
Praznicul Naºterii Domnului 

Domnul cuvânt pe pãmânt, întãreºte în credinþã poporul român, ºi
în duh de înþelepciune din cer. Numai cei credincioºi ºtiu ce

înseamnã naºterea Domnului. 

EE praznic sfânt cu Mine, Domnul Iisus Hristos, în
mijlocul celor credincioºi. E sãrbãtoare de naºte-

re. Amin. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
Eu, Domnul Iisus Hristos, vin din cer cuvânt pe pãmânt ca sã
întãresc credinþa poporului român. Eu sunt Cuvântul Tatãlui
Savaot, ºi fericit este cel ce crede cã Eu sunt Cel ce grãiesc.
Eu vin cu norii, cãci aºa este scris sã vin. Eu vin ca fulgerul
care iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la apus, cãci aºa este
scris, iar cuvântul Meu strãbate de la o margine la alta a ce-
rurilor. Amin. Fericit este cel ce crede cã Eu sunt Cel ce
grãiesc. Îndoiala, pagubã aduce, dar câºtig n-are cum sã adu-
cã, fie cã ea atârnã pentru partea cea bunã, fie cã atârnã pentru
partea cea rea, cãci cuvântul acesta este cuvânt rãu prin însuºi
înþelesul lui. Vin din cer pe pãmânt ca sã întãresc credinþa po-
porului român ºi sã-i spulber îndoiala, cãci fericit este cel ce
nu se sminteºte întru Mine. 

Am venit sã-þi spãl picioarele, poporul Meu român.
Râul vieþii curge din cer în mijlocul tãu ºi se face râu de cu-
vânt peste tine, apã vie se face, apã rãcoroasã de suflet, apã de
izvor, care izvorãºte din cer. Dacã prin acest izvor nu sunt Eu,
Domnul, cu dragostea Mea pentru om, atunci ce este dragos-
tea? O, poporul Meu român, o, fericitul Meu, nimãnui între
popoare n-am dat slava Mea pe care þi-am dat-o þie, de Mã fac
Eu cuvânt peste tine, cuvântul Meu cel de azi. Scriptura care
este pe pãmânt, este cuvântul Meu cel de ieri, iar Scriptura pe
care þi-o dau Eu þie acum, este cuvântul Meu cel de azi. În
cartea proorocului Daniel este scris cã mulþi vor strãbate cu
de-amãnuntul cartea proorociei lui, ºi îºi vor adãuga cunoº-
tinþa Mea, dar nici unul din cei ce trãiesc fãrãdelegea nu vor
înþelege tainele vremii de apoi, iar cei înþelepþi vor umbla pe
cãile dreptãþii ºi vor înþelege, cãci tainele acestei profeþii sunt
închise numai pânã la vremea cea de apoi. Care este vremea
cea de apoi? O, fericit este cel ce ºtie de la Mine sã citeascã în
aceastã profeþie, fericiþi cei ce iubesc legile Mele cele sfinte,
cã aceia primesc de la Mine înþelepciune ºi pricepere. Fericiþi
cei ce Mã aºteaptã sã vin, precum Eu am profeþit cã vin. 

Am profeþit tainele Mele prin proorocul Daniel ºi i-am
spus de cele ºaptezeci de sãptãmâni de ani pânã ce prin moar-
tea ºi prin învierea Mea am aºezat pe pãmânt împãrãþia Mea
pentru cei ce vor iubi împãrãþia cerurilor în ei prin credinþa în
Hristos, trimisul Tatãlui pe pãmânt cu oamenii. Patru sute
nouãzeci de ani a însemnat aceastã vreme, ºi apoi Eu am venit
ºi am împlinit proorocia, ºi tot aºa ºi la vremea cea de apoi,
cãci cele ce au fost, iarãºi sunt. Amin. 

S-au scurs patru sute nouãzeci de ani de când s-a pus
legãturã peste tine, þara Mea cea de la sfârºit, iar dupã aceºti
ani Eu am ieºit înaintea ta cuvânt, ca sã te vestesc de Mine,
Cel ce vin la tine ca sã te fac þara Mea de nuntã, þara strãluci-
rilor sã te fac, aºa cum a profeþit Daniel, proorocul Meu cel
preaiubit ºi cel scump Mie, ºi am venit sã te vestesc cã Îmi
fac în tine împãrãþie a Mea, pãmânt al dreptãþii ºi binecuvân-
tare Mã fac în tine, cã tu eºti þara strãlucirilor, precum scrie
de tine în Scripturi pentru vremea Mea de acum. 

Am venit la tine cuvânt din cer, poporul Meu român.
Am venit sã-þi spãl picioarele, fiule român, ºi sã-þi fie cãlcã-
tura sfântã, cã tu trebuie sã te aºezi înaintea Mea la venirea
Mea cea de apoi, precum scrie în Scripturi, la venirea Mea
cea de acum sã te aºezi înaintea Mea cu credinþã, cã Eu vin
cu putere ºi îþi spulber îndoiala ºi îþi spãl picioarele, ca sã Mã
cunoºti cã Eu sunt cu adevãrat în mijlocul tãu cuvânt de via-
þã veºnicã. Scoalã-te cu înþelepciune înaintea Mea! Amin.
Scoalã-te, cã sunt cuvânt în mijlocul tãu, ºi mereu te sfinþesc,
ºi mereu te binecuvintez ºi te învãþ ºi îþi arãt calea vieþii.
Amin. Scoalã-te ºi fii comoara Mea în mijlocul pãmântului,
cã tu eºti vârful pãmântului, cel dintâi pãmânt care s-a ridicat
din ape. Scoalã-te ca la început, cea dintâi! Scoalã-te, o, þara
strãlucirilor Mele, cã Tatãl Meu Mi te-a promis a Mea când
M-am suit din nou lângã Tatãl. El ªi-a adus aminte de în-
ceput, de începutul tãu, ºi din tine fac din om pe om, cã pentru
aceasta am venit cuvânt la tine. Sunt cu coroniþa ta în mânã.
Scoalã-te ºi Mã primeºte, cã vin la tine. Curând, curând vin.
Amin, amin, amin.

O, e zi de prãznuire pentru serbarea naºterii Mele între
oameni. E vremea de naºtere din nou a lumii, cãci vremea de
acum e vreme de apoi, ºi Eu Îmi aºez la loc pe cele clãtinate
de la locul lor la început. Sãrbãtoarea naºterii Mele este cu cei
credincioºi, cãci cei necredincioºi nu ºtiu ce înseamnã naº-
tere. Tot omul se aratã pe el însuºi în toatã truda lui, în toate
bucuriile lui, ºi oamenii sunt popor al oamenilor, dar tu, po-
porul Meu cel din români, tu, care ai peste tine cuvântul Meu,
tu Mã arãþi oamenilor pe Mine în toatã truda Mea ºi în toate
bucuriile Mele cu tine, ºi eºti popor al Domnului. Mereu, me-
reu te spãl pe picioare, ca sã sfinþeºti cu pasul tãu pãmântul ºi
cerul, cãci oamenii bisericii nu ºtiu ce înseamnã cerul pe pã-
mânt. Bisericã este locul în care Eu stau, ºi este cerul Meu pe
pãmânt. Poporul cel credincios ºi cel sfânt, acela este biserica
Mea ºi cerul Meu cel de pe pãmânt. Oamenii din biserica
lumii sunt oameni deºtepþi, cã au citit în învãþãtura Mea ºi ºtiu
aceºtia ce vreau Eu, dar Eu vreau fii deºtepþi, nu oameni deº-
tepþi, cãci fiii ascultã pe Tatãl ºi Îl primesc pe Tatãl ºi Îi cu-
nosc glasul, ºi se deschid ca sã intre Tatãl ºi Fiul ºi Duhul
Sfânt în bisericã ºi s-o întãreascã ºi s-o sfinþeascã. Eu sunt
Cuvântul Tatãlui Savaot, ºi fericit este cel ce crede cã Eu sunt
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Cel ce grãiesc prin acest cuvânt, cuvântul Meu cel de azi, cãci
vremea de azi e vreme de apoi. 

Vin din cer pe pãmânt ca sã întãresc credinþa ta, po-
porul Meu român, ºi sã te gãtesc pentru naºterea din nou a
lumii ºi s-o lucrez cu tine peste lume, cãci numele tãu stã alã-
turi de numele Meu ºi te vesteºte pe tine ºi pe Mine pânã la
toate marginile cerurilor. Amin. Eu sunt Cel ce te vestesc, Eu
sunt Cel ce stau deasupra ta cu coroana ta, cãci tu eºti cea
iubitã, ºi vei fi. Amin. ªi voi face din tine pãmânt al dreptãþii.
Amin. ªi voi face din tine început nou. Amin. ªi am ºi fãcut.
Amin, amin, amin. Eu sunt Cel ce ºed pe tron ºi zic: «Noi le
fac pe toate», ºi apoi zic: «Fãcutu-s-a!», cãci Eu sunt Alfa ºi
Omega, ºi le încep, ºi le sfârºesc de împlinit pe toate cele
rostite de gura Mea. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea Mea cu cei credin-
cioºi, sãrbãtoarea naºterii Mele între oameni. Binecuvântatã
sã fie sãrbãtoarea cuvântului Meu cu cei credincioºi, sãrbã-
toarea naºterii cuvântului Meu între oameni. Binecuvân-
tatã sã fie ieslea cuvântului Meu pe care Eu Însumi Mi-am
pregãtit-o între oameni ca sã Mã nasc în ea cuvânt peste pã-
mânt, cãci biserica este din fii, nu din pietre, nu din ziduri, ci
din fii unºi de Dumnezeu, ºi prin ei sunt cu cei credincioºi, ºi
prin ei Mã împart cuvânt peste toate noroadele de pe pãmânt.
Amin. 

Mama Mea Fecioara se bucurã lângã Mine de bucuria
Mea cu cei credincioºi, de sãrbãtoarea Mea ºi a ei ºi a inimi-
lor cele pline de credinþã, care sfinþesc cu pasul lor pãmântul
ºi cerul Meu cel de pe pãmânt. Amin, amin, amin.

Mergi, Ierusalime, mergi, poporul Meu, cã Eu merg
înaintea ta ºi vin, cã vremea e sã vin. Amin, amin, amin.
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Soborul Maicii Domnului 

Numai cei nãscuþi de sus sunt fiii cerului pe pãmânt. Un pas în-
seamnã calea omului spre cer. Femeia neduhovniceascã este slãbire
pentru sfinþi, iar cea duhovniceascã lucreazã întocmai cu apostolii. 

AAAA min, amin zic vouã, celor credincioºi ºi sfinþi ai
poporului Meu cel nou: veni-va vremea, dar a ºi

venit, sã sãrbãtoreascã cerul pe pãmânt cu oamenii, cerul îm-
preunã cu pãmântul. Amin. 

Dar ce este poporul Meu cel nou? Numai cel ce este
nou poate fi popor al Domnului, cãci scris este: «Cele vechi
trec cu trosnet». Ferice celor ce aud cuvântul Meu ºi se scoalã
ca sã se facã fii ai Mei în poporul Meu, în poporul Meu cel
nou, cã numai acela este poporul Meu. Cel ce nu se naºte din
nou, acela este om între oameni, nu este fiu între fiii lui Dum-
nezeu. Dar va zice omul bisericii din lume cã cel ce este bo-
tezat în Hristos, acela este om nou ºi fiu între fiii lui Dumne-
zeu. O, nu este aºa, omule deºtept ºi cunoscãtor al celor de
sus, nu este aºa. Omul nou este cel ce este curat ºi nãscut din
cer, de sus, iar fiii cerului sunt curaþi. Care om botezat în
Hristos prin apã, duh ºi sânge, care din toþi aceºtia botezaþi în
numele Meu Îmi urmeazã Mie aºa cum Mi-au urmat apostolii
ºi sfinþii ºi mucenicii ºi toþi fiii cei curaþi care au urmat Mie
printre fiii oamenilor? Care din cei nepãsãtori de botez ºi de
bisericã ºi de sfinþenie în trup ºi în duh, care din aceºtia sunt
oameni noi ºi popor nou? O, cel ce nu se naºte din nou, ºi
nãscut sã rãmânã apoi, acela rãmâne om între oameni, ºi nu
fiu între fiii lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt altfel; sunt
cei ce nici sã moarã nu mai pot, cã sunt fiii vieþii, dupã cum
scrie despre aceºtia în Scripturi. Curând, curând, ºi tot omul

cel nepãsãtor de viaþa cea veºnicã va vedea pe poporul vieþii
veºnice, cã Eu voi sta în mijlocul lui ºi îl voi strãluci cu mare
strãlucire ºi voi lucra dupã cum este fapta fiecãruia, iar altfel
nu voi lucra. Amin. 

O, poporul Meu cel nou, fiule al Tatãlui! O, fiule copi-
laº, Eu sunt Cel ce te-am nãscut; Eu, Cel ce M-am nãscut
pânã sã fie veacurile; Eu, Cel nãscut din Tatãl; Eu, Cel nãscut
cu trup de om muritor ca sã-l fac pe om nemuritor prin moar-
tea ºi prin învierea Mea. Eu sunt Cel ce în vremea de azi te-am
nãscut, ºi eºti fiul Meu, iar Eu sunt Fiul Tatãlui, ºi prin Mine
ºi tu eºti fiul Tatãlui. O, poporul Meu cel nou, sãrbãtoreºte ce-
rul pe pãmânt cu tine. E cerul strâns în jurul tãu ºi petrece cu
tine petrecere sfântã pentru Mine, Cel nãscut din mamã
Fecioarã, ºi pentru ea. Sfinþii ºi îngerii, scaunele ºi domniile
ºi puterile ºi stãpâniile cereºti, arhanghelii ºi serafimii ºi he-
ruvimii ºi toate cele din cer ºi toþi cei din cer sunt strânºi în
jurul tãu, iar pe scaunul slavei cereºti e mama Mea, serbatã în
serbare cereascã în cer ºi pe pãmânt cu tine, noul Meu popor
Israel, cã frumos e acest nume în cer ºi pe pãmânt. O, popor
scump lui Dumnezeu, e cerul strâns în jurul tãu, e cu tine pe
pãmânt pentru sãrbãtoarea mamei Mele, ºi din gura ei curge
cuvântul ei pentru tine, cã ea te are azi lângã ea ºi te aratã
celor din cer, ºi de pe buzele ei se nasc cuvinte care vin din
Mine pentru tine, cel mângâiat de cerul sfânt.

O, mamã dulce, tu, cea care M-ai nãscut Om între
oameni! Eu, Cel nestricãcios ºi veºnic, am coborât în tine ºi
te-am fãcut bisericã a Mea, cort al Meu, locaº al slavei Mele
ºi Nãscãtoare de Dumnezeu te-am fãcut. Când Tatãl Mi-a zis
cã voi coborî în tine ca sã Mã fac Om dupã asemãnarea omu-
lui cu trup stricãcios, Eu nu M-am împotrivit Tatãlui, ci, ca un
Fiu plin de iubire pentru Tatãl Meu, am zis: «Tatã, Tu ºtii ce
este de fãcut, iar Eu sunt una cu Tine, Tatã, ºi sunt de o fiinþã
cu Tine ºi de o voinþã cu Tine, Tatã. Voi merge pe pãmânt ºi
Mã voi face Om dupã chipul ºi asemãnarea omului trecãtor
cu trupul, ºi apoi voi veni din nou lângã Tine, dar voi rãmâ-
ne ºi cu ei, cu cei pe care-i voi avea de la Tine pe pãmânt între
oameni. Mã voi întoarce din nou în cer cu mai multã iubire
pentru oameni, cãci pe pãmânt Mã voi îmbrãca în durere
pentru om, ºi în iubire pentru om, fiindcã voi vedea mereu du-
rerea oamenilor ºi dorul lor dupã fericirea cea pierdutã de
om. ªi apoi Tatã, vom lucra cu tot cerul cel din cer ºi cel de
pe pãmânt ºi vom împlini lucrarea de cer nou ºi de pãmânt
nou, aºa cum a fost cuvântul proorocilor Scripturilor cereºti
pe pãmânt, ºi vom aºeza pe omul cel rãscumpãrat la locul
sãu, care a fost fãcut de Noi pentru el, Tatã, ºi apoi vom intra
în odihna cea aºteptatã de ºapte veacuri, cãci neascultarea
omului a tras peste Noi greutatea durerii veacurilor lui, cãci
omul a lungit mereu durerea Noastrã, Tatã». 

O, mamã a Mea, aºa I-am spus Eu Tatãlui Meu când El
Mi-a zis cã voi coborî în tine ºi din tine între oameni, Om
coborât din cer pe pãmânt. Dacã n-aº fi luat trup ca al omului,
oamenii nici atât n-ar fi crezut cã sunt venit din cer de la
Tatãl, cãci oamenii cugetã omeneºte, nu duhovniceºte, ºi oa-
menii au nevoie de naºtere din nou, mamã. 

– OOOO,dulcele meu Fiu, Tu eºti tiparul omului cel
nou, cel nãscut din om, dar om nou, Fiule

scump. Tu eºti de neam împãrãtesc, cã eu m-am tras din nea-
mul lui David împãratul, din neamul lui Dumnezeu, Fiule
scump. Mare lucru este sã fie omul de neam mare, de neam
nobil, dar iatã durere pe pãmânt, cãci cel mai mare neam de
pe pãmânt, neamul lui Dumnezeu, neamul lui Israel ºi al lui
David, neamul cel ales dintre neamuri Te-a rãstignit pe Tine,
Fiule de neam împãrãtesc, cã Þie Þi-a promis Tatãl ºi Þi-a
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promis David tronul sãu pe care-l avea de la Tatãl Savaot, ºi
pentru acest tron Te-a rãstignit neamul Tãu, Fiule moºtenitor
al tronului ceresc pe pãmânt. Pentru aceasta ai spus Tu cã
oamenii se vor stãpâni peste pãmânt, ba ºi peste cer se vor a
fi stãpâni, cã iatã ce este pe pãmânt. Oamenii care-ºi zic cã
sunt poporul Tãu, aceia sunt oamenii bisericii lumii, ºi nimeni
pe pãmânt nu mai are de unde sã vadã ºi de unde sã ºtie care
este tronul Tãu cel de pe pãmânt, Fiule Împãrat, Cel ce le ºtii
ºi le cuprinzi pe toate cele de mai înainte de veacuri ºi pânã
dupã toate veacurile, cãci aceasta înseamnã Împãrat; Împãrat
atotºtiutor peste cele de sub stãpânirea Lui. 

Mã uit, Fiule scump, ca sã vãd veacurile, mã uit cu
Tine, nu fãrã Tine, cãci Tu eºti ochiul meu, Tu eºti ochiul ce-
lor ce vãd. Mã uit ºi vãd oameni vii ºi oameni morþi, care-ºi
zic ºi care ºi-au zis împãraþi, ºi ºi-au zis regi, ºi ºi-au zis stã-
pâni peste pãmânt ºi peste cer, Fiule, dar cei neputincioºi nu
pot fi împãraþi, ºi ei nu ºtiu cã nu pot fi. E adevãrat cã omul
poate fi împãrat, e adevãrat, dar omul nu ºtie cum este acest
adevãr. Adam, omul cel fãcut de Tine dupã tiparul Tãu, Fiule,
a fost apoi împãrat peste toate cele fãcute de Tine pentru el,
dar când s-a ascuns de Fãcãtorul sãu, de Binefãcãtorul sãu, el
a încetat a mai fi, ºi n-a mai fost, cãci cel ce este, acela numai
în Dumnezeu este, iar cel fãrã Dumnezeu nu mai este. Numai
cel ce este poate fi împãrat, dar oamenii nu ºtiu ce înseamnã
om-împãrat. Scaunul de împãrat este scaun de împãrat în toa-
tã vremea împãratului, ºi altfel nu este scaun, iar dacã împã-
ratul moare ºi nu mai are viaþã, nici scaun de împãrat nu mai
este. Dacã neamul cel de sub cer ºi-a omorât Împãratul,
atunci nici scaunul Lui nu mai este, precum nici El nu mai
este. Dacã omul cel împãrat Îl omoarã pe Fãcãtorul sãu, acela
nu mai este, cãci cel fãrã Dumnezeu nu mai este, dar Împãra-
tul este pururi ºi este Cel ce este. Adam a fost singurul împã-
rat, dar când s-a ascuns de Tine, Fiule al Tatãlui ºi Fãcãtorule
al omului cel dintâi, atunci Adam a încetat sã mai fie, ºi prin
el au încetat toþi ºi toate fiinþele vii ºi toate ale lumii care a
fost fãcutã pentru om. Dar mila Tatãlui a fost mare, ºi Te-a
coborât Tatãl în mine, ºi din mine Tu Te-ai coborât între oa-
meni, ºi dintre oameni Te-ai coborât, cã eu am fost între oa-
meni ca o scarã de coborâre a Ta din cer pe pãmânt. Un singur
pas ai fãcut din cer pânã pe pãmânt: din Tatãl în mine, ºi din
mine pe pãmânt, dar omul, Fiule, cu greu mai ajunge ca sã fie
cu Tine. Tu Te-ai fãcut o cale atât de uºoarã pentru omul care
voieºte sã fie în cer, ºi cu cerul pe pãmânt, ºi cu Tine, Fiule,
pe pãmânt ºi în cer. O, Tu eºti calea, ºi nu eºti ascuns, dar ni-
meni nu-Þi mai vede calea ºi nimeni nu Te mai vede, Fiule
veºnic, cãci cei ce vãd au ochiul Tãu, ºi Tu eºti ochiul celor
ce vãd. 

Un singur pas trebuie sã facã omul pânã în cer: din el
în Tine, ºi din Tine în cer, aºa cum ai fãcut Tu pasul spre omul
cel ascuns, cãci cel cãzut este cel ascuns, iar cel ascuns este
cel cãzut. Tu eºti Omul Cel coborât din cer ºi eºti pârga cea
pentru naºterea omului cel nou, cãci scris este: «nimeni nu s-a
suit în cer decât Cel ce S-a coborât din cer ca sã-l suie pe om
la cer» ºi sã se împlineascã, Fiule, cuvântul Tãu pe care l-ai
spus, cã «cel ce nu se naºte de sus, nu poate intra în îm-
pãrãþia cerurilor». Tu ai venit de sus, din cer, ca sã se poatã
naºte omul din Tine, ºi ce smerit ai grãit celui ce i-ai spus:
«Cine nu se naºte de sus, nu poate fi de sus». Tu erai Cel de
sus venit, ca sã aibã oamenii cerul aproape de ei ºi sã se nascã
de sus, din cer, din Tine, Fiule ceresc, Fiule nãscut din cer pe
pãmânt. 

E sãrbãtoarea naºterii Tale în mijlocul poporului Tãu ºi
e sãrbãtoarea slavei mele, cãci mã slãveºte cerul tot, ca pe cea

care a nãscut pe Dumnezeu între oameni, dupã cuvântul proo-
rocilor cerului. O, Fiule ceresc, nãscut din mine, Tu ai luat pã-
mânt în mâini dupã ce ai fãcut cerul ºi pãmântul, ºi Te-ai uitat
la Tine ºi ai fãcut chipul Tãu din pãmânt ºi i-ai dat asemã-
narea Ta, ºi apoi i-ai dat ºi duh din Duhul Tãu, ºi din chipul
cel fãcut de Tine din pãmânt ai fãcut fiinþã vie, suflând duh
din Duhul Tãu peste el ºi în el, ºi l-ai numit om dupã chipul
ºi asemãnarea Ta, ºi dupã aceea ai luat o mânã de carne din
trupul cel îndumnezeit de Tine cu duh ºi cu suflare de viaþã,
ºi ai fãcut-o pe femeie ca sã fie de ajutor omului, ºi din nea-
mul femeilor m-ai luat pe mine ca sã-Þi fiu de ajutor acum
când Te-ai coborât la oameni ca sã-i sui înapoi la cer, cãci
omul este lucrarea Ta cea dintru început. Cine înþelege ce este
acel cuvânt al Tãu când ai spus sã faci ajutor omului pe potri-
va lui? Femeia trebuia sã ajute pe om pentru ridicarea omului
înapoi în cer, în Eden, în împãrãþia lui Dumnezeu, la plinirea
vremii împãrãþiei lui Dumnezeu, iar eu, Fiule scump, am
împlinit acel cuvânt al Tãu ºi Þi-am fost Þie ajutor pe potrivã
pentru salvarea omului pierdut din împãrãþia Ta, din împã-
rãþia lui, ºi sã-i dai înapoi împãrãþia ºi sã fie împãrat, ºi sã fie,
cãci împãrat este cel ce este. 

Adam a pus nume la toate vieþuitoarele cu suflare de
viaþã în ele, dar n-a gãsit dintre ele ajutor pe potriva lui, cãci
mai apoi, omul cel ieºit din om punea înaintea Ta animale
spre jertfã de împãcare, dar omul nu s-a sculat din cãdere,
cãci nu era pe potriva lui acest ajutor prin animalele jertfite,
ºi a venit ajutorul prin femeie, aºa cum a fost cuvântul Tãu,
Fiule, Dumnezeule ºi Cuvântule, Tu, Care lucrezi la sfârºit ca
ºi la început. ªi ai venit Tu, simbolul omului cel nou, Cel în
cer nãscut ºi din cer nãscut prin Fecioarã. Ai venit, Fiule ºi
Mire al meu, ºi ai lãsat pe Tatãl Tãu ºi Te-ai unit cu mine ºi
ai fost în trupul meu. Un trup cu mine Te-ai fãcut, ca sã ieºi
apoi pârgã nouã ºi începãturã a omului nou, om nãscut, nu om
fãcut, ca sã-i rãscumperi pe cei nãscuþi, nãscuþi din oamenii
cei doi, din Adam ºi din femeia sa, ºi sã ajungi cu omul pânã
la lucrarea Ta cea dintâi peste care îl pusesei împãrat pe om. 

Lucrarea Ta este mare ºi lungã, Fiule, ca ºi rãbdarea Ta.
O, de ar fi omul ochi ºi urechi în jurul lucrãrii Tale de mân-
tuire a omului! Eu am fost ajutorul Tãu, ºi ajutorul omului cã-
zut, al omului cel ascuns, Fiule, Cel ce eºti de o fiinþã cu Ta-
tãl. Dacã omul a cãzut ajutat de femeie în cãderea sa, eu am
fost cea care am ajutat omul sã se întoarcã la vremea cea de
dinaintea cãderii lui, la Fiul meu sã se întoarcã omul. Eu am
dat oamenilor pe Fiul meu, cãci Dumnezeu este Fiul meu,
pentru cã eu L-am nãscut la porunca Tatãlui Savaot, ca sã se
împlineascã Scriptura care spune cã femeia a fost fãcutã ca sã
fie de ajutor omului. Dacã neamul femeilor a tras pe om la pã-
cat ºi la moarte ºi la cãdere din Dumnezeu, dacã neamul fe-
meilor nu poate face viaþã veºnicã pentru om, eu m-am ridicat
deasupra acestui neam ºi l-am sfinþit pe om în trupul meu, la
porunca Tatãlui Savaot. 

Lucrurile rele trebuiesc scoase la ivealã ca sã fie vãzute
de unde sunt, de când sunt, de ce sunt, ºi numai apoi trebuie
lucrat împotriva lor. Altfel, se merge în gol, ºi rãul nu moare,
ºi moare binele. 

ªi acum, ascultaþi, fii ai Domnului, ºi voi, fii ai oame-
nilor! O femeie care nu este duhovniceascã nu poate fi decât
smintealã ºi slãbire pentru cei sfinþi prin însuºi trupul ei de
femeie, cãci femeia are trupul ei prin femeia cea de la în-
ceput. Scris este în cartea proorocului Isaia cã femeia e izvo-
rul mândriei ºi are umblãturã þanþoºã ºi are ispitã în privirea
ei cea galeºã ºi calcã alintat, ºi din pricina trupului ei cad
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oamenii sub aceastã putere a ei, cãci femeia a stricat statura
omului cel fãcut de Dumnezeu.

Ce este femeia neduhovniceascã? Este aceea care nu lu-
creazã cele duhovniceºti, ºi dacã nu le lucreazã pe acestea, ea
are în ea duh de slãbiciune, de la lipsa lucrului duhovnicesc.
Eu la aceste femei le spun sã stea cu privirea în jos ºi sã-ºi
dãruiascã lucrul lor cel cu fricã ºi cu sfialã fãcut pentru cei
sfinþi. Când o femeie se plânge unui bãrbat cu cele ale firii ei,
ea îi moaie sufletul lui spre ea, ºi aceasta nu este bine, ci este
rãu. Dacã o femeie se plânge cu cele pentru mântuirea ei,
atunci este altfel, este smeritã ºi demnã lui Dumnezeu ºi omu-
lui lui Dumnezeu ºi se îndumnezeiesc unul de la altul, dar
aceasta este mare mirare sã mai vezi pe pãmânt. E mare lucra-
re sã fie femeia duhovniceascã. Aceea are Duhul lui Dumne-
zeu cu ea, ºi are darul lui Dumnezeu peste ea, ºi este menitã
pentru lucrul cel dumnezeiesc, aºa cum am fost eu, mama Fiu-
lui lui Dumnezeu. O femeie creºtinã, dacã ºi ea face ca feme-
ia cea trupeascã ºi îºi plânge cele ale firii ei, ale neputinþei ei
unui bãrbat sfânt, dacã foloseºte chiar ºi smerenia, chiar ºi
umilinþa când îºi plânge cele ale firii ei, aceea îl trage la firea
ei cea slabã pe cel sfânt, îl trage la milã ºi îl slãbeºte pe cel
sfânt. 

Tu, femeie creºtinã, nu slãbi prin cele ale firii tale tru-
peºti, ci îmbracã-te cu cele curate. Iar tu, femeie creºtinã a po-
porului cel nou, dacã nu eºti decât pe potriva celor pãmân-
teºti, slujeºte cu supunere ºi cu mulþumire acolo unde þi se
potriveºte staturii tale trupeºti ºi sufleteºti, ºi mântuieºte-te
prin smerenie ºi prin mulþumire cu cele pe care le ai, ºi prin
cuminþenie de fire ºi de minte. Dacã nu eºti de folos duhov-
niceºte, dacã nu eºti pusã de cei duhovniceºti la lucrul celor
duhovniceºti din pricina mãsurii staturii tale fireºti ºi sufle-
teºti, tu sã stai mulþumitã ºi liniºtitã ºi smeritã, aºteptând pe
Hristos, Fiul meu. În adunarea cea frãþeascã fii atentã la cele
ce vin din cer, fii cu credinþã, fii cu atenþie, ca sã te dãruieºti
Fiului meu cu inima ºi cu mintea ºi cu sufletul tãu, ºi altfel sã
nu faci, ca sã nu aþâþi spre tine pe cei sfinþi, ca sã nu-i slãbeºti
prin firea ta pe cei sfinþi, iar dacã tu nu eºti în mulþumire prin
acest sfat, atunci tu nu cauþi ale lui Hristos. 

Voi, fiilor apostoli ai poporului cel nou al Fiului meu,
nu vã opriþi, nu poposiþi în sfatul cel slab cu firea ºi cu inima,
în vorbirea cu femei, ca sã nu le daþi de lucru la duhul slãbi-
ciunii lor, cãci femeia care nu are lucrul cel duhovnicesc spre
lucrare în ogorul Domnului, aceea este vas slab, care împrãº-
tie slãbire prin însuºi trupul ei pe care-l are prin femeia cea de
la început, care n-a lucrat pentru ajutorul omului cãzut. Omul
cel cãzut nu ºtie ce înseamnã sculare din cãdere, iar voi tre-
buie sã fiþi cu luare-aminte pentru ridicarea omului cel cãzut.
Fiul meu a luat chipul ºi asemãnarea omului cãzut, ca sã-l
câºtige de partea Lui pe cel cãzut din cer, iar voi, fiilor apos-
toli ai poporului cel nou al Fiului meu, luaþi mereu chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu în voi, ca sã fie Dumnezeu câºti-
gat de partea celor ce se vor ridica din cãdere. Fiþi asemenea
îngerilor, dar fiþi mari cu înþelepciunea, cã o parte din îngeri
au cãzut din cer, iar voi fiþi asemenea celor care au rãmas în
cer la îndemnul îngerului care a strigat peste cetele îngereºti:
«Sã stãm bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte la Dumnezeu!».
Amin. Fiþi plini de viaþã veºnicã ºi învãþaþi de la mine ºi de la
apostoli ºi de la sfinþi sã daþi viaþã veºnicã la cei ce nu o au,
cãci fiecare suflet îndumnezeit de voi, va fi numãrat vouã
pentru plata slavei care vine peste voi. 

Voi, fiice duhovniceºti ale poporului cel nou al Fiului
meu, fiþi asemenea cu apostolii, nu fiþi asemenea femeilor.
Fiþi ca bãrbaþii apostoli, ca sã fiþi apostoli. Fiþi de ajutor mân-

tuirii neamului omenesc, aºa cum am fost eu ºi toate femeile
sfinte care au lucrat apostolia cuvântului Fiului meu, aºa cum
a fost Verginica, trâmbiþa cuvântului Fiului meu, iar duhul
dreptãþii sã se nascã din voi peste oameni ca ºi duhul curãþe-
niei de duh ºi de trup, care va sã se aºeze peste oameni prin
poporul cel nou al Fiului meu, Care vine, vine curând, dar a
ºi venit, ºi lumea nu L-a cunoscut ºi lumea nu-L cunoaºte, dar
voi Îl cunoaºteþi ºi L-aþi ºi vãzut, pentru cã El este în voi ºi
este Fiul meu. Amin.

– OO,mamã, o, mamã, o, mamã Fecioarã, e mare
ºi e dulce sãrbãtoarea soborului tãu cu

sfinþii, sãrbãtoarea cuvântului tãu cu poporul cel ceresc de pe
pãmânt. O, ºi lumea nu-l cunoaºte, mamã, pe poporul Meu
cel nou. Lumea mãnâncã ºi bea, se însoarã ºi se mãritã ºi îºi
petrece viaþa ei ºi nu se uitã la poporul Meu ca sã-l urmeze pe
drumul lui cu Mine. 

O, mamã Fecioarã, acum douã mii de ani Mã strângeai
în braþe prunc, iar acum, la vremea cea de apoi, Mã împarþi
cuvânt la toþi cei credincioºi care ºtiu de Mine cã Mã fac
cuvânt din cer peste pãmânt, ºi la toþi cei care vor auzi ºi Mã
vor lua sã Mã aibã de viaþã veºnicã pentru ei. Eu, Cel de o
fiinþã cu Tatãl, Mã împart cuvânt oamenilor. Eu, Cel nãscut
din Fecioarã, Mã împart cuvânt de iubire ºi de viaþã veºnicã
pentru oameni. Eu, Cel nãscut cuvânt acum, în vremea de
apoi, în mijlocul neamului românilor, Mã rup în zeci de mii
de laturi ºi merg cuvânt pânã la toate marginile cerului ca sã
Mã vestesc Împãrat peste cer ºi peste pãmânt, cãci Împãrat
este Cel ce este, Cel ce Se naºte ºi nu moare, ci trãieºte ºi bi-
ruieºte moartea. Amin. Eu sunt Cel ce biruiesc moartea ta,
omule, dacã vei iubi viaþa. Mama Mea Fecioara a fost de viþã
împãrãteascã ºi regeascã, dar ea ºi Fiul ei au fost sãraci între
oameni, ºi oamenii nu ºtiu ce înseamnã împãrat sau stãpân.
Cel ce nu se smereºte pe sine înaintea tuturor oamenilor, ace-
la nu poate stãpâni peste nimeni dintre fiii oamenilor, cãci nu
prin avuþii ºi nu prin bunãtãþi pãmânteºti stãpânesc cei stãpâni
peste oameni. De cel smerit omul se apropie fãrã teamã, dar
de cel tare prin tãria lui omul se teme, cãci oamenii sunt ne-
putincioºi, ºi de aceea cautã mãrire, ºi nãdãjduiesc în ea cei
fãrã de nici o nãdejde. 

O, s-a umplut cupa milei Mele pentru oameni, cãci
oamenii sunt neputincioºi. Mã las peste pãmânt cuvânt de nã-
dejde, ºi nu vor fi ruºinaþi cei ce nãdãjduiesc în fãgãduinþele
Mele, cãci Eu am împlinit tot ce am fãgãduit omului. Curând,
curând dau vãlul în lãturi ºi vin pentru cei credincioºi, ºi apoi
vin pentru cei necredincioºi, ºi apoi începutul vine sã fie cu
vremea cea de apoi, iar vremea cea de apoi merge ca sã fie cu
începutul, cãci Eu sunt Alfa ºi Omega, ºi prin Mine se uneºte
cerul cu pãmântul în lucrare de Ierusalim nou, de început nou,
de cer nou ºi de pãmânt nou, dupã cum Eu am fãgãduit.
Amin, amin, amin. 

26 decembrie 1997/8 ianuarie 1998

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Statura cea întreagã în Hristos dovedeºte pe cei ce sunt ai Lui.
Hrana proaspãtã din cer ºi nu de pe pãmânt. Timpul înºelãciunilor 

s-a sfârºit. 

FF iilor de la iesle, vin iar cuvânt peste poporul Meu
cel nou. Intru iar în cartea Mea cea de azi, ºi apoi

merg cu cartea ºi cu voi, mergem la poporul cel hrãnit din cer,
mergem sã-l învãþãm ºi iar sã-l învãþãm sã-ºi aºeze fãptura,
mergem sã-l învãþãm sã-ºi mãsoare fãptura, sã-ºi pãstreze
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fãptura, ºi apoi sã ºi-o semene peste toþi cei care se uitã la
acest popor. 

O, Ierusalime, popor nou, popor crescut cu mana cu-
vântului Meu! Oricât de mult aº sãrbãtori sãrbãtoarea venirii
Mele la tine, Eu tot flãmând sunt de tine. Mã uit mereu la tine
ºi mereu îþi mãsor fãptura ca sã ºtiu cum ºi cu ce sã lucrez
peste fãptura ta. O, Ierusalime, se uitã lumea la tine, dar lu-
mea nu te iubeºte aºa cum te iubesc Eu, ºi lumea îþi cautã vinã
dacã vede vinã la tine. Îþi caut ºi Eu vina ta, dar nu ca lumea.
Eu þi-o caut ca sã te scot de sub ea ºi ca sã ies ºi Eu apoi de
sub vina ta, cã lumea apasã pe Mine dacã tu ai vinã. O, dacã
tu ai face greºale înaintea lumii, lumea ar zice cã ºi Eu sunt
ca tine, cã ea este deprinsã cu ceea ce vede ºi atât. Dar tu,
popor al slavei Mele pe pãmânt nu trebuie sã fii cu fãptura
ºtirbitã, cã dacã ai fi aºa, M-ai ºtirbi pe Mine, Cel ce Mã zbat
sã fiu cu fãptura Mea în tine ca sã pot Eu prin tine sã cresc ºi
în fiii oamenilor, care se uitã la Mine prin tine, cã prin tine se
vor ridica fiii oamenilor, prin fãptura ta cea întreagã înaintea
Mea ºi înaintea lumii, tatã. Iar când fãptura ta se va pãstra
mereu întreagã, atunci saþul Meu se va umple, ºi Eu nu voi
mai fi flãmând dupã tine. Amin.

Fiilor de la iesle, faceþi ochii mari, mari cât ai Mei, ºi
Eu voi privi cu ochiul Meu prin ochii voºtri, ºi voi veþi privi
cu ochii voºtri prin ochiul Meu, ca sã avem grijã de fãptura
poporului sfânt, iar poporul sfânt sã înveþe sã aibã grijã de
fãptura voastrã cea întreagã înaintea lor ºi înaintea Mea.
Amin. Mã las peste voi cu înþelepciunea Mea ºi Mã las cu lu-
crarea Duhului Sfânt prin voi, ca sã lucrãm cu lucru mereu
nou de deasupra ºi de lângã ºi din mijlocul poporului sfânt, cã
Eu Îmi pregãtesc poporul cel credincios pentru cele vãzute
ale venirii Mele a doua oarã pe pãmânt. Eu nu vã las în neca-
zuri care dau sã îngreuieze mersul ºi lucrul cel pentru pre-
gãtirea slavei Mele. Eu vã voi ajuta mereu în toate lipsurile ºi
neputinþele pe care voi le duceþi în lucrul Meu cu voi, cã mulþi
vor fi sã se pregãteascã cu statura lor cea pentru Mine, cu hãi-
nuþa lor cea pentru venirea slavei Mele, dar pentru aceasta voi
trebuie sã trudiþi, fiilor, trebuie sã vã jertfiþi timpul ºi odihna
ºi adunãtura cea pentru toate zilele ºi sã rupeþi din ea ºi s-o
puneþi pentru propãºirea lucrului Meu cel nou peste pãmânt.
Eu sunt Cel ce veghez pentru tot ºi pentru toate câte sunt de
fãcut ºi de împlinit pentru viaþa oamenilor credincioºi, care
vor vedea ºi vor lua calea Mea pentru ei, cãci calea Mea, voi
sunteþi pe pãmânt. Aºezaþi-vã cale a Mea pentru oamenii care
cautã pe Dumnezeu ºi viaþa cu Dumnezeu ºi mângâierea vie-
þii lor prin Dumnezeu. Eu vã învãþ pe voi, ºi oamenii iau în-
vãþãturã peste ei din învãþãtura Mea de peste voi, ºi oamenii
se uitã la voi ºi învaþã ºi îºi privesc faþa în voi ºi se gãtesc ca
voi, ca sã se aºeze înaintea Mea cu inima, cu cugetul, cu su-
fletul ºi cu fapta vieþii lor. Cuvântul Meu va strânge pentru
sine pe toþi cei aleºi, iar cei aleºi vor veni ca sã se arate ºi sã
le dau plata vieþii lor ºi a faptelor vieþii lor, cãci cei aleºi sunt
cei care ºi-au pus viaþa în trãire curatã ºi sfântã prin credinþa
lor cea deplinã. Amin. 

Mulþi se strãduiesc în trãire frumoasã, în inimã frumoa-
sã, dar mulþi din aceºtia n-au calea cea adevãratã sub picioa-
rele lor, cã nu se poate sã fie mai mulþi dumnezei, ºi aceºtia
nu ºtiu cum sã-L ia pe Dumnezeu ºi de unde sã-L ia ºi cum
sã-L trãiascã deplin. Mulþi se hrãnesc prin oameni, dar omul
este neputincios. Eu sunt Cel ce pot hrãni pe om, cã bine este
sã mãnânce omul din cer, nu de pe pãmânt, ºi de aceea vin din
cer cu sãrbãtoare mereu vie, mereu proaspãtã, ºi sãrbãtoresc
cu tine sãrbãtoarea venirii Mele la tine, preaiubitul Meu po-

por. Ai nevoie de hranã mereu caldã, poporul Meu, ºi oameni
mulþi au nevoie de hranã, fiule. Nu mai este hranã pe pãmânt,
nu mai este. Nici un om nu mai este ca sã împartã hrana cea
adevãratã, cãci pentru hrana cea adevãratã trebuie om curat ºi
sfânt ca ºi hrana, ºi iatã, din aceastã pricinã nu mai este hranã
pe pãmânt, ºi de aceea Mi-am fãcut loc curat ºi om curat ºi
popor curat, ca sã aibã cale spre oameni hrana Mea, hrana cea
din cer, cã pe pãmânt s-a stricat toatã hrana, s-a amestecat
hrana Mea cu hrana omului, cã omul s-a voit lângã Mine ºi
s-a voit mai mare ºi mai deºtept ca Mine ºi mai liber ca Mine. 

O, M-am sãturat de vorbirea omului cea despre Dum-
nezeu. Nu mai am loc de om. Omului nu-i place sã vorbesc
Eu. Lui îi place sã vorbeascã el despre Mine, ºi Eu sã stau cu-
minte în pãtrãþica pe care Mi-a fãcut-o el. M-am sãturat sã fiu
vorbit de oameni care nu ating nici cu vârful degetelor calea
Mea. Oamenii sunt neputincioºi, ºi ei uitã cã n-au putere. Eu
sunt Cel ce pot, Eu ºi nu omul. Sã Mã lase omul pe Mine, cã
el este neputincios, din lipsa hranei. Eu sunt Cel ce am grãit
mereu cuvântul Meu peste pãmânt ºi prin prooroci, ºi Eu În-
sumi sunt Cel ce grãiesc ºi azi, cãci scris este: «Voi fi cu cei
buni ºi sfinþi pânã la sfârºitul timpului omului». S-a sfârºit
timpul omului ºi vin Eu, Cel fãrã de timp, ca sã-l fac ºi pe om
veºnic ºi fãrã de timp, cã timpul este fãcut de om, nu de Mine.
Timpul s-a aºezat ca un vãl peste veºnicie ºi înºealã pe om,
dar Eu vin ºi voi face timpul sul. Amin. ªi l-am ºi fãcut.
Amin. Dar oamenii care iubesc timpul nu ºtiu ce-am fãcut Eu
pentru cei credincioºi fãgãduinþelor Mele. 

Fiilor de la iesle, sã ne grãbim, tatã, sã dãm vãlul în lã-
turi ºi sã ieºim la luminã cu cele veºnice, cã Eu niciodatã n-am
rostit minciunã aºa cum rosteºte omul cel neputincios. 

Fiilor copilaºi, am venit la voi cu mucenicii cerului.
Lumea are ºi ea mucenicii ei ºi ºi-i cântã ºi ºi-i pomeneºte, iar
Eu, Domnul, am mucenicii Mei, mucenici ai cerului, ºi cerul
îi cântã ºi îi pomeneºte ºi îi sãrbãtoreºte. Mucenicul ªtefan,
întâiul mucenic al numelui Meu, a fãcut coroanã de mucenici
în jurul lui ºi a venit cu Mine la praznicul cuvântului Meu cel
pentru naºterea din nou a lumii, praznicul Meu în mijlocul
tãu, poporul Meu cel nou. 

E sãrbãtoare mereu în tine, Ierusalime. Se uneºte cerul
cu pãmântul în mijlocul tãu. Vine Domnul la tine cu sfinþii.
Dau sfinþii sã se mãsoare cu tine. Mãsoarã-þi mereu fãptura,
iubitul Meu popor, ºi fii mereu pe potriva Mea pentru ca sã-Mi
fii de ajutor pentru mântuirea neamului omenesc, Ierusa-
lime nou. Cuvântul Meu cel din Scripturi aºa mãrturiseºte:
«Noi le fac pe toate. Amin». Tu, poporul Meu cel nou, eºti
Ierusalim nou, cãci Eu pe toate le numesc noi ºi le fac noi
pentru veacul cel nou ºi veºnic nou. Stai mereu pe mãsura
Mea, pe potriva Mea, stai mereu la mãsurat, stai mereu la lu-
minã ºi lumineazã-te luminând, poporul Meu, cãci în mijlocul
tãu vin mereu cu fiii ieslei Mele, ºi le pun în mânã vas de
mãsurat, mãsurã de mãsurat fãptura ta, ca sã te pãstrez mereu
pe potriva Mea, Ierusalime nou, mereu dupã chipul ºi asemã-
narea Mea. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 1997/9 ianuarie 1998

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare

Împlinirea cuvântului se cere pentru toþi la fel. Duhul Sfânt
prooroceºte ºi lucreazã îndumnezeirea omului. 

PP oporul Meu, poporul Meu, sã nu te rãceºti de
Mine, poporul Meu! Vin sã-þi þin de cald ºi de

mângâiere ca sã nu te rãceºti de Dumnezeu. Amin.
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Poporul Meu, uitã-te în urmã, cã multe cuvinte am pus
peste tine. Uitã-te, fiule, ºi îþi vezi faþa în oglinda cuvântului
Meu, ºi vezi dacã ai împlinit bine ºi la vreme cuvântul vieþii.
Te-am învãþat mereu, mereu. Nu cumva sã te înveþi cu Mine
ºi sã te rãceºti de Mine, ºi cautã sã fii mereu spre mângâierea
Mea, ca mireasa cu mirele, fiule. Fii atent sã nu se rãceascã
dragostea ta, cã Eu sunt dragostea care trage la dragostea ta,
poporul Meu iubit. Vin la tine cu sfinþii, vin sã-þi încãlduresc
dragostea de Mine, cã e greu pe pãmânt. O, dacã tu n-ai îm-
plini mereu cuvântul Meu pe care þi-l aduc cald mereu, ce ai
face tu, fiule, la venirea Mea? Ce ai face dacã nu te-aº gãsi cu
cuvântul Meu pus peste tine ºi împlinit de tine? 

O, Israele fiule, sã nu zici cã se potriveºte celuilalt
cuvântul Meu ca sã nu-l iei sã te mãsori cu el ºi sã te îmbraci
cu el. Cautã la statura ta ºi lucreazã cu cuvântul Meu peste ea,
nu peste altul, fiule. Dacã fiecare cautã la fãptura lui, atunci
iubirea de aproapele va lucra curat ºi cu rod bun, cãci fiecare
lucreazã la viaþa lui, ºi cu ea, la viaþa aproapelui. Iubirea de
aproapele este sã fii tu bine cu Dumnezeu, fiule, ºi sã-l ajuþi
ºi pe aproapele tãu sã fie ca tine. Sã nu-i ceri fratelui tãu.
Cere-þi þie mai întâi. ªi dacã nu-þi ceri, lasã-l pe aproapele tãu
sã-þi cearã ºi sã te ajute sã fii cu Dumnezeu ºi cu aproapele
tãu la ce este bine. Fiule, fiule scump, sã nu fii mofturos, sã
nu fii nesfios, sã nu fii nepãsãtor de pacea Mea din tine, sã nu
fii lipsit de bunã-cuviinþã înaintea aproapelui tãu. Nu-i fru-
mos, fiule, sã faci aºa, cã-l faci pe fratele tãu sã se clatine da-
cã faci aºa. Cautã pacea Mea. Vezi cum am lucrat Eu ºi fã ca
Mine, fiule, cã o pace fãþiºã e o împãcare cu cele rele care au
alungat pacea Mea dintre tine ºi aproapele tãu. 

O, Israele, o, Israele, sã fii popor fãrã de pãcat, cã pe
pãmânt numai pãcate sunt, ºi fiecare pãcat dãuneazã lucrului
de mântuire a neamului omenesc, ºi prin pãcãtuire se luptã
omul împotriva Mea. Fiecare nedreptate adusã omului de cã-
tre om, fiecare rãutate fãcutã omului de cãtre om alungã bi-
necuvântarea lui Dumnezeu de pe pãmânt. 

Oamenii nu ºtiu sã se vindece de rãu. N-au oamenii
vindecãtori printre ei. Oamenii au pace cu cele rele. Oamenii
îºi fac rãu unii altora, ºi pacea dintre oameni este o fãþãrie, o
împãcare cu lucrurile rele, care rãmân pe fãgaºul lor cel
vechi. O aºa pace face parte din lucrurile rele, care se fac dez-
binare între oameni. Oamenii se bucurã de rãul celorlalþi.
Când te bucuri de omul care greºeºte, ca sã nu fie el mai bun
decât tine ºi ca sã fii tu mai mult decât el, atunci pãcatul e în
inima ta. Oamenii n-au vindecãtori printre ei, n-au oameni de
ai lui Dumnezeu printre ei ºi nu-i suferã pe cei deºtepþi care
au pe Dumnezeu, cãci cel deºtept ºi curat cu inima nu este
suferit de omul îngâmfat ºi doritor de mãrire. Moise a dorit ca
tot Israelul sã aibã Duhul lui Dumnezeu, dar cei fãrã dragoste
din Israel s-au rãsculat pentru cei ce prooroceau prin Duhul
Sfânt al iubirii de aproapele. 

O, copilaºi învãþaþi de Dumnezeu, zic vouã: prive-
gheaþi mereu peste voi, nu când ºi când ºi nu oricum, cãci
când duhul rãu este învins de voi, el se depãrteazã, dar nu stã
liniºtit, ºi se duce ºi îºi adunã puterile înºeptit, ºi iarãºi se
apropie. Dar voi, fiþi fãclii aprinse cu Duhul Sfânt, ca sã
ardeþi mereu ºi de peste tot cãile duhului rãu, care se teme de
cei ce vindecã pe oameni de duhul rãu. Amin.

Am coborât din cer pe pãmânt, ºi Mã fac cuvânt în
ieslea naºterii cuvântului Meu. Am venit la tine, poporul
Meu, cu ierarhul Vasile. Acest arhiereu a fost spaimã pentru
duhul rãu, cãci dragostea lui de Dumnezeu ºi de oamenii cei
robiþi era dragoste mare ºi multã. El nu s-a temut pe pãmânt

de cei ce ucid trupul, ºi a fost mare cu inima, ºi a biruit mereu
ºi de peste tot pe duhul rãu, vindecându-i de rãu pe oameni.
El a fost fãclie nebiruitã între cer ºi pãmânt, dar oamenii în-
gâmfaþi n-au putut sã-l voiascã pe sfântul Meu cel drept.
Sfinþii dau sã strice voinþa cea rea a oamenilor, dar oamenii
rãi sunt îngâmfaþi ºi nu ºtiu ce înseamnã mãrirea. Mãrirea
omului este atunci când omul se face cale spre Dumnezeu
pentru aproapele sãu, ºi acela este om dãtãtor de viaþã veº-
nicã, om care Mã dã pe Mine aproapelui sãu.

O, copilaºi învãþaþi de Dumnezeu, o, fiilor, cãutaþi ce
este plãcut Mie ºi puneþi peste voi plãcerea Mea ºi împãrþiþi-o
cu cel alãturat vouã ºi cãrãrii voastre cu Mine. Cautã, fiule, sã
fii tu aºa cum ai vrea sã fie aproapele tãu. Cautã sã fii bine cu
Mine, cãci cel ce este cu Dumnezeu, acela nu se teme de
nimic ºi de nimeni, ºi aºa au fost sfinþii Mei. Arhiereul Meu
Vasile de oameni nu s-a temut ºi de nici un rãu nu s-a temut,
cãci el era cu Mine, una cu Mine, un trup ºi un duh ºi un suflet
cu Mine era. Eu aºa am spus vouã: dau sfinþii sã vã mãsoare
fãptura, dau sfinþii sã se mãsoare cu voi, cã ei vãd cine sunteþi
voi, ei Mã vãd pe Mine între voi cuvânt, ºi sã nu Mã ruºinaþi,
fiilor. Fiþi ºi înãuntrul vostru ºi în afara voastrã curaþi ºi cu
duhul, ºi cu trupul. Fiþi plãcuþii Mei, fiþi pe placul Meu. Amin.
Nu vã rãciþi de Mine, fiilor. Nu vã învãþaþi cu Mine dacã vã
învãþ mereu. Învãþaþi-vã din venirea Mea la voi mereu.
Învãþaþi-vã sã fiþi mereu noi, cã prin voi voiesc sã le fac pe
toate noi ºi curate ºi sfinte ºi cereºti pe pãmânt. 

Puneþi, fiilor, la inimã cuvintele Mele. Fiþi, fiilor, popor
model, ca sã-l fac pe omul din lume om dupã chipul ºi ase-
mãnarea voastrã, om de care am Eu nevoie pentru viaþa cea
fãrã de moarte, mãi fiilor. Eu M-am uitat la Mine ºi Mi-am
fãcut chipul din lut, chip dupã asemãnarea Mea, ºi am pus
suflare de viaþã în el ºi l-am fãcut fiinþã vie ºi veºnicã, dar
omul n-a voit sã fie modelul Meu, ºi s-a smuls din iubirea
Mea ºi ºi-a fãcut iubirea lui. Fiþi ca Mine, fiilor, ºi faceþi ºi voi
lucrarea pe care am fãcut-o Eu. Uitându-vã la voi, faceþi-l pe
om ca ºi pe voi, ºi suflaþi peste el duh de viaþã veºnicã. Amin.
Oare, voi înþelegeþi ce aveþi voi de lucrat pe pãmânt? O, fiilor,
cãutaþi sã vã înþelegeþi naºterea voastrã din Mine ºi viaþa
voastrã cu Mine, ºi lucraþi cu Mine om din om, aºa cum a lu-
crat Tatãl cu Mine om din lut, cãruia i-am suflat suflare de
viaþã din Tatãl ºi din Mine. 

Oamenii n-au salvatori, oamenii au învãþat pe oameni
cã omul este nãscut din maimuþã. O, rãbdarea Fãcãtorului
ºi-a umplut cupa ei. Omul s-a fãcut din om, maimuþã, ºi s-a
fãcut fiarã, cãci s-a schimonosit ºi s-a înrãit ºi ºi-a pierdut
mintea încã de la început. Dar Eu am turnat mereu pe Duhul
Sfânt din cer, ca sã îndumnezeiascã pe om, ºi sã aibã omul
minte din cer, ºi sã proorocesc Eu prin om ºi sã-i spun omului
sã nu fie diavol, sã nu fie maimuþã sau fiarã, cãci tata ºi mama
omului e Dumnezeu. Amin. 

Fiilor, fiilor, fiþi ca Mine ºi lucraþi ca Mine. Fiilor, fii-
lor, ascultaþi bine ºi auziþi bine cuvintele Mele. O, fiilor,
mãsuraþi-vã fãptura ºi potriviþi-o dupã chipul ºi asemãnarea
Mea. 

Israele, poporul Meu de azi, sã nu te rãceºti de Mine,
fiule. Þine-I de cald lui Dumnezeu. Încãlzeºte-Mã cu fiinþa ta
ºi înãuntrul tãu ºi în afara ta ºi cinsteºte-L pe Cel ce te-a nãs-
cut din cer în vremea aceasta de apoi. 

Israele iubit, sã nu trec pe lângã tine ca strãinul, cã Eu
mereu Mã opresc în sfat cu tine în truda Mea de la cer la pã-
mânt. Israele, sã nu treci, fiule, pe lângã cuvintele Mele.
Opreºte-te ºi scrie-le pe inimã, cã e greu fãrã Dumnezeu pe
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pãmânt. Israele, Israele, fã-te, fiule, cuvântul Meu cel împli-
nit, ca sã vinã noroadele spre împãrãþia cerurilor ºi sã intre pe
poartã ºi nu pe deasupra, cãci tu eºti poarta ºi calea omului
spre împãrãþia Mea. Cuvântul Meu sã-þi rãmânã pe limbã ca
mierea cea mai dulce, ºi sã îndulceºti cerul cu mana cuvân-
tului tãu, care curge din Mine peste tine, poporule, cuvântul
Meu cel împlinit. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 1998

Praznicul Botezului Domnului 

Botezul este spãlarea prin pocãinþã ºi unirea cu Hristos, Cel ce
boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc. 

MM ergi, poporul Meu, mergi, Ierusalime nou, cã
Mã las peste tine cuvânt din cer ºi te fac cale a

cuvântului Meu peste popoare. Mergi, poporul Meu, mergi în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh! Amin, amin,
amin. Mergi, poporul Meu, mergi, fiule, mergi, cã Mã fac în
mijlocul tãu cuvânt nou de înnoire a lumii. Mergi, cã a venit
vremea de apoi, ºi Eu vin curând, curând, cã tu mereu Mã
chemi ºi zici: «Vino, Doamne Iisuse!». Amin. O, fiule, ca sã
creadã Dumnezeu în creºtin, înseamnã sã poatã face din el un
trimis al Sãu între oamenii cei fãrã grijã de viaþa cea veºnicã.
Mergi, poporul Meu. Eu sunt Cel ce te trimit. Eu sunt Cel ce
merg cu tine; Eu ºi cu tine ºi cu cuvântul Meu, cel ce se
coboarã din cer peste tine ca sã-l dai tu oamenilor aºa cum Eu
þi-l dau þie, ºi ca sã Mã împarþi pe Mine peste pãmânt cuvânt
de viaþã veºnicã. Amin. 

Cobor din cer cuvânt în mijlocul poporului român.
Sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi am venit din cer în mijlocul po-
porului Israel acum douã mii de ani, ºi dupã ce M-am nãscut
din Fecioarã prunc, am crescut cu trupul ca ºi omul, pânã ce
am ajuns ca omul cel fãcut de Mine din lut, om de treizeci de
ani, dupã arãtare, aºa cum a fost Adam când l-am întocmit din
lut ºi din duh, dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Aveam treizeci
de ani, dupã numãrul anilor omului, ºi Tatãl Mi-a ridicat
dintre cei nãscuþi din femei un trimis al Sãu între oameni ca
sã Mã vesteascã Fiu al Sãu, Dumnezeu în mijlocul oamenilor,
cã Israel din vremea Mea nu ºtia cã Eu sunt Dumnezeu venit
de la Tatãl prin Fecioarã. 

Cobor din cer cu sãrbãtoare cereascã în mijlocul tãu,
poporul Meu român, cã Tatãl Meu te-a ales pe tine între po-
poare ca sã fii tu þara venirii Mele din cer a doua oarã pe pã-
mânt. E sãrbãtoarea Mea cu Ioan, naºul Meu de botez, ºi sãr-
bãtoresc în mijlocul tãu, popor român, praznic de Boboteazã,
praznicul cel nãscut odatã cu botezul Meu cel de la Ioan. În
zilele acelea a venit Ioan, trimisul Tatãlui, a venit la Iordan ca
sã Mã arate pe Mine Dumnezeu în mijlocul oamenilor, pre-
cum eram. Eu M-am aplecat sub mâna lui, cãci mâna lui M-a
arãtat, iar Tatãl a slobozit glasul Sãu din nori ºi M-a numit Fiu
al Sãu, precum eram, ca sã audã oamenii cã sunt din cer la ei,
ºi sã Mã primeascã ºi sã se nascã din cer oamenii, din Mine,
Cel ce eram venit cu cerul aproape de oameni, iar apa Iorda-
nului M-a mãrturisit cu semnul ei peste trupul Meu dupã ce
Tatãl M-a vestit lui Israel Fiu al Sãu, Fiu din cer venit în
mijlocul lui Israel, slobozind semnul Duhului Sfânt deasupra
Mea. 

E sãrbãtoarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, cãci
Tatãl a mãrturisit din cer pe Fiul Sãu Cel de pe pãmânt, iar
Duhul Sfânt a întãrit adevãrul cuvântului cel rostit de Tatãl
peste Mine. În zilele acelea Ioan a fost trimisul Tatãlui cãtre

oameni ca sã vesteascã arãtarea Mea în mijlocul oamenilor, ºi
sã creadã oamenii în Fiul Tatãlui ºi sã se boteze cu apa spãlã-
rii pãcatului strãmoºesc, ºi cu Duhul Sfânt, Care mãrturiseºte
pe Tatãl ºi pe Fiul. Iar în zilele acestea, în zilele cele de apoi,
te trimit pe tine între oameni, pe tine, poporul Meu, ca pe un
trimis al Meu, cã am fãcut din tine semn pe pãmânt, semn
înaintea venirii Mele a doua oarã pe pãmânt, precum Ioan a
fost semn de la Tatãl înaintea arãtãrii Mele întâia oarã între
oameni. 

Mergi, poporul Meu, mergi, Ierusalime nou! Mergi,
Israele nou, cãci cele vechi trec cu trosnet ºi totul se înno-
ieºte, cã Eu vin ºi noi le fac pe toate. Amin. Mergi, ºi dã oa-
menilor cuvântul Meu, mergi cu sãrbãtoare de Boboteazã, cã
botez înseamnã spãlare ºi pocãinþã ºi ungere din cer ºi unire
cu Hristos, Cel ce S-a lãsat spre spãlare sub mâna lui Ioan, cel
trimis de Tatãl ca sã dea oamenilor botezul cu apa spãlãrii.
Eu, Cel botezat de Ioan, sunt Cel ce botez cu Duhul Sfânt ºi
cu foc, aºa cum a grãit Ioan. 

Poporule român, intrã, tatã, sub botezul cel cu Duhul
Sfânt, cã botezul cel cu foc usturã, tatã. Intrã, tatã, sub cãmaºa
harului sfânt, cã Eu, Domnul Dumnezeul tãu, voiesc sã fii un
popor cu viaþã fãrã de moarte. Umblã, tatã, sub haina ta ºi
vezi sã ai cãmãºuþa botezului, vezi sã nu fie murdarã, vezi sã
nu fie ruptã, vezi sã ai cãmãºuþã de la Mine, poporul Meu ro-
mân. Nimic nu înseamnã haina ta dacã nu ai cãmãºuþã curatã
sub ea. Înnoieºte-te, poporule român! O, nu mai ai peste tine
învãþãtori cu milã, dar iatã, vin Eu ºi te îndemn la viaþã sfântã
ºi la credinþã ºi la înnoire, tatã. Vin Eu, cã Eu nu te pãrãsesc,
Eu nu te las în durere, ºi vin ºi te mângâi ºi te ridic ca sã stai
tu înaintea Mea, þarã românã, ºi cu tine se vor uni multe nea-
muri care vor intra sub semnul harului Meu, cã Eu Mã fac
cuvânt în mijlocul tãu, ºi apoi vin ca sã fiu un trup cu tine ºi
o iubire cu tine ºi un duh cu tine, ºi orice þarã care va lua pe
Domnul cuvânt din tine, se va numi þarã românã, ºi tu vei fi
mare înaintea Mea ºi înaintea neamurilor de pe pãmânt; ºi
orice neam care nu va lua harul Meu, cel ce curge din Mine
în mijlocul tãu, acela va fi neam mic pe pãmânt, neam slab,
neam pitic între oameni, cãci neamul fãrã Dumnezeu e neam
de jos, nu e neam de sus. 

Mergi, poporul Meu, semn nou în mijlocul oamenilor,
cã te-am vestit cã eºti ºi cã vei fi. Mergi, Ierusalime nou,
mergi ºi întinde harul cuvântului Meu deasupra pãmântului.
Amin. Mergi, poporul Meu, mergi, cã Eu sunt Cel ce sunt, ºi
te cuprind cu puterea harului Meu din toate laturile, cã tu eºti
cel micuþ ºi cel ocrotit, ºi eºti semnul Meu, eºti trimisul Meu,
aºa cum a fost Ioan. Sã audã toate neamurile pãmântului: Eu
sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi Mã numesc Cuvântul lui Dumne-
zeu, Care vine din cer pe pãmânt în mijlocul neamului român
ca sã Se anunþe întru cea de a doua venire cu trupul pe pã-
mânt. Amin.

Amin, amin zic þie, poporul Meu român: vine vremea,
dar a ºi venit, sã Mã arãt din mijlocul tãu cuvânt, ºi apoi trup
întru cea de a doua venire a Mea, precum mãrturisesc Scrip-
turile Mele din vremea trupului Meu în mijlocul poporului
Israel care M-a lepãdat, dar Eu îl aºtept sã se întoarcã la
Mine. Adevãr adevãrat grãiesc din cer peste pãmânt: Eu sunt
Cuvânt în mijlocul neamului român. Eu vin curând dupã
acest cuvânt. Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã-ºi ia crucea
sa ºi sã-Mi urmeze Mie. Eu vin curând, curând ºi voi fi cu toþi
cei ce-Mi urmeazã Mie ºi þie, þara Mea de nuntã, iar tu sã fii
pe voia Mea, cã eºti cea dintâi. Cei ce nu cred în adevãrul cu-
vântului Meu, nu-l vor vedea venind, cã Eu voi da din calea
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Mea pe cel necredincios, pe cel tare la cerbice, care nu se uitã
ca sã vadã cã Eu sunt cu cei credincioºi ºi curaþi.

