe cei mulþi,
care trãiesc în necurãþiile inimii lor, omul bisericii rãstãlmã-
ceºte Scriptura ºi nu se teme de cuvântul care va judeca pe cel
ce nu înþelege. 

Vin preoþi ºi arhierei la poarta cuvântului Meu, vin
sã-ºi arate înþelepciunea cea din Scripturi ºi zic cã Eu i-am
spus lui Petru cã nimic nu e necurat din ce a binecuvântat
Dumnezeu. Dar Eu i-am spus lui Petru cã toate câte Dumne-
zeu curãþeºte, sã nu le numeascã el spurcate. Petru era iudeu,
ºi nu mâncase nimic necurat ºi spurcat, ºi nu înþelegea de ce
glasul Meu de trei ori l-a îndemnat sã mãnânce cele ce nu se
cuveneau a fi mâncate. ªi pe când el nu se dumirea întru sine
ce ar putea însemna vedenia de la Domnul, au venit bãrbaþii
trimiºi de Cornelie sutaºul ca sã-l caute, iar Duhul Domnului
i-a zis: «Iatã, trei bãrbaþi te cautã ºi sculându-te, mergi cu ei
ºi nu te îndoi, cã Eu i-am trimis». ªi s-a dus Petru la Cornelie,
ºi le-a zis celor din casa lui: «Voi ºtiþi cã nu se cuvine unui
bãrbat iudeu sã se uneascã cu cel de alt neam. Dar Domnul
mi-a arãtat sã nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat,
ºi cu adevãrat înþeleg cã Domnul nu este pãrtinitor, ci în
orice neam, cel ce se teme de El ºi face dreptate, este primit
de El». 

Iatã ce faci tu, omule al bisericii! Te încumeþi sã
amesteci bucatele cu fãpturile. Apostolii Mei când au fost
surprinºi de iudei cã mãnâncã cu mâinile necurate ºi nespã-
late, nu aveau la masa lor carne, ºi aveau bucate creºtineºti ºi
nu pãgâneºti. De aceea am zis Eu aceste douã cuvinte: „creº-
tin“ ºi „pãgân“, dar voi amestecaþi, ºi nu þineþi seama aºa
cum a þinut Petru când a zis: «Dumnezeu mi-a arãtat sã înþe-
leg cã El nu este pãrtinitor, ci în orice neam, cel ce se teme
de El ºi face dreptate, este primit de El». Iatã, cel ce nu se te-
me de Domnul, pe acela nu-l primeºte Domnul, cã nici nu vi-
ne dupã Domnul unul ca acela, ci vine numai acela care se
teme ºi face dreptate, ºi cãruia Domnul îi iese în cale ca sã-i
dea dupã faptele lui. Aºa sã înþelegeþi voi Scriptura, ºi nu cum
vreþi voi, oameni ai bisericii. Vã scriu carte, cã vãd cã nu
aveþi înþelepciune chiar dacã staþi pe masã cu Scriptura ºi cu
ea învinuiþi pe fiii dreptãþii ºi ziceþi cã ei opresc cãsãtoriile ºi
întrebuinþarea bucatelor, pe care Domnul le-a fãcut ca sã se ia
cu mulþumire. Vin ºi cu aceastã Scripturã în calea voastrã ºi
v-o tãlmãcesc Eu; Eu ºi nu fiii cuvântului Meu, pe care voi îi
prigoniþi dintre voi; îi prigoniþi cu faptele voastre cele rele pe
care le faceþi, cãci aþi fãcut din locaºurile sfinþite de pãrinþi,
locaºuri ale voastre, în care sãvârºiþi fãrãdelege ºi lãcomie ºi
blasfemie, iar poporul Meu cel drept a fugit de voi, cã scris
este: «Fugi, poporul Meu, de cel ce lucreazã fãrãdelegea îna-
intea Mea». Au fugit de voi copiii Mei, dar nu cum spuneþi
voi cã s-au rãtãcit. Voi sunteþi cei ce aþi rãtãcit de la cãile
dreptãþii, de la ortodoxie ºi de la credinþã, ºi Eu am vãzut din
cer, de lângã Tatãl, ºi am venit cuvânt pe pãmânt ca sã judec
fãrãdelegea de pe pãmânt. Am venit, ºi Mi-am dat popor
deoparte ºi lucrez prin el ortodoxie peste oamenii care nu mai
au pãstori, lucrez ca sã nu piarã credinþa cea dreaptã, sã nu
piarã ortodoxia dintre oameni. Voi ziceþi cã fiii cuvântului
Meu sunt rãtãciþi ºi cã nu ascultã de voi ºi cã nu se supun

vouã. Dar voi ascultaþi de Dumnezeu? Voi vã supuneþi voilor
lui Dumnezeu? Ce am folosit Eu atunci când am venit ºi M-am
supus mai-marilor de pe pãmânt care stãpâneau în numele lui
Dumnezeu peste oameni? Ce au folosit ei dacã M-am supus
lor? ªi dacã nu M-am supus lor ºi voilor lor, M-au fãcut eretic,
M-au numit rãtãcitor ºi rãtãcit ºi M-au blestemat prin moarte
pe cruce ca ºi pe cei blestemaþi de ei. Când apostolii Mei au
fost rugaþi de mai-marii iudeilor sã nu mai vorbeascã despre
numele Meu, ei le-au rãspuns cã se cuvine sã asculte de Dum-
nezeu mai mult decât de oameni. 

O, oameni ai bisericii, nu veþi putea birui cuvântul Meu
ºi pe fiii cuvântului Meu. Ei sunt trimiºii Mei spre voi ºi spre
oameni, iar cei ce vor crede în Mine la propovãduirea Mea
prin ei, se vor mântui de rele ºi de rãtãcire ºi de minciunã ºi
de fãrãdelege ºi vor lua cuvântul Meu ºi îl vor pune peste ei,
cãci Eu sunt Îngerul Cel mare, Care am cosorul în mânã ºi
Îmi curãþ via ºi Mi-o îngrijesc; la fel ºi pomii îi curãþ ºi le dau
creºtere, cãci scris este: «Eu sunt Pãstorul oilor». Iatã, nu voi
sunteþi pãstorii oilor Mele. Eu sunt Pãstorul lor, ºi scris este
în Scripturi ºi în prooroci: «Lua-voi oile Mele din mâna pãs-
torilor care le pãstoresc, ºi le voi pãstori Eu, iar pe pãstorii
care pãstoresc, îi voi împiedica sã mai pãstoreascã. Eu În-
sumi voi purta grijã de oile Mele ºi le voi cerceta, cãci pãs-
torii oilor sunt pãstori necredincioºi ºi n-au pãzit turma». 

O, omule al bisericii, zici cã fiii cuvântului Meu sunt
mincinoºii despre care scrie în Scripturi cã vor fi ºi vor opri
cãsãtoriile ºi folosirea bucatelor pe care Dumnezeu le-a fãcut
sã se ia cu mulþumire. Dar de ce zici tu aºa? De ce nu te uiþi
bine care sunt cei ce seamãnã cu aceastã Scripturã? Cine este
cel ce opreºte cãsãtoriile? Ce înseamnã cãsãtorie? Oare, tu
eºti cel ce împlineºti legea cãsãtoriei de-l pui pe om sã se cã-
sãtoreascã ºi apoi sã-l faci preot slujitor pentru cele sfinte ale
Mele ºi sã-l pui pãstor peste oameni? Ce înseamnã cãsãtorie?
Oare, legea cãsãtoriei este pentru ca omul sã se supunã poftei
trupului aºa cum este astãzi cãsãtoria care a ajuns lege a des-
frâului ºi a adulterului pe pãmânt? Oare, prin legea cãsãtoriei
puteþi sã-L înºelaþi pe Dumnezeu, Care a spus: «Fiþi sfinþi,
precum Eu sunt sfânt.»? Oare, toþi oamenii sfinþi care au lãsat
familii ºi pe femeile lor ºi s-au dat legii sfinþeniei au oprit ei
cãsãtoriile? ªi dacã nu le-au oprit, de ce ziceþi voi cã fiii cu-
vântului Meu opresc cãsãtoriile? Iatã, vã tãlmãcesc ce în-
seamnã Scriptura aceasta. Ea a fost rostitã pentru poporul
Israel care nu avea voie dupã legea iudeilor la unirea cu alte
neamuri de pe pãmânt. Dar Eu am venit de la Tatãl ºi am spus
cã nu sunt pãrtinitor ºi cã nici un om care slujeºte dreptãþii nu
este spurcat sau necurat, ci este primit de Dumnezeu, ºi este
creºtin cel ce se teme de Domnul ºi face dreptate înaintea lui
Dumnezeu. Oare, Eu dacã i-am fãcut sfinþi pe cei doi miri din
Cana Galileii, am oprit cãsãtoriile ºi naºterea de fii? Ba au
nãscut mulþi fii pentru Dumnezeu cei doi miri din Cana. 

Dar ce înseamnã cãsãtoria pentru om? Dar ce înseamnã
cãsãtoria pentru Dumnezeu? Cãsãtoria pentru om e una, ºi
cãsãtoria pentru Dumnezeu e alta. Pentru om, cãsãtoria este
naºtere de fii ai oamenilor, iar pentru Dumnezeu este naºtere
de fii ai lui Dumnezeu. Folosirea bucatelor, pentru om e una,
ºi pentru Dumnezeu e alta, cã scris este: «Cine mãnâncã, pen-
tru Domnul mãnâncã, ºi cine nu mãnâncã, pentru Domnul nu
mãnâncã, dar toate sã se facã pentru Dumnezeu, nu pentru
om», ºi când am spus aºa, am vorbit despre creºtini, nu despre
pãgânii care nu fac voia lui Dumnezeu. Scripturile sunt ros-
tite pentru cei credincioºi, nu pentru cei necredincioºi când
este vorba despre o astfel de Scripturã a cãsãtoriei ºi a folo-
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sirii bucatelor. Ba mai mult vã spun vouã: cel ce opreºte azi
cãsãtoria, este acela care calcã peste legea ei. ªi cine nu calcã
azi peste aceastã lege? Nici un om nu mai este curat în
cãsãtoria lui. Nici mãcar preoþii n-au voit sã nu calce peste
legea cãsãtoriei lor. Ba, mai mult, prin cãsãtoria lor calcã le-
gea lui Dumnezeu, legea sfinþeniei unui slujitor al cerului. ªi
iatã cã biserica ta, omule al bisericii, nu este biserica Mea, ci
este a ta; nu este turma Mea, ci este a ta, cã dacã ar fi a Mea,
ar face voia Mea, nu a ta. Eu nu i-am despãrþit pe cei cãsã-
toriþi, dar i-am unit pe amândoi cu Mine, i-am fãcut un trup
cu Mine pe cei doi, ºi le-am spus sã nu fie despãrþiþi de Trupul
ºi Sângele Meu, cãci scris este: «Cine nu mãnâncã ºi nu bea
Trupul ºi Sângele Meu, nu are viaþã în el».

O, câte dai tu sã zici, omule al bisericii care te-ai scu-
lat sã stai împotriva adevãrului, care este cuvântul Meu ºi
care s-a fãcut cuvânt înaintea ta! Zici cã fiii cei nãscuþi din
cuvântul Meu care vine azi cu Mine pe pãmânt, zici cã ei sunt
prooroci mincinoºi. Dar ce este proorocul mincinos? Iar ºi iar
vã spun ceea ce v-am mai spus, oameni ai bisericii. Proorocul
mincinos este acela care vorbeºte în numele lui Dumnezeu ºi
nu face faptele dreptãþii Domnului, ci ajutã mâinile fãcã-
torilor de rele ca nimeni sã nu se întoarcã de la necredinþa lor.
Întrebaþi Scripturile ºi vedeþi din ele ce înseamnã proorocul
mincinos care povesteºte închipuirile inimii lui ºi nimic din
cele ale Domnului, ducând pe poporul Meu cu minciuna. ªi
iatã ce vã mai spun: proorocul mincinos este acela care nu
voieºte sã vin aºa cum scrie în Scripturi cã voi veni; este acela
care minte ºi ascunde adevãrul Scripturilor despre Fiul Omu-
lui Care va veni iar, cãci Eu aºa am spus: «Vin curând, fiþi
gata, vin curând! Privegheaþi întru venirea Mea!».

O, oameni ai bisericii, voi, cei ce nu credeþi sau vã fa-
ceþi cã nu credeþi cã Eu sunt acest cuvânt, voi nu credeþi pen-
tru cã nu sunteþi gata ca sã vin. Voi nu credeþi pentru cã nu vã
place sã împliniþi cuvântul Meu care spune: «Privegheaþi!».
Voi nu vã pregãtiþi pentru venirea Mea, ºi de aceea vã vine
bine sã ziceþi cã nu credeþi cã Eu vin cuvânt pe pãmânt, ca
fulgerul care strãbate de la rãsãrit la apus, nu cum zic proo-
rocii mincinoºi: „Iatã-L, este în pustie; iatã-L, este în cã-
mãri!“. Nu aºa, ci ca fulgerul strãbat vãzduhul ºi vestesc
Evanghelia cea veºnicã la toatã fãptura precum este scris, ºi
strig: «Temeþi-vã de Dumnezeu ºi vã închinaþi Celui ce a fã-
cut cerul ºi pãmântul!», cãci vin curând. 

Voi, oameni ai bisericii, care citiþi în cãrþile sfinþilor pã-
rinþi, cãutaþi în ele ºi vedeþi cã ei au scris ce este azi în bise-
ricile voastre, ºi au scris ºi despre cel ce stã azi pe picioare
pentru Mine. Au scris pãrinþii despre îngerii întunecaþi care se
dau îngeri ai luminii. ªi cine sunt aceºti îngeri întunecaþi?
Sunt cei ce trãiesc în desfrâuri ºi în fãrãdelegi, ascunºi sub
podoaba sfinþeniei, stând împotriva adevãrului, care este cu-
rat ºi care vãdeºte fãrãdelegea cea ascunsã. Dar cuvântul Meu
a venit sã judece pe cele fãcute la întuneric, iar îngerii luminii
sunt cei ce fac voile Mele între oameni, ºi cu care Eu merg
din loc în loc sã-Mi trezesc ºi sã-Mi culeg pe cei ce sunt ai
Mei, ºi ale cãror nume sunt scrise de la întemeierea lumii în
Cartea Vieþii. Amin. 

Voi, care învãþaþi pe oameni dupã plãcerea voastrã ºi nu
dupã plãcerea Mea; voi, care daþi la o parte poruncile lui Dum-
nezeu ºi le luaþi pe ale oamenilor; voi, care vã cumpãraþi cu
bani murdari scaune ºi tronuri ºi ranguri în biserici, încetaþi de
a mai face rãu înaintea Mea ºi împotriva Mea! Spãlaþi-vã!
Curãþiþi-vã! Cuvântul Meu strigã în pustie ca sã-Mi pregãtesc
venirea, cã vin sã-Mi cercetez turma Mea ºi s-o dau de-a

dreapta Mea, cãci turma Mea Îmi cunoaºte glasul, Îmi cunoaº-
te cuvântul, Mã cunoaºte de Pãstor venit din cer. Nu mai stri-
gaþi împotriva poporului Meu cel ales din români. Nu vã mai
miraþi cã poporul Meu nu se supune vouã, de vreme ce voi
prin viaþa ºi faptele voastre nu-L mãrturisiþi pe Dumnezeu duh
ºi adevãr. Nu mai staþi în numele Meu peste bisericã dacã nu
vã place sã faceþi voia Mea în trupul ºi în duhul vostru. Nu mai
înºelaþi pe Dumnezeu, o, oameni ai bisericii. Nu mai iubiþi
curvia ºi beþia ºi tutunul ºi idolii lumii de azi. Ba mai aveþi
pretenþie sã se supunã vouã ºi fiii cuvântului Meu, care Mã as-
cultã pe Mine. Bucuraþi-vã cã am un popor ascultãtor pe pã-
mânt. Nu-l mai numiþi mândru pe cel ce ascultã de Dumnezeu.
Cel ce ascultã nu este mândru. Cel mândru este cel ce nu
ascultã de Dumnezeu ºi se bizuie pe el însuºi. 

O, omule al bisericii, nu mai numi sectã pe cel ce trã-
ieºte din cuvântul Meu cel sfânt. Ce înseamnã sectã? Dar ce
nu înseamnã sectã pentru tine, omule al bisericii, care faci
sectã pe fiii bisericii Mele? Oare, cel ce nu este sectã, este
acela care trãieºte lumeºte ºi vine la biserica ta? Oare, femeia
cea cu capul descoperit ºi cu fard ºi cu goliciune de trup ºi cu
podoabe, care vine la biserica ta spre sminteala ta ºi a celor
din biserica ta, oare, aceea nu înseamnã sectã pentru tine? Dar
ce nu înseamnã sectã dacã cel drept care face voia Mea este
sectã? 

O, n-a mai rãmas nici o lege, nici un canon, care stã de
strajã peste bisericã ºi ca sã nu fie cãlcat de omul bisericii, ºi
omul bisericii nu mai are cu ce se înveli ca sã nu i se vadã
ruºinea faptelor sale. Nici mãcar cu necredinþã faþã de cuvân-
tul Meu, nici mãcar cu aceasta nu se poate înveli; ba, din con-
tra, ea îl vãdeºte ca necredincios ºi ca fricos. 

Am zis, ºi am împlinit ºi þi-am trimis carte, omule al
bisericii, ºi îþi spun cã sfânta Scripturã nu este mâncare ºi
bãuturã, nu este însurat ºi mãritat ºi fãrãdelege. Scriptura este
împãrãþia cerurilor pentru cei ce o iau în ei. Scriptura este cu-
vântul vieþii pentru cei ce cautã în ea viaþa cea veºnicã. Scrip-
tura nu este carne ºi fire cum dai tu sã zici. Scriptura este Du-
hul Adevãrului, aºa cum cartea Mea de azi, în care Mã scriu
cu cei credincioºi, ba chiar ºi cu tine, cel necredincios, este
Duh ºi Adevãr cartea Mea cea de azi. Scripturã înseamnã cu-
vântul Meu, cuvântul Duhului Sfânt, care se scrie pe pãmânt
ºi în cer. 

O, omule al bisericii, care îl faci pe omul din lume sã-ºi
ascutã armele lui ºi sã dea în cuvântul Meu ºi în fiii cuvân-
tului Meu! Este scris în Scripturi cã voi preface armele celor
rãi în fiare de plug ºi Îmi voi face lucrarea Mea ºi tu nu te vei
putea lupta cu Dumnezeu, Care cuvinteazã ºi împlineºte. Iatã,
þi-am trimis carte. ªtiu faptele tale, cã nu eºti nici rece, nici
fierbinte, ci cãldicel, ºi zici: „Sunt bogat, ºi nu-mi trebuie
nimic“, dar tu eºti orb ºi gol, ºi eºti de plâns, ºi vin ºi îþi dau
cuvânt de aur, ca sã fii bogat, ºi veºmânt alb, ca sã te îmbraci
ºi sã nu se vadã ruºinea goliciunii tale. Vin ºi îþi dau cuvânt.
Alifie pentru ochi este cuvântul Meu, cãci Eu pe câþi îi
iubesc, îi mustru spre pocãinþã. Eu stau la uºã ºi bat ca sã Mã
auzi ºi sã-Mi deschizi ºi sã cinez cu tine cinã de cuvânt. Cine
are urechi, sã audã ceea ce Duhul grãieºte bisericilor. Drept
aceea, pocãieºte-te, iar de nu, vin la tine curând ºi voi muta
sfeºnicul tãu din locul lui, ºi îl voi pune pe al Meu. Amin. 

Eu sunt Lumina lumii. Amin, amin, amin. Cel ce um-
blã dupã Mine, nu va umbla în întuneric. Cuvântul Meu este
calea, adevãrul ºi viaþa. Întrebaþi legea ºi proorocii. De nu vã
vor vorbi despre cuvântul acesta, numai atunci aþi fi îndreptã-
þiþi sã nu credeþi. ªi voi veni cu zecile de mii de sfinþi la voi,
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oameni ai bisericii, cãci scris este: «Iatã, El vine cu norii ºi
cu zeci de mii de sfinþi, ºi numele Lui se numeºte Cuvântul lui
Dumnezeu», ºi sfinþii vor mãrturisi cã acest cuvânt este cu-
vântul Meu. Amin. 

O, am venit sã-Mi ud grãdina cu apa cea cereascã aºa
cum grãdinarul iese sã-ºi cerceteze ogorul ºi sã lucreze peste
el. Am venit sã-Mi cercetez turma ºi s-o pãstoresc. Am venit
sã-Mi iau rodul viei, ºi vierii dau sã Mã dezmoºteneascã ºi sã
fie ei stãpânii viei Mele. 

Eu sunt Cel ce am fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om, ºi
Eu sunt Cel ce am înfiinþat biserica Mea. Eu ºi nu tu, omule
al bisericii lumii. Dar dacã tu nu-L cunoºti pe Cel Cãruia zici
cã-I slujeºti, atunci cine eºti tu, omule al bisericii de azi? Eu
sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin. Spune ºi tu
cine eºti, aºa cum ºi Eu vin ºi spun cine sunt, ºi ajut pe cel
credincios sã Mã cunoascã ºi sã facã voia Mea.Eu sunt calea,
adevãrul ºi viaþa. Spune ºi tu cine eºti, omule de azi, care stai
pe scaun de bisericã a lui Hristos. Eu sunt Cel ce sunt, dar tu
cine eºti? Eu sunt. Deschide-Mi, ca sã ºtiu cine eºti, ºi sã te
ajut sã fii. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 
5/18 mai 1997

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencii 

Vorbirile sfinte rodesc cuvânt ceresc. Învãþãtura sfântã e mai mare
decât nãdejdea. Cuvântul Domnului este focul aruncat peste pã-

mânt pentru ca sã aprindã iubirea Sa în suflete. 

CCCC obor pe calea cãrþii cuvântului tãu, Verginico.
Intru cu tine în Ierusalim. Intrãm la Israel ca

sã-l învãþãm, cãci cel fãrã de învãþãturã îºi pierde mintea, ºi
Noi trebuie sã avem popor ascultãtor, mãi Verginico. Mi-e
dor ºi Mie de cuvântul tãu peste Israel, cã tu vorbeºti aºa de
frumos! Tu eºti trâmbiþa Mea cea cu glas dulce ºi duios. Tu
eºti mângâierea Mea cea de la sfârºitul timpului. Tu eºti
cloºca cu puii de aur, Verginico. Strigã-þi puii ºi învaþã-i sã
mãnânce ºi sã creascã, ºi sã poatã ºi ei creºte pui din pui. Nu
numai din cer trebuie sã lucreze cuvântul cerului, ci ºi de pe
pãmânt, Verginico. Creºtinii îºi dau unul altuia cu bucãtura.
Aºa sã facã ºi cu cuvintele cele din cer, cãci scris este în
Scripturi: «Mângâiaþi-vã unii pe alþii cu cuvântul cel din
cer», cu cuvântul venirii Domnului la voi, fiilor. Învaþã-þi,
Verginico, fiii. Dã-le mâncare la puiºori, cã tu ai cuvânt dulce
ºi duios. Amin. 

– OOOO,dã-le Tu, Doamne, dã-le Tu, de vreme ce
vezi cã le trebuie, cã dacã vezi cã le tre-

buie vezi ºi ce trebuie sã le dãm. Dã-le Tu, Cuvântule al vieþii
veºnice, cã Tu eºti Dumnezeu, Doamne. Eu sunt în Tine, dã-le
Tu, cã Tu eºti Dumnezeu. 

Fiilor, îmi spune Domnul sã vã dau mâncare. De ce-mi
spune Domnul aºa? Fiþi atenþi ºi înþelegeþi, cã voieºte Dom-
nul sã rãzbatã în voi, ºi foloseºte poarta cea din cer ºi poarta
cea de pe pãmânt. Poarta cea din cer sunt eu, cã m-a folosit
Domnul de uºã a Lui spre voi, iar poarta cea de pe pãmânt
sunt fiii cei unºi în grãdina cuvântului, mãi fiilor. O, cãutaþi
vorbirea despre Dumnezeu, ºi ea vã va cãuta pe voi, cã iatã,
ea vã cautã ºi voieºte sã vã gãseascã acasã, sã vã gãseascã în
Domnul, sã vã gãseascã, fiilor. 

Dã-le Tu, Doamne, dã-le mâncare la puiºorii mei, cã
sunt ai Tãi, fiindcã pentru Tine i-am crescut. Dã-le Tu, cã Tu
eºti Dumnezeu, iar eu sunt în Tine.

– OO,Verginico, Mã fac masã ºi hranã pentru
Israel ca sã creascã fiii lui Israel ºi sã se

hrãneascã unii pe alþii, ºi pe mulþi sã-i hrãneascã din cuvântul
Meu. Amin.

*
SS unt venit cu hranã. Vin sã te alãptez, poporul

Meu, cãci cel fãrã de învãþãturã îºi pierde
mintea; cel fãrã de hranã se ofileºte ºi se îmbolnãveºte în sine. 

Se întreabã omul din lume, se întreabã omul bisericii
ce atâta vorbã lungã de la Mine spre tine, poporul Meu? Dar
Eu îi spun celui ce spune aºa cã vorba lui e ºi mai lungã ca a
Mea ca sã-ºi creascã puii lui, cãci fiecare îºi creºte puii lui,
fiecare îºi îngrijeºte rodul lui. Aºa ºi voi, fiilor, nu fiþi, tatã,
neroditori. Fugiþi de nerodire, fugiþi de moartea Mea din voi,
cã în voi trebuie sã fiu viu ºi roditor, fiilor. În fiii lumii Eu
sunt mort. În fiii lumii Eu sunt înmormântat ºi rece ºi fãrã
grai, dar voi nu fiþi neroditori ci cãutaþi între voi vorbirea des-
pre Dumnezeu, ºi ea vã va cãuta pe voi. Nu-i frumos sã tacã
inima ºi guriþa voastrã când aveþi atâta îndemn din cer, atâta
vorbire din cer peste voi. Iatã, Eu nu tac cu voi. ªi de ce, oare,
nu tac cu voi? Ba încã ºi mai mult aº sta cu voi în sfat dacã
v-aº vedea pe voi ºi mai mult împãrþind între voi sfatul Meu.
Dar asta nu se face mânat de sus sau de jos sau din lãturi, ci
se face dinãuntrul tãu, fiule hrãnit cu Duhul Sfânt. 

Omul din lume nu ascultã de Dumnezeu ºi nu-i place
vorbirea cu Mine, cã el are multe de vorbit ºi nu-i place
vorbirea cu Mine ºi nu ascultã de Mine, aºa cum nici Adam
n-a ascultat ce i-a spus Dumnezeu, ºi a fost rãu de el ºi de tot
neamul omenesc. Dar voi, fiilor, sã ascultaþi, tatã, de Mine ºi
sã faceþi ce vã spun ºi ce vã cer, cã neascultarea nu e bunã.
Neascultarea rodeºte în om neascultare dacã omul o ia în el.
Adam n-a ascultat nici în cer, nici pe pãmânt; nici în rai, nici
în afara raiului. I-am spus în rai ce sã mãnânce ºi nu M-a
ascultat. I-am spus în afara raiului ce sã mãnânce pentru ne-
ascultarea lui, ºi nici atunci n-a ascultat. Iatã, ºi vouã vã spun:
mâncaþi cuvântul Meu ºi hrãniþi-vã din roadele lui ca sã fiþi
veºnici, fiilor, ºi sã fiþi ascultãtori ºi sã luaþi plata ascultãrii de
Dumnezeu. Amin. Din toate cuvintele Mele sã luaþi ºi sã
mâncaþi ºi sã împãrþiþi veºnic între voi, dar din ale oamenilor
sã nu luaþi, ca sã nu muriþi ca oamenii, cãci voi aveþi laptele
vieþii, ºi Eu vã alãptez ca un tatã bun ºi ca o mamã bunã. 

I-am spus lui Adam în rai, i-am spus ce sã mãnânce ºi
cum sã mãnânce ºi n-a ascultat. I-am spus aºa: «Iatã, vã dau
toatã iarba cea verde care face sãmânþã pe pãmânt, ºi tot po-
mul care are rod cu sãmânþã în el». I-am spus lui Adam în rai:
«Din toþi pomii din rai poþi sã mãnânci, iar din pomul cunoº-
tinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci dacã vei mânca vei
muri în ziua aceea».

O, fiilor, ziua neascultãrii este moarte. Neascultarea
este moarte, fiilor, cãci în ziua când Adam a mâncat din cele
oprite, a intrat în el neascultarea, care este moarte, tatã; a in-
trat moartea în el, ºi el s-a ascuns în el, iar când l-am scos din
rai ºi l-am pus pe pãmânt, aºa i-am spus: «Pentru cã n-ai as-
cultat, blestemat va fi pãmântul pentru tine ºi cu ostenealã sã
te hrãneºti din el, cãci spini ºi pãlãmidã îþi va rodi, ºi te vei
hrãni cu iarba câmpului, ºi cu sudoarea feþei tale îþi vei mân-
ca pâinea ta, hrana ta, pânã ce te vei întoarce în pãmântul
din care eºti luat», ºi l-am scos din rai ca sã lucreze pãmântul
din care fusese luat ºi fãcut. 

Adam a fost fãcut din pãmânt, ºi pãmântul l-a recu-
noscut de stãpân pe cel fãcut de Dumnezeu din pãmânt. Iar
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dacã Adam a cãzut de la faþa Creatorului sãu, a cãzut ºi pã-
mântul sub blestem, cãci din pãmânt a fost fãcut Adam. Dar
nici a doua oarã nu s-a supus Adam lui Dumnezeu, cã n-a as-
cultat ca sã mãnânce ce-i spusese Dumnezeu, ºi omul a mân-
cat fiinþã vie. Omul a omorât fiinþã vie ºi a mâncat, ºi n-a as-
cultat ca sã mãnânce ce a spus Dumnezeu când a spus: «Te vei
hrãni cu iarba câmpului, ºi prin sudoarea feþei tale îþi vei
mânca pâinea ta». 

Omul n-a voit sã mãnânce pâinea Mea, ºi a voit sã mã-
nânce pâinea sa. O, fiilor, nu fiþi neroditori în ascultare. Ro-
diþi cuvânt din cuvânt ºi daþi-l unul altuia, cã iatã, Eu nu tac
între voi. Neascultarea rodeºte în om neascultare. Neasculta-
rea se face mare în omul neascultãtor de Dumnezeu, ºi Mã dã
afarã din om ºi stã ea. Cine nu se hrãneºte cu cuvântul vieþii
ºi cu rodul lui, acela se hrãneºte cu neascultare, aºa cum s-au
hrãnit cei ce au plecat de lângã acest izvor, de lângã masa cu-
vântului Meu, ºi s-au dus la masa neascultãrii de Dumnezeu.
Omul trebuie hrãnit cu învãþãtura cea bunã mai mult decât cu
nãdejdea, cãci astãzi tot omul s-a învãþat sã nãdãjduiascã în
Dumnezeu, Care este bun ºi Care-l iartã de tot rãul pe care-l
face. Omul, fiilor, trebuie hrãnit cu învãþãturã ºi cu mustrare,
ºi fericit este cel ce rabdã învãþãtura ºi mustrarea, iar cel ce
nu le primeºte pe acestea, acela este neascultãtor, ºi neascul-
tarea rodeºte în om neascultare. 

Din toate cuvintele Mele sã mâncaþi cu ascultare, fiilor.
Dar ce înseamnã aceasta: sã mâncaþi cu ascultare? O, Eu v-am
învãþat, ºi voi ºtiþi ce înseamnã aceasta, pentru cã Eu v-am dat
ºi cunoºtinþã. Mâncaþi cu iubire, cãci cine dintre voi nu
mãnâncã cu iubire, aceluia i se apleacã ºi varsã ce mãnâncã.
Cum adicã varsã ce mãnâncã? Adicã se ridicã împotriva mân-
cãrii prin neascultarea lui. 

Creºtinul trebuie hrãnit cu învãþãturã. Creºtinul trebuie
sã stea la învãþat. Învãþaþi sã staþi sub învãþãturã, fiilor. În-
vãþaþi sã ascultaþi tot ce vã cer Eu, cã Eu sunt Cel ce vã cer.
Iar dacã voi veþi face tot ceea ce vã cer, atunci orice veþi cere
voi de la Tatãl în numele Meu, veþi dobândi, dimpreunã cu
viaþa veºnicã. Amin. 

Nu fiþi muþi cu cuvântul Meu. Nu e de ajuns sã vorbiþi
cu Mine în voi înºivã, cã nu aºa stã zidul bisericii în picioare.
Limbile Duhului Sfânt se dau, ºi sunt date unul altuia spre
zidire, iar cel ce grãieºte de Mine în sine, acela nu zideºte bi-
serica. Nu aºa se zideºte frate pe frate. Voi, fiilor, lucraþi dupã
Scripturi, aºa cum Eu lucrez, cãci nimic nu fac fãrã sã nu fi
fost vestit în Scripturi. Iatã, sunt venit cu hranã la voi. Vin,
tatã, mereu la voi, cãci cel fãrã de învãþãturã îºi pierde mintea
ºi se îmbolnãveºte în sine. Fiþi ca albinuþele din stup, cã ele,
nici una nu stã; toate au lucrare ºi zidire spre hrana lor ºi a
omului. Puneþi urechea voastrã la uºa casei lor ºi ascultaþi ºi
auziþi ce zumzet, ce lucru una pentru alta fac ele spre hrana
lor ºi a omului. Aºa sã fiþi voi, fiilor. Eu, Domnul, vã spun:
aºa sã fiþi voi, ºi sã ascultaþi ce vã învãþ, ce vã îndemn Eu.
Este scris: «Cine nu lucreazã, sã nu mãnânce». Iatã, Eu lu-
crez peste voi, iar voi sã-Mi daþi din acest rod ca sã pot sã stau
cu voi la masa lucrului Meu, fiilor. Lucraþi ºi voi. Lucraþi ºi
mâncaþi. Mâncaþi ºi lucraþi, îmbucãturindu-vã unul pe altul cu
rodul cuvântului Meu, iar Eu sã Mã hrãnesc cu rodul as-
cultãrii voastre, fiilor. Fiþi harnici ca albinuþele. Nu fiþi fãrã de
lucrare, cãci cel fãrã de rod nu stã cu Dumnezeu. Fiþi harnici
ºi hrãniþi-vã unii pe alþii ºi pe Mine din cuvântul Meu dat
vouã spre hranã. Amin. 

*
OOOO,Verginico, l-am învãþat pe Israel; l-am învãþat sã

asculte ºi cum sã asculte; l-am învãþat, tatã, cãci
cel neînvãþat îºi pierde mintea, mãi Verginico. Învaþã-l ºi tu,
ºi dã-i îndemn de viaþã, cãci viaþã înseamnã ascultare, iar ne-
ascultare înseamnã moarte. Învaþã-l sã creadã aceastã Scrip-
turã proaspãtã, Verginico: ascultarea înseamnã viaþã, iar neas-
cultarea înseamnã moarte. 

– OOOO,poporul meu, îmi spune Domnul sã-þi dau
învãþãturã. Omul din pricina neascultãrii a

murit. Omul n-a ascultat nici în cer, nici pe pãmânt, nici în
rai, nici în afara raiului. Omului din lume nu-i place vorbirea
cu Dumnezeu, nu-i place sã asculte de Dumnezeu, cãci ne-
ascultarea rodeºte în om neascultare. Fugiþi de neascultare,
fugiþi de cârtire, fugiþi de mãrirea de sine care îl face pe om
sã nu primeascã învãþãturã spre zidire cereascã în el. Mân-
caþi cuvântul lui Dumnezeu ºi hrãniþi-vã cu el, zi ºi noapte
hrãniþi-vã cu aceastã hranã unul pe altul, cãci cine nu lu-
creazã nu mãnâncã ºi nu creºte. Cel ce nu lucreazã nu creºte,
fiilor. Acela rãmâne chircit ca pomul fãrã ploaie ºi fãrã soare,
ca pomul lipsit de rod, fiilor. 

Aº dori sã ia foc între voi cuvântul acesta care vine la
voi, cã Domnul aºa a spus: «Foc am venit sã arunc pe pã-
mânt, ºi cât aº voi sã se aprindã!». O, tot cerul voieºte sã se
încãlzeascã la focul acesta. O, fiilor, fiilor, focul nu arde pânã
nu este aprins. Domnul aruncã focul ºi dã sã-l aprindã între
voi ca sã Se încãlzeascã cu voi ºi mulþi sã se încãlzeascã apoi,
cãci din focul acesta vor veni cei mulþi, fiilor. Daþi drumul
celor mulþi sã vinã, ºi sã aibã la ce sã vinã. Faceþi foc, cãci
focul se vede de departe ºi se adunã mulþi ca sã vadã ce arde
în el. 

Þie, Doamne, mã închin ºi mã rog: dã-i iubire lui Israel
ºi aprinde focul Tãu în mijlocul lui ºi foc din foc sã se aprindã
în Israel, Doamne, cã Tu eºti foc mistuitor, Care arzi pe cele
rele ºi aprinzi pe cele bune care vor rãmâne. Amin. 

– OOOO,Verginico, am venit cu hranã ºi l-am hrãnit
pe Israel; l-am hrãnit ºi îl voi hrãni mereu,

cã inima Mea Îmi arde ca focul pentru Israel cel de azi, pentru
poporul Meu de azi. Amin. 

O, Israele, inima Îmi arde dupã tine. Fii, Israele, ca
fiica aceea pe care azi o serbez în mijlocul tãu. Ea a aprins fo-
cul Meu în cetatea ei, ºi cetatea ei a luat foc din focul Meu, ºi
Eu am intrat în cetatea aceea ºi M-am încãlzit dimpreunã cu
cei din cetate. 

Fii ca samarineanca, fiule de azi. Fii ca samarinenii.
Astãzi serbez în tine sãrbãtoare pentru femeia samarineancã
ºi pentru cetatea Samariei. Foc din foc sã se aprindã pe pã-
mânt, cãci foc am venit sã arunc pe pãmânt, ºi voiesc sã se
aprindã, dar pe tine te am ca pe un amnar în mâna Mea, po-
porul Meu de azi. 

Când o casã ia foc pe pãmânt, focul se vede ºi adunã
pe mulþi. O, Israele, casa Mea de azi, Israele român, copilul
Meu cel mezin, Israele, mezinul Meu, voiesc, tatã, sã fii focul
Meu aruncat de mâna Mea peste pãmânt, ºi sã se adune la cãl-
dura Mea ºi a ta toþi cei înfriguraþi ºi goi, toþi cei fãrã luminã
sã vinã sã ia cãldurã ºi luminã ºi casã. 

Fiilor din Israel, steluþele Mele cu care luminez în
noaptea cea de pe pãmânt! Voiesc sã fac cer pe pãmânt, iar
voi sã luminaþi ca stelele cerului pe pãmânt, fiilor. 

O, Verginico, am venit cu hranã ºi cu foc, ca sã-l hrã-
nesc ºi sã-l încãlzesc pe Israel, cãci inima Mea Îmi arde ca
focul pentru poporul Meu de azi, pentru tine, Israele, poporul
Meu de azi, samarineanul Meu de azi, poporul Meu iubit în-
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tru care Eu binevoiesc ºi Mã preaslãvesc, poporul Meu, mân-
gâierea Mea în durerea Mea, doctoria Mea în durerea Mea.
Amin, amin, amin. 

12/25 mai 1997

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Nu poþi sluji ºi lui Dumnezeu ºi diavolului. Necredinþa în Dumne-
zeu este sfârºitul lumii. Cel ce Îl iubeºte pe Dumnezeu nu cautã sã

fie iubit. Omul fãrã viaþã din Hristos este antichrist. 

AAAA min, amin zic vouã, fiilor: «cel ce crede în Mine
nu va muri niciodatã, ºi va avea viaþã veºnicã»,

iar cel ce are semeþie de sine nu poate înþelege Scriptura
aceasta a Mea, nu poate crede adevãrul acestei Scripturi.
Amin. 

Vin la tine cu Scripturile Mele, poporul Meu de azi, cã
Eu azi nu mai am alt popor în afarã de tine, ºi pe tine voiesc
sã te am numai al Meu, fiule al cuvântului Meu. Nimeni pe
pãmânt nu crede cã nu poate fi ºi cu Dumnezeu ºi cu diavolul,
cãci cine slujeºte numai un pic diavolului, acela nu mai poate
fi bun pentru Dumnezeu, pentru cã Eu nu pot aºa cu omul. Eu
sunt un Dumnezeu gelos, ºi îl voiesc numai pentru Mine pe
om, ºi altfel nu-l voiesc pe om. 

Amin, amin zic þie, poporul Meu: cel ce crede în Mine
are viaþã veºnicã ºi nu moare, iar cel ce moare nu crede în
Mine. Cel ce crede în Mine înviazã ºi este viu ºi crede, iar cel
ce nu mai crede nu mai este viu. I-am spus omului cel dintâi,
i-am spus lui Adam: «Dacã nu vei asculta, dacã vei lua ce
þi-am spus sã nu iei, vei muri în ziua aceea», pentru cã cel ce
nu crede ce-i spun Eu, acela nu mai este viu, ºi nimeni nu în-
þelege ce înseamnã sfârºitul lumii, nimeni, poporul Meu. Cel
ce nu crede în Mine, acela nu este viu. Cuvântul acesta cu
care vin Eu pe pãmânt de patruzeci de ani, ba chiar de patru-
zeci ºi cinci de ani, aºa cum scrie în Scripturi ºi în prooroci,
acest cuvânt este judecata necredinþei, cãci oamenii nu ºtiu ce
înseamnã sfârºitul lumii, iar necredinþa se întinde peste oa-
meni pânã la toate marginile, dar ºi cuvântul Meu se duce ca
sãgeata care se opreºte deodatã la locul unde cade ea, ºi sfâr-
ºitul lumii înseamnã necredinþa în Dumnezeu. 

O, iubitul Meu Israel, omul a dat la o parte cuvântul
Meu; mereu l-a dat la o parte, nu numai acum, tatã. Este scris
pentru om: «Omule, sã nu iei numele Domnului în deºert», cã
nu va ierta Domnul pe unul ca acela. Dar omul este orb, cãci
omul orb vede numai pe cele lucrate de el. Omul orb este cel
ce ia numele lui Dumnezeu în deºert, ºi îºi dã numele lui pes-
te toate câte el le face. Dar iatã, tainã vã spun vouã, fiilor, cã
dupã ce a cãzut binele din om, omul a înlocuit binele din el
cu semeþia de sine, cu rãul, fiilor. ªi cum vine aceasta? Des-
chideþi-vã urechea înþelepciunii Mele în voi ºi ascultaþi. Când
Dumnezeu a fãcut cerul ºi pãmântul, lumina, ºi ziua, ºi noap-
tea, ºi tãria cerului, ºi hotar apelor, ºi uscatul pe care l-a nu-
mit pãmânt, ºi iarba verde cu sãmânþã în ea, ºi pomii cei cu
rod dupã neamul lor, ºi soarele, ºi luna spre luminarea zilei ºi
a nopþii ºi spre semnele anotimpurilor, ºi stelele ca sã lumine-
ze pe pãmânt, ºi toate vietãþile de pe pãmânt ºi din ape, ºi
pãsãrile ca sã zboare pe pãmânt ºi pe întinsul cerului, ºi peºtii,
ºi dobitoacele toate, ºi târâtoarele, ºi tot ce a fãcut Dumnezeu
la început, a vãzut Dumnezeu cã este bine tot ce a fãcut, ºi
apoi l-a fãcut Dumnezeu pe om ca sã aibã stãpânire peste pã-
mânt, peste peºti, peste pãsãri, peste dobitoace ºi peste toate
jivinele care se târãsc pe pãmânt. L-a fãcut Dumnezeu pe om,
bãrbat ºi femeie, ºi a privit Dumnezeu la toate câte fãcuse ºi

erau bune foarte, iar omul nu cunoºtea decât binele pe care îl
fãcuse Dumnezeu, ºi i-a spus Dumnezeu omului ce este bine,
i-a spus sã se fereascã de rãu. A zidit Dumnezeu grãdina
Edenului pentru om, ºi l-a luat pe Adam ºi l-a pus în grãdinã
ca s-o lucreze ºi s-o pãzeascã, ºi i-a poruncit lui Adam, zi-
când: «Din toþi pomii grãdinii vei mânca, dar din pomul cu-
noºtinþei binelui ºi a rãului sã nu mãnânci, fiindcã în ziua
când vei mânca din el, vei muri». ªi apoi a fãcut Domnul aju-
tor omului pe potriva omului, cãci Adam pusese nume la toa-
te vieþuitoarele pe câte le fãcuse Domnul, ºi Domnul Se uita
la Adam sã vadã cum le va numi pe fiecare, cãci de la început
a lãsat Dumnezeu voia liberã peste om. ªi nu a aflat Adam
ajutor pe potriva lui din toate vieþuitoarele la care le pusese el
nume, ºi atunci Dumnezeu a pus somn peste Adam ºi l-a
adormit ºi a luat din el pe femeie ºi-a adus-o la el ca sã-i punã
nume. ªi atunci a zis Adam: «Aceasta se va chema femeie,
cãci din bãrbat a fost luatã, ºi pentru aceasta va lãsa omul pe
tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi cu femeia sa ºi vor fi
amândoi un trup». Aºa a grãit Adam dupã ce Dumnezeu a fã-
cut-o pe femeie din una din coastele lui Adam. ªi iatã, Adam
avea de tatã ºi de mamã pe Dumnezeu, ºi a spus: «Va lãsa
omul pe tatãl ºi pe mama sa ºi se va alipi cu femeia sa ºi vor
fi amândoi un trup». 

Fiilor, fiilor, Adam ºi-a luat voia liberã încã de la
început, dupã ce Dumnezeu l-a fãcut. Atunci nu era decât bi-
nele ºi omul pe care l-a fãcut Dumnezeu ca sã stãpâneascã
peste toate câte erau fãcute. Omul a nãscut din el rãul, a nãs-
cut din el nesupunerea ºi neascultarea, ºi omul nu s-a supus
lui Dumnezeu, ºi apoi s-a pierdut din Dumnezeu. ªi dupã ce
a cãzut binele din om, omul a înlocuit binele din el cu semeþia
de sine încã de la început, poporul Meu. O, Israele, încã de la
început s-a despãrþit omul de Dumnezeu ºi s-a alipit cu feme-
ia sa ºi au fost amândoi un trup. Tot omul se iubeºte pe sine
ºi pe femeia sa, ºi femeia se iubeºte pe sine ºi pe bãrbatul ei,
ºi nimeni nu mai iubeºte pe Dumnezeu, cãci omul a zis încã
de la început cã va lãsa pe Dumnezeu ºi se va alipi bãrbat ºi
femeie ºi vor fi un trup. N-a crezut omul în Mine ca sã ascul-
te ce i-am spus ºi sã nu facã ceea ce i-am poruncit sã nu facã.
Aceasta a fost singura poruncã pe care am pus-o peste om: sã
nu mãnânce bine ºi rãu, cã nu poate omul sã slujeascã ºi lui
Dumnezeu ºi diavolului. Iar când am venit cu poruncile peste
oamenii cãzuþi, cea dintâi între porunci aºa a fost: «Sã iubeºti,
omule, pe Dumnezeu din toatã inima, ºi cugetul, ºi virtutea,
ºi sufletul tãu», cãci cine nu iubeºte pe Dumnezeu, nu are iu-
bire din Dumnezeu, nu are iubire. Unul ca acela are iubire de
sine, are semeþie de sine, are iubire fãrã Dumnezeu, aºa cum
a avut ºi omul cel de la început. O, fiilor, cel ce iubeºte nu are
nevoie de iubire, cã acela are iubire ºi nu-i mai trebuie, iar cel
ce nu iubeºte, acela cautã iubire, acela are nevoie de iubire ºi
cautã sã fie iubit, cautã în cele vãzute, cautã la om iubire. Cel
ce iubeºte Îl are pe Dumnezeu, iar cel ce nu iubeºte, cautã
iubire, cautã sã fie iubit. 

Ce bine era dacã omul iubea pe Dumnezeu, dacã omul
iubea binele! Nimic nu e mai bine ca ascultarea de Dumne-
zeu, ºi nimic nu e mai rãu ca neascultarea, cãci ea este seme-
þie de sine, este trufie în om. Dar astãzi trufia a luat faþa
cinstei în om, ºi omul este plin de sine, ºi îºi zice: „este bine“.
Zice ºi el cum a zis Dumnezeu, zice cã este bine tot ce face
el, cãci omul s-a ridicat peste Dumnezeu, ºi face pãcatul luãrii
în deºert a lui Dumnezeu. 

O, Israele, tu, fiule, sã nu iei numele lui Dumnezeu în
deºert, cãci necredinþa asta înseamnã. Sã nu iei cuvântul lui
Dumnezeu în deºert, cã necredinþa înseamnã sfârºitul lumii,
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fiule. Tu sã nu faci ca omul cel de la început. Tu sã faci ca Mi-
ne, fiule, cãci Eu am ascultat pe Tatãl Meu mereu, dar omul
cel de la început n-a ascultat pe Tatãl sãu ºi n-a voit sã aibã
tatã ºi mamã, ºi a voit sã aibã femeie; ºi n-a voit sã fie un trup
cu tatãl ºi cu mama lui, ºi a voit sã fie un trup cu femeia. O,
cum sã nu se despartã omul de tatãl ºi de mama lui ca sã-ºi ia
femeie dacã omul s-a despãrþit ºi de Dumnezeu pentru
femeie! 

Omul în rai nu cunoºtea frica, dar când a fãcut neas-
cultare de porunca lui Dumnezeu, atunci s-a nãscut frica în
el ºi s-a ascuns de Dumnezeu. Scris este cã «Frica stã alãturi
cu pedeapsa» ºi omul se ascunde de Dumnezeu, cã este gol,
fiindcã omul a iubit pe femeie ºi s-a alipit un trup cu ea ºi s-a
dezlipit de Dumnezeu, iar femeia l-a fãcut sã moarã. Nu ºtie
omul cã numai iubirea de Dumnezeu este bunã. Nu mai ºtie
omul cum sã se întoarcã la viaþã ºi sã fie viu. 

O, poporul Meu, vin la tine cuvânt din Tatãl, ca sã audã
omul cuvântul Meu ºi sã se întoarcã la viaþã fãrã de moarte.
Mã ajut cu tine, fiule Israele, cã oamenii care-ºi zic cã sunt
slujitorii Mei pe pãmânt, sunt un trup cu femeia ºi nu voiesc
sã fie un trup cu Mine ca sã Mã ajut cu ei sã rãscumpãr pe
omul cãzut din cer. Tu sã fii mâna Mea întinsã dupã om, tu sã
fii unealta Mea în mâna Mea, poporul Meu, cã iatã, Adam
n-a fãcut bine dacã a zis el, ºi de bine ce a zis, s-a ascuns în
sine, s-a ascuns de Mine, cãci s-a temut dupã ce a vãzut ce a
fãcut. 

O, fericit este omul care se leapãdã de sine, cã acela
aflã pacea Mea, care vine spre el. Cel ce se leapãdã de sine,
acela poate iubi pe aproapele sãu care are ca ºi el lepãdare de
sine, care are pe Dumnezeu în sine. Cel ce se leapãdã de sine,
acela iubeºte pe Dumnezeu ºi pe aproapele sãu, cã nu e bine
sã fie omul singur. Omul singur îºi are voia sa ºi ascultã de
ea, dar cel ce stã împreunã cu cei ce sunt ai lui Hristos, acela
cautã sã fie aproapelui sãu pe plac la ce este bine. Numai
lângã aproapele tãu poþi sã-þi frângi voia, numai atunci poþi
iubi sfatul lui Dumnezeu ºi nu sfatul tãu, cãci cine se sfãtu-
ieºte cu sinele sãu, acela este om semeþ ºi se numeºte anti-
christ pentru sine. Antichrist este omul care nu-L lasã pe
Hristos sã trãiascã în el, sã domneascã în el ca un Dumnezeu
din cer. Antichrist este cel ce-ºi zice creºtin ca sã înºele pe
Hristos, aºa cum este azi în bisericile din lume, cãci creºtinii
din lume merg la bisericã ºi trãiesc viaþã lumeascã pe pãmânt.
O, poþi sã trãieºti în desfrâu, ºi sã fii ºi creºtin? O, veacul
acesta e mare înºelare, fiilor, cãci cei ce se numesc bisericã a
lui Iisus Hristos sunt cei ce înºealã toatã lumea, ºi din pricina
lor vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultãrii. Fiii neas-
cultãrii nu mai au pãstori, nu mai au mijlocitori fãrã de pãcat
între ei, iar cel ce pãcãtuieºte nu poate ajuta pe nimeni. Oare,
de ce tâlharul a intrat în rai? A intrat pentru cã era fãrã de
pãcat, pentru cã dupã ce s-a nãscut din nou, n-a mai pãcãtuit,
ºi a stat pe cruce pânã ce a ajuns în rai prin cruce, prin punte,
fiilor. El dupã ce s-a nãscut din Hristos, a lucrat viaþã fãrã
moarte, viaþã fãrã de pãcat. El n-a mai putut pãcãtui, cã era pe
cruce, ºi crucea te face sã nu mai poþi pãcãtui. Cine iubeºte
crucea, acela nu pãcãtuieºte, cã are crucea pe el, semnul
Fiului Omului îl are pe el ca pecete. 

O, cel fãrã învãþãturã nu stã cu Dumnezeu, fiilor. De
aceea vã dau de lucru la viaþa fãrã de moarte, la viaþa veºnicã.
Dau inimii ºi minþii voastre de lucru, tatã. Le dau celor din
grãdinã ce sã vã dea de lucru, cã ei n-au dacã nu le dau Eu sã
vã dea. Ferice de cel ce nu se bizuie pe sine, cã acela aºteaptã
de la Dumnezeu. Nu este bine sã fie omul singur, cã acela as-
cultã de sine ºi îºi are voia sa. ªi este bine ca omul sã fie cu

Hristos ºi cu copiii lui Hristos, care lucreazã viaþã fãrã de
moarte înaintea Domnului. Ferice de cel ce nu se bizuie pe
sine la ce este bine, cãci cel ce se bizuie pe sine, acela are
mãrire de sine. De aceea, vouã vã dau Eu, ca sã aveþi din
Mine, cã omul nu ºtie cum îi dau Eu. El zice cã-i dau Eu ceea
ce vede el cã e bine pentru el. Nu zice cã-ºi face el, ci zice
cã-i dau Eu, dar îºi ia el. 

Stau cu voi în sfatul vostru despre Mine ºi despre voi
ºi vin sã vã descurc înþelesul cel ceresc, fiilor, dar fiþi înþe-
lepþi. Sã nu zicã vreunul dintre voi cum zic cei ce au plecat
din braþul cuvântului Meu ºi Mã fac pe Mine neputincios ºi
neºtiutor ºi zic cã Eu grãiesc ce aþi grãit voi. O când Eu grã-
iesc despre cele ce aþi grãit voi, asta înseamnã cã Eu sunt cu
voi în sfat ºi iau aminte, ca apoi sã vã desluºesc din Mine, ºi
înseamnã cã acolo unde sunteþi voi, sunt ºi Eu. O, sã nu fiþi
cum sunt cei ce zic: „Domnul nu aude, nu vede, nu ºtie“. Ei
zic cã sunt plini de zile bune, ºi zic: „ªtie aceasta Dumnezeu?
Are cunoºtinþã Cel Preaînalt de acestea?“. 

O, fericit este omul pe care-l va certa Dumnezeu ºi din
legea Lui îl va învãþa pe el. Amin, amin zic vouã: cel ce crede
în Mine nu va muri niciodatã ºi va avea viaþã veºnicã. Cel ce
moare, cel ce nu are viaþã veºnicã, acela nu crede în Mine, ºi
crede în sine ºi face ca sine, aºa cum a fãcut Adam. Dar Eu
voiesc sã fac minune mare cu tine, poporul Meu. Voiesc sã
fac naºtere din nou a lumii, tatã. Voiesc sã împlinesc cu tine
ºi prin tine aceastã Scripturã a înnoirii lumii, ºi de aceea lu-
crez în tine dar de credinþã ºi de iubire de Dumnezeu, ºi de as-
cultare ºi de sfinþenie, poporul Meu, cã numai pe tine te mai
am viu între oameni. Cel ce crede în Mine, acela este viu ºi
crede. Cel mort, este cel ce nu crede în Mine, ºi iatã, nimeni
nu crede ca tine în cuvântul Meu cel de ieri ºi de azi. Tu eºti
aºteptat de cei vii din cer ºi de cei morþi de pe pãmânt. Tu eºti
unealta Mea cu care-Mi împlinesc Scripturile venirii Mele
cea de a doua ca sã fac cer nou ºi pãmânt nou ºi pace ºi drep-
tate pe ele, iar cei necredincioºi te vor vedea pe tine unealtã
în mâna Mea. 

Mergi, Ierusalime, în mijlocul mulþimilor ºi suflã peste
ele în numele Meu, iar pe drumul Meu cu tine sã te slujeascã
vreme dulce, vreme cu soare ºi cu cãldurã ºi cu rãcoare ºi cu
bucurie ºi cu mântuire peste oameni, fiule Ierusalime. Mergi,
tatã, ºi dã cuvântul Meu oamenilor! Cuvântul Meu de facere
nouã, de naºtere nouã peste oameni pune-l peste oameni, cã
te-am fãcut semãnãtor din Mine, ºi tu eºti fiul Meu, Israele
român, iar Eu sunt Tatãl tãu Cel din cer. Amin. 

Fericit este cel ce intrã sub aceastã viþã sub care stai tu,
cãci Eu sunt viþa, ºi tu eºti mlãdiþa Mea, Ierusalime nou, ºi
nimeni nu înþelege ce înseamnã Ierusalim nou. Toatã lumea te
numeºte pe tine Noul Ierusalim ºi nu ºtie cum de te numeºti
tu aºa cum te numeºte el, dar te numeºte. Fericit este cel ce
va intra sub aceastã viþã ºi sub mlãdiþa ei ca sã creascã mlã-
diþã din mlãdiþã, fii din fii, aºa cum Dumnezeu a voit sã se în-
mulþeascã omul Sãu, omul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

19 mai/1 iunie 1997

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Împãrãþia lui Dumnezeu nu mai este în oameni. Ziua de odihnã a
Domnului. 

EEEE cerul sfânt în sãrbãtoare. Amin. E sãrbãtoarea
Mea cu tine pe pãmânt, Ierusalime, ºi vin cu

cerul sfânt la tine ca sã te serbez pe tine lângã Mine, poporul
Meu, cãci Tatãl M-a înãlþat ca sã fiu lângã El, iar tu Mã cobori
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de lângã Tatãl, ºi Îl cobori ºi pe Tatãl cu Mine la tine, cãci
Tatãl este în Mine, ºi Eu în Tatãl sunt, precum am fost la în-
ceput când am fãcut cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzutele,
poporul Meu. 

Eu dupã ce am înviat cu trupul M-am arãtat ucenicilor
Mei ºi M-am dovedit viu prin multe semne ºi minuni, ºi le-am
vorbit lor despre împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi ei Mã
întrebau: «Doamne, când vei aºeza la loc împãrãþia lui Is-
rael?». Eu le vorbeam despre împãrãþia lui Dumnezeu, ºi ei
Mã întrebau despre împãrãþia lui Israel, dar nu le-am rãspuns,
ci le-am spus cã va veni Duhul Sfânt peste ei ºi îi va învãþa,
ºi va fi sã ducã cu ei cuvintele Duhului Sfânt pânã la toate
marginile. Le-am spus sã ducã vestea împãrãþiei lui Dumne-
zeu peste pãmânt, cã de douã mii de ani voiesc Eu sã lucrez
de lângã Tatãl împãrãþie a cerurilor pe pãmânt. De douã vea-
curi lucrez, poporul Meu, ºi nimeni nu M-a putut ajuta sã aºez
împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Israel aºteaptã sã aºez îm-
pãrãþia lui pe pãmânt, dar Eu ºi cu Tatãl aºteptãm împãrãþia
lui Dumnezeu pe pãmânt, împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

E pacea Mea în sãrbãtoare cu tine, Ierusalime. E îm-
pãrãþia Mea cu tine ºi în tine, Israele copiluþ, cãci tu eºti Israel
cel mititel, în care-Mi am Eu împãrãþia. În Israel cel de la
început n-am putut cu împãrãþia Mea, cã el o avea pe a lui
chiar dacã zicea cã el este poporul Meu. El era poporul Meu
pentru cã am zis Eu, nu pentru cã a zis el, dar el n-a lucrat în
el ºi peste el împãrãþia lui Dumnezeu. Venea cuvântul Meu la
el, ºi el nu-l înþelegea, cãci cine nu împlineºte cuvântul lui
Dumnezeu, acela nu înþelege ce înseamnã împãrãþia lui Dum-
nezeu. De aceea am învãþat Eu pe ucenici cum sã se roage, ºi
le-am spus sã se roage Tatãlui zicând: „Tatã din cer, numele
Tãu cel sfânt sã se sfinþeascã în noi, ca sã fim ai Tãi. Împã-
rãþia Ta sã fie vie în noi, ca ºi în Tine, ca ºi în cer, Tatã“. 

O, Israele copiluþ, împãrãþia lui Dumnezeu este moartã
în oamenii de pe pãmânt, nu este vie, ºi Eu am spus apostoli-
lor Mei: «Mergeþi peste tot ºi spuneþi cã s-a apropiat împãrã-
þia cerurilor pe pãmânt». Împãrãþia cerurilor eram Eu, venit
din cer Împãrat pe pãmânt, dar Israel, poporul cel cãruia i-am
dat fãgãduinþele cele cereºti, n-a înþeles cum vine împãrãþia
cerurilor pe pãmânt, aºa cum nici azi nu înþelege; ba încã ºi
azi zice cã Mã aºteaptã, dar acum vin cuvânt ºi rostesc, ca
apoi sã împlinesc, cãci aºa am lucrat mereu, mereu, poporul
Meu. Am venit ca sã fiu pe pãmânt ºi sã aºez pe Dumnezeu
în om, ºi sã fie împãrãþie vie în om, ºi omul nu ºtie sã fie viu,
nu ºtie, ºi nici nu vrea sã înþeleagã ºi sã ºtie, dar sunt ºi mulþi
care ºtiu ºi nu vor sã fie Dumnezeu viu în ei. De aceea am fã-
cut din tine un trimis al Meu, poporul Meu, ºi merg cu tine
cuvânt în mijlocul oamenilor ºi te ajut sã poþi da oamenilor
cuvântul Meu, ºi grãiesc din cer pe înþelesul omului de pe
pãmânt, ºi aºtept sã vinã omul la Mine aºa cum ai venit tu ca
sã-Mi fii ucenic al venirii Mele cea de a doua pe pãmânt. N-am
avut pânã acum popor ca sã-Mi pregãteascã venirea, dar
acum te am pe tine, Ierusalime, popor iubit de Dumnezeu. Cel
iubit de Dumnezeu este cel curat, ºi de aceea te-am aºezat sã
fii curat, fiule Ierusalime, ºi sã Mã aºezi în tine cu împãrãþia
Mea, cã nu mai e nimeni pe pãmânt ca sã poatã învãþa pe om
împãrãþia Mea în om. În zadar se zice în biserici rugãciunea
„Tatãl nostru“, cã dacã nu s-ar zice în zadar, s-ar vedea îm-
pãrãþia Mea pe pãmânt ca ºi în cer. 

Sunt oameni pe pãmânt, aud grai de pe pãmânt care
spune aºa: „Eu am pe Dumnezeu în inimã ºi cred ºi Îl iubesc
pe El“. O, omule care te-ai învãþat sã vorbeºti cã Mã ai în ini-
mã! De ce nu Mã ai ºi în trup, dacã în inimã Mã ai? Dar ce

este inima ta, ºi ce este trupul tãu? Oare, crezi cã inima poate
sã fie locaºul lui Dumnezeu, iar trupul care þine inima în el sã
nu fie locaº al Domnului? Dar cui spui tu aºa, ºi pe cine vrei
sã-l faci sã creadã ce spui tu? 

O, omule, o, omule, o, omule, numai dureri Îmi faci,
numai neadevãr este pe inima ºi pe limba ºi pe trupul tãu, cãci
inima este glasul minþii tale care se face faptã în trupul tãu. O,
dacã ai crede cu inima în Mine, s-ar coborî vãzut în trupul tãu
fapta credinþei tale, cãci Pavel apostolul Meu aºa a spus în
Duhul Meu: «Aratã-mi credinþa în faptele tale, omule!». 

Omul nu înþelege ce înseamnã împãrãþia lui Dumne-
zeu. Omul cinsteºte zilele ºi sãrbãtorile ºi obiceiurile ºi cre-
dinþa în Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu-L cinsteºte, cãci ca
sã Mã cinsteºti pe Mine, trebuie sã-Mi faci casã în tine, sã-Mi
faci împãrãþie în tine, omule, dar þie nu-þi place sã ai împãrat
pe Dumnezeu. Þie îþi place voia liberã, cãci aºa a voit omul
încã de când l-am fãcut Eu pe om. Aºa a fãcut ºi Adam. El era
în rai, cãci l-am fãcut ºi l-am pus sã lucreze ºi sã pãzeascã ra-
iul, l-am pus sã lucreze rai în rai, ºi sã pãzeascã raiul ca sã fie
rai; l-am pus sã lucreze împãrãþia lui Dumnezeu ºi s-o pã-
zeascã sã fie ºi sã nu se strice, ºi el a fãcut voia lui, n-a fãcut
voia lui Dumnezeu. I-am fãcut ajutor, ca sã aibã Adam ajutor,
ºi pe acel ajutor el l-a numit femeie ºi a spus: «Iatã os din
oasele mele ºi carne din carnea mea». Dar Adam a grãit din
duhul cãrnii, nu din Duhul lui Dumnezeu; a grãit ºi a spus cã
omul va lãsa pe Dumnezeu ºi se va alipi cu femeia sa, ºi s-a
împlinit ce a zis. Adam avea de tatã ºi de mamã pe Dumne-
zeu, ºi a lãsat pe Dumnezeu, ºi s-a alipit cu femeia ca sã fie
un trup cu ea. Dar ei erau un singur trup, cã Eu am fãcut douã
trupuri dintr-unul. L-am fãcut întâi pe Adam, ºi din el am luat
ºi am fãcut-o ºi pe Eva. Eu am fãcut din unul, doi, iar omul a
fãcut apoi din doi, unul, cãci omul este neputincios ºi nu poa-
te sã facã ce face Dumnezeu. 

Omul a putut strica pe om, dar de fãcut nu l-a putut
face, ºi de aceea M-am înãlþat la Tatãl dupã învierea Mea din-
tre morþi. Am înviat ºi M-am înãlþat lângã Tatãl ca sã vin apoi
Dumnezeu din Tatãl, Dumnezeu ºi Om, ca sã fac dintr-un om,
doi, aºa cum am fãcut la început, aºa cum a fãcut Tatãl Meu
din Mine, Dumnezeu ºi Om, luat din om. 

Am venit a doua oarã din Tatãl. Omule, am venit la tine
precum scrie în Scripturi cã voi veni. Mã fac cuvânt peste tine
ca sã lucrez prin cuvânt, cã ºi la început am lucrat prin cu-
vânt. La început am fãcut om din cuvânt ºi din pãmânt ºi din
apã ºi din Duh, ºi acum voiesc sã-l fac din cuvânt ºi din trup
omenesc, din trup nãscut din om. Voiesc din om sã fac om
îndumnezeit. Voiesc sã fac rai din om. Voiesc sã fac zi de
odihnã din om, ca sã Mã odihnesc în om. Ziua Mea de odihnã
la început, a fost în om. Numai o zi M-am odihnit, ºi de atunci
nu M-am mai odihnit, cãci omul a cãzut din rai, ºi am rãmas
singur. Sunt singur de ºapte mii de ani, cãci omul e cãzut din
rai, ºi voiesc sã fac din pãmânt, rai, iar din om, împãrãþie a lui
Dumnezeu pe pãmânt. Voiesc sã fiu cu omul. Voiesc în om sã
fiu. Omul cel pierdut, voiesc sã-l gãsesc pe cel pierdut din rai.
E raiul plin de veºnicie, ºi raiul e în Mine, iar Eu sunt în Tatãl.
M-am dus ca sã pregãtesc loc, ca acolo unde sunt Eu, sã fie ºi
ai Mei, cãci Eu sunt în Tatãl, ºi voiesc sã-i trag pe toþi la Tatãl.
De aceea vin cuvânt pe pãmânt, ºi oamenii bisericii Mã alun-
gã din bisericile lor ºi nu Mã lasã sã-l atrag pe om la viaþa cea
veºnicã, nu Mã lasã sã vin cu împãrãþia cerurilor pe pãmânt,
nu Mã lasã. Eu am pe poporul cuvântului Meu ºi umblu cu el
peste faþa pãmântului ca sã-l iau pe om în binele Meu, ºi omul
bisericii de azi nu Mã lasã cu binele Meu peste om, nu Mã
lasã cu împãrãþia Mea peste bisericã, nu Mã lasã. 

1021Anul 1997



Eu sunt Cuvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, ºi vin pe pãmânt aºa precum M-am ºi suit la cer. Vin pe
nori de slavã, ºi omul nu Mã vede. Cel ce crede în Mine, acela
este care Mã vede, iar cel ce nu crede, nu are ce sã vadã. O,
oare, Eu sunt Dumnezeu numai de aproape? ªi de departe nu
mai sunt? Numai în cele vãzute crede omul? În cele nevãzute
nu crede? O, nu crede. Nu crede omul în Dumnezeul Cel vã-
zut de cei credincioºi lui Dumnezeu, iar împãrãþia omului a
acoperit tot pãmântul. Pãmântul a fost fãcut de Dumnezeu, ºi
omul s-a fãcut fur, ºi se judecã om cu om ºi se bate pentru pã-
mânt. Dar Eu sunt Cel ce am fãcut cerul ºi pãmântul, prin cu-
vânt le-am fãcut, ºi prin cuvânt le voi avea iar, cãci «al Dom-
nului este pãmântul ºi tot ce e pe el», dupã cum scrie în Scrip-
turi. Amin. Curând, curând vin cu ziua cea mare când voi
rosti cuvânt, ºi voi spune: «Al Meu este pãmântul». Amin,
amin, amin.

Ucenicii Mei M-au întrebat în ziua când M-am înãlþat:
«Doamne, oare, acum a venit vremea sã aºezi la loc împãrã-
þia lui Israel?». Dar M-am înãlþat la cer ºi nu le-am rãspuns
la întrebarea lor, ºi le-am dat fãgãduinþa venirii Duhului Sfânt
la ei, ca sã-L aibã ºi sã înveþe din Duhul Sfânt pe oameni des-
pre împãrãþia cerurilor, nu despre împãrãþia lui Israel care s-a
semeþit cã are împãrãþie pe pãmânt ºi peste pãmânt. În Israel
trebuia sã fie împãrãþia lui Dumnezeu, dar voia omului, voia
lui Israel a fost fãrã Dumnezeu. Iatã cuvântul Meu pe care
trebuia sã-l rãspund atunci ºi nu l-am rãspuns: Acum este vre-
mea sã aºez la loc împãrãþia Mea, care a fost rãsturnatã de om
acum ºapte mii de ani. Acum este vremea sã vin. Amin. Vin
cuvânt pe pãmânt ca sã pregãtesc venirea Mea cu trupul Meu
cel înviat ºi cu zeci de mii de sfinþi ºi de îngeri ºi cu nori de
slavã peste pãmânt. Amin. Vin la tine, Ierusalime al cuvân-
tului Meu, cã tu Mã primeºti ºi Mã aduci din Tatãl ca sã fiu
cu tine, ºi Îmi dai odihnã în tine, ºi eºti ziua Mea de odihnã
pe pãmânt, cã Eu aºa am zis: «Omule, adu-þi aminte de ziua
Domnului ºi o sfinþeºte pe ea».

O, Ierusalime, voi veni cuvânt peste tine ºi voi grãi þie
despre taina zilei Mele de odihnã, de care omul nu-ºi mai
aduce aminte. Omul nu ºtie ce înseamnã ziua Domnului, aºa
cum nici Israel n-a ºtiut ºi n-a înþeles de când i-am spus ºi
pânã azi. 

O, Ierusalime, e zi de înãlþare. E sãrbãtoare, poporul
Meu. Mergem în mijlocul mulþimilor, tatã. Toate stihiile sã-i
slujeascã cuvântului lui Dumnezeu. Sã-þi fie bine poporul
Meu. Sã fie cu tine soarele ºi seninul ºi vremea dulce. Sã fie
cu tine toate câte sunt, ºi sã Mã vesteºti înãlþat la Tatãl ºi ia-
rãºi venit, precum am fãgãduit cã vin, ºi iatã, vin cuvânt pe
pãmânt. Amin, amin, amin. Vin curând vãzut pe pãmânt, ºi
slava cuvântului Meu merge înaintea Mea. 

Eu sunt Cel ce M-am înãlþat la Tatãl acum douã mii de
ani, ca sã pot veni iar din Tatãl ºi cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt.
Eu sunt Cuvântul Care vine cu norii slavei, cu nori de heru-
vimi ºi serafimi. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

23 mai/5 iunie 1997

Duminica sfinþilor pãrinþi de la soborul din Niceea 

Domnul nu locuieºte cu cei necredincioºi. Încãlcarea zilei Dom-
nului: ziua Învierii Lui. Adventiºtii: popor rãtãcit de Domnul, de
cruce ºi de sfinþi. Ziua întâi este ziua Domnului, ziua luminii. Omul 

sfânt este ziua odihnei Domnului. 

EE cerul cu tine, popor cu nume de Ierusalim. E
Domnul cu tine cuvânt pe pãmânt. Voiesc sã fac

cu tine ºi peste tine toate câte vor fi sã rãmânã veºnic. Voiesc,
poporul Meu, sã fii veºnic. Amin, amin, amin. 

Vin la poporul Meu pe firul cãrþii tale, Verginico. Grã-
iesc cu tine ºi cu poporul Tatãlui ºi al Meu ºi al tãu ºi al
cerului tot. Grãiesc cu poporul ºi cu tine. Grãiesc cu omul de
pe pãmânt. Grãieºte cuvântul Meu din cer peste pãmânt, cã e
Domnul cuvânt peste pãmânt. Amin. 

La început am fãcut mai întâi lumina, ºi apoi pe toate
câte le-am fãcut, în luminã le-am fãcut, la luminã le-am fãcut,
cãci la întuneric Eu nu puteam sã fac nimic, pentru cã Eu sunt
Domnul zilei, ºi am împãrþit pe toate câte le-am fãcut, le-am
împãrþit în ºapte zile, cãci în ziua a ºaptea am fãcut odihna
Mea. Fiecare facere din cele ºapte zile a fost alcãtuitã într-o
zi. În fiecare zi din cele ºapte zile zideam prin cuvânt facerea
fiecãrei zile, iar în ziua a ºaptea M-am uitat peste toate câte
le-am zidit ºi le-am întocmit cu cuvântul, ºi am zis: «Toate
sunt bune foarte», iar în ziua a ºaptea am fãcut odihna Mea. 

O, Verginico, grãiesc cu tine aºa cum grãiam ºi când
erai cu trupul pe pãmânt între oameni. Grãiam cu tine aºa
cum grãiam cu Moise la început ºi îi dictam Scripturile fa-
cerii, Verginico. Voiesc sã înþeleagã omul de pe pãmânt cu-
vântul Scripturilor Mele, cã Eu am dictat omului lui Dum-
nezeu de pe pãmânt, ºi omul lui Dumnezeu a întocmit pe pã-
mânt cuvântul lui Dumnezeu, dar omul veacului acesta este
necredincios lucrãrii Mele prin omul lui Dumnezeu între
oameni. Omul veacului acesta crede în cele lucrate de el ºi
grãite de el. În cele lucrate ºi grãite de Mine nu crede pentru
cã nu vede ºi nu aude pe cele fãcute ºi grãite de Mine. Eu lui
Moise aºa i-am spus: «Eu sunt Cel ce sunt. Eu voi deschide
gura ta ºi te voi învãþa ce sã grãieºti». Cu tine, Verginico, tot
aºa am lucrat. Cu fiii Mei cei de azi, care Mã aduc pe Mine
pe pãmânt cuvânt din Tatãl, lucrez ºi mai minunat. De ce lu-
crez mai minunat? Pentru cã Eu M-am dus la Tatãl, pentru cã
tu tot aºa, te-ai dus de la ei la Mine ºi la Tatãl, ºi ei mai mi-
nunat lucreazã. Eu lucram minunile lui Tatãl în faþa ucenicilor
Mei, ºi le spuneam cã ei mai mari minuni vor lucra când Eu
Mã voi duce la Tatãl ºi voi fi cu ei din Tatãl ºi cu Tatãl. 

O, nu ºtie omul ce este ziua Mea de odihnã. Dacã Eu
nu Mã pot odihni în om, omul nu ºtie sã înþeleagã pe cele de
la Domnul. Eu am lucrat ºase zile pe cele ale facerii, ºi pe
toate le-am fãcut bine, ºi privind peste ele M-am odihnit cu
mulþumire în ziua a ºaptea. Zilele Mele sunt ale Mele, ºi ziua
Mea de odihnã este a Mea. Zilele omului sunt ale omului, ºi
ziua lui de odihnã este a lui. Omul lucreazã ºase zile pe cele
ale lui, pe cele pentru el, iar în ziua a ºaptea se odihneºte de
cele ale lui, zicând cã în ziua a ºaptea Mã cinsteºte pe Mine.
Eu în ziua a ºaptea M-am bucurat de toate cele bune pe care
le-am fãcut pentru om în ºase zile, dar omul, pânã în ziua a
ºaptea poate sã facã ce am fãcut Eu timp de ºase zile? Omul
lucreazã pentru el ºase zile, nu pentru Mine, iar a ºaptea zi
zice cã Mi-o dã Mie ºi cã o sfinþeºte. Nici poporul Israel n-a
înþeles zilele Mele ºi cinstirea lor, ºi cinstirea zilei a ºaptea, cã
el fãcea numai rãu pe calea lui. Eu îi ziceam lui Moise:
«Du-te ºi du poporul în Canaan, dar Eu nu voi merge în
mijlocul poporului, ca sã nu pierd pe cale poporul, pentru cã
este popor îndãrãtnic. De voi merge în mijlocul lui, îl voi
pierde într-o clipã»; ºi Domnul venea la cortul întâlnirii,
afarã din tabãra corturilor lui Israel, ºi acolo grãia lui Moise
faþã cãtre faþã aºa cum grãieºte cineva cu prietenul sãu, ºi
Moise scria toate cuvintele Domnului, pentru cã Domnul aºa
îi spunea: «Scrie acestea în carte spre pomenire». 

Nu înþelegea Israel ce este odihna Domnului, cã era po-
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por îndãrãtnic, ºi Domnul nu Se putea odihni în el. Dar cu
Moise a fãcut Dumnezeu odihna Sa, ºi îl învãþa ce sã grãiascã
peste Israel ºi deschidea gura lui Moise. Când s-a suit Moise
a doua oarã pe Muntele Sinai ca sã-i dea Domnul rânduieli
peste Israel ºi sã le împlineascã Israel ca sã Se odihneascã
Domnul în Israel de lucrarea Sa peste el, când a ajuns Moise
pe munte, s-a coborât norul slavei Domnului, acoperind mun-
tele timp de ºase zile, iar în ziua a ºaptea a strigat Domnul pe
Moise din mijlocul norului, ºi a stat Moise în mijlocul norului
patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, ºi i-a dat Domnul rân-
duieli peste Israel. Ziua a ºaptea s-a lungit pânã la patruzeci
de zile, ºi S-a odihnit Domnul peste Moise patruzeci de zile
ºi patruzeci de nopþi, ºi omul nu ºtie ce înseamnã ziua de
odihnã a Domnului. Eu Mã odihneam peste Moise cu cele bu-
ne ale Mele pe care voiam sã le fac ºi sã le pun peste Israel,
ºi Mã uitam peste ele ºi erau toate bune foarte, dar când ve-
nea Moise cu ele la Israel ca sã le punã peste el ºi sã Mã pot
Eu odihni de cele ale Mele peste el, Israel rãmânea popor în-
dãrãtnic, ºi Eu nu Mã puteam odihni peste el. Nu M-a primit
Israel sã Mã odihnesc peste el, ºi îi zicea lui Moise: «Du-te tu
ºi grãieºte cu Domnul, ºi tu sã ne spui ce grãieºte Domnul
peste noi». Eu aºa am zis: «Israele, adu-þi aminte de ziua
Domnului ºi o sfinþeºte pe ea», cã Eu am lucrat ºase zile pen-
tru tine ca sã-þi fac fericirea, ºi în ziua a ºaptea M-am odihnit.
Eu am lucrat cerul ºi pãmântul ºi pe toate câte le-am fãcut
pentru om, ºi apoi M-am odihnit, ºi am sfinþit ziua a ºaptea ºi
am binecuvântat-o aºa cum binecuvinteazã omul o bisericã ºi
o sfinþeºte dupã ce o face. 

Omul ar trebui sã facã din el bisericã timp de ºase zile,
iar în a ºaptea zi sã o sfinþeascã ºi sã o binecuvinteze, aºa cum
am lucrat Eu. Bisericã înseamnã cerul ºi pãmântul lui Dum-
nezeu între oameni, cuvântul ºi trupul Domnului, facerea
omului nou. Eu am fãcut cerul ºi pãmântul timp de ºase zile,
dar omul ce face timp de ºase zile? Am zis între porunci:
«Omule, adu-þi aminte de ziua Domnului ºi o sfinþeºte pe ea».
Dar am mai zis ºi aºa în porunci: «Omule, sã nu ucizi, sã nu
fii desfrânat, sã nu furi, sã nu mãrturiseºti strâmb, sã nu fii
lacom». O, cine le calcã pe acestea, calcã ºi ziua Domnului
prin acestea. 

Aud cuvintele celor ce se bat cu pumnul în piept cã
cinstesc ziua a ºaptea, îi aud când spun cã dacã o poruncã este
cãlcatã te faci vinovat de toate poruncile ºi pe toate le calci
printr-una cãlcatã. O, dacã tu care zici aºa cum cã te temi sã
nu calci porunca aceasta a zilei Domnului ca sã nu te faci
vinovat faþã de toate celelalte porunci, oare, de ce nu te temi
ºi de cãlcarea celorlalte porunci care spun: «Sã nu ucizi, sã nu
fii desfrânat, sã nu furi, sã nu minþi, sã nu fii lacom, ºi sã-L
iubeºti pe Dumnezeu nefãcând acestea ºi neluând în deºert
cuvântul Lui ºi numele Lui, ºi cinstindu-L ca Tatã al tãu ºi ca
mamã a ta.»? Nici un om nu se poate lãuda cã împlineºte po-
runcile Mele, iar tu cum de te poþi lãuda cã le împlineºti? Tu,
care te fãleºti cu poruncile Mele, de ce le calci necinstindu-le
pe ele? Dar nu þi-a spus Duhul Meu Cel Sfânt prin Scripturile
lui Pavel, nu þi-a spus cã tu, care te fãleºti cu legea ºi cu
poruncile, le calci ºi le necinsteºti ºi tu? Poruncile Mele se þin
una de alta ca un lanþ, ºi fiecare din ele vine din cea de dina-
intea ei, ºi toate þin de cea dintâi, nu de cea de a patra, iar cea
de a patra, pe care tu o þii ca temelie a ta, este ruptã din cea
dintâi, ºi nu cea dintâi este ruptã din cea de a patra. 

Grãiesc cu tine, Verginico, ºi grãiesc cu tine, poporul
Meu, ca sã audã cel ce trebuie sã audã. Dar nu aude, precum
nici Israel nu auzea rânduielile Mele peste el; nu auzea, ºi cãl-

ca poruncile Mele una dupã alta ºi îºi zicea „poporul Domnu-
lui“, aºa cum ºi cei de azi care se þin de ziua a ºaptea îºi zic
„poporul Domnului“ ºi îºi zic „adventiºti“. Acest nume în-
seamnã „a doua oarã venit“, ºi la aceºtia înseamnã Hristos
venit a doua oarã, a doua Lui venire înseamnã. Dar Cel ce
n-a venit întâi cum poate veni a doua oarã? 

O, voi, cei ce auziþi neauzind! Sã ºtiþi cã mai fericit va
fi poporul Israel care nu L-a recunoscut pe Hristos venit
atunci din Fecioarã ºi Care va veni, zic ei, mai fericiþi sunt ei
decât voi care ziceþi cã Hristos a venit atunci, ºi încã a doua
oarã cã a venit sau cã vine. Eu am venit ºi atunci ºi acum, ºi
am fost de atunci ºi pânã acum, ºi sunt, dar pentru voi nu sunt.
Nu sunt pentru voi, nu voiesc sã fiu pentru voi, cei care nu
ºtiþi sã-L înþelegeþi pe Dumnezeu aºa cum spune El sã în-
þelegeþi. Zadarnic Îl înþelegeþi pe Domnul cum vreþi voi.
Domnul trebuie înþeles cum voieºte El, nu cum îi vine omului
bine sã-L înþeleagã. Iatã, Eu deschid gura Mea împotriva
voastrã, ºi spun: când Israel pãcãtuia ºi veneau împotriva lui
ºerpi veninoºi ºi omorau pe fiii lui cu muºcãturi de moarte,
am spus lui Moise sã facã un ºarpe de aramã. Am voit sã
opresc osânda lui Israel ºi sã nu mai moarã Israel ºi sã-l înþe-
lepþesc pe Israel, ºi odatã cu încercarea cea peste puterea lui
pentru pãcatele lui, pregãteam ºi scãparea din moarte, ºi în
milostivirea Mea i-am spus lui Moise: «Am vãzut cãinþa lui
Israel, ºi cine va fi muºcat de ºarpe ºi va privi la ºarpele cel
de aramã nu va mai muri, ºi va trãi». Eu am fost Cel ce am
cuvântat sã se facã ºarpe de aramã, ºarpe care nu muºcã, ºi
cuvântul Meu s-a fãcut semn, s-a fãcut ºarpe care nu muºcã
împotriva ºarpelui care muºcã, iar mânia Mea cea prin ºerpi
muºcãtori cu venin de moarte s-a oprit în Israel, ºi a trãit
Israel înaintea Mea. Eu am fost Cel Care am vãzut cum mu-
reau osândiþii cei pãcãtoºi pe cruce, ºi de mila lui Israel M-am
aºezat pe cruce ca sã fac din ea neosândire ºi sã fac scãpare
prin ea, ºi cale de viaþã veºnicã prin acest semn prin care
mureau cei mulþi. Voi nu înþelegeþi Scripturile ºi pildele ei
cele dinainte rostite ºi fãptuite, cãci cuvântul Meu, care se
face faptã pentru ca sã ajut pe om spre Mine ºi spre pocãinþã
prin certare ºi prin iertare, cuvântul Meu nu este idol aºa cum
ziceþi voi. Crucea nu este îmbrãþiºatã de Mine pentru ca s-o
batjocoriþi voi aºa cum o batjocorea Israel fãcând din ea
mijloc de osândã ºi de batjocurã ºi de înjosire. Eu am fãcut
din ea semn de mântuire, aºa încât cine se va uita la ea ºi o va
îmbrãþiºa aºa cum am îmbrãþiºat-o Eu, sã nu mai moarã, sã nu
mai pãcãtuiascã, aºa cum nici tâlharul n-a mai pãcãtuit dupã
ce a fost aºezat pe ea, ºi s-a dus el în rai prin cruce. Eu i-am
zis tâlharului: «Astãzi vei fi cu Mine în rai», iar voi ziceþi cã
nu mai este nimic de omul care moare pânã ce nu voi veni Eu
a doua oarã. Dar cine v-a spus vouã sã rãstãlmãciþi Scripturile
care spun: «Cel ce va muri, viu va fi dacã va fi cu Mine.»?

Eu am venit întâi când am venit, ºi prin Fecioarã am
venit, ºi voi numiþi cu nume rãu pe mama Mea Fecioara. O,
dacã n-aþi zice aºa n-aþi avea cum sã vã faceþi loc lângã Mine
cu desfrânarea cea pe care o aveþi ºi voi din firea cea ome-
neascã a omului cãzut. Dacã mama Mea Fecioara n-a fost uºa
prin care numai Eu am intrat ºi am ieºit, precum scrie Scrip-
tura, atunci de ce mai ziceþi voi cã Eu sunt Hristosul vostru
venit atunci pentru voi? Cum pot Eu sã vã mai ridic pãcatele
voastre ca sã nu le mai faceþi dacã Eu ca Fiu al lui Dumnezeu
Tatãl n-am putut atunci sã fac pe Fecioara mama Mea sã nu
pãcãtuiascã cu trupul, dacã voi ziceþi cã ea a pãcãtuit dupã ce
M-am nãscut Eu din ea? Oare, Eu, Dumnezeu, venit din Tatãl
prin Fecioarã, nu puteam sã am o mamã care sã fie numai
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mama Mea? Dacã voi ziceþi lui Dumnezeu „Atotputernic“,
oare, nu poate totul Dumnezeu? Oare, tu, care-þi faci chipul
pe hârtie sau pe pânzã sau pe lemn ca sã fie pentru urmaºii tãi
ºi sã-ºi ºtie ei obârºia, dacã tu ai voie sã þi-l faci ca sã vor-
beascã despre tine, Eu nu pot sã am grai pe pãmânt prin cele
ce se fac pentru numele Meu ºi se vãd? Oare, ºarpele de ara-
mã la care se uita omul ca sã nu mai moarã a fost chip cioplit?
A fost idol? O, ºarpele de aramã a fost cuvântul Meu împlinit
de Moise ºi pus în faþa lui Israel ca semn, ca sã asculte de
semnul Meu ºarpele veninos ºi sã se tragã în culcuºurile lui.
Oare, pentru voi am venit într-un fel ºi pentru alþii într-alt fel?
Eu am venit prin Fecioarã ºi prin cruce, prin Fecioarã veºnic
fecioarã, ºi prin cruce veºnic semn al mântuirii omului. Eu
pentru cei ce cred aºa, pentru aceia am venit atunci, ºi cu
aceia sunt, iar pentru voi Eu n-am venit atunci. ªi cel ce n-a
venit întâi cum poate sã vinã a doua oarã? 

O, voi cei ce auziþi neauzind, Eu pentru voi n-am venit
nici atunci, nici acum. Iar dacã Eu nu M-am nãscut prin ma-
mã veºnic fecioarã, dacã Eu n-am înviat prin cruce, prin sem-
nul crucii, prin lemnul cel ce s-a fãcut scãpare ºi binecuvân-
tare peste cei credincioºi, dacã Eu n-am venit aºa, din mamã
veºnic fecioarã, dacã crucea Mea nu e iubitã de voi ca semn al
mântuirii, dacã chipul Meu nu vreþi sã-l vedeþi în icoanã ºi
ziceþi cã e chip cioplit, dacã voi ziceþi aºa, voi veþi muri în pã-
catele voastre, ºi de sângele vostru Mã spãl, cã iatã, Eu des-
chid gura Mea cãtre voi cei ce vã numiþi poporul adventist. Eu
pentru voi a doua oarã nu vin dacã n-am venit la întâia venire
aºa cum am venit. Oare, ziceþi voi cã toþi cei care pier în pã-
catele lor sunt mai pãcãtoºi decât toþi oamenii? Da, zic vouã,
dar dacã nu vã veþi pocãi de pãcatele voastre pe care le faceþi
împotriva poruncilor Mele, toþi veþi pieri la fel. Cel ce se po-
cãieºte se opreºte de la pãcate, iar cel ce nu se opreºte nu se
pocãieºte, ºi iatã, Eu pentru voi n-am venit atunci. 

Eu M-am nãscut în ziua întâi a sãptãmânii. Eu am
înviat în ziua întâi a sãptãmânii. Eu am coborât pe Duhul
Sfânt Mângâietorul în ziua întâi a sãptãmânii, cãci ziua a
ºaptea Mi-a fost strivitã de om încã de când era omul în rai,
ºi Mi-a fost strivitã de Israel, ºi de ºapte mii de ani nu mai am
Eu odihnã. Tatãl Meu lucreazã ºi Eu lucrez ºi nu mai avem
odihnã ºi lucrãm ca sã-l facem iar pe om. Voiesc sã încep cu
lumina. Voiesc sã încep cu fiecare om cu ziua întâi. Voiesc lu-
minã în om. Voiesc acum luminã ºi odihnã, cãci Eu sunt me-
reu astãzi. Amin. 

E Domnul cuvânt peste pãmânt. Sã fie luminã pe pã-
mânt! Amin, amin, amin. Sã fie luminã! Sã fie luminã! ºi
toate sã fie în luminã ºi toate sã se facã din luminã ºi la lu-
minã! Amin. 

Am grãit cu tine, Verginico; cu tine, ºi cu poporul cel
ce stã sub lumina cuvântului Meu. Sã ia omul de pe pãmânt
luminã din Luminã. Sã fie luminã pe pãmânt poporul cuvân-
tului Meu. 

Luminã din Luminã sã fii, poporul Meu, cã pe toate le
fac iar, ca ºi la început, ºi toate se vor lãsa vãzute curând,
curând. 

Cuvântul Meu s-a fãcut cuvânt în cartea ta, Verginico,
aºa cum în cartea lui Moise Mã scriam. Amin. 

– OO,Tu eºti râu de cuvânt, Doamne, ºi nu
încap cãrþile cuvântului Tãu pe pãmântul

acesta, cã mari sunt cuvintele Tale, Doamne. Cuvântul Tãu
este mângâiere pentru fii, ºi este mânie pentru cei ce îl aud
neauzindu-l, Doamne al mângâierii ºi al dreptãþii cuvintelor
Tale. 

– OO,Ierusalime, o, fiilor, fiilor, scris este în
Scripturi: «Mâniaþi-vã, ºi nu pãcãtuiþi».

Cãutaþi sã înþelegeþi duhovniceºte peste voi ºi între voi Scrip-
turile Domnului. Mâniaþi-vã, ºi nu urâþi. Mâniaþi-vã, ºi nu ne-
dreptãþiþi prin mânie. Mâniaþi-vã, ºi îndreptaþi cãile Domnului
peste oameni ºi spre oameni. Lucraþi ca Domnul. Arãtaþi paºii
cei rãi ai oamenilor; poate se vor vindeca de rãu paºii lor. 

O, fiilor unºi, Domnul va deschide gura voastrã ºi vã
va învãþa ce sã grãiþi. Mergeþi la Israel ºi lucraþi cu Israel, ºi
voi lucra ºi Eu cu voi, ºi apoi voi lucra cuvânt în cartea Mea
pentru Israel. Amin, amin, amin. 

ªi voi mai lucra un cuvânt, ba chiar douã voi lucra, ºi
vã voi trimite cu el acolo unde merge el. Amin. 

26 mai/8 iunie 1997

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Poporul Noului Ierusalim împarte Duh Sfânt peste pãmânt. Bise-
rica lui Hristos este ziditã din oameni, nu din pietre. 

EE u sunt cu tine, Ierusalime. Eu sunt Domnul
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Sã fie lu-

minã ºi Duh Sfânt peste România! Amin. 
Merg cu tine în mijlocul mulþimilor, poporul Meu. E

sãrbãtoarea pogorârii Duhului Sfânt. Mergem s-o vestim Ro-
mâniei pe România, þara Mea de nuntã. Mergem sã vestim
popoarelor pe România. Mergem, Ierusalime, merg cu tine,
poporul Meu. Eu îþi dau putere sã mergi. Eu îþi dau pe Duhul
Sfânt peste tine. Eu îþi dau pacea Mea. Eu îþi dau toatã bine-
cuvântarea. Amin. Tot ºi toate ascultã de sãrbãtorile Mele cu
tine. Tot ºi toate lucreazã spre slava Mea ºi a ta. Tot ºi toate
se pleacã la cuvântul Meu. Eu sunt cu tine peste pãmânt cu
zile de nuntã, Mire ºi mireasã, ºi nuntã de veac nou peste
România. Sã fie Duh Sfânt peste pãmânt! Amin. Sã se coboa-
re duhul descoperirilor peste înþelepþii pãmântului, ca sã ºtie
aceºtia cã Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu ºi cã tu eºti po-
porul Meu ºi ca sã ºtie cã România este þara Mea mireasã, þara
Mea de nuntã ºi masa Mea de nuntã ºi calea Mea spre nea-
murile pãmântului, cãci vin ºi Mã vestesc peste pãmânt. 

Ridicã-te, Ierusalime, cã þi-am dat nume din cer ºi þi-am
dat Duh Sfânt, poporul Meu, trimisul Meu popor, mãnunchiul
Meu de fii cu care merg ºi Îmi fac cale peste pãmânt. Grãiesc
ºi merg; merg ºi grãiesc, ºi cuvântul Meu este înaintea Mea.
Sã fie luminã ºi Duh Sfânt ºi cale de la cer peste pãmânt. Sã
fie Mire ºi mireasã ºi nuntã de veac nou. 

Pace þie, Ierusalime! Pace vouã, fiilor trimiºi, cãci Eu
merg înaintea voastrã ºi în urma voastrã ºi în lãturi ºi pe sus
ºi pe jos. Eu sunt în voi. Amin. Duhul Sfânt Mângâietorul este
cu sãrbãtoare peste voi ºi peste pãmânt. E zi de Duh Sfânt. E
sãrbãtoare cereascã. Vin din cer pe pãmânt cu sãrbãtoare de
Duh Sfânt. Binecuvântat este Cel ce vine la tine cu Tatãl ºi cu
Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce am grãit cuvânt ca sã vinã Duhul
Sfânt din Tatãl, ºi sã fie cu ai Mei pe pãmânt, cu cei de atunci
ºi cu cei de azi, de atunci ºi pânã azi, cãci Eu sunt mereu
astãzi. 

Pace între Mine ºi tine, Ierusalime mic care mergi din
loc în loc, din timp în timp cu Mine! Pace între Mine ºi tine!
Pace þie! Pace þie! Pace þie! Cuvântul Meu merge înaintea ta.
Cuvântul Meu vine mereu ºi te înfãºoarã. Fiþi fii ai ascultãrii,
iubiþii Mei. Fiþi fiii pãcii Mele în voi. Fiþi în Duhul Sfânt.
Amin. Voi în Mine, ºi Eu în voi. Amin. Eu în voi, ºi voi în
Mine, fii ai Tatãlui. Fiþi fii ai ascultãrii. Fiþi în Duhul Sfânt. 
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Mergi, Ierusalime, în mijlocul mulþimilor, mergi ºi iar
mergi! Norii slavei Mele sã te umbreascã, soarele sã te slu-
jeascã dintre norii slavei Mele, vântul cel blând ºi lin sã-þi rã-
coreascã trupul, iar Duhul Sfânt sã te mângâie. Mergi, Ierusa-
lime, mergi cu lumina Duhului Sfânt peste pãmânt. Mergi,
poporul Meu, mergi, cãci Duhul Sfânt este Mângâietorul tãu!
Amin, amin, amin. 

Sã se adune norii de pe cer la un loc ºi sã se arate seni-
nul ºi soarele ºi sã-ºi facã loc poporul Meu ºi sã se adune mul-
þimile la praznicul Duhului Sfânt pe pãmânt, cã e sãrbãtoare
de Duh Sfânt în cer ºi pe pãmânt. Amin. 

Ierusalime, lucrarea Mea! Ierusalime, poporul Meu,
lucrat din cuvântul Meu! Stau în mijlocul mulþimilor cu tine.
Tu eºti slava Mea peste pãmânt, cãci Duhul Sfânt Mângâieto-
rul vine la tine ºi Se face cuvânt precum am lãsat Eu fãgã-
duinþa Lui acum douã mii de ani. Ierusalim este numele tãu,
poporul Meu. Dar, oare, omul de pe pãmânt ºtie ce înseamnã
Ierusalim? Ierusalim înseamnã Rusalii, înseamnã Duhul
Sfânt, înseamnã zidirea Duhului Sfânt pe pãmânt. Pace þie!
Pace þie, Ierusalime, lucrarea Mea! Pace þie, zidirea Mea! Zi-
direa Mea înseamnã Ierusalim, înseamnã Rusalii. Pe vremea
Ierusalimului cel de la început am spus cã voi alege din nou
Ierusalimul. La început am fãcut Ierusalimul din oameni în-
dumnezeiþi de Mine; din oameni, nu din pietre, nu din cãrã-
mizi; din oameni l-am zidit, cãci numele de Ierusalim nu se
pune pe ziduri de piatrã, nu se pune pe orice zidire, nu se pune
pe zidiri fãcute de oameni. Ierusalimul se zideºte numai din
oameni, din oamenii lui Dumnezeu, care se aleg dintre oa-
meni ºi se fac fii ai lui Dumnezeu, zidire cereascã pe pãmânt. 

Dupã ce am zidit Ierusalimul oamenii au fãcut o zidire
a lor din multe ziduri, ºi i-au pus ºi acestei zidiri numele de
Ierusalim, ºi de atunci oamenii au început sã cinsteascã mai
mult lucrul mâinilor lor, numit de ei Ierusalim, mai mult decât
zidul cel zidit de Dumnezeu din oameni îndumnezeiþi de
Dumnezeu ºi numiþi la un loc Ierusalim. 

E sãrbãtoare de Ierusalim peste pãmânt, ºi e sãrbãtoare
în România, þara Mea de nuntã. E sãrbãtoare de Duh Sfânt, e
serbare de Rusalii. Acum douã mii de ani am avut o mânuþã
de oameni aleºi de Mine din Israel ºi zidiþi de Mine ca teme-
lie pentru împãrãþia Mea cu care am venit peste pãmânt. Am
avut doisprezece ucenici iubiþi ºi M-am lãsat cu Duhul Sfânt
peste ei, ºi ei au dat mulþimilor pe Duhul Sfânt, cãci Eu aºa
lucrez la zidirea Ierusalimului. O, de douã mii de ani aºtept
sãrbãtoarea de Rusalii peste pãmânt. Aºtept venirea Mea,
aºtept sã-Mi împlinesc cuvântul Duhului Sfânt, rostit de Mine
când am zis prin Duhul: «Vin curând!». 

O, poporul Meu, merg cu tine în mijlocul mulþimilor,
cã oamenii s-au învãþat sã audã cuvântul Meu. Merg cu tine
din loc în loc, din timp în timp, dar piatra se supune ca sã fie
ziditã de om ºi sã facã omul zidire din ea. Piatra este ziditã de
Mine, este zidirea Mea, ºi zidirea Mea se lasã ca sã fie ziditã
de om ºi sã facã omul zidire din ea. Omul însã nu se lasã zidit
de Dumnezeu. Omul cel fãcut de om nu se lasã ca sã-l iau ºi
sã fac din el zidire a Mea aºa cum piatra cea ziditã de Mine
se lasã luatã de mâna omului ºi se lasã ziditã una peste alta.
Eu nu pot sã zidesc ca omul. Eu zidesc om din om, om în-
dumnezeit, ºi numai dupã aceea zidesc la zidul Ierusalimului,
cã Ierusalimul se zideºte din oameni îndumnezeiþi de Duhul
Sfânt, nu din pietre zidite de Dumnezeu. Din oameni, nu din
pietre se zideºte Ierusalimul. Din oameni este ziditã biserica;
din oameni, nu din pietre. De douã mii de ani aºtept sã zidesc
din nou Ierusalimul, cãci cel de la început s-a dãrâmat, cã a
fost din pietre. Inimã de piatrã a fost cu Mine Israel, ºi Eu l-

am lãsat ºi am plecat la Tatãl ca sã las din cer pe Duhul Sfânt
peste pãmânt ºi din oameni sã fac oameni îndumnezeiþi,
pietre vii pentru zidul Ierusalimului nou, care se va aºeza
întru întâmpinarea Mea la venirea Mea cea de a doua. 

O, Ierusalime, poporul Meu nãscut din cuvântul Meu!
Ierusalime, lucrarea Mea! Ierusalime, zidirea Mea! Iatã, te-am
pus temelie nouã ºi zidesc pe temelie. Cine voieºte sã fie
zidire cereascã sã se lase zidit de Dumnezeu ºi aºezat la zidi-
rea Ierusalimului nou, care va sta înaintea Mea la venirea
Mea. Amin. 

S-a învãþat omul de pe pãmânt cu cuvântul Meu care
vine pe nori pânã la tine, poporule, zidirea Mea. Merg cu tine
cuvânt în mijlocul mulþimilor ca sã ia omul ºi sã se zideascã
ºi sã se lase zidit la zidirea care va rãmâne înaintea Mea. 

O, fii ai oamenilor, învãþaþi carte din cer. Luaþi în voi
ºtiinþã cereascã ºi lepãdaþi din voi înþelepciunea omeneascã.
O, fii ai oamenilor, Ierusalim se numeºte omul care se zideºte
din cer, din cuvântul Meu care vine din cer pe norii slavei
Mele. Luaþi Duh Sfânt precum au luat ucenicii Mei acum
douã mii de ani. Luaþi Duh Sfânt precum au luat ºi iau uce-
nicii Mei cei de azi. Aceºtia sunt ucenicii Mei cei de azi.
Ucenicii Mei sunt cei ce fac voia Mea între oameni. Luaþi din
Duhul Meu, luaþi Duh Sfânt prin ucenicii Mei cei de azi pre-
cum cei de atunci au luat Duh Sfânt prin ucenicii Mei cei de
atunci. Luaþi cuvânt de Duh Sfânt ºi lãsaþi-vã zidiþi de cuvân-
tul lui Dumnezeu, care vine la voi ca râul care iese din piatrã
ºi se varsã peste pãmânt. Lãsaþi-vã zidiþi prin iubirea Mea,
prin cuvântul Meu care se face iubire peste pãmânt ca sã se
nascã oamenii din iubirea Mea, din cuvântul Meu care vine
ca sã nascã pe om din cer, cãci cuvântul Meu este din cer. 

Eu sunt cerul cuvântului Meu. Amin. Eu sunt, ºi Tatãl
este în Mine ca sã fie cu oamenii precum Eu sunt. Eu sunt
Cuvântul lui Dumnezeu, venit la oameni pe pãmânt, ºi tu, Ie-
rusalime, vei merge cu Mine peste pãmânt ca sã facem din
pietre fii ai cerului, ºi din fii ai cerului pietre vii la zidirea
Ierusalimului nou, lucrat din oameni, din pietre vii, iar semin-
þia ta va fi ca stelele cerului pe veci de veci, cãci tu eºti zidirea
Mea ºi ai pe Duhul Sfânt cuvânt peste tine. 

E sãrbãtoare de Rusalii. E Duhul Sfânt în sãrbãtoare cu
Mine peste fiii cei vii de pe pãmânt. E ºoapta Duhului Sfânt
în adierea cea dulce a vântului. Cuvântul Meu vine pe vânt,
vine pe adiere de vânt. Cuvântul Meu se face Duh Sfânt peste
pãmânt. Amin. Sã fie luminã peste pãmânt! Sã fie Duh Sfânt
peste oameni! Sã fie Ierusalim peste fãptura cea care se lasã
spre îndumnezeire ca sã fie bunã pentru zidirea Ierusalimului
nou.

Mergi, Ierusalime, ºi împarte pe Duhul Sfânt peste
pãmânt, peste oameni, poporul Meu. Mergi, fiule, cã tu eºti
vestirea Mea înainte de venirea Mea cea cu slavã vãzutã.
Fericit este cel ce crede în venirea Mea, în cuvântul Meu, care
aºeazã peste oameni cale a Mea ca sã vin. Amin, amin, amin. 

2/15 iunie 1997

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua a doua.
Sãrbãtoarea Sfintei Treimi 

Cei împrunciþi sunt moºtenitorii împãrãþiei cerurilor. Omul copil
este cel ce ascultã pe Domnul. Dragostea pentru Domnul este 

rugãciunea cea mai curatã. 

EE u sunt Domnul Dumnezeul tãu, Ierusalime. Tu
eºti poporul Meu, iar Eu sunt Învãþãtorul tãu.

Amin. Cel ce nu are un învãþãtor peste el, acela nu este prunc
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ºi nu poate avea împãrãþia cerurilor. Eu aºa am spus: «Lãsaþi
copiii sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi, cãci a unora ca aceºtia
este împãrãþia cerurilor». Amin. 

Cobor în cartea lui Verginica. Cobor cu tine, Verginico.
E zi de învãþat, e zi de sãrbãtoare, e zi de odihnã. Când
cuvântul Meu se odihneºte cu fapta lui în om, atunci e zi de
odihnã a Mea, cã nu în zadar Mã ostenesc, ºi cuvântul Meu
se face faptã. Cel ce face faptã din cuvântul Meu, acela are în-
vãþãtor peste el, iar cel ce aude învãþãtura Mea ºi ea nu se face
faptã în el, unul ca acela nu este prunc, nu este copil ºi nu are
învãþãtor. 

Venim, Verginico, la Israel ca sã-l învãþãm, cãci cel ce
are învãþãtor, acela este copil, ºi copil îl trec la Mine, iar co-
piii au împãrãþia cerurilor cu ei ºi în ei ºi peste ei pentru cã au
învãþãtor, iar învãþãtorul îi binecuvinteazã pe cei ce învaþã de
la El, pe cei ce fac faptã din cuvântul învãþãturii ca niºte copii
care ascultã de învãþãtorul lor. Omul mare nu mai poate rã-
mâne obiºnuit cu învãþãtor peste el. Omul mare se simte cu
putere ºi cu minte ºi nu mai vrea sã aibã învãþãtor peste el cel
mare, cã dacã ar vrea, ar trebui sã se lase mic. 

O, Verginico, e mare Scriptura aceasta care spune:
«Cine nu va primi împãrãþia cerurilor ca un copil, nu va intra
în ea», nu va intra sub ea, nu va sta sub ea, sub învãþãtor nu
va sta, cãci împãrãþia cerurilor este învãþãtoare peste copii.
Când eram între oameni cu trupul, erau mulþi care aduceau
copiii la Mine ca sã-i atingã de Mine, cã erau credincioºi în
învãþãtura Mea pãrinþii lor; ºi Eu le luam în braþe copiii ºi îi
binecuvântam punându-Mi mâinile peste ei ca sã creascã prin
puterea Mea cea bunã. Dar ucenicii Mei mai aveau multe de
învãþat de la Mine, Învãþãtorul lor, ºi creºteau ca niºte prunci
prin învãþãtura Mea. Ei Mã iubeau ºi Mã ocroteau de cei ce
veneau sã Mã ispiteascã, ºi dãdeau atunci sã certe pe cei ce
aduceau pe copii sã-i atingã de Mine ºi sã Mã rog Tatãlui
pentru ei, ºi atunci a venit clipa sã rostesc aceastã Scripturã
care avea sã se împlineascã peste fiii împãrãþiei cerurilor, care
se fac copii cu învãþãtor. Numai copiii au învãþãtor. Cei mari
nu mai pot fi copii, cã nu mai au învãþãtor, iar dacã vor sã aibã
învãþãtor, trebuie sã se facã copii cei mari, cãci împãrãþia
cerurilor este numai a celor mici, numai a copiilor care au
învãþãtor peste ei. De ce au copiii învãþãtor? Pentru cã ei nu
pot singuri, ei nu ºtiu singuri, ei nu-ºi pot face singuri, ei sunt
mici ºi le trebuie învãþãtor ºi ajutor. Numai copiii cresc. Cei
mari nu mai cresc. Cei mari scad ºi nu cresc. Iatã pildã vã
spun vouã: cei mari scad ºi nu cresc. Numai cei mici cresc.
Cei mari nu mai cresc. Amin. 

O, Verginico, Israel când s-a fãcut mare n-a mai
crescut, ºi a scãzut. Cine nu ascultã de învãþãtorul sãu, acela
este mare ºi nu mai este copil, ºi de aceea nu mai ascultã. Rãu
e de omul care nu mai ascultã de Dumnezeu. Rãu e de cel
mare, cã acela este fãrã stãpân ºi face rãu. Cel fãrã stãpân face
rãu, se face dumnezeu cel fãrã stãpân. Cel mare nu mai poate
face nici un bine pentru Dumnezeu, cã acela fuge ºi se tot
depãrteazã de Dumnezeu. 

– OO,Doamne, sunt cu Tine în sfat, ºi cartea mea
ne este masã. Mi-e dor sã stau cu Tine ºi cu

poporul la masã ca sã-l învãþãm sã fie copil, Doamne ºi
bunule Învãþãtor. O, când Israel era mic, Tu îl iubeai, dar el,
cu cât îl chemai cu iubire, cu atât fugea dinaintea Ta ºi fãcea
rãu ºi se fãcea mare fãrã Tine. Tu îl învãþai sã meargã în
picioare ºi îl luai în braþe ca sã-i acoperi pãcatele ca sã nu-l
pedepseascã Tatãl pe cel din braþele Tale, dar el n-a înþeles
chiar dacã Tu îi îngrijeai ca pe copii ºi îi iubeai cu dragoste

pãrinteascã. Cu o iubire nemãrginitã îi iubeai pe cei ce erau
mici, pe Israel, Doamne, pe cel de atunci ºi pe cel de azi, ºi ai
fost ca Unul Care le ridicã jugul de pe umeri ca sã nu sufere
plata pãcatelor lor, ºi Te aplecai lor ºi voilor lor ºi îi îmbucã-
tureai cu învãþãtura Ta mereu. O, Israel în zadar a ieºit din
lume, cã nu s-a întors sã creadã, ºi s-a întors sã aibã viaþã ca
ºi în lume ºi n-a voit sã se lase prunc ºi sã înveþe sã aibã îm-
pãrãþia cerurilor. Tu strigai la el, iar el se depãrta, ºi acum nu
mai ridicã ochii spre Tine, cãci a cãzut rob cel ce n-a ascultat. 

Grãiesc cu Tine de poporul care s-a apropiat de cu-
vântul Tãu care grãia din mine, Doamne, ºi Tu l-ai trecut cu
vederea ca odinioarã pe Adam, cã n-aveai ce sã-i faci celui ce
n-a ascultat. Nu Þi-ai vãrsat mânia Ta peste el, cã Tu eºti
Dumnezeu ºi nu om; Tu eºti mare, ºi omul e mic. Tu lucrezi
mai departe, Doamne, ºi lucrezi, cã scris este în Scripturi:
«Domnul va mugi ca un leu, ºi când El va mugi vor alerga
zdruncinându-se ºi tremurând ca pasãrea din lume ºi ca po-
rumbelul cel din colivie», cã lui Israel îi place vântul, ºi dupã
el aleargã ºi dupã robie ºi dupã unsori lumeºti aleargã cel pe
care Tu l-ai învãþat atâta vreme prin cuvântul Tãu care l-a
învãþat prin gura mea, cãci Tu grãiai lui din mine, Doamne,
dar el s-a lãsat robit de femeie ºi a rãmas trup, ºi cuvântul Tãu
s-a luat de peste el ca roua care se ia devreme, ºi el a rãmas
fãrã învãþãtor. Au avut hranã multã fiii acestui popor ºi s-au
semeþit, ºi eu îl strig, în numele Tãu îl strig pe cel ce a fost
mic ºi a crescut ºi s-a despãrþit de Tine. Îl strig ºi îi spun: ia
aminte, Israele, la Domnul Dumnezeul tãu! Tu te-ai poticnit
din pricina fãrãdelegilor tale, dar Domnul este adevãrat, ºi lu-
creazã ºi mugeºte ca un leu, ºi ca o ursoaicã lipsitã de puii ei
va sfâºia înveliºul cel tare al inimii tale. O, de-ar fi cineva în-
þelept ca sã înþeleagã ºi sã pãtrundã adâncimea cuvântului
acesta: «Cei drepþi merg pe cãile Domnului cu pace, iar cei
nelegiuiþi se poticnesc în nelegiuirile lor ºi cad».

– OO,Verginico, o, tatã, te doare de durerea Mea.
De ceea ce am pierdut te doare. De cei ce

Ne-au pierdut te doare. Israel cel ce nu mai este s-a întãrit ºi
s-a fãcut mare, cã mereu l-am uns ºi mereu l-am binecuvân-
tat, ºi a luat ungere ºi putere ºi s-a mãrit ºi Ne-a pãrãsit, ºi are
o mulþime de dumnezei cel ce Ne-a pãrãsit, ºi a cãzut în pa-
timi de ocarã, ºi patimile s-au fãcut dumnezei în cel ce Ne-a
pãrãsit. Eu îi iubeam pe cei ce nu mai sunt, ºi cu cât îi che-
mam cu iubire cu atât ei fugeau în faptele trupului, ºi cel iubit
ºi-a fãcut de cap, Verginico. Eu îl învãþam sã meargã în pi-
cioare ºi nu târâº, ºi mai degrabã îl luam în braþe, dar el n-a
înþeles ca sã-ºi vadã neputinþele, ºi, din contra, s-a crezut iubit
ºi s-a semeþit ºi M-a pãrãsit ºi a rãmas cu femeia ºi cu slãbi-
ciunea lui ºi s-a despãrþit de Mine ºi nu s-a fãcut un trup cu
Mine. Ca pe copii îi iubeam pe cei ce nu mai sunt. Cu dra-
goste pãrinteascã îi iubeam ºi nu puneam iubirii margini, pen-
tru cã-i iubeam ca pe cei mici, ºi le ridicam jugul, cã ei nu-l
puteau duce, ºi îi hrãneam sã creascã pentru Mine ºi sã rãmân
Eu Învãþãtorul lor, ºi ei au zis: „Nu Tu eºti Dumnezeu, ci alt-
cineva este Dumnezeu“. Aºa au zis, Verginico, dar Dumne-
zeul Cel adevãrat nu poate fi altul; altul care zice altfel de
cum zic Eu. Ce le-am spus Eu altfel decât le-a spus Dumne-
zeul Cel adevãrat? Ba le-am mai descurcat ºi limbile lui
Dumnezeu ca sã-L cunoascã ºi mai mult ºi sã-L urmeze ºi mai
cu iubire. Ei însã M-au pãrãsit ºi Mi-au spus: „Nu Tu eºti
Dumnezeu, ci altcineva este Dumnezeu“. O, ºi M-am ascuns
de la faþa lor ºi i-am trecut cu vederea ca odinioarã pe Adam
ºi Mi-am vãrsat mânia Mea peste ei pãrãsindu-i, ºi nu altfel
M-am mâniat, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu om; ºi M-am
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ascuns în cei mici, în cei mai mici, ºi i-am învãþat mai cu
iubire, i-am învãþat sã fie mici crescând ºi sã creascã fiind
mici ºi sã Mã aibã Învãþãtor, cãci cel ce creºte fãrã învãþãtor
creºte rãu, creºte ºi iese uriaº, om fãrã Dumnezeu, om care fa-
ce rãu, iar cel ce creºte cu învãþãtor, acela creºte copil. Fericit
cel ce creºte în stare de copil. Amin. Fericit cel ce creºte co-
pil, cã acela iubeºte ascultarea cea din cer, acela creºte cu ºti-
rea învãþãtorului sãu ºi se face ucenic ºi se face copil la piep-
tul înþelepciunii Mele. Amin. 

– OO,Doamne, mare este învãþãtura Ta, cã Tu vii
la Israel cel mititel ºi îi tãlmãceºti limbile

Duhului Sfânt, care s-au fãcut atunci cuvânt din Tine ºi care
se fac acum faptã împlinitã în cei mici. Apostolii Tãi aveau
mereu de învãþat de la Tine, Doamne, cã ºi ei înþelegeau
Scripturile trupeºte ºi nu cereºte. Dar acum cei mici ai Tãi de
azi le înþeleg pe ele cereºte. 

Pe vremea lui Avraam ai coborât la oameni ºi ai în-
curcat limbile ºi ai despãrþit popoarele, iar pe vremea trupului
Tãu ai coborât limbile Tale peste limbile oamenilor, împãr-
þind limbile Duhului Sfânt ucenicilor Tãi ca sã lucreze cu ele
ºi sã aducã la unire ºi la aceeaºi limbã neamurile de pe pã-
mânt ºi ca sã vorbeascã oamenii limba Ta, limba Evangheliei
Tale, care se aºeazã peste oameni ca sã aºeze în ei împãrãþia
Ta, viaþa Ta în ei, Evanghelia Ta cea vie. Oamenii citesc
Evanghelia Ta ºi o ºtiu pe deasupra, dar limbile Evangheliei
Tale nu se descoperã celor ce ispitesc pe Dumnezeu prin
Evanghelia Ta. Nu se descurcã limbile oamenilor prin limba
Evangheliei Tale, cãci oamenii care-ºi dau unii altora Evan-
ghelia Ta, zic ei, aceia nu ºtiu ºi sã descopere limba Evanghe-
liei Tale, cã limba Ta nu se descoperã celor ce sãvârºesc fãrã-
delegea înaintea Ta, Doamne. 

Oamenii nu ºtiu sã se iubeascã unii pe alþii. Mã uit cu
Tine, mã uit din Tine peste pãmânt. Oamenii nu ºtiu carte din
cer. Ei citesc Evanghelia Ta ca pe pãmânt. O, Doamne, mai
buni ºi mai cereºti erau oamenii când era puþinã Scriptura Ta
pe pãmânt. Acum s-a înmulþit numãrul Scripturilor, ºi mai
fiecare are în traista sa Scriptura Ta, cã scris este cã ea se va
vesti pe tot pãmântul spre judecata fãpturii. Mai buni erau
oamenii înainte, mai îndumnezeiþi erau, mai curaþi erau, mai
credincioºi erau, mai prunci, mai copii erau, iar pãcatele celor
mari s-au înmulþit. Dar acum a venit Scriptura Ta peste tot, ºi
i-a prins pe toþi sub ea, cã ea e cartea Ta de judecatã împotriva
pãcatelor lumii, ºi iatã, iarãºi vii ºi Te faci cuvânt din cer
peste pãmânt, cãci Tu ai putere din cer ºi vii ºi descurci lim-
bile Duhului Sfânt care au scris Scriptura Ta ºi voieºti sã
aduni pe oameni ºi sã le împarþi din limbile Duhului Sfânt, cã
scris este: «Mulþi din cei cu lege vor pricepe ºi se vor lãmuri
ºi se vor albi, iar cei ce lucreazã fãrãdelegea nu vor înþele-
ge», nu vor pricepe aceºtia ce faci Tu ºi ce ai Tu de fãcut
acum, la sfârºit, cã toate s-au sfârºit, ºi omul nu mai are ce sã
ºtie. N-a mai rãmas nimic de ºtiut. Toate s-au sfârºit, Doam-
ne, ºi lumea nu mai are unde merge mai departe, ºi se întoarce
înapoi lumea. Lumea trebuie sã se întoarcã la Tine, Doamne,
ºi Te va gãsi, cã Tu eºti în drumul ei înapoi, cãci omul Te-a
lãsat în urmã ºi a mers înainte pe drumul lui fãrã Tine, fãrã
calea Ta în faþa lui, cãci calea lumii e cealaltã cale, fiindcã
sunt douã cãi, ºi va da omul de iubirea pierdutã, cã omul Te-a
pierdut ºi a luat altã cale. Omul a rãmas numai trup, ºi nu ºtie
sã desluºeascã limbile Scripturilor Tale, dar Tu ai fii-copii, ºi
Tu eºti Învãþãtorul lor, ºi ei cresc copii, cã Tu îi înveþi sã fie
mici crescând ºi sã creascã fiind copii, ºi vor fi iubiþi de mulþi,
cã oamenii vor iubi pe Dumnezeu din ei, cã Tu aºa ai spus:

«Israele, sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã ini-
ma ºi virtutea ta, ºi sã-l iubeºti ºi pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi». 

O, copii ºi copilaºi din poporul meu ºi al Domnului!
Dacã voi Îl iubiþi pe Dumnezeu din inima ºi virtutea voastrã
toatã, atunci aveþi pe Dumnezeu în voi, ºi cu Dumnezeu din
voi veþi cunoaºte care este aproapele vostru, ca sã-l iubiþi ca
pe voi înºivã ºi pe aproapele vostru care este ca ºi voi iubitor
de Dumnezeu cu toatã inima ºi virtutea lui. Voi sã nu iubiþi pe
cei ce nu au pe Dumnezeu iubire în ei ºi virtute în ei. Voi sã
împliniþi porunca lui Dumnezeu, fiilor, cã numai cei ce
împlinesc aceastã poruncã, numai aceia nu vor ucide, nu vor
fi desfrânaþi, nu vor fura, nu vor minþi, nu vor fi lacomi de
ceea ce nu este al lor, ºi vor avea în ei odihna Domnului, ne-
luând în deºert numele Domnului Dumnezeului lor, ci cin-
stindu-L ca pe tatãl ºi pe mama lor. Numai pe cei ce au pe
Dumnezeu în ei, numai pe aceia sã-i iubiþi, cã pe Dumnezeu
Îl iubiþi, pe Dumnezeu din ei. Amin. Iar dacã nu veþi face aºa,
dacã nu veþi iubi aºa, veþi fi ºi voi trupuri, ºi trupul nu trebuie
iubit, cãci trupul pofteºte împotriva Duhului, împotriva lui
Dumnezeu, Care este iubire. Dar ai fii-copii, Doamne, ºi Tu
eºti Învãþãtorul lor, ºi ei cresc fiind copii; copii ai Tãi, cã pe
aceºtia Tu îi iubeºti pentru cã ºi ei Te iubesc pe Tine. 

Omul nu trebuie iubit de milã. Omul trebuie iubit pe
dreptate, Doamne, cã Tu ai spus cã pe pãmântul Tãu cel nou
va locui dreptatea, iar dreptatea Tu eºti în cei ce Te iubesc pe
Tine dupã adevãr. Amin. 

– OOOO,Verginico, o, Verginico, scris este: «Nu
poate ucenicul sã fie mai mare ca învãþã-

torul sãu, dar orice ucenic desãvârºit va fi ca învãþãtorul
sãu». Amin. Cine nu este ucenic, acela nu are învãþãtor. O,
Verginico, tu eºti ucenic desãvârºit, tatã. Tu M-ai iubit pe
Mine pe pãmânt cu toatã inima ta, ºi îþi era milã de cel ce nu
Mã iubea pe Mine, îþi era milã de cel ce nu Mã avea, îþi era
milã de Mine, Cel neiubit de cei ce nu Mã iubeau. ªi voi da
mult Duh Sfânt copiilor cu care mergem sã-Mi vestesc împã-
rãþia dreptãþii, ºi vor pune ei înaintea oamenilor dragostea ta
de Mine, cãci dragostea ta a fost rugãciunea ta cãtre Mine.

Fiilor copii, dragostea este rugãciunea cea mai curatã,
cea mai frumoasã. Cel ce are dragoste, chiar de va dormi,
treaz va fi, ºi se roagã prin dragostea lui, se roagã în dragoste.
Dragostea este rugãciunea cea mai sfântã, fiilor copii. Nimeni
nu poate avea dragostea de rugãciune dacã nu va iubi din
toatã inima ºi virtutea pe Dumnezeu, împlinindu-I poruncile
cu iubire ºi fãcându-se dragoste pentru Dumnezeu ºi pentru
aproapele ca ºi pentru el însuºi. 

O, fiilor copii, vã ung ºi Îmi las mâinile Mele peste voi
ca sã Mã rog Tatãlui ºi sã-I spun: Tatã, dã-le Duh Sfânt,
împarte-le limbi de Duh Sfânt ca sã adune ºi sã aducã ei la
unire ºi la aceeaºi limbã neamurile de pe pãmânt, ºi sã vor-
beascã limba Ta, lucrând porunca Ta, porunca iubirii de Dum-
nezeu. Amin, amin, amin. 

Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri ºi le daþi limbi de Duh Sfânt
ca sã naºteþi în ei simþãmântul iubirii de Dumnezeu, dar pe
vrãjmaºii sufletelor voastre sã-i urâþi, cã sufletele voastre sunt
de la Mine, ºi la Mine trebuie sã fie, nu la vrãjmaºul Meu. 

Fiilor copii, Eu aºtept în voi cer nou ºi pãmânt nou în
care locuieºte dreptatea, iar dreptatea Eu sunt. Amin, amin,
amin. 

Am zis cã voi avea de dat vouã o carte, ºi încã una, ºi
le voi da, ºi întãresc acest cuvânt ºi se vor scrie cele ce vor fi
de scris. Amin, amin, amin. 

3/16 iunie 1997
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Duminica tuturor sfinþilor 

Sfânta Virginia a nãscut un popor, din cuvântul Domnului. Trâmbi-
þele apocaliptice în România: pãrintele profet Iosif Trifa, al Oastei
Domnului; ciobanul Petrache Lupu de la Maglavit; pãrintele profet
Arsenie Boca de la mãnãstirea Sâmbãta de Sus; pãrintele profet
Ioan Iovan de la mãnãstirea Vladimireºti; maica Veronica de la
mãnãstirea Vladimireºti; sfânta Virginia; Cuvântul lui Dumnezeu, a 

ºaptea trâmbiþã. 

OO,þara Mea de nuntã, o, iubita Mea, Mã fac în tine
sãrbãtoare de cuvânt. Eu sunt Cuvântul Tatãlui,

iar Tatãl este în Mine când grãiesc peste tine. Amin. 
Pace þie! Pace, iubito! Pacea Mea o dau þie! Mã fac cu-

vânt deasupra ta. Vin sã-þi tulbur pacea ta ºi sã þi-o dau pe a
Mea, cãci Eu aºa am spus la ai Mei: «Pacea Mea o dau vouã.
Nu precum vã dã lumea v-o dau Eu». 

O, þara Mea de nuntã, pacea Mea þi-o dau. Amin, amin,
amin. Am în tine un popor mititel, ales din mijlocul tãu, ºi am
o grãdiniþã micã ºi curatã în mijlocul tãu, ºi Mã las cuvânt din
cer peste ea ºi îþi dau din pacea Mea. Îþi dau cuvânt din cer,
cãci Eu vin cu norii slavei ºi grãiesc de deasupra ºi te mângâi
cu cuvântul mângâierii, cu Duhul Adevãrului te mângâi, cã
Eu am spus: «Nu vã voi lãsa orfani. Mã duc, ºi voi veni la voi.
Pacea Mea vã las vouã, pacea Mea o dau vouã. Nu precum
vã dã lumea vã dau Eu. Mã duc, ºi voi veni la voi. Lumea nu
Mã va vedea; voi însã Mã veþi vedea pentru cã Eu trãiesc, ºi
voi veþi trãi ºi veþi cunoaºte cã Eu sunt în Tatãl Meu, ºi voi în
Mine, ºi Eu în voi. ªi dacã Mã iubeºte cineva ca ºi voi, va
pãzi cuvântul Meu, ºi Tatãl Meu îl va iubi ºi vom veni la el ºi
vom face locaº la el ºi Ne vom arãta lui». 

O, þara Mea de nuntã, o, iubito, stãpânitorul acestei
lumi nu are nimic în Mine ºi n-a putut sã-Mi ia viaþa. Nimeni
nu Mi-a luat-o, ci Eu de la Mine Însumi am pus-o. Putere am
avut s-o pun ºi putere am avut s-o iau, cãci aceastã poruncã
am primit de la Tatãl. ªi Îmi amintesc acum când Tatãl Mi-a
spus cã voi fi un prunc mic ºi Mã voi naºte pe pãmânt ºi voi
fi sãmânþã semãnatã pe ogoare ºi voi fi un Miel mititel ºi voi
fi junghiat de un miºel, ºi Eu nu I-am spus nimic lui Tatãl, ni-
mic decât atât: «Tatã, facã-se voia Ta». 

ªi Îmi amintesc acum când Tatãl Mi-a spus cã va alege
din nou Ierusalimul. Îmi amintesc când Mi-a spus de tine, þara
Mea de nuntã. Când a lepãdat Tatãl pe Israel cel ce M-a
rãstignit, în ziua aceea te-a ales Tatãl pe tine ºi te-a dat Mie
sã-Mi fii þarã de nuntã, ºi Mi-a promis Tatãl mireasã din tine,
þarã cu Mire ºi mireasã. Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine
ºi nimeni nu ºtie tainele lui Tatãl, nimeni decât cel ce voieºte
Tatãl sã-i descopere, iar Eu sunt în Tatãl, ºi voi în Mine, ºi Eu
în voi, iubiþii Mei ucenici luaþi din români. Sculaþi-vã sã
mergem ºi sã dãm oamenilor vestea împãrãþiei cuvântului
Meu peste pãmânt. Sã fie soare, sã fie vreme dulce, sã fie
luminã cereascã pe pãmânt! Sã se despartã apele de ape ºi sã
fie cer nou ºi pãmânt nou! Sã dea pãmântul din el viaþã veº-
nicã peste fãpturi, iar pomul vieþii sã fie la mijloc ºi sã dea
roade! Cei doi luminãtori sã strãluceascã de ºapte ori mai
mult! Sã fie om nou, lucrat la cuvântul Meu din trupul tãu,
din Duhul Meu ºi din viaþã veºnicã, lucratã la credinþa ta,
omule ieºit din om! Vreau sã te întocmesc din nou, omule, ºi
vreau sã înnoiesc lumea ºi s-o nasc din nou prin cuvântul
Meu. Este scris în Scripturi de naºterea din nou a lumii, de
înnoirea lumii este scris, de cer nou ºi de pãmânt nou este
scris în Scripturi. Sã fie cer nou ºi pãmânt nou în care sã lo-
cuiascã dreptatea, iar dreptatea, Eu sunt. Sã fie omul om nou,

în care sã locuiascã Dumnezeu, precum în sfinþii Mei a locuit
Dumnezeu, cãci cei ce au crezut în Mine pe pãmânt, au viaþã
veºnicã în cer. Amin. 

E sãrbãtoare cereascã pe pãmânt. E sãrbãtoarea dumi-
nicii tuturor sfinþilor. Au trecut ºapte sãptãmâni de la serbarea
Învierii Mele ºi pânã la coborârea Duhului Meu Cel Sfânt în
serbare cereascã pe pãmânt, iar azi sunt serbat de tot cerul
sfânt cu sãrbãtoare de sfinþi, cã Eu serbez pe toþi sfinþii Mei,
de la Avraam, pãrintele sfinþilor, ºi pânã la Verginica, ºi pânã
la tine, fiule mic, Israele mic, copil al lui Avraam cel sfânt ºi
credincios, cãci ucenicii Mei sunt sfinþiþii Mei pe pãmânt. 

O, Verginico, e sãrbãtoarea tuturor sfinþilor, tatã. Tu
eºti în mijlocul cerului Meu de sfinþi, cã mult te-au aºteptat
sfinþii sã te naºti ºi sã creºti ºi sã porþi lucrarea cuvântului
Meu la sfârºit, dupã cum era scris în Scripturi cã Mã voi face
cuvânt peste pãmânt. Este scris la proorocul Isaia despre
mama Mea Fecioarã: «Înainte de a se zvârcoli în durerile de
naºtere, ea a nãscut; înainte de a simþi chinul, ea a nãscut un
Fiu»; ºi este scris despre tine, Verginico: «Abia au apucat-o
durerile naºterii, ºi fiica Sionului a ºi nãscut fii. Oare, o þarã
se naºte într-o zi, ºi un popor dintr-o datã? Cine a auzit sau
cine a vãzut unele ca acestea?». Verginico, Verginico, este
scris despre tine în Scripturi cã tu vei naºte fii din cuvântul
Meu. Este scris de cuvântul Meu, de glasul Meu prin tine,
cãci tu ai fost templul Meu pe pãmânt, ºi din tine am grãit ºi
Mi-am fãcut un popor. Cine a mai auzit sau cine a mai vãzut
unele ca acestea? Este scris la proorocul Isaia despre lucrarea
Mea cu tine, despre glasul Meu prin tine: «Un glas, un vuiet
din cetate, un glas din templu! Este glasul Domnului ca sã
rãsplãteascã fiecãruia dupã cum este fapta sa. Abia au
apucat-o durerile naºterii ºi fiica Sionului a ºi nãscut fii». O,
aºa este scris în prooroci despre mama Mea Fecioarã, care
M-a nãscut prunc pe pãmânt, ºi despre tine, care M-ai nãscut
cuvânt pe pãmânt, Duh mângâietor, Duhul Care trebuia sã
vinã mai înainte de venirea Mea cea vãzutã, cã dupã tine Eu
vin. Amin. Tu eºti trâmbiþa a ºasea, iar Eu, Domnul, sunt
trâmbiþa a ºaptea, precum este scris în Scripturi despre înge-
rul care va spune: «Sãvârºitu-s-au toate!». 

Verginico, tu eºti în Mine, precum sfinþii sunt în Mine,
cãci Eu sunt locaºul sfinþilor. M-am dus la Tatãl ca sã Mã fac
locaº pentru sfinþii Mei, ca acolo unde sunt Eu sã fie ºi ei; ei
în Mine, ºi Eu în ei. Grãieºte, Verginico, peste oameni, grã-
ieºte din Mine, cãci Eu sunt în tine, ºi tu în Mine. Amin, amin,
amin. 

– OO,Doamne, o, Fiule al Tatãlui ºi al mamei
Fecioarã, care Te-a nãscut prunc; ºi al

meu, care Te-am nãscut cuvânt ca sã fii cu oamenii pânã la
sfârºit, dupã cum ai spus! O, Domnul meu ºi Dumnezeul
meu, eu sunt trâmbiþa Ta, trâmbiþa a ºasea, ºi nimeni nu ºtie
sã tâlcuiascã Scripturile Tale, cã Tu mereu, mereu Þi-ai împli-
nit Scripturile prin oameni pregãtiþi de Tine, oameni luaþi
dintre oameni precum ai luat pe mama Ta Fecioarã, precum
m-ai luat pe mine, Doamne. Grãiesc din Tine, bunule Învã-
þãtor, ca sã înveþi pe oameni sã înþeleagã tainele Tale cele scri-
se în Scripturi, Doamne. Pe pãmânt vorbeºte omul cu omul,
vorbesc oamenii între ei, iar în cer vorbeºte sfânt cu sfânt, ºi
sfinþii vorbesc cu Tine, Cel dorit, Cel iubit de sfinþi pe pãmânt
ºi în cer. ªi iatã tainã mare lucratã de Tine, cã Tu grãieºti cu
omul pe pãmânt, ºi sfinþii Tãi lucreazã ca ºi Tine, fiindcã
orice ucenic desãvârºit va fi ca ºi învãþãtorul sãu. 

Omul cel nãscut din om nu mai ºtie ce este înþelepciu-
nea, cã pãcatul l-a despãrþit pe om de Tine, Doamne, precum
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pe Adam ºi pe Eva i-a despãrþit unul de altul, ºi de Tine i-a
despãrþit. Ei erau un singur trup, ºi prin pãcat s-au despãrþit în
douã trupuri, cãci ei doi erau acelaºi trup. Omul de pe pãmânt
nu mai are înþelepciune, cã omul e nãscut din om, ºi Tu ai
spus cã cine nu se va naºte din cer, de sus, nu va avea ºi nu
va fi fiu al împãrãþiei cerurilor. Omul de pe pãmânt ºtie altfel;
ºtie cã pãcatul unirii omului cu femeia îi uneºte pe cei doi ca
sã fie un trup cei doi. N-a înþeles omul taina cea cereascã a
acestui cuvânt care spune: «Cei doi vor fi amândoi un singur
trup». N-a înþeles nici Adam când a zis acest cuvânt, cã dacã-l
înþelegea ca Dumnezeu nu s-ar fi despãrþit prin pãcat cei doi,
care erau acelaºi trup amândoi. 

O, Doamne, gãseºte omul în Scripturã aceste cuvinte ºi
nu înþelege omul taina Ta în biserica Ta aºa cum a înþeles-o
apostolul Pavel, cãci el aºa a spus: «Bãrbatul sã-ºi iubeascã
femeia aºa cum Hristos a iubit biserica Sa ºi S-a dat pe Sine
pentru ea, ºi ei S-a dat ca s-o sfinþeascã curãþind-o cu baia
apei prin cuvânt, ºi ca s-o înfãþiºeze Sieºi bisericã mãritã,
fãrã patã, fãrã zbârciturã, ci sfântã ºi fãrã prihanã. Aºa ºi
bãrbaþii, sã-ºi iubeascã femeile ca pe înseºi trupurile lor, cãci
cel ce-ºi iubeºte femeia, pe sine se iubeºte, cã nimeni vreo-
datã nu ºi-a urât trupul sãu, ci fiecare îl hrãneºte ºi îl încãl-
zeºte precum Hristos biserica Sa, cãci suntem mãdulare ale
trupului Lui, din carnea Lui ºi din oasele Lui. De aceea va
lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi de femeia
sa ºi vor fi amândoi un trup». ªi a mai zis Pavel: «Taina
aceasta, mare este, în Hristos ºi în bisericã».

O, Doamne, grãiesc cu Tine din Scripturi ca sã-i facem
pe oameni sã înþeleagã tainele Scripturii, Hristos ºi biserica
Sa, bãrbat ºi femeie, cãci Pavel a spus cã fiii bisericii sunt din
carnea Ta ºi din oasele Tale, Doamne, femeia Ta, mireasa Ta,
Doamne. Fiii bisericii sunt cei ce se nasc din Trupul ºi Sân-
gele Tãu ºi sunt vii ºi fãrã de pãcat precum Tu eºti, Doamne,
cãci orice ucenic desãvârºit va fi ca ºi învãþãtorul sãu, un trup
cu el, acelaºi trup, Doamne. Omul cel nãscut din om nu mai
ºtie ce înseamnã Dumnezeu în om, cã pãcatul i-a despãrþit pe
oameni de Tine, precum pe Adam ºi pe Eva, care erau amân-
doi acelaºi trup i-a despãrþit pãcatul. Dacã ar fi fost de la Tine
unirea bãrbatului cu femeia sa, aºa cum este peste oameni, de
ce l-ai mai fi scos din rai ºi din cer pe omul cel fãcut de Tine
la început? O, nu mai sunt învãþãtori cereºti pe pãmânt, nu
mai sunt prooroci de-ai Tãi pe pãmânt, cãci toþi sunt trup ºi
pântece ºi pãcat, ºi nimeni nu mai este cu adevãrat carne din
carnea Ta ºi os din osul Tãu ºi sã fie viu. Dar noi am ieºit în
mijlocul oamenilor cu sãrbãtoare de cuvânt, ca sã învãþãm oa-
menii calea împãrãþiei cerurilor spre ei. Am venit pe pãmânt
cu sãrbãtoare ºi cu toþi sfinþii am venit. 

Când am venit de pe pãmânt în cer la Tine, Doamne,
atunci am înþeles taina Ta cu mine, cã m-ai hãrãzit sã mã nasc
între oameni în zi de duminicã, ºi era atunci duminica tuturor
sfinþilor ºi toþi sfinþii ºi-au lãsat daruri peste mine, ca sã fie
sfinþii în mine cu Tine cuvânt ºi ca sã trâmbiþeze îngerii în
mine din trâmbiþa a ºasea, Doamne. O, se întreabã oamenii de
celelalte trâmbiþe, de cele de pânã la mine. 

O, oamenilor, pacea Domnului v-o dau! Nu precum vã
dã lumea vã dau eu. Eu vã dau din cer, nu din lume. Lumea
vã dã minciuni. În lume e numai minciunã, cã stãpânitorul
acestei lumi n-are nimic în Domnul, aºa cum nu a avut nimic
în mine. Nimeni n-a putut sã-mi ia viaþa, ci eu însumi am
pus-o, cãci aceastã poruncã de la Domnul am primit. 

O, oamenilor, e mare tainã þara aceasta, ºi este scris de
ea în Scripturi ºi se numeºte þara strãlucirilor; se numeºte aºa

pentru cuvântul Domnului, care se naºte în ea, pentru lucrarea
Domnului, care a fost în ea încã din anul 1921 când prima
trâmbiþã apocalipticã s-a coborât din cer ºi a sunat pe pãmânt
ºi a fost datã unui om sfânt, care a fost ales ºi pregãtit de
Dumnezeu ca sã-I fie trâmbiþã trezitoare pe pãmânt. A luat
Domnul dintre preoþii bisericii un om cu numele de Iosif (Iosif
Trifa, n.r.) ºi l-a pus sã cuvinteze cuvânt ceresc între oameni,
ºi ºi-a adunat ucenici ºi a lucrat lucrare de cer în ei, dar oame-
nii din bisericã l-au omorât dându-l cezarului, cã n-au crezut
cã el era ales de Dumnezeu. ªi a coborât alt înger din cer ºi a
sunat pe pãmânt, ºi a dat trâmbiþa unui cioban ca sã sune din
ea pe pãmânt cuvintele lui Dumnezeu peste oameni (Petrache
Lupu, n.r.). ªi au mai coborât încã trei îngeri la rând ºi au sunat
pe pãmânt, ºi au dat trâmbiþa lor unui preot (Arsenie Boca, n.r.),
ºi încã altui preot (Ioan, Vladimireºti, n.r.), ºi a mai dat una la o
copilã din bisericã (mh. Veronica, Vladimireºti, n.r.), ºi au sunat
ºi aceºtia din trâmbiþele lor ca sã pregãteascã venirea sune-
tului trâmbiþei a ºaptea, venirea Domnului s-o pregãteascã.
Iar înainte de trâmbiþa a ºaptea a coborât alt înger din cer ºi a
sunat pe pãmânt ºi mi-a dat mie trâmbiþa ºi am sunat din ea ºi
am fost trâmbiþa lui Dumnezeu, trâmbiþa a ºasea, despre care
scrie în Scripturi aºa: «ªi a trâmbiþat al ºaselea înger, ºi
atunci s-a auzit un glas din cele patru capete ale jertfelni-
cului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu; un glas din
cortul ceresc, un glas din templul cerului ca sã cheme pe
oameni la pocãinþã, cã vine Domnul ca sã sune din trâmbiþa
a ºasea cã timp nu mai este. Iar în zilele când va grãi al
ºaptelea înger, când va fi sã trâmbiþeze al ºaptelea înger,
atunci sãvârºitã este toatã taina lui Dumnezeu, ºi timpul nu
mai este». Amin, amin, amin. 

O, Doamne, eu din Tine grãiesc peste pãmânt, ºi cu
Tine grãiesc din Scripturi, Doamne, ca sã înþeleagã oamenii
de pe pãmânt Scripturile Tale, ca sã-i facem pe oameni sã
înþeleagã ºi sã creadã cuvântul Tãu ºi sã se nascã de sus, cãci
cuvântul Tãu este de sus, Doamne. Amin. 

– OO,Verginico, o, Verginico, o, Verginico, se
întreabã oamenii cine au fost trâmbiþele

Mele. Eu pe toate le-am luat din bisericã ºi le-am pus sã sune
peste bisericã. ªi de ce peste bisericã? O, Verginico, antichrist
nu este în lume, ci este în bisericã, este lângã Mine ca sã lupte
împotriva Mea. Iatã, cezarul, numit ºi Irod, s-a folosit de
slujitorii bisericii, s-a folosit de cei ce-ºi vindeau oile, le vin-
deau cezarului ca sã le închidã cezarul ºi sã scape antichrist
de oile Mele cele bune ºi ca sã poatã el domni în biserica
Mea. ªi de aceea te-am ales Eu pe tine din neam de jos, ca sã
cobor bogãþia Mea pentru oi, cã dacã Mã duceam tot la oame-
nii bisericii, Îmi închideau cuvântul, aºa cum i-au închis pe
cei dintre ei pe care Eu i-am ales dintre ei ca sã trâmbiþeze, ºi
aºa cum te-au închis ºi pe tine dându-te cezarului ca sã te
închidã. Cezarul nu se pricepea ce fac Eu cu tine, dar oamenii
bisericii cunoºteau cuvântul judecãþii Mele ºi se ascundeau,
cã erau goi înaintea Mea. Oamenii bisericii au fost ºi sunt
antichriºtii care stau împotriva cuvântului Meu ºi Mã fac pe
Mine prooroc mincinos în aceastã lucrare de trâmbiþare. Ce-
zarii aveau misiunea lor, iar oamenii bisericii care voiau sã
scape de oile cele tari ºi sãnãtoase ca sã nu creascã ºi sã le ia
locul, se duceau la cezari ºi le spuneau alte lucruri decât cele
de la Mine prin vasele Mele, aºa cum a fost ºi cu tine, Vergi-
nico. Acum cezarul s-a fãcut credincios ºi s-a aºezat în fricã
de Dumnezeu, iar oamenii bisericii nu mai au acum închisoa-
re pentru oile Mele ºi dau sã se ascundã de oi, cã sunt goi ºi
nu sunt pãstori, sunt farisei ºi nu sunt pãstori de oi, ºi oile
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Mele erau fãrã pãstori. Dar iatã, Eu Însumi port grijã de oile
Mele, ºi oamenii bisericii râd de oile Mele ºi le poreclesc
„sectã“, ºi le zic „rãtãcite“ oilor Mele. 

Oamenii bisericii sunt împotriva Mea, Verginico. Grã-
iesc în cer cu sfinþii. Stau în sfat în mijlocul sfinþilor ºi le
spun: oamenii bisericii de pe pãmânt au pus mâna pe cheile
împãrãþiei cerurilor ºi sunt împotriva Mea ca sã nu vin sã-Mi
adun oile sã le fac o turmã pe toate. Dar cheia împãrãþiei ceru-
rilor Eu sunt. Eu sunt Fiul Tatãlui ceresc, ºi cine va intra ºi va
ieºi prin Mine, va intra ºi va ieºi ºi pãºune va afla. Amin. 

Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, dar oa-
menii bisericii de pe pãmânt cine sunt? Ai cui sunt? Care este
împãrãþia lor ºi unde este? 

Eu sunt împãrãþia cerurilor, ºi sfinþii sunt cu Mine întru
venirea Mea, cãci vin sã aºez la locul ei împãrãþia Mea. Amin,
amin, amin. 

9/22 iunie 1997

Duminica sfinþilor români 

Poporul Noului Ierusalim ºi cei unºi în el sunt taina Domnului pe
pãmânt. Sfânta Virginia întãreºte lucrarea surorii ei, Maria. Duhul 

ascultãrii îºi dovedeºte fiii. 

EE sãrbãtoare de sfinþi români. E zi de odihnã în
Israel cel român. O, poporul Meu, o, poporul

Meu, o, popor iubit de Dumnezeu, tu eºti cortul Meu între
oameni, tu eºti iatacul Meu din care Eu ies spre oameni ca
sã-i cãlãuzesc spre împãrãþia cerurilor. Tu bucuri pe sfinþii cei
din cer, Israele român. Amin. 

Vin cu tine, Verginico. Locul tãu este în Mine. Locul
tãu ceresc este în Domnul tãu, pe Care L-ai purtat în tine ca
sã grãiascã Domnul peste pãmânt. Venim, tatã, la Israel, la
poporul care ascultã de Dumnezeu. Venim sã grãim peste el,
ºi din grãirea Domnului cu el va lua ºi omul, vor lua ºi fiii
oamenilor. Suntem veniþi pe cãrarea cãrþii tale, Verginico, cã
tu ai carte în Israel ca sã învãþãm prin ea deosebit pe Israel.
Am zis cã vom avea de dat o carte, ºi încã o carte, adicã un
cuvânt, ºi încã un cuvânt prin cartea ta, ºi sã meargã toate
cuvintele Mele acolo unde trimit ele. În cartea ta lucrãm ºi în
tainã, Verginico, cãci sunt încã, sunt cuvinte pe care nu le pot
purta fiii oamenilor. Fiii oamenilor nu se lasã uºor spre pre-
gãtire cereascã în trupul lor, iar cuvintele Mele sunt mari ºi cu
anevoie de purtat de fiii oamenilor din zilele acestea. Tainele
Domnului ar fi sfâºiate din faºã dacã fiii oamenilor le-ar cu-
noaºte pe deplin.

Verginico tatã, poporul Nostru este o tainã. De aceea
am ridicat din el ºi am deosebit pe câþiva ºi am împrejmuit o
grãdiniþã ºi Mi-am aºezat în ea fii unºi cu mare ungere, ºi prin
ei cobor pentru Israel ºi pentru oameni cobor. Cobor prin ei
pe pãmânt ºi Mã fac cuvânt. Cei trei fii unºi sunt mare tainã
pe pãmânt, ºi nici ei nu ºtiu, Verginico, dar ºtie cerul, ºi cerul
are grijã de ei, cã ei sunt mici, ºi i-am învãþat mereu sã stea
lângã Mine ºi lângã tine, sã stea lângã cloºcã, sã stea ca niºte
pui de aur, cãci aurul este comoara unui popor. Am lucrat
mâini tari pe pãmânt, ºi i-am pus în mâini tari ca sã-i pãzeascã
de uliu ºi de dihori ºi de duhul rãu, ca sã avem în ei cãrare
spre Israel, ºi iatã, sã avem cãrare cãtre fiii oamenilor ºi sã-i
învãþãm pe oameni viaþa împãrãþiei cerurilor în ei. Fiii cei
unºi în grãdinã sunt mare tainã pe pãmânt, ºi e greu de cei ce
se ridicã sã defaime aceastã tainã a Mea, cã aceia se lovesc în
lumina ochilor Mei care cutreierã tot pãmântul, ºi cine se lo-
veºte în lumina Mea acela rãmâne în întuneric. Israele, Israe-

le, iubitul Meu copilaº, sã te fereºti, tatã, sã te încerci în
aceastã luminã a Mea, pe care am pus-o în mijlocul tãu, cãci
prin ochii lor Eu vãd în tine, prin ochii lor Mã uit în omul de
pe pãmânt, Mã uit acolo unde am de uitat ºi de lucrat. 

O, Verginico, avem ochi pe pãmânt, tatã, avem mâini
pe pãmânt, avem unelte de lucru. Avem de lucrat peste Israel,
Verginico. Cartea ta este lucrare de tainã, este cãrãruþã taini-
cã ºi lucrãm în ea cele de tainã, cuvânt în tainã lucrãm. Mergi
cu Mine cuvânt, merg cu tine cuvânt, mergem unde avem de
mers prin cuvânt. Mersul cerului înseamnã cuvântul care
merge cuvântând. Amin. 

– OO,Doamne, merg cu Tine, cã fãrã Tine nu
intru în Israel, cã Tu ai spus cã mereu vei

intra cu mine ca sã fim primiþi ºi crezuþi în Israel. Dã-mi Tu
trimitere ca sã fie primire, Doamne. Amin. 

– OO,Verginico, te trimit cu carte cãtre surioara
ta, Maria. Te trimit apoi cu carte cãtre pãs-

torul Daniel, Verginico, ºi din cartea ta cu ei, sã ia ºi poporul
învãþãturã ºi tãrie de duh, ºi duh de ascultare sã ia Israel, iar
Eu sunt cu tine în vorbirea ta. Amin. 

– OO,surioara mea, nãscutã din aceeaºi mamã
din care ºi eu m-am nãscut! Mã face Dom-

nul cuvânt pentru tine ca sã te înveþe Domnul sã fii sora mea.
Îþi amintesc de Domnul când a spus: «Mama Mea ºi fraþii Mei
sunt cei ce fac voia Tatãlui Meu». Îþi amintesc de Domnul
când a spus prin guriþa mea: «Fiilor, fiilor, nu mama voastrã
pãmânteascã este mama voastrã; nu pãrinþii voºtri pãmân-
teºti sunt pãrinþii voºtri. Pãrinþii voºtri este Dumnezeu, fiilor.
Mama voastrã este biserica, fiilor». O, aºa a spus Domnul. ªi
ce este biserica lui Hristos? Biserica lui Hristos nu este aceea
din lume care se cheamã bisericã. Aceea este lume. Biserica
lui Hristos este poporul cel credincios lui Hristos, care face
voia lui Hristos, care stã laolaltã fãcând voia Domnului ºi
frângând pâinea ca sã mãnânce Trupul Domnului. 

O, surioarã, voiesc sã-mi fii sorã prin Trupul lui Hris-
tos, nu prin mama cea pãmânteascã. Voiesc sã fii din carnea
ºi din oasele lui Hristos ºi sã te pãstrezi trup al lui Hristos,
fãrã patã, fãrã zbârciturã. O, surioarã, o, lelico, mi-a spus
Domnul sã vin la tine ºi sã te învãþ; sã te învãþ cum sã fii a lui
Hristos, sã te învãþ sã nu greºeºti lui Hristos ºi sã nu faci pe
nimeni sã greºeascã din pricina ta, sã nu faci pe nimeni sã câr-
teascã sau sã huleascã sau sã defaime lucrarea mea, cãci
Domnul are grijã mare de poporul Lui. Cautã sã fii cum sunt
copiii grãdinii Domnului, cã ei stau în ascultare, lelico. Þi-am
dat pe cel ce a avut grijã de mine sã aibã ºi de tine. El vine cu
cuvântul Domnului la tine ca sã te aºeze în cuvântul Domnu-
lui, iar tu sã te bucuri de cãrarea lui Dumnezeu, cã ªi-a fãcut
Domnul cãrare sfântã cãtre Israel. Deschide-þi bine urechea
duhului, urechea inimii, urechea minþii, lelico. Adu-þi aminte
de Iuda, care a primit putere de la Domnul, cã a luat ºi el din
cina cea de tainã, ºi de bine ce a luat putere s-a folosit cu ea
în rãu, nu în bine. Adu-þi aminte de creºtinii pe care Domnul
i-a binecuvântat, iar ei s-au sculat cu aceastã putere împotriva
Domnului ºi s-au lepãdat fãcând voia trupului ºi a duhului
rãu. 

Trebuie veghe mare, lelico. Trebuie sã se lucreze ca
Domnul, nu ca omul, mãmicã. Nu mai trebuie Domnul aple-
cat de om. Sã-L lãsãm pe tron ºi sã facem din Israel pãmânt
al dreptãþii, cãci cele noi îºi au locul în pãmântul cel nou al
dreptãþii.

O, te-am scos de la casa ta ºi te-am adus în casa care a
fost a mea ºi am zis cã poate va fi din nou a mea, cã mã doare
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când vãd lume în casa care a fost casa mea de la Domnul datã.
Te-am scos din lume, lelico, ºi te-am adus sã stai sub grija
celor ce fac voia lui Dumnezeu, cã mai am câteva suflete care
nu s-au fãcut lume dupã plecarea mea la Domnul, dar fetele
tale s-au fãcut lume ºi au fãcut din casa mea casã de jale pen-
tru mine. Stau sfinþii ºi îngerii plângând în jur, ºi nimeni nu
mai are grijã de sfinþenia casei mele. Fetele tale s-au fãcut
stãpâne pe locul în care a locuit Dumnezeu în mine. Fetele
tale au îndoliat casa care a fost a Domnului ºi a mea. Veneau
ºi pe vremea mea nepoþii tãi la fetele tale ºi eu îi puneam sã
posteascã, sã se acopere, sã se poarte cu acoperãmânt ca ºi
creºtinii, dar la mine nu intra lume, nu intra cel fãrã de lege
aºa cum este azi în casa mea. 

Spune, lelico, la fetele tale sã nu-mi bage þigãri ºi tru-
puri murdare de pãcate în casa în care am locuit eu ºi lucra-
rea Domnului. Spune-le cã Domnul le va scoate ºi pe ele din
casa mea dacã nu vor opri lumea care intrã la ele ºi întineazã
casa mea. Casa mea trebuia sã fie vizitatã de creºtini ca un loc
sfânt, ºi aºa va fi, cã eu acum am milã de Domnul ºi Îl rog sã
cureþe de cei fãrã de lege casa mea. Þi-am dat foc la toate ale
tale din casa ta ca sã te aduc în casa mea ºi sã faci voia lui
Dumnezeu, ºi prin voia lui Dumnezeu sã se cureþe de lume
casa mea, ºi sã fie bisericã sfântã pentru creºtini casa mea. O,
nu mai face nimeni voia lui Dumnezeu în casa mea. Numai
carne, numai fire, numai pãcat, numai lume, numai neascul-
tare. Plâng sfinþii ºi îngerii, cãci cei din casa mea sunt fãrã de
minte ºi L-au alungat pe Dumnezeu din casa mea. Am spus
cã voi intra cu cuvântul meu ºi în casa mea, aºa cum am intrat
în toate cetãþile poporului meu, ºi am spus cã peste porþi nu
voi sãri, ºi voi intra pe porþi în casa mea. Mã voi da din faþa
Domnului ca sã poatã face Domnul pãmânt al dreptãþii în
casa ºi în curtea în care eu ºi cu Domnul am avut lucrare sfân-
tã. Îi va depãrta Domnul pe cei ce vin cu nelegiuiri în casa
mea; îi va depãrta pe cei ce vin întinaþi în casa mea, ºi mã voi
ruga de îngeri sã facã curãþenie sfântã în casa mea ºi îi voi
umili pe toþi cei care trãiesc necreºtineºte în casa mea. 

Te-am scos, lelico, din casa ta, ºi te-am adus cu forþa în
casa mea ca sã fii sfântã cu viaþa ºi cu lucrarea, ºi prin viaþa
ta curatã ºi depãrtatã de cei fãrã de lege sã facã Domnul casã
sfântã din casa mea, dar stai în ascultare ºi nu mai da putere
la cei ce nu ºtiu sã lucreze cu puterea Domnului. Lasã-L pe
Domnul sã dea ce are de dat ºi cui are de dat. La cei ce nu-L
mai au pe Domnul în viaþa lor nu le mai da putere de la Dom-
nul, cã ei au lepãdat pe Domnul. Nu-L mai da pe Domnul pe
mâna celor fãrã de lege, cã prea mulþi L-au dat la moarte ºi la
morþi pe Domnul. Cuvântul Domnului lucreazã el. Acum
conduce Domnul ºi acum fiecare poate avea cuvântul Dom-
nului pe masa sa, cã tot omul care cautã gãseºte. Domnul Se
dã numai celor ce-L cautã ºi nu altfel. N-are Domnul nevoie
de cei fãrã iubire. Aºa sã înveþi ºi tu, cã am venit sã te învãþ
cum sã-I placi lui Dumnezeu. Dacã ai hranã ºi apã de la Dom-
nul, dacã ai hainã de la Domnul, dacã ai casa în care am stat
eu, sã nu-þi mai trebuiascã altceva decât ascultarea. Ascultã
de cei ce te iubesc aºa cum m-au iubit ºi pe mine, iar de cei
ce nu iubesc pe Dumnezeu depãrteazã-te cât poþi ºi nu mai
cãuta spre ei, cã iatã, se smintesc cei ce sunt þinuþi de mânã
de copiii din grãdinã. Se sminteºte poporul Domnului de
greºalele din popor, de neîmplinirea celor din popor. O, cei ce
nu împlinesc cu grijã cele ale Domnului, cele din cuvântul
Domnului, aceia nu mai sunt din poporul Domnului. Nu le
mai da din puterea Domnului, nu le mai da, lelico, nu le mai
da. Lasã-L pe Domnul sã dea. Nu mai da tu. Acum lucreazã
Domnul. 

Unde sunt creºtinii pe care tu i-ai uns ºi i-ai oblojit,
lelico? S-au dus în faptele lor rele pe care le-au fãcut mereu,
ºi tu nu ºtiai ce fac ei. Lasã-L pe Domnul sã vadã ºi sã lucre-
ze. Poporul Domnului trebuie sã fie grâu curat, bob întreg ºi
nu sec, cãci bobul sec este luat de vânt ca ºi pleava, cã e sec
ºi cu coaja veºtedã. Au fost creºtini care fãceau pãcate mari,
ºi tu le puneai mir pe frunte ºi Îi spuneai Domnului sã-i bine-
cuvinteze, ºi acum Domnul i-a descoperit de furi, ºi ei se
ridicã sã huleascã pe fiii cei unºi în grãdinã. Vai celor ce-i hu-
lesc pe ei, celor ce se ating de ei cu vorbire de rãu ºi cu hulã,
celor ce dau sã-i murdãreascã pe ei, cãci ungerea lor arde pe
cei ce se ating de ei cu murdãrie ºi cu hulã, ºi eu i-am învãþat
sã punã degetul pe pãcatul cel ascuns din creºtin. I-am învãþat
sã descopere pãcatul din creºtin. Domnul le spune lor pãca-
tele cele ascunse ale creºtinului care nu spune ºi îi dã de gol
pe cei ascunºi în ei, ºi apoi Domnul îi curãþã pe ei de cei ce
lucreazã rãul pe ascuns, de cei ce se dau creºtini ºi nu sunt.
Lasã-i pe cei unºi sã lucreze, cãci poporul Domnului trebuie
sã fie popor al dreptãþii Domnului. O, surioarã, ascultã-i pe
cei ce se apropie de tine ca sã te þinã în veghe cereascã, ºi te
bucurã cu cei ce se bucurã în Domnul ºi ia mâna de pe cei fãrã
de Domnul. Pãstreazã-te neatinsã de moarte ºi de morþi, ºi
stai cu Domnul ºi sfinþeºte-mi casa mea cu viaþa ta ºi cu
ascultarea ta, ºi prin viaþa ta voi curãþi casa mea de cei nele-
giuiþi, de cei ce nu iubesc pe Dumnezeu. Iar pentru fetele tale
Îl voi ruga pe Domnul sã Se apropie ºi sã le gãteascã drumul
spre mântuire ºi spre curãþire de pãcate ºi de lume ºi de
amestec cu cei nelegiuiþi, cãci Domnul va striga la ele, ºi se
va auzi strigãtul Domnului pânã la toate marginile, ºi ele vor
lãsa capul în jos în faþa multor mulþimi care vor veni sã mear-
gã pe cãile cele sfinte ale Domnului.

O, surioara mea, aºeazã-te în ascultare, aºeazã-te în
cuvântul Domnului ºi dã de la tine pe cei ce calcã cuvântul lui
Dumnezeu, cã tu nu ºtii sã te fereºti de cele ascunse din om.
Vin din cer sã te ajut sã fii atentã. Vin din cer ºi îþi pun prop-
tele pe lângã tine ca sã nu cazi. Cel ce n-are proptele, cade.
Trebuie sã învãþãm sã mergem mers nou, cã mersul cel de
pânã acum n-a fost mers, ºi îmi voi întãri pe fiii cei unºi ca sã
fie veghetori peste Israel. Domnul îi învaþã, ºi ei Îl ascultã.
Aºa ºi tu sã faci. Le voi da de lucru peste tine, dar sã-i asculþi,
lelico. Lucrul cel de acum e lucru nou, e lucru numai ca în
cer. Adunã-þi bine mintea ºi fii mereu atentã cu mintea ca sã
nu þi-o pierzi în lãturi, ci numai în sus la Domnul s-o porþi. Tu
sã asculþi de Domnul prin fiii cei unºi în grãdinã. Amin. Nu
mai e vreme de greºit. Sã asculþi prin cei unºi. Ai auzit? Ai
auzit de ajuns de bine? Eu când ºi când te voi striga prin cei
unºi, iar tu sã mã auzi. Amin, amin, amin. 

O, copii unºi în grãdinã, mai are Domnul o carte de
trimis. Aþi fost prinºi cu lucruri minunate de la Domnul date,
dar sã ne facem vreme pentru educaþie cereascã peste tot
Israelul, cã acest popor trebuie sã fie lumina lumii cu care
Domnul va lumina peste pãmânt ca sã fie luminã. 

O, poporule scump, stai atent sub lumina cuvântului
cel din cer, cã Domnul vine pe cãrarea mea, pe cãrarea cãrþii
mele ºi te þine treaz ºi te þine luminând, ºi cu lumina ta va orbi
pe cei mândri de pe pãmânt. Amin. 

– VV erginico tatã, o, Verginico, avem mult de
lucrat peste Israel. Mai avem o carte rosti-

tã sã se trimitã, ºi avem ºi peste Israel de lucru, cãci ca sã
avem popor pe potriva cerului trebuie mereu sã lucrãm, cãci
biserica trebuie sã fie vie, tatã, trebuie sã fie cereascã pe
pãmânt. 
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Fiilor, Eu, Domnul, nu vã cer nimic decât sã Mã iubiþi
în toatã vremea. Nu vã cer nici dajdie, cãci dajdie se ia numai
de la strãini, nu ºi de la fii, cãci fiii sunt scutiþi. Împãraþii de
pe pãmânt nu iau bir sau dajdie de la fiii lor, ci de la strãini
iau bir. Fiii nu trebuie sã dea bir. Învãþaþi, fiilor, învãþaþi sã
ºtiþi cine vã este tatã. Învãþaþi din pilda aceasta: «Fiii nu tre-
buie sã dea bir, cã tatãl nu ia dajdie de la fii». Nimic nu vã
cer decât sã-Mi fiþi fii. Amin, amin, amin. Nimic nu vã cer
decât sã vã fiu Tatã ºi voi sã-Mi fiþi fii, iar cel ce este fiu se
cunoaºte dupã ascultare, precum ºi cel ce nu-Mi este fiu se
cunoaºte dupã neascultare. Împãraþii pãmântului iau dajdie de
la strãini, cãci nu sunt fii cei ce dau dajdie. Împãraþii cei din
biserica lumii iau dajdie de la strãini, cãci nu sunt fii cei ce
dau dajdie ºi nu sunt pãrinþi cei ce iau dajdie de la fii. Eu ni-
mic nu vã cer vouã celor ce-Mi sunteþi fii, cãci Eu sunt Tatã
al fiilor Mei, dar sã-Mi fiþi fii, mãi fiilor. 

O, Verginico, Ne oprim din cuvânt, Ne oprim un picuþ
ca sã mergem în mijlocul lui Israel cu cuvântul, sã mergem la
fii ca sã le dãm ºi sã Ne fie fii; sã le dãm învãþãturã prin fiii
cei unºi, sã le dãm ºi sã Mã creascã pe Mine în ei, cã vine
vremea ºi a ºi venit sã se închine lumea la Mine prin ei, prin
învãþãtura Mea care curge prin ei peste oameni, cãci pentru
adevãraþii Mei fii, Eu sunt luminã în lume. 

O, greu e de cei ce au plecat din poporul Meu, cã aceia
s-au fãcut întuneric în întunericul lumii de azi, dar adevãraþii
Mei fii sunt lumina Mea între oamenii care cautã lumina Mea,
iar cei ce Mã cautã Mã vor afla ºi vor sta la învãþat ºi vor
creºte ºi se vor face fii ai Tatãlui. Amin, amin, amin. 

*
II ntrãm din nou în cartea ta, Verginico. Sã Ne

terminãm lucrul, tatã. Pe fiecare cuvânt sã-l termi-
nãm de rostit, cãci stau alte cuvinte la rând. 

Ai grãit cu surioara ta, ºi Eu am privit peste cuvântul
tãu ºi peste inima ei ºi peste fapta cuvântului tãu în ea. O, Ver-
ginico, surioara ta nu mai este atentã ºi dã în Mine ºi dã în
tine ºi nu-ºi dã seama. Lucrarea sunt Eu, cuvântul sunt Eu, ºi
cine nu împlineºte cu atenþie împlinirea cuvântului Meu, ace-
la dã în cuvântul Meu, dã în Mine, tatã, dã ºi nu-ºi dã seama
cã dã, ºi duhul rãu se bucurã, Verginico, ºi bate din palme ºi
scoate limba la fiii cuvântului Meu pe care i-am pus sã pãsto-
reascã pe poporul Meu cu toiagul Meu, cu cuvântul Meu, cãci
cuvântul Meu este pãstor, pãstorul lui Israel, amin, ºi este
pãstorul celor ce stau sub pãstorie, iar celor ce le place cu
pãstor, aceia iau cuvântul Meu ºi îl pun pãstor peste ei. 

O, Verginico, ce mult e de pãstorit cu cuvântul! Peste
tot în Israel este numai de pãstorit, tatã, ºi tu mai ai un cuvânt
de trimis cãtre pãstorul Daniel. Am zis sã fie acest cuvânt.
Scoalã-te în cuvânt ºi pune-te proptea pentru împlinirea
cuvântului Meu peste tot în Israel, peste poporul care s-a lãsat
rãsãrit ºi crescut din semãnãtura cuvântului Meu, peste po-
porul cel treaz, cel împlinitor, cel rãmas pentru rod, Vergi-
nico. O, rodul e rod, ºi sã-l înveþi pe Israel ce este rodul lui,
ºi sã ºtie Israel ce înseamnã rod în el, cãci rodul rodeºte din
rod, ºi se face rod. Amin. 

– OO,Doamne, cuvântul Tãu e rodul cel din
Israel, ºi Israel este rodul cuvântului Tãu,

iar rodul rãmâne bun de rodit, ºi rodeºte rod din rod. Cuvântul
Tãu a venit pe pãmânt, Doamne, ca sã-ºi adune grâul în ham-
bare, dupã cum este scris, iar pleava cât ºi bobul sec ºi sterp
sã fie aruncate în foc, dupã cum este scris în Scripturi,
Doamne. 

Mã fac cãrare de cuvânt cãtre pãstorul Daniel ca sã-i
fac inima lui cãrare cãtre cuvântul Tãu ºi al meu ºi sã vorbim
cu el ºi sã înþeleagã tot Israelul, Doamne. 

O, Israele, o, pãstorule Daniele, grãiesc cu Israel ºi cu
tine, ºi ferice de cel ce este israelit în Israel, ºi ferice de cel ce
s-a fãcut israelit pentru poporul Israel. De ce zic eu aceste cu-
vinte? Iatã de ce le zic: în poporul acesta cu numele de Israel
au dat sã se strecoare mulþi, au dat sã se uite mulþi, au dat sã
ia mulþi din acest popor. Unii s-au strecurat, unii s-au uitat,
unii au luat ºi au dat, iar alþii s-au nãscut prin cuvânt, ºi cu-
vântul i-a fãcut vii ºi credincioºi ºi roditori, ºi are Domnul rod
din rod în Israel. 

O, Daniele pãstorule, mulþi oameni fãrã noimã s-au
strecurat în staulul acestei lucrãri. N-a avut Domnul ce face
cu ei. Oameni fãrã noimã au venit ºi s-au oprit în poporul
acesta ºi au îngreuiat cãrarea cuvântului ºi fãptuirea cuvântu-
lui ºi bucuria cuvântului în cei ce stau sprijin pentru Domnul
în Israel. E greu de Domnul ºi de lucrul Lui când strãbate
cãrare cu bolovani pe ea. Omul fãrã noimã care a venit sã se
facã creºtin în poporul acesta, a fost om-bolovan, a fost spin
printre flori, a fost neghinã prin grâu, a fost ispitã printre fii.
Omul fãrã noimã nu poate înþelege ce înseamnã viaþa lui în
acest popor chiar dacã zice el cã viaþã cautã. O, mereu, mereu
se strecurau oameni-bolovani în poporul acesta ºi se lãsau
grei ºi rupeau spinarea celor vii, rupeau spinarea celor cu
spinare. Omul cu mãrire de sine nu ºtie sã fie mic, nu poate
sã fie mic, sã fie prunc nu poate, sã fie slab nu poate acela,
dar nici Dumnezeu nu poate în cel tare cu sinea. Prea multã
suferinþã s-a strecurat peste cei vii din poporul acesta. De
aceea trebuie atenþie de-acum, ºi vin sã te rog, pãstorule
Daniele, sã lucrãm cu atenþie. Domnul a spus fiilor celor unºi
în grãdinã sã lucreze cu toþii în stânga, cu toþii în dreapta, ºi
lucrul Domnului va fi viu ºi nu se va strica, ºi nu va mai avea
putere de sine cel fãrã noimã care stã în Israel. O, Daniele, cel
fãrã noimã nu este fiu ºi se lasã greu, cã nu ºtie ce vrea cel
fãrã noimã. Pe vremea când se ridica poporul Israel, se alegea
pentru rod cel fãrã de cusur, cel fãrã de vãtãmãturã de trup ºi
de suflet ºi de minte, ca sã aibã Domnul rod întreg ºi viu ºi
sãnãtos. Prea mulþi s-au strecurat, ºi unii s-au fãcut vampiri
de suflet sfânt ºi au supt puterea Domnului din cei ce sunt
credincioºi ºi curaþi. Prea mulþi au trecut prin mijlocul acestui
popor, prea mulþi cu fire tare ºi sucitã, cã dupã ce cã omul e
numai fire, mai e ºi sucitã firea omului cel fãrã noimã. 

O, pãstorule, zice Domnul sã fie mare grijã pentru
viaþa celor vii, cãci cei vii sunt cei mici, iar cei mici sunt mici
ºi firavi. Sã fim atenþi în toatã clipa, sã fim oglindã în toatã
clipa, ºi sã se uite creºtinul în ea ºi sã Se vadã Dumnezeu
lucrând întru dreptatea Sa. 

Nu trebuie tras de cel fãrã dragoste. De cel ce n-are
fricã de Dumnezeu nu trebuie tras ca sã stea sau ca sã nu
plece. Numai cei ce au fricã de Dumnezeu, numai aceia stau
cu poporul acesta sfânt. Cei fãrã fricã de Dumnezeu nu stau,
ºi se duc spre diavolul. N-are Domnul nevoie de cel fãrã cre-
dinþã, de cel cu dragoste forþatã. De cel fãrã noimã n-are
Domnul nevoie. De cel ce are mamã ºi tatã ºi fraþi ºi neamuri
ºi prieteni ºi ranguri n-are nevoie Domnul. De cel mofturos,
de cel clevetitor, de cel prefãcut ºi viclean, de cel cu voia sa,
de cel nerãbdãtor, de cel cu firea sucitã, de cel nestatornic n-are
Domnul nevoie. Ce sã facã Domnul cu cel ce-i place cu mor-
þii? Ce-i foloseºte lui Israel om care se strecoarã în Israel ºi
atât? Ce-i foloseºte lui Israel om care nu se poate naºte de sus,
mereu din cuvântul cel de sus? Omul care face ca el, omul cel
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frãmântat de sinele lui, ce-i foloseºte un aºa om poporului
sfânt? O, pãstorule, nu este în Israel omul cu vãtãmãturã. În
Israel este omul cel sãnãtos. Prea mulþi s-au strecurat ºi s-au
fãcut vampiri de suflet sfânt, de sânge sfânt, ca pasãrea de
pradã care suge sânge. Puterea lui Israel trebuie sã fie puterea
Domnului pe pãmânt. Voiesc sã asculte Israel de Domnul.
Voiesc sã fie curãþat Israel de scaieþi ºi de bolovani. Lasã, mã-
micã, ºtie Domnul sã-ªi cureþe aria, dar sã-L lãsãm ºi sã nu
ne þinem de coada spinului. Sã ºtie orice om de pe pãmânt cã
Domnul este poarta spre poporul Lui. Sã nu mai scoatã limba
omul care se dã creºtin ºi nu este creºtin. Mulþi din lume nu
înþeleg ce înseamnã sã porþi la gât salbã de israelit, salbã de
mireasã. Omul este învãþat cu mituitul ca sã-ºi facã loc bun
între oameni. Dar la Domnul omul mituitor nu pãtrunde, ºi rã-
mâne spin, iar spinii se aruncã în foc, cã s-au fãcut blestem
peste pãmânt. 

Israele, Daniele, Israele, nu mai pune mâna pe spini. La
ce este bunã limba ºi vorba spinului ca sã vorbeascã cu fiii
Domnului? Se smintesc fiii Domnului de neîmplinirea cuvân-
tului lui Dumnezeu. Se aud în Israel cuvinte de întrebare: „De
ce acela sau acela face, iar eu sã nu fac?“. 

O, pãstorule Daniele, mi-a spus Domnul sã vorbim,
mãmicã, ºi sã audã poporul ce vorbim. Am vorbit ºi cu suri-
oara mea, cã s-a fãcut îndãrãtnicã ºi nu mã primeºte pe lângã
ea cu proptelele mele. Zice cã poate singurã, aºa zice de vre-
me ce se ascunde de cel al meu de lângã ea ca sã n-o vadã
când îºi face voia sa, ºi nu a mea. Ea face voia celor rãi. Ea
face voia celor ce n-au pe Dumnezeu, ºi zice cã ºi eu am fãcut
aºa. Eu n-am fãcut aºa. Spune-i tu, pãstorule Daniel, spune-i
tu cum am fãcut eu, cã ea nu ºtie cum am fãcut eu. Ajutã-mã
ºi tu, cã pe cei pe care-i trimit ca s-o sprijine nu-i mai pri-
meºte, zice cã ºtie ea, zice cã ºtie de la Domnul. O, voiesc sã
aibã minte surioara mea, voiesc sã nu-ºi piardã mintea, voiesc
prin ascultare sã aibã minte. Eu am fost prigonitã cu Domnul
pe pãmânt ºi am fost mereu vândutã celor morþi. Mã vindeau
cei fãrã noimã care se strecurau în mijlocul poporului meu, cã
nu veneau sã se strecoare ca sã stea pe margine, ci veneau sã
intre în mijloc, sã intre în vistieria tainelor de sus, ºi ei nu erau
în stare nici de cele de jos. Dar acum avem fii tari, fii ascul-
tãtori, ºi vin mereu cu Domnul de sus ºi le spun sã lucreze
atenþi, ºi le spun sã aibã grijã de porþi, iar cei din porþi, sã fie
în porþi. Amin. 

Pãstorule, pãstorule, sã lãsãm portarii în porþi, ºi sã
poatã da seama la porþi. Portarul are lucrul lui, iar cel dinãun-
tru, lucrul lui, precum ºi cel din afarã are lucrul lui, iar cine
vine cu lucrul lui la porþile Domnului, acela sã se depãrteze!
Amin. Cei ce au buzunarele pline de Dumnezeu, zic ei, aceia
sã se depãrteze din preajma porþilor tale, Israele, cetatea mea,
Israele, cortul meu cel sfânt în care eu locuiesc cuvânt pe
pãmânt. 