În zilele acelea mergea Ioan înaintea Mea, iar în zilele
acestea mergi tu, poporul Meu cel credincios. Cel ce va crede
ºi se va boteza în râul vieþii, care curge cuvânt din Mine în
mijlocul tãu, acela va vedea pe Cel ce vine a doua oarã din cer
pe pãmânt. Mergi, Ierusalime, ºi stropeºte pãmântul cu apa ºi
cu harul cuvântului Meu. Mergi, poporul Meu, cã Eu vin ºi tu
mergi înaintea Mea ca sã Mã vesteºti cã vin. Amin, amin,
amin. 

6/19 ianuarie 1998

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Viaþa cereascã îi vãdeºte pe fiii adevãrului lui Dumnezeu. Omul
trebuie sã se facã bisericã a sfinþilor. Cei sfinþi sunt mereu sfinþi. 

DD in praznic în praznic, din cuvânt în cuvânt pe-
trec pe pãmânt cu tine, poporul Meu iubit, cãci

cuvântul Meu cel coborât la tine este praznicul lui Dumnezeu
pe pãmânt cu oamenii. Amin. Petrec ºi oamenii pe pãmânt
praznicele lor, dar Dumnezeu, cum sã nu petreacã praznicele
Lui, care sunt adevãrul Lui? 

Prãznuieºte cerul pe Ioan, botezãtorul Meu ºi al mul-
tora din vremea trupului Meu. El învãþa pe oameni sã se spele
de pãcate ºi de petele pãcatelor, sã se spele cu apã ºi cu pocã-
inþã ºi cu stãruinþã. Amin. 

Mã fac în tine praznic de cuvânt, poporul Meu. Mã fac,
fiule, pâine din cer pe masa ta, ca sã mãnânci ºi sã fii sãnãtos
cu duhul ºi cu sufletul ºi cu trupul. Mã fac bucurie pentru
tine, ca sã te bucur pururea ºi sã ai pace înãuntrul tãu, fiule
poporul Meu. Nimic nu-i mai dulce ºi mai odihnitor ca pacea
Mea în inima ta. Pace îþi dau, cuvânt de pace între Mine ºi
tine, poporul Meu, ca sã fii mare prin pacea Mea ºi prin înþe-
lepciunea Mea. 

O, rãu e de omul care este mare prin sine pe pãmânt.
Acela nu poate spune adevãrul, cãci adevãrul, Eu sunt. Omul
cel mare pe pãmânt, nu poate spune nici adevãrul lui, cã nu
merge cu adevãrul spus, pentru cã omul trãieºte viaþã minci-
noasã, ºi tot aºa ºi vorbeºte. Cine sã-i înveþe pe oameni cu
adevãrul? Nu sunt oameni adevãraþi pe pãmânt ca sã-i înveþe
pe ceilalþi adevãrul. Vin Eu din cer adevãr, ºi Mã port cu ade-
vãrul Meu printre oameni, dar oamenii sunt deprinºi cu de-
ºertãciunea ºi cu minciunile ei, ºi nu se pot învãþa cu ade-
vãrul. Oamenii nu sunt adevãraþi unii cu alþii, nu-ºi pot spune
adevãrul unii altora. Se supãrã om pe om dacã-ºi spun ade-
vãrul unul altuia. N-are omul cum sã spunã adevãrul, cã omul
nu lucreazã lucrul adevãrului, iar cel ce nu lucreazã aceastã
lucrare, n-o poate da, n-are cum sã dea din ea. Omul nu ºtie
cum sã-ºi trãiascã viaþa ca sã-i fie viaþa viaþã adevãratã, ºi nu
viaþã mincinoasã. Viaþa care nu-þi poate da nici o platã adevã-
ratã, aceea este viaþã mincinoasã, ºi oamenii pe pãmânt sunt
deprinºi cu viaþa cea mincinoasã. Ferice omului care trãieºte
viaþã adevãratã, cã acela este fiul adevãrului, fiul lui Dum-
nezeu. Cine trãieºte viaþã cereascã pe pãmânt, acela poate
spune oamenilor adevãrul, iar cel ce trãieºte viaþã omeneascã,
acela n-are ce sã dea, cãci minciuna nu este viaþã. 

Omul s-a minþit pe sine încã de la început, ºi dacã s-a
minþit pe sine, a putut sã se smulgã din braþele adevãrului.
Omul mare, omul semeþ, omul cu minte omeneascã nu poate
sluji adevãrului. Se mint oamenii cã ºtiu ºi cã pot lucra ade-
vãrul, ºi se mint unii pe alþii cã îºi lucreazã adevãrul unii

altora. Aceasta este minciunã pusã în dreptul adevãrului, cãci
oamenii cu viaþã trupeascã ºi omeneascã nu sunt adevãraþi, ºi
ar fi adevãraþi dacã ar trãi viaþã cereascã ºi duhovniceascã pe
pãmânt. Nu poate sã se cãlãuzeascã orb pe orb. Îºi sunt unul
altuia prãpastie ºi nu cãlãuzã. Cine nu trãieºte viaþã cereascã
între cer ºi pãmânt, acela este un om orb. Eu sunt vederea ce-
lui ce vede, celui ce trãieºte, iar cel ce nu Mã are pe Mine ade-
vãr în el, acela este orb, ºi nu este adevãrat, ºi nu poate fi lu-
minã pentru orbi.

O, poporul Meu, o, fiule scump, ce cuvânt tainic, ce
cuvânt adevãrat cobor azi în mijlocul tãu! Voiesc, poporul
Meu, sã ia oamenii acest cuvânt ºi sã-l creadã ºi sã caute apoi
spre adevãr. Aºa ºi tu sã voieºti, ºi sã ceri de la cer lumina
Mea ºi adevãrul Meu peste viaþa oamenilor de pe pãmânt, cã
fãrã adevãr e întuneric pe pãmânt. Ioan, botezãtorul Meu, a
trãit viaþã adevãratã între cer ºi pãmânt ºi a putut mãrturisi
adevãrul cel din el. El avea înãuntrul sãu pe Dumnezeul ade-
vãrului ºi s-a dus în mijlocul oamenilor ca sã le vesteascã
adevãrul, pe care-l avea ºi pe care-l împãrþea oamenilor. Dar
oamenii sunt strãini de adevãr ºi îl iau ca pe o tulburare ºi îl
stârpesc dintre ei. Ce bucurie are Ioan Botezãtorul dacã e sãr-
bãtorit de fiii celor ce l-au ucis? Oamenii minciunii au ucis pe
omul adevãrului, iar fiii celor ucigaºi mãrturisesc cã sunt fii
ai celor ce au ucis adevãrul, cã scris este: «Vai vouã, care ri-
dicaþi în slavã mormintele proorocilor ºi pe proorocii din ele,
cã prin aceasta mãrturisiþi cã sunteþi fiii celor ce au ucis pe
cei adevãraþi între oameni». Cine nu sãrbãtoreºte pe un sfânt
cu sãrbãtoare sfântã ºi cereascã ºi curatã pe pãmânt, acela nu
aduce nici o bucurie sfântului cel pomenit. Dar cine poate sãr-
bãtori pe sfinþi? Numai cei asemenea lor pot face sãrbãtoare
ºi bucurie pentru sfinþii care s-au dus de pe pãmânt la cer. 

Ioan era glasul care vestea venirea adevãrului între oa-
meni, dar adevãrul este primit numai de cei ce se pocãiesc de
relele lor ºi se spalã de petele minciunii lor, ºi de aceea striga
el printre oameni: «Pocãiþi-vã, cã se apropie împãrãþia ceru-
rilor spre voi!», iar împãrãþia cerurilor este adevãrul cel ce-
resc între oameni ºi cu oamenii. Dar oamenii nu s-au îndurat
sã se despartã de cele mincinoase ºi fãrã duh de viaþã în ele,
ºi l-au numit pe Ioan tulburare între oameni, ºi l-au stârpit,
dar el strigã ºi nu tace, cã este viu, ºi vine cu Mine pe pãmânt,
precum toþi sfinþii vin; vine ºi strigã ca ºi atunci. 

Iatã glasul celui ce strigã, iatã glasul lui Ioan: 

– OO,oamenilor, o, oamenilor, o, fii ai oameni-
lor, o, fii ai fiilor oamenilor! De ce nu vã

pocãiþi? Eu strig ºi azi la voi, ca ºi atunci. Vine Domnul pe
pãmânt, ca sã despartã lumina de întuneric, cã pãmântul este
fãrã de chip, ºi este pustiu, iar eu strig în pustiu, ºi întuneric
este deasupra pãmântului. Vine Domnul sã facã din nou cerul
ºi pãmântul. Deschideþi Cartea Adevãrului ºi vedeþi unde este
vremea ajunsã. 

O, oamenilor, ce vã daþi voi unii altora? Eu am dat oa-
menilor lucrul care nu se stinge, care nu se dãrâmã, care nu
se clatinã, care nu piere, cãci eu am fost om adevãrat ºi am
trãit viaþã adevãratã ºi n-am minþit pe oameni, ºi am lucrat
peste ei lucrarea zilei ºi le-am grãit sã pãrãseascã întunericul
ºi sã ia calea zilei, calea cea fãrã de sfârºit, calea care se vede,
cãci în întuneric nu se vede nimic. 

O, oamenilor, strig din cer pe pãmânt. Faceþi din voi bi-
sericã a lui Iisus Hristos, nu bisericã a oamenilor, cã sfinþii
trag la sfinþi, fiindcã aºa înseamnã adevãrul ºi dreptatea. Ce-
rul cel nou ºi pãmântul cel nou pe care-l aduce Domnul acum
pe pãmânt, va avea dreptatea de viaþã veºnicã, ºi nu se poate
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bisericã fãrã sfinþi ºi sfinþi fãrã bisericã. Sfinþii cerului nu mai
au bisericã pe pãmânt, cã sfinþii trag la sfinþi ºi la oameni cu-
rãþiþi prin pocãinþã ºi sfinþiþi prin Hristos, ºi sfinþi apoi. Nu
mai are biserica de pe pãmânt sfinþi, cã sfinþii nu sãlãºluiesc
cu cei ce nu pãrãsesc fãrãdelegile ºi viaþa fãrã Dumnezeu. 

Strigã Dumnezeu la voi, o, oamenilor; strigã ºi sfinþii,
strigã ºi îngerii. Pocãiþi-vã, cãci beþia ºi curvia ºi desfrânarea
ºi ura ºi minciuna ºi uciderile ºi lãcomia ºi viaþa trupeascã,
toate sunt întuneric, ºi aþi acoperit pãmântul cu întunericul pe
care-l trãiþi. O, nu mai aveþi luminã pe pãmânt, nu mai este
între voi om adevãrat, aºa cum am fost eu. Eu am întins spre
oameni calea adevãrului ca sã aibã oamenii cale. Vine Dom-
nul la voi ºi Se face cuvânt peste voi, ºi are Domnul popor
sfânt între voi, o, oamenilor. Alergaþi spre poporul Domnului,
spre trimisul Domnului între voi, cãci în vremea mea mulþi
veneau dupã mine ca sã le spãl pãcatele ºi sã le dau luminã ºi
sã-i învãþ viaþa. Veniþi de luaþi luminã ºi învãþãturã din cer.
Veniþi spre poporul cel sfânt, care are în mijlocul lui cuvântul
lui Dumnezeu, cel care împarte putere sfântã ºi viaþã fãrã de
moarte ºi fãrã de pãcat pe pãmânt. Pãcatele voastre au acope-
rit pãmântul de întuneric. Faceþi-vã prin pocãinþã ºi prin
sfinþenie deplinã fii ai lui Hristos, ºi zidiþi-vã bisericã vie ºi
cereascã între cer ºi pãmânt, cã biserica de pe pãmânt, numitã
bisericã a lui Hristos pe pãmânt, este minciunã, nu este biseri-
cã a lui Hristos. Altceva înseamnã sã fie biserica bisericã a lui
Hristos. Ceea ce aveþi voi de bisericã este bisericã omeneas-
cã ºi pãmânteascã, iar adevãrata bisericã nu poate fi decât ce-
reascã pe pãmânt. De douã mii de ani aºteaptã Domnul desã-
vârºirea bisericii Lui ºi întoarcerea Lui între oameni, cã Dom-
nul prin biserica Lui va lucra ca sã Se întoarcã pe pãmânt la
oamenii cei credincioºi ºi sfinþi. 

Hristos Se dã sfinþilor, aºa cum rostesc preoþii voºtri,
dar sfinþii nu sunt sfinþi numai când ºi când. Nu este om sfânt
omul care se sfinþeºte numai când ºi când, ºi acela este om
mai rãu decât cel ce nu-L ºtie pe Hristos. Eu nu aºa am lucrat.
Eu am fost sfânt în toatã vremea mea pe pãmânt, ºi m-am
arãtat drept ºi adevãrat cu Dumnezeu înaintea oamenilor cu
mãrire de sine în ei. Omul cel adevãrat este omul sfânt. Viaþa
cea adevãratã este viaþa sfântã. Uitaþi-vã la mine ºi aºezaþi-vã
dupã chipul ºi asemãnarea mea, cã eu m-am aºezat dupã chi-
pul ºi asemãnarea lui Hristos. Pocãiþi-vã de viaþa cea minci-
noasã, ºi apoi faceþi-vã sfinþi, ºi apoi uniþi-vã cu Hristos ºi fiþi
un trup ºi un duh cu Domnul, ºi fiþi adevãraþi pe deplin, o, fii
ai oamenilor! Amin.

– PP oporul Meu, am dat oamenilor pe Ioan. Am
slobozit peste oameni glasul celui ce strigã

în pustiu, cã pãmântul este fãrã de chip ºi este pustiu, dar vin
sã fac din nou cerul ºi pãmântul, ºi voi lucra cu tine aceastã
lucrare. Va lucra Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi va lucra cu
tine, cã tu eºti credincios ºi ai dat lui Dumnezeu adãpost în
mijlocul tãu, popor mititel ºi curat cu credinþa. 

O, rãu e de omul care este mare pe pãmânt prin mãrire
de sine, prin mãrire ca pe pãmânt. Acela nu poate spune ade-
vãrul, nu poate primi adevãrul ca sã-l adãposteascã în sine ºi
sã-l dea ºi altuia; nu poate, cã are mãrire de sine, ºi nu poate
sã aibã viaþã adevãratã cel cu mãrire de sine. 

Tu, poporul Meu, sã nu te încerci cu lucrarea mãririi de
sine. Tu nici cu Mine sã nu te mândreºti, cã Israel cel de de-
mult s-a mândrit cã e poporul Meu ºi s-a strivit pe sine prin
mãrire de sine. Tu sã fii smerit prin Mine, cã smerenia inimii
este paznicul omului sfânt. Pe pãmânt sunt numai oameni
mari, mari prin sine, ºi se mint unii pe alþii. Ei nu-ºi pot spune

adevãrul unii altora. Oamenii nu Mã au pe Mine ºi nu-ºi pot
spune unii altora cã nu Mã au, ºi îºi spun cã Mã au, ºi se mint
unii pe alþii cã Mã au, dar pe Mine Mã au cei sfinþi, cãci întru
ei Îmi gãsesc Eu plãcerea ºi petrecerea. Amin. 

Din praznic în praznic Îmi gãsesc plãcerea în mijlocul
tãu, poporul Meu. Tu, fiule, sã nu ai altã bucurie pe pãmânt,
cã bucuria ta, Eu sunt, precum tu eºti bucuria Mea ºi nãdejdea
Mea cea pentru lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou. Învaþã,
fiule, învaþã, poporul Meu. Învaþã mereu sã fii pe potriva Mea
ºi uitã-te mereu la tine sã nu fii altfel, fiule, sã nu fii ca fiii
oamenilor, ºi sã fii fãpturã cereascã pe pãmânt, luminã sã fii
în mijlocul întunericului de pe pãmânt. Amin. 

Oamenii folosesc zilele de serbare ale sfinþilor ca sã-ºi
petreacã praznicele lor, nu pe cele ale sfinþilor, cãci sfinþii nu
mai sunt la locul lor serbaþi, ºi nu mai au sfinþii zilele lor de
serbare pe pãmânt cu oamenii. Oamenii au clãtinat de la locul
lor vremile sfinþilor, ºi nu vor sã se întoarcã cu pocãinþã ca
sã-ºi recunoascã pãcatele ºi rãtãcirea lor de la adevãr. O viaþã
cereascã în om nu poate începe decât dupã spãlarea duhului
ºi a sufletului ºi a trupului, dar oamenii nu se trezesc, ºi îi voi
face sã se clatine cu aºternutul lor cu tot, ca sã strige la Mine
aºa cum am strigat Eu de pe cruce cãtre Tatãl. 

Iar tu, poporul Meu, sã fii popor sfânt pe pãmânt, cãci
sfinþii sunt cei ce mãrturisesc adevãrul peste oamenii veacu-
rilor. Tu eºti trimisul Meu, cã prin tine Eu merg peste pãmânt
cuvânt de înnoire a lumii, cuvântul cel de facere a cerului ºi
a pãmântului ºi a lumii, cuvânt de facere nouã ºi de om nou
pentru facere nouã. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 1998

Duminica dupã Botezul Domnului 

Cei ce cred în veacul cel nou urmeazã taina omului nou, nãscut de
sus. Domnul aduce vindecarea orbiei sufletului. Darurile Duhului 

Sfânt hrãnesc duhul omului credincios. 

VV oieºte Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt sã Se între-
geascã în trupul poporului lui Dumnezeu.

Amin. 
O, poporul Meu, voiesc, tatã, sã fiu cu cuvântul Meu

lângã cuvântul tãu, ca sã învãþãm împreunã lucrarea omului
nou, om dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Amin. Tu
eºti începutul veacului cel nou, care nu se învecheºte, care nu
îmbãtrâneºte, care nu trece, care este veºnic, poporul Meu.
Dar cine, oare, cine poate crede aceastã lucrare de veac nou
ºi veºnic nou? Numai Dumnezeu ºi cei asemenea Lui o pot
crede. Cei ce nu fac cele ale omului nou, aceia nu cred în veac
nou ºi în om nou. Chiar dacã ei cred în Dumnezeu ca în pu-
terea cea nevãzutã, aceºtia sunt cãldicei, ºi nu sunt nici reci,
nici fierbinþi. Despre aceºtia am rostit Eu cuvânt prin Ioan cel
iubit ºi am zis: «Pentru cã nu eºti nici rece, nici fierbinte, ci
numai cãldicel, am sã te vãrs din gura Mea, cã tu zici cã eºti
bogat ºi nu-þi trebuie nimic, ºi nu ºtii cã eºti ticãlos ºi eºti
vrednic de tânguire ºi sãrac ºi gol ºi orb. Dar aºa cum eºti,
Eu te îndemn sã cumperi de la Mine aur lãmurit în foc, ca sã
fii bogat, ºi veºminte albe, ca sã te îmbraci ºi sã nu se dea pe
faþã ruºinea goliciunii tale. ªi te sfãtuiesc sã cumperi de la
Mine alifie de ochi, ca sã-þi ungi ochii ºi sã vezi, cã Eu pe câþi
îi iubesc, îi mustru ºi îi pedepsesc, ca sã-i fac sã se sârguias-
cã spre pocãinþã». 

O, poporul Meu, mare ºi cereascã lucrare este sã-ºi
cumpere omul alifie de ochi, doctorie de ochi, ºi sã-ºi ungã
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ochii ºi sã vadã. Cei orbi cu sufletul au nevoie sã-ºi cumpere
aceastã doctorie, dar ei zic cã nu le trebuie nimic ºi cã sunt
bogaþi. Cei orbi nu se pot vedea în oglindã. Cei orbi cu sufle-
tul nu se pot vedea în oglinda sufletului dacã nu li se deschid
ochii sufletului. Nimeni nu poate avea vedere sufleteascã da-
cã nu cumpãrã de la Mine doctorie de ochi ca sã se ungã ºi ca
sã scape de orbirea sufleteascã, ºi ca sã vadã apoi, dar oame-
nii zic cã au de toate ºi cã sunt bogaþi ºi cã nu le mai trebuie
nimic, ºi nu ºtiu cã sunt ticãloºi ºi vrednici de plâns ºi sãraci
ºi goi ºi orbi, aºa cum a grãit Duhul Meu Cel atoatevãzãtor
prin Ioan, iubitul Meu cel credincios. 

Vin, poporul Meu, vin lângã tine cuvânt de înþelep-
ciune, cuvânt de vindecare a orbirii sufleteºti, ca sã poatã lua
oamenii doctorie de ochi ºi ca sã se poatã unge, ºi ca sã vadã
apoi. Vin, poporul Meu iubit, cã tu ai alifie de la Mine, ai pen-
tru toþi cei care vor sã cumpere. Cu ce se cumpãrã aceastã
doctorie? Se cumpãrã cu credinþã ºi cu pocãinþã, ºi cu stãru-
inþã apoi. Dar lângã toate acestea stã darul cel nedespãrþit de
ele: frica de Dumnezeu. Oamenilor le trebuie fricã de Dum-
nezeu, dar fãrã alifie de ochi nu pot nimic oamenii, cãci ei tre-
buie sã scape de orbia sufleteascã, ºi apoi trebuie sã se aºeze
în frica de Dumnezeu. Cine stãruieºte în orbia sufleteascã,
acela nu vede nimic, chiar dacã el crede în Dumnezeu ca în
puterea cea nevãzutã. O, dacã aº folosi dreptatea Mea, ar fi sã
strivesc viaþa de pe pãmânt, dar oamenii nu ºtiu bine ce este
Dumnezeu, ºi sunt departe de adevãr ºi aºa stau oamenii,
bieþii de ei. 

O, poporul Meu, mare ºi cereascã lucrare este sã-ºi
cumpere omul alifie de ochi ºi sã-ºi ungã ochii, ºi sã vadã
apoi. Vine cuvântul Meu din cer pe pãmânt la oameni, vine ca
o doctorie, vine ca o vindecare a orbiei sufletelor. Vine Dom-
nul la voi, o, oamenilor, vine sã vã ia solzii de pe ochi ca sã-L
vedeþi pe Dumnezeu, oglinda voastrã, cãci dupã chipul ºi
asemãnarea Mea l-am fãcut pe om. Uitaþi-vã la Mine ºi
aºezaþi-vã dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Vin la voi pe pã-
mânt cuvânt, ºi cuvintez peste voi chipul Meu, voile Mele în
voi. Luaþi cuvântul Meu ºi împliniþi-l, ca sã vi se desfacã
ochii sufletului ºi sã vedeþi apoi. Amin.

O, poporul Meu, tu eºti casa Mea în care vin din cer pe
pãmânt, ºi din mijlocul tãu ies spre oameni. Oamenilor le tre-
buie fricã de Dumnezeu, ºi de aceea îi clatin cu aºternutul lor
cu tot ºi îi strig ca sã caute dupã Mine ca dupã izvorul vieþii
lor. Cu ce se poate pãstra omul în fricã de Dumnezeu? Eu pe
om nu-l pot speria ca sã se lase de moarte, cã omul este ridicat
împotriva Mea ºi a lui de ºapte mii de ani. Eu pe om vin sã-l
învãþ iubirea de Dumnezeu, iubirea care-l poate pãstra în frica
de Dumnezeu. Ce este frica de Dumnezeu? Ea nu te lasã sã te
depãrtezi de Dumnezeu. Ea este darul celor ce vãd pe Dum-
nezeu ºi, apoi, ea este iubirea de Dumnezeu. Amin, amin,
amin. Oamenii care n-au fricã de Dumnezeu, aceia sunt dupã
chipul ºi asemãnarea lumii, dar cei care sunt morþi faþã de lu-
me, aceia nu socotesc nici defãimãrile ºi nici laudele care vin
spre ei din lume, ci ca niºte oameni noi sunt morþi faþã de
amãgirile lumii ºi de ispitele ei ºi de prigoanele ei, mereu ui-
tându-se la Dumnezeu ºi la viaþa cea veºnicã a lor, cãci viaþa
e veºnicã, fiindcã Dumnezeu a fãcut-o. 

O, poporul Meu, nu-i de ajuns sã fii mort faþã de lume.
Ai grijã, tatã, nu-i de ajuns aceasta. Tu trebuie sã fii viu apoi.
Trebuie sã fiu Eu viu în tine apoi, ca sã Mã bucur, fiule, de
fãptura ta cea nouã, cã Eu am zis þie sã te uiþi la tine ºi sã faci
omul dupã chipul ºi asemãnarea ta. Te-am învãþat sã începi în
tine fãptura ta cea nouã, ºi apoi s-o pui ºi în altul, ºi sã facem

om dupã fãptura ta, fiule nou, ºi sã ai încredere în Dumnezeu,
Cel ce lucreazã prin tine, cã nu tu faci, ci Domnul face, ºi
Domnul nu cade, dar tu cazi dacã faci tu, precum a cãzut
Adam când a voit sã facã el ºi nu Eu, Cel ce l-am fãcut ºi pe
el. 

Ai grijã, fiule, de lucrarea cea pentru om nou, om care
nu trece, care nu se învecheºte. Ai grijã sã crezi bine în aceas-
tã lucrare, cã îndoiala te aduce la cele vechi ale tale ºi te în-
toarce din drum. Ai grijã, fiule nou, cum lucrezi ca sã fii rãs-
cumpãrat, ºi sã fii apoi, cã dacã nu lucrezi lucrarea omului
nou peste tine ºi mereu peste ceilalþi, te trage timpul spre el,
te trage de la cele veºnice. 

Sã nu fii tãcut, Israele. Fii lucrãtor, fiule, ºi fiecare sã-ºi
cearã lui mai întâi în lucrul cel de om nou. Eu, ca un Tatã în-
grijorat de tine, te îndemn mereu sã ai grijã mereu de chipul
Meu în tine, de omul cel nou, fiule. Fii atent, poporul Meu, cã
lucrarea cea dinãuntru este cea din afarã, iar cel ce nu lucrea-
zã înãuntrul sãu lucrarea omului nou, acela n-o face nici în
afara lui. Cei ce nu lucreazã lucru vãzut în afara lor, sunt cei
ce nu lucreazã înãuntrul lor, ºi aceia prin nelucrare trag la
plata celor ce nu lucreazã. Nu vã faceþi smintealã unii altora,
cãci cei ce nu lucreazã în afara lor lucrul omului nou, se fac
smintealã pentru cei ce trebuie sã poatã. Fiule, nu aºtepta la
altul. Fã tu ceea ce vrei sã facã altul, fã tu, ca sã ai lucru mai
mult ºi bucurie mai multã. Lucrarea înseamnã bucurie, fiule.
Lucrarea omului nou sã se mute de la voi la oameni ºi sã aibã
oamenii de unde sã-ºi facã rost de doctorie de ochi. Amin. 

Fiilor, fiilor, daþi duhurilor voastre sã mãnânce ºi sã nu
se usuce în voi de lipsa hranei lor. Hrãniþi-vã unii pe alþii cu
Duh Sfânt lucrãtor ºi cuvântãtor, aºa cum vã hrãniþi trupurile
când le e foame. Cum nu puteþi sã vã lãsaþi trupurile înfome-
tate de hrana lor, mai mult sã nu lãsaþi duhurile voastre fãrã
hrana care le creºte ºi le înþelepþeºte. Adunaþi-vã la masã pen-
tru hrãnirea duhului mai mult decât vã adunaþi la masa cea
pentru hrana trupului. Când este vorba de hranã, daþi sufletu-
lui întâietate, cãci cel ce nu munceºte duhovniceºte, i se face
pãcat mâncarea cea pentru trup. Mereu, mereu sunt cu cuvân-
tul Meu lângã voi, ca sã fac cuvânt din voi, ºi râu de cuvânt
dinspre unii spre alþii, ca sã se adune cei flãmânzi la masa
voastrã cea duhovniceascã, fiilor. Nu pot sã vã vãd fãrã grai
sfânt între voi, voiesc sã fie Dumnezeu viu în voi ºi din voi.
Nu omul cel din voi, ci Dumnezeu din voi sã fie viu cu chipul
ºi cu asemãnarea Sa. 

Fiilor, fiilor, nu uitaþi cã Eu sunt cuvânt, ºi lucrare a cu-
vântului. Aºa sã fiþi ºi voi. Amin. Fiilor, fiilor, nu uitaþi cã Eu
sunt Cel ce trebuie sã trãiesc în voi cu chipul ºi cu asemãna-
rea Mea. O, fiilor, nu uitaþi, tatã, nu uitaþi cã Eu sunt cuvânt
ºi împlinire, ºi aºa sã fiþi ºi voi. 

Fiilor, fiilor, rugaþi-vã lui Dumnezeu cu adevãrat. Ru-
gãciunea cea adevãratã este cea care se împlineºte. Fiilor, fii-
lor, rugaþi-vã pentru voi. Amin. Rugaþi-vã pentru omul cel
nou în oameni. Amin. Rugaþi-vã pentru þara românã sã iasã de
sub pãcat, cã Eu, Domnul, o pun la albit, fiindcã aºa este
scris: «Eu pe câþi îi iubesc, îi mustru ºi îi pedepsesc ca sã vinã
spre pocãinþã ºi sã se îmbrace în veºmânt alb, ca sã nu se dea
pe faþã ruºinea goliciunii lor, ºi sã-ºi cumpere alifie de ochi
ºi sã se ungã ºi sã vadã pe Dumnezeu». Amin.

Eu stau la uºã ºi bat. De vrea cineva sã audã glasul Meu
ºi sã-Mi deschidã, Eu intru la el ºi cinez cu el, ºi el cineazã cu
Mine, cãci Mi-am întins cina cuvântului Meu în România, ºi
masa Mea este gata. O, a venit peste România încurcãturã de
limbi, dar pânã ce ea nu va veni spre Mine ºi spre voile Mele,
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Eu n-o voi slobozi de sub robia pãcatelor ei, cãci cei fãrã
Dumnezeu din ea, apasã cu întunericul lor peste ea. Eu sunt
gata s-o îmbrac în slava Mea, ºi voi da din calea slavei Mele
cu ea tot duhul omenesc care stã apãsând peste ea, ºi apoi o
voi face sã meargã dupã Mine ºi sã fie ea împãrãþie a Mea ºi
s-o fac þarã veºnicã, Eden nou sã fac din ea la porunca Mea,
cãci Eu întocmesc din nou cerul ºi pãmântul, ºi lucrez din
casa Mea cea nouã, care este în mijlocul poporului român. 

Tu eºti casa Mea, tu, poporul Meu, ºi cu tine am
început sfârºitul lumii, cãci duhul lumii este osândit în
mijlocul tãu. Tu eºti începutul Meu cel nou, cã a venit vremea
de apoi, ºi toate se fac noi la cuvântul Meu cel nou. Amin,
amin, amin. 

12/25 ianuarie 1998

Duminica vameºului ºi a fariseului 

Þara românã este pilda împãrãþiei cerurilor. Adevãrul este mereu:
da. Duhul frãþiei stã între cei ce se smeresc unii pentru alþii. 

TTTT atãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt Se face cuvânt, cãci
Cei trei, una sunt. Amin. Coboarã Domnul cu-

vânt la ieslea cuvântului. 
Voi, cei de la iesle, deschideþi porþile cuvântului, cã e

sãrbãtoare de cuvânt. Vin sã-l hrãnesc pe Israel, cel ce este
popor al Domnului Iisus Hristos în mijlocul poporului român.
Israel cel de azi este român, cãci românul s-a fãcut israelit al
Domnului Iisus Hristos. 

Israele, Eu sunt Stãpânul acestei case, cã tu eºti casa
Mea de pe pãmânt. Cuvântul Meu, Eu sunt, ºi Îmi gãsesc plã-
cerea în mijlocul tãu. Împãrãþia cerurilor te înconjoarã din
cer, cãci în jurul tãu e tot cerul în lucru ºi se zoreºte pe lângã
tine sã te facã împãrãþie a cerurilor pe pãmânt, poporul Meu.
Este scris cã împãrãþia cerurilor se ia cu asalt, se ia cu nãvalã,
fiule, cã ea se lasã cuceritã de cei ce vor sã punã mâna pe ea.
Cine apucã sã guste cu adevãrat din roadele ei, acela cautã
s-o dobândeascã de patrie. 

Te-am învãþat, poporul Meu, sã ceri împãrãþia cerurilor
pe pãmânt cu tine. De ce, oare, þi-am spus Eu sã ceri aºa?
Þi-am spus pentru cã tu eºti român, ºi þara ta este pilda împã-
rãþiei cerurilor. Ea a fost mereu luatã cu nãvalã pentru roadele
ei cele bune. Mereu, mereu a fost luatã cu asalt ºi cuceritã, ºi
nu ºtiau cuceritorii ei ce cucereau, ei nu ºtiau cã ea este þara
Mea cea iubitã, cea aºteptatã sã fie. Eu fac din ea împãrãþie a
cerurilor, dar am ºi fãcut, cãci cuvântul Meu este mereu în ea
ºi am în ea þarã cu miere ºi cu lapte, am cuvântul Meu hranã
dulce în ea, ºi cine gustã din aceastã hranã, se îndulceºte ºi se
sfinþeºte ºi doreºte dupã împãrãþia cerurilor, care este cu tine,
poporul Meu. Eu fac din România împãrãþia cerurilor, ºi ea va
fi cuceritã din nou de toþi împãraþii lumii, dar nu ca s-o dez-
bine, ci ca sã-i dea slavã ºi sã i se închine. Amin. Mai e o clipã
micã, ºi învãþãtura cuvântului Meu va fi luatã cu asalt ºi va fi
hranã vie ºi nestricãcioasã pentru multe noroade care vor
învia ºi vor lua cu asalt împãrãþia cerurilor ºi o vor cuceri ºi
vor fi ai ei ºi se vor numi popor român. Amin. Dar puii de vi-
pere vor fi plini de îngâmfare ºi greu se vor apleca, dar se vor
apleca de frica durerilor. Aceºtia sunt fariseii ºi cãrturarii care
se bizuie pe ei, dar picioarele lor se vor muia ºi vor avea ne-
voie de Duhul lui Dumnezeu ca sã-i înconjoare ºi ca sã-i ierte
apoi, dar mai întâi trebuie sã facã roade vrednice de pocãinþã,
nu sã se bizuie pe Dumnezeu nefãcând roade de pocãinþã în
inimile lor. Aºa zicea Ioan Botezãtorul la unii ca aceºtia care
veneau spre el fugind de cele ale mâniei Domnului; aºa le zi-

cea: «Pui de vipere, cine v-a arãtat sã fugiþi de mânia ce va
sã fie? Faceþi, dar, roade vrednice de pocãinþã ºi nu începeþi
a zice în voi înºivã: „Avem tatã pe Avraam“, cãci vã spun cã
Dumnezeu poate ºi din pietre sã ridice fii lui Avraam. Acum
securea stã la rãdãcina pomilor; deci, orice pom care nu face
roade de pocãinþã, roadã bunã, se taie ºi se aruncã în foc».
Iar la aceste cuvinte multe mulþimi îl întrebau pe Ioan ºi zi-
ceau: «Ce sã facem?», iar Ioan îi învãþa ºi îi boteza ºi le arãta
drumul spre Mine, Hristosul Cel trimis de Tatãl ca sã boteze
pe oameni cu Duhul Sfânt. 

Poporul Meu, Eu sunt Stãpânul tãu, ºi sunt în mijlocul
tãu, ºi tu eºti casa Mea pe pãmânt, tu eºti împãrãþia cerurilor
în mijlocul poporului român, ºi vei fi luat cu asalt din pricina
dulceþii care este în tine. Tu ai cuvântul Meu cel dulce în mij-
locul tãu, care curge peste tine de deasupra ta, popor credin-
cios. Cuvântul Meu este râul vieþii, care curge din Mine, cãci
Eu sunt izvorul râului vieþii. Izvorul Meu este cuvântul care
le face pe toate, care le adapã pe toate. Cuvântul Meu este
miere ºi lapte, care creºte omul pentru nestricãciune de trup
ºi de suflet ºi de duh, dar fariseii sunt pui de vipere ºi se cred
drepþi ºi de aceea nu se pocãiesc, dar nu sunt drepþi, ºi sunt
ascunºi sub haina lor cu nelegiuirile lor ºi muºcã din Mine ºi
se dau drepþi, înveninându-Mã pe Mine cu faptele lor cele
ascunse de faþa oamenilor. 

Este o pildã care spune aºa: un om cu temere de Dum-
nezeu în el ºi-a fãcut casã în aºa fel încât sã fie vãzutã de toþi
oamenii petrecerea lui în ea, iar un înþelept meºter a cerut
platã ca sã-i repare casa omului drept; dar omul drept i-a
spus: „Îþi dau ce vrei dacã poþi sã faci sã se vadã în casa mea
de pe tot pãmântul, de toatã lumea de pe pãmânt“. 

O, poporul Meu, aºa sã strãluceascã pe pãmânt faptele
bisericii, ca vãzând lumea faptele ei, sã se umple de Dumne-
zeu. Dar biserica oamenilor este bisericã ascunsã, cãci cei
mari din bisericã au fapte ascunse, care întunecã învãþãtura
Mea pe care au pus-o aceºtia în faþa lor. Aceºtia nu sunt ai
Mei, cã nu seamãnã cu Mine. Eu M-am lãsat rãstignit, ºi ei nu
se lasã nici vinovaþi. Eu nu Mi-am folosit puterea Mea împo-
triva rãstignirii Mele, dar aceºtia care-ºi zic ai Mei îºi folo-
sesc puterea pentru ca sã-ºi apere vina. O, nu acela e puternic
care se dã nevinovat, ci e puternic acela care zice cã e vino-
vat. Eu am fost nevinovat ºi M-am smerit ca un vinovat, ºi
M-am fãcut priveliºte de pocãinþã ºi de umilinþã pentru toþi
cei ce se îngâmfã pe pãmânt acoperiþi de vina lor. 

O, poporul Meu, învaþã, fiule, sã ºtii ce este puterea cea
bunã ºi numele cel bun al omului sub cer; învaþã neascun-
derea; fã ca omul cel temãtor de Dumnezeu care ºi-a fãcut
casã în care sã fie vãzut de toþi.

Astãzi biserica serbeazã pomenirea pildei vameºului ºi
a fariseului. Aceºtia s-au dus în faþa Domnului; unul s-a dus
cu mulþumire pentru faptele lui cele bune, iar celãlalt s-a dus
cu pocãinþã pentru faptele lui cele rele. 

Nu ºtie omul ce înseamnã „da“ ºi ce înseamnã „nu“.
Unui om nu-i poþi dovedi cã n-ai fãcut dacã nu te-a vãzut
nimeni cã n-ai fãcut. Zadarnic îi spui omului cã n-ai fãcut, cã
n-ai gândit, cã n-ai simþit, cã n-ai minþit, cã n-ai furat, cã n-ai
urât, cã n-ai pãcãtuit dacã n-ai fost vãzut cã n-ai fãcut. Omul
nu poate fi vãzut. Omul e ca o cutie închisã în care nu se vede
înãuntru. Mai bine este sã spui cã ai fãcut. Mai adevãrat este
sã spui „da“ decât sã spui „nu“. Cuvântul „nu“ este un cu-
vânt care stã peste rãu ca sã-l acopere. Fariseul a spus cã-I
mulþumeºte lui Dumnezeu cã nu face pãcate, iar vameºul a
spus sã-l ierte Domnul pentru pãcatele fãcute, ºi a fost eli-
berat de temniþa pãcatelor, pe când fariseul a rãmas închis ºi
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neeliberat. Un stãpân s-a dus sã-i cerceteze pe cei închiºi, pe
cei fãcãtori de rele, ºi pe toþi i-a întrebat din care pricinã stau
închiºi. Toþi au spus cã sunt nevinovaþi ºi cã pe nedrept stau
în închisoare. S-a gãsit numai unul dintre ei care a spus cã
merita o mai grea pedeapsã pentru faptele lui. ªi atunci stãpâ-
nul l-a luat ºi l-a scos din închisoare spunând cã nu meritã cei
nevinovaþi sã aibã între ei un vinovat. 

Mai îndreptat a fost vameºul care ºi-a cunoscut pã-
catele ducându-se cu ele la Domnul ca sã-l scape de ele ºi ca
sã-l elibereze. Iar fariseul, ascunzându-le, a rãmas împovãrat,
cãci Dumnezeu stã împotriva celor ce se mândresc cu faptele
lor bune acoperind cu ele mulþimea faptelor lor rele. 

Poporul Meu, copilul Meu, sã stai mereu cu faþa spre
Dumnezeu ºi spre aproapele tãu, fiule. Care este faþa? Faþa
este adevãrul; adevãrul cel vãzut, nu cel nevãzut. Faþa este
umilinþa inimii ºi bunã-cuviinþa înaintea aproapelui tãu care
te vede, ºi înaintea lui Dumnezeu, pe Care tu nu-L vezi ca ºi
pe aproapele tãu. Dar adevãrul adevãrat este altfel ºi este tai-
nic. Pe Dumnezeu, pe Care nu-L vezi, Îl vezi mereu, cã este
descoperit prin adevãrul Lui, dar pe aproapele tãu, pe care-l
vezi, nu-l vezi. Nu-l vezi, fiule, cã omul este deprins din fire
sã se ascundã în sine, sã se piteascã dupã cele vãzute ale lui.
Mai nevãzut este omul care se vede decât Dumnezeu, Care nu
se vede aievea. Mai bine-i este omului sã-ºi deprindã limba
lui sã spunã „da“ decât sã spunã „nu“. Lui Cain aºa i-a spus
Dumnezeu: „Dacã n-ai fãcut rãu ºi dacã ai fãcut bine, pen-
tru ce-þi este faþa posomorâtã? Când faci bine, faþa îþi este
seninã ºi mulþumitã, iar când faci rãu, pãcatul se vede pe
faþã, se vede în uºã, dar tu biruieºte-l învederându-l ºi con-
damnându-l, spunându-l ca sã scapi de apãsarea lui“. Fari-
seul a bãgat lumina la întuneric, iar vameºul a scos întuneri-
cul la luminã. Nu-i poþi dovedi nici omului, darã lui Dumne-
zeu cum sã încerci sã-I dovedeºti cã n-ai fãcut, aºa cum L-a
încercat cel fariseu pe Dumnezeu? 

Vai celui ce ispiteºte pe Dumnezeu, Care nu Se lasã
ispitit ca omul! O, copilaº crescut cu hrana adevãrului, învaþã,
fiule, Duhul Adevãrului, cãci cel învãþat cu acest duh are faþa
seninã, are uºa deschisã, are casa deschisã, fiule. Cel închis se
învaþã închis, se învaþã sã se creadã nevinovat ºi stã închis în
el, fãrã frica lui Dumnezeu înãuntrul lui. 

O, copile Israele, fericiþi sunt fraþii cei împreunã lucrã-
tori. Cei ce se cunosc unii pe alþii, numai aceia se numesc
fraþi ºi împreunã. Cei ce se smeresc unii pentru alþii, numai
aceia lucreazã frãþia. Învaþã, Israele, sã te creºti pentru Mine,
cã te-am învãþat lucrarea creºterii. Omul cel nou este cel nãs-
cut din cer, este cel care creºte apoi, ºi se face mare, ºi se face
popor, ºi se face þarã a împãrãþiei cerurilor. 

Eu sunt Cel ce am venit din cer în zilele lui Ioan, înain-
temergãtorul Meu pe pãmânt. Din zilele lui ºi pânã azi împã-
rãþia cerurilor se ia cu asalt, ºi cine se luptã pentru ea, acela o
cucereºte ºi o are de þarã. Eu sunt Împãratul împãrãþiei ceru-
rilor pe pãmânt. Poporul Meu, Eu sunt Stãpânul tãu, ºi tu eºti
împãrãþia Mea ºi dai peste margini cu ea, ºi multe noroade iau
din ea ºi se îndulcesc cu fructele ei. Tu sã strãluceºti înaintea
Mea, ca sã vadã oamenii fapta Mea în tine ºi sã vinã dupã
Mine ºi sã se facã fii ai þãrii Mele, ai pãmântului Meu cel nou,
care are peste el cerul în lucru. Eu fac din þara ta împãrãþie a
cerurilor, ºi ea va fi cuceritã din nou de toþi împãraþii lumii,
care vor veni sã vadã slava ei cea de la Mine, cãci România a
fost ºi este pildã a împãrãþiei cerurilor, care se ia cu stãruinþã,
ºi fericiþi sunt cei ce cuceresc þara împãrãþiei cerurilor pe pã-
mânt. Amin. Mai e o clipã micuþã, ºi învãþãtura cuvântului
Meu va fi luatã cu asalt spre hrana multor noroade, dupã cum

au proorocit proorocii Scripturilor Mele despre muntele cel
înalt al învãþãturii Mele. 

Dar voi, fiilor care îngrijiþi de lucrul Meu cel nou, sun-
teþi îngreuiaþi de lipsuri, tatã. O, greu mai gãsesc Eu sprijin pe
pãmânt. O, tatã, necãjit mai sunt în voi, ºi voi sunteþi apãsaþi
de grijile cele pentru lucrul Meu cel nou. Adunaþi-vã înaintea
Mea ºi spuneþi-Mi de greul pe care-l aveþi în lucrul Meu cu
voi, ºi Eu voi cerceta pe cei ce dorm în împãrãþia lor ºi nu se
trezesc pentru împãrãþia Mea. Voi zgudui împãrãþiile oame-
nilor, cã ei nu ºtiu cã nimic nu au fãrã Dumnezeu. Voi, tatã,
lucraþi lucrul Meu, ca sã avem cu ce cumpãra pentru împãrã-
þia Mea. Lucraþi cu nãdejde, lucraþi cu bucurie ºi cu rãbdare
deplinã ºi cu credinþã deplinã, cã va fi sã mai trezesc pentru
rugãciunile voastre pe cei ce le vor curge printre degetele lor,
iar voi sã adunaþi pentru împãrãþia Mea. Voi, tatã, sã lucraþi ºi
sã nu fiþi cerºetori. Sã nu luaþi nimic fãrã muncã. Nu faceþi
cum fac oamenii bisericii, care zic cã slujesc altarului Meu.
Înainte vreme preotul lua de la poporul cel avut ºi împãrþea
apoi la sãracii bisericii, dar azi dau avutul altarului pe desfrâ-
nãri ºi pe petreceri ºi pe viaþa trupeascã, sugând de la cel sã-
rac. Dar voi sã trãiþi pentru poporul Meu, nu pentru voi, iar
poporul sã trãiascã pentru Mine ºi pentru voi viaþã sfântã ºi
plinã de har pe pãmânt. Eu sunt Domnul puterilor, dar pot
prin puterea voastrã, pot prin puterea celor credincioºi cu care
Eu Mã mângâi ºi Mã sprijin în truda Mea de la cer la pãmânt,
pentru ca sã fac mântuire peste neamul omenesc. Cereþi ce vã
trebuie vouã pentru Mine. Cereþi, tatã, ºi veþi avea, ºi vã voi
trimite sã aveþi ºi sã rãspândiþi lucrarea Mea ºi sã puteþi cu ea
peste pãmânt. Cereþi puterea împlinirilor, cereþi sã ridice
Domnul lucrãtori care vor sprijini lucrul Meu ºi care vor
primi înzecit înapoi. Mai e o clipã micã, ºi împãrãþia Mea de
la voi va fi luatã cu asalt, ºi mulþi vor stãrui pentru ea, dupã
poruncile ei cele cereºti. Mai e o clipã micã. Eu vã dau putere
din puterea Mea, ca sã se împlineascã prin voi lucrãrile Mele
cele pentru zilele de apoi. Mai e o clipã micã, ºi toate se îm-
plinesc ºi cresc împlinindu-se ºi împlinind arãtarea Mea, cãci
vin curând ºi voi fi vãzut cu voi. Amin. 

Fiilor, fiilor, fiþi pildã a împãrãþiei cerurilor, ca sã vinã
omul spre împãrãþia Mea, ºi împãrãþia Mea sã se lase cuceritã
de om. Mai e o clipã micã, ºi Eu vin ca un Stãpân, ºi voi da
fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin, amin, amin. 

26 ianuarie/8 februarie 1998

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Arhiereii din cer binecuvântând la începutul ºi la sfârºitul ei lu-
crarea plinirii cuvântului din zilele acestea. Israel cel nou este
cheia împlinirilor nãdãjduite de toþi proorocii. Poporul Domnului 

se roagã pentru þara românã. 

DD uhul Meu Se face cuvânt care grãieºte peste
tine, Israele român. Duhul Meu intrã pe porþi la

tine, popor purtat în Duhul Meu. 
Sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi cobor din dreapta Tatãlui

pânã la tine, cã Mã aºtepþi, poporul Meu. O, ce minune în
mijlocul tãu! Coboarã Domnul Iisus Hristos, coboarã din cer,
din dreapta Tatãlui, ca sã fie cu tine, ca sã grãiascã cu tine ºi
ca sã te înveþe sã grãieºti ºi tu cu El. Mai e o clipã micã, ºi
ochii tãi Mã vor vedea pe deplin cu tine. Învaþã-te cu cerul,
învaþã-te de pe acum. Învaþã-te mai înainte de a avea vederea
deplinã, cãci vederea duhului va vedea prin vederea trupului.
Curând, curând vin spre vedere cele ce nu se vãd, cele ale
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petrecerii Mele cu tine, popor al venirii Mele a doua oarã
între oameni. 

Duhul Meu vine lângã tine ºi Se face cuvânt ºi Se face
sãrbãtoare de duhuri, cãci am în coborârea Mea însoþitori din
cer, poporul Meu. Sunt venit cu cei trei arhierei, Vasile ºi
Grigorie ºi Ioan, cã mare este lucrarea lor prin lucrarea Mea
de azi. Prin ei am binecuvântat Eu începutul lucrãrii cuvântu-
lui Meu în anul 1955, cãci Eu lucrez prin binecuvântare arhie-
reascã, ºi nu fãrã binecuvântare, fiindcã biserica Mea are
aceastã rânduialã prin Mine, Arhiereul Cel Mare, Care am
strãbãtut ºi strãbat cerurile. 

Vin cu sãrbãtoare arhiereascã ºi Mã întocmesc cuvânt
pe pãmânt. Amin. Israele, Israele, învaþã-te cu cerul. Israele
tatã, ai sfinþii ºi îngerii mereu cu tine. Învaþã-te cu cerul aºa
cum este cerul învãþat cu tine. Învaþã-te sã vorbeºti cu Mine
ºi cu cei din cer cu care vin mereu la tine. Mai e o clipã micã,
ºi cerul se va trage în lãturi ca sã-l vezi pe deplin, ºi ochii tãi
vor vedea pe deplin, aºa cum ochiul Meu te vede deplin. 

Israele, Israele, graiul Meu! Israele, cuvântul Meu! Nu
pot, fiule, sã grãiesc fãrã guriþa ta. Eu Mi-am fãcut trup din
lut, ca sã grãiesc în el ºi din el ºi cu el. Eu Mi-am fãcut trup
din cuvânt ºi din duh ºi din trup de fecioarã ieºit, ca sã grãiesc
din el ºi sã Mã fac cuvânt grãit. Eu Mi-am fãcut trup din tine.
Tu eºti trupul Meu, cãci sunt una cu tine prin trupul Meu, ºi
tu trebuie sã grãieºti cu Mine dacã eºti unit cu Mine. Nu pot,
fiule, sã grãiesc fãrã guriþa ta. Învaþã-te sã grãieºti cu Mine,
învaþã-te sã grãiesc Eu din tine, învaþã-te cu cerul, învaþã-te
de pe acum, mai înainte de vederea cea deplinã când vederea
duhului va vedea deplin prin vederea trupului. Am spus me-
reu: «Creºti, Israele, creºti, tatã, creºti!», am spus. Se va lãsa
cerul vãzut de tine; de aceea þi-am cerut sã creºti. Am spus
mereu cã tu eºti mâinile ºi picioarele Mele ºi ochiul Meu ºi
gura Mea. O, copilaº peste care am suflat ºi suflu mereu,
uitã-te la tine ca sã vezi dacã eºti al Meu sau dacã eºti al tãu.
Uitã-te sã te vezi dacã eºti mâinile ºi picioarele ºi ochiul ºi
gura Mea. Uitã-te, ºi apoi sã-Mi spui cu guriþa ta dacã eºti al
Meu sau dacã eºti al tãu. Dacã eºti al Meu, vei aduce cerul
Meu spre vedere, iar dacã eºti al tãu, vei închide cerul Meu ºi
nu-l vei vedea. 

Israele, Israele, cele nãdãjduite vin spre desãvârºire.
Învaþã-te cu cerul, învaþã-te cu sfinþii, învaþã-te cu lumina cea
veºnicã, învaþã-te cu veºnicia, cã toþi sfinþii aºteaptã sã des-
chizi aceastã poartã a veºniciei. Þi-am spus, tatã, cã tu eºti
cheia, ºi nu eºti altceva decât cheia, ºi aceasta este lucrarea ta.
Deschide ochii ca sã vezi cum de ºapte mii de ani se aºteaptã
la aceastã poartã. Toþi sfinþii aºteaptã cerul cel nou ºi pãmân-
tul cel nou, ºi tu eºti cheia acestei împliniri. O mulþime de
sfinþi au luptat pe pãmânt cu sfinþenie ºi cu iubire ºi cu dor
pentru þara cerului cel nou ºi a pãmântului cel nou în care va
locui dreptatea. Scoalã-te în cuvânt, poporul Meu! Amin.
Scoalã-te ºi grãieºte de Dumnezeu! Amin. Scoalã-te! Amin,
amin, amin! O, ce minune! Cobor de lângã Tatãl ºi sunt cu
tine ºi grãiesc cu tine ºi sunt cu cei cereºti în sãrbãtoare de
arhierei în mijlocul tãu. Israele, Israele, scoalã-te sã stai îna-
intea Mea, cã România e þara Mea ºi a ta, Israele român.
Scoalã-te bine, ºi te aºeazã înaintea Mea pentru þara ta. Sunt
în mijlocul tãu cu arhierei cereºti. Sunt în duhul tãu ºi te învãþ
sã ceri pentru România. Scoalã-te în cuvânt ºi grãieºte cu
Dumnezeu zicând: 

Doamne Savaot, Atoatefãcãtorule, Atoateºtiutorule,
Atoatevãzãtorule, Tatã al Fiului Cel trimis de Tine spre jert-
fire pe pãmânt ca sã ia asupra Lui pãcatele fãpturii; Tatã al

lui Israel cel de atunci; Tatã al lui Israel cel din români; Tatã
al fiilor Cuvântului Tãu, Iisus Hristos, deschide uºa milei
pentru þara românã, pentru poporul român. Cuvântul Tãu se
face cuvânt din mijlocul neamului român, cel apãsat din pri-
cina pãrãsirii de Dumnezeu ºi de lipsa pocãinþei, Doamne.
Cuvântul Tãu vine din cer ºi strigã peste neamul român, dar
nimeni nu mai ºtie ce înseamnã Dumnezeu cu oamenii.
Deschide uºa milei Tale, deschide ochiul iubirii Tale ºi lu-
creazã din cer credinþã în Tine peste neamul român, ca sã în-
veþe el legea iubirii Tale, Doamne. 

Neamul român nu trage spre pocãinþã, nu trage spre
umilinþã, nu trage pe Dumnezeu spre el, nu poate veni spre
Tine, nu mai ºtie calea, cã s-a astupat, Doamne. Fiii români
s-au fãcut loruºi vrãjmaºi ai mântuirii lor ºi nu mai au putere
sã biruiascã în ei duhul mãririi de sine, duhul urii dintre ei,
duhul lãcomiei ºi al minciunii, Doamne. Nu mai ºtie românul
ce este iubirea cea adevãratã, ºi a venit încurcãturã de limbi
peste neamul Tãu cel ales pentru ca sã-Þi fie Þie casã ºi
venire pe pãmânt. Dar Tu deschide uºa milei Tale ºi suflã
Duh Sfânt peste neamul român ºi fã voia Ta peste România,
cã a venit vremea ei cea dulce ºi ea nu ºtie sã fie cu cerul.
Coboarã-Te ºi vezi de sus ºi de jos ºi lucreazã iertarea pãca-
telor ei, ca apoi sã vadã calea, sã vadã prin pocãinþã, Doam-
ne, cã nu este iertare fãrã pocãinþã, nu este bucurie ºi pace,
fãrã de umilinþã ºi de pocãinþã. 

Pune duh din Duhul Tãu peste duhul românilor, ca sã
aibã ei înþelepciunea aceea cã nu pâinea ºi haina lor le lip-
sesc, ci le lipsesc împãcarea cu Tine ºi sfinþenia ºi pacea din
cer ºi iubirea cereascã între ei, ºi iubirea de Tine, Doamne. 

Te cerem cu împlinirile împãrãþiei cerurilor peste
România, cu planul Tãu ceresc, coborât de Tine peste ea.
Adu-Þi aminte de fãgãduinþele venirii Tale a doua oarã pe
pãmânt ºi desãvârºeºte-Þi venirea ºi slava Ta peste þara cea
cu Mire, ºi fã din ea tron al slavei Tale înaintea popoarelor,
Doamne Savaot. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu cel din români, Duhul Meu te-a în-
vãþat sã Mã ceri peste România. Eu ºtiu de ce ai tu nevoie, Eu
ºtiu de ce are nevoie þara ta, ºi voi împlini planul Meu cel
ceresc la rugãciunea ta. Amin. Binecuvântare arhiereascã
înnoiesc peste tine prin duhul ºi prin mâna cea cereascã a
arhiereilor Mei. 

Învaþã-te cu cerul, Israele român. Învaþã-te sã grãieºti
cu Mine ºi cu sfinþii, cã þi-am sfinþit guriþa ca sã grãieºti cu
Mine ºi sã zideºti biserica Mea cea de la venirea Mea. Þi-am
spus, tatã, cã tu eºti cheia cea de la sfârºit, ºi am deschis cu
tine poarta veºniciei, cã de ºapte mii de ani aºteaptã sufletele
la poarta aceasta ca sã ia plata de cer nou ºi de pãmânt nou. 

Scoalã-te în cuvânt, poporul Meu! Amin. Scoalã-te ºi
grãieºte cu Dumnezeu! Amin. Scoalã-te ºi zideºte ºi grãieºte
zidind! Amin. Scoalã-te ºi deschide-te! Amin. Scoalã-te, cã
vin! Amin. 

Poporul Meu, scoalã-te! Amin, amin, amin. 
30 ianuarie/12 februarie 1998

Duminica fiului risipitor. Praznicul Întâmpinãrii
Domnului 

Omul cel ceresc umblã cu cãlãuzã ºi crede fãgãduinþelor Domnu-
lui ºi se face Israel nou, popor al întâmpinãrii Domnului. 

FF iilor de la iesle, vreau sã Mã mângâi cu voi. Mi-e
dor de mângâierea voastrã, cã voi sunteþi unºii

Mei. Vin mereu din cer, vin pentru voi ºi pentru Israel. Ferice
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de omul care se numeºte Israel ºi fiu al lui Israel, fiindcã
aceastã seminþie este binecuvântatã. Amin.

Vin cu sãrbãtoare, vin sã Mã mângâi cu cei pe care-i
iubesc. Vin sã Mã mângâie cei iubiþi de Mine ºi vin sã-i mân-
gâi ca sã-i învãþ mângâierea fãrã de care e greu pe pãmânt.
Vin sã vã învãþ fericirea venirii Mele, cã nu e om mai fericit
ca omul care Mã aºteaptã sã vin. Cele mai mari clipe de pe
pãmânt sunt acelea în care Eu ºi cu ai Mei lucrãm mângâiere
unii altora. Eu sunt îndurerat. De când omul a pierdut veº-
nicia ºi fericirea ºi curãþia, Eu sunt mereu îndurerat ºi aºtept
sã-Mi capãt mângâierea cea pierdutã, aºtept învierea omului,
cã omul este mângâierea Mea, omul cel nou pe care-l aºtept
sã fie din nou. 

Mã fac praznic în tine, poporul Meu iubit. Eu sunt Cel
prãznuit azi, ºi Mã dau þie cuvânt ºi vin de lângã Tatãl. Fericit
este omul care Mã aºteaptã sã vin. Dreptul Simeon a primit
de la Dumnezeu fãgãduinþa cã voi veni ºi cã el Mã va primi
în braþe, ºi M-a aºteptat vreo trei sute de ani, aºa cum i-a fost
fãgãduit de Duhul Sfânt cã Mã va aºtepta sã vin. 

O, fericitul Meu popor, ºi þie þi-am fãgãduit cã voi veni
ºi cã Mã vei vedea venind. Eu Însumi þi-am fãgãduit, ºi vin
mereu cuvânt grãit deasupra ta ºi te învãþ sã fii frumos, sã fii
curat, sã fii ceresc pentru venirea Mea, cã Eu vin din cer, cãci
sunt ceresc, ºi aºa trebuie sã fii ºi tu când vin. Cel ceresc este
credincios pe deplin. Cel ceresc nu se îndoieºte întru fãgãdu-
inþele Mele. Cel ceresc se pregãteºte ºi aºteaptã pregãtit ºi
înnoit prin Duhul. Cine are duh nou, acela se face trup nou ºi
fãrã de pãcat, cã aceasta înseamnã trup nou, mereu nou, pe
deplin nou, prin duhul cel nou. Duhul cel nou este Duhul
Meu, Care vine peste tine din trupul Meu cel înviat, cãci tru-
pul Meu a fost biruitor pentru toate trupurile care vor lua
înnoirea prin Duhul. Cel ce este cu Dumnezeu în trãirea sa,
acela este cãlãuzit în duhul sãu de Duhul lui Dumnezeu. Cel
ce este fãrã Domnul întru trãirea sa, acela este cãlãuzit în du-
hul sãu de duhul cel potrivnic Duhului lui Dumnezeu. Cel ce
este cu Dumnezeu întru trãirea sa, acela este sfânt cu duhul ºi
cu sufletul ºi cu trupul sãu. 

Fiilor, ce este duhul? Voiesc sã-Mi rãspundeþi ca sã vã
vãd creºterea pe care v-am dat-o. Mereu v-am spus sã creº-
teþi, ºi nimic sã nu faceþi decât sã creºteþi pentru venirea Mea,
pentru iubirea Mea. Mereu v-am dat din cer ºi numai din cer.
V-am învãþat de mii de ori mai mult decât a învãþat Moise pe
Israel. V-am învãþat, fiilor, ca sã nu pieriþi ca Israel cel de care
nu s-a prins învãþãtura lui Moise. Moise era bun ºi blând, dar
nu i-a folosit lui Israel bunãtatea, cã era trupesc, ºi nu era du-
hovnicesc Israel. Israel a tras pe preotul Aaron la dorul de
idoli, ºi tot Israelul s-a abãtut de la Dumnezeu, dar Moise era
bun ºi blând ºi milos, ºi nu M-a ascultat când i-am zis sã Mã
lase sã Mã aprind de mânie asupra lui Israel, care-ºi fãcuse
dumnezeu turnat. Eu i-am spus lui Moise: „Dã-Mi voie sã-l
pierd pe Israel ºi sã fac din tine un alt Israel, un popor mare
sã fac din tine“, dar Moise nu M-a lãsat ºi s-a coborât de pe
munte cu tablele legii, scrise de mâna Mea, ºi apropiindu-se
de tabãra lui Israel, le-a sfãrâmat sub munte, ºi dupã ce a
zdrobit viþelul de aur, a zis fiilor lui Levi sã facã ucidere peste
cei vinovaþi din Israel, ca sã trimitã Domnul binecuvântare ºi
ispãºire de pãcatul pe care-l sãvârºise Israel. ªi urcându-se pe
munte, Mi-a spus sã iert poporul ºi Mi-a spus cã dacã nu-l
iert, sã-l ºterg pe el din cartea Mea în care l-am scris. Eu i-am
zis cã nu pe el îl voi ºterge, ci pe acela care a greºit înaintea
Mea îl voi ºterge din cartea Mea. ªi l-a tot învãþat Moise pe
Israel pânã la poarta de intrare în Canaan, pânã la Iordan l-a

tot învãþat, dar ceea ce l-a învãþat sã nu facã, aceea a fãcut Is-
rael, cã era trupesc ºi nu era duhovnicesc. 

O, poporul Meu, te învãþ, tatã, ce este duhul. Te învãþ
ca sã ºtii sã-Mi rãspunzi cât mai bine, cât mai cereºte, cât mai
veºnic, fiule miluit de mângâierea Mea ºi de harul Meu cel
plin de veºnicie. Trupul este trupul, ºi duhul este duhul. Tru-
pul nu poate sã facã roade bune dacã este rãu. Scris este în cu-
vântul Meu: «Nu poate pomul rãu sã facã roade bune, ºi nu
poate pomul bun sã facã roade rele». Trupul care þine în el
duhul cel bun, acela se cunoaºte dupã roade. Tot aºa ºi în
celãlalt fel, ºi toate sunt drepte faþã de ele însele. Aºa ºi Eu,
sunt drept faþã de Tatãl Meu, a Cãrui dreptate o caut ºi o
sãvârºesc. 

Israele, Israele, sã nu-l faci sã greºeascã pe cel ce stã de
veghe peste tine, cã tu eºti un Israel duhovnicesc, eºti cel fã-
gãduit lui Avraam prin Mine, Fiul Tatãlui; cã ºi Moise a zis
când Eu am voit sã-l pierd pe Israel cel rãzvrãtit ca sã ridic
din Moise alt Israel, ºi a zis: „Doamne, adu-Þi aminte de
Avraam, de Isaac ºi de Iacov, cã ai fãgãduit cã-l vei înmulþi
pe Israel“. O, Eu am fãgãduit lui Avraam pe Israel, dar fãgã-
duinþa era sã fie un Israel duhovnicesc, nu trupesc, nu dupã
trup, ºi nu care umblã trupeºte, iar Eu sunt Cel ce-Mi þin fã-
gãduinþele, ºi de aceea te fac pe tine din trupesc duhovnicesc
ºi ceresc pe pãmânt, Israele fãgãduit sã fii. 

Îmbracã-te cu Duhul Sfânt ca sã nu fii biruit, Israele al
harului. Când Israel a ajuns la Iordan, Moise l-a învãþat sã pã-
zeascã legile sfinte ca sã trãiascã prin ele în pãmântul cel
sfânt, prin cele sfinte ale lui Israel, dar ºi în Canaan a trãit tot
trupeºte poporul cel purtat de Moise spre þara fãgãduinþei. 

O, nu e bine sã fie trupesc omul lui Dumnezeu dacã
vrea sã fie al lui Dumnezeu. E bine de om sã-L aºtepte pe
Domnul, cãci cel ce-L aºteaptã pe Domnul, este pregãtit pen-
tru venirea Domnului, ºi fericit este omul care Mã aºteaptã sã
vin. Cel ce nu Mã aºteaptã, îºi zice mereu: „Stãpânul întâr-
zie; mai putem zãbovi pentru venirea Lui“. ªi zicând mereu
aºa, duhul cel potrivnic se îndulceºte în ei ºi este îndulcit de
ei, ºi nu e fericire aceea care vine de la duhul rãu. Duhul rãu
este duhul care se împotriveºte lui Dumnezeu, ºi aºa a lucrat
Israel cel dupã trup, hrãnindu-se cu necunoºtinþa de Dumne-
zeu din pricina voii trupului, care lucra în fiii lui Israel. 

O, fiilor de la iesle, voiesc sã lucrez cu puterea Mea
prin ungerea voastrã, cãci ungerea înseamnã putere. Eu sunt
mereu îndurerat ºi aºtept sã-Mi capãt mângâierea cea pierdu-
tã, aºtept învierea omului, cã omul este mângâierea Mea,
omul înnoit prin Duhul. De când omul a pierdut veºnicia, Eu
sunt mereu îndurerat. Vreau milã de la voi, vreau mângâiere
de la voi, cã voi sunteþi unºii Mei. 

O, poporul Meu Israel de azi, cât ai fi tu de necãjit pe
pãmânt, tu eºti cel fericit, cã tu Mã aºtepþi sã vin, dupã cum
Eu Însumi am fãgãduit cã voi veni ºi cã Mã vei vedea venind.
Cel ceresc nu se îndoieºte întru fãgãduinþele Mele ºi se pre-
gãteºte înnoindu-se prin Duhul. 

În tine M-am fãcut praznic, poporul Meu, ºi în tine voi
coborî praznicul venirii Mele a doua oarã pe pãmânt, ºi tu vei
fi poporul întâmpinãrii Mele, ºi te voi face semn în mijlocul
popoarelor, aºa cum l-am fãcut pe Israel în vremea lui Moise
cel blând ºi credincios. 

Þine minte, poporul Meu, cã Domnul Dumnezeul tãu
este Dumnezeu în cer sus ºi pe pãmânt jos, ºi nu mai este altul
în afarã de El ca sã-þi facã þie bine. Þine minte, poporul Meu,
cã tu eºti semnul Meu mai înainte de venirea Mea cea mare,
cã scris este: «Dupã zilele cele de strâmtorare soarele se va
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întuneca, ºi luna nu va mai lumina, ºi stelele vor cãdea, ºi se
vor clãtina puterile cerurilor, ºi atunci se va arãta pe cer
semnul Fiului Omului, ºi se vor tângui toate neamurile de pe
pãmânt ºi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului
cu putere ºi cu slavã multã». Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 1998

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Voinþa ºi puterea sunt aceeaºi lucrare în cel credincios. Omul ne-
pãsãtor de suflet se face antichrist pentru sine. Credinþa nu este a
tuturor. Antichrist, vãdit de însãºi lucrarea lui. România va fi þara 

sfinþilor. 

PP oporul Meu, Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul
Tatãlui Savaot, ºi vin din cer, de lângã Tatãl, ºi îþi

grãiesc þie ºi te numesc poporul Meu. Amin. 
Ia aminte, Israele, cã Domnul Dumnezeul tãu este

Mântuitor ºi Judecãtor. Stau pe nori de slavã ºi îþi grãiesc þie,
Israele de azi, ºi sã se rãspândeascã în cele patru zãri grãirea
Mea cu tine, cã tu eºti cel învãþat de Dumnezeu. Învãþãtura
Mea s-o dai peste tot, ca sã ºtie toate neamurile pãmântului cã
Eu vin cu dreptatea Mea, ºi voi da fiecãruia dupã cum este
fapta sa. Amin. Eu sunt Cel ce grãiesc þie, Israele român, ºi
sunt Fiul lui Dumnezeu Tatãl, ºi sunt Mântuitorul celor ce
umblã dupã Mine ca dupã Pãstorul Cel Bun al oilor, ºi sunt
Judecãtorul celor ce umblã fãrã Dumnezeu în cãile lor. 

O, poporul Meu, te-am învãþat sã fii pildã ºi semn între
popoare, cã rãu Mã usturã ranele rãstignirii când Mã uit peste
pãmânt ºi vãd oi amestecate cu capre. Antichrist Mã încurcã
de peste tot, ºi nu-i pot alege pe cei buni dintre cei rãi ca sã-Mi
pun deoparte ce este al Meu. În zadar vin din cer ºi Mã rog de
tot omul sã Mã aleagã pe Mine. Antichrist se face vãzut cu
momeala lui peste tot, ºi omul se lasã slãbit de cele ce se vãd,
iar Eu, Domnul, cu greu lucrez sã-i dau de-a dreapta Mea pe
cei buni, pe cei credincioºi ºi cuminþi, care cautã cu iubirea
Mea în ei. 

O, poporul Meu, tu eºti ajutorul Meu pe pãmânt. Dacã
nu te-aº avea pe tine credincios glasului Meu, care vine din
cer la tine ºi se face cuvânt în mijlocul tãu, dacã nu te-aº avea
pe tine munte al Meu în care Eu stau ºi grãiesc peste pãmânt,
Eu n-aº mai fi putut sã-i aleg pe cei buni dintre cei rãi, dupã
cum este scris cuvântul Meu cel din Scripturi, cuvântul Drep-
tului Judecãtor. Mare-Mi este grija de tine, cã tu trebuie sã
poþi prin puterea Mea ºi prin voinþa Mea peste pãmânt, iar pu-
terea ºi voinþa sunt aceeaºi lucrare. 

Am rane adânci, poporul Meu. Þi le arãt prin cuvânt ºi
te fac vindecãtorul ranelor Mele. Mare-Mi este mângâierea cã
te am pe tine ºi am cum sã-þi spun durerea Mea cea mare. Pu-
terea ºi voinþa sunt aceeaºi lucrare în omul cel credincios
Mie. Mi-e mare durerea sã aud glas de pe pãmânt zicând:
„Doamne, nu pot, ajutã-mã sã pot“. Ia aminte, ºi þine apoi
minte, poporul Meu, cãci cel ce voieºte, acela este cel care
poate, iar cel ce nu voieºte, este cel ce nu poate. În zadar Îmi
spune omul cel credincios: „Doamne, nu pot, ajutã-mã sã
pot“. Eu am lãsat omului credinþa în Mine, ºi nu se poate
omul dezvinovãþi cã nu poate. Eu aºa am spus: «Totul este cu
putinþã celui ce crede». Amin, amin, amin. Acela voieºte cre-
zând în Mine, ºi poate voind, ºi voieºte putând, cãci putinþa ºi
voinþa sunt aceeaºi lucrare. 

Biserica Mea de pe pãmânt face astãzi pomenirea ve-
nirii Mele a doua oarã pe pãmânt ca Mântuitor ºi ca Judecã-

tor. Eu sunt Pãstorul ºi Mântuitorul Cel Bun, ºi tot Eu sunt ºi
Cel Drept, Judecãtorul Cel Drept, Care vine sã dea fiecãruia
dupã cum este fapta sa. O, poporul Meu, nu mai este pe pã-
mânt bisericã dupã voia Mea. Slujitorii de altare ºi turmele
slujitorilor bisericii de pe pãmânt nu calcã dupã voia Mea,
cãci cine nu voieºte, nu poate. Eu sunt Cel Drept ºi nu pot
face judecatã strâmbã celui ce-Mi zice: „Doamne, nu pot ºi
n-am putut, ajutã-mã Tu“. 

O, omule dorit de Dumnezeu! Omule, dorul Meu cel
de ºapte mii de ani! Oare, ce n-ai avut de n-ai putut? Þi-am
dat tot rodul dragostei Mele, omule. Tot ce am avut þi-am dat
þie ca sã ai ºi ca sã poþi, ºi ca sã voieºti apoi. Dragostea pe toa-
te le poate, ºi totul este cu putinþã celui ce crede în Mine ºi
are dragoste de Mine. Cum pot Eu sã judec drept cuvântul
acesta: „Nu pot, Doamne, ºi n-am putut“? Oare, ce n-ai avut
de n-ai putut, omule înzestrat cu Dumnezeu ºi cu toate daru-
rile lui Dumnezeu? Cel ce zice „Nu pot“, acela zice „Nu vo-
iesc“. Mai bine Mi-ar zice: „Doamne, atâta pot, cãci atâta
voiesc ºi tot atâta Te ºi iubesc“. Aceasta este dreptatea pentru
cuvântul celui care zice: „Nu pot, Doamne!“. 

O, poporul Meu, mare este nepãsarea omului. Duhul
nepãsãrii se face antichrist în om, ºi de aceea te-am învãþat
ºi þi-am grãit: „Fugi, poporul Meu, fugi de duhul nepãsãrii,
cã omul nepãsãtor se face antichrist prin nepãsare de
Dumnezeu“.

Biserica de pe pãmânt face pomenirea Duminicii înfri-
coºatei judecãþi. O, ce sã-i spun Eu bisericii care se numeºte
bisericã a lui Hristos ºi nu face voia Mea ºi nu calcã biseri-
ceºte ºi nu este bisericoasã? Cel ce nu face voia Mea, este cel
ce nu voieºte s-o facã, fiindcã duhul nepãsãrii se face anti-
christ în om, ºi omul nepãsãtor se face antichrist el însuºi prin
nepãsare de Dumnezeu. Nu mai am pe pãmânt pãstori care
sã-i ajute pe oameni sã facã voia Mea. Vin Eu Însumi ºi învãþ
oamenii. Vin din cer ºi Mã fac Pãstor cu milã ºi chem oile sã
se adune la masa cuvântului Meu. 

Grãiesc þie, poporul Meu cel credincios. Grãirea Mea
cu tine se face pãºune pentru oi, se face chemare, se face hra-
nã vie pentru cei ce cautã hranã vie, cã Eu vin la tine cuvânt
ca sã lucrez cu tine ºi sã-Mi strâng oile de-a dreapta Mea ºi
sã le deosebesc dintre capre, dându-le învãþãtura cea pentru
oi. Învãþãtura Mea e numai pentru oi, cãci numai oile o mã-
nâncã. Cei ce mãnâncã de la Mine, aceia sunt oile Mele, ºi Eu
vin cuvânt peste pãmânt ca sã-Mi adun oile Mele în staulul
Meu, cã Eu am spus: «În casa Tatãlui Meu sunt multe loca-
ºuri, dar Eu Mã duc sã pregãtesc locul Meu de-a dreapta Ta-
tãlui, ca acolo unde sunt Eu, sã fie ºi oile Mele». Eu sunt uºa,
Eu sunt pilda oilor Mele. Cel ce intrã prin uºã, este Pãstorul
oilor. Eu am venit cuvânt pe pãmânt. Eu Însumi am venit la
oi, ca viaþã sã aibã, ºi din belºug sã aibã. Oile Mele Mã cu-
nosc ºi vin dupã Mine, ºi am multe oi rãzleþe, ºi pe acestea
trebuie sã le aduc sã audã glasul Meu, ºi apoi va fi o turmã ºi
un Pãstor, dupã cum este scris în Scripturi. Cei ce nu cred cã
Eu sunt acest cuvânt, aceia nu sunt dintre oile Mele ºi aceia
nu cred cuvântul Meu, ºi Scriptura nu poate fi desfiinþatã.
Amin. 

O, iubitul Meu popor, cel ce nu poate, este cel ce nu
voieºte. Cel ce nu crede, este cel ce nu voieºte sã creadã. Eu
grãiesc cuvintele Tatãlui Meu, ºi oamenii sunt nepãsãtori din
pricina pãstorilor lor cei necredincioºi în cuvântul Meu, cel
ce are în el viaþã veºnicã. Dacã nici cuvântul Meu n-ar avea
în el viaþa cea veºnicã, atunci n-ar avea pãcat cei ce nu cred
în el. Eu sunt Judecãtorul Cel Drept, ºi de aceea am grãit
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acest cuvânt. Amin. Cuvântul acesta este judecãtor celor ce
nu cred în el. Amin, amin, amin. 

Credinþa este dar de la Dumnezeu pentru cei plãcuþi lui
Dumnezeu, ºi nu pentru toþi este credinþa. Fericiþi cei plãcuþi
lui Dumnezeu, cã al acelora este darul credinþei în cuvântul
acesta care vine din Fiul Tatãlui mai înainte de venirea Lui
cea mare ºi înfricoºatã. Amin. 

Poporul Meu, þine minte, fiule: cel ce voieºte, acela
este cel ce poate. Cel ce poate, acela este cel ce voieºte.
Aceasta este ºi în ce este bine, ºi în ce este rãu. 

Poporul Meu, orice cuvânt pe care þi-l pot Eu grãi este
o bucurie pentru Mine cã l-am putut grãi, cã am avut cum
sã-l cobor din cer pe pãmânt. Tu eºti scara Mea de coborâre
din cer pe pãmânt, cãci totul este cu putinþã celui cu credinþã.
Dacã nu erai credincios, poporul Meu, Eu M-aº fi zbãtut în
zadar între cer ºi pãmânt cu acest cuvânt de viaþã veºnicã, aºa
cum în zadar M-am zbãtut pentru cei ce au fost în acest staul
al Meu, în acest popor al Meu, ºi au plecat din staulul Meu
prin necredinþã ºi prin nepãsare, cãci omul nepãsãtor se face
antichrist prin nepãsare de Dumnezeu.

Spune, fiule, spune oamenilor sã-ºi lase faptele rele ºi
sã-L ia pe Dumnezeu de faptã. Spune-le de la Mine sã facã ce
am spus Eu omului sã facã. Poporul Meu, spune neamului
român sã trãiascã viaþã ca în cer pe pãmânt, cã þara românilor
e þara venirii Mele a doua oarã pe pãmânt, ºi sã nu-i gãsesc
mâncând ºi bând, însurându-se ºi mãritându-se, petrecând ºi
rãtãcind când voi veni. Þara aceasta va fi þara creºtinilor care
fac voia Tatãlui Meu, precum Eu am fãcut-o. Þara românilor
va fi þarã de sfinþi ºi de ucenici, va fi þarã de fii ai lui Dumne-
zeu, care vor trãi la chip ºi la asemãnare cu Dumnezeu, ºi
altfel nu se va mai putea în þara venirii Mele.

Poporul Meu, le spun românilor sã semene cu Mine la
port ºi la hranã ºi la bãuturã ºi la faptã, cã altfel nu vor mai fi
români, cãci numele de român este numele lui Israel cel nou,
cel dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Le spun românilor sã þinã
minte cã Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Cel Bun ºi Drept, ºi
am venit la ei cuvânt pentru ei ºi pentru toate neamurile de pe
pãmânt, ºi Îmi pregãtesc ziua venirii Mele, Mi-o pregãtesc
prin cuvânt ºi o fac prin cuvânt, cãci Eu pe toate le fac cu cu-
vântul, de la început ºi pânã la venirea Mea cu trup slãvit. La
prima Mea venire trupul Meu a fost fãrã slavã, dar acum vin
cu trupul plin de slavã vãzutã ºi voi sta în mijlocul tãu, po-
porul Meu, ºi vei face parte din slava Mea ºi te voi purta din
slavã în slavã, precum este scris în Scripturi despre cei de la
venirea Mea care vor fi gãsiþi lângã Mine. Ai grijã mare sã fii
lângã Mine, Israele român, cã tu eºti mijlocitor pentru neamul
român. 

Þine minte, poporul Meu, þine minte cã Eu, Domnul
Iisus Hristos, vin mereu la tine ºi Mã fac cuvânt peste tine ºi
te numesc poporul Meu. Amin. Te-am învãþat sã fii pildã ºi
semn al Meu în mijlocul oamenilor. Mare-Mi este grija pen-
tru tine, cã tu trebuie sã poþi ºi sã voieºti prin puterea ºi prin
voinþa Mea peste pãmânt. Antichrist Mã încurcã de peste tot,
ca sã nu-i aleg pe cei buni dintre cei rãi, dar Eu Mã grãbesc
sã-i dau de-a dreapta Mea pe cei plãcuþi Mie. El se face vãzut
cu momeala lui peste tot, ºi omul se lasã momit de cele ce se
vãd. El a îmbrãcat hainã sfântã ºi se strecoarã peste tot, dar el
nu face voia Mea, ºi nu este oaie, chiar dacã are deasupra lui
pielea oii. 

Poporul Meu, þine minte cã antichrist nu face voia
Mea, ºi prin aceasta este vãdit ºi este prins în însãºi cursa lui
cea ascunsã, ºi prin aceasta a fost ºi este judecat. Amin. 

Eu sunt Cel Drept, ºi voi face din România pãmânt al
dreptãþii Mele, iar dreptatea este veºnicã. Amin. Eu sunt Cel
ce vin a doua oarã de lângã Tatãl pe pãmânt, ºi trupul Meu cel
plin de slavã va fi vãzut în mijlocul tãu, poporul Meu. Eu vin
curând, ºi plata Mea este cu Mine ºi voi da fiecãruia dupã
cum este fapta sa. Amin. 

Iatã-i pe cei fãþarnici, iatã-i cum se ascund de faþa Mea
ºi de mânia Mea, dar împãrãþia omului va cãdea. Amin. ªi se
va ridica între cer ºi pãmânt împãrãþia Mea. Amin. ªi þara ro-
mânã va fi tronul Meu, tronul împãrãþiei cerurilor pe pãmânt.
Amin. Cei ce voiesc sã fie, sã se dea de partea Mea ca sã-i
sfinþesc prin cuvânt, ºi sã fie sfinþi apoi, ºi sã trãiascã cereºte
pe pãmântul cel nou. Pãmântul cel nou este fãcut din om nou
pe el, ºi omul cel nou va înnoi pãmântul, iar omul cel vechi
nu va mai fi, cãci toate se fac noi la cuvântul Meu, care zice
ºi se face. Fericiþi cei plãcuþi lui Dumnezeu, cãci al acelora
este darul credinþei în cuvântul acesta care vine din Mine ºi
cu Mine mai înainte de venirea Mea cea mare ºi înfricoºatã,
iar Eu, Domnul, le voi da putere sã se facã fii ai lui Dumne-
zeu, nãscuþi din cer la cuvântul Meu, fii ai învierii, precum Eu
sunt. Fericiþi ºi sfinþi sunt cei ce au putere ºi voinþã ºi credinþã
prin cuvântul acesta, cãci credinþa este pentru sfinþi. 

Poporul Meu, þine minte ºi nu uita cã antichrist nu face
voia Mea, ºi face voia lui. Poporul Meu, þine minte cã tot cel
ce-ºi cautã slava sa, acela vorbeºte de la sine. Nu uita cã cel
ce cautã sã-ºi câºtige viaþa, acela ºi-o va pierde, cã omul e ne-
putincios. Poporul Meu, sã ºtii, fiule, cã cine-ºi pune viaþa sa
în slujba cuvântului Meu ºi a împãrãþiei Mele care vine cu
Mine, acela va câºtiga tot ce va rãmâne. Amin. 

Poporul Meu, mare-Mi este grija pentru tine, cã tu tre-
buie sã poþi tot ceea ce voiesc Eu sã pot prin tine, cã tu eºti
unealta cea din mâna Mea, cu care Eu Îmi curãþ aria Mea ºi
Îmi adun grâul Meu de-a dreapta Mea, ca sã vin apoi cu drep-
tatea Mea ºi sã dau fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin,
amin, amin. 

9/22 februarie 1998

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Cuvântul Domnului este cartea cea adevãratã. Adam îºi mãrturiseº-
te pãcatele care au adus prãbuºirea neamului omenesc. „Atotcu-
noaºterea este a lui Dumnezeu.“ „Ce este carnea ºi cine a fãcut-o?“. 

EE u sunt Hristosul Tatãlui, Cuvântul Tatãlui, ºi vin
din dreapta Tatãlui, vin în cuvânt din cer pe pã-

mânt, cãci am putere sã vin ºi sã pot tot ceea ce voiesc sã fac.
Amin. 

Vino, Israele român, în taina cuvântului Meu, vino în
ea ºi stai în ea pânã i se va arãta rodul, cãci tu eºti rodul cel
vãzut al tainei cuvântului Meu, tu eºti rod din rod, cãci este
scris: «Eu sunt viþa; voi, mlãdiþele viþei». 

Israele, cãsuþa Mea, sã fim casã unii altora. Eu cobor
mereu la tine, ºi tu te ridici mereu la Mine ºi ne suntem casã
unii altora, ºi aceasta este tainã nevãzutã, cãci taina nu se ve-
de, dar este, mai mult decât cele ce se vãd cã sunt. Eu sunt Cel
ce pe toate le-am adus la fiinþã, ºi le-am adus din nefiinþã, din
cele ce nu erau le-am adus la fiinþã, cãci cuvântul Meu este
Duhul Meu, Care Se face faptã prin rostire de cuvânt. Amin. 

Israele român, cãsuþa Mea cea vie, vin cu masã de
cuvânt în cãsuþa Mea cea vie ºi Mã fac învãþãturã din cer pe
pãmânt, ca sã aibã omul ce mânca ºi sã nu moarã cel ce vo-
ieºte sã aibã hranã vie, din cer hranã, nu de pe pãmânt. 
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O, Israele, mare este cartea Mea cu tine, ºi vei vedea
pecetea pe care am desfãcut-o Eu ca sã Mã fac carte cu tine
pe pãmânt. Cartea este învãþãturã, dar nu ca pe pãmânt. În
afarã de Mine nici o carte nu este carte, cãci singura carte, Eu
sunt, Eu ºi cu poporul Meu. Amin. Poporul Meu este cel ce
face voia Mea ascultând cuvântul Meu ºi împlinindu-l. Unde
mai am Eu pe pãmânt bisericã dupã chipul ºi asemãnarea
Mea? Peste tot Mã uit cu ochiul Meu ºi nu vãd voia Mea în
biserici. O, unde mai am Eu rai pe pãmânt? Am venit din cer
acum douã mii de ani, ca sã fac rai în om ºi sã fiu cu omul.
Am venit sã fac bisericã nouã, ca ºi raiul cel de la început, dar
omul, ca ºi omul cel zidit întâi, a fãcut din „da“, „nu“. Cine
face „nu“ din „da“ ºi „da“ din „nu“, acela face voia lui sa-
tana ºi se face satanã pentru Dumnezeu, precum s-a fãcut în-
gerul cel frumos, dimpreunã cu ceata lui. 

Cine l-a fãcut pe satana? Cine a fãcut satanã din înger?
Fiilor, fiilor, fiþi mari cu înþelepciunea ºi cu credinþa, cãci
omul cel întâi zidit a cugetat asupra fiinþei lui Dumnezeu, a
ispitit pe cele cu privire la fiinþa lui Dumnezeu, la firea lui
Dumnezeu, ºi de atunci îngerul care s-a numit apoi satanã l-a
slujit pe om, ºi s-a fãcut rãzboi în cer, dupã cum este scris, ºi
de atunci Adam s-a îmbrãcat cu trupul cel muritor, ºi a ieºit
din rai prin aceasta. 

Fiilor, fiilor, Eu, Domnul, am fãcut fiinþã din nefiinþã,
cãci sunt Cel ce sunt, ºi sunt Atoatefãcãtorul. Toate fiinþele,
pentru om le-am fãcut Eu, pentru omul cel întâi zidit. L-am
zidit din lut pe om, ºi suflarea Mea peste el a fãcut din el
fiinþã vie. Am suflat peste lutul pe care l-am fãcut cu mâna
Mea dupã chipul Meu, ºi i-am dat suflet viu, ºi l-am numit
om, ºi l-am iubit, ºi i-am dat în dar tot ce am creat, ºi l-am în-
vãþat sã Mã asculte ca pe Cel ce l-a fãcut pe el ca sã fie. I-am
dat voinþã liberã, ca sã poatã iubi nestricãciunea, ca sã poatã
iubi pe Creatorul sãu, cã Eu am nevoie de iubire de la om. Cel
ce nu este liber cu voinþa, acela nu are iubirea lui. I-am dat
voinþa liberã ca sã Mã iubeascã, de aceea i-am dat, ºi apoi l-am
învãþat ºi i-am spus: «Din toþi pomii raiului poþi sã mãnânci,
dar din pomul cunoaºterii lui Dumnezeu sã nu iei, ca sã nu
mori, ca sã nu te ridici peste Dumnezeu, Care pe toate le
cunoaºte». 

Atotcunoaºterea este a lui Dumnezeu, nu este a omu-
lui, dar omul a cugetat asupra fiinþei lui Dumnezeu, iar duhu-
rile cerului au vãzut pe omul cel întâi zidit pe care-l iubea
Dumnezeu, au vãzut în cugetul omului, cãci duhurile îºi au
lucrarea lor prin cuget. Cine are cuget? Dumnezeu ºi omul.
Îngerii slujeau cugetului lui Dumnezeu ºi cugetului omului, ºi
aºa ºi-au început ei lucrarea lor în cer. Omul a fost pus de
Dumnezeu peste toate cele create de Dumnezeu pentru om,
iar în vremea semeþiei omului, în vremea cugetãrii lui asupra
fiinþei ºi a firii lui Dumnezeu, a cãzut omul, ºi cu el au cãzut
toate fiinþele vii, îmbrãcând ca ºi omul trup muritor, ºi prin
omul cel întâi zidit s-a pângãrit ºi s-a prãbuºit tot neamul
omenesc care avea sã iasã din omul cel cãzut din rai.

O, poporul Meu, omul cel dintâi n-a voit sã posteascã
o singurã datã, ºi prin aceasta s-a prãbuºit neamul omenesc.
Dar cel ce nu posteºte de atâtea ori prin porunca postului,
ce-ºi face lui ºi neamului lui ºi casei lui? 

E zi de veghe, e sãrbãtoare de veghe peste bisericile de
pe pãmânt, care au astãzi scris începutul postului pentru po-
menirea patimilor Mele. E zi de pomenire pentru ziua când
omul cel întâi zidit a fost izgonit din rai prin porunca cea cãl-
catã în ceasul al ºaselea din zi, întinzând mâna sã ia cunoaº-
terea lui Dumnezeu ºi sã fie Dumnezeu, ca ºi Creatorul sãu.

De aceea mâna omului Mi-a bãtut cuie în mâini ºi în picioare
în ceasul al ºaselea din zi, asemãnându-se cu Adam ºi cu fapta
sa, ridicând mâna asupra Mea în ceasul al ºaselea din zi.
Atunci s-a fãcut întuneric mare pânã la ceasul al nouãlea, ºi
Adam a fost scos din rai prin însãºi fapta sa, fapta neascultãrii
de Dumnezeu. Eu de atunci nu mai am odihnã ºi umblu sus-
pinând între cer ºi pãmânt, cãutând dupã omul cel lucrat de
mâna Mea, omul cel întâi zidit, omul prin care neamul ome-
nesc ºi-a pierdut nestricãciunea ºi fericirea cea din rai. Tatãl
M-a trimis din cer pe pãmânt acum douã mii de ani, ca sã iau
asupra Mea firea cea cãzutã a omului, ºi am luat-o pe deplin,
cãci în ceasul al ºaselea din zi când omul cel întâi zidit a
întins mâna asupra Mea ca sã ia cunoaºterea Mea, Eu am fost
întins pe cruce ºi pironit de mâna omului cãzut, iar în ceasul
al nouãlea când omul a fost cãzut din rai prin fapta nesupu-
nerii, Eu, Domnul, fiind pe cruce, Mi-am dat sufletul ºi Duhul
în mâna Tatãlui Meu, pentru rãscumpãrarea omului cel zidit
de Dumnezeu. 

Am venit pe pãmânt ca sã mor ca omul, iar înainte de
patima Mea cea care a ºters pãcatul lui Adam, Eu am postit
patruzeci de zile rugându-Mã Tatãlui pentru ca sã se ºteargã
pãcatul omului cel întâi zidit, care n-a voit sã posteascã de ne-
ascultare, care n-a voit sã nu mãnânce neascultare. De ce i-am
spus Eu lui Adam sã nu mãnânce fruct din pomul cunoaºterii?
Pentru cã era a lui Dumnezeu cunoaºterea, nu a omului,
pentru cã nu voia Domnul sã moarã omul prin cunoaºtere. Eu
aºa i-am spus omului: «Dacã vei întinde mâna sã iei din po-
mul cunoaºterii binelui ºi rãului, vei muri negreºit».

Omul nu ºtie sã se fereascã de rãu dacã ajunge sã-l cu-
noascã, fiindcã dacã-l cunoaºte, îl ºi face, aºa cum s-a întâm-
plat cu Adam, cãruia i-am spus sã nu facã rãu, sã nu facã ne-
ascultare. Omul care face rãul fãrã ca sã ºtie cã e rãu, rãul
acela nu are nici o putere asupra omului, dar dacã omului i se
spune cã rãul este rãu, atunci omul are pãcat dacã face rãul,
are prin faptul cã ºtie cã rãul este rãu ºi cã nu trebuie fãcut.
Scris este cuvântul Meu în Scripturi: «Dacã omul n-ar ºti,
n-ar avea pãcat, dar pentru cã ºtie ºi pentru cã zice cã ºtie,
pãcatul cel dintâi fãcut de om stã asupra omului». 

Þine minte, poporul Meu, cã duhurile cele fãrã de trup
lucreazã prin gândul lui Dumnezeu ºi al omului. Ia aminte ºi
învaþã, Israele, cã dupã ce îngerul cel frumos a cãzut cu ceata
lui cu tot prin slujirea cugetului semeþ al omului cel întâi
zidit, care a voit sã se facã Dumnezeu, de atunci sunt douã
feluri de duhuri: Duhul lui Dumnezeu, Cel bun, ºi duhul po-
trivnic lui Dumnezeu, duh rãu. Învaþã de la Mine, cã n-ai de
unde sã înveþi de pe pãmânt, cã duhurile îºi au lucrarea lor
prin cugetul lui Dumnezeu ºi al omului, prin cugetul cel bun
ºi prin cugetul cel rãu, dupã cum lucreazã cugetul. Te învãþ
adevãrul, poporul Meu, cã pe pãmânt se cautã adevãrul ºi nu
se aflã. Vin ºi îþi spun þie adevãrul, ca sã audã de la tine ºi
omul cel ce se dã cã-l ºtie ºi cã-l cunoaºte. Ia aminte ºi învaþã
de la Mine, cã nu se putea sã se întâmple rãul în cer, între
duhurile cerului, pânã ce mai întâi nu s-a atins de Dumnezeu
prin duhul semeþiei de sine omul cel întâi zidit, care s-a voit
sã fie Dumnezeu, cugetând asupra lui Dumnezeu, luând din
roadele pomului lui Dumnezeu, pomul cunoaºterii, pom care
era pus deoparte prin cuvântul cel rostit cãtre om: «Sã nu iei,
omule, din pomul acesta!». O, poporul Meu, tu trebuie sã fii
cel mai învãþat de pe pãmânt, cãci prin tine voiesc sã repar
lucrarea Mea cea stricatã de om de la început ºi pânã la
sfârºit; prin tine ºi prin venirea Mea cea de la sfârºitul
timpului. Amin. 
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Omul care cunoaºte cele ce sunt în fiinþa lui Dumne-
zeu, acela ajunge sã se semeþeascã, fiindcã e pãcat sã treacã
omul peste Dumnezeu, iar cel ce trece, acela cade în pãcatul
desfrânãrii, cãci scris este: «Celor semeþi le stã Domnul îm-
potrivã ºi îi dã satanei», iar satanã înseamnã desfrânare ºi pa-
timi de ocarã, plata omului cel semeþ, ca sã ºtie omul cã nu
poate fi Dumnezeu, ºi sã se pocãiascã omul ºi sã caute cu
umilinþã dupã harul Domnului, care este pentru cei supuºi lui
Dumnezeu. 

Carnea pofteºte, ºi se face poftã în trup. Femeia a fost
carne din carnea omului cel întâi zidit, ºi carnea femeii s-a fã-
cut poftã pentru bãrbat, cãci femeia a poftit împotriva lui
Adam. Dacã Adam nu i-ar fi spus femeii lui cuvântul cel de
la Domnul ca sã nu ia din pomul cunoaºterii, n-ar fi auzit în-
gerul cel frumos cuvântul spus femeii, ºi dacã l-a auzit, s-a
fãcut duh rãu, supunându-se omului ºi nu lui Dumnezeu.
Omul era iubit de Dumnezeu ºi s-a semeþit ºi ºi-a fãcut înþe-
lepciune în sine, iar îngerul cel frumos lucra prin om, ºi omul
i-a dat trup prin ºarpe. ªarpele s-a încolãcit pe pom, ºi aceasta
a lucrat în mintea omului, în cugetul omului, asupra rodului
cunoaºterii. Femeia s-a atins ºi a mâncat ºi a luat cunoaºtere,
ºi i s-au deschis ochii pentru bine ºi pentru rãu, ºi a dat ºi bãr-
batului, ºi atunci omul s-a îmbrãcat în trup stricãcios, în trup
muritor, ºi prin om toate fiinþele au luat moartea în carnea lor,
în trupul lor. 

Fiilor, fiilor, ce este carnea ºi cine a fãcut-o ºi cine o
creºte ca sã fie? O, fiilor, ce am spus Eu sã mãnânce omul?
Ce am spus Eu sã mãnânce animalele ºi pãsãrile cerului ºi
vietãþile toate, pe care Eu le-am pus între cer ºi pãmânt ca sã
trãiascã? Eu nimãnui nu i-am spus sã mãnânce carne sau sã
fie carne de mâncat. Eu i-am dat omului spre hranã iarba care
face sãmânþã ºi tot pomul care are rod cu sãmânþã într-însul,
iar celorlalte vietãþi le-am dat ca hranã iarba verde. De ce
oamenii mãnâncã animale ºi pãsãri ºi vietãþi? De ce animalele
ºi pãsãrile ºi vietãþile se mãnâncã unele pe altele ºi pe oa-
meni? De ce nu mãnâncã ce le-am dat Eu ca hranã? De ce,
oare? Cine poate sã-Mi rãspundã? O, este, oare, cel ce-Mi va
rãspunde? Eu, Domnul, îi poruncesc sã-Mi rãspundã. 

Eu sunt Cel ce aud orice glas, aºa cum am auzit glasul
lui Abel, care striga la Mine din pãmânt. Acest copil al lui
Adam a vãrsat sângele mielului cel adus ca jertfã a inimii lui
înaintea lui Dumnezeu. Eu am luat jertfa inimii lui, jertfa
iubirii lui cãtre Mine, dar sângele mielului jertfit a fãcut miros
de sânge pe pãmânt, ºi apoi sângele lui Abel a însemnat pã-
mântul cu sânge de om, ºi iatã, carnea ºi sângele nu trag cu
moºtenirea împãrãþiei cerurilor. 

Fiilor, fiilor, ce este carnea ºi cine a fãcut-o ºi cine o
creºte ca sã fie? De ce mãnâncã oamenii carne? De ce mãnân-
cã animalele carne? De ce se mãnâncã, fiilor, carne? De ce
carnea mãnâncã carne? De ce nu se mãnâncã ce am lãsat Eu
spre mâncare? Cine poate sã-Mi rãspundã? Eu sunt Cel ce
aud pe cel ce-Mi rãspunde.

O, unde eºti, fãptura Mea? Omule cel întâi zidit, rãs-
punde-Mi! Rãspunde-Mi, ca sã audã tot neamul omenesc cã
Eu sunt Dumnezeul celor vii ºi al celor adormiþi. Rãspun-
de-Mi, tu, cel zidit de mâna Mea din pãmânt! Amin, amin,
amin. 

– II atã-mã, Doamne. Cine poate sta împotriva
cuvântului Tãu? Este, oare, cel ce poate sã-Þi

rãspundã în afarã de mine? Eu sunt omul cel întâi zidit; zidit
de mâna Ta ºi de iubirea Ta. M-ai zidit din cuvânt ºi din iubire
ºi din pãmânt, ºi m-ai numit om. Nu m-ai numit carne, ºi

m-ai numit om. Eu sunt cel ce am pãcãtuit împotriva Ta ºi a
mea, iar Tu erai Cel Preaînalt. Tu eºti Ziditorul meu ºi a toate
cele vãzute ºi nevãzute care înseamnã Dumnezeu, dar eu
m-am fãcut fur prin nesupunere. Mi-ai dat tot ce ai creat Tu
pentru mine, dar eu am râvnit la ale Tale, Doamne. Tu erai
Cel Drept ºi n-ai ascuns de mine pe cele ale Tale, ºi le-ai pus
în mijlocul raiului, ca sã fie ale Tale, nu ale mele; ca sã fie
semnul Tãu în calea mea, ca sã fii Tu cu semn înaintea mea
mereu, iar eu sã am voie liberã ºi cu ea sã Te iubesc ºi sã fiu
iubirea Ta, ºi Tu sã fii iubirea mea în toate ale mele, ºi ca sã
fiu al Tãu, ºi nu al meu. Dar eu m-am înãlþat. O, cum de m-am
înãlþat? Nu mai era nimeni pe pãmânt peste care sã mã înalþ.
M-am înãlþat împotriva Ta, Doamne. Am voit sã fiu ca Tine
ºi mai mult ca Tine. M-ai aºezat în raiul cel din Eden ºi mi-ai
dat mie tot ce ai fãcut pentru om, ºi eu m-am semeþit cu
gândul cã sunt mare peste toate ºi mi-am zis: „Sunt Dumne-
zeu ºi stau pe scaunul lui Dumnezeu“. Din pricina frumuseþii
mele inima mea s-a îngâmfat ºi prin trufia mea mi-am pierdut
ascultarea ºi înþelepciunea, dupã cum este scris în Scripturi
despre fapta mea, despre trufia inimii mele în raiul cel din
Eden. Tu când ai vãzut cã mi-am fãcut înþelepciunea mea din
trufia mea, ai avut grijã de viaþa mea ºi mi-ai spus cu poruncã:
«Din toþi pomii raiului poþi sã mãnânci, iar din pomul cunoº-
tinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci în ziua în care vei
mânca, vei muri negreºit».

Eu am umblat cu semeþie de sine înaintea Ta, Doamne,
ºi am spus taina Ta femeii pe care am numit-o femeie ºi am
numit-o carne din carnea mea ºi os din oasele mele, ºi am zis
cã este a mea. N-am voit sã fiu al Tãu cu tot ce este al meu,
cu tot ce aveam de la Tine fãcut ºi dat, ºi m-am smuls din Tine
ºi m-am alipit de femeie cu inima mea. Edenul era grãdina Ta,
nu era a mea, dar în inima mea s-a încuibat nelegiuirea mea
cea din trufia inimii mele nãscutã. Când eu am spus cãtre fe-
meie porunca Ta sã nu mâncãm din pom, femeia cea din car-
nea mea s-a fãcut din carne poftã, ºi gândul ei a lucrat prin
pofta ei, ºi îngerul cel frumos a lucrat pentru femeie prin tru-
pul ºarpelui care se încolãcise pe pomul cel cu roade oprite
pentru mâncat. Acesta a îndemnat pe femeie sã mãnânce, cã
nu va muri, ci «li se vor deschide ochii ºi vor fi ca Dumnezeu,
cunoscând binele ºi rãul». ªarpele s-a fãcut semn rãu în calea
omului prin pofta omului, prin semeþia omului, cãci Tu le stai
împotrivã celor ce se semeþesc în cugetul inimii lor, Doamne,
Creatorule a toate, ºi ai pus duºmãnie între ºarpe ºi om, ºi iu-
birea a început sã plângã în Eden, ºi firea plângea ºi ea pentru
cãderea omului, cãci omul s-a fãcut carne ºi fire stricãcioasã,
Doamne, iar carnea la carne trage, ºi carnea este pentru moar-
te, nu pentru Dumnezeu. 

Ce este carnea? Iatã întrebarea Ta, Doamne. Cine este
cel ce a fãcut-o? Eu sunt cel ce-Þi rãspund. Eu sunt cel ce am
fãcut din lucrul mâinilor Tale carne ºi fire stricãcioasã, cã am
greºit înãlþându-mã, ºi apoi am greºit neascultând porunca Ta
sã nu mãnânc din ce este al Tãu ºi nu al meu, ºi apoi am gre-
ºit lãsându-mã supus de femeie, ºi apoi am greºit rãmânând
de partea ei ºi nu de partea Ta, Doamne. Eu sunt rãdãcina
omului cel supus cãrnii ºi firii stricãcioase, dar Tu eºti din cer
rãdãcinã a omului care voieºte sã se nascã din moartea ºi din
învierea Ta dintre cei morþi. 

Ai venit din cer acum douã mii de ani, ca sã lucrezi
sã-l sui pe om la locul de unde eu am cãzut. Ai stat nemâncat
patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi pentru mine, cel care
am mâncat fãrã voia Ta din ale Tale, pãcãtuind cu semeþia ºi
cu neascultarea mea de Dumnezeu. Patruzeci de zile ºi patru-
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zeci de nopþi n-ai mâncat, ºi Te-ai lãsat ispitit de duhul cel rãu
mai mult decât m-am lãsat eu, dar ispita lui a fost biruitã în
trupul Tãu. Ai biruit Tu ce trebuia sã biruiesc eu. Eu am în-
fiinþat pe duhul rãu, iar Tu i-ai strivit puterea prin smerenia Ta
ºi prin ascultarea Ta de Tatãl Tãu. Ai plâns cu lacrimã dum-
nezeiascã patruzeci de zile pentru mine, cã Tu pe mine mã
cauþi de ºapte mii de ani. În orice om voieºti sã mã afli, cã Tu
mã voieºti aºa cum am fost mai înainte de semeþia mea. În
orice om mã voieºti aºa cum am fost când m-ai aºezat la în-
ceputul meu în raiul cel din Eden. 

Iatã-mã, Doamne, cãci pentru învierea mea ai venit
între oameni ca sã mori ca omul ºi sã intri dupã mine în locu-
inþa morþilor în care am intrat cu lacrimi pe obraz pentru tot
ce am fãcut împotriva Ta, Doamne. Te-am aºteptat atâta vre-
me sã vii dupã mine. ªi acum Te aºtept sã vii pentru tot omul
care a murit prin faptele mele cele rele, pe care le-am fãcut în
raiul cel din Eden. Poporul Tãu cel de azi este cãrare a venirii
Tale, cã vei veni curând, curând, ºi cu Tine vor veni toþi cei
adormiþi întru Tine, întru nãdejdea venirii Tale cea de la sfâr-
ºitul veacurilor, Doamne ºi Rãscumpãrãtorule ºi Fiule al Ta-
tãlui ceresc. 

Iatã-mã, Doamne. Sunt în venirea Ta ºi îi spun neamu-
lui omenesc cã nu trebuie sã mãnânce omul carne, ºi nici o
vietate nu trebuie sã mãnânce carne. Eu sunt omul cel întâi zi-
dit ºi am greºit pentru tot neamul omenesc care a greºit prin
mine. 

Mãrturisesc pãcatele mele cele din Eden. Cunoaºterea
este a lui Dumnezeu, nu este a omului, iar eu am greºit atin-
gându-mã prin femeie de cele ale lui Dumnezeu, ºi luând ºi
mâncând prin femeie. 

Eu sunt fãcut din pãmânt român, ºi sunt român, ºi sunt
omul cel întâi zidit din pãmântul cel întâi ivit din apã la
facerea cerului ºi a pãmântului. 

Doamne, fie voia Ta peste pãmântul român, precum a
fost la începutul pãmântului. Duhul meu plânge pentru toatã
stricãciunea care s-a aºezat peste pãmânt prin neascultarea
mea cea de la începutul meu. Duhul meu aºteaptã venirea Ta,
Doamne, Fiule al Tatãlui ºi Fiule al omului, Care vii cu taina
nestricãciunii omului, pe care eu am pierdut-o pentru mine ºi
pentru fiecare om. Dar Tu eºti Rãscumpãrãtorul Care vii, ºi
nu este om sã pãtrundã pe Dumnezeu, Cel ce este ºi Cel ce
vine, Cel ce a murit ºi a înviat pentru fiecare om. 

Iatã-mã, Doamne, cã m-ai chemat, ºi am venit la cu-
vântul Tãu, cã Tu eºti Dumnezeul meu. Fericit este omul care
ascultã pe deplin de glasul lui Dumnezeu. 

Doamne, curãþã-mã de vina mea, care a cãzut peste tot
neamul omenesc, cã am ieºit cu ea în faþa cerului ºi a pãmân-
tului, ca sã vinã apoi împlinirea fãgãduinþelor venirii Tale pe
pãmânt, în lucrare de cer nou ºi de pãmânt nou pe pãmântul
român pe care Tu stai ºi cuvintezi cuvântul venirii Tale, che-
mând toate neamurile pãmântului înaintea Ta, pentru ziua cea
mare a rãscumpãrãrii. Amin, amin, amin. 

– OO,poporul Meu de azi, omul cel întâi zidit
Mi-a rãspuns ºi a venit când l-am strigat.

Vino ºi tu în taina cuvântului Meu ºi stai în ea, cã tu eºti rodul
cel vãzut al tainei cuvântului Meu ºi eºti aºteptat de omul cel
întâi zidit ºi de toþi urmaºii lui. Eu sunt Cel ce pe toate le-am
adus din nefiinþã la fiinþã atunci când le-am creat. Nu le-am
creat ca sã se mãnânce unele pe altele. Nu le-am zis sã fie
carne de mâncat unele pentru altele. Vreau sã repar stricãciu-
nea pe care Mi-a fãcut-o omul cel întâi zidit, ºi dupã el tot
omul cel ieºit din om. Vin ºi vãrs din Duhul Sfânt peste duhul

oamenilor, iar tu, poporul Meu, eºti unealta cu care-Mi lucrez
lucrarea cea pentru împlinirea venirii Mele ºi a fãgãduinþelor
Mele pentru rãscumpãrarea trupurilor. Amin. 

O, Israele, minunatã este cartea Mea cu tine, ºi vei ve-
dea cu ochii tãi pecetea ei, pecetea pe care am desfãcut-o Eu
ca sã Mã fac carte cu tine pe pãmânt, cartea venirii Mele a
doua oarã de lângã Tatãl, cartea cerului nou ºi a pãmântului
nou, cartea învierii fãpturii, Cartea Adevãrului. Amin. Fericit
este omul care ascultã de glasul Meu cel din cartea aceas-
ta, cãci vremea venirii Mele este aproape. Fericit este omul
care-Mi slujeºte Mie în calea venirii Mele, cãci sunt aproape
întru venirea Mea ºi cartea venirii Mele merge peste tot pã-
mântul înaintea Mea. Amin, amin, amin. 

16 februarie/1 martie 1998

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Credinþa este a sfinþilor. Cel ce nu seamãnã cu Domnul, este ana-
tema. Sfintele se dau sfinþilor ºi îi sfinþesc pe ei. Cuvântul Domnului 

grãieºte cãtre Ioan Moga. 

FF iilor, Eu sunt. Pace vouã! ªi acum, deschideþi cu-
vântului Meu. Amin. Nu pot, fiilor, sã nu cobor,

nu mai pot. Se apropie ziua Mea cea mare, ºi Eu sunt în zor
cu toþi sfinþii pentru ziua cea mai mare a Tatãlui ºi a Fiului ºi
a Sfântului Duh. Amin. Aºa cum omul lucreazã de zor pentru
el, tot aºa ºi Eu, dar lucrul Meu rãmâne, iar al omului nu rã-
mâne, cã Eu vin cuvânt cu cele ale împãrãþiei Mele pe pã-
mânt, ºi voi netezi peste tot pe unde nu este lucrul Meu.
Amin. 

Sunt în zor cu tot cerul ºi Mã ajut cu voi. Vin ºi vã þin
treji ºi vii, ca sã vã am ai Mei ºi de-a dreapta Mea pentru sla-
va cea vãzutã a zilei Mele. De aceea vã rog mereu: aveþi grijã
de cãrarea Mea spre voi, fiilor. Oare, pricepeþi voi aceasta?
Fiþi pricepuþi, mãi copii, ºi nu uitaþi sã aveþi grijã de coborâ-
rea Mea, cã Eu nu pot sã nu cobor la voi. V-aþi pierde în lume,
v-aþi pierde în trup, v-aþi pierde în cele omeneºti dacã n-aº co-
borî mereu la voi. Rugaþi-vã pentru credinþa voastrã în Mine,
rugaþi-vã pentru iubirea Mea în voi, rugaþi-vã, fiilor, pentru
viaþa Mea în voi, viaþa cea vie în om, rugaþi-vã pentru tãria
Mea în voi, ca sã nu cãdeþi în ispite, fiilor. Celui ce este cu
Mine cu adevãrat, aceluia nu i se întâmplã ispite, aceluia nu
trebuie sã i se iveascã piedici omeneºti în cale, cãci este cu
Mine, ºi calea Mea este uºoarã, precum Eu am fãgãduit când
v-am spus sã luaþi jugul Meu, cã este uºor. Amin. 

Azi e zi de pomenire a credinþei. Ce este credinþa? Ea
este deplina ºi neclintita încredinþare cã este Dumnezeu; ea
este singura cale a omului, calea cea cu Dumnezeu; ea este
împlinirea cea cu hotãrâre a voii lui Dumnezeu pe pãmânt.
Credinþa este a sfinþilor. Amin.

Israele, poporul Meu, grãiesc þie cel mai mare adevãr:
credinþa este a sfinþilor, credinþa este cu sfinþii. Omul bisericii
de pe pãmânt vorbeºte despre pomenirea credinþei drepte, ca-
re are numele de ortodoxie, cãci acesta este cuvântul dreptei
credinþe. Dar credinþa nu poate fi credinþã decât dreaptã, iar
dacã nu este dreaptã, nu este credinþã, ºi este altceva; este în-
doialã, este cãlcare de legea Domnului, este cârtire, este nesi-
guranþã, ºi acestea nu înseamnã credinþã. Credinþa este sfântã,
ºi este numai pentru cei sfinþi, care cred cã este Dumnezeu în
cer sus ºi pe pãmânt jos. Amin.

Omul care nu-L vede pe Dumnezeu, acela nu este omul
credinþei. Credinþa este vederea omului care Îl vede pe Dum-
nezeu. Cine Îl vede pe Dumnezeu? Cel ce face voia Domnu-
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lui în toatã clipa, ca ºi cum Domnul îl vede fãrã încetare pe
cel ce face voia Lui. Omul care nu-L vede pe Dumnezeu, este
omul care nu face voia lui Dumnezeu, ºi unul ca acesta nu are
credinþã, nu are acest dar sfânt. Omul care sãvârºeºte fapte ºi
gânduri care nu sunt vãzute de Dumnezeu, zice el, acela nu
are credinþã, cãci credinþa înseamnã Dumnezeu Cel ce este,
chiar dacã omul crede sau nu în Cel ce este, în Cel ce vede tot
ce este pe pãmânt ºi sub pãmânt ºi pretutindeni ºi în om. Iar
dacã omul pe pãmânt voieºte sã ºtie care este credinþa, sã
meargã la sfinþi sã vadã acest adevãr, cã numai sfinþii au avut
ºi au aceastã comoarã, aceastã putere, cãci credinþa poate pes-
te toate câte sunt ºi se vor a fi. Amin. 

Omul fãrã Dumnezeu este om fãrã credinþã. Omul fãrã
Dumnezeu este omul care nu face voia lui Dumnezeu. Ce fo-
los are omul dacã nu-L are pe Dumnezeu, Cel ce este? Nu
poate omul sã se numeascã om al credinþei dacã încalcã voia
lui Dumnezeu în trupul ºi în duhul sãu. 

O, Israele, nu mai am sfinþi pe pãmânt, nu mai am. De
aceea am spus Eu când M-am ascuns de om suindu-Mã de-a
dreapta Tatãlui ca sã fiu cu omul de lângã Tatãl; am spus:
«Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt?
Va mai gãsi sfinþi pe pãmânt?». Ce este credinþa? Ea este
omul sfânt. Amin, amin, amin. Omul sfânt cu duhul ºi cu
trupul, aºa cum cere Dumnezeu, acela este credinþã pe pã-
mânt, aceasta înseamnã credinþã. Credinþa nu poate sã fie
dreaptã ºi nedreaptã, cãci ea este dreptate, dreptatea Dom-
nului. Dreptatea Eu sunt, iar Eu nu pot fi ºi drept ºi nedrept,
precum credinþa nu poate fi dreaptã ºi nedreaptã. 

O, poporul Meu, o, fiilor sfinþi în poporul Meu, le spun
oamenilor bisericii din lume cã la sfinþi este credinþa, iar cei
ce vorbesc despre credinþã, trebuie sã fie sfinþi cu duhul ºi cu
trupul ºi cu fapta în toatã vremea, pânã la venirea Mea. Nu se
poate sã fii sfânt dacã faci nouã lucruri bune ºi unul rãu. Cine
calcã voia lui Dumnezeu într-o singurã poruncã, iar în cele-
lalte porunci nu o calcã, acela este necredincios ºi nu este
sfânt, ci, din contra, este vinovat faþã de toatã voia lui Dum-
nezeu în el. 

Cine nu seamãnã cu Mine întru trãirea sa, acela este îm-
potriva Mea. Omul face pãcate mereu, ºi mereu se duce cu ele
la cel duhovnicesc, zice el, ca sã-i ierte pãcatele, ca sã Mi le
dea Mie sã le ºterg. Nu Eu sunt cel ce ºterge pãcatele. Pãcate-
le le ºterge omul care nu le mai face, iar Eu încuviinþez ierta-
rea omului care se face din pãcãtos sfânt. Prin ce se poate
omul face sfânt? Prin ce se poate omul sfinþi? Mulþi pãcãtoºi
care pãcãtuiesc mereu, îºi zic cã se sfinþesc prin agheasmã,
prin anafurã, prin Trupul ºi Sângele Meu, care este lucrat de
cei duhovniceºti. Dar toate aceste sfinte sunt numai pentru
sfinþi, cãci aºa zice învãþãtura bisericii: „Sfintele se dau sfinþi-
lor“. 

O, poporul Meu, duhovnicul trebuie sã fie om duhov-
nicesc prin toate voile Mele în om. O, Israele, nu mai am
sfinþi pe pãmânt, nu mai am om duhovnicesc pe pãmânt, nu
mai am. Oamenii bisericii îºi bat joc de faþa Mea în ei ºi sunt
plini de lãcomie ºi de curvie, ºi nu se mai vede cãrarea Mea
între oameni. Cãrarea Mea este omul sfânt, care se leapãdã de
sine ca sã slujeascã Mie. Cãrarea Mea este omul care Mã
poartã pe Mine în cuvânt peste pãmânt. Aceasta înseamnã
credinþã: omul care Mã poartã pe Mine trup ºi duh peste pã-
mânt. Amin. 

Poporul Meu, am spus þie taina credinþei ca sã audã cei
fãþarnici care s-au învelit cu haina Mea. În mijlocul tãu Eu
sunt adevãr, iar în mijlocul celor fãþarnici Eu nu sunt, cãci
scris este: «Cu cei fãrã de lege nu voi sta». 

Poporul Meu, sã fii harnic cu credinþa ºi sã faci voia
Mea în toatã vremea, cã voi veni curând, curând ºi îi voi avea
de-a dreapta Mea pe cei sfinþi din cer ºi de pe pãmânt, dar sã
fii sfânt, copile al poporului Meu. Celor credincioºi Eu le
adaug credinþã prin faptele Mele cele dumnezeieºti peste pã-
mânt, iar celor necredincioºi le stau împotrivã, cãci sunt mân-
dri cei fãrã Dumnezeu. Credinþa înseamnã Dumnezeu împli-
nit în omul cel credincios, om îndumnezeit de Dumnezeu, om
care a primit credinþa prin propovãduirea cea de la Mine ºi de
la ucenicii Mei cei sfinþi. Cel sfinþit dacã nu se face sfânt,
acela se face fariseu fãþarnic ºi nu se face ucenicul Meu ºi ur-
maºul Meu. 

Fiilor, fiilor, iubiþi chipul Meu în voi. Cãutaþi sã fiþi ca
Mine. Nu uitaþi sã fiþi ca Mine, Domnul vostru Iisus Hristos.
Amin. Fiilor, fiilor, daþi loc cãrãrii Mele peste voi ºi fiþi cu
adevãrat. 

O, ce este credinþa? Ea este Domnul Iisus Hristos,
Omul Cel adevãrat, Care-ªi are sãlaºul în sfinþi. Fiþi sfinþi,
precum Eu sunt. Amin. Fiþi credincioºi în toate ale Mele, cãci
v-am dat vouã darul credinþei sfinte. Iatã, tainã vã spun vouã:
Eu am asemãnat împãrãþia cerurilor cu cele ce sunt pe pãmânt
cu oamenii. Lucraþi tot ceea ce seamãnã cu împãrãþia ceruri-
lor, ºi nu se va dãrâma lucrul vostru. 

Fiilor, fiilor, fiþi pildã a împãrãþiei cerurilor pe pãmânt
în tot ceea ce gândiþi ºi fãptuiþi. Fiþi pilda venirii Mele a doua
oarã de lângã Tatãl, cã Eu vin sã fiu cu voi pe veci, cã sunteþi
fiii venirii Mele. Amin, amin, amin. 

*
FF iilor de la ieslea Mea, mai zãbovesc o clipã în cu-

vânt ca sã Mã scriu în Cartea Adevãrului cu mãr-
turia iubirii Mele pentru cei ce jertfesc din ale lor. Mã scriu
cuvânt în cartea aceasta pentru o inimioarã de copil care Mã
ajutã sã Mã împart cuvânt peste pãmânt. Eu sunt cu dragoste
în cer ºi pe pãmânt, ºi din dragostea Mea n-am lãsat nimic
pentru Mine, ºi am dat-o pentru tot omul care voieºte sã fie
cu Mine ºi cu cele ce vor rãmâne. M-am dat pe Mine Însumi
ca sã aibã omul tot ceea ce este, cãci Eu sunt Cel ce sunt ºi
cele ce sunt. 

O, copilaº ivit pe pãmânt odatã cu taina lucrãrii Mele de
cuvânt, am spus þie cã într-o zi îþi voi spune cum a fost cãra-
rea ta spre Mine. Iatã ziua aceea. Era anul începutului lucrãrii
cuvântului Meu prin Verginica, ºi în ziua aceea i-am spus ei cã
voi face din ea trâmbiþa lui Dumnezeu din care voi suna pe
pãmânt înaintea venirii Mele, înaintea trâmbiþei a ºaptea, care
este venirea Mea. În ziua aceea era ziua când biserica sãr-
bãtorea ziua înfricoºatei judecãþi ºi când omul creºtin îºi spãla
blidele ca sã trãiascã cu post ºi cu rugãciune pentru venirea
Mea dintre cei morþi, pentru moartea ºi învierea Mea. Era ziua
când Eu i-am spus lui Verginica sã posteascã patruzeci de zile
ºi patruzeci de nopþi pânã la serbarea învierii Mele, ca sã Mã
fac apoi în ea cuvântul Meu cel de pregãtire a poporului care
va fi poporul Meu la venirea Mea a doua oarã cu trupul pe
pãmânt. I-am spus ei sã posteascã pentru toþi cei care vor fi sã
fie fii ai venirii Mele, aºa cum am postit Eu patruzeci de zile
ºi patruzeci de nopþi pentru omul cel întâi zidit ca sã-l rãs-
cumpãr prin moartea Mea pentru el, ºi prin învierea Mea. 

Te-ai ivit pe pãmânt odatã cu lucrarea Mea de cuvânt
pentru a doua Mea venire cu trupul pe pãmânt. Eu, Domnul,
am lucrat ca sã te însemnez încã de la naºterea ta, cãci te-ai
nãscut în ziua luminii. Te-am pregãtit sã fii, ºi te-am ocrotit
ca sã fii ºi ca sã te aºezi lângã Mine pe drumul crucii Mele pe
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pãmânt. Lucrarea Mea de cuvânt e crucea Mea pe care o duc
acum, la capãtul timpului omului. Þi-am dat iubire, ca sã Mã
sprijin cu tine, cã Eu sunt sãrac pe pãmânt, aºa cum am fost
ºi la prima Mea venire; Eu, bogãþia cea mai mare, sunt Cel
mai sãrac. Am lucrat apoi ca sã ies înaintea ta cu semnul un-
gerii Mele, cãci urmele picioarelor tale au cãlcat pe urmele
celui uns din pântecele mamei lui ca sã fie între unºii Mei cei
de la sfârºit. Acest uns al Meu a mers înaintea ta cu paºii lui,
cãci Eu ºtiam pe unde vor cãlca paºii tãi, ºi am avut grijã
dumnezeiascã sã te alãtur lucrului Meu pentru ziua naºterii
tale, zi în care Eu am hotãrât sã creºti ºi sã fii sprijinul Meu
în calea venirii Mele. Am lucrat pentru tine în chip minunat,
cãci apoi am condus spre lucrarea Mea pe cea care te însoþeº-
te, ca sã te ajute ºi ea spre Mine, cã ea Mã cãuta, ºi Eu M-am
lãsat aflat de ea prin arhiereul Meu, care este unsul Meu, ºi ea
te-a adus lângã lucrarea cuvântului Meu. Am lucrat sã nu ai
greutãþi pe pãmânt, sã nu ai piedici, ºi sã fii liber de piedici ºi
de datorii, ca sã Mã pot sprijini cu tine, cã minunatã a fost pe
pãmânt ziua aceea în care ºi tu te-ai ivit între fiii oamenilor.
Eu am ieºit de atunci mereu în calea ta ca sã te conduc ºi sã
fac din tine un fiu al Meu pentru sprijin în neputinþele Mele
ºi sã Mã ajuþi ca un copil pe tatãl sãu aºa cum am ajutat Eu
pe Tatãl Meu. 

Eu, ca un Dumnezeu drept, îþi mulþumesc pentru cã Îmi
sprijini lucrarea, cã tu te-ai nãscut ºi ai crescut odatã cu lucra-
rea Mea cea pentru venirea Mea, lucrarea cea prin trâmbiþa
Mea, Verginica. Îþi dau în dar cuvântul Meu, cel mai mare dar.
Îþi dau în dar darul credinþei, darul iubirii de Dumnezeu, darul
puterii sfinte, ca sã ai de la Mine daruri ºi sã lucrezi cu ele
pentru venirea Mea. Îþi dau în dar viaþa fãrã de moarte, dacã
vrei sã ai. ªi dacã vrei ºi dacã ºtii sã vrei, îþi dau în dar botezul
credinþei ca sã te faci fiu al lui Dumnezeu în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. Eu pe câþi îi iubesc îi
conduc spre Mine, Cel sfânt, ºi le dau putere sã se facã sfinþi
prin iubire de Dumnezeu, ºi le dau în dar tot ce va rãmâne,
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi dreptatea din ele. Îþi dau
în dar iubirea Mea ca sã sãrbãtoreºti cu ea pomenirea zilei
tale de naºtere între fiii oamenilor, ºi apoi între fiii lui Dum-
nezeu prin credinþa ta în Mine. Îþi dau în dar tot ce am Eu pe
pãmânt, iubirea Mea ºi pe fiii ei, cãci te voiesc pe voia Mea. 

Mã scriu cu tine în cartea mãrturiilor Mele ºi voiesc sã
te gãsesc în ea la venirea Mea. Scrie-te ºi tu în cartea aceasta,
cã îþi dau putere sã te scrii cu mâna ta la voinþa ta. Amin,
amin, amin. 

23 februarie/8 martie 1998

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci.
Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta 

Închinarea începe cu credinþa care naºte iubirea ºi apoi dãruirea.
Cel ce iubeºte pe Domnul, sã trãiascã pentru suflet ºi pentru trupul 

lui cel ceresc. 

VV ine Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt ºi Se face cuvânt
pe pãmânt. Amin. Israele român, Eu sunt Dum-

nezeu, ºi locuiesc în ceruri, iar cerurile spun slava lui Dum-
nezeu. Amin.

Israele român, popor al Domnului, închinã-te Tatãlui ºi
Fiului ºi Sfântului Duh, ºi sã trãieºti cu închinare înaintea
Mea, cãci Eu sunt Domnul, Care M-am închinat înaintea ta ca
sã te învãþ lucrarea închinãrii. Închinare înseamnã iubire. Fãrã
iubire de Dumnezeu nimeni nu se poate închina lui Dumne-

zeu cu viaþa lui, nimeni nu-ºi poate închina viaþa lui în mâi-
nile lui Dumnezeu, ºi ºi-o închinã potrivnicului lui Dumne-
zeu, dar tu, poporul Meu cel hrãnit cu fructul iubirii Mele, în-
chinã-te cu tot cugetul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul
tãu ºi cu toatã virtutea ta, lui Dumnezeu, Care te-a învãþat El
Însuºi lucrarea închinãrii, prin închinarea Sa cea pentru om. 

E sãrbãtoare de sfinþi mucenici, ºi Eu vin din cer, de
lângã Tatãl, ºi cu Tatãl, ºi cu sfinþii ºi cu îngerii ºi cu toate pu-
terile cereºti, ºi îþi dau din duhul mângâierii, poporul Meu. Eu
sunt Domnul, ºi trec prin porþi ºi vin din cer la tine cu Duhul
Mângâietorul, pe Care Eu L-am fãgãduit celor ce se închinã
Mie în Duhul Adevãrului, aºa cum voieºte Tatãl sã fie închi-
narea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cei ce iubesc pe Dum-
nezeu, nu sunt osândiþi de pãcat, cãci sunt iubiþi de Domnul
ºi au peste ei pe Duhul Mângâietorul, Cel ce de la Tatãl pur-
cede. Cei ce iubesc pe Dumnezeu, nu iubesc pãcatul, cãci pã-
catul osândeºte pe om, dar cei iubiþi de Domnul iubesc pe
Domnul ºi se fac iubire ºi închinare înaintea Domnului. 

Am pus þie masã cereascã, Israele, ºi la masa Mea cu
tine am sfinþii cei vii, care au adus închinarea lor înaintea
Mea. Cu ce începe închinarea? Începe cu credinþa în Dumne-
zeu, ºi din credinþã se naºte iubirea de Dumnezeu, ºi din iubi-
re se naºte lucrarea închinãrii, ºi omul se dã lui Dumnezeu,
aºa cum toþi sfinþii cerului s-au dat. Cine se dã lui Dumnezeu,
acela ºtie sã se închine. Cine nu se dã lui Dumnezeu în chip
adevãrat, acela se face fariseu prin închinarea lui. 

O mulþime de lume merge la bisericã, dar nu ºtie ce
este lucrarea bisericii. O, poporul Meu, o, bisericã a Mea, o,
copilaºi închinaþi lui Dumnezeu! Nu ºtiu oamenii ce înseam-
nã bisericã. Mã vait ca unul plin de durere fãrã de mângâiere.
Nu ºtiu oamenii care merg la bisericã, zic ei, nu ºtiu ce în-
seamnã aceastã tainã. Biserica este taina lui Dumnezeu, ºi oa-
menii nu ºtiu nimic despre aceastã lucrare, despre taina bise-
ricii nu ºtiu oamenii. O, ce durere pe Mine, Cel înºelat de
mulþime de oameni care zic cã merg la bisericã! Nu ºtiu oa-
menii ce înseamnã închinare. Ei ºtiu cã închinare la Dumne-
zeu este sã-ºi facã omul pe trupul sãu semnul sfintei cruci cu
mâna dreaptã. Mai mult de atât nu ºtie omul care se scoalã ºi
se spalã ºi se îmbracã ºi pleacã la bisericã, zice el. Nu ºtiu oa-
menii cã la bisericã merg cei ce vor sã înveþe sã fie închinaþi
lui Dumnezeu. O, nu mai am bisericã pe pãmânt, cãci preoþii
mint pe oameni cu acest nume de bisericã ºi îºi fac câºtig
preoþii, ºi mai mult nimic. Au cãzut gloate întregi de oameni
sub mâna preoþilor care înºealã pe Dumnezeu ºi pe oameni, ºi
oamenii nu ºtiu ce înseamnã închinare. 