Din nou rostesc: vai celor ce vin sã se judece cu tine,
poporule, fiul meu ºi al lui Dumnezeu! Vai celor ce vãd aramã
în loc de aur! Vai celor ce lovesc cu cuvânt de judecatã asupra
ta, popor sfânt, cã sfânt este cel ce are pe Domnul de hranã. 

Pãstorule, þine-i departe pe fiii tãi ºi apropie-i pe ai
mei, ca sã nu judece fiii lui Israel pe Domnul. Poporul se uitã
ce faci tu, iar ce tu nu poþi sã faci sã nu-i ceri nimãnui sã facã,
nimãnui, mãmicã. Eu ºtiu cã tu nu-i ai la inimã pe fiii tãi ne-
ascultãtori, ºtiu, dar poporul creºtin lucreazã altfel, ºi dã sã te
judece pentru dreptatea ta. Fiul lui Israel nu trebuie sã se în-
veþe sã fie judecãtor, ºi trebuie sã înveþe sã fie copil, cãci
copilul ascultã ºi nu trebuie sã judece pe cel ce are grijã de el,
dar sã avem grijã, mare grijã de poporul Domnului. 

O, pãstorule, nu este bine omului sã fie singur, sã
lucreze singur, ci este bine sã lucreze totul la luminã, totul în
bisericã ºi nu în afara trupului bisericii. Când se lucreazã în
afarã, atunci toatã biserica lucreazã spre afarã pentru ca sã
verse din lumina sa afarã la neamurile care cautã luminã, iar
cel ce va fi sã ia luminã va lua. Cei ce au fost în lucrarea
aceasta ºi nu au stat, nu mai trebuie învãþaþi, nu mai trebuie
rugaþi, cã tu ºtii ce scrie în carte. Sã-L lãsãm pe Domnul.
Domnul din cer ºtie ºi vede ºi are grijã ca Domnul, nu ca
omul. 

O, pãstorule, sã învãþãm sã fim fii, mãmicã. O, Israele,
sã înveþi sã fii fiul Domnului, cã fiul lasã toatã grija pe Tatãl,
Care ºtie ºi vede totul. O, Israele, am multe cuvinte sã-þi dau,
ºi cartea mea e masa mea cu tine. Amin, amin, amin. 

– VVVV erginico tatã, sã învãþãm pe Israel ce este
rodul lui ºi care este. Sã ºtie Israel ce în-

seamnã rod în el. 

– OOOO,Domnul meu, ºi Doamne al poporului
sfânt, cuvântul Tãu e rodul cel din Israel,

iar Israel cel sfânt este rodul cuvântului Tãu, ºi eu ca un
grãdinar ud grãdiniþa poporului Tãu, Doamne. Eu o ud, ºi ea
odrãsleºte, iar spinii se vor stârpi prin sãmânþa lor. Amin. 

– VVVV erginico, Verginico, mlãdiþã înþeleaptã!
Verginico, izvoraº dulce, ramurã de râu

din râul vieþii! Eu sunt râul vieþii, ºi râul curge ºi cuprinde
pãmântul, ºi pãmântul odrãsleºte. 

Israele, popor sfânt! Israele, albie de râu! Mã fac în tine
râu al vieþii peste pãmânt, ºi din vale vor veni spre munte
mulþimile cele însetate ºi vor bea din stânca vieþii ºi vor lua
viaþã veºnicã, ºi din fiii vieþii voi zidi din nou veºnicia pentru
fiii ei. Amin, amin, amin. 

16/29 iunie 1997

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Cartea cea cu ºapte peceþi a fost deschisã. Oamenii pier prin
ºtiinþa lor, neînþelegând înþelepciunea cea din Scripturi. 

VV in pe cãrarea cãrþii tale, Verginico. Venim în nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.

Amin. Sãrbãtorim pe Ioan, naºul Meu de botez. Lucrãm cu
cerul în cartea ta ºi în cartea Mea ºi cuvântãm peste Israel,
Verginico. Începem în zori lucrare cereascã peste Israel care
merge azi sã-L mãrturiseascã pe Dumnezeu la oameni. Sã fie
binecuvântatã cãrarea mergerii poporului Meu mãrturisitor
între oameni! Sã fie cu nãdejde, sã fie cu credinþã, cã Fiul
Domnului este Domn peste toate ale Sale ºi ale lui Israel. Sã
se adune norii de sub cer la un loc ºi sã se iveascã seninul ºi
vreme cu soare pentru ca sã fie pregãtitã ziua de mãrturisire a
lucrului Domnului pe pãmânt. 

Verginico, binecuvinteazã ºi tu din Mine. 

– OO,Doamne, toate câte Tu îmi spui eu lucrez,
ºi nimic de la mine nu fac. Tu eºti Cel ce

faci totul, pentru cã nu faci voia Ta, ci voia Tatãlui, Care Te-a
trimis. Toate câte auzi de la Tatãl, Tu le lucrezi, iar cei ce sunt
ai Tãi fac ca Tine, Doamne. 

Binecuvântat sã fii, popor al Domnului. Mergi ºi bine-
cuvinteazã pe Dumnezeu mãrturisindu-L! Sã fie vreme bunã.
Sã fie dragostea Domnului cu voi! Sã se adune norii de sub
cer la un loc ºi sã vã însoþeascã seninul ºi cuvântul lui Dum-
nezeu! Voi sunteþi fiii nãdejdii. Nãdãjduiþi în Domnul, fiilor.
El Se mãrturiseºte pe Sine prin voi. Fiþi plini de Duh Sfânt.
Amin, amin, amin. 

1033Anul 1997



– OOOO,Verginico, trec în cartea Mea ºi Mã fac cu-
vânt în ea ºi lucrãm sãrbãtoare de cuvânt.

Ioan, botezãtorul Meu, este mângâiat de tot cerul în sãr-
bãtoare. Amin. 

Israele, poporul Meu, mergi, tatã, ºi mãrturiseºte pe
Dumnezeu la oameni! Mergi, poporul Meu! Ioan botezãtorul
Meu ºi sfinþii arhangheli Mihail ºi Gavriil îþi fac cãrare ca sã
mergi cu cuvântul Meu ºi cu lucrarea lui spre oameni. Sã-þi
fie mersul binecuvântat, ºi tot lucrul tãu de azi sã fie binecu-
vântat, ºi pentru cer sã fie. Amin, amin, amin. 

*
MMMM ereu, mereu Mã fac cuvânt peste tine, poporul

Meu, românul Meu popor. Amin. Adevãratul
popor român tu eºti, cã tu trãieºti creºtineºte, tatã. Poporul ro-
mân este poporul care trãieºte creºtineºte pe pãmântul român.
Amin. 

Cuvântul Meu vine pe pãmânt înaintea Mea precum
Ioan mergea înaintea Mea ºi Îmi gãtea calea. Ioan s-a ivit prin
rugãciunea lui Zaharia ºi a Elisabetei, ºi este rodul rugãciunii,
ºi a fost bucurie ºi mulþi s-au bucurat de naºterea lui, ºi a fost
mare înaintea Mea, ºi n-a bãut nici vin, nici bãuturã ameþi-
toare, ºi s-a umplut de Duhul Sfânt încã din pântecele mamei
sale, ca sã se nascã mare ºi sã întoarcã pe Israel la Dumnezeu.
Dar în zilele tale, poporul Meu de azi, mare este pregãtirea
Mea pentru venirea Mea, cã Eu Îmi curãþ aria Mea ºi Îmi
adun grâul Meu în hambar, iar pleava cât ºi bobul sec le ard
cu foc nestins. 

Cartea cea cu ºapte peceþi a fost deschisã, iar cuvântul
Meu a luat puterea ºi tãria ca sã împãrãþeascã, iar când am
deschis pecetea a ºasea, soarele s-a fãcut negru ca un sac de
pãr, ºi luna toatã s-a fãcut ca sângele, ºi stelele cerului au cã-
zut pe pãmânt, ºi cerul s-a dat în lãturi ºi toate s-au miºcat de
la locul lor, iar cei mari ai pãmântului s-au ascuns în munþi de
teama mâniei lui Dumnezeu. Nimeni pe pãmânt nu ºtie sã
aºeze la locul lor ºi la timpul lor cuvintele Scripturii, dar ele
se împlinesc la timp, ºi omul nu ºtie de unde vin toate câte vin
la timpul lor, cãci când s-a deschis pecetea cea de a ºasea a
cãrþii, soarele s-a întunecat ºi s-a fãcut ca un sac de pãr. Soa-
rele s-a fãcut rãu cu omul ºi omul nu înþelege. Nimeni nu în-
þelege ce este soarele ºi luna ºi stelele, ºi s-a umplut pãmântul
de minciuna omului ºtiinþific care a spus ce a voit despre
soare ºi lunã ºi stele, ºi de aceea soarele s-a fãcut negru ca un
sac de pãr. ªi ce înseamnã acest cuvânt al Scripturii? O, soa-
rele s-a fãcut duºman pe om, fiilor. Mai mare goliciune ca în
zilele de azi n-a fost între oameni. Mai multã minciunã ºi rã-
tãcire ca azi, n-a fost. Omul ºtiinþei a hulit pe Dumnezeu ºi a
minþit pe om, ºi soarele s-a fãcut negru ca un sac de pãr ºi
muºcã pe omul minciunii. Soarele loveºte în trupurile oame-
nilor, ºi oamenii nu înþeleg mânia lui Dumnezeu, ºi stelele
cad din cer ºi se fac pedeapsã peste oameni, ºi oamenii nu
înþeleg cã n-au unde sã se ascundã de mânia lui Dumnezeu.
În zadar fug ei în munþi ºi în peºteri, cã al Meu este pãmântul
tot, dar oamenii nu înþeleg aceasta, ºi soarele s-a supãrat pe
om, ºi omul nu înþelege Scriptura. E mare desfrânare sub
soare, e mare goliciune. Omul a cãpãtat prea mare îndrãznea-
lã sub ochii Mei, ºi soarele ºi-a fãcut dinþi ºi se rãzbunã pe oa-
meni, ºi oamenii nu înþeleg cuvintele Scripturii. Soarele muº-
cã pe oameni, ºi oamenii n-au unde sã se ascundã de mânia
aceasta. Cine vrea sã se ascundã, acela se poate ascunde nu-
mai sub mantia Mea, cã M-am fãcut cuvânt de ocrotire pentru
cei credincioºi ºi curaþi cu inima, pentru cei ce-L iubesc pe
Dumnezeu pe pãmânt. 

O, poporul Meu de azi, e mare azi pregãtirea pentru
venirea Mea, cã Eu Îmi curãþ aria Mea ºi Îmi adun grâul în
jitniþã, iar pleava cât ºi bobul sec le ard cu foc nestins. Amin.
Vin ºi îþi dau învãþãturã, cã Eu îl ocrotesc sub cuvântul Meu
pe cel ce Mã ascultã. Sã te scoli în zorii zilei ºi sã-þi faci
lucrul tãu, fiule, iar când soarele arde de sus, sã intri ºi sã te
odihneºti ºi sã Mã slãveºti pe Mine ºi sã te liniºteºti cu duhul
ºi cu trupul, iar dupã miezul zilei, dupã ceasurile vecerniei, sã
ieºi din nou sã-þi termini lucrul tãu, cãci soarele muºcã pe
omul necredincios ºi pe cel ce face rãu înaintea Mea ºi pe cel
ce se dezgoleºte înaintea luminii soarelui Meu. Lumina soa-
relui e tristã, cãci oamenii au întunecat soarele, l-au înnegrit,
l-au înrãit, ºi el s-a fãcut negru pentru om, negru ca un sac de
pãr, iar luna s-a fãcut ca sângele, s-a fãcut ranã pentru om, ºi
stelele cad din cer ca sã prindã pe oameni, ºi nimeni nu ºtie
ce este soarele ºi luna ºi stelele. Oamenii de ºtiinþã zic cã ºtiu,
dar ei n-au fãcut altceva decât cã au adus mânia lui Dumne-
zeu peste pãmânt, iar fiii neascultãrii sunt pedepsiþi de ºtiinþa
oamenilor. ªtiinþa omului este moarte pentru om, dar ea va
înceta, cãci tot ce înseamnã moarte se va lua de pe pãmânt, ºi
oamenii vor cãuta ºtiinþa, ºi ea nu va mai fi, ºi va fi numai
Dumnezeu peste toate câte au fost fãcute de Dumnezeu.
Amin. 

Cuvântul Meu merge ºi încurcã limbile omului de pe
pãmânt, ºi descurcã limbile Domnului peste oameni. Ca ºi
Ioan Botezãtorul ºi Înaintemergãtorul, aºa merge ºi cuvântul
Meu peste pãmânt ºi Îmi curãþã calea ºi Mi-o pregãteºte ca sã
vin. Dar pe tine te ocrotesc, poporul Meu, cãci tu faci voia
Mea ºi aduci binecuvântare peste pãmânt ºi faci cer nou ºi
pãmânt nou prin credinþa ta, prin ascultarea ta ºi prin trãirea
Mea în tine. Tu eºti salvarea oamenilor, dar dacã oamenii nu
înþeleg ce am fãcut Eu din tine pe pãmânt pentru om, atunci
oamenii vor pieri prin rãtãcirea lor, prin ºtiinþa lor. Voi arãta
oamenilor toate zilele Mele cu tine pe pãmânt, ºi nimeni din
ei nu va putea spune cã n-am fost printre ei sã-i strig ºi sã-i
îndemn cu fericirea ºi cu veºnicia, iar spinii ºi pãlãmida vor
pieri, ºi vor rãmâne numai florile, numai binecuvântarea. ªi
voi veni mereu lângã tine, poporul Meu iubit, ºi te voi învãþa
viaþa, tatã, cãci orice ºtiinþã se va face sul, ºi tu vei avea Învã-
þãtor pe Domnul, iar cei fãrã învãþãtor vor alerga la tine cel ce
ai învãþãtura Mea, ºi se va împlini Scriptura aceea care spune
cã multe noroade vor veni la tine, la muntele cel sfânt al
învãþãturii Mele, ºi vor lua legea Mea cea sfântã ºi vor spune:
„Veniþi sã ne suim în muntele învãþãturii ca sã luãm de la
Dumnezeu, sã ne înveþe El cãile Sale, iar noi sã mergem pe
cãrãrile Sale“. ªi te voi sprijini, poporul Meu, ºi în toate ne-
putinþele tale de pe pãmânt Eu voi fi cu tine ºi îþi voi lua ju-
gul ºi îl voi duce Eu, ºi îþi voi da jugul Meu cel uºor ca sã-l
duci; Eu pe al tãu, ºi tu pe al Meu, ºi va fi uºor, ºi vom lucra
tot ce este de lucrat pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou
ºi pentru dreptatea care va locui cu cele noi ºi curate.

Voi ridica oameni din oameni ºi Mã voi ajuta cu ei, ºi
nu voi uita sprijinul Meu de la om, cã greu e pe pãmânt, greu
e ºi pentru Mine, nu numai pentru tine, poporul Meu. Greu e
pe pãmântul necredincioºilor, dar pãmântul este al Meu, ºi
necredincioºii îºi vor pierde averea, cãci Eu sunt Stãpânul
cerului ºi al pãmântului ºi strig la oamenii necredincioºi ºi
Mã vestesc Stãpânul celor create de Mine, iar Tatãl îi va face
moºtenitori pe toþi fiii Lui, care L-au ºtiut pe Tatãl, fãcând
voia Lui înaintea Lui. Atunci soarele va strãluci de ºapte ori
mai mult, ºi veºnicia îºi va îmbrãþiºa fiii. Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 1997
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Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel

Cuvântul mult, înnoieºte dragostea Domnului în om. Cel fãrã de
trimitere cade prin rodul lui. Domnul este trimisul Tatãlui. Ucenicii 

sunt culegãtorii roadelor Duhului. 

VV in sã te pãstoresc, poporul Meu. Vin cu pãºune
din cer. Vin la tine, fiule mic, cã tu trebuie sã ai

hranã caldã ca sã fii mereu la masa Mea. Amin. Am spus cã
vin curând, ºi iatã, vin mereu la tine ca sã te pregãtesc sã stai
înaintea Mea la venirea Mea. Pace þie! Pacea Mea þie, ca sã
Mã ai în tine cu dragoste ºi sã ai multã dragoste. Dar ca sã ai,
trebuie sã lucrezi cuvântul Meu ºi mult sã-l lucrezi. Dragos-
tea ta de Mine se face din mult cuvânt, iar cuvântul înnoieºte
dragostea. Aºa e ºi cu urâtul care se face din tãcerea ta în cu-
vântul Meu. Cine nu vorbeºte cu Mine, acela tace, ºi se face
urâtul peste el, iar duhul cel potrivnic Mie se fãleºte între
Mine ºi tine, copilule hrãnit cu dragoste de cuvânt. Eu sunt
dragoste, ºi Mã fac cuvânt peste tine ca sã Mã ai, poporul
Meu. O, cine nu are dragoste se cunoaºte dupã tãcere, iar cine
are dragoste n-ar mai tãcea. Fiþi mari în dragoste, copiii Mei.
Fiþi mari în cuvântul Meu ºi scoateþi urâtul din voi ºi dintre
voi ºi daþi râu dragostei, tatã. Cu mare dragoste vin la voi, ºi
iau cu Mine pe sfinþi ºi pe îngeri ca sã audã din sfatul Meu cu
voi, din sfatul vostru cu Mine. Cine are dragostea Mea, acela
nu cade niciodatã. Amin. De ºapte mii de ani tot omul cade,
cãci cine nu are dragoste cade; cine nu are dragoste, tace.
Dragostea cea de ºapte veacuri a omului, precum ºi vorbirea
lui nu l-a fãcut sã nu cadã, cã una este dragostea care nu cade,
ºi aceea este din Dumnezeu. Cel ce tace înaintea Mea, acela
este cel ce nu Mã iubeºte, iar cel ce crede în Mine, acela Mã
iubeºte ºi Mã încãlzeºte cu cuvântul Meu din el, ºi pe mulþi îi
încãlzeºte la focul cel nestins al dragostei de oameni.

O, poporul Meu, niciodatã nu s-a fãcut omul fiu al lui
Dumnezeu, decât numai la propovãduirea Mea peste el, cãci
Eu am grãit proorocilor ºi apostolilor, ºi am fãcut din ei cu-
vântul Meu peste oameni, ºi oameni mulþi au intrat sub dra-
gostea care se naºte în om la cuvântul cel despre Mine, cãci
Eu sunt dragostea care vine la oameni ca sã-i ridice, ºi M-am
lãsat dragoste în prooroci ºi în apostoli ºi M-am aºternut prin
ei în calea oamenilor ca sã Mã culeagã oamenii ºi sã Mã aibã
pe masa lor ºi sã Mã punã la inima lor ºi sã fie vii ºi sã aibã
pace, cã nici un om nu are pace decât omul care Mã întâlneº-
te pe Mine pe calea lui. 

Am ieºit în calea apostolilor Mei, ºi ei M-au cules ºi
M-au pus la inimã ºi au rãmas cu Mine, ºi Eu cu ei; ºi au rã-
mas în Mine, ºi Eu în ei. Am ieºit în calea lui Saul, care nu
avea pace, cãci prigonea pacea ºi n-o avea. M-am fãcut lu-
minã mare în calea lui ºi i-am spus: «Saule, Eu sunt Hristosul
pãcii, ºi tu Mã prigoneºti», ºi M-am fãcut în el pace ºi dra-
goste, iar el M-a aºezat în calea oamenilor ca sã Mã culeagã
oamenii, cãci am fãcut din el un trimis al Meu. 

Scris este în Scripturi: «Cine va crede în Mine fãrã
propovãduire? ªi cine va propovãdui dacã nu va fi trimis?».
Cel ce propovãduieºte fãrã de trimiterea Mea, acela nu este
primit de nimeni ºi nu face rod cel netrimis. Omul care pro-
povãduieºte pe Hristos fãrã sã aibã trimiterea lui Dumnezeu,
acela nu aduce rod pentru Dumnezeu, ºi nici lui nu-ºi face fii,
cãci Hristosul Eu sunt. Cel ce nu are trimiterea Mea, acela
nu-Mi poate aduce nici un rod întru Mine, acela nu poate face
din oameni fii ai lui Dumnezeu. Uitaþi-vã, tatã, peste pãmânt,
uitaþi-vã la rodul celor ce propovãduiesc pe Dumnezeu, ºi în-
þelegeþi ce înseamnã trimis sau uns peste oameni, cãci ca sã

ridici dintre oameni un fiu al lui Dumnezeu, acela trebuie sã
facã voia lui Dumnezeu dacã-l ridici ca un trimis ce eºti, cãci
cel trimis are rod viu. Iatã tainã vã spun vouã: cel ce nu este
trimis de Mine ºi lucreazã fãrã trimitere, acela este fãrã toiag
ºi fãrã pãstor ºi cade prin rodul lui. Iar cel ce este trimis ºi nu
lucreazã prin trimitere, acela se numeºte slugã leneºã, cãreia
îi va cere socotealã Cel ce a trimis-o. Amin. 

Cei ce Mã propovãduiesc azi pe Mine, sunt aceia care
nu fac voia Mea, iar tu, poporul Meu, sã fii atent ce-þi spun,
ca sã am cu cine sã grãiesc, cãci voi grãi cu tine ºi voi arãta
toatã vorbirea Mea cu tine, o voi arãta celor ce Mã propo-
vãduiesc oamenilor fãrã sã fie trimiºi. Aceasta este taina pro-
povãduitorului: cel ce este trimis de Mine ca sã Mã propovã-
duiascã, acela face voia Mea, precum ºi Eu am fãcut voia
Tatãlui, Care M-a trimis. Eu n-am trimis niciodatã pe nimeni
la propovãduire decât pe cel ce face voia Mea în duhul ºi în
trupul ºi în sufletul sãu. 

Îi trimiteam pe apostolii Mei prin cetãþi. De ce îi tri-
miteam? Vã spun vouã de ce îi trimiteam. Avea Tatãl pe ici,
pe colo prin cetãþi câte unul, doi care fãceau voia Tatãlui, ºi
pentru unii ca aceia sunt trimiºi în lume cei trimiºi de Mine
ca sã-i culeg pe cei ce Tatãl Mi-i dãruieºte, cãci Tatãl nu are
nevoie de cei ce nu-L iubesc pe El, iar Eu fãceam voia Tatãlui
prin trimiºii Mei. 

O, fiilor, fiilor, nu erau aºa bisericile Mele pe vremea
apostolilor Mei. Erau puse la adãpost, erau puse deoparte
pentru sfinþii Mei, pentru creºtinii care fãceau voia lui Dum-
nezeu; ºi se luptau apostolii Mei cu cei ce dãdeau buzna cu
buzunarele dosite ºi cu fapte lumeºti, se luptau cu ei ca sã
nu-i lase sã strice bisericile Mele. Dar azi bisericile nu sunt
ale Mele; sunt ale fiilor oamenilor, nu ale creºtinilor Mei, cã
iatã, voi, creºtinii Mei, nu sunteþi primiþi în ele, nu sunteþi iu-
biþi în ele. O, aºa erau ºi creºtinii Mei cei dintâi, care se lãsau
înviaþi la propovãduirea Mea prin apostolii Mei. Ei au fost
începutul bisericii Mele, ºi îi culegeau de peste tot pe cei ce
Tatãl Mi-i dãruia ca sã fie fiii bisericii Mele. Apostolii Mei
lucrau cu ucenici, nu lucrau singuri, fiilor. Lucrul lor era trai-
nic, ºi se întãreau unul pe altul ºi nu lucrau câte unul atunci
când strângeau biserica s-o pãstoreascã cu cele de la Mine.
Cei ce n-au însoþitori ucenici, aceia sã nu plece la lucrul bise-
ricii, cãci vouã vã spun mereu ce aveþi de fãcut, vã amintesc
mereu sã lucraþi bine, sã lucraþi lucru întreg în mijlocul bise-
ricii, iar cei ce lucreazã bine se bucurã de rod ºi Îmi dau Mie
rodul lor ºi se fac Mie bucurie. Amin. 

Am mereu de lucru cu voi peste Israel. Mereu, mereu
vin ca un pãstor la voi ºi vã învãþ ºi vã pãstoresc, cãci Eu sunt
Pãstorul. Voi, strãjerii Mei, sã lucraþi cu Duhul Meu peste ai
Mei. Duhul vostru sã nu-l folosiþi la lucrul Meu, cãci voi nu
sunteþi ai voºtri. Cine dintre lucrãtori voieºte sã fie al lui sau
al oilor, acela nu face bine, cãci acela trebuie sã fie al Meu, ºi
toþi ai Mei trebuie sã fiþi ai Mei, ca sã nu vã semeþiþi la lucrul
Meu. Dacã pãstorii din bisericile lumii ar voi sã fie ai Mei,
atunci ºi biserica lor ar putea fi a Mea, dar ei nu vor sã fie ai
Mei, ºi sunt ai oamenilor, ºi nici oamenii nu fac voia Mea,
precum nici pãstorii lor nu fac voia Mea. Cine este al Meu,
face voia Mea, iar cine este al omului, face voia omului ºi Mã
pleacã ºi pe Mine sã fac voia omului. Dar voi sã fiþi ai Mei,
fiilor lucrãtori peste Israel, ºi sã lucraþi în Duhul Meu, cãci
Duhul Meu este Adevãrul. Amin. 

Cuvântul Meu este trimisul Tatãlui între oameni ca sã
culeagã pe cei aleºi de Tatãl, iar voi sunteþi culegãtorii rodului
Meu lucrat de Tatãl. Cuvântul Meu culege pe cei aleºi, iar cei
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aleºi de Tatãl sunt cei ce fac voia Tatãlui între oameni. Aceia
cunosc cuvântul Meu ºi îl culeg ºi se dau Mie jertfã plãcutã,
jertfã de dragoste. 

Cuvântul Meu este trimisul. Fiilor, fiilor, luaþi aminte
la cele ce vã spun: cuvântul Meu este trimisul, iar voi sunteþi
ucenicii Mei ºi nu puteþi sã faceþi voi mai mult decât cuvân-
tul Meu. Lãsaþi cuvântul Meu sã lucreze. E de ajuns cã grã-
iesc Eu cu voi în cuvântul cel trimis, iar voi sunteþi ucenicii
Mei, ºi ucenicul nu este mai mare ca Mine. Cãutaþi sã înþele-
geþi lucrarea Mea cu voi întru trimitere la lucru. Limbile cu-
vântului Meu sunt desluºite, tatã. Voi doar arãtaþi-le celor cã-
rora grãiesc ele. Am spus vouã cã nu trebuie tras de nimeni,
cã lucrul Meu nu lucreazã aºa. Lucrul Meu e mare, ºi are
staturã cereascã, nu omeneascã. Fiþi ºi voi cu staturã întreagã,
fiilor, ºi orice cuvânt rostit de voi, sã fie bine cântãrit ºi sã
aibã staturã sãnãtoasã, ºi veþi fi plãcuþii Mei. Voi sã nu cãutaþi
sã fiþi plãcuþi vouã sau oamenilor sau celor peste care ve-
gheaþi. Voi, fiilor lucrãtori, sã cãutaþi sã fiþi în Duhul Meu.
Amin, amin, amin. 

ªi acum mergeþi ºi vã strângeþi lucrãtor cu lucrãtor, ºi
cuvântul Meu sã vã lucreze, ºi aºa sã staþi în faþa Mea pentru
Israel, ºi în faþa lui Israel pentru Mine. Mergeþi prin trimitere,
cãci cuvântul Meu este trimisul oriunde merge el. Mergeþi ca
sã învãþaþi cu toþii cuvântul Meu, cã vin apoi cu apostolii Mei
la voi. Ei nu lucrau dupã duhul bisericii, ºi lucrau dupã Duhul
Meu peste bisericã, ºi luptau pentru unitatea duhului întru
legãtura pãcii, fiilor. 

Apostolii Mei Petru ºi Pavel precum ºi toþi ceilalþi pânã
la doisprezece, ºi încã cei ºaptezeci de apostoli, sunt cu Mine
în Israel, în tine, poporul Meu Israel. Vin la tine cu rãmãºiþa
lui Israel, cu apostolii Mei vin la tine, cã tu eºti mângâierea
Mea ºi a sfinþilor Mei, care au rugãciunile lor pe jertfelnicul
de aur înaintea tronului Meu, cãci îngerul rugãciunilor umple
cãdelniþa lui cu nor de tãmâie ºi cu rugãciunile sfinþilor, ºi le
pune înaintea Mea ºi le aruncã pe pãmânt, precum este scris
în Scripturi. 

Lucreazã, poporul Meu, lucreazã cuvântul Meu peste
tine, cãci vin apostolii Mei ºi se unesc cu cuvântul Meu ºi cu
cuvântul tãu, cãci tu eºti cuvântul Meu, eºti rodul cuvântului
Meu, eºti biserica Mea cea sfântã, eºti grâul Meu cel întreg;
întreg ºi nu sec. Amin, amin, amin. Apostolii Mei sunt cu tine
în sãrbãtoarea lor cu tine ºi stau cuvânt deasupra ta, ºi din Mi-
ne se vor face cuvânt peste tine, cãci Eu sunt locaºul lor, lo-
caºul sfinþilor. 

M-am dus la Tatãl ºi am pregãtit loc, ca acolo unde
sunt Eu, sã fie ºi sfinþii Mei. Eu sunt locaºul sfinþilor Mei.
Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 1997

Soborul celor doisprezece sfinþi apostoli 

Cel fãrã dragoste de Dumnezeu nimic nu este. Taina feþei lui Dum-
nezeu din om. Cei doisprezece apostoli, îmbãrbãteazã pe ucenicii 

cei din urmã. 

SS unt purtat de norii slavei Mele ºi cobor pentru
tine, popor sfânt, iar tu ai datoria sã fii sfânt.

Amin. Sunt purtat în foiºor întocmit din apostolii Mei, iar Eu,
Domnul, ºi cu trâmbiþa Mea Verginica, suntem serbaþi în
soborul apostolilor Mei ºi toþi lucrãm laolaltã cu voi, cerul ºi
pãmântul în lucrare de ucenici cu Învãþãtor între ei. 

Eu fãrã apostolii Mei nu lucram peste nimeni ºi pe
niciunde decât numai atunci când plângeam pentru mulþi

cãtre Tatãl Meu. Pentru cine plângeam Eu la Tatãl? Plângeam
pentru Mine, plângeam pentru cei ce Mi-i dãdea Tatãl, plân-
geam pentru cei pe care-i iubeam, plângeam pentru cei pe
care Mi-i dãduse Tatãl ca sã Mã prigoneascã, sã Mã rãstig-
neascã ºi spuneam: «Tatã, sã nu-i pedepseºti pentru Mine, cã
ei nu ºtiu ce fac, ei nu Mã cunosc cã sunt Fiul Tãu». Dar dupã
ce am înviat, pãcatul lor s-a schimbat în pãcat ºtiut, cãci prin
înviere M-am dovedit Fiul Tatãlui, Fiu venit din cer pe pã-
mânt. S-a schimbat pãcatul multora din cei ce Mi-au pregãtit
rãstignirea ºi fapta rãstignirii, pentru cã puþini din ei s-au
fãcut creºtini credincioºi, iar ceilalþi au rãmas tari prin rangul
lor mai întâi, ºi apoi prin mândria lor, cã n-au voit sã se înjo-
seascã pentru Mine precum Eu, Domnul, M-am înjosit pentru
ei pânã la cea mai de jos ocarã, moartea prin cruce, moartea
celor mai aprigi pãcãtoºi osândiþi. Iatã, omul nu ºtie, nu vrea
sã îmbrãþiºeze ocara omului. Omul este mai mare ºi mai tare
ca Dumnezeu, Care n-a voit decât sã Se umileascã pentru
mântuirea multora, mãi fiilor. 

Mi-am apãrat ucenicii, le-am apãrat viaþa lor, ºi Mi-am
dat-o pe a Mea, cãci când au venit oamenii templului cu sãbii
ºi cu ciomege, dacã n-ar fi pus mâna pe prada pe care o
cãutau ca s-o ducã la fruntaºii bisericii, i-ar fi osândit pe uce-
nicii Mei. Dar Eu ca un Fiu al iubirii Tatãlui am ieºit în frun-
tea ucenicilor Mei, ºi ca un Învãþãtor al lor am grãit în faþa lor
ºi am spus cãutãtorilor: «Pe cine cãutaþi? Eu sunt Cel cãutat
de voi, iar acestora daþi-le drumul în voie».

Nimeni nu Mi-a luat viaþa. Eu Însumi de la Mine am
pus-o, cãci pentru aceasta am coborât din cer de la Tatãl. Du-
pã om am coborât, ca sã-l iau în Mine ºi sã moarã cu Mine ºi
sã învieze cu Mine, cãci cel ce-ºi scapã viaþa din mâinile
Mele, acela ºi-o pierde, iar cel ce-ºi pierde viaþa în moartea
Mea pentru el, acela ºi-o câºtigã prin moartea lui în Mine ºi
prin învierea Mea întru el, prin credinþa în Fiul lui Dumnezeu,
Care a venit din cer ca sã moarã pentru om ºi sã învieze cu
omul ºi sã meargã înapoi la Tatãl cu omul rãscumpãrat în
braþe. Dar cel ce a cunoscut dulceaþa acestui har ºi a gustat
din aceastã jertfã, ºi s-a dus din nou spre pãcatul firii, cine sã
mai moarã pentru unul ca acela dacã moartea Mea nu i-a
folosit lui spre viaþã veºnicã? De aceea îþi spun þie, poporul
Meu, sã ai dragoste de Mine, ºi þi-am spus cã cel fãrã dragoste
tace ca un vinovat, iar cel cu dragoste n-ar mai tãcea. Cel fãrã
dragoste moare faþã de Hristos ºi se uneºte din nou cu diavo-
lul, cu duºmanul omului, tatã. Oare, tu, poporul Meu iubit,
ºtii, tatã, ce este diavolul? Rãu e de omul care-i slujeºte unui
stãpân fãrã sã-ºi cunoascã stãpânul la faþã. Rãu e de omul
care-I slujeºte lui Dumnezeu fãrã sã-I cunoascã faþa Lui cea
sfântã ºi cereascã. Rãu e de omul care-i slujeºte diavolului
fãrã sã-ºi cunoascã stãpânul cãruia îi slujeºte. Mare cuvânt vã
spun Eu vouã astãzi, fiilor. Mare lucrare de cuvânt pun astãzi
peste voi. Lucrez ºi în dreapta Mea, lucrez ºi în stânga Mea ºi
lucrez lucru întreg, lucrez cu ucenicii. Amin, amin, amin. Lu-
crez ºi în dreapta Mea, lucrez ºi în stânga Mea, lucrez ca un
învãþãtor cu ucenici din cer ºi cu ucenici de pe pãmânt, cãci
aºa este lucrarea cerului. 

Voi, fiilor din dreapta Mea, fiþi cu atenþie cereascã,
fiilor, cãci cu fiecare din voi grãiesc, nu cu celãlalt grãiesc,
aºa cum fiecare minte foloseºte acest gând cum cã Eu cu ce-
lãlalt grãiesc. Voi, fiilor din dreapta Mea, fiþi cu atenþie ce-
reascã atunci când grãiesc vouã pentru cei din stânga care ar
voi cu Mine dar fãrã dragoste în ei, ci mai mult cu fire ºi cu
neatenþie din fire. Voi, fiilor din dreapta Mea, staþi de-a
dreapta Mea pânã ce vor rãmâne numai fiii dragostei înaintea
Mea, cãci cei ce au mamã ºi tatã ºi fraþi ºi surori ºi copii ºi
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rudenii ºi ranguri ºi bani ºi averi ºi þarini ºi fire ºi trup de fire
nu vin dupã Mine, cã au legãturi ºi sunt legaþi ºi n-au ºtiut sã
scape la vreme. Dar Eu caut ºi la inima omului necãjit de
plata pãcatelor lui, aºa cum am cãutat ºi la inima rãstignitori-
lor Mei care s-au pocãit ºi M-au cunoscut de Fiu al lui Dum-
nezeu ºi s-au fãcut creºtini pe veci ºi s-au rupt din cele vechi
ºi s-au înnoit. Ba unii din ei ºi-au înnoit tot neamul lor prin
înnoirea lor cea mare ºi întreagã. Nimeni sã nu Mã judece pe
Mine dupã felul cum caut la inima omului necãjit ºi cu putere
de pocãinþã ºi de dorinþã sfântã ºi vie. Eu M-am bãgat dupã
om ºi în iad, ºi în apã, ºi în foc, ºi între morþi atunci când
omul acela Mi-a fost de folos pentru ca sã fac din el mântuire
pentru necredincioºi sau judecatã pentru aceºtia. 

Grãirea Mea de azi e cu adâncime de înþelepciune,
fiilor sfinþi. Iatã tainã vã spun vouã: rãu e de omul care-I slu-
jeºte lui Dumnezeu fãrã sã-I cunoascã faþa Lui cea sfântã ºi
cereascã. Cum aºa ceva, fiilor sfinþi? Omul care nu cunoaºte
binecuvântãrile ºi fãgãduinþele Domnului, precum ºi bleste-
murile ºi rãsplata Domnului, acela nu pipãie faþa mântuirii.
Acela Îi slujeºte lui Dumnezeu, zice el, ºi nu-ºi cunoaºte rãs-
plata vieþii sale. Scris este: «Omul nu poate sã vadã faþa lui
Dumnezeu ºi sã rãmânã viu». Omul trebuie sã moarã în el
dupã ce vede ºi înþelege faþa lui Dumnezeu, iar dupã aceea
trebuie sã ia Domnul viaþã în el precum a luat în Moise, fiilor,
cãci lui i-am spus când Mi-a cerut sã Mã vadã cã nu va
rãmâne viu dacã Mã va vedea. ªi aºa a fost, cã dupã ce M-a
vãzut ºi M-a auzit, el a murit, ºi Eu am înviat în el ºi am strã-
lucit Eu în el, iar când s-a coborât de la Mine spre Israel, ni-
meni nu mai putea sã-i priveascã faþa, ºi a trebuit sã-ºi punã
Moise vãl, ca sã nu se teamã fiii lui Israel de lumina feþei
Mele în omul Meu cel nou. 

O, fiilor, Eu pe mulþi vã acopãr cu vãlul Meu cel tainic,
ca sã poatã omul sã stea cu voi de vorbã ºi ca sã pot Eu sã dau
cuvântul Meu omului, dar rãu e de omul care-I slujeºte lui
Dumnezeu fãrã sã-I cunoascã faþa lui Dumnezeu cea sfântã ºi
cereascã. Omul nu poate privi nici faþa omului îndumnezeit,
ºi de aceea pun vãlul Meu peste omul Meu, darã sã mai poatã
omul cunoaºte faþa lui Dumnezeu cea sfântã ºi cereascã! Nici
mãcar nu înþelege ce înseamnã creºtin dupã adevãr, nici mã-
car atât nu înþelege omul creºtin, iar cel ce nu înþelege, gãseº-
te peste tot purtare dupã purtarea lui, iubire dupã iubirea lui,
staturã în toþi dupã statura lui, cãci omul culege ceea ce sea-
mãnã. Nu poate omul pãcãtos sã-l vadã sfânt pe cel sfânt care
se lasã vãzut de priviri sfinte, mãi fiilor, ºi nu de ochi rãi ºi cu
privire bolnavã ºi întunericitã. 

Omul creºtin este acela care-ºi înþelege rãsplata ºi care
ºi-o lucreazã cu sfinþenie, cãci rãsplata creºtinului cel adevã-
rat este sfinþenia minþii ºi a inimii ºi a vieþii ºi a faptei lui, iar
unde sunt acestea toate, acolo este izvorul lui Dumnezeu, cu-
vântul lui Dumnezeu, care se face izvor ºi râuri de ape vii,
precum scrie în Scripturi despre cel ce crede în Mine, cãci
credinciosului aceasta-i este rãsplata ºi rodul sfinþeniei lui.
Sfinþenia nu moare în om dacã omul nu se semeþeºte în sine
cu ea ºi în pãrþi cu ea, iar dacã ea este prinsã de semeþie,
atunci ea se face judecãtoare peste cel ce a purtat-o ºi i-a
omorât prin semeþie darul ei cel sfânt, ca ºi Adam odinioarã. 

Oare tu, poporul Meu iubit, ºtii, tatã, ce este diavolul?
Iatã tainã vã spun vouã, fiilor sfinþi: rãu e de omul care-i
slujeºte unui stãpân fãrã sã-ºi cunoascã la faþã stãpânul. Rãu
e de omul care-i slujeºte diavolului fãrã sã-ºi cunoascã stãpâ-
nul cãruia-i slujeºte. Cum aºa ceva, fiilor sfinþi? Omul care nu
cunoaºte binecuvântãrile ºi fãgãduinþele lui Dumnezeu ºi

rãsplãtirile Domnului, acela nu-I slujeºte lui Dumnezeu ºi îi
slujeºte diavolului ºi nu-ºi cunoaºte stãpânul la faþã, ºi mulþi
din felul acesta de oameni Îl recunosc pe Dumnezeu ca Dum-
nezeu, dar pe diavolul cãruia-i slujesc nu-l recunosc. 

Oare tu, poporul Meu iubit, ºtii, tatã, ce este diavolul?
Aºeazã-te la învãþat ºi creºti, poporul Meu, cã nimãnui n-am
dat pânã la tine creºtere ca a ta. Omul când a fost fãcut de
mâna lui Dumnezeu ºi de Duhul lui Dumnezeu, a fost fãcut
ca sã aibã în el ºi simþul binelui ºi simþul rãului, ca sã nu fac
Eu din el un rob, ºi sã fac din el un liber, fiilor. Dacã aº fi zidit
în el numai simþul binelui, ar fi fost pe veci de veci un rob, un
om fãrã merite, un om fãrã lucrare. Dar am pus în el ºi simþul
rãului, ca sã fie omul liber, cãci aceasta este libertatea cea de
la Mine, ºi nu alta. I-am spus apoi omului sã culeagã numai
ascultare, numai bine, ºi sã-ºi hrãneascã simþul binelui, ºi cu
el sã biruiascã ºi sã osândeascã simþul rãului. Dacã aº fi zidit
în el numai simþul binelui n-ar mai fi trebuit sã-l atenþionez sã
nu mãnânce din pomul neascultãrii. Dar ce trebuia sã facã
omul ca sã nu cadã din viaþã? Trebuia sã osândeascã pãcatul
din trupul sãu, aºa cum am fãcut Eu când M-am întrupat din
Fecioarã ca Fiu al Tatãlui ceresc. Eu ce am fãcut? Ce este
scris în Scripturi? «El a osândit pãcatul în trupul Sãu ºi l-a
nimicit pironindu-l pe cruce». Neascultarea, fiilor, trezeºte
rãul din om, ºi rãul nu mai este osândit în om, iar ascultarea
de Dumnezeu îl face pe om sã osândeascã rãul în el ºi sã nu-i
dea voie sã lucreze, aºa cum am fãcut Eu. Eu am osândit
pãcatul în trupul Meu ºi apoi l-am nimicit prin cruce, prin
moartea Mea pe cruce. Eu l-am fãcut pe om dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu ºi nu altfel, dar omul n-a osândit
rãul în trupul sãu, ºi ºi-a trezit rãul din el prin neascultare de
Dumnezeu, prin necunoaºterea Stãpânului ºi a feþei Stã-
pânului sãu. Iatã, omul nu trebuia sã-ºi uite Stãpânul. Omul
trebuia sã aibã Stãpân pe Dumnezeu, dar el a ieºit de sub stã-
pânire ºi ºi-a folosit libertatea în pãcãtuire. 

Fiilor, fiilor, v-am învãþat ce este diavolul, tatã. Dia-
volul nu trebuia sã fie liber în om. Dumnezeu trebuia sã fie
liber în om. Când unul este liber, celãlalt nu mai este stãpân.
Când rãul este trezit de om înãuntrul sãu, atunci binele este
rãstignit în om. Când binele este mereu treaz, mereu stãpân în
om, atunci rãul este rãstignit ºi osândit în om. Copilul mic nu
cunoaºte nici binele, nici rãul, ºi de aceea este purtat în braþe
de cel mare, iar copilul este în pace ºi în liniºte ºi în braþe
mângâietoare. O, ce durere pe Mine când vãd pe copii cã se
fac mari ºi nu are cine sã-i înveþe ce este binele ºi ce este rãul,
ce este Dumnezeu ºi ce este diavolul! Omul este casã binelui
ºi rãului, ºi acestea douã nu sunt fãrã om. Când nu era omul,
acestea nu lucrau, cãci Dumnezeu lucreazã cu omul, ºi toate
pentru om le-a lucrat, precum ºi ascultarea a înfiinþat-o dupã
ce omul a fost înfiinþat. 

O, poporul Meu, o, poporul Meu, o, poporul Meu iubit!
Se mirã apostolii de învãþãtura Mea de azi, pe care nici ei n-au
cunoscut-o ºi n-au trãit-o pe vremea trupului Meu ºi al lor. Pe
vremea trupului Meu, ºi apoi pe vremea lor, biserica Mea era
luatã cu asalt, ºi toþi voiau sã fie creºtini de ai Mei ºi de ai lor,
ºi era greu de om sã înþeleagã bine faþa lui Hristos în om. O,
poporul Meu, greu a fost ºi greu mai este. În toate veacurile
greu a fost sã iau Eu faþã întreagã în om, greu de tot, poporul
Meu. Dar acum apostolii Mei vãd vremea Mea cu tine, cã Mã
port cu tot cerul Meu de sfinþi cu tine, Israele credincios de
azi, puþinul Meu popor, micuþul Meu mãnunchi de fii. Dar Eu
te pregãtesc ºi te cresc, ca sã fii tu faþã a Mea înaintea feþei
Mele, ca sã se înveþe oamenii cu faþa Mea, cu viaþa Mea, cu
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sfinþenia printre ei ºi în ei, cã mulþi iau cuvântul Meu cel dat
de Mine þie ºi mulþi se fac oameni noi, cu trãire sfântã ºi ce-
reascã în ei aºa cum am fost Eu, Domnul, pe pãmânt. 

Lucrez peste tine în lucrare cu ucenici, poporul Meu.
Apostolii Mei, rãmãºiþa lui Israel, se fac neam cu românul
prin tine, românul Meu popor. Tot cerul sfânt mãnâncã din
blid cu tine cuvântul Meu ºi trupul Meu. Tot cerul Meu e pe
pãmânt cu tine. Tu eºti puþinel, dar numãrul celor din cer este
mare, fiule, ºi este cu tine, ºi tu eºti mare prin numãrul celor
din cer, tatã. Tot Ierusalimul cel de sus, tot Israelul cel de sus
este cu tine pe pãmânt. Tot cerul a coborât pe pãmânt la tine,
cã a venit vremea venirii Mele cu sfinþii în zeci de mii, iar Eu
sunt Întâiul între ei, cãci sunt Fiul Cel întâi al Tatãlui, întâi
între mulþi fraþi. 

O, ucenici ai Mei, bucuraþi-vã în cuvânt cu cei din vre-
mea aceasta! Mãrturisiþi-Mã din cer pe pãmânt, cã voi sunteþi
mãrturisitorii Mei. Amin. 

– BB inecuvinteazã intrarea sfinþilor Tãi, Doam-
ne. Binecuvinteazã-ne sã intrãm. Amin,

amin, amin. 

– AA min zic vouã: totdeauna ºi acum ºi pururea
ºi în vecii vecilor, ucenicii Mei cei iubiþi.

Amin. 

– OO,Doamne, bãrbat al doririlor, Fiule al Tatã-
lui Tãu ºi al nostru, Domnul doririlor

noastre, multã mãrturisire am semãnat pe pãmânt pentru Tine.
Dar azi Tu Te mãrturiseºti ºi mai minunat, ºi mai deplin, ºi
mai desãvârºit, cãci ceea ce noi, ucenicii Tãi, nu am putut
face ºi grãi, faci Tu, Cel ce pe toate le faci ºi le poþi, cãci Tu
aºa ai spus: «mai mari decât acestea se vor lucra prin cei ce
cred în Mine». Aºa ai spus, Doamne Cuvinte, aºa ai spus
atunci. 

Venim cu Tine, ucenici ºi Învãþãtor, venim la cei ce
pregãtesc calea Ta ºi a noastrã, a sfinþilor ºi a îngerilor Tãi,
cãci a venit vremea împlinirilor toate, Doamne, cã mereu Te
întrebam: «Pânã când, Doamne?». 

O, popor sfânt de pe pãmânt, noi suntem ucenicii lui
Hristos, Domnul nostru ºi al vostru. Cei doisprezece apostoli
suntem, ºi ne facem un singur cuvânt peste tine, popor al do-
ririlor celor din cer, popor al fãgãduinþelor lui Dumnezeu,
fãcute sfinþilor Lui. 

Deschideþi porþile sã intre Împãratul slavei însoþit de
ucenicii Sãi, de sfinþii Sãi ucenici! Deschideþi slavei Domnu-
lui, cãci voi sunteþi cortul Domnului, Care locuieºte între oa-
meni, ºi oamenii nu ºtiu sã înþeleagã ce a fãcut Domnul din
voi, fiilor din urmã, rod al propovãduirii Domnului ºi a noas-
trã. A venit vremea desfiinþãrii celor în parte în faþa celor de-
sãvârºite care au venit ºi vin spre voi ºi spre noi, cãci sfinþii
aºteaptã, ºi au aºteptat mereu întrebând: «Pânã când, Doam-
ne?». O, iubiþilor întru Hristos, bãrbatul doririlor! O, copii
micuþi ºi sfinþiþi de zeci de mii de ori prin cuvântul care se
face trup, ºi prin trupul care se face cuvânt! O, iubiþilor, o,
micuþilor, ca pruncii sã fiþi, ºi sã fiþi împãrãþie a cerurilor pe
pãmânt, ca sã aibã cerul împãrãþie în voi, pentru voi ºi pentru
noi, cãci noi ºi cu voi aºteptãm, potrivit fãgãduinþelor, cer nou
ºi pãmânt nou al dreptãþii, adicã împãrãþia cerurilor, fiilor din
urmã. 

Am lãsat vouã cãrþile apostoliei noastre, dar fiþi sfinþi
ºi nu cãutaþi în ele decât împãrãþia cerurilor, cã mult am grãit
noi cu trupurile, iar trupurile pofteau prea mult împotriva
duhului, ºi era mare amestecãturã, ºi mare nãvalã se dãdea
peste biserica lui Hristos ºi nu le puteam descurca pe cele rele

din cele bune ºi pe cele bune din cele rele de vreme ce cu-
noºtinþa era puþinã atunci, iar oamenii erau mari cu trupul ºi
cu poftele trupului. Dar acum, Domnul a înmulþit cunoºtinþa
ºi v-a dat-o vouã, cãci a venit El Însuºi Pãstor, aºa precum a
fãgãduit, cã S-a dus la Tatãl ºi a venit cuvânt la sfârºit, ºi Du-
hul Lui Cel Sfânt Se face cuvânt, Se face Mângâietor, dupã
proorocia celui mai iubit dintre cei doisprezece ucenici, Ioan,
iubitul Domnului ºi al nostru. Erau multe de dat atunci, dar nu
puteau fi purtate, cã nimeni nu putea mânca hranã tare, ci
numai lapte. ªi iatã, a venit Cuvântul Mângâietorul, a venit
mai înainte de slava Lui cea întreagã, a venit sã-ªi pregã-
teascã slava ºi sã te pregãteascã pe tine popor sfânt, ca sã aibã
cine ieºi în întâmpinarea cerului cel nou ºi a pãmântului cel
nou, Domnul cuvânt ºi trup, duh ºi trup. Propovãduirea noas-
trã era lucratã cu anevoie, dar azi Hristos Se vesteºte ca ful-
gerul care iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la apus, cãci aºa
este scris despre venirea Domnului cuvânt ºi trup, duh ºi trup,
ºi vom primi ºi noi plata bucuriei pentru care atâta vreme am
întrebat: «Pânã când, Doamne?». Noi veºnic suntem cu voi
ºi cu toþi cei care iau din muntele învãþãturii, ºi punem ajuto-
rul cerului pentru tainele Domnului ºi pentru fiinþa lor. Stri-
gaþi la noi sã vã fim de sprijin, cãci strigarea voastrã ne îm-
bracã cu biruinþã pentru voi, ºi Domnul ne îmbogãþeºte ca sã
venim spre voi cu bogãþiile Duhului Sfânt ºi ale faptelor
Duhului Sfânt. Fiþi cum am fost noi, care am lãsat ale noastre
ºi am luat pe ale Domnului ca sã le ducem, ca sã lucrãm ca
trimiºi ai Lui, ca apostoli ai Duhului Sfânt, Care ne cãlãuzea
prin lumea oamenilor. Fiþi sãnãtoºi, fiþi sfinþi cu mintea ºi cu
inima ºi cu fapta ºi cu viaþa ºi aºa sã vã apropiaþi, cã greu se
mai face biserica bisericã. E lucru mare ºi sfânt sã fie omul
casã pentru Hristos, cãci cei sfinþi sunt casa Domnului ºi a
oaspeþilor Lui. 

O, fiilor din urmã, puneþi învãþãturile Domnului peste
bisericã ºi curãþiþi biserica lui Hristos de idoli ºi de duhuri
strãine de Duhul Cel Sfânt. Fiþi biserica lui Hristos, iubiþilor
micuþi, iar biserica sã fie una ºi sfântã sã fie ºi apostolie sã
lucreze prin trimitere, fiilor ai Domnului. E mare învãþãtura
Domnului peste voi, cã au venit cele desãvârºite ºi s-au dat în
lãturi cele ce erau în parte lucrate ºi desluºite în parte. E mare
cuvântul ºi Domnul peste voi, iar noi lucrãm cu Domnul întru
lucrare de ucenici; noi din cer, ºi voi de pe pãmânt cu Domnul
Învãþãtorul. Amin. 

Tu, Doamne, eºti Alfa ºi Omega ºi le uneºti pe ele, ºi
Scripturile nu se pot ºterge, cã iatã ce împliniri minunate ai
pregãtit! Slavã Þie, Doamne! Slavã Þie Îþi cântã ucenicii Tãi
cei din cer! Binecuvinteazã intrarea ºi ieºirea sfinþilor Tãi,
Doamne, Cel ce erai, Cel ce eºti, ºi Cel ce vii. Amin, amin,
amin. 

– OO,Eu sunt venit pe norii slavei Mele ºi sunt
purtat în foiºor întocmit din apostolii Mei

cei din cer, iar Eu ºi cu trâmbiþa Mea, cu tine, Verginico,
avem serbare în Israel în soborul apostolilor Mei. Am lucrat
în cartea ta cuvânt de serbare de sfinþi ucenici, ºi bucurie
mare s-a fãcut în cer. Amin. 

– OO,Doamne, eu sunt trâmbiþa Ta ºi sun ºi adun
cerul în sãrbãtori ºi venim cu cer de sfinþi

la poporul cel de pe pãmânt.
Fiilor, fiilor, e Domnul cu voi, ºi e cu ucenicii Lui.
Binecuvinteazã, Doamne, intrarea ºi ieºirea sfinþilor

Tãi. Amin.

– EE u sunt Cel ce-ªi binecuvinteazã poporul
Lui cel sfânt pe pãmânt. Eu sunt Cel ce
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odrãslesc sfinþenie în fiii cei ascultãtori ºi iubitori. Eu sunt, ºi
voi fi mereu cu tine, poporul Meu cel sfânt. Eu sunt, ºi te
hrãnesc cu cuvântul Meu, iar tu sã fii popor curat ºi sfânt, cã
n-am pe nimeni pe pãmânt mai iubit ca ºi tine. Amin, amin,
amin. 

30 iunie/13 iulie 1997

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Lucrarea de prooroc al Domnului. Ungerea pãmânteascã nu este
ungere cereascã. Arhiereul Irineu este unsul Domnului. Proorocul 

Ilie mustrã necredinþa preoþilor lumii. 

CC obor cu grabã spre tine, poporul Meu. Cobor cu
trâmbiþa Mea Verginica. Cobor pe cãrarea cãrþii

tale, Verginico, trâmbiþa Mea din care Eu, Domnul, sun mai
înainte de arãtarea Mea. 

Coborâm cu sobor de sfinþi prooroci ºi prãznuim masã
de cuvânt nou, cuvânt cu trâmbiþare peste Israel. Duhul proo-
rocului Ilie lucreazã prin aceastã lucrare de cuvânt, mai în-
ainte de ziua Mea cea mare ºi slãvitã. Prãznuim cu mãrire pe
Ilie proorocul despre care scrie în Scripturi cã va veni sã-Mi
pregãteascã venirea Mea cea de a doua, ºi cu el prãznuim pe
toþi proorocii care au proorocit despre vremea aceasta a Mea,
cã Eu sunt împlinirea cuvântului Meu rostit prin prooroci. 

Ilie proorocul merge peste pãmânt ca sã îndemne pe
oameni la pocãinþã, dar oamenii sunt de piatrã la orice fel de
strigãt al Meu ca ºi în vremea lui Noe. O, duhul proorocilor
strigã la Mine pentru împlinirea Scripturilor lor cele pentru
venirea Mea. Dar ce este proorocul? Proorocul este om al lui
Dumnezeu, care vorbeºte cuvântul lui Dumnezeu peste oa-
menii care nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Prooroc
înseamnã om care se ridicã împotriva celor fãrã de lege ca sã
salveze adevãrul lui Dumnezeu ºi pe cel drept care geme sub
fãrãdelegile oamenilor. Cuvântul Meu prin prooroci este sa-
bie cu douã ascuþiºuri care pãtrunde în carnea celor uriaºi ca
sã slãbeascã puterea lor cea rea ºi sã izbãveascã pe cei apãsaþi
care plâng cu pocãinþã spre Dumnezeu. 

A fost odatã în Israel un om în care Eu Mi-am trezit
Duhul ca sã-l izbãvesc prin el pe Israel care plângea la Mine
cu pocãinþã. Acesta ºi-a fãcut sabie cu douã ascuþiºuri ºi ºi-a
ascuns-o sub mantia sa ºi s-a dus la regele Moabului, care
asuprea pe Israel, ºi a intrat în foiºorul regelui, iar Eu îl pã-
zeam din toate pãrþile pe cel ce s-a sculat sã fie judecãtorul
Meu peste Israel. ªi pe când regele dormea, el a apucat cu
stânga sa sabia de la ºoldul drept ºi a înfipt-o în pântecele cel
gras al regelui duºman ºi n-a mai tras-o afarã; ba i-a dat dru-
mul ºi mânerului în pântecul regelui cel rãu, ºi a rãmas sabia
în carnea celui gras, ºi am izbãvit pe poporul Meu de vrãj-
maºii care-l asupreau. 

Cuvântul Meu este sabie cu douã ascuþiºuri, ºi cine se
încearcã în ea, este prins de ea, cãci are douã ascuþiºuri. Ilie
proorocul Meu când a rostit cuvânt cãtre casa regelui Ahab,
cuvântul lui s-a înfipt ca o sabie acolo unde a fost trimis, cãci
Ilie era proorocul Meu, era cuvântul Meu. 

Ce este proorocul? El este cuvântul Meu, este om nãs-
cut din cuvântul Meu cel de peste el. El naºte cuvântul Meu
între oameni, Mã naºte pe Mine cuvânt pe pãmânt. Aºa ai fost
tu, Verginico. Cuvântul Meu te-a întocmit ºi te-a lucrat, ºi
apoi tu Mã nãºteai pe Mine cuvânt pe pãmânt, ºi din cuvântul
Meu în tine s-a nãscut un popor, ºi s-a scris cartea acestui
popor ca ºi cartea lui Israel; ºi precum atunci n-au fost iubiþi

proorocii Mei, aºa ºi acum, tatã. Iatã, Eu trimit pe Ilie proo-
rocul Meu ºi el merge peste tot pe pãmânt ca sã întoarcã pe
oameni la Mine, dar cei ce au pus mâna pe cheile împãrãþiei
cerurilor Îmi stau împotrivã. Iar tu sunã, Verginico, ca sã se
audã sunetul tãu. Amin. 

– EE u, Doamne, sun din trâmbiþã peste Israel,
cã Tu ai coborât în grabã spre poporul Tãu.

Eu sunt strãjerul lui Israel, iar strãjerul anunþã pe cei dinãun-
tru când vede duºmani venind. 

Mã uit ce neliniºte este peste arhiereii din biserica din
lume. Poporul Tãu merge cu Tine ºi Te vesteºte cuvânt peste
pãmânt, cã de aceea Te faci cuvânt, iar arhiereii bisericii din
lume s-au umplut de fricã ºi de neliniºte, Doamne. Venim la
poporul cuvântului Tãu ca sã-l întãrim în nãdejde ºi în cre-
dinþã ºi în pacea Ta ºi în neclãtinare, Doamne. Se pregãtesc
arhiereii sã vinã spre grãdiniþa Ta ºi îl împing pe arhiereul
Tãu prin care Tu ai înfiinþat grãdiniþa cuvântului Tãu, îl îm-
ping sã blesteme grãdiniþa Ta ºi cuvântul Tãu care o sfinþeºte
mereu, dar eu voi merge înaintea lor, aºa cum a mers îngerul
Tãu înaintea lui Valaam care mergea sã-l blesteme pe Israel,
ºi îl voi îndemna la cuvânt de binecuvântare pe arhiereul Tãu,
cã arhiereii îl împing în faþã ca pe un salvator al lor ca sã-i sal-
veze de sub apãsarea cuvântului Tãu peste ei. Coborâm în
grabã sã avem grijã de toate ale grãdinii Tale, ºi vom trezi oa-
meni care ne vor veni în ajutor ca sã se descopere minciuna
arhiereilor care vor sã spunã cã nu ei, ci acela care este arhie-
reul Tãu voieºte sã loveascã în grãdiniþa Ta, în biserica Ta
aºezatã de cuvântul Tãu, Doamne. 

Ilie proorocul Tãu lucreazã pentru Tine ºi pentru
poporul Tãu, iar eu ca un strãjer anunþ cetatea Ta, pe poporul
Tãu, sã stea în duhul pãcii Tale, cã Tu eºti Cel ce pãzeºti lu-
crarea Ta ºi mersul Tãu în cuvânt peste pãmânt, cãci vii pe
pãmânt cuvânt. Amin. 

– OO,Verginico, cobor în cartea Mea ºi Îmi pe-
cetluiesc grãdiniþa cu cuvânt nou de bine-

cuvântare, ºi Îmi voi anunþa strãjerii din grãdinã, cãci Eu
trimit pe îngerii Mei sã biruiascã împotriva minciunii arhie-
reilor care se luptã cu lucrarea Mea ºi nu cu fiii ei; cu Mine
se luptã, nu cu poporul Meu. Dar acesta este ceasul lor, ºi
stãpânirea întunericului cel din ei, cã n-au voit sã fie ai Mei,
n-au iubit cãile Mele, ºi s-au sculat sã se lupte cu Mine. Dar
Eu cobor în grabã ºi întocmesc cuvânt nou ºi Mã fac Dumne-
zeu tare pentru poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*
EE u sunt Cuvântul. Eu sunt Domnul. Amin, amin,

amin. Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce era la început
precum este scris: «La început era Cuvântul, ºi Dumnezeu
era Cuvântul, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din ce s-a fãcut».

O, grãdiniþã a cuvântului, Eu sunt cuvântul cel de peste
tine, ºi tu porþi numele Meu, cã te-am ales cu drag ca sã vor-
besc din tine peste pãmânt. O, grãdiniþã, o, grãdiniþã, o, grã-
diniþã, o, locaº al cuvântului Meu! Îmi rãcoresc Duhul când
grãiesc peste tine. Am fãcut din tine reazem al Meu, ºi Îmi
alin durerea cu cuvântul Meu peste tine, cã e durere grea du-
rerea cerului pentru om. O, grãdiniþã, în tine plâng în cuvânt,
în tine Mã rog Tatãlui, în tine Mã rog omului sã se întoarcã la
Tatãl, dar duhul lui antichrist se supãrã pe strãjerii tãi. O,
grãdiniþã, în tine se coboarã sfinþii cu cuvântul cel din cer. În
tine Duhul Meu Se face cuvânt, dar omul cel potrivnic Mie ºi
þie pune la cale împotrivire ºi necredinþã, cã e neliniºtit când
aude de tine, grãdiniþa Mea. Dar Eu sunt Domnul ºi nu Mã
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pun cu mintea omului necredincios, ºi îl las în pacea lui pe
acela, iar Eu lucrez în tine cu pacea Mea, ca sã fie pacea Mea
la îndemâna celui ce voieºte sã ia din ea. Amin. 

Mã fac cuvânt, ºi sãrbãtoare de venire a Mea Mã fac.
Mã fac pace ºi bucurie peste toþi cei hrãniþi cu mana Mea care
curge peste tine, grãdiniþa Mea. Mã fac cuvânt de nãdejde ºi
de biruinþã pentru toþi cei care iau din masa cuvântului Meu
ca sã fie vii cu viaþa ºi cu mintea ºi cu veghea ºi cu inima. Mã
fac nãdejde peste tine, poporul Meu hrãnit din grãdiniþa
cuvântului Meu. Sã stai pururi la masã cu Mine, sã stai cu
credinþã ºi cu nãdejde, sã stai cu neclintire, cãci oamenii de
azi sunt împotriva Mea mai mult ca acum douã mii de ani
când M-am arãtat trup între oameni. Mulþi oameni de azi s-au
fãcut uriaºi ºi au pus mâna pe cheile împãrãþiei Mele ºi M-au
dat afarã din împãrãþia Mea ca sã fie a lor ºi nu a Mea, ºi te
duºmãnesc pe tine, poporul Meu cel credincios. Dar Eu sunt
Domnul, ºi grãiesc mereu peste tine ºi te învãþ sã fii copil cre-
dincios ºi ascultãtor ºi sfânt, cãci cei credincioºi vor fi ca
stelele în vecii vecilor. Amin. 

O, grãdiniþa cuvântului Meu, s-au sfãtuit mai-marii
bisericii din lume împotriva ta, dar Eu sunt Domnul ºi vin ºi
te pecetluiesc cu cuvânt proaspãt, cã nu tu, ci Eu sunt Cel
vinovat înaintea mai-marilor bisericii. Eu te-am întocmit ca
sã fii ºi ca sã stai înaintea Mea, ºi am în tine fii numiþi cu
numele Meu cel nou ºi unºi de Mine cu ungere proaspãtã; de
Mine, cã nu mai erau pe pãmânt unºi ca sã-i ungã pe cei ce
umblã pe cãile Mele. Cei de pe pãmânt ung cu untdelemnul
lor pe cei ce umblã pe cãi deºarte, dar Eu ung cu untdelemnul
Meu pe unºii Mei care umblã pe cãile Mele. 

O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat ºi te
port printre oameni cu cuvântul Meu care strigã peste oameni
ca sã se întoarcã la Mine. Te-am purtat ºi te port peste pãmânt
ca sã dai oamenilor duhul mângâierii, cã oamenii sunt fãrã de
mângâiere, ºi voi merge mereu din loc în loc cu tine, cãci
duhul ºi puterea lui Ilie lucreazã peste tine, cel mic. Dar s-au
supãrat mai-marii bisericii din lume ºi s-au aºezat sã-ºi batã
joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curatã. Îl împing
cu ameninþare ca sã vinã ºi sã loveascã în grãdiniþa cuvântului
Meu, dar tu roagã-te, poporul Meu, ºi cântã cântarea ta de
biruinþã, cãci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor
ºi stãpânirea întunericului de peste ei, cã n-au voit sã fie ai
Mei, ºi s-au sculat sã se lupte cu Mine. Dar Eu Mã întãresc
peste tine, cãci sunt Dumnezeul tãu Cel tare ºi de aceea se
tem de tine cei ce se tem. Aºa se temeau popoarele de poporul
Meu Israel, cã Eu eram Dumnezeul lui Cel tare ºi eram apã-
rãtorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocãinþã ca
sã-l izbãvesc. Te-am binecuvântat mereu ºi te-am trimis sã
verºi peste pãmânt din binecuvântarea Mea ºi te-am însoþit
mereu cu vreme cu soare ºi cu pace ºi cu semne cereºti, ca sã
vadã mulþimile cã Eu sunt Dumnezeul tãu, Care te mãrturi-
seºte popor al Meu pe pãmânt. Dar cei ce au pus mâna pe
cheile împãrãþiei Mele ºi-au pierdut pacea lor din pricina ta,
poporul Meu, ºi folosesc duh de minciunã ºi dau sã loveascã
în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lãsa sã te batjocoreascã, ºi
voi face cu ei aºa cum am fãcut cu mai-marii cei care stãteau
peste România, cãci trimiseserã asupritori peste grãdiniþa
care era sã fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer,
cãci vin cu sfinþii cerului în cuvânt peste ea, ºi prin ea peste
þara Mea de nuntã. Dar când i-am vãzut cã s-au aºezat la pân-
dã ca sã-Mi nimiceascã locul în care aveam sã-Mi întocmesc
coborârea cuvântului Meu, am trimis îngerii Mei ºi am pus pe
fugã pe asupritori, ºi s-a nimicit om pe om, ºi pe tine te-am

luat pe braþele Mele, grãdiniþa Mea, ºi te-am ocrotit, tatã, iar
cei necredincioºi, care voiau sã te nimiceascã au pierit prin
sabia lor. 

Nu voi lãsa nimic ºi pe nimeni sã se ridice împotriva ta,
grãdiniþã a poporului Meu, a cuvântului Meu. Iar pe arhiereul
cel martor, care a rostit cuvântul Meu pentru înfiinþarea bise-
ricii Mele, îl voi conduce spre glorie cereascã pe pãmânt, ºi îl
voi aºeza pe scaunul Meu. Dar Eu vã spun cã l-am ºi aºezat,
cãci el este unsul bisericii Mele, este unsul Meu, nu este unsul
oamenilor, cãci când oamenii cei mari care stau peste bisericã
l-au recunoscut de arhiereu al Meu dupã cum a fost cuvântul
Meu pentru el, el s-a ridicat ºi aºa le-a spus lor: „Nu voi m-aþi
ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi“. Mare ºi cu tâlcuire ce-
reascã a fost acest cuvânt rostit de el, ºi iatã care este tâlcul
acestui cuvânt amintit atunci. El le-a spus lor: „Nu voi m-aþi
ales pe mine, nu voi, ci Domnul, iar voi nu m-aþi ales, ci m-aþi
torturat ca pe un rãufãcãtor. Nu voi, ci eu v-am ales pe voi.
ªi de ce v-am ales pe voi ºi nu pe cei curaþi? V-am ales pe voi
ca sã vã pot face ºi pe voi curaþi ºi fãrã de pãcat prin po-
cãinþã. V-am ales pe voi ca sã faceþi ºi voi ce am fãcut eu, dar
n-aþi voit sã credeþi cã Domnul este Cel ales de mine, ºi aþi
zis cã altcineva este Cel ce grãieºte ºi Îºi înalþã un popor. Eu
v-am iubit, ºi am rãmas cu voi, dar voi n-aþi rãmas cu mine,
ºi iubiþi minciuna ºi deºertãciunea ºi nu iubiþi pe Domnul“.
Aºa înseamnã cuvântul spus de arhiereul Meu pentru cei ce
l-au recunoscut cã este al Meu. 

O, grãdiniþã a cuvântului Meu, întãresc peste tine bine-
cuvântarea Mea ºi lucrarea Mea, cãci cel ce te-a aºezat de la
Mine este împins spre tine ca sã spunã cã nu mai eºti a Mea.
Dar tu eºti a Mea aºa cum muntele Sinai este muntele Meu
cel sfânt, cãci aºa i-am spus lui Moise: «Descalþã-þi încãlþã-
mintea cã eºti pe loc sfânt». Nimeni nu s-a dus sã sfinþeascã
muntele acela. Eu eram sfinþenia muntelui Sinai unde am
grãit din rug aprins cu Moise proorocul Domnului. 

Eu sunt Cel Sfânt în tine, o, grãdiniþã a binecuvântãrii,
iar dacã cei necredincioºi vor pune peste tine cuvânt de de-
pãrtare a Mea de tine, atunci Eu voi rosti din nou peste tine
cuvântul rostit prin gura unsului Meu cãruia i-am spus sã
rosteascã cuvântul sfinþeniei grãdiniþei Mele ºi a bisericii din
ea, cuvântul cel din partea Mea. 

Nu te teme, poporul Meu. Nu te teme, grãdiniþa Mea.
Eu sunt Domnul, ºi sunt de partea ta cu slava Mea, ºi îi voi
îndemna la pocãinþã pe cei ce nu cred în lucrarea cuvântului
Meu cel ce era la început, ºi fãrã el nimic nu s-a fãcut din câte
s-au fãcut. Iar la voi, fiilor scumpi, sã Se vadã Duhul Celui ce
vã iubeºte, sã Se vadã Duhul Celui iubit de voi, sã se vadã ai
Cãrui duh sunteþi, ai cui fii sunteþi, fiilor. Fiþi în Duhul Meu,
cãci Duhul Meu este de partea voastrã, ºi Duhul Sfânt vã
prinde sub aripile Sale ºi vã acoperã ºi vã ocroteºte ºi vã mãr-
turiseºte ai cui fii sunteþi, dar sã fiþi, mãi fiilor. Amin, amin
zic vouã: aceasta este grãdiniþa cuvântului Meu, iar locul pe
care staþi este sfânt. Amin, amin zic arhiereilor care vin spre
voi: aceasta este grãdiniþa Duhului Meu Cel Sfânt, Care Se
face cuvânt peste pãmânt, iar locul spre care veniþi, este loc
sfânt. Nu vã apropiaþi, voi, cei necredincioºi, cãci locul acesta
al Meu este al credincioºilor. Amin, amin, amin. 

Amin, amin zic celor ce se încearcã în stânca aceasta:
cine se va lovi de ea se va zdrobi în ea. Amin, amin, amin. 

O, grãdiniþã, în tine plâng în cuvânt, în tine Mã rog
Tatãlui, în tine Mã rog omului sã se întoarcã la Tatãl.

O, Tatã, Tatãl Meu ºi al celor credincioºi, pãzeºte-i de
cei duºmãnoºi pe cei pe care Mi i-ai dat! Înconjoarã pe po-

1040 Cuvântul lui Dumnezeu



porul Tãu cu sfinþii Tãi îngeri! Preaslãveºte-Te în Fiul Tãu
prin fiii Tãi cei de pe pãmânt! 

– AAAA min, amin, M-am preaslãvit ºi Mã voi
preaslãvi pururea, Fiule Emanuel, cãci Tu

eºti Fiul Meu, Cel Unul nãscut din Mine. M-am preaslãvit ºi
Mã voi preaslãvi în fiii cei mici, nãscuþi din cuvântul Tãu, ºi
voi lucra semne cereºti prin ei, cãci Duhul Tãu este în ei, ºi ei
Mã fac pe Mine ºi pe Tine cuvânt pe pãmânt. Iatã, Eu trimit
pe Ilie proorocul ca sã-Þi gãteascã Þie cale, Fiule, ºi sã Te
întorci pe pãmânt la oameni ºi sã fii cu cei credincioºi în vecii
vecilor. Amin. 

– SSSS lavã Þie, Tatãl Meu, cã Eu Mã rog Þie în
grãdiniþa cuvântului Nostru. Mã rog pentru

om sã se întoarcã la Tine, dar Îmi stau împotrivã mai-marii bi-
sericii, Tatã. În toate veacurile antichrist a fost alãturi de Mine
ºi M-a prigonit ºi pânã sã Mã nasc din Fecioara mama Mea,
ºi dupã ce am venit iar lângã Tine; M-a prigonit ca sã nu
cobor din cer pe pãmânt ºi ca sã nu fiu cu oamenii; M-a pri-
gonit prin cei mai apropiaþi ai Tãi, Tatã. Ei ziceau ºi zic cã Mã
iubesc, dar Mã prigoneau ºi Mã prigonesc mereu ca sã nu
cobor la oameni. 

O, Tatãl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, cã este
scris despre el cã Îmi va gãti calea Mea spre oameni, calea
zilei Mele, ziua cea desãvârºitã a venirii Mele ca sã fiu pe
veci cu cei credincioºi. Amin. 

– AAAA min zic ºi Eu Þie, Fiule Emanuel, l-am
trimis ºi îl voi trimite mereu pe Ilie proo-

rocul, ºi va birui cerul pentru coborârea Ta cea de sfârºit a
tainei Tale, cã Tu eºti plinirea cuvântului proorocilor, Fiule al
Meu. 

O, proorocule al venirii Fiului Meu, mergi, ºi iar mergi
pe calea venirii Fiului Meu! Mergi ºi terminã-þi lucrul cel
pentru întoarcerea fiilor cãtre pãrinþi ºi a pãrinþilor cãtre fii. ªi
dacã Ne va auzi cineva glasul Meu ºi al tãu, vom intra la el ºi
vom face pace cu el. Amin. Iar cu cine Ne va goni, vom face
rãzboi ºi vom câºtiga împãrãþia cerurilor pe pãmânt, ºi vom
câºtiga de pe pãmânt pe fiii ei. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Domnul meu, Domnul proorocilor Tãi! Tu
ai fãcut din mine gura Ta peste oameni,

cãci oamenii rãtãceau fãrã Tine, ºi eu suspinam de mila Ta,
Cel neiubit, Cel necãutat de oameni, ºi m-am rugat Þie înain-
tea necredincioºilor ºi ai fãcut semne cereºti la rugãciunea
mea. Mã rog ºi azi, din cer ºi de pe pãmânt mã rog Þie ºi
Fiului Tãu, Care este în Tine precum Tu eºti în El. Mã rog,
Doamne, Þie, atinge-Te de duhul necredinþei din zilele venirii
Fiului Tãu cuvânt peste oameni. Atinge-Te de munþi ºi fã-i sã
fumege. Atinge-Te de toþi cei ce jertfesc lui Baal, ºi Þie nu-Þi
slujesc ca unui Dumnezeu, cãci Tu eºti Unul Dumnezeu,
Doamne Savaot. Curãþã-i pe oameni de necredinþã, cãci tot
cuvântul care prooroceºte prin el împotriva fãrãdelegii de pe
pãmânt, este cuvânt de prooroc al Tãu, Doamne. O, le este
fricã preoþilor de azi, le este fricã, zic ei, sã nu se înºele cre-
zând cã Tu eºti acest cuvânt. 

O, preoþilor de azi, dacã acest cuvânt nu este Domnul,
atunci ce este Domnul ºi unde este ºi ce face El ºi ce
lucreazã? Stã degeaba Domnul? Doarme Domnul? Nu mai
este Domnul? Ce este Domnul pentru voi? Care este mãsura
Lui pe pãmânt? O, preoþilor, Domnul este acest cuvânt. Mã
trimite Dumnezeu la voi sã vã întorc cãtre El, ºi pe El cãtre
voi ca sã nu vinã Fiul Domnului sã vã loveascã pentru necre-
dinþã, cãci plata necredincioºilor este afarã din împãrãþia ce-
rurilor. Nu vã îndoiþi de acest cuvânt. Domnul este, dar voi
sunteþi fãrã credinþã, cãci s-a împlinit cu voi Scriptura lui

Hristos, Care a spus: «Când va veni Hristos, va mai gãsi pe
pãmânt credinþã?». Despre voi a zis Domnul Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu; despre voi, nu despre restul lumii, cãci
striga Hristos Domnul ºi zicea: «Ierusalime omorâtor de
prooroci, de multe ori am voit sã te strâng sub aripile Mele,
dar tu n-ai voit, ºi casa ta va rãmâne pustie, ºi n-ai sã Mã mai
vezi cu tine pânã la venirea Mea cea binecuvântatã». Aºa
striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau lui Dumnezeu,
ziceau ei, dar ei ucideau pe cei ce erau gura Domnului, iar
voi, cei de azi, mãrturisiþi prin necredinþa voastrã cã sunteþi
fiii celor ce au omorât pe proorocii Domnului. De ce sunteþi
necredincioºi? Necredinþa este moarte, moartea lui Hristos în
voi. Domnul Se propovãduieºte pe Sine întru venirea Sa, iar
voi aþi rãpit via Domnului, precum împãratul din vremea mea
a luat via lui Nabot ºi a omorât pe stãpânul viei ºi a stãpânit
via care nu era via lui. Via este a Domnului, nu este a voastrã,
iar dacã voi nu credeþi pe Domnul Cuvântul, nu credeþi pentru
cã I-aþi rãpit via ºi o stãpâniþi cu silnicie, cãci furul este cel
necredincios ºi cel ce face fãrãdelegea. Ce-I daþi voi Domnu-
lui acum când Îºi va desãvârºi ziua cea mare a venirii Lui,
ziua despre care scrie în Scripturi? Aveþi voi popor sfânt, care
sã-L întâmpine pe Domnul la venirea Lui? Grãiesc vouã din
cer ºi de pe pãmânt, cãci sunt viu, ºi am cerul în mine, ºi
moartea nu are putere asupra mea. Voi aþi omorât pe martorii
Domnului, dar ei proorocesc în sac ºi în cenuºã ºi se vor ridi-
ca ºi vã vor judeca ºi vor spune cu ce moarte aþi omorât cre-
dinþa lor ºi viaþa lor în Domnul. Dar voi nu cunoaºteþi Scrip-
turile, cã le înãbuºiþi împlinirile, dar a zis Domnul: «Nu va
trece nici cerul, nici pãmântul pânã nu se vor împlini toate
Scripturile». ªi iatã, ele s-au împlinit, ºi taina împlinirii lor
apasã peste voi, ºi sunteþi plini de fricã. 

Eu sunt cel ce am lucrat peste arhiereul cel ales de
Domnul între voi, ca sã vã întorc inimile spre Dumnezeu, dar
n-aþi voit, ºi casa voastrã e pustie de Domnul. Dacã voi L-aþi
avea pe Domnul, aþi cunoaºte aceastã lucrare sfântã, cãci cei
ce au pe Domnul, cunosc Duhul Domnului. Eu am coborât foc
din cer de la Domnul prin rugãciunea mea, dar voi de ce nu
v-aþi rugat sã vã arate Domnul ce este acest cuvânt care curge
din cer peste grãdina Domnului? Cereþi, ºi veþi primi. De ce nu
cereþi? De ce nu vã rugaþi cum m-am rugat eu? Mai uºor vã
este sã alungaþi adevãrul de pe pãmânt? Cereþi, iar dacã nu veþi
cere voi cere eu la Dumnezeu aºa cum am cerut atunci. Eu
sunt cel ce gãtesc calea Domnului ca sã vinã Domnul pe pã-
mânt. Voi aþi iubit mãrirea deºartã ºi slava oamenilor aþi pri-
mit, iar pe cea de la unicul Dumnezeu nu aþi primit-o, ºi cãu-
taþi sã ucideþi cuvântul lui Dumnezeu. Sculaþi-vã ºi faceþi pace
între voi ºi Dumnezeu, cã nu este diavolul acest cuvânt. Dom-
nul este. Îndrãzniþi ºi cercetaþi. Este Domnul. 

Amin, amin zic vouã: nu veþi putea blestema sau dez-
bina pe poporul Domnului. Pe fiii grãdiniþei în care Domnul
Se face cuvânt peste pãmânt, nu-i veþi putea birui. E Duhul
Domnului în ei ºi nimeni nu poate sã judece pe cei duhovni-
ceºti. Îndrãzniþi ºi cercetaþi duhurile, cã vai celui ce sãvâr-
ºeºte pãcat asupra Duhului Cel Sfânt al Domnului! Cum
puteþi sã osândiþi un om fãrã sã-l judecaþi? Care Scripturã vã
dã voie la aceasta? O, e mare întunericul vostru. Alergaþi spre
luminã ºi fugiþi de mânia Domnului! Duhul Domnului aºa
lucreazã. Duhul Cel bun aºa grãieºte peste pãmânt. Amin. 

O, Domnul meu ºi al proorocilor Tãi, Tu ai fãcut din
mine gurã a Ta peste cei ce nu cred în lucrarea cuvântului
Tãu, cãci aceºtia rãtãcesc fãrã Tine, ºi eu suspin de mila Ta,
Cel neiubit, Cel necãutat de oameni. Fã semne cereºti la rugã-
ciunea mea ºi Te preaslãveºte, Doamne, în mijlocul poporului
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Tãu. Mereu, mereu preaslãveºte-Te cu slava cuvântului Tãu,
cãci oamenii cei de azi care-Þi slujesc Þie, zic ei, nu ºtiu ce
este slava Ta pe pãmânt, ºi necredinþa a orbit înþelepciunea
lor. Fã-Te har vãzut peste grãdiniþa Ta de pe pãmântul român,
cãci Tu eºti Duhul Adevãrului. Duhul fãþãrniciei, duhul min-
ciunii usucã-l ºi seacã-l, ca sã nu mai muºte din Duhul Ade-
vãrului Tãu. Cuvântul Tãu dã rãzboi cu satana, iar eu sunt tri-
misul Tãu ºi Îþi pregãtesc calea. Amin, amin, amin. 

– OOOO,proorocul Meu cel viu, care n-ai voit sã
mori, cãci ai iubit viaþa! Eu sunt Duhul ºi

cuvântul proorocilor Mei. Ia cu tine pe toþi proorocii, pe toþi
sfinþii ºi îngerii ºi stai de veghe pentru grãdiniþa Mea ºi pentru
poporul Meu, cã poporul Meu este calea Mea spre oameni.
Amin. 

Nu te teme, grãdiniþa Mea. Am venit cu grabã ºi te-am
aºezat în pacea Mea ºi te-am întãrit prin binecuvântarea Mea.
Stai înaintea Mea, cãci tu eºti cãrarea Mea, ºi în tine Mã prea-
slãvesc cu slava cuvântului Meu. Eu sunt în porþile tale, Eu
sunt cuvânt peste tine, Eu sunt ocrotitorul tãu. Voi veni ºi îþi
voi spune clipa când vei sta la porþi înaintea celor necredin-
cioºi ºi te voi învãþa, grãdiniþa Mea de fii. 

Fiilor din grãdiniþa Mea, ascultaþi tot ce vã învãþ Eu.
Duhul vostru sã nu-l folosiþi la lucrul din porþi peste cei ne-
credincioºi. Duhul Meu este în voi, dar fiþi în Duhul Meu, fiþi
în ascultare, fiilor. Mângâiaþi cu Duhul Meu pe arhiereul Meu
care suferã ocarã pentru numele Meu. Mângâiaþi duhul lui.
Mângâiaþi, fiilor, mângâiaþi cu Duhul Meu. Amin, amin,
amin. 

20 iulie/2 august 1997

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Iezechiel 

Necredinþa slujitorilor bisericii lumii aduce mânie peste pãmânt.
Domnul mustrã necredinþa arhiereului Vasile Târgoviºteanul.
România va fi curãþitã de duhuri rãtãcitoare de credinþa ortodoxã. 

EE u iar vin la voi, fiilor din grãdinã, ca sã vã grã-
iesc, ca sã vã învãþ ce este de lucrat, cãci Ilie

proorocul Meu se roagã la Mine sã Mã ating de fãrãdelegea
de pe pãmânt, de fãrãdelegea din bisericile din lume, cãci
pentru aceste fãrãdelegi vine mânia lui Dumnezeu peste fiii
neascultãrii. Vin iar la voi, vin cu grabã la voi ºi iar grãiesc.
Ridicaþi ºi voi mâinile ºi rugãciunile cele pentru stârpirea ne-
credinþei de la oamenii bisericii, cã iatã, de câte ori se ridicã
aceºtia sã loveascã în cuvântul Meu aºa cum au fãcut în toate
veacurile, aduc ei mânia Mea peste pãmânt. O, ºi Mi-e milã
de oamenii necãjiþi, de oamenii lipsiþi de cunoºtinþa Mea, cã
n-are cine-i învãþa calea luminii Mele, ºi sunt loviþi de mânia
Mea pentru necredinþa oamenilor bisericii. Mereu, mereu
apãr acest sãtuþ în care Eu Mã cobor cuvânt ca s-o fac pe Ro-
mânia þarã a nunþii Mele, munte al fericirilor sã fac din ea, ºi
cu ea sã lucrez peste neamurile pãmântului mântuire de la
Mine. Mereu, mereu lucrez ca sã pãzesc toate cetãþile din
jurul acestui sãtuþ, sãtuþul cuvântului Meu. Mereu, mereu lu-
crez cu mila Mea pânã la hotarele cetãþilor care þin de cetatea
Târgoviºte, cãci am milã pânã la marginile acestei cetãþi pen-
tru darul pe care-l are ea în acest sãtuþ al cuvântului Meu. O,
mereu, mereu Mã cãznesc sã am milã de þara Mea românã, de
þara cuvântului Meu, dar oamenii bisericii sunt plini de ne-
legiuiri, ºi aºa stau înaintea Mea pentru România, ºi dacã stau
aºa, ei aduc mânia Mea peste oameni. Eu am ocrotit în toatã
vremea ei pe România, chiar dacã ºi ea a greºit înaintea Mea,
dar am avut pe ici, pe colo în ea, am avut când ºi când câte un

om care era plãcutul Meu, ºi fãceam din el cuvânt ceresc ºi
salvare prin pocãinþã. 

Vin la voi cu grabã. Ridicaþi mâinile ºi cereþi la Mine
cu duh de pocãinþã pentru toþi cei ce nu iubesc pocãinþa, cereþi
sã strâng la locurile lor norii ºi sã se iveascã seninul ºi sã se
opreascã mulþimea ploilor cele peste mãsurã, cã Mi-e milã de
cei necãjiþi, de cei oropsiþi ºi lipsiþi, Mi-e milã sã-i vãd fãrã
de hranã, Mi-e milã, cã timpul apasã greu, ºi cresc oamenii
rãi, iar cei mici ºi buni ºi sãraci ºi credincioºi stau apãsaþi sub
rãutatea timpului ºi a oamenilor timpului, care-ºi zidesc îm-
pãrãþie în timp. 

O, Ilie proorocul Meu se roagã sã Mã ating de duhul
necredinþei din bisericã. Vor oamenii bisericii sã loveascã în
tine, grãdiniþã a cuvântului Meu cel plin de mântuire ºi de
pace ºi de iubire ºi de sfinþenie. Vor sã se ridice sã se lupte cu
Mine, Cel ce Mã fac Duh Sfânt ºi cuvânt peste grãdiniþa Mea
din România. Mi-am ales în România petecuþul de pãmânt
care s-a ivit prima datã din apã atunci când am fãcut cerul ºi
pãmântul, ºi acest petecuþ l-am numit grãdiniþa cuvântului
Meu, taina Mea cea dintru început ivitã din apã, primul pe-
tecuþ de uscat, capul pãmântului, piatra cea din vârf, iar când
l-am zidit pe om din pãmânt, acesta a fost locul de unde am
luat pãmânt. Grãiesc desluºit aceastã tainã, ca sã Mã audã oa-
menii bisericii ºi sã ºtie de la Mine cu cine au pornit rãzboi.