Astãzi biserica lumii are scris peste ea de la sfinþi ºi de
la pãrinþi sãrbãtoarea duminicii sfintei cruci, înjumãtãþirea
vremii postului cel mare pentru întâmpinarea sãrbãtorii rãs-
tignirii Mele ºi a învierii Mele pentru om. Cu cine sã vorbesc
Eu despre post? Ce ºtie lumea despre aceastã putere? cãci
postul este putere în om, nu este slãbire în om. Scris este în
Scripturi cuvântul Meu: «Este, oare, acesta un post care-Mi
place, o zi în care omul îºi smereºte sufletul sãu: sã se aplece
ca o trestie, sã stea în sac ºi în cenuºã? Oare, acesta se chea-
mã post ºi zi plãcutã Mie? În fiecare zi aceºtia Mã cautã pen-
tru cã ei voiesc sã ºtie cãile Mele, ca un popor care lucreazã
dreptatea Mea, ca un popor care nu se abate de la legea lui
Dumnezeu». O, nu acesta este post, ca sã nu mãnânce omul
mâncare bunã sau deloc mâncare; nu numai atât înseamnã
post. Post înseamnã iubire de Dumnezeu ºi de oameni. Post
înseamnã sã ai ºi sã dai tot ce-þi prisoseºte, cãci de la Dumne-
zeu ai, nu de la tine ai. Sunt oameni plini de bogãþii ºi postesc
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zile de post. O, bogaþii care postesc aºa, nu ºtiu, n-are cine sã
le spunã ce înseamnã post. Bogatul care nu posteºte de bogã-
þii, acela nu atinge cu mintea lui taina postului. Bogatul nu
posteºte, ºi el nu ºtie acest adevãr. Precum sãracul nu posteº-
te, tot aºa ºi bogatul, dar nici unul, nici altul nu ºtiu ce în-
seamnã taina postului. Dar cine sunt cei ce postesc? 

Vine duhul înþelepciunii lui Dumnezeu pe pãmânt ca sã
înveþe pe oameni adevãrul cuvintelor. Eu sunt Domnul, ºi lo-
cuiesc în ceruri, iar cerurile spun slava lui Dumnezeu, spun
adevãrul lui Dumnezeu. Ce sunt cerurile? Cerurile sunt sfin-
þii, care au trãit ºi trãiesc cu închinare înaintea lui Dumnezeu.
Cine sunt cei ce postesc? Aceia sunt cei ce-ºi închinã viaþa lui
Dumnezeu ºi sfinþilor cei asemenea Lui. Cine-ºi închinã viaþa
lui Dumnezeu ºi celor plãcuþi lui Dumnezeu, aceia sunt
oameni care împlinesc Scripturile lui Dumnezeu, voile lui
Dumnezeu între cer ºi pãmânt, ºi aceºtia lucreazã taina ºi lu-
crarea postului. 

Cine trebuie sã posteascã? Cel ce nu posteºte, acela tre-
buie sã posteascã. Ce înseamnã sã posteascã omul? Omul ne-
postitor este omul care calcã poruncile lui Dumnezeu, nu
omul care mãnâncã. Cel ce calcã voia lui Dumnezeu în el,
acela poate sã nu mãnânce cât o vrea sã nu mãnânce, dar Eu
îi spun unuia ca acela cã nu ºtie ce este postul.

Ce înseamnã om care posteºte? Acela face binele lui
Dumnezeu în trupul sãu; acela pune acest bine înaintea oame-
nilor ca sã fie vãzut spre înþelepþirea multora care vor sã în-
veþe taina bisericii, taina lui Iisus Hristos, pâinea omului în-
dumnezeit; acela împarte pâinea aceasta cu cel flãmând de
pâine, cã nu este o mai mare milostenie între cer ºi pãmânt ca
atunci când înveþi ºi deprinzi pe om sã mãnânce pâine din cer,
cãci Eu aºa am spus: «Eu sunt pâinea care se coboarã din cer
spre viaþa oamenilor». Amin. 

Adevãr adevãrat grãiesc þie, Israele: sãracul ºi bogatul
nu postesc. Nu ºtiu oamenii adevãrul cuvintelor acestea, sãrac
ºi bogat; cãci dupã mintea omeneascã, sãracul este cel ce nu
are, iar bogatul este cel ce are de toate. Dar dupã mintea cea
dumnezeiascã, sãracul este cel ce nu voieºte sã aibã cele ce
nu sunt de folos sufletului, ca sã aibã pe Dumnezeu bogãþie ºi
slavã ºi bucurie ºi mulþumire, iar bogatul este cel ce are de la
Dumnezeu pentru ca sã dea celor fãrã de griji pãmânteºti ºi
care poartã grijã de cele cereºti pentru el ºi pentru oamenii
închinãtori lui Dumnezeu. Când nu ai ºi nu mãnânci, nu în-
seamnã cã posteºti. Când nu voieºti sã ai, aceasta înseamnã
post de cele ce sunt ºi nu sunt spre viaþã veºnicã. Iatã postul
ce este: când ai de toate ºi nu le foloseºti tu, ci le chiverniseºti
spre cele care folosesc lui Dumnezeu ºi sfinþilor lui Dumne-
zeu, aceea înseamnã închinare lui Dumnezeu ºi post pentru
Dumnezeu, post pentru postitori, jertfã pentru postitori, nu
pentru sãracii care nu mãnâncã pentru cã nu au ºi care ar
mânca orice ºi ar face orice dacã ar avea, ca ºi lumea cea pã-
cãtoasã. Sãracii Mei sunt alþii decât sãracii pãmântului. Sãra-
cii cerului e una, iar sãracii pãmântului e alta. Bogaþii cerului
e una, iar bogaþii pãmântului e alta. 

O, poporul Meu, nu ºtiu oamenii adevãrul cuvintelor.
Vine duhul înþelepciunii lui Dumnezeu, vine din cer pe pã-
mânt ca sã înveþe pe oameni adevãrul cuvintelor. Nu cel ce
posteºte de bucate este om postitor ºi smerit înaintea Mea.
Omul cel smerit lui Dumnezeu, omul postitor, este omul care
se închinã Mie cu cugetul ºi cu inima ºi cu sufletul ºi cu virtu-
tea lui, iubind pe Dumnezeu cu acestea ale lui. 

O, fiilor din grãdina cuvântului Meu care-Mi sunteþi
poartã Mie între cer ºi pãmânt! Desluºiþi bine tainele acestor

cuvinte, ca sã înveþe Israel de la Mine prin voi, cãci aceste cu-
vinte sunt adânci, ºi Israel se încurcã în ele. Închinare lui
Dumnezeu, e mare tainã aceastã lucrare. Sã se plece omul
înaintea lui Dumnezeu ºi sã stea aplecat sub voia Domnului
ºi sã stea cu iubire, nu numai cu aplecare, cãci adevãrata aple-
care este iubirea de Dumnezeu. Amin. 

Cei patruzeci de sfinþi care sunt sãrbãtoriþi azi în cer ºi
pe pãmânt, au fost adevãraþi închinãtori lui Dumnezeu, iar cei
adevãraþi sunt vii, ºi sunt. Închinarea începe cu credinþa în
Dumnezeu, Cel propovãduit de sfinþi, ºi din credinþã se naºte
iubire de Dumnezeu, ºi din iubire se lucreazã lucrarea închi-
nãrii, ºi omul se dã lui Dumnezeu, aºa cum toþi sfinþii s-au
dat. Cine se dã lui Dumnezeu, acela este învãþat de Dumne-
zeu sã se închine cu viaþa lui, lui Dumnezeu. Amin. Cine nu
se dã lui Dumnezeu în chip adevãrat atunci când se dã, acela
se face fariseu prin închinare. 

O, copilaºi purtaþi de braþele mângâierilor Mele, învã-
þaþi mereu lucrarea închinãrii în chip adevãrat. Învãþaþi, ca sã
fiþi învãþãtori prin închinarea voastrã înaintea Mea. Eu vin
mereu cuvânt din cer la voi ca sã vã mângâi ºi sã aveþi putere
pentru viaþa voastrã întru Mine. Eu vin, dar veniþi ºi voi, ºi sã
ne întâlnim prin venire unii spre alþii. Eu lucrez, dar lucraþi ºi
voi tot aºa. Eu grãiesc cu voi, dar grãiþi ºi voi cu Mine ºi pen-
tru Mine. Eu vin cu sfinþii, dar sfinþii au nevoie de mângâiere
de la voi. 

De ce se întâlnesc cei ce se întâlnesc? Ca sã se mângâie
unii pe alþii, de aceea se întâlnesc. Voi, fiilor, vã întâlniþi unii
cu alþii? Întâlnirea înseamnã mângâiere a sufletelor, a duhuri-
lor voastre, nu întâlnire a trupurilor ºi atât. Vieþuirea împreu-
nã în Domnul înseamnã vieþuire împreunã a duhurilor voas-
tre, nu vieþuire a trupurilor împreunã ºi atât. În zadar este sã
vieþuiþi cu trupul împreunã dacã nu vã adunaþi sã vieþuiþi îm-
preunã cu duhul ºi cu Domnul duhurilor cu voi. 

Am spus vouã sã trãiþi pentru suflet lucrând trei pãrþi,
iar pentru trup lucrând o parte din pãrþi. Dar azi vin ºi vã spun
cã vremea Mea este aproape de voi, ºi cu voi este, iar voi tre-
buie sã trãiþi patru pãrþi pentru suflet, nu numai trei. Sã trãiþi
cu tot întregul vostru pentru omul vostru cel ceresc, pentru
trupul cel ceresc, fiilor. Dar cum se poate, oare? Sã nu ziceþi
ºi voi cã sunt grele cuvintele Mele pentru voi. Fiilor, fiilor
scumpi între cer ºi pãmânt, faceþi din trupurile voastre organe
ale Duhului Sfânt folositoare sufletelor voastre, cãci sufletele
au veºnicie ºi au lucrare de rãscumpãrare a trupurilor lor pen-
tru veºnicie. Amin. Oare, veþi þine voi minte cele ce v-am în-
vãþat sã faceþi cu trupul vostru? Oare, veþi face voi ce v-am
spus sã faceþi? Rãspundeþi-Mi, fiilor! Rãspunsul vostru va fi
fãcând cele în care v-am aºezat sã le faceþi. 

O, fiilor, nu staþi flãmânzi de Dumnezeu, nu staþi ne-
mâncaþi. Mâncaþi toatã ziua ºi toatã noaptea aceastã mâncare.
Aºteaptã sfinþii zi ºi noapte hranã din guriþele voastre, cãci
sfinþii sunt flãmânzi dupã tainele Mele cele ce sunt puse în
voi de la Mine. Faceþi-vã minune pentru sfinþi, faceþi-vã
bisericã a sfinþilor, cã vor sfinþii sã se slãveascã prin voi cu
slava lor pe care o au de la Mine pentru închinarea pe care au
adus-o ei înaintea Mea. 

Fiilor, fiilor, Mi-e dor de duhul vostru împreunã, cã
unde sunteþi voi adunaþi cu duhurile, acolo ºi Eu sunt, ca sã
Mã bucur ºi ca sã vã bucur dându-Mã vouã cu duhul mângâ-
ierii pe care l-am fãgãduit celor sfinþi. Cel ce nu grãieºte în
duhul, acela doarme cu duhul, acela este singur, ºi nu este
bine sã fie omul singur. Am grãit vouã despre taina bisericii
ca sã audã ºi omul bisericii lumii ºi sã facã voia Mea ca ºi voi. 
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Fiilor, fiilor, atâtea bucurii aºteaptã sã se desãvârºeascã
prin voi, pentru voi ºi pentru mulþi care aºteaptã rãsplata pen-
tru închinarea lor Mie! Eu sunt Domnul, Care Mã închin îna-
intea voastrã, cãci închinare înseamnã aplecare, înseamnã iu-
bire, înseamnã sã faci voia celui ce-l iubeºti, la ce este bine ºi
dumnezeiesc pe pãmânt. Sunt cu masã cereascã între voi ºi cu
praznic de sfinþi, ca sã vã învãþ, ca un Dumnezeu, lucrarea în-
chinãrii. Nu uitaþi învãþãtura Mea, cãci cel ce nu face cele
ce-l învãþ, este cel ce uitã, iar cel ce face dupã cuvântul Meu,
este cel ce învaþã pe alþii sã se închine Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfântului Duh. Amin. 

Am grãit vouã ca sã învãþaþi ºi ca sã fiþi învãþãtori peste
pãmânt, ºi ca sã aveþi ucenici aºa cum am avut Eu, ºi Eu sã-i
iau ºi sã fac din ei fii ai lui Dumnezeu, închinãtori adevãraþi
zi ºi noapte înaintea Mea, cãci vin sã pun slava Mea peste cei
plãcuþi Mie. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 1998

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Limba româneascã, limba lui Dumnezeu la facerea lumii ºi la
sfârºit de timp. Cel umilit nu este pãrãsit de darul credinþei. Israel
cel ales din români are lucrare de apostolie a venirii Domnului. 

CC erurile stau deschise deasupra ta, iar Fiul Tatãlui
Se face cuvânt peste tine, grãdiniþã a cuvântului

care se aºeazã în tine. Cuvântul este ploaia Duhului Sfânt din
vremea aceasta, iar vremea aceasta este vremea venirii Mele
a doua oarã de lângã Tatãl ºi cu Tatãl, cã este scris cã voi veni
sã cuvintez peste vii ºi peste morþi ºi sã fac dreptate sfinþilor.
Amin. Iar tu, grãdiniþa Mea de fii unºi, sã dai ploaia Duhului
Sfânt peste pãmânt, cã e sãrac pãmântul de Duh Sfânt, iar Eu,
Domnul, nu mai am la cine sã mai vin pe pãmânt ca sã grãiesc
pentru vii ºi pentru morþi, dupã cum este scris cã voi veni sã
judec viii ºi morþii ºi sã audã glasul Meu ºi sã învieze. Amin. 

Israele, ia de la Mine, ia de la cei din grãdina Mea din
România. Ia, poporul Meu, cã te-am hrãnit cu cuvântul Meu
atâta vreme. Ia ºi Îmi aratã cât ai crescut, cât þi-a folosit hrana
Mea. Ia ºi mãnâncã ºi Îmi aratã puterea ºi înþelepciunea Mea
în tine, cã tu eºti cel ce ai mâncat mult din mâna Mea, din
gura Mea, aºa cum o mamã ia bucãtura în gurã ºi o mestecã
bine, ºi apoi o ia între degete ºi i-o dã copilului ei gata mes-
tecatã ca sã-i creascã copilul ºi sã facã dinþi apoi, ºi sã-ºi mes-
tece singur hrana ºi sã creascã crescând ºi sã se facã om desã-
vârºit ºi sã nascã oameni. 

Ia ºi mãnâncã, poporul Meu. Amin, amin, amin. Eu,
Domnul, îþi deschid guriþa ca sã-þi dau din gura Mea hranã
mestecatã, hranã gustoasã, ca sã ai gust bun înaintea Mea, ca
sã ai iubire pentru Mine, mãi poporul Meu. 

Se mirã o lume întreagã de ce vorbesc Eu aºa cu tine.
O, nici o limbã omeneascã nu-i mai dulce ca limba româ-
nului, iar Eu te îndulcesc cu dulceaþa ei, cãci tainã mare îþi
spun: când Dumnezeu a fãcut cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi
nevãzutele ºi pe om, graiul gurii lui Dumnezeu a fost graiul
românului de azi. Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi vin
iar din Tatãl ºi de lângã Tatãl, ºi cu Tatãl vin, ºi fac cer nou ºi
pãmânt nou, le fac cu cuvântul gurii Mele, ºi grãiesc cu limba
cea de la început, limba românului de azi, ºi judec viii ºi
morþii în limba aceasta, limba lui Dumnezeu cea dintâi ºi cea
de pe urmã. Amin. Pãmântul cel dintâi, ºi pãmântul cel de
acum, de aici le-am început, iar a treia oarã tot aºa fac. Sã se
audã pânã la toate marginile cerului ºi ale pãmântului taina

facerii ºi începutul lucrãrii ei. Eu am lucrat în chip minunat
naºterea poporului român, ca sã-l aºez apoi pe acest pãmânt
cu care Eu, Domnul, am început pãmântul întâia oarã ºi a
doua oarã ºi a treia oarã, dupã cum ºi fac lucrarea Mea cea de
a treia. 

Oamenii nu citesc în proorocii Scripturii. Nici cei care
se fãlesc cu cunoºtinþa legii lui Dumnezeu, nici aceia nu înþe-
leg cuvântul Meu ºi vremile cuvântului Meu cel din Scripturi,
aºa cum nici Israel cel dupã trup n-a înþeles nimic. Este scris
în prooroci cã Mã voi lãsa gãsit de un popor care nu întreba
de Mine, cãci cu poporul cel la care venisem de la Tatãl acum
douã mii de ani, n-am putut sã fac nimic, ºi iatã Scriptura care
spune cã nu cei ce aud legea sunt drepþi înaintea Mea, ci acei
care împlinesc legea, aceia sunt îndreptaþi prin ea. Fericiþi cei
ce cred în Dumnezeu împlinind voia Lui, crezând prin propo-
vãduirea trimiºilor Lui peste pãmânt, cã aceia se vor îndrepta
ºi vor fi cu Dumnezeu. Amin. 

Ia ºi te hrãneºte, poporul Meu, cã Eu îþi deschid guriþa
ºi îþi dau din gura Mea, iar cel drept va fi viu prin credinþa ta
ºi se va scula sã se îndrepte pe drumul venirii Mele, cã Eu Îmi
împlinesc peste o clipã Scripturile venirii Mele a doua oarã de
lângã Tatãl, cu cer nou ºi cu pãmânt nou ºi cu Ierusalim nou,
aºa cum scrie în Scripturi. Cel ce mãnâncã, creºte. Cel ce nu
mãnâncã, nu creºte ºi nu i se vede creºterea. Rãu e de omul
care mãnâncã ºi nu dã nimic în schimb. Sunt oameni pe pã-
mânt care mãnâncã mereu ºi mult, mãnâncã din munca altora,
ºi ei nu fac nimic. Sunt alþii care mãnâncã ºi nu se prinde
mâncarea de ei, oricât ºi orice ar mânca, ºi sunt cu faþa ofilitã
ºi plini de neputinþe. Unii mãnâncã ºi cresc în trup ºi nu lu-
creazã nimic, iar alþii, mâncând, sunt ofiliþi.

O, poporul Meu, grãiesc þie în pilde. Scoalã, fiule, ºi
înþelege-Mã, cã rãu e de omul care mãnâncã ºi nu se cunoaºte
ce a mâncat. Voiesc, tatã, sã vãd ce ai mâncat tu din gura Mea.
Voiesc sã vãd ce faci tu, cel mâncat ºi adãpat din gura lui
Dumnezeu. Cel smerit Îi mulþumeºte lui Dumnezeu cu toate
mãdularele lui cele duhovniceºti ºi cele trupeºti. Cel smerit
este cel ce lucreazã mult pentru Dumnezeu. Cel smerit nici
pentru mântuirea lui nu se mai gândeºte sã lucreze, ºi lucrea-
zã mult, dar pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnã omul cel
smerit. Amin. Dar ce poate lucra omul pentru Dumnezeu? O,
poporul Meu, omul cel credincios lui Dumnezeu lucreazã
mereu lucrarea credinþei, cãci credinþa are lucrare multã, lu-
crare pentru Dumnezeu ºi pentru fii închinaþi lui Dumnezeu.
Cel smerit nu pãrãseºte credinþa ºi nu este pãrãsit de darul
credinþei. Vai omului care este pãrãsit de darul credinþei! Vai
omului care nu rãmâne în lucrarea smereniei, cã acela pe
neºtire va fi pãrãsit de darul credinþei. 

Israele, Israele român, vin la tine ca sã Mã scriu cu tine
în sãrbãtoare de smerenie. Astãzi biserica lui Hristos are scris
sãrbãtoare de smerenie, sãrbãtoare rânduitã de sfinþi ºi de pã-
rinþi: pomenirea sfintei Maria Egipteanca. Aceastã sfântã este
sãrbãtoare în cer, sãrbãtoare de smerenie. Am rânduit lucrare
de mare smerenie prin ea, ca sã fie de pildã celor ce se desã-
vârºesc cu viaþa lor întru Mine, cãci sfântul cel din pustie,
Zosima, preotul Meu, se sfinþise cu viaþa, pânã când ºi-a zis
cã nu mai este nimeni mai sfânt decât el. Dar Eu, Domnul,
n-am voit ca el sã-ºi piardã mântuirea prin semeþie de sine, ºi
am lucrat cu Duhul Meu peste el ca sã-l învãþ smerenia cea
desãvârºitã, ºi l-am purtat prin pustiu pânã la aceastã sfântã
care n-a mai voit sã mai vadã faþã de om, ºi a voit sã se umi-
leascã cu inima pentru toate faptele ei cele omeneºti ºi diavo-
leºti, pe care le-a fãcut mulþi ani înaintea oamenilor, ºi a
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lucrat apoi alþi mulþi ani lucrarea umilinþei ºi a smereniei de
inimã înaintea Mea, aºa cum înaintea oamenilor a lucrat lu-
crarea cea stricãcioasã de suflet. ªi dupã sãvârºirea ei, Eu,
Domnul, am rânduit pe Zosima preotul sã împãrtãºeascã la
toþi lucrarea Mea cea slãvitã prin smerenia celei ce s-a umilit
ca nimeni alþii înaintea Mea. Umilinþa ei s-a fãcut cunoscutã
tuturor dupã ce ea a venit la cer, iar pe pãmânt a început apoi
lucrarea ei cea pentru Dumnezeu, prin care Eu, Domnul, Îmi
fãceam fii nãscuþi din umilinþa ei cea plãcutã Mie ºi multor
credincioºi apoi, care lucreazã pe pãmânt ºi peste oameni lu-
crarea credinþei lor. 

Omul umilit este cel smerit, care-ºi lucreazã rãbdare ºi
umilinþã de duh pentru iertarea pãcatelor lui cele din trecut ºi
pentru lucrarea lui cea pentru Dumnezeu. Cel ce nu lucreazã
pentru Dumnezeu cu viaþa lui, cu fapta lui, cu graiul lui, cu
cugetul lui cel lucrãtor, acela nu are cu ce sã-ºi lucreze mân-
tuirea, cãci mântuirea omului este lucrarea omului pentru
Dumnezeu, ca sã-ªi facã Domnul fii din lucrarea fiilor, cãci
cei fãrã rod nu sunt fii. 

Ia ºi mãnâncã, poporul Meu, ºi sã creºti, tatã, în umi-
linþã de inimã ºi în smerenie, ºi în credinþã ºi în lucrarea cre-
dinþei, lucrare care naºte fii pentru Dumnezeu, cãci credinþa
fãrã roade este ca omul care mãnâncã din munca altuia ºi nu
face nimic, sau ca acela care mãnâncã mereu ºi nu se prinde
mâncarea de el, ºi este ofilit la faþã ºi la faptã. 

Eu iar rostesc: vai omului care este pãrãsit de darul cre-
dinþei, cã acela este pãrãsit de Dumnezeu pe neºtire, fiindcã
darul credinþei lucreazã mult pentru Dumnezeu ºi e multã
aceastã lucrare. Numai cel ce este umilit, numai acela nu este
pãrãsit de darul credinþei, iar omul umilit îºi lucreazã rãbdare
ºi mulþumire ºi lucrare multã pentru Dumnezeu, în folosul
mântuirii multora, pe care Domnul ªi-i alege de fii. 

De aceea îþi spun Eu þie: scoalã-te, Israele, scoalã-te,
fiule, ºi înþelege-Mã, cã pentru tine ºi pentru mulþi Mã înþe-
legi, cã rãu e de omul care mãnâncã ºi nu se cunoaºte cã a
mâncat ºi ce a mâncat, ºi unul ca acela nu lucreazã pentru
Dumnezeu, iar tu trebuie sã lucrezi mult pentru Mine, cã de
mult ºi mult te hrãnesc. Pãstreazã-þi darul credinþei pe care Eu
þi l-am dat, pãstreazã-l prin lucrare multã pentru Dumnezeu,
cã Eu, Domnul, îþi înmulþesc acest dar când tu lucrezi Mie, iar
Eu Îmi înmulþesc fiii ºi lumea cea nouã, care va sã fie la ve-
nirea Mea. Dar sã lucrezi lucrare nouã, Israele, nu lucrare ca
pânã acum, cã pânã acum Eu am suferit pentru tine, fiindcã
rãu face creºtinul care-L trage pe Domnul sã-i facã voia. Am
ºi acum între cei din Israel care fac aºa. Eu am învãþat pe creº-
tin sã zicã: „Doamne, facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe
pãmânt“, dar numai gura cugetului zice aºa, iar inima cuge-
tului nu face cele spuse, dupã cum este scris în Scripturi: «Po-
por care Mã cinsteºte cu gura ºi nu cu inima, ºi nu cu fapta
inimii ºi a gurii». 

Pãstreazã-þi darul credinþei, Israele român, cãci darul
credinþei îl face pe creºtin sã lucreze mult pentru Dumnezeu.
Stau cu cerul deschis deasupra ta ºi Mã fac cuvânt de hranã
pentru tine, cuvânt dulce. Miere cereascã ºi lapte ceresc este
cuvântul Meu peste tine. Se mirã lumea, tatã, de felul cum
grãiesc Eu cu tine, Israele român, de dulceaþa cuvântului Meu
dat þie din cer. Aºa grãiam ºi cu Adam, aºa îl dezmierdam, aºa
îl mângâiam, cãci îl iubeam, ºi inima Mea era numai bucurie
pentru omul cel lucrat de mâna Mea ºi de inima Mea ºi de iu-
birea Mea. L-am lucrat frumos, l-am fãcut frumos ca ºi pe
Mine, cãci scris este cele ce am zis când am zis: «Sã facem
om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã». Lucram la chipul

lui ºi Mã bucuram cu bucurie dumnezeiascã. Grãiam ºi lu-
cram, lucram ºi grãiam ºi dezmierdam lucrul mâinilor Mele.
O, nici o limbã omeneascã nu e mai dulce ca limba Mea cea
de la început, limba cu care grãiesc Eu azi cu tine, poporul
Meu de la sfârºit; limba cea dulce a românului care ºtie dul-
ceaþa limbii lui; limba Mea cea de la început ºi pe care am
dat-o ca dar românului, iar Eu, Domnul, te îndulcesc cu dul-
ceaþa ei, Israele român, copilul Meu cel de la venirea Mea. Eu
sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Ia ºi te hrãneºte, poporul
Meu, cã Eu îþi deschid guriþa inimii ºi îþi dau din gura Mea.
Din inima Mea rup ºi îþi dau sã mãnânci hranã mestecatã,
hranã gustoasã, ca sã fii tu gustul Meu cel dulce ºi ca sã ai
iubire pentru Mine, copilule român. Eu sunt Cel dintâi ºi Cel
de pe urmã; Eu sunt Cel ce vin. Voiesc sã vãd ce faci tu, cel
hrãnit din gura lui Dumnezeu; tu, cel ce ai de la Dumnezeu
darul credinþei, care lucreazã mult pentru Dumnezeu.

O, tu, cel mângâiat de graiul lui Dumnezeu, scoalã-te
ºi lucreazã mult, cã mult þi-am dat. Scoalã-te ºi grãieºte lui
Dumnezeu, cã þi-am dat limba Mea ca s-o grãieºti. Grãieºte
cu Mine, grãieºte de Mine, Israele român, ºi te fã apostol al
venirii Mele. 

Voiesc sã grãiesc bisericii lumii ºi sã-i spun ce este bi-
serica lui Hristos, care mântuieºte, ºi sã-i spun ce este Hristos
în bisericã. Voiesc, poporul Meu, sã-Mi fii cale a cuvântului
Meu cu care Eu vin din cer pe pãmânt ca sã cercetez viii ºi
morþii ºi sã dau fiecãruia dupã cum este fapta lui. Voiesc,
poporul Meu, sã Mã uit ºi sã vãd lucrarea ta cu Mine, aºa cum
tu vezi lucrarea Mea cu tine ºi limba Mea cereascã peste tine.
Voiesc, tatã, sã vãd ce ai mâncat tu din gura Mea. Voiesc sã
vãd din lucrarea ta cu Mine dacã ai mâncat cu umilinþã sau
dacã ai mâncat fãrã umilinþã; dacã ai mâncat crescând sau
dacã ai mâncat necrescând. 

O, tu, cel ce ai rãmas pe cale cu Mine, scoalã-te cu
putere, cã îþi poruncesc sã poþi ºi sã arãþi calea Mea la tot
omul de pe pãmânt ºi sã-i spui: „Iatã calea cu Domnul!“, iar
omul s-o vadã, ºi tu sã fii luminã pentru omul cel credincios,
precum Eu am fost. Cel ce iubeºte pe Dumnezeu, acela nu pã-
cãtuieºte, ci Îl iubeºte pe Domnul. Amin. Cel ce are de la
Dumnezeu darul credinþei, acela lucreazã mult ºi rodeºte fii
pentru Dumnezeu. Amin.

Pace din cer, ºi Duh Sfânt peste pãmânt, cã e sãrac pã-
mântul de Duh Sfânt. Iar tu, poporul Meu, ridicã-te ºi fii
unealta Mea, ca sã-Mi lucrez cu tine venirea Mea. Amin,
amin, amin. 

23 martie/5 aprilie 1998

Praznicul Buneivestiri 

Duhurile proorocilor se supun proorocilor. Taina nestricãciunii în
om. Darurile duhovniceºti trebuie sã fie râvnite împotriva firii 

pizmaºe sufletului. 

II sraele duhovnicesc, alesul Meu cel din poporul
român, Mã scriu cu tine, fiule, în cartea Mea cea

din zilele tale, cartea Evangheliei venirii Mele cea de a doua
de lângã Tatãl, cartea pe care o scriu Eu între Mine ºi tine, ca
sã se propovãduiascã ea pânã la marginile cerurilor ºi ale pã-
mântului. Amin. Evanghelie înseamnã cuvântul Fiului lui
Dumnezeu, cuvântul din cer care se împlineºte pe pãmânt.
Amin. 

Poporul Meu, Mã scriu cu tine în cartea Mea din zilele
tale. Mã scriu venind din cer pe pãmânt cu praznic de bunã-
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vestire. Ce vreau Eu sã-þi vestesc? Îþi vestesc cã vin curând,
curând vin, vestindu-Mã cã vin. Domnul prooroceºte cu cu-
vântul proorocesc ºi împlineºte. 

Poporul Meu, sã fii bine aºezat pentru venirea Mea ºi
sã nu conteneºti sã te pregãteºti, cã Eu, Domnul, trebuie când
voi veni sã te gãsesc pregãtit potrivit venirii Mele, potrivit
sãrbãtorii zilei cea mare, din pricina cãreia «cerurile, luând
foc, vor trece cu trosnet, iar stihiile aprinse se vor topi», dupã
cum este scris în Scripturi ºi în prooroci. 

Voi, copiii Mei cei de la venirea Mea, sã nu ziceþi
„Unde este fãgãduinþa venirii Lui?“, aºa cum zic cei mulþi
care în chip voit ascund faptul cã cerurile erau de demult ºi cã
pãmântul s-a închegat din apã ºi prin apã, la cuvântul Meu,
cãci precum prin apã a pierit lumea cea de atunci, aºa ºi oa-
menii necredincioºi de azi vor pieri prin focul zilei judecãþii
lui Dumnezeu, precum este scris în Scripturi. Dar voi bucura-
þi-vã, ºi iarãºi zic, bucuraþi-vã aºteptând ºi grãbind venirea
zilei Mele, zi în care cerurile vor trece cu trosnet ºi toate sti-
hiile se vor desface arzând, cãci pãmântul ºi lucrurile de pe el
vor arde cu totul, ca sã se arate ceruri noi ºi pãmânt nou ºi
dreptatea Mea cu ele ºi cu voi, cei care veþi fi cu Mine la
venirea Mea. 

Fiþi fãrã vinã, fiþi fãrã prihanã, copii ai venirii Mele.
Bunãtatea lui Dumnezeu cheamã la pocãinþã pe tot omul care
voieºte sã fie viu. Cãutaþi în cuvintele Mele cu care v-am
hrãnit pânã acum, ºi împliniþi-le pe toate cu mare dor. Intraþi
în neliniºte pentru ca sã împliniþi tot ce am grãit Eu cu voi
din ziua când v-am nãscut prin Evanghelia Mea ºi pânã azi
când încã vã învãþ ºi vã povãþuiesc spre Mine ºi spre venirea
Mea de lângã Tatãl. Uitaþi-vã cum vin ºi cât vin la voi, ºi
bucuraþi-vã cã vin, ºi bucuraþi-Mã aºezându-vã întru venirea
Mea. Supuneþi-vã cuvintelor gurii Mele, cãci gura Mea e
scumpã ºi vã vesteºte viaþã fãrã de moarte. Când voi veni cu
acest mare dar pe care omul cel dintâi l-a pierdut prin nesu-
punere, sã vã gãsesc vrednici de darul cel veºnic, sã vã gãsesc
binevestind cuvântul venirii Mele. Cuvântul Meu este proo-
rocie, ºi voi sã nu uitaþi cã duhurile proorocilor se supun
proorocilor. Întãriþi aceastã tainã între Mine ºi voi, între voi ºi
voi, copii ai venirii Mele. Primiþi-vã unii pe alþii din partea
Mea, aºa cum mama Mea Fecioara M-a primit cu cuvânt
proorocesc prin îngerul Gavriil, care a luat trupul Meu ºi s-a
arãtat Fecioarei care avea sã Mã nascã Om pe pãmânt. 

Am voit sã Mã fac Om nãscut din om, la voinþa Tatãlui
Meu, ca sã lucrez lucrarea cea pentru aducerea omului la
locul cel pregãtit lui de Mine. Omul cel dintâi a voit sã fie
Dumnezeu, ºi a cãzut din Dumnezeu prin voinþa nesupunerii,
iar Eu, Cel ce eram Dumnezeu din Dumnezeu, am voit sã fiu
om ca sã Mã fac cale a omului cãzut, cale de întoarcere a
omului la Dumnezeu. Omul cel dintâi a uitat cã n-are putere
ca Dumnezeu, dar semeþia l-a fãcut sã uite, cã dacã n-ar fi lu-
crat lucrarea semeþiei, omul nu ºi-ar mai fi lucrat stricãciunea
care s-a aºezat peste nestricãciunea din care l-am zidit Eu pe
om. O, dacã Eu l-am zidit dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
cum era sã-l zidesc stricãcios pe om? 

Te ajut, poporul Meu, te ajut sã crezi în taina nestricã-
ciunii, cã oamenii nu cred în ea; nu cred cã nu se supun aces-
tei taine. Sunt ºi în tine, Israele, creºtini care nu pricep bine
taina nestricãciunii în om. De aceea vin ºi cuvintez cuvânt de
învãþat ºi cuvânt proorocesc, ca sã vãd dacã duhurile prooro-
cilor se supun Mie, cã numai cei ce se supun proorocilor au
duh de prooroci. Cei ce nu cred proorocilor Mei, aceia nu au
duh de prooroci. Cei ce cred proorocilor Mei, aceia sunt fii de

prooroci prin credinþa lor în Mine, cãci Eu am lucrat în toate
veacurile prin trimiºii Mei. 

Am dat arhanghelului Gavriil chip din chipul Meu ºi
l-am trimis sã prooroceascã Fecioarei venirea Mea pe lume,
venirea Fiului ei în ea, venirea Fiului lui Dumnezeu în om.
Fecioara a avut duh de prooroc ºi s-a supus proorociei, s-a su-
pus cu dragoste cereascã, aºa cum au duhurile proorocilor
dragoste, ºi numai dragoste. Cei ce au dragoste pentru daru-
rile duhovniceºti, aceia cuprind în ei toate darurile ºi se fac
casã de odihnã darurilor duhovniceºti. 

În Scripturi este scris aºa: «Râvniþi la darurile duhov-
niceºti, ºi mai ales râvniþi sã proorociþi». Dar mai este scris
ceva ºi mai mare decât aceastã lucrare a proorociei. Este scris
de darul dragostei, care le cuprinde pe toate cele ce vin de la
Mine prin trimiºii Mei, prin îngerii Mei, prin servii Mei, care
proorocesc cuvântul Meu. Râvniþi la dragostea de Dumnezeu,
copii ai venirii Mele. Înflãcãraþi-vã ºi îmbujoraþi-vã la inimã
ºi la faþã, cãci voi trebuie sã fiþi fii ai bucuriei în toatã vremea.
Bucuria Mea sã-Mi fie de la voi, ca sã nu stau Eu fãrã bucuria
voastrã întru Mine, cã fãrã bucurie este tristeþe. Unde nu e
bucurie, e tristeþe. Bucuria e dragoste, iar cel ce are dragoste,
acela se bucurã în toate darurile, cã toate câte vin sunt daruri
de la Dumnezeu, ºi fericit este omul care nu calcã peste ele ºi
le primeºte cu dragoste ºi cu voie bunã spre lãmurirea iubirii
lui de Dumnezeu. Dar ce este aceastã grãire care spune:
«râvniþi sã proorociþi»? Fiþi precauþi ºi deschideþi Scripturile,
deschideþi-le bine ºi învãþaþi îndeajuns lucrarea Scripturilor.
Învãþaþi-o de la Mine prin trimiºii Mei, cã s-au sculat peste
pãmânt noroade întregi de hristoºi mincinoºi, care nu ºtiu sã
citeascã în Scripturi. În Scripturi nu se citeºte omeneºte, ci
numai duhovniceºte, dar cei mincinoºi care nu fac voia Mea
în ei, le rãstãlmãcesc omeneºte spre pieirea lor. Fiþi fãrã vinã,
fiþi fãrã prihanã, copii ai venirii Mele, cã mare lucrare fac cu
voi. Supuneþi-vã cuvintelor gurii Mele, cãci cuvântul Meu
este proorocie, ºi nu uitaþi sã aveþi în voi ºi între voi duhuri de
prooroci care se supun proorocilor ºi trimiºilor Mei cei din
toate veacurile ºi cei de acum, de la venirea Mea. Primiþi-vã
unii pe alþii din partea Mea, cãci mai presus de toate este dra-
gostea, care vã þine în picioare ca sã nu cãdeþi, mãi fiilor. Dra-
gostea primeºte, dragostea crede ºi rabdã crezând ºi necãzând
din rãbdare. Dragostea este înþelepciune ºi dãruire, cãci ea
dacã este se dãruieºte, cã numai ea nu cautã ale sale în omul
cel ce cautã pe Dumnezeu. 

Fugiþi de duhul pizmei, fugiþi de omul pizmei care lo-
veºte dragostea din om, cãci pizma a umplut cu pãcatul ei pe
tot omul de sub soare, ºi ea se þine sã stea cu lucrul ei cel rãu
ºi în tine, Israele, copil pãzit de Dumnezeu. Dar fii atent, cã e
vremea culesului, ºi de la pizmã se culege rod amar, vierme
neadormit, plâns ºi scrâºnire de dinþi, cãci pizma are de tatã
pe tatãl minciunii, care nu-þi dã nimic bun pentru lucrarea piz-
mei. Te minte cã-þi dã cele bune, cãci pizma este din iad din
veac ºi pânã-n veac. Fugiþi în duhul dragostei, fugiþi fugind în
duhul împãcãrii cu Dumnezeu, care vã prooroceºte fericirea
fiilor ei. Râvniþi sã proorociþi, dar deschideþi Scripturile, cã
fãrã ele vã rãtãciþi de la înþelesul cel duhovnicesc care aduce
folos de dragoste, cãci mai presus de toate va sta dragostea,
din care purced toate darurile duhovniceºti în om, ºi între om
ºi om. Nu e bine sã se dea cuvântul lui Dumnezeu dupã om,
ci e bine sã se dea omul dupã cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce
nu are dragoste pentru toate darurile care vin de la Mine spre
el, acela Mã face sã nu am loc cu cuvântul Meu cel dupã voia
Mea cea sfântã ºi bunã, ºi Mã face sã-Mi ajustez cuvântul
dupã cum voieºte el sã fie cu Mine.
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Fiilor, fiilor, învãþaþi ce este dreptatea, cãci pe pãmân-
tul cel nou va locui dreptatea ºi fiii ei, iar dreptatea este voia
lui Dumnezeu cu oamenii. Cine vrea sã fie locuitor al pãmân-
tului dreptãþii, acela sã iubeascã voile Mele în el. Bunãtatea
lui Dumnezeu cheamã la pocãinþã ºi la voile Domnului pe tot
omul care voieºte sã fie viu. O, copiii Mei, de aceea v-am
spus sã cãutaþi în cuvintele Mele cu care v-am hrãnit ºi pe
care vi le-am dat pânã acum sã le împliniþi, ºi împliniþi-le pe
toate, cã nici o iotã nu va trece din ele care sã nu se împlineas-
cã. Împliniþi-le cu mare dor. Intraþi în neliniºte pentru ca sã
împliniþi tot ce am grãit Eu peste voi, de la naºterea voastrã
prin Evanghelia Mea ºi pânã azi, ºi pânã în ziua Mea cea
mare când cerurile ºi pãmântul vor trece cu trosnet, dupã cu-
vântul Meu, ºi când cerurile cele noi ºi pãmântul cel nou se
vor da vouã, celor ce împliniþi dreptatea Mea pe pãmânt. 

Înþeles-aþi voi, oare, ce înseamnã sã râvniþi sã prooro-
ciþi? Fericiþi veþi fi voi, cei care înþelegeþi proorocind prin îm-
plinirea cuvântului Meu în voi ºi cu voi peste pãmântul celor
vii care cred prin propovãduirea Mea. Amin. 

E praznic de bunãvestire când Eu M-am vestit cã vin
prin Fecioarã între oameni Om. Iar azi Mã vestesc cã vin
Dumnezeu desãvârºit, cu slavã vãzutã, însoþit de cer nou ºi de
pãmânt nou pentru cei credincioºi care calcã apostoleºte du-
pã cuvântul Meu zi ºi noapte înaintea Mea. Mã cobor cu Duh
Sfânt peste grãdina Mea de fii ºi vin în mijlocul tãu, Israele,
copilul Meu, ca sã Mã desluºesc cu tainele cuvântului Meu ºi
ca sã fiu în tine Hristosul Cel adevãrat, purtat de cei drepþi ºi
sfinþi cu duhul. Cei ce Mã propovãduiesc pe Mine ºi legile
Mele ºi nu fac voia Mea ºi dreptatea Mea pe pãmânt, aceia
sunt hristoºi mincinoºi oricine ar fi ei, cã s-a umplut peste tot
biserica de hristoºi mincinoºi, care-Mi slujesc Mie, zic ei, dar
ei voia Mea n-o fac, ºi prin ei nici turma lor. 

O, turmã micã a cuvântului Meu care te creºte ºi te îm-
plineºte! Mai e un ceas, ºi vin sã Mã preaslãvesc în mijlocul
tãu cu slavã desãvârºitã, iar tu sã iubeºti dragostea Mea, care
Mã leagã de tine, ºi sã Mã rãsplãteºti pentru ea primindu-Mã
ºi fãcând cuvântul Meu. Amin. 

Mergi, copilaº al grãdinii Mele, cã vreau sã Mã desã-
vârºesc întru tine înaintea poporului Meu ca sã-l înþelepþesc
pentru cuvântul Meu ºi sã-l fac vrednic pentru pãmântul cel
nou, cãci vin curând. Un ceas, ºi vin. Amin. Un ceas vegheazã
cu Mine, fiule credincios. Un ceas, ºi vin. Amin, amin, amin.

25 martie/7 aprilie 1998

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Domnul grãieºte arhiereilor ºi preoþilor bisericii lumii. Biserica lui
Hristos este cea care are în ea Duhul Domnului, nu duhul lumii. 

SS ã se deschidã porþile grãdinii cuvântului Meu!
Amin. O, grãdiniþa Mea de fii unºi, deschide-te

ca sã intre cerul pe porþile sale cele de pe pãmânt, ºi pe porþile
tale cele spre cer, cãci cerul ºi pãmântul îºi dau întâlnire prin
aceste porþi. Amin. Voi sunteþi porþile cuvântului Meu care
vine din cer pe pãmânt ca sã fie Dumnezeu Cuvântul cu oa-
menii cei credincioºi de pe pãmânt. Deschideþi porþile ca sã
intru, cãci sunt Împãratul slavei ºi sunt ceresc ºi am porþi ce-
reºti pe pãmânt ºi am popor Ierusalim, ºi cu el grãiesc din cer,
ºi la grãirea Mea cu el se adunã cei credincioºi ca sã ia cu-
vântul Meu ºi sã-l mãnânce ºi sã creascã în sfinþenie ºi în
iubire cereascã ºi în viaþã veºnicã. Amin. Deschideþi porþile
slavei Mele de pe pãmânt, cãci grãdiniþa aceasta este grãdi-

niþa slavei cuvântului Meu, care suflã din cer peste ea ºi duce
mireasma cuvântului Meu pânã la toate marginile cerului. 

Am spus nu demult, am spus vouã, fii ai cuvântului ve-
nirii Mele, am spus cã voiesc sã grãiesc bisericii lumii ºi sã-i
spun ce este biserica lui Hristos care mântuieºte, ºi sã-i spun
ce este Hristos în bisericã, pentru cã Eu vin sã cercetez viii ºi
morþii, drepþii ºi pãcãtoºii, ºi sã dau fiecãruia dupã cum este
fapta lui. Amin. 

Cine este dreptul? Dreptul este cel ce nu se sminteºte
întru Mine. Dreptul este cel ce nu sminteºte întru Mine pe cel
slab pentru care Eu am murit ca sã-l înviez. Dreptul este cel
ce seamãnã cu Mine la chip ºi la faptã. Dreptul este cel ce
crede în Dumnezeu aºa cum am crezut Eu în Tatãl. Dreptul
este omul care calcã sfânt între cer ºi pãmânt, cãci dreptul are
calea cerului sub picioare, ºi aºa umblã pe pãmânt înaintea
Mea ºi înaintea oamenilor care nu calcã drept, care nu ºtiu ce
este dreptatea, cãci dreptatea înseamnã Dumnezeu cu oame-
nii, Dumnezeu în oameni, aºa cum este Domnul, aºa cum
vrea Dumnezeu, nu aºa cum vor oamenii. 

Cine este pãcãtosul? Pãcãtosul este cel ce se sminteºte
întru Mine ºi sminteºte ºi pe cel asemenea lui ca sã nu lucreze
dreptatea Mea. Pãcãtosul este cel ce nu umblã sã semene cu
Mine la chip ºi la faptã, ºi umblã sã semene cu diavolul. Pãcã-
tosul iubeºte faptele diavolului, fãcându-le ºi încuviinþându-le
ºi altora, ajutându-i spre faptele diavolului. Iatã, vin sã judec
viii ºi morþii, drepþii ºi pãcãtoºii ºi sã dau fiecãruia dupã cum
este fapta lui. Eu sunt Hristosul bisericii, Domnul bisericii,
hrana cea sfântã a bisericii sunt. Dar ce este biserica lui
Hristos ºi ce este Hristos în bisericã? 

Deschideþi porþile bisericii voastre, voi, arhierei ºi
preoþi ai bisericii! Deschideþi, ca sã intru la voi ºi sã vã cer-
cetez! Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Hristosul Tatãlui, ºi
vin pe norii slavei cuvântului Meu ºi vin mereu, cã este scris
în Scripturi despre venirea Mea pe care Mi-o pregãtesc. Vre-
mea venirii Mele s-a apropiat. Voi credeþi în Scripturi? Voi
credeþi cã vin ºi le împlinesc? Voi credeþi în venirea Mea? Voi
cunoaºteþi Scripturile ºi adâncimea tainelor Mele din ele? Cu-
noaºteþi voi adâncimea cuvântului Meu din Scripturi care grã-
ieºte despre venirea Mea? Deschideþi ºi rãspundeþi lui Dum-
nezeu! Amin. De mai bine de patruzeci de ani Mã scriu în
aceastã carte a cuvântului Meu din vremea voastrã, cartea
prin care Eu vin cuvânt din cer pe pãmânt ca sã cercetez viii
ºi morþii, drepþii ºi pãcãtoºii, ºi apoi sã dau fiecãruia dupã
cum este fapta lui. Deschideþi porþile voastre ºi ale bisericii
voastre, ca sã intru ca un Stãpân ºi sã vã cercetez! 

Dar ce este biserica cea care mântuieºte? Este cea care
trãieºte între cer ºi pãmânt dupã voia Mea cea sfântã, lumi-
nând lumea cu faptele Mele în ea, cu viaþa Mea în ea, cu dra-
gostea Mea în ea, cu smerenia Mea în ea. Amin. Biserica lui
Hristos care mântuieºte este aceea care are apostoli, ºi proo-
roci, ºi învãþãtori, ºi lucrãtori de minuni, ºi vindecãtori, ºi câr-
muitori, ºi fãcãtori de bine, ºi tãlmãcitori de limbi cereºti pe
potriva Mea, nu pe potriva lumii, cãci scris este cuvântul Meu
în Scripturi: «Ieºiþi din lume ºi vã osebiþi ºi fiþi curaþi, ºi Eu
vã voi primi pe voi, ºi voi fi vouã tatã ºi veþi fi Mie fii ºi fiice.
Amin». Este scris în Scripturi cã fiii bisericii Mele ºi-au rãs-
tignit trupul, împreunã cu patimile ºi cu poftele ºi cu faptele
trupului, ºi trãiesc în Duhul, ºi tot aºa ºi umblã, fugind de
slava cea deºartã ºi împlinind legea Mea. Biserica lui Hristos
este cea care are Duhul lui Hristos nestins în ea, nu duhul lu-
mii. Biserica Mea este cea care nu dispreþuieºte cuvântul Meu
ºi al trimiºilor Mei la ea. Biserica Mea este cea care are fii,
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care-ºi pãstreazã întreg duhul ºi sufletul ºi trupul fãrã de pri-
hanã întru venirea Mea, precum este scris în Scripturi. Aºa
este biserica lui Hristos cea care mântuieºte, aºa ºi nu altfel,
ºi nu aºa cum este biserica cea din lume, care are peste ea nu-
mele Meu. 

Dar ce este Hristos în bisericã? Fiii bisericii lui Hristos
cred în Hristos ºi se fac fii ai lui Dumnezeu prin credinþã ºi
prin Hristos. Amin. Dar ce este Hristos în bisericã ºi cum cred
în El fiii bisericii Lui? Scris este: «Cine va crede dacã nu este
propovãduire?». Cel ce propovãduieºte pe Hristos, acela tre-
buie sã semene cu Hristos; altfel el este fariseu fãþarnic, care
se aºeazã în numele Meu înaintea oamenilor, ºi oamenii nu
pot sã înþeleagã ce este Hristos în bisericã, ºi oamenii orbesc
prin cãlãuze oarbe, dupã cum este scris despre cãlãuzele oar-
be. Cãlãuzele oarbe sunt acelea care nu-i pot face pe oameni
sã vadã calea lui Hristos ºi sã meargã pe ea. Cine nu merge pe
calea lui Hristos, în zadar Îl propovãduieºte pe Hristos. 

Fãrã calea lui Hristos sub picioarele tale nu poþi, omu-
le, sã fii apostol al lui Hristos, nu poþi sã faci ºi ale lumii ºi
ale lui Hristos, ºi ca sã mai fii ºi apostol al lui Hristos. Cine
þi-a spus cã poþi aºa, de te îngrãmãdeºti sã porþi numele Meu
înaintea oamenilor? De ce iei numele Meu ºi haina Mea pe
tine dacã tu nu vrei sã semeni cu Mine înaintea oamenilor?
Iatã, tu încapi în faþa bisericii tale, ºi din pricina ta adevãraþii
Mei trimiºi nu încap cu lumina Mea peste pãmânt. Dar Eu vin
sã cercetez viii ºi morþii, drepþii ºi pãcãtoºii, ºi am cu Mine
plata cea dupã faptã, ºi nu va fi un vai mai mare ca acela pen-
tru fariseii care s-au fãcut apostoli ai Mei peste pãmânt, fã-
cându-ºi câºtig pe urma numelui Meu cel propovãduit de ei. 

Iatã ce este ºi ce nu este Hristos în bisericã. Hristos în
bisericã este Cel purtat ºi lucrat de sfinþii Lui cei unºi cu mi-
rul sfinþeniei, care îi sfinþeºte pe cei sfinþi. Hristos în bisericã
este Cel propovãduit de sfinþii care au grijã de turma cea sfân-
tã a lui Hristos, hrãnind-o cu Trupul ºi cu cuvântul lui Hristos,
Cel ce este cu biserica Sa pânã la capãtul timpului. Amin. 

Iatã ce nu este Hristos în bisericã. Hristos în bisericã nu
este dacã biserica nu este a lui Hristos. Biserica lumii care
este azi în bisericã nu este biserica lui Hristos, ci este a lumii. 

O, preoþi ai bisericii lumii, faceþi-vã urmãtori Mie, ºi
apoi învãþaþi lumea care vine la bisericã sã fie ca voi, ºi ziceþi
cu apostolul: «Fiþi urmãtori mie, precum ºi eu lui Hristos.
Amin». Cine nu-Mi urmeazã Mie cu duhul ºi cu sufletul ºi cu
trupul, acela nu este mãdular al bisericii Mele, iar voi daþi
Trupul Meu acestora, ºi faceþi din Mine mãdular al desfrâna-
þilor. O, învãþaþi ce înseamnã Hristos în bisericã, Hristos ºi bi-
serica Lui. Învãþaþi, voi, preoþi ºi învãþãtori care staþi în faþa
lumii în numele Meu; învãþaþi de la Mine, învãþaþi din viaþa
Mea de Fiu al Tatãlui ºi al Fecioarei care M-a nãscut Om ca
sã vin pe pãmânt la oameni ºi sã ajut omul care a voit ºi vo-
ieºte sã se facã Dumnezeu, sã-l ajut sã se smereascã ºi sã-L
slãveascã pe Dumnezeu, Care mântuieºte pe cei credincioºi
Domnului. Hristos în bisericã nu este dacã biserica nu este a
lui Hristos. Lumea nu poate sã fie a lui Hristos dacã nu-ºi rãs-
tigneºte trupul ºi patimile ºi poftele ºi toate fãrãdelegile ei.
Lumea este rãtãcitã, ºi rãtãceºte ºi mai rãu dacã voi, preoþii ei,
nu cãlcaþi ca Hristos, ca sã vadã lumea lumina Mea în voi ºi
sã se întoarcã de la fãrãdelegile ei. Lumea este cununa Mea
de spini, aºa cum a fost ºi acum douã mii de ani. O, preoþi ai
bisericii, nu Mã rãstigniþi pe Mine în voi, ci rãstigniþi-vã pe
voi în voi, ca sã fiþi ai Mei apoi. 

Mã uit pe pãmânt cum vagabonzii se duc sã se facã
preoþi ºi sã îmbrace haina Mea peste viaþa lor cea diavoleascã

între oameni, ºi lumea vede ce fac preoþii ei, ºi lumea piere
din pricina aceasta, cãci scris este: «Din pricina aceasta vine
mânia Mea peste fiii neascultãrii». Cine sã-i trezeascã pe fiii
neascultãrii? Cine? 

O, preoþi ai bisericii lumii, lãsaþi-Mã pe Mine sã tre-
zesc lumea din somnul neascultãrii de Dumnezeu dacã voi nu
o treziþi, dacã nici voi nu vã treziþi din acest somn. Lãsaþi pe
Domnul! Amin. Deschideþi porþile bisericii voastre ca sã intru
Eu, Domnul, ºi sã cãlãuzesc prin bisericã. Deschideþi, ºi lãsaþi
deschise porþile ca sã-i pot învãþa din cer pe oameni, cãci la
credinþa voastrã Eu voi lucra credinþã ºi sfinþenie în oameni,
ca sã-i întorc pe oameni la calea dreptãþii mai înainte de
venirea Mea cea mare ºi înfricoºatã, din pricina cãreia ceru-
rile vor trece cu trosnet ºi pãmântul va arde din pricina lucru-
rilor de pe el, lucruri fãrã Dumnezeu, dupã cum este scris în
Scripturi. Dar Eu vin ca sã Mã arãt cu cer nou ºi cu pãmânt
nou ºi cu dreptatea Mea în ele, dupã cum este fãgãduinþa Mea
cea prin prooroci. Amin. 

Deschideþi porþile voastre ca sã intru, cãci sunt
Atotputernic. Fie cã voiþi, fie cã nu voiþi, fie de credeþi, fie de
nu credeþi, deschideþi, cãci am coborât din cer ca sã cercetez
viii ºi morþii, drepþii ºi pãcãtoºii, ºi sã dau fiecãruia dupã cum
este fapta sa. Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Deschideþi,
voi, preoþi ai bisericii, ca sã fie Hristos cu biserica. Eu sunt
trup ºi cuvânt ºi vin cãlare pe cal alb, ºi numele Meu se chea-
mã Cuvântul lui Dumnezeu, Împãratul cerului ºi al pãmântu-
lui, Împãratul slavei, Domnul puterilor, Domnul Cel tare ºi
puternic. Amin. Eu am popor Ierusalim ºi intru în el ºi cu el
grãiesc, cã este credincios, ºi la grãirea Mea cu el se adunã cei
credincioºi ca sã ia cuvântul Meu spre viaþã veºnicã în om.
Amin. 

Fiilor din grãdiniþa Mea din România, am grãit bise-
ricii lumii despre biserica lui Hristos cea care mântuieºte, ºi
i-am spus ce este Hristos în bisericã. Cuvântul Meu suflã din
cer peste voi, iar voi sã rãspândiþi mireasma lui, cã Eu îi dau
mireasmã purtãtoare de darul credinþei pentru cei ce cautã pe
Domnul. Mã las peste voi cu mireasma cuvântului Meu, ca sã
fiþi de ajutor celor ce cautã pe Domnul. Mã las peste voi cu
praznic de Florii, ca sã vã îndemn la bucurie cu Mine. Fiþi cu
luare-aminte la coborârea Mea din cer ºi faceþi-Mi uºoarã
coborârea, ºi înlãturaþi duhul apãsãrii, care Mã îngreuiazã
întru venirea Mea din cer la voi. Fiþi iubitori de Dumnezeu,
fiilor. Pace vouã! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului. Fiþi poartã deschisã pentru Cel ce vine din cer Îm-
pãrat peste pãmânt. Întãriþi pacea inimii Mele, fiilor din grã-
dina cuvântului Meu. Pacea Mea cea de la voi vã va da vouã
toate cele de trebuinþã pentru lucrul Meu cu voi ºi pentru voi,
cei ce staþi în numele Meu înaintea Mea. Amin, amin, amin. 

30 martie/12 aprilie 1998

Sfânta ºi marea Joi a patimilor Domnului 

Mutarea la cer a sorei lui Verginica, Maria lelica. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
deschideþi cartea, copii ai grãdinii Noului Ierusa-

lim. Deschideþi cartea lui Verginica ºi staþi cu ea deschisã, cã
azi e sãrbãtoare de coborâre a Mea cu sfinþii ºi cu Verginica,
trâmbiþa Mea, care-Mi adunã oile pentru venirea Mea. Amin. 

Hai, Verginico, îþi fac intrarea în cartea ta, care se scrie
pe pãmânt, cã Eu þi-am spus sã te faci carte în Israel cu cu-
vântul tãu cel din Mine. Hai, ia-þi surioara la cer ºi te uitã la
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poporul tãu care merge cu ea pânã la hotarul dintre pãmânt ºi
cer, pânã la cele ce nu se vãd, Verginico. Venirea surioarei tale
la Mine ºi la tine este semn peste pãmânt ºi Îmi deschide Mie
drumul cel pentru venirea Mea, care este curând, curând. Hai,
Verginico, ia-þi surioara sã-i arãþi cerul Meu ºi al sfinþilor, ºi
sã-i arãþi drumul ºi petrecerea ei cu tine ºi cu cerul ºi cu
poporul cel de pe pãmânt. Sã-i arãþi, Verginico, sã-i arãþi cum
Noi venim pe pãmânt la Israel. Sã-i arãþi cine este acest popor
ºi ce nume ºi ce iubire are în cer de la Noi, cei din cer. Cartea
ta stã deschisã, ºi Eu în ea am coborât cuvântul Meu, ca sã-þi
fac intrarea în cartea ta ºi ca sã-þi întâmpini surioara cu cu-
vântul tãu. Amin. 

– OO,copilaºi ai cãrþii mele, care-mi este poartã
între mine ºi voi, vã mulþumesc cã aþi adus

pânã la hotarul dintre pãmânt ºi cer pe surioara mea, pe lelica
mea, care a fost pentru lucrarea Domnului punte a lui Dumne-
zeu între mine ºi voi, ca sã ºtie poporul creºtin prin cine merg
eu înainte cu lucrul meu cel de la Domnul peste pãmânt. Vã
mulþumesc cã aþi ajutat-o ca sã poatã ea sã fie de folos lucrãrii
mele cu Domnul, iar Domnul vã va da viaþã veºnicã ºi bucu-
rie veºnicã pentru credinþa voastrã, pentru inima voastrã cu
care staþi deschiºi pentru Domnul, ca sã intre Domnul prin voi
în inimile cele deschise care aºteaptã izbãvirea cea mare. 

O, copilaºi iubiþi ºi trudiþi de Dumnezeu la lucrul cel
pentru venirea Lui cea mare! Sã nu fiþi necãjiþi cã vã trudeºte
Domnul pentru El, cãci voi sunteþi cei fericiþi care aþi fost aº-
teptaþi de cei din cer ca sã fiþi ºi sã trudiþi pentru Domnul în
vremea aceasta de venire a Domnului. Altfel de trudã e trudã
zadarnicã. Acum ar trebui tot omul de pe pãmânt sã trudeascã
numai pentru lucrul cel pentru venirea Domnului, grãbind
ziua venirii lui Hristos a doua oarã pentru ca sã se împlineas-
cã Scriptura venirii Lui, care se ºi împlineºte. Amin. 

ªi acum, grãiesc cuvântul cel pentru surioara mea.
O, surioara mea, o, lelica mea, aºa îþi ziceam pe pã-

mânt, aºa îþi zic ºi în cer, cãci cerul e dulce, dar omul de pe
pãmânt nu este dornic de cele dulci din cer. Omul s-a învãþat
cu dulceaþa cea amarã de pe pãmânt, ºi îi zice amarului dulce
ºi tot aºa îl ºi simte. O, lelica mea, cel mai lung drum este
drumul de la pãmânt pânã la cer, dar acest drum se strãbate
într-o clipealã de ochi, cãci aºa este cu cele ale lui Dumnezeu.
Aºa este ºi cu drumul de la cer pânã pe pãmânt, se strãbate tot
într-o clipealã de ochi, ºi se desfiinþeazã timpul când e vorba
de lucrul cerului cu pãmântul ºi de lucrul pãmântului cu cerul. 

Am venit sã-þi spun cuvânt de primire a ta în cer. Bine
ai venit, ºi bucurã-te cu Domnul ºi cu sfinþii ºi cu mine, cea
doritã de tine! Dar uitã-te cu mine, sã vedem poporul care ne
iubeºte ºi care se uitã dupã tine. De aceea grãiesc cu tine îna-
intea poporului pe care ºi tu l-ai iubit ºi îl iubeºti ca ºi mine.
Avem popor care iubeºte cerul ºi ne bucurãm de fii, lelico,
cãci fiii cei dupã trup s-au lepãdat de cele din cer ºi n-au ºtiut
sã ne iubeascã, fiindcã ei n-au voit sã înveþe ºi ei ce este iu-
birea. Avem popor al cerului pe pãmânt ºi mi-e dor de el
mereu ºi îl îngrijesc mereu cu cele de la Domnul, ca sã aibã
Domnul popor plãcut Lui pe pãmânt, cãci copiii noºtri cei
dupã trup, copiii tãi, lelico, pe care i-am voit ºi ai mei, n-au
voit sã ne iubeascã. Acum de ce nu te mai uiþi la ei? 

O, vezi tu, lelico, vezi cum este omul în cer? Te-am
luat la cer cã nu puteam sã te despart de copiii tãi care nu iu-
besc pe Dumnezeu, ºi pe Domnul Îl durea neputinþa ta cu care
nu puteai sã scapi de cele amestecate cu lumea copiilor tãi.
Te-a plâns Mariuþa ta cea micã, dar dupã Domnul n-a voit sã
plângã ca dupã tine, ºi ca sã ºtie unde este bun plânsul ºi

pentru ce trebuie sã plângã omul. Acum vezi ºi tu ce este
iubirea ºi a cui este ea ºi pentru cine este ea. Acum ochii tãi
sunt pe slava mea pe care o am de la Domnul pentru lucrul
meu cel bun cu Domnul. Acum nu mai doreºti nimic decât
dragostea pe care þi-o dau cei din cer pentru mine, cea purtatã
de slava cereascã între cer ºi pãmânt pentru grãbirea zilei
Domnului, zi care se pregãteºte, ºi pe care tu o întârziai cu
mila ta cea de pe pãmânt. Acum Domnul va folosi tot ce va
avea de folosit pentru umilirea ºi pocãinþa copiilor tãi ºi pen-
tru dragostea lor de Dumnezeu ºi de cuvântul Sãu, care vine
pe pãmânt din Domnul ºi cu Domnul. Acum, Domnul va
grãbi cu adunatul celor aleºi ai Lui, iar cine este ales de Dom-
nul ºi nu vrea alesul, acela va fi bãtut mult, pânã va vedea pe
Domnul, Care vine ºi dã vedere celor ce stau cu ochii strânºi
ca sã nu-L vadã pe Domnul. Domnul trebuie sã fie iubit de
om, dar omul nu ºtie ce are de fãcut, omul nu aude cele ce nu
se aud ºi nu vede cele ce nu se vãd, dar cel neumilit se va
umili ºi va cãuta pe Domnul, iar cel credincios se va întãri ºi
va sta în faþa slavei Domnului. Amin. 

O, surioara mea, iatã sãrbãtoarea ta. ªi cerul ºi pãmân-
tul au sãrbãtoare pentru tine, cãci se va auzi peste pãmânt
aceastã zi de sãrbãtoare, cã tu eºti surioara mea, iar eu sunt
trâmbiþa lui Dumnezeu. Am trimis la tine înainte de plecarea
ta la cer, am trimis pe Nicuºor cel mic al meu, cel de azi, ca
sã-þi punã pe tine pecetea de plecare la cer ºi la mine, foaia de
drum, ºi iatã, eºti cu cerul. Tu ai fost puntea mea de trecere
între mine ºi poporul meu, ca sã merg mai departe cu poporul
care lucreazã venirea Domnului. Tu te-ai aºezat punte pentru
Domnul ºi pentru mine, ca sã înnodãm lucrul cel care merge
înainte spre ziua Domnului, ziua cea mare ºi înfricoºatã des-
pre care scrie în Scripturi. 

Iatã, lelico, uitã-te peste România ca sã vezi ce este ea
la Domnul. Uitã-te sã vezi adevãrul Cuvântului lui Dumne-
zeu, Care vine cuvânt pe pãmânt în grãdina Sa din România.
Uitã-te cu mine ca sã vezi slava grãdinii Domnului, ºi hai s-o
gustãm, cã ai dorit s-o vezi. Ia te uitã câtã slavã cereascã peste
cele umilite de pe pãmânt! Ia te uitã unde este aceastã grã-
diniþã ºi pe ce stã ea ºi ce înaltã este ea între înãlþimile cele de
pe pãmânt! Uitã-te, ºi te bucurã! O, dar fii cuminte, cã acum
nu poþi sã faci mai mult. Acum fac eu pentru tine pânã vei în-
þelege cerul Domnului. Le spun eu pentru tine la toþi ai tãi sã
creadã bucuria ta ºi sã-ºi lucreze bucurii pentru zilele ce vin,
cãci zilele ce vin, iatã-le colo aºteptând sã-ºi facã lucrarea lor.
Le spun eu cuvântul tãu de bucurie ºi de mulþumire la poporul
cel iubit de Dumnezeu. Le spun eu, lelico, le spun eu. Amin.

O, popor al Domnului, surioara mea te priveºte ºi te
iubeºte din cer, ºi te vrea plãcut ºi tot mai plãcut Domnului,
pentru ca sã ai slava cea din cer peste tine, slava cea mai
dulce care nu trece niciodatã. ªi acum, popor al Domnului,
roagã-te lui Dumnezeu pentru fericirea surioarei mele, cã
toate ale Domnului se împlinesc prin rugãciunile celor aleºi
de Dumnezeu. Amin. 

Doamne, ºi eu Te rog pentru fericirea ei, ºi Îþi mulþu-
mesc cu duhul meu ºi cu smerenia inimii mele, Îþi mulþumesc
pentru mila pe care ai avut-o de ea, de mi-ai dat-o în cer sã mã
bucur cu ea ºi sã-mi împãrtãºesc ei lucrul grabei mele pentru
venirea Ta, iar Tu, întãreºte-l pe Israel, ca sã fie român plãcut
Þie, cã Þi-ai ales din români Israelul cel pentru venirea Ta. 

Eu, Doamne, n-am mai deschis portiþa mea, cartea
mea, de atunci de când am strigat cuvânt de trezire peste ce-
tatea mea de pe pãmânt, peste cei pe care i-am avut ºi nu-i
mai am, dar acum poþi sã-i trezeºti. Amin. Voi mai striga o
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datã la ei, cã Tu eºti Cel milos, ºi apoi Tu vei ºti ce este de
fãcut pentru ca sã pregãtim slava Ta ºi pentru locul în care
m-ai gãsit Tu când m-ai luat la cer, cãci locul acela de unde
ai luat-o acum ºi pe surioara mea, este locul unde coborai Tu
cu tronul ºi cu cuvântul Tãu în mine, pentru naºterea lui Israel
cel nou. Amin. 

– OO,Verginico, iatã proorocie împlinitã. Iatã
fotografia de pe crucea de pe mormântul

trupurilor voastre: mama cu cele douã vlãstare lucrãtoare
pentru Domnul ºi pentru venirea Domnului. O, Verginico, o,
cum sã facem acum? 

– OO,Doamne, planul cel fãcut de Tine pentru
locul acela este în mâna Ta. Tu eºti Stãpâ-

nul casei mele. Cuvinteazã ºi lucreazã, Doamne, cã toþi ºi toa-
te se vor pleca la cuvântul Tãu cel pentru venirea Ta. Amin. 

– OO,Verginico, pace þie în cer! Pace surioarei
tale, cã duhul ei este în uimire acum. Pace

vouã! Pace ºi poporului Meu cel lucrãtor pe pãmânt înaintea
venirii Mele! Pace ºi sãrbãtoare întru amintirea patimilor
Mele ºi a învierii Mele! 

Israele, învaþã-te cu bucuria. Învaþã-te sã te bucuri,
fiule Israele. Învaþã-te sã-L bucuri pe Domnul Dumnezeul
tãu. Învaþã-te sã-L pomeneºti pe Domnul cu tot cugetul tãu ºi
cu tot sufletul tãu, cu toatã inima ta ºi cu toatã lucrarea ta.
Pace þie, ºi te pregãteºte pentru înviere ºi pentru nestricã-
ciune, cã Eu nu l-am fãcut stricãcios pe om. 

Pace þie, Israele! ªi voiesc ca trupul tãu sã nu cunoascã
stricãciunea, ci numai nestricãciunea ºi numai învierea ºi
numai iubirea de Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 1998

Praznicul Învierii Domnului 

Vestirea cuvântului lui Dumnezeu este cel mai mare dar. Antichrist
este ascuns sub hainã de bisericã ºi se hrãneºte cu ºtiinþa omului. 

Domnul va pedepsi cu foc rodul ºtiinþei mincinoase. 

CC oboarã Domnul în grãdina Sa. Amin. Coboarã
Domnul cu praznic de Paºti nou ºi de înviere

nouã. Amin. 
Fiilor din grãdinã, ieºiþi întru întâmpinarea Mea, cã am

coborât la voi în grãdinã ca sã Mã fac cuvânt de prãznuire a
învierii Mele dintre cei morþi. Eu sunt Cel ce a înviat dintre
morþi acum douã mii de ani, dupã ce preoþii ºi arhiereii tem-
plului din Ierusalim s-au unit cu Irod ºi cu Pilat ºi M-au omo-
rât prin rãstignire pe cruce, dar Eu am înviat a treia zi, dupã
cum am fãgãduit ucenicilor Mei mai înainte de patima Mea.
Vin din cer la voi în grãdinã ºi Mã vestesc Eu Însumi întâm-
pinându-vã cu salutul învierii Mele: Hristos a înviat! Hristos
a înviat! Hristos a înviat! Amin, amin, amin. 

Vouã vã trebuie hranã multã, fiilor, cã aveþi de împãrþit
mulþimilor pâinea cea din cer, cuvântul Meu prin care se naº-
te ºi creºte ºi trãieºte mulþime de suflete care Mã iau pe Mine
cuvânt de la voi, cã Eu cobor la voi, iar voi Mã împãrþiþi ºi
hrãniþi multe suflete. Nu este dar mai mare între daruri ca
darul celor ce au ºi dau cuvântul Meu spre hranã. Cuvântul de
la voi iese din gura Mea, cãci vin deasupra voastrã ºi stau pe
nori de heruvimi ºi de serafimi cuvântând peste voi ºi izvo-
rându-Mã pe Mine Însumi cuvânt, ºi apoi vã ajut sã faceþi
curs peste pãmânt cuvântului Meu. ªi iatã, aºa vine Domnul,
ºi oamenii nu ºtiu ce este venirea Mea ca s-o preþuiascã ºi sã
se bucure de venirea cuvântului Meu, care vine cu Mine din

Tatãl, ca sã pregãtesc cu el ziua Mea cea mare, praznicul zi-
lei slavei Domnului, din pricina cãreia vor trece cerul ºi pã-
mântul cele de acum, ca sã rãmânã cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou, ºi dreptatea Mea pe ele, ºi fiii ei. Amin. 

Pace vouã, celor ce mâncaþi Trupul Meu întru sfinþe-
nie, cã aþi ieºit de la slujba învierii Mele, ºi acum staþi sub
hrana cuvântului Meu ºi mâncaþi ºi creºteþi ºi vã înþelepþiþi
din cuvântul Meu. 

O, unde mai este Domnul pe pãmânt ca ºi la voi? Fiilor,
fiilor, aveþi mereu grijã de Mine, ca sã am lãrgime la voi, cã
toate uºile de pe pãmânt s-au strâmtat pentru Mine, ºi nu mai
încap pe ele cu mãreþia Mea. Peste tot numai mãrire pãmân-
teascã ºi omeneascã ºi trupeascã ºi lumeascã. Pe nicãieri nu
mai am loc aºa cum sunt Eu. Strâmtã este uºa Mea spre lume,
cã lumea petrece petrecerea ei, nu petrecerea Mea. În biserici
Mã uit ºi Mã umplu de jale. Peste tot sunt pomenit ºi cântat
cu gura, dar inimile celor ce se strâng n-au iubire pentru cer
ºi pentru cele veºnice. Se bat preoþii de la banii pe care Mã
vând pe Mine. Se îmbulzesc oamenii sã ia din Paºti, ºi nu ºtiu
ce fac, bieþii de ei, cã nu cresc în cele sfinte dacã iau din cele
sfinþite. Numai of ºi jale culeg de peste tot pe unde se pome-
neºte numele Meu prin gura slujitorilor bisericii, care Mã
citesc din cãrþi ºi atât. Ziua învierii Mele nu este primitã ºi
trãitã cu sfinþenie ºi cu iubire de Dumnezeu. Se umplu biseri-
cile de oameni desfrânaþi ºi bolnavi la suflet ºi nevindecaþi, ºi
apoi se duc într-ale lor ºi îºi petrec petrecerea lor în ziua în-
vierii Mele. Mã doare ºi iar Mã doare de jalea care se strânge
peste Mine, cãci numele Meu cel pomenit în bisericile lumii,
este defãimat, nu cinstit, iar sãrbãtorile Mele au devenit pen-
tru oameni bucurie lumeascã, nu cereascã. 

Fiilor, Mã doare. Ce face omul când îl doare ceva? Se
duce sã caute vindecare. Aºa voi face ºi Eu. Voi cãuta sã Mã
vindec de durere zdrobind fãþãrnicia de pe pãmânt, cãci fãþãr-
nicia oamenilor, ºi mai ales a slujitorilor bisericii, care Mã
slujesc pe Mine, zic ei, fãþãrnicia este cel mai greu pãcat prin
care oamenii cad în pãcatele lor. Pe pãmânt e numai fãþãrnicie
ºi goanã dupã vânt. Nimic nu mai este adevãrat pe pãmânt
decât poporul Meu. 

O, fiilor din grãdiniþa cuvântului Meu, ºi voi, fii ai po-
porului Meu, cãutaþi zi ºi noapte sã-Mi fiþi fii adevãraþi, cã pe
pãmânt nu mai este nici un fel de adevãr. Adevãrul este omul
îndumnezeit care împlineºte planul lui Dumnezeu între pã-
mânt ºi cer. În vremea patimilor Mele Mã întreba Irod ce este
adevãrul. O, cum putea el înþelege taina adevãrului? Nu ºtiu
regii pãmântului, nu ºtiu mai-marii oamenilor sã înþeleagã
cele despre adevãr atâta vreme cât ei cautã ale lor ºi ale oame-
nilor, ºi nu ale Domnului. Dar voi, copii ai poporului Meu cel
nou, pãstraþi-vã adevãr pe pãmânt ºi fiþi împlinitorii Scrip-
turilor venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl, aºa cum cei
câþiva din vremea trupului Meu au împlinit Scripturile veni-
rii Mele Om între oameni prin Fecioarã, ca sã mântuiesc pe
cei credincioºi care aºteptau pe Domnul, Cel promis prin
prooroci. 

Iar acum, copilaºi ai grãdinii Mele, mergeþi cu bine-
cuvântarea Mea cereascã ºi mâncaþi hrana cea pentru trup, ºi
vom fi cu slujbã pentru sãrbãtoarea de azi, iar apoi, din nou
vom sta ºi vom mânca iarãºi cuvântul Meu, praznicul cel veº-
nic al cuvântului Meu care este cu voi. Binecuvântatã sã vã
fie hrana cea pentru fiinþã ºi salutatã sã fie cu salutul cel pen-
tru Mine: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Binecuvântatã sã fie apoi slujba cea pentru înviere, amintirea
arãtãrii Mele înviat dupã înviere, ºi binecuvântat sã fie izvo-
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rul cuvântului Meu, care curge din cer peste voi, spre hranã
de putere ºi de mângâiere a Mea cu voi, ºi a voastrã cu Mine.
Amin, amin, amin. 

*

ªª i iatã, Eu sunt peste voi cu ploaie de cuvânt, cã e
sãrbãtoare de înviere, ºi cuvântul Meu are putere

de înviere a sufletelor, are putere de înviere a Mea în om.
Amin. Vã dau cuvânt cu multul, nu cu puþinul, cã vã trebuie
hranã multã, ca s-o împãrþiþi cu multul. Vã dau putere sã în-
mulþiþi pentru toþi cei de pe pãmânt, ca sã-Mi vestesc pânã la
toate marginile venirea Mea cea cu înviere a morþilor cei
morþi cu trupul ºi cei morþi cu duhul. Vã dau cuvânt cu mul-
tul, cã sunteþi împãrþitori, sunteþi bogaþii cerului pe pãmânt, ºi
v-am pus sã împãrþiþi împãrãþia Mea la cei ce nu o au. Împã-
rãþia Mea este adevãrul pe care lumea nu-l iubeºte, aºa cum
nu l-a iubit nici atunci când Eu am venit din cer pe pãmânt ºi
M-am fãcut din Dumnezeu, Om, Fiul Omului M-am fãcut,
Dumnezeu fãrã slavã vãzutã M-am fãcut, cãci M-am smerit
pentru om, ca sã mor pentru om, ºi sã înviez apoi cu slavã, ºi
sã-i pot spune omului adevãrul cel pentru care M-am fãcut
Om între oameni. O, ce puteam Eu sã-i spun lui Irod ºi lui
Pilat ce este adevãrul când ei ºtiau cã Eu sunt fiul teslarului
Iosif ºi atât? Când ei ºtiau cã adevãrul e viaþa lor lumeascã,
ce mai era sã le spun Eu despre adevãr? 

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevãr, cãci
cuvântul Meu este adevãrul Meu, dar oamenii de pe pãmânt,
ca ºi Irod, ca ºi Pilat, sunt învãþaþi cu cele omeneºti ºi pãmân-
teºti. O, Ierusalime, tu sã nu dormi, poporul Meu. Tu sã ve-
ghezi cereºte pe pãmânt, cã oamenii veacului acesta au pus
mâna pe adevãrul venirii Mele pe nori, dupã cum au gãsit
scris în Scripturi, ºi vor cãuta sã închipuiascã venirea lui Hris-
tos. Dar tu sã nu dormi; tu sã veghezi ºi sã-þi aduci aminte ce
am spus Eu despre venirea Mea, cã Eu nu voi veni pentru cei
ce iubesc fãrãdelegea, ºi voi veni pentru cei sfinþi ºi credin-
cioºi de pe pãmânt. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul
Sfânt, cã Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pãmânt. Oamenii
de pe pãmânt vor sã-L întreacã pe Dumnezeu, zic ei, dar tu sã
veghezi, cã sunt cu mare întuneric zilele acestea. În biserici
sunt numai antichriºti care-ºi zic cã sunt oºtirea slujitorilor
Mei, dar ei se hrãnesc cu cele ale ºtiinþei omului, ºi nu mai
cred adevãrul cel din Scripturi, despre facerea cerului ºi a pã-
mântului ºi a toate câte se vãd ºi nu se vãd. Slujitorii bisericii
au adormit de mult faþã de Mine, ºi ascultã la oameni, cãci
oamenii cei mincinoºi de sub cer au acoperit adevãrul ºi au
scos la ivealã minciuna lor drept adevãr, ºi oamenii iau de la
oameni, nu mai iau de la Dumnezeu, ºi s-a fãcut întuneric
peste tot pãmântul, dupã cum este proorocit în Scripturi pen-
tru zilele cele de apoi. Dar Eu am învãþat pe fiii bisericii ºi
le-am spus sã creadã de la Dumnezeu, cã oamenii vor lucra
minciuna ºi vor coborî înger din cer, ca sã înveþe altfel de
învãþãturã, dar acela nu va fi înger, ci va fi minciunã fãcutã de
oameni. Vegheazã, Ierusalime, ºi stai atent cu cele de la Mine
peste tine, cã Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc pãcatul, ºi
voi veni pentru cei ce Mã iubesc pe Mine. Amin.

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tãu întãriturã de
cuvânt, ca sã nu te clatini atunci când oamenii vor lucra veni-
rea lui Hristos din minciunã, cãci din minciunã vor lucra
aceºtia. Cât de adevãratã ar pãrea minciuna omului mincinos,
tu sã veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, cã Eu am spus: «Se
vor ridica hristoºi mincinoºi ºi vor da semne mari ºi minuni,

ca sã-i amãgeascã pânã ºi pe cei aleºi ai Mei», dar nu va fi
cu putinþã sã se întâmple cãderea fiilor Mei cei de pe pãmânt,
cã iatã, Eu sunt între voi, ºi voi sunteþi fiii Mei, iar Eu Mã þin
aproape de voi, ca pãstorul între oi, ºi nu veþi cãdea sub amã-
girea celor mincinoºi care Mã vor închipui pe Mine din lucra-
rea minciunii. Venirea Mea nu va fi simþitã de cei mincinoºi,
dar voi o veþi simþi ºi veþi sta întru întâmpinarea Mea, cãci
Duhul Sfânt vã va vesti vouã de la Tatãl, nu de la înger. 

Cel ce vine înaintea Mea este fur ºi tâlhar, ca sã sfâºie
oile Mele, nu oile lui, dar Eu voi face semnul Meu ceresc,
cãci dupã strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui
Hristos, soarele se va întuneca, ºi luna nu-ºi va mai da lu-
mina, ºi stelele vor cãdea din cer, ºi se vor zgudui puterile tã-
riei, ºi atunci se va arãta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci
se vor bate în piept oamenii de pe pãmânt care s-au lãsat amã-
giþi, cãci vor vedea pe Hristos venind ca Fiu al Omului pe
norii cerului cu putere ºi cu slavã multã. Amin. Eu voi veni
aºa cum M-am suit, ºi nu altfel, dar voi fi cu putere ºi cu slavã
multã în venirea Mea cea de acum, cãci întâia oarã am venit
ºi M-am lãsat în mâna necredincioºilor, ca un om neputincios,
ca sã fie judecaþi oamenii prin fapta lor ºi sã se umileascã ei
ca Dumnezeu, Care a venit sã Se micºoreze pentru mântuirea
celor credincioºi. 

Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur ºi tâlhar
de oi, nu este Hristos. Sã audã tot pãmântul cele ce Eu grãiesc
despre cei mincinoºi care lucreazã minciuna închipuirii ve-
nirii Mele, dar aceastã minciunã va fi plata celor ce-L vor pe
Hristos fãrã sã-L urmeze, fãrã sã semene cu El întru trãirea
lor. 

Am coborât pe pãmânt cuvântul Meu, ca sã nu rãmân
fãrã om credincios înaintea venirii Mele. Scripturile nu mai
sunt citite pentru ca sã se sfinþeascã omul prin învãþãturile lor.
Ba unii din slujitorii bisericii îºi fac din cuvintele Scripturii
acoperãmânt faptelor lor cele rele ºi desfrânate înaintea Mea.
Nu mai am popor credincios ºi sfânt pe pãmânt ca sã stea
înaintea Mea întru venirea Mea. Pe pãmânt nu mai încape
adevãrul venirii Mele ca sã învãþ oamenii sã stea întru adevãr
înaintea Mea. Slujitorii bisericii s-au dat de partea ºtiinþei
omului mincinos care înºealã toate neamurile pãmântului.
Slujitorii bisericii, care stau în numele Meu peste mulþimile
cele fãrã de cunoºtinþã din cer, nu mai vor sã creadã în ade-
vãrul Scripturilor Mele, ci cred în ºtiinþa omului mincinos
care n-are nimic din cer, ºi de aceea ei nu mai învaþã pe oa-
meni sã se fereascã de minciunã ºi sã vegheze întru venirea
Mea. S-au umplut bisericile de lume pentru serbarea învierii
Mele ºi cântã lumea „Hristos a înviat!“, cântã fãrã sã trãiascã
învierea Mea în ei. 

Omul ºtiinþei, omul mândriei pãmânteºti, stã în faþa
oamenilor cu icoana lumii, cu icoana lui antichrist, cãci tele-
vizorul a ajuns dumnezeu pentru om, ºi la aceastã fereastrã
vine omul mincinos ca sã-l facã pe om sã creadã cele ale min-
ciunii, ºi omul nu se mai poate dezlipi de minciunã. Slujitorii
bisericii cred în minunea omului mincinos ºi zic ºi ei cã mai
sunt ºi alte pãmânturi în afarã de pãmânt, ºi zicând aºa, defai-
mã numele lui Dumnezeu între neamuri. Dacã slujitorii bise-
ricii ar sta cu adevãrul Meu împotriva minciunii omului de
ºtiinþã de pe pãmânt, n-ar mai rãtãci oamenii de la adevãr. Dar
iatã ce s-a întâmplat: adevãraþii antichriºti sunt în bisericã, ºi
din pricina aceasta are putere minciuna peste oameni, ºi oa-
menii minciunii cântã în biserici „Hristos a înviat!“.

O, voi, cei care cântaþi cântarea învierii Mele, de ce nu
vã uitaþi în Scripturi ca sã vedeþi ce am spus Eu sã facã oame-
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nii credincioºi? ca sã vedeþi ce am spus Eu despre cer ºi pã-
mânt, despre venirea Mea a doua oarã pe pãmânt ºi despre
plata pe care o voi da Eu fiecãruia, dupã faptã? Voi, cei care
staþi în numele Meu peste mulþimi, de ce nu iubiþi adevãrul?
De ce nu trãiþi adevãrul pentru care au murit cu trupul mulþi
sfinþi ca sã nu piarã viaþa Mea din om? De ce nu credeþi în
Scripturi? Voi trebuia sã fiþi de partea Domnului cerurilor, dar
voi cãdeþi din cer aºa cum cad frunzele din pom, peste care
calcã toþi trecãtorii. Vaiul vostru este pregãtit de voi, cã voi
staþi în numele adevãrului Meu peste gloate. Nu cum stã omul
minciunii staþi voi, cã omul minciunii nu s-a învelit cu haina
Mea, ci stã în haina lui, care nu-i poate acoperi minciuna, dar
voi v-aþi învelit cu haina Mea, ca sã nu vi se vadã roadele
necredinþei ºi ale fãþãrniciei voastre. Treziþi-vã! Amin. Iar
dacã nu vã veþi trezi, somnul vostru va lucra ºi va aduce mâ-
nia Mea peste toþi necredincioºii, ºi Eu vã voi cere viaþa lor
din mâna voastrã, cã aþi avut pe Domnul adevãr ºi L-aþi aco-
perit, ºi a luat trup minciuna peste pãmânt, ºi aþi pregãtit mã-
celul Domnului, în loc sã pregãtiþi cina venirii Domnului cu
Paºti ceresc ºi veºnic peste pãmânt. Aþi ajuns sã slujiþi de silã,
pentru bani, ca sã vã ºtergeþi din cartea Mea, dar Eu voi îm-
plini Scriptura venirii Mele pentru cei credincioºi ºi sfinþi,
chiar dacã sunt puþini aceºtia, cã Eu n-am avut niciodatã mulþi
când Mi-am lucrat lucrãrile Mele între cer ºi pãmânt. ªi veþi
cãdea ca Israel, pe neºtire, cã iatã, Israel nu crede nici azi cã
Eu nu-i primesc jertfele ºi slujirile lui, ºi nu crede cã nu mai
are pe Dumnezeu. Treziþi-vã! Doarme omenirea sub înveliºul
minciunii ºi al deºertãciunii, ºi nu mai este pe pãmânt om care
sã se dea de partea adevãrului. Voi arde cu foc pãmântul ºi
toatã ºtiinþa de pe el, dimpreunã cu faptele ei, cãci toate sunt
deºertãciune ºi goanã dupã moarte. Eu, Domnul Cel înviat
dintre morþi, vin curând de lângã Tatãl, vin cu plata cea pentru
fapte, vin precum M-am ºi suit, ºi tot omul îºi va vedea de-
ºertãciunea ºtiinþei lui. Ce este ºtiinþa omului? Ea este lucra-
rea lui antichrist, care desparte pe Dumnezeu de oameni. ªi îi
voi face pe cei mândri sã se plece la picioarele poporului Meu
cel hrãnit cu cuvântul venirii Mele. Amin. 

Dar tu, poporul Meu, sã te rogi lui Dumnezeu numai
cum te învãþ Eu, ºi sã nu ceri oprirea sabiei mâniei Mele, cãci
sunt ca un om beat de durere, ºi Mi-am ascuþit sabia mâniei
Mele pentru cei ce au cãlcat adevãrul Meu sub picioarele lor
cele mândre ºi pline de ascunziºurile lor. Oamenii nu ºtiu ce
este iubirea, de vreme ce se mint unii pe alþii spre mândrie de
sine. Nu mai este nici un adevãr pe pãmânt, nici unul decât tu,
poporul Meu; Eu ºi cu tine, în mijlocul unui neam desfrânat
care iubeºte minciuna ºi atât. 

Vai oamenilor care n-au crezut ºi nu cred în cuvintele
Mele cele auzite de ei! Eu asta am voit, sã audã tot pãmântul
cuvântul cel ieºit din gura Mea, care judecã fãrãdelegea ºi
minciuna care stã împotriva lui Dumnezeu. Voi pune în foc
scaunele ºi domniile de pe pãmânt ºi voi aºeza peste pãmânt
scaunul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cãci pãmântul
este al lui Dumnezeu. Amin. 

Tu, Ierusalime cel din români, Ierusalime micuþ ºi pu-
þin, întãreºte-te cu iubirea ºi cu adevãrul Meu, cã puterea ta
este la Mine, ºi Eu sunt cu tine ca sã nu pieri, ca sã nu te sperii
de plata rãului de pe pãmânt. Tu, poporul Meu, vegheazã, cã
vei fi mare între neamuri, ºi porþile tale se vor deschide larg,
ca sã îmbrãþiºezi pe cei ce vor veni la tine din necazul cel
mare care va fi slobozit peste pãmânt, cãci îngerii Mei vor
aduce la tine pe cei credincioºi care au plâns dupã Mine ºi
pentru Mine, Cel îndurerat. 

Iar tu, Verginico, trâmbiþa Mea cea din cer, tu, care
Mi-ai trezit acest popor ca sã se scoale ºi sã fie poporul Meu,
tu pregãteºte-te ºi te coboarã cu Mine cuvânt pe pãmânt în
cartea ta, ca sã mai faci încã o strigare peste cetatea din care
Eu te-am luat la cer, cã avem de dat drumul la seceriº, Vergi-
nico, ºi orice pom fãrã roade va fi pus în foc. Amin. 

Ierusalime, cântã adevãrul învierii Mele, cãci cei ade-
vãraþi cântã cu adevãrat. Cântã „Hristos a înviat!“, cântã, po-
porul Meu, ºi te bucurã de adevãrul Meu. Cântã cu îngerii din
cer, cã ºi ei cântã cu adevãrat. Cântã, poporul Meu, ºi fii ade-
vãrul Meu ºi creºti întru venirea Mea. Amin, amin, amin. 
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Trâmbiþarea Domnului ºi a sfintei Virginia peste cetatea
Pucioasa ºi peste cei din casa ei. Sãrbãtoarea Izvorul 

tãmãduirii. 

Glasul Domnului grãieºte cu neamul cel dupã trup al trâmbiþei
Sale. Sfânta Virginia face ultima strigare peste cei rãmaºi din casa 

ei ºi pentru cei din cetatea Pucioasa. 

II erusalime, poporul Meu cel din români, vin cu
cerul la tine, vin cu Mãicuþa Mea ºi cu Verginica ºi

cu sfinþi ºi cu îngeri. Vin cu sãrbãtoare de Paºti nou ºi de tã-
mãduire a sufletelor, cãci sufletele sãnãtoase aduc sãnãtate
trupurilor lor, iar tu, Ierusalime, Îmi eºti martor întru venirea
Mea. Amin.

Vin cu salutul învierii Mele: Hristos a înviat! Hristos a
înviat! Hristos a înviat! Vin în cartea lui Verginica. ªi am
venit. Amin.

Iatã, Verginico, pregãteºte-þi cuvântul cel pentru ceta-
tea ta, cã tu ai fost trâmbiþa Mea pe pãmânt, ºi eºti ºi în cer
trâmbiþa Mea, cã scris este cuvântul Meu în Scriptura care
spune aºa: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam ºi Dumnezeul lui
Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov, ºi Dumnezeu nu este Dumnezeu
al morþilor, ci al viilor, cãci toþi trãiesc în El». Tu eºti vie,
Verginica Mea, cã ai fost trâmbiþa Mea din care am sunat Eu
pe pãmânt ca sã-Mi strâng un popor ºi ca sã-l am al Meu
pentru venirea Mea. Eu sunt Dumnezeul tãu, Verginico, aºa
precum am spus lui Moise în rug, cã sunt Dumnezeul lui
Avraam ºi al lui Isaac ºi al lui Iacov, cã ei sunt vii ºi trãiesc în
Mine, precum tu trãieºti în Mine ºi eºti trâmbiþa Mea în cer ºi
pe pãmânt. Îþi fac Eu Însumi intrare în cartea ta, ca sã mai laºi
în ea un cuvânt de strigare peste cetatea ta de unde Eu te-am
luat la cer. Îþi dau însoþitoare pe Maica Mea cu har de tãmã-
duire a sufletelor, cãci sufletele cele sãnãtoase tãmãduiesc
trupurile lor cele bolnave. Îþi dau sfinþi ºi îngeri, ca sã lucrezi
ajutatã de puteri cereºti, cãci necredinþa ºi fãrãdelegea care
s-au aºezat peste cetatea ta Mã fac pe Mine sã-Mi dezlãnþui
jalea Mea peste cei care Ne-au pãrãsit. Cât ai fost tu cu ei pe
pãmânt, ei fãceau cele creºtineºti ºi se temeau de Dumnezeu,
dar acum au gustat din plin din duhul lumii, ºi duhul lumii
i-a încãlzit pentru lume ºi pentru viaþa cea vremelnicã, iar Eu,
Domnul, a trebuit sã-Mi caut alþi copii credincioºi în locul lor,
cã nu se putea sã Mã opresc cu lucrarea Mea ºi a ta pentru ca
sã-Mi pregãtesc venirea ºi pe poporul venirii Mele. Cei dintâi
n-au mai voit sã meargã înainte cu Mine ºi cu tine, iar pe cei
din urma lor i-am fãcut cei dintâi, ºi merg cu ei înainte, cã
sunt credincioºi ºi sunt iubitori de Dumnezeu ºi de viaþa cea
veºnicã, pentru cã scris este: «Nu fiii cei dupã trup moºtenesc
pe cele din cer, ci fiii cei dupã duh». Le-am arãtat toatã iubi-
rea Mea ºi i-am numit fii ai Mei pe cei ce au rãmas cu Mine
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ºi cu tine, dar lumea care nu Mã cunoaºte pe Mine nu-i cu-
noaºte nici pe ei, iar când Eu Mã voi arãta, ei vor fi asemenea
Mie, dupã cum este scris despre fiii care Mã vor vedea cum
sunt, cã ei ºi-au pus nãdejdea în Mine ºi s-au curãþit pe sine,
aºa cum Eu, curat sunt; cã Eu celor credincioºi Mie le-am
ridicat pãcatele, ºi oricine rãmâne întru Mine, nu pãcãtuieºte,
cã scris este: «Cine este nãscut din Dumnezeu, nu sãvârºeºte
pãcat, pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în acesta ºi
nu poate sã pãcãtuiascã, pentru cã este nãscut din Dumne-
zeu». Amin. 

O, Verginico, prin aceasta se cunosc fiii lui Dumnezeu
ºi fiii diavolului. Cel ce nu lucreazã dreptatea lui Dumnezeu,
nu este fiu al lui Dumnezeu, cã acela nu poate iubi pe cei ce
sunt ai lui Dumnezeu, aºa precum ºi Cain a urât pe fratele
sãu, pentru cã faptele lui erau rele, iar ale fratelui sãu erau
bune. 

O, Verginica Mea, mare durere ai tu pentru cetatea ta în
care ai trãit cu trupul. Ai luat copii din copiii surioarei tale ºi
i-ai fãcut ai tãi, ca sã fie ºi ai Mei, dar ei nu mai vor sã fie nici
ai tãi, nici ai Mei, ºi le este ruºine cu Dumnezeu ºi cu cei din
cer, ºi cu tine, ºi cu surioara ta pe care þi-am dat-o acum în cer,
ca sã fie cu tine; cã ea a tot aºteptat sã-ºi poatã trage copiii de
partea Mea, dar ei n-au voit cu nici un chip. Cele ale duhului
lumii s-au fãcut prea dulci pentru ei, cãci cel ce nu iubeºte pe
Dumnezeu, se pierde, mãi Verginico. Dar Eu intru cu tine ºi
cu Maica Mea în cetatea ta, cã necredinþa lor nu este piedicã
pentru Noi, cei din cer. Iatã cum vom lucra: voi cuvânta Eu,
ºi va cuvânta Mãicuþa Mea peste ei, ºi apoi tu, Verginico.
Amin. 

Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine când lucrez. Mã
fac cuvânt peste cetatea lui Verginica, peste casa lui Vergi-
nica, peste cãsuþa în care Eu, Domnul, coboram de Mã fã-
ceam cuvânt prin graiul lui Verginica, trâmbiþa lui Dumnezeu
pentru cea de a doua venire a Mea pe pãmânt. Mã fac cuvânt
de strigare peste cei care au rãmas în urma ei în acoperãmân-
tul ei care trebuia sã fie sfânt în veci de veci, cãci urma Mea
din casa aceasta va sta la judecatã cu cei din casa aceasta. 

O, fii ai lui Verginica, fii luaþi de la surioara ei, din
porunca Mea! O, mãi copilaºi rãzleþi de Dumnezeu, cum de
n-aþi voit sã fiþi fii de prooroci, aºa cum v-a fost alegerea pe
pãmânt? Verginica ºi surioara ei de la care vã avea ea, au fost
proorocii Mei pentru cea de a doua venire a Mea. Cum de n-aþi
voit voi sã fiþi cereºti pe pãmânt? Mã uit în urma voastrã cu
durere, cãci voi M-aþi pãrãsit. Strigã cerul pe pãmânt la voi,
ca sã audã tot pãmântul durerea Mea, cã aþi avut alegere sã fiþi
copiii cerului ºi ai slavei care se va coborî peste casa în care
aþi rãmas voi pe urma lui Verginica. O, unde vã veþi ascunde
de slava care va cuprinde locul tronului Meu cu care Eu ve-
neam din cer pânã la voi ca sã stau la judecatã cu fãrãdelegea
de pe pãmânt? Au venit fii din depãrtãri ºi M-au iubit ºi au
luat în ei sãmânþa Mea, iar voi M-aþi dat afarã din voi ºi din
casa cuvântului Meu ºi v-aþi lipit de duhul lumii, care des-
parte pe om de Dumnezeu. Am în mâna Mea cereascã planul
slavei casei acesteia. Plâng îngerii ºi sfinþii de prigoana pe
care le-o faceþi voi, cã ei vor sã poposeascã aici cu cerul, iar
voi faceþi loc duhului rãu, care râde de Dumnezeu. Cine câº-
tigã viaþa cea vremelnicã ºi se bucurã de amãgirile ei, acela o
pierde pe cea care este veºnicã, ºi îºi face rost de judecata
faptelor rele, care-l fac pe om rece de Dumnezeu. Pe cine
aveþi voi în locul Meu? Cãtre ce se îndreaptã paºii voºtri?
Iatã, rostesc cuvânt pentru voi. Dacã nu veþi voi sã vã în-
toarceþi pe calea Mea ºi sã iubiþi cuvântul învierii sufletelor

voastre, Eu, Domnul, vã voi lua bucuria din inimi, vã voi lua
pacea ºi liniºtea din suflet, cã nu este pace fãrã Domnul.
Bucuria ºi pacea ºi liniºtea din voi nu sunt adevãrate, cã voi
luptaþi împotriva Mea ºi a adevãrului Meu care a fost prin
Verginica între voi, ºi din pricina voastrã numele Meu a fost
defãimat în aceastã cetate. Cãderea voastrã de la sânul Meu
i-a fãcut ºi pe ceilalþi alãturaþi vouã sã cadã de la Mine ºi sã
se facã hulitori ºi defãimãtori ºi cãlcãtori de cele sfinte. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, strig la voi: treziþi-vã! Amin.
Treziþi duhurile voastre, întoarceþi Duhul lui Dumnezeu în
voi, ºi trãiþi cereºte întru venirea Mea. Am aºezat pe poporul
Meu de azi sã þinã postul venirii Domnului ºi sã trãiascã îna-
intea Mea ca omul cel dintâi în rai, cã Eu vin sã le dau viaþã
veºnicã celor ce s-au aºezat înaintea Mea cu post ºi cu veghe
întru venirea Mea. Trageþi-vã în pãrþi dinaintea mâniei Mele,
cãci vin cu foc ºi cu pucioasã pentru cei ce defaimã numele
Meu între neamuri. Trageþi-vã sub mantia Mea, ca sã vã iert
depãrtarea voastrã de Mine. Veniþi spre bucuria care va rãmâ-
ne pe pãmânt cu cei plãcuþi Mie, cã vin sã fac cerul sul, ºi pã-
mântul sã-l înnoiesc ºi sã-l dau de moºtenire veºnicã celor ce
trãiesc dreptatea Mea pe pãmânt. Deschideþi Scripturile ºi
citiþi în ele venirea Mea, care se împlineºte curând, curând.
Antichrist ºi îngerii lui sunt pregãtiþi sã înºele toate neamurile
cu venirea lui Hristos, venire fãcutã din minciuna lui anti-
christ. Timpul s-a fãcut sul ºi nu mai este timp pentru necre-
dinþã, cã vine coasa lui antichrist ca sã strângã pentru foc pe
toþi cei care n-au iubit pe Dumnezeu cu trãirea lor. 

O, copilaºi rãtãciþi pe cãile lumii! Poporul Meu cel nou
se pregãteºte de sãrbãtoarea slavei Mele cu el, dar voi lepã-
daþi harul Meu. Curând, curând Eu vin. Treziþi-vã! Treziþi-vã
voi! Sau vã trezesc Eu? Dacã vã voi trezi Eu, vã veþi trezi
plângând, cã prea mult am plâns Eu fiindcã M-aþi pãrãsit. Vã
voi da din plânsul Meu ºi nu voi fi nedrept cu voi. Vã voi da
ce Mi-aþi dat voi Mie, cã v-am strigat ºi vã strig azi din nou.
Întoarceþi-vã în voile Mele ºi îndrãgiþi-le ºi bucuraþi-vã de
Dumnezeu, ca sã fiþi fii de prooroci ºi sã luaþi platã de proo-
roci. Amin, amin, amin. 

O, mamã a Mea, mamã Fecioarã, strigã ºi tu la cei pier-
duþi din Mine, cã Eu înmulþesc harul cuvântului tãu, mamã,
cã tu grãieºti ca ºi Mine, ºi eºti întru venirea Mea, dupã cum
este scris: «Domnul îi va aduce cu El pe cei întru El. Amin».

– OO,Fiule îndurerat ºi rãnit la inimã de cei pe
care i-ai iubit ºi i-ai îngrijit prin lucrarea

cuvântului Tãu în Verginica! O, Fiule înlãcrimat, Care suspini
de jalea care vine peste pãmânt, cãci oamenii ºi-au fãcut rost
de judecatã pentru fãrãdelegile lor! O, Fiule pãrãsit de cei ce
i-ai iubit! O, pãrãsitul meu copil, o, Domnul meu ºi Dumne-
zeul meu, Care Te-ai smerit fãcându-Te Om din mine ca sã iei
peste Tine ocara neamului omenesc cel depãrtat de Dumne-
zeu! Plâng ºi eu cu Tine, Fiule. Plâng ºi eu. Plâng ca atunci
când erai pe cruce pãrãsit de ucenici. Plâng de durerea Ta,
Fiule al durerii, Fiu pãrãsit de ucenici ºi de fii. Dacã toþi Te-au
pãrãsit atunci când ai fost dispreþuit pe pãmânt, tot aºa ºi
acum, Fiule dispreþuit de cei pe care i-ai îngrijit cu mila Ta.
Harul cuvântului meu dã sã Te mângâie. Harul iubirii mele
voieºte sã-i umple de har pe cei din cetatea lui Verginica, pe
cei ce Te-au pãrãsit, Fiule al Tatãlui. 

Harul meu de mamã a lui Hristos vã cheamã pe voi, cei
din casa lui Verginica, ºi pe voi, cei din cetatea trâmbiþei lui
Dumnezeu. Harul meu de mamã cereascã suflã spre voi ºi vã
îndeamnã la iubire pentru Fiul meu, Care vine pe pãmânt
cuvânt în grãdina Sa din România. Vã rog din cer, daþi loc ha-
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rului ceresc în voi. Mila mea e pentru Fiul meu, Care-ªi strigã
oile pierdute ca sã le adune ºi sã le acopere mai înainte de
ziua cea mare ºi înfricoºatã a venirii Fiului meu întru drepta-
tea Sa peste pãmânt. Întoarceþi-vã la Fiul meu, ca sã fiþi fii de
prooroci ºi sã primiþi platã de prooroci, cãci cei ce cred proo-
rocilor iau platã de prooroci, dupã cum a promis cuvântul
Fiului meu în Scripturi. 

Sunt cu dar de tãmãduire în mâini ºi voiesc sã vã tãmã-
duiesc sufletele, cã plâng trupurile voastre în voi, bolnave ºi
netãmãduite. Voiesc sã vã vindec ºi sã vã fac veºnici prin ha-
rul Fiului meu, ºi sã fiþi de cinste între neamuri, cã duhul cel
potrivnic a pus mâna pe voi ºi cautã sã vã facã ocarã a nea-
murilor; pe voi, cei care aþi fost aleºi sã fiþi cinstea lui Dum-
nezeu ºi bucuria Domnului, Care locuieºte în mijlocul po-
porului Sãu cel hrãnit cu cuvânt nou, cuvânt pentru venirea
Sa. Voiesc sã vã vindec de neputinþe dacã ºi voi voiþi. Eu sunt
izvorul tãmãduirii pentru cei credincioºi ºi sfinþi. Eu sunt cea
plinã de dar ºi de har, ca sã dau celor ce iubesc pe Dumnezeu
pregãtindu-se pentru venirea Fiului meu. Treziþi-vã! Am venit
cu Fiul meu ºi cu Verginica, sã vã facem trezirea pentru cer.
Treziþi duhurile voastre, cãci cel ce doarme înaintea Domnu-
lui, acela este fãrã de minte, dar voi treziþi-vã cu duhul ºi luaþi
în cugetele voastre dreptatea Domnului. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã a Mea, mamã plinã de durere pentru
Mine! Cuvântul tãu cel dulce miºcã ºi

morþii din morminte. Sã Ne uitãm ºi sã vedem ce vor face
copiii cei din cetatea lui Verginica. Ei zic cã sunt mai deºtepþi
decât oricine, de vreme ce au întors spatele pânã ºi lui
Dumnezeu. 

Verginica Mea, binecuvântatã sã-þi fie strigarea peste
cetatea ta. Amin, amin, amin. 

– EE u, Doamne, mã ruºinez înaintea Ta cu cei
din cetatea în care Te fãceai cuvânt prin

graiul gurii mele. Eu, Doamne, suspin de jalea pe care mi-a
fãcut-o duhul rãu, de mi-a rãpit de partea lui pe cei pe care
i-am þinut aproape de Tine în vremea mea cu ei. Mã uit la ei
ºi suspin, ºi fac cerului suspin cu suspinul meu. Dar mai strig
o datã peste ei, precum am proorocit din cer cã voi striga.
Amin.

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, sunã
trâmbiþa lui Dumnezeu peste cetatea ei de pe pãmânt. Sunã
Verginica peste casa ei, peste cetatea ei. Amin. 

Iatã, sun peste voi, copii care aþi rãmas în casa mea pe
urma plecãrii mele la cer. Domnul m-a trimis la voi ca sã mai
strig o datã peste voi, cã vine Domnul sã facã dreptate peste
cele sfinþite de El. V-am luat de la surioara mea ca sã fiþi
copiii mei ºi sã rãmâneþi în casa Domnului, de la plecarea
mea la cer ºi pânã la întoarcerea mea cu Domnul, cã vine
Domnul sã-ªi rãscumpere ale Sale prin dreptatea Sa. Casa în
care aþi rãmas voi este casa Domnului. Voieºte Domnul sã fiþi
ºi voi ai Lui la venirea Lui, dar iatã, voi nu voiþi. A adus Dom-
nul la cer ºi pe mama voastrã, cã ea e surioara mea ºi m-a
ajutat în lucrarea mea cu Domnul dupã plecarea mea la cer,
dar nici pe ea n-aþi ascultat-o ca sã iubiþi cerul ºi pe Domnul
ºi faptele cele cereºti cu voi. Mila ei a plecat cu ea în cer, cã
n-aþi preþuit mila. Aþi rãmas sã hotãrâþi singuri. Vã simþiþi
mari ºi deºtepþi ºi cu putere, dar eu vã spun cã sunteþi
neputincioºi ºi slabi ºi fãrã minte, ºi nu veþi putea sã vã luptaþi
sã-L biruiþi pe Domnul, Care vine sã facã dreptate cuvântului
Sãu care a fost în vremea voastrã peste voi, ºi pe care voi l-aþi
dat laolaltã cu minciuna. Dar nu e minciunã Domnul, ºi nici
cuvântul Sãu de ieri, ºi nici cuvântul Sãu de azi. Minciunã

sunt cei ce nu vor sã facã voia lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi tot
ce este mincinos va pieri acum, cã vine Domnul cu adevãrul
Sãu, ca sã-l punã în sfeºnic ºi ca sã lumineze pe toþi cei care
vor vedea pe Domnul adevãr întru acest cuvânt care este cu
voi de mai bine de patruzeci de ani. Vai celor ce au fost min-
ciunã lângã acest cuvânt adevãrat care a venit de la Dumne-
zeu ca sã lumineze lumea care nu ºtie sã trãiascã pe pãmânt
dupã voia lui Dumnezeu! Vine Domnul, ºi lumea nu ºtie sã
trãiascã în voile Domnului. Tot omul se crede deºtept, pre-
cum ºi voi vã credeþi, dar smerenia ºi umilinþa inimii n-aþi cu-
noscut-o pânã acum. Iatã, o veþi cunoaºte, cã Domnul S-a pre-
gãtit sã vã cearã socotealã de toate cuvintele pe care le-aþi
auzit din gura Lui ºi de cele pe care n-aþi voit sã le auziþi. 

E ultima mea strigare peste voi, ºi nu sar peste porþi la
voi, cãci fiecare îºi este sieºi poartã a inimii, dar poarta casei
mele e poarta lui Dumnezeu, nu e a mea, nu e a voastrã. Eu
nu I-am închis Domnului aceastã poartã niciodatã, iar voi vã
þineþi tari ºi închideþi Domnului. Necredinþa voastrã nu este
necredinþã, cãci voi aþi fost copiii acestei lucrãri de cuvânt
ceresc peste pãmânt, ºi pentru acest cuvânt sunteþi voi în casa
mea în urma mea. Necredinþa voastrã nu este de vinã pentru
depãrtarea voastrã de Dumnezeu, cã nu e necredinþã, ci este
mândrie ºi este rãutate asupra lui Dumnezeu, ºi este dor de
libertate pentru voile voastre cele fãrã Dumnezeu. Nu necre-
dinþa este pricina cea pentru care L-aþi pãrãsit pe Domnul.
Pricina este dorul de viaþã vremelnicã. V-aþi lãsat amãgiþi de
minciuna veacului acesta ºi voiþi sã vã acoperiþi ruºinea cu
necredinþa pe care ziceþi cã o aveþi drept pricinã împotriva
adevãrului Cuvântului lui Dumnezeu. Voi aþi vorbit de rãu pe
cei mai mici care s-au nãscut prin cuvântul acestei lucrãri
cereºti. ªi voi ce aþi fãcut apoi dacã aþi cãutat dreptatea voas-
trã împotriva celor mai mici, cei mai din urmã care sunt acum
cei dintâi ºi care ajutã pe Domnul în truda Lui peste pãmânt?
Voi aþi pãrãsit pe Dumnezeu ºi voile lui Dumnezeu, ºi n-aþi
ajutat pe nimeni sã nu-L pãrãseascã pe Domnul. Ba dimpo-
trivã, aþi îndemnat la nepãsare pe mulþi din cei care au fost
poporul meu. Voi aþi vorbit de rãu credinþa celor credincioºi
cu adevãrat ºi aþi zis cã voi sunteþi drepþi ºi credincioºi. Iatã,
vã cere Domnul sã vã dovediþi credinþa din faptele voastre,
din dragostea voastrã de Dumnezeu ºi de legile Lui cele sfinte
peste pãmânt. Eu am ajutat de lângã Domnul poporul cel
rãmas pe calea cea cu dreptate ºi am împlinit peste el proo-
rociile fãcute de Domnul prin mine, cã I-am fost Domnului
trâmbiþã prooroceascã. ªi va fi sã se împlineascã slava Dom-
nului ºi peste casa mea care a rãmas pentru voi de la Domnul,
dar nu sã-L daþi afarã pe Dumnezeu ºi voile lui Dumnezeu din
casa mea. 

Treziþi-vã! Treziþi duhurile voastre ºi întoarceþi Duhul
lui Dumnezeu în voi, ºi trãiþi cereºte în casa Domnului, în
cortul de unde Domnul a grãit proorociile Sale pentru venirea
Lui. O, voi sunteþi bolnavi. O, nu voiþi sã vã vindecaþi? 

Am lãsat doi stâlpi în aceastã casã. Unul a rãmas de
partea dreptãþii Domnului, ºi celãlalt s-a despãrþit de Dumne-
zeu, el ºi toatã casa lui, ºi aºa trãiesc în curtea casei mele. 

Vor veni neamurile pãmântului, din mari depãrtãri, ca
sã vadã locul coborârii Domnului în mine, locul venirii Dom-
nului cu cuvântul Sãu cel de pregãtire a poporului credincios.
Mãrturisirea voastrã va fi pentru Domnul, sau împotriva
Domnului? Vã veþi lupta împotriva Domnului, sau vã veþi
lãsa biruiþi de Dumnezeu, ºi apoi luminaþi cu harul cel de sus?
Ori vã pregãtiþi sã înduraþi ruºinea cea pentru depãrtarea
voastrã de Dumnezeu? 
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Eu, ca o mamã duhovniceascã ce v-am fost, vã îndemn
din cer: treziþi-vã! Treziþi-vã ºi lãsaþi copiii voºtri sã cunoascã
pe Dumnezeu în aceastã lucrare ºi sã se lumineze de la Dum-
nezeu, ca sã trãiascã ºi copiii voºtri, ºi voi sã trãiþi. Eu voiesc
sã vã vindec sufletele ºi trupurile, cã aþi greºit lui Dumnezeu
ºi v-aþi fãcut smintealã pentru mulþi iubitori de Dumnezeu, ºi
Domnul v-a lãsat în voile voastre, pãrãsindu-vã. Casa în care
staþi voi este casã pentru Dumnezeu, nu pentru lume, nu pen-
tru cei fãrã de lege, iar voi aþi stat nepãsãtori pentru sfinþenia
casei Domnului.

Treziþi-vã! Acesta este cel din urmã cuvânt care vã
strigã din cer cu cuvântul. ªi sã ºtiþi cã Domnul va birui îm-
potriva nepãsãrii voastre ºi vã va umili cu puterea Sa, cã
sunteþi scriºi în cartea acestei lucrãri de cuvânt dumnezeiesc,
ºi cartea aceasta va mãrturisi prin toate cuvintele din ea.
Amin. 

Am strâns pe lângã voi creºtini, ca sã aibã Domnul ce-
tate în jurul casei mele. Unde sunt creºtinii cei din jurul casei
mele? Aceºtia vor fi aduºi de îngeri în faþa Domnului spre
mãrturie, ºi vor fi ruºinaþi de înseºi faptele lor cele fãrã Dum-
nezeu, ºi nu va fi ruºine mai grea de purtat ca aceea pe care o
vor purta cei ce au fost ºi nu mai sunt lângã cuvântul
Domnului. 

Iatã, Se ridicã Domnul între cer ºi pãmânt cu lucra-
rea cuvântului Sãu, ºi se apropie ziua cea mãritã de Domnul.
Treziþi-vã! Amin. ªi vã veþi trezi, cã Domnul vã va trezi.
Amin, amin, amin. 

Eu, Doamne, am fãcut dupã cuvântul Tãu ºi am strigat
cea din urmã strigare peste cetatea cuvântului Tãu, peste
cetatea Pucioasa. Cuvântul Tãu este foc ºi pucioasã peste pã-
mânt, cã oamenii nu sunt pregãtiþi pentru mila Ta, ci pentru
judecata faptelor lor rele pe care încã le fac fãrã nici o opre-
liºte, Doamne. Aceasta este cetatea din care Tu trimiþi cuvân-
tul Tãu peste pãmânt, ca sãgeþile pe care le-ai fãcut din jurã-
mintele rostite cu cuvântul Tãu din vremile de demult ºi din
vremea aceasta. Foc ºi pucioasã este cuvântul Tãu pentru cei
ce nu vor sã pãrãseascã fãrãdelegea, dar ea va fi curãþitã de pe
pãmânt cu cuvântul Tãu care împlineºte voia Ta. Amin, amin,
amin. 

– VV erginico, mila ta ºi a surioarei tale s-a tras
în cer, cãci cerul plânge de dorul venirii

Mele pe pãmânt a doua oarã cu sfinþii. 
Antichrist cel ascuns de mintea oamenilor de pe tot pã-

mântul va face lucrarea cea mincinoasã a venirii lui Hristos,
cã de mult lucreazã antichrist ca sã-Mi zãdãrniceascã ade-
vãrul venirii Mele, dar Eu aºa am grãit peste fiii bisericii ºi
le-am spus: «Cel ce vine înaintea Mea este fur ºi tâlhar, este
hristos mincinos între hristoºi mincinoºi», ºi vor fi aceºtia
prinºi în însãºi cursa lor, ºi vor fi aruncaþi în iezerul cu foc ºi
cu pucioasã prin rostirea acestui cuvânt. 

Verginico, facã-se voia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh, cãci în numele acesta ai grãit tu peste cetatea ta. Amin.
Iar tu, Ierusalime nou, poporul Meu cel nou, sã fii ocrotit de
Dumnezeu Cuvântul. Toate cetãþile tale cu fii în ele sã fie
acoperite de acoperãmântul Meu cel ceresc. Toþi fiii cei cre-
dincioºi ºi cuminþi ºi sfinþi sã se învioreze cu cerul sus ºi jos
ºi în lãturi, aºa cum cerul i-a învãþat în toatã vremea acestui
cuvânt coborât din cer pe pãmânt. 

Israele, Israele nou, sã trãieºti patru pãrþi din cele patru
pãrþi ale timpului tãu pentru Domnul, ºi sã faci din fiii tãi
temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul
tãu, ca sã Mã arãt apoi în mijlocul tãu, popor al venirii Mele. 

Tu, cel ce eºti acum cu Mine, ºi tu, cel ce vei veni sã
fii! Sã nu te sminteºti întru Mine, sã nu te sminteºti de cei
slabi ºi reci care au fost ºi nu mai sunt cu cuvântul venirii
Mele. Tu sã te uiþi sus în cer, nu jos pe pãmânt. Tu sã iei din
cer, nu de pe pãmânt. Amin. Tu sã fii popor viu, cãci viaþa e
din cer, ºi din cer s-o iei, cãci lumea care nu Mã cunoaºte pe
Mine nu te cunoaºte nici pe tine, dar când Eu Mã voi arãta,
voi veþi fi asemenea Mie ºi Mã veþi vedea cum sunt, fiilor
iubiþi. Aºa cum antichrist are fii asemenea lui ºi îl vor vedea
cum este când se va descoperi lucrarea lui cea mincinoasã ºi
pieritoare de oameni, tot aºa ºi voi, veþi fi asemenea Mie când
Mã voi arãta ºi când Mã veþi vedea cum sunt, cãci veþi avea
din slava Mea ºi veþi vedea cu Duhul Sfânt pe Care Tatãl Îl va
da vouã ca sã vedeþi venirea Mea cea de la Tatãl. Amin, amin,
amin. 

11/24 aprilie 1998

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Frumuseþea locurilor împlinirilor Domnului: Dumnezeu cu oa-
menii. Mãsura Domnului ºi mãsura cezarului. Omul fãrã de cãrare 

este chemat la înviere. 

EE u sunt Domnul Iisus Hristos Cel înviat din rãs-
tignire. Eu sunt, ºi Mã fac cuvânt cu sãrbãtoare

pentru Israelul Meu cel român. Amin.
Eu sunt Dumnezeul tãu ºi tu eºti poporul Meu cel de

azi, Israele român. Vin din cer la tine cu praznic de sfinþi ºi cu
bucuria învierii, cãci sfintele mironosiþe au azi bucuria venirii
cu Mirele lor din cer pe pãmânt. Dis-de-dimineaþã s-au aºezat
ele pe drumul venirii lor cu Mine pe pãmânt, la praznic de mi-
ronosiþe, la praznicul Cuvântului lui Dumnezeu, Care vine cu
sfinþii Lui pe pãmânt. 

Poporul Meu, nimic nu-i mai frumos între cer ºi pã-
mânt ca acolo unde Dumnezeu vieþuieºte cu oamenii. Dar
cum este aceastã tainã? O, nu pot oamenii pe pãmânt sã înþe-
leagã acest adevãr, dar pe tine te-am învãþat sã Mã crezi ºi sã
Mã cunoºti ºi sã Mã primeºti ºi sã Mã aºtepþi, ºi sã fiu cu tine
pe pãmânt, popor al cerului, ºi sã fii tu locul unde Dumnezeu
vieþuieºte cu oamenii pe pãmânt. Aceasta e bucuria ta, dar oa-
menii nu ºtiu sã aibã aceastã bucurie. Fãrã credinþã în adevã-
rul lui Dumnezeu ºi în puterea lui Dumnezeu Eu nu pot sã lo-
cuiesc cu oamenii, dar cu tine am putut sã înving despãrþitura
dintre Dumnezeu ºi om, cã la tine vin din cer, pentru cã Mã
primeºti, poporul Meu. Cel ce pe toate le-a zidit ºi le-a întoc-
mit are putere în toate prin credinþa omului care ºtie sã în-
þeleagã pe Dumnezeu. Amin. 

Pace vouã ºi bucuraþi-vã cã sunt coborât din cer la voi
cu praznic de cuvânt ºi cu sfintele mironosiþe ºi cu scaun de
heruvimi ºi de serafimi ºi cu suitã de sfinþi, cã la voi se uneº-
te cerul cu pãmântul, fiilor credincioºi. Vin cei din cer pe pã-
mânt ca sã grãiascã cu voi ºi ca sã vadã oamenii de pe pãmânt
ce face Domnul prin credinþa celor credincioºi Lui, ºi sã se
deprindã oamenii sã audã de la Dumnezeu ºi sã creadã cele ce
face Dumnezeu, Cel ce poate mai mult decât oamenii, cãci
scris este: «Cele ce nu sunt cu putinþã la oameni, sunt cu pu-
tinþã lui Dumnezeu, cã mare este Dumnezeu». Amin. 

Vin la voi cu sfintele mironosiþe, fiilor. Ele vã aduc sa-
lutul învierii Mele, aºa cum ºi acum douã mii de ani l-au dus
cu ele dupã ce Eu am înviat. Ele îþi aduc salutul cel pentru
Mine: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Fru-
moasã a fost iubirea lor pentru Mine, cãci au crezut nestrã-
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mutat în adevãrul venirii Mele din Tatãl ºi din Fecioarã ca sã
aduc împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Ele au înþeles de la Mine
taina împãrãþiei cerurilor ºi au primit-o ºi au trãit-o ºi au
iubit-o ºi au dat-o tuturor. Cel ce nu ispiteºte împãrãþia ceru-
rilor, acela o are ºi este cuminte ºi trãieºte în ea ºi pe pãmânt,
ºi în cer; ºi în cele ce se vãd, ºi în cele ce nu se vãd. Scris este
cuvântul Meu în Scripturile învierii cã «în împãrãþia ceruri-
lor sunt toþi ca îngerii, fiind fii ai învierii». 

Omul nu ºtie sã dea lui Dumnezeu cele ale lui Dumne-
zeu. Omul nu cunoaºte care este mãsura lui Dumnezeu. Cãr-
turarii ºi fariseii din vremea trupului Meu se ridicau tot mai
mult împotriva Mea mai înainte de patima Mea, ºi trimiteau
iscoade care se prefãceau cã sunt drepþi, ºi Mã pândeau ca sã
Mã prindã în cuvânt ºi sã Mã dea stãpânirii de pe pãmânt ºi
puterii dregãtorului. Stãpânul de pe pãmânt avea banul ca
mãsurã între oameni, iar iscoadele M-au întrebat dacã se cu-
vine sã dea dajdie cezarului; ºi fiindcã pe dinar era capul ce-
zarului, le-am spus cã sunt ale cezarului cele ce Mã întreabã
ei, ºi lui trebuie sã le dea, dar le-am spus sã dea ºi lui Dum-
nezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Oamenii cunosc mãsura
pentru cele de pe pãmânt, dar mãsura pentru cele ale lui Dum-
nezeu n-o cunosc, ºi toþi oamenii rãtãcesc pentru cã nu cunosc
Scripturile împãrãþiei cerurilor ºi Scripturile învierii. M-a în-
trebat atunci un saducheu, care nu credea în înviere, M-a în-
trebat despre învierea morþilor. M-a întrebat a cui va fi la în-
viere femeia care a þinut ºapte fraþi, din pricina morþii lor. Eu
i-am rãspuns cã fiii învierii sunt fiii lui Dumnezeu ºi sunt la
fel cu îngerii, cãci nici sã moarã nu mai pot, ºi nu se mãritã ºi
nu se însoarã cei ce se învrednicesc sã dobândeascã veacul
acela ºi învierea cea din morþi; ºi le-am zis lor: «Fiii veacului
acesta se însoarã ºi se mãritã, iar cei ce se vor învrednici de
veacul acela ºi de învierea cea din morþi, nu se însoarã ºi nici
nu se mãritã, ºi sunt la fel cu îngerii, ºi sunt fii ai lui Dumne-
zeu, fiind fii ai învierii. Amin». 

O, mare este taina cuvintelor Mele, dar cine mai înþe-
lege pe pãmânt grãirea Mea în vremea aceasta? Cine mai în-
þelege taina învierii, taina celor vii, taina celor ce înviazã, du-
pã cuvântul Meu, cã Eu aºa am spus: «Eu sunt Dumnezeul lui
Avraam, al lui Isaac ºi al lui Iacov, iar Dumnezeu nu este al
morþilor, ci al viilor, cãci toþi trãiesc în El. Amin». Cei vii sunt
vii ºi pe pãmânt, ºi în cer; ºi în cele ce se vãd, ºi în cele ce nu
se vãd. Cei vii sunt sfinþi ºi pe pãmânt, ºi în cer. Cel ce este
viu pe pãmânt, acela rãmâne viu în vecii vecilor ºi este la fel
ca îngerii, ºi este fiu al lui Dumnezeu, fiind fiu al învierii.
Amin. 

Vin cu cei vii, vin din cer cu praznic de mironosiþe, cã
frumoasã a fost iubirea lor pentru Mine. Ele s-au fãcut pri-
mele mãrturisitoare ale învierii Mele. Ele M-au iubit cu
aceeaºi putere ºi dupã ce M-am suit la Tatãl ca sã fiu cu Tatãl
ºi de lângã Tatãl cu toþi cei ce Mã iubesc crezând în cuvintele
Mele cele veºnice. E mare tainã sã înþeleagã omul taina îm-
pãrãþiei cerurilor cu oamenii pe pãmânt, mãsura împãrãþiei
cerurilor cu oamenii. Oamenii din vremea trupului Meu au
înþeles mãsura cezarului, dajdia cezarului, dar mãsura lui
Dumnezeu nu ºtiau s-o dea lui Dumnezeu ca sã primeascã
oamenii împãrãþia cerurilor, ºi sã stea în ea apoi. Cezarului nu
poate omul sã-i rãmânã dator cu datoriile pe care le are la
cezar, cãci omul ºtie ºi înþelege mãsura cezarului, care are pe
ea chipul cezarului. Dar lui Dumnezeu, omul Îi rãmâne dator.
De ce, oare, Îi rãmâne omul dator lui Dumnezeu? Omul nu
cunoaºte mãsura lui Dumnezeu cu el ca sã ºtie ce sã-I dea lui
Dumnezeu. Omul nu ºtie cele ale lui Dumnezeu ca sã le aibã

ºi sã le dea lui Dumnezeu. Omul cunoaºte numai mãsura ce-
zarului ºi atât. 

Vai þie, omule sãrac de cunoºtinþã din cer! Iatã ce fac
pentru tine, omule fãrã de cunoºtinþã din cerul cel viu. Mã fac
cuvânt de învãþãturã din cer peste pãmânt, cã n-are cine te
învãþa pe pãmânt, fiindcã învãþãtorii tãi de pe pãmânt ºtiu mã-
sura cezarului ºi se închinã ei, ºi cu ea sunt deprinºi ºi învã-
þãtorii, ºi cei învãþaþi de ei. Oamenii nu ºtiu cum sã fie fii ai
lui Dumnezeu ºi fii ai învierii ºi îngeri pe pãmânt.

Ia de la Mine, omule, ca sã ºtii ce sã faci cu viaþa ta. Ia,
omule, ia, cã vin din cer ca sã înþelepþesc pe om. Vin sã-i arãt
calea învierii, cãci sunt pârga învierii celor credincioºi. Ia din
cer, omule, ia înþelepciune de la Dumnezeu, ca sã înveþi mã-
sura lui Dumnezeu cu tine, cã scris este: «Daþi cezarului cele
ale cezarului, ºi daþi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu».
Care sunt cele ale lui Dumnezeu? Acelea sunt sufletul ºi
duhul ºi inima ºi cugetul ºi iubirea ta, omule, ºi trupul tãu,
omule pãzit de Dumnezeu. Cezarul se încurcã în mãsura lui
ºi nu se poate da Mie cu cele ale lui, ºi te încurcã ºi pe tine,
omule pribeag pe pãmânt, te încurcã în mãsura lui, ºi tu nu
mai ºtii mãsura lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în tine,
omule cu chip împrumutat de la vrãjmaºul Meu ºi al tãu.
Vrãjmaºul Meu ºi al tãu este cel care Mã desparte pe Mine de
tine, este cel care te desparte pe tine de Mine, omule fãrã
Dumnezeu ºi fãrã de cãrare între pãmânt ºi cer, între cer ºi
pãmânt. Tu n-ai cãrare spre Mine ºi Eu n-am cãrare spre tine
dacã tu eºti despãrþit de Dumnezeu ºi dacã Dumnezeu este
despãrþit de tine, omule care nu ºtii ce este aceastã cãrare. Dar
învaþã de la sfinþi cãrarea, învaþã, omule, cã Eu vin cu împã-
rãþia cerurilor pe pãmânt ºi tu nu ºtii cãrarea care duce spre
împãrãþia Mea cu oamenii. Omule fãrã cãrare, nimic nu este
mai frumos între cer ºi pãmânt ca acolo unde vieþuieºte Dum-
nezeu cu oamenii, ºi oamenii cu Dumnezeu, împãrãþia lui
Dumnezeu pe pãmânt cu oamenii. Oamenii, ca ºi în vremea
trupului Meu, ºtiu cã au împãrat pe cezarul, ºi nu mai sunt
învãþaþi cu împãrãþia lui Dumnezeu, aºa cum apostolii ºi
ucenicii Mei i-au învãþat în toatã vremea pe oameni. Dar tu,
Ierusalime român, popor de fii ai cunoºtinþei cereºti, tu sã te
faci tãlmaci al tainei împãrãþiei Mele cu oamenii cei credin-
cioºi ºi sfinþi. Tu sã te faci pentru oameni pildã a împãrãþiei
cerurilor pe pãmânt, ca sã înveþe oamenii taina învierii, taina
fiilor lui Dumnezeu, care sunt fiii învierii. Amin. 