O, oameni ai bisericii, o, arhiereilor care strecuraþi þân-
þarul ºi înghiþiþi cãmila! O, slujitorii Mei care pedepsiþi pãca-
tele oamenilor, dar voi nu vã opriþi nicicum de la fãrãdelegi,
de la desfrânare ºi de la beþie ºi de la hulã împotriva prooro-
cilor Duhului Sfânt despre care ziceþi cã au demon ºi nu pe
Dumnezeu! O, vin ºi vã întreb, iar voi sã-Mi rãspundeþi. Ce
vã face vouã rãu grãdiniþa cuvântului Meu? Eu sunt Cel ce
curg cuvânt peste acest petecuþ de grãdiniþã cu fii mici în ea,
nu mari ca voi, cãci ei slavã de la oameni nu voiesc ºi nu pri-
mesc, ci fug de slavã deºartã aºa cum am fugit Eu ºi apostolii
Mei ºi sfinþii Mei cei adevãraþi sfinþi. Eu am înfiinþat aceastã
grãdiniþã în România, ca o binecuvântare peste ea ºi pentru
ea. De ce vã temeþi de planurile Mele ºi de întocmirea lor?
Oare, nu este mai bine ºi mai sfânt sã lucrez Eu ca sã vinã
mântuirea ºi pacea ºi lumina Mea peste pãmânt? Oare, este
mai bine sã lucraþi voi? Iatã, voi lucraþi necredinþã ºi o puneþi
ºi peste oameni, ºi din pricina voastrã ºi a fãrãdelegilor pe
care le sãvârºiþi în bisericã vine mânia Mea peste fiii voºtri ºi
suferã ºi fiii cei credincioºi Mie, iar Eu sunt ocrotitorul celor
credincioºi ºi curaþi cu duhul ºi cu viaþa. 

Ziceþi cã nu credeþi cã sunt Eu cuvântul cel trimis vouã,
ºi peste pãmânt trimis. Dar ce vã împiedicã sã Mã puneþi la
încercare? Ziceþi cã trebuie sã treacã timp mult ca sã se ade-
vereze cuvântul Meu ºi mântuirea care vine din el. Dar cei de
azi peste care Mã fac cuvânt n-au nevoie de mântuire prin
acest cuvânt mântuitor? Cine v-a învãþat pe voi cã trebuie sã
treacã timp peste cuvântul Meu? O, Eu sunt mereu astãzi, ºi
Scriptura aºa spune: «Astãzi, cei ce auziþi cuvântul Meu, nu
vã împietriþi la auzul lui». Cuvântul Meu îºi dobândeºte sin-
gur adevãrul cel din Scripturi, dar voi de ce nu sunteþi vii? de
ce nu sunteþi credincioºi ca cei dinainte care primeau pe Du-
hul Sfânt ºi nu-L goneau prin necredinþã? Voiþi, oare, sã
aduceþi mânia Mea peste þara alegerii cea din zilele acestea?
O, nu vã voi lãsa sã biruiþi cu necredinþa voastrã cursul râului
cuvântului Meu care vine în vremea aceasta de lângã Tatãl pe
pãmânt precum este scris în Scripturi. 

Nu mai osândiþi, nu mai batjocoriþi, nu mai înjosiþi pe
arhiereul cel uns de Mine peste þara Mea de nuntã. Dragostea

1042 Cuvântul lui Dumnezeu



lui de voi vã va osândi. Bunãtatea lui ºi ascultarea lui de voi
vã îndeamnã la pocãinþã, vã îndeamnã sã ascultaþi de Mine
precum ascultã el de voi, cãci cel mai mic este cel mai mare
între voi. El n-a fãcut nici un rãu. El a împlinit cuvântul Meu,
cãci cuvântul Meu poartã în el putere sã se împlineascã. Am
pus peste arhiereul Meu duhul înþelepciunii ºi al credinþei ºi
al împlinirii Scripturilor. Mã uit la voi cum îl înjosiþi, cum
râdeþi de el, cum îl ameninþaþi, cum îl învinuiþi, ºi el suferã de
la voi pentru numele Meu. O, dacã n-ar fi el printre voi cu
mila lui de voi ºi cu rugãciunea lui cea caldã care Mã pleacã
spre milã pentru voi, ce aþi face voi în vremea aceasta când
toate ale voastre dau sã se descopere ºi sunt urâte faptele
voastre cele fãcute la întuneric? El este binecuvântarea Mea
printre voi, dar iatã, sunteþi necredincioºi, ºi se uitã sfinþii pã-
rinþi la voi, se uitã cum cãlcaþi învãþãturile lor, cerând altora
sã le împlineascã. Voi trebuie sã le împliniþi cel mai întâi, iar
voi nu aveþi dragoste de Mine. 

O, arhiereule de Târgoviºte, lucrezi cu planuri ascunse
împotriva grãdiniþei cuvântului Meu, cã tu n-ai dragoste de
Dumnezeu. Dai sã înjoseºti în faþa neamului român pe arhie-
reul cel uns de Mine. Dar el este curat ºi nu v-a greºit. Nu erai
tu atunci peste bisericile din cetatea Târgoviºtei. El nu þi-a
greºit bãgându-se peste tine. Eu l-am trimis pe el la cel mai
mare peste bisericã ºi i-a dat de veste planul Meu ºi i-a spus
de cuvântul Meu care cere ridicarea acestei pietre, iar cel mai
mare nu i-a spus sã n-o ridice, ci i-a spus sã aibã grijã ce face,
ºi el a avut grijã ºi a fãcut cu grijã lucrul cel poruncit de Mine.
Dar când ai venit tu peste aceastã cetate ºi ai gãsit aceastã
piatrã care strãjuieºte cu duh de mântuire peste cetatea ta,
te-ai sculat cu rãutate ºi cu necredinþã ºi cu ºiretlic ºi ai
osândit pe arhiereul Meu cel credincios, ºi de atunci faci nu-
mai tulburare în bisericã, fiindcã tu nu iubeºti biserica. Tu te
iubeºti pe tine ºi nu pãstoreºti pe fiii bisericii, ci îi îndemni la
faptele fãrãdelegii, pe care le faci ºi tu. 

O, arhiereule de Târgoviºte, câtã tulburare, câtã dez-
binare ai lucrat tu în biserica din România! Ce bine-þi era þie
ºi României ºi bisericii din ea dacã foloseai duhul înþelegerii
ºi al iubirii faþã de taina cuvântului Meu ºi a bisericii pe care
Eu am zidit-o prin arhiereul cel uns de Mine! ªi de ce este uns
de Mine? Iatã tainã îþi spun þie, ºi taina sã fie cunoscutã în
bisericã: Eu am rostit cuvânt ºi l-am trimis prin fiii cuvântului
Meu cãtre cel mai mare din bisericã ºi aºa i-am spus aceluia:
«Ia aminte, cârmuitor al bisericii! Ridicã-te, ºi aºeazã sfat, ºi
apoi sã-Mi ungi cu untdelemnul sfinþeniei pe unsul cel de la
Mine, cã acesta este de la Mine ºi nu de la tine, ºi cu el voi
încheia legãmânt viu pentru bisericã ºi voi face din România
Ierusalim nou ºi slavã a Mea peste popoare». Aºa i-am spus
celui mai mare, ºi el M-a ascultat ºi l-a uns pe cel de la Mine
ºi a împlinit cuvântul Meu. A voit sau n-a voit, a crezut sau
n-a crezut, l-a uns pe cel de la Mine, ca apoi sã pot Eu sã aºez
prin el piatrã curatã ºi sfântã, bisericã fãrã patã, fãrã zbârci-
turã, bisericã cereascã pe pãmânt; cereascã ºi nu pãmân-
teascã. I-am spus arhiereului Meu cã-l voi ridica peste bi-
sericã, i-am spus cu ani în urmã prin cuvântul Meu, ºi el Îmi
zicea: „Doamne, mi-e teamã. Nu pot. Îmi place mãnãstirea ºi
liniºtea ºi viaþa umilã“. Dar Eu îl aveam în planul Meu cel
pentru bisericã sfântã ºi curatã ºi l-am luat din mãnãstire ca
sã treacã prin treptele cele pânã la arhierie ca sã lucrez cu el
pentru România, cã România este þara strãlucirii rostitã prin
Scripturi. 

O, arhiereule de Târgoviºte, bagã sabia ta în teaca ei,
cãci sabia Mea este sabie cu douã ascuþiºuri, ºi ea este cuvân-

tul Meu! Amin. Tu eºti necredincios ºi nu Mã iubeºti ºi nu
faci voia Mea ºi nu iubeºti viaþa cea sfântã, iar biserica Mea
are nevoie de sfinþenie. Iatã, aduci mânia Mea peste fiii tãi,
peste fiii bisericii tale, cãci fiii bisericii Mele sunt cei ce fac
voia Mea în trupul ºi în duhul lor. Te ridici ºi împingi pe
arhiereul Meu sã blesteme grãdiniþa Mea, dar Eu le-am zis
fiilor din grãdinã: binecuvântaþi pe cei ce vã blesteamã ºi
faceþi bine celor ce vã urãsc, cãci Eu sunt cu voi. Fiii grãdi-
niþei Mele nu vã greºesc vouã cu nimic, nu greºesc nici du-
hului ºi învãþãturii bisericii ºi a sfinþilor. Voi sunteþi cei ce
greºiþi poruncilor Mele, ºi v-am dat în dar aceastã piatrã de
altar sfânt, ca sã vã fie vouã de izbãvire, cãci scris este: «Da-
cã într-o cetate sunt zece sau cinci care fac voia Mea, voi scã-
pa toatã cetatea de la sabie». 

O, arhiereilor, nu mai urâþi locul grãdiniþei cuvântului
Meu. Lucraþi cu duhul pãcii Mele. Nu lucraþi cu rãutate. Nu
osândiþi pe nimeni fãrã sã judecaþi pricina, cã nu vã dã voie
Scriptura la judecatã fãrã cercetare. Lucraþi duh de pocãinþã
faþã de Mine, ºi Eu vã voi vindeca pe voi de necredinþã.
Lucraþi cu dragoste, cãci toate se vor dovedi prin lumina Mea.
Lucraþi voia Mea în biserici, cã altfel aduceþi mânia Mea pes-
te fiii voºtri. Scris este despre cei fãþarnici: «Vai vouã, cã din
pricina voastrã vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascul-
tãrii». Iatã, proorocul Ilie strigã la Mine sã Mã ating de fap-
tele voastre, ºi rugãciunea lui rodeºte. S-a umplut pãmântul
de ape ºi ies apele din matca lor ºi fac durere peste oameni, ºi
oamenii sunt necãjiþi. De ce sã sufere þara Mea? De ce sã nu
aibã binecuvântarea Mea peste ea prin faptele credinþei
voastre? 

Iatã, v-aþi hotãrât sã veniþi cu ameninþare peste grãdi-
niþa cuvântului Meu, ºi Eu M-am mâniat peste toate cetãþile
Târgoviºtei ºi oamenii suferã, cãci apele cele de sus le stricã
roadele, ºi glasul Meu grãieºte prin semnele Mele. Nu mai
aduceþi mânia Mea prin necredinþa voastrã. Lãsaþi pacea Mea
peste voi, ºi între voi. Lãsaþi binecuvântarea sã vinã peste Ro-
mânia. Eu am trimis pe fiii cuvântului Meu sã desfacã nodul
cel cu legãturã de peste cetãþile Târgoviºtei, cãci fãrãdelegea
cea de demult a adus mânia Mea ºi a fãcut legãturã peste ce-
tate. Lãsaþi binecuvântarea sã rodeascã. Nu mai aþâþaþi la mâ-
nie. Daþi râu dragostei, cã împotriva dragostei nu stã legea, nu
stã, ci cade prin dragoste, cãci Eu sunt dragoste cereascã între
fiii dragostei. 

Iatã, încã vã spun: vã atrageþi dispreþ din partea tuturor
celor care vãd cã luptaþi împotriva grãdiniþei Mele din Româ-
nia ºi a fiilor ei. Ea este nãdejde ºi duh de nãdejde ºi de pace
sfântã peste România. România este împânzitã de tagme
strãine, de credinþe strãine de duhul ortodoxiei, ºi Eu voiesc
s-o curãþesc de duhuri strãine de ortodoxie, cã voi nu puteþi
s-o curãþiþi. România este ortodoxia Mea ºi aºa s-a nãscut ea
ºi aºa a fost ea botezatã. Fiþi ortodocºi adevãraþi, cã am grãit
de atâtea ori peste voi prin cuvântul Meu cel de azi! Am rostit
cuvânt peste voi, ºi cu grabã l-am rostit, cãci vã pregãtiþi sã
faceþi rãutate peste grãdiniþa Mea. Întoarceþi-vã de la faptele
voastre cele rele, ºi Eu vã voi vindeca de neascultare ºi de ne-
credinþã. Amin, amin, amin. 

Iar tu, poporul Meu, ºi tu, grãdiniþã de fii ai poporului
Meu, binecuvinteazã pe cei ce te blesteamã ºi fã bine celor ce
te urãsc, cã Eu sunt cu tine ºi sunt cu pacea Mea peste tine.
Amin. Sunt venit cu duhul dreptãþii, ºi am descoperit fãrãde-
legea care dã sã se aºeze peste tine, grãdiniþa Mea, cãci Eu
sunt Cel ce te ocroteºte. Amin, amin, amin. 

21 iulie/3 august 1997
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Cuvântul Domnului peste necredinþa arhiereilor
României 

Arhiereul Irineu este silit spre act de necredinþã ºi spre rostire de
blestem împotriva binecuvântãrii aºezatã peste Sfânta Sfintelor
Noului Ierusalim. Toþi arhiereii s-au fãcut vinovaþi de hulã asupra
Duhului Sfânt; necredinþa lor atrage mânie peste oameni. Întris-

tarea se va preface în bucurie. 

ÎÎ nsemnaþi aceastã zi, fiilor din grãdinã. Însemnaþi
cu cuvântul Meu, cã acum a fost clipa când aþi stat

la porþile cuvântului Meu înaintea necredincioºilor, cãci toþi
arhiereii din sinedriul de azi s-au fãcut vinovaþi în ziua aceas-
ta, chiar ºi cei care cred ºi iubesc cuvântul Meu care vine în
vremea aceasta pe pãmânt. Daþi cuvântul Meu peste tot, nu
numai arhiereilor. Daþi-l pânã la toate marginile, cã Eu vã dau
putere ºi vã ajut sã puteþi. 

Oamenii zic cã voi sunteþi bogaþi, fiilor. Oamenii zic cã
voi aveþi bani ºi cã aveþi de toate, dar Eu v-am învãþat pe voi,
de când v-am ales v-am învãþat sã nu puneþi mâna pe bogãþie
pe pãmânt, sã nu luaþi de la nimeni de pomanã, cãci vrednic
este lucrãtorul de plata lui. V-am învãþat sã lucraþi cu mâinile
voastre ca sã aveþi hainã ºi hranã ºi adãpost. V-am învãþat sã
nu luaþi nimic ce nu-i al vostru. V-am învãþat sã semãnaþi cu
Mine la hranã ºi la port ºi la avere, ºi sã nu iubiþi slava deºartã
ºi bogãþia pãmânteascã ºi lumeascã. Oamenii zic cã voi sun-
teþi bogaþi, dar voi nu sunteþi aºa. Voi sunteþi sãraci, ºi tot ce
lucraþi, lucraþi pentru rãspândirea cuvântului Meu peste pã-
mânt, ºi Eu vã ajut sã fiþi împãrþitori. Daþi cuvântul Meu peste
tot, ca sã ºtie oamenii jalea Mea ºi a voastrã, cã Eu cu voi o
duc aºa cum o duceam ºi cu ucenicii Mei cei puþini de atunci. 

Daþi cuvântul Meu peste tot, fiilor. Trimiteþi mereu cu-
vântul, nu numai la oamenii bisericii. Trimiteþi cuvântul Meu
la cei ce cârmuiesc þara românã. Trimiteþi, fiilor, cuvântul
Meu la cei ce defaimã pe România, ca sã ºtie tot pãmântul de
slava Mea din ea, de bogãþia slavei cuvântului Meu ºi de ale-
gerea ei cea cereascã. Eu vã voi ajuta sã aveþi putere sã înmul-
þiþi cuvântul Meu, cãci Eu sunt Cel ce merg peste pãmânt.
Domnul Cuvântul sunt. 

Iatã, necredinþa pleacã de la oamenii bisericii, care se
numesc slujitorii lui Dumnezeu între oameni. Toþi arhiereii
s-au fãcut vinovaþi înaintea Mea, nu numai cei trei, patru care
apasã pe arhiereul Meu sã facã fapte împotriva iubirii cuvân-
tului Meu, cãci Eu sunt iubire, cuvânt de iubire. Amin. Cu-
vântul Meu de certare ºi de mustrare este iubire, cãci scris
este: «Domnul mustrã pe cei iubiþi de El, ºi Tatãl Îºi ceartã
fiii spre înþelepþire». 

Nu numai cei câþiva dintre arhierei sunt vinovaþi de ne-
credinþã ºi de fapta necredinþei care a venit ºi s-a arãtat astãzi
la porþile tale, grãdiniþã a cuvântului Meu. Nimeni dintre ar-
hierei nu l-a ajutat pe cel apãsat între ei. Nimeni nu s-a sculat
sã se arate iubitor ºi credincios slavei cuvântului Meu care
vine din cer pentru pregãtirea cea slãvitã a venirii Mele cea
de a doua; nimeni, fiilor, cãci toþi dorm în scaunele lor, cã la
ce altceva trebuieºte scaunul? Eu n-am avut nici pat, nici ma-
sã, nici scaun. Eu umblam desculþ ºi fãrã adãpost, ºi eram Fiul
Tatãlui Împãrat. Cine nu crede în Mine, acela doarme, cãci
necredinþa este noapte, iar cei ce dorm, noaptea dorm, dorm
în noaptea necredinþei. Ce-Mi foloseºte Mie statul lor înain-
tea Mea? Ce rod Îmi aduc ei Mie? Ce fac ei pentru Mine?
Iatã, ei fac de râs numele Meu înaintea Mea, ºi au fãcut din
locaºurile afierosite Mie ascunzãtori de tâlhari. Intrã oameni
nelegiuiþi sub hainã de slujitori ai bisericii ºi se fac unii pe

alþii slujitori ºi stau cu necredinþã, iar cu buzele rostesc pe
Dumnezeu înaintea oamenilor, dar ei nu sunt decât niºte cãr-
turari ºi niºte farisei fãþarnici, care nu-ºi spalã nici trupul, nici
mintea, nici inima, ºi aºa stau în numele Meu peste oameni,
ºi din pricina lor vine mânia Mea peste fiii neascultãrii. 

N-au oamenii de cine sã asculte. E mare durerea aceas-
ta a Mea în cer ºi pe pãmânt. N-au oamenii de cine sã asculte,
fiilor. Rãspândiþi cuvântul Meu ca sã ºtie oamenii cã Eu sunt
Dumnezeul lor ºi cã grãiesc cu ei ca un Dumnezeu, Care
poate sã le vorbeascã, ºi ca sã aibã oamenii de cine sã asculte.
Oamenii n-au pãstori duhovniceºti. Oamenii au numai pãstori
trupeºti, ºi aceºtia nu-i ajutã sã se fereascã de pãcate ºi nu-i
ajutã sã deosebeascã binele din rãu ºi rãul din bine. Am venit
pe pãmânt cuvânt ca sã-i fac pe oameni credincioºi ºi buni ºi
curaþi prin pocãinþã ºi prin iubire sfântã, ºi oamenii bisericii
Mã gonesc cu necredinþa lor, ºi necredinþa lor se ia pe oameni
aºa cum se ia râia de la om la om. 

Daþi cuvântul Meu peste tot, nu numai arhiereilor.
Daþi-l oamenilor, fiilor, cã Eu vã voi ajuta sã puteþi. Daþi-l
tuturor, cã oamenii bisericii voiesc sã se ascundã de cuvântul
Meu, vor sã spunã cã ei nu ºtiu de el, vor sã spunã cã nu sunt
Eu cuvântul care strigã peste pãmânt, ºi iatã, din pricina lor
vine mânia Mea peste oameni. 

Însemnaþi aceastã zi, cã e zi de durere, fiilor. În ziua
aceasta oamenii bisericii ºi-au semnat împotrivirea ca sã Mã
goneascã pe Mine din inima celor ce cred în Mine ºi care se
hrãnesc cu viaþa cea veºnicã a cuvântului Meu. În ziua aceas-
ta oamenii bisericii s-au lepãdat de slava cuvântului Meu care
curge din cer peste grãdiniþa Mea de pe pãmânt. În ziua
aceasta de 7 august a anului 1997 dupã socoteala cea pãmân-
teascã, a fost adus arhiereul Meu la poarta cuvântului Meu.
N-a venit singur. A venit adus, cã el nu voia sã vinã sã facã
act de necredinþã. El este ca ostaºul în armatã ºi se supune ca
un ostaº demn, ca unul care ascultã. Tot cerul a plâns de mila
lui. Tot cerul a fost cu voi, fiilor din grãdinã. Toþi sfinþii, tatã,
toþi proorocii, toþi îngerii, toate puterile cereºti erau cu voi ºi
pentru voi în clipa cea de durere a cerului, care este cu voi. El
este fiul suferinþei ºi este batjocorit de arhierei ºi este defãi-
mat de ei pentru numele Meu care s-a fãcut cuvânt peste
aceastã grãdiniþã. 

Nu vã întristaþi, fiilor. Nu aºa, tatã, Eu sunt cu voi, ºi
este cu voi ºi arhiereul Meu. El n-a rostit nimic rãu peste voi,
ºi a plecat binecuvântându-vã, zicând: „Fiþi binecuvântaþi!“.
O, era în stare sã vã prindã pe toþi într-o singurã îmbrãþiºare;
era în stare sã vã ia în sân ºi sã plece cu voi ca sã nu mai fie
fãrã voi, cã el aºa v-a spus cândva: „Eu nu pot fãrã voi“. ªi
iatã, nu poate, cã este legat ºi nu poate. Când era cu voi îi era
liberã credinþa ºi inima ºi iubirea ºi paºii, dar de când a fost
prins de plasa necredincioºilor n-a mai putut. A venit adus, a
venit forþat de ameninþãrile linguºitoare ale celor ce se tem de
voi, cãci arhiereii se tem de voi, fiilor, dar nu de voi, ci de
Mine se tem, ºi ei nu-ºi cunosc teama ºi de unde vine ea.
Arhiereul Meu era în stare sã vã ia în braþe aºa cum fãceam
Eu cu cei iubiþi de Mine. Duhul lui e dulce ca ºi al Meu. Ini-
ma lui tânjeºte dupã cei curaþi ai Mei, cã el este cuminte ºi
curat, ºi are în el înþelepciunea cea din cer ºi lucreazã spre
mântuirea oamenilor. 

Iatã ce a fãcut arhiereul care stã peste biserica cetãþii
Târgoviºte! A atras mânia Mea peste pãmânt ºi au suferit oa-
menii cei necãjiþi. Vã spun vouã, fiilor scumpi, ca sã audã de
la voi toþi cei care vor lua cuvântul Meu; vã spun vouã cã tot
ce vine peste oameni, vine prin mijlocitorii lor. Eu de aceea
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am spus cã din pricina lor vine mânia Mea peste fiii neas-
cultãtori, prin cei mari care se aºeazã peste oameni, nu prin
cei mici; prin cei ce vegheazã peste cei mici, prin stãpânii lor
vine mânia sau binecuvântarea Mea, cãci Eu aºa am spus, ºi
cuvântul Meu este adevãrul. 

Fiilor, fiilor, de câte ori se scoalã cei necredincioºi ca
sã defaime lucrarea Mea, ca sã aducã dureri grãdiniþei cuvân-
tului Meu, de atâtea ori aceºtia aduc mânie peste pãmânt, cã
Eu iubesc atât de mult grãdiniþa aceasta cât nu se poate sui la
mintea omului. 

Arhiereul Meu ar zbura ca pãsãrica cerului spre voi,
dar are aripioarele legate, fiilor. Inima lui ºi inima voastrã au
bãtut o clipã cu bucurie ºi cu durere, cãci v-aþi întâlnit faþã cã-
tre faþã dupã atâta vreme. Sunt patru ani ºi mai bine de când
i s-au legat aripioarele. A plâns cerul sub apãsarea acestei
clipe, a plâns cerul de mila lui ºi de mila voastrã, dar întrista-
rea lui ºi a voastrã se va preface în bucurie ºi în slavã, fiilor.
Femeia când e sã nascã o apucã durerile, dar dupã ce naºte
uitã cât a durut-o, uitã, de bucuria pentru cel nãscut. 

Vã mulþumesc, fiilor, cã M-aþi ascultat ºi aþi fost în du-
hul rãbdãrii ºi n-aþi scos cuvânt de durere, aºa cum Eu n-am
zis nimic în chinurile crucii. Îi voi scrie pe toþi arhiereii care
l-au îndemnat pe el sã vinã sã loveascã în voi, ºi nu voi uita
fapta lor dacã nu vor veni spre pocãinþã. 

A fost la poarta grãdinii Mele un arhiereu care v-a spus
cã va veni arhiereul Meu sã ia de peste grãdiniþa Mea numele
Meu. Acela l-a îndemnat sã vinã, ºi a lucrat necredinþã ºi gând
rãu peste grãdiniþa Mea, ºi a lucrat printre arhierei gândul lui
cel rãu. ªi mai este unul între ei, care grãieºte cuvinte josnice
peste arhiereul Meu, cuvinte nedrese, cuvinte de torturã sufle-
teascã, iar alþii dintre ei grãiesc cu ºiretenie, cã mulþi din ei se
tem de lumina care le descoperã faptele lor rele. Îi voi scrie
pe fiecare în cartea Mea, cãci cartea Mea din vremea aceasta,
se întocmeºte. Scrieþi, fiilor, scrieþi acestea în carte spre po-
menire, cãci aºa îi spuneam ºi lui Moise când întocmea cartea
lui Israel spre pomenirea faptelor. 

Nu vã întristaþi pentru arhiereul Meu. El va fi ridicat de
Mine spre slavã ºi va uita durerea ºi îl veþi primi cu braþe de
flori aºa cum l-aþi primit acum, cãci cuvântul prin care Eu
v-am vestit venirea lui la voi, s-a împlinit. Eu am fãcut semne
cereºti pentru ca sã încurc aducerea lui spre voi, cã Mã durea
ºi Mã doare fapta care a fost pus s-o facã. V-am înºtiinþat cã
va fi adus la voi ºi v-am spus cã voi lucra sã-i împiedic, ºi a
lucrat Ilie proorocul Meu mânie peste pãmânt ºi am îndurerat
pe oameni, dar arhiereii cei necredincioºi nu s-au pocãit de
necredinþa lor ca sã nu-l mai forþeze pe arhiereul Meu sã lo-
veascã în locul slavei cuvântului Meu. Dar n-a lovit, cãci
aceastã grãdiniþã este sfinþitã de cuvântul Meu, nu de el. El a
fost martorul Meu ºi atât. El a mãrturisit locul slavei cuvântu-
lui Meu, cãci l-am fãcut uns al Meu ºi mãrturisitor, ºi nimeni
nu poate strica ce am fãcut Eu prin el. Nu el a fãcut, ci Eu am
fãcut prin el, ºi el M-a ascultat cu credinþã ºi cu dragoste. 

Nu vã întristaþi, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu.
Fiilor, nimeni nu poate lua de la voi ce aveþi de la Mine. Nu
vã îndureraþi pentru cel uns de Mine, pentru arhiereul Meu nu
vã întristaþi. El va veni la voi ºi va fi iar cu voi ºi vã va iubi
ºi vã va mângâia. Amin, amin, amin. 

Voi ridica din mijlocul poporului român un neam drept
ºi credincios ºi cu inima curatã ºi îl voi insufla de la Duhul
Sfânt ca sã cunoascã slava cuvântului Meu ºi împlinirile lui.
ªi se va ivi din mijlocul României cer nou ºi pãmânt nou, în
care va locui dreptatea ºi pacea, ºi aceastã minune va cuprin-

de în ea pe toþi cei curaþi cu inima, ºi se va ridica atunci cel ce
este de la Mine arhiereu, ºi va uita durerea ºi va mãrturisi ade-
vãrul cuvântului Meu. ªi mulþi din cei ce l-au osândit pentru
fapta credinþei lui, se vor bate cu pumnul în piept ºi vor alerga
la el ca sã mijloceascã la Mine pentru ei, cã Eu numai binele
Meu l-am hãrãzit peste oameni, dar oamenii n-au cunoscut
faþa binelui ºi au zis cã este rãul ºi au fugit de binele Meu. 

Iatã, fiilor, Ilie proorocul suspinã cu ochii ºi cu duhul,
cãci el este trup în cele cereºti, fiindcã n-a murit cu trupul, ºi
a rãmas cu trupul ca sã poatã lucra pentru pregãtirea slavei
zilei Mele în care voi veni vãzut din cer pe pãmânt. Ilie, proo-
rocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce s-au abãtut
peste grãdiniþa Mea, ºi se roagã la Mine sã Mã ating cu cer-
tare de pãmântul român din pricina necredincioºilor care se
luptã cu grãdiniþa Mea ºi cu fiii ei ºi cu poporul Meu creºtin
din România, cãci necredincioºii ºi fapta necredinþei lor aduc
mânia Mea peste pãmântul român. 

Eu am mers cu voi, fii ai grãdiniþei Mele, ºi am luat
nodul cel încurcat de peste România ºi am binecuvântat nea-
mul român ca sã fie neam ales între neamuri, iar mai-marii
bisericii se ridicã cu necredinþã împotriva faptelor Mele cele
cereºti. Oamenii nu împlinesc cuvintele proorocilor, dar le
împlinesc Eu, aºa cum împlinesc rugãciunea proorocului Ilie
care-Mi gãteºte calea ºi îi face pe oameni sã creadã în minu-
nea cuvântului Meu din vremea aceasta. Amin. 

Fiilor, fiilor, este scris în Scripturi cã în vremea în care
trãiþi voi, vine cuvântul Meu peste pãmânt. Sã se întrebe cei
mari de pe pãmânt, aºa cum se întrebau cei din vremea naºte-
rii Mele ºi ziceau: «Unde este sã Se nascã Hristos? Ce este
scris în Scripturi ºi în prooroci?». Iar arhiereii ºi cãrturarii
rãspundeau de Betleemul Iudeii, din care va ieºi Povãþuitorul
lui Israel, ºi de bine ce au aflat s-au sculat împotriva planului
lui Dumnezeu ca ºi azi, fiilor, cãci þara strãlucirilor despre
care a scris Daniel proorocul este þara românã, ºi în mijlocul
ei curge din cer izvorul cuvântului Meu despre care scrie în
prooroci, ºi iatã, Eu Însumi pãstoresc, ºi pãstorii de pe pãmânt
nu cunosc tainele Scripturilor. 

Eu sunt sfinþenia grãdiniþei cuvântului Meu ºi nimeni
nu i-o poate desfiinþa, ºi nimeni n-o poate ridica de pe ea. Ar-
hiereul Meu a sfinþit cu cuvântul lui pentru cã aºa am cerut Eu.
Nu el a sfinþit, ci Eu am sfinþit prin el, ºi ceea ce am fãcut Eu,
el nu poate strica, dar el este sub stãpânire ºi nu are voia lui ºi
este împins, ºi el rabdã, ºi rãbdarea lui va câºtiga mulþime de
suflete pentru împãrãþia Mea cea curatã ºi fãrã de patã. 

Plâng proorocii ºi sfinþii ºi Mã roagã sã Mã ating de cei
necredincioºi. Eu pentru iubirea de oameni M-am lãsat sã fiu
batjocorit. Eu iubesc pe oameni, dar proorocii ºi sfinþii Mã
iubesc pe Mine ºi vor sã le fac dreptate pentru credinþa lor ºi
a celor de azi care cred aºteptând împãrãþia cerurilor. 

Fiilor, fiilor, proorocul Ilie nu stã din rugãciune ºi din
lucrare ºi Îmi zice: 

– DD oamne, Tu eºti Cel ce ai spus cã mã vei tri-
mite sã-Þi pregãtesc cãrarea celei de a

doua veniri a Ta, ºi eu trebuie sã împlinesc cuvântul Tãu. Oa-
menii n-au voit sã creadã în prooroci, dar eu mã grãbesc,
Doamne, cã a venit ziua Ta. Nu plânge, Doamne! Lasã-i pe
cei necredincioºi sã plângã, cã ei nu plâng. Cei slabi ºi mici
plâng, dar ºi Tu plângi. Lasã-mã sã tãmãduiesc oamenii de
necredinþã, cãci Tu ai spus cã eu Îþi voi gãti calea. Amin. 

– OO,poporul Meu, toþi proorocii plâng cu Ilie
proorocul venirii Mele, cãci el merge îna-

intea Mea. O, poporul Meu, nu plânge! Bucurã-te, fiule! Eu
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te ocrotesc, cãci îngerii Mei te-au însemnat cu semnul Meu.
Nu plânge, poporul Meu! Eu ocrotesc pe arhiereul Meu pânã
la ziua bucuriei celei mari. 

Fiilor din grãdinã, însemnaþi aceastã zi în cartea Mea
spre mãrturie, cãci întristarea voastrã ºi a Mea vã va aduce
bucurie, ºi bucuria nimeni nu o va lua de la voi. Amin, amin,
amin. 

25 iulie/7 august 1997

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

Plânge cerul peste pãmânt pentru fapta tâlhãreascã a arhiereilor
lumii. Sfânta Virginia trâmbiþeazã peste oameni trezirea la adevãr 

ºi la înviere. Domnul Îºi mângâie ucenicii. 

EE u folosesc cãrarea ta cãtre Israel, Verginico. Vin
pe firul cãrþii tale, vin cu tine, tatã. Venim cu

sfinþii ºi cu proorocii, venim la poporul cel mic. Venim cu
grabã sã-l mângâiem în dureri, cã el poartã durerea cerului,
Verginico. Venim cu toþi sfinþii, venim cu toate puterile ce-
reºti, cã nu mai e de stat în cer, ºi trebuie sã coborâm pe pã-
mânt ca sã fim mereu cu poporul cel sfânt ºi sã strigãm din
mijlocul lui la oamenii credincioºi ºi la cei necredincioºi, ca
sã audã oamenii cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cel de jale.
Amin. 

– OO,Doamne, trâmbiþa Ta Te însoþeºte în cobo-
rârea Ta cu sfinþii ºi voi trâmbiþa a jale ca

sã-i fac pe oameni sã se pocãiascã de necredinþã, cãci Ilie
proorocul Te iubeºte, iar eu la fel Te iubesc, ºi Îþi ºterg plânsul
ºi strig la oameni sã gãteascã ziua milostivirii Tale. Ilie proo-
rocul Tãu bate pãmântul cu plãgi, aºa cum scrie despre el în
Scripturi, cãci el este trup ºi duh, ºi merge fãrã de timp ºi fãrã
de cale peste tot, ºi se grãbeºte cu lucrarea lui de pregãtire a
venirii Tale. 

Aºeazã-Te în cuvânt peste Israel, Doamne, iar eu ºi cu
sfinþii vom fi în cuvântul Tãu. Mucenicul Pantelimon serbea-
zã ziua lui cu durere, ziua lui de sobor, ziua când s-a unit cu
Tine ºi cu cerul, Doamne. El a urât pe cele pãmânteºti ºi le-a
iubit pe cele cereºti ºi a fãcut semne cereºti în numele Tãu, iar
oamenii cei necredincioºi i-au tãiat capul pentru credinþa lui.
Dar el este viu, ºi toþi sfinþii Tãi sunt vii în vecii vecilor dupã
cum este cuvântul Tãu pentru cei credincioºi Þie. 

Nu mai plânge, Doamne, cã toþi sfinþii Îþi dau mângâ-
ierea, toþi sfinþii Îþi mângâie poporul Tãu ºi îl întãresc ca sã
poatã cu Tine cel mic al Tãu din vremea aceasta, ºi va putea,
cãci Tu eºti Domnul ºi eºti Biruitorul. Amin. 

– OO,Verginico, o, trâmbiþa Mea, venim în car-
tea ta, venim în cartea Mea ºi însemnãm

cuvântul vieþii pe pãmânt, ºi cuvântul Meu are putere sã se
împlineascã. Amin, amin, amin. 

*
VVVV in cu împlinirile cuvântului Meu. Amin. Vin la

tine, poporul Meu, cã am fãcut din tine împli-
nirea Scripturilor Mele cele pentru venirea Mea între oameni.
Vin cuvânt deasupra grãdiniþei Mele, vin, iubitul Meu popor,
vin la tine, cã tu eºti nãdejdea Mea, tu eºti rodul Scripturilor
Mele cele pentru venirea Mea. Vin la tine ca sã poatã auzi oa-
menii cuvântul Meu de jale, ºi voi veni curând cu cuvântul
Meu cel pentru oamenii de la cârma României, cãci þara Mea
de nuntã este lovitã de plãgile necredinþei din ea. Dar acum
vin ºi te mângâi pe tine, popor iubit, te mângâi cu sãrbãtoare

de sfinþi. Cu duh de sãrbãtoare cobor la tine, cã ºi durerea e
tot sãrbãtoare, ºi încã ce sãrbãtoare! Fiii durerii sunt fericiþii
Mei, iar fiii bucuriilor ºi ai îmbuibãrii sunt fii rãtãciþi de Tatãl,
fii care-ºi cheltuie viaþa în necredinþã ºi în desfrâu, dar dure-
rea ta e aur, poporul Meu, cãci cei fãrã durere nu-L cautã pe
Dumnezeu. 

Fiilor unºi în grãdiniþa cuvântului Meu, ridicaþi mâ-
nuþele ºi rugaþi-vã sã am milã de oameni, cã proorocii ºi
sfinþii Mei se roagã Mie sã curãþ pãmântul de necredinþã ºi de
fãrãdelege, cã a venit ziua Mea, ºi cuvântul Meu se face fap-
tã cereascã pe pãmânt. Cereþi sã se îmblânzeascã mânia Mea,
care curge de la sine pentru faptele necredincioºilor care aduc
ºi peste cei firavi dureri ºi lipsuri ºi lacrimi ºi jale. Cereþi sã
se adune norii ºi sã se tragã în cãmãrile lor ºi sã dea loc
seninului, cã e jale pe pãmânt, ºi au rãmas oamenii fãrã hranã,
fãrã adãpost ºi fãrã mângâiere, fiilor. 

Oamenii bisericii s-au spãlat pe mâini, zic ei, de cu-
vântul Meu care vine din cer pe pãmânt, dar cuvântul Meu
grãieºte împotriva lor ºi spune cã din pricina necredinþei lor
în cuvântul Meu, s-a îndreptat mânia Mea peste România,
cãci cum au pus ei la cale sã vinã sã se spele pe mâini de taina
grãdiniþei Mele, Eu Mi-am pregãtit jalea ºi am rostit cuvânt
împotriva faptei lor cea ascunsã, cãci pe ascuns au venit, ca
sã nu se afle ce fac ei ºi ca sã poatã face ce-ºi puseserã de
gând, ºi au lucrat hoþeºte peste arhiereul Meu, dar Eu sunt
Domnul, ºi Mi-am aºezat poporul sã iasã în întâmpinarea fap-
tei lor cea ascunsã. 

O, fiilor, v-am spus din vreme cã vã voi anunþa clipa
când veþi sta în faþa arhiereilor ºi a preoþilor. Am dat ploaie
deasã ca sã-i opresc sã vinã, ca sã nu am Eu vinã cã n-am lu-
crat sã-i opresc, ºi v-am îndemnat ºi pe voi sã intraþi de ploa-
ie, cã sosise timpul sã vinã ei. Au venit hoþeºte, iar pe arhie-
reul Meu l-au adus ca pe un condamnat, ca pe un supus, în-
demnându-l sã rosteascã cuvântul pentru care a fost adus, ºi
cu grabã sã plece ca sã nu grãiascã nimic cu voi. Inima lui era
plinã de durere. Cu durere a venit, cu durere a plecat, dar Eu
îi voi plãti rãbdarea lui ºi ascultarea lui, cãci ascultarea se
plãteºte cu mãrire cereascã, fiilor. Dar iatã, cerul plânge, cerul
s-a întristat, s-a înnegurit, ºi ploaia curge ºi s-a umplut pã-
mântul de ape ºi plâng oamenii, fiilor, ºi le voi spune oame-
nilor pentru ce a venit mânia Mea peste pãmânt. Cereþi, fiilor,
rugaþi-vã ºi voi sã se îmblânzeascã mânia Mea, cã sfinþii se
roagã la Mine sã Mã ating de necredinþa de pe pãmânt.
Rugaþi-vã ºi voi, rugaþi pe sfinþi sã aibã grijã în numele Meu
de cei necãjiþi, de cei firavi, ºi de voi, fiilor, cãci voi staþi în
numele Meu înaintea oamenilor ºi suspinaþi cu Mine pentru
oameni. 

O, fiilor, voi pregãti o zi de milostivire, o zi de cre-
dinþã, ºi lucrez cu certare ca sã înþeleagã oamenii cã nu numai
cu pâine se pot hrãni, ci ºi cu cuvântul Meu care vine din cer
pe pãmânt. Cuvântul Meu face sã creascã rodul pentru pâine.
Cuvântul Meu face sã nu rodeascã rodul pâinii. Cuvântul
Meu deschide ºi închide rodul milostivirii Mele. 

Ilie, proorocul Meu, are putere în rugãciunea lui ºi
nu-i pot birui strigarea ºi nu Mã pot întoarce de la el, cãci
râvna lui pentru Mine Mã apleacã sã împlinesc strigarea lui. 

Mucenicul Pantelimon se roagã din ceata mucenicilor
ºi Îmi spune: 

– DDDD oamne, Doamne, ascultã astãzi ruga mea,
cã necredincioºii mi-au tãiat capul pe

care-l ridicam spre Tine ca sã-mi dai credinþã ºi sã fac cu ea
semne pentru ca sã se boteze pãgânii în numele Tãu ºi sã se
facã ºi ei creºtini. Ascultã-mi ruga ºi biruieºte necredinþa, cã
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noi, mucenicii, ne-am vãrsat sângele pentru credinþa în Tine,
Doamne, ºi stãm la temelia bisericii Tale ca sã-Þi poþi zidi pe
temelie fiii. Biserica de azi nu mai calcã a bisericã, ºi stãpâ-
neºte peste via Ta cu înºelãciune, Doamne. Nu mai fac voia
Ta oamenii bisericii, ºi pentru fãrãdelegile lor se revarsã mâ-
nia Ta peste fiii neascultãrii. Fã dreptate sfinþilor Tãi, Doam-
ne. Fã-le ºi celor de pe pãmânt care aºteaptã sã vii cu plata
rãbdãrii lor, cu plata credinþei lor, cã e mare nelegiuirea pe
pãmânt, ºi se ridicã împotriva Ta cei nelegiuiþi. Se bucurã cei
fãrã de lege, dar adu, Doamne, bucuria Ta peste cei ce Te aº-
teaptã sã-i izbãveºti de cei ce stau peste ei în numele Tãu, zic
ei. Ajutã-l pe poporul Tãu cel sfânt de pe pãmânt sã Te dea
oamenilor cuvânt ºi sã-i trezeascã pe oameni din nepãsare, cã
a venit vremea vegherii, fiindcã Tu vii curând; curând vii, ºi
îi prinzi pe neºtire pe cei necredincioºi care Þi-au luat averea.
Dar i-ai ºi prins, ºi ei se ascund în peºteri ºi în stânci, dupã
cum este scris, se ascund în ascunzãtorile lor, dar Tu eºti Cel
ce treci prin zid, ºi zidul necredinþei nu-i poate ascunde pe cei
ce se ascund de cuvântul Tãu. 

În mine se roagã toþi mucenicii Tãi, cãci din cer ºi de
pe pãmânt duhul ºi mireasa Ta zic: „Vino! Vino, Doamne, ºi
Îþi împlineºte fãgãduinþele, pentru mângâierea sfinþilor
Tãi!“. Amin. 

– OOOO,sfinþii Mei cei din cer, mare este jalea
voastrã pentru grãdiniþa Mea din România,

cãci voi aºteptaþi potrivit fãgãduinþelor Mele cer nou ºi pã-
mânt nou, locuinþã a dreptãþii, dar oamenii bisericii de pe pã-
mânt Ne stau împotrivã, cã ei s-au învãþat cu cele vechi ºi nu
vor sã dea pasãrea din mânã pentru cea de pe rãmuricã de
pom, nu vor sã dea duhul lumii pentru Duhul Sfânt. Dar Eu
sunt Domnul, ºi voi face judecatã pentru cei ce aºteaptã cerul
cel nou ºi pãmântul cel nou. Amin. 

Iatã, vin la tine, poporul Meu, ca sã poatã auzi oamenii
cuvântul Meu de jale, ºi cuvântul de jale al sfinþilor. 

Plâng sfinþii la Mine pentru tine, grãdiniþa Mea, cã tu
eºti nãdejdea cerului pentru ca sã vin Eu pe pãmânt, cã nimeni
pe pãmânt nu Mã mai aºteaptã sã vin. Nimeni nu mai zice:
„Vino, Doamne!“, cã nimeni nu mai are hainã de mireasã ca
sã zicã: „Vino, Doamne!“. Numai tu, poporul Meu, stai îmbrã-
cat mireasã înaintea Mea. Stai ºi vegheazã ºi nu te teme de cei
necredincioºi, cã Eu le voi da orbire aºa cum am dat po-
poarelor vrãjmaºe care cãutau viaþa lui Elisei proorocul Meu,
ucenicul lui Ilie proorocul. ªi se vor lovi unii pe alþii cei ne-
credincioºi, ºi cuvântul Meu va pãstori peste pãmânt, ºi tu vei
fi slava Mea, poporul Meu, cã tu eºti mic, dar slava Mea peste
tine este mare ºi se face cuvânt ºi se face faptã ºi se face
bucurie pentru tine ºi pentru cei mulþi care iau din râul cuvân-
tului Meu ºi aºteaptã împãrãþia Mea, care vine cu Mine. Tu eºti
însemnat de îngeri cu pecetea Mea cea vie ºi eºti ocrotit cã eºti
în planul Meu cel pentru împlinirea Scripturilor venirii Mele
cea de a doua. Tu eºti izbãvire pentru mulþi, dar pentru cei ce
te hulesc ºi îþi pun nume rãu, Eu slobozesc mânia Mea ºi le voi
da semne rostite prin cuvântul Meu. Amin. 

Din toate laturile te ocrotesc ºi te binecuvintez, grãdi-
niþa Mea. Amin, amin zic vouã, fiilor din grãdinã. Amin, amin
zic þie, grãdiniþa Mea: nu se poate lua de peste tine ceea ce Eu
am aºezat în tine, grãdiniþa Mea. Întãresc cele aºezate în tine
ca sã fie pe veci neclãtinate, iar cei ce s-au lovit în tine vor
face rãni, ca sã înþeleagã cã tu eºti de la Mine aºezatã în mij-
locul oamenilor spre izbãvirea ºi spre viaþa veºnicã a celor ce
cred în Mine Cel ce Mã fac cuvânt peste tine, grãdiniþa Mea
cea binecuvântatã prin cuvântul Meu cel sfânt. Amin, amin,
amin. 

Trec cuvânt în cartea lui Verginica. Ea sunã din Mine
peste pãmânt ca un strãjer care anunþã cele ce vin peste pã-
mânt, sunã ca sã îndemne oamenii la pocãinþã, sunã venirea
Mirelui, sunã venirea Mea. Amin, amin, amin. 

*
EE u sunt cuvântul proorocilor Mei, iar cei ce sunt

ai Mei sunt vii în vecii vecilor, dar greu mai în-
þeleg oamenii lucrãrile Mele ºi ale sfinþilor Mei. Greu mai în-
þeleg oamenii cele ce nu se vãd, care sunt cele mai adevãrate
adevãruri. Greu mai înþeleg oamenii cuvântul Meu ºi cuvân-
tul sfinþilor Mei care grãiesc cu Mine neîncetat în cer ºi pe
pãmânt. 

Oamenii nu mai cunosc adevãrul cel care rãmâne în
veac. Nu mai au oamenii înþelepciune, poporul Meu, ºi de
aceea te iubeºte cerul pe tine, popor al înþelepciunii Mele, po-
por al credinþei. Bogãþiile vremelnice sunt cele mai adevãrate
lucruri pentru oameni, ºi aceasta este înþelepciunea cu care
rãmân oamenii. 

Fiilor, fiilor, voi sunteþi niºte copilaºi aºa de plãcuþi,
tatã, ºi mulþi din cei cu inima curatã ºi cu credinþã în Dumne-
zeu vã iubesc pe voi. Cei vremelnici nu vã iubesc, fiilor, cã
aceºtia nu se pot dezlipi de vremelnicie ºi se tem de învã-
þãtura Mea care vine la voi. 

O, copilaºi plãcuþi ºi scumpi, voi v-aþi lepãdat de mult
de bogãþiile pãmânteºti, dar oamenii nu ºtiu. Ei zic cã voi
sunteþi bogaþi. Sunteþi, dar nu de bogãþii pãmânteºti, cã dacã
aþi avea bogãþii vremelnice aþi fi ºi voi sãraci ca ºi cei ce au
bogãþii pãmânteºti. Bogãþia voastrã e inima pe care o aveþi
plinã de Dumnezeu, cãci Eu v-am cules din lume ºi v-am dat
pe Duhul Sfânt, Care Mã iubeºte din voi zicând: „Doamne,
Doamne, ce sã fac sã am viaþã veºnicã? Doamne, Doamne,
cum sã mã port, cum sã trãiesc mai frumos ºi mai sfânt înain-
tea Ta ca sã-Þi vindec ranele ºi lacrimile pe care Þi le-am
fãcut cu multele mele greºale, cu multele mele beteºuguri?“.
Fiilor, fiilor, Duhul Se roagã în voi, Duhul Sfânt Mã iubeºte
din voi, ºi Eu am popor sfânt, am ºi în cer, am ºi pe pãmânt,
ºi oamenii sunt prinºi cu cele vãzute ºi nu înþeleg cã adevãrul
rãmâne veºnic cu fiii lui. 

O, Verginico, sã facem lumea sã creadã în lucrarea
sfinþilor, în lucrarea cea din vremea aceasta a sfinþilor cu care
Eu vin pe pãmânt. Vin cu zeci de mii de sfinþi pe pãmânt ca
sã fie cerul cu pãmântul. O, trâmbiþa Mea, trâmbiþeazã peste
oameni, dã-le de veste oamenilor, sunã din cer ca sã audã oa-
menii pe pãmânt cã vin. Amin. 

– EE u sunt trâmbiþa Ta, Doamne. Eu sunt trâm-
biþa care sunã din cer peste pãmânt dupã

cum este scris în Scriptura care spune: «Însuºi Domnul, la
glasul arhanghelului ºi întru trâmbiþa lui Dumnezeu Se va
coborî din cer ºi sfinþii vor învia, iar cei vii vor fi rãpiþi cu
Domnul ca sã fie cu El». Cei vii care Te iubesc, Te vor întâm-
pina cu credinþã, Doamne, iar cei necredincioºi nu vor avea
parte sã Te vadã, cãci cei necredincioºi iubesc slava oameni-
lor ºi a celor vremelnice ale lor. 

O, oamenilor, sunã trâmbiþa cea din cer peste voi ca sã
vã înveþe sã iubiþi învierea. Glasul Domnului a grãit de atâtea
ori peste pãmânt! O, oamenilor, adevãrul nu este ceea ce se
vede aºa cum sunteþi învãþaþi sã credeþi despre adevãr. Adevã-
rul este ceea ce nu se vede, este ceea ce nu moare niciodatã,
cãci este veºnic. 

O, oamenilor, oare, ce cãutaþi voi? De mii de ani cãu-
taþi adevãrul ºi nu ºtiþi sã-l cãutaþi. El nu se vede; el este înã-
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untrul vostru, ºi nu ºtiþi sã-l gãsiþi. El se lasã gãsit de cei ce
nu-l ispitesc prin cele ce se vãd, cãci adevãrul nu stã în cele
ce se vãd. Adevãrul este împãrãþia lui Dumnezeu. N-o cãutaþi
în cele ce se vãd. Cãutaþi-o înãuntrul vostru. Vouã vi se pare
cã-L cãutaþi pe Dumnezeu dar nu-L gãsiþi, cãci una este sã vi
se parã cã-L aveþi, ºi alta este sã-L aveþi. Împãrãþia lui Dum-
nezeu este în voi, ºi voi umblaþi dupã ea pe drumuri, pe ape,
prin vãzduh, prin adâncul pãmântului ºi n-o gãsiþi, cãci ea nu
poate fi gãsitã în cele din afara voastrã. Strigã Domnul la voi
din cer ºi de pe pãmânt ca sã trezeascã în voi frica ºi veghea
ºi dragostea ºi învierea. Vine mânia lui Dumnezeu peste voi,
ca sã vã deprindã cu frica de Dumnezeu. El intrã în om, cã
acesta e locul Domnului ºi împãrãþia Domnului; intrã ºi strigã
la om ºi strigã la oameni, ºi voi Îl cãutaþi între ziduri. El din
om vorbeºte cu omul, nu din zid, nu dintre ziduri. El a vorbit
omului ºi din animale când omul n-a crezut altfel. Am fãcut
din animale cuvântul Meu, am fãcut glas de strigare prin gura
animalelor, ca sã-i fac pe oameni sã înþeleagã, zice Domnul
vouã, oamenilor. 

O, Doamne, Tu eºti glasul Cel Care grãieºti prin sfinþii
Tãi. Cei de demult ºtiau sã creadã în faptele Tale, dar cei de
azi au uitat cum s-au scris Scripturile, ºi oamenii zic cã ei
cred Scripturile. 

O, oamenilor, dacã ziceþi cã sunteþi credincioºi în cele
din Scripturi, aºa ºi azi lucreazã Domnul faptele Sale peste
oameni, cã azi Domnul, Cel ce a înviat, lucreazã de lângã
Tatãl cu cuvântul. Glasul Domnului Cel înviat a grãit cu Saul
din Tars, a grãit cu Anania cel din Damasc, a grãit din om
pentru om. O, oamenilor, dacã nu credeþi în glasul cel de azi
al Domnului, cum de credeþi în Scripturi? Aºezaþi frica de
Dumnezeu în voi, cãci ea este cea care vã ajutã sã-L gãsiþi pe
Dumnezeu înãuntrul vostru. Strigã Domnul la voi prin pedep-
se ºi prin semne din cer peste pãmânt, ºi învãþãtorii voºtri nu
vã învaþã sã aºezaþi în voi frica de Dumnezeu care vã scapã
de pãcate. Strigã trâmbiþa lui Dumnezeu la voi: iubiþi frica de
Dumnezeu, iubiþi dragostea Domnului ºi învãþãtura Domnu-
lui ºi sfinþenia, cãci cel ce are fricã de Dumnezeu îºi lucreazã
sfinþenia, care zideºte în om împãrãþia lui Dumnezeu. Amin. 

O, fiilor, o, fiilor din poporul Domnului, am grãit prin
cartea mea oamenilor, cãci glasul Domnului este glasul sfin-
þilor Lui, cã mare eºti, Doamne, ºi minunat eºti întru sfinþii
Tãi. Amin, amin, amin. 

– OO,trâmbiþa Mea, sunã! Sunã ºi dã mereu de
ºtire peste pãmânt cã vin. Eu sunt Cel ce

sun în trâmbiþã, ºi ea se aude sunând. Amin. 
O, fiilor, o, copilaºi care Mã faceþi cuvânt pe pãmânt,

voi sunteþi niºte copilaºi aºa de plãcuþi, tatã, iar cei curaþi cu
inima Mã vãd pe Mine în voi ºi umblã dupã voi ca sã ia de la
Mine. O, iubiþii Mei cei mici, oamenii se pregãtesc mereu
pentru moarte, nu pentru înviere. Oamenii cred în moarte, nu
cred în înviere, cã dacã ar crede în înviere, s-ar pregãti pentru
înviere, fiilor, nu pentru moarte. Oamenii nu aºteaptã învierea
ºi nu se pregãtesc pentru înviere, nu se pregãtesc pentru ca sã
pot Eu sã vin sã le dau învierea. Strig la oameni în graiul Meu
cu voi. Eu sunt un Dumnezeu mare ºi bun. Sunt atât de mare
încât sã încap în toate fiinþele de pe pãmânt, ºi Mã micºorez
atât de mult încât sã pot fi cuprins de un singur suflet, sã
încap într-unul singur. 

Cheamã-Mã, poporul Meu, cheamã-Mã, cã Mi-e dor sã
vin sã fiu cu oamenii pe pãmânt. Cheamã-Mã! Eu nu te voi
lãsa sã aºtepþi. Cel Care aºteaptã sunt Eu. Înmulþeºte-þi mereu
dragostea, aºa cum Eu înmulþesc cuvântul învãþãturii Mele

peste tine ca sã te fac popor sfânt, sã fii copil sfânt, fiule aº-
teptat. Înmulþeºte-þi sfinþenia, copile sfânt, cãci scris este:
«Cel ce este sfânt, sã se sfinþeascã încã». Înmulþeºte-Mã pe
Mine în tine. Întinde-Mi locul Meu din tine, ca sã fiu Împãrat
mare în împãrãþia Mea cea dinãuntrul tãu. Tu sã nu Mã cauþi
pe drumuri ºi pe poteci omeneºti, cãci Eu sunt înãuntrul tãu,
copile sfânt. Amin, amin, amin. 

Nu vã supãraþi, fiilor, cã nu vã iubesc oamenii slavei
deºarte, cãci scris este: «Vai vouã dacã v-ar iubi lumea cea
deºartã ºi oamenii ei, aºa cum iubeºte ea pe proorocii ei cei
mincinoºi!». Nu vã supãraþi cã nu vã iubesc oamenii bisericii,
cãci ei acum s-au sculat mai rãu împotriva creºtinilor buni,
mai rãu ca în anii de dinainte când creºtinii erau daþi în jude-
cata cezarului de cãtre pãstorii lor. Oamenii bisericii nu ºtiu
sã creadã în Dumnezeu. Ei n-au fricã de Dumnezeu, care sã-i
facã sã creadã. Ei sunt ai slavei pãmânteºti ºi omeneºti, ºi se
aºeazã unul pe altul peste turmã ºi nu se mai fac azi slujitori
ai Domnului prin chemare cereascã. Ei zic: „Pãrutu-s-a nouã
ºi Duhului Sfânt“, dar aceasta o spun în bãtaie de joc, cã ei se
aleg unii pe alþii ºi apasã mulþimile neajutorate ºi nimeni nu
mai ºtie sã aibã fricã de Dumnezeu. Dar voi fiþi cu nãdejde,
fiilor, cã voi sunteþi nãdejdea Mea ºi vã apãr ºi vã binecuvin-
tez cu darurile Mele cele pline de mângâiere ºi nimeni nu va
putea lua de la voi mângâierile Mele. 

O, greu mai înþeleg oamenii cele ce nu se vãd. Ei nã-
dãjduiesc numai în cele ce se vãd în lume, ºi sunt de plâns oa-
menii ºi n-au în ei împãrãþia cerurilor ºi nu aºteaptã învierea
ca sã fie pregãtiþi pentru înviere. O, fericiþi cei vii prin în-
viere, cã moartea n-are putere peste ei. Fericiþi cei înviaþi prin
învierea Mea. Fericiþi cei credincioºi ºi curaþi cu inima ºi cu
duhul; fericiþi, fiilor. O, tatã, fericiþi cei ce plâng, cã a lor este
mângâierea ºi nãdejdea fãgãduinþelor Mele pe care le-am pre-
gãtit celor ce Mã iubesc. 

Voi, fiilor scumpi, sã nu plângeþi cu disperare. Voi sã
plângeþi cu mângâiere. Eu sunt cu voi. Nu plângeþi. Eu sunt
Cel ce plâng în voi când plângeþi ºi fericite sunt lacrimile
Mele în voi. Nu plângeþi când lumea cea deºartã vã urãºte. Eu
sunt cu voi ºi vã iubesc ºi vã mângâi ºi vã ocrotesc ºi îi sme-
resc pe cei ce nu vã cunosc pe voi cã sunteþi fiii Mei cei plã-
cuþi ºi cei scumpi. Nu plângeþi când oamenii slavei deºarte zic
cã nu Mã aveþi pe Mine ºi cã aveþi pe cel rãu. Aºa ziceau ºi
de Mine, fiilor scumpi. Nu plângeþi. Voi semãnaþi cu Mine.
Nu plângeþi când oamenii slavei deºarte vã ocolesc ºi vã pun
nume rãu cã umblaþi cu Mine. Nu plângeþi, fiilor. Orice uce-
nic este ca învãþãtorul sãu. Cei iubiþi de lume nu sunt ai Mei,
ºi sunt ai lumii, dar Eu vã am pe voi popor al Meu, ºi nu este
popor mai mare ºi mai slãvit între popoare, fiilor. Poporul
Meu tu eºti, cãci Eu te-am nãscut din cuvântul Meu, ºi eºti. 

Bucurã-te, poporul Meu, cã ai pe Dumnezeul Cel ade-
vãrat Domn al tãu, ºi eºti fiu de Împãrat. Ridicã-te ºi prinde
nãdejde, fiule, ºi mergi din munte în vale ºi din vale în munte
cu vestea împãrãþiei cerurilor, care vine cu Mine. Amin, amin,
amin. 

27 iulie/9 august 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Domnul Îºi îndeamnã trâmbiþa sã mângâie pe poporul îndurerat;
ea îºi învaþã ucenicii la mãsura cea bunã pentru lucrul bisericesc, 

ºi la lucrare de Duh Sfânt. 

CCCC obor cu pacea Mea, cobor în tine, grãdiniþa Mea.
Cobor cu Verginica la voi, fiilor unºi din grãdi-
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nã. Duhul Sfânt Mângâietorul nu Se desparte de voi, mãi co-
pilaºi. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, întã-
resc peste voi pacea Duhului Sfânt, ºi mereu o voi întãri, ca
sã puteþi face voi voia Mea ºi sã staþi întru întâmpinarea Mea
mereu, mereu, fiilor scumpi. Amin. 

O, mãi Verginico, întãreºte-þi copilaºii pe care-i iubeºti,
întãreºte pacea din ei, pacea Duhului Sfânt, ºi spune-le despre
împãrãþia Mea, care se va lãsa descoperitã în curând cu toatã
slava Mea, cu slava împãrãþiei Mele. Amin. 

– ÎÎÎÎ mpãrãþia Ta, Doamne, aceasta este lucrarea
pe care Tu o lucrezi, cã Tu altã lucrare nu lu-

crezi. Slavã Þie, Domnul meu, cã mã aºezi în cuvânt sã-mi
mângâi fiii din grãdinã! 

O, fiilor, bucuraþi-vã, mãmicã, întru taina împãrãþiei
cerurilor, cã mare este taina cea purtatã de voi, ºi nu se suie
la mintea omului bucuria acestei taine care vã va umple în
curând de pace ºi de liniºte cereascã pe pãmânt. Luaþi pacea
Domnului ºi puneþi-o mereu peste voi ºi mângâiaþi-vã cu ea
în toate durerile inimioarelor voastre, cãci raiul se întocmeºte
pentru voi, ºi tot ce este al vostru este cuprins de raiul care
este ºi va sã se arate peste pãmânt. Taina aceasta mare este,
fiilor, mare ºi de nepãtruns de ochii trupului, dar inimioara
trupului, deºi este mititicã ºi nevãzutã de ochii trupului, poate
cuprinde taina cea din veac întocmitã ºi care se întocmeºte
mereu spre vederea ei ºi curând, curând se va lãsa cuprinsã de
ochii voºtri care aºteaptã pacea împãrãþiei cerurilor pe
pãmânt. 

O, fiilor plãpânzi ºi înlãcrimaþi, întãriþi-vã pacea ºi
mângâierea Domnului peste voi, cã la voi locuiesc sfinþii cu
voi, sfinþii ºi îngerii ºi toatã starea cea de rai, aºa cum a fost
ea întocmitã de Dumnezeu ºi aºa cum v-a descris-o Domnul
în vorbirile Lui din mine, cãci Domnul a fãcut pentru om
toate cele vãzute ºi nevãzute, iar Duhul Care a scris Scriptu-
rile grãieºte cã «Domnul a zidit toate lucrurile spre viaþã, ºi
fãpturile sunt izbãvitoare ºi întru ele nu este sãmânþã de piei-
re ºi moartea nu are putere asupra pãmântului». Domnul a
pus atâta armonie în rai prin cuvântul Sãu care a fãcut totul!
A fãcut Domnul raiul ºi l-a umplut de pomi ºi de flori ºi de
pãsãri ºi de animale ºi de stare cereascã ºi de viaþã veºnicã ºi
de frumuseþe, fiilor, iar ceea ce a fãcut Domnul fãcut este, iar
la voi este starea cea nevãzutã a raiului, ºi toate ale raiului se
strâng pe lângã voi sã vã mângâie, sã vã iubeascã cu iubirea
Domnului, cu iubirea îngerilor, cu iubirea sfinþilor, cu iubirea
ºi cu cãldura tuturor fãpturilor din rai. 

O, copilaºi, vã mângâi cu adevãrul celor ce nu se vãd.
Puiºorul cel mititel ºi scump, care vã mângâia pe voi, cãþelu-
ºul cel mic, se bucurã lângã voi ºi este cu voi. Eu i-am ieºit în
cale în chipul vostru ºi l-am adus la voi, cã la voi e raiul cel
pregãtit ca sã se arate pentru voi, mãmicã. Nimic din ce este
al vostru nu se pierde, ºi se face rai, ºi Domnul vã dã vouã
mai mult decât aveþi, îndoit ºi întreit vã înmulþeºte pe toate
ale voastre, mãmicã. Mângâiaþi-vã inimioarele, cãci ca o ar-
dere de tot a fost iubirea acestui sufleþel pentru voi, ºi suferea
de mila voastrã, de durerea voastrã, ºi n-a mai putut-o îndura,
ºi eu i-am adus bucuria. Dar fiþi cu inimioarele pline de pace
ºi de liniºte. Mângâiaþi-vã unii pe alþii, încãlziþi-vã în vreme
de înfrigurare sufleteascã ºi sã nu mai fie durere în voi, cãci
adevãrul Domnului se întocmeºte, iar cele cereºti care nu se
vãd, în curând vor primi poruncã sã se lase vãzute ºi sã umple
de bucurie pãmântul ºi cerul laolaltã.

O, copilaºi plãcuþi ºi scumpi, nu mai suferiþi, mãmicã.
Suferinþele sã se depãrteze de pe voi ºi de pe tot poporul
Domnului. Fiþi cu Domnul, fiilor scumpi. Mângâierea voastrã

e Domnul ºi toate cele ce nu se vãd ale Domnului, ale împã-
rãþiei Domnului, fiilor. Vã cuprind de peste tot cu pace ce-
reascã. Prindeþi curaj, prindeþi duh de bucurie, cã am venit din
cer cu Domnul sã vã aduc alinare ºi mângâiere din cer. Tot
poporul meu sã ia de la voi mângâierea mea. Tot poporul
creºtin sã lucreze raiul, unul pentru altul sã-l lucreze. Sã-L
ajutãm pe Domnul, mãmicã. Lucrarea Domnului, aceasta
este: împãrãþia cerurilor pentru cei ce o aºteaptã, pentru cei ce
o iubesc. Împãrãþia cerurilor este înãuntrul vostru, mãi copii
ai poporului sfânt. De aceea a zis Domnul: «Fiþi sfinþi!».

O, copilaºi iubiþi, orice lucru care trebuie sã fie, are
nevoie de locul în care va fi. Aºa ºi împãrãþia cerurilor, are
nevoie de voi, fiilor. Purtaþi-o pe voi ºi în voi, iar fiii împãrã-
þiei cerurilor se cunosc dupã port, dupã cuvânt, dupã faptã,
dupã roade, copilaºii mei. 

O, mãi copilaºi din grãdinã, v-am adus de la Domnul
pe Duhul Sfânt Mângâietorul ºi L-am aºezat în voi ºi peste
voi ºi între voi. Mergeþi la Israel ºi coborâþi din înãlþimile ce-
reºti pe Duhul Sfânt Mângâietorul aºa cum este El, nu aºa
cum ºi-L închipuie poporul Israel. Duhul Sfânt are grãire
înaltã ºi aleasã ºi slãvitã ºi nu oricum grãire. Duhul Sfânt Se
slãveºte pe Sine în cei ce au luat din înþelepciunea Lui. ªi
cine, oare, a luat din El? Aceia se cunosc dacã au luat, se cu-
nosc, mãi fiilor. 

Daþi de la voi neputinþele de orice fel; daþi-le cu pu-
terea ºi cu mângâierea Duhului Sfânt ºi vindecaþi inimioarele
voastre de tristeþe. Eu, mãmicã, dacã aº fi ca voi, cu atâta iu-
bire din cer peste voi, aº face pe Duhul Sfânt bucurie în mine
ºi putere în mine ºi minune vãzutã în mine. 

Mã uit la cei care au plecat în lume cã n-au voit sã se
cureþe de boldul pãcatului ºi au tras tot cu pãcatele ºi s-au aºe-
zat în nepãsare de suflet. O, creºtinul pãcãtos trebuie sã cau-
te sã se cureþe de pãcate, nu sã se afunde mai rãu în aceastã
prãpastie. De aceea, fiilor unºi, mergem mereu în mijlocul lui
Israel ca sã-l învãþãm cu Duhul Sfânt, cu viaþã veºnicã, mã-
micã, sã-l învãþãm pe Israel, ºi sã se deprindã sã aibã viaþã
veºnicã lucratã din inimã sfântã, din minte sfântã ºi din trup
sfânt. 

Toate ale voastre sã fie sfinte, fiilor din Israel: ºi iubi-
rea, ºi privirea, ºi vorbirea, ºi miºcarea, ºi simþirea, ºi purta-
rea, ºi auzul, ºi lucrarea pe care o aveþi zi ºi noapte sã vã fie
pentru Domnul, ºi pentru voi cu Domnul. Pe voi înºivã ºi unii
pe alþii în toatã vremea sã vã daþi Domnului, ºi Duhul Sfânt
vã va umple de putere, dar îndeletniciþi-vã sã vã ºtiþi fiecare
rostul în trup ºi mãsura în trup, cã Domnul v-a zis vouã odatã
sã nu dezlipiþi piciorul sã-l puneþi în locul mâinii, ºi mâna în
locul piciorului. Rostuiþi-vã dãruirea ºi puterea ºi îndeletni-
cirea care vi se potriveºte ºi faceþi armonie în trupul lui Israel.
Dacã vã e greu nu staþi sub greu, cãci greul nu trebuie lucrat
de voi, cã dacã-l lucraþi se aºeazã peste voi ºi vã slãbeºte,
fiilor. Nu lucraþi greul cel de peste voi, nimeni sã nu-l lucraþi,
cã de aceea v-am rugat prin fiii grãdinii sã nu vã lãsaþi grei,
fiilor din Israel, ºi unii din voi s-au supãrat ºi au îngreuiat vor-
birea celor ce au de vorbit peste Israel. 

Fiilor din grãdinã, descurcaþi înþelesurile, mãmicã, iar
neînþelesurile nu zãboviþi lângã ele, cã se întristeazã tot duhul
bisericii, cãci cei grei tot greu se lasã ca sã nu poatã nici cei
ce pot. Ce bine ar fi dacã ar voi Israel sã-ºi cunoascã mãsura
ºi statul ºi locul ºi lucrul fiecãruia din poporul Domnului! Ce
bine ar fi sã se înþeleagã Scriptura aceea care spune: «Oare,
toþi sunt apostoli? Oare, toþi sunt prooroci? Oare, toþi pot sã
tãlmãceascã? Oare, toþi ºtiu sã binevesteascã? Oare, toþi fac
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acelaºi lucru?»! Dar cel ce nu face nimic, ce este în bisericã?
Ce face cu biserica? 

O, copilaºi iubiþi, descurcaþi înþelesurile, mãi fiilor.
Nimeni prin statura lui sã nu strice pacea Duhului Sfânt, lu-
crarea Duhului Sfânt, cã Duhul Sfânt este puternic, dar de-
vine firav ºi neputincios din pricina celor nelucrãtori, din pri-
cina celor ce nu-ºi ºtiu statura în trupul bisericii. Duhul Sfânt
îl face pe creºtin sã se dãruiascã bisericii, iar în cine nu Se
vede Duhul Sfânt, acela nu are lucrare. Israel a avut mereu
pretenþii, fiilor, dar pretenþia lui n-a fost prielnicã lucrului
sfânt spre propãºire, iar cei însetaþi de Duhul Sfânt au suferit
ºi suferã strânsuri de suflet. 

O, copilaºi, o, copilaºi iubiþi, nu vreau, mãmicã, sã vã
vãd nedumeriþi ºi duruþi ºi slãbiþi. Cei ce aveþi minte folosiþi-o,
mãmicã. Daþi minte celui ce are minte, cãci cel ce nu are
minte nu ºtie sã ia de nicãieri minte. Fiþi atenþi la lucru înãun-
tru ºi în afarã ºi nu daþi bucurie duhului strãin de credinþa în
lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i faceþi pe cei din afara
lui Israel sã se bucure împotriva cuvântului sfânt ºi a po-
porului sfânt ºi a grãdiniþei cuvântului, împotriva ta, Israele.
Apostolii, fiilor, lucrau doi câte doi, trei câte trei, ºi se adunau
apoi ºi îºi spuneau toate câte au fost cu ei ºi peste ei ºi din ei
lucrate. Lucrarea Domnului sã aibã acelaºi fel de lucrare în
toþi cei care dau sã lucreze, cãci cu cei puºi sã lucreze, este
altceva, fiilor. Acelora li s-a mãsurat lucrul ºi li se dã dupã
mãsura lor. 

Aº voi sã fiþi toþi plini de aceastã înþelepciune a lu-
crului cel nou. Aº voi, mãmicã, sã vã învãþ mereu, mereu, dar
duhul tristeþii vine mereu peste voi ºi lasã neputinþe peste voi.
Vin la voi ºi vã spun: bucuraþi-vã în Duhul Sfânt! Daþi putere
Duhului Sfânt sã Se bucure în voi ºi între voi, iar Duhul sã
nu-L stingeþi, fiilor, ºi fericit este acela care are putere sã stea
în Duhul Sfânt ºi sã aducã mereu pe Duhul Sfânt aºa cum este
Duhul Sfânt ºi nu aºa cum ºi-L închipuie fiecare, cãci lucrã-
rile sunt deosebite, dar Duhul Sfânt este Acelaºi în toþi cei
care-L poartã spre lucrare. Daþi-vã putere unul altuia, fiilor.
Domnul este Cel ce vã dã ca sã daþi. Altceva sã nu vã daþi
unul altuia. Slãbiciune sã nu vã daþi unul altuia ºi nimãnui sã
nu faceþi slãbiciuni, fiilor. 

Ia aminte, Israele, cã te-am învãþat sã ai putere. Amin. 
Iar Tu, Doamne, fii milostiv ºi pune bucurii în locul în-

tristãrilor. Pune peste copilaºii mei ºi ai Tãi bucuria lucrãrilor
Duhului Sfânt. Pune, Doamne, alifie peste toate ranele pe ca-
re Duhul Sfânt le poartã în inima fiilor noºtri cei mici, ºi fã-i
sã poatã purta slava lucrãrilor Tale peste pãmânt, ca sã se
apropie bucuria cea mare a venirii Tale, Doamne. Amin. 

– OOOO,mãi Verginico, o, tatã, copilaºii Noºtri sunt
fãrã mângâiere pe pãmânt. Numai Noi

suntem mângâierea lor; numai Noi, cei din cer. Voi întãri pu-
terea Duhului Sfânt peste fiii cei unºi ºi îi voi face împãrþitori
de putere peste cei ce ºtiu sã lucreze cu aceastã putere, cãci
Eu am în mânã cântarul, ºi mãsor la fiecare statura ºi mãsura.
O, de ºi-ar înþelege fiul lui Israel mãsura ºi putinþa ºi nepu-
tinþa, ca sã putem aºeza armonie cereascã în Israel! 

O, copilaºi mititei ºi firavi, fiþi în Duhul Sfânt, cã El
este puterea cea din voi. Puneþi învãþãturã cu putere sfântã
peste poporul sfânt ºi nu descurajaþi. Eu, Domnul, sunt Cel ce
vã port pe braþe ºi vã întãresc mersul ºi vã ocrotesc pânã la
ziua bucuriei împlinite. Eu, Domnul, sunt Cel ce pot totul în
voi, tot ce voiesc Eu. Amin, amin, amin. 

Fiilor, fiilor, Eu pot în voi tot ce voiesc Eu. Amin,
amin, amin. 

4/17 august 1997

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Potrivnicul lui Dumnezeu sub hainã de om sfânt îi defaimã pe cei
credincioºi Domnului. Domnul, Arhiereul Tatãlui, binecuvinteazã 

grãdiniþa cuvântului proorocindu-i schimbarea la faþã. 

EE u sunt, fiilor. Vin la voi sã vã schimb tristeþile în
bucurii ºi sã întãresc puterea Mea în voi, cã voi

trebuie sã puteþi în numele Meu tot ce voiesc Eu, tot ce tre-
buie sã pot Eu în voi. Amin. 

Eu am schimbat tristeþea apostolilor Mei în bucurie. Eu
le-am schimbat vãzul lor ca sã Mã vadã pe Mine în slavã ºi
sã se bucure, ºi le-am spus sã nu spunã nimãnui despre vede-
rea lor cea bunã pânã ce nu voi fi slãvit de Tatãl Meu prin în-
vierea Mea. Am mâncat apoi Paºtele cu ei ºi le-am zis: «Mult
am dorit sã mãnânc cu voi acest Paºti mai înainte de patima
ºi învierea Mea, cã de acum nu voi mai mânca din acesta
pânã nu se va împlini în împãrãþia lui Dumnezeu, pânã nu va
veni împãrãþia lui Dumnezeu». 

O, copilaºi slãbuþi ºi micuþi, Eu voiesc sã împlinesc cu
voi aceastã Scripturã ca sã se împlineascã în împãrãþia lui
Dumnezeu, ºi sã fiþi voi împãrãþia lui Dumnezeu în care sã fie
împlinit Paºtile, fiilor. Eu voiesc mereu sã Mã împlinesc în
voi, ºi vã ajut ºi pe voi sã vã împliniþi întru Mine, ºi sã voim
din amândouã pãrþile, ca sã se împlineascã Paºtele Meu cel
nou în voi în faþa ºi în inimile multor noroade, fiilor. Dar fiþi
precauþi, ºi în slãbiciunile voastre cãutaþi sã fiþi tari întru taina
împãrãþiei Mele în voi, ca sã se împlineascã Scripturile Mele,
fiilor, sã am cu cine sã le împlinesc aºa cum le-am împlinit
prin proorocii Mei.Vin la voi sã vã îmbrac întru tãrie de Duh
Sfânt ºi ca sã staþi bine întru numele Meu în faþa oricui v-ar
cere vouã socotealã pentru credinþa voastrã, cã iatã, vor
preoþii sã vinã la voi sã vã amãgeascã cu cuvintele lor deºarte,
cãci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neas-
cultãrii. Cum aºa, fiilor? Fiþi atenþi cã Eu am spus celor
credincioºi: «Vedeþi, sã nu vã amãgeascã cineva, cã mulþi vor
veni în numele Meu zicând: „Eu sunt Hristos“, ºi pe cei mulþi
îi vor amãgi. Sã nu vã luaþi dupã ei.». Am mai zis ºi aºa prin
Duhul: «Sã nu vã amãgeascã nimeni cu nici un chip, cãci Eu
nu voi veni pânã nu se va umple cupa necredinþei la cei ce
trebuiau sã creadã; nu voi veni pânã mai întâi nu va veni
lepãdarea de credinþã ºi nu se va da pe faþã omul nelegiuirii,
potrivnicul creºtinilor Mei înãlþându-se mai presus de tot ce
se numeºte Dumnezeu sau e fãcut pentru închinare, aºa încât
sã se aºeze în biserica lui Dumnezeu ºi sã se dea drept
Dumnezeu, ºi pe Mine sã Mã punã la tãcere». 

Potrivnicul Meu este în bisericã, fiilor, ºi este mai mare
decât Mine în bisericã, ºi cu Mine nu se întreabã în lucrãrile
lui ºi dã în oile Mele ºi le face sectã. Aceºtia îi numesc pe cei
lumeºti creºtini, iar pe creºtini, sectã. Aceºtia umplu locul
fãcut pentru închinare cu lume care nu face voia Mea, iar pe
creºtinii cei credincioºi cu inima ºi cu fapta îi numesc rãtãciþi
ºi sectã, aºa cum a fãcut ºi potrivnicul din vremea Mea care
s-a înãlþat mai presus de tot ce se numeºte Dumnezeu sau e
fãcut pentru închinare, care s-a înãlþat atât de mult pânã ce
prin necredinþã L-a rãstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul Stã-
pânului viei. Dar Eu am luat de la ei via Tatãlui Meu ºi am
dat-o altora care au lucrat peste ea cu cuvântul Meu, nu cu cu-
vântul lor. ªi aºa am fãcut ºi azi cu potrivnicul, cu omul fãrã-
delegii care s-a aºezat în bisericã, ºi via e a Mea, ºi Eu o pãs-
toresc, ºi pe el îl împiedic sã-Mi mai pascã turma, cãci cuvân-
tul Meu este pãstor ºi este toiag de fier, ºi cu el pãstoresc nea-
murile pãmântului, iar potrivnicul care s-a ascuns în bisericã
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se zvârcoleºte ºi cautã sã punã sub obroc cuvântul Meu. Când
erau ºi ei prigoniþi credeau creºtinilor, dar acum au scãpat, zic
ei, ºi îi prigonesc ei pe creºtini, de teamã sã nu le ia careva
via, dar via e a Mea, nu e a lor. Acum cezarul aleargã la Dum-
nezeu ºi nu mai e cezarul rãu cu creºtinii. Acum preoþii îi
defaimã pe cei binecredincioºi, cãci preoþii s-au înãlþat mai
presus decât tot ce se numeºte Dumnezeu sau e fãcut pentru
închinare, cãci stau în bisericã ºi se dau drept Dumnezeu, de
vreme ce nu Mã primesc în cuvânt. Dar ei trebuia sã fie doar
slujitori care ascultã de Mine fãcând voia cuvântului Meu
care are viaþã veºnicã în el. 

Fiilor, fiilor, s-au pornit preoþii spre voi ca sã vã amã-
geascã cu cuvinte deºarte ºi îºi umplu cupa necredinþei prin
cuvintele lor, dar voi fiþi în veghe ºi luaþi aminte la cei ce cred
cã vã pot fura minþile cu filozofia ºi cu deºarta înºelãciune din
predania omeneascã dupã stihiile lumii ºi nu dupã Hristos.
Luaþi aminte la cele ce stau scrise în Scripturi despre Mine
cum cã întru Mine locuieºte trupeºte toatã plinãtatea dumne-
zeirii, ºi Eu sunt cap a toatã domnia ºi stãpânirea; Eu ºi nu sti-
hiile de pe pãmânt; Eu ºi nu cei care se dau drept Dumnezeu
neprimindu-Mã. Luaþi aminte, fiilor, ºi precum M-aþi primit
pe Mine aºa sã umblaþi întru Mine, înrãdãcinaþi ºi zidiþi fiind
întru Mine, întãriþi în credinþã dupã cum Eu v-am povãþuit ºi
propãºind în credinþã cu toatã mulþumirea inimilor voastre,
fiilor copilaºi. Privegheaþi în toatã vremea rugându-vã ca sã
vã învredniciþi a scãpa de toate acestea care au sã vinã ºi sã
staþi înaintea Mea la venirea Mea. Amin. Privegheaþi în toatã
clipa rugându-vã, cãci s-au sculat prea mulþi hristoºi minci-
noºi care s-au aºezat în bisericã în numele Meu ºi amãgesc pe
mulþi cu filozofia cuvintelor lor deºarte pentru care vine mâ-
nia lui Dumnezeu peste fiii neascultãrii, peste fiii necredinþei,
mãi copilaºii Mei cei credincioºi. Hristoºii mincinoºi nu-ºi au
nume de hristoºi decât în bisericã, fiilor, cãci au împrumutat
numele Meu ºi l-au pus peste filozofia cea deºartã a cuvin-
telor lor ºi scris este: «Nimeni sã nu vã amãgeascã cu cuvinte
deºarte, cãci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste
fiii neascultãrii». Iar când va veni împãrãþia lui Dumnezeu,
Eu voi fi Hristosul Cel adevãrat al Tatãlui Meu, ºi se vor îm-
plini Paºtile pe care Eu l-am mâncat cu dor în mijlocul uceni-
cilor Mei cei credincioºi ºi împreunã cu ei mai înainte de pati-
ma ºi învierea Mea, cãci scris este cã Paºtile acela se va îm-
plini în împãrãþia lui Dumnezeu când ea va veni. Amin.
Atunci hristoºii mincinoºi vor vedea ce este Hristos adevãrat
ºi Paºti împlinit în împãrãþia lui Dumnezeu, care vine, dar Eu
zic cã ea a ºi venit, ºi cei mari se ascund de mânia lui Dumne-
zeu, cã n-au privegheat ca sã ºtie ºi ca sã nu li se surpe casa,
ºi au cãzut în ascuþiºul sabiei cuvântului Meu, cãci M-au
alungat cu cuvintele lor deºarte ºi cu filozofia înºelãciunii din
predania omeneascã dupã stihiile lumii ºi nu dupã Hristos. 

O, copilaºii Mei, nu vã temeþi cã au sosit aceste vre-
muri. Ridicaþi capetele voastre, cãci împãrãþia Mea se apropie
spre vedere, ºi nu va trece cerul ºi pãmântul pânã nu se vor
împlini toate acestea. Privegheaþi în toatã vremea, fiilor. Pri-
vegheaþi rugându-vã ca sã vã învredniciþi a scãpa de toate
acestea care au sã vinã ºi sã staþi înaintea Mea la venirea Mea.
Amin. 

Fiilor copilaºi, mângâiaþi-vã unii pe alþii cu aceste cu-
vinte, cãci întristarea voastrã se va preface în bucurii. Daþi de
ºtire pânã la toate marginile toate cuvintele Mele. Mereu,
mereu sã meargã cuvântul Meu, ºi peste tot sã meargã, cãci
Eu, Domnul, sunt în drum spre voi cu împãrãþia lui Dumne-
zeu în care se va împlini vãzut Paºtele cel nou; Hristos,

Paºtele cel nou. Eu sunt Arhiereul vostru Cel din cer, ºi Mã
aveþi mijlocitor la Tatãl, iar voi sã-Mi fiþi apostoli ºi profeþi ºi
sã împliniþi împãrãþia cuvântului Meu peste pãmânt, ca sã Mã
las în ea cu slava Mea, ºi cu ea sã-i schimb la faþã ºi la vãzul
duhului pe toþi cei care iau pe ei veºmântul nestricãciunii pe
care Eu îl dau celor care cred în Mine, Cuvântul lui Dumne-
zeu, Care vine cu norii pânã în tine, grãdiniþa Mea. 

Hristos, Arhiereul Cel mare, te binecuvinteazã, o, grã-
diniþã, ºi în curând El te va schimba la faþã ca sã vadã oamenii
slava Mea din tine, grãdiniþã sfinþitã de cuvântul Meu care
curge din Mine peste tine. Amin, amin, amin. 

6/19 august 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Domnul este iubirea cea nemãrginitã. Omul care Îl iubeºte pe Dom-
nul, nu este lãsat sã piarã în lume. Duh de mângâiere, pentru cei 

încercaþi prin dureri. 

EEEE u sunt Cel ce sunt. Eu sunt iubirea cea fãrã de
margini. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, o, copilaºi ai Tatãlui, Eu sunt mângâ-
ierea voastrã, cãci sunt cu voi mereu. În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh vã binecuvintez din Tatãl ºi vã dau
din pacea Mea. Pace ºi mângâiere pun peste voi, ca sã aveþi
putere sã fiþi cu Mine, ºi Eu cu voi sã fiu în tot momentul. 

Eu sunt iubirea cea fãrã de margini, fiilor. Eu sunt Dom-
nul Dumnezeul tãu, poporul Meu, ºi îþi mângâi fiinþa, fiule din
Israel, ºi pun pacea Mea peste fiinþa ta. Pace ºi liniºte ºi duh
de mângâiere! Pace þie, poporul Meu! Pace ºi duh de bucurie
între Mine ºi tine, cã te port în braþe ca sã nu te pierd ºi ca sã
te am în vecii vecilor ºi ca sã nu sufãr de lipsa ta. De aceea
mereu, mereu cobor la tine ºi Mã fac cuvânt peste tine ca sã
fiu cu tine ºi sã te mângâi pânã la vremea mângâierii veºnice
când cerul ºi pãmântul îºi vor da unul altuia fericirea cea
veºnicã a fiilor din cer ºi a celor de pe pãmânt. Amin. 

O, copilaºi iubiþi de Dumnezeu, Eu sunt iubirea cea
fãrã de margini. Copilaºii Mei, Marian ºi Victoria, am lucrat
cu mare iubire pentru voi, cã mereu vã auzeam duhul vostru
rugându-vã ºi zicând: „Doamne, sã nu-l laºi pe cel mic al
nostru sã fie înghiþit de fãrãdelegea din lume. Sã nu-l laºi sã
piardã calea Ta; calea mântuirii, Doamne“. Eu sunt cu cerul
dupã toþi ai Mei, ºi pe cei pe care-i iubesc nu-i las sã se piardã
de Mine, ºi am trimis pe îngerul Meu sã-l aducã la Mine pe
cel mic al vostru ca sã nu se piardã de Mine ºi de voi ºi de
poporul Meu, tatã, cãci Eu sunt iubirea cea fãrã de margini,
cã Mã uit înapoi ºi vãd lupta celor din afara poporului Meu
cât s-au luptat sã-l scoatã pe acest copil din mãnãstirea Mea,
ºi ziceau sã înveþe carte ºi sã nu stea închis între ziduri. Câtã
rãutate se pornise înspre voi ºi de la pãrinþii voºtri cei dupã
trup ºi de la naºi ºi de la arhierei ºi de la preoþi ºi de la oa-
menii luminaþi ai lumii, ºi v-am spus sã strângeþi toatã mãr-
turia despre aceastã necredinþã care venea din cei necredin-
cioºi ca sã loveascã în voi. ªi l-aþi luat din mãnãstire ca sã
liniºtiþi pe cei ce se rãzvrãteau împotriva lucrãrii cuvântului
Meu care vine pe pãmânt pentru voi. L-aþi luat ca sã liniºtiþi
rãzboiul ºi l-aþi dat la ºcoalã, ºi copilul e copil ºi alunecã uºor
ºi dã sã se despartã de Dumnezeu. Dar Eu am avut iubire
pentru voi ºi pentru el ºi nu l-am lãsat sã apuce sã Mã pãrã-
seascã sau sã se rãzvrãteascã cu cei rãzvrãtiþi, cã duhul lumii
dãdea sã-i pãteze inima ºi mintea, ºi el era mic ºi nu cunoºtea
puterea rãului. Dar voi, tatã, sã nu fiþi triºti, ci sã fiþi creºtini
desãvârºiþi, cã Eu sunt iubirea cea fãrã de margini. Aºa am
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lucrat cu un pic de vreme în urmã cu un tinerel din poporul
Meu care-i ieºise în cale pãcatul ca sã-l despartã de Mine ºi
sã se ducã cu cei pãcãtoºi, ºi Eu nu l-am lãsat sã piarã în pã-
cate, cã l-am iubit ºi l-am luat lângã Mine, iar pe cea care a
voit sã-l despartã de Mine, am urât-o ºi am lãsat-o sã se des-
partã de Mine. 