Tu, Ierusalime român, sã fii adevãratul popor român,
sã fii România cea adevãratã între pãmânt ºi cer, ºi din tine sã
se nascã toatã România ºi tot poporul care voieºte sã fie
popor român între pãmânt ºi cer, fiindcã numele de român
este numele cel nou al poporului cel ales de Dumnezeu, cã
scris este: «Le voi da o inimã nouã ºi un nume nou». Amin.
Este scris: «Celui ce biruieºte îi voi da din mana cea ascun-
sã, ºi îi voi da lui o pietricicã albã, ºi pe pietricicã, scris un
nume nou pe care nimeni nu poate sã-l ºtie decât primitorul.
ªi voi scrie pe el numele lui Dumnezeu ºi numele cetãþii lui
Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se coboarã din cer, de
la Dumnezeu, ºi numele Meu cel nou», dupã cum am fãgãduit
prin Scripturi. 

Voi veni la tine, Israele român, ºi îþi voi desface aceastã
Scripturã, ca sã ºtie tot pãmântul ºi sã creadã tot omul, iar cel
ce nu va crede, aceluia îi va rãmâne de mãrturie împotriva lui
necredinþa lui în cuvântul acesta. Amin. Iar þie îþi dau din pa-
cea Mea, Israele român, îþi dau din bucuria Mea, îþi dau din
bucuria sfintelor mironosiþe care M-au iubit cu cea mai fru-
moasã iubire, cu cea mai curatã dãruire, cu cea mai dulce cãl-
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durã a inimii, cãci inima lor a fost darul lor dat lui Dumnezeu,
mãsura cu care este omul dator lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

20 aprilie/3 mai 1998

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Tãlmãcirea Scripturii despre pietricica cea albã, slava Noului
Ierusalim. Domnul a fost pecetea de biruinþã a neamului român. 

PP oporul Meu, poporul Meu, sã stai mereu pe calea
iubirii Mele cu tine. Sã stai mereu, mereu pe

calea venirii Mele la tine, cã tu eºti calea Mea de la cer la
pãmânt. ªi dacã nu te-aº avea pe tine cale a Mea, pe ce drum
aº mai veni Eu întru venirea cea de acum? Poporul Meu, tu
eºti semnul Meu cel de dinaintea venirii Mele, fiindcã Eu am
fãcut din tine semn pe pãmânt, ºi altceva tu nu eºti decât
semnul Meu, chipul Meu cel de dinaintea venirii Mele cuvânt
ºi chip. Poporul Meu, tu eºti chipul Meu. Ce este acest cu-
vânt? O, tu Mã porþi pe Mine în tine, tu Mã arãþi pe Mine oa-
menilor, tu dai celor ce vor sã ia, ca ºi tine, chipul Meu. Ce
este chipul Meu? Chipul Meu este viaþa Mea în om, în
cugetul ºi în inima ºi în sufletul ºi în trupul ºi în fapta omului.
Chipul Meu în om este iubirea omului, iubirea lui de Dum-
nezeu. Amin. Poporul Meu, tu eºti cel ce ai înþeles taina chi-
pului Meu, ºi de aceea trãieºti în ea ºi eºti cuprins în ea, iar
cel ce este cuprins în ea, nu mai are nevoie de credinþã în
Mine, cã acela este om împlinit întru Mine ºi trãieºte în Mine
ºi este fiu al lui Dumnezeu, fiind fiu al învierii. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
fac praznic cu sfinþii în mijlocul tãu, poporul Meu. Mã fac Ie-
rusalim din cer coborât pe pãmânt la tine, cãci scris este: «Am
vãzut cetatea sfântã, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer,
de la Dumnezeu, gãtitã ca o mireasã împodobitã pentru Mi-
rele ei; ºi am auzit glas din Tron, un glas puternic care zicea:
iatã, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, ºi El va sãlãºlui cu
ei, ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Însuºi Dumnezeu va fi cu ei ºi
va ºterge orice lacrimã din ochii lor, ºi moarte nu va mai fi,
nici plângere, nici durere, cãci cele dintâi au trecut. Amin».
Cobor la tine cu mireasa Mea cea gãtitã pentru Mine. Ea s-a
gãtit pe pãmânt pentru Mine ºi a venit la cer, la Mirele ei,
gãtitã mireasã, ºi este mireasã cu Mire în cer, ºi coboarã cu
Mine pe pãmânt. Iar Eu sunt cortul ei, ºi cobor cu ea în Mine,
ºi sunt cu tine ºi sãlãºluiesc cu tine, ºi eºti poporul Meu, cãci
scris este: «Iatã, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, ºi El
va sãlãºlui cu ei, ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Însuºi Dumnezeu
va fi cu ei». Amin. Cobor la tine cu mireasa Mea, cu sfinþii
cobor, cãci ei sunt mireasa Mea cea din cer, cea din Mine, cã
ea trãieºte în Mine, dupã cum este scris: «Dumnezeu nu este
Dumnezeu al morþilor, ci al viilor, cãci toþi trãiesc în El».
Amin. 

Vin cu mireasa Mea cea din cer la mireasa Mea cea de
pe pãmânt. Vin la tine, poporule Ierusalime de pe pãmântul
român, ºi lucrez ca la început, cãci încep cu începutul, fiindcã
pãmântul român a fost începutul pãmântului, ºi tot aºa lucrez
ºi la sfârºit, întru facerea cerului cel nou ºi a pãmântului cel
nou, care vor fi pentru cei drepþi. Am în venirea Mea sãrbã-
toare cereascã de sfinþi, cã la tine ºi cu tine sãrbãtoreºte cerul,
poporul Meu. La tine nu e ca pe pãmânt sãrbãtoare, ca în
bisericile de pe pãmânt sãrbãtoare. În bisericile de pe pãmânt
e numai pãmânt, numai trup, numai ca omul, nu ºi ca Dum-
nezeu sãrbãtoare. Nu pot sãrbãtori cu sfinþii Mei în bisericile

de pe pãmânt, cãci sfinþii Mei au iubit pe pãmânt cerul, dar
oamenii din bisericile de pe pãmânt iubesc pãmântul, nu iu-
besc cerul; nu iubesc chipul Meu în ei, iar Eu Îmi gãsesc plã-
cerea în cei smeriþi ºi blânzi cu inima, ca ºi Mine, cãci «omul,
în cinste fiind, n-a priceput, ºi s-a alãturat dobitoacelor celor
fãrã de minte ºi s-a asemãnat lor», ºi nu s-a asemãnat cu
Mine, dupã cum este scris despre omul care nu este blând ºi
smerit cu inima, ci îºi alege cinstea cea de pe pãmânt. 

Poporul Meu, la tine nu e ca pe pãmânt sãrbãtoare de
sfinþi. La tine e cerul în sãrbãtoare cu tine ºi cu sfinþii lui. Sãr-
bãtoresc ºi oamenii pe sfinþi, dar ca pe pãmânt, nu ca la tine
ºi ca la Mine cu tine, poporul Meu. Tu eºti un popor cuminte
ºi ºtii de la Mine ce trebuie sã facã ºi sã fie creºtinul în
sãrbãtori de sfinþi. Tu eºti poporul cel învãþat de Dumnezeu,
dupã cum este scris: «ªi vor fi învãþaþi de Dumnezeu». Tu eºti
proorocie împlinitã, cã Eu vin din cer la tine ºi te învãþ ºi îm-
plinesc cu tine Scripturile, cã pe pãmânt nu mai gãsesc om
care sã vrea sã se dea Mie ca sã împlinesc cu el Scripturile
Mele, Scripturile venirii Mele, Scripturile învierii morþilor,
Scripturile cerului nou ºi ale pãmântului nou, Scripturile veº-
niciei, poporul Meu. 

Am spus þie, Ierusalime al venirii Mele, cã voi veni la
tine ºi îþi voi desface Scriptura poporului Meu cel nou, care
are de la Mine nume nou, nume de român, cãci acesta este nu-
mele cel nou al poporului lui Dumnezeu. Iatã, dau inimã nouã
celor ce cred venirea Mea în cuvânt peste pãmânt, cã am spus
þie, Israele român, sã te faci pe pãmânt pildã a împãrãþiei ce-
rurilor, ca sã înveþe oamenii de la tine taina învierii, taina
fiilor lui Dumnezeu, care sunt fiii învierii, taina chipului Meu
în om.

Am spus þie, Israele român, cã tu eºti adevãratul popor
român, cã tu eºti poporul creºtin al românilor. Nimeni nu este
creºtin decât cel ce iubeºte chipul Meu în el. Chipul Meu este
viaþa Mea în om, este voia Mea în omul în care Eu Îmi gãsesc
plãcerea. Am spus þie, Israele român, cã tu eºti România cea
adevãratã dintre pãmânt ºi cer, ºi din tine se va naºte toatã
România ºi tot poporul care voieºte sã fie popor român, cãci
numele de român este numele cel nou al poporului ales de
Dumnezeu, ºi despre care scrie Scriptura: «Le voi da un nume
nou ºi o inimã nouã». 

Iatã, îþi despecetluiesc þie, Israele român, Scriptura care
spune aºa: «Celui ce biruieºte îi voi da din mana cea ascunsã,
ºi îi voi da lui o pietricicã albã, ºi pe pietricicã, scris un nume
nou pe care nimeni nu poate sã-l ºtie decât primitorul, ºi voi
scrie pe el numele lui Dumnezeu ºi numele cetãþii lui Dum-
nezeu, al Noului Ierusalim, care se coboarã din cer, de la
Dumnezeu, ºi numele Meu cel nou». Amin. Iar cel ce nu va
crede în aceastã Scripturã pe care Eu azi o despecetluiesc ca
sã fie ºtiutã ºi crezutã, aceluia îi va rãmâne de mãrturie împo-
triva lui necredinþa lui în cuvântul acestei Scripturi desfãcutã
pentru tot pãmântul. Amin. 

Sunt cu sfinþii, martori veniþi din cer pentru desfacerea
acestei Scripturi. Sunt cu mucenicul Gheorghe, purtãtorul de
biruinþã, care a însoþit pe voievozii români în lupta cea de bi-
ruinþã pentru salvarea neamului român, neamul cel ales de
Dumnezeu la sfârºit, cãci scris este: «Celui ce biruieºte îi voi
da din mana cea ascunsã, ºi îi voi da o pietricicã albã ºi ini-
mã nouã ºi nume nou, de nou Ierusalim, ºi numele Meu cel
nou», numele de român. Amin. Dar de ce acest nume? Iatã de
ce: poporul român din România este poporul care a biruit
pentru Mine. El a fost ca ºi Mine lovit ºi rãstignit; el, ºi pã-
mântul de sub el. Duhul rãu cel potrivnic Mie ºtie de taina
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acestui pãmânt al începutului pãmântului, ºtie de la omul cel
întâi zidit, ºtie locul unde am zidit Eu pe omul cel zidit de
Mine, ºtie de la omul cel zidit de Mine. De atunci ºi pânã azi
potrivnicul Meu loveºte în acest pãmânt ºi în cel ce este pe el,
cã acest pãmânt ºi tot ce e pe el este al Meu mai mult decât
orice loc de pe pãmânt. Omul de pe acest pãmânt, omul cel
adevãrat, M-a voit pe Mine, M-a avut pe Mine cu el în acest
pãmânt, ºi potrivnicul M-a vãzut aici cu lucrul Meu mereu în
om, ºi mereu M-a lovit pe Mine ºi pe omul Meu din acest pã-
mânt. Omul pãmântului Meu n-a voit rãul nimãnui de pe
pãmânt, n-a fãcut rãu nimãnui, cã Eu am fost suflând mereu
cu duhul voii Mele peste neamul român cel credincios Mie.
De peste tot furul venea sã-l biruiascã pe român ca sã-i ia
pãmântul de sub el, ca sã biruiascã neamul român, dar neamul
român a biruit cu Mine, ºi nu fãrã Mine. Eu am fost pecetea
lui, ºi aceastã pecete a lucrat peste el ca un scut, fiindcã nea-
mul acesta s-a nãscut sub pecetea Mea pe care am pus-o pe el
mai înainte de naºterea lui prin apostolul Meu cel întâi
chemat, Andrei, ucenicul lui Ioan Botezãtorul, cel dintâi venit
sub pecetea apostoliei, ucenic cu duh de prooroc, cãci scris
este în Scripturi: «Cel ce crede în prooroci, platã de prooroc
va avea, ºi lucrare de prooroc va lucra». Acest apostol proo-
roc a biruit pentru naºterea de sus a poporului român, ºi apoi
poporul român a biruit pe potrivnicul Meu ºi al lui, cãci a stat
sub pecetea Mea. ªi de ce spun Eu cã a biruit? Dacã n-ar fi
biruit întru Mine, Eu nu te-aº fi avut azi pe tine creºtin, Israe-
le român, popor al cuvântului Meu, cãci tu eºti din pãrinþii tãi
fiu al voievozilor credincioºi lui Hristos în neamul român. 

Mucenicul Gheorghe, purtãtor de biruinþã, cum l-au
numit creºtinii din vremea lui, a luptat pentru neamul român,
cã el, din cer, de lângã Mine, vede pe cine am Eu popor de la
Tatãl pentru venirea Mea a doua oarã pe pãmânt. El a ajutat
pe voievozii români sã fie purtãtori de biruinþã ca ºi el. El a
lovit cu sabia cea nefãcutã de mânã omeneascã pe potrivnicul
neamului român, ºi este purtãtor de biruinþã acest neam, cãci
voievozii lui au avut pe Dumnezeu cu ei ºi în ei ºi M-au dat
din neam în neam pe Mine ca sã Mã aibã neamul român pânã
la venirea Mea, ºi Mã are prin pãrinþii lui, ºi este biruitor prin
Hristos. Amin. Iar Scriptura spune: «Celui ce biruieºte, Eu,
Domnul, îi voi da din mana cea ascunsã ºi îi voi da lui o pie-
tricicã albã ºi inimã nouã ºi nume nou, de nou Ierusalim, ºi
numele Meu cel nou». Numele Meu cel nou este Cuvântul lui
Dumnezeu. Numele Meu cel nou este cu neamul român, cu
Israelul român, cu poporul cuvântului Meu, care este în
români ºi din români. ªi dacã poporul cuvântului lui Dumne-
zeu este român, iatã ºi numele Cuvântului lui Dumnezeu,
Care grãieºte româneºte peste pãmânt ºi Îºi cheamã pe româ-
neºte turma Sa sub acoperãmântul venirii Lui a doua oarã pe
pãmânt cu oamenii. Amin. 

Cuvântul Meu face inimã nouã în român ºi în tot omul
care se lasã nou cu inima la glasul Meu cel românesc, glasul
Israelului cel nou al Meu, iar mana cea ascunsã este izvorul
acesta care curge în dar în mijlocul neamului român, este în-
vãþãtura cea înnoitã a împãrãþiei cerurilor pe pãmânt cu oa-
menii. Mana cea ascunsã este taina Scripturilor nedesfãcute
pânã acum, ascunse pânã acum pentru mintea omeneascã.
Mana cea ascunsã este pentru cei ce biruiesc pentru Mine ºi
pentru venirea Mea, pentru împlinirea Scripturilor venirii
Mele a doua oarã pe pãmânt, iar celui ce biruieºte, celui ce
are peste el mana cea ascunsã, îi urmeazã darul pietricelei al-
be, ºi pe ea, scris un nume nou pe care nimeni nu poate sã-l
ºtie decât primitorul. 

Eu sunt piatra cea din capul unghiului ºi am poruncit sã
se arate piatrã albã în mijlocul României, piatrã care Mã
vesteºte pe Mine întru venirea Mea cuvânt peste pãmânt. ªi
aceastã piatrã are scris pe ea cuvântul Meu, cã mereu Eu Mã
scriu pe ea cu gura Mea, cu mâna Mea, fiindcã unºii Mei cei
de lângã pietricica cea albã sunt gura Mea peste pãmânt, sunt
mâinile ºi picioarele Mele cu care Eu grãiesc ºi lucrez ºi um-
blu peste pãmânt cu cuvântul Meu. Amin. Cuvântul Meu nu-l
ºtie nimeni decât primitorul. Cine este primitorul? Este grã-
dina Mea cu fii, locul în care Eu am ridicat spre vedere pie-
tricica albã pe care este scris: Cuvântul lui Dumnezeu, nume-
le Meu cel nou. Amin. Primitorul primeºte cuvântul Meu, ºi
apoi îl ºtie, iar Eu, Domnul, scriu pe el numele lui Dumnezeu
ºi numele cetãþii lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se
coboarã din cer, de la Dumnezeu, ºi numele Meu cel nou: Cu-
vântul lui Dumnezeu. Amin. 

Tu, Israele român, porþi numele Meu ºi te numeºti cu
nume nou de nou Israel ºi te numeºti cu numele cetãþii Mele,
iar cetatea Mea se numeºte Ierusalim, cãci Eu sunt Ierusa-
limul cel nou, Omul Cel nou, cu Duh dãtãtor de viaþã, cort al
sfinþilor din cer ºi de pe pãmânt. Iatã Noul Ierusalim. El se
coboarã din cer, de la Dumnezeu, plin de sfinþi, cetate a sfin-
þilor, cortul lui Dumnezeu, cort al sfinþilor Mei. Amin. Iar
sfinþii au pe ei scris numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dum-
nezeu. Acest cuvânt al Meu este mãsura care mãsoarã pe cei
sfinþi, pe cei credincioºi Mie, cãci vin cu sfinþii, ºi vin la
sfinþi, ºi mãsura Mea este cuvântul. Amin. 

Mã fac cuvânt de bunãvestire a împãrãþiei Mele pe
pãmânt, ºi cu aceastã mãsurã mãsor împãrãþia cerurilor în om.
Cine nu are înãuntrul sãu împãrãþia cerurilor, nu are cu ce
mãsura Cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel nou, care
este scris în Scripturi pentru venirea Mea cea de a doua pe
pãmânt cu oamenii. Oamenii care nu ºtiu sã-I dea lui Dumne-
zeu împãrãþie ºi moºtenire în ei, aceia nu primesc cuvântul
împãrãþiei cerurilor ºi mângâierea acestui cuvânt, cãci cuvân-
tul Meu este duhul mângâierii, cel promis prin Scripturi cre-
dincioºilor Mei. 

De-ar curge pe tot pãmântul daruri de la Dumnezeu,
toate ºi peste tot sunt în parte luate ºi date. Dar la voi, fii ai
Noului Israel, Eu sunt mãsura cea întreagã. Pic cu pic v-o dau
vouã ºi Mã întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor ve-
nirii Mele a doua oarã pe pãmânt cu oamenii. Iar când voi fi
cu plinul tot deºertat peste pãmânt prin voi, cei care Mã pri-
miþi cuvânt din cer, atunci sfârºitu-s-au toate câte sunt scrise
în Scripturi pentru ca sã se împlineascã iotã cu iotã, ºi apoi
vin vãzut pentru începutul veºniciei vãzute. ªi nu vor mai fi
în ziua aceea nici peºteri, nici stânci ca sã se ascundã în ele
cei ce vor da atunci sã se ascundã de faþa venirii Mele, de faþa
zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mã aºteaptã, ºi zi cu
mânie pentru toþi necredincioºii. Atunci proorocul mincinos
ºi fiara cea din ascuns, antichrist, care se ascunde în Dumne-
zeu, zice el, balaurul cel cu ºapte capete ºi zece coarne cu care
a înºelat toatã lumea, nu va mai gãsi pentru el loc în cer, ºi va
sta pe nisipul mãrii, precum este scris despre casa care se
zideºte pe nisip, cãci biserica Mea este ziditã pe temelie de
piatrã, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatãlui, cu viaþa Mea în
fiii bisericii Mele. 

Israele, Israele român, Ierusalime nou care eºti nou
prin numele Meu cel nou! Tu sã þii minte cã þi-a spus Dum-
nezeu: «Cel ce vine înaintea Mea, este fur ºi tâlhar pentru
oi», pentru oile Mele, nu pentru ale lui, cãci oile lui nu sunt
oi, precum nici el nu este pãstor, ci este lup sub piele de
pãstor. 
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Dar tu, Românie, ai în mijlocul tãu pe poporul Meu,
care-þi dã de la Mine ca sã ºtii ºi sã cunoºti vremea iubirii tale,
cã a venit vremea ta cu Mine, ºi Eu, Domnul, þi-o vestesc,
amin, fiindcã aºa I-am spus Tatãlui: «Te slãvesc pe Tine, Pã-
rinte Doamne, cã ai ascuns acestea de cei înþelepþi ºi le-ai
descoperit pruncilor, Pãrinte al cerului ºi al pãmântului, cãci
aºa a fost binevoirea înaintea Ta. Toate Mi-au fost date de cã-
tre Tatãl Meu, ºi nimeni nu cunoaºte pe Fiul decât numai
Tatãl, nici pe Tatãl nu-L cunoaºte nimeni decât numai Fiul, ºi
cel cãruia va voi Fiul sã-i descopere». Tatãl Meu a ascuns
taina venirii Mele, a ascuns-o de poporul Israel care-ºi zicea
înþelept din pricina cuvântului lui Dumnezeu pentru el, ºi a
descoperit-o neamului român, care s-a nãscut prin moartea ºi
prin învierea Mea creºtin pe pãmânt, cãci Eu, Fiul Tatãlui, am
voit ca neamul român sã-L cunoascã pe Tatãl precum Eu Îl
cunosc, cãci Eu nu grãiesc de la Mine Însumi, ci toate câte
Îmi dã Tatãl, acelea le grãiesc, ºi din Tatãl sunt ele. 

Tot pãmântul din margini în margini sã-ºi aþinteascã
auzul la cuvântul Meu, care grãieºte din cer ºi spune taina
neamului român, neam nãscut creºtin, singurul popor de pe
pãmânt care-ºi are începutul în Hristos, unicul popor care a
avut din scutece credinþa cea dreaptã în mijlocul neamurilor
fãrã Dumnezeu pe pãmânt, popor cu act de naºtere din
Hristos, popor nãscut dupã duh din apostolii Mei pe care Eu
i-am aºezat începãturã nouã pe pãmânt, cãci scris este: «Nu
fiii cei dupã trup moºtenesc fãgãduinþele, ci fiii cei dupã duh,
ale cãrora sunt fãgãduinþele». 

Ia aminte, pãmântule, ºi voi, cei ce-l locuiþi, luaþi amin-
te, cãci celui ce a biruit biruind i-am dat din mana cea ascunsã
ºi i-am dat pietricica albã, ºi nume nou, scris pe ea, ºi pe care
numai primitorul îl ºtie, numai cel ce are scris pe el numele
lui Dumnezeu ºi numele cetãþii lui Dumnezeu, al Noului Ie-
rusalim, care se coboarã din cer, de la Dumnezeu ºi cu Dum-
nezeu, ºi numele Meu cel nou. Amin. Biruitor pentru neamul
Meu român, Eu sunt, iar biruitor pentru Mine este neamul
român, cã el a pãstrat ca nimeni altul între neamurile pãmân-
tului chipul împãrãþiei cerurilor în pântecele lui, ºi iatã, am fii
din el, fii care au în ei chipul Meu, viaþa Mea cea vie în ei. 

E sãrbãtoare de sfinþi, coborâtã cu Mine în grãdina
cuvântului Meu, cã la tine, poporul Meu, stã cerul în sãrbã-
toare ºi îºi gãseºte plãcerea în tine. Tu eºti semnul Meu cel de
dinaintea venirii Mele. Tu eºti chipul Meu cel de dinaintea
arãtãrii Mele. Tu Mã arãþi pe Mine oamenilor. Tu dai celor ce
vor sã ia în ei, ca ºi tine, chipul Meu. Poporul Meu, tu eºti cel
ce ai înþeles taina chipului Meu în om ºi trãieºti în ea ºi eºti
cuprins în ea, cã ai fost credincios venirii Mele ºi þi-am dat
pietricica cea albã pe care Eu am scris numele Meu cel nou:
Cuvântul lui Dumnezeu, ºi am scris peste tine numele lui
Dumnezeu ºi numele cetãþii lui Dumnezeu, al Noului Ierusa-
lim, care se coboarã din cer, de la Dumnezeu ºi cu Dumne-
zeu, ºi numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ºtiu
oamenii bisericii lumii, nu ºtiu nici oamenii bisericii din
România, nu ºtiu aceºtia sã înþeleagã cuvântul Meu cel din
Scripturi pentru vremea venirii Mele a doua oarã pe pãmânt.
Ei au scris cu mâna lor în Scripturi vreme lungã pânã la veni-
rea Mea, ºi lumea a fost înºelatã de înºiºi învãþãtorii care stau
peste ea în numele Meu. 

Iatã, vin Eu. Vin ºi învãþ neamul omenesc sã ºtie de la
Tatãl citirea Scripturilor venirii Mele cu cer nou ºi cu pãmânt
nou pentru cei drepþi. Iatã, vin Eu, ºi fericiþi sunt cei ce ascul-
tã cuvântul Meu ºi îl împlinesc pe el. Nu ºtiu oamenii bisericii
ce înseamnã nou Ierusalim, nu ºtiu ce înseamnã om vechi ºi

om nou, ºi rãtãcesc, cã nu cunosc tainele Mele cele din Scrip-
turi. Iatã, vin Eu Învãþãtor din cer pe pãmânt, iar tu, Israele
român, Ierusalime nou, nume nou pentru poporul Domnului,
tu sã stai mereu pe calea iubirii Mele cu tine, pe calea venirii
Mele la tine, ca sã ia oamenii din râul cuvântului Meu, râul
vieþii, care curge din Mine peste pãmânt ca sã adãp din el nea-
mul omenesc. 

Tu, Israele român, eºti adevãratul popor român. Tu eºti
România cea adevãratã între cer ºi pãmânt, ºi din tine va lua
naºtere tot neamul Meu cel nou, cãci numele de român este
numele cel nou al poporului cel ales din nou, cã scris este în
Scripturi pentru cei credincioºi ºi sfinþi: «Le voi da un nume
nou, ºi vor fi poporul Meu cel nou, ºi voi umbla cu ei, ºi Eu
Însumi voi fi cu ei ºi îi voi paºte pe ei ºi le voi da din mana
cea ascunsã, ºi vor fi fii ai învierii». Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 1998

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Expoziþia de artã creºtinã „Semnul: al ºaptelea înger“. Lemnele ºi
pietrele proorocesc. Poporul cuvântului iese spre mulþimi pildã a 

împãrãþiei cerurilor. 

DD eschideþi Domnului, fiilor din grãdinã. Amin.
Eu sunt Cel ce merg cu voi ºi Mã vestesc prin

voi de pe acoperiºuri, dupã cum Eu am profeþit la prima Mea
venire. Amin, amin zic vouã: veni-va vremea ºi a venit vre-
mea sã vorbeascã lemnele ºi pietrele ºi frunzele din pom ºi
toate câte sunt, cãci oamenii nu mai ºtiu sã Mã vesteascã unii
altora pe Mine, Cel ce vin din Tatãl ºi Mã vestesc cã vin. 

Fiilor, voi sunteþi mici, iar cei mici nu se tem, cãci se
tem cei mari. Cei mari sunt fricoºi; cei ce ºi-au fãcut ranguri
între oameni se tem unii de alþii, cã necãjiþi sunt cei mari între
oameni. Cel ce se teme este om cu sufletul forþat de teamã ºi
nu are pace din cer în sufletul sãu. Merg cu voi, mergem în
mijlocul mulþimilor, merg cu voi înaintea celor ce ºi-au luat
ranguri mari peste þara Mea cea de la acest sfârºit de vreme.
Mã aºtern înaintea lor cuvânt, cãci lemnele ºi pietrele ºi
frunzele ºi tot ce aveþi voi de pus înaintea lor vor purta în ele
putere, ºi puterea Mea va zgudui inimile ºi minþile celor mari
de pe pãmânt. Mã las cuvânt de binecuvântare înaintea voas-
trã ºi merg cu binecuvântarea Tatãlui, merg cu voi ºi Mã în-
tãresc în voi ºi vã arãt oamenilor cu lucrul Meu în voi. Bine-
cuvântatã sã fie vestirea cuvântului lui Dumnezeu peste pã-
mântul român, cãci acoperiºurile se pleacã la puterea cuvân-
tului Meu. 

Sã vinã mulþimile sã vadã lucrarea Mea cu voi, sã vinã
dupã voi aºa cum veneau dupã Mine când le înmulþeam
pâinile lor ºi le vorbeam din cer cuvântul lui Dumnezeu. Sã
vinã cei mari cu rangul ºi sã se facã mici ºi sã asculte vestea
ºi povestea împãrãþiei lui Dumnezeu în mijlocul României, cã
ea e þara Mea cea de la sfârºit, ºi Eu vin pe nori, precum este
scris în Scripturi despre venirea Mea, ºi vin la ea, cã am loc
pregãtit în ea pentru venirea Mea. Vin ºi ies cu venirea Mea,
ies cu ea în mijlocul mulþimilor ºi vã întãresc ca sã puteþi sta
în numele Meu înaintea oamenilor, cã voi sunteþi mici pe
pãmânt, dar sunteþi mari la Dumnezeu, ºi aveþi pacea Mea în
voi. Amin. Nu au oamenii pace în ei, dar voi aveþi, cã Eu vin
din cer la voi ºi mereu vã spun: Pace vouã! Pace vouã! Pace
vouã! Amin, amin, amin. Sã ia mulþimile din pacea Mea din
voi, cã mulþi sunt cei ce vã iubesc pentru numele Meu ºi pen-
tru cuvântul Meu cu care vin la voi, ºi puþini, puþini de tot
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sunt cei care vã pizmuiesc pe voi pentru numele Meu care
este de la Mine peste voi, dar Eu voi împãrãþi în toþi, ºi toþi
Mã vor iubi în voi. Un ceas, ºi voi birui în toþi cei de pe
pãmânt, ºi voi fi iubit în voi, cã Eu am în voi împãrãþia Mea,
ºi dupã ea va cãuta tot sufletul de pe pãmânt, cã nimic nu va
mai rãmâne pe pãmânt decât împãrãþia Mea ºi cei ce o au pe
ea ºi cei ce o cautã pe ea. Amin. 

Binecuvântat sã fie locul în care Eu poposesc cu voi ºi
cu împãrãþia Mea în voi. Binecuvântaþi sã fie toþi cei buni ºi
curaþi ºi credincioºi între cei ce stau la cârma României, cãci
România e þara lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Sã
se uite la voi tot pãmântul ºi sã ia de la voi pilda împãrãþiei
cerurilor în om. Amin. 

ªi acum, fiilor din grãdinã, Mã urc la Tatãl ºi Îi spun
bucuria Mea de azi, ºi vin înapoi în voi, ºi am venit, ºi mer-
gem pentru România ºi ne vom vesti veste cereascã din vârful
muntelui Meu cel sfânt, cã aºa o numesc Eu pe România.
Inima Mea a strâns în ea toate cuvintele voastre de strigare,
cã Eu v-am învãþat sã ziceþi: «Vino, Doamne, vino cu împãrã-
þia Ta!». Iatã, vin, ºi am venit, ºi voi veni pentru toþi cei ce lo-
cuiesc pe pãmânt. Cuvântul Meu este împãrat ºi este toiag de
sprijin pentru toþi cei ce se scoalã pentru venirea Mea. 

Scoalã-te, iubito, scoalã-te, þara Mea cea de azi! Eu
sunt în tine Mire pentru toþi cei curaþi din tine. Suflu peste
tine cuvânt ºi duh de sfinþire. Vino în dragostea Mea, vino,
iubito! Iatã Eu ºi cei mici ai Mei în tine. Ierusalime nou,
lumineazã-te! Eu sunt cu slava cereascã în tine, þara Mea de
azi, þara lui Hristos, Fiul Tatãlui Savaot, þara nunþii Mele, þara
Mea de azi. Amin, amin, amin. 

7/20 mai 1998

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Scripturã despecetluitã: „Eu sunt lumina lumii atât cât sunt în
lume“. Pomenirea de patruzeci de zile de la mutarea la cer a 

surioarei sfintei Virginia, lelica Maria. 

EE u sunt, fiilor. Cobor la voi cu Tatãl, cobor la voi
cu sfinþii, cã am loc de coborâre pe pãmântul

român. Amin. Zilele veacului cel nou sunt cu Mine peste voi,
ºi voiesc prin voi sã-Mi fac loc cu ele peste tot pãmântul,
peste tot omul, dar omul este el, ºi greu se mai pleacã Celui
mai mare decât el. 

O, dacã ar avea lumea învãþãtori adevãraþi ca s-o iu-
beascã aºa cum am iubit-o Eu ºi cu Tatãl, o, numai dragoste
din cer ºi sfinþenie ºi pace din cer ar fi pe pãmânt cu oamenii.
Dar nu vor învãþãtorii oamenilor, nu vor sã semene cu Mine
la chip ºi la faptã, nu vor sã vadã ca Mine ºi ca voi, ºi vor sã
vadã ca ei, ºi tot aºa sã vadã ºi cei învãþaþi de ei. Dar Eu «spre
judecatã am venit, pentru ca cei care nu vãd, sã vadã, iar cei
care vãd, sã fie orbi», precum este scris, iar cei orbi îºi pun
mâna în cap când aud cuvintele Mele, aºa cum au zis fariseii
din vremea trupului Meu: «Nu cumva ºi noi suntem orbi?». 

O, poporul Meu, cei ce zic cã vãd, au pãcat dacã nu
vãd. Cei ce vãd, vãd cele ale Domnului, iar cei ce nu vãd, vãd
cele ce se vãd ºi nu înþeleg ce spun ei când spun: „Noi
vedem“.

O, oamenilor, vindecaþi-vã vederea, cãci cele ce nu se
vãd, acelea sunt vederea celui ce vede, iar cele ce se vãd, sunt
orbirea celui ce vede. O, fii ai oamenilor, orbirea vine de la
oameni, nu de la Dumnezeu, cãci cei ce iubesc cele omeneºti
sunt orbi. Veniþi ºi vã spãlaþi în apele Siloamului, cãci râul

vieþii este trimis de Tatãl pe pãmânt. Eu sunt izvorul râului
vieþii. Râu de cuvânt Mã fac peste pãmânt, iar cel ce crede în
Mine, râuri de ape vii vor curge din gura lui, aºa cum curg din
gura Mea. Credinþa în Dumnezeu a fãcut din prooroci râuri de
ape vii peste oameni, dar oamenii sunt orbi ºi nu vãd pe cei
trimiºi ai Mei. O, fii ai oamenilor, am fãcut din fiii cuvântului
Meu de azi trimiºii Mei la voi. În vremea trupului Meu am
întâlnit un orb din naºtere ºi am spus: «Mie Mi se cade sã fac
pânã este ziuã lucrurile Celui ce M-a trimis pe Mine, cãci
vine noaptea, când nimeni nu poate sã lucreze». ªi zicând
aºa, am scuipat jos ºi am fãcut tinã din scuipat ºi am uns cu
tinã ochii orbului ºi l-am trimis la scãldãtoarea Siloamului sã
se spele ºi sã vadã. Pe cel orb l-am trimis sã se spele ºi s-a dus
orbul ºi a ajuns acolo unde l-am trimis, ºi a vãzut apoi pe Cel
ce i-a deschis ochii, ºi L-a mãrturisit pe Dumnezeu ºi s-a
fãcut sãnãtos de orbire ºi nu s-a temut de necredincioºi. Pã-
rinþii lui s-au temut de necredincioºii care spuneau cã dacã
cineva Mã va mãrturisi pe Mine cã sunt Hristosul Tatãlui, sã
fie dat afarã din sinagogã, dar cel vindecat nu s-a temut, cãci
a crezut. Omul îºi face singur judecatã, omul îºi face singur
dreptate. Cine nu are învãþãtor peste el, acela nu învaþã, ºi îºi
este sieºi judecãtor, iar cine face aºa ceva, rãmâne în întune-
ric, cãci cele nevãdite în om sunt întuneric, întunericul dinã-
untrul omului care zice cã vede, cãci Eu aºa am zis: «Vine
noaptea, când nimeni nu poate sã lucreze». 

Vin din cer sã dau înþelepciune oamenilor. O, fii ai
oamenilor, Eu sunt lumina lumii atât cât sunt în lume. De
aceea am venit, trimis de Tatãl am venit în lume, ca sã aibã
luminã lumea. Când lumina nu este în lume, nimeni nu poate
sã lucreze, cãci vine noaptea acolo unde nu este luminã. Cei
ce nu au învãþãtorul între ei, aceia sunt în întuneric. Învãþãto-
rul scoate la vedere cele ce nu se vãd în om ºi îl vindecã pe
om de întuneric, cãci cele nevãdite sunt întuneric, întunericul
dinãuntrul omului, noaptea dinãuntrul omului. Chiar ºi cele
bune din om, dar nevãdite, chiar ºi acelea se numesc întu-
neric, cãci tot ceea ce nu se vede este în întuneric. Sunt o mul-
þime de oameni care rãstãlmãcesc Scripturile Mele ºi ale sfin-
þilor Mei spre pieirea lor, ºi nu spre folos de viaþã veºnicã în
ei. Mulþi zic cã este laudã de sine cele luminate din om, dar
este scris: «Cel ce se laudã, în Domnul sã se laude», ºi aceas-
ta trebuie sã facã tot omul care crede în Dumnezeu, iar cel
credincios care nu face aºa, nu are cum învãþa pe cel necre-
dincios. Eu pe orb l-am vindecat de orbire cu puterea cea din
Mine, cu cuvântul Meu cel plin de putere, cu trupul ºi cu
cuvântul Meu, iar când ispititorii M-au numit pãcãtos, orbul
vindecat a rãspuns cã Dumnezeu nu-i ascultã pe pãcãtoºi, ci
numai pe cei care cinstesc pe Dumnezeu fãcând voile Lui, ºi
orbul M-a mãrturisit cã l-am vindecat. 

Cel ce cautã slava lui Dumnezeu în el, acela nu este un
om mândru, aºa cum voi, fiilor, sunteþi învinuiþi de cei ne-
credincioºi. Numai cel ce-ºi cautã slava lui, numai acela este
om mândru. Nu cel ce cinsteºte pe Dumnezeu prin faptele ºi
prin cuvintele sale, nu acela este om mândru, ci este mândru
acela ce nu-L cinsteºte pe Dumnezeu, cã acela cautã slava
oamenilor. 

Iatã Scripturã despecetluitã: «Eu sunt lumina lumii atât
cât sunt în lume». Când lumina nu este în lume, nimeni nu
poate sã lucreze, cãci vine noaptea, când nimeni nu poate
lucra, fiindcã fãrã luminã este noapte. Am venit sã fiu cuvânt
în lume. Am coborât cu Tatãl Meu în lume ºi facem luminã în
lume, cãci cuvântul lui Dumnezeu merge peste tot cu lumina
lui. Amin, amin zic vouã, Eu sunt lumina lumii atât cât sunt
în lume. Amin, amin, amin. 
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ªi acum, fiilor de la ieslea cuvântului Meu, deschideþi
cartea lui Verginica. Ea este trâmbiþa Mea ºi este în coborârea
Mea la voi.

Verginico, þi-am deschis. Eu sunt uºa de la cer la pã-
mânt ºi de la pãmânt la cer. Ai întâlnire cu poporul Meu ºi al
tãu. Pace poporului tãu, Verginico! Amin, amin, amin. 

*
OOOO,fiilor, pace vouã de la Domnul! Pace vouã! Pace

vouã! Pace vouã! Amin, amin, amin. 
O, Doamne, mare este lucrarea Ta de luminã peste

lume. Ai venit din cer pe pãmânt ca sã aibã lumea luminã,
cãci Tu eºti lumina lumii atât cât eºti în lume. O, cât de uºor
poate fi înþeleasã ºi crezutã coborârea Ta ºi cuvântul Tãu de
azi peste pãmânt! Nu i-ar trebui omului mai mult ajutor sã
creadã, cã Tu aºa ai zis atunci: «Atât cât sunt în lume, Eu sunt
lumina lumii». Când Tu nu eºti în mijlocul oamenilor cu învã-
þãtura Ta care vãdeºte pe cele ascunse în om, e noapte, Doam-
ne, ºi nimeni nu lucreazã. O, e noapte în mulþi, Doamne, cãci
toþi oamenii sunt ascunºi în ei, iar cele ascunse în om sunt
întunericul dinãuntrul omului, ºi e noapte în om. Dar Tu ai
venit. Amin, amin, amin. Cele ascunse în oameni sunt înve-
derate de Tine, cãci cuvântul Tãu pune degetul Tãu pe cele
acoperite ale oamenilor ºi le scoate la luminã. Cele ce se cu-
nosc sunt luminã, cãci sunt învederate ºi se cunosc. Spre ju-
decatã ai venit în lume, pentru ca cei care nu vãd, sã vadã, iar
cei care vãd, sã fie orbi. Dar cum sã fie orbi cei care vãd? Dar
ce vãd cei orbi? Toatã lumea este oarbã ºi surdã, Doamne,
cãci cuvântul Tãu este adevãrat, ºi s-a împlinit: «Ochi au, ºi
nu vãd; urechi au, ºi nu aud». Dar eu sunt trâmbiþa Ta, ºi sunt
în cer cu Tine ºi sun din trâmbiþã peste pãmânt. Amin. 

O, fii ai oamenilor, a venit Domnul Iisus Hristos în lu-
mea voastrã ca sã fie luminã peste voi. E întuneric fãrã Dom-
nul. Deschideþi Domnului! Amin, amin, amin. Glasul Dom-
nului a strãbãtut peste douã mii de ani ºi a ajuns pânã azi.
Strigã Domnul ºi azi, ºi spune: «Eu sunt lumina lumii atât cât
sunt în lume».

O, fii ai oamenilor, a venit Domnul cuvânt pe pãmânt,
a venit cu sfinþii Sãi. Vine ziua când Domnul ºi sfinþii se vor
vedea ºi vor grãi acelaºi cuvânt toþi, ºi veþi cunoaºte în ziua
aceea cã Domnul este Unul în toþi sfinþii Lui, în cer ºi pe
pãmânt. Amin. E Domnul cuvânt peste pãmânt. El îi face pe
cei care nu vãd, sã vadã, iar pe cei care vãd, sã fie orbi. Cei
ce vãd cele ce se vãd, aceia sunt cei ce nu vãd, cãci în curând
nu vor mai fi cele ce se vãd azi, ºi nu vor mai avea ce sã vadã
cei ce vãd aºa, iar cei ce vãd cele ce nu se vãd, aceia sunt cei
ce vãd, cãci în curând se vor lãsa vãzute cele ce nu se vãd cu
ochi trupeºti, iar cei ce nu vãd pe cele ce se vãd, vor vedea pe
cele ce nu se vãd. Amin. 

Iar tu, poporul meu, eºti în sãrbãtoare cu cerul ºi cu
Domnul ºi cu mine. Azi serbãm pe surioara mea, cea care a
venit la cer acum patruzeci de zile. 

O, fii ai grãdiniþei mele, vã mulþumesc pentru pome-
nirea surioarei mele ºi pentru rugãciunile voastre la Domnul,
cãci fericirea omului trebuie cerutã la Domnul, trebuie cerutã
de cei vii, de cei în trup. Vã mulþumesc, fiilor, cã lucraþi pe
plãcerea celor din cer, cãci copiii surioarei mele i-au fãcut po-
manã ca pe pãmânt, dar pomana lor nu este pentru surioara
mea, nu este, cã ea a mâncat pe pãmânt aºa cum a zis Domnul
vouã sã postiþi postul venirii Domnului. Fericit va fi omul
care posteºte postul venirii Domnului, cãci toate se împlinesc
cu post ºi cu rugãciune, cãci rugãciunea este post, ºi postul
este rugãciune. La Domnul este un fel, ºi la oameni este altfel.

Copiii surioarei mele ºi-au scris pãcat în cer ºi pe pãmânt, cã
au pomenit pe mama lor împotriva voii ei cereºti. Dacã ea
s-a hrãnit cu post pe pãmânt înaintea venirii Domnului, ce fel
de jertfã este pentru sufletul ei jertfa pe care au închinat-o
copiii ei pentru numele ei? Îl voi ruga pe Domnul sã-i facã sã
nu aibã ce mânca, ºi aºa sã-ºi plãteascã pãcatul pe care l-au
fãcut împotriva pomenirii surioarei mele. 

Dar voi, fii ai poporului meu, bucuraþi-vã la masã bine-
cuvântatã de Domnul prin biserica cea curatã ºi sfântã pe pã-
mânt, cã în bisericile din lume nu mai sunt pomeni ºi pome-
niri plãcute lui Dumnezeu, cãci cele plãcute oamenilor nu
sunt cele plãcute lui Dumnezeu. 

O, surioara mea, bucuria ta în cer vine de la lucrul tãu
pentru Domnul pe pãmânt, cã una este sã facã voia Domnului
creºtinul, ºi alta este sã împlineascã planul Domnului pe
pãmânt. Copiii noºtri cei de azi te-au ajutat în lucrul tãu pen-
tru Domnul ºi au de la noi lucrul spre înaintare pentru venirea
Domnului cu sfinþii. Nu te întrista de cele ce au pus înaintea
ta copiii tãi care au lucrat împotriva pomenirii tale. Nu te în-
durera în cer. Iatã, avem jertfã plãcutã din grãdina Domnului
pentru pomenirea ta cea de azi. Aceºtia sunt copiii noºtri, cã
Domnul aºa a spus: «Ai Mei sunt cei ce fac voia lui Dumne-
zeu». Amin. Le spun eu cuvântul tãu de mulþumire, le spun eu
acum, ºi le spun ºi mai mult, cã eu sunt cuvânt din cer peste
pãmânt ºi sunt trâmbiþa cea pentru venirea Domnului. 

Fiilor, fiilor iubiþi, Îl rog pe Domnul ºi spun: Doamne,
binecuvinteazã jertfa cea pentru pomenirea surioarei mele.
Doamne, dã la cei iubiþi ai Tãi sã aibã cele spre lucrul Tãu cu
ei, sã aibã cele plãcute Þie, Doamne. Iar la copiii surioarei
mele dã-le, Doamne, trezirea cea de la Tine, cãci Tu îi faci pe
cei care nu vãd sã vadã, iar pe cei care vãd, îi faci sã fie orbi.
Amin. 

– VVVV erginico, sunt cu luare-aminte la cele ale
duhului tãu. Eu sunt lumina lumii atât cât

sunt în lume. Eu sunt cuvânt peste pãmânt, ºi scot la luminã
pe cele ce nu se vãd ºi le vãdesc de pe acoperiºuri, ºi orbii ºi
surzii vãd ºi aud cele ce Eu vãdesc ºi scot din întuneric la
luminã. Eu sunt în lume, ºi cuvântul Meu este luminã în lume,
ºi cel ce aude cuvântul Meu, sã vinã la Mine, sã vinã la masa
Mea. Amin, amin, amin. 

11/24 mai 1998

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Duhul înþelegerii este al celor credincioºi. Domnul vine învãluit în
nor, precum S-a ºi suit. 

PP oporul Meu, pace þie! Eu sunt Domnul Dumne-
zeul tãu. Amin, amin, amin. Sãrbãtoresc cu tine

praznic împãrãtesc, cãci Domnul Dumnezeul tãu este Împãrat
a toate câte sunt vãzute ºi nevãzute de om, ºtiute ºi neºtiute
de om. Vin în mijlocul tãu cu zi de praznic ceresc. Eu, dupã
ce am înviat dintre morþi, M-am arãtat viu, ºi Mi-am dovedit
învierea prin multe semne, ºi am vorbit despre împãrãþia lui
Dumnezeu, iar dupã patruzeci de zile de la învierea Mea le-am
spus ucenicilor Mei sã nu stea nicãieri decât în Ierusalim,
aºteptând pe Duhul Sfânt, fãgãduinþa Tatãlui pe care Eu le-am
spus-o lor. Ei trebuiau sã boteze cu Duh Sfânt pe oamenii care
vor crede în Mine prin învierea Mea, vestea pe care trebuia
s-o ducã ei pânã la toate marginile. 

Poporul Meu, vin din cer în mijlocul tãu. Vin la tine cu
praznicul înãlþãrii Mele la cer. O, ce tainã mare este înãlþarea
Mea la cer! A venit din cer un nor ºi M-a învãluit ºi M-am fã-
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cut nevãzut de ochii celor ce priveau la cer dupã norul care-Mi
învãluise trupul Meu cel înviat. Poporul Meu, trezeºte-þi bine
duhul înþelegerii, cã vin la tine cu tainele cerurilor. Duhul
înþelegerii e mare dar. Acest duh îl au numai cei binecredin-
cioºi. Amin. Cei adunaþi pentru Mine în muntele Eleonului,
de unde Eu M-am dus la cer, M-au întrebat: «Doamne, oare,
aceasta este vremea în care Tu aºeza-vei la loc împãrãþia lui
Israel?». O, poporul Meu, aceastã vreme o ºtia numai Duhul
Sfânt, Care a venit astãzi la voi. Când Duhul Sfânt a venit
peste apostolii Mei cei de atunci, la cincizeci de zile de la
învierea Mea, s-a împlinit cuvântul pe care Eu l-am dat lor,
cãci aºa le-am spus: «Nu este lucrarea voastrã sã ºtiþi so-
roacele sau vremile puse de Tatãl sub stãpânirea Lui, ci voi
veþi lua putere sã-Mi fiþi martori pânã la toate marginile când
va veni peste voi Duhul Sfânt». Le-am spus aºa, ºi n-am mai
stat de faþã cu ei, cãci norul a venit din cer ºi M-a învãluit în
cele ce nu se vãd. Norul se suia spre cer, iar îngerii Domnu-
lui s-au coborât în straie albe ºi au stãtut lângã ei ºi le-au
spus: «De ce priviþi la cer? Acest Iisus pe Care L-aþi vãzut
înãlþându-Se de la voi la cer, astfel va ºi veni, precum L-aþi
vãzut ducându-Se la cer». 

Poporul Meu, deschide-þi bine duhul înþelegerii, cã-þi
descopãr tainele Mele ca sã le ºtii ºi ca sã audã tot pãmântul
lucrarea lui Dumnezeu. Pe vremea când Dumnezeu petrecea
cu mersul lui Israel pe pãmânt, norul acoperea pe Dumnezeu,
Care mergea în faþa lui Israel. Moise ºtia taina Mea cea din
nor, cãci avea duhul înþelegerii ºi grãia cu Domnul, Care era
acoperit în nor. Toþi proorocii au avut de la Mine priceperea
tainei Mele care Mã acoperea în nor atunci când le grãiam
cele cereºti. 

Sã te uiþi, poporul Meu, dar sã ºi înþelegi de acum, cã e
vremea sã vin vãzut, precum M-am ºi suit la cer. Sã te uiþi tu
deasupra ta când Eu Mã întâlnesc cu tine în cuvânt ºi sã vezi
norul alb care Mã învãluieºte pe Mine când Eu grãiesc peste
tine. Eu aºa vin la tine, cãci aºa este scris: «Precum S-a suit,
tot aºa va ºi veni, precum L-aþi vãzut ducându-Se la cer». Aºa
este venirea Mea, cã scris este: «El vine cu norii». Amin. Eu
aºa le-am spus la ucenici: «Voi fi cu voi tot timpul, pânã la
sfârºitul timpului». ªi aºa este, cum le-am spus este, dar norul
este haina Mea, precum a fost la început. Cu Adam tot aºa
eram; din nor grãiam lui cuvântul Meu. Cu Avraam tot aºa am
lucrat. În toatã vremea lui Israel am fost mereu în mijlocul
lui, ºi grãiam din nor, învãluit în nor. Cu proorocii grãiam aºa
cum Îmi este grãirea Mea, cãci adevãrat este cuvântul îngeri-
lor care au spus: «Precum S-a suit, tot aºa vine, cu norii vine,
ºi grãieºte Domnul peste pãmânt». 

O, grãdiniþa Mea de fii, grãiesc cu tine despre cobo-
rârea Mea deasupra ta, ca sã audã tot pãmântul lucrarea Mea
cu tine, ºi sã-ºi deschidã omul duhul înþelegerii ºi sã înþeleagã
venirea Mea la tine, cãci pentru tot pãmântul vin la tine. E
mare tainã pietricica albã din aceastã grãdiniþã, cãci pe ea se
scrie numele Meu, cuvântul Meu cel nou, pe care-l ºtie numai
primitorul. În cartea Apocalipsei este scris despre aceastã tai-
nã a pietricelei albe ºi a cuvântului Meu de azi, ºi ºtiut de fiii
grãdinii cuvântului Meu, pe care i-am fãcut biruitori peste
vreme ºi peste lume, cã ei au biruit lumea, precum Eu am
biruit-o. 

Au mai fost pe pãmânt lucrãri în parte, venite din cer
ca sã strige lumea la pocãinþã, dar cei cuprinºi de lucrãri ce-
reºti în parte, n-au voit sã biruiascã lumea din ei, iar cuvântul
judecãþii faptelor, învãþãtura care venea de la cer peste ei, este
ºi asupra lor dacã ei n-au biruit lumea. Cei ce sunt fiii împã-

rãþiei cerurilor pe pãmânt, aceia nu se însoarã ºi nu se mãritã,
ºi sunt curaþi ca îngerii din cer, curaþi cu trupul ºi cu duhul.
Dar cu voi, fii ai cuvântului Meu în România, Eu am biruit ºi
M-am fãcut Împãrat peste pãmânt ºi cuvintez cuvânt din nor,
cãci norii slavei Mele coboarã pânã deasupra voastrã, ºi Eu
grãiesc din nor peste voi, ºi voi Mã daþi oamenilor, cã a venit
vremea sã vin pentru tot omul de pe pãmânt. Pânã mai ieri
grãiam numai vouã, dar acum Mã împart tuturor prin voi. 

O, poporul Meu Israel cel din români, tu sã te bucuri la
întâlnirile Mele cu tine ºi sã nu te îngrijorezi de vântul ºi de
norul cel de deasupra ta, cã Domnul Dumnezeul tãu, cu norii
vine la tine ºi îþi grãieºte. Fericit este omul care înþelege ve-
nirea Mea la voi, fiilor primitori ai cuvântului Meu cel nou.
Împãrãþia lui Israel acum s-a aºezat, cãci Israel înseamnã po-
porul Domnului, popor ceresc, popor la care vine Dumnezeu
ºi grãieºte din nor. Acum douã mii de ani când ei M-au între-
bat de vremea aºezãrii la loc a împãrãþiei lui Israel, Eu numai-
decât le-am spus cã nu este lucrarea lor aceastã tainã, ci este
lucrarea Duhului Sfânt, Cel din Tatãl, ºi numaidecât M-am
lãsat învãluit în nor, suindu-Mã de la ei la cer. Dacã Dumne-
zeu ar fi mereu vãzut de oameni, oamenii ar vorbi cele pã-
mânteºti cu Domnul, aºa cum era ºi atunci, dar Eu M-am as-
cuns în nor, ºi grãiesc peste oameni, ºi Mã ascund în om, ºi
grãiesc acoperit peste cei credincioºi care iau învãþãturã de la
Dumnezeu. 

O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumne-
zeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am trimis peste pãmânt
sã-Mi fie martorii învierii Mele, care a urmat dupã rãstignirea
Mea, iar pe voi v-am fãcut ucenicii venirii Mele ºi din mijlo-
cul vostru Mã împart cuvânt peste oameni, cã am fãcut din
voi semnul Meu pe pãmânt ºi în cer, semnul cel de dinaintea
venirii Mele cu trupul în slavã. Dacã Eu nu M-aº fi ascuns de
ochii oamenilor, s-ar fi pierdut dumnezeirea Mea din mintea
oamenilor. Dar M-am ascuns cu mare slavã, cu mare tainã, cã
mare tainã este înãlþarea Mea. 

Fiilor, Duhul Sfânt al Tatãlui este în Mine, ºi Duhul
Sfânt din Mine este în voi, ºi Eu sunt Duh Sfânt în voi. Amin,
amin, amin. Fiilor, M-am înãlþat ca sã fiu Duh Sfânt peste pã-
mânt, cãci trupul Meu era smerit între oameni, era fãrã slavã,
fiindcã Dumnezeu nu voieºte slavã de la oameni, ci voieºte
dragoste de la oameni, dragoste ca a lui Dumnezeu. Amin.
Iatã, tainã grãiesc vouã: precum M-am înãlþat, tot aºa ºi vin,
ºi vin cu norii. Amin, amin, amin. Trupul Meu este acoperit
în nor, dar cuvântul Meu este Duhul Sfânt al Tatãlui, cãci Eu
sunt Cuvântul Tatãlui Savaot. Amin. 

Era o zi frumoasã ºi seninã, era adiere de vânt ºi era
pacea Mea peste ucenicii Mei în ziua când M-am adunat cu
ei pe muntele Eleonului, iar norul alb cobora de sus în jos, ºi
Eu M-am lãsat cuprins de nor ºi M-am fãcut tainic ºi Mi-am
slãvit dumnezeirea ºi am coborât Duh Sfânt din trupul Meu
peste ucenicii Mei dupã zece zile de la înãlþarea Mea dintre
ei. Ei nu s-au depãrtat de Ierusalim, precum nici Eu nu M-am
depãrtat de locul pãcii Mele, locul unde Eu l-am împãcat pe
om cu Tatãl, locul în care Eu M-am jertfit pentru omul cel zi-
dit de Dumnezeu, ºi apoi M-am împãrþit la tot pãmântul prin
ucenicii Mei, care M-au mãrturisit tuturor, de atunci ºi pânã
la voi, fii ai venirii Mele. ªi iatã, Eu am venit, ºi lumea nu
este cu Mine ºi nu vegheazã întru venirea Mea, dar Eu vin cu
norii ºi din nor cuvintez peste grãdiniþa cuvântului Meu, ºi
norii se vor da la o parte ºi oamenii Mã vor vedea, aºa cum
M-au vãzut cei ce se uitau la norul care M-a învãluit. Se va
trage cerul în lãturi, se va trage norul în lãturi, ºi voi rãmâne
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vãzut de ochii oamenilor care nu Mã aºteaptã sã vin. Fericit
este omul cel ce cu duhul sãu Mã vede, cã acela M-a primit
cu Duhul Meu Cel Sfânt în el. Elisei proorocul Mã avea în el
ºi Mã vedea cu duhul sãu, dar sluga lui nu Mã vedea. ªi Elisei
Mi-a spus sã dau cerul în lãturi ºi sã vadã sluga sa pe Dum-
nezeu în oºtire cereascã, ºi ochii trupeºti ai slugii lui Elisei au
vãzut izbãvirea de la Domnul, izbãvirea lui Elisei proorocul.
Cel ce Mã vede cu ochii trupului, nu rãmâne viu, nu rãmâne
cu Domnul ºi cu dreptatea Domnului. De aceea M-am ascuns
în cele ce nu se vãd, cãci fericit este omul credincios, care
vede prin ochii duhului. 

Israele, Israele român, sã nu fie în tine fii de ai tãi care
sã nu ºtie cum sã creadã în Dumnezeu, cum sã-L aibã pe
Dumnezeu, cum sã-L aducã pe Dumnezeu între oameni. Tu
eºti cuprins în mare tainã, poporul Meu. Vine ziua când tru-
purile voastre vor fi în slavã ºi când veþi fi învãluiþi de slava
care vine din cer, aºa cum a venit peste Mine norul slavei
Domnului ºi M-a învãluit în ziua înãlþãrii în slavã a trupului
Meu. 

O, fiilor care aþi biruit în voi lumea ºi duhul lumii!
Este scris în Scripturi cã dupã ce vor învia morþii, vor fi rãpiþi
în nori cei vii, ºi toþi împreunã vor fi cu Domnul întâm-
pinându-se unii pe alþii. Cei ce au biruit lumea în trupul lor,
vor fi rãpiþi în nori ºi vor întâmpina pe Domnul în vãzduh, ºi
apoi vor fi pururea cu Domnul, cu cerul cel nou ºi cu pãmân-
tul cel nou ºi cu dreptatea cea sfântã, care vine cu Domnul.
Amin. 

O, fiilor scumpi, ce tainã mare este înãlþarea Mea la
cer! Eu sunt în mijlocul vostru mereu, ºi sunt tainic, ºi sunt,
dar sã fiu, fiilor. Acolo unde sunteþi voi, sã fiu ºi Eu, sã fiu
mereu cu voi, fiilor. Aveþi grijã sã fiþi mereu cereºti, fiilor,
cãci cei cereºti Îl au pe Domnul în ei ºi cu ei ºi între ei. Cei
cereºti se cunosc cã sunt cereºti; cei cereºti sunt acoperiþi în
ochii celor din jurul lor, cã dacã n-ar fi aºa, ar fi ispitiþi de cei
de pe pãmânt, aºa cum Mã ispiteau pe Mine iscoadele care nu
se bucurau sã fiu Eu Fiul lui Dumnezeu. Cei cereºti sunt în
nor, precum Eu sunt. Cei cereºti sunt dispreþuiþi de oamenii
slavei deºarte, precum Eu sunt dispreþuit de aceºtia, dar cei
cereºti sunt pururea cu Domnul. Amin, amin, amin. Aceºtia
iubesc dreptatea Domnului ºi sunt cereºti. Amin. Fericit este
omul care înþelege ºi vede cu duhul venirea Mea la voi, fiilor
primitori ai cuvântului Meu cel nou, cãci se vor trage norii
cerului în lãturi, ºi acela Mã va vedea cum sunt. Dar ce sunt
norii cerului? Fiilor, învãþaþi pe Israel sã vadã ºi sã ºtie taina
Mea cu el. Duhul înþelegerii tainelor cereºti sã fie cu voi ºi sã
vã înveþe cele cereºti peste pãmânt, fii ai lui Israel, fiilor ro-
mâni, cã numele „român“ este nume sfânt, precum „Israel“
este nume sfânt. Amin, amin grãiesc vouã: vouã ºi la tot nea-
mul omenesc de pe pãmânt: numele „român“ este nume
sfânt. Amin, amin, amin. 

15/28 mai 1998

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Duhul Sfânt este în omul sfânt. Faptele bune nu se fac pentru nã-
dejdea mântuirii, ci pentru dragoste. Chemarea la pocãinþã a 

omului minciunii acestui veac. 

II erusalime român, cuvântul lui Dumnezeu se face
Duh Sfânt peste tine. Amin, amin, amin. Deschi-

deþi cartea cuvântului lui Dumnezeu din zilele acestea, fiilor
din grãdina cuvântului Meu. Amin. 

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Mângâietorul vostru. Eu
sunt, ºi sunt locaºul Duhului Sfânt, pe Care-L am din Tatãl ºi
pe Care vi-L dau vouã, celor credincioºi. Am spus în vremea
trupului Meu: «Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile Mele, iar
Eu voi ruga pe Tatãl ºi vã va da alt Mângâietor, ca sã fie
pururea cu voi: Duhul Adevãrului, pe Care lumea nu poate
sã-L primeascã, pentru cã nu-L vede, nici nu-L ºtie, ci voi Îl
cunoaºteþi, cãci rãmâne în voi ºi va fi întru voi dacã Mã
iubiþi, dacã pãziþi poruncile Mele». 

Pace de Duh Sfânt peste voi! Amin. Pacea Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Duhului Sfânt sã coboare din cer peste cei binecre-
dincioºi în poporul român ºi pretutindeni, ba chiar ºi peste cei
puþin credincioºi, ba chiar ºi peste cei ce nu pãzesc poruncile
Mele, cãci cine nu Mã iubeºte pe Mine nu þine cuvintele
Mele, iar credinþa fãrã faptele ei este moartã ºi nu este
credinþã ºi nu este iubire de Dumnezeu. 

Vin în venire de Duh Sfânt peste pãmânt, cãci Duhul
Sfânt este Dumnezeu. Amin. Cine este viu, acela Mã vede, cã
Eu aºa am spus: «Nu vã voi lãsa singuri pe lume; vin la voi.
Încã puþinã vreme, ºi lumea nu Mã va mai vedea; voi însã Mã
veþi vedea, fiindcã Eu sunt viu, ºi voi veþi fi vii ºi veþi pricepe
cã Eu sunt întru Tatãl Meu, ºi voi întru Mine, ºi Eu întru voi».

O, fiilor care auziþi din cer cuvântul Duhului Sfânt! Zic
vouã ca sã audã cei ce nu pãzesc poruncile Mele. Scriptura
Mea aºa zice: «Cine are poruncile Mele ºi le pãzeºte, acela
este care Mã iubeºte, iar cine Mã iubeºte pe Mine, iubit va fi
de cãtre Tatãl Meu, ºi îl voi iubi ºi Eu, ºi Mã voi arãta lui».
«Cine nu Mã iubeºte pe Mine nu pãzeºte poruncile Mele», ºi
iatã, cuvântul Duhului Sfânt curge din cer peste pãmânt, dupã
cum Eu am fãgãduit când am spus: «Mã duc la Tatãl, ºi alt
Mângâietor vã va da Tatãl, ca sã fie pururea cu voi». Cine nu
crede lucrarea Duhului Sfânt, pe Care Tatãl L-a fãgãduit sã
fie pururea peste pãmânt, acela nu Mã iubeºte ºi nu ia cuvin-
tele Duhului Sfânt ca sã le pãzeascã. Dar Duhul Sfânt grãieºte
din Tatãl ºi din Fiul, ºi Îºi face lucrarea, ºi lumea nu iubeºte
lucrarea lui Dumnezeu, de vreme ce nu împlineºte poruncile
lui Dumnezeu. 

Vin sã înnoiesc cuvântul cel din Scripturi, vin ºi îl ros-
tesc din nou, ca strãjerul care-ºi anunþã cetatea când vede ve-
nind sabie din cer peste cetate. «Eu sunt Cel ce botez cu Du-
hul Sfânt ºi cu foc, ºi þin lopata în mâini ºi Îmi curãþ aria,
adunând grâul Meu în grânar, iar pleava, în foc». Amin. Aºa
a grãit Duhul Sfânt prin Botezãtorul Ioan despre venirea Mea.
Aºa grãieºte ºi azi glasul Duhului Sfânt, ºi Îmi pregãteºte
calea întoarcerii Mele din cer pe pãmânt. Eu sunt locaºul
Duhului Sfânt ºi rostesc cuvânt peste tot neamul omenesc
care nu pãzeºte poruncile Mele: cel ce nu pãzeºte poruncile
Mele, este pleavã, iar pleava va fi aruncatã în foc. Duhul Ade-
vãrului a grãit aceasta la începutul ºi la sfârºitul lucrului Meu
peste pãmânt pentru mântuirea neamului omenesc. 