O, tatã, e mare minune omul care iubeºte pe Dumne-
zeu, ºi e de preþ înaintea Mea ºi nu-l las sã se piardã. Nu vã
întristaþi, ºi lucraþi pentru împãrãþia Mea peste pãmânt, cãci
cele ce nu se vãd vor veni spre vedere la porunca Mea dupã
cum scrie în Scripturi. Grija voastrã am luat-o Eu, ºi pe voi
v-am ajutat sã puteþi sã aveþi grijã de poporul Meu ºi de
rãspândirea împãrãþiei cuvântului Meu. Fiþi binevestitori ºi
nu cârtiþi pentru judecãþile Mele cele bune, cã decât sã aibã
parte oamenii lumii de ce este al Meu, mai bine-l iau cu Mine
pe cel pe care-l iubesc. Fiþi pãrinþi fericiþi, cã mulþi pãrinþi
ºi-au dus copiii în spate pânã la puntea lor de trecere spre
Mine ca sã nu piarã copiii lor ºi sã fie cu Hristos, Cel veºnic.
Ridicaþi-vã cu iubire ºi cu putere din cer, ºi faceþi cu nãdejde
lucrul pe care vi l-am dat sã-l lucraþi, cãci v-am dat sã aveþi
grijã de poporul Meu. ªi v-am adãugat la truda voastrã ºi vã
voi mai adãuga inimi mari ºi vom lucra mereu, mereu, pânã
la ziua odihnei cea plinã de bucurii cereºti pe pãmânt. 

Fiþi, tatã, plini de râvnã. Fiþi, tatã, cereºti pe pãmânt, cã
pãmântul se va face nou prin cei cereºti de pe pãmânt. Iatã,
am venit sã vã mângâi ºi sã vã spun sã nu fiþi triºti. Eu sunt
un Dumnezeu bun, ºi Mã îndur de cine voiesc Eu sã Mã
îndur, ºi n-am voit sã fie înghiþit de duhul lumii ceea ce este
al vostru. Mare judecatã de la necredincioºi se stârnise împo-
triva lucrãrii Mele pentru acest copil pe care voi aþi voit sã
Mi-l daþi Mie. Dar cei necredincioºi n-au voit, ºi v-au hulit ºi
pe voi ºi pe Mine, iar Eu am privit ºi M-am ridicat sã biruiesc,
ca sã fie al Meu acest copil ºi nu al lumii de azi care iubeºte
fãrãdelegea ºi depãrtarea de Dumnezeu. Fiþi treji, fiþi liniºtiþi,
tatã, fiþi mângâiaþi de Duhul Meu Cel Sfânt ºi preþuiþi lucrarea
cuvântului Meu ºi grãdiniþa Mea de fii în care Eu cobor cu-
vânt peste pãmânt ca sã fac mântuire peste oameni, cãci Eu
sunt iubirea cea fãrã de margini, fiilor. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, dobândeºte-þi mângâierea ºi pacea
prin râvna ta de Dumnezeu ºi prin credinþa ta, cãci fericitã
este credinþa ta. Tu eºti poporul Meu, care lucrezi voia Mea
pe pãmânt. Tu eºti unealta Mea tu eºti cel ce Mã iubeºti, tu
eºti pârgã lui Dumnezeu ºi Mielului, ºi eºti scris sã fii fãrã de
prihanã, dar hrãneºte-te cu Dumnezeu ºi mãnâncã cu lãcomie
toate cele ale Mele; mãnâncã ºi cu gura, ºi cu auzul, ºi cu
vãzul, ºi cu mirosul, ºi cu simþirea, ºi cu mintea, ºi cu duhul,
ºi cu credinþa; mãnâncã, fiule, cu toate mãdularele tale cele
duhovniceºti ºi cele trupeºti, ºi toate porþile trupului ºi ale
duhului tãu sã fie deschise pentru cele din cer, ºi spre cer sã
se deschidã, ca sã primeascã pe Domnul cu împãrãþia Sa
înãuntrul tãu. Tu ai de împlinit cea din urmã Scripturã, ºi Eu
te pregãtesc, iar tu întãreºte-te întru Mine, ca sã fiu Eu tare în
tine, fiule copilaº, Israele al venirii Mele. Amin. 

Voi, fiilor din grãdina cuvântului Meu, întãriþi pacea
Mea în voi ºi între voi ºi peste Israel. Voi slabi sã nu fiþi, cãci
credincios este Cel ce lucreazã în voi ca sã puteþi ºi ca sã
voiþi. Daþi de la voi ºi din voi toate durerile, toate usturimile,
toate neputinþele ºi fiþi plini de râvnã pentru desãvârºirea
împãrãþiei Mele peste Israel ºi peste pãmânt. Împãrþiþi cuvân-
tul Meu oamenilor, cã voiesc sã-Mi fac arãtarea ºi trebuie sã
trâmbiþez înaintea Mea. 

E pacea Mea cu voi, ºi vã învãluie de peste tot, ca sã vã
cuprindã ºi sã vã mângâie ºi sã vã întãreascã toate puterile,

fiilor. Toate durerile, toate tristeþile sã se depãrteze de la voi.
Toþi îngerii ºi toate mângâierile cereºti sã se aºeze peste voi
ca sã puteþi avea grijã de lucrarea Mea cu voi. Verginica e me-
reu cu voi. Ea are grijã peste tot, de tot ce este al Meu, ºi ca
o mamã cereascã îºi are grijã de fii. Sfinþii ºi îngerii ºi toate
puterile cereºti primesc de la Mine poruncã nouã sã aibã grijã
de voi ºi sã fie cu voi ca sã puteþi voi sã lucraþi lucrarea Mea
peste pãmânt. 

Eu, Domnul, am grijã de voi, fiilor. Binecuvântatã sã
fie toatã lucrarea voastrã; toatã ziua ºi toatã noaptea sã fie bi-
necuvântatã. Tot ce lucraþi cu mâinile sã fie binecuvântate ºi
cu spor duhovnicesc pentru popor duhovnicesc, iar Eu vã dau
ajutorul Meu, vã dau ce nu aveþi, vã dau, tatã, ca sã poatã sã
se lucreze lucrarea Mea peste poporul Meu ºi peste pãmânt,
cãci mulþi sunt în lume ºi cautã cuvântul Meu ca sã-l punã
Dumnezeu peste ei ºi sã se împlineascã întru împãrãþia Mea
din ei. 

Peste tot în Israel sã fie binecuvântat lucrul poporului
Meu. Îngerii ºi sfinþii sã te înconjoare din toate laturile, po-
porul Meu Israel. Pace peste tine, pace ºi liniºte ºi mângâiere
ºi bucurie peste tine, Israele copilaº! Eu sunt iubirea cea fãrã
de margini, iar tu sã fii iubire din iubirea Mea. Eu sunt viþa
iubirii, ºi tu eºti mãnunchiul Meu de ramuri care cresc
înaintea Mea spre întâmpinarea Mea. ªi duhul, ºi sufletul, ºi
trupul sã-þi fie binecuvântate, poporul Meu. Am venit din cer
cu pace multã ca sã te aºez în pacea Mea. Tu eºti poporul cel
treaz, ºi sã fii, tatã. Tu eºti bucuria Mea ºi mângâierea Mea.
Mãnâncã, poporul Meu, cu lãcomie din roadele împãrãþiei
cerurilor care vine cu Mine la tine cu masã de cuvânt, cu cu-
vântul lui Dumnezeu, hrana cea mai dulce. Mãnâncã ºi creºti,
poporul Meu, cã tu eºti mãrirea Mea ºi rodul Meu cel ivit din
cuvântul Meu peste tine. Amin, amin, amin. 

11/24 august 1997

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Împãrãþia Domnului este peste Ierusalimul cel nou. Duºmanul
Domnului este omul antichrist ºi apoi omul comunist. Maica Dom-

nului în cer ºi pe pãmânt, ocrotind þara românã. 

EEEE u vin cu norii ºi Mã fac sãrbãtoare de cer nou ºi
de pãmânt nou peste tine, Ierusalime, poporul

Meu. E sãrbãtoare, ºi Eu vin la tine sã-þi bucur duhul ca sã te
am ca rod al bucuriei înaintea Mea. Sã fie pace, sã fie cer se-
nin! Sã-þi slujeascã þie cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzu-
tele la întâlnirile Mele cu tine, cãci te iubesc, poporul Meu
iubit! 

Sunt cu împãrãþia Tatãlui Meu în tine, Ierusalime. Tu
eºti împãrãþia lui Dumnezeu, cãci Domnul împãrãþeºte în tine
ºi Se face cuvânt peste pãmânt. Amin. Binecuvântatã sã fie în
tine împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh. Amin,
amin, amin. 

Eu sunt calea Mea spre tine, Eu sunt calea ta spre
Mine, iar tu eºti calea Mea spre oameni, poporule, cãrarea
Mea. Ne suntem unii altora cãrare ºi ne întâlnim, ºi dragostea
Mea se desãvârºeºte peste tine ºi se face cuvânt de dragoste
ca sã iei tu dragostea Mea ºi s-o dai oamenilor, ºi oamenii sã
ia din ea ºi sã-Mi cunoascã oamenii cãrarea Mea care se face
cuvânt spre oameni, ºi sã apuce oamenii pe cãrarea Mea care
duce spre împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã ia din ea duh de mân-
gâiere, duh de mântuire ºi de înviere. 

Tu eºti împãrãþia lui Dumnezeu, Ierusalime, iubitul
Meu popor. Tu ai pe Domnul Împãrat peste tine, iar Împãratul
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aºeazã masã cereascã în mijlocul tãu, ºi la masa Lui cu tine se
adunã îngerii ºi sfinþii ºi toate oºtirile cereºti, ºi mãnâncã din
cele cereºti care se aºeazã pe masã, ºi se bucurã cerul în tine,
Ierusalime, împãrãþia Mea. Coboarã cerul la tine cu sobor de
sãrbãtoare pentru mama Mea Fecioarã, ºi fericite sunt serbã-
rile cereºti în tine. Tot omul aºteaptã zile de serbare ºi de bu-
curie, iar cei din cer ºi mai mult aºteaptã, dar bucuria cea ce-
reascã e bucurie adevãratã, e mângâiere adevãratã. Te mân-
gâi, poporul Meu, cu mângâierea care vine din cer. Duhul
Mângâietorul Îºi are sãlaº în Tatãl ºi în Fiul ºi Se face Mân-
gâietor peste fiii Sãi, ºi Se face Împãrat Mângâietor. 

O, Ierusalime, o, popor iubit de Dumnezeu! Duhul
Sfânt Mângâietorul este Împãrat peste tine, este cuvânt peste
tine ºi te mângâie, cãci ce este mai dulce decât cuvântul mân-
gâierii cereºti? Am ºi Eu nevoie de mângâiere, poporul Meu,
ºi te mângâi ca sã te fac mângâierea Mea, sã fac din tine
mângâiere pentru Mine, copile mângâiat. Copilul se mângâie
cu mama lui, ºi mama se mângâie cu copilul ei, cã mare este
taina mângâierii, iar duioºia Duhului Sfânt este dragostea cea
desãvârºitã pentru fiii Duhului Sfânt. Amin. 

O, copilaºi pe care v-am numit Ierusalim ºi fii ai Du-
hului Sfânt, v-am dat putere sã vã faceþi fii ai Tatãlui, cãci
scris este: «Celor care cred în Mine le voi da putere sã se facã
fii ai lui Dumnezeu, sã se nascã din Dumnezeu ca sã fie fii ai
Tatãlui». V-am dat putere, fiilor, sã vã naºteþi de sus, din cer,
din Tatãl sã vã naºteþi, prin Mine sã vã naºteþi din Tatãl, prin
Mine, Care M-am nãscut din Tatãl mai înainte de vecii, iar
Duhul Cel Sfânt al Tatãlui M-a coborât apoi în trupul
Fecioarei ca sã Mã arãt din ea Om între oameni, Dumnezeu
venit din Duhul Sfânt ºi din Fecioarã fiicã a Tatãlui Meu, fiicã
a credinþei ºi a iubirii desãvârºite pentru om. 

O, mãi copilaºi, v-am adunat pe câþiva ca sã însemnãm
cuvânt de bucurie a Duhului Sfânt peste voi ºi în voi cãci îm-
pãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh este în voi, ºi se
face cuvânt. O, fiilor, aproape este împãrãþia lui Dumnezeu
pentru cei ce cred lucrãrilor lui Dumnezeu peste pãmânt. Ma-
ma Mea Fecioarã a fost împãrãþie a lui Dumnezeu. M-am sã-
lãºluit Împãrat din cer în ea ca sã ies ºi sã pãstoresc neamu-
rile credinþei sfinte. 

O, fiilor, n-are pe pãmânt cine sã înþeleagã unde este
locul împãrãþiei cerurilor, ºi iatã, mare este taina credinþei
sfinte, mare dar de la Dumnezeu are omul care are credinþã
sfântã. Cine nu are credinþã sfântã nu pricepe taina împãrãþiei
cerurilor ºi locul ei ºi lucrarea ei. Dar cine este cel ce are cre-
dinþã sfântã? Fiilor, fiilor, credinþã sfântã are numai omul
sfânt. Credinþa sfântã nu sãlãºluieºte în mintea ºi în inima
omului care trãieºte în pãcate ºi în desfãtãri trupeºti. Grãiesc
vouã despre credinþa sfântã ca sã înþelegeþi de ce nu cred oa-
menii bisericii în împãrãþia cuvântului Meu care curge peste
voi ºi din voi spre oameni. Împãrãþia lui Dumnezeu din voi se
face tãlmaci pentru voi ca sã ºtiþi voi tainele ei, cã nu mai are
pe pãmânt cine sã le înþeleagã pe cele adevãrate. Voiesc sã-Mi
pregãtesc loc în oameni cu împãrãþia cuvântului Meu, care
este Duhul Mângâietorul, Duhul Învãþãtorul, Care atrage la
Tatãl pe toþi cei pe care Tatãl Mi-i dã ca sã-i cuprind în taina
împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Voiesc sã-Mi pregãtesc loc în
oameni, dar antichrist, omul fãrãdelegii Îmi stã împotrivã. O,
mãi copilaºi, cei ce nu au credinþã sfântã Îmi stau împotrivã,
cãci antichrist nu-ºi are loc ºi nume decât numai lângã Mine
ºi în cele aºezate de Mine. 

O, tatã, se temeau oamenii, se temeau ºi creºtinii de
omul comunist, cã ziceau cã stã împotriva lui Dumnezeu ºi a
celor credincioºi între oameni, dar acest om comunist nu ºtia

pe cele ale Mele decât numai de la omul antichrist care era
lângã Mine ºi lângã cele sfinte ale Mele, lângã cele aºezate
pentru Mine ºi pentru cei cu credinþã sfântã. ªi iatã, omul co-
munist era servul omului antichrist care stãtea lângã Mine ca
sã-Mi ia împãrãþia ºi ca sã împãrãþeascã el prin cele sfinte ale
Mele. Nu putea fi mai mare ºi mai rãu cu Dumnezeu omul co-
munist decât omul antichrist. Duºmanul lui Dumnezeu e
omul antichrist, ºi dupã aceea omul comunist. ªi iatã, cel co-
munist se pleacã spre tainele lui Dumnezeu care vin din cer
pe pãmânt, dar omul antichrist nu se pleacã, ºi greu se mai
lasã dãrâmat de la locul lui de lângã Mine, cã el nu are grijã
de lucrurile Mele, ºi dacã are, are pentru ca sã fie a lui averea
Mea; a lui ºi nu a Mea. 

O, copilaºi ai credinþei sfinte, prin voi Eu vreau sã-Mi
câºtig via Mea de sub robia lui antichrist, cãci via Mea e via
Mea, iar Eu sunt Dumnezeu. Antichrist nu voieºte ca Eu sã
fiu un Dumnezeu liber. El crede cã voi sta mereu sub el ca sã
lucrez cum voieºte el, dar taina împãrãþiei Mele e tainã de
necuprins ºi de nepãtruns, ºi ea este cu locaºul ei în fiii cre-
dinþei sfinte. Ce-Mi foloseºte Mie împãrãþie vopsitã peste
care sã stea scris: împãrãþia lui Dumnezeu? O, împãrãþia lui
Dumnezeu este înãuntrul fiilor ei, nu este în hotarele omului
antichrist. Ce face, fiilor, omul antichrist? El s-a sculat ºi s-a
îmbrãcat cu haina Mea ºi s-a aºezat în casa Mea ºi a fãcut din
ea ascunzãtoare pentru el ºi pentru faptele fãrãdelegilor lui ºi
pentru ucenicii lui care þin lumea în robie, cã nu poate omul
antichrist sã ducã la împãrãþia lui Dumnezeu pe om. Le-am
spus ucenicilor Mei când am vãzut pe antichrist cã se aºeazã
peste cele aºezate de Mine; le-am spus: «Nu vã temeþi de cei
ce ucid trupul, ci temeþi-vã de cei ce ucid sufletul ca sã-l
arunce în gheenã, sã-l arunce în necredinþã ºi în neveghe ºi
în nepãsare de suflet». Aºa ºi azi, omul nu trebuia sã se teamã
de omul comunist, ci de omul antichrist, care Mi-a luat cãsuþa
ºi hãinuþa ºi cãrarea Mea spre oameni. 

Iatã, fiilor, cãrarea Mea care ducea omul spre Mine s-a
fãcut cãrare omeneascã pentru ca sã ºtie oamenii cãrarea spre
cei ce Mi-au luat via ºi casa ºi masa ºi haina ºi cãrarea Mea
spre oameni, ºi oamenii nu mai ºtiu cãrarea spre împãrãþia lui
Dumnezeu. Nimeni nu mai învaþã pe oameni calea împãrãþiei
lui Dumnezeu. Ea nu este o cale de strãbãtut cu piciorul ºi cu
mersul trupului, cãci împãrãþia lui Dumnezeu este în om, ºi
omul o cautã în afara lui, cãci aºa l-a învãþat omul antichrist
care se luptã sã-i þinã în robie pe fiii lui, ºi se luptã sã-i ro-
beascã ºi pe fiii împãrãþiei Mele care ºtiu de la Mine locul
împãrãþiei Mele în om. Nimeni, tatã, nu mai poate gãsi calea
spre împãrãþia cerurilor, cãci ea nu se poate gãsi pe pãmânt.
Scris este: «Cerul este scaunul Meu de domnie, iar pãmântul
este aºternutul picioarelor Mele», ºi aceasta este împãrãþia ºi
odihna Mea. ªi pentru ce am fãcut Eu cerul ºi pãmântul? O,
fiilor, pentru om le-am fãcut, ca sã fiu Eu Dumnezeul omului
ºi ca sã fie omul locaº al împãrãþiei Mele, scaun de domnie ºi
aºternut sã-Mi fie. Dar omul antichrist învaþã altfel pe fiii lui,
nu-i învaþã cum învãþ Eu, de vreme ce fiii lui cautã altfel îm-
pãrãþia lui Dumnezeu care se dã în dar ºi nu pe bani. Dar
astãzi, bisericile stãpânite de cei ce stau împotriva Mea prin
oamenii lui antichrist, au ajuns mijloc de câºtig nedrept pen-
tru omul antichrist. Mântuirea nu se cumpãrã. Ea este de la
Dumnezeu, Care Se dãruieºte oamenilor ca sã-i mântuiascã ºi
sã-i facã fii, iar Domnul nu este un împãrat care ia bir de la
fii. Locaºurile de biserici care Mã au pe Mine în ele, au ajuns
ca o alimentarã unde Se vinde Hristos ºi iertarea lui Hristos ºi
slujbele închinate lui Hristos, iar în locul care este numit
Sfânta Sfintelor, acolo unde trebuie sã locuiascã Trupul ºi cu-
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vântul Meu se strecoarã banul, mãsura cezarului, fiilor. Iatã
ce este pe pãmânt. 

O, mãi copilaºi ai credinþei sfinte, omul comunist nu
este atât de vrãjmaº Mie cât este omul antichrist, iar biserica
Mea, adevãrata Mea bisericã este omul credinþei sfinte ºi
mulþi dintre aceºtia întâlnindu-se în numele Meu, ca acolo
unde sunt ei, sã fiu ºi Eu, iar Eu sunt cu ei, cãci omul credinþei
sfinte nu este înghiþit de omul bisericii din lume care stã îm-
potriva Mea prin faptele lui ºi prin necredinþa lui. 

Omul care nu are credinþã sfântã este om necredincios.
Nimeni sã nu vã amãgeascã pe voi cu cuvinte deºarte, cãci
cine nu are credinþã sfântã ca sã fie om sfânt, acela grãieºte în
deºert prin cuvintele lui chiar dacã grãieºte în numele Meu,
chiar dacã ia din învãþãtura Mea în cuvintele lui. Lãsaþi-i pe
aceºtia; sunt cãlãuze oarbe, fiilor, cã nu au vederea credinþei
sfinte ºi Mã þin pe Mine ascuns ºi Mã pun pe Mine în vistie-
riile lor ca sã Mã vândã ºi ca sã ia bani ºi ca sã-i cheltuie în
faptele fãrãdelegilor lor. Dar voi, fiilor, fiþi fiii credinþei
sfinte, fiþi sfinþi, tatã, cã scris este: «Cine este sfânt, sã se sfin-
þeascã încã pânã la venirea Sfântului sfinþilor». Amin. Hrã-
niþi-vã cu sfinþenie. Aceasta sã fie hrana voastrã. Faceþi-vã
vrednici de cele sfinte ale Mele, cã durerea cerului e fãrã mar-
gini pentru cele sfinte care se aruncã pe jos. Mã uit în biseri-
cile din lume când ies preoþii în mâini cu cele sfinte ºi zic:
„Sã luãm aminte, cãci cele sfinte se dau sfinþilor!“; aºa zic,
ºi apoi mãnâncã cele sfinte. Aºa au învãþat sã zicã, dar ei nu
ºtiu ce zic, de vreme ce nu sunt sfinþi, cã sfinþii sunt smeriþi ºi
zic: „Unul este sfânt“. Dar sã ºtiþi, mãi fiilor, cã dacã cele
sfinte nu te sfinþesc ca sã te facã sfânt apoi, atunci ele nu aduc
în om împãrãþia lui Dumnezeu, cãci împãrãþia lui Dumnezeu
se face slavã în omul care o are, ºi omul acela se cunoaºte ce
are în el. ªi iatã, împãrãþia lui Dumnezeu nu-i prieºte omului
care iubeºte fãrãdelegea, ºi vã pune nume de batjocurã vouã,
celor ce aveþi în voi împãrãþia lui Dumnezeu. 

Credinþa sfântã face omul sfânt cu viaþa ºi cu mintea ºi
cu inima ºi cu iubirea, fiilor scumpi. Am venit la voi sã vã fac
credincioºi prin sfinþenie, fiilor, cã altfel omul nu este credin-
cios. Am venit cu mama Mea Fecioara, cãci serbãm serbare
sfântã în sobor de sfinþi. Serbãm serbarea înãlþãrii la cer a
mamei Mele, fiilor, cã am venit ºi am ridicat trupul ei în pi-
cioare ºi i-am spus sã intre întru cele cereºti care nu se vãd de
ochii pãmânteºti. Ea este cu trupul în cer ºi pe pãmânt. Ea vã
mângâie pe toþi cu mânuþele ei mângâietoare. Ea este mama
Mea, mama Mângâietorului lumii ºi este mama mângâierii,
iar Eu sunt Cel dintâi între fraþii Mei, cãci mama Mea Fecioa-
ra ºi i-a fãcut fii ai mângâierilor sale pe toþi cei înfiaþi de Tatãl
prin Mine. Amin. 

O, mamã, o, mama Mea, e pãmântul fãrã mângâiere,
iar fiinþa lui plânge ºi nu ºtie de ce plânge. Fiinþa pãmântului
e omul, dar omul a uitat drumul mângâierii. Ne facem cale cu
mângâiere ºi venim spre oameni cu Duhul Sfânt Mângâieto-
rul, cã mila Noastrã e mare ºi n-are hotar pentru ca sã mângâ-
iem pe cele create de Dumnezeu ºi pe omul care a pierdut
casa mângâierii, casa oaspeþilor cereºti pe pãmânt. 

O, iubitul Meu popor, grãiesc cu mama Mea Fecioara
ca sã auzi tu grãirea Mea cu ea ºi sã te mângâi, fiule de azi,
fiu al credinþei sfinte. Mama Mea Fecioarã te mângâie pe
tine, poporul Meu, rodul Meu cel sfânt. Mama Mea e mama
ta, ºi aºa îþi spune: 

– OO,poporule copilaº, eºti ca un singur prunc,
ºi Fiul meu te þine ca pe un prunc în faþa

Tatãlui ca sã-þi dea Tatãl tot laptele mângâierilor Sale, toatã

bucuria, toatã veºnicia, poporule copilaº. Te mângâi ºi eu, cã
nu mai am stare pânã ce-L voi vedea pe Fiul meu venit desã-
vârºit întru împãrãþia Sa. Eu ocrotesc cu mare veghe ºi cu
mare iubire þara românã, cã este þara de nuntã a Fiului meu,
þara datã Lui de Tatãl pentru venirea Lui în cuvânt pânã se va
împlini numãrul neamurilor. Dar pe tine, popor al Fiului meu,
care primeºti pe Fiul meu cuvânt peste pãmânt, te ocrotesc cu
o iubire despre care nu s-a mai pomenit în cer ºi pe pãmânt,
cã pe tine toþi sfinþii te-au aºteptat sã te iveºti, te-au aºteptat
ca pe cel mai mic, ca pe moºtenitorul cel mic care împarte tu-
turor fraþilor dinaintea lui, ca pe mezinul pe care-l pune Tatãl
sã-I rostuiascã împãrãþia pentru toþi fraþii, pentru toþi fiii
Tatãlui. Fiul meu, Iisus Hristos, curând, curând Se va lãsa vã-
zut cu tot ce are El de slavã a Sa ºi cu toþi fiii ºi fiicele slavei
Lui ºi cu toþi îngerii, poporule copilaº, cã Fiul meu te-a iubit,
ºi a pus mâinile peste tine ºi te-a binecuvântat cu mare bine-
cuvântare, pentru cã eºti mic ºi eºti copilaº, ºi copilaºii sunt
cei plãcuþi, aºa cum ºi din cele ale firii se învaþã aceastã pildã
de iubire. Dar cei mari care zic cã se dau slujitori ºi veghetori
pe lângã Fiul meu, zic ei, dau sã te depãrteze de Fiul meu, dar
Fiul meu strigã ºi le spune: «Lãsaþi pe cei mici sã vinã la
Mine ºi nu-i opriþi, cã a lor este împãrãþia lui Dumnezeu».
Amin, amin, amin. 

Cei mici ºtiu sã creadã, ºtiu sã preþuiascã, ºtiu sã fie
plãcuþi, ºtiu sã iubeascã. Cei mici sunt iubire ºi stau lângã iu-
bire ca pruncul lângã mamã. Cei mari sunt mari ºi nu sunt
mici, ºi rãu e de cel mare, ºi tot omul cautã sã fie mare, cautã
mãrire, cautã sã iasã de sub Tatãl sãu, ca sã fie ºi el mare. Cel
mare nu mai ascultã. Cel mare nu mai este ocrotit de pãrinþi,
cã pleacã ºi se face mare, dar cel mic stã lângã ocrotitorul sãu
ºi este binecuvântat ºi are veghe peste el cel mic. 

O, poporule copilaº, te mângâi ºi te binecuvintez din
Fiul meu, Care este locaºul tuturor celor din cer. O, poporule
copilaº, sã crezi în cele ce vor fi peste tine cu Fiul meu, Care
vine cuvânt la tine. Sã crezi cu mare iubire în Fiul meu Cu-
vântul, sã crezi pânã se vor împlini numãrul neamurilor, cã
Fiul meu voieºte la credinþa ta sã aducã mântuire multora, po-
porule copilaº. Toatã iubirea oºtirilor cereºti o iau în mâinile
mele cereºti ºi o pun peste tine ºi mã fac în tine sãrbãtoare a
mea, dimpreunã cu Tatãl ºi cu Fiul, întru bucuria Duhului
Sfânt Mângâietorul. Iubirea mea de mamã din cer te acoperã
ºi te pãzeºte în duhul credinþei sfinte ca sã fii tu locaº al
împãrãþiei Fiului meu, poporule copilaº. Fiul meu nu are pri-
mire decât în tine, ºi tu L-ai primit ca sã ospãteze cu tine ºi sã
punã masã mulþimilor. 

Binecuvântatã sã-þi fie credinþa ta cea sfântã, poporule
copilaº al Fiului meu ºi al meu. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, iatã-Mã cu poporul Meu de pe
pãmânt. Mi-am fãcut împãrãþie pe pãmânt

ºi Mi-o desãvârºesc în cuvânt în faþa neamurilor de pe pã-
mânt, cã mai e puþin ºi Mã arãt în slava Mea cu poporul Meu
cel sfânt. Amin. 

Voiesc sã te am mereu în bucuria venirii Mele, poporu-
le Ierusalime. Eu sunt calea Mea spre tine. Amin. Eu sunt ca-
lea ta spre Mine. Amin. Iar tu eºti calea Mea spre oameni, po-
porule, cãrarea Mea de la cer la pãmânt. Duhul Sfânt sã curgã
din Tatãl peste tine ºi din tine spre oameni. Duhul Sfânt sã
aducã neamuri multe spre tine ca sã ia de la tine credinþã
sfântã ºi înviere ºi cuvânt de mângâiere. Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt coboarã peste tine slava Ierusalimului nou care este
scrisã în Scripturi ºi multe neamuri vor sluji slavei Mele cu
tine ºi vor lua înfierea prin credinþã sfântã. 
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Fiþi plini de Duhul Sfânt, fiilor din Ierusalim, ºi
scuturaþi din El peste pãmânt ca sã facã oamenii roade de Duh
Sfânt ºi sã învieze. Amin, amin, amin. 

15/28 august 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Cei din urmã sunt salvatori ai neamului omenesc. Iubirea de Hris-
tos este sfântã. Cel ce iubeºte pe Domnul este ca o primãvarã pen-

tru cei din jurul lui. 

CC obor la voi, cã mare-Mi este dragostea de voi ºi
de poporul Meu Israel cel de azi. Cobor, fiilor,

ca sã dau lui Israel hranã de dragoste, cã multã ºi frumoasã
trebuie sã-i fie dragostea lui Israel pentru Mine. Vin cu
Verginica la voi, vin ºi pun peste voi pe Duhul Sfânt, ca sã-l
înveþe El din voi pe Israel, sã-l înveþe dragostea de Dumne-
zeu, mãi copilaºii Mei. 

Verginico, grãim prin cartea ta, grãim cu Israel cel de
azi ca sã-i dãm poveþe noi de dragoste de Dumnezeu, cãci
dragostea îl face fericit pe cel ce o are ºi pe cel ce o dã lui
Dumnezeu ºi fiilor lui Dumnezeu ºi tuturor celor ce pot fi fii
ai lui Dumnezeu. 

Verginico, cãldura inimii e mare lucrare, tatã, ºi voiesc
sã se deprindã tot fiul din Israel cu ea ca sã se mângâie unul
pe altul cu Mine, Cel cald mereu; cu Mine, Cel ce încãlzeºte
pe cei reci cu inima, tatã. Voiesc sã aibã tot Israelul cãldura
Duhului Sfânt ºi mãsura Duhului Sfânt întru cãldura inimii
fiilor din Israel. Voiesc, tatã, sã vãd bucurie deplinã în po-
porul Ierusalimului nou, cã mare este acest popor înaintea
Mea. Amin. 

– OO,Doamne, ceea ce voieºti Tu, voiesc ºi eu.
Cu mare dor voiesc sã vãd mereu lucrarea

bucuriei depline pe feþele fiilor noºtri cei din urmã, cã trebuie
sã-i avem salvatori pentru tot neamul omenesc, Doamne.
Mereu venim ºi îi învãþãm. Mereu, mereu Te scuturi peste ei,
Doamne, cu cuvântul pãcii ºi al bucuriei ºi al învãþãturii ºi al
veghii ºi al dragostei depline, Doamne, ca sã-i ai ca pe o pri-
mãvarã înaintea Ta, ca pe un timp nou de primãvarã cereascã
între oameni, ca pe o speranþã adevãratã, ca pe un rai înmu-
gurit, gata sã i se desfacã mugurii ºi miresmele ºi slava cea
sfântã pe care Tu i-o pregãteºti. 

O, Doamne, trebuie sã lucrãm cu amãnuntul. Trebuie
luatã în mânã fiecare floare, fiecare mugur, cã timpul vea-
cului acesta naºte din el omizi, iar cei ce vin spre Tine din
lume uitã cu anevoie pe cele din care se smulg ca sã vinã spre
Tine, Cel ce eºti scãparea ºi izbãvirea oamenilor care cred în
Tine ºi în minunata Ta lucrare din zilele acestea ale venirii
Tale. O, e vremea cea din urmã, ºi rãzboiul vremii e întins
peste toþi, ºi trebuie sã-l punem tot mai tare pe Israel sub lu-
crarea bucuriei depline, sã-l punem sub cort, Doamne, ca sã
se depãrteze din preajma lui orice lucru strãin de împãrãþia lui
Dumnezeu. Sã facem primãvarã peste Israel; sã venim cu tot
cerul sfânt întru putere de sus ºi sã înseninãm mereu fiinþa cea
plãpândã a lui pânã ce se va deprinde tot fiul din Israel sã facã
ºi el la fel prin lucrarea lui cu Tine. 

ªi acum, Doamne bun, mã fac din Tine cuvânt peste fii,
ºi ca o mamã duioasã îi voi îmbia spre dragostea de Tine ºi îi
voi ajuta sã înþeleagã îndeajuns cã fãrã dragoste de Tine nici
o inimã creºtinã nu atinge fericirea cãutatã ºi aºteptatã. Tu eºti
din cer cu ei, Tu eºti cu cerul cu ei. Cu cerul tot venim ca sã
fim cu ei, dar ei, Doamne, nu ºtiu de ajuns lucrul cel treaz

pentru Tine ºi pentru bucuria lor cu Tine, cã lumea nu poate
da din ea ceva bun, iar cei ce vin trebuie sã înveþe de la Tine
naºterea din Tine ºi creºterea din Tine ºi credinþa ºi lumina ºi
iubirea din Tine în ei. Iubirea mea de Tine, Doamne, e iubire
înflãcãratã, ºi voiesc sã fii iubit de poporul cel mic al Tãu,
cãci cu linguriþa îl hrãneºti din iubirea Ta ºi voieºti sã-l ai
iubire la pieptul Tãu cel sfânt. Amin. 

O, poporule iubit de Dumnezeu, o, copilaº plãpând ºi
tristuþ! Vin la tine ºi te cuprind în cuvânt ca sã te deprind cu
bucuria inimii, fiule plãpând. Dacã tu ai avea în braþe ceva
rece s-ar rãci ºi trupuºorul tãu. Aºa e ºi cu sufletul; dacã totul
pare rece în jurul lui, aºa e ºi el. Sufletul trebuie sã aibã
cãldurã, cãci din cãldura Duhului Sfânt este lucrat, din sufla-
rea cea dulce ºi sfântã ºi din iubire este lucrat, ºi aceeaºi lu-
crare trebuie s-o aibã ºi el. Iar pe tine, fiule Israele, te-a întoc-
mit Domnul încã o datã, ca sã fii om nou, om de sus, din cer,
la cuvântul lui Dumnezeu lucrat. Vin la tine sã te învãþ lucrul
sufletului tãu. Sufletul tãu trebuie sã fie ca un foc în care sã
se mistuie iubirea ta de Dumnezeu. 

Te-au povãþuit, mãi Israele, fiii cei din grãdinã sã-L
iubeºti pe Hristos, fiule iubit de Dumnezeu. Dacã sufletul tãu
îþi spune cã nu ºtii cum sã-L iubeºti, uitã-te ºi ia pildã din cele
ce se vãd, cãci toate ale firii sunt o iubire ºi o armonie pentru
ca sã slujeascã iubirii din om. Iubirea din om trebuie sã fie
Hristos, aºa cum a iubit El. Hrãniþi-vã cu simþãmântul iubirii
de Hristos. Iubiþi-L pe Hristos, fiilor. Fiþi plini de dor, fiþi
plini de cãutare dupã fiinþa Lui, dupã fãptura Lui, dupã iubi-
rea Lui. Fiþi mireasa Lui, mãi fiilor. Mireasa e plinã de iubire
pentru Mire, cãci iubirea cea curatã e cea plinã, fiilor. Nimeni
nu-L poate iubi pe Hristos decât în chip curat. Numai iubirea
de Hristos e curatã, fiilor. Iubiþi pe Domnul, cã El este iubitul
Cel iubit de voi, dar iubiþi-L ca sã vã simtã iubirea, iubiþi-L ca
sã simþiþi cã-L iubiþi ºi sã se vadã cât Îl iubiþi. Învãþaþi iubirea
dintre Mire ºi mireasã, fiilor, ºi mãrturisiþi-o la vedere prin
simþirea inimilor voastre, mãi fiilor scumpi lui Dumnezeu.
Voieºte Domnul sã simtã iubirea voastrã pentru El. Voieºte
Domnul sã fie iubit de voi aºa cum îºi iubeºte mireasa pe
mire. Vin din cer cu Domnul ºi vã aducem hranã de dragoste,
cã multã ºi frumoasã ºi plinã trebuie sã fie dragostea voastrã
pentru Domnul. Cine iubeºte pe Domnul, cine iubeºte fiinþa
ºi fãptura Domnului nu mai este trist, nu mai este posac. Cel
ce are iubire de Domnul este ca o primãvarã pentru cei din
jurul lui. Amin. 

Coboarã Domnul Iisus Hristos Duh Sfânt ºi cuvânt de
Duh Sfânt peste voi, fiilor din grãdinã, ca sã umblaþi la fiinþa
ºi la fãptura lui Israel. Luaþi în mânã fiecare floare, fiecare
boboc de floare ºi daþi-i din Dumnezeu. 

Coboarã, Doamne, Duhul Tãu Cel Sfânt ºi fã senin
peste fãptura lui Israel, iar norii tristeþii sã nu mai umbreascã
feþele celor mici ai Tãi, cã Tu eºti bucuria celor fãrã bucurii.
Tu eºti, Doamne, primãvara care rãsare peste fiinþa ºi peste
fãptura celor mai mici ai neamului omenesc. Amin. 

– OO,scumpa Mea, o, trâmbiþa Mea cea cu sunet
dulce, o, Verginica Mea! De M-ar mângâia

ºi Israel aºa cum Mã mângâi tu! De M-ar iubi ºi el cu aceeaºi
mãsurã, cu aceeaºi frumuseþe de iubire, tatã! O, mare este se-
tea ta pentru bucuria Mea pe care voieºti s-o am de la mireasa
Mea cea mai micã. Mã voi face cuvânt din cuvânt prin fiii cei
unºi în grãdinã ºi Mã voi aºterne peste fiinþa ºi peste fãptura ºi
peste statura celor mici, cã Israel de azi este poporul cel mai
mic între mulþi fraþi. Toþi cei din cer aºteaptã bucuria celui
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mic, aºteaptã de la cel mic, iar tu, Verginico, vezi aºteptarea
cea din cer ºi te frãmânþi sã-l faci ºi pe Israel sã se frãmânte. 

O, copilaºule Israele, însenineazã-þi, tatã, fiinþa ºi fãp-
tura ºi statura. Lumea nu þi-a dat nimic din ce este al Meu ca
sã ºtii sã fii ca Mine, dar Eu îþi dau din plinul Meu ºi te învãþ
sã fii copil frumos ºi senin, ºi te învãþ sã fii primãvarã pe
pãmânt ºi în cer, cãci cerul te þine cuprins în el ca un rai ne-
vãzut de ochii tãi pânã ce þi se va da þie vãzut ºi simþit ºi
veºnic pe pãmânt, cãci cerul cel nou ºi pãmântul cel nou vor
fi în frumuseþe veºnicã cu tine cel ce ai lepãdat stricãciunea
ca sã fii fiu al vieþii. 

Sã ne iubim unii pe alþii. Luaþi din iubirea Mea.
Cãutaþi-Mã bine ºi cu inima ºi cu privirea ºi cu mintea ºi cu
iubirea, ºi Eu voi fi în voi. Fiilor, fiilor, lucraþi în voi frumu-
seþea iubirii de Hristos. Lucraþi în voi iubire, fiilor. Amin
amin, amin. 

18/31 august 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Adevãrata bucurie a Duhului Sfânt se naºte din sfinþenie. Anti-
chriºtii se vor pocãi de necredinþa lor ºi se vor ruºina de ei. 

EE u sunt cu tine, Ierusalime. Eu sunt Domnul
Dumnezeul tãu ºi sunt mereu cu tine, cãci tu eºti

fiul Meu, poporule de la sfârºit. Te înfãºor mereu cu dragoste
caldã, cu cuvânt cald. Ca pe un nou-nãscut te îngrijesc ºi te
cresc cu dragoste dumnezeiascã, ºi cu cele mai dulci cuvinte
te învãþ viaþa veºnicã ºi bucuria Duhului Sfânt, care aºteaptã
mereu pe lângã tine. Vin, tatã, sã te învãþ cu bucuria Duhului
Sfânt, cã voieºte Duhul Sfânt sã ia deprindere dumnezeiascã
în tine ºi sã se vadã printre oameni fiii Duhului Sfânt lucrând
Duh Sfânt peste pãmânt. 

Pace þie, Ierusalimul Meu cel de pe pãmânt, poporul
Meu de fii credincioºi! ªi dacã tu te numeºti Ierusalim, sã nu
uiþi, tatã, cã numele de Ierusalim înseamnã Duh Sfânt, în-
seamnã sãrbãtoare de Rusalii în inima ta, ºi din ea spre alte
inimi ca sã-ºi facã curs râul Duhului Sfânt ºi sã dea peste
margini ºi sã cuprindã tot pãmântul întru bucuria Lui, cãci
Duhul Sfânt înseamnã bucurie, fiilor. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt,
mergeþi! Mergeþi, copii ai Ierusalimului Meu, mergeþi cu sãr-
bãtoare cereascã între oameni ºi vestiþi pe Duhul Sfânt, Care
este cu voi, ºi daþi oamenilor bucuria Duhului Sfânt! Mergeþi,
fiilor, cu sfinþenia Mea în voi mergeþi în mijlocul oamenilor,
ca sã se deprindã oamenii cu bucuria sfinþeniei, cã nu este bu-
curie mai mare pentru inima omului aºa cum este bucuria ca-
re se naºte din sfinþenie, dar oamenii nu cunosc bucuria
aceasta. Oamenii au uitat bucuria Duhului Sfânt ºi adevãrul
ei. Voi sunteþi binecuvântarea Mea peste oameni, dar cei ne-
credincioºi, care vã pun vouã nume rãu, aceia n-au iubire de
oameni; aceia au iubire de ei înºiºi ºi se tem de voi, se tem sã
nu li se vãdeascã necredinþa ºi lupta lor împotriva adevãrului
Duhului Sfânt. Oamenii care se numesc pãrinþi ai bisericii vã
dispreþuiesc pe voi ºi nu vã pot iubi, cãci ei sunt deprinºi cu
bucuria slavei deºarte ºi primesc slavã de la oameni ºi nu sunt
ca voi, care aveþi slava Mea ºi sfinþenia Mea în voi ºi bucuria
Duhului Sfânt în voi. Voi sunteþi binecuvântarea Mea peste
pãmânt, ºi pe unde trec Eu cu voi, rãmâne binecuvântare, tatã. 

O, de când am ieºit Eu cu voi între oameni se scuturã
pacea Duhului Sfânt peste fãpturi ºi se bucurã fãptura toatã,
dar cei ce sunt deprinºi cu bucuria slavei deºarte leapãdã voia

lui Dumnezeu în ei ºi se scoalã împotriva voastrã ºi vã pun
nume rãu ºi vã hulesc ºi vã dispreþuiesc înaintea oamenilor.
Dar Eu, Domnul, îi rabd îndelung pe aceºtia, poate se vor în-
toarce spre pocãinþã ºi spre iubire ºi spre sfinþenie, fiilor, cã
n-a fost niciodatã prin vreme sã nu-Mi stea împotrivã sluji-
torii bisericii atunci când Eu am lucrat în vreme lucrarea Mea
cea minunatã, cea cu sfinþenie ºi cu Duhul Cel Sfânt al
curãþiei de duh ºi de trup. Dar voi fiþi copii ai Duhului Sfânt,
ºi binecuvântaþi pe cei ce vã hulesc ºi vã dispreþuiesc ºi vã
numesc cu nume rãu între oameni, cã oamenii vãd ce fac Eu
cu voi între ei, ºi se bucurã de bucuria Duhului Sfânt, care
vine peste ei din lucrarea Mea cu voi. Cei cu inimã bunã sunt
mulþi ºi vã iubesc pe voi ºi vã adorã ca pe copiii lui Dumne-
zeu, care faceþi voia Mea între oameni. Mergeþi în numele
Meu, mergeþi ºi daþi oamenilor bucuria cea adevãratã, bucuria
Duhului Sfânt, fiilor. Toþi cei cu inimã mare vã înconjoarã cu
dragoste ºi cu dor sfânt, ºi numãrul lor va creºte, cãci va creº-
te prin voi bucuria Duhului Sfânt în oameni, în multe mul-
þimi, fiilor. 

Slujitorii din biserici nu vã cunosc pe voi, cã ei nu vã
iubesc ºi nu vor sã vã cunoascã, ºi vã pun nume rãu ºi vã
hulesc, ºi se ajutã cu oamenii slavei deºarte ºi lovesc în voi,
dar voi, fiilor scumpi, binecuvântaþi pe cei ce vã hulesc, cã ºi
Eu tot aºa am fãcut. Fiþi fericiþi cã semãnaþi cu Domnul
vostru. Fiþi fericiþi, fiilor. Eu lucrez cu duhul pocãinþei peste
toþi cei ce se împotrivesc Mie, Celui purtat de voi, ºi voi adu-
ce ziua împãcãrii ºi a bucuriei Duhului Sfânt ºi a învierii Du-
hului Sfânt în oameni. De aceea merg cu voi, merg ca sã-Mi
împlinesc lucrãrile Mele cele scrise în Scripturi, cã nu mai am
oameni credincioºi Mie cu care sã-Mi împlinesc Scripturile
venirii Mele. În numele Meu mergeþi ºi rãspândiþi bucuria
Duhului Sfânt peste oameni. Pentru voi lucrez în chip minu-
nat, fiilor, ºi poruncesc soarelui ºi seninului ºi cãldurii ºi iu-
birii stihiilor cereºti sã vã mângâie, sã vã slujeascã, ºi prin voi
sã slujeascã ºi celor ce vã primesc pe voi în numele Meu, cãci
voi purtaþi numele Meu. Nu vã temeþi de împotrivitori. Pu-
terea rãului nu poate peste voi. Nu vã temeþi de antichriºti.
Temeþi-vã de Dumnezeu, fiilor. Antichriºtii nu sunt numai cei
ce sunt împotriva lui Hristos, ci sunt ºi cei ce sunt împotriva
creºtinilor cei sfinþi, care iubesc viaþa lui Hristos în ei. Anti-
chriºtii cei ce sunt împotriva creºtinilor care poartã cu iubire
ºi cu înviere numele Meu în ei ºi peste ei, aceºti oameni îm-
potrivitori se vor muia, se vor îmblânzi, se vor pocãi, se vor
ruºina în curând de necredinþa lor, ºi vor cãuta bucuria Mea,
care este cu voi. Dar sã zicem pentru ei cãtre Tatãl: „Tatã, ei
nu ºtiu ce fac. Iartã-i pe cei ce nu ºtiu ce fac ºi dã-le cunoº-
tinþa Duhului Sfânt, dã-le iubirea cea sfântã, dã-le credinþã
sfântã ºi iartã-i apoi“. Amin. 

O, copilaºi ai Duhului Sfânt, binevestiþi bucuria Du-
hului Sfânt. Fiþi binevestitori. Înveseliþi pe oameni cu bucuria
voastrã cea cereascã. Vestiþi iubirea Maicii Mele, Mama creº-
tinilor. Fiþi binevestitori peste sãraci ºi peste bogaþi; fiþi cu-
vântul Meu peste oameni. Amin. 

Mergi, Ierusalime, mergi, poporul Meu! Îngerii ºi sfin-
þii din cer se poartã cu tine ºi te ajutã sã mergi ºi sã bineves-
teºti. Tu eºti sãrbãtoarea Mea peste pãmânt. Amin. Dragostea
Mea dumnezeiascã te poartã ca pe un prunc nou-nãscut, ºi tot
cerul te mângâie, poporul Meu de fii credincioºi. Te înfãºor
mereu cu cãldura cuvântului Meu. Mereu, mereu Mã fac cu-
vânt peste tine ca sã te mângâi, popor al mângâierii. Duhul
Sfânt Mângâietorul te întãreºte ca sã mergi ºi sã dai din El
oamenilor. 
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Daþi oamenilor cuvântul Meu. Daþi oamenilor din
Duhul Meu Cel Sfânt, ºi veþi avea platã de Duh Sfânt ºi veþi
avea mângâiere, fiilor. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Amin, amin, amin. 
25 august/7 septembrie 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Taina cereascã a mângâierii este Duhul Sfânt ºi slava Lui peste
Ierusalim. Biserica cea vie are în mijlocul ei Trupul ºi Cuvântul lui 

Hristos. 

PP ace vouã, copii ai poporului sfânt! Pace între voi!
Pace în voi! Amin. 

Pace þie, poporul Meu! Vin la tine ºi îþi binecuvintez
binecuvântarea pe care o ai peste tine. Vin la fiii tãi, Ierusa-
lime, vin cu binecuvântare peste tine ºi peste toate ale tale
cele vãzute ºi cele nevãzute, peste trupul ºi peste sufletul ºi
peste duhul fiilor tãi, poporul Meu. Eu sunt Cel ce sunt, ºi tu
eºti fiul Meu, ºi sã ai grijã mereu, mereu de viaþa Mea în tine,
de viaþa ta cu Mine ºi sã te pãstrezi mereu cu lumina ºi cu
lucrarea Duhului Sfânt în tine, poporul Meu, cã mare este
aceastã tainã, taina mângâierii. Amin. 

Voiesc, fiule, sã te cuprind în taina mângâierii, cãci ea
înseamnã Duhul Sfânt, iar ca sã fii cuprins în ea, trebuie sã se
vadã, trebuie sã lucreze peste tine ºi din tine aceastã tainã ce-
reascã. Eu de mai bine de patruzeci de ani aºtept rodul acesta
în poporul Meu. Aºtept, fiule, descoperirea tainei Duhului
Sfânt Mângâietorul, Duhul Care te-a nãscut pe tine din cu-
vântul Meu, Duhul Care te-a crescut pentru împãrãþia Mea,
poporul Meu. 

O, fiilor, o, fiicelor, o, copilaºi ai Duhului Sfânt Cel din
Tatãl! O, copilaºi ai cuvântului Meu, taina mângâierii cu greu
o poate înfãptui omul cel credincios lui Dumnezeu, cã multã
iubire trebuie sã aibã omul credincios, nu numai credinþã, nu
numai putere de sfinþenie, nu numai faptele credinþei. Trebuie
multã iubire, trebuie mult Duh Sfânt, iar Duhul Sfânt Îºi are
loc în inima plinã de fericirea iubirii de Dumnezeu care dã
din ea iubire dumnezeiascã pentru mântuirea ºi mângâierea
multora, pentru pacea ºi iubirea multora. 

Voiesc, poporul Meu, sã-Mi fac descoperitã din mij-
locul tãu aceastã tainã cereascã a mângâierii Duhului Sfânt
peste mulþi, taina Duhului Sfânt Mângâietorul, de Care are
nevoie toatã lumea, chiar dacã lumea nu ºtie de ce are nevoie
când cautã mângâiere. Voiesc, poporul Meu, sã fac din tine
luminã a Mea prin lume, luminã vãzutã, care sã-i facã bine
omului fãrã cale sfântã, luminã care sã-l mângâie pe om, sã-l
cheme pe om, sã-l ajute ºi sã-l învieze ºi sã ia omul putere din
ea ca sã se facã fiu al lui Dumnezeu prin credinþã ºi prin iu-
bire ºi prin iertarea Mea, cãci Eu sunt Cel bun, Care am su-
ferit ca sã-l rãscumpãr pe omul pierdut din braþul Meu cel ce-
resc. Voiesc, poporul Meu iubit, sã fii tu taina mângâierii pe
care Eu am pregãtit-o pentru cei ce Mã iubesc ºi nu ºtiu cum
sã Mã aibã viu ºi adevãrat în ei. Voiesc, fiule, sã mântuiesc lu-
mea din stricãciune ºi sã-i dau nestricãciunea ºi sã-i dau viaþa
veºnicã. Voiesc s-o fac sã vrea aceste daruri veºnice ºi voiesc
sã te am pe tine fruct al iubirii Mele ºi tainã a mângâierii. 

Te-am vestit pânã la toate marginile cã eºti poporul
Meu de fii mici ºi credincioºi cuvântului Meu care vine pe
pãmânt ca sã-Mi aºtearnã în calea Mea punte de la cer spre
pãmânt ca sã vin sã-Mi împlinesc venirea cea de a doua ºi sã
împlinesc cer nou ºi pãmânt nou pentru toþi fiii iubirii, pentru

toþi fiii dreptãþii, pentru toþi cei ce vor primi înfierea prin iu-
birea Mea ºi prin iubirea lor, ºi voiesc, poporul Meu iubit, sã
fac din tine înviere peste oameni ºi sã-i vindec de patimi ºi de
necredinþã ºi de nepãsare ºi de neiubire ºi sã le dau iertarea
apoi. O, când va vedea omul ce voiesc Eu sã fac cu tine pen-
tru învierea împãrãþiei Mele în om? Eu sunt tot ce poate avea
cu adevãrat omul. Voiesc sã-l fac pe tot omul sã ºtie cã tot ce
poate avea cu adevãrat omul, numai Eu sunt; Eu, ºi cu cele vii
ºi veºnice ale Mele, ºi pe care voiesc sã le dau pentru veci de
veci la toþi cei ce vor îmbrãþiºa calea cea adevãratã. 

O, poporul Meu, oare, sã-l fac pe om cu forþa sã aibã
darurile Mele cele veºnice? Aº voi din iubire sã vrea omul. Aº
voi sã fac iubire în om, ºi tu eºti unealta Mea pe pãmânt, ºi
Mã ajut cu tine la lucrul ogorului Meu, cã iatã, Îmi lucrez
ogorul cu tine ca ºi cu o unealtã, fiule. Ogorul este lumea, ºi
Eu lucrez ca un grãdinar ºi sap ºi pregãtesc pentru semãnat ºi
semãn ºi fac sã creascã ºi ud ºi curãþ de spini ºi de buruieni ºi
încãlzesc cu cãldurã cereascã ogorul Meu, ºi aºtept rodul
ogorului. ªi dacã vãd cã ogorul e greoi la rod, Mã las peste el
cu taina mângâierii ºi îl îmbiu sã rodeascã ºi sã stea înaintea
Mea cu iubire ca sã-Mi împlinesc cuvântul pentru cer nou ºi
pãmânt nou, dupã cum Eu am fãgãduit pentru toþi fiii iubirii. 

Pregãteºte-te pentru slava Duhului Sfânt, Ierusalime,
cãci Ierusalim înseamnã slava Duhului Sfânt, ºi de aceea þi-am
pus Eu numele de Ierusalim, poporul Meu iubit. Fiþi toþi o
iubire ºi un cuvânt de Duh Sfânt. Fiþi copii lucrãtori, fiþi toþi,
bucurând pe Duhul Sfânt în voi, ca sã vadã ºi cerul ºi pã-
mântul aceastã lucrare aºteptatã de veacuri de toþi sfinþii din
cer ºi de pe pãmânt ºi de toate oºtirile cereºti, mãi copilaºi ai
nãdejdii Mele, ai venirii Mele. Amin. 

Vã voi trimite un îngeraº aºa cum am trimis la pãstorii
de la stânã când venise vremea sã Mã nasc din Fecioarã, ºi vã
voi înconjura pe voi de slava Mea cea adusã de îngeraºul
Meu, ºi el vã va aduce bucurii aºa cum a adus pãstoraºilor de
atunci ºi vã va vesti venirea slavei Mele, ºi mulþimi de oºti
cereºti se vor arãta ºi Mã vor lãuda ºi vor vesti slava Mea în
cer ºi pe pãmânt ºi pacea Mea peste oameni ºi bunãvoire între
oameni. ªi îngeraºi mulþi se vor coborî ºi se vor sui în chip
vãzut ºi în chip nevãzut, de la cer la pãmânt ºi de la pãmânt
la cer, ºi vã vor mângâia pe voi, cã scris este în prooroci cã
voi, fii ai Ierusalimului, veþi fi mângâiaþi în Ierusalim. Amin. 

Voiesc, poporul Meu iubit, sã te cuprind în taina mân-
gâierii, cãci taina aceasta înseamnã Duhul Sfânt. Eu de mult
aºtept în tine rodul acesta. Aºtept, fiule, în tine descoperirea
Duhului Sfânt Mângâietorul, cãci toatã fãptura aºteaptã des-
coperirea fiilor lui Dumnezeu ºi slava Mea cu ei. Amin.
Binevestiþi pe Duhul Sfânt, cântaþi pe Duhul Sfânt, daþi de
veste bucuria sfinþeniei, cãci voi sunteþi fiii cuvântului Meu.
Mângâiaþi-vã unii pe alþii cu mângâierea Duhului Sfânt, ºi
vor cãuta mulþi spre voi, ca sã ia din taina mângâierii, din Du-
hul Sfânt Mângâietorul, fiilor scumpi. 

V-am adus cuvânt de iubire, v-am adus mângâiere, fii-
lor. V-am adus de lucru. Lucraþi Duh Sfânt în voi ºi peste voi
ºi unii peste alþii, cã vã dau sã luaþi Duh Sfânt. Luaþi, fiilor, ºi
lucraþi lucrarea Duhului Sfânt Mângâietorul, cã El vã învaþã
lucrul cel sfânt peste pãmânt. Nu fiþi slabi, nu fiþi plãpânzi.
Fiþi plini de Duhul Sfânt! Amin. Lucraþi ca Duhul Sfânt!
Amin, amin, amin. Nu lucraþi altfel, fiilor. Întãriþi peste voi ºi
în voi ºi între voi pacea Mea, pacea Duhului Sfânt. 

Fiilor, fiilor, luaþi din harul Meu ºi fiþi plini de har.
Fiilor, fiilor, fiþi atenþi, cã harul Meu se dã celor sfinþi! Fiþi
sfinþi ºi fiþi plini de har. Amin. Voi da din Duhul Meu Cel
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Sfânt peste fiii din grãdinã ca sã vã înveþe cu cuvânt din cu-
vânt, ca sã fiþi sfinþi ºi ca sã fiþi plãcuþii Mei. Potriviþi-vã bine
în staturã duhovniceascã, iar cine nu poate sã nu fie preten-
þios, sã nu se lase greu peste lucrarea Duhului Sfânt ºi peste
cei ce o lucreazã. Sprijiniþi-vã unii pe alþii ca sã lucraþi pentru
Mine. Cãutaþi-vã potriva în lucrul Meu ºi nu lucraþi nepotri-
viþi la lucrul Meu. De patruzeci de ani ºi mai bine aºtept rodul
acesta în poporul Meu; aºtept, fiilor, descoperirea tainei Du-
hului Sfânt Mângâietorul. 

Am venit la tine, Ierusalime iubit. Am venit cuvânt
mângâietor peste tine, poporul Meu, ca sã-þi binecuvintez bi-
necuvântarea pe care o ai peste tine. Astãzi biserica lui Hris-
tos sãrbãtoreºte începutul anului bisericesc aºa cum au ho-
tãrât strãmoºii cei sfinþi. Binecuvântatã sã fii, biserica Mea
cea sfântã, ºi sã fii curatã ºi sfântã aºa cum i se spune numai
bisericii Mele. Bisericã înseamnã fii curaþi ºi credincioºi lao-
laltã pentru ca sã mãnânce din cer trupul ºi cuvântul lui Hris-
tos întru împãrãþie cereascã pe pãmânt. Bisericã înseamnã
împãrãþia lui Dumnezeu aºa cum este ea ºi nu altfel împãrãþie. 

Am venit la tine, Ierusalime, biserica Mea de fii, cãci
Eu sunt trup ºi cuvânt în mijlocul tãu. Pace þie! Te cuprind în
taina mângâierii. Pace þie! O, popor nou, mare este taina mân-
gâierii. Aceastã tainã este Duhul Sfânt. Sã stai cuprins în taina
mângâierii ºi sã fii mângâierea Mea ºi a multor inimi care vor
lua din mângâierea Mea. Amin, amin, amin. 

1/14 septembrie 1997

Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Rodul pocãinþei ºi al mântuirii este lucrarea Duhului Sfânt. „În dar
aþi luat, în  dar sã daþi“. Toatã firea se înfioarã de fiinþa Domnului,
slãvind-o tainic. Maica Domnului învaþã omul taina Fiului ei pe 

pãmânt. 

VV oieºte cerul sã se bucure cu tine, Ierusalime, cã
tu eºti poporul Duhului Sfânt. Amin. 

Duhul Sfânt Îºi are sãlaº în mijlocul tãu, poporul Meu
iubit, cã te-am agonisit cu trudã, fiule, ºi te am rod al cuvân-
tului Meu, iar tu trebuie sã fii popor îndumnezeit ºi treaz cu
taina aceasta a îndumnezeirii tale, cã Eu nu dorm, ºi nici tu sã
nu dormi, ºi sã fii îndumnezeit. Amin. Pace þie! Pace þie! Pace
þie! Amin, amin, amin, ºi sã dai din acest dar, sã dai darurile
Mele la cel ce voieºte sã ia din ele. 

O, copilaºi împãrþitori de daruri cereºti, voi sã nu uitaþi
ce am spus Eu ucenicilor Mei când i-am fãcut împãrþitori de
darurile Duhului Sfânt, cã le-am spus: «În dar aþi luat, în dar
sã daþi la cei ce vor sã ia din cele venite de la cer». În numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh bucuraþi-vã cu cei ce se
bucurã de darurile cereºti care vin pe pãmânt la voi. Cu cei ce
se bucurã de darul cuvântului Meu bucuraþi-vã, ºi hrãniþi în ei
rodul pocãinþei, rodul mântuirii, cã aceasta e lucrarea pe care
Duhul Sfânt o pune în voi ca sã fiþi lucrãtori cereºti pe
pãmânt. 

Voiesc sã se înveþe oamenii cu Duhul Sfânt ºi cu tai-
nele Lui cele cereºti, cele vãzute ºi nevãzute ºi cu mângâierea
care vine de la Duhul Sfânt. Voiesc sã vã semãn ca pe sã-
mânþa cea bunã ºi ca sã iasã rod pe urma voastrã, fiilor, ºi
uitaþi-vã bine cã pe unde trec Eu cu voi rãmâne binele ºi bine-
cuvântarea Mea peste oameni ºi peste locurile popasurilor
Mele cereºti în mijlocul oamenilor cu voi, ºi vã voi deschide
uºi ºi iar uºi, ca sã treceþi prin ele ºi sã faceþi cale împãrãþiei
cuvântului Meu peste pãmânt. Amin. 

O, copilaºi ai Ierusalimului, copii ai Duhului Sfânt,
voieºte cerul sã se bucure cu voi, sã grãiascã cu voi. Voiesc
mereu sã Mã fac cuvânt peste tine, poporul Meu iubit, ca sã
te þin înfãºat în taina mângâierii ºi ca sã te îndemn la bucurie
cu cerul, fiule din Ierusalim. Masa Mea de nuntã sã nu se mai
strângã, sã nu se mai sfârºeascã, sã nu se mai împuþineze, ºi
sã fie mereu aºezatã în mijlocul tãu, cã Eu îþi pun mereu pe
masã hranã din cer, care te creºte ºi te îndumnezeieºte ca sã
fii tu poporul Meu cel îndumnezeit. Nimeni nu poate trãi fãrã
hranã, dar hrana din cer este minune peste tine, poporul Meu.
Ia ºi dã din ea. În dar sã iei, în dar sã dai, ºi sã nu faci ca cei
ce au luat cheia cunoºtinþei ca sã nu mai ºtie nimeni drumul
cel adevãrat. Cei ce sunt adevãraþii Mei ucenici, adevãraþii
Mei slujitori sunt cei ce iau în dar de la Mine ºi dau în dar la
toþi cei ce flãmânzesc ºi cautã hranã din cer, iar cei ce nu fac
aºa cu cele luate în dar de la Mine, aceia nu sunt ucenicii Mei.
Dar voi, fiilor, fiþi darnici cu darurile cuvântului Meu ºi vin-
decaþi pe cei bolnavi de necredinþã ºi de patimi ºi de nepãsare
ºi tãmãduiþi, fiilor, mintea ºi inima oamenilor, cãci în dar aþi
luat, în dar sã daþi, dupã cum este rostit cuvântul Meu pentru
ucenicii Mei. 

Eu sunt Cel ce semãn sãmânþa cea bunã pe ogor, iar
duºmanul vieþii seamãnã neghina. Sãmânþa cea bunã sunt fiii
împãrãþiei Mele, iar neghina sunt fiii celui rãu, dar îngerii
Mei sunt trimiºi ca sã ia de pe pãmânt toate smintelile ºi sã
creascã sãmânþã bunã ºi multã ºi însutitã ºi coaptã ºi de aceea
merg cu voi din loc în loc ca ºi cu o sãmânþã bunã, cãci fiii
împãrãþiei Mele sunt sãmânþa cea bunã. Cu dragoste mare fac
din voi Scripturã vie pe pãmânt. Cu iubire nemãrginitã Îmi
împlinesc cu voi Scripturile cele pentru zilele venirii Mele a
doua oarã, cãci voi sunteþi purtãtorii Mei ºi templu Îmi sun-
teþi ºi cãrare Îmi sunteþi. Mama Mea Fecioara Mi-a fost cãrare
când M-am întrupat în ea de M-am nãscut trup între oameni.
Verginica, fiilor, Mi-a fost cãrare când M-am înfiinþat în ea
cuvânt ºi M-am fãcut cuvânt între oameni din templul trupu-
lui ei, iar voi sunteþi fiii cuvântului Meu ºi sunteþi cãrarea
Mea ºi vã iubesc cu iubire nemãrginitã. Voiesc sã Mã bucur
cu voi mereu, sã fiu Cel dintâi în mintea ºi în inima voastrã ºi
sã fiu purtat de voi, cã sunteþi purtãtori de Dumnezeu ºi Îmi
purtaþi cuvântul peste pãmânt, cãci cuvântul Meu este împã-
rat din cer ºi cârmuieºte pe tot omul care voieºte cu împãrãþia
cerurilor pe pãmânt, iar cine nu voieºte cuvântul Meu ºi cine
nu crede în el, acela nu este din oile Mele, cãci oile Mele Îmi
cunosc glasul cuvântului Meu ºi umblã dupã Mine ca dupã
Pãstorul lor. 

«Cei ce ascultã de cuvântul Meu, care este glasul Meu,
aceia sunt oile Mele.», aºa le spuneam Eu cãrturarilor ºi fari-
seilor templului, care Mã ispiteau ca sã se sminteascã întru
Mine. Deschideþi, fiilor, Evanghelia Mea ºi uitaþi-vã bine cã
pe orice filã a ei se gãsesc faptele Mele, ºi lângã ele cuvintele
de ispitire ale cãrturarilor ºi ale fariseilor care Mã sileau sã
vorbesc despre multe ca sã-Mi gãseascã vinã, cã ei Mã urau
ca ºi azi, fiilor. Atunci nu-Mi primeau trupul, ºi acum nu-Mi
primesc cuvântul ºi se fac cã nu ºtiu despre cuvântul Meu
care vine din cer mereu proaspãt pe pãmânt, cã scrie în Scrip-
turi ca sã vin cuvânt pe pãmânt ºi sã-Mi pregãtesc venirea
dupã cum sunt vestit de toþi fiii credinþei care spun despre
credinþa lor în Hristos, Cel Unul nãscut din Tatãl mai înainte
de toþi vecii, ºi prin Care toate s-au fãcut, ºi Care pentru
mântuirea oamenilor S-a coborât din cer ºi S-a întrupat în
Fecioarã ºi S-a fãcut Om, ºi S-a rãstignit, ºi S-a îngropat, ºi a
înviat a treia zi, ºi S-a înãlþat la Tatãl, ºi iarãºi va sã vinã cu
împãrãþie fãrã de sfârºit. Amin, amin, amin.
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Mama Mea Fecioarã a fost începutul cãrãrii mântuirii,
ºi voieºte cerul tot sã se bucure cu tine, poporul Meu, ºi sã
cânte deasupra ta pentru mama Mea Fecioara ºi sã prãznuias-
cã sãrbãtoare de naºtere pentru cinstirea ei în ceruri, cãci toate
clipele ei au fost înghiþite de veºnicie, mãi fiilor. 

O, mamã a Mea, tot cerul te cântã ºi te prãznuieºte pe
veci de veci, iar Eu Mã las cuvânt de sãrbãtoare ºi de bucurie
peste cei mici ai Noºtri de pe pãmânt, ca sã împlinesc cu ei
Scripturile venirii Mele a doua oarã pe pãmânt, mamã. 

O, Eu nu mai sunt aºteptat cu pregãtire, mamã. Tot
omul se pregãteºte mereu de bucurii ºi de sãrbãtori, dar pen-
tru Mine nu se mai pregãteºte nimeni ca sã vin. Stau în mij-
locul acestui popor mic ºi Mã fac cuvânt spre oameni din mij-
locul lui, dar neamul oamenilor de azi, ca ºi atunci este neam
viclean care cere semn ca sã creadã în cuvântul Meu, mamã.
Dar precum a fost Iona semn pentru niniviteni, aºa ºi cuvântul
Meu va fi semn pentru acest neam, cãci mai mult decât Iona
sunt Eu, Cuvântul. 

O, mamã a Mea, o, cãrare a Mea spre oameni, nu mai
sunt oameni ca sã Mã iubeascã atât de mult pe Mine, Dom-
nul, ca sã se facã pentru Mine cãrare spre oameni. Dar iatã-i
pe cei mici pe care i-am ales ºi am suflat peste ei duh de
credinþã, ºi i-am nãscut din cuvântul Meu de azi, ca sã Ne fie
cãrare Nouã, celor din cer, cãci cerul Domnului înseamnã
cele ce nu se vãd ºi sunt, precum Eu sunt dupã ce am trecut
în cele ce nu se vãd, dar când am trecut, le-am spus la toþi ai
Mei: «Voi fi cu voi pânã la sfârºitul timpului». Aºa ºi tu eºti,
mamã, precum toþi sfinþii sunt cuprinºi de cerul Meu, cãci
cerul Meu este cel ce nu se vede, aºa cum ºi fiii Noºtri cei
mici nu se vãd cã sunt copiii cerului pe pãmânt. Oamenii nu
vãd slava Mea în ei, cãci ea nu se vede, dar este. Nu mai este
omul învãþat cu credinþa cea din moºi ºi cea din strãmoºi. Nu
mai ºtie omul sã creadã glasul Meu aºa cum l-au crezut toþi
cei cu care am grãit ºi prin care am grãit de Mi-am scris
Scripturile pe pãmânt. Dar din nou M-am fãcut cuvânt, iar cu-
vântul se slãveºte prin împlinirea lui, ºi voi face împãrãþie a
cerurilor pe pãmânt, dupã cum este fãgãduinþa Mea pentru cei
credincioºi Mie. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule al meu, Fiu de Fecioarã, nimeni nu
se mai înfioarã îndeajuns la minunea naº-

terii Tale din mine, Fecioarã ºi mamã a Ta, Fiule al Tatãlui ºi
al meu. Bucuria acestei mântuiri, cu greu mai este pãtrunsã de
neamul oamenilor. Toatã firea trãieºte în ea dumnezeirea lui
Dumnezeu ºi minunea dumnezeiascã a Ta, Fiule Stãpân a
toate cele vãzute ºi nevãzute. Toate ale firii se înfioarã ºi se
bucurã când Te porþi Tu printre toate ale firii. Numai neamul
oamenilor nu mai trãieºte îndeajuns fiorul dumnezeirii Tale,
Fiule ceresc între oameni. Nu mai ºtie omul sã creadã glasul
Tãu care a scris Scripturile prin proorocii Tãi între oameni.
Mi-e dor de ziua Ta cea mare, Fiule al suferinþei. Mi-e dor de
bucuria Ta, mi-e dor de mântuirea neamului omenesc, cã
aceasta e bucuria Ta, ºi pentru asta ai venit din Tatãl ºi din
mine Fiu ceresc pe pãmânt. Nu mai are neamul oamenilor, nu
mai are vreme de Tine, ºi Tu aºtepþi, Fiule al suferinþei ºi al
iubirii, precum aºtept ºi eu bucuria Ta, ziua Ta cea mare, ziua
odihnei Tale, Fiule obosit de aºteptare. De douã mii de ani Te
porþi printre oameni, ºi oamenii nu Te vãd. Privirea mea cea
plinã de durere ºi de duioºie e cu Tine mereu, ºi Tu plângi ºi
azi, Fiule scump, Fiu pribeag, Fiu strãin printre oameni. Nu
mai ºtiu oamenii cã Tu eºti Împãratul lor. Nu Te mai vãd oa-
menii, Fiule Împãrat ºi Stãpân a toate. Cu mare iubire petreci
cu poporul Tãu cel mic pe care l-ai ridicat din români ca sã

stea înaintea Ta mereu, precum oastea de cinste a unui împã-
rat stã în preajma împãratului ei. Cu iubire fãrã margini stai
mereu cu poporul Tãu de fii mici ºi neluaþi în seamã de cei
mari de pe pãmânt. Cu mare iubire Te faci cuvânt de slavã
peste cei mici, cãci glasul Tãu vine mereu ºi se face cuvânt
peste ei ca sã Te împartã oamenilor ºi sã ºtie oamenii venirea
Ta ºi cuvântul venirii Tale. 

Privirea mea e peste Tine, Fiule al meu. Paºii mei sunt
lângã ai Tãi. Dorul meu e cât dorul Tãu, Fiule Care eºti trup ºi
cuvânt între oameni. Trupul Tãu cel înviat se poartã cu ai Tãi
ca sã-i semeni pe ei sãmânþã bunã pe pãmânt, cãci sãmânþa
bunã sunt fiii împãrãþiei Tale semãnaþi prin neghinã, printre
fiii celui rãu care au de tatã pe cel rãu. Trupul Tãu cel înviat
umblã cu îngerii ºi cu sfinþii pe pãmânt ca sã înnoiascã lumea,
Fiule, ºi ca s-o nascã din nou cu cuvântul ca ºi la începutul
neamului omenesc. Trupul ºi duhul Tãu e obosit de dor, ºi aºa
sunt ºi eu, Fiule, ºi aºa sunt toþi sfinþii. Tot Ierusalimul cel ce-
resc e obosit de dorul mântuirii neamului omenesc pentru care
Tu ai suferit mereu. Dar Tu Îþi ridici pe pãmânt Ierusalim nou,
casã nouã, neam nou, neam sfânt ºi credincios, ca sã stea
înaintea Ta în ziua slavei Tale când Te vei lãsa vãzut ºi cuprins
în cele ce se vãd, Fiule tainic. 

O, copilaºi plãcuþi ºi scumpi, fii ai Fiului meu ºi ai
cuvântului Sãu, învãþaþi desãvârºit taina Fiului meu în voi ºi
printre voi. Fiul meu e tainã a tainelor, ºi este tainic în voi ºi
printre voi. Învãþaþi pe oameni taina creºtinãtãþii, taina lui
Hristos cu oamenii, taina Fiului meu între oameni. Fiul meu
Cel înviat este cu voi mereu, mereu, copilaºi ai Ierusalimului
nou, ºi Se poartã printre voi cu pasul Sãu, cu trupul Sãu ºi cu
cerul Sãu de sfinþi ºi de îngeri.

O, popor nou, tu eºti tainã din tainã. O, ce mare tainã
eºti tu între oameni! Se minuneazã sfinþii cerului. Tu eºti o
mare tainã a Fiului meu, ºi slava ta este nevãzutã, precum ºi
cerul este nevãzut. Fiul meu cât a fost vãzut pe pãmânt, a fost
tainã. La fel ºi eu, am fost tainã dumnezeiascã între oameni,
dar oamenii nu ºtiau. Aºa au fost ºi sfinþii care sunt acum cu-
prinºi de cerul cel nevãzut, ºi sfinþii se minuneazã de taina ta,
cãci tu, Ierusalime nou, eºti poporul cel aºteptat de veacuri,
eºti cãrarea Fiului meu pentru cea de a doua venire a Sa.
Amin. 

– OOOO,mamã a Mea, cuvântul tãu duios Mã mân-
gâie pe Mine, Cel ce petrec tainic între fiii

cuvântului Meu. Rugãciunea ta pentru neamul omenesc stã
mereu înaintea Mea, cã tu ºtii ce Mã doare, ºtii cã bucuria ºi
mângâierea Mea e mântuirea neamului omenesc, de a cãrui
durere suferã toatã firea, mamã. Dar ziua Mea cea cu slavã
vãzutã se apropie, ºi cuvântul Meu se aºterne tot mai mult în
calea oamenilor, ºi nemângâierea Noastrã se va sfârºi, cãci lu-
mea se va înnoi, ºi se va bucura cerul ºi pãmântul de mângâ-
iere ºi se vor înnoi precum scrie în Scripturi. Amin. 

Cu dragoste mare fac din voi Scripturã vie pe pãmânt,
fiilor scumpi. Cu iubire nemãrginitã Îmi împlinesc cu voi
Scripturile venirii Mele cea de a doua, cãci voi Îmi sunteþi
cãrarea pe care vin. Amin. Sã fii popor îndumnezeit, Ierusali-
me nou, ca sã înþelegi taina îndumnezeirii tale, cã Eu, fiule,
nu dorm, ºi nici tu sã nu dormi, ºi sã fii îndumnezeit Amin.
Masa Mea de nuntã nu se mai strânge din mijlocul tãu, ºi hra-
na Mea te îndumnezeieºte, ºi este minune peste tine. Ia ºi dã
din ea. Dar din dar sã dai, cã Eu îþi voi deschide uºi dupã uºi
ca sã treci prin ele, poporul Meu, ºi sã faci cale împãrãþiei
cuvântului Meu peste pãmânt. Amin. Toate se vor apleca în
calea Mea cu tine, cãci Eu sunt Cel nevãzut, Care este. Eu
sunt Cel ce sunt. Amin. 
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Când M-am lãsat cuprins de cele ce nu se vãd, aºa le-am
spus celor iubiþi: «Vã este de folos sã Mã duc, cã dacã nu Mã
duc nu pot veni la voi; dar Mã duc, ºi iarãºi voi veni ca sã fiu
cu voi pânã la sfârºitul timpului». 

Eu sunt Cel nevãzut, Care este. Eu sunt Cel ce sunt, ºi
am fost cu Israel care M-a lepãdat. Dar Mi-am fãcut popor
nou, ºi iarãºi sunt cu cei aleºi de Mine, cu tine, poporule ales
din nou, ºi cu tine lucrez ca sã întorc neamul omenesc cu faþa
spre Mine ºi sã-i dau bucuria rãscumpãrãrii. Amin, amin,
amin. 

8/21 septembrie 1997

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

România: þara strãlucirii, ºi în ea, râul vieþii. Domnul vesteºte celor
ce cârmuiesc România, cã va face din ea semn ceresc peste popoare. 

PP ace þie, grãdiniþã a cuvântului Meu! Pace vouã,
fiilor unºi în grãdinã, cãci credinþa voastrã în cu-

vântul Meu este cãrarea Mea de la cer la pãmânt. Amin. Pace
vouã, cãci prin credinþa voastrã voi împlini toate cuvintele
Mele, cãci scrie în proorocia lui Isaia: «Precum se coboarã
ploaia ºi zãpada din cer, ºi nu se mai întoarce pânã nu udã
pãmântul ca sã-l facã sã rãsarã ºi sã rodeascã ºi sã dea sã-
mânþã semãnãtorului ºi pâine spre hranã, aºa va fi cuvântul
Meu, care curge din gura Mea; el nu se întoarce cãtre Mine
fãrã sã rodeascã; el face voia Mea ºi îºi îndeplineºte lucrarea
lui». Amin. 

Fiþi plini de râvnã pentru cuvântul Meu, fiilor, ºi daþi
aceastã pâine celor flãmânzi ºi sãturaþi pe cei amãrâþi, ºi lu-
mina voastrã va rãsãri în întuneric, ºi bezna voastrã va fi ca
miezul zilei, cãci Eu vã voi cãlãuzi ºi voi sãtura sufletele
voastre ºi voi da tãrie oaselor voastre ºi veþi fi ca o grãdinã
adãpatã ºi ca un izvor de apã vie care nu seacã niciodatã, ºi
Mã veþi înãlþa pe Mine pe piatra Mea cea strãbunã ºi vã voi
numi înnoitori de drumuri precum scrie în prooroci. Amin.

Cuvântul Meu spre voi este râul vieþii care curge din
tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului lui Dumnezeu. Cuvântul
Meu este credincios ºi adevãrat. Amin, amin, amin. Cuvântul
Meu este apa vieþii care adapã locurile fãrã apã, fãrã apã vie,
ºi lipsa de apã pârjoleºte pe oameni, ºi Eu vin sã aduc peste
pãmânt poruncile vieþii veºnice ºi sã le dau oamenilor ºi sã-i
învãþ sã bea cu credinþã din apa Mea cea vie ºi sã mãnânce cu
iubire ºi cu foame din pâinea Mea cereascã. Cuvântul Meu se
înalþã pe pãmânt ºi grãieºte pe înãlþimi ºi rosteºte acoperiºu-
rilor sã se aplece ºi sã ridice deasupra lor cuvântul Meu cel
sfânt, ca sã se sfinþeascã din el acoperiºurile ºi înãlþimile ºi sã
stea aplecate la cuvântul Meu cel sfânt. Amin, amin, amin. 

Cuvântul Meu se poartã pe sine spre cei ce stau peste
þara Mea de nuntã ºi vin sã-i vestesc cã România este þara
strãlucirilor cereºti din pricina cuvântului Meu, care este râul
ºi apa vieþii, ºi vin sã-i vestesc cã Mi-am aºezat tronul în Ro-
mânia, ºi din tronul Meu curge apa vieþii, curge râul vieþii,
curge cuvântul Meu ca ploaia ºi ca zãpada din cer, care adapã
pãmântul ºi îl face sã rãsarã ºi sã rodeascã ºi sã dea sãmânþã
semãnãtorului ºi pâine spre hranã, ºi el nu se întoarce cãtre
Mine fãrã sã rodeascã. El face voia Mea ºi îºi îndeplineºte
rostul lui. Amin. 

Pace vouã, celor de pe scaunele României! Eu sunt Cel
ce am grãit din rug pe vârful muntelui Sinai ca sã învãþ pe
Israel cãrarea spre viaþã. Eu sunt Cel ce sunt. Deschideþi ca sã
intru! Amin, amin, amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, bine-
cuvântatã sã fie þara Mea românã, noul Meu popor ales, ºi

binecuvântaþi sã fiþi voi, cei din porþile României, care credeþi
în Mine, Cel ce Mã fac cuvânt peste pãmânt. Eu sunt Mielul
Tatãlui ceresc, ºi M-am dat spre hranã celor credincioºi Mie.
Eu sunt Cel ce am înviat acum douã mii de ani ºi sunt veºnic
viu ºi umblu pe pãmânt ca sã-i trag pe toþi cãtre Tatãl ºi ca
sã-Mi pregãtesc prin cuvânt cãrarea Mea, pentru ca sã vin a
doua oarã cu împãrãþia cerurilor, care nu are sfârºit precum
scrie în Scripturi. Vin cu pace ºi cu iubire pentru toþi cei cre-
dincioºi, cãci fericiþi sunt cei credincioºi Mie. Eu sunt. Fiþi
credincioºi. Gãtiþi-vã iubirea ºi pacea inimilor voastre ca sã
intru în voi, fiilor români care staþi de veghe peste þara Mea
de nuntã în care Mi-am aºezat masa Mea de nuntã, masa cu-
vântului Meu, cã am popor mireasã în þara voastrã, fiilor ro-
mâni care vegheaþi peste þara alegerii Domnului. Fiþi cu inimã
cereascã ºi întrebaþi-Mã de ce am ales-o pe cea mai robitã, pe
cea mai lovitã, pe cea mai umilitã. O, poporul Israel s-a se-
meþit încã de când l-am ales de popor al Meu ºi l-am fãcut
mare între popoare. Cu cât îl iubeam ºi îl învãþam, cu atât mai
mult el se îngâmfa ºi se depãrta de Mine alipindu-se de trup
strãin ºi de idoli ºi de fãrãdelege semeþindu-se peste Mine, ºi
Eu l-am fãcut sã ridice mâna asupra Mea ºi sã Mã lepede ºi
sã-l lepãd. Israel s-a smintit, ºi din pricina înmulþirii fãrãdele-
gilor lui iubirea lui s-a rãcit de tot, ºi numai o rãmãºiþã micã
din el a rãbdat cu Mine, ºi s-a împlinit cu Ierusalimul Scrip-
tura Mea care a spus cã va veni urâciunea pustiirii peste el, ºi
au fugit la munþi cei din Iudeea ºi au fugit fãrã hainã, dupã
cum este scris: «Cel ce va fi în casã sã nu se coboare sã-ºi ia
lucrurile din casã, iar cel ce va fi în þarinã sã nu se întoarcã
înapoi sã-ºi ia haina», ºi am ars Ierusalimul, cãci mai-marii
Ierusalimului de atunci M-au vândut pe bani pe Mine, Cel ce
eram darul Tatãlui Meu pentru oameni, ºi a cãzut peste Israel
osânda banului. Am spus apoi cã Evanghelia împãrãþiei Mele,
care a fost datã deoparte de Israel, se va propovãdui în toatã
lumea spre mãrturie la toate neamurile, ºi Israel se va sfârºi,
iar neamurile se vor binecuvânta prin credinþã, ºi Îmi voi ale-
ge dintre neamuri Ierusalimul cel nou, ºi voi veni cu împãrã-
þia cerurilor pe pãmânt ºi voi rãscumpãra pe om de la moarte
ºi îi voi da viaþã veºnicã dupã cum am fãgãduit prin Scripturi
celor credincioºi. 

O, fiilor români, n-am gãsit între neamurile pãmântului
un neam mai plãcut Mie ca ºi neamul român, cãci Tatãl Meu
Mi-a dat iubire mare pentru acest pãmânt ales de El dintru în-
ceput. Taina lui e veºnicã ºi acest pãmânt stã înaintea Tatãlui
Meu, cãci a fost primul petec de uscat care s-a ivit din apã
când s-a întocmit cerul ºi pãmântul la cuvântul Meu; a fost
prima palmã de uscat care a ieºit din apele potopului dupã ce
potopul a trecut; ºi va fi pãmântul salvãrii, cã el este taina
Tatãlui Meu, ºi Tatãl Meu îl numeºte masã a cuvântului, ºi ia-
rãºi se vor face toate prin cuvânt ºi vor fi noi. Amin. 

O, fiilor români care strãjuiþi peste România, þara voas-
trã a fost mereu sub cruce, dar ea a rãbdat pânã la sfârºit ºi
n-a ridicat toiagul ei împotriva nici unui neam de pe pãmânt.
Pe nimeni n-a asuprit, nimãnui nu i-a luat. Ba a dat din trupul
ei supunându-se ca ºi Mine, ºi Tatãl Meu a iubit-o cu iubire
fãrã margini ºi a aºteptat vremea slavei ei între popoare. Cu-
vântul Meu din ea e slava ei, ºi el se va face faptã a slavei ºi
trup al slavei, cãci Eu voi fi mereu cuvânt în ea, iar tronul cu-
vântului Meu va strãluci din mijlocul ei, ºi din tronul Meu va
curge râul ºi apa vieþii peste pãmânt ºi va uda tot pãmântul
aºa cum din Eden ieºea un râu care uda raiul, ºi de acolo se
împãrþea în patru braþe peste pãmânt. Scris este: «Cine va
rãbda pânã la sfârºit, se va mântui», ºi Tatãl Meu o are pe
România þarã a rãbdãrii ºi a iertãrii, ºi este scris de ea în
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Scriptura proorocului Daniel, ºi se numeºte þara strãlucirii ºi
a biruinþei, þara Domnului. Amin. 

Gãtiþi-vã iubirea ºi pacea inimilor voastre ca sã intru în
voi cu împãrãþia Mea, fiilor români care staþi de veghe din
partea Mea peste România. Cobor peste voi darul credinþei
sfinte. Amin. Cuvântul Meu se înalþã pe pãmânt ºi grãieºte pe
înãlþimi ºi rosteºte acoperiºurilor ºi piscurilor sã se aplece ºi
sã ridice deasupra lor cuvântul Meu cel sfânt, ca sã se sfin-
þeascã din el acoperiºurile ºi înãlþimile ºi sã se plece la cuvân-
tul Meu ºi sã ia viaþã veºnicã. Eu vin curând, dar casa Mea de
oaspeþi nu mai voieºte sã vin. Biserica din România trebuia sã
fie casa care sã primeascã în ea cuvântul Meu. 