Cine nu Mã iubeºte pe Mine nu pãzeºte poruncile
Mele. ªi iatã, cine este cel ce Mã iubeºte? O, neamul omenesc
nu Mã iubeºte! O, ce face neamul omenesc? El calcã peste
cuvintele Mele, peste poruncile Mele care dau viaþã veºnicã
celor ce le împlinesc pe ele. Viaþa veºnicã plânge fãrã fii, cãci
neamul omenesc a cãlcat peste viaþa veºnicã ºi nu cinsteºte pe
Dumnezeu ºi nu-L iubeºte, ºi furã ºi ucide ºi stã în desfrânare
ºi slujeºte minciunii, ºi e lacom dupã moarte tot neamul ome-
nesc, e lacom dupã pãcat, iar pãcatul, moarte este. Pãcatul din
om pedepseºte pe Duhul Sfânt, ca sã nu-ªi aibã locaº în om,
cãci Duhul Sfânt, în om Îºi are locaº, dupã cum a fost fãgã-
duinþa Mea. Duhul Sfânt este în omul sfânt, iar omul sfânt iu-
beºte pe Dumnezeu. Amin. 
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O, popor al cuvântului Duhului Sfânt, Care vine peste
pãmânt în vremea aceasta, o, Israele român, te-am fãcut neam
sfânt în mijlocul neamului omenesc, cã fãrã om sfânt ºi fãrã
popor sfânt nu se putea sã-Mi croiesc peste pãmânt vestea
acestei vremi de nou Ierusalim coborât din cer în mijlocul
neamului omenesc. Cuvântul Meu a coborât din cer ºi s-a fã-
cut trup în vremea aceasta. Cuvântul Meu te-a nãscut din cer
ºi te-a fãcut popor de fii ai cuvântului Meu, ºi eºti trupul cu-
vântului Meu cel împlinit, poporule Ierusalime, popor ales
din neamul român ca sã fii de mântuire neamului omenesc.
Tu eºti poporul Duhului Sfânt din vremea aceasta, ºi de dea-
supra ta Eu cuvintez pentru tot neamul omenesc, ca sã se
scoale spre viaþã veºnicã sau spre osândã veºnicã. Trec prin
mijlocul tãu cu cuvântul Meu, poporul Meu, ºi Mã duc spre
neamuri, cã tu eºti cale a Mea de la cer la pãmânt. Trec cu
Duhul Sfânt, grãiesc cuvânt de Duh Sfânt peste neamul ome-
nesc, cãci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Trec de la voi spre oa-
meni. Amin. ªi am trecut. Amin, amin, amin. 

Duhul Sfânt grãieºte din cer peste pãmânt. 
Amin, amin, grãiesc vouã, oamenilor care nu þineþi

cuvintele Mele: înnoiesc peste voi Scriptura Mea care a spus
despre vremea Mea de azi când morþii vor auzi glasul lui
Dumnezeu ºi vor învia, unii spre viaþã veºnicã, iar alþii spre
judecatã veºnicã, ºi precum viaþa este veºnicã, tot aºa ºi jude-
cata. Duhul Sfânt este Domnul, Care face viaþã în oameni. El
este izvorul din care izvorãºte sfinþenie în oameni, în trupul ºi
în duhul ºi în sufletul omului. Iatã cu ce întrebare vin spre
voi: primit-aþi voi pe Duhul Sfânt? Auzit-aþi voi de El, ca sã-L
primiþi ºi sã-I deschideþi ºi ca sã Se facã în voi izvor de sfin-
þenie? Rãspundeþi-Mi! 

Eu când am zidit omul l-am zidit ca sã fie sfânt, dar
voinþa omului a fost altfel. Când omul nu primeºte voinþa
Mea ºi iubirea Mea în el, omul se îmbracã cu voinþa lui ºi rã-
mâne fãrã Domnul, ºi calcã peste cele ale Domnului în om, ºi
omul îºi aºeazã în el voinþa lui ºi îºi este sieºi stãpân. Iatã, a
venit vremea sã-l strig pe om ºi sã-i cer socotealã omului. Eu
þin în mâna Mea lopata ºi Îmi curãþ aria adunând grâul Meu
în grânar, iar pleava, în foc. Este scris în Scripturi cã dupã
douã mii de ani de la prima Mea venire Eu vin iar din cer pe
pãmânt, ca sã dau fiecãruia dupã cum este fapta sa. 

Grãieºte Duhul Sfânt din cer peste pãmânt în mijlocul
neamului român, cãci Eu, Domnul, am ales din nou Ierusa-
limul. La început Mi-am ales un Ierusalim, ºi acela M-a alun-
gat din el. Acum am ales alt Ierusalim, dar Duhul Sfânt nu
poate fi prins, cã scris este în Scripturile Mele cele de atunci:
«Încã puþinã vreme, ºi lumea nu Mã va mai vedea. Voi însã
Mã veþi vedea, fiindcã Eu sunt viu, ºi voi veþi fi vii ºi veþi în-
þelege cã Eu sunt întru Tatãl, ºi voi întru Mine, ºi Eu întru
voi». 

Eu sunt mereu în mijlocul celor aleºi de Dumnezeu, ca
sã-Mi fac lucrãrile Mele cu ei peste pãmânt, cã Eu, cu oame-
nii am împlinit Scripturile, fiindcã pentru oameni sunt ele lã-
sate din cer, ca sã se împlineascã pentru oameni. La prima
Mea venire am venit ca Mântuitor, dar cei ce nu M-au primit
au ºi fost judecaþi, cãci s-au vãdit cã nu iubeau pe Dumnezeu,
cã nu pãzeau poruncile. La a doua Mea venire vin ca Jude-
cãtor pentru cei vii ºi pentru cei morþi, dar cei ce nu Mã pri-
mesc nici acum sunt judecaþi prin aceasta, cãci se vãdesc cã
nu iubesc pe Dumnezeu. 

Duhul Sfânt este Cel ce descoperã pe cele ascunse ves-
tindu-le de pe înãlþimi. Fiii oamenilor nu iubesc pe Dumne-
zeu ºi nu-L au pe Dumnezeu, cãci Dumnezeu este iubire, iu-
bire din cer, iubire ca a lui Dumnezeu. Se înºealã om pe om

cã face fapte dumnezeieºti omul ºi cã este plãcut lui Dumne-
zeu omul care face fapte pentru oameni. 

O, fii ai oamenilor, luaþi în voi grãirea Mea de peste
voi. Omul care ajutã pe alt om în lipsurile lui, dar nu face voia
lui Dumnezeu în trupul ºi în duhul ºi în sufletul sãu, acela este
lipsit de cunoºtinþa lui Dumnezeu. Dacã fapta omului nu în-
dumnezeieºte pe omul care ia de la om, acea faptã este vre-
melnicã. Scris este în Scripturi: «Trupul nu foloseºte la nimic,
ci Duhul este Cel ce dã viaþã». Se înºealã om pe om. Om pe
om se desparte de Dumnezeu, cãci tot pãmântul ºi tot omul
s-a umplut de fapte omeneºti care despart pe om de Dumne-
zeu, care-l fac pe om sã-ºi închipuie cã face voia lui Dumne-
zeu. Dar Eu iarãºi rostesc cuvântul Duhului Sfânt ºi spun:
dacã fapta omului nu îndumnezeieºte pe omul care ia de la
om, acea faptã este întuneric, ºi nu face luminã ºi nu aduce
rod pentru cer. În zadar s-a umplut pãmântul cu faptele pãgâ-
nilor, cãci cei ce nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu, sunt
pãgâni pe pãmânt. În zadar se fãlesc oamenii cu fapte bune
pentru oameni care nu fac voia lui Dumnezeu. În zadar, o, fii
ai oamenilor, dacã mâinile voastre ajutã pe fãcãtorii de rele,
care fac aceleaºi rãutãþi ca ºi voi. În zadar, cãci mâinile care
dau ºi care iau aºa, sunt mâini murdare ºi nu este în ele miros
de bunã mireasmã pentru cer, cãci Domnul iubeºte pe cei ce-
reºti ºi are milã de cei lipsiþi de cele din cer, nu de cele de pe
pãmânt. În zadar sunt toate faptele voastre cele bune, o, fii ai
oamenilor, cã nu le faceþi pentru Domnul, ºi le faceþi pentru
oameni ca ºi voi. O, dacã le-aþi face pentru cei ce împlinesc
planurile Mele pe pãmânt, atunci ar fi sã le lucraþi pentru
Dumnezeu, Care trudeºte din greu pe pãmânt ca sã-ªi aducã
la împlinire vestirea Sa de cer nou ºi de pãmânt nou ºi de om
nou, dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. 

În zadar vã daþi prietenii lui Dumnezeu, o, fii ai oame-
nilor, cãci cei ce-L cunosc pe Dumnezeu, aceia au Duh Sfânt
ºi lucreazã dreptatea Domnului peste pãmânt. O, în zadar vã
grãbiþi fãrã Mine sã împliniþi Scripturile venirii Mele a doua
oarã între oameni, ziceþi voi. În zadar, o, fii ai oamenilor, cã
acelea nu sunt Scripturile Mele, ci sunt ale voastre, cã scris
este în Scripturile Mele: «El vine ca un fur, pe neºtire vine.
Când nimeni nu se aºteaptã, atunci vine Domnul». 

Luaþi în minte grãirea Mea peste voi, o, fii ai oameni-
lor care lucraþi lucrare de hristos mincinos. Cutremuraþi-vã de
minunea glasului Meu care vine cu norii pânã deasupra grã-
dinii cuvântului Meu, pãmânt nou în care locuieºte dreptatea
lui Dumnezeu. Lepãdaþi din voi duhul minciunii ºi uniþi-vã cu
cuvântul Duhului Sfânt, care vãdeºte fãþãrnicia cea ascunsã în
omul minciunii veacului acesta, cãci om pe om se desparte de
Dumnezeu slujind duhului minciunii, ºi tot pãmântul ºi tot
omul s-a umplut de fapte omeneºti care-l fac pe om sã se
creadã cã face voia lui Dumnezeu pe pãmânt. 

Pocãiþi-vã de faptele întunericului, o, fii ai veacului
acesta, cã Eu vin ca un fur, ºi vremea Mea s-a apropiat, ºi Eu
sunt Domnul dreptãþii ºi sunt Duhul Adevãrului ºi sunt din
cer peste pãmânt, ºi nu lucrez ca omul ºi nu fac voia omului,
ci fac voia Tatãlui Meu, Care M-a trimis sã vin atunci ºi
acum. Voi pierde pãmântul pãcãtoºilor ºi al necredincioºilor,
ºi vor pieri cu vuiet toate cele lucrate de om, ºi voi aºeza pe
pãmânt curat pe toate ale Mele întru împãrãþie cereascã pe
pãmânt pentru cei curaþi ºi sfinþi, care-ºi pãzesc sufletul ºi
trupul ºi duhul în întregime întru venirea Mea pentru cei
curaþi ºi sfinþi. Eu nu lucrez cu cei pãcãtoºi ºi semeþi, ºi lucrez
cu cei curaþi ºi sfinþi, ºi Îmi pregãtesc venirea dupã planul
Meu, nu dupã planul omului de pe pãmânt. 
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O, fii ai oamenilor, cel ce vine înaintea Mea în numele
Meu, acela este prooroc mincinos, nu este Hristosul Tatãlui,
cãci Eu vin ca un fur, pe neºtire. Iatã, am vãdit fãþãrnicia cea
ascunsã în omul minciunii veacului acesta, cãci Duhul Sfânt
vine din cer ºi Se vesteºte peste pãmânt ºi face cãi curate spre
toate inimile care vor lepãda minciuna ºi pe omul cel vechi
din om. Eu aºa le-am spus la cei curaþi ºi credincioºi Mie:
«Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile Mele, ºi Tatãl vã va da
alt Mângâietor, ca sã fie cu voi pururea, pânã ce voi veni din
nou cu trupul între voi ºi vã voi da veºnicia Mea, ºi veþi fi
asemenea Mie, cã Mã veþi vedea cum sunt». Amin. 

ªi acum trec de la fiii oamenilor, trec înapoi, cuvânt
peste poporul Meu. ªi am trecut. Amin. 

O, poporul Meu, o, poporul Meu, o, poporul Meu!
Numai în cuvântul Meu sã stai învãluit, ºi afarã din el sã nu
mai ieºi, cã afarã sunt câinii ºi vrãjitorii ºi desfrânaþii ºi uci-
gaºii ºi închinãtorii la idoli ºi toþi iubitorii ºi lucrãtorii min-
ciunii, care închipuiesc din minciuna lor venirea lui Hristos,
zic ei; dar venirea Mea este adevãr, nu închipuire. Cuvântul
Meu este adevãrul care vãdeºte minciuna celor fãþarnici.
Cuvântul Meu este scutul Meu în mijlocul tãu, poporul Meu,
ºi vor veni mulþimi peste mulþimi sã intre sub scutul Meu care
este al tãu, dar dreptatea este în mâna Mea ºi sunt îmbrãcat cu
ea ca ºi cu o hainã, cãci cuvântul Meu cel rostit în mijlocul
tãu, ºi prin care am strigat la bogaþi ºi la sãraci, la robi ºi la
slobozi, la împãraþi ºi la ostaºi, cuvântul lui Dumnezeu este
cel ce va sta faþã în faþã cu fiecare. Vin curând sã fac dreptate
pentru lucrarea Mea care a fost cu voi vreme de patruzeci ºi
cinci de ani înaintea venirii slavei Mele peste pãmânt, cãci
lucrarea cuvântului Meu care este cu voi va aºeza prin cuvânt
faþa cea vãzutã a împãrãþiei cerurilor peste tot pãmântul.
Amin. Un ceas, ºi voi veþi fi asemenea Mie, cãci Mã veþi
vedea cum sunt. Un ceas, ºi tot neamul omenesc Mã va vedea
în voi, cã veþi avea din slava Mea, iar slava Mea este slava
Duhului Sfânt, Care va schimba privirile tuturor celor ce vãd
ºi ale celor ce nu vãd. Un ceas, poporul Meu; un ceas, ºi tot
cuvântul Meu rostit peste voi vine la vedere, vine vãzut
cuvântul Meu cel pentru voi, fiilor. Un ceas, poporul Meu, un
ceas! Amin, amin, amin. 

Fiilor primitori ai cuvântului Meu, voi veni la voi cu-
vânt, ºi voi veni cu Verginica. Ea este cea care vã întãreºte ve-
ghea voastrã întru venirea Mea; ea este trâmbiþa Mea peste
voi, iar Eu sunt Cel ce vine la glasul trâmbiþei. 

Fiilor, fiilor, vine Verginica, vine cu Mine la voi sã vã
întãreascã veghea ºi viaþa cea veºnicã ºi iubirea dintre voi, ºi
dintre Mine ºi voi. 

Fiilor, fiilor, fiþi silitori la învãþãturã, fiþi cu mare
veghe, fiilor iubiþi. Amin, amin, amin. 

25 mai/7 iunie 1998

Sãrbãtoarea Naºterii sfintei Virginia 

Cei semeþi în duhul lor nu au minte, cãci duhul frãþiei este cu lepã-
dare de sine. Cartea vorbirii Domnului îl þine treaz pe cel ce stã la 

masa cuvântului. 

PP ace în cer ºi pe pãmânt, pe pãmântul celor cre-
dincioºi cuvântului lui Dumnezeu. Amin, amin,

amin. Cobor din dreapta Tatãlui ºi grãiesc de deasupra grã-
dinii cuvântului Meu din România. Cobor cu trâmbiþa Mea
Verginica. Ea vine cu Mine sã întãreascã veghea peste cei
credincioºi cuvântului Meu. Amin. 

Hai, Verginico, hai sã coborâm la Israel. E serbarea ta
în cer ºi pe pãmânt nou, serbarea naºterii tale, Verginico. Au
trecut trei sferturi de veac de când Eu, Domnul, am suflat pes-
te tine fiinþã din fiinþa Mea ca sã fii mlãdiþa Mea, iar Eu sã fiu
viþa ta. Amin. Le-am spus la cei mici ai Noºtri de pe pãmânt
cã vin cu tine la ei, ca sã le faci veghea treazã, ca sã le întã-
reºti viaþa cea veºnicã ºi iubirea dintre ei, ºi dintre Mine ºi ei.
Tu eºti învãþãtoarea lor, cãci Eu în tine am fost, iar tu i-ai
învãþat pe toþi cei ce te-au ascultat. O, ce tainã a purtat în ea
învãþãtura ta: tu i-ai învãþat pe toþi cei ce te-au ascultat. Amin,
amin, amin. 

Israel n-a priceput pentru cine este învãþãtura. Israel a
fost semeþ, iar semeþia este prostie, este minte fãrã învãþãturã
peste ea. Cel fãrã de minte este semeþ cu duhul, ºi de aceea nu
are minte. Cel semeþ nu are minte, chiar dacã i se pare cã are,
dar tu i-ai învãþat pe toþi cei ce te-au ascultat. Cei ce ascultã
au minte ºi au cu ce asculta. Cei ce nu ascultã nu au minte ºi
nu au cu ce asculta. Cei ce nu ascultã nu au iubire între ei, ºi
între Mine ºi ei, ºi gãsesc cusur judecãþii Mele. Eu când lu-
cram cu Duhul Meu peste înþelepciunea lui Iov, dreptul Meu,
i-am spus aºa: «Oare, poþi tu, într-adevãr, sã gãseºti cusur
judecãþii Mele? Oare, Mã vei osândi pe Mine ca sã-þi faci
dreptate? Dacã poþi, atunci Eu Însumi îþi voi mãrturisi cã
dreptatea ta þi-a dat izbânda, ºi te voi preamãri», ºi la grãirea
Mea, Iov a zis: «Doamne, acum ochiul meu Te-a vãzut; acum
mã osândesc pe mine însumi ºi mã cãiesc, Doamne». O, greu
e de omul care nu se lasã pânã nu gãseºte cusur judecãþii
Mele, e greu de omul cu aºa minte. Cei ce fac aºa n-au cu-
noscut ce este iubirea, ºi sunt în întuneric ºi nu învaþã ºi nu
ascultã învãþãtura, cãci sunt semeþi în duhul lor. O, Verginico,
tu i-ai învãþat pe toþi cei ce te-au ascultat, ºi aceia sunt rodul
tãu, ºi sunt rodul Meu din lucrul Meu cu tine. Amin.

– OOOO,Doamne, eu sunt rodul Tãu din lucrul Tãu
cu mine, ºi rodul Tãu a rodit rod, ºi ai rod

din rod, Doamne, cãci cei ce rodesc sunt cei ce ascultã. Amin. 
Poporul meu, mi-a spus Domnul cã vine la tine cu

mine, ºi a venit. O, poporul meu, mi-a spus Domnul în cer sã
vin pe pãmânt la tine sã-þi fac veghea treazã ºi sã-þi întãresc
viaþa cea veºnicã. Fiilor, fiilor, mi-a spus Domnul în cer sã
vin pe pãmânt la voi, sã vã întãresc iubirea dintre voi, ºi
dintre Domnul ºi voi.

O, fiilor, iatã ce a spus Domnul: a spus cã eu i-am în-
vãþat pe toþi cei care m-au ascultat. Eu tot pe aceia îi învãþ ºi
azi, cãci cei ce nu m-au ascultat n-au învãþat nici ieri, nici azi,
ºi tot neînvãþaþi sunt, ca ºcolarii care nu trec clasa, ºi apoi nu
se mai duc la ºcoalã. Mã aºez învãþãtoare peste voi, cei ce
sunteþi darul meu de la Domnul, cei ce sunteþi cu adevãrat.
Fiilor, vã învãþ purtarea cea dinãuntrul vostru ºi cea din afara
voastrã. Pentru cei ascultãtori ea este numai una ºi înãuntru,
ºi în afara lor, iar pentru cei neascultãtori, purtarea cea
dinãuntru e una, iar cea din afarã e alta, ºi sunt douã, din pri-
cina neascultãrii, ºi sunt în multe feluri cei neascultãtori. Cei
neascultãtori se voiesc fraþi între ei, fraþi în Domnul; se vo-
iesc, dar nu sunt, cãci neascultarea de Dumnezeu îi naºte pe
cei neascultãtori, ºi aceia n-au minte ºi nu-ºi cunosc neascul-
tarea. Dreptul Iov, pânã nu s-a pocãit în inima sa, n-a putut sã
vadã pe Dumnezeu, dar dupã ce s-a pocãit, a cunoscut pe
Dumnezeu, ºi a zis: «Acum ochiul meu Te-a vãzut, Doamne.
Acum mintea mea Te-a cunoscut, ºi mã osândesc pe mine
însumi ºi mã pocãiesc, Doamne». Cei neascultãtori se voiesc
fraþi între ei, fraþi în Domnul se voiesc, dar pocãinþa este cea
care lucreazã unirea cu Domnul ºi în Domnul, pocãinþa cea
fãrã de sfârºit, cã lui Iov aºa i-a spus Domnul: «Poþi tu cu

1132 Cuvântul lui Dumnezeu



adevãrat sã gãseºti cusur judecãþii Mele? Mã vei osândi
pe Mine ca sã-þi faci dreptate? Dacã poþi, atunci Eu Însumi
te voi preamãri pentru toate câte ai putut cu dreptatea ta».
ªi atunci Iov s-a pocãit fãrã de sfârºit ºi a cunoscut pe
Dumnezeu. 

Fiilor, fiþi fãrã de cusur, ca sã vã primiþi unii pe alþii, iar
cei care au cusururi, sã se smereascã. Iubirea ºi unirea creº-
tinã nu stã în a se înþelege unii cu alþii, unii pe alþii fraþii în
Domnul, ci în a da ºi a primi unii de la alþii ce este bun ºi sã-
nãtos, ºi la timp potrivit, ºi acolo unde este nevoie. Acolo
unde sunt dupã adevãr fraþii împreunã, nu-ºi fac loc mãrirea
de sine, supãrarea de sine, pretenþia de sine, ci numai ce este
bun ºi sãnãtos pentru Hristos. 

O, fiule nepriceput, nu trebuie sã-þi faci tu loc cu cele
ce nu le poþi face de ajuns de bine, ci trebuie sã vrei sã faci
lucrul pe potriva ta, ºi trebuie sã nu robeºti bunãtatea altuia,
ºi nici s-o cauþi nu trebuie, cãci când iei, trebuie sã dai, ºi dacã
nu dai, sã nu iei, ca sã nu robeºti pe fratele tãu, ca sã nu faci
nedreptate, ca sã nu lucrezi cu mãsurã nemãsuratã, fiule. O,
dacã altul vine pe urma ta ºi îþi îndreaptã lucrul tãu pe care nu
l-ai fãcut bine, bucurã-te, ºi nu te împotrivi ca sã lepezi binele
care vine la locul sãu. Supune-te binelui, fiule, ca sã iei formã
întreagã în toate câte sunt de împlinit. 

Fiule, nu te du cu duh semeþ sã îndrepþi lucrul care nu
este fãcut bine, ci te du cu duh de învãþãturã frãþeascã, poate
vei fi primit de cel ce nu lucreazã de ajuns de bine. Du-te cu
dragoste ºi cu dorinþa de bine, iar dacã eºti supraveghetor
pentru bine, du-te, fiule, mereu în urma lucrului fãcut de cei-
lalþi, du-te ºi vezi cum aratã, du-te ºi vezi apoi cum rãmâne
lucrul acela. Fã aceasta, ºi vei vedea pe fiii ascultãrii ºi pe fiii
neascultãrii, ºi vei vedea care este dreapta ta ºi care este
stânga ta.

O, fiilor, o, fiilor, o, fiilor, dacã voi cumva sunteþi din
fire stângaci în puþine sau în multe, staþi deoparte de lucrul cel
folositor obºtei, ºi cereþi, sau aºteptaþi de la cei pricepuþi lu-
crul care vi se potriveºte pe mãsura lipsurilor voastre, cã nu-
mai aºa veþi fi conºtiincioºi în cele ce veþi lucra. Fiilor, voi
prin îndemânãrile voastre sã nu vã semeþiþi peste cei care nu
au îndemânãri ca ºi voi, ci dãruiþi-vã punându-le pe ele la
lucrul pe potriva lor. Fiþi credincioºi pentru învãþãtura mea
peste voi, cã nimeni din voi nu veþi putea fi conºtiincioºi în
cele ce lucraþi dãruindu-vã unul altuia decât dacã veþi lucra
cele ce vi se potrivesc sã le faceþi, ca sã faceþi binele în cele
ce faceþi. Fiilor, aveþi multe stângãcii mulþi dintre voi, ºi vã
trebuie smerenie, ca sã faceþi numai pãrþi din lucrul cel întreg
care vi se dã de cel ce ºtie întregul lucrului, ºi niciodatã sã nu
doriþi sã faceþi tot, cãci sunteþi unii altora mãdulare. Lãsaþi
peste voi pe cel ce duce bine la capãt tot lucrul cel bun. Pe cel
ascultãtor lãsaþi-l peste voi, cãci cel ascultãtor este dãruit de
Dumnezeu cu multe daruri, sau chiar cu toate darurile. Fiilor,
primiþi învãþãtura mea: daþi loc peste voi celor dintre voi care
au daruri mai mari ºi mai multe decât voi, cã numai aºa vã
veþi numi înþelepþi, fiindcã omul înþelept distinge pe cele
bune din om ºi le foloseºte cu înþelepciune ºi cu bucurie în
toatã vremea. O, de ce spun eu aceasta? E dureros ce vã spun
eu acum, cãci cel cu daruri puþine ºi slabe are obiceiul cel slab
ºi rãu, are mãrire de sine, iar mãrirea de sine este prostie care
atrage înjosire de la cei din jur, este minte fãrã Dumnezeu, iar
mintea slabã în Dumnezeu este minte cu daruri puþine ºi
slabe. Fiilor, luaþi de la mine ca sã ºtiþi întâietatea pentru cei
ce au daruri ºi le pun în slujba voastrã. Primiþi-i ca pe niºte
superiori vouã prin dãruirea lor, ºi aºa veþi ºti legea iubirii ºi
veþi umbla întru ea. 

O, fiule slab, dacã tu cauþi mereu cusur fratelui tãu,
atunci tu cauþi sã ai dreptate. O, fiule, o, fiule, o, fiule slab,
ce-þi foloseºte dreptatea ta pe care o cauþi? O, mulþi îºi capãtã
pacea lor când îºi cautã dreptatea lor, dar aceasta este lipsã de
înþelepciune ºi de pocãinþã, ºi de aici vin certurile între fraþi.

Fiilor, nu fiþi nepãsãtori faþã de taina ascultãrii, cãci cei
ce nu ascultã sunt îngâmfaþi, ºi nu pot asculta cei îngâmfaþi.
Nu vã temeþi de ascultare, ºi temeþi-vã de neascultare. Nu vã
temeþi cã pierdeþi dreptatea voastrã, ci temeþi-vã cã pierdeþi
dreptatea Domnului. Cei ce iubesc dreptatea Domnului, aceia
se pocãiesc mereu ºi se smeresc mereu. Vã învãþ pe voi ca sã
ia tot omul învãþãturã de la voi. O, bine-mi este când am cu
cine sã grãiesc ca sã las învãþãtura mea peste pãmânt. 

ªi acum, grãiesc vouã îndeosebi, fiilor unºi în grãdina
Domnului. O, de ce v-a ales Domnul pe voi? Ce este alegerea?
Ce face alegerea? Ce lucreazã Domnului cei aleºi? Ce fac ei
între cer ºi pãmânt? Domnul Iisus Hristos v-a ales pe voi ca sã
staþi pentru acest popor între cer ºi pãmânt, ºi v-a ales sã staþi
pururea între creºtin ºi creºtin, între frate ºi frate, între ascul-
tãtor ºi neascultãtor, între Domnul ºi popor, între popor ºi
Domnul. Domnul v-a spus vouã sã fiþi cuvânt, ºi sã iubiþi sã
fiþi cuvânt. Iubiþi voi aceasta ce v-a spus Domnul sã fiþi? As-
cultaþi voi de Domnul, Care v-a spus ce sã fiþi? Sunteþi voi
ceea ce trebuie sã fie Israel înaintea Domnului? Aveþi voi grijã
sã fiþi mereu ca Domnul, Care v-a ales, ºi sã vadã Israel ºi sã
ºtie sã-ºi facã veghea treazã ºi sã-ºi întãreascã mereu viaþa cea
veºnicã ºi iubirea dintre ei, ºi dintre Domnul ºi ei? Aveþi voi
pocãinþa mereu ºi smerenia mereu care aºeazã pe cel ales
mereu în lucrul lui cu Domnul? Întrebaþi-vã ºi voi toate câte
eu v-am întrebat. Întrebaþi-vã în fiecare dimineaþã ºi în fiecare
searã ºi la fiecare înfãþiºare cu Domnul ºi la fiecare înfãþiºare
cu poporul Domnului. Faceþi din vorbirea mea cu voi o carte
micã cu împlinire mare ºi staþi mereu cu ea în faþã, cã Domnul
scrie în fiecare zi în dreptul vostru toate câte faceþi voi din
acestea cu care eu m-am întrebat cu voi. Am fãcut învãþãturã
peste Israel, dar aceasta trebuie sã faceþi voi apoi peste po-
porul Domnului, cãci dacã poporul nu are veghetor peste el,
cade în nepãsare, cade în îngâmfare, cade în nedreptate faþã de
Dumnezeu. Aduceþi-vã aminte cum v-am învãþat ce sã lucraþi
ºi ce sã nu lucraþi, cum sã lucraþi ºi cum sã nu lucraþi, cu ce
staturã sã lucraþi, cu ce staturã sã nu lucraþi. Aduceþi-vã aminte
cã v-am învãþat cum sã fie Israel înaintea voastrã, ca sã
împliniþi lucru curat peste Israel. Faceþi carte din vorbirea mea
cu voi ºi staþi mereu cu ea deschisã, cã Domnul scrie în fiecare
zi în dreptul vostru toate câte împliniþi voi din cartea învãþãtu-
rii mele peste voi, pentru lucrul vostru cu Domnul ºi cu po-
porul Domnului. Amin, amin, amin.

Lucrul meu peste Israel iatã-l, Doamne. Binecuvin-
teazã ascultarea lui Israel, Doamne, cã eu i-am învãþat în nu-
mele Tãu pe toþi cei care m-au ascultat. Amin. 

– OOOO,Verginico, cei ce nu ascultã nu au iubire
între ei, ºi nici între Mine ºi ei, ºi aceºtia

gãsesc mereu cusur judecãþii Mele. Cei ce fac aºa n-au cunos-
cut ce este iubirea ºi nu învaþã ºi nu ascultã învãþãtura, cãci
sunt semeþi prin neascultare, dar Eu, Domnul, întãresc peste
Israel duhul ascultãrii, ºi fericit este cel ce va lua de la Mine. 

Israele, o, Israele, fã-þi veghe treazã ºi viaþã veºnicã din
ascultare de Dumnezeu, ºi iubire în mijlocul tãu, ºi între Mine
ºi tine. Poporul Meu, glasul trâmbiþei Mele îþi sunã deºtepta-
rea. Poporul Meu, învaþã sã împlineºti cuvântul Meu. 

Poporul Meu, învaþã, fiule, ºi fii poporul Meu. Amin,
amin, amin. 
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Duminica tuturor sfinþilor 

Frica de Dumnezeu este de douã feluri. Domnul este drept ºi Se
îndurã de cine voieºte. Puterea Domnului stã în cuvânt. 

MMMM ã pornesc pentru coborâre cu sfinþii. Amin. Mã
pornesc cu cei din cer pe pãmânt, la poporul

ales de cuvântul Meu din zilele acestea. 
O, de ce, oare, nu vãd oamenii în Scripturi despre

cuvântul Meu din vremea aceasta? Cautã, poporul Meu, în
Scripturile Mele ºi ale proorocilor Mei prin care Eu am grãit
peste oameni, cautã ca sã ºtii sã le spui oamenilor despre
proorocia cea mai dinaintea acestui cuvânt din vremea ta,
cãci s-a proorocit sã fie cuvântul din vremea aceasta. 

Mã pornesc din dreapta Tatãlui sã vin la tine, poporul
Meu cel din români, ºi am cu Mine sfinþii din cer, iar în
mijlocul lor am pe Verginica serbatã de sfinþi. Ea a fost plata
Mea pentru ei, pentru truda lor cea sfântã întru venirea Mea
cea de acum, cãci acum e plata sfinþeniei sfinþilor Mei. Plata
lor este coborârea lor din nou pe pãmânt, este viaþa lor cea
veºnicã în Mine, cãci cobor cu sfinþii pe pãmânt. Ochiul cel
duhovnicesc de pe pãmânt vede ºi cunoaºte pe Dumnezeu ºi
toatã lucrarea Sa cea din cer peste pãmânt. Mã pornesc spre
tine, poporul Meu. Amin. ªi M-am pornit. Amin. ªi sunt în
mijlocul tãu cu sfinþii Mei. Amin, amin, amin. 

O, cine M-a îndatorat cu ceva ca sã fiu dator sã-i dau
înapoi? Cine M-a înfruntat ºi a rãmas nevãtãmat? Eu sunt Cel
ce iubesc ºi iert, dar nu sunt dator întru acestea, cã scris este:
«Mã îndur de cine voiesc Eu». Mã iau dupã inima omului,
Mã iau dupã râvna lui de Dumnezeu, Mã iau dupã dorul lui
de Dumnezeu, Mã iau dupã viaþa lui cu Dumnezeu, dar nu
sunt dator, ci sunt drept ºi sunt iubitor ºi Mã îndur de cine
voiesc Eu, cãci sunt îndurãtor. 

Oamenii Mã vor în cer, nu Mã vor cu ei, cã ei vor sã
facã ce vor ei pe pãmânt. Toþi oamenii fac numai ce vor ei pe
pãmânt, ºi Eu sunt Îndurãtorul. O, frica de Dumnezeu este de
douã feluri la oameni. Una din acestea douã este frica aceea
care-l face pe om sã pãrãseascã pe ale lui ºi sã le trãiascã pe
ale Mele ºi sã se dea Mie împãrãþie fugind de orice înfãþiºare
a rãului, cãci rãul lucreazã în sinele omului ºi se face faptã
rea. Cealaltã fricã este frica de Dumnezeu care-l face pe om
sã fugã de Dumnezeu, cãci Dumnezeu descoperã pãcatele
omului ºi le adevereºte. Omul cu o astfel de fricã în el fuge
de adevãrul dumnezeiesc care nu lasã nimic tãinuit, fuge de
Dumnezeu arãtându-se necredincios, ca sã nu aibã cine sã-i
vãdeascã pe cele dinãuntru ale lui. Pentru cei ascultãtori de
Dumnezeu purtarea cea dinãuntru este ca cea din afarã, iar
pentru cei neascultãtori de Dumnezeu purtarea cea dinãuntru
este una, iar cea din afarã este alta, ºi sunt douã din pricina
neascultãrii, ºi sunt în multe feluri cei ce nu ascultã de
Dumnezeu. 

Poporul Meu, am venit cuvânt peste tine ca sã-i bucur
la masa Mea cu tine pe toþi sfinþii din cer. Biserica Mea a scris
pentru ea serbare pentru toþi sfinþii Mei în aceastã duminicã,
întâia dupã ce Eu M-am fãcut Duh Sfânt peste ucenicii Mei
care M-au mãrturisit înviat ºi înãlþat la Tatãl Meu, iar Vergi-
nica este sãrbãtoare pentru sfinþii Mei, de ºaptezeci ºi cinci de
ani. Acum trei sferturi de veac ea s-a fãcut om din om, iar
sfinþii Mei ºtiau de la Mine planul Meu cu ea, ºi au împo-
dobit-o cu darurile pe care ei le-au purtat de la Mine pe pã-
mânt. Sfinþii au sfinþit-o pe ea din partea Mea, iar ea s-a fãcut
sãrbãtoare pentru sfinþi. 

Verginico, e sãrbãtoarea ta între sfinþii Mei. Am cobo-
rât la poporul Meu cu sfinþii Mei, ºi cu tine în mijlocul sfin-

þilor Mei care te-au aºteptat sã te naºti, ºi apoi sã vii în cer.
Te-au aºteptat sfinþii sã fii; te-au aºteptat douã mii de ani, Ver-
ginico. Amin. 

– OO,Doamne Îndurãtorule, o, Doamne, de douã
mii de ani îndurarea Ta s-a fãcut trup între

oameni. De douã mii de ani sfinþii Te aºteaptã sã vii iar cu
trupul pe pãmânt, ca sã vinã ºi ei cu Tine, ºi de douã mii de
ani mã aºteaptã ºi pe mine, cãci eu sunt cea care Te-am adus,
Doamne Îndurãtorule. Eu sunt cea care Te-am adus dupã
douã mii de ani. Amin, amin, amin. De douã mii de ani aº-
teaptã cerul Tãu venirea mea între oameni, cã era scris în
prooroci despre glasul Tãu, despre cuvântul Tãu care va veni
sã dea fiecãruia dupã faptã, Doamne. Proorocul Isaia aºa a
grãit: «Auzi, auzi! Un vuiet, un glas! Auzi glasul Domnului,
Care vine cu rãsplata!». Amin. Glasul Tãu a trecut prin trupul
meu, a trecut prin glasul meu ºi s-a fãcut cuvânt peste pã-
mânt, Doamne. Eu am fost cetatea Ta ºi templul Tãu pentru
venirea Ta pe pãmânt dupã douã mii de ani de la învierea Ta,
Doamne, cã atunci Te-ai înãlþat la Tatãl pe nor, dar norul nu
Te-a luat dintre cei cu Duhul Sfânt în ei, ºi Te-a adus la ei
mereu, ºi ai fost mereu, Doamne. Ochiul cel duhovnicesc de
pe pãmânt vede ºi cunoaºte pe Dumnezeu ºi toatã lucrarea Sa
din cer pe pãmânt. 

Mã aºez din Tine cuvânt pentru sfinþii Tãi în cer ºi pe
pãmânt. Mã aºez hranã de viaþã veºnicã, Doamne, cãci sfinþii
Tãi sunt vii ºi veºnici, precum Tu eºti, cãci scris este: «Vor fi
asemenea Lui, cãci Îl vor vedea cum este». Cei asemenea Þie
Te vãd, Doamne. Cei ce Te vãd sunt asemenea Þie, Doamne,
dar bucuria cea mai mare este sã avem popor tare în întâmpi-
narea Ta, o, Doamne. Mã aºez cuvânt de povãþuire peste Isra-
el, ºi ne vom hrãni ºi noi, cei din cer, noi, cei ascunºi cu trupul
în cele ce nu se vãd, Doamne. Poporul cel de pe pãmânt este
în trup ºi trebuie mereu þinut în trezie, cã greu e pe pãmânt,
Doamne. 

O, popor al Domnului, greu e pe pãmânt! E greu pe
pãmânt sã fie omul unul, ºi înãuntru ºi în afara lui, dar pentru
cei ascultãtori nu e greu. Vin sã vã iau greul, vin sã vã învãþ
sã staþi mereu în ascultare de Dumnezeu, ca sã nu vã fie greu
pe pãmânt, fiilor. O, greu e sã fie omul adevãr. Omul e în
douã feluri. Sunt douã feluri de fricã de Dumnezeu. Când
Domnul îi spunea lui Israel cã Se va despãrþi de el pentru în-
vârtoºarea lui, Israel nu se pocãia, ba mai mult se depãrta de
Dumnezeu cu dragostea lui. Dar unii din Israel se întãreau
pentru Dumnezeu, iar cei ce nu ascultau se temeau sã mai rã-
mânã cu Domnul, ºi îºi alegeau o altã nãdejde în cele ce nu
erau nãdejde, cãci omul din pricina pãcatelor sale se teme ºi
se ascunde de Dumnezeu, Care pedepseºte pe pãcãtos. Omul
pãcãtos fuge de cel drept, fuge din pricina pãcatelor lui, cãci
cel drept, dacã este, face dreptate peste toate. 

E greu pe pãmânt, e greu de omul care este unul în
afara lui, ºi altul înãuntrul lui. Dar pe tine, popor al Domnu-
lui, te þine cerul treaz. Amin. Ce înseamnã cã te þine cerul
treaz? O, tu sã nu te mâhneºti când Domnul din cer îþi înve-
dereazã cele ce nu sunt plãcute Lui în tine. Nimeni nu pri-
meºte pe pãmânt povaþa cerului, dar tu s-o primeºti ºi s-o pui
la inimioarã, fiule ocrotit. Primeºte povaþa, Israele, ºi reparã
prin pãrere de rãu ºi prin pocãinþã toatã greºeala ta. Ce lucrare
are pãrerea de rãu ºi pocãinþa? Israel poate da rãspunsul la
întrebarea aceasta? Trebuie dat acest rãspuns, ca sã fie apoi
lucrat de cei ce nu ºtiu lucrarea pãrerii de rãu ºi a pocãinþei. 

Fiþi treji peste Israel, copii ai veghii, cã de veghe nu
poate nimeni fi pus decât dacã are daruri mai multe decât toþi
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ceilalþi în Israel, iar darurile lucreazã ºi se vãd lucrând peste
cei ce ascultã de Dumnezeu. Nimeni nu ascultã de cel ce la
rândul sãu nu ascultã. Cel ce ascultã de Dumnezeu se cunoaº-
te prin darurile pe care le poartã ºi le lucreazã peste cei ce
ascultã. Cei ce au daruri spre lucrare duhovniceascã în om,
aceia dau aceastã lucrare numai celor ce ascultã, cãci cei ce
nu ascultã nu iau învãþãturã, ºi se ascund în ei ºi nu ascultã, ºi
se cunosc numai cât te uiþi la ei. Cei ce nu ascultã tac, nu fac
nimic, nu zic nimic, nu dau nimic, ºi stau goi ºi nu au hainã
cei fãrã hainã. Haina e fãcutã din lucrare pentru Dumnezeu ºi
pentru cei lucrãtori cu Dumnezeu. Cel ce a intrat în sala de
nuntã fãrã hainã a tãcut când a fost întrebat de împãrat: «Prie-
tene, cum ai intrat aici fãrã veºmânt de nuntã? El însã a tã-
cut», ºi dacã a tãcut, n-a fost bine, cãci Împãratul a zis servi-
lor Sãi sã-l lege de mâini ºi de picioare ºi sã-l arunce în întu-
nericul cel din afarã. 

Poporul meu, ce-i foloseºte omului lucrarea mâinilor ºi
a picioarelor dacã este în întuneric? Lumina lucreazã luminã,
dar întunericul nu lucreazã lumina. Cel ce a tãcut a fost arun-
cat în întuneric, în nelucrare a fost aruncat, cãci i s-au legat
mâinile ºi picioarele, ºi aºa a fost aruncat în întunericul nelu-
crãrii. Mâinile ºi picioarele dacã nu sporesc în cele duhov-
niceºti ºi vii ºi veºnice, nu folosesc pe creºtin. Creºtinii care
se împãrtãºesc cu Trupul ºi Sângele lui Hristos dacã apoi nu
au rod în Hristos ºi din Hristos, la ce le foloseºte Domnul? Ce
rod are Domnul din unirea Lui cu aceºtia? În ei e Domnul ca
talantul cel îngropat ºi fãrã rod. În ei e în întuneric Domnul. 

Iatã, tainã vã spun vouã, fiilor hrãniþi de cer: Trupul ºi
Sângele Domnului, împãrtãºania cu Domnul dacã nu-ºi vede
rodul din creºtin, nu leagã pe creºtin cu Domnul, nu leagã pe
creºtin de creºtin. Credeþi voi, oare, cã vã leagã împãrtãºania
cu Domnul dacã nu lucraþi unii cu alþii rodul ei? Numai atâta
sã vã lege pe voi de Domnul ºi cu Domnul? Numai ea, ºi nu
ºi rodul ei între voi? Fiilor, nu vã mâhniþi de trezirea ce v-o
fac. 

O, fiilor, de ce aþi venit voi la Domnul? O, poporul
meu, de ce, oare, nu vrei sã-mi rãspunzi? Cel ce rãspunde se
scoalã spre viaþã, iar cel ce nu-mi rãspunde rãmâne ce este el.
O, popor care nu asculþi, care nu-þi place sã asculþi decât de
tine! O, fiule, de ce ai venit tu la Domnul? De ce ai venit în
aceastã lucrare? Tu însã taci ºi nu rãspunzi nimic. Cel ce-mi
rãspunde se scoalã spre viaþã. Cel ce nu-mi rãspunde rãmâne
ce este el. O, fiule plin de tine, o, fiule, de ce ai venit sã fii cu
Domnul? Ai venit sã te cerþi, sã te lupþi, sã te baþi, sã fii cu
cele vechi ai venit? De ce, oare, nu vrei sã-mi rãspunzi? Taci
ºi nu rãspunzi nimic. De ce, oare? De ce, oare? De ce, oare?
Þi-e fricã de Domnul? Fii atent, cã frica e de douã feluri. Una
din ele este lucrarea pãrerii de rãu ºi a pocãinþei, ºi alta este
fuga de Dumnezeu, ascunderea de Dumnezeu ºi de cei ce
vegheazã în Domnul. Tu însã taci, ºi nu spui nimic. 

Poporul meu, am pus peste tine fii unºi de Dumnezeu,
ºi am lângã ei o inimioarã care îndeamnã mereu spre lucrul
Domnului, spre viaþa Domnului în creºtin. O, fiilor unºi, am
lângã voi o copilã a mea care dã sã-l þinã treaz pe Israel, dar
nu ea va rãspunde înaintea Domnului pentru acest popor. Voi
veþi da acest rãspuns. Ea vã ajutã din Domnul, din cele ale
Domnului îndeamnã ºi dã, dar voi n-aþi dat poporului putere
sã ia de la mine ºi sã fie viu. Ea îºi pune mereu piedicã voii
Domnului, Care trece prin ea la voi. Ea îºi calcã mereu peste
cele bune din ea, cãci Domnul a lucrat-o bine pe ea, iar lucrul
Domnului e bun în cel ce se lasã lucrat de Domnul ºi nu de el
însuºi. Ea nu are cui sã dea pe cele bune din ea, cã poporul nu

ia. Ce vreau eu sã vã spun când zic cã n-aþi dat poporului
putere sã ia de la mine ºi sã fie viu? Nu vreau sã vã învinu-
iesc, cã voi nu trebuie sã fiþi învinuiþi, dar vreau sã vã întãresc
trezirea peste Israel. Poporul Domnului s-a învãþat sã ia pe
Domnul, ºi nu ºtie ce este puterea Domnului în creºtin. Daþi
întâi putere, cãci puterea este dragostea de Domnul, iar dra-
gostea lucreazã putere. Israel însã tace; tace fãrã putere. O,
unde este rodul Sfintelor în cel ce tace luând Sfintele? Fiilor
unºi, Israel tace, Israel nu rãspunde. Rãspundeþi voi Dom-
nului! Amin, amin, amin. 

O, fiilor unºi, treziþi pe Israel, treziþi pe cei treji, cãci
cei ce tac nu sunt treji. Treziþi pe cei ce înþeleg cele ce grãiesc
eu azi peste voi, iar pe cei ce n-au veºmânt de nuntã deose-
biþi-i, cãci au întuneric în ei, iar întunericul este din afarã, nu
dinãuntrul lui Israel, cãci Israel înseamnã poporul Domnului,
cel pus deoparte. E zi de învãþãturã sfântã. Eu nu mã ruºinez
de voi sã vã învãþ cele sfinte pentru creºtin. Nici voi sã nu vã
ruºinaþi sã-l învãþaþi pe Israel cel care ascultã, iar pe cel ce nu
ascultã nu-l mai învãþaþi. Pe cel ce n-a învãþat nici pânã acum
nu-l mai învãþaþi, cã vã slãbeºte, vã risipeºte ºi vã dovedeºte
nelucrãtori peste ei. Lucraþi cu cei ascultãtori, dar lucraþi,
fiilor unºi, lucraþi, cã vine Domnul sã vã cearã ce aþi lucrat.
Am pe copila cea pusã lângã voi. Ea lucreazã peste Israel,
lucreazã de mila Domnului, Care este neiubit, cãci creºtinul
se iubeºte pe sine ºi acum. Voi însã lucraþi ºi mai mult ca ea,
cã sunteþi unºi cu mirul puterii Domnului, fiilor unºi.

Fiilor unºi, puterea Domnului stã în cuvânt. Fiþi înþe-
lepþi faþã de acest cuvânt: puterea Domnului stã în cuvânt.
Amin, amin, amin. E zi de învãþãturã sfântã. Nu e bine sã fie
uitatã învãþãtura sfântã. Lucraþi dreptatea Domnului peste Is-
rael. E vreme de veghe, cã vine Domnul, fiilor. Lucraþi veghe
peste veghea poporului sfânt. Amin, amin, amin. 

Mã pornesc sã intru întru Tine, Doamne, ca sã fim în
cer, în cele ce nu se vãd, Doamne. L-am învãþat ºi azi pe Is-
rael. Ba ºi pe cei din grãdinã i-am învãþat, Doamne, cã Israel
e greoi la învãþat, iar cei din grãdinã îºi pierd curajul, ºi eu
i-am întãrit în veghe peste cei ascultãtori. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, oamenii Mã vor pe Mine în cer,
nu Mã vor cu ei, cã ei vor sã facã ce vor ei

pe pãmânt. Aceasta se mai simte ºi în Israel, Verginico.
Poporul Meu îi vrea pe cei din grãdina Mea în grãdina Mea,
nu între ei, cã mulþi din Israel vor sã facã ce vor ei în Israel. 

O, Verginico, frica de Dumnezeu este de douã feluri ºi
în Israel. Unii din Israel fug în Domnul ºi fac ca Domnul,
iar alþii se ascund de Domnul ca sã nu se vadã ce fac ei. O,
Verginico, îi vom întãri pe cei unºi în lucrul ce-l au de la Mine
dat. 

Fiilor unºi, v-am ales sã fiþi unºii Mei. Fiilor, ce este
ungerea? Ce face ungerea? Ce lucreazã Domnului cei unºi?
Ce fac ei între cer ºi pãmânt? Fiilor, rãspundeþi-Mi prin lucrul
celor unºi de Dumnezeu, ca sã aveþi platã de uns, cã Eu la
plata unºilor vã voi cãuta pentru platã. Fiilor unºi în grãdina
cuvântului Meu, treziþi pe Israel ºi învãþaþi-l cum sã se odih-
neascã întru Mine. Cei ce nu vã ascultã vã vor în grãdinã, iar
cei ce vã ascultã vã vor lângã ei. Întãriþi veghea ºi ascultarea
celor ce ascultã de Dumnezeu. Întãriþi dragostea de Dum-
nezeu în Israel. Amin, amin, amin. 

O, Verginico, de douã mii de ani aºteaptã sfinþii sã vin
iar pe pãmânt, ca sã vinã ºi ei cu Mine, ºi de douã mii de ani
te-au aºteptat ºi pe tine, cãci tu eºti cea care M-ai adus, Ver-
ginico, tu eºti cea care M-ai adus dupã douã mii de ani. Amin.
De douã mii de ani tot cerul aºteaptã venirea ta între oameni.
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Glasul Meu a venit pe pãmânt în vremea ta, Verginico. Tu ai
fost cetatea Mea, templul Meu, uºa Mea pentru venirea Mea
pe pãmânt dupã douã mii de ani. Tu ai fost tronul Meu, scau-
nul Meu de judecatã. Tu ai fost cuvântul Meu. Tu ai fost ve-
nirea lui Dumnezeu a doua oarã, calea venirii Fiului lui Dum-
nezeu, ca sã dea fiecãruia dupã cum este fapta sa. Toate ale
cuvântului Meu prin tine, se împlinesc. Amin, amin, amin.
Cuvântul Meu prin tine a fost cartea Mea de judecatã, iar fiii
tãi cei vii sunt cei prin care Eu Îmi împlinesc cele scrise în
cartea aceasta, cartea venirii Domnului dupã douã mii de ani.
Amin, amin, amin. 

1/14 iunie 1998

Duminica sfinþilor români 

ªcoala înþelepciunii dragostei. Ascultarea este proba iubirii. 

II ntrã cuvântul Meu în grãdina Mea de pe pãmânt.
Amin. 

O, Ierusalime, deschide-þi inima, deschide-o la cuvân-
tul Meu, cã vin cu fiii cei unºi în grãdinã, vin la tine sã te
curãþ ca pe o mlãdiþã care trebuie sã aducã roadã multã, cãci
vai de mlãdiþa care rãmâne necurãþatã, cã este în primejdie sã
fie lepãdatã din viþã, lepãdatã de Tatãl. Vin sã te îngrijesc, po-
porul Meu. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
stau cu tine la masã de cuvânt, cu tine ºi cu sfinþii Mei, po-
porul Meu. 

O, bunã este suferinþa, cã ea îl face frumos pe om. Este
câte un om care este plin de pace ºi de bucurie ºi de armonie
înãuntrul sãu ºi în afara sa când Domnul îi trimite câte o
suferinþã, când Tatãl îi curãþã ce are de curãþat de pe el. O, ºi
este iarãºi câte unul care este plin de tristeþe ºi de deznãdejde
când Tatãl Se apropie de el ca sã-l apropie la sânul Sãu de
Tatã prin suferinþa cea care-l spalã pe om de tot ce-l depãrtea-
zã de Dumnezeu. Nu tot omul care suferã Îl are pe Hristos pe
chipul sãu. Cel plin de Hristos are în suferinþã ºi dupã su-
ferinþã luminã în priviri, e mai luminos decât ceilalþi oameni,
cãci cel ce suferã o isprãveºte cu pãcatul ºi are semnul Fiului
Omului pe creºtetul sãu, crucea suferinþei, care conduce pe
om spre înviere ºi spre bucurie ºi spre biruinþã. 

Am venit la tine, poporul Meu, ºi te-am întrebat sã-Mi
spui ce lucrare are pãrerea de rãu ºi pocãinþa. Cine Mi-a rãs-
puns la întrebarea aceasta? Cine va rãspunde la întrebarea
Domnului? Acest rãspuns trebuie dat ca sã fie lucrat de cei ce
nu ºtiu lucrarea pãrerii de rãu ºi a pocãinþei. Cel ce ºtie sã lu-
creze aceastã lucrare, acela se bucurã în suferinþele ºi în
ispitele trimise de Tatãl, cãci apostolul Iacov a spus: «Bucurie
mare sã socotiþi feluritele ispite în care cãdeþi, ca sã fiþi de-
sãvârºiþi». Cine fuge de lucru spre desãvârºire, acela urãºte
suferinþa ºi nu stã la curãþat ca mlãdiþa cea fragedã pe care
Tatãl o curãþã ca sã aducã roadã apoi. 

O, Israele, o, popor hrãnit cu cerul, mare este înþelep-
ciunea dragostei, mare între lucrãrile înþelepciunii. Cel ce o
are pe aceasta are luminã pe faþã ºi pe suflet, ºi nu fuge de su-
ferinþã, nu fuge de curãþire, nu fuge de stãpânul sãu. Pãrerea
de rãu pentru cele ce sunt de curãþat ºi pocãinþa pentru ele îl
pãzeºte pe om de o altfel de suferinþã. Un aºa om aºteaptã
braþul stãpânului care sã-l cureþe ca pe mlãdiþa cea care rã-
mâne în viþã, ca mai multã roadã sã aducã. Înþelepciunea dra-
gostei este bucuria lângã Dumnezeu. Ea îl face pe om sã stea
în braþele Domnului ºi sã se lase în mâna Domnului, Care-l
duce spre biruinþã ºi spre bucuria învierii, cãci Eu aºa am spus
la ai Mei: «Întristarea voastrã se va preface în bucurie».

Întristarea cea pentru înþelepþire este darul dragostei de Dum-
nezeu. Vai de omul care are lipsã de darul acesta, cãci Scrip-
turile aºa spun: «Dacã nu am dragoste, nimic nu sunt». 

O, dacã te-aº întreba sã-Mi rãspunzi, poporul Meu, ce
este dragostea ºi ce face ea din creºtin, oare, ai vrea tu sã-Mi
rãspunzi? Oare, ai ºti sã-Mi rãspunzi? O, Israele, nu ºtiu fiii
tãi sã dea acest rãspuns, cã dacã ar ºti, ar avea priviri lumi-
noase, ca privirea omului care a suferit dupã Dumnezeu ºi
pentru Dumnezeu. Scriptura Duhului Sfânt spune cã dacã ar
avea omul toate darurile, ºi de ºi-ar da toatã averea la sãr-
mani, ºi de ºi-ar da chiar trupul sãu sã fie ars, dacã n-are dra-
goste, nu este nimic omul. Dar ce este dragostea dacã nu sunt
dragoste acestea toate? Omul ºtie cã acestea sunt dragostea,
dar iatã cã omul care are dragoste este acela care rabdã înde-
lung spre înþelepþire ca un fiu al Domnului, suferind ºi cre-
zând ºi nãdãjduind ºi rãbdând, cã aceasta este lucrarea omului
dragostei care trãieºte în veci. Proorociile ºi darurile ºi lim-
bile ºi ºtiinþa, toate vor înceta, dar dragostea este mare peste
toate, ºi rãmâne veºnicã, dimpreunã cu omul care o are. 

Omul care lucreazã cu inima sa pizmã ºi trufie ºi laudã
de sine ºi necuviinþã ºi mânie ºi gând rãu ºi iubire de sine,
acela nu are dragoste, cãci dragostea este cea care rabdã în
om cu bucurie spre înþelepþire. Cel înþelept care cade în felu-
rite ispite ºi încercãri, acela înþelege mâna Stãpânului Care-ªi
curãþã mlãdiþa Sa spre rodire. Iar cel posomorât în încercãri,
ba chiar ºi în neîncercãri, acela nu are dragoste în inimã ºi pe
faþã ºi în priviri. 

Poporul Meu, a sunat trâmbiþa Mea peste tine ºi þi-a
spus cã cei ce nu ascultã nu iau învãþãturã, ºi se ascund în ei
ºi nu ascultã, ºi se cunosc numai cât te uiþi la ei. Aceia nu au
ºcoala înþelepciunii dragostei; aceia sar în sus dacã umbli în
ei sã-i cureþi de neascultare ºi de iubire de sine sã-i cureþi. Cel
ce se iubeºte pe sine nu ia învãþãturã, nu trage cu învãþãtorul,
nu are umilinþã, ºi se cunoaºte cã nu are, numai cât te uiþi la
el. 

O, cât de mult aº voi sã te am la ºcoala înþelepciunii
dragostei, Israele, cã puþini din tine am la aceastã învãþãturã,
puþini de tot, poporul Meu. Eu te numesc poporul Meu ca sã
fii, dar aceasta trebuie sã voieºti tu, nu Eu. Aud, fiule, cã-Mi
spui mereu: „Ajutã-mã, Doamne!“. Cu ce sã te mai ajut Eu
pe tine, oare? Ce am avut ºi nu þi-am dat þie, poporul Meu?
Cu ce, oare, sã te mai ajut când Îmi ceri sã te ajut? Cel ce zice
aºa nu ia ajutorul Meu, ºi de aceea nu-l are ºi de aceea îl cere. 

O, Israele, sunt deznãdãjduiþi copiii Mei cei din grã-
dinã ºi nu mai ºtiu aceºtia ce sã mai facã peste tine. Eu le-am
spus cã nu ai putere fiindcã nu ai dragoste. Eu le-am spus cã
nu iei pe Domnul când Îl iei, cãci cei ce Îl iau, Îl au ºi Îl dau
ºi au de toate ºi dau tuturor fãrã de vreme. 

O, poporul Meu, slãbeºte cãlãuza ta în faþa ta. Cãlãuza
te pune la probã în toate felurile ca sã dovedeascã pe cele
dinãuntru ale tale, dar tu te ascunzi de Duhul Sfânt. Cãlãuza îþi
spune cine eºti ºi ce ai în tine, ºi dacã spui cã nu, te face sã
scoþi la ivealã cele ce ai în tine, ºi tu chinui cãlãuza ta, poporul
Meu. Nu mai este duh calm în cãlãuza ta, Israele. O, dacã tu
numai deznãdejde îi aduci, numai dezvinovãþirea ta i-o dai! O,
tu n-ai atenþie la mers, tu n-ai bãrbãþie, poporul Meu, ºi nici nu
eºti în stare sã te umileºti ºi sã te pleci spre înþelepþire, cã eºti
mândru, fiule, ºi nu te pleci. Mândria ta nu te lasã sã ºtii cã nu
eºti în stare, dar nimeni nu ajunge în stare de ceva bun pentru
cer decât dacã ia ca sã înveþe, ºi sã aibã apoi. O, e pãcat, de
lucrarea ta cea plinã de greºale, e pãcat sã sufere cãlãuza ta,
Israele. E pãcat s-o chinuieºti ºi s-o slãbeºti. E pãcat sã stai în
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împrãºtiere. E pãcat sã zici cã ai iubire ºi apoi sã nu ai. E
pãcat, Israele. O, fiule slab, e pãcat sã te crezi cã eºti în stare
ºi sã nu fii. Dacã cei de lângã tine nu au folos duhovnicesc în
urma ta, e pãcat sã te crezi în stare cã poþi. Cel ce poate a
învãþat sã poatã, ºi apoi a putut, dar cel ce n-a stat la învãþat ºi
la curãþat, ce sã poatã unul ca acela? Acela nu ºtie sã vinã la
Domnul ºi n-a învãþat drumul venirii. O, cel ce nu iubeºte
suferinþa, acela fuge de ea ºi nu învaþã drumul spre Dumnezeu.
Dar Eu vin sã-i învãþ înþelepciunea dragostei pe cei ce ascultã,
pe cei ce stau pe drumul Meu trãind întru Mine. 

Israele, Israele, cine este cel ce trãieºte întru Mine?
Cine, fiule Israele? Cel ce este fiu al Meu trãieºte întru Mine
ºi Mã primeºte spre înþelepþire ºi Mã cunoaºte când vin la el
cu înþelepciunea dragostei. Cel ce se crede mai desãvârºit de-
cât altul sau decât alþii, acela nu este fiul lui Dumnezeu, dar
cel ce dovedeºte cã are pe Dumnezeu în el, acela este fiul
Domnului ºi aduce Domnului rod din rod. Israele, Israele, ce
este rodul întru Hristos? Aratã-Mi rodul tãu, fiule, ºi spune-Mi
care este. Israele, nu fi fãþarnic cã Mã ai ºi cã Mã iei, cãci cine
Mã are Mã dã ºi se dã întru lucrare duhovniceascã. 

Fiilor din grãdina cuvântului Meu, am zis vouã cã n-aþi
dat poporului putere sã ia de la Mine ºi sã fie viu. Puterea
înseamnã cuvântul Meu din voi, dar puterea dacã nu-ºi gãseº-
te loc în ascultarea creºtinului, slãbeºte puterea cuvântului.
Daþi celor ce ascultã, daþi cuvântul dragostei de Dumnezeu.
Învãþaþi pe cei ce ascultã în Israel, învãþaþi-i ºi deprindeþi-i cu
dragostea de Dumnezeu, iar pe cei ce nu ascultã nu-i mai
învãþaþi. 

O, dar nu ºtie Israel ce înseamnã sã asculte. Ascultarea
înseamnã sã nu uiþi ce ai de fãcut, fiule. Ascultarea înseamnã
sã-L iubeºti pe Dumnezeu ºi sã se vadã cã-L iubeºti, ºi aºa
sã-l iubeºti pe aproapele. Sã se vadã cã-L asculþi pe Dumne-
zeu, ºi aºa sã-l iubeºti pe aproapele. O, tu zici în sinea ta cã
asculþi ºi cã iubeºti pe Dumnezeu. Dar de ce slãbeºte în faþa
ta cãlãuza ta? Cel curat ºi ascultãtor îl întãreºte pe cel cu stra-
ja, pe cel ce învaþã pe fiii Domnului; îl întãreºte, nu-l slãbeºte. 

Fiilor, fiilor, mãi fiilor, luaþi în voi umilinþa, cã fãrã ea
veþi pãºi în gol ºi de acum înainte. Lãsaþi cãlãuza sã se uite la
voi, lãsaþi-o sã vã vadã, lãsaþi-o sã vã spunã ce este cu voi,
lãsaþi-o ºi nu tãgãduiþi, cãci duhul tãgãduirii Mã face sã slã-
besc ºi Eu între voi, darã cei din trup care sunt între voi cu
Duhul Meu Cel sfânt în ei! Lãsaþi pe Duhul Sfânt sã vadã ºi
sã grãiascã ºi sã înfãptuiascã în voi. Nu vorbiþi cu Duhul
Sfânt ca ºi cu omul. Nu lua de la om, Israele. Ia de la Duhul
Sfânt prin cãlãuzã dacã vrei de la Duhul Sfânt, iar dacã vrei
de la om, îþi pierzi vremea ca ºi pânã acum. Fii atent cã Duhul
Sfânt nu este pãmântesc ca sã vorbeºti în numele Duhului
Sfânt cele pãmânteºti din tine. Fii atent, Israele, fii atent!
Amin, amin, amin. 

Fiilor din grãdinã, cercetaþi ce este în Israel; cercetaþi
ce se lucreazã ºi de cine se lucreazã, ºi lãsaþi la cârmã în cetãþi
numai o cârmã, cãci cetatea cu mulþi cârmuitori se prãbuºeº-
te. Una este lucrãtorul, ºi alta este cârmuitorul care-þi spune
ce sã faci, Israele, dar nu mai ispiti cârmuitorul, cã dacã faci
aºa, þie nu-þi mai dau prin el. Dacã vrei sã iei de la Mine, ia
de la Mine prin om, nu lua de la om. Nu fi fãþarnic, fiule slab
în cele bune, dar iscusit în cele ale fãþãrniciei. Dacã tu te
ascunzi sã nu te vadã omul cu cele ce faci tu, cu cele ce ai tu
în tine, du-te de la Mine, fiule care trãieºti aºa lângã aceastã
lucrare de Duh Sfânt. Israele, Israele, fã-te Israel, Israele. În-
vaþã de la Mine ce înseamnã poporul Israel înaintea Mea, ºi
nu sta fãrã aceastã hainã la aceastã masã de praznic a venirii

Mele a doua oarã pe pãmânt. Cel ce tace nu este de la aceastã
masã ºi intrã pe furiº ºi fãrã hainã. 

Fiilor din grãdina cuvântului Meu, strângeþi cele sfinte,
ºi pãstraþi-le pentru cei adevãraþi cu inima ºi cu duhul ºi cu
credinþa ºi cu fapta ºi cu dragostea lor de Dumnezeu. Eu nu
am putere în cei uºuratici care nici pânã acum n-au învãþat ce
este Dumnezeu în omul cel unit cu Dumnezeu. 

Iar voi, pãstori ai Domnului, cercetaþi povara cea din
spatele mãgãruºilor, ºi nu lãsaþi trupuri goale în spinarea celor
cu spinare, cã e pãcat, tatã. Poporul Meu de azi trebuie sã fie
adevãrat poporul Israel. Amin. Am coborât în cartea lui Ver-
ginica, dar ea a fost martorul Meu din cer pentru cele ce Eu
am adus azi pentru Israel. 

O, Verginico, am coborât pe calea cãrþii tale, cãci am
învãþat îndeosebi pe Israel cel care ascultã. O, Verginico, e
grea povara celor ce au de purtat pe Israel spre cer. 

– OO,e grea, Doamne, cã Israel se lasã povarã.
Israel vrea sã-i fie lui dulce ºi bine cu Tine,

nu vrea sã-Þi fie Þie dulce cu el. Trebuie sã vedem cine este
Israel în Israel, ºi cine nu este Israel în Israel. Trebuie sã ve-
dem, Doamne, ºi vom vedea, cãci ochiul cel ceresc este atoa-
tevãzãtorul. Amin. 

O, Israele care eºti Israel, israeleºte-te desãvârºit, cã
Domnul Dumnezeul tãu este desãvârºit. O, Israele care nu
eºti Israel în Israel, înþelepþeºte-te cu cele de la Dumnezeu
dacã vrei sã gãseºti taina lui Dumnezeu în tine, cãci Israel
este poporul Domnului, ºi este taina lui Dumnezeu, ºi este
semn peste pãmânt. 

Fiilor, fiilor ascultãtori în Israel, fiþi semn spre cer unii
pentru alþii ºi uitaþi-vã la cel de la cârmã ca sã înþelegeþi ºi sã
fiþi semn. Cei înþelepþi se înþeleg ºi lucreazã aceeaºi lucrare ºi
sunt toþi una în Hristos. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginica Mea, ce tainã mare ai învãþat tu
acum pe Israel! Cei înþelepþi se înþeleg ºi

lucreazã toþi aceeaºi lucrare ºi sunt toþi una în Hristos. Cei
înþelepþi au acelaºi cuvânt toþi, ºi se cunosc cã au. Amin. 

Israele, o, Israele, cuvântul Meu este înþelepciune ºi
este pentru cei înþelepþi. Cei înþelepþi învaþã de la Mine, iar
cei ce nu învaþã de la Mine nu sunt înþelepþi, ºi se cunosc cã
nu sunt. O, Israele, învaþã, fiule. Începe-þi mereu învãþãtura
cu înþelepciunea dragostei, cã pânã nu ºtie omul ce este
dragostea, nu o poate avea pe ea. Ea trebuie ºtiutã pe dinafarã,
pe de rost, cã altfel ea nu se trãieºte. Israele, aºeazã-te mereu
în înþelepciunea dragostei, ca sã fii poporul Meu cel adevãrat.
Amin, amin, amin. 

8/21 iunie 1998

Duminica a treia dupã Rusalii 

Domnul strigã la om ca în vremea lui Noe. Poporul Domnului
este ziua venirii Lui. Lumina din om este Domnul. 

EE u sunt Cel ce sunt. Amin. Deschideþi porþile din-
tre cer ºi pãmânt, fiilor de la porþi, cãci vin cu-

vânt peste pãmânt, ca sã întãresc credinþa în Dumnezeu.
Amin, amin, amin. 

O, grãdiniþã a cuvântului Meu! Mi-am fãcut în mijlocul
tãu poartã între cer ºi pãmânt, ºi Eu intru în tine ºi trec spre
fiii oamenilor, ca sã ridic dintre ei fii ai lui Dumnezeu. Amin.

Când eram cu trupul pe pãmânt, am zis ucenicilor Mei
cã venirea Mea a doua oarã va fi ca în vremea lui Noe. Pe
atunci Eu veneam cuvânt peste Noe ºi îi spuneam ce sã facã
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ºi cum sã trãiascã pentru mântuirea lui ºi a casei lui, ºi i-am
spus sã-ºi facã barcã de salvare, cã voi veni sã pierd de pe
pãmânt pe omul cel fãrã Dumnezeu. Noe a crezut cuvântul
Meu ºi Mi-a deschis sã vin mereu la el, ºi Eu veneam ºi îl în-
vãþam toate ale mântuirii lui, dar oamenii din vremea lui n-au
voit sã creadã, ºi ºi-au vãzut de însurat ºi de mãritat ºi de
mâncare ºi de bãuturã, ºi n-au crezut cã voi veni sã dau fiecã-
ruia dupã faptã, ºi nu ºi-au ales scãparea care venise din cer
peste pãmânt ca sã-l scape pe cel credincios de la pieirea ce
aveam s-o aduc peste cei necredincioºi. Mare ºi sfânt a fost
cuvântul Meu peste Noe, iar Noe credea ºi împlinea, ºi nimic
nu mai lucra pe pãmânt decât scãparea sa ºi mântuirea sa ºi a
casei lui. ªi dacã numai el ºi casa lui au crezut, numai el ºi ai
lui au fost salvaþi de la pieire. 

Fiilor din grãdina cuvântului Meu, deschideþi porþile
dintre cer ºi pãmânt, cã Eu vin ca în vremea lui Noe, ca sã
întãresc credinþa pe pãmânt, credinþa în Dumnezeu. Amin,
amin, amin. Ca în vremea lui Noe grãiesc peste pãmânt peste
cei credincioºi, cãci cei necredincioºi, urechi au ºi nu aud;
ochi au ºi nu vãd; minte au ºi nu înþeleg; Scripturile Mele au
ºi nu le pricep cei necredincioºi, dar Eu strig din cer peste
pãmânt ca în vremea lui Noe. 

O, fii ai oamenilor, deschideþi porþile sã intre Dumne-
zeu în inimile voastre, în cugetele voastre, în sufletele voastre
ºi în trupurile voastre, ca sã credeþi în cuvântul Meu cel nou
ºi sã scãpaþi de mânia care vine peste pãmânt din pricina celor
necredincioºi. O, fii ai oamenilor, cãutaþi dupã fiii lui Dum-
nezeu ºi învãþaþi de la ei credinþa în cuvântul lui Dumnezeu.
O, fii ai oamenilor, pe vremea lui Noe când Eu strigam din
cer peste pãmânt ºi le spuneam la oameni cã vin sã-i pierd pe
cei necredincioºi, oamenii nu credeau ce spuneam Eu, cãci
aveau plãcerile lor ºi Îmi atrãgeau cu ele pe fiii cei credin-
cioºi, ºi stricau credinþa celor credincioºi. Fiii lui Dumnezeu
din vremea lui Noe erau atraºi de fiicele oamenilor, iar fiicele
lui Dumnezeu erau atrase de fiii oamenilor, ºi s-a stricat se-
minþia celor credincioºi, ºi aceasta a adus potopul peste pã-
mânt. În vremea aceasta Eu vin iar cuvânt peste pãmânt; vin
iar, cãci aºa am promis ucenicilor Mei: «Mã duc sã-Mi iau
loc în dreapta Tatãlui, ºi vin la voi, ca sã vã iau cu Mine, ca
acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi». 

O, fii ai oamenilor, lãsaþi-vã atraºi de fiii lui Dumnezeu
ºi faceþi-vã neamul lui Dumnezeu, cãci neamul lui Dumnezeu
va avea mântuire ºi scãpare în ziua când Eu, Domnul, voi
veni, ºi din pricina venirii Mele «cerurile vor lua foc ºi se vor
nimici, ºi stihiile aprinse se vor desface, iar pãmântul ºi lu-
crurile de pe el vor arde cu totul», precum scrie în Scripturi.
O, fii ai oamenilor, am lãsat peste cei credincioºi fãgãduinþa
cã le voi da ceruri noi ºi pãmânt nou, ºi pe cei drepþi locuitori
pe pãmânt nou. M-am fãcut izvor de cer nou ºi de pãmânt
nou peste toþi cei care vor crede în Dumnezeu împlinind în
trupul ºi în duhul lor voia lui Dumnezeu. O, fii ai oamenilor,
lãsaþi-vã atraºi de fiii lui Dumnezeu, ca sã vã naºteþi din
Dumnezeu, din cuvântul care coboarã din cer pe pãmânt ca sã
cheme pe fiii oamenilor la faptele credinþei, cã pe vremea lui
Noe s-au lãsat fiii lui Dumnezeu atraºi de fiii oamenilor, iar
Eu am vãzut din cer ºi M-am mâniat, cãci în afarã de Noe,
n-a mai fost om sã nu Mã pãrãseascã. 

O, fii ai oamenilor, cei ce vã pãstoresc pe voi n-au grijã
de credinþa voastrã, cãci credinþa în Dumnezeu înseamnã
viaþã în Dumnezeu, ºi n-au grijã de voi cei ce vã pãstoresc pe
voi, o, fii ai oamenilor. Vin Eu sã pãstoresc pe cel ce nu vo-
ieºte sã piarã. Vin sã scol lumea din somnul necredinþei, iar

cel ce aude, sã vinã dupã Mine. Eu sunt cu cei credincioºi.
Amin. Cel ce aude glasul Meu, sã vinã sã creadã ºi sã înveþe
credinþa în Dumnezeu, cãci curând, curând cerurile vor trece
cu trosnet, iar pãmântul ºi lucrurile de pe el vor arde cu totul
din pricina zilei venirii Mele, dupã cum este scris în Scripturi
despre venirea Mea. 

Iatã, Eu vin, ºi nimeni nu se îndurã sã vinã dupã Mine.
Iatã, Eu vin, ºi nu poate omul sã vinã sã-Mi urmeze, cã are
multe de fãcut omul, ºi nu le mai poate lãsa pe ale lui ºi ca sã
le ia pe ale Mele. Iatã, Eu vin, ºi omul zãboveºte, ºi omul este
legat de mâini ºi de picioare, ºi este în întuneric tot omul de
pe pãmânt. Cel ce nu poate sã vinã dupã Mine ºi sã-Mi
urmeze, acela nu poate din pricina întunericului, ºi este îm-
piedicat sã vinã, cãci Eu aºa am spus la ucenicii Mei: «Dacã
umblã cineva ziua, nu se împiedicã, pentru cã vede lumina
acestei lumi, iar dacã umblã cineva noaptea, se împiedicã,
pentru cã lumina nu este în el». Lumina din om e Domnul.
Dacã Eu, Domnul, nu sunt în om, omul are noapte în el ºi se
împiedicã în noaptea din el ºi în faptele nopþii din el. O, fii ai
oamenilor, Eu sunt Lumina lumii. Dacã umblã cineva ziua,
nu se împiedicã, pentru cã vede Lumina acestei lumi. Amin,
amin, amin. 

Iar voi, fiilor de la iesle, sã staþi mereu cu porþile dintre
cer ºi pãmânt deschise, cã vin sã strig la fiii oamenilor sã
umble dupã Lumina acestei lumi lepãdând faptele întuneri-
cului care n-au nimic din Dumnezeu. Vin sã le spun fiilor oa-
menilor cã vin ca în vremea lui Noe când nimeni nu se aº-
teaptã sã vin. Fiþi tari ºi cu credinþã mare în mijlocul fiilor oa-
menilor, cãci puterea vieþii Mele este tare în cei ce cred în
Mine împlinind tot cuvântul Meu. Fiii oamenilor umblã
noaptea ºi se împiedicã, pentru cã lumina nu este în ei. Dar
voi fiþi ziua Mea, fiþi ziua venirii Mele, fiþi fii ai zilei ºi um-
blaþi ziua, fãrã piedici, cã lumina este în voi. V-am dat nume
mare înaintea venirii Mele, ºi sunteþi fiii întâmpinãrii Dom-
nului, ºi sunteþi ziua venirii Mele, ºi din pricina venirii acestei
zile peste pãmânt, cerul ºi pãmântul se zdruncinã ºi se desfac,
cãci oamenii se tem de ziua venirii Mele, se tem cã li se vã-
desc în luminã faptele întunericului din ei. Dar Eu vin, iar voi
sunteþi ziua venirii Mele, iar Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt ºi toþi
sfinþii ºi toþi îngerii aºteaptã de ºapte mii de ani aceastã zi. 

O, poporul Meu cel credincios, tu eºti ziua venirii Mele
a doua oarã din cer pe pãmânt, cã aºa þi-am proorocit ºi þi-am
spus: «Te voi numi mai presus de ziua învierii Mele ºi te voi
iubi, poporul Meu cel credincios». Nimeni nu se aºteaptã pe
pãmânt sã fii tu ziua venirii Mele; nimeni, poporul Meu. Dar
Eu, Domnul, ºi cu tot cerul de sus ºi de jos, am aºteptat aceas-
tã zi sã vinã în mijlocul fiilor oamenilor, ºi sã se înveþe oa-
menii cu ziua venirii Mele, ºi sã vadã fiii oamenilor Lumina
acestei lumi ºi sã umble întru luminã, cã Eu vin ca în vremea
lui Noe când nimeni nu se aºteaptã sã vin. Amin, amin, amin.

15/28 iunie 1998

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Fãrã rodul pocãinþei mãrturisirea pãcatelor nu aduce ºi iertarea
lor. Maica Domnului îi strigã pe oameni la izvorul cuvântului 

Fiului ei în þara românã. 

EE u sunt Cel ce M-am suit la ceruri ºi stau de-a
dreapta Tatãlui, cãci sunt Fiul Tatãlui. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, acesta
este semnul venirii Mele cu slavã, cãci sfinþii învierii Mele au
zis aºa: „Domnul iarãºi va sã vinã cu slavã, sã judece viii ºi
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morþii, a Cãrui împãrãþie nu va avea sfârºit“. Amin, amin,
amin. 

Deschideþi Domnului, fiilor din grãdinã. Eu vin la voi
cu sfinþii Mei în sãrbãtoare, cã la voi am aºezat la loc pe cele
strãmutate de la locul lor. Deschideþi, fiilor, ºi staþi înaintea
Mea, cã am sãrbãtoare de cuvânt peste pãmânt. Am sfinþii cu
Mine în coborâre, cã ei aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa
veacului ce va sã vinã dupã aceastã înviere. Sobor de apostoli
ºi de sfinþi din cer vin cu Mine la voi, cãci ei aºteaptã de douã
mii de ani iertarea pãcatelor celor credincioºi prin biserica
Mea cea de pe pãmânt, unitã cu cea din cer, ºi fericiþi sunt cei
ce-ºi mãrturisesc pãcatele pentru iertarea lor. Amin. Vin cu-
vânt de învãþãturã pentru cei ce cred în venirea Mea, cã iatã,
iarãºi vin; vin ºi judec viii ºi morþii, ºi împãrãþia Mea e fãrã
de sfârºit. 

Fiilor, nu toþi cei ce-ºi mãrturisesc pãcatele, dintre cei
ce se mãrturisesc, nu toþi primesc iertarea pãcatelor. Ioan, bo-
tezãtorul Meu, a spus la unii care veneau sã se boteze de el:
«Pui de vipere, cine v-a arãtat sã fugiþi de mânia ce va sã fie?
Faceþi, dar, roade vrednice de pocãinþã ºi nu începeþi a zice
în voi înºivã: „Avem tatã pe Avraam“, cãci vã spun cã Dum-
nezeu poate din pietrele acestea sã ridice fii ai lui Avraam.
Acum securea stã la rãdãcinã, ºi orice pom care nu face
roadã bunã se taie ºi se aruncã în foc. Eu unul vã botez cu
apã spre pocãinþã, dar Cel ce vine dupã mine este mai puter-
nic decât mine. Lui nu sunt vrednic sã-I duc încãlþãmintea.
Acesta vã va boteza cu Duh Sfânt ºi cu foc, ºi are lopata în
mânã ºi Îºi curãþã aria ºi adunã grâul în hambar, iar pleava,
în foc nestins». Fiilor, iatã, nu toþi cei ce-ºi mãrturisesc
pãcatele se ºi curãþã de ele. E grea durerea care se urcã de pe
pãmânt la cer, cãci cei ce-ºi mãrturisesc pãcatele, nu toþi sca-
pã de ele. Ei fug, într-adevãr, de mânia ce va sã fie, dar roa-
dele pocãinþei nu ºtiu sã le rodeascã în ei. 

Fiilor, am venit la voi cu sfinþii din cer, iar într-o parte
ºi în alta am pe botezãtorul Meu ºi pe mama Mea Fecioarã.
Ei aºteaptã de douã mii de ani mãrturisirea iertãrii pãcatelor
oamenilor prin pocãinþa oamenilor ºi prin biserica Mea cea
vie. O, oamenii trebuie sã facã roade vrednice de pocãinþã ºi
nu ºtiu oamenii cum. Cine mai lucreazã pe pãmânt ca Ioan, ca
sã spunã la cei ce fug de mânia ce va sã fie: «Faceþi roade
vrednice de pocãinþã!»? Iatã, vin Eu ºi hrãnesc pe oameni cu
Duh Sfânt, ca sã-i învãþ sã facã roade vrednice de pocãinþã.
Sã ia oamenii învãþãtura Mea ºi sã înveþe pocãinþa spre ierta-
rea pãcatelor, cã fericiþi sunt cei ce-ºi mãrturisesc pãcatele
spre iertarea lor. Amin. Roada vrednicã de pocãinþã este ier-
tarea pãcatelor, iar iertarea pãcatelor este pentru cei ce nu mai
fac pãcate ºi se îmbracã dupã pocãinþã în nestricãciune, în ne-
pãcãtuire ºi în sfinþenie veºnicã. Unde mai e pe pãmânt pocã-
inþã ºi roade de pocãinþã, ca sã le iau Eu ºi sã le pun în ham-
barul Meu, iar pãcatul sã-l arunc în foc? Cine mai ºtie azi ce
este pocãinþa, ce este cu adevãrat pocãinþa? Oameni mulþi se
fac vinovaþi faþã de Trupul ºi Sângele Meu, cã oamenii nu fac
roade vrednice de pocãinþã dupã ce Mã iau pe Mine în ei din
mâna celor ce Mã dau lor. Oamenii aºa ºtiu sã fugã de mânia
ce va sã fie; fug luându-Mã pe Mine de la cei ce Mã dau lor,
dar roade de pocãinþã nu ºtiu sã facã ºi sã trãiascã prin ele îna-
intea Mea. Oamenii se tânguiesc mereu, zi ºi noapte se tângu-
iesc în voile lor pe care ºi le dezvinovãþesc în fel ºi chip, ca
sã-Mi fie Mie milã de ei, dar dreptatea Mea nu încape în ei ca
sã Mã rãcoresc ºi Eu, nu numai ei. Nu pot sã-i cer omului
iubire adevãratã, cã omul nu-Mi dã. El are multe de fãcut, el
are multe necazuri ºi este necãjit, ºi Mie trebuie sã-Mi fie
milã de el, dar roade vrednice de pocãinþã nu se lipesc de el. 

Fiilor, fiilor, nu ºtiu oamenii ce este pocãinþa ºi iertarea
pãcatelor. Iertarea pãcatelor vine prin pocãinþã, nu pocãinþa
vine prin iertarea pãcatelor. Omul pocãinþei leapãdã de la el
pãcatul ºi se face sfânt prin pocãinþã, ºi apoi se face fiu al
Domnului ºi stã unit cu Domnul prin roadele pocãinþei. Fiilor,
nu ºtiu oamenii sã vinã dupã Mine, cã mulþi vin, ºi nu ºtiu sã
vinã. Eu la voi Mã las cu învãþãturã întreagã, ºi lumea cu greu
Îl iubeºte pe Dumnezeu. Lumea fuge spre cele uºoare când dã
sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie, cã lumea nu ºtie sã vinã
dupã Mine. O, unde sã Mã mai las Eu cu toatã învãþãtura Mea
ca sã-i dau omului calea cea întreagã spre Mine ºi sã înveþe
omul ce este pocãinþa ºi iertarea pãcatelor? O, fiilor, nu încap
pe nicãieri ca ºi la voi, cã toþi oamenii vor sã vinã dupã Mine
ca sã le fie bine, dar viaþa Mea în om e umilinþã ºi pocãinþã ºi
suferinþã prin iubire, cãci bucuria suferinþei în Hristos este
roadã a pocãinþei. O, oamenii vor sã le fie bine cu Dumnezeu,
bine cum ºtiu ei binele, ºi de aceea Mã plâng cã n-am cui sã-i
dau calea Mea cea întreagã ca sã vinã pe ea dupã Mine. Acolo
unde Eu cer omului roade vrednice de pocãinþã, acolo nu se
strâng oamenii cu multul, dar unde poate omul sã rãmânã
cum este el, acolo se duc oamenii, ºi se duc cu multul de
oameni. 

Ioan, botezãtorul Meu, strigã de lângã Mine, strigã
Ioan, din Mine strigã ºi spune ºi azi ca ºi atunci: «Pui de vi-
pere, cine v-a arãtat sã fugiþi de mânia ce va sã fie? Faceþi
roade vrednice de pocãinþã ºi sfinþiþi-vã ºi fiþi sfinþi, cãci Cel
ce vine este Hristos, Care boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc,
ca sã-ªi cureþe aria ºi sã vinã sã judece viii ºi morþii, cãci
sfinþii cerului aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa veacului ce
va sã fie dupã aceastã înviere». Amin. 

Fiilor, Ioan, botezãtorul Meu, ºi mama Mea Fecioarã
vin în sãrbãtoare de cuvânt peste pãmânt, ca sã înveþe pe oa-
meni sã facã roade de pocãinþã, iar voi luaþi ºi daþi oamenilor
calea cea neºtirbitã pe care omul poate sã vinã dupã Mine.
Amin, amin, amin. 

Iatã glasul lui Ioan: 

– CC uvântul meu, Doamne, strigã ca ºi atunci
în calea venirii Tale. Îi strig pe oameni, îi

strig cu grabã, cã venirea Ta vine, ºi oamenii, ca ºi atunci,
n-au vreme sã creadã.

O, fii ai oamenilor, gãtiþi calea Celui ce strãbate pustia,
cã Domnul este numele Lui. Este scris în Scripturi cã «Dom-
nul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multã». Iatã
glasul Sãu, glas cu putere peste Israel, cãci mãreþia Lui ºi pu-
terea Lui e în nori ºi e între sfinþii Lui, ºi El Însuºi va da, ºi
dã putere ºi întãrire poporului Sãu. Însemnatu-S-a Domnul
peste voi cu cuvântul Sãu, o, fii ai oamenilor. Gustaþi ºi vedeþi
cã bun este cuvântul Sãu, ºi cei ce se tem de El n-au lipsã de
cuvântul Sãu. Veniþi ºi ascultaþi ºi învãþaþi frica Domnului,
cãci cei ce fac rãul vor pieri. Vindecaþi-vã de rãu ºi pocãiþi-vã,
ca sã nu pieriþi, cã Domnul a aºezat scaunele la judecatã, ºi
tronul Lui e în mijlocul vostru. 

O, fii ai oamenilor, iubiþi dreptatea, cã zilele sunt grele,
ºi om pe om se dã la moarte ºi orice om zice cã este viu.
Faceþi, dar, roade vrednice de pocãinþã, cã iatã, Domnul dã
cuvântul celor ce vestesc cu putere multã, aºa cum vesteam
eu pe Domnul botezând mulþimile cu botezul pocãinþei. Vine
Domnul cu sfinþii Sãi pe pãmânt, vine sã ia moartea de pe pã-
mânt, iar cei ce nu fac roade vrednice de pocãinþã vor fi în
mari dureri în zilele ce vin, cã e greu pãcatul pe pãmânt. Dia-
volul þipã ca un leu, sã înghitã tot ce mai este viu. Pocãiþi-vã!
Pocãiþi-vã ºi nu mai pãcãtuiþi, cã toþi pãcãtoºii vor pieri, iar
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cei drepþi vor rãmâne ºi vor moºteni pãmântul, cã scris este:
«Nu toþi vor muri, ºi va fi un popor viu, ca sã întâmpine veni-
rea Domnului». Amin. Cel viu iubeºte cãile Domnului ºi este
cale pentru cei ce se pocãiesc, cale spre Dumnezeu. 

O, fii ai oamenilor, faceþi-vã din pietre fii, ºi nu mai fiþi
piatrã, cã ºi piatra se despicã la cuvântul lui Dumnezeu.
Faceþi-vã ochi ºi urechi ºi vegheaþi întru pocãinþã, cãci cel ce
se pocãieºte o isprãveºte cu pãcatul ºi lucreazã dreptatea
Domnului. Fiþi ochi ºi urechi la cuvântul lui Dumnezeu ºi
trãiþi din el ºi sfinþiþi-vã cum vã învaþã el, cã asta înseamnã
roade vrednice de pocãinþã, iar cel ce nu iubeºte pocãinþa fuge
de adevãr ºi îi zice minciunã adevãrului. 

O, fii ai oamenilor, pocãiþi-vã de faptele voastre rele,
ca sã nu vã prindã sub ea mânia Domnului, cã potrivnicul lui
Dumnezeu s-a îmbrãcat în hainã de sfânt ºi dã târcoale pânã
ºi celor aleºi de Dumnezeu. Haina sfântã este dreptatea ºi
adevãrul ºi viaþa sfântã, dar voi v-aþi învãþat cu altfel de sfinþi.
O, cei ce au hainã de sfinþi nu sunt sfinþi, cãci sfinþii sunt umi-
liþi ºi slujesc tuturor pentru mântuire. 

O, fii ai oamenilor, cunoaºteþi pe Dumnezeu, ºi El vã
va cunoaºte pe voi, cã El nu umblã necunoscut printre voi. El
vine la cei ce-L cunosc pe El, ºi le dã din cer, iar cei strãini de
El nu-L cunosc când vine. Lãsaþi genunchii jos ºi daþi în voi
loc pocãinþei, dar nu vã abateþi inima spre cuvinte de vicleºug
ca sã vã dezvinovãþiþi pãcatele, cã El este drept ºi cunoaºte
cãile voastre rele. Luaþi în voi de pazã cuvântul lui Dumne-
zeu, cã el este alifie pentru ochi ºi pentru urechi, ºi vã veþi
vindeca dacã veþi iubi dupã adevãr cãile dreptãþii. Iatã, secu-
rea stã la rãdãcina pomului, ºi orice pom care nu face roadã
bunã se taie ºi se aruncã în foc. Amin. 

Iar Tu, Doamne, dã cuvântul Tãu celor ce vestesc cu
putere multã, cã Tu eºti Cel ce vii. Oamenii se tem de foame-
te, de secetã se tem, de rãzboaie se tem, de cutremure ºi de
boli rele se tem, dar de Tine, Doamne, nu se tem oamenii.
Iatã, eu îi strig ca ºi atunci pe oameni ºi le spun: pui de vipere
care fugiþi de mânia Domnului, învãþaþi care sunt roadele po-
cãinþei, cã vine Domnul sã-ªi cureþe aria Sa, ºi Îºi va strânge
grâul în hambar, iar pleava, în foc nestins, unde va fi plânsul
ºi scrâºnirea dinþilor. Învãþaþi roadele pocãinþei, cã vine Dom-
nul! Amin, amin, amin. 

– OO,Fiul meu iubit, Îþi mângâi ºi eu Duhul Tãu
îndurerat de aºteptarea pocãinþei oameni-

lor. Iatã ºi glasul celei întru care ai binevoit sã cobori din Ta-
tãl ºi sã Te faci Om, ca sã aduci duh de pocãinþã ºi de umilinþã
peste oameni. Eu, ºi cu Ioan, botezãtorul Tãu, stãm de douã
mii de ani de o parte ºi de alta a Ta ca sã cerem mântuire pen-
tru oameni. Ioan cere de la Tine duh de pocãinþã peste oa-
meni, iar eu cer duh de mângâiere peste oameni, cã sunt
mamã, Fiule. Dar Tu sã mã ierþi cã de douã mii de ani i-am
iubit mai mult pe oameni decât pe Tine, iar Tu nu Te-ai vin-
decat de ranele care vin de la oameni, Fiule rãnit de douã mii
de ani. Eu ºtiam cã vindecarea Ta e omul, precum omul a fost
ºi rãnirea Ta, Fiule rãnit de om. Iatã ziua, iatã vremea când eu
îmi cer iertare Tatãlui ºi Þie, Fiule scump, cã i-am iubit mai
mult pe oameni decât pe Tine, Cel suferind. Oamenii nu Þi-au
dat vindecare, oamenii îºi bat joc de Tine, Fiule drept, cã nici
oamenii nu s-au vindecat de rele ca sã Te vindece ºi pe Tine
de ranele celor rele ale lor. N-au milã oamenii de Tine, n-au
milã oamenii de ei, n-au milã oamenii, Fiule scump, cã Tu
eºti bogãþia oamenilor, cea neluatã în seamã de oameni. N-au
milã oamenii de Tine, iar eu îmi cer iertare Þie dupã douã mii
de ani, cã Þi-am închis dreptatea Ta, Fiule drept. Omul n-a

voit niciodatã calea cea întreagã spre Tine. Omul n-a iubit po-
cãinþa, Fiule, cã ea este calea cea întreagã. Omul a zis cã vine
dupã Tine, ºi a venit, dar fãrã pocãinþã, ºi venind nu a venit,
Fiule. Oamenii n-au iubit viaþa, cãci viaþa Ta în om e suferinþa
ºi umilinþa ºi pocãinþa prin iubire, cãci bucuria suferinþei întru
Tine este roadã a pocãinþei, Fiule neiubit de oameni. 

O, Þie nu Þi-a fost bine cu oamenii, cã toþi oamenii vor
sã le fie lor bine cu Tine, nu Þie cu ei. Dar binele pe care-l
ºtiu ei nu e bine, ºi Tu plângi pe lângã oameni cã nu iau calea
Ta cea întreagã ca sã vinã pe ea dupã Tine. Eu Þi-am cerut
milã pentru oameni, ºi oamenii s-au învãþat sã fie miluiþi ºi
nu-Þi dau oamenii viaþa lor. Ei ºi-o pãstreazã pentru ei ºi
pentru ale lor, ºi oamenii îºi pierd viaþa, Fiule, nu ºi-o câºtigã
pierzând-o pentru Tine. 

Am fost mamã cu milã pentru oameni, ºi oamenii nu
fac voia Ta. Am stat printre oameni cu îndemnuri cereºti,
aºteptându-i sã Te iubeascã pe Tine apoi, dar ei s-au iubit pe
ei ºi pe oameni, nu pe Tine, Fiule pãrãsit. Oamenii nu ºtiu
când ºi cum ºi cui sã facã bine cu cele ale lor, darã cu cele ale
Tale! Oamenii vor sã-ºi scape trupurile, nu sufletele. Oamenii
nu trãiesc Scripturile, ºi se mulþumesc cu învãþãturã uºoarã, ºi
de aceea am nãdãjduit cã cei mângâiaþi de mine Te vor îm-
plini în ei într-o zi. Dar iatã, ziua Ta vine, dar ziua împlinirii
Tale în oameni nu vine, Fiule venit din cer pe pãmânt. Sfinþii
Tãi din cer aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va
sã fie, ºi cer nou ºi pãmânt nou, ºi dreptatea Ta pe ele, dar oa-
menii aºteaptã binele lor, ºi nicidecum nu fac oamenii roade
vrednice de pocãinþã. Toþi au necazuri, toþi au doruri de bine,
dar de Tine nu mai doresc oamenii decât sã le faci bine pe
pãmânt, Doamne, Fiule al meu. Oamenii îºi mãrturisesc pãca-
tele, ºi preoþii îi iartã, dar ei nu-ºi iartã faptele lor rele pe care
iarãºi ºi iarãºi le lucreazã ºi nu ºi le iartã. Dar Tu ierþi, precum
ºi ei iartã, cã eºti drept, ºi oamenii nu ºtiu cã Tu eºti drept. Azi
cad la Tine cu pocãinþã, Fiule drept, ºi Îþi cer iertare pentru cã
i-am iubit mai mult pe oameni decât pe Tine, ºi oamenii n-au
pãrãsit pãcatele ºi rãtãcirea prin cele ale lumii. 

O, fii ai oamenilor, Fiul meu a spus cã prietenia cu
lumea este vrãjmãºie cu Dumnezeu. Eu mã ascund în Fiul
meu, cã oamenii nu iubesc dreptatea care va veni pe pãmânt.
O, fii ai oamenilor, nãvãliþi spre roade vrednice de pocãinþã ºi
adunaþi-vã la izvorul cuvântului, care curge din Fiul meu în
vremea aceasta. Strângeþi-vã cu multul ºi veniþi la izvor, cãci
Hristos este Fiul meu. Urmaþi-I Lui, cã eu nu sunt vrednicã
sã-I duc încãlþãmintea. El este calea cea întreagã; apucaþi pe
ea, cã Fiul meu e mare ºi drept. Iatã izvorul cel veºnic. Aici a
aºezat Domnul scaunele la judecatã, ºi are popor viu Fiul
meu. Veniþi la poporul Fiului meu, în România, ºi nu cãutaþi
slavã pãmânteascã, fiindcã Fiul meu aºa a spus: «Slavã de la
oameni nu primesc». Fiul meu este din cer, iar semnele Lui
sunt mai mici decât El, fiindcã slava Lui este cuvântul Lui
care înviazã pe om ºi îl face viu cu viaþa ºi cu fapta ºi cu
statura. 

Apele se vor trage în matca lor. Veniþi ºi luaþi apã vie
din albia râului vieþii! O, fii ai oamenilor, veniþi în România!
Eu mã ascund în Fiul meu ºi ca El lucrez, cã vremea este sã
înceapã judecata lui Dumnezeu de la cei ce Îl cunosc pe
Dumnezeu, cãci cu ei începe Domnul judecata, cu unii spre
rãsplatã, iar cu alþii spre umilinþã, ºi apoi cu fiecare om care
a avut luminã ºi a fugit de ea, cãci Lumina a venit în lume,
dar oamenii au iubit întunericul pentru cã faptele lor sunt rele,
sunt pãmânteºti, sunt omeneºti, nu sunt duhovniceºti, nu sunt
cereºti faptele oamenilor. 
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Cel ce este copil al Domnului, acela nu mai este al sãu,
ci este al Domnului. Veniþi, fii ai oamenilor, ºi veþi vedea pe
copiii Domnului, ºi veþi vedea cu ei calea cea întreagã a Fiu-
lui meu. Veniþi, cãci apele toate se trag în a lor matcã, se trag
în Fiul meu, cã El vine cu dreptatea ºi cu rãsplata dupã faptã.
Amin. Diavolul se îmbracã în sfânt, ºi omul furã de la Dum-
nezeu, iar furii nu sunt sfinþi. Oameni mulþi se fac vinovaþi
faþã de Trupul ºi Sângele Fiului meu. Oameni mulþi aºa ºtiu
sã fugã de ziua mâniei. Oamenii se tânguiesc mereu în voile
lor, ca sã tragã spre ei mila Domnului. Oamenii nu ºtiu ce este
pocãinþa ºi iertarea pãcatelor care vine de la pocãinþã. 

Dar Tu, Fiule al meu, sã mã ierþi cã de douã mii de ani
i-am iubit mai mult pe oameni decât pe Tine, iar oamenii Te-au
þinut pe cruce ºi nu Te-au vindecat de durere. Dar acum, vino
cu cer nou ºi cu pãmânt nou, ºi cu dreptatea Ta pe ele, cãci eu
intru întru Tine ºi lucrez cu Tine ºi Te mângâi cu mila mea, cã
Tu milã voieºti, nu jertfã, dar nimeni nu este sã înþeleagã
Scripturile cuvântului Tãu. Oamenii Îþi trimit jertfe, dar milã
nu Îþi trimit. Mã întorc spre Tine, mã întorc de la oameni spre
Tine, ca sã-i faci pe oameni sã înveþe dreptatea ºi înþelepciu-
nea minþii ºi a inimii, cã Tu eºti mare, Fiule al Tatãlui ºi Fiule
al meu, Fiule drept. Mãrire Þie de la oameni, cã iatã, oamenii
nu ºtiu sã Te mãreascã pe Tine, darã pe mine! cãci Tu, milã
voieºti de la oameni, nu jertfã. 

O, fii ai oamenilor, ascultarea de Dumnezeu este mân-
tuirea omului, ºi mulþi se vor mântui din ascultarea de Dum-
nezeu, ºi iarãºi, mulþi se vor mântui ca prin foc. 

O, Fiule al meu, am trimis spre Tine pe toþi fiii oame-
nilor care cautã scãpare. Tu eºti Cel ce Te-ai nãscut din Tatãl,
din Duhul Sfânt ºi din mine ca sã vii pe pãmânt ºi sã chemi
oamenii sã vinã dupã Tine. Tu eºti calea, iar eu am mers pe ea
ºi am cunoscut calea. Tu Þi-ai desfãcut calea în calea oame-
nilor ºi Þi-ai fãcut popor în România ºi l-ai numit cale a oa-
menilor spre Tine, cãci Tu eºti cuvânt peste poporul Tãu ºi Tu
eºti calea, Fiule scump, Fiule drept. Amin, amin, amin. 

– OO,fii ai oamenilor, iatã cuvântul Meu ºi al
sfinþilor Mei care-Mi dau lucrul lor Mie.

Mama Mea Fecioara v-a arãtat calea ºi scaunul Meu de jude-
catã; aºa ºi Ioan, cel ce-Mi gãteºte iarãºi calea Mea spre
oameni. 

Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Eu sunt cu cei ce fac
voia Mea dupã plãcerea Mea. Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 1998

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Domnul vine însoþit de soborul apostolilor Sãi. Sfinþii apostoli
grãiesc cãtre preoþii lumii. 

LL a început, cobor pacea Mea peste grãdina cuvân-
tului Meu. Amin, amin, amin. O, grãdiniþa Mea

de fii, hai, deschide-Mi! Eu sunt Cel ce sunt, ºi când vin la
tine îþi spun cine sunt. Eu sunt Cel ce sunt, iar tu eºti ieslea în
care Eu Mã nasc cuvânt peste pãmânt. Cuvântul Meu se
numeºte Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. 

Vin pe pãmânt cu praznic de serbare apostoleascã; Eu
ºi cu apostolii Mei cei de acum douã mii de ani. Ei s-au aºezat
pe cele douãsprezece scaune ale lui Israel ca sã judece credin-
þa sau necredinþa poporului Meu Israel, care a fost ºi nu mai
este poporul Meu pentru cã M-a lepãdat. Dar Eu vin cu cei
din seminþia lui, cu rãmãºiþa lui Israel vin, ca sã chem neamul
lui Israel la pocãinþã, ºi apoi la iertarea pãcatelor lui. Amin. 

Nimeni din cei ce se fãlesc cu legea Mea cea sfântã,
nimeni n-o cinsteºte pe ea împlinind-o aºa cum este ea, cã rãu
e de omul care are multe ºi face multe, cã acela nu mai poate
sluji lui Dumnezeu. Omul are de arat, de cumpãrat, de vân-
dut, omul are de învãþat învãþãtura lui, ºi de a Mea nu mai are
omul timp, iar cei ce zic cã-Mi slujesc în slujba Mea, slujesc
fãrã dragoste ºi fãrã roade, cã dragostea are nevoie de hranã
ca sã trãiascã în om. Ce folos cã face omul rugãciune dacã
n-are dragoste s-o facã? Aºa sunt slujitorii bisericii de azi,
apostolii de azi care-ºi zic apostoli ai lui Hristos înaintea oa-
menilor. Cine face rugãciune la Dumnezeu ºi nu-i este gândul
la rugãciune, cui foloseºte înºiruirea de cuvinte? Rugãciune
înseamnã sã-þi plângã inima dupã Dumnezeu, sã-þi tânjeascã
duhul dupã mângâierea cea din cer, ºi apoi s-o preþuieºti ºi sã
rodeºti pe Dumnezeu înaintea oamenilor ºi în oameni, ºi
aceasta este inimã de apostol. 

Apostolii Mei au dor de mântuirea oamenilor, cã au
umblat din þarã în þarã ca sã Mã semene pe Mine în oamenii
cei credincioºi. Dar cine sunt cei credincioºi? Aceia sunt
blânzi ºi smeriþi cu inima, ca ºi Mine, cãci au învãþat de la
Mine, ºi apoi prin apostolii Mei. Aceia sunt cei ce rabdã în-
delung, crezând tot cuvântul care vine de la Mine, cãci cei
credincioºi sunt umbriþi de Duhul Sfânt, Care cunoaºte de la
Dumnezeu în om. 

O, iubiþii Mei ucenici, aþi mers pe pãmânt cu Mine
acum douã mii de ani, iar dupã ce Eu am luat locul în dreapta
Tatãlui Meu, aþi mers iar ºi iar în numele Meu din þarã în þarã,
ca Eu sã fiu pretutindeni ºi sã aibã oamenii luminã, cãci Eu
sunt Lumina oamenilor. Amin. O, ucenici iubiþi care aþi lãsat
viaþa voastrã ºi seminþia voastrã ºi aþi luat pe ale Mele ºi le-aþi
purtat peste neam ºi neam apoi, cãci Eu v-am dat pe Duhul
Sfânt, ºi putere v-am dat sã-L daþi din neam în neam pânã la
cei mai mici ai Mei între neamul oamenilor credincioºi, pânã
la poporul Meu de azi. Cuvântaþi peste cei de azi, cã e sãrac
pãmântul de apostoli sfinþi. Cuvântaþi! Amin, amin, amin. 

– OO,Învãþãtorule, orice ucenic desãvârºit a fost
ºi este ca Învãþãtorul sãu. Amin. Pace Þie,

Învãþãtorule Doamne, cã noi Îþi dãm ce ne-ai dat. O, cine-Þi
mai dã Þie ce le-ai dat Tu lor, cine între apostolii de azi? Tu
le-ai dat ce au voit ei sã ia de la Tine, dar ei nu-Þi dau Þie ce
ºi-au luat, ºi lumea a murit, Doamne. Nu mai au apostolii de
azi duh de viaþã în ei ca sã-i facã pe ologi sã meargã ºi pe muþi
sã cuvinteze ºi pe morþi sã învieze ºi pe sfinþi sã se sfinþeascã
încã. Apostolii de azi nu mai sunt sfinþi cum am fost noi, ºi
aceºtia nu dau voie sfinþilor sã fie sfinþi, cã zic cã ei au cheile
sfinþeniei ºi cã a lor este uºa împãrãþiei cerurilor. 

O, Doamne, noi am avut de Tine datã împãrãþia ceru-
rilor, dar am dat-o mai departe, n-am fãcut din ea închisoare
pentru sfinþii Tãi ºi n-am fãcut din ea avuþie a noastrã, Doam-
ne. Cuvântãm din Tine ºi le spunem apostolilor care-ºi zic cã
sunt ai Tãi robind puterea celor slabi ca sã-ºi mãreascã nu-
mele în numele Tãu. Cuvântãm ºi Te apãrãm, Doamne, cã
Te-am iubit cu preþul vieþii. Amin, amin, amin. 

O, apostoli care v-aþi aºezat de la voi citire peste turma
cea sãracã de Duh Sfânt! Noi am dat Duh Sfânt celor cre-
dincioºi, iar voi nu aþi urmat tot aºa. Oare, nu ºtiþi sã aveþi ºi
sã daþi pe Duhul Sfânt? Duhul Sfânt are lucrare mare, ºi ea
se vede lucrând, aºa cum lucra în noi ºi prin noi, ucenicii
Domnului. 

O, preoþilor de azi ºi de ieri, ce le faceþi voi oamenilor?
Cum le arãtaþi voi calea spre cer? Sunteþi voi cale a oamenilor
spre cer? ªi dacã nu sunteþi, ce sunteþi voi? Rãspundeþi! Voi
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vã arãtaþi pe voi, nu-L arãtaþi oamenilor pe Învãþãtorul ca
sã-L vadã oamenii ºi sã creadã în El apoi, ºi sã se mântuiascã
prin faptele credinþei. Faptele credinþei nu sunt omeneºti, ºi
sunt cereºti, dar oamenii n-au de unde sã înveþe tainele Scrip-
turii, cã nici voi nu le ºtiþi. Sunteþi voi vrednici de numele de
preoþi ºi de apostoli ai lui Hristos? Vã faceþi voi preoþi din
dragoste pentru oile Domnului? Vã faceþi voi preoþi cã vrea
Domnul, sau cã vreþi voi? ªi dacã voi vreþi, sunteþi ceea ce
vreþi? Învãþãtorul nostru a spus aºa: «Slavã de la oameni nu
primesc», dar voi primiþi, ºi nu sunteþi recunoscãtori celor ce
vã slãvesc, ba îi asupriþi, cã sunteþi plini de gusturi care costã
bani, ºi nu slujiþi lui Dumnezeu cu cele ale voastre. O, au
prins oamenii fricã de voi, iar de Domnul nu mai au fricã oa-
menii. Îi speriaþi pe oameni cu harul Domnului pe care ziceþi
cã-l aveþi. Dar harul Domnului suflã din om peste cei lipsiþi
de viaþã, iar dacã harul din voi nu lucreazã aºa, nu aveþi harul
Domnului. Cuvântãm peste voi ºi vã întrebãm de biserica
Domnului, cã ne-a pus Domnul întâii peste biserica Lui, ca s-o
ducem la El. Vine Domnul sã cearã lucrul tuturor, ºi voi nu
aveþi turmã pentru Hristos. Pe oi nu le legaþi, nu le vindecaþi,
nu le hrãniþi, nu le pãziþi ºi nu le iubiþi. O, lãsaþi lumea sã
învieze prin Hristos, nu prin voi, fiindcã voi staþi sub povara
pãcatelor voastre ºi nu puteþi învia pe om. Domnul este Cel
ce ªi-a dat viaþa pentru mântuirea lumii; El ºi nu noi ºi nu voi. 

O, de ce vã e fricã de adevãr? Iatã ce zice Domnul:
«Nu-Mi trebuie nimic dintr-ale voastre. Nu-Mi trebuie casele
voastre de închinare, din care v-aþi fãcut ascunzãtoare ºi pa-
ravan pentru negustoriile voastre care vând pe Dumnezeu pe
bani. Biserica înseamnã altceva decât învãþaþi voi pe oameni.
Biserica e din oameni credincioºi ºi sfinþi, dar turma voastrã
nu e biserica Mea, cã ea face mereu pãcate ca ºi voi, iar ai
Mei ºi-au rãstignit pe ale lor, ºi le-au luat pe ale Mele de via-
þã ºi de iubire». Iatã, aºa zice Domnul vouã, apostoli de azi
care aþi luat hainã de sfânt pe voi. Iatã, vremea a trecut pic cu
pic, ºi nu mai este, ºi este scris: «Cei ce se sfinþesc, sã se sfin-
þeascã încã, iar cei ce fac fãrãdelegea, s-o facã încã». Vre-
mea este tot mai aproape, ºi nu mai este. Judecata începe cu
casa lui Dumnezeu, cã Domnul este drept ºi nu sminteºte pe
nimeni. 

E Domnul cuvânt peste pãmânt, o, preoþi ai bisericii, o
slujitori îmbrãcaþi în hainã de sfânt, în hainã de bisericã! E
Domnul râu de cuvânt peste voi, dar unde v-aþi ascuns? Lãsaþi
pe Domnul sã învieze lumea, cã sfinþii cerului aºteaptã învie-
rea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

Învãþãtorule, pânã când? Doamne, pânã când, oare? 

– OO,fiilor apostoli, nu plângeþi. Eu am biruit.
Amin. Eu sunt Leul Cel din seminþia lui

David. Eu voi împlini tot ce e cu neputinþã la oameni, cã oa-
menii sunt oameni ºi n-au oamenii pãstori. Vin Eu Pãstor pes-
te oameni. Amin. ªi am venit. Amin. ªi voi cere viaþa oilor
Mele din mâna celor ce au stat cu cruzime ºi cu duh de nepã-
sare peste casa Tatãlui Meu. Amin, amin, amin. 

Eu am popor de apostoli care duc cuvântul învierii
morþilor pânã la toate marginile. Eu am pe cei mici dintre voi
cu care voi birui puterea morþii, ºi morþii vor învia: unii spre
pace, iar alþii spre tânguire. Amin.

O, Eu sunt în mijlocul tãu, poporul Meu de azi. În mij-
locul tãu sunt cuvânt român, ºi lumea va veni spre Mine ºi
spre tine ca sã scape de mânia ce va sã fie. Iar Eu voi fi Cel
drept, ºi voi da fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin, amin,
amin. 

29 iunie/12 iulie 1998

Cuvântul Domnului cãtre cetatea Urziceni-Coºereni 

Domnul potoleºte furtuna abãtutã peste aceastã cetate a Sa.
Proorocie pentru alungarea furtunii. 

FFFF iilor din grãdinã, Mã las cu cuvântul Meu spre
voi în cartea lui Verginica ºi aduc la voi lucru de

lucrat. Fiilor, mergem în cãlãtorie, mergem cu lucrul Duhului
Sfânt sã întãrim biserica. Mergem aºa cum mergeau apostolii
Mei acum douã mii de ani ºi întãreau biserica Mea cea de
atunci. Fiilor, hai sã mergem, dar iatã, mergem cu cuvântul
Meu aºternut în carte, cã este nevoie de cuvânt rostit acolo
unde mergem. Fiilor, avem de cuvântat peste cetatea Mea
Israel cea din Urziceni, cã bate acolo furtunã, ºi sunt în valuri
copiii Mei de acolo. Merg Eu acolo, ºi intru cu voi cuvânt, ca
sã potolim furtuna ºi neliniºtea ºi sã rostim cuvânt împotriva
furtunii. Amin, amin, amin. 

O, cetate micã ºi încercatã de furtunã! Cine, tatã, este
aceastã furtunã? Cine, tatã, îþi tulburã pacea ºi puterea ta întru
Mine? O, uceniþele Mele, aprindeþi candela, cã vin la voi sã
vã cercetez ºi sã vedem împreunã unde este ºubred hotarul
prin care vine puterea celui potrivnic de vã stricã vouã cuibul.
Sã vedem de ce dã târcoale uliul la voi, ºi ce are el cu ce este
al Meu. Uliul are ce are cu ce este al lui, dar cu ce este al Meu,
ce are uliul? O, oiþele Mele, bine este sã fiþi oiþe, dar oiþa tre-
buie sã fie una, ºi înãuntru ºi în afarã. Vin sã cãutãm cele
dinãuntru ºi cele din afara voastrã ºi cele de pe lângã voi, ºi
sã punem apoi staturã cereascã în toate, ca sã ºtie uliul ºi sã
ºtie ºi lupul ºi sã ºtie ºi furtuna, sã ºtie care este hotarul pe
care scrie „cer“. Dar am aici un sufleþel cu care Eu, Domnul,
voi grãi acum. 

O, sufleþel iubitor de poporul Meu! De ce, tatã, eºti cu
sufletul întristat? Nu e bunã tristeþea care a venit la voi în casã.
Cum de o laºi sã fie, cum de o laºi sã vinã? Am venit, tatã, sã
te întãresc în lucrul tãu pentru poporul Meu, cã tu iubeºti pe
toþi fiii poporului Meu, ºi Îmi ocroteºti oiþele Mele de aici,
care ºi-au fãcut stãuraº în casa ta, care este ºi a Mea, fiindcã
tu de bunãvoia ta Mi-ai dat sãlaº în ea, iar Eu Mi-am fãcut în
ea lucrarea Mea ºi Mi-am adãpostit din pãsãrele. Eu am scris
pe aceastã casã „cer“ atunci când tu Mi-ai deschis ca sã intru
ºi sã-Mi fac cuib la streaºina ta pentru Mine ºi pentru pãsãrile
Mele. Fii precaut, tatã, cã nu pot ºterge acest cuvânt: „cer“,
cãci ce am scris, am scris. Eu nu scriu ca sã ºterg. Fii precaut,
cã acest cuvânt se luptã pentru Mine ºi pentru ai Mei, ºi pentru
tine dacã vrei sã rãmâi de partea Mea ca ºi pânã acum. Eu te
aºtept sã-Mi fii oiþã în toate, cãci te iubesc pentru dragostea ºi
mila ta de oiþele Mele, ºi eºti scris ajutor pentru lucrarea Mea.
Tu nu vezi, oare, pe cele rele ale tale, care se ridicã mereu
împotriva ta? Dar Eu le-am poruncit, de sufletul tãu sã nu se
atingã câtã vreme rãmâi ajutorul Meu. O, dar cele rele care te
biruie uneori, fac loc peste cuibuleþul Meu de la tine ºi Îmi
îndurereazã pãsãrelele Mele din cuibul tãu. Tu eºti o inimioarã
bunã ºi blândã ºi miloasã ºi Mi-ai deschis sã fiu în casa ta cu
ai Mei, dar fii precaut, tatã, ºi nu slãbi de partea celor strãini
de Dumnezeu, cã e lacrimã în cer pentru cuibul Meu de pui pe
care-i am la tine. Uitã-te bine la streaºina unei case când vine
o pasãre strãinã ºi furã cuibul de la streaºinã, iar apoi cuibul
se stricã, fiindcã aºa este cu dreptatea. 

Ai avut doi copilaºi, dar acum ai numai unul, cãci celã-
lalt e diavol, ºi nu mai este copil, fiindcã-i slujeºte diavolului.
Nu da sã te smulgi din braþele copilului tãu care a rãmas cu
Mine, cã Eu te-am dat în braþele fiicei tale ca s-o ajuþi sã fie
a Mea ºi s-o ajuþi sã aibã grijã de oiþele care sunt la tine, iar
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tu sã-þi întinzi mantia peste pãsãrelele Mele ºi sã Mi le pãzeºti
de uliul care vrea sã-Mi strice cuibul Meu de la tine, fiindcã
dacã acest cuib nu va rãmâne pentru Dumnezeu, el se va
strica ºi se va rãzbuna pe cel strãin de cer. Iar dacã tu zici cã
nu poþi sã lupþi ca sã-Mi pãzeºti ce este al Meu în casa ta,
atunci voi lupta Eu, Domnul, ºi voi stârpi uliul ºi urma lui din
casa ta pe care scrie „cer“. Eu nu pot ºterge acest cuvânt de
pe casa ta, ºi nu se poate sã stea în ea cel necurat. Dar Eu,
Domnul, îþi zic sã fii tare ºi drept ºi de partea Mea, ºi sã nu te
ruºinezi cu numele Meu, ºi sã nu ajuþi pe cel necurat faþã de
Mine ºi faþã de tine. Nu-l lãsa sã-þi strice statura ºi truda. Fã
în aºa fel sã nu se strice lucrul Meu din casa ta, ca sã fie
aceastã casã. Iar tu nu te mai împotrivi Mie, cã iatã, cazi în
greºalele tale, ºi cad ºi ceilalþi în ele, ºi suferã, ºi e pãcat, tatã.
Eu am venit la tine cuvânt, ca sã-þi ºterg vina pentru care au
fost pãrtaºe la pãcatul celui necurat oiþele Mele de la tine. 

Nu mai lãsa veghea jos, cã nimeni nu e mai stãpân ca
tine în casa ta. Pune hotar între luminã ºi întuneric. Închide
poarta casei tale, ca sã nu intre în ale tale cel necurat cu inima
ºi cu duhul ºi cu trupul. Lasã lumea sã vorbeascã ce-o vrea,
dar tu fii de partea Mea ºi întãreºte-te în veghe pentru Mine
ºi pentru tine ºi pentru oiþele Mele de la tine. Întãreºte pe fiica
ta peste aºezãmântul tãu, cã Eu, tatã, nu te pot lãsa pe mâna
celui fãrã Dumnezeu, fiindcã tu ai la Mine scris lucrul mâinii
ºi al inimii tale, ºi vreau sã te numesc fiu al Meu, dar ºi tu sã
vrei, cã te aºtept sã vrei. Amin. 

Am grãit cuvânt de împlinit peste tine ºi peste casa ta,
iar acest cuvânt este. Am venit cu fiii din grãdiniþã sã cercetez
statura celor de aici ºi sã facem sã rãmânã numai lucrul cel
bun apoi, ca sã nu mai aibã putere uliul spre cuibul Meu de
aici. Voiesc sã fac între Mine ºi tine cuvânt întãrit de împlinit,
ºi de aceea am venit la tine cuvânt. Primeºte-Mã, tatã, ºi apoi
întãreºte stãpânirea Mea peste casa ta, cã am semnul Meu pe
ea, iar acest semn, acesta este: în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh. Amin. 

Iar voi, oiþelor, deschideþi Pãstorului ca sã vã cerceteze.
Nu e bunã hrana voastrã; e bunã hrana Mea. Cine mãnâncã
din hrana Mea, acela este sãnãtos ºi înãuntru, ºi în afarã. Hra-
na omului e plãcerea omului, iar hrana Mea e plãcerea Mea
în om. Vreau sã vã cercetez plãcerea din voi, dacã este plãce-
rea Mea sau dacã nu este plãcerea Mea, cã vreau sã dãm de
aici orice pricinã care atrage vrãjmãºia diavolului asupra
voastrã. Rugaþi-vã cu stãruinþã ºi veseliþi Duhul Meu în acest
acoperãmânt. Rugaþi-vã sã depãrtez furtuna care bate spre
voi, iar Eu, Domnul, voi împlini. Amin. 

ªi acum, fiilor din grãdinã, mergem în grãdinã. Puneþi
ºi voi cerere înaintea Mea pentru liniºtea Mea din acest aºe-
zãmânt, iar Eu, Domnul, voi împlini. Amin. Rugaþi-vã sã
spulber orice împotrivire care se ridicã sã Mã scoatã din acest
aºezãmânt, iar Eu, Domnul, voi împlini. Învãþaþi pe cei din
cetatea Mea de aici, învãþaþi-i sã fie de partea cerului. Povã-
þuiþi-i spre milã, cã nu mai gãsesc pentru Mine milã ºi adãpost
pe pãmânt. 

O, Verginico, am coborât cuvânt în cartea ta pentru cei
înfurtunaþi din poporul Meu. O, Verginico, diavolul nu mai
are astâmpãr, dar Eu, Domnul, am pus cuvântul Meu împo-
triva lui. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Doamne, cuvântul Tãu sã fie pecete cu
întãriturã nouã peste aceastã cetate a Ta.

Amin. 

– OOOO,Verginico, întãrit-am pecetea Mea peste
cetatea aceasta. Amin, amin, amin. 

6/19 iulie 1998

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

Domnul dezvãluie viclenia arhiereului Bartolomeu Anania de la
Cluj ºi prooroceºte cã acesta va primi rãsplata ruºinii pusã pe frun-
tea alesului Domnului, Irineu. Sfinþii nu cad în rãzboi, ci cad cei 

fãrã Dumnezeu. 

LLLL uaþi aminte la glasul Meu, fiilor din grãdinã.
Aºezaþi-vã înaintea Mea, cã Mã aºtern cuvânt de

mãrturie pentru sãrbãtorirea zilei când Eu am scris alegerea
acestui petecuþ de pãmânt ca sã-l ridic la cinstea pe care o are
înaintea Mea.

În anul 1991, în ziua a douãzeci ºi doua a lunii a ºaptea,
am rostit cuvânt peste piatra de început a cetãþii cuvântului
Meu prin arhiereul Meu Irineu, pe care l-am ridicat dintre
arhiereii de acum ca sã-Mi fie martorul zilei de început al
vestirii Mele peste România, ºi apoi sã-Mi fie martorul pece-
tluirii cu legea sfinþeniei a acestui aºezãmânt, ca sã ºtie tot
omul de pe pãmânt cã Eu, Domnul, Mã fac râu de cuvânt pes-
te tot pãmântul din aceastã grãdinã care se numeºte începutul
pãmântului, la începutul ºi la sfârºitul lucrãrii lui Dumnezeu. 

O, fiilor unºi, e mare lucrare sã am cu cine vorbi pe pã-
mânt. O, fiilor unºi, mare a fost ziua aceea ºi aºteptatã a fost
ea ca sã fie ºi ca sã ies deasupra cu cele tainice pe care Eu,
Domnul, le-am avut de aºternut peste România, ºi ca sã ies cu
România înaintea popoarelor, cã ea este cea dintâi. Amin,
amin, amin. Eu sunt în ea la sfârºitul acesta, iar cea din urmã
este cea dintâi. Amin. 

O, fiilor unºi, vã mulþumesc pentru credinþa voastrã
prin care Eu, Domnul, Mi-am coborât cuvânt nou peste pã-
mânt în zilele acestea, cã voi aþi stat înaintea Mea ºi M-aþi
primit ºi aþi pus cuvântul Meu împlinit înaintea Mea ºi Mi-am
întocmit grãdinã, Mie ºi vouã, ca sã ieºim spre oameni cu cu-
vântul Meu cel pentru venirea Mea. M-am uitat peste tot pã-
mântul ca sã vãd cu cine sã-Mi împlinesc cuvântul venirii
Mele ºi scaunul Meu de judecatã, ºi v-am gãsit pe voi ºi v-am
adus aici, ºi apoi M-am lãsat peste voi ºi v-am aºezat sub pu-
terea Mea ca sã lucrez prin voi planul Meu cel ceresc peste
pãmânt. Dar vremea strâmtorãrii a ºi venit apoi peste voi,
fiindcã oamenii care se fãlesc cu numele Meu peste pãmânt
au aflat de voi cã faceþi voia Mea ºi cuvântul Meu, ºi s-au
ridicat sã surpe împãrãþia Mea de la voi. Dar Eu am biruit ºi
am ridicat aici piatrã tare, piatrã de mãrturie, ºi lângã ea am
avut martor pe arhiereul Meu Irineu. Amin. Acolo unde este
lucrarea Mea cereascã, se ridicã oamenii slavei deºarte ca sã
întunece venirea Mea, dar Eu am biruit prin voi ºi prin arhi-
ereul Meu, ºi apoi el a fost luat de lângã Mine ºi de lângã voi
prin oamenii slavei deºarte, cãci arhiereii ºi preoþii de pe pã-
mânt sunt oamenii slavei deºarte care vine de la om. Rar preot
mai poate face plãcerea Mea, dar toþi cei care iubesc legile
Mele se vor uni tot mai mult cu Mine prin voi, fiilor unºi de
Mine peste vremea aceasta. 

Iatã, fiilor, arhiereul Meu de la Cluj a fost pãrãsit de
toþi, ºi e îndurerat adânc. Dar nu se putea sã fie altfel, cãci
plata lepãdãrii lui de lucrarea Mea este sã-l pãrãseascã toþi ºi
sã se întoarcã la Mine ºi la voi, ºi Eu sã-l ridic mare pentru
Mine ºi pentru biserica Mea, ºi s-o iubesc prin el pe România,
cãci el o iubeºte ca nici unul din slujitorii bisericii din ea. ªi
Îmi voi împlini peste el tot cuvântul Meu, rostit din vreme
pentru el, cãci cerul ºi pãmântul trec, dar cuvântul Meu se îm-
plineºte. Amin. 

O, fiilor, arhiereul de la Cluj care l-a dat pe arhiereul
Meu în lãturi prin viclenie ºi prin rãutate sufleteascã, îºi va
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gãsi de la Mine rãsplata, ca ºi toþi cei care au pus peste unsul
Meu lanþurile ruºinii ºi ale defãimãrii. Dar Eu vin cu drepta-
tea, ºi lanþurile acestea vor cãdea la porunca Mea ºi vor face
zgomot mare, ºi se vor lovi în ele toþi cei care au oropsit du-
hul celui ce este scris peste biserica Mea din vremea aceasta. 

O, copil însuspinat, o, arhiereul Meu de azi, tu ai zis ca
ei ca sã le fie bine lor ºi þie, ºi nu este bine cã ai fãcut aºa, cã
ei se tem de tine mai mult decât de Mine, cã tu eºti în trup, ºi
i-ai ruºinat cu taina Mea care te-a cuprins pe tine în ea. Iar
taina Mea, lucratã cu tine, te urmãreºte din cer, fiindcã tu ai
profeþit cuvinte mari pentru vremea slavei Mele peste Româ-
nia, ºi ele vor fi peste ea, alãturi de lucrarea cuvântului Meu,
cãreia nu-i seacã izvorul, cãci Eu sunt cuvântul care izvorãºte
din grãdiniþa aceasta în care te-am avut pe tine martor în ziua
întocmirii ei prin cuvânt. Nu te întrista cã suferi, nu slãbi în
rãbdarea Mea din tine, ºi fã-Mi loc cu tãria Mea în pieptul
tãu, cã tu ai de ridicat pe România pe braþele mângâierilor
Mele. Nu te supãra pe cei ce-þi fac atâta rãu pentru cã ai fost
al Meu prin taina cuvântului Meu de azi. Ei sunt cu suflet de
piatrã, ei sunt nepãsãtori pentru biserica Mea ºi se iubesc pe
ei ºi atât. Dar vine ziua dreptãþii, ºi Eu vin cu ea, ºi tu vei fi
de-a dreapta Mea, cã eºti uns cu mirul acestei vremi ºi Mã
iubeºti ºi Mã aºtepþi sã vin sã te izbãvesc din lanþuri ºi din
ruºinea în care ei te-au închis ca într-o închisoare a lor. Iatã,
n-a fost bine nici pentru Mine, nici pentru tine, nici pentru
biserica Mea dacã le-ai fãcut lor pe plac, cã ei sunt vicleni ºi
Îmi stau împotrivã ºi Mie, darã þie! Ei sunt lumeºti ºi sunt Mie
vrãjmaºi, cãci scris este: «Prieteºugul cu lumea ºi cu duhul ei
este vrãjmãºie cu Dumnezeu». 

Iatã ºapte ani de când sunt cu sãrbãtoare de nou Ieru-
salim coborât din cer peste þara Mea de nuntã. Acum ºapte ani
te aveam de mângâiere ºi de nãdejde pentru biserica Mea din
România, care este ruinatã de mult, fiule îndurerat. Acum
ºapte ani erai ceresc, erai cu putere, pentru cã erai lângã Mine
mai mult decât lângã bisericã. Eu te-am ridicat mare ca sã
împlinesc prin tine ceea ce am ºi împlinit. Duhul Meu Cel
Sfânt te-a ales prin cei ce azi te duºmãnesc, ºi vor pãþi aceºtia
ca fraþii lui Iosif cel vândut prin vicleºugul fraþilor lui; aºa vor
pãþi, cã Eu, Domnul, îi voi umili tot mai mult pe cei ce nu se
umilesc înaintea planului Meu din zilele acestea. Voi ieºi
înaintea ta cu împlinirea cuvântului Meu cel spus peste tine,
cã Mi-e milã de România, Mi-e milã, fiule uns, ºi nu am în ea
oameni cu milã de ea. Tatãl Mi-a dat-o de mireasã, ºi am mul-
þime mare de ridicat din ea spre taina cuvântului Meu care se
împlineºte în om pentru rãscumpãrarea neamului omenesc,
de la Adam ºi pânã în zilele venirii Mele cu cer nou ºi cu pã-
mânt nou peste pãmânt. 

Am grãit cu duhul tãu cel îndurerat, cel tainic. Am grãit
cu Duhul Meu din tine, nu cu duhul tãu, cã Eu mai întâi Mã
aºez în om ca sã strige omul la Mine, ºi apoi grãiesc cu Duhul
Meu din el. Amin, amin, amin. 

O, fiilor unºi în grãdinã, cuvântul Meu de azi stârneºte
iarãºi zarvã, cã Eu vin sã aduc furtunã mare peste liniºtea ar-
hiereilor din România, care-ºi fac de cap în numele Meu ºi
Îmi oropsesc pe România prin nepãsarea lor de cei strãini de
sufletul din ei. Ce bine le prinde lor nepãsarea oamenilor ca
sã-ºi lãrgeascã ei statul peste toþi cei ce nu fac voia Mea! N-au
bieþii oameni nici o mângâiere din cer ca sã le dea nãdejdea
adevãrului, dar Mã scol Eu, ºi iatã, mereu lucrez cu duhul pu-
terii Mele peste oameni. Amin. 

Acum ºapte ani Mã mângâiam cu voi ºi cu arhiereul
Meu în taina începutului cel nou pe care l-am aºezat din cer
pe pãmânt prin voi, cei Mie credincioºi, ºi apoi a venit furtu-

nã peste voi pentru numele Meu care trãieºte la voi. S-au scu-
lat arhiereii ºi cãrturarii ca ºi pe vremea trupului Meu, s-au
sculat pentru cã ei n-au înþelepciune de sus ca sã fi vãzut
cuvântul adevãrului Meu. Numai omul cu fricã de Dumnezeu
are înþelepciune, iar cei ce lucreazã fãrãdelege n-au înþelep-
ciunea cea din cer. Slujitorii bisericii s-au murdãrit de mult pe
mâini ºi sunt prea murdari ºi nu mai trag