O, fiilor români care vegheaþi din partea Mea peste þara
Mea de nuntã! Sunaþi la porþile casei Mele de oaspeþi, cã a
venit duºmanul în casa Mea ºi Mi-a luat cãsuþa ºi Mi-a luat
hãinuþa ºi Mã scoate afarã din vie ca ºi acum douã mii de ani.
Voiesc sã aduc izbãvire neamului omenesc, dar antichrist Îmi
stã împotrivã, fiilor români. S-a bãgat antichrist în casa Mea
ºi domneºte în numele Meu, ºi Tatãl M-a trimis ºi nu sunt pri-
mit în casa Mea. Cuvântul Meu strigã la porþile casei Tatãlui
Meu ºi nimeni nu voieºte sã-Mi deschidã ca sã intru ºi sã
aduc cuvintele vieþii ºi apa vieþii ºi hrana cuvântului Meu
pentru cei însetaþi ºi flãmânzi de viaþã. Eu sunt Cel ce am
grãit din rug pe muntele Sinai. Eu sunt Cel ce grãiesc po-
porului român din mijlocul grãdiniþei cuvântului Meu din
România. Ridicaþi slava cuvântului Meu ºi înãlþaþi-o spre via-
þa oamenilor, cã vin sã fac izbãvire neamului omenesc, ºi am
de împlinit Scriptura de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi de îm-
pãrãþie a cerurilor pe pãmânt. Amin, amin zic vouã: Eu vin
curând, ºi Mã voi arãta deasupra României ºi voi face din ea
þara Noului Ierusalim, þara Mea cea de la sfârºit, ºi din ea voi
revãrsa luminã mare peste toate neamurile pãmântului. Dar
slujitorii bisericii din România sunt reci ºi nu vor venirea
Mea ºi nu vor pace ºi sfinþenie din cer peste ei ºi nu cred în
Mine. Scris este în Scipturile Mele: «De va vrea cineva sã
creadã, va înþelege cuvântul Meu ºi voia Mea ºi mântuirea
Mea». 

O, fiilor români, Mi-e milã de neamul român, cãci îl iu-
besc cu iubire fãrã margini. Oile Mele nu mai au pãstori, cã
pãstorii lor se pãstoresc pe ei înºiºi ºi nu poartã grijã de oile
Mele, ºi Mi le asupresc ºi Mi le împrãºtie ºi Mi le umplu de
rãni, cãci ei nu împlinesc Scriptura Mea care spune: «În dar
aþi luat, în dar sã daþi». Pãstorii bisericii nu pot da nimic în
dar, cãci n-au luat în dar, ºi au luat cu bani ceea ce au, ºi s-au
învãþat cu bani, ºi Mã vând pe bani, ºi oile Mele sunt oropsite
ºi cãlcate în picioare de toþi trecãtorii. Pãstorii bisericii au luat
cheia cunoºtinþei ºi nici ei nu vor cu Mine ºi nici oile Mele nu
mai ºtiu cunoºtinþa Mea. Ajutaþi pe cei asupriþi de necredinþã
ºi de necunoºtinþã, cãci cuvântul Meu vine la voi ca sã vã
cearã sãlaº în voi ºi sã fiþi credincioºi ºi sã deschideþi Dom-
nului. Eu sunt. Fiþi credincioºi. De mai bine de patruzeci de
ani Mi-am aºternut ieslea cuvântului Meu în România ºi
lucrez prin cuvânt ca sã-i împlinesc slava ei cu Mine ºi sã-Mi
pregãtesc venirea Mea cea de a doua ºi sã vin cu cele veºnice
ºi sã dau rãscumpãrare neamului omenesc ºi sã lucrez din Ro-
mânia peste popoare, cu lumina cuvântului Meu. Eu sunt. Fiþi
credincioºi. Cuvântul Meu este râul vieþii, care curge din
tronul Meu, dar cei necredincioºi în biserica din România lo-
vesc în cetatea cuvântului Meu. Deschideþi cãrþile vremii
voastre ºi cãutaþi în ele nelegiuirile oamenilor bisericii care
au apãsat peste turma Mea românã ºi peste cei ce Mã iubesc
în România. Am coborât putere din cer ºi v-am sprijinit sã
luaþi veghea României, dar aveþi grijã de þara Mea, cã e apã-

satã încã de oamenii bisericii care stau împotriva dreptãþii ºi
a sfinþeniei ºi a adevãrului. Prea mult se învelesc oamenii bi-
sericii cu slava lor cea deºartã; prea mult întineazã aceºtia
locurile sfinþeniei Mele. Prea mulþi oameni ai fãrãdelegii s-au
ascuns sub haina de bisericã ºi Îmi înºealã neamul Meu cel
ales. Lucraþi cu înþelepciunea Mea cea cereascã ºi aduceþi la
pocãinþã pe toþi fiii acestui neam care s-au ascuns sub haina
Mea ºi au asuprit pe mulþi din cei drepþi ai Mei. Luaþi luminã
din luminã ºi scoateþi întunericul la luminã, cãci omul cade de
ºapte mii de ani prin ascundere. Voiesc sã dau în dar celor ce
vor sã poarte darurile Mele ºi voiesc sã fie date în dar darurile
Mele. Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine
ºi sã-ºi ia crucea sa urmându-Mã ºi nu înºelându-Mã cã vine
ºi sã nu vinã. Iar dacã nu vine sã nu spunã cã e cu Mine, sã
nu-Mi ducã turma în rãtãcire. 

O, fiilor români, Mi-e dor de mântuirea neamului ome-
nesc, dar în bisericã nu mai am oameni curaþi cu inima ca sã
lucrez cu ei mântuirea peste oameni. Ridicaþi-vã voi, cei ve-
ghetori peste þara alegerii Mele, cãci Eu M-am fãcut cuvânt
peste voi, ºi vã voi cere rodul cuvântului Meu, cãci voiesc sã
ocrotesc þara voastrã ºi sã aºez în ea Duhul Adevãrului. Amin.
Eu sunt adevãrat în cuvântul acesta, ºi vã dau darul credinþei
sfinte. Luaþi din darurile Mele ºi fiþi vii ºi lucraþi ca Mine ºi
nu ca omul, ºi pãziþi pe România ºi pãstraþi-o pentru Mine ºi
pentru voi, ºi vegheaþi cu sfinþenie peste ea. Luaþi Duh Sfânt,
cãci darurile Duhului Sfânt se vor coborî peste toþi fiii Ro-
mâniei, dar ei sã fie fii. Amin. Iubiþi cãile Mele ºi adevãrul
Meu ºi viaþa Mea în voi, cãci Eu sunt ocrotitorul celor ce
umblã pe cãrãrile dreptãþii. Dreptatea înalþã un popor, în vre-
me ce pãcatul este ocara popoarelor. Voiesc sã fac din pãmân-
tul român pãmânt al dreptãþii. Eu sunt Cel ce am grãit aceasta.
Amin, amin, amin. 

O, fiilor români care strãjuiþi peste România, þara voas-
trã a fost mereu sub crucea ei, dar Eu, Domnul, voi înãlþa cru-
cea ei ºi voi face din România semn ceresc peste popoare, cã
ea este Ierusalimul Meu, cel nou ales, ºi îl voi îndemna la po-
cãinþã ºi pe Israel cel care nu M-a primit ºi M-a lepãdat, ºi el
va fi din nou poporul Meu, cã am semnele Mele peste el, ºi
am semnele lui peste Mine. 

Pace vouã, fiilor români care staþi de veghe peste Ro-
mânia! Luaþi din pacea Mea. Cel ce poate sã creadã, va cu-
noaºte cã acest cuvânt sunt Eu, Domnul, Care vine pe nori,
cãci scris este: «Eu vin curând», iar Duhul ºi mireasa Mea
zic: «Vino, Doamne!».

Eu sunt Cel rãstignit de slujitorii Mei. Cei de atunci
Mi-au rãstignit trupul, iar cei de acum Îmi rãstignesc cuvântul
cu care vin pe nori ca sã-Mi pregãtesc ziua slavei Mele ºi a
celor credincioºi care Mã aºteaptã sã vin. Eu sunt Dumnezeu
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cãci Tatãl este în Mine cu Duhul
Sãu Cel Sfânt, ºi stau pe norii slavei Mele deasupra Ro-
mâniei. O, þara Mea, iubita Mea, voiesc sã fac din tine bise-
ricã cereascã pe pãmânt, iar slujitorii Mei din tine sã fie sfinþi
cu mintea ºi cu inima ºi cu trupul ºi cu credinþa. Eu vin mereu
cuvânt peste tine, iubito, cã M-a trimis Tatãl la tine ca sã fiu
cu tine ºi sã te ocrotesc ºi sã te fac cunoscutã neamurilor pã-
mântului cã eºti a Mea. 

Amin, amin zic vouã, fiilor veghetori peste România:
lucraþi ºi împliniþi planurile Mele peste voi ºi peste þara
voastrã. Luaþi în mijlocul vostru pe cel ce are ungere peste
România ºi daþi-i pacea între voi ºi aveþi grijã de viaþa lui cu
Mine ºi veþi fi binecuvântaþi. Lucraþi pace între Mine ºi voi,
ºi împliniþi peste România planurile Mele cele cereºti. Eu vin
curând, curând. Fiþi credincioºi ca Avraam ºi pãstraþi peste
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voi binecuvântarea Mea. Luaþi din râul vieþii, cãci tronul cu-
vântului Meu este cu voi. Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã!
Luaþi darul credinþei sfinte! Luaþi Duh Sfânt ºi lucraþi cu
Domnul la zidirea împãrãþiei cerurilor pe pãmântul român,
care va împãrþi bogãþia împãrãþiei Mele la toate noroadele ca-
re vor veni sã ia din slava Mea cu voi. 

Pace þie, Românie! Pace þie, þara Mea! Pace, iubito! Pa-
cea Mea þi-o dau! Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Omul duhovnicesc trãieºte cu Domnul pe pãmânt. Puterea
poporului sfânt este cãlãuza. Puterea credinþei lucreazã bucurii pe
pãmânt. Cei credincioºi ºi iubirea dintre ei sunt minuni ale 

Domnului între oameni. 

PP ace þie, cãrare a cuvântului Meu care vine din
cer! Pace vouã, fiilor din grãdinã, cã voi sunteþi

cãrarea Mea pe care vin a doua oarã pe pãmânt. Nu staþi cu
inima strivitã, cãci voi sunteþi puterea Mea pe pãmânt. Luaþi
din pacea Mea ca sã pot revãrsa puterea Mea în voi ºi prin
voi, cãci cuvântul Meu este putere cereascã peste pãmânt. 

Omul lumesc îºi cautã mereu bucurii lumeºti ca sã-ºi
întãreascã ºi sã-ºi mângâie sufletul, cãci sufletul tânjeºte când
nu are bucurii. Omul duhovnicesc dacã nu-ºi hrãneºte sufletul
cu bucurii duhovniceºti se face greu pentru el însuºi ºi pentru
cei din jurul lui. Omul duhovnicesc este omul care nu trãieºte
lumeºte ºi care crede în Dumnezeu ºi voieºte sã facã voile lui
Dumnezeu pe pãmânt. Dacã oamenii duhovniceºti nu-ºi hrã-
nesc unii altora bucuria duhovniceascã a sufletului, viaþa lor
împreunã se face apãsãtoare ºi tristã ºi bolnavã, cãci sufletul
fãrã bucurii n-are nici un fel de frumuseþe. Aºa ºi omul du-
hovnicesc, când nu are bucurii, se face urât ºi greu de dus ºi
apãsãtor pentru el însuºi ºi pentru cei din jur. 

Cobor la voi pe firul cãrþii lui Verginica. Ea este mare
în cer, ºi are cãrare spre pãmânt ºi se face carte între voi, cãci
Eu am trimis-o cuvânt pe pãmânt, iar cei din cer fac voia Mea
ºi lucreazã dupã cuvântul Meu. Voiesc, fiilor, sã grãiesc vouã
despre bucuria inimii. Voiesc, fiilor, sã înþelegeþi vorbirea
Mea. Vorbirea Mea este ca în cer, iar vorbirea omului este ca
pe pãmânt. 

Fiilor, fiilor, nu-Mi mai place vorbirea omului de azi.
Cobor la voi pe pãmânt ºi grãiesc peste voi ca în cer ca sã daþi
omului de azi vorbirea Mea ºi sã se ruºineze de vorbirea lui
ca pe pãmânt. Cei din cer se poartã mereu, mereu printre cei
de pe pãmânt ºi plâng cei din cer, plâng cã omul s-a sluþit de
tot, s-a sluþit ºi la suflet ºi la minte ºi la grai ºi la port ºi la
obiceiuri ºi la petreceri ºi la credinþã ºi la iubire. S-a sluþit
omul, mãi copilaºi ai cerului sfânt. Vin mereu la voi cu cuvânt
ca în cer ca sã-l ruºinez pe om. Oamenii nu mai citesc Scrip-
turile. S-a sluþit viaþa omului, ºi Eu Mi-am fãcut cãrare spre
oameni ºi vin cu grãire din cer pe pãmânt. S-a sluþit limba
omului ºi graiul ei, dar voi, fiilor, iubiþi grãirea cea din cer, ºi
aºa sã grãiþi pe pãmânt, cãci cuvântul e ceresc, nu e pãmân-
tesc, nu e omenesc. Cuvântul s-a nãscut din Dumnezeu, mai
înainte de toate cele vãzute ºi nevãzute, mai înainte de toate
câte sunt. Amin. 

O, Verginico, venim din cer pe pãmânt, venim la fiii cei
credincioºi ca sã le grãim lor ca în cer, sã le grãim de bucuria
inimii. 

– VV enim, Doamne. Fã-Te cuvânt în cartea
mea, iar eu mã las bucurie în inimile fiilor

noºtri. Mã las în ei mângâiere prin Tine, cãci eu sunt în Tine,
Doamne. Tu eºti locaºul sfinþilor cerului, cã unde eºti Tu,
acolo sunt ºi sfinþii Tãi. Amin. 

– OOOO,trâmbiþa Mea, din care am sunat atâta
vreme pe pãmânt de Mi-am fãcut popor

credincios cuvântului Meu! Mare este darul pe care Mi l-ai
dat, ºi Mi-am fãcut grãdiniþã cereascã pe pãmânt ºi am aºezat
în ea darul pe care Mi l-ai dat, ºi din darul tãu Mi-am fãcut
cãrare peste pãmânt. Tu Mi-ai ridicat un popor, ºi din el am
luat câþiva fii ºi i-am pus în grãdina cuvântului Meu ca sã am
cãrare curatã ºi sã vin la poporul tãu ºi sã-l hrãnesc, ºi sã dau
oamenilor din hrana cuvântului Meu. 

O, poporul Meu, popor al trâmbiþei Mele! Am pus
puterea Mea peste fiii din grãdinã ca sã vã dea din ea vouã ºi
oamenilor. Fiilor, fiilor, puterea Mea este cuvântul Meu care
se coboarã pânã la voi. O, fiilor, bucuria inimii este puterea
sufletului. Când bucuria inimii este întristatã sufletul slãbeºte
în puterea cea bunã ºi începe sã vorbeascã cu durerile care
i-au stricat bucuria inimii. Grãiesc vouã despre bucuria Mea
în voi. Dacã bucuria inimii lipseºte, sufletul tânjeºte ºi
plânge, se împietreºte ºi se face rece, îºi împuþineazã puterea
ºi lucrarea lui cea bunã, cãci puterea sufletului este bucuria
inimii. Cei duhovniceºti care nu-ºi hrãnesc unii altora sufletul
cu bucurii duhovniceºti, aceia nu au pe Hristos bucurie în su-
fletul lor; aceia nu se pot iubi unii pe alþii, nu se pot mângâia
unii pe alþii, cãci Hristos înseamnã iubire. 

Eu sunt Cel ce bucur ºi mângâi. Am lucrat mult peste
ucenicii Mei pânã ce i-am adus în starea bucuriei depline.
Mi-am dat ºi trupul spre moarte, ca sã le aduc bucuria deplinã
prin învierea Mea ºi sã Mã dovedesc bucurie a lor prin învie-
rea Mea. Eu pentru ei am înviat. Pentru cei ce n-au crezut,
n-am înviat. S-au strâns grãmadã ucenicii Mei, s-au strâns de
tristeþea rãstignirii Mele, ºi Eu am înviat ºi M-am dus la ei viu
ºi le-am spus: «Bucuraþi-vã!». M-am arãtat lor, ca bucuria lor
sã fie deplinã. Aºa Mã voi arãta ºi vouã, în curând Mã voi
arãta vouã, cãci cei credincioºi vor avea parte de aceastã
bucurie deplinã. Amin. 

O, copii din grãdinã, v-am ridicat din mijlocul po-
porului Meu ºi v-am fãcut slugi pentru poporul Meu aºa cum
l-am fãcut pe Moise. V-am fãcut cãlãuzã, fiilor, ºi v-am dat
suflet mare ºi îngeri tari ca sã staþi înaintea Mea pentru Isra-
el, ºi sã staþi înaintea lui Israel pentru Mine, ºi sã staþi înaintea
oamenilor în numele Meu, cãci Eu Mã fac cuvânt de venire
pe pãmânt. Vã voi face cuvânt din cuvânt peste Israel, ca sã
lucraþi voi ca Mine. Eu sã fac ca Tatãl, ºi voi sã faceþi ca Mine
cu nãdejdea cã va face ºi poporul ca voi. Cel ce cãlãuzeºte nu
mai poate cãlãuzi cu bucurie în suflet dacã cei cãlãuziþi îi
aduc faptã puþinã ºi slabã ºi lângã ea dezvinovãþire a faptei.
Cel ce cãlãuzeºte nu mai are izvor de duh blând, de vreme ce
nu mai are putere de suflet, cãci bucuria inimii este puterea
sufletului. Omul duhovnicesc care cãlãuzeºte pe mulþi, dacã
n-are hranã de bucurie de la cei cãlãuziþi, acela cade în tristeþe
ºi se face greu pentru el însuºi, cãci sufletul fãrã bucurii n-are
frumuseþe ºi este apãsat de greul lui. 

O, ce frumoasã e vorbirea cea din cer! Ce frumoasã e
bucuria cea din cer, cea duhovniceascã! Ce frumos e duhul
cel blând care are hranã de bucurii duhovniceºti! Bucuria ini-
mii aduce Duhul Meu Cel blând în inimã. Duhul Meu Cel
blând vine de la smerenia inimii Mele. Eu sunt Cel blând ºi
smerit cu inima. Cu cei credincioºi ºi blânzi am fost blând ºi
smerit. Cu cei necredincioºi ºi strãini de cer am fost drept ºi
îi plângeam spunându-le: «Vai vouã!», iar pe cei credincioºi
ºi blânzi, îi fericeam spunându-le: «Bucuraþi-vã!».
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Vã voi face cuvânt din cuvânt peste Israel, fiilor lucrã-
tori. Eu sunt în voi, ca sã fiþi voi întru Mine ºi sã-l cãlãuziþi
pe poporul Meu la bucurie de inimã ºi la smerenie de inimã
ca sã lucreze el în voi duh blând, ºi hranã de bucurie sã vã fie
Israel. Dragostea lui de cer sã vã hrãneascã pe voi cu duh de
bucurie, ºi sã vã sprijiniþi voi cu poporul Meu aºa cum Mã
sprijin Eu cu voi, cã mare este puterea sufletului care vine de
la bucuria inimii. Vin la voi cu aceste daruri. Vi le dau sã le
lucraþi ºi sã le puneþi peste poporul Meu, ºi apoi sã le lucreze
poporul pentru voi ºi sã vi le dea vouã. Nu staþi cu inimile
strivite, cãci voi sunteþi puterea Mea pe pãmânt, ºi am pus
peste voi Scripturile venirii Mele cea de a doua, ºi am de adus
spre vedere cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, care sunt lu-
crate de Mine pentru voi ºi pentru cei ce vor crede în Mine ca
voi, cãci cel ce crede în Mine va face ºi mai mult ca voi, pen-
tru cã Eu sunt ascuns în Tatãl ºi în voi. 

Puterea credinþei aduce mari bucurii pe pãmânt, fiilor,
iar Eu voi lucra peste voi cuvânt, cãci scris este în Scripturi:
«Cel Preaînalt a sfinþit locaºul Lui, ºi El este în mijlocul ce-
tãþii Lui, ºi cetatea nu se va clãtina, cãci Domnul este ajutorul
ei dis-de-dimineaþã. Cel Preaînalt va da glasul Lui, ºi
împãrãþiile se vor pleca ºi neamurile pãmântului se vor tul-
bura ºi vor veni sã vadã lucrurile lui Dumnezeu ºi minunile
Lui pe pãmânt». Amin. Minunile Mele sunt fiii cei credincioºi
care lucreazã voia Mea între oameni. Oamenii însã vor sã le
fac Eu minuni, dar Eu când am lucrat credinþa în oameni aºa
am zis: «Cel ce crede în Mine mai mari decât acestea va lucra
prin credinþa lui în Mine». Eu voiesc ca oamenii sã facã
minuni prin credinþa lor în Mine, cã acesta este dorul Meu, dar
oamenii bisericii dau sã-i înveþe smerenia pe cei ce cred în
Mine lucrând faptele credinþei lor ºi faptele blândeþii inimii
lor. Dar ei trebuie sã-i înveþe smerenia pe cei îngâmfaþi în
duhul lor, pe cei plini de sine, pe cei cu duh lumesc în ei, nu
pe cei cu Duhul Meu în ei ºi care lucreazã credinþã ºi minune
pe pãmânt ºi viaþa Mea peste ei. Dar voi, fiilor, bucuraþi-vã, ºi
hrãniþi-vã unii pe alþii cu bucuria inimii, cãci Eu sunt bucuria
inimilor voastre. Amin. Iubiþi-vã unii pe alþii aºa cum v-am
iubit Eu, dar mai presus de toate iubiþi pe Domnul. Iubirea de
Domnul vã va învãþa taina iubirii frãþeºti în Domnul, cã una
este taina iubirii frãþeºti ºi alta este taina în Domnul a iubirii
frãþeºti, atunci când, iubind pe Domnul mai presus decât pe ei
înºiºi, fraþii se iubesc unii pe alþii în Domnul. Amin. 

Am grãit ca în cer, Verginico. Am grãit prin cartea ta.
Amin. 

– II ar eu, Doamne, m-am fãcut bucurie ºi mân-
gâiere prin Tine, ºi am dat dar din dar po-

porului sfânt. Amin. 

– OO Verginico, fiii Noºtri merg cu taina bucu-
riei Duhului Sfânt între oameni. Ei sunt cu

împãrãþia cerurilor în ei, ºi merg cu Mine ca sã-i semãn ca pe
sãmânþa cea bunã ºi ca sã rodeascã sãmânþã din sãmânþã, îm-
pãrãþie a cerurilor în mulþi din cei ce cred în taina coborârii
cuvântului Meu pe pãmânt. 

Binecuvântatã sã fie împãrãþia cerurilor, care merge ºi
se seamãnã din loc în loc prin voi. Mergeþi în toatã lumea ºi
binevestiþi cerul care se coboarã pe pãmânt. Pe cei necredin-
cioºi vindecaþi-i de necredinþã. Pe cei strãini de Mine tãmã-
duiþi-i de necunoºtinþã, iar pe cei blânzi ºi smeriþi cu inima
mângâiaþi-i, cãci împãrãþia Mea se apropie spre arãtare ºi spre
mângâierea multora. Amin, amin, amin. 

22 septembrie/5 octombrie 1997

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Mângâierea duhului este odihna trupului. Credinþa ºi credincioºia. 
Cântarea miresei este rugãciune. 

EE u sunt mângâierea celor ce cred în Mine ºi în
toate câte Eu lucrez ºi împlinesc, iar cel ce crede

în Mine, acela este mângâierea Mea. Amin, amin, amin.
Pacea Duhului Sfânt este cu Mine ºi vin cu ea la tine,

poporule Ierusalime, poporule, mângâierea Mea, cã nu mai
am, fiule, cu cine sã Mã mai mângâi. Eu Mã mângâi cu cel ce
crede cu adevãrat în Mine ºi în tot ce fac Eu vãzut ºi nevãzut,
dar nu mai am mângâiere, nu mai am om pe pãmânt cu cre-
dinþã nefãþarnicã. Mi-e dor de mângâiere, Mi-e dor de om
credincios cu credinþã sfântã, Mi-e dor de om cu inimã curatã
pentru Mine. 

O, sã nu te plictiseºti de coborârea Mea la tine, po-
porule mângâierea Mea. Vin sã Mã mângâi cu tine ºi vin sã te
mângâi cu Mine. Vin sã-þi dau putere sã crezi în Mine ºi în
cuvântul Meu cel plin de viaþã veºnicã. 

O, trâmbiþa Mea, o, Verginico, vin iar prin cartea ta.
Cobor din cer la poporul Meu, ºi te cobor ºi pe tine cu Mine,
cã tu eºti în cer între sfinþii Mei, ºi se face cerul cuvânt peste
Israelul Nostru cel de azi. Vin cu tine, venim din cer cuvânt,
ca sã grãieºti ºi tu cu Mine în vorbirea Noastrã cu Israel, cã
dulce mângâiere iau Eu din cuvântul duhului tãu. Cuvântul
tãu e dulce, e plin de iubire pentru Domnul tãu. Cuvântul tãu
e mir mirositor care se aºeazã mereu peste usturimea ranelor
Mele alinându-Mi-le, cã nu mai am mângâiere. 

– NN u mai ai mângâiere, Mângâietorule. Duhul
meu plânge ºi în cer cum a plâns ºi pe pã-

mânt, cã Te-am iubit, Doamne, aºa cum iubeºte mireasa pe
mire. Dar Tu erai Mirele Cel tainic dupã Care aleargã fecioa-
rele cele sfinte ºi cu aºa iubire Te-am iubit, ca sã Te mângâi,
cã-Þi vedeam mereu faþa. Mereu, mereu Te vedeam, cã aºa ai
binevoit Tu cu mine pentru vremea venirii Tale cea de a doua
între oameni. Inima mea a fost un izvor de suferinþã pe pã-
mânt. Sufeream dupã Tine ºi pentru Tine Cel neiubit ºi ne-
mângâiat. Sufeream iubirea ce o purtam poporului pe care Þi
l-am adunat în preajma cuvântului Tãu care curgea ca râul
prin graiul gurii mele. Iubirea este o suferinþã fãrã de care eu
n-am putut fi nici pe pãmânt, nici în cer, cãci în cer duhul meu
suspinã de durerile Tale ºi nu ºtiu cum sã Te mai mângâi,
Mângâietorule Doamne, cãci Tu, Moºtenitorul Tatãlui, nu
mai ai pe pãmânt moºtenire, cã Þi-au luat-o iscoadele care se
prefac cã sunt drepþi ºi moºtenirea Ta e a lor. 

Israel de atunci, ºtia mai bine ca oricine cã Tu eºti
Moºtenitorul Cel din partea Tatãlui, ºi pentru cã ºtia ºi-a zis:
«Acesta este Moºtenitorul. Sã-L omorâm, ca moºtenirea sã
fie a noastrã». Unii zic cã aceasta a fost pildã, dar pilda gurii
Tale a fost adevãr în inima ºi în mâna lor. Mai-marii bisericii
de azi ºtiu bine cã poporul acesta al Tãu moºteneºte darul
credinþei nefãþarnice. Ei ºtiu cã poporul Tãu este moºtenitorul
darurilor Tale cele de la sfârºit, ºi folosesc iscoade care se
prefac cã sunt drepþi, ca sã-i prindã în cuvânt pe fiii cuvân-
tului Tãu ºi ca sã nu scape din mâinile lor moºtenirea Ta ºi a
fiilor Tãi, dar moºtenirea Ta nu e cu cei necredincioºi lucrã-
rilor Tale, ci e a celor cu credinþã nefãþarnicã, Doamne. Moº-
tenirea Ta nu e din ziduri ºi din cuvintele oamenilor, ci e din
Duh Sfânt ºi din trupuri sfinte care au în ele pe Duhul Sfânt
locuitor ºi lucrãtor de viaþã veºnicã pentru cei sfinþi ai Tãi. Te
mângâi cu cuvântul adevãrului, cã eºti fãrã mângâiere, dar Tu
ai pe poporul cuvântului Tãu care crede în Tine ºi în împlini-

1063Anul 1997



rile cuvântului Tãu peste pãmânt, Doamne, iar cel ce crede în
Tine, acela este mângâierea Ta. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginica Mea, o, trâmbiþã a venirii Mele,
tu eºti aluatul cel de la sfârºit, tu eºti alua-

tul mângâierii Mele, cãci din tine au ieºit fii mângâietori pen-
tru Mine Cel nemângâiat. Voiesc sã Mã mângâie ºi fiii tãi tot
aºa, tot ca tine. Voiesc sã-i aud grãind cu Mine ºi pentru Mine
aºa cum grãieºti tu din cer cu Mine. Voiesc sã vãd în ei cre-
dinþã nefãþarnicã ºi inimã curatã sã vãd în ei. 

Amin, amin zic þie, Ierusalime, poporul Meu: mergi
în mijlocul oamenilor, cã voiesc sã Mã mângâi cu tine
slãvindu-Mã în tine înaintea oamenilor. ªi am sã fac din tine
pildã de credinþã nefãþarnicã, cãci toate pildele pe care Eu
le-am dat prin cuvânt lui Israel, s-au fãcut faptã în mijlocul
lui. Mergi, poporul Meu, mergi cu Pãstorul tãu în mijlocul oa-
menilor! Eu sunt Pãstorul tãu Cel tainic ºi stau în mijlocul tãu
nevãzut ºi te mângâi ºi Mã mângâi cu tine. 

Duhul Meu suspinã cu usturime pentru cei necredin-
cioºi ºi pentru cei cu credinþã fãþarnicã, pentru cei care stau
peste oameni în numele Meu nefãcând voia Mea ºi nelucrând
faptele credinþei sfinte. Dar va veni peste biserica din lume
încurcarea limbilor, ºi apoi va cãdea. Nu e voie sã fie una cu
pãgânii biserica. Nu e de la Dumnezeu turmã amestecatã. Eu
n-am ce face cu oi amestecate cu capre. Mã uit pe pãmânt ºi
citesc din cer cuvântul omului bisericii. Nu se poate bisericã
lumeascã. O, ce vor oamenii sã însemne bisericã? Peste ce
babilon vor oamenii sã scrie bisericã a lui Hristos? Biserica e
numai una. Ea nu poate avea altfel de trãire decât a Mea. Eu
sunt capul bisericii, dar unde nu sunt Eu capul, nu sunt nici
piciorul. ªi am sã dau cuvânt mai-marelui bisericii din Româ-
nia sã nu dea voie bisericii adevãrate sã se facã una cu babi-
lonul, o turmã cu cei fãrã strãmoºi sfinþi. Voi da cuvânt proas-
pãt peste biserica din România, ºi dacã nu va asculta cuvântul
Meu ca sã fie numai cu Domnul, nu ºi cu cei desprinºi de strã-
moºi, o voi da babilonului ºi voi face din ea încurcãturã de
limbi, ºi din aceastã încurcãturã vor ieºi cei ce sunt ai Mei ºi
se vor alege la dreapta, cãci biserica Mea este cea în veac
nebiruitã. Amin. 

Tu mergi, poporul Meu! Tu eºti turma Mea cea micuþã
ºi neatinsã de duhul cel strãin de Mine. Tu eºti aluatul cel pãs-
trat în mâna Mea, ºi din tine va creºte ceea ce va rãmâne.
Mergi, fiule, mergi cu Pãstorul tãu în mijlocul oamenilor. Eu
sunt Pãstorul Cel tainic, ºi sunt în mijlocul tãu în chip tainic.
Nici un lup nu-ºi va arãta dinþii. Nici un ºacal nu va avea dinþi
pentru tine. De certarea Mea vor fugi, de glasul tunetului Meu
se vor înfricoºa toate fiarele ºi se vor trage în culcuºurile lor.
Amin. Tu eºti plãmada Mea, tu eºti rãmãºiþa cea cu har, ºi te
îngrijesc cu mare iubire, ca sã te am ºi sã Mã mângâi cu tine,
cãci cel ce crede în Mine Îmi este mângâiere, Îmi este alinare
ºi pace pentru duhul Meu ºi odihnã pentru trupul Meu. Amin. 

Tu, poporul Meu iubit, sã nu cauþi cele ce nu-þi sunt de
trebuinþã. Tu sã cauþi sã ai numai cele ce-þi trebuie, cã tot
omul de pe pãmânt îºi agoniseºte cele ce nu-i trebuie. Nimic
sã nu ai, nimic sã nu-þi faci decât cele de trebuinþã, ºi vei fi
uºor ºi sfânt, cãci cele ce nu trebuie îngreuiazã pe om ºi îl trag
din cer. Am multe sã-þi dau ca sã ai ce-þi trebuie. Am cuvinte
de aur pentru tine, copile sfânt. Am slobozit un cuvânt din
cuvânt prin fiii grãdinii Mele. Am spus prin ei, am spus unor
copii iubiþi de Mine cã odihna trupului este mângâierea
sufletului. Nu este trup mai odihnit ca trupul care are în el un
suflet mângâiat de Duhul Sfânt. Nu este trup mai sãnãtos ca
sufletul umbrit de Duhul Sfânt Mângâietorul. Am doi copilaºi

sub cortul pazei Mele, doi copilaºi din mijlocul lumii ºi cu
care Eu Mã sprijin în truda Mea de pe pãmânt. M-a umplut de
mângâiere cuvântul acesta spus lor prin fiii grãdinii Mele.
Însemnaþi acest cuvânt spre folosul lui Israel: odihna trupului
este mângâierea sufletului, adevãratã odihnã a trupului obo-
sit. Cãutaþi aceastã odihnã în voi, cãutaþi-o, fiilor, ºi veþi fi fiii
puterii. 

O, fiilor din grãdina Mea, fiþi plini de râvnã pentru
cuvânt proorocesc. Smerenia voastrã sã nu stea împotriva cu-
vântului cel bun care se împlineºte prin rostire. Proorocii
Duhului Sfânt aºa au lucrat, cãci au avut îndrãznealã pentru
folosul Domnului între oameni. Învãþaþi pe cei credincioºi,
învãþaþi-i de la Duhul Sfânt prin cuvânt proorocesc, cã voiesc
sã înmulþesc în mulþi darul credinþei nefãþarnice ca sã am
credinþã împlinitã în mulþi din cei ce au pornire sufleteascã
pentru cer. Cãutaþi în Duhul Sfânt mângâierea sufletului, cã
aceastã tainã este odihnã pentru trup. Staþi în taina credinþei
nefãþarnice ºi învãþaþi aceastã tainã, cã nimeni pe pãmânt nu
mai atinge aceastã tainã nici cu vârful degetelor. Credinþa ne-
fãþarnicã este darul care-i lipseºte omului care crede în Dum-
nezeu. Credinþa nefãþarnicã ºi inima curatã în credinþã este
darul pe care voiesc sã-l pun mereu proaspãt peste tine, po-
porul Meu cel vestitor al venirii Mele pe pãmânt. 

Iar voi, copii ai grãdinii peste care se coboarã cuvântul
Meu, vestiþi întâlniri sfinte ºi puneþi masã de cuvânt, cã voi
veni ºi Eu din cer cuvânt, ºi vom lucra cuvânt, ºi cuvânt din
cuvânt, pentru ca sã fiþi voi mereu fiii credinþei nefãþarnice în
mijlocul unui neam desfrânat ºi pãcãtos, ferindu-vã de aluatul
fariseilor, care este fãþãrnicia ºi credinþa fãþarnicã, dar scris
este în Scripturi cuvântul Meu care grãieºte cã «nimic nu este
acoperit care sã nu se descopere ºi nimic ascuns care sã nu
se cunoascã, ºi câte au fost spuse la întuneric, se vor auzi la
luminã, ºi cele ce s-au grãit de ei la ureche, în cãmãri, se vor
vesti de pe acoperiºuri», iar Eu înnoiesc acest cuvânt, ºi apoi
zic: amin, amin, amin. 

Vestiþi întâlniri sfinte, ºi voiesc sã înþelegeþi ce sunt ºi
cum sunt întâlnirile sfinte. Ele sunt cele în care se întâlnesc
cei ce cred în Mine ºi din gura cãrora curg râuri de apã vie,
adãpându-se unii pe alþii cu râul Duhului Sfânt, care curge.
Duhul Sfânt lucreazã ºi nu stã, grãieºte ºi nu tace, Se slãveºte
ºi nu Se ascunde, ºi Se preamãreºte prin cei cu credinþã nefã-
þarnicã. Amin. Vestiþi întâlniri sfinte ºi daþi grai împlinirilor
care vin, iar împlinirile se grãiesc, ºi apoi se împlinesc, cãci
aºa este lucrarea Mea, din veac ºi pânã-n veac. Amin, amin,
amin. 

Iar tu, Verginica Mea, dintre sfinþii cerului ridicã-þi
trâmbiþa ºi cântã din ea, cântã cântarea ta de mireasã ca sã
înveþe ºi Israel cântarea lui de mireasã. El este mireasã din
mireasã. Cântã tu din trâmbiþã cereascã! O, cântã ca sã înveþe
Israel sã cânte ca tine, sã cânte Domnului cum cânþi tu. Ieºim
cu turma între oameni ca sã vadã oamenii slava lui Dum-
nezeu. Poporul Nostru este slava lui Dumnezeu pe pãmânt,
este rodul cuvântului Meu din care s-a nãscut acest popor.
Binecuvântatã sã fie ieºirea ºi intrarea lui Israel, ºi apoi tu sã
cânþi ºi sã grãieºti, sã grãieºti ºi sã cânþi peste popor, ca sã
înnoim în el pe Duhul Sfânt al Tatãlui. Sã cânþi, Verginico,
cântarea ta de mireasã, sã cânþi ºi sã grãieºti lui Israel. Amin. 

– OO,Doamne, eu sunt fiica binecuvântãrii Tale.
Binecuvântatã sã fie ieºirea ºi intrarea lui

Israel, ºi apoi voi împlini cuvântul Tãu ºi mã voi face hranã
ºi mângâiere peste poporul credinþei sfinte ºi nefãþarnice,
Doamne, ºi îl voi învãþa din cer, sã nu caute cele ce nu-i sunt
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de trebuinþã, ci numai cele ce-i trebuie, ca sã fie uºor ºi sfânt,
cãci cele ce nu trebuie îngreuiazã pe om ºi îl trag din cer. 

Israele, mândria mea în faþa Domnului! Israele, agoni-
seala mea, te-am ales ca sã fii de trebuinþã Domnului, cã nu
mai avea Domnul rod pe pãmânt, cã oamenii bisericii s-au lã-
sat spre slavã deºartã, ºi aºa de mult s-au lãsat spre ea, cã le
este ruºine cu Domnul, Cel ce a fugit ºi fuge ºi azi de slava
deºartã care vine de la omul slavei deºarte. Nu-i trebuia bise-
ricii slavã deºartã, ºi ea ºi-a agonisit ce nu-i trebuia, ºi cele ce
nu-i trebuie o îngreuiazã ºi o trag din cer, ºi biserica se
ruºineazã acum cu Domnul, Cel lipsit de slavã deºartã ºi plin
de slava cea curatã ºi sfântã a Duhului Sfânt. Dar rostesc
acum peste ei cuvântul Domnului: «De cel ce se va ruºina de
Mine ºi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat ºi pã-
cãtos, ºi Eu Mã voi ruºina de el când voi veni întru slava Ta-
tãlui Meu, pe care o am de la Tatãl, ºi întru care voi veni cu
sfinþii ºi cu îngerii curând, curând». Amin, amin, amin. 

Eu sunt cu Domnul pe cãrarea cãrþii mele ºi mã fac
cuvânt peste tine, poporul meu. Eu sunt în ceata sfinþilor din
cerul cel nevãzut, iar cerul este mereu deasupra ta cu lucrarea
sa, popor credincios. Mi-a spus Domnul sã te învãþ lucrarea
credinþei nefãþarnice, cãci aceasta îþi trebuie mai mult decât
tot ce trebuie sã ai. Oamenii credincioºi de pe pãmânt nu au
ce ai tu. Tu ai învãþãturã proaspãtã de la Domnul, cã vine
Domnul din cer la tine ca sã-þi dea învãþãturã caldã, dar
oamenii cei credincioºi de azi nu pot crede cã Domnul e viu
ºi grãieºte, cãci oamenii au credinþã fãþarnicã ºi n-au inima
curatã. 

Credinþa nefãþarnicã este credinþa inimii curate, mãi
fiilor scumpi. Vin sã vã învãþ ca sã ºtiþi tot ce voieºte Domnul
sã ºtiþi. Omul credincios care iubeºte slava deºartã, omul care
cautã sã aibã ceea ce nu-i trebuie, acela este fãþarnic pentru
Dumnezeu ºi nu are inimã curatã pentru Domnul. O, fiilor
micuþi, sã nu credeþi pe omul care vã spune cã Îl are ascuns
pe Domnul în inima sa, ci sã-l credeþi pe omul pe care-l ve-
deþi, nu pe cel pe care nu-l vedeþi; ºi sã-L credeþi pe Hristos,
Cel Care este vãzut în om ºi din om, ºi nu pe cel pe care nu-l
vedeþi cã este în om ºi cã ar fi ascuns în inima omului, cã nu
mai este pe pãmânt om cu credinþã nefãþarnicã ºi cu cuget
smerit în inimã, cãci omul credincios se ruºineazã cu Dum-
nezeu ºi are credinþã fãþarnicã, iar cel ce iubeºte pe Domnul
nu se poate ascunde cu aceastã iubire, cãci iubirea de Dum-
nezeu este luminã mare pe pãmânt. Amin.

Eu sunt deasupra ta, Ierusalime, sunt cu Domnul ºi cu
cete de sfinþi ºi de îngeri, cãci aºa este venirea Domnului.
Mi-a spus Domnul sã te învãþ cântarea ta de mireasã ca sã fii
mireasa cea care cântã. Cine este mireasã are de ce sã cânte,
are cui sã cânte, iar cine nu este mireasã, ce cântã, ºi cui cân-
tã? Cântarea miresei este cea care se suie la cer pe fir curat ºi
sfânt, cãci cerul este curat ºi sfânt, ºi nimic întinat nu este ºi
nu pãtrunde în împãrãþia cerurilor. O, copilaºii mei iubiþi,
cântarea mea de mireasã este iubirea de Hristos. Aceasta este
ceea ce vã trebuie vouã. Iau din cer ºi torn peste voi duhul
iubirii de Hristos ca sã aveþi cele ce vã trebuie ºi sã-I daþi
Domnului din ale Domnului. Amin. 

Dar ce este credinþa fãþarnicã? Omul credincios care se
încântã cu cele ale slavei deºarte, omul care nu cunoaºte ce
este iubirea de Hristos ºi de mântuire ºi de viaþã veºnicã,
omul care-ºi strânge pe el ºi pe lângã el cele ce nu-i trebuie
nici mãcar pentru vremelnicia lui, acela este om cu credinþã
fãþarnicã ºi cu inima la cele netrebuincioase. 

Dar ce este slava deºartã? Ea se numeºte închinare la
idoli, ea este chipul cel cioplit al omului slavei deºarte. Omul
cel cu chip cioplit este omul care-ºi dã chipului sãu altã în-
fãþiºare decât cea pe care a pus-o Dumnezeu peste om. Omul
slavei deºarte este omul cel fãcut din carne ºi din sânge, ºi
acela nu-L poate iubi pe Domnul cu credinþã nefãþarnicã. Un
aºa om învaþã mereu sã cearã de la Dumnezeu iertare, cãci un
aºa fel de credinþã are omul slavei deºarte. Omul cel duhov-
nicesc este cel care se ridicã deasupra trupului sãu ºi care face
din trupul sãu împãrãþie a cerurilor. Omul cel trupesc, omul
slavei deºarte este cel care se coboarã dedesubtul trupului sãu
ºi face din trupul sãu împãrãþie a sa, împãrãþie a slavei tre-
cãtoare ºi deºarte. Iatã ce este slava deºartã ºi credinþa cea fã-
þarnicã a omului care crede în Dumnezeu, zice el. 

O, copilaºii suferinþei mele ºi ai iubirii mele pentru
Domnul ºi pentru voi! Fiþi duhovniceºti ºi ridicaþi-vã în toatã
clipa deasupra trupului. Omul cel dinãuntrul vostru sã fie
Hristos, ºi atunci slava voastrã cea din afarã este tot Domnul;
Domnul, slava voastrã; Domnul, iubirea voastrã, aceasta este
ceea ce vã trebuie. Ridicaþi-vã deasupra celor ce nu vã tre-
buie, cãci cele ce nu-i trebuie omului, îl trag din cer pe om ºi
îl bagã sub trupul sãu. 

Credinþa nefãþarnicã este credinþa în Domnul, Cel ce
este, iar cele ce nu sunt nu înseamnã Dumnezeu. Care sunt
cele ce nu sunt? Sunt acelea ce nu rãmân, iar credinþa fãþar-
nicã nu este credinþã ºi nu rãmâne. Nu vã miraþi de cei ce s-au
clãtinat. Aceia au avut credinþã fãþarnicã. Nu vã uitaþi dupã
cei ce L-au pãrãsit pe Domnul Cuvântul. Aceia n-au atins tai-
na iubirii curate pentru Domnul ºi nu s-au ridicat deasupra
trupului, cãci au iubit slava deºartã, slava trupului, slava care
vine de la trup ºi pentru trup, cãci carnea ºi sângele nu ating
tainele împãrãþiei cerurilor. Nu vã miraþi cã vã spun cã omul
credincios se ruºineazã cu Dumnezeu. Nu vã miraþi, cã voi
sunteþi învãþaþi de Dumnezeu ce este credinþa din fire ºi ce
este darul credinþei sfinte. Om care crede în Dumnezeu este
tot omul de pe pãmânt, chiar ºi cel care zice cã nu crede în
Dumnezeu. 

O, fiilor scumpi, luaþi aminte cu fricã ºi cu adevãr: una
este sã creadã omul în Dumnezeu, Care este, ºi alta este sã-I
fie omul credincios lui Dumnezeu. Omul care crede în Dum-
nezeu este un om, iar omul care este credincios lui Dumnezeu
este alt om. Una este sã-I zici tu lui Dumnezeu cã eºti cre-
dincios ºi crezi în El, ºi alta este sã-þi zicã Domnul cã eºti cre-
dincios Lui, omule care te numeºti om credincios pe pãmânt. 

Iar vouã, copii ai credinþei sfinte, vouã vã este dat sã
înþelegeþi vorbirea cea cu douã tãiºuri, iar celor credincioºi
din fire nu le este dat sã înþeleagã taina credinþei nefãþarnice,
cã aceastã tainã este din cer, nu este de pe pãmânt ºi nu se gã-
seºte pe pãmânt, ºi se gãseºte în omul sfânt care nu este
pãmânt, ºi este cer. Taina credinþei nefãþarnice nu se pãtrunde
cu mintea cãrnii, ci cu mintea duhului, dar nu mai este pe pã-
mânt om cu credinþã nefãþarnicã. Plânge Domnul de mila
neamului omenesc, cã neamul oamenilor a ajuns cel mai de
jos decât orice neam al vietãþilor de sub cer. Tot ce este viu se
roagã lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Cântul pãsã-
rilor este laudã adusã lui Dumnezeu, amestecatã cu rugãciune
pentru neamul omenesc. Tot graiul vietãþilor, toatã mintea
celor cu suflet viu de sub cer, se roagã la cer pentru neamul
omenesc, pentru cer nou ºi pãmânt nou ºi pentru viaþã veºnicã
pe pãmânt. Sã te rogi ºi tu, Ierusalime, popor al Domnului pe
pãmânt. Sã te rogi cu suspine, sã te rogi cu credinþã nefãþar-
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nicã pentru rãscumpãrarea fãpturii. Sã strigi la Dumnezeu din
mijlocul acestui neam desfrânat ºi pãcãtos care se ruºineazã
cu Dumnezeu, Cel Care este ºi vine. 

O, vine Domnul! Vine Domnul, poporul meu! În-
tãreºte-te în credinþã nefãþarnicã, fã-te tare în taina inimii
curate purtãtoare de Dumnezeu, cãci iubirea de Dumnezeu
este luminã mare pe pãmânt. Amin. Voiesc sã te învãþ cân-
tarea ta de mireasã. Scoalã-te ºi cântã! Cântã ºi grãieºte!
Grãieºte ºi cântã! Amin. Mi-a spus Domnul Iisus Hristos sã te
învãþ cântarea ta de mireasã ca sã fii mireasa cea care cântã.
Cine este mireasã, are de ce sã cânte, are cui sã cânte. Cân-
tecul de mireasã se suie la cer pe fir curat ºi sfânt. Cele curate
sunt însãºi calea lor spre cer, iar cele întinate sunt fãrã de cale,
sunt cele ce nu rãmân. Cântã, sã audã Domnul cã-I cânþi, sã
audã ºi sã vinã la tine. Cântã cu mine, cântã Domnului, cã eºti
mireasã ºi trebuie sã cânþi. Eu cu tine, ºi tu cu mine sã cântãm
Domnului cântarea miresei pentru Mire: 

Pleacã, Doamne, auzul Tãu ºi auzi cântarea miresei!
Revarsã-Te cu Duh Sfânt în inima cea iubitoare care cântã ca
sã vii! Iubirea miresei este iubirea de Tine. Ia din cer ºi
toarnã peste mireasa Ta duhul iubirii de Tine ca sã aibã ºi
sã-Þi dea Þie ale Tale care se suie spre Tine! 

Lasã-Te luminã în mireasa Ta ºi dã-i glas! Lasã-Te
mireasmã în ea, ca sã se adune cei chemaþi la nunta ei cu
Tine! Lasã-Te izvor în ea pentru cei ce cautã cu sete! Lasã-Te
cãrare în ea pentru cei ce vor sã Te afle, ºi lasã-Te venit lângã
ea, cãci duhul ei Te cheamã! Amin, amin, amin. 

O, poporule mireasã, cântã, cã aºteaptã Domnul în cer
glasul inimii tale. Cântã cu mine ca sã ai iubire ºi multã sã ai. 

Sã se vesteascã întâlniri sfinte ºi sã vinã Domnul cu
cerul la voi. Binecuvântate sã fie toate întâlnirile cele sfinte.
Harul Domnului sã fie cu voi ºi cu întâlnirile voastre în Dom-
nul! Harul cel de sus sã aducã cu el pacea cea de sus peste
voi. Iubirea voastrã sã se suie pe firul ei la Cel iubit de voi,
iar Domnul sã coboare peste voi darurile credinþei nefãþar-
nice, darurile iubirii curate ºi fãgãduinþele ei. Amin. 

Va veni Domnul la voi ºi Se va îndrepta din nou spre
cei ce stau peste bisericã. Fiþi treji, cã vine Domnul ºi bate iar
ºi suflã iar cu cuvântul ca sã risipeascã credinþa cea fãþarnicã
ºi sã punã în locul ei iubire de Dumnezeu ºi credinþã sfântã.
Amin, amin, amin. 

Aº sta mereu cu voi ºi mereu v-aº învãþa. Dar din darul
meu dau copiilor din grãdina cuvântului, ºi ei vã vor da învã-
þãturã ca a Domnului, ca a mea. Fiþi cereºti pe pãmânt! Amin,
amin, amin. Cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, care sunt pre-
gãtite de Domnul pentru voi, vor cuprinde în ele pe toþi cei
care se vor ridica deasupra trupului lor ca sã facã din el îm-
pãrãþie a cerurilor, iar cele ce nu vã trebuie sã nu le atingeþi
nici cu vârful degetelor, ºi veþi pluti ca îngerii ºi veþi fi uºori
ºi sfinþi.

Iar Tu, Doamne, Mângâietorule, sã Te mângâi la întâl-
nirile sfinte, la întâlnirea Ta cu mireasa Ta, ori de câte ori ea
Te aºteaptã ca sã-i dai din Duhul Tãu ºi din lumina Ta, cã eu
cânt din trâmbiþã ºi mã fac învãþãturã peste Ierusalim ca sã
ºtie poporul cel sfânt cunoºtinþa iubirii de Dumnezeu. Amin. 

– BB inecuvântatã sã-þi fie iubirea, cu care sufli
peste fii, o, Verginica Mea, trâmbiþa Mea

cea cereascã! Cuvântul tãu a grãit dintre sfinþii cerului, iar Eu
am luat mângâiere. 

Ierusalime, mireasa Mea, învaþã, fiule, învaþã cunoºtin-
þa iubirii de Dumnezeu. Amin. 

29 septembrie/12 octombrie 1997

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Legea Domnului este sfinþenia. Plata slujitorilor necredincioºi.
Strigare cãtre slujitorii bisericii din România, spre pocãinþã ºi 

sfinþenie. 

VV in pe firul credinþei voastre, fiilor din grãdina
cuvântului. Luaþi aminte la graiul gurii Mele cã

vin sã cutremur cerul ºi pãmântul. Amin, amin, amin. 
Cuvântul Meu cutremurã pe cei credincioºi ºi pe cei

necredincioºi. Cuvântul Meu de azi se poartã spre uºi. Amin.
Eu sunt uºa, dar uºile care s-au aºezat în faþa uºii Mele sunt
uºi de fier ºi sunt lãcãtuite ºi sunt vechi ºi sunt reci ºi sunt
hotar pentru mulþi din cei ce cautã pe Domnul ºi nu-I mai ºtiu
calea. Scris este în prooroci: «Încã o datã voi clãtina cerul ºi
pãmântul». Amin, amin, amin. 

Cerul ºi pãmântul sã se clatine la graiul gurii Mele! Eu
sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce am grãit din rug lui Moise ºi
din faþa gurii Mele n-are nimeni unde se ascunde ca sã nu
audã. Vin cu fãclia aprinsã ºi intru ca un Dumnezeu. Cine are
urechi va auzi. Cine are ochi va vedea ceea ce Duhul Meu
grãieºte bisericii. Tot genunchiul sã se plece înaintea graiu-
rilor gurii Mele, cã Mã vestesc Stãpân în cer ºi pe pãmânt.
Amin, amin, amin. 

M-am coborât din cer pentru mântuirea neamului ome-
nesc. M-am coborât acum douã mii de ani ºi M-am fãcut Fiul
Omului, trup între oameni, Dumnezeu din cer, nãscut pe pã-
mânt din Fecioarã. Iar acum dupã douã veacuri iarãºi M-am
coborât din cer cuvânt venit din Tatãl peste neamul românilor
ca sã fac din români neamul lui Dumnezeu prin credinþã
nefãþarnicã ºi prin iubire de Dumnezeu. N-am venit sã stric,
nu M-a trimis Tatãl sã dezbin, ci M-a trimis ca Stãpân al celor
vãzute ºi nevãzute pe care Tatãl le are în stãpânirea Sa. Am
venit pe pãmânt ca sã Mã vestesc Stãpân al cerului ºi al pã-
mântului, iar voi, cei tari la cerbice, care veºnic staþi împo-
triva Duhului Sfânt, Care grãieºte din cer, ascultaþi: Eu sunt
Cel ce din veac ºi pânã în veac grãiesc din cer peste pãmânt.
Cu fricã de Dumnezeu, cu credinþã nefãþarnicã, cu iubire
sfântã, cu înþelepciune ºi cu duhul dreptãþii desfaceþi-vã auzul
cel închis ºi ascultaþi ceea ce Duhul Meu grãieºte vouã: 

Eu sunt Cel ce sunt, dar voi, slujitori din biserici, cine
sunteþi de nu Mã cunoaºteþi în acest cuvânt? Voi sunteþi
învãþãtorii care învãþaþi pe oameni legea Mea, dar legea Mea
este sfinþenia. O, cum de nu Mã cunoaºteþi prin grãirea Mea
de azi? S-au scurs patruzeci de ani de când locuiesc cuvânt
din cer în neamul românilor, iar dupã patruzeci de ani de Duh
Sfânt coborât în cuvânt am bãtut la uºi, iar uºile erau închise,
ºi am trecut prin uºile închise ºi am pãtruns între voi cuvânt.
Cum de nu Mã cunoaºteþi în acest cuvânt? Cine sunteþi voi,
slujitori ai bisericii, de nu-L cunoaºteþi pe Cel Cãruia ziceþi
voi cã Îi slujiþi? Cine poate fi Cuvântul Acesta Care vã grã-
ieºte acum, dacã El nu este Dumnezeu Cuvântul, Cel Care a
grãit prin prooroci? Din nou vin la voi cuvânt ºi vã întreb
despre acest cuvânt. Este diavolul cuvântul acesta? Este ni-
meni cuvântul care bate în uºi sã se deschidã ºi sã primeascã
pe Cuvântul, pe Dumnezeu Cuvântul, Care este uºa? Eu sunt
uºa, iar voi sunteþi slujitori în biserici ºi staþi înaintea Mea, ºi
staþi înaintea oamenilor în numele Meu, dar de ce nu Mã
cunoaºteþi când vin ºi când bat? Oare, nu credeþi în Scripturi?
Ele spun despre acest cuvânt care va aduce înnoirea lumii aºa
cum Eu, Domnul, am proorocit. Ele spun de cerul cel nou ºi
de pãmântul cel nou, care sunt fãgãduite de Mine pentru
vremea veacului dreptãþii Mele. Cerul ºi pãmântul vor trece,

1066 Cuvântul lui Dumnezeu



dar Scripturile Mele nu vor rãmâne neîmplinite, cãci vin Eu
ºi le împlinesc. Amin. 

O, slujitori din biserici, voi vreþi sã luaþi plata celor
necredincioºi? Ce vreþi voi sã faceþi cu voi ºi cu turma voas-
trã? Oare, voi nu mai aveþi Dumnezeu ca sã ascultaþi de El,
de nu voiþi sã credeþi în cuvântul acesta pe care Scripturile
Mele îl proorocesc ca sã fie în zilele acestea de dinaintea
arãtãrii Mele a doua oarã? De vã împotriviþi cuvântului de
azi, credeþi mãcar în cuvântul Scripturii care grãieºte despre
venirea Mea. Eu vin curând cu slavã vãzutã. Ce voi face Eu
cu voi în ziua Mea de slavã, cu voi cei ce vã faceþi cã sunteþi
necredincioºi cuvântului Meu de azi care bate în uºi? Ce voi
avea de fãcut cu voi? O, grea e plata celor necredincioºi care
ºtiu ºi nu împlinesc înþelepciunea ºi puterea lui Dumnezeu ºi
legea sfinþeniei pe care am cerut-o omului în toate veacurile.
Grea ºi veºnicã este plata necredincioºilor care se folosesc de
numele Meu pentru ca sã-ºi facã slavã înaintea oamenilor ºi
nu pentru ca sã fie slujitorii Mei cereºti pe pãmânt. Stau cu tot
cerul Meu de sfinþi ºi de îngeri ºi de slavã nevãzutã deasupra
României ca s-o îmbrac în slava Mea, iar voi Îmi staþi împo-
trivã. De ce v-aþi mai fãcut slujitori pentru numele Meu dacã
nu Mã puteþi cunoaºte, dacã nu Mã aºteptaþi ca pe Stãpânul
Care vine dupã cum Eu am spus cã voi veni? O, ce voi face
cu voi? Oare, voiþi sã fac cu voi ceea ce faceþi voi cu Mine?
Voi nu Mã cunoaºteþi când vin cuvânt la voi. Voi nu Mã
primiþi. Sã nu vã primesc nici Eu? Sã nu ºtiu cine sunteþi când
voi veni? Voi nu Mã voiþi ca sã vin pe pãmânt dupã cum Eu
am spus cã voi veni. Dar n-am fost Eu Cel ce am spus cã voi
veni? Am fost Eu fiul minciunii când am spus încã de pe
atunci de venirea Mea? Rãspundeþi-Mi! Eu vã voi auzi ne-
greºit, cãci urechea Mea aude tot ce grãiþi voi în cãmãri chiar
ºi la ureche. 

Am privit peste tulburarea voastrã când aþi vãzut cã am
vestit pe fiii cuvântului Meu despre planul vostru cel bine
ascuns de ei, când v-aþi sfãtuit sã veniþi sã loviþi în porþile
cetãþii Domnului, cãci Eu sunt Domnul cetãþii cuvântului
Meu, ºi cetatea aceasta se numeºte: «Acolo este Domnul»,
precum ºtiþi cã scrie în prooroci. Aþi fost nedumeriþi ºi aþi
spus: „Cine le-a spus despre planul nostru cel împotriva
lor?“. O, puþin credincioºilor, de ce vã faceþi cã nu cunoaºteþi
pe Dumnezeu Atotºtiutorul, Care-ªi lucreazã planurile Sale
anunþându-le la vreme? 

Când s-au ridicat sirienii împotriva poporului Meu
Israel, Eu am vestit pe Elisei, proorocul Meu cel din Israel, sã
trimitã cuvântul Meu regelui sãu sã nu treacã prin locul unde
stã ascuns vrãjmaºul care voieºte sã-l doboare, ºi regele Siriei
s-a tulburat ºi a spus cãtre slujitorii sãi: «Cine dintre voi are
legãturã cu regele poporului Israel?». Dar slujitorii lui, i-au
rãspuns: «Nimeni din noi, o, rege, dar este Elisei proorocul
Domnului în Israel, care spune regelui lor chiar ºi cuvintele
pe care tu le grãieºti în aºternutul tãu». 

O, nu vã miraþi, nu vã tulburaþi. Eu sunt Cel ce sunt,
Cel ce aud, ºi sunetul ºoaptelor nu-Mi scapã. Eu sunt Dum-
nezeul acestui popor pe care l-am deosebit din români ca sã
fie poporul cuvântului care vine din ceruri cu Mine pe pã-
mânt, cãci acest Duh pe Care L-am numit Mângâietorul, Eu
L-am vestit la prima Mea venire între oameni ºi am spus cã
El va veni ºi va vesti ºi va învãþa ºi din al Meu va lua ºi va
aduce la voi. Nu vã miraþi de lucrul Meu ceresc în mijlocul
acestui neam iubit de cer. Eu am grijã cereascã de fiii cei
credincioºi care Mã primesc cuvânt peste ei, ºi îi vestesc des-
pre toate cele ce vin înspre ei, ºi îi cruþ pe cei însemnaþi de

Mine. O, cum de nu aveþi credinþã? Credinþa sfântã ºi dra-
gostea de Dumnezeu, din bisericã trebuie sã porneascã ºi sã
se lucreze, iar voi nu voiþi sã le lucraþi. Dar am fãcut din fiii
grãdinii Mele din România fãclii aprinse în mâna Mea, ºi cu
aceste fãclii scormonesc peste tot pãmântul, cãci cuvântul
Meu este sabie cu douã tãiºuri, ºi el merge pe pãmânt ca lumi-
na care loveºte întunericul ca sã-l depãrteze. Oare, cuvântul
Meu care vine spre voi este duhul minciunii? Rãspundeþi-Mi!
Iatã, Eu vã rãspund vouã, cãci v-am vãzut în cãmãri grãind la
ureche ºi zicându-vã: „Cine le-a spus lor despre planul
nostru cel ascuns?“. Eu sunt Cel ce le-am spus, ºi nu sunt
duhul minciunii, cãci adevãrat a fost ce le-am spus, iar voi aþi
venit ºi aþi adus pe arhiereul Meu la porþile cetãþii cuvântului
Meu ºi iar l-aþi împins sã se lepede de cuvântul Meu, sã facã
ºi el ce faceþi voi. De trei ori s-a lepãdat pânã acum, de trei
ori l-aþi pus sã loveascã în ceea ce Eu am fãcut prin el. ªi de
ce l-aþi pus de trei ori? Oare, nu era de ajuns o datã dacã voi
credeaþi în voi? Oare, n-ar fi avut putere prima loviturã pe
care l-aþi pus s-o dea, de l-aþi pus iar ºi încã iar sã dea ºi sã
distrugã cetatea Mea pe care Eu am înfiinþat-o pe pãmânt prin
el ºi prin mãrturisirea lui înaintea Mea ºi a voastrã? 

O, voi, cei tari la cerbice, care staþi împotriva Duhului
Sfânt, Care grãieºte ºi lucreazã din cer! Ascultaþi: acesta care
este unsul Meu între voi, acesta este cel mai mare între voi,
cãci scris este: «Cel mai mic este cel mai mare». Nici Eu n-am
fost primit ºi iubit de slujitorii lui Dumnezeu când am venit
din partea Tatãlui pentru ei ca sã-i luminez cu cele din cer,
cãci au fost înþelepþi ºi au ºtiut cã Eu sunt Moºtenitorul de la
Tatãl, ºi ºi-au spus: «Acesta este Moºtenitorul. Sã-L omorâm,
ca moºtenirea sã fie a noastrã.» ºi precum a fost proorocia,
aºa au fãcut, cãci erau cunoscãtori, ºi s-au fãcut împlinitorii
celor proorocite. Iatã, nici acesta care a fost trimisul Meu
între voi ºi pentru voi, n-a fost primit ºi crezut ºi ascultat de
voi ºi iubit de voi ca sã vã lumineze cu lumina cuvântului
Meu care vine pe pãmânt ca sã rãscumpere pe om, cãci aþi
fost cunoscãtori ai legilor Mele sfinte ºi aþi fost înþelepþi ca sã
ºtiþi cã el era alesul Meu dintre voi pentru ca sã-l scriu în
Cartea Adevãrului ºi sã-l vestesc lumii ca pe trimisul Meu,
aºa cum ºi pe apostolii Mei i-am trimis ca sã meargã peste
pãmânt ºi sã lumineze neamurile cu lumina cuvântului Meu,
iar voi v-aþi spus: «Acesta este de la Dumnezeu. Sã-l omorâm,
ca moºtenirea sã fie a noastrã». 

O, nimeni nu vã ia moºtenirea dacã e a voastrã. Dar cu
moºtenirea Mea de ce vã rãzboiþi? Ungerea Mea de pe creº-
tetul lui, al celui ales dintre voi, ºi puterea Mea din el, nu
puteþi sã le luaþi voi, cãci acestea sunt ale Mele ºi sunt puse
peste el. Dar pânã nu vã veþi scula cu credinþã sfântã ca sã-l
primiþi pe el de la Mine, voi pânã atunci veþi fi vrãjmaºii mân-
tuirii neamului vostru ºi ai neamului omenesc, cãci am venit
cu cuvântul Duhului Sfânt pe pãmânt ºi am uns cu Duh Sfânt
ºi cu cuvânt din cer pe cel ce l-am ales dintre voi, dar voi v-aþi
ridicat ca sã risipiþi planul Meu cel din vremea aceasta. ªi
dacã nu voiþi sã cunoaºteþi cã Eu sunt lucrãtura prin cuvântul
acesta care vine mereu ºi se preaslãveºte peste voi, Mã voi
scula ca un Dumnezeu drept ºi adevãrat ºi voi aduce peste voi
încurcãturã de limbi, ºi apoi veþi cãdea dinaintea Mea. ªi voi
lua aluatul Meu cel curat, cel pus deoparte la pãstrat, ºi voi
face cu el pâine nouã, turmã curatã, bisericã adevãratã înain-
tea Mea, cãci biserica cea adevãratã nu va fi în veac biruitã
sau sfãrâmatã. ªi se vor alege oi la dreapta, ºi capre la stân-
ga, iar înaintea Mea vor fi aduºi toþi lupii care au fost îmbrã-
caþi în oi, ºi le voi cere lucrul lor. Amin, amin, amin. 
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Duhul Meu grãieºte mai-marelui bisericii (Teoctist,
patriarhul, n.r.). 

Amin, amin zic þie: nu te clãtina de pe locul pe care
stai, cãci Eu te întãresc sã stai. Deschide cartea Mea ºi vezi în
ea cum este pãstorul cel adevãrat peste oi adevãrate. Adu
aminte pãstorilor care pãstoresc turma, sã ia în ei legea sfin-
þeniei ºi aºa sã-Mi slujeascã. Vezi ce este scris: «Pãstorul
plãtit fuge când vede lupul venind». Dacã le-aº lua la pãstori
plata cea suptã de la oi pentru lucrul lor de pãstor, nici unul
n-ar mai sta sã pãstoreascã, fiindcã nu pãstoreºte, ci suge sân-
gele oilor ºi nici unul nu-Mi slujeºte Mie, ºi nici unul nu
slujeºte cum am slujit Eu, cãci Eu sunt Pãstorul Cel bun,
Care-Mi pun viaþa pentru oi, iar pãstorul plãtit fuge când vede
lupul venind la oi. 

Amin, amin zic þie, cel ce stai în fruntea bisericii: ai doi
lupi pe lângã tine, ba chiar trei ai, care voiesc sã te dea din
locul tãu. Dar nu fugi ca pãstorul cel plãtit, ºi stai atent pentru
viaþa oilor tale, cãci oile tale sunt neamul cel ales de Mine la
sfârºit, cã e vremea cea de sfârºit ºi de început ºi de naºtere
din nou a lumii, cãci duhul lumii a ajuns la sfârºit, iar Duhul
Meu, la început, ºi sfârºitul se uneºte cu începutul ºi iarãºi
lucrez prin cuvânt ca sã vinã cele ce vor rãmâne. Amin. 

O, nu lãsa turma sã se amestece cu turme ºi cu credinþe
care n-au strãmoºi sfinþi. Biserica lui Hristos nu este ameste-
cãturã. Eu sunt Cel ce voi face o turmã ºi un pãstor, iar cel ce
face înainte de Mine ceea ce numai Eu pot sã fac, acela este
fur ºi tâlhar pentru oi, ºi îºi dã oile la împerecheat ºi le stricã
sãmânþa. Biserica este numai cea care este a Mea, ºi peste
care stã semnul Meu, crucea, semnul Fiului Omului, aºa cum
Eu am spus. 

Amin, amin zic þie: ridicã-te iar, aºa cum te-ai ridicat
când þi-am spus sã-Mi ungi pe cel ce este de la Mine între
pãstorii bisericii. Ridicã-te iar, ºi mângâie duhul cel zdrobit al
celui mai mic dintre voi, al celui ce a fost credincios cuvân-
tului Meu care vine pe pãmânt cu înnoirea lumii. Stai mereu
cu mâna ta deasupra creºtetului sãu, cã voi cere viaþa lui din
mâna ta. Te întãresc ca acoperãmânt al lui pânã voi veni cu
împlinire cereascã peste el ca sã fac cu el lucrare cereascã pe
pãmânt, cãci smerenia lui va rodi. Amin. Te întãresc ca aco-
perãmânt al lui, cãci el te ascultã, iar ascultarea înseamnã
iubire. Nimeni nu te ascultã din cei ce sunt sub toiagul tãu,
dar el te-a ascultat chiar ºi când i-ai cerut sã se scoale împo-
triva cuvântului Meu, cãci necredinþa e mare în bisericã, iar
cel mare se teme de cei ce sunt lângã el. 

Amin, amin zic þie, cel ce stai peste turma creºtinã a
românilor: arhiereii ºi slujitorii bisericii sunt fãrã viaþã sfântã
înaintea Mea, ºi aceºtia stau cu curvie ºi cu beþie ºi cu fãþãr-
nicie ºi cu iubire de argint ºi cu slavã deºartã înaintea Mea.
Dar acesta care este lovit între voi pentru cã este martor al
cetãþii cuvântului Meu, este pãstor plãcut înaintea Mea ºi iu-
beºte sfinþenia ºi pãstreazã în inima lui poruncile Mele, împli-
nindu-le, ºi Eu l-am iubit ºi l-am ales ºi îl iubesc, ºi aºa sã-l
iubeºti ºi tu, ºi sã-l mângâi ºi sã-l pãzeºti de pietrele celor ce
lovesc în el pentru numele Meu. Amin. Eu stau în mijlocul bi-
sericii ºi sunt Pãstorul Cel tainic ºi zic: cel ce este fãrã de
pãcat, sã arunce primul cu piatra lui în el. Eu sunt Cel fãrã de
pãcat ºi nu arunc, dar aceºtia care aruncã, o, cum de aruncã?
Nu-i lãsa sã arunce în el, cã Eu sunt Cel fãrã de pãcat ºi nu
arunc, ci binecuvintez mereu tot ce a fãcut el înaintea Mea în
vremea credinþei lui nefãþarnicã ºi sfântã pentru mântuirea
neamului omenesc. Amin. 

N-am venit sã vã stric ale voastre, n-am venit sã dez-
bin, n-am venit sã vã iau moºtenirea. Am venit pe pãmânt ca

sã Mã vestesc Stãpân al cerului ºi al pãmântului, ºi am venit
sã vin. Amin, amin zic vouã, slujitori ai bisericii: rostesc peste
voi cuvântul Meu cel prin Isaia proorocul care vesteºte vre-
mea cea de apoi zicând: «ªi va fi în zilele cele de pe urmã cã
muntele Domnului va fi mai înalt decât toate vârfurile mun-
þilor voºtri ºi piscurile lui se vor înãlþa peste culmi, ºi toate
popoarele vor curge într-acolo, ºi neamuri nenumãrate vor
zice: „Veniþi, veniþi sã ne suim în muntele Domnului, cãci din
templul Domnului va ieºi legea ºi cuvântul lui Dumnezeu ca
sã ne înveþe cãile Sale, ºi noi sã mergem pe cãrãrile Sale“».
Amin, amin, amin. 

Cuvântul Meu vine din cer ºi se poartã peste neamurile
pãmântului de la o margine la alta ºi hrãneºte mulþimi nenu-
mãrate. Luaþi aminte la graiurile gurii Mele ºi ascultaþi. Cu-
vântul Meu cutremurã pe cei credincioºi ºi pe cei necre-
dincioºi. Cuvântul Meu se poartã spre uºi. Eu sunt uºa, dar
sunt uºi multe aºezate în faþa uºii Mele, ºi acestea sunt de
piatrã ºi sunt de fier ºi sunt lãcãtuite ºi sunt hotar pentru cei
ce cautã pe Domnul ºi nu-I mai vãd calea. Dar vin sã cutre-
mur cerul ºi pãmântul ºi uºile ca sã Mi se deschidã ºi sã intru,
cãci Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce vin, cãci Duhul ºi
mireasa zic: «Vino, Doamne!». Amin. 

Cu fricã de Dumnezeu ºi cu credinþã nefãþarnicã, cu
iubire sfântã ºi cu înþelepciune cereascã ºi cu duhul dreptãþii
desfaceþi-vã auzul cel închis ºi ascultaþi ceea ce Duhul Meu a
grãit vouã, celor din uºi. Amin, amin zic vouã, celor din uºi:
pocãiþi-vã ºi ridicaþi-vã spre sfinþenie ca sã piarã pãcatele
voastre ºi sã vinã de la Dumnezeu înnoirea lumii ºi sã vã
trimitã pe Cel prin prooroci vestit vouã, pe Iisus Hristos, pe
Care L-a primit cerul pânã în vremile acestea ale aºezãrii din
nou a toate câte ºi despre care a grãit Dumnezeu prin gura
proorocilor cei sfinþi, din veac. Deschideþi ca sã intru! Eu sunt
Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin. Amin. 

Duhul lui Dumnezeu a grãit bisericii din România.
Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1997

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Omul sfânt este înþeleptul cerului pe pãmânt. Mila este lucrare ce-
reascã ºi nu slãbiciune. ªcoala pãmânteascã nu-i dã omului minte.
Apostolul trebuie sã fie liber pentru Hristos. Pilda despre cioara 

vopsitã. 

EEEE u sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cãci Tatãl este
întru Mine cu puterea Lui dumnezeiascã, cu Du-

hul Sfânt, Care poate cu putere. Amin. 
Eu sunt Domnul puterilor ºi pot tot ceea ce voiesc Eu,

ºi pot sã cresc în toþi cei care voiesc cu Mine, ºi pot sã Mã
mãresc în ei cu puterea Mea cea dumnezeiascã. Nimic nu
poate sta împotriva voii Mele dumnezeieºti. Nimeni nu poate
birui voia Mea cea din cer atunci când cei de pe pãmânt uitã
de voile lui Dumnezeu. Numai omul care vorbeºte cu Dum-
nezeu, numai acela poate birui voia lui Dumnezeu cea plinã
de durere. Eu numai cu durere Mi-am lãsat voia Mea între
oameni, cãci oamenii nu-ºi mai aduc aminte de voile Mele
cele sfinte.

Eu sunt Dumnezeul îndurãrii, ºi M-am îndurat de tine,
popor al cuvântului Meu, ºi te-am luat la masa Mea, masa cu-
vântului lui Dumnezeu care s-a coborât pe pãmânt dupã douã
mii de ani de la venirea Mea din Tatãl. Mare minune este
aceastã minune cã te am Eu pe tine popor al Meu pe pãmânt
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ºi cã grãiesc cuvântul Meu þie. Aºa minune n-a fost de când e
veacul. Aºa cãrare n-am avut nicicând. O, ºi aº fi zi ºi noapte
cu tine, poporul Meu iubit, dar vremea e grea de tot, ºi mulþi
duºmani se zbat împotriva cãrãrii Mele la tine pe pãmânt. Sã
te uiþi tu, poporul Meu, cã în faþa apelor mari care vin dupã
ploi mari, se acoperã cãrãrile pe care merg oamenii pe pã-
mânt, ºi oamenii trebuie sã ºi le croiascã iar, ºi sã le punã în-
tãrituri pe margini ca sã nu le mai astupe urgia apelor. Aºa ºi
Eu Îmi repar cãrarea Mea la voi, copii ai cuvântului Meu, ºi
vin la voi pe cãrare, fiilor, cãci omul credincios Îmi vine în
ajutor atunci când nu mai pot sã vin cu voile Mele pe pãmânt.
Omul credincios se roagã de pe pãmânt, iar Eu, Domnul, aud
din cer, ºi împlinesc. 

Strigarea ta M-a strigat cãtre tine, poporul Meu. M-ai
cerut sã vin, ºi Eu te-am auzit, ºi iatã, vin ºi îþi grãiesc, vin ºi
Mã mângâi cu tine, cã fãrã tine Eu nu mai am bucurii nici în
cer, nici pe pãmânt, ºi voiesc sã te ocrotesc ca pe cea mai
mare comoarã, ca sã-Mi fii cãrare pe pãmânt, cãci credinþa ta
este cãrarea Mea. Scris este în Scripturi cã totul este cu pu-
tinþã celui cu credinþã. 

Mi-e greu fãrã tine, fiule. M-am învãþat cu tine, po-
porul Meu iubit, cã nimãnui nu-i mai pot grãi pe pãmânt, cã
nu mai este credinþã ca a ta pe pãmânt. O, sã nu pãrãseºti
aceastã avere, cãci credinþa ta este puterea care Mã aduce pe
Mine din cer pe pãmânt, cã fi-va curând, curând sã vin vãzut,
ºi Îmi trebuie cãrare tare, ºi trebuie dor mare de la pãmânt la
cer, ºi Îmi trebuie popor care Mã aºteaptã sã vin. 

O, popor iubit de Dumnezeu, voiesc sã te deprind cu
nevoia de a-L iubi pe Dumnezeul tãu Cel ceresc, cã nevoia
aceasta te face sã Mã doreºti, ºi sã Mã strigi ºi sã Mã preþu-
ieºti. Duhul lui Dumnezeu e plin de jale ºi de durere ºi de sus-
pin ºi de aºteptare. Am nevoie de preþuire, am nevoie de milã.
Rostesc peste tine cuvântul Scripturii Mele: «Milã voiesc, nu
jertfã». Amin.

Ia aminte, poporul Meu iubit: tu trebuie sã ai înþelep-
ciune mare ºi cereascã. Tu trebuie sã stai înaintea Mea cu în-
þelepciune din cer. Tu trebuie sã fii ca un vin nou, ca o vie cu
vin bun pe pãmânt, cã nu mai este om înþelept între oameni.
Omul care nu este sfânt cu viaþa trupului ºi a sufletului ºi a
duhului sãu, acela nu poate fi înþelept pentru cer ºi pentru
Dumnezeu ºi pentru viaþa cea veºnicã, iar cuvintele lui nu
prind viaþã în oameni ºi nu sunt bune pentru oamenii cei
sfinþi, cãci înþelepciunea este pentru sfinþi. Înþelepciunii îi tre-
buie trup sfânt, casã sfântã, loc sfânt, cãci altfel sãmânþa ei e
stearpã ºi nu face fruct pentru nimeni. 

Mãnâncã omul din înþelepciunea omului ºi în zadar
mãnâncã. Îºi hrãneºte omul duhul mândriei ºi al slavei de-
ºarte. Se hrãneºte omul cu înþelepciunea pe care zice cã o are,
ºi din care iau oamenii ºi se hrãnesc. Se hrãnesc oamenii cu
duhul care vine de la omul înþelepciunii pãmânteºti, dar de la
Dumnezeu nu mai sunt oamenii deprinºi sã se hrãneascã. Tot
omul se cãzneºte sã se dea înþelept ºi sã-ºi facã nume între
oameni ºi sã-ºi ºteargã numele din faþa lui Dumnezeu, ºi nici
o bucurie nu se suie la cer ca rod al înþelepciunii omului pã-
mântesc. Aº voi sã-i trezesc pe oameni, aº voi sã-i fac sã pã-
rãseascã drumul cel greºit ºi sã iubeascã viaþa cea fãrã de
moarte, cã e vremea sã vin, ºi oamenii nu vegheazã întru ve-
nirea Mea. Oamenii trebuie sã se roage la Dumnezeu sã le dea
viaþã veºnicã ºi iubire ºi sfinþire ºi bucurie din cer, cã nici o
bucurie nu este de pe pãmânt. Cine se îndeletniceºte cu cele
omeneºti, acela nu poate avea dragoste de rugãciune chiar ºi
dacã de frica de Dumnezeu se aºeazã la rugãciune, cãci rugã-
ciunea înseamnã dragoste de Dumnezeu. 

Iatã, las cuvânt nou pe pãmânt. Vin nou, învãþãturã
nouã las peste oameni: cine pãrãseºte mâncatul de carne ºi
duhul cãrnii ºi al lumii, cine pãrãseºte bãutura de la care vine
desfrâul în om, unul ca acela poate vedea ce este înþelepciu-
nea care vine de la carne ºi de la sânge, înþelepciunea firii
omului, înþelepciunea care l-a despãrþit pe om de Dumnezeu.
Cine pãrãseºte mâncarea ºi bãutura pãgâneascã de la care vin
toate relele cele din om, acela va afla izvorul înþelepciunii ºi
va ieºi în întâmpinarea Mea. Amin. 

Nu-Mi trebuie jertfã de la oameni, cãci oamenii trãiesc
fãrã de viaþã. Numai Eu sunt viaþa celor ce au viaþã, dar cei ce
nu Mã au pe Mine în trãirea lor, aceia sunt fãrã de viaþã ºi nu
sunt adevãraþi. Ale Mele dintru ale Mele sã-Mi aducã omul ca
jertfã plãcutã; ale Mele, nu ale lui. Omul dã sã-Mi dea jertfã
cu duh mândru, nu cu duh umilit. Ce jertfã poate sã-Mi aducã
Mie omul cel mare în duhul lui? Jertfa lui e spini pe fruntea
Mea. Eu voiesc milã, nu voiesc jertfã. Eu sunt Cel ce am fãcut
cerul ºi pãmântul ºi pe om. Ce jertfã sã-Mi aducã Mie omul?
Eu voiesc milã de la om, cã jertfã am dat Eu; Eu ºi nu omul. 

Eu sunt Cel ce M-am jertfit pentru tine, omule. Tu vrei
sã-I aduci jertfã Celui jertfit? O, Cel jertfit pentru tine are
nevoie de milã, nu de jertfã de la tine, omule, dorirea Mea cea
de ºapte mii de ani. Tu trebuie sã ai milã de Mine, omule, cã
tu nu ºtii sã ai milã nici de tine, nici de omul pe care zici cã-l
miluieºti cu mila ta. Mila e cereascã, nu e pãmânteascã. Mila
trebuie sã fie putere ºi iubire. Mila nu trebuie sã fie slãbiciu-
ne aºa cum este ea pe pãmânt. Mila e lucrare cereascã, e lu-
crare mare care poate ajuta cu adevãrat pe om, dar dacã um-
blã omul cu ea dupã cum înþelege el, atunci mila se face slã-
biciune în om, ºi omul cade prin ea, cade de la Dumnezeu. 

Eu sunt Cel ce am rostit acest cuvânt; Eu ºi nu omul.
Am zis: «Milã voiesc, nu jertfã». Jertfa trebuie adusã celui ce
are cinste, celui ce-l þii în cinste, iar Eu, Domnul, sunt înjosit
de oameni, sunt înjosit prin însãºi viaþa lor deºartã ºi fãrã
trãire cereascã pe pãmânt. Eu milã cer de la om. Vin din cer
ºi îl rog pe om sã Mã rãscumpere ºi sã Mã aºeze în cinstea pe
care o am de la Tatãl Meu. Plânge Tatãl Meu de mila Mea.
Plânge Tatãl Meu, cã omul M-a aruncat din el ºi nu mai am
casã în om, ºi voiesc milã ºi adãpost în om, cã l-am fãcut pe
om ca sã-Mi fie casã ºi sã am unde sã-Mi plec capul ca un
Dumnezeu Care ªi-a fãcut cu înþelepciune casã. Milã voiesc,
nu jertfã. Voiesc sã fiu iubit de om, ºi sã-ºi aducã omul aminte
cã el este casa Mea, ºi nu este casã a celui ce nu l-a fãcut pe
el. Adam s-a supãrat pe Mine când i-am dat dupã dreptate
plata lucrãrii lui. S-a supãrat ºi a intrat în duhul lui ºi a stat
multã vreme supãrat. O, greu se mai umileºte omul, greu se
mai pocãieºte omul pãcãtos! Dacã omului i-ar fi milã de
Dumnezeu, s-ar pocãi numaidecât ºi s-ar umili numaidecât ºi
L-ar milui pe Dumnezeu ºi L-ar lua înãuntrul sãu pe Domnul
ºi ar grãi cu Domnul sãu, iar Domnul ar grãi cu el, aºa cum a
fost lucrarea Mea cu toþi cei sfinþi care s-au lãsat Mie casã. 

O, iubitul Meu popor, întru care binevoiesc Eu acum la
a doua Mea venire între oameni! Voiesc, poporul Meu, sã te
deprind cu nevoia de a-L iubi pe Dumnezeul tãu Cel ceresc,
cã nevoia aceasta te face sã Mã doreºti ºi sã Mã chemi ºi sã
Mã preþuieºti cu milã ºi cu iubire, ºi cu patimã sã Mã iubeºti.
Voiesc, fiule, sã te vãd împãtimit dupã Mine. Voiesc sã te
învãþ cu mila de Mine. Voiesc sã arzi cu dorul dupã Mine.
Voiesc, poporul Meu, sã vin, ºi tu trebuie sã ai puterea sã Mã
aduci pe pãmânt, sã Mã aduci de lângã Tatãl lângã tine. 

Tu, poporul Meu, trebuie sã poþi sã Mã faci vãzut de
oameni lângã tine. Tu trebuie sã fii cãrarea Mea cea tare, cãci
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vremea rugãciunii tale trebuie sã ardã locul pe care stai tu
când te rogi lui Dumnezeu. Te învãþ lucrare proaspãtã. Te
învãþ, ºi iar te învãþ, cã fãrã învãþãtor desãvârºit nu poþi sã fii
ucenic desãvârºit. Te învãþ sã te rogi ca Mine, poporul Meu.
Vremea rugãciunii este nevoia de a-L iubi pe Dumnezeu, de
a-L vindeca de tristeþea pe care I-o faci, de a-L ruga sã fie me-
reu Dumnezeul tãu, de a te mângâia cu El dupã plãcerea Lui.
Vremea rugãciunii este nevoia ta de a-I da Lui toate gândurile
tale ºi de a te umple de Duhul Cel curat al lui Dumnezeu.
Milã voiesc, nu jertfã. Cautã, poporul Meu, sã ai tu milã de
Mine, cã de tine am Eu fãrã sã-Mi spui. Cine are milã de
Dumnezeu, acela are tot ce trebuie sã aibã ºi nu are ce sã mai
cearã de la Dumnezeu, nu are ce sã-I mai dea lui Dumnezeu.
Nu-Mi trebuie nimic de la tine, poporul Meu, decât milã,
fiule. Suspin cu împãrãþia cerurilor pe braþe ºi nu gãsesc milã
pentru ea. Eu sunt Împãrat, ºi am de toate ºi nu-Mi trebuie
jertfe, ci Îmi trebuie lucrãtori împreunã cu Mine ca sã-Mi
sfârºesc lucrarea aºezãrii de cer nou ºi de pãmânt nou pe
pãmânt cu oamenii. 

Omul trebuie sã aibã numai lucruri care-i sunt de folos.
Nici casa nu-i este de folos omului, dacã o face ºi nu stã în ea.
Dacã omul nu foloseºte casa pe care ºi-o face, casa lui e un
idol rece care serveºte cinstei omului faþã de alt om, cãci
omul nu se foloseºte de toate câte îºi face decât pentru slava
lui faþã de alt om, ºi omului îi este ruºine sã nu aibã. El ºtie
cã trebuie sã aibã pentru cã au ºi ceilalþi oameni, nu pentru cã
îi este de folos. Lucrul de care nu te foloseºti, acela nu-þi tre-
buie, acela te îngreuiazã pe calea ta ºi nu-l poþi purta cu tine
pe drum. 

Omului îi trebuie pâine îngereascã, ºi M-am fãcut în
tine masã cereascã, poporul Meu, pâine îngereascã, fiule, ca
sã se înveþe oamenii cu cele ale împãrãþiei cerurilor. Pâine su-
fletului îþi aduc. Ea nu se împuþineazã; ea este veºnicã, fiule.
Dacã trupul nu mãnâncã, îi este foame ºi cautã mâncare. Aºa
ºi sufletul cautã sã mãnânce, ºi dacã nu mãnâncã pâine înge-
reascã, pâinea pentru suflet, el nici flãmând nu stã, cã foamea
îl biruie ºi ia ºi mãnâncã pâinea deºertãciunii, pâinea cea
amarã. De aceea am lãsat pe pãmânt apostoli cu râvnã pentru
cer, ca sã dea la oameni pâinea cea îngereascã pentru suflet,
iar Eu sã pot sã stau la aceastã masã cu cei credincioºi. 

Tot omul pune mereu masa pentru trup, dar pentru
suflet nu face tot aºa. Nu mai e deprins omul cu hranã sufle-
teascã, iar sufletul e neputincios din lipsa hranei lui. Am hã-
rãzit apostoli peste oameni ºi printre oameni, ºi aceºtia M-au
ascultat ºi au umblat cu Mine ºi au dat oamenilor hranã înge-
reascã, cuvântul Meu l-au dat. N-am ales oameni cu ºcoalã
pãmânteascã, cãci omului îi trebuie minte, nu ºcoalã. Cine
n-are minte, n-o poate de pe nicãieri lua sau învãþa, dar cel ce
are minte, acela dã celui ce are minte, nu celui ce nu are
minte. Cel ce are minte, acela e minune pentru cei din cer. Ce-
rul aºteaptã minuni de la cei de pe pãmânt, ºi cei de pe pã-
mânt aºteaptã minuni de la cei din cer, iar apostolii au avut
minte în toate vremurile, ºi cu ea au urmat Mie. Când iubeºti
pe cineva, cauþi sã-i intri în voie ºi sã-l asculþi. Când iubeºti
pe Dumnezeu, cauþi sã faci voia Lui, cã nu poþi sã-L iubeºti
fãrã sã-I faci voia Lui în trupul ºi în sufletul ºi în duhul tãu.
Apostolii Mei cei din toate timpurile au plecat din ale lor ca
Avraam, ºi au fost numai cu Mine ºi cu împlinirea planurilor
Mele pe pãmânt, cu împlinirea Scripturilor, fiilor. Ei n-au luat
cu ei nimic decât pe Mine, ºi aºa au plecat cu Mine, lãsând ºi
mamã ºi tatã ºi femei ºi copii ºi bãrbaþi ºi rude ºi prieteni ºi
avuþii ºi tot ce era agonisit de ei. Nu poþi sã fii apostol dacã

iei cu tine din cele vechi ale tale. Aºa v-am luat Eu pe voi
apostoli, copii ai grãdinii Mele, ca sã cresc Eu în voi; Eu ºi nu
voi, cãci apostolii sfinþi vorbesc din Duhul lui Dumnezeu, nu
din duhul lor. Sunt pe pãmânt o mulþime de apostoli care s-au
aºezat apostoli în numele Meu peste oameni, dar Eu nu le-am
zis sã-Mi fie apostoli. Ei au zis, nu Eu, ºi aceºtia s-au hrãnit
cu cele ale Mele din cãrþi ºi din învãþãtura cea de la ºcoalã ºi
n-au minte cereascã, ºi se cunosc cã n-au, se cunosc dupã roa-
dele lor, cã au femei ºi copii ºi pãrinþi ºi rude ºi avuþii pãmân-
teºti ºi viaþã deºartã înaintea Mea. Apostolul trebuie sã fie
curat de orice încurcãturã trupeascã sau pãmânteascã sau
omeneascã, pentru cã în el trebuie sã cresc Eu, Domnul; Eu ºi
nu el; Duhul Meu ºi nu duhul lui. Viaþa unui apostol trebuie
sã fie Dumnezeu. Apostolul trebuie sã aibã milã de Dumne-
zeu ºi sã-I aducã Domnului suflete la mântuire ca sã Mã
mângâie pe Mine de jalea pe care o am dupã omul cel pierdut. 

Milã voiesc, nu voiesc jertfã. Inima o voiesc de la om,
iubirea ºi mila inimii, mila pentru cer, pentru cei din cer, care
aºteaptã minuni de pe pãmânt, care aºteaptã rãscumpãrarea
trupurilor dimpreunã cu sufletele lor. Moise sau Ilie sau alþi
apostoli ca ei ce fel de milã au avut? Mila lor se arãta prin pu-
terea lui Dumnezeu în ei. Ei au avut milã de Mine ºi de legile
Mele cele sfinte, ºi au lãsat urmaºilor lor împlinirea cu-
vintelor lor. Moise a lãsat sã împlineascã Iosua cele spuse de
el ºi neterminate; Ilie a lãsat lui Elisei; David a lãsat lui
Solomon; Verginica v-a lãsat vouã lucrarea împlinirilor cele
rostite de Mine prin ea. 

Milã voiesc, fiilor, cã voiesc sã-Mi împlinesc cea din
urmã Scripturã, cea din urmã sãrbãtoare, sãrbãtoarea cea veº-
nicã. Sunt trist ºi nemângâiat aºa cum eram cât am stat pe pã-
mânt, ºi când nici foame nu-Mi era mai niciodatã. Rar când
Mã mai bucuram cu ucenicii de-Mi venea ºi Mie foame de la
bucuria inimii, cãci celui cu adevãrat supãrat, nu-i mai este
foame. Milã voiesc de la voi, nu jertfã, cã-Mi aduc ºi oamenii
destulã jertfã, ºi zic oamenii sã le iert pãcatele pe care ei le fac
mereu, ºi sã-i ajut sã propãºeascã pe pãmânt ºi sã fie fericiþi
pe pãmânt, cãci la cer nu se mai gândesc oamenii. Ca frunza
pe apã trece glasul cuvântului Meu printre oameni, ca frunza
care este luatã de valul apei, dar voi daþi cuvântul Meu, cã
este cuvântul judecãþii cea de apoi, ºi oamenii sunt fãrã de
minte, bieþii de ei. 

O mulþime de creºtini nu sunt nici cu lumea, nici cu
Dumnezeu. Au pãþit ºi ei ca povestea cu cioara. Cioara a dorit
un lucru bun când a dorit sã fie porumbel, cã se uita la iubirea
porumbeilor, la blândeþea lor, la curãþenia lor, la frumuseþea
lor, ºi pe când ea dorea, Dumnezeu i-a împlinit dorul inimii ºi
a dus-o din zbor într-un vas în care era vopsea albã. Ea s-a
scãldat în apa cea albã ºi a ieºit din scãldãtoare ºi s-a uscat, ºi
a rãmas vopseaua pe pene ºi s-a dus în zbor ca sã fie cu po-
rumbeii. Ei au primit-o cu iubire, cã au iubire ºi au blândeþe,
ºi au umilinþã. Dar cioara ºi-a dat în petec, cã o pusese dorul
sã cânte ºi ea, dacã porumbeii cântau; ºi când a cântat, s-a
aflat cã e cioarã ºi nu porumbel, ºi s-a ruºinat, biata de ea, ºi
s-a dus la neamul ei, dar ºi acolo n-a mai putut trãi în pace, cã
nu s-a mai vãzut nicicând cioarã albã, ºi tot neamul ei o cio-
cãnea ºi o pedepsea. 

Sunt creºtini pe pãmânt care nu ºi-au gãsit rostul nici
cu Dumnezeu, nici cu lumea, ºi Eu sunt mereu trist ºi în-
suspinat. Chiar ºi creºtini care au venit din lume în poporul
Meu, s-au întors la cele dinainte ale lor, ºi au ajuns cele din
urmã ale lor mai rele decât cele dintâi, de ºapte ori mai rele,
fiilor, cãci aºa este scris, ºi aceia vor pãþi ca pasãrea care
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pãrãsindu-ºi neamul ei, s-a întors iar, ºi i s-a vãzut semnul, ºi
s-a fãcut de ocarã în rândul neamului ei. 

Dar voi, copii care aþi rãmas cu Mine ºi numai cu
Mine, nu vã lãsaþi îngenuncheaþi, cãci voi sunteþi fiii cerului,
ºi aveþi semnul Meu pe voi. Faceþi ce a fãcut domnul româ-
nilor în faþa turcilor, cã s-a dus domnul românilor la sultanul
turcilor ºi a stat drept înaintea sultanului, iar acela i-a spus:
„Nu îngenunchezi?“. Dar el a rãspuns: „Nu pot, cãci sunt ro-
mân, ºi sunt domn peste români ºi sunt drept înaintea lor ºi
înaintea ta, ºi cel drept nu trebuie sã se umileascã“. 

O, poporul Meu iubit, cel drept trebuie sã ajute pe
Dumnezeu. Vremea rugãciunii tale sã fie nevoia ta de a-L iubi
pe Dumnezeu, de a-L vindeca de tristeþe, de a-L mângâia du-
pã plãcerea Lui, de a te mângâia cu El dupã plãcerea Lui, fiu-
le, nu dupã plãcerea ta. Vremea rugãciunii tale este nevoia de
a te umple de duhul cel curat al înþelepciunii lui Dumnezeu.
Milã, voiesc, poporul Meu, milã, nu jertfã. Cautã sã ai milã
de Mine, fiule scump, cã de tine am Eu fãrã sã-Mi spui. Cine
are milã de Mine, acela are tot ce trebuie sã aibã ºi nu are ce
sã mai cearã, cã îi dã Dumnezeu tot ce trebuie sã ia ºi sã dea.
Amin. 

E sãrbãtoare de sfinþi în mijlocul tãu, poporul Meu.
Rugãciunea ta M-a chemat sã fiu cu tine ºi am venit. Am
venit pentru o clipã de bucurie. Mi-e dor, fiule, de bucurii,
Mi-e dor de milã. Cei din cer au nevoie de milã de la cei de
pe pãmânt. Bucuria Mea este mântuirea neamului omenesc, ºi
am nevoie de lucrãtori pentru aceastã lucrare. Rugaþi-vã cu
Mine ca sã scoatã Tatãl lucrãtori la lucru, ca sã vã ajute la
vestirea venirii Mele în cuvânt pe pãmânt. Mucenicii cerului
au avut milã de Mine ºi s-au dat pe sine Mie, cãci M-au iubit
cu dorul arzând în ei. 

Se uitã sfinþii la tine, poporul Meu, cã ei sunt coborâþi
cu Mine când vin la tine. Se uitã sfinþii, fiule, ºi zic: „Aºa mi-
nune n-a fost de când e veacul; aºa cãrare n-a avut cerul
nicicând pe pãmânt“. O, ºi aº sta zi ºi noapte cu tine, poporul
Meu iubit, dar vremea e grea de tot, ºi te apasã, dar Eu sunt
Domnul puterilor ºi Îmi întãresc venirea Mea ºi cãrarea pe
care vin. 

E zi de praznic în Ierusalimul Meu cel din români. E zi
cereascã cu Mine pe pãmânt. Þi-am adus bucurie din cer,
copil cu dor în suflet. Te mângâie mucenicii ºi muceniþele, cã
mucenicia ta e grea. Mucenicia cu trupul e una, iar cea cu
duhul e alta ºi e grea, cãci cei ce ucid duhul, se luptã sã-l do-
boare pentru vecii pe om. 

O, copilaºi din grãdiniþã, încãlziþi-Mi, tatã, vremea
venirii Mele. Fiþi cu milã pentru cei din cer, care Mã întreabã
mereu: «Pânã când, Doamne?». Fiþi apostoli curaþi, cãci
viaþa voastrã trebuie sã fie ca o pãsãricã cu aripi multe care
zboarã peste pãmânt ca sã ducã vestea venirii Mele. O, cum
sã fac sã vã iau grijile de pe voi? O, fiilor, necãjit am fost pe
pãmânt, ºi Eu, ºi ai Mei. Mereu am fost strâmtoraþi cu lucrul
cerului pe pãmânt. Dar Îmi voi întãri puterea peste cei cu care
Mã ajut ca sã vã ajute pe voi în lucrul vostru cu Mine, ºi le
voi da acelora platã de apostoli ºi de profeþi ai Mei. Amin.
Doresc cu dor ceresc, la toþi cei care Mã ajutã pe Mine ºi pe
voi ºi lucrarea cuvântului Meu, le doresc putere cereascã ºi
dragoste din cer, ca sã facã voia Mea, cãci cel ce Mã iubeºte
este cel ce face voia Mea. Fericiþi cei ce nu se ruºineazã cu
Mine ºi cu viaþa Mea în ei. Fericiþi cei ce Mã aratã pe Mine
în ei înaintea oamenilor, cãci numai o viaþã are omul, viaþa
cea cu Dumnezeu, viaþa cea veºnicã, ºi alta nu mai este.
Amin. 

E Duhul Sfânt în sãrbãtoare cu voi, copii ai poporului
cuvântului Meu. O, mângâiaþi-vã, fiilor, cã dorul vostru M-a
adus la voi. Mi-e milã de voi, iar cei din cer au o vorbã în cer,
ºi aºa spun: „Numai pe pãmânt sã nu fii“. Cei din cer vãd
greul vostru ºi vã ajutã cât voi nici nu vã pricepeþi, fiilor. 

Milã voiesc de la voi, fiilor, ºi toate cele ce vã trebuie
vouã, vi se vor adãuga, ºi Eu voi veni ºi voi împlini veºnicia
peste voi. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 1997

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil

Blândeþea ºi bunãtatea omului pot greºi faþã de lucrarea dreptãþii.
Duhul îngerilor strigã la oameni. Ucenicii sunt îndemnaþi sã fie tari 

de îngeri. Ascunderea este duh rãu. 

CCCC obor din cer pe pãmânt cu serbare de îngeri. Co-
bor pe cãrare de îngeri ºi Mã numesc Cuvântul

lui Dumnezeu, Fiul Tatãlui ceresc, Fiul puterii, Care poate
totul în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.

Sunt o mulþime de oameni pe pãmânt care-ºi zic lor ºi
unii altora cã nu se poate sã fie din cer cuvântul acesta, ploaia
Mea de cuvânt, pe care o curg Eu peste voi cu îndestulare ºi
cu milã dumnezeiascã, fiilor din Ierusalimul Meu de azi. Dar
Dumnezeu este putere ºi vine cuvânt pe pãmânt ºi grãieºte cu
omul credincios aºa cum am grãit ºi cu Moise. Mereu, mereu
grãiam cu el, mereu, mereu, fiilor, cã-Mi ridicam un popor, a
cãrui sãmânþã era sã fie Avraam, Isaac ºi Iacov, iar Moise n-a
zis cã nu sunt Eu, ºi a fost ascultãtor ºi credincios ºi a împli-
nit lucrul cerului pe pãmânt cu Israel. Veneau îngerii în nu-
mele Domnului ºi lucrau în calea poporului Meu, lucrau cu
mãrire cereascã, dar cine n-a crezut, n-a crezut. Aºa este ºi
azi, cãci s-a împlinit Scriptura Mea pe care am rostit-o pe vre-
mea trupului Meu, cã aºa am zis: «Când Fiul Omului va veni,
va mai gãsi credinþã pe pãmânt?». Lucreazã, mãi poporul
Meu, lucreazã, fiule, ºi cu inima ºi cu mintea ºi cu cuvântul,
tatã, cã iatã, cel ce nu lucreazã, acela are altceva în el; acela
lucreazã, nu stã; lucreazã ºi el, dar altceva. 

Am adus pe pãmânt prin mijlocirea îngerilor, am adus
legile Mele ca sã creadã oamenii cã sunt ale Mele ºi cã sunt
din cer de la Dumnezeu, iar Moise era om cu duh tare, cu duh
sãnãtos ºi tare de înger, era bun ºi blând cereºte, nu omeneºte.
Legea Mea este dreptate, dar omul bun ºi blând omeneºte, nu
poate s-o împlineascã cu dreptate cereascã, fiindcã pentru îm-
plinirea legii trebuie duh sãnãtos, duh tare, om tare de înger,
iar oamenii sunt buni ºi blânzi omeneºte, nu cereºte, ºi de
aceea toþi oamenii pãcãtuiesc asupra legilor Domnului, legi
coborâte din cer prin slujirea îngerilor. 

Când iubeºti pe Dumnezeu ºi legile Lui, eºti un om
atent la legile Domnului ºi faci din ele viaþa ta, iar Eu îi
spuneam mereu lui Israel sã împlineascã poruncile Mele ca sã
fie viu. Cine nu împlineºte poruncile Mele, acela este un om
îngâmfat, neaplecat, neatent, iubitor de dreptate pentru sine,
om alunecos prin îngâmfare, dar poruncile Mele sunt dulci ºi
sfinte pentru sufletul omului cel curat cu inima ºi cu mintea,
cã nu poate un aºa om sã le dea de la el, cã ele sunt miere ce-
reascã ºi sãnãtate de suflet ºi de minte ºi mângâiere pentru
omul cel curat prin ele. Cel ce nu împlineºte poruncile Mele,
acela se face om ascuns în sine, cãci neîmplinirea lor se face
ruºine peste om. Iar cel neascuns în sine, este omul care iu-
beºte pe Domnul ºi legile Sale. Amin. 

Rostesc duh de pace ºi de putere pentru cãrarea Mea pe
care cobor de la cer. Mi-am fãcut cãrare de îngeri tari, ºi pot
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tot ceea ce voiesc Eu, cãci voia Mea supune voia omului când
Îmi împlinesc voia Mea peste pãmânt. Cobor din cer pe pã-
mânt prin slujirea îngerilor, cãci slava Mea e slavã îngereas-
cã, nu omeneascã. Vin cu slujire de îngeri, vin în sãrbãtoare
îngereascã, ºi am de o parte ºi de alta pe cei doi slujitori ai
Mei Mihail ºi Gavriil, mai-marii cetelor cele fãrã de trup, iar
când ei coboarã pe pãmânt ca sã fie vãzutã lucrarea cea ve-
nitã din cer spre împlinire, îngerii Mei iau trupul Meu ºi co-
boarã ºi lucreazã, cãci Eu lucrez prin slujire de îngeri, prin
slujire de duhuri. Amin. 

Îmi întãresc cãrarea prin slujirea îngerilor ºi lucrez
peste tine, poporul Meu cel binecuvântat de cuvântul Meu.
Cel ce nu crede cã Eu vin cuvânt pe pãmânt, acela nu ºtie ce
este Dumnezeu, acela nu împlineºte legile lui Dumnezeu ca
sã ºtie ºi sã cunoascã pe Dumnezeu prin împlinirea lor. Ni-
meni nu poate grãi aºa, nimeni decât Eu, iar Eu sunt Cel ce
sunt ºi grãiesc. Cel ce nu împlineºte poruncile Mele aduse pe
pãmânt prin slujirea îngerilor, acela se face om ascuns în sine,
iar neîmplinirea Mea în om, se face ruºine peste om, ºi omul
se ascunde ca sã nu-i fie ruºine de ceilalþi oameni, ºi aceasta
este lucrarea îngerilor rãi, care au cãzut din cer. Vã spun vouã
acestea, copii ºi copilaºi ai poporului sfânt, ca sã vã deprind
cu neascunderea, tatã. Cel neascuns este cel ce iubeºte legile
Mele împlinindu-le cu atenþie ºi cu iubire ºi cu patimã, fiilor.
Sã fi fost patimã în om dorul de poruncile Mele, ºi atunci
omul cãuta cu ele, cãuta cu cãutarea sa pe Domnul ºi vorbea
mereu cu Domnul ºi se ruga Domnului pentru legea cea sfân-
tã peste el. Cel ce iubeºte legile Domnului, acela strigã cu
dor: „Vino, Doamne iubite, cãci cuvintele Tale sunt miere
dulce!“. Amin. 

E vreme cu cãdere, e vremea când moare credinþa în
Dumnezeu, ºi Eu nu mai ºtiu ce sã mai fac, poporul Meu
iubit, ca sã nu te pierd, tatã, ca sã nu te scap spre oamenii cei
fãrã de credinþã, cã nu mai are Domnul credinþã pe pãmânt
pentru venirea Lui cea mare. Sã ºtii, poporul Meu, cã Mi-e
milã de tine. Tu te-ai nãscut în vreme grea, grea de tot, în
vremea necredinþei cea de dinaintea arãtãrii Mele, ºi de aceea
þi-am dat putere sã crezi ºi sã faci voia Mea, ºi de aceea am
venit cuvânt ºi M-am aºternut înaintea ta ca sã-þi arãt calea
spre cer, cã pe pãmânt numai cãi omeneºti sunt. Mi-e milã
de tine, copilaº al venirii Mele, ºi te-am hrãnit atâþia ani ca
sã-Mi fii tu Mie bucurie zi ºi noapte. Te-am ajutat mereu,
fiule, cãci duhul rãu s-a luptat mereu împotriva credinþei tale
ca sã nu mai am Eu bucurie de pe pãmânt. Citesc sfinþii ceru-
lui Meu, citesc cuvântul Meu cel de pe masa voastrã ºi plâng
sfinþii de mila voastrã. Sã nu fiþi, tatã, nepãsãtori faþã de hrana
cu care vã îmbucãturesc din cer ca sã vã fac tari de înger ºi sã
vã dau credinþã tare ºi sãnãtoasã, cã e vremea când se stinge
credinþa pe pãmânt. 

O, fiilor, vremea voastrã e grea, tatã. Cãutaþi sã fiþi
buni ºi blânzi ºi smeriþi ca Mine, nu ca omul, cã altfel, alune-
caþi în cãderi, fiilor. Blândeþea ºi bunãtatea omeneascã îl duc
pe om la greºeli faþã de legea dreptãþii, faþã de legea pocãin-
þei, fiilor; îl duc pe om la cãderi în pãcate ºi îi depãrteazã pe
îngeri, ºi rãmâne omul cu duh slab de înger, ºi omul nu mai
ºtie ce este iertarea ºi rostul ei. Cel ce iartã pe un om greºit
lui, o, nu e de ajuns aceastã faptã. Omul care a greºit, trebuie
îndreptat, nu numai iertat. Nu trebuie sã-l înveþi pe om cu ier-
tarea, ci trebuie sã-l înveþi cu legile Domnului. 

O, ce este mai frumos ca fraþii împreunã? Fiilor, fiilor,
dacã aceastã Scripturã nu ºtiþi s-o înþelegeþi, Eu zadarnic M-am
trudit cu voi ca sã vã fac fraþi între voi, ºi cu Mine fraþi. Cine

se numesc fraþi? Cei ce fac poruncile lui Dumnezeu. ªi dacã
unul din ei este greºit ºi ascuns, acela aduce pe îngerul rãu
între fraþi, ºi aduce rãzboiul îngerilor peste fraþi, cãci as-
cunderea este duh rãu, înger rãu. 

Cine poate sã-Mi rãspundã între voi de ce se face cear-
tã între fraþii Domnului? O, fiilor, cel slab de înger, cel bun ºi
blând omeneºte, acela face greºeli împotriva orânduielii ºi a
dreptãþii, acela slãbeºte pe cel tare de înger care este lângã el,
ºi unde nu este lucrul îngerilor tari, acolo se lucreazã dezbi-
nare, îngâmfare, alunecare ºi ceartã de cuvinte. 

Fiþi mari ºi atenþi, cã învãþãm lucrarea îngerilor. Fiþi
credincioºi ºi fiþi cereºti, cã îngerii se fac cuvânt peste voi aºa
cum se fãceau peste toþi slujitorii Mei prin care Eu M-am îm-
plinit pe pãmânt între oameni. Îngerii sunt cuvântul Meu ºi
numele Meu ºi slujirea Mea. Eu fãrã ei nu lucrez nimic în cer
ºi pe pãmânt, iar prin cuvântul lor Eu sunt. Am ales pe Mihail
ºi pe Gavriil ºi i-am fãcut cuvântul Meu ºi duhul Meu ºi
trupul Meu când Mã fãceam vãzut prin slujirea lor. 

E serbarea îngerilor, ºi Eu anunþ peste voi sãrbãtoarea
lor. Se îngrãmãdesc îngerii pe lângã voi, ca sã audã ºi sã îm-
plineascã. 

O, arhangheli ºi îngeri ºi îngeraºi ºi îngerei, luaþi cu-
vântul Meu ºi duceþi-l pânã la toate marginile ºi vestiþi veni-
rea Mea ºi lucraþi venirea Mea ºi ajutaþi ºi ocrotiþi ºi întãriþi ºi
mângâiaþi pe poporul Meu ºi împliniþi-vã în fiii cuvântului
Meu, întãriþi-i pe ei cu tãrie îngereascã. Amin, amin, amin. 

– DD uhurile îngerilor grãiesc peste voi. Mângâ-
iaþi-vã, copii ai Domnului! Domnul este

cu voi. Amin. Binecuvântaþi sã fiþi între neamul oamenilor, ºi
binecuvântatã sã vã fie credinþa voastrã ºi rodul credinþei
voastre, cã aþi nãscut pe Cuvântul cuvânt, prin credinþa voas-
trã. Domnul este trup prin Fecioarã, ºi cuvânt prin credinþa
celor credincioºi. Amin. Iar noi, îngerii Domnului, venim
spre arãtare cu Domnul la credinþa celor credincioºi. Fiþi tari
de îngeri, cãci puterea lui Dumnezeu nu are nimic amestecat
în slãbiciunea omului care a fost îmbrãcat în puterea Dom-
nului. Fiþi mari cu înþelepciunea, ca sã nu folosiþi puterea
Domnului în cele slabe ale voastre. E vreme grea pe pãmânt,
cãci oamenii care s-au îmbrãcat cu puterea Domnului lucrea-
zã cu ea în cele slabe ale lor, ºi se luptã sã nimiceascã mân-
tuirea neamului omenesc, cãci lãcomia i-a orbit pe aceºtia, ºi
pun numele ºi puterea Domnului în faþa dorului lor de viaþã
trupeascã înaintea Domnului, dar trupul nu foloseºte la nimic,
cãci Duhul este Cel ce dã viaþã. Omul care s-a îmbrãcat cu
puterea Domnului, acela poate s-o foloseascã ºi în cele slabe
ale lui, cãci Domnul nu trece peste cel îmbrãcat în puterea
Domnului, dar voi, fii ai dreptãþii sã fiþi, ºi sã nu cãutaþi ale
voastre, ci ale Domnului. 

Cel ce iartã pe un om greºit lui, nu e de ajuns, ci trebuie
sã-l înveþe cu legile Domnului ºi nu e de ajuns iertarea. Cel
ce greºeºte sufletului tãu ºi se întoarce cu pãrere de rãu, iar-
tã-l ºi întãreºte-l apoi pe cãile legii Domnului, dar pe nedrept
sã nu osândeºti numai pentru cã ai puterea Domnului cu tine.
Puterea Domnului s-o foloseºti numai pentru Domnul, nu ºi
pentru tine, cãci trupul nu foloseºte la nimic, ci duhul are fo-
loase. Dreptatea Domnului s-o cauþi, nu pe a ta, ºi vei fi un
om cu înger tare, care cautã cele ale Duhului, care-ºi trage
lângã el pe îngeraºul cel bun, ºi se face tare de înger împo-
triva duhului slab ºi rãu ºi nedrept. 

Iubiþi cãile Domnului ºi staþi pe ele ziua ºi noaptea, ca
sã stea îngeraºul lângã voi mereu, cã mulþi vor pieri prin bãu-
turã, prin desfrânare, prin necredinþã, prin hulã, prin viaþã lu-
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meascã ºi prin nepãsare de suflet. Toþi oamenii i-au fãcut pe
îngeri sã plângã ºi sã nu mai vadã faþa lui Dumnezeu, ruºinân-
du-se de Domnul pentru faptele celor vegheaþi de ei. Copii ºi
tineri ºi bãtrâni au alungat de lângã ei pe îngeri, ºi nu are cine
sã mai înveþe pe oameni. Se duc tinerii la dans diavolesc, ºi
aceea este hrana sufletului lor, ºi altã bucurie ei nu mai cu-
nosc, ºi îi întãresc pe diavoli prin desfrânãrile lor, cã n-au altã
hranã pentru suflet. Cine este sã le arate calea Domnului?
Cine se ridicã sã le spunã cã drumul pe care ei merg e veºnic
pentru suflet ºi vremelnic pentru trup? Ce poate fi arderea cea
dinãuntrul trupului decât foc? Arde în om dorul de pãcat, de
desfrâu, de bãuturã ºi de nepãsare. Pãcatul, care l-a scos pe
om din rai, arde în om, ºi ia omul foc înãuntrul lui ºi pleacã
nebun dupã foc ca sã-ºi stingã focul prin foc, ºi la apa vieþii
nu mai cautã nimeni. Nu mai sunt apostoli cu Duh Sfânt în ei
ºi cu trup curat ºi cu hranã curatã, cãci cine se hrãneºte cu car-
ne, acela face numai pãcate. 

O, oamenilor, strigã duhurile îngerilor la voi! Ce mân-
caþi voi? Ce beþi voi? Ce mãnâncã ºi ce bea sufletul vostru?
Carnea ºi þuica v-au lãsat fãrã îngeraºi pãzitori. Pânã când
mâncaþi ºi beþi? O, voi aveþi ºi suflet, nu numai trup. De ce vã
place pâinea îngerilor rãi, pâinea cea amarã? Îngerii rãi vã
îndeamnã sã staþi fãrã Dumnezeu, fãrã îngerii cei din cer.
Cine bea þuicã, acela nu mai are aproape pe îngerul pãzitor,
cãci bãutura este desfrânare. Ce altceva poate fi bãutura cea
tare? Ea este duh rãu, ºi cu ea se hrãneºte omul cel nepãsãtor
de suflet. 

O, oamenilor, îngerii cei rãi, care v-au depãrtat de
Dumnezeu, vã duc la pieire veºnicã. Întoarceþi-vã de la fapte-
le voastre cele ruºinoase ºi lepãdaþi-le pe veci, ºi Domnul vã
va primi prin pocãinþã. Luaþi cuvântul Domnului ºi veniþi
spre legile Domnului. Legea spune sã nu ai alt dumnezeu,
afarã de Domnul Cel adevãrat. Legea spune sã nu iei numele
Domnului în deºert, ºi sã-þi aminteºti de ziua când Domnul
S-a odihnit dupã ce le-a fãcut pe toate, ºi pe tine, omule
pentru care Domnul a murit ºi a înviat. Legea spune sã nu
ucizi, sã nu fii desfrânat, sã nu furi, sã nu mãrturiseºti strâmb,
sã nu loveºti pe aproapele tãu pentru cele ce sunt ale lui.
Întoarceþi-vã, voi, cei cãzuþi de la Dumnezeu, ºi Domnul vã
va primi prin spãlare ºi prin pocãinþã. Amin, amin, amin. 

Iar tu, popor credincios în Domnul, îndreaptã-l pe cel
greºit, cã nu-i de ajunsã numai iertarea. Nu mai sunt apostoli
cu putere cereascã pe pãmânt, cã toþi iubesc carnea ºi bãutura
ºi curvia ºi necredinþa cea pentru venirea Domnului. Luaþi cu-
vântul Domnului ºi suflaþi-l pânã la toate marginile, cã noi,
îngerii, lucrãm prin voi ºi vã ajutãm ºi împlinim cuvântul
Domnului cel cãtre voi trimis. Fiþi sãmânþã sfântã pe pãmânt,
ca sã rãsarã pãmânt nou din sãmânþã sfântã, iar cu pãcatul sã
nu vã încercaþi, cã pãcatul l-a scos pe om din rai. Ajutaþi pe
cei ascunºi în ei cu pãcatul, dar luaþi seama la voi înºivã,
urând pãcatul ºi trãgându-l pe om din iad. Cine nu-ºi spune
pãcatul, aceluia trebuie arãtat pãcatul cel dinãuntru. Nu se
poate sã umble cineva cu pãcura ºi sã nu se mânjeascã, dar în-
gerii vã ºterg pe voi, cãci fiecare doctor se murdãreºte pe
mâini când sparge buba cea coaptã în om.

O, copilaºi ai Domnului, fiþi tari de îngeri ºi nu pãcã-
tuiþi în ascuns, ca sã nu cadã cei sfinþi pentru cele ascunse din
voi, cãci cei sfinþi dau socotealã de voi. E nevoie de multã iu-
bire de Hristos, de multã învãþãturã din Hristos, cã altfel su-
fletul iubeºte altceva, mãnâncã altceva, învaþã altceva, cãci
sufletul flãmând nu stã. Trebuie multã trãire duhovniceascã la
cei tinerei ca sã se îndeletniceascã cu duhul statorniciei ºi ca

sã-ºi cunoascã drumul, cã altfel, ei sunt luaþi de valuri, iar
dupã ce sunt luaþi, se fac nepãsãtori de viaþa cea veºnicã. 

Este în cer ºi pe pãmânt o durere mare. A avut cerul
sfânt un copil dintre cei din poporul Domnului, un copil care
a lucrat necredinþã ºi bârfã asupra locului ieslei cuvântului ºi
a celor ce sunt în grãdina cuvântului. S-a lãsat hrãnit de o
inimã uºoarã ºi fãrã de minte ºi rãzvrãtitã, ba chiar de douã
inimi rãtãcite de aceastã lucrare, ºi a dãrâmat împlinirea pla-
nului lui Dumnezeu prin lucrarea cuvântului care curge în
grãdina Domnului, ºi a dãrâmat stâlpul cel mai tare ºi l-a adus
la necredinþã ºi la lepãdare de Dumnezeu ºi a aþâþat preoþime
împotriva adevãrului cuvântului Domnului ºi a frânat prin
îngâmfarea lui mersul spre Domnul al copiilor lui ºi au cãzut
copiii lui în necredinþã ºi în nepãsare de suflet, ºi îngerul
Domnului l-a lovit, cã mare e durerea în cer pentru cele lucra-
te de el cu duh de îngâmfare. Stã îngeraºul departe de el, cã
el nu se pocãieºte, dar Domnul va îndrepta stricãciunea cea
fãcutã de el ºi va ridica la loc stâlpul cel tare care a fost zdrun-
cinat prin cei ce au fost necredincioºi ºi hulitori din poporul
Domnului. Este ºi în cer ºi pe pãmânt durere mare pentru cei
ce s-au încercat sã zãdãrniceascã truda Domnului. Mai-marii
arhangheli, Mihail ºi Gavriil, dimpreunã cu toate oºtirile în-
gereºti, strigã la fiul cel lovit de durere ºi de ispitã: scoalã-te
spre pocãinþã, tu, cel ce te-ai vrut mai tare ca Domnul, Care
trudeºte sã-ªi împlineascã cele proorocite în vremea aceasta.
Scoalã-te ºi apropie-þi îngerul pãzitor ca sã te ajute din partea
lui Dumnezeu, cãci Domnul þi-a proorocit prin cuvânt lovire
pentru faptele cele rele ale necredinþei tale ºi pentru toþi cei
care au cãzut prin lucrarea îngâmfãrii tale. Scoalã-te ºi te fã
sãnãtos cu duhul, cãci duhul cel sãnãtos ridicã trupul ºi îl
întãreºte. Scoalã-te ºi cheamã pe Domnul sã-ªi aºeze mâinile
peste tine, cãci are Domnul mâini binecuvântate pe pãmânt.
Amin. 

Copii ai Domnului, fiþi tari de înger ºi nu vã încercaþi
cu necredinþa, cã mulþi din cei care au fost în acest popor ºi
s-au lãsat spre îndoialã, vor fi cercetaþi cu dureri, cã greu se
mai pocãieºte cel cu duh îngâmfat. Cel ce se bizuie pe duhul
înþelepciunii lui, acela rãmâne un om cãzut din Dumnezeu
prin semeþie ca ºi Adam. Învãþaþi sã vã hrãniþi cu cele ale
vieþii veºnice, cã altfel vã prinde din toate pãrþile pãcatul ne-
pãsãrii. Acest pãcat este hrãnit din om, ºi este hrãnit de tot
ceea ce-l înconjoarã pe om cu ispita nepãsãrii. Omul nu mai
e deprins cu pocãinþa. Numai omul cu fricã de Dumnezeu iu-
beºte pocãinþa atunci când cade în greºale ºi în pãcate, iar
omul care nu-ºi aratã pocãinþa, acela nu iubeºte frica de Dum-
nezeu, acela este pãrãsit de înger ºi nu aude pe Domnul când
strigã. Cel ce nu lucreazã lui Dumnezeu, acela are altceva în
el, altã lucrare. 

Rugaþi-vã lui Dumnezeu sã scoatã lucrãtori la lucru,
dar lucraþi voi ca sã se ridice lucrãtori pentru Domnul ºi pen-
tru voi. Domnul alege lucrãtori nu cã sunt buni, cã nimeni nu
este bun în afarã de Domnul, dar scris este: «Nu cei sãnãtoºi,
ci cei bolnavi au nevoie de doctor» ca sã-i vindece prin lucra-
rea lor cu Domnul. 

Rugaþi-vã în chip curat, iar cu Domnul sã vorbiþi mai
bine decât cu oricine, fiilor. E greu sã mai vorbeascã cineva
cu Domnul cu vorbire curatã. Cine a vãzut o slujbã de pe pã-
mânt, e greu sã se mai deprindã cu vorbire adevãratã, cãci
slujba pe pãmânt se face ca o datorie, ºi vorbirea din ea nu
ajunge la Domnul, cã s-a învãþat ºi slujitorul ºi poporul lui sã
nu simtã ce spune, s-a învãþat cu rugãciune nepãsãtoare. Gla-
sul preotului trebuie sã vorbeascã cu Domnul mai adevãrat
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decât cu omul. Plâng îngerii de felul de grãire a omului cu
Domnul. Dacã ar vorbi om cu om aºa cum grãieºte azi un slu-
jitor cu Domnul, ar zice omul cã îl ia în râs cel ce grãieºte cu
el. O, cât de adevãrat ar fi sã grãiascã omul cu Dumnezeu!
Nici rugãciunea „Tatãl nostru“ n-o zice omul cu graiul lui cel
dornic dupã Hristos. Rugaþi-vã în chip curat, în chip adevãrat,
în grai simþitor, mai frumos decât cu omul. Rugaþi-vã Dom-
nului cu trezie. Rugaþi-vã neîncetat Domnului. Rugaþi-vã
pentru tot neamul omenesc, cã nu se mai suie la cer rugãciune
curatã ºi adevãratã, care sã bucure pe îngeri ducând-o la
Dumnezeu. Rugaþi-vã ca Domnul Iisus Hristos. Amin. 

Duhul îngerilor a grãit cuvântul Domnului. Amin,
amin, amin. 

– OO,poporul Meu, parfum bine mirositor au
vãrsat îngerii prin cuvânt. Acesta este par-

fumul cel plãcut care vã însoþeºte pe voi în vorbirile Mele cu
voi. Rugaþi-vã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, rugaþi-vã
pentru tot neamul omenesc, ca sã vinã Duhul lui Dumnezeu
peste oameni ºi sã vinã oamenii la Dumnezeu. 

Cel ce vine la Mine ca sã trãiascã creºtineºte, acela sã
nu mai facã pãcate, cã pãcatele aduc în creºtin duhul cel mut
ºi surd ºi nelucrarea legii Domnului ºi alungã pe Duhul Sfânt
din creºtin ºi îl lasã ruºinat ºi mut ºi surd. Au fost din cei ce
au venit în aceastã lucrare dumnezeiascã ºi au greºit ºi dupã
aceea cu pãcat, ºi iubirea lor s-a stins, ºi seninul lor s-a pãlit
ca iarba ºi au fost cuprinºi de duhul mut ºi surd, ºi aºa sunt ºi
azi. Iar alþii au venit, ºi au pãcãtuit mereu, ºi au plecat apoi
zicând cã nu e Dumnezeu lucrarea aceasta. Dar cei ce s-au
lãsat spre sfinþenie împlinesc Scriptura care spune despre cel
ce este sfânt, care se sfinþeºte mereu prin sfinþenie statornicã.
Amin. 

O, copilaºi iubiþi, întãriþi peste voi îngeri tari, ºi staþi în
legile Mele, cã ele sunt aspre pentru omul care nu le iubeºte,
dar voi fiþi cu iubire pentru toate cele tari. Acolo unde sunt
fraþii împreunã, sã se împlineascã de cãtre toþi legile Mele,
cãci dacã unul din toþi este greºit ºi ascuns, acela aduce pe în-
gerii rãi între fraþi, cãci ascunderea este duh rãu, înger rãu, ºi
se face rãzboi între îngerii buni ºi rãi, ºi se face dezbinare ºi
certuri de cuvinte. Fiþi tari de îngeri, iar între fraþi sã fie drep-
tatea pe masã, care sã dea gust bun vieþii împreunã. O mân-
care dulce are lângã ea o mâncare acrã, aºa cum puneþi voi pe
masã mâncare cu murãturi sau cu oþet lângã una dulce. E
nevoie ºi de cineva mai drept, mai aspru alãturi de dragostea
dintre fraþi, cãci dacã fiul cuiva ajunge judecãtor cu carte pe
pãmânt, ºi dacã cineva din casa lui greºeºte faþã de lege, legea
se cere a fi þinutã pentru toþi, ºi ea pedepseºte spre înþelepþire
ºi nu pãrtineºte. Blândeþea, bunãtatea, mila, iubirea, sunt de
douã feluri: cereºti ºi omeneºti. Aºa ºi nãdejdea, aºa ºi cre-
dinþa. Luaþi-le pe cele cereºti, fiilor. Amin. 

E sãrbãtoare îngereascã. Sunt deasupra cu oºtirile înge-
reºti, iar cei necredincioºi nu cred în coborârea Mea în cuvânt
peste voi, dar cei ce împlinesc poruncile Mele în duhul ºi în
trupul lor, aceia cunosc cã voi nu vorbiþi de la voi ceea ce le
daþi lor, ci Duhul Meu ºi al Tatãlui Meu, Care este în Mine,
Acela grãieºte din cer peste voi. 

Daþi oamenilor cuvântul Duhului lui Dumnezeu ca sã
ia viaþã cereascã în ei. Învãþaþi, fiilor, învãþaþi ce înseamnã
fraþi; fraþi împreunã. Amin. Învãþaþi aceastã binecuvântare.
Amin. Voiesc sã fiu cu voi ºi peste voi în vecii vecilor.
Învãþaþi sã Mã ajutaþi sã fiu. Învãþaþi sã Mã ajutaþi sã vin sã vã
fac dreptate împotriva necredincioºilor care vã numesc pe voi
fii rãtãciþi pentru cã nu vã supuneþi lor ºi vã supuneþi Mie. Dar

de ce nu vã supuneþi lor? Le spun Eu de ce: cei pe care Eu îi
aleg ca sã-i supun sub puterea Mea pentru împlinirea Scrip-
turilor Mele peste pãmânt, aceia nu mai sunt ai lor, ºi nu mai
sunt ai nimãnui decât ai Mei, cãci am dreptul sã am dintre
oameni sub puterea Mea, ca sã-i fac pe aceºtia voie a Mea,
faptã a Mea pe pãmânt, cãci aºa binevoiesc Eu, ºi nimãnui nu
dau socotealã de planurile Mele cele cereºti peste pãmânt.
Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Pilda smochinului. Puterea sfinþilor este postul ºi rugãciunea.
Biserica lumii a desfiinþat postul sfinþilor apostoli, ºi vremea sãrbã-

torilor sfinþilor. Vine Domnul, trâmbiþa a ºaptea. 

II ntrã cuvântul Meu în grãdina cuvântului, intrã cu
puterea Mea dumnezeiascã. Eu sunt puterea cu-

vântului Meu, Eu sunt Cuvântul. Sã fie deschisã poarta cu-
vântului Meu ca sã intru. Amin, amin, amin. 

Intrãm pe cãrarea cãrþii tale, Verginico. Intrãm cuvânt
în cartea ta ºi învãþãm poporul, cãci cel ce nu învaþã nu are în-
vãþãtor. Venim sã dãm hranã la oi. Venim sã cercetãm turma,
cã scris este în Scripturi: «Eu Însumi voi purta grijã de oile
Mele ºi le voi pãstori», cã pãstorii de oi n-au avut grijã de oi,
cãci sunt pãstori plãtiþi. Eu Îmi pun viaþa pentru oi, cãci sunt
Pãstorul Cel bun, ºi vin mereu cu hranã vie, cu cuvânt viu, ºi
cu el pãstoresc Eu Însumi. Amin. 

Cei puºi de strajã în calea cuvântului Meu, sã ia aminte
la glasul Meu, cãci vin cu hranã. Scris este: «Cine este sluga
cea credincioasã ºi înþeleaptã, pe care a pus-o Stãpânul peste
slugile Sale ca sã le dea hranã la timp? Fericitã este sluga
aceea pe care venind Stãpânul ei o va afla fãcând aºa».
Amin. 

Vin cu hranã pentru tine, iubitul Meu popor, cã nu mai
e de stat pe pãmânt fãrã hrana Mea. Mare este amãgirea pe
pãmânt, ºi iubirea se rãceºte în toþi, cã fãrãdelegea a dat peste
margini, ºi fãrã de hranã din cer, nimeni nu mai este viu, dar
cel ce rabdã priveghind, acela este fericit ºi viu. Sluga care dã
hrana Mea la timp, va avea fericirea avuþiilor Mele cele
cereºti, dar sã fii mare cu mintea, poporul Meu iubit, cã sunt
pe pãmânt multe slugi care stau în numele Meu peste vie, ºi
acestea zic în inimile lor: „Stãpânul întârzie, Stãpânul nu
vine ºi nu mai e nici o venire“. Aºa zic aceste slugi, ºi mãnân-
cã ºi beau cu beþivii ºi se bat cu cele împreunã cu ele slugi, ºi
va veni Stãpânul atunci când nu se aºteaptã ºi în ceasul pe
care ele nu-l ºtiu, ºi le va tãia. 

O, grãdiniþã de fii ai cuvântului din cer, sã fii slugã
credincioasã, grãdiniþa Mea, ºi sã stai în calea Mea când vin
cu hranã, ºi sã dai hranã la timp peste cei flãmânzi de cer, ºi
fericirea va fi în tine când voi veni ºi te voi gãsi fãcând aºa.
O, slugã credincioasã, fã-þi datoria ºi dã hrana Mea peste tot,
cãci iubirea se rãceºte în mulþi din cei ce au avut-o, ºi fãrãde-
legea dã peste margini ºi prinde sub ea pânã ºi pe cei aleºi
pentru iubire. O, când vezi toate acestea fã-þi datoria, slugã
credincioasã ºi înþeleaptã, ca sã ºtii cã sunt la uºi ºi sunt
aproape. Amin.

Poporul Meu, iubitul Meu, mãnâncã, fiule, cu folos,
mãnâncã hrana pe care þi-o dau prin slugile Mele cele credin-
cioase ºi înþelepte care iau de la Mine pentru tine. Mãnâncã,
ºi nu te lepãda de hrana Mea, cã e greu fãrã cuvântul Meu pe
pãmânt. De mai bine de douãzeci de ani þi-am spus, fiule, cã
vine lepãdarea de credinþã, ºi tu n-ai ºtiut sã înþelegi ce
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înseamnã aceastã clipã. Þi-am spus cã te va pune sã te lepezi
de Dumnezeu aºa cum naºul leapãdã pe finul sãu de satana,
ºi îþi va spune: „Te lepezi de Dumnezeu?“. Þi-am spus,
poporul Meu, cã dacã vei fi cu Mine ºi de partea Mea, nu te
vei uda nici pe picioare ca Moise prin Marea Roºie. Þi-am
spus cã dacã vei avea credinþã tare vei scãpa, ºi dacã vei fi
slab în credinþã te vei ataca ºi te vei lepãda de Dumnezeu ºi
vei pãtimi apoi, poporul Meu. Dar tu n-ai înþeles ce þi-am
spus Eu, ºi te-ai speriat ºi ai plecat de lângã Mine tu, cel ple-
cat, tu, cel ce ai fost fricos. Dar cel ce a stat cu Mine a avut
credinþã tare, ºi când a fost întrebat dacã se leapãdã de Dum-
nezeu, el a spus cã nu se leapãdã, ºi a scãpat nevãtãmat ºi
neatacat. 

Copiii Mei din vremea aceasta, cine, fiilor, v-a pus pe
voi sã vã lepãdaþi de Dumnezeu ºi de viaþa cu El ºi de cuvân-
tul Lui cel plin de viaþã? Preoþii ºi arhiereii au împlinit
aceastã Scripturã peste voi, dar voi aþi fost tari ºi nu v-aþi le-
pãdat, cã Eu v-am întãrit credinþa ºi v-am ajutat sã rãmâneþi
cu Mine ºi cu viaþã sfântã înaintea Mea. Viaþa voastrã cea
sfântã v-a ajutat. Viaþa ºi mintea ºi inima sfântã îl scot pe om
de la cãdere ºi de la pieire ºi de la ispite, dar cei ce n-au iubit
sfinþenia Mea, aceia au fost slabi de tot ºi s-au lãsat atacaþi de
antichriºtii cei îmbrãcaþi în slujitori ai lui Hristos, dupã cum
este scris de hristoºii fãþarnici care vor trage de la Mine chiar
ºi pe cei aleºi. Dar smochinul a prins a varã, ºi mlãdiþa lui
s-a frãgezit ºi a dat frunze, ºi Eu sunt aproape dupã cum am
rostit Eu semn pentru apropierea Mea. Verginica a fost mlã-
diþa Mea cea binecuvântatã ºi s-a lãsat spre lucrare ºi a odrãs-
lit frunze, ºi Eu sunt aproape prin acest semn, cãci smochinul
este pildã arãtatã de Mine în Scripturi, iar cine citeºte, sã
înþeleagã ce este pilda cu smochinul. Preoþia este smochinul,
ºi când smochinul are mlãdiþa fragedã de se lasã lucratã, ea
odrãsleºte frunze, ºi Domnul este aproape. 

Eu sunt Preot în veac, dupã rânduiala Tatãlui Meu prin
Melchisedec, iar Verginica a fost mlãdiþa Mea, ºi voi sunteþi
frunzele, fiilor unºi în grãdiniþa cuvântului Meu, iar Eu,
Domnul, vin dupã semnul acesta. Cunoaºteþi, fiilor, ºi fiþi
adevãr precum Eu sunt. Toþi slujitorii care stau pe pãmânt în
numele Meu sunt minciunã, iar legea Mea pedepseºte neade-
vãrul, dar voi sã fiþi sfinþi ºi drepþi, cã lege au numai cei pã-
cãtoºi care stau prin pãcatele lor împotriva adevãrului. Fiþi
sfinþi în toatã vremea, ca sã vã iubesc ca pe cei mai iubiþi. Fiþi
adevãr ca sã fiþi fiii Mei mereu, cãci Eu sunt Adevãrul. Cei ce
au viaþa mincinoasã sunt mulþi, ºi prelungesc minciuna prin
viaþa lor, dar aceia cad din viaþã aºa cum merele putrede cad
din pom. 

Creºtinii care au fost cu Mine la începutul ºi la mijlocul
acestei lucrãri, din anul 1955 ºi pânã în anul 1980 când am
luat-o pe Verginica la cer, acei creºtini au fost slabi cu cre-
dinþa, ºi nici nu s-au rugat sã ajut Eu necredinþei lor aºa cum
Eu M-am rugat Tatãlui pentru Petru ca sã nu piarã credinþa lui
ºi sã fie el de întãrire la vremea împlinirilor Mele prin moar-
tea ºi prin învierea Mea. E greu de cei ce s-au lepãdat prin
necredinþã, de o mie de ori mai greu decât cei ce s-au lepãdat
prin pãcate. Greu e ºi de cei ce au cãzut prin pãcat, dar mai
greu e de o mie de ori de cei ce s-au lepãdat prin necredinþã,
cãci omul care se luptã împotriva lui Dumnezeu ºi a lucrãrii
Sale, acela va fi învins prin multe dureri. O, fiilor, vã învãþ ca
sã ºtiþi ºi sã aveþi învãþãturã, cãci cei ce au fost necredincioºi,
au ales minciuna ºi au rãmas de partea ei, cã nu poþi sã fii ºi
mincinos cu viaþa ta, ºi sã mai iubeºti ºi frãþia ºi neamul cel
creºtinesc. Când Dumnezeu nu este lãsat la cârmã, nimic nu

mai este viu ºi adevãrat, ci tot ºi toate ale omului se fac
minciunã ºi deºertãciune. Învãþa-voi pe cei fãrã de lege cãile
Mele cele sfinte ºi adevãrate, cãci cei ce au fost cândva ai
Mei, s-au dus spre necredinþã ºi spre viaþã mincinoasã. 

Sunt douã feluri de pãcãtoºi. Sunt pãcãtoºi umiliþi, ºi
sunt pãcãtoºi îngâmfaþi ºi mândri. Eu vã dau vouã învãþãtura
Mea, iar voi, slugile Mele, daþi hranã la timp celor fãrã de
hranã, cã e timpul sã vin, ºi sã vã gãsesc fãcând aºa. Amin. 

Postesc oamenii post pentru serbarea naºterii Mele.
Postesc unii oameni ºi nu ºtiu oamenii ce înseamnã post, nu
ºtiu oamenii cãile dreptãþii ºi ale curãþeniei de inimã înaintea
Mea. Am întãrit prin strãmoºii cei sfinþi patru vremi de post,
ca sã fie biserica o casã tare cu patru stâlpi tari ºi întãriþi prin
post ºi prin veghe de suflet, iar oamenii cei care s-au aºezat
slujitori ai Mei pe pãmânt, au scos din rãdãcina lui pe unul
din cei patru stâlpi, ºi au fãcut stricãciune peste orânduiala
cea tare. Dar pe tine, poporul Meu, te-am întors cu faþa spre
pãrinþi, ca sã fii ocrotit în ziua cercetãrii, cã oamenii s-au în-
cumetat sã schimbe pânã ºi vremile, iar glasul sfinþilor din cer
Mã întreabã mereu: «Doamne, pânã când?», dar Eu le-am
spus mereu sã aibã rãbdare pânã la plinirea vremilor, pânã la
plinirea numãrului sfinþilor Mei, pânã la cei mai mici ai Mei.
Amin.

Pe vremea trupului Meu, Eu am iubit postul ºi rugã-
ciunea cãtre Tatãl. La fel ºi Maica Mea, la fel ºi sfinþii Mei.
Postul trebuie sã fie însoþit de rugãciune, ºi rugãciunea tre-
buie sã fie însoþitã de post. Dar scris este în Scripturi ºi în
prooroci cã în zilele cele de pe urmã puterea bisericii, puterea
poporului sfânt va fi ruinatã de la locul ei. Scris este în
prooroci cã în zilele din urmã când se va isprãvi de strivit pu-
terea poporului sfânt, atunci va lua sfârºit împlinirea Scriptu-
rilor cele pentru venirea Mea. 

Sã ºtii, poporul Meu iubit, cã puterea bisericii Mele
este postul ºi rugãciunea. Sã ºtii, fiule, cã fiii bisericii nu sunt
fiii Domnului dacã nu sunt îmbrãcaþi cu aceastã putere. Sã
ºtii, fiule, cã Eu te-am îmbrãcat cu aceastã putere ca sã-Mi fii
Mie fiu ºi sã te am, ºi sã nu ajungi fãrã de putere, cãci cei ce
nu au aceastã putere, aceia sunt slabi de tot, ºi la orice încer-
care se smintesc ºi se pierd de pe cale, dupã cum este scris în
Scriptura care spune: «Mulþi se vor sminti, se vor vinde unii
pe alþii, se vor urî unii pe alþii ºi vor cãdea prin profeþii min-
ciunii, iar din pricina fãrãdelegii, iubirea multora se va rãci,
dar Evanghelia Mea se va vesti pe sine în toatã lumea spre
mãrturie, ºi atunci va veni ºi sfârºitul a toate, ºi atunci va
veni ºi venirea Mea cu putere ºi cu slavã multã. Amin». ªi Îmi
voi trimite slugile Mele cu glas de trâmbiþã ca sã adune pe cei
aleºi ai Mei, ºi iatã, Eu vã trimit pe voi ca sã rãspândiþi cu-
vântul venirii Mele pânã la toate marginile, ºi fericitã este
sluga aceea pe care venind Stãpânul ei o va afla fãcând aºa,
cãci Stãpânul nu întârzie. Amin.

Postesc oamenii postul naºterii Domnului, ºi sunt patru
vremi de post pentru sãrbãtorile cerului pe pãmânt. Este apoi
postul în care oamenii se pregãtesc pentru serbarea învierii
Mele. Este postul cel pus înaintea serbãrii sfinþilor apostoli, ºi
este apoi postul cel pus înaintea Mãicuþei Mele, ºi sunt patru
vremi de post, aºezate de pãrinþii ºi de sfinþii care au întãrit
biserica Mea pe patru stâlpi tari, dar unul din aceºti stâlpi nu
mai este. Era scris de proorocul Daniel cã puterea poporului
sfânt va fi sfãrâmatã, iar oamenii bisericii de azi nici gând nu
au sã se întoarcã cu faþa spre pãrinþi ºi sã-i întoarcã pe pãrinþi
cu faþa spre ei ca sã nu vin sã lovesc cu blestem fãrãdelegea
ºi pe fiii ei. Postul cel de dinaintea sãrbãtorii sfinþilor apostoli
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nu mai este, cã oamenii s-au încumetat sã schimbe vremurile,
dupã cum era proorocit cã va fi sã fie. O, nu se poate aceastã
fãrãdelege peste bisericã. Pânã când? O, pânã când, oare?
Strig cu glasul sfinþilor, ºi sfinþii strigã peste pãmânt prin cu-
vântul Meu: «Pânã când? Pânã când? O, pânã când, oare?».
Eu am mãsurat altfel vremea pentru om. Eu am zis o searã ºi
o dimineaþã mãsura zilei, iar oamenii au dãrâmat mãsura
Mea. O, unde sunt serbãrile sfinþilor? Pânã când aceastã
fãrãdelege? 

O, popor român, n-ai mai vrut sã fii român adevãrat,
n-ai mai vrut. Unde sunt zilele tale de serbãri cereºti pe pã-
mântul tãu? De ce, tatã, te-ai încântat? De ce, tatã, ai fost ne-
pãsãtor? De ce, tatã, nu mai eºti creºtin, creºtin adevãrat? Au
trecut ºaptezeci de ani peste tine de când þi-ai stricat credinþa
ta cea din strãmoºi, ºi dupã ºaptezeci de ani Eu am aºezat la
loc serbãrile cereºti pe pãmântul tãu, ºi te-am vestit, tatã, sã
te întorci cu faþa spre strãmoºii cei sfinþi, care strigã la Mine:
«Doamne, pânã când?». Vreau sã te iert, poporul Meu ro-
mân, cã tu eºti poporul Meu la care vin la a doua Mea venire.
Vreau sã fac act de împãcare cu tine pentru acest pãcat sã-
vârºit împotriva sfinþilor Mei ºi ai tãi, împotriva strãmoºilor,
tatã. Vreau sã te iert. Amin. Ia aminte ce-þi spun, cã la sãrbã-
torile tale mari, cei mari de peste tine întocmesc când ºi când
act de iertare pentru mulþi vinovaþi care au greºit împotriva
legii. Aºa ºi Eu voiesc sã fac la sãrbãtorile Mele. Vreau sã te
iert, poporul Meu român. Þie îþi poruncesc cu poruncã cereas-
cã: întoarce-te cu faþa spre pãrinþi ºi aºeazã la locul lor praz-
nicele sfinþilor Mei, cã am aºezat în mijlocul tãu început nou
ºi piatrã de aducere-aminte ºi de împãcare cu cerul, ºi tu n-ai
înþelepciune ca sã pricepi vremile Mele ºi împlinirea lor. 

Sã fie patru vremi de post, cãci aºa este din pãrinþi.
Amin. Sã fii român, poporule român. Sã fii român, tatã, ºi sã
fii creºtin, fiule român. Amin. Sulul zilelor cãzute din numã-
rãtoarea ta, stau sul înaintea Mea spre mãrturie împotriva ta,
cã tu ai fost înºelat de neam strãin ºi n-ai fost cu veghe înain-
tea Mea. Dar vin cuvânt spre tine ºi zic: întoarce-te ºi fii po-
por adevãrat înaintea Mea! Nici un popor n-a fost atât de lovit
în credinþa lui, în legea lui cea sfântã, nici unul mai lovit ca
tine. O, nu e bine sã dormi. Vegheazã, tatã, vegheazã de
acum, ca sã nu mai vinã tâlharii de suflet ºi sã-þi vândã sufle-
tul tãu în vremea nevegherii tale. 

A venit vremea sã te iert, þarã cu Mire ºi mireasã. Eu
sunt Mirele, ºi am în tine popor mireasã ºi cuvintez peste el
pentru tine, þara Mea de nuntã. Trezeºte-te ºi fã voia Mea ºi
fii nuntaºa Mea, cã am în tine taina Mea, venirea Mea în cu-
vânt peste tine. ªi iarãºi îþi zic: scoalã-te ºi umblã ºi stai cu
veghe înaintea Mea, cã sunt în tine cu venirea Mea, ºi din tine
Mã vestesc peste tot pãmântul ºi neamul de pe el, Mã vestesc
din tine întru venirea Mea. Amin. 

Iar voi, copilaºi din grãdinã, care-Mi daþi întocmire în
cuvânt, voi, care-L faceþi cuvânt pe Cuvântul, fiþi slugi cre-
dincioase ºi înþelepte ºi daþi hrana Mea la timp, ca sã vã gã-
sesc fãcând aºa. Amin. 

Postesc oamenii postul naºterii Domnului. Postesc unii
oameni, ºi nu ºtiu oamenii ce înseamnã post. O, oamenilor,
cine vã învaþã pe voi legile Mele cele sfinte ca sã le puneþi
peste voi? Eu am fost dus de duhul în pustie ca sã fiu ispitit
de diavolul, ºi am postit patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi
ca sã pot birui ispitele. Dar M-am hrãnit cu cuvântul Meu cel
cãtre Tatãl, ºi cu cuvântul Tatãlui cel cãtre Mine, ºi n-am lãsat
pe diavol sã Mã ispiteascã ºi i-am spus: «Sã nu ispiteºti pe
Domnul Dumnezeul tãu!», dupã cum este scris. Iar când dia-

volul a zis sã-Mi dea împãrãþia lumii ca sã Mã plec lui, Eu
i-am zis: «Du-te, satano, cã scris este: Domnului sã te închini
ºi sã-I slujeºti». 

O, oamenilor, cu ce biruiþi voi ispitele diavolului? Pos-
tul ºi rugãciunea sunt putere cereascã în omul cel credincios
ºi iubitor de Dumnezeu. Postul ºi rugãciunea au cu ele sme-
renia cea dinãuntru ºi cea din afarã. Postul ºi rugãciunea în-
seamnã sã-L iubeºti pe Dumnezeu ºi sã nu ai alt dumnezeu,
sã nu furi, sã nu ucizi, sã nu fii desfrânat, sã nu mãrturiseºti
strâmb, sã nu loveºti pe aproapele pentru cele ce sunt ale lui.
Asta înseamnã postul ºi rugãciunea, iar fãrã acestea lângã
postul cel de bucate, nu înseamnã post. O, cine vã învaþã pe
voi toate acestea ca sã le faceþi? Sunt pline locaºurile cele
sfinþite, sunt pline de trupuri vopsite ºi fardate ºi fãrã nici o
lege sfântã, ºi postesc zile de post fãrã sã ºtie ce înseamnã
post. 

Dar Eu ies cu tine, poporul Meu cel cu cuvântul Meu
peste tine, ca sã dau oamenilor învãþãturã vie. Ieºirea ta cu
Mine în lume, ºtiu, fiule, ºtiu cã e greu, ºtiu mai bine ca tine,
ºtiu, dar trebuie sã împlinim Scriptura care spune cã voi
aduna pe cei ce vor fi ai Mei din lume din cele patru vânturi,
ºi îþi voi da putere peste puterea ta, cãci postul ºi rugãciunea,
pe care tu le împleteºti ca sã-þi faci punte spre Mine ºi Mie
spre tine, acestea sunt puterea ta, poporule sfânt, care te
sfinþeºti încã, dupã cum este scris. O, iubeºte legea raiului,
cãci þi-am dat-o ca sã te aºezi în ea ºi sã fii cuprins de ea ºi sã
Mã cuprinzi în ea ca sã am loc sã-Mi plec capul în tine, po-
porul Meu, biserica Mea cea vie, cea de la sfârºit, cea de la
venirea Mea. Amin. 

Iar tu, Verginico, mlãdiþã luatã la cer între sfinþii Mei,
în curând vei fi serbatã de poporul tãu, ºi vom veni cu sobor
de sfinþi ºi vom serba deasupra grãdinii ºi în grãdinã, ºi cu
poporul vom serba. Am venit sã învãþãm poporul. Fã-te cu-
vânt din Mine peste poporul tãu, cã arzi de dor. Dorul celor
din cer este mare. Arde cerul de dor sã vinã cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou, ºi va veni vãzut împlinirea Scripturilor cele
pentru venirea Mea cu cele veºnice în veci. Amin. 

Te las, poporul Meu, sub mângâierea sfinþilor, cã Ver-
ginica este înconjuratã de zeci de mii în cer ºi pe pãmânt cu
cerul. Mii de mii de îngeraºi te mângâie ºi te slujesc ºi te în-
soþesc, poporul Meu cel iubit. O, cine este poporul Meu cel
iubit? Cel iubit Mã iubeºte cu iubire statornicã. Cel iubit este
cel ce lucreazã în Mine iubire pentru el. Cel iubit este dorul
Meu, ºi dorul la dor trage, ºi se face dor. Amin, amin, amin.

*

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
sunã glasul trâmbiþei lui Dumnezeu, sunã din cer

pe pãmânt. Amin. 
În numele Tãu, Doamne bun, mã ridic cu sunet de

trâmbiþã ca sã fac duh de trezire peste turma cea plãcutã Þie.
Sun ºi pentru cei ce dorm în neveghere pentru venirea Ta. Sun
cu îngeraºii, sun odatã cu ei, cã din mine Tu ai grãit cu sunet
de trâmbiþã, Doamne, ºi m-ai numit trâmbiþa Ta pe pãmânt,
iar cine este sfânt pe pãmânt, este ºi în cer viu ºi lucrãtor peste
cei ce au rãmas trudind pentru ziua Ta cea mare, Doamne. Ce-
rul lucreazã peste pãmânt, ºi nimic nu vine peste pãmânt
decât din cer. E mare amãgirea cea de pe pãmânt, e gros ºi
mult duhul minciunii, ºi lumea s-a învãþat aºa ca ºi cu adevã-
rul, Doamne. Mi-e tare dor sã-mi învãþ poporul sã stea cu
veghe înaintea Ta, ca sã fie viu poporul Tãu cel cules din
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lume prin glas de trâmbiþã. Dorul mã arde, Doamne, ºi aº voi
sã-l las peste poporul cel plãcut Þie, ca sã ºtie cât de mare tre-
buie sã-i fie pregãtirea ºi veghea ºi lucrarea lui cu Tine peste
pãmânt. Amin. 

Dorul cerului sã se coboare în voi ºi sã ardã în voi,
copilaºi lucrãtori cu cerul pe pãmânt, cã voieºte Domnul sã
aºeze împãrãþia Lui pe pãmânt, dar neamul oamenilor de azi
s-a învãþat prea mult cu minciuna ºi cu viaþa ei cea mincinoa-
sã. Plâng oamenii cã nu au ce mânca, ºi asta e toatã durerea
lor, tot zbuciumul lor. Nu vor oamenii sã înþeleagã cã tot ce
vine peste ei din cer vine pentru nelegiuirile lor, precum a fost
în toate vremurile peste oameni. Nu vor oamenii sã se lase de
pãcate, dar vor sã le fie bine, iar omul pãcãtos este vrednic de
pedeapsã. Deschideþi Scripturile, ºi vedeþi din ele ce fãcea
Dumnezeu cu Israel când îºi înmulþea pãcatele ºi rãtãcirea lui
de la calea adevãrului. Aducea Domnul peste Israel robie ºi
foamete ºi moarte ºi apãsare ºi plãgi ºi înstrãinare. Iatã ºi
românul. Poporul român n-a plecat ca sã robeascã sub el po-
poare, cã mereu a venit peste el mânie din afarã, cã Domnul
îl iubea ºi mereu îl mustra pentru pãcatele lui ca pe un fiu, ca
pe un popor iubit ºi ales pentru iubire. Dar de ºaptezeci de ani
ºi mai bine se mãnâncã român pe român, se omoarã frate pe
frate ºi sunt rãi pânã ºi sãracii, d-apoi bogaþii cei lacomi, care
pentru lãcomia lor au dat de la ei calea adevãrului! Dar sunt
mulþi români buni la Dumnezeu, ºi pentru rãmãºiþa aceasta
þine Domnul în palme neamul acesta ºi pãmântul acesta care
poartã în mijlocul lui ieslea cuvântului lui Dumnezeu. O, de
aceea este atât de ocrotitã aceastã þarã, dar oamenii din ea nu
ºtiu minunea Domnului cea purtatã de acest pãmânt. Multe
neamuri ale pãmântului tânjesc la ea, cã ea este þarina cea cu
comoarã în ea, ºi cei ce o cautã nu ºtiu de ce o cautã. 

O, poporul meu iubit, vreau, fiule mic, sã te învãþ sã
stai numai cu Dumnezeu în toatã clipa, cã nu mai e de stat pe
pãmânt fãrã cuvânt din cer, fãrã cuvânt mereu. Lasã-l pe omul
necredincios sã se mire de mulþimea cuvântului care vine pes-
te tine, dar tu nu te mira, ºi mirã-te cum de mai stai pe picioa-
re în vremea aceasta grea în care nimeni nu mai are staturã ºi
picioare. Cautã bine sã înþelegi ce-þi spun, cã dacã n-ar scu-
tura cerul cuvânt mereu proaspãt peste tine, iubirea ta s-ar
rãci ºi fãrãdelega s-ar înmulþi în tine, cã scris este: «Din pri-
cina fãrãdelegii, iubirea multora se va rãci». 

O, poporule copilaº, uitã-te la cei ce au plecat de lângã
izvorul cuvântului ducându-se în fãrãdelegi ºi zicând la min-
ciunã adevãr ºi la adevãr, minciunã. Aceia nu mai au minte,
nu mai au viaþã ºi sunt morþi, cãci viaþa este Hristos Cel viu
în om. Aceia au pierdut cãmaºa botezului, ºi ei nu ºtiu ce au
fãcut ºi nu ºtiu ce este botez ºi puterea botezului în numele lui
Iisus Hristos. Cel ce se leapãdã de Hristos ºi se duce la pãca-
te, acela îºi leapãdã cãmaºa botezului ºi ia pe el haina cea
neagrã a fãrãdelegii ºi a poftelor trupului, care duc la inimã ºi
la minte ºi le îmbolnãvesc cu pofta fãrãdelegii ºi cu învãþãtura
cea omeneascã, cea care n-are în ea viaþã veºnicã. 

Fiþi tari ºi nu vã clãtinaþi, fiilor, cãci sluga cea care a
ºtiut voia stãpânului ºi n-a fãcut-o, aceea va fi bãtutã mult, cã
ºi-a zis: „Stãpânul întârzie ºi nu vine“. Dar veni-va Stãpânul
când ea nu se aºteaptã ºi o va tãia ºi o va pune de partea celor
fãþarnici care vor plânge la venirea Stãpânului. Fiþi tari ºi nu
vã clãtinaþi. Amin, amin, amin. Fiþi tari cu Domnul, cã vine
vremea dreptãþii, ºi Domnul are pe El haina judecãþii. Am
hrãnit poporul zece ani dupã suirea mea la cer ºi am folosit
mlãdiþa cea dintr-o rãdãcinã cu mine ºi am zis mereu cã
Domnul este îmbrãcat în haina milei ºi am zis cã puþin mai e

mila, ºi Domnul va lua pe El haina judecãþii. Dar poporul cel
de atunci a fost slab ºi alintat ºi mândru ºi fãrã veghe ºi a fost
furat de necredinþã ºi de nepãsare ºi a adormit somnul fãrãde-
legii. Dar iatã-L pe Domnul îmbrãcat în haina dreptãþii ºi ni-
meni nu poate sta înaintea Lui când vine ºi nimeni nu-ºi poate
face ascunzãtoare, nimeni. 

Voi veni cuvânt din Domnul peste neamul meu cel
dupã trup ca sã le fac carte de mãrturie ºi am sã-i întreb de
viaþa lor cea sfântã în care trebuia sã-i gãsesc acum când
Domnul vine, ºi iatã, îi gãsesc cu viaþã lumeascã, fiindcã dupã
plecarea mea la cer ei au pãrãsit viaþa cea creºtinã ºi au luat-o
pe cea pãgânã ºi mi-au umplut casa mea de lume ºi de cei fãrã
de lege, ºi mã voi da deoparte ca sã-i întrebe Domnul unde
sunt ºi ce au fãcut cu cele din cer, care erau puse peste ei. O,
cum trebuia sã fie casa pe care le-am lãsat-o eu! Dar n-au pãs-
trat-o, ºi au uitat pe Domnul, Care striga prin mine ºi zicea:
«Nu vã aduceþi neamurile voastre cele necredincioase în
casele voastre sfinþite de Domnul, cã acelea vin de la cârciu-
mã, de la femei, de la curvie ºi întineazã casele voastre cele
blagoslovite ºi sfinþite de Mine. Dacã mama ta sau tatãl tãu
sau neamul tãu vine la tine ºi nu e una cu Mine ºi cu tine, fii
precaut, sã nu strici lucrarea Mea, cã-þi voi cere socotealã
pentru locul cel sfinþit ºi blagoslovit». Aºa zicea Domnul prin
glasul meu de trâmbiþã, dar n-au voit creºtinii sã-ºi þinã casele
curate ca sã fie pentru Domnul, cã nu mai are Domnul unde
sã-ªi plece capul, cã în locaºurile de bisericã intrã lume de pe
lume, intrã cei fãrã de lege laolaltã cu creºtinii, dar Duhul
spune prin Scripturi: «Cu cei fãrã de lege nu voi sta la masã».
Bisericile pentru creºtini trebuie sã fie, cãci ele înseamnã
creºtini laolaltã în duh de bisericã a lui Iisus Hristos, dar azi,
bisericã înseamnã altceva decât Hristos cu creºtinii laolaltã. 

O, popor mititel ºi greu încercat de cei fãrã credinþã!
Preoþii de azi au voit ºi vor sã te facã sã te lepezi de Dum-
nezeu ºi de viaþa cea în Hristos. Ei sunt cei ce au împlinit cu-
vântul Domnului, rostit pe vremea trupului meu. Aºa te învãþa
Domnul: «Te va chema, creºtine, în faþa lui ºi îþi va spune:
„Te lepezi de Dumnezeu?“. ªi tu vei zice „Da“; de fricã vei
zice „Da“; de fricã pentru ceea ce poartã acela în mânã. Cel
ce va zice „Nu“, acela va pãtimi. Dar cât de adânc e acest
hop, dacã vei scãpa de hopul acesta vei fi cu cerul, ºi cerul
va fi cu tine. Nu te teme, creºtine, alungã frica, cã moare
lumea ºi preoþii ei, nu tu. Moare antichrist ºi oastea sa; nu tu,
creºtine. Fugiþi din lume, creºtinilor, cã lumea moare.
Cercetaþi-vã ºi în cap, ca sã nu aveþi fir din lume, cã moare
lumea laolaltã cu preoþii ºi cu protopopii ei ºi nu se va mai ºti
unde a fost lumea». 

O, popor micuþ ºi curat cu credinþa, aºa zicea Domnul
pe vremea aceea, dar creºtinii de atunci n-au crezut bine în
aceste cuvinte ºi iatã împlinirea lor. Preotul ºtie cã poartã dar
ºi har, ºi te sperie cu acestea, te sperie cã te leagã ºi cã te bles-
teamã ºi cã te afuriseºte, dar preotul poartã grad de ostaº în
armata lui antichrist, poartã ce nu trebuie sã poarte un slujitor
al lui Hristos. Dar tu nu te speria, copile mic, cãci cei mici
sunt purtaþi pe braþe de sfinþi ºi de îngeri, ºi sunt de temut cei
mici care au pe Domnul de Stãpân al lor, sunt de temut pen-
tru Stãpânul pe Care-L au, cãci este Stãpânul Cel adevãrat.
Preoþii ºi arhiereii lumii sunt antichriºti îmbrãcaþi în piei de
oaie ºi nu sunt pãstori de oi, cã dacã erau pãstori de oi, ar fi
avut grijã de oi ºi le-ar fi cercetat cu înþelepciunea cea ascun-
sã în Dumnezeu. Fiþi tari ºi nu vã clãtinaþi, fiilor, cã a venit
dreptatea pe pãmânt ca sã facã pãmânt al dreptãþii, ºi Domnul
are pe El haina judecãþii celor ascunse. Amin. 
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Arde duhul meu de dor, ca sã te învãþ, poporul meu, sã
stai cu veghe înaintea Domnului ºi sã ai milã de Domnul,
Care trudeºte din greu sã nu se striveascã bobul de grâu în
vremea strângerii neghinei, care va fi pusã pe foc, unde este
partea ei ºi soarta ei. Eu sunt trâmbiþa cea vestitoare peste
grâu ºi peste neghinã ca sã se tragã la locul lor fiecare, cã vine
Domnul ºi nu sunt ascunzãtori ca sã se poatã ascunde cineva
de la faþa Lui cea cu slavã cereascã. Sã se întãreascã peste voi
puterea cea pentru cer, postul ºi rugãciunea, puterea po-
porului sfânt. Amin. Iubiþi postul, nu numai de bucate. Postiþi
de toate cele rele care se învârt pe lângã voi, cã mare este
amãgirea pe pãmânt. Cel ce voieºte sã se mântuiascã ºi nu
poate lupta împotriva duhului lumii, acela sã stea cuminte ºi
departe de lume ca sã se mântuiascã rugându-se lui Dumne-
zeu pentru biruinþa mântuirii. Postiþi de la bucate ºi de la cele
rele pentru minte ºi pentru inimã; postiþi ºi cu privirea ºi cu
auzul ºi cu mirosul ºi cu gustul ºi cu tot trupul. Învãþaþi sã
postiþi post desãvârºit. Învãþaþi sã fiþi mântuire unii altora,
mântuire ºi nu slãbiciune, cã vremea de azi e friguroasã pen-
tru suflet, ºi sufletului îi trebuie hainã groasã, hainã scumpã,
hainã din cer, nu de pe pãmânt. 

Fiilor scumpi, primiþi cu grijã ºi cu iubire, cãci ca ma-
ma pe copii vã învãþ învãþãturã sãnãtoasã peste voi ºi unii
peste alþii. Fiþi tari ºi nu vã clãtinaþi când vã învãþ sã vã feriþi
de vorbirea doi câte doi. Fiþi mai mulþi, ca sã nu gãseascã dia-
volul prilej de învinuire ºi sã vã facã sã nu mai staþi tari. Fiþi
cu lucrare întreagã, cã vremea e grea. Eu ºtiu ºi vãd cât e de
grea ºi de ce se foloseºte ea pentru cei aleºi ai Domnului.
Învãþaþi cum este iubirea ºi ce face ea, dar nu învãþaþi ca
omul, ci ca Domnul, fiilor. Când eºti singur, fiule, nu cãuta pe
altcineva singur. Cautã sã fie fraþii împreunã ºi aºa veþi scãpa
de multe curse ale vremii omeneºti. Scris este cã unde sunt
mai mulþi, acolo coboarã Domnul lucrarea Sa ºi binecuvân-
tarea Sa. Nu cãuta slãbire, cã unde e unul nu e putere, ci e
slãbire. Nu cãuta sã fii singur, cãci cel singur se atacã, pentru
cã nu este de la Dumnezeu sã fie omul singur. Nici o clipã nu
cãuta sã fii singur, cã vremea de azi e ca ºi clipa ºi te striveºte
pe neºtiute dacã nu eºti atent ca sã înveþi binecuvântarea
Domnului. Iubirea frãþeascã sã fie multã, dar în Domnul. ªi
cum în Domnul? Acolo unde sunt mai mulþi, fiule, acolo are
siguranþã ºi viaþã iubirea Domnului. Unde este unul sau doi,
acolo ajunge slãbirea ºi pãcãtuirea ºi ascunderea ºi cãderea
prin ascundere. Cãutaþi-vã unii pe alþii, nu unul pe altul.
Feriþi-vã sã fiþi singuri, ºi diavolul va fugi de la voi. Puneþi
peste voi din partea Domnului pe cei înþelepþi ºi primiþi-i
pentru voi, nu pentru ei, cãci cei înþelepþi au iubire cereascã,
au cântar cu cumpãnã curatã, au putere din puterea Domnului
pentru cei mai slabi în putere. 

Postiþi ºi vã rugaþi neîncetat. Amin. Nu mâncaþi sã vã
sãturaþi, cã pântecele plin goleºte inima de plinul Domnului,
goleºte mintea de Duh Sfânt, cãci trupul pofteºte împotriva
Duhului, fiilor. Mâncaþi ca sã trãiþi. Amin. Mâncaþi ca sã nu
muriþi. Nu mâncaþi ca sã muriþi ºi mâncaþi ca sã trãiþi, fiilor,
ºi toate sã le faceþi spre zidire laolaltã, spre iubire în Domnul. 

Feriþi poporul de duh de uºurãtate, fiilor lucrãtori peste
poporul Domnului. Vegheaþi peste duhul ºi peste inima ºi
peste trupul poporului sfânt. Despãrþiþi cuvântul de necuvânt,
ca sã nu rãmânã Domnul fãrã rod viu în picioare. Amin. 

V-aº învãþa zi ºi noapte calea vieþii, Cartea Vieþii. M-aº
scrie zi ºi noapte cu voi în Cartea Vieþii veºnice, ca sã fiþi veº-
nic vii, dar trebuie sã voiþi ºi voi sã fim mereu cu toþii, cei din
cer cu cei de pe pãmânt în lucrare cereascã. Amin. 

Vino, Doamne, vino pe toate cãrãrile cereºti la ei! Vino
la fii, Doamne, cã fãrã hrana Ta, nu mai e de vieþuit pe pã-
mânt. Vino ºi Te scrie în Cartea Vieþii veºnice cu poporul Tãu
cel de la sfârºit! Oamenii de pe pãmânt zic cã e minciunã ve-
nirea Ta. Vino cu adevãrul acestei veniri ºi fã de ruºine min-
ciuna ºi pe fiii ei care stau împotriva adevãrului, cã Tu eºti
Adevãrul. Amin. 

– VV in, Verginico, ºi te cuprind la începutul ºi
la sfârºitul vorbirii tale cu poporul cel mic

ca sã-l ajut sã creadã în tine prin Mine, sã creadã în sfinþi, sã
creadã în viaþa lor cea veºnicã, Verginica Mea. 

Fiilor, iubiþilor, fiþi tari ºi nu vã clãtinaþi, cãci Eu,
Domnul, sunt trâmbiþa cea de a ºaptea precum scrie în Scrip-
turi. Eu sunt Cel ce sfârºesc ºi plinesc taina lui Dumnezeu
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Învãþaþi binecuvântarea Mea peste
voi. Învãþaþi iubirea cerului cu voi, cãci cei ce nu s-au lepãdat
de Dumnezeu dupã îndemnul omului necredincios lucrãrilor
Mele peste pãmânt, aceia sunt cu cerul, ºi cerul e cu ei la
masã cereascã pe pãmânt, ºi nu vor mai flãmânzi ºi nu vor
mai înseta. Cei ce mãnâncã ºi beau hrana ºi apa aceasta, aceia
nu vor mai înseta niciodatã. Amin. Eu sunt izvorul cel nese-
cat, care curge cu veºnicie peste tine, poporul Meu iubit. 

Cine este sluga cea credincioasã ºi înþeleaptã pe care a
pus-o Stãpânul peste slugile Sale ca sã le dea hranã la timp?
O, fericitã este sluga aceea pe care venind Stãpânul ei o va
afla fãcând aºa. Amin, amin, amin. 

15/28 noiembrie 1997

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Împlinirile proorociilor sunt lucrate prin cei credincioºi. Maica
Domnului povãþuieºte pe ucenici. Tatãl cu Fiul în sfat. 

CC oboarã Domnul cu sfinþii Sãi. Coboarã Domnul
pe pãmânt, în sãrbãtoare de cer nou ºi de pãmânt

nou, loc al dreptãþii Domnului. Amin, amin, amin.
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, acesta

este numele coborârii Mele peste grãdina cuvântului Meu ca
sã Mã fac cuvânt peste pãmânt. Eu sunt glasul trâmbiþãrii
celui de al ºaptelea înger, dupã cum este scris despre Mine în
Scripturi. Nici o tainã nu mai este de lucrat. Eu sunt Cel ce
sãvârºesc taina pentru care M-am nãscut din Tatãl ºi din
Fecioarã, Om, ca sã fie Dumnezeu vãzut de oameni, ºi sã
creadã oamenii în Mine ºi sã prindã viaþã ºi credinþã ºi adevãr. 

Sunt cu sfinþii ºi cu Maica Mea Fecioarã ºi grãiesc
pentru poporul Meu, cu duh de sãrbãtoare grãiesc. De mai
bine de douã mii de ani s-a nãscut pe pãmânt mama Mea. Ea
a venit între oameni ca rod al Tatãlui Meu, ºi ca rod al rugã-
ciunii celor ce au nãscut-o pe ea. 

O, copilaºule, poporule copilaº, sã ºtii, poporul Meu,
cã ori de câte ori are Dumnezeu de împlinit tainele Lui peste
pãmânt, atunci se nasc pe pãmânt oameni credincioºi care se
roagã Domnului ca sã împlineascã peste oameni fãgãduinþele
Sale care se împlinesc la rugãciunea omului lui Dumnezeu.
Aºa s-au rugat cei ce au nãscut-o pe mama Mea, iar proorocul
Zaharia, arhiereu la templul Domnului, a împlinit lucrarea fã-
gãduinþelor lui Dumnezeu ºi a luat pe copila cea fãgãduitã
Domnului de cãtre pãrinþii ei, ºi a dus-o înaintea Domnului
pentru ca sã fie ea Fecioara din care Se va naºte Cel promis
prin prooroci, Dumnezeu Cuvântul. Arhiereul Zaharia era
proorocul Domnului, care pãstra în inima lui cea credincioasã
taina plinirii vremurilor, pe Hristosul Domnului, Cel Care
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avea sã Se nascã din Fecioarã ºi sã fie de mântuire pentru lu-
mea cea stricatã prin pãcat. 

Avea trei ani Mãicuþa Mea, ºi pãrinþii ei au dat-o Dom-
nului. Ea a crescut înaintea Domnului ºi a împlinit Domnul
prin ea Scriptura proorocului Isaia care spune: «Iatã, Fecioa-
ra va zãmisli ºi va naºte Fiu, ºi I se va pune numele Emanuel;
ºi Fiul Se va hrãni cu lapte ºi cu miere pânã în vremea când
va ºti sã pedepseascã rãul ºi sã arate binele». Nimeni n-a
putut pe vremea aceea sã împiedice împlinirea planului lui
Dumnezeu, ºi el s-a împlinit, iar sfaturile oamenilor nu s-au
împlinit, dupã cum este scris: «Înþelegeþi, neamuri, ºi vã ple-
caþi, cãci orice planuri veþi face vor fi risipite, ºi hotãrârile
voastre nu se vor împlini, cãci cu noi este Dumnezeu». Amin. 

O, copilaºii Mei de azi! Eu cu voi Îmi împlinesc tainele
Mele, ºi þin mâna Mea cea puternicã peste voi ºi vã spun: cei
necredincioºi numesc uneltire împlinirea lucrãrii Mele prin
cuvânt, dar voi fiþi tari ºi credincioºi, ca sã nu slãbiþi spre
cãile acestui neam necredincios. Voi sã nu socotiþi uneltire
ceea ce neamul acesta socoteºte uneltire. Voi sã nu vã temeþi
de ceea ce ei se tem. Nu vã înfricoºaþi, fiilor, ºi staþi înaintea
Sfântului Domnului ºi de El sã vã înfricoºaþi ºi pe El sã-L
socotiþi sfânt, cã El este pentru voi cort sfânt, iar pentru cei
necredincioºi El este piatrã de încercare, stâncã de poticnire,
ºi iatã, mulþi se poticnesc ºi cad ºi se sfãrâmã ºi stau prinºi în
cursa robiei, cãci Eu, Domnul, am pecetluit taina Mea cu voi
numai pentru voi, cã sunteþi credincioºi, amin, ºi sunteþi uce-
nicii Mei, amin, ºi sunteþi fiii Mei. Amin, amin, amin.

Zaharia arhiereul Domnului, proorocul Domnului a
împlinit Scriptura tainei cea ascunsã din veac, taina cea des-
pre Fecioara care va naºte pe Dumnezeu. El a fost credincios
ºi a împlinit lucrarea lui Dumnezeu ºi a avut grijã sfântã de
Fecioara care avea sã nascã pe Domnul, pe Fiul Tatãlui, Dom-
nul peste pãmânt, Domnul adevãrat. Iar în vremea aceasta
iarãºi am avut oameni credincioºi pentru lucrarea naºterii
cuvântului Meu din Tatãl, cãci Tatãl a lucrat ºi a nãscut-o pe
Verginica ºi a pus lângã ea pe cei credincioºi, ºi din aceºtia
s-au nãscut ucenici din ucenici, fii ai lui Dumnezeu, ºi
Domnul Cuvântul Se naºte pe pãmânt cuvânt ºi adunã prin
glasul trâmbiþei a ºaptea pe cei aleºi ai Lui din cele patru
vânturi precum este scris. Eu sunt pentru voi cort sfânt, iar
pentru cei necredincioºi sunt piatrã de încercare ºi stâncã de
poticnire ºi mulþi se poticnesc ºi cad ºi se sfãrâmã ºi stau
prinºi în cursa robiei. 

Vin la tine, poporul Meu cel drag, vin cu duh de sãrbã-
toare ºi îþi întãresc credinþa ºi te cuprind în duhul mângâierii
ºi te cuprind în duhul mamei Mele, Maicã ºi Fecioarã, bise-
ricã a Mea între oameni. Amin. 

– OO,Fiule ceresc, Fiul meu iubit, prin Care eu
am binevoit sã-Þi fiu cort, sã-Þi fiu bise-

ricã, în care sã Te sãlãºluieºti, ºi din care sã ieºi spre cei pier-
duþi ca sã-i cauþi ºi sã le dai înapoi pe cele pierdute! O, Fiule
Emanuel, iatã ºi poporul Tãu, care s-a fãcut pentru Tine casã,
ºi cort, ºi bisericã Þie, Fiule Cuvântule. 

Eu am fost primitã pruncã în templul cel fãcut de
oameni ca sã mã fac apoi bisericã Þie, Fiule al Tatãlui, ºi ca
sã ºtie oamenii unde este locaºul Tãu ºi unde sã-Þi facã ei Þie
locaº, Fiule fãrã de locaº. Când m-am lãsat eu Þie bisericã ºi
când ai ieºit spre oameni, oamenii nu ºtiau cã Tu eºti taina
omului cel nou, Om ieºit din om, dar eu pãstram în inimioara
mea toatã taina mea ºi a Ta, pe care o ºtiam din Scripturi,
dupã cum mã învãþase Zaharia, arhiereul Domnului, rudenia
mea. Aºa ºi poporul Tãu, Tu ºi pruncii Tãi, dupã cum a proo-

rocit Isaia. Aºa e ºi acum. Oamenii nu ºtiu cã poporul Tãu
acesta Te-a primit pe Tine ºi s-a lãsat Þie cort, ºi bisericã s-a
fãcut Þie, ca sã ºtie oamenii ce înseamnã locaº al Tãu ºi bise-
ricã a Ta cu oamenii. Oamenii de pe pãmânt ºtiu altfel, cã aºa
i-au învãþat pãstorii lor. Oamenii ºtiu cã bisericã înseamnã o
zidire din piatrã sau din cãrãmidã în care se adunã ei pentru
obiceiurile creºtineºti prin care ei se boteazã ºi se cununã ºi
se curãþã ºi se înmormânteazã ºi se pomenesc de cãtre preot.
Toate au rãmas numai obiceiuri, Fiule, cãci oamenii nu-ºi ri-
dicã inima spre Tine prin obiceiurile acestea. Bisericã în-
seamnã omul care Te poartã pe Tine în el trup ºi cuvânt. Bi-
sericã înseamnã fiii Tãi cei sfinþi laolaltã în numele Tãu, dar
oamenii nu ºtiu adevãrul. 

Plâng de mila oamenilor, dar plânsul meu e pe sfârºite,
cã oamenii nu întind mâinile spre Tine, Fiule dãtãtor de viaþã.
Dar pe poporul Tãu cel fiu al Tãu îl cuprind în duhul mângâ-
ierii ºi îl îndemn la iubire pentru Tine, Fiule dulce. Îþi doresc
iubirea cea sfântã a fecioarelor ºi a feciorilor. Îþi doresc iubi-
rea tuturor celor ce sunt, ºi a celor ce vor fi ai Tãi. Îþi doresc,
Fiule îndurerat, mângâierea cea de la cei mai mici ai Tãi. Îþi
doresc, Fiule înlãcrimat, bucuria venirii Tale cea vãzutã la
poporul Tãu care Te aºteaptã ca pe un Mire din cer. Îþi doresc
venirea, Fiule venit cuvânt peste cei credincioºi. Amin. 

O, iubiþilor din cer, o, sfinþilor ºi îngeraºilor! Mân-
gâiaþi, mângâiaþi pe poporul cel fiu al Fiului meu, cã aºa
zice Domnul: «Vãrsa-voi pacea Mea peste el ca un fluviu;
vãrsa-voi slava neamurilor de pe pãmânt ca un ºuvoi peste
Ierusalim, iar pruncii lui vor fi dezmierdaþi la sân, ºi pe
genunchi dezmierdaþi, aºa cum mama îºi mângâie pe fiii ei,
iar inima ºi trupul lor vor tresãri ºi vor odrãsli ca iarba cea
fragedã». Domnul, Cel Care S-a vestit pe Sine, ºi pe mine,
mama Sa, prin Isaia proorocul, Acela este Cel ce te-a vestit ºi
pe tine, poporule mângâiat de Duhul Sãu Cel mângâietor,
dupã cum este scris: «Lua-va Domnul înþelepciunea de la
înþelepþi, ºi o va vesti pruncilor Sãi cei din urmã, care vor fi
mângâiaþi de Duhul Sfânt». Amin, amin, amin. 

– OO,poporule fiu, am coborât peste tine duh
de mângâiere, duh de sãrbãtoare, ºi þi-am

întãrit credinþa cea pentru Scripturi, fiule scump. Duhul
mamei Mele te-a mângâiat cu duhul nãdejdii ºi al credinþei ºi
al dragostei de Dumnezeu. Duhul sfinþilor te-a mângâiat prin
cuvântul mamei Mele. Duhul Meu Cel Sfânt te mângâie ºi te
poartã de mânuþã pe tine, cel mai mic al poporului sfânt, cãci
dupã patruzeci de ani de mângâiere Eu odrãslesc popor nou,
cãci am fii tari ºi credincioºi, care Mã nasc pe Mine cuvânt
pentru fii. Eu vin cuvânt din cer pe pãmânt, vin pe nori pânã
deasupra ieslei Mele de naºtere a cuvântului Meu.

Tatã, Îþi mulþumesc pentru acest popor pe care Mi l-ai
dat din lume, cãci lumea nu iubeºte ce este al Tãu, dar Eu îi
iubesc, ºi Îmi ridic glasul înaintea Ta ºi Te rog pentru ei, pen-
tru mãrirea credinþei lor Te rog. Pentru mãrirea staturii lor
întru Mine Te rog, Tatã. Voiesc sã fac cu ei Scripturã vãzutã a
venirii Mele. Te rog pentru ei, Tatã. Împlineºte-Te cu Mine în
ei, Tatã. Ei sã scadã în ei ºi sã cresc Eu în ei, Tatã. Te rog pen-
tru statura lor întru Tine ºi întru Mine. Te rog, Tatã, pentru
statura Ta ºi a Mea întru ei, bunule Tatã. Te rog pentru dor
sfânt în ei, pentru cer sfânt în ei, pentru Duh Sfânt în ei Te
rog. Vremea e rea ºi grea. Vremea e moarte peste oameni. Te
rog pentru cei mai mici ai Tãi ºi ai Mei. Te rog, Tatãl Meu, sã
Te slãveºti în ei cu slava Mea pe care am avut-o la Tine mai
înainte de întemeierea lumii, cãci Eu, lucrul pe care Mi l-ai
dat sã-l fac l-am sãvârºit, Tatã. Am arãtat numele Tãu celor ce
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Mi i-ai dat din lume, cã ai Tãi erau, ºi ei au cunoscut cã toate
câte Mi-ai dat pentru ei sunt de la Tine, Tatã, ºi ei le-au primit
ºi au cunoscut cu adevãrat, crezând cã de la Tine vin ºi cã Tu
M-ai trimis. Eu le-am dat cuvântul Tãu, dar lumea îi urãºte,
pentru cã ei nu sunt ai lumii, ºi sunt ai Tãi ºi ai Mei, Tatã.
Sfinþeºte-i pe ei întru adevãrul Tãu, cãci Cuvântul Tãu este
adevãrul Tãu, ºi este Fiul Tãu. 

O, dar nu numai pentru aceºtia Te rog, Tatã. Te rog ºi
pentru cei ce cred, ºi pentru cei ce vor crede în Tine ºi în Mine
prin cuvântul lor, prin mãrturisirea lor, Tatã, ca lumea sã
creadã cã Tu M-ai trimis la ei, cãci slava pe care Mi-ai dat-o
Tu pentru ei, Eu le-am dat-o lor, ca sã fie ei una precum Noi
una suntem, ca sã ºtie lumea cã Tu M-ai trimis la ei ºi cã i-ai
iubit pe ei precum M-ai iubit pe Mine de M-ai trimis la
oameni cum i-ai trimis ºi pe ei. Iar Eu voiesc ca unde sunt Eu,
sã fie ºi ei, ca sã priveascã mãrirea Mea cea de la Tine, cã Tu
pe Mine M-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii, dar lu-
mea pe Tine nu Te-a cunoscut, Tatã drept, ci Eu Te-am cunos-
cut, iar aceºtia micuþi ai Tãi au cunoscut cã Tu M-ai trimis.
Eu le-am arãtat numele Tãu, ºi îl voi arãta mereu, ca iubirea
cu care Tu M-ai iubit sã fie în ei, ºi cu Mine în ei. Amin, amin,
amin. 

– OO,Fiule dulce, pentru mãrirea credinþei lor
Te-am ascultat. Amin. Pentru mãrirea sta-

turii lor întru Tine Te-am ascultat, Fiule al Meu. Amin. Pentru
Scriptura venirii Tale, pentru dor sfânt în ei, pentru cer sfânt
în ei, pentru Duh Sfânt în ei Te-am ascultat. Amin. Pentru cei
ce cred în Mine ºi în Tine prin ei Te-am ascultat. Amin.
Pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor Te-am ascultat ºi Te
voi asculta ca un Tatã drept cu Tine, Fiule ºi Adevãrule al
Meu. Amin, amin, amin. 

– OO,binecuvântat sã fii de Tatãl Meu ºi de
Mine, Fiul Tatãlui, ºi de mama Mea

Fecioarã ºi de toþi sfinþii ºi îngerii, poporule mititel. 
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,

voiesc ca unde sunteþi voi sã fiu ºi Eu cu voi, ºi sã priviþi
mãrirea Mea cea de la Tatãl, cãci Tatãl M-a iubit pe Mine mai
înainte de întemeierea lumii, dar lumea nu L-a cunoscut pe
Tatãl, ci Eu L-am cunoscut, iar voi aþi cunoscut ºi voi, aþi cu-
noscut cã Tatãl M-a trimis, ºi Eu vã arãt numele Tatãlui Meu
ºi vi-l voi arãta mereu, ca iubirea cu care Tatãl M-a iubit, sã
fie în voi, ºi sã fie cu Mine în voi. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1997

Sãrbãtoarea de ºase ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Cuvântul Domnului este duhul proorociei. Slava Domnului este
sfinþenia din om. Chemarea neamurilor pãmântului. Chemare peste 

Israel cel dupã trup. 

CC u duh de sãrbãtoare vin din cer pe pãmânt ºi Mã
fac cuvânt proaspãt peste grãdiniþa cuvântului

Meu. 
E sãrbãtoare în cer ºi peste tine, grãdiniþa Mea. Te

serbeazã cerul ºi te cuprind sfinþii ºi îngerii în duh de sãrbã-
toare cereascã pentru serbarea zilei tale de pecetluire cu Duh
Sfânt ºi cu putere cereascã peste tine. Amin. Eu am pus peste
tine lucrare de Duh Sfânt ºi putere cereascã ºi îngrãdire tare
ºi sfinþi ºi îngeri ºi puteri cereºti lucrãtoare, ºi te-am fãcut
sãrbãtoare a Mea pe pãmânt, o, grãdiniþã a cuvântului Meu, ºi
te-am numit Sfânta Sfintelor în care intru Eu Domnul, Eu,

Arhiereul Cel mare, Eu ºi cu zecile de mii de sfinþi ºi de
îngeri. Cuvântul Meu este împãrat peste tine, ºi împãratul iese
din tine ca un mire ca sã-ºi iubeascã mireasa. Mã fac în tine
cuvânt de iubire ºi scriu cartea iubirii dintre Mire ºi mireasã.
Pace þie, grãdiniþa Mea cu fii unºi! O, e greu de tot de cei ce
se ating cu duh de necredinþã ºi de faptã a necredinþei peste
aceastã ungere din cer. 

O, copilaºi ai trupului miresei Mele! Copilaºilor mi-
reasã a Mea! O, poporul Meu, nu mai am ce sã mai ung pe
pãmânt. Nu mai este om al lui Dumnezeu pe pãmânt ca sã am
Eu cale sã ung, ºi prin ungere sã-Mi fac sfinþi pentru cele
cereºti. Nu mai am, fiilor, nici un locuºor unde sã-Mi pot
pleca truda ºi capul. Nu era pe vremea apostolilor Mei aºa
cum este azi. Bisericile erau biserici, nu ca azi. Bisericile de
atunci însemnau sfinþenie, iar pãcatul era scos afarã din bise-
rici, era vãdit de cei cu Duhul Sfânt ºi era scos din biserici. 

Rãu e fãrã cuvântul lui Dumnezeu. Rãu este fãrã om
prooroc între oameni. Proorocul lui Dumnezeu este cuvântul
lui Dumnezeu care scoate rãul la ivealã, cãci acolo unde se
ascunde rãul, vine pe vãzute mânia lui Dumnezeu, dreptatea
cea din cer, foc ºi pucioasã peste rãul cel lucrat de oameni.
Cuvântul Meu este cuvântul dreptãþii, iar cei cu viaþã minci-
noasã se luptã cu cuvântul Meu, se luptã cu Mine, cãci cuvân-
tul Meu este foc ºi pucioasã pentru cei ce nu-L iubesc pe
Domnul împlinind legea cea dreaptã a sfinþeniei pe pãmânt. 

O, sfinþilor din cer ºi îngeraºilor, lucraþi peste grãdiniþa
Mea, lucraþi peste ea lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi
pregãtiþi slava ei cea vãzutã. Lucraþi din toate laturile ºi
înnoiþi puterea grãdiniþei-iesle a cuvântului Meu. Îngrãdiþi-o
din toate laturile cu focul ceresc al Duhului Sfânt ºi cu lumina
cea care nu însereazã, cãci Eu, Domnul ºi Arhiereul ei, îi sunt
luminã a ei, ºi din ea Mã fac luminã peste pãmânt, Luminã
din Luminã Mã fac. Amin. Eu am venit cuvânt din cer pe
pãmânt, ºi oamenii nu ºtiu ce înseamnã aceastã lucrare. Eu
am venit, ºi nimeni nu M-a aºteptat sã vin, ºi tot aºa va fi ºi
când voi veni vãzut pe norii slavei cã a sosit vremea aceea ºi
sunt gata sã-Mi las trupul vãzut precum este scris în Scripturi,
dar nu va mai fi ca acum, cãci atunci voi fi þinut cu slava Mea
de calea pe care azi o lucrez cu cuvântul Meu, ºi Mã voi slãvi
peste grãdiniþa cuvântului Meu ºi voi vãrsa din gura Mea
cuvânt de jale, foc ºi pucioasã peste gloatele care dorm ve-
ghind pentru somnul nevegherii. 

Iar voi, fiilor unºi, intraþi sub slava Mea care vã este
ocrotire ºi îngrãdire ºi bucurie. Binecuvântate sã vã fie ieºi-
rile ºi intrãrile, intrãrile ºi ieºirile, ºi lucraþi-le sub slava Mea
ca sã fiþi mereu îmbrãcaþi ºi nu goi. Învãþaþi pe Israel, învãþaþi
pe fiii poporului Meu sã fie îmbrãcaþi ºi nu goi, cãci slava
Mea este veºmântul pe care l-am dat poporului Meu, cel ce-Mi
pregãteºte venirea. Eu fãrã popor pregãtit nu pot sã-Mi pre-
gãtesc venirea. Eu fãrã casã lucratã din pietre vii nu pot sã-Mi
fac venirea cea cu slavã vãzutã. Casa trebuie sã fie vãzutã ºi
bine lucratã ºi bine împodobitã, cãci darurile cereºti va fi sã
întreacã cu strãlucire vãzutã toate cele ce strãlucesc peste oa-
meni fãrã putere de strãlucire. Strãlucirea care cade la orice
adiere de vânt, aceea nu este strãlucire, ºi este minciunã pe
care oamenii au scris strãlucire. Iatã bisericile de azi, care
sunt numite aºa din obiºnuinþa oamenilor. Iatã zidirile de azi,
care sunt numite biserici ale lui Hristos, sunt împodobite de
mâna oamenilor minciunii, cãci viaþa mincinoasã este min-
ciunã vie care înºealã faþa adevãrului cel veºnic viu. Loca-
ºurile de biserici sunt ale oamenilor, nu sunt ale lui Dum-
nezeu, cãci Eu, Domnul, nu pot sã-Mi plec capul în ele. În ele
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e numai lume, lume fãrã Dumnezeu, lume care nu se strânge
acolo pentru Dumnezeu, ci se strânge pentru oameni, pentru
slavã omeneascã, nu dumnezeiascã. 

O, de s-ar trezi oamenii cei cu inima curatã care sã aibã
putere sã-i spunã minciunii, minciunã! O, de-ar mai veni ºi
vremea Mea pe pãmânt cu oamenii! O, de-ar veni ziua cea
mare a Fiului lui Dumnezeu, Cel prin Care s-a fãcut cerul ºi
pãmântul! O, mare este dorul Meu, ºi iatã, Mi-am fãcut casã
pe pãmânt. Mâna Mea cea tare a lucrat ºi am bisericã pe voia
Mea ºi am cale spre ea ºi am cu ea cale peste pãmânt. De
ºapte mii de ani am aºteptat vremea acestui popor credincios,
care crede cã Tatãl M-a trimis cuvânt pe pãmânt. 

O, popor credincios, credinþa ta sã nu piarã în veci.
Credinþa ta sã creascã ºi sã umple pãmântul de credinþã. Cre-
dinþa ta sã treacã în veacul cel fãrã de sfârºit. Amin, amin,
amin. 

Iatã, Eu vin. Intraþi sub slava Mea, fiilor credincioºi,
fiilor unºi în grãdiniþã. Învãþaþi pe fiii poporului Meu sã fie
îmbrãcaþi ºi nu goi. Sã se uite oricine la îmbrãcãmintea voas-
trã ºi sã ºtie oricine se va uita la voi ce înseamnã sã fie omul
îmbrãcat ºi nu gol. Pregãtiþi pe poporul Meu cel credincios
venirii Mele. Pregãtiþi pentru poporul Meu veºmântul slavei
Mele. 

O, poporule credincios venirii Mele, te pregãtesc ca
sã-Mi pregãtesc venirea. Te pregãtesc, fiule, ºi tu sã nu tân-
jeºti, sã nu mai tânjeºti cu pregãtirea. Pregãteºte-þi podoabele
credinþei ºi lustruieºte-þi îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea ºi
albeºte-þi albul sfinþeniei Mele în tine, cã Eu sunt Luminã din
Luminã, ºi Lumina la Luminã trage. Învaþã de la cei puºi pes-
te tine sã te înveþe, învaþã ce înseamnã slava ta cea de la Mine,
învaþã lucrarea slavei cereºti peste tine, învaþã, poporul Meu,
cã ai cuvântul Meu învãþãtor de deasupra ta. Ridicã-þi ochii în
sus ºi învaþã sã ai cerul în tine. Uitã-te în sus, ºi învaþã cele de
sus, învaþã lucrarea sfinþilor ºi a îngerilor peste pãmânt. Nu te
uita numai în lãturi. Uitã-te ºi în sus cã ai de cãpãtat cerul ca
podoabã peste tine. Dacã te uiþi numai în lãturi nu poþi do-
bândi cele de sus, cã ele sunt de sus, nu din lãturi. Te pre-
gãtesc cu învãþãturã din cer, iar tu sã nu te pierzi în lãturi, ci
pierde-te în cele de sus, ca Eu sã te gãsesc întru ele când Mã
voi lãsa descoperit întru tine ºi peste tine ºi din mijlocul tãu
peste multe mulþimi. Un om care s-a dus sã fure ºi sã aibã, a
luat cu el ºi pe copilul sãu, ca sã-l înveþe sã aibã când nu are.
ªi când a ajuns sã ia ºi sã aibã omul, a lucrat pe furiº, cã lucra
ca pe pãmânt; ºi s-a uitat în faþã ºi în spate, în stânga ºi în
dreapta, ºi apoi s-a pregãtit sã ia ºi sã aibã. Dar copilaºul i-a
spus cã în sus a uitat sã se uite, iar cele de sus s-au coborât ºi
au lucrat pentru naºterea de sus a inimii omului, ºi omul a
învãþat sã priveascã cu cele din cer peste faptele lui.

O, fiule Israele, te pregãtesc, tatã, ºi tu sã nu tânjeºti în
pregãtire. Uitã-te în sus. Amin. Iar în lãturi sã te uiþi cu ochii
cei de sus, cu naºterea ta cea de sus, cea din cer, nu cu cea din
om naºtere. De ºapte mii de ani aºtept vremea ta pe pãmânt
între oameni. De ºapte veacuri te aºtept sã fii poporul Meu cel
credincios, cã te-am chemat, fiule, ca sã fii cu cerul pe pã-
mânt, ºi din cel chemat te-am ales apoi, ºi din cel ales te-am
lucrat pe tine cel credincios, ca sã am cale sã vin. Eu nu te
mint cã vin ºi sã nu vin. Dacã Scripturile venirii Mele a doua
oarã sunt minciunã, atunci ºi acest cuvânt este minciunã. Dar
Scripturile sunt adevãr, ºi Eu vin ºi Mã fac adevãr, cãci Eu
sunt cuvântul adevãrului, cuvântul Scripturilor. Amin. Eu am
lucrat locaº pentru voi ºi pentru Mine. Eu am întocmit grãdi-
niþã cu fii unºi în ea. Eu Mi-am fãcut iesle pentru naºterea cu-

vântului Meu peste cei credincioºi de pe pãmânt, iar locul
slavei cuvântului Meu se numeºte Sfânta Sfintelor de pe pã-
mânt, pentru fiii bisericii Mele pentru cei credincioºi din nea-
mul român, cã e neamul Meu cel nou ales la sfârºit, precum
pe Israel cel dupã trup l-am ales la început. Lui Avraam i-am
fãgãduit cã îl voi înmulþi ca stelele cerului prin sãmânþa
fãgãduinþelor Mele, prin cei din cer nãscuþi îl voi înmulþi ca
stelele cerului. Precum stelele cerului acoperã peste tot, de
sus, pãmântul de sub ele, aºa voi înmulþi neamul cel fãgãduit
lui Avraam; pe tot pãmântul am fãgãduit cã-l voi înmulþi.
Amin. De aceea am ales dintre neamuri neamul român, cã Eu
trebuia sã-Mi þin fãgãduinþa cea fãcutã prin cuvânt. Neamul
lui Israel cel dupã trup s-a împietrit prin nesfinþenie, ºi apoi
prin necredinþã, iar neamurile care nu auziserã de lucrul ceru-
lui pe pãmânt, s-au nãscut din Duhul Sfânt, Care a venit peste
pãmânt, ºi s-au fãcut popor al fãgãduinþei cea peste Avraam,
ºi din acest aluat am crescut lucrarea cuvântului Meu în mij-
locul neamului român, muntele cel înalt, din care curge lap-
tele ºi mierea cuvântului Meu peste neamuri ca sã le hrãneas-
cã ºi sã le adape din râul vieþii, cãci cuvântul Meu este râu de
viaþã veºnicã peste fãpturi. Amin. Vor veni neamuri de pe tot
pãmântul ºi vor lua din acest râu ºi vor cãuta învierea prin
cuvântul acesta ºi vor cãuta viaþa cea veºnicã, viaþa care vine
din cer pe pãmânt ºi se face cuvânt de viaþã peste grãdina cu-
vântului Meu din mijlocul neamului român. 

Rostesc cuvânt din mijlocul neamului român. Domnul
Iisus Hristos Se duce cu cuvânt nou peste toate noroadele de
pe pãmânt. Eu, Domnul, Cel nãscut din Tatãl mai înainte de
veci, ºi din Fecioarã acum douã mii de ani, ºi din România
cuvânt acum, la capãtul Scripturilor cele pentru venirea Mea,
Eu, Domnul Iisus Hristos, strig peste pãmânt pânã la toate
marginile: ridicaþi-vã, voi, neamuri ale pãmântului din tot
neamul oamenilor ºi veniþi spre râul vieþii care curge din cer
în mijlocul neamului român! Veniþi ºi luaþi viaþã, cuvânt de
viaþã sfântã ºi veºnicã! Eu sunt Cuvântul Cel dinaintea venirii
trupului Meu pe pãmânt a doua oarã cu oamenii. Ridicaþi-vã
deasupra trupurilor voastre ºi scãpaþi din focul mâniei care
vine din cer peste toate trupurile care nu au cerul în ele. Cerul
înseamnã sfinþenie ºi rai în casa omului, în trupul omului. Vã
cheamã Domnul la viaþã dulce, la miere ºi lapte, la cer nou ºi
la pãmânt nou peste pãmânt. Veniþi ºi luaþi învãþãtura care vã
dã viaþa cea veºnicã! Veniþi, cã morþii înviazã ºi vor învia, iar
cei vii se vor schimba întru nestricãciune. Sunã glasul celui
de al ºaptelea înger ca sã adune sub slava Mea pe cei aleºi
prin credinþã ºi prin sfinþenie ºi prin hranã aleasã, hranã din
cer pentru cer nou ºi pãmânt nou peste pãmânt. Amin, amin,
amin. 

Sã vinã neamuri fãrã de numãr ºi sã se boteze în nu-
mele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh ºi în numele
acestei lucrãri de cuvânt din cer, cuvântul care vine ca fulge-
rul din cer ºi strãbate de la o margine la alta a cerului. Sã se
trezeascã orice om: român, iudeu, elin, barbar, scit sau rob, ºi
sã vinã la viaþã veºnicã. Cuvântul Meu e viaþã veºnicã. Eu
sunt viaþa cea veºnicã, ºi vin cu ea dupã acest cuvânt, vin ºi o
dau celor credincioºi cuvântului Meu care înviazã pe om de
la moarte la viaþã. 

Vino ºi tu, poporule iudeu, cã am venit acum douã mii
de ani ºi M-am rãstignit pentru rãscumpãrarea ta de sub pãcat,
ºi iatã, am murit pentru neamurile pãmântului, nu pentru tine.
Aºa ai voit tu cu Mine ºi cu tine, dar Eu nu Mi-am luat înapoi
fãgãduinþele cele pentru tine. Vino ºi te fã una cu Mine, cã
iatã, am venit ºi vin a doua oarã, ºi îþi voi arãta urma cuielor
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ºi cuiele care au lãsat pecetea ta pe trupul Meu cel venit de la
Dumnezeu ºi din Fecioarã, Om între oameni. M-ai vândut
morþii pe bani, ºi de atunci tu stai strivit sub osânda banului
pe care l-ai iubit mai mult decât pe Cel ce te-a iubit ºi þi-a fost
Dumnezeu. Eu am fost ºi sunt Fiul Tatãlui Savaot, Fiul Cel
rãstignit ºi înviat prin rãstignire, iar adevãrul învierii Mele stã
ºi acum vândut de tine pentru bani. Dar neamurile pãmântului
au vãzut ce-ai fãcut tu cu Dumnezeu, ºi au crezut în Mine, nu
în tine. Iatã, vin, precum am fãgãduit când am plecat ca sã Mã
aºez la loc, de-a dreapta Tatãlui Meu ºi al tãu, Israele al trupu-
lui. Vino ºi tu la praznicul cuvântului Meu ºi ia cu tine de pe
masa Mea ºi vino spre credinþã ºi numeºte-te prin credinþã fiu
al Meu, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, prin
apã, prin duh ºi prin sânge. Amin, amin, amin. 

Iar tu, popor român, scoalã-te sã primeºti slava Mea,
care vine peste tine la credinþa ta. Ridicã-te prin poporul cu-
vântului Meu care s-a nãscut în mijlocul tãu, cã aduc peste
tine poruncã din cer: scoalã-te spre viaþã, ºi fii credincios!
Scoalã-te ºi te îmbracã pentru venirea Mea! Amin, amin,
amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1997

Trâmbiþarea Domnului ºi a sfintei Virginia peste cetatea
Pucioasa. Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei ºi a 

sfintei Virginia 

Taina naºterii neamului român. Omul are un singur vrãjmaº: pã-
catul. Sfânta Virginia scrie cartea de mãrturie pentru cetatea ei, 

încheind cartea cetãþilor întocmitã cu ºapte ani în urmã 

II sraele, românul Meu popor, numai într-o sãrbã-
toare aº sta cu tine, poporule, iubitul Meu. Doresc

sfinþii sãrbãtori cu tine pe pãmânt ca ºi în cer, cãci cerul s-a
coborât pe pãmânt ca sã lucreze cu tine ºi pentru tine ºi pentru
Mine, cã sunt ars de dor pentru salvarea neamului omenesc,
care a cãzut din rai acum ºapte mii de ani ºi jumãtate. 

O, nu ºtiu oamenii sã citeascã în Scripturi, nu ºtiu ºi nu
înþeleg cele scrise în Scripturi. Nu ºtiu nici slujitorii bisericii,
cã ei citesc alte cãrþi ºi fac alte cãrþi, cã sunt plini de mândrie
ºi de falã pentru numele lor, nu pentru numele Meu. Ei se fo-
losesc de numele Meu ca sã-ºi facã ei falã cu numele Meu, ºi
nu sã Mã cinsteascã pe Mine. Oamenii citesc de la oameni, nu
de la Dumnezeu. Oamenii nu mai au umilinþã înaintea lui
Dumnezeu. Aº voi, poporul Meu, sã zidesc în toþi oamenii o
inimã curatã ºi un duh nou înãuntrul lor. Un duh drept,
înnoitor de viaþã aº voi sã le dau la oameni, iar tu eºti unealta
Mea ºi Mã ajuþi la lucrul Meu de înnoire a lumii. Amin. Sã
stai mereu la lucru cu Mine, poporule plãmada Mea. Tu eºti
plãmada neamului Meu român, ales de Tatãl Meu pentru
Mine ca sã fie neamul care-Mi dã locaº întru a doua Mea
venire. ªi iatã, Mi-a pregãtit Tatãl locaº, ca acolo unde sunt
ai Mei cu care Mã ajut, sã fiu ºi Eu, ºi sã lucrez inimã curatã
ºi duh drept sã înnoiesc întru cele dinãuntru ale oamenilor. ªi
voi lucra. Amin. 

Vin cu Verginica, vin cu sfinþii, vin cu apostolul An-
drei. Vin la sãrbãtoarea cerului în mijlocul tãu, Israele iubit de
cer. Verginica este serbatã de sfinþi ºi de îngeri, ºi de Tatãl ºi
de Fiul ºi de Duhul Sfânt. Ea coboarã pe cãrarea cãrþii ei, ºi
Eu cobor cu sfinþii ºi cu ea. Ea este serbatã de cer, împreunã
cu apostolul Meu cel întâi chemat la lucrarea de vestire a
mântuirii care a venit din cer ºi s-a fãcut trup pe pãmânt ca sã
fie mântuire pentru oameni. Apostolul Andrei a lucrat peste

România la începutul ei, la naºterea ei între neamuri, iar Ver-
ginica a lucrat peste ea acum când Eu vin Mire pe pãmânt ca
s-o fac þarã de nuntã ºi sã-i dau slava Mea întru venirea Mea,
ºi sã-i dau coroanã de cer nou ºi de pãmânt nou, în care va
locui dreptatea. Vin sã zidesc în ea om nou ºi inimã curatã, ºi
duh drept sã înnoiesc în ea. Amin.

Sunt cu duh de sãrbãtoare peste grãdina cuvântului
Meu, ºi din ea ies cu Duhul Meu, Care Se face cuvânt dãtãtor
de viaþã. Sunt cu duhul sfinþilor cei veºnic vii, cã aceasta este
plata sfinþilor. Voiesc sã fac sfinþi din oameni, ºi duhurile
sfinþilor voiesc tot aºa, dar Îmi trebuie sfinþi între oameni ºi
cu ei sã lucrez ºi sã mãresc numãrul sfinþilor pe pãmânt, cãci
sfinþii au viaþã veºnicã. Cine este sfânt pe pãmânt, sã se sfin-
þeascã încã ºi sã lucreze cu cele sfinte din el peste oameni ºi
sã zideascã împãrãþia cerurilor în oameni, cãci oamenii bise-
ricii de pe pãmânt scriu cãrþi despre Domnul ºi despre sfinþi,
dar n-au putere sã zideascã pe Dumnezeu în om, cãci ei nu
sunt sfinþi cu cele dinãuntru ale lor, ºi n-au inima curatã ºi
n-au duh drept întru cele dinãuntru ale lor. Dar iatã, ºi Eu
scriu carte despre ei ºi pentru ei, ºi le spun cã ºcoala ºi cartea
de pe pãmânt a secat mintea cea cereascã a omului, cã nu este
sfinþenie în cei ce fac cartea ºi ºcoala peste oameni, ºi Eu aº
voi sã-i iert pe aceºtia ca pe fiul risipitor care a folosit averea
tatãlui sãu în desfãtãri ºi desfrânãri lumeºti, care l-au sãrãcit
ºi l-au adus la duh de pocãinþã. Fiul risipitor ºi-a pierdut moº-
tenirea, dar a fost iertat de tatãl sãu pentru cã ºi-a recunoscut
greºalele ºi nevrednicia, ºi prin umilinþa lui l-a veselit pe tatãl
sãu, cã mare bucurie se face în cer când cel pãcãtos se întoar-
ce la Dumnezeu recunoscându-ºi greºalele care l-au despãrþit
de moºtenirea sa, precum este scris. Fratele fiului rãtãcit a
rãmas mirat de bucuria tatãlui sãu pentru întoarcerea fiului
care ºi-a cheltuit moºtenirea, dar tatãl i-a spus aºa: «Fiule, nu
te întrista. Toate ale mele sunt ale tale, dar acestuia, care a
fost mort ºi a înviat, se cade sã-i dãm bucuria iertãrii, plata
pocãinþei, ºi va trãi din ale noastre, cã el ºi-a cheltuit moº-
tenirea ºi drepturile sale ºi e sãrac ºi umil ºi cere milã, fiule,
cere semnul iertãrii». 

Eu scriu carte pentru fiii cei risipitori de avere duhov-
niceascã ºi iubitori de desfãtãri ºi de desfrânãri lumeºti, cã aº
voi sã-i iert pe aceºtia ca pe fiul risipitor care a folosit averea
tatãlui sãu în cele risipitoare de avere pierzându-ºi moºte-
nirea, cãci ºcoala ºi cartea de pe pãmânt seacã mintea cea ce-
reascã a omului, ºi omul se pierde în cele pãmânteºti prin
ºtiinþã omeneascã, iar când vede cã toate ale lui au fost pier-
dere ºi nu câºtig, se întoarce cu pocãinþã la Tatãl lui Cel bo-
gat, ºi cere milã, cere cu umilinþã, iar cine cere cu umilinþã,
acela primeºte milã. Aceastã lucrare a milei, voiesc s-o dau la
toþi cei fãrã de Dumnezeu, cã mare bucurie se face în cer pen-
tru cel ce se pocãieºte ºi se sfinþeºte. De aceea M-am fãcut cu-
vânt din cer peste pãmânt, cãci fiul cel risipitor de azi, nu se
întoarce ºi nu se umileºte mai înainte de venirea Mea, cã scris
este: «Din pricina fãrãdelegii, iubirea oamenilor se va rãci».
M-am coborât din cer cuvânt pe pãmânt ca sã strig oamenii la
pocãinþã, ºi cobor cu sfinþii ºi lucrez cu ei, nu singur, cãci aºa
lucreazã Dumnezeu. 

O, cel mai mare vrãjmaº al omului, care este? Care
vrãjmaº îl desparte pe om de Dumnezeu ºi de moºtenirea sa?
Numai un singur vrãjmaº are omul, ºi acesta este pãcatul. Pã-
catul dã loc diavolului, ºi diavolul îi dã omului plata pãca-
tului, dar Eu vin din cer pe pãmânt ca sã stric lucrarea diavo-
lului. Vin sã-l ajut pe om sã scape de pãcat ºi sã se facã sfânt,
om fãrã de pãcat sã se facã. Amin. O, ce dulce este o viaþã
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fãrã de pãcat, cãci numai aceasta înseamnã viaþã, iar viaþa e
dulce, viaþa e miere ºi lapte, viaþa e hrana sufletului, iar pãca-
tul e moartea sufletului. Viaþa este þara din care curge lapte ºi
miere pentru viaþã din viaþã. Amin. 

O, Verginica Mea, trâmbiþa Mea din care Eu am sunat
ºi sun deºteptare peste cei pãcãtoºi! Suntem la hotarul de
dinaintea soborului tãu cu sfinþii în serbare ºi în lucrare peste
Israel cel mic, pe care-l avem în mijlocul neamului român. Pe
Iacov l-am numit Israel, ºi pe tine tot aºa te-am numit, ca sã
aibã poporul tãu acest nume înaintea Mea. Am venit din cer,
am venit cuvânt nou acum ºapte ani când te-am ridicat pe tine
ca sã mergi cu Mine ºi cu fiii trimiºi peste tot poporul tãu ºi ca
sã-l strigi pentru întâmpinarea Mea ºi a ta, ºi am cãlãtorit cu
tine, tatã, ºi Ne-am purtat prin toate cetãþile pe unde am avut
fii hrãniþi cu mana cea dulce a cuvântului Meu de pregãtire.
Am intrat cu tine peste tot, ºi te-am pus sã suni ºi sã aduni pe
fiii acestui popor de peste tot, ºi ei s-au adunat, ºi ai fãcut peste
ei carte de mãrturie între tine ºi ei, ºi ai semãnat peste ei
sãmânþa pocãinþei, tatã, cã venise întuneric mare peste pã-
mânt, ºi tu nu voiai sã-i acopere întunericul pe cei hrãniþi cu
lumina Mea prin tine, cãci tu ai fost vasul Meu cel plin de lu-
mina cuvântului Meu, ºi a rãmas cartea de mãrturie între tine
ºi ei. Dar poporul n-a voit sã se fereascã de întunericul care a
venit tot mai gros peste ei, cãci cine nu iubeºte pe Dumnezeu,
acela rãmâne în întunericul cel fãrã Dumnezeu, cãci Domnul
este luminã. Peste tot ai sunat, tatã. Peste tot ai strigat aºa cum
cloºca îºi strigã puii când vede cã vine furtuna ºi întunericul.
Toate cetãþile þi-au deschis ca sã intri, ºi ai intrat, ºi ai lucrat ca
sã-i deºtepþi pe toþi, dupã cum mãrturiseºte cuvântul tãu cel de
atunci, cartea cetãþilor poporului tãu. Dar din cartea aceea lip-
seºte o carte, Verginico. De ºapte ani Mã zbat cu tine, tatã, ca
sã intrãm cu cuvântul cel pentru cartea mãrturiilor în cetatea
ta, în cetatea din care ai fãcut ºi tu parte, cã tu ai strâns în jurul
tãu creºtini, ºi i-ai hrãnit de aproape ca sã-þi fie aproape, dar
aceºtia s-au depãrtat cel mai mult de tine, o, trâmbiþa Mea, ºi
casnicii tãi au fost vrãjmaºii tãi, dupã cum este scris: «Vrãj-
maºii omului vor fi casnicii lui». 

Eu, Verginico tatã, nu pot sã-Mi desãvârºesc arãtarea
slavei Mele cu cerul pe pãmânt, pânã nu Mã spãl de sângele
celor ce au fost cu Mine ºi cu tine ºi n-au mai voit sã iubeascã
viaþa, ºi au iubit pãcatul, tatã, pãcatul care face necredinþã în
om ºi despãrþire de Dumnezeu. Cei pãcãtoºi nu se mai gân-
desc la pãcat ºi la plata pãcatului. Cei pãcãtoºi au pierdut frica
ºi sunt cuprinºi de duhul nepãsãrii, tatã. 

O, iatã ce este de fãcut. Vei intra, Verginico, în cetatea
în care n-ai putut sã intri când þi-ai fãcut intrarea ºi cartea de
mãrturie pentru toate cetãþile poporului tãu. Vei intra pe porþi,
tatã, nu pe deasupra. Pe deasupra numai lupul sare, dar pãs-
torul cel adevãrat intrã pe porþi. Scrie, tatã, cartea care a rã-
mas nescrisã, cartea de mãrturie pentru cetatea din care eºti ºi
tu. Amin. 

– SSSS unã trâmbiþa lui Dumnezeu peste creºtinii
din cetatea Pucioasa. Amin. 

Doamne, binecuvinteazã puterea cuvântului meu ca sã
intru în cetate ºi sã pot lucra peste ea, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Doamne, Tu eºti cãrarea mea. Mergi înaintea mea ºi
fã-mi cale în ei, cã sunt reci toþi, ºi au inimile ferecate de ne-
credinþã ºi de nepãsare ºi de pãcate. Doamne, fã din piatrã
carne. Despietreºte-le inimile cele reci ºi moaie înveliºul lor
cel tare ca sã intru pe porþi. Doamne, fã din inimile lor fere-
cate, fã porþi prin care sã intru ºi sã pot sta sã lucrez cuvântul
vieþii. Doamne, facã-se voia Ta ºi nu a lor. Amin. 

– VV erginico, Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt Atot-
puternic ºi pot tot ceea ce voiesc Eu.

Amin. 
Ridicaþi-vã, voi, porþi, ºi vã deschideþi înaintea Mea ca

sã intru. Treziþi-vã, voi, cei care aþi fost cu Mine, ca sã auziþi
pe Cel Care a fost cu voi, Dumnezeu din cer pe pãmânt. Sunã
glasul trâmbiþei Mele peste voi. Deschideþi! Amin. 

Intrã, Verginico, ºi sunã din trâmbiþã ºi întocmeºte-þi
cartea cea pentru cetatea ta. Tu eºti dintre sfinþi, ºi eºti cu
sfinþii în sobor de sãrbãtoare pentru ziua când te-am aºezat
de-a dreapta Mea întru cele cereºti. Intrã, tatã. Binecuvântatã
sã-þi fie intrarea ta cu cuvântul în casa ta ºi în cetatea ta de
unde Eu am venit ºi te-am luat ca sã fii în cer. Se încheie
cartea mãrturiilor pentru cetãþile poporului Meu ºi al tãu.
Intrã, tatã, cãci necredinþa lor nu este piedicã pentru cuvântul
Meu. Eu sunt Cel ce pot tot ce voiesc Eu. Amin. 

– DD oamne, am intrat ºi sun, cã Tu mi-ai fost
cale de intrare. Amin. Facã-se voia Ta pre-

cum în cer, Doamne. 
Amin, amin zic vouã: eu sunt trâmbiþa lui Dumnezeu,

iar dupã aceastã trâmbiþã sunã Domnul, cea de a ºaptea
trâmbiþã. Amin, amin, amin. 

Pânã acum n-am putut sã vã strig, pentru cã n-aþi putut
voi sã mai vreþi sã credeþi în mine cea care sunt pururi vie pre-
cum toþi sfinþii sunt, ºi nici acum nu vreþi ºi nu puteþi, ºi nici
eu nu pot, dar poate Domnul puterilor, cã El a spus: «Eu sunt
Domnul Cel Atotputernic, Domnul puterilor». 

Sunt ºapte ani de când mi-a dat Domnul trâmbiþa sã
sun peste cetãþile poporului meu, de când mi-a ridicat glasul
duhului meu ca sã sune ºi ca sã fiu eu glasul Celui ce strigã
peste pustiul inimilor poporului meu. Dar peste voi n-am
putut sã-mi las glasul, cã v-aþi ascuns. ªi unde v-aþi gãsit sã
vã ascundeþi! Sub poala preotului v-aþi ascuns, ca sã-l nimi-
ciþi ºi pe el ca ºi pe voi, ca sã fie nimicit prin voi, ºi v-aþi as-
cuns sub scutul celor necredincioºi ca sã le întãriþi puterea ne-
credinþei lor ºi a voastrã. Sub glasul hulitorilor ºi al defãi-
mãtorilor v-aþi ascuns, ca sã întãriþi prin voi necredinþa lor ºi
lucrarea lor cea rea ºi ca sã nimiciþi lucrarea lui Dumnezeu,
cea care are cuvântul vieþii veºnice. 

O, ce-aþi fãcut! O, cine v-a pus sã faceþi împotrivire ºi
necredinþã ºi rãtãcire de la viaþa cea creºtinã care v-a þinut vii
pânã ce eu am plecat la cer ca sã fiu cu voi din cer ºi ca sã vã
ajut ºi mai mult, ºi sã cereþi Domnului tot ce voiþi în numele
meu ºi sã primiþi de la Dumnezeu? O, cu ce a fost rea viaþa pe
care v-a învãþat Domnul s-o trãiþi ºi sã n-o pãrãsiþi ca sã aveþi
viaþã? O, de ce aþi pãrãsit viaþa, viaþa cea cu Dumnezeu? Eu
am fost îndemnul Domnului, Care vã îndemna la viaþã fãrã de
pãcat ºi sfântã. ªi dacã n-aþi vrut, de ce aþi hulit viaþa ºi învã-
þãtura ei, care curge din cer, ºi nu stã în cer, ºi vine pe pãmânt,
ca sã fie luatã de oameni? 

Am stat între voi jertfã de suferinþã, cã mã aºezam în
faþa Domnului ca Moise ca sã nu fiþi pedepsiþi voi pentru cele
greºite din voi. Am avut o viaþã de lacrimi ºi de durere fãrã
mângâiere, cãci trupul meu numai într-o suferinþã a petrecut.
M-am dat duºmanilor Domnului ºi ai mei ºi ai voºtri, care mã
luau de lângã voi ºi mã duceau în temniþele lor ca sã mã chi-
nuiascã pe mine ºi pe Domnul ºi ca sã fiþi voi pãziþi de plata
greºalelor voastre ºi sã nu pieriþi. Am plâns ºi am suspinat
mereu pentru toate uºurãtãþile voastre, cãci ce puþin Îl iubeaþi
pe Dumnezeu! Plângeam în închisoare ºi ziceam: „Scoate-mã,
Doamne, ºi mã du la ei ca sã nu-i înghitã rãtãcirea din lume
ºi faptele lumii“. 
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N-am venit acum la voi ca sã vã las carte mare, cã e
cartea lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi peste voi lãsatã. Dar scriu
în cartea voastrã întrebare peste voi: de ce m-aþi pãrãsit? De
ce, mãmicã? De ce, oare, m-aþi pãrãsit? Copii ºi nepoþi, rude
ºi vecini ai mei ucenici, de ce, oare, m-aþi pãrãsit? De ce,
oare? ªi de ce nu v-aþi întors la hrana care v-a crescut ca sã
fiþi creºtini pe pãmânt? De ce nu v-aþi întors când aþi vãzut cã
se împlinesc lucrãrile Domnului cele proorocite pe vremea
când eram cu voi? De ce nu v-aþi întors? De ce nu vã în-
toarceþi? O, ai cui sunteþi acum? Ai cui mai sunteþi voi, oare?
Voi ºtiþi sã rãspundeþi? Am venit sã pregãtesc poporul cel
credincios pentru venirea Domnului cu sfinþii Sãi dupã cum
scrie în Scripturi. Voi ce veþi face în clipa aceea dacã vã va
gãsi Domnul mâncând ºi bând ºi însurându-vã ºi mãritându-vã
ºi fugind de Dumnezeu? Unde vã veþi face ascunzãtoare? 

V-am hrãnit din greu cu cele de la Domnul ca sã fiþi
creºtini între oameni, ºi toþi, aproape toþi dintre voi aþi hulit
numele meu ºi dragostea mea cea pentru Domnul ºi pentru
voi. Dacã eu am greºit Domnului, ca un om, sau vouã, era
Domnul judecãtorul ºi miluitorul meu. Nu trebuia sã faceþi
voi aceasta, cã eu v-am iubit, ºi n-a fost vinovat cuvântul
Domnului care curgea peste voi prin gura mea cea lucratã de
Dumnezeu pentru cuvântul Sãu. Dar eu am dus o viaþã de
chin pentru ca sã fiþi voi creºtini ºi pentru ca sã fiþi urmaºii
mei, ucenicii mei sã fiþi ºi nu vrãjmaºii mei. ªi iatã-i pe cei ce
n-au fost hrãniþi ºi învãþaþi ºi miluiþi cât aþi fost voi, ºi aceºtia
au fost credincioºi ºi ascultãtori Domnului ºi s-au lãsat toc-
miþi de Domnul ca sã fie urmaºii mei cei duhovniceºti, cã voi
n-aþi vrut sã mã urmaþi. Dar eu sunt vie ºi nu pier în veci, cã
am fost ºi sunt trâmbiþa lui Dumnezeu, ºi sunt purtatã mai
departe prin pasul celor credincioºi. 

Se mirã o lume întreagã de voi cum de m-aþi pãrãsit!
Lucrarea cuvântului lui Dumnezeu a fost ºi este adevãr, ºi
adevãrul se împlineºte ºi se face cale a lui Dumnezeu peste
pãmânt ºi cale a omului spre cer. Dar voi pe ce cale pãºiþi? Ce
cale aveþi sub picioare? Marea e plinã de valuri aspre ºi de
furtunã ºi de piraþi. O, care vã este bãrcuþa? Care vã este ma-
lul ºi þãrmul? Unde vã sunt copiii, unde vã sunt? O, îmi
acopãr ochii duhului, cã nu pot purta ruºinea pentru voi ºi
pentru copiii voºtri. De ce, oare, de ce v-aþi fãcut lume, lume
fãrã Dumnezeu? Vine lumea spre Dumnezeu ºi se face sfântã
cu viaþa, ºi voi v-aþi fãcut din creºtini, lume, ºi lumii îi vine
sfârºitul acum, iar creºtinilor sfinþi le vine începutul veacului
cel nou cu Domnul, veacul cel fãrã de sfârºit, despre care
scrie în Scripturi. 

O, cum sã privesc eu la voi? V-aþi fãcut din creºtini,
pãgâni, cãci viaþa voastrã este pãgânie. Aþi deschis poarta
casei mele ºi a intrat în ea lume pãgânã. Cum veþi rãspunde
Domnului pentru aceastã nelegiuire? Domnul a avut lucrare
cereascã ºi tron al cuvântului Sãu în casa mea, ºi pe casa
aceasta scrie „cer“, iar voi aþi întinat acest cuvânt scris. Aþi
lãsat pe copiii voºtri sã înveþe sã moarã ºi nu v-a fost milã de
ei, cãci mai întâi aþi murit voi. Iar când copiii voºtri vor fi
treziþi de conºtiinþa care va veni din cer peste ei, copiii voºtri
vã vor judeca pentru cã i-aþi lãsat sã moarã întru toate. ªi iatã,
alþii sunt fiii mei ºi ai Domnului, dar voi ºi pe aceºtia i-aþi
hulit. Dacã m-aþi hulit pe mine, ºi pe ei i-aþi hulit, precum este
scris în Scripturi. Dar cei huliþi de voi sunt cei credincioºi, cu
care eu merg ºi vestesc peste lume pe Domnul, Care vine ca
sã dea fiecãruia dupã cum este fapta fiecãruia. 

O, n-aþi vrut sã vã sfinþiþi, n-aþi vrut. A venit Domnul
sã-ªi pregãteascã poporul pentru sfinþenie ºi pentru ca sã stea

înaintea Lui la venirea Lui, cã trebuie popor pregãtit pentru
aceastã mare zi, ziua venirii Domnului, dar voi n-aþi vrut sã
vã faceþi sfinþi cu viaþa ºi cu portul ºi cu hrana ºi cu apa ºi cu
fapta. Nu mai este nimic curat pe pãmânt. Numai om întinat,
numai lucru întinat este. 

Ziceþi cã eu am mâncat carne, aºa cum zic despre
Domnul cei care zic cã Domnul a mâncat carne ºi peºte. O,
dacã eu n-aº fi mâncat carne, aºa cum ar fi voit Domnul, ni-
meni nu s-ar mai fi apropiat de aceastã lucrare, cã n-ar fi lãsat
carnea ca sã vinã sã asculte de la Dumnezeu. Dacã eu nu
mâncam carne, ar fi fost vândut strigãtul lui Dumnezeu încã
din scutece. ªi dacã n-ar fi îngãduit Domnul însuratul ºi
mãritatul ºi nãscutul copiilor voºtri ºi traiul cel plãcut omului,
n-ar mai fi putut Domnul sã Se facã cuvânt în vreme de întu-
neric ºi de fãrãdelege, cãci vânzãtori ar fi fost toþi cei care ar
fi trecut pe la gura izvorului acesta. Dar Domnul vã spunea
încã de pe atunci cã vine vremea cea cereascã pe pãmânt ºi nu
va mai mânca creºtinul carne ºi ouã ºi lapte, cãci creºtinul va
fi pregãtit cu pregãtire mare pentru ziua Domnului, Care vine
pe norii slavei pe pãmânt ca sã stea la masã cu poporul Lui
cel sfânt. 

Peºtele pe care-l mâncaþi voi este mult mai greu pentru
sufletul omului ºi pentru trupul omului, este mult mai rãu
decât carnea. Vaca ºi oaia ºi gãina nu mãnâncã mortãciuni,
dar peºtele mãnâncã trup de om, sânge de om, spurcãciune
din om. Peºtele mãnâncã trup de vietãþi din ape, mãnâncã
toatã necurãþia care este datã de oameni pe ape, ºi nimic nu
mai este curat în ape. Domnul i-a chemat la El pe pescari ºi
i-a fãcut apostoli pentru oameni ca sã-i scape de aceastã înde-
letnicire cu peºtele, ºi i-a pus sã posteascã ºi i-a învãþat cele
ce n-au ºtiut din legea cea pentru oameni, ºi i-a învãþat legea
cea pentru sfinþi, aºa cum v-a învãþat Domnul ºi pe voi, cãci
creºtinului îi sfinþeºte Domnul ºi apa ºi hrana ºi viaþa, ºi toate
sunt sfinþite pentru viaþa cea curatã de creºtin. Omul curat
poate curãþi cu Domnul, dar omul întinat ºi mâncat ºi bãut nu
poate curãþi cu Domnul, ci poate spurca totul, prin viaþa lui
cea întinatã. Þuica, despre care Domnul v-a spus sã n-o aveþi
pe masã nici cât picãtura cea mai micã, acum este fãcutã de
creºtin, ca ºi în curtea casei mele. Televizorul, icoana lumii,
icoana la care se închinã lumea zi ºi noapte s-a fãcut icoanã
ºi pentru creºtini mai mult decât icoana Domnului. ªi dacã ar
trimite Domnul un vrãjmaº care sã-i fure creºtinului televi-
zorul s-ar duce creºtinul la judecatã ca sã se descopere hoþul
care i-a adus paguba aceasta. Vai, cã se va întâmpla ca ºi cu
omul cãruia i s-a furat o oaie, ºi el rugându-se la Dumnezeu
ca sã-i arate pe cel ce a furat oaia, îi va veni un lup în faþã, ºi
acela va fugi de lup ºi nu se va mai gândi la oaia cea mâncatã
de lup, ºi se va gândi la el cã e pãgubit de sufletul din el.

O, unde sunteþi, voi, creºtini ai cetãþii mele? De ce-aþi
umblat fãrã de staul? Lupul era flãmând dupã voi. De ce-aþi
umblat fãrã Pãstor? E mai bine în lume fãrã Domnul? A fost
rãu cu Domnul? ªi acum e mai bine fãrã Domnul în viaþa
voastrã? Sunteþi scriºi în cer, ºi cerul se uitã dupã voi ca dupã
fiii cei risipitori care ºi-au pierdut moºtenirea ºi pe Tatãl lor.
Lucrez cu duh drept peste voi. Acum ºapte ani când am por-
nit cu pecetea cea vie peste fiii cetãþilor poporului meu, era
Domnul în haina milei îmbrãcat, dar acum e Domnul în haina
dreptãþii, ºi eu tot la fel. Vã amintesc de cuvântul Domnului
care zicea: «O, strada Nuferilor, o, stradã plinã de sfinþi! Ai
grijã, stradã, sã nu te faci de ruºine!».

Vã amintesc cã Domnul vã sfinþise, ºi vã învãþa sã fiþi
sfinþi cu inima ºi apoi cu viaþa. Iar dupã plecarea mea la cer,
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voi v-aþi întinat inima ºi apoi viaþa. Vã fãcuse Domnul fii ºi
vã spunea mereu sã nu fiþi murdari pe hãinuþã, cã în chip ne-
vãzut vã viziteazã Duhul Sfânt. Vã fãcuse Domnul acoperã-
mânt din lucrarea cuvântului Sãu, acoperãmânt de vreme rea
ºi de scãpare de moarte, ºi nimeni dintre sfinþi n-a avut noro-
cul pe care l-aþi avut voi. Nici Avraam n-a avut aºa trecere ca
voi, cãci cu el Domnul a vorbit mult mai puþin, dar cu voi a
mâncat Domnul la masã mereu, mereu, ºi când Se întorcea
înapoi, era cu lacrimi pentru cele ce vedea la voi ºi în voi. 

O, ce noroc aþi avut voi, dar aþi dat Domnului cu picio-
rul ºi sunteþi niºte copii rãtãciþi de Tatãl vostru. Ba unii din fiii
voºtri s-au încumetat sã se facã slujitori ai Domnului, ai Ta-
tãlui ceresc, pentru oile Tatãlui ceresc, zic ei. O, ei n-au fost
în stare sã poarte grijã de sufletul lor, darã sã mai rãspundã
pentru sufletele altora! Aceºtia sunt cei mai de plâns dintre
toþi cei care s-au pierdut din lucrarea cuvântului lui Dumne-
zeu, care pãstoreºte pe poporul cel credincios de pe pãmânt. 

Nu vã mai aduc aminte de cele ce le-aþi cãlcat fãrã de
lege. Nu vã mai amintesc de cele ce nu le-aþi þinut pentru
Domnul, dar vã amintesc cã m-aþi pãrãsit. V-am pãstorit cu
Domnul douãzeci ºi cinci de ani, ºi apoi m-aþi pãrãsit ºi aþi
luat alþi pãstori, ºi v-au pãstorit pãcatele de tot felul ºi v-au
împietrit ºi v-au ferecat. Dar sun peste voi, sun din cer pe pã-
mânt peste voi, cei din cetatea cuvântului lui Dumnezeu. Sun
ºi întocmesc carte de mãrturie între mine ºi voi. Sun ºi iar
sun. Sun cu toatã puterea ca sã vã desfac urechile ºi inimile.
Sun ca dupã fiii risipitori care ºi-au pierdut moºtenirea ºi pe
Tatãl lor. Sun ca peste unii ruºinaþi pentru faptele ºi pentru ne-
credinþa lor. Sun peste voi ºi vã pun la îndemânã duhul po-
cãinþei care aduce iertarea peste fiii cei risipitori. Puþini mai
am vii dintre voi, puþini, puþinei, iar ceilalþi v-aþi cheltuit ave-
rea duhovniceascã ºi darurile ºi veºmântul cu care aþi fost de
Domnul îmbrãcaþi, iar acum sunteþi goi. 

Sun din trâmbiþã peste voi. Întoarceþi-vã, voi, cei cãzuþi
de la credinþã, întoarceþi-vã la viaþã cu credinþã ºi cu sfinþenie
ºi cu pregãtire pentru venirea Domnului! Întoarceþi-vã la
Tatãl Cel ceresc ºi ziceþi cu umilinþã, voi, cei greºiþi: „Doam-
ne, am greºit la cer ºi înaintea Ta ºi nu mai suntem vrednici
sã ne numeºti fii ai Tãi, dar iartã-ne prin pocãinþã ºi prin
viaþã sfântã de-acum, ºi fã-ne ºi pe noi ca pe unii din slugã-
rimea Ta, ca sã nu pierim fãrã Stãpân, ca sã avem Stãpân,
Doamne, ca sã avem nume, Doamne, cã vine vremea sã se
þinã mulþi dupã cei aleºi ai Tãi, ca sã le poarte numele ºi sã
scape de cele ce vin peste pãmânt“.

O, aruncaþi-vã la mila Domnului ºi cereþi milã. Cereþi,
voi, cei greºiþi, voi, cei despãrþiþi de mine, cereþi împãcarea.
Cereþi voi, cã eu nu pot sã cer pentru voi, cã voi nu sunteþi îm-
pãcaþi cu mine. Voi m-aþi pãrãsit, m-aþi urât, m-aþi vorbit de
rãu, ºi Domnul v-a auzit. El este ochi ºi urechi peste tot, ºi
scrie tot. 

Sun peste voi ca sã vã desfac auzul ºi inima. Nimeni nu
poate striga la Dumnezeu pentru voi. Numai voi puteþi striga
dacã veþi voi mila ºi iertarea lui Dumnezeu, dar nu uitaþi ce
vã spun: mila ºi iertarea lui Dumnezeu, nu a omului. Strigaþi
la mila Domnului ºi staþi aºteptând-o apoi. Eu sunt cea care
vã iert acum pentru toate câte aþi greºit faþã de mine cât am
fost cu voi ºi dupã ce am plecat la Domnul. Vã iert ºi vã
dezleg de toate câte aþi fãcut rãu faþã de mine, cea care am
purtat ºi port ºi din cer lucrarea Domnului peste cei credin-
cioºi. Vã iert ºi vã dezleg de toate piedicile, în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. Vã iert ca
sã puteþi trece în sus la Tatãl cu rugãciunile voastre cele pen-

tru pocãinþã ºi pentru iertare. Chiar ºi dacã nu voiþi sã vã iert,
chiar ºi dacã nu credeþi cã vã iert, chiar ºi dacã nu credeþi cã
aþi greºit, eu vã iert pe toþi cei care ºtiþi ºi care nu ºtiþi cã aþi
greºit. Îi iert ºi pe cei care prin voi au hulit pe Dumnezeu în
aceastã lucrare. Îi iert ºi pe cei din lume care au fost aþâþaþi de
voi sã se ridice cu necredinþã împotriva lucrãrii lui Dumnezeu
ºi a poporului care este acum cu mine ºi cu Domnul. Iar voi
rugaþi-vã lui Dumnezeu sã vã descopere adevãrul Sãu cel din
lucrarea cuvântului Sãu care v-a însoþit ºi pe voi atâta vreme.
Amin. 

Doamne, am sunat peste cetatea cuvântului Tãu.
Doamne, sã ia toþi din glasul trâmbiþei mele. Sã ia ºi cei din
neamul meu cel dupã trup, cei din casa mea; sã ia ºi rudele ºi
vecinii mei cei aduºi de credinþa lor lângã mine ºi lângã Tine,
Doamne; sã ia ºi naºii, ºi finii; sã ia ºi cei mai de departe de
strãduþa cea care a purtat lucrarea cuvântului Tãu, cã eu,
Doamne, am fãcut cum mi-ai poruncit. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, tu eºti îmbrãcatã cu duhul drep-
tãþii, cã vremea de acum, aceasta este. Tu

ai iertat greºiþilor tãi toate cele greºite precum ºi Eu am iertat
ºi am spus: «Oricine va greºi împotriva Fiului Omului, i se va
ierta». Dar sã nu rãmânã cineva neîmpãcat cu Duhul Sfânt,
Verginico, fiindcã acest pãcat rãmâne împotriva celui ce-l
face. Cine L-a cunoscut pe Dumnezeu, ºi apoi s-a despãrþit de
El pãrãsindu-L, acela are acest pãcat asupra sa. Acesta este
cel mai greu pãcat pe care-l face omul cel cunoscãtor de
Dumnezeu, cãci fãrã cunoaºterea lui Dumnezeu, pãcatul nu
are putere asupra omului pãcãtos. Dar acum Eu sunt cuvânt
peste pãmânt ºi nimeni nu mai poate spune cã nu M-am vestit
pe Mine Însumi pânã la toate marginile mai înainte de venirea
Mea cea slãvitã. Era scris cã nu va veni ziua Mea cea mare
pânã nu Mã voi vesti pe Mine Însumi peste tot pãmântul. 

Poporul Meu, poporul Meu cel credincios, am sãrbãto-
rit, fiule, în mijlocul tãu. M-am fãcut sãrbãtoare de cuvânt
peste tine. M-am slãvit în trâmbiþa Mea, cãci ea a fost slava
Mea. Cuvântul Meu este slava Mea. Israele, sã fii, fiule, treaz
ºi viu, ºi sã primeºti hrana Mea din gura Mea. Eu am lucrat în
mijlocul tãu ºi am pus pe Verginica sã-ºi scrie cartea de mãr-
turie peste cetatea ei care doarme în necredinþã de când ea a
plecat la cer. Iar tu, poporul Meu cel credincios, îi eºti martor
cã ea lucreazã în sobor aºa cum este lucrarea cea din cer. Ea
s-a uºurat de apãsare, cã ºi-a încheiat cartea cea peste cetãþile
ei, carte care a fost întocmitã acum ºapte ani. Iar tu, popor
iubit ºi credincios, sã sãrbãtoreºti cu bucurie serbãrile cereºti
care sunt din cer cu tine, ºi sã fii binevestitor prin lucrarea
Mea cu tine, cã Eu Mã vestesc cã sunt cu tine, Mã vestesc
pânã la toate marginile. Amin. 

Aºeazã-te în Duhul Sfânt, poporul Meu iubit, ºi aºa sã
stai, ºi aºa sã te gãsesc, cãci Duhul lui Dumnezeu lucreazã
pentru tine ºi te înnoieºte mereu ca sã strãluceºti, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

30 noiembrie - 1 decembrie/13-14 decembrie 1997

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Poporul Domnului: cãrarea Lui peste pãmânt. Vai de poporul fãrã
cãlãuza de la Domnul peste el! 

MM ereu, mereu sã stai în sãrbãtoare cu Mine, Ie-
rusalime; cu Mine ºi cu cerul, poporul Meu.

Nu mai are cerul pace în cer, cã vine cu ea pe pãmânt ca s-o
dea oamenilor, ºi oamenii nu vor pacea Mea, ºi o vor pe a lor,
ºi cerul nu mai are pace, ºi are durere ºi are aºteptare. Tot
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cerul de sfinþi ºi de îngeri lucreazã pe pãmânt între oameni ca
sã aducã pacea mântuirii neamului omenesc. Toate oºtirile
cereºti sunt pe pãmânt cu tine, poporul Meu, ca sã pot Eu rãz-
bate cu tine în inimile oamenilor ºi sã-Mi întocmesc sãrbãtoa-
rea venirii Mele pe pãmânt cu oamenii a doua oarã, poporul
Meu. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
aºez în mijlocul tãu cuvânt ca sã te fac, poporul Meu, cuvânt
peste pãmânt. Amin, amin, amin. N-are cine Mã mai ajuta
pentru venirea Mea, n-are cine dintre oameni. Numai tu eºti
poporul Meu cel credincios venirii Mele pe pãmânt. Pã-
mântul este al Meu, precum ºi cerul, dar oamenii se simt
stãpâni peste pãmânt, ba chiar ºi peste cer se vor stãpâni, ºi
Eu sunt în jale dimpreunã cu cei din cer. Mã aºez în mijlocul
tãu cuvânt de sãrbãtoare, cuvânt cu putere, cuvânt cu viaþã
veºnicã în el, ca sã te aºez mereu înaintea Mea, ca sã te în-
demn mereu, mereu sã fii poporul Meu, iar tu sã împlineºti
cuvântul Meu. Amin. 

Am sfinþii cu Mine în coborâre, iar ierarhul Nicolae stã
cu amândouã mâinile deasupra ta binecuvântându-te cu bine-
cuvântarea Mea, Ierusalime sfinþit de Domnul ºi de toþi sfinþii
Sãi. Binecuvântare arhiereascã din binecuvântarea Mea, cãci
Eu sunt Arhiereul tãu Cel ceresc dupã rânduiala Tatãlui Meu.
Eu sunt Cel Sfânt peste tine. Eu sunt Cel ce te cârmuiesc cu
toiag de fier, cu cuvântul Duhului Sfânt, poporul Meu cel plin
de haruri ºi de daruri, cãci Eu izvorãsc peste tine din belºug
binecuvântarea Mea ºi harurile ei, ºi darurile ei cele cereºti.
Aºeazã-te sãrbãtoare înaintea Mea, ºi sã stai mereu în sãrbã-
toare cu Mine, Israele român, cu Mine ºi cu cerul, fiule, cã
nimeni, nimeni pe pãmânt nu mai ºtie sã Mã sãrbãtoreascã pe
Mine ºi pe sfinþii Mei. Oamenii se sãrbãtoresc pe ei mâncând
ºi bând, însurându-se ºi mãritându-se ca în vremea lui Noe,
iar venirea Mea va fi aidoma ca în vremea aceea, ca în vre-
mea lui Noe, precum a fost cuvântul Meu cel din Scripturi.
Eu vin, numai tu sã fii gata de venirea Mea, ºi apoi Eu vin.
Vin, ºi voi fi cu tine în veci, cãci plata celor mântuiþi sunt Eu,
Mântuitorul lor. Eu sunt fericire, Eu sunt iubire, Eu sunt mân-
gâiere, Eu sunt bucurie, Eu sunt tot ceea ce vei avea pe veci,
cãci în Mine este toatã plinirea darurilor tale cele veºnice,
cele cereºti, poporul Meu. 

Vezi tu de ce vin Eu la tine mereu? Vezi, fiule, de ce
vin? Vin sã te binecuvintez mereu, ºi sã te port din binecu-
vântare în binecuvântare pânã la ziua cea veºnicã. Ziua cea
veºnicã sunt Eu, Domnul, ºi în Mine se odihneºte odihna ta
cea veºnicã, poporul Meu cel credincios, precum toþi sfinþii
din cer, care au crezut în Mine pe pãmânt, fãcând voia Mea
cea sfântã cu inima ºi cu trupul ºi cu cugetul lor. Fii atent la
ziua Mea cea mare, cã ea vine cu Mine ºi cu sfinþii. Fii atent
sã înþelegi venirea Mea, ºi s-o ºtii cum vine, cãci ºtiinþa ta
trebuie sã întreacã orice ºtiinþã de pe pãmânt. ªtiinþa ta e bine-
cuvântatã, ºi e din cer, cã Eu vin din cer la tine ºi Mã fac în-
þelepciune ºi Mã fac vestire ºi Mã fac veghe ºi bucurie în tine,
ºi Mã fac în tine venire a Mea pe pãmânt. Amin. Cu tine e tot
cerul. Cu tine stau sfinþii la masã. Cu tine sunt sfinþii la lucrul
tãu cu cerul. Cu tine merg sfinþii pe cale. Cu tine petrec sfinþii
în serbare pe pãmânt, poporul Meu. E mare bucurie în cer
când Eu Mã aºez cuvânt cald în mijlocul tãu, ºi tu eºti bucuria
cerului, ºi tu eºti nãdejdea Mea ºi a sfinþilor Mei pentru ziua
rãscumpãrãrii, Ierusalime binecuvântat pentru venirea Mea. 

Mã fac în tine trâmbiþã ºi sun venirea Mea. Îmi împart
glasul cuvântului Meu peste tot prin lucrarea ta cu Mine. Ca
pasãrea care-ºi adunã puii sub aripile sale, aºa lucrez cu tine,

copile puiºor, rod al cãldurii Mele. Mereu, mereu te încãlzesc
ca sã nu-þi fie frig, fiule, ºi sã nu ºtii de greu, cã tu eºti cel
micuþ. Tu eºti puiul care are nevoie de aripa Mea. Tu eºti cel
purtat de aripile slavei Mele, cãci cuvântul Meu este slava
Mea. Amin. Cel mic este cel iubit, cel scump, cel mângâiat,
cel dezmierdat, dupã cum învaþã însãºi firea a toate câte sunt
mici între cele mari, fiinþe de tot felul. 

O, tu eºti dator cu multã iubire, cu multã credinþã, cu
multã viaþã din viaþa ta cu Domnul. Eºti dator Celui ce te iu-
beºte din cer cu mare iubire, poporul Meu. Ferice þie, dupã
cum vei ºti sã te dãruieºti de frumos lui Dumnezeu. Fericire
vouã, copii credincioºi Mie în vremea aceasta dacã veþi fi pe
deplin credincioºi, cãci celui deplin credincios îi este totul cu
putinþã pentru împlinirea venirii Mele, pentru cer nou ºi
pãmânt nou. Amin. Mulþi au venit ca sã fie cu acest izvor ºi
ca sã stea cu Mine prin credinþã, dar mulþi s-au ºi sãturat sã
mai creadã ºi sã mai aºtepte, ºi au plecat sã caute altfel de
drumuri spre Dumnezeu. Aceia n-au avut credinþã deplinã,
cãci sãmânþa cuvântului Meu n-a fost acoperitã cu credinþã ca
sã încolþeascã, ºi n-a încolþit, precum nu încolþeºte sãmânþa
care rãmâne deasupra brazdei de pãmânt în urma plugului ºi
vin pãsãrile ºi o mãnâncã ºi nu mai are de unde sã iasã rod.
Aceia vor fi învãluiþi din toate laturile de ruºine, cãci au avut
pe Domnul cuvânt ºi nu L-au preþuit aºa cum este Domnul. De
aceea v-am spus Eu vouã cã oamenii s-au fãcut stãpâni, ºi se
simt stãpâni peste pãmânt, ba chiar ºi peste cer se vor stãpâni,
cãci ar voi sã Mã tragã la voile lor, ca sã le fac Eu lor dupã
cãile lor, nu dupã Mine. 

Oamenii nu Mã preþuiesc. Oamenii nu ºtiu cum este
Dumnezeu. Oamenii nu se uitã în Mine ca sã ºtie cine este ºi
cum este Dumnezeu. Ei vor sã creadã cã Eu sunt cum ºtiu ei
cu mintea lor, ºi nu vor sã creadã cum este de la Dumnezeu
sã creadã. 

O, poporul Meu, nu ºtiu oamenii ce este credinþa în
Dumnezeu ºi viaþa în Dumnezeu. O, poporul Meu, n-au oa-
menii cãlãuzã dreaptã. O, poporul Meu iubit, fã-te cale ºi lu-
minã ºi pâine ºi apã ºi sare ºi hainã pentru oameni. Sã se uite
omul la tine ºi sã înþeleagã cum este Dumnezeu ºi ce voieºte
Dumnezeu de la om. Sã se uite omul la tine ºi sã ia putere
sã vinã dupã Mine ca ºi tine, ºi sã Mã înþeleagã pe Mine
uitându-se la tine, poporule, cãrarea Mea de la pãmânt la cer.
Tu eºti cãrare pentru cei de pe pãmânt, ca sã ºtie omul cãrarea
spre Dumnezeu. Tu eºti torþa Mea cea aprinsã, ºi cu tine Mã
port peste întuneric ca sã scot omul din întuneric la luminã ºi
sã Mã odihnesc de jale. Am de arat ºi de semãnat ºi de boru-
nat cu tine, ca sã fie prinsã sãmânþa Mea sub þarinã ºi ca sã
iasã firul ei la luminã ºi ca sã Mã bucur de popor nou ca ºi
tine, ºi cu el sã umplu pãmântul ºi sã-Mi rãscumpãr munca ºi
pe toate cele vãzute ºi nevãzute, care au fost la început fãcute
de cuvântul Meu pentru omul cel fãcut de Mine, cãci pentru
el M-am coborât din sânul Tatãlui Meu, ca sã-l iau în Mine ºi
sã-l nasc din Mine, ca sã fie omul nãscut din cer, ca ºi Mine,
ºi ca sã Mã ia omul în el, ºi sã-Mi dea viaþã în el ºi din el, ºi
ca sã fiu Eu Dumnezeul omului cel de sus nãscut, precum
sfinþii sunt nãscuþi de sus la credinþa lor, ºi cu patrie cereascã
ºi veºnicã dãruiþi de Dumnezeu. 

Cuvântul Meu s-a fãcut sãrbãtoare în mijlocul tãu, cãci
toate oºtirile cereºti sunt cu tine, Israele credincios, ca sã pot
Eu rãzbate cu tine în inimile oamenilor ºi sã-Mi întocmesc
sãrbãtoarea venirii Mele pe pãmânt a doua oarã. Amin. Oa-
menii se pregãtesc de zor pentru sãrbãtoarea Crãciunului, dar
pentru naºterea Mea în ei nu se pregãtesc oamenii. Pentru
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venirea Mea a doua oarã pe pãmânt, nici vorbã sã se pregã-
teascã neamul oamenilor. Dar tu pregãteºte-te mereu ºi fii
gata mereu, ºi nu te sãtura sã Mã aºtepþi ºi sã crezi cã vin, cã
Eu prin tine vin, prin cei credincioºi ai Mei de pe pãmânt.
Amin. Pregãteºte-te mereu pentru naºterea cuvântului Meu în
mijlocul tãu. Pregãteºte-te zi ºi noapte pentru venirea Mea, cã
vin, poporul Meu, ºi cuvântul Meu este adevãrat. 

O, ce frumoasã va fi pentru tine venirea Mea! Voi veni,
poporul Meu, cu sãrbãtoare veºnicã între Mine ºi tine, iar ziua
Mea cu tine nu va mai însera. Amin. ªi cerul, ºi vãzduhul, ºi
pãmântul, ºi cele din ape, ºi adâncul, vor vedea sãrbãtoarea
Mea cu tine, sãrbãtoarea cea veºnicã, fiule. Dar Eu voiesc,
copilul Meu iubit, ca tu sã fii cel dintâi care vezi ºi care vei
vedea venirea Mea la tine ºi la toþi cei care Mã iubesc pe
Mine ºi pe tine, ºi se vor face popor nou întru întâmpinarea
Mea, iar Eu ºi cu cei credincioºi pe deplin, vom dãinui în
veci, uniþi cu Tatãl. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 1997

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Domnul poartã durerile naºterii din nou a lumii. Cei doisprezece
apostoli s-au aºezat pe scaunele de judecatã. Biserica lumii lu-
creazã de capul ei. Aºezarea la loc a sãrbãtorilor sfinþilor, la glasul 

sfinþilor. 

PP oporul Meu, poporul Meu, Eu, Domnul, vin iar
la tine ca sã Mã aºez cuvânt în tine. Vin, fiule, la

tine ca sã-þi mãsor fãptura. Amin. Lucrez peste tine cu întreitã
binecuvântare, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. Amin. 

Dau sfinþii sã se mãsoare cu tine, ºi sã nu Mã ruºinezi,
fiule, cã sfinþii cerului Meu au mare cinste pentru tine, cã ei
vãd cine eºti tu, vãd din lucrarea Mea cu tine, poporul Meu.
Se uitã sfinþii la lucrarea Mea cu tine, ºi se hrãnesc sfinþii din
cuvântul Meu aºa cum te hrãneºti tu, ºi voiesc sfinþii sã auzi
ºi sã înþelegi cuvântul Meu cu urechea duhului, ca ºi ei, nu cu
urechea trupului. Toatã lumea aude de la Dumnezeu cu ure-
chea trupului, dar trupul nu foloseºte duhului, ºi îi stã împo-
trivã, cãci scris este: «Duhul pofteºte împotriva trupului, ºi
trupul, împotriva duhului». Toatã lumea este trup, ºi trupeºte
sãrbãtoreºte serbãrile ei, chiar dacã ea, lumea, se foloseºte de
numele zilelor Mele de serbare. Lumea a întors pe dos zilele
Mele de serbare, ºi Eu nu am nici o bucurie de la bucuriile lu-
mii, cã bucuriile lumii sunt pentru lume, nu pentru Mine ºi nu
pentru sfinþii Mei. 

Neamul Meu român sãrbãtoreºte azi serbarea naºterii
Mele între oameni, iar cerul sãrbãtoreºte pe ierarhul Spiridon,
cãci astãzi aceastã sãrbãtoare este în cer. Toate sunt anapoda
pe pãmânt, ºi Eu M-am dus cuvânt între cei mai mari ai nea-
mului român ºi între cei ce se zic bisericã a neamului român
ºi le-am spus sã se aºeze la loc cu cele cereºti ºi sã punã la
locul lor ºi la cinstea lor pe cele strãmutate de la locul lor, cãci
sfinþii cerului Meu, mereu, mereu Mã întreabã: «Doamne,
pânã când?».

Astãzi nu este sãrbãtoarea naºterii Mele, ºi lumea se
serbeazã pe ea, nu pe Mine. Lumea se bucurã fãrã Mine, cã
aºa s-a deprins lumea. Dar tu, poporul Meu, nu eºti din lume,
precum nici Eu nu sunt. Eu, fiule, nu încap cu cele ale Mele
în lume, precum nici tu nu încapi. Lumea se bucurã, ºi tu
plângi cu Mine de jalea Mea ºi a sfinþilor Mei, dar vine ziua
Mea când lumea va plânge de jalea ei, ºi tu te vei bucura cu
bucuria Mea, cãci aºa scrie în Scripturi. Eu sunt în durerile

naºterii din nou a lumii, precum ºi tu eºti, dar dupã naºterea
aceasta vom uita de dureri, de bucurie cã s-a nãscut din cer
lumea cea nenãscutã de sus. Este scris cã cine nu se naºte de
sus, nu poate fi al împãrãþiei cea din cer pe pãmânt, ºi iatã, lu-
mea este împãrat pe pãmânt, ºi ar voi sã fie ºi pe cer tot aºa,
dar cerul este cel ce nu se vede, cãci ochii trupului nu vãd pe
Domnul ºi pe cele cereºti ale Domnului. 

Vin, poporul Meu, sã-þi mãsor fãptura. Vin la tine pe
pãmânt cu sãrbãtoare arhiereascã. Arhiereul Spiridon a fost
minune cereascã pe pãmânt. N-am mai avut pe altul ca ºi pe
el între arhierei pe pãmânt. Acesta a fost cu adevãrat om plã-
cut Mie, om smerit ca Mine, om blând ºi smerit cu inima, om
care a ajutat pe Dumnezeu la mântuirea neamului omenesc.
Astãzi nu se mai ridicã dintre oameni om ca arhiereul
Spiridon. Ce sã fac Eu cu arhiereii cei cu ºcoalã omeneascã?
Aceia nu pot face ce a fãcut sfântul Spiridon. Cei de azi se ru-
ºineazã cu sfinþenia. Cei de azi râd de cel sfânt ºi îl fac ase-
menea lor, aºa cum s-a întâmplat cu arhiereul Meu de care Eu
M-am folosit pentru începutul cel nou al lumii, pentru înce-
putul lucrãrii de naºtere din nou a lumii, dar n-a fost lãsat sã
fie sfânt ºi drept. Invidia arhiereilor lumeºti a tras de sub el
cãrãmida cea nouã pe care Eu, Domnul, am aºezat-o acum
prin el pe pãmânt pentru începutul naºterii din nou a lumii,
precum Eu am proorocit ºi am fãgãduit apostolilor Mei cei
doisprezece. 

O, poporul Meu, îþi spun þie bucurie. Apostolii cei doi-
sprezece s-au aºezat pentru Israel pe cele douãsprezece
scaune pe care Eu le-am dat lor prin fãgãduinþa Mea cea de
atunci. Au auzit la Mine cuvânt rostit peste neamul lui Israel,
neamul lor cel dupã trup, neamul pe care Eu îl strig acum sã
vinã sã primeascã cuvântul Meu, cuvântul Celui rãstignit de
neamul lui Israel, cãci neamurile pãmântului au primit cuvân-
tul mântuirii ºi vin la credinþa mântuirii prin cuvântul Meu
care vine înaintea Mea ca semn de pocãinþã a oamenilor, ºi de
venire a Mea, iar Israel cel dupã trup are mijlocitorii lui pe cei
doisprezece apostoli ai Mei, care sunt iudei dupã trup, dupã
cum ºi Eu sunt iudeu dupã trup, cã mântuirea din iudei este,
dupã cum este scris în Scripturi. S-au aºezat apostolii Mei sã
judece pricina celor douãsprezece seminþii ale lui Israel, ºi
aceastã judecatã se face prin Mine, Cuvântul lui Dumnezeu
peste neamul român, ca sã audã neamurile pãmântului, ºi sã
audã neamul Meu Israel ºi sã se scoale, cãci Hristos, Unsul
Tatãlui, Trimisul Cel din cer pe pãmânt acum douã mii de ani
trup în Israel, iar azi cuvânt în neamul român, Hristos, Cel ce
este proorocit de prooroci ca sã fie Mesia Cel din cer, Hristos
vine din nou a doua oarã de la Tatãl ca sã mântuiascã lumea
cu mântuirea Lui. Amin, amin, amin. 

Vine Domnul Iisus Hristos, ºi face pe pãmânt praznic
de mântuire, praznic de naºtere din nou a lumii. Vine Domnul
ºi Se vesteºte pe Sine ºi vine. Amin.

Apostolii Mei s-au aºezat pe cele douãsprezece scaune
ale dreptãþii, ºi încep sã scrie pe cei din Israel care vor veni
spre mântuire, în numele lui Hristos, Mesia Cel venit din cer
acum douã mii de ani, ºi vor striga numãrul lor dupã seminþii,
precum este scris în Scripturi, ºi cei mântuiþi din neamul lui
Israel se vor uni cu neamul român în numele Meu, ºi Mã vor
vesti pe Mine Hristos, Cel ce vine ca sã fie cu cei mântuiþi. 

Apostolii Mei au fost ºi sunt iudei, ºi sunt Ierusalimul
cel de sus, împreunã cu Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi cu neamul
lui Israel cel sfânt din toate veacurile ºi cu toþi cei din neamu-
rile pãmântului care au primit credinþa în Hristos prin apostolii
Mei cei doisprezece, ucenici care ºi-au ridicat ucenici aseme-
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nea lor în toate neamurile pãmântului, de atunci ºi pânã azi, ºi
aceºtia sunt sfinþii cerului, în cer ºi pe pãmânt, cãci Ierusa-
limul este zidit din sfinþi, ºi în cer ºi pe pãmânt, amin; din
sfinþi, nu din pietre, nu din cãrãmizi, ci din oameni noi ºi sfinþi
cu trãirea, cu duhul ºi cu trupul ºi cu sufletul lor. Amin. 

Apostolii Mei cei din iudei s-au aºezat pe cele douã-
sprezece scaune ale dreptãþii ca sã mijloceascã la Mine îm-
preunã cu tine, poporul Meu de ucenici pentru neamul lui
Israel cel dupã trup, cãci Eu nu Mi-am uitat fãgãduinþele Me-
le cele pentru el rostite ºi pe care nu le iau de peste el. 

O, poporul Meu, a venit vremea naºterii din nou a
lumii ºi a lui Israel cel ce a fost poporul Meu ºi nu mai este.
Dar cel din Israel care se va ridica cu pocãinþã ca sã Mã pri-
meascã cuvânt de venire a Mea a doua oarã, acela va fi popor
al Meu prin fãgãduinþele cele rostite pentru rãmãºiþa lui Israel
care se va scula ºi va mijloci la Mine pentru tot Israelul, iar
Eu, Domnul, voi fi milostiv pentru cel ce Mã primeºte de
Stãpân ºi de Mire venit de la Tatãl cuvânt pe pãmânt, ºi apoi
trup vãzut, trup ºi cuvânt, cuvânt ºi trup, Hristosul Tatãlui.
Amin. ªi se vor încreºtina neamurile ºi vor lua trãire creºtinã
ºi se vor bucura de aºa trãire, cãci lumea nu ºtie ce înseamnã
bucurie. Lumea a vrut sã fie lãsatã de capul ei, ºi este fãrã cap
lumea, iar biserica ei este lumeascã, nu este cereascã, ºi este
descoperitã înaintea lui Dumnezeu ºi aºa se roagã la
Dumnezeu, dar nu se poate aºa, cã scris este: «Orice femeie
care se roagã lui Dumnezeu cu capul descoperit, îºi ne-
cinsteºte capul, iar capul femeii este bãrbatul». Orice bise-
ricã rugându-se lui Dumnezeu cu capul descoperit, îºi necin-
steºte capul ei, iar capul bisericii trebuie sã fie Hristos, cãci
Hristos este bãrbatul bisericii, Mire al bisericii dacã biserica
este mireasã, iar dacã nu este mireasã nu este bisericã a lui
Hristos, ci este bisericã lumeascã ºi nu creºtineascã. Biserica
lui Hristos are trãire creºtineascã ºi sãrbãtoare creºtineascã,
dar iatã, biserica românilor a voit sã fie lãsatã de capul ei ºi
ºi-a stricat serbãrile, iar vremile cele sfinte le-a strãmutat de
la locul lor ºi numai bisericã nu este ea, cã este bisericã fãrã
sfinþi, de vreme ce ºi-a sucit zilele sfinte ºi nu mai sunt la
locul lor ºi în dreptul sfinþilor lor, cãci fiecare clipã îºi are
binecuvântarea ei ºi fiecare zi îºi mãrturiseºte pe sfinþii ei. 

Sã se aºeze la locul lor sãrbãtorile Mele ºi ale sfinþilor
Mei, cã iarãºi strig cu acest strigãt peste neamul român pe
care-l vreau creºtin pe pãmântul dreptãþii Mele. Eu am fãcut
din pãmântul român pãmântul cuvântului Meu, pãmânt al
dreptãþii, cãci cuvântul Meu este dreptate pe pãmânt, ºi voi
face din pãmântul român pãmânt al creºtinilor, iar creºtini
sunt cei ce au trãire ca a Mea ºi nume ca al Meu. 

O, poporul Meu, am venit la tine ca sã-þi mãsor fãptura.
Lumea se bucurã cu mâncãruri alese, cu carne de porc ºi cu
bãuturi tari, ºi zice cã sãrbãtoreºte naºterea Mea. Dar lumea
taie porci ºi vaci ºi oi ºi pãsãri ca sã mãnânce ºi sã petreacã
serbarea ei, ºi nu aºa sunt serbãrile Domnului cu omul. Acum
trebuie sã fie vreme de post pânã la ziua de serbare a naºterii

Mele, iar tu, Românie, tai porci ºi faci sânge în vreme de post.
O, nu se face vãrsare de sânge în vreme de post, cã e vreme
de post ºi de cuminþenie ºi de sfinþenie pentru pregãtirea ta în
întâmpinarea serbãrii naºterii Mele. Ai scos douã duminici de
la locul lor, cãci te-ai crezut cã poþi sã întorci vremurile, ºi
le-ai întors, dupã cum este scris în Scripturi: «Se vor încu-
meta sã schimbe vremurile». 

Sã ºtii, Românie, sã ºtii cã nu s-a terminat postul pentru
întâmpinarea serbãrii naºterii Mele, ºi tu calci orânduielile
sfinþilor, ºi sunt supãraþi pe tine sfinþii ºi pãrinþii tãi ºi îi aud
mereu zicându-Mi: 

– DD oamne, pânã când ca sã aºezi puterea
noastrã la locul ei? Doamne, voim sã fa-

cem bine oamenilor, ºi oamenii ne-au fãcut rãu. Doamne,
rãscumpãrã locurile noastre, cãci antichrist ne-a dat afarã
din bisericã ºi ne-a luat locul ºi haina ºi casa, iar biserica e
fãrã sfinþi, ºi ea nu ºtie boala ei, nu ºtie de unde vine sufe-
rinþa ei. Doamne, dã duhul treziei peste cei ce cârmuiesc
peste neamul Tãu român, ca sã aºeze împãrãþia cuvântului
Tãu la locul ei ºi sã-i spunã lui antichrist pe nume ºi sã rãs-
cumpere locaºurile Tale cele cu sfinþi în ele, cãci antichrist
ne-a scris pe noi pe ziduri, iar pe el, pe scaunul Tãu ºi al
nostru, Doamne! 

– OO,sfinþilor, sfinþi ai cerului sfânt, ai cerului
român! Eu, Domnul, vã voi face dreptate,

cãci Mi-am fãcut în România scaun al dreptãþii ºi din el Mã
fac cuvânt de dreptate, ºi cu cuvântul Meu netezesc cãile
voastre spre oameni, ºi ale oamenilor spre Mine ºi spre voi,
iar Eu sunt Dumnezeu, ºi voi birui. 

Amin, amin zic vouã, celor din fruntea poporului ro-
mân: adunaþi-vã ºi faceþi sfat ceresc, cãci Eu sunt Cel ce stau
tainic în sfatul acesta. Aºezaþi la loc pe sfinþi! Amin. Aºezaþi
în biserici postul ºi rugãciunea, ºi pe sfinþi, ºi viaþa cea
creºtineascã în România. Ea e þara Mea de nuntã, cãci Eu sunt
Mire în ea, sunt cuvânt de iubire ºi de înviere din ea. Eu sunt
învierea morþilor ei cei vii ºi cei adormiþi. 

Mã doare când vãd tristeþe pe duhul sfinþilor tãi, Ro-
mânie. Tu ai fost cea mai lovitã dintre neamuri, cãci cei drepþi
din tine n-au mai avut loc sã trãiascã deasupra pãmântului
tãu, ºi au fost bãgaþi dedesubt ca sãmânþa care dã rod. A venit
vremea rodului. Întoarce-te spre rodire sfântã din mijlocul
tãu, din pãmântul tãu. Amin, amin, amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu, sã stai sub hrana Mea,
sã stai mereu sub ploaia cuvântului Meu, cãci cu el hrãnesc
pretutindeni. Am venit la tine sã-þi mãsor fãptura ºi sã te dau
pildã de trãire ºi de luminã ºi de adevãr al Meu între oameni.
ªi voi veni sã te învãþ sã-þi mãsori singur fãptura, ºi sã ºtii sã
lucrezi cu Mine peste tine, cãci tu eºti plugul Meu, eºti pilda
Mea înaintea oamenilor, iar cine va pune mâna pe acest plug,
sã nu se mai poatã uita înapoi, ci numai la cer ºi numai la
Mine. Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 1997

1088 Cuvântul lui Dumnezeu
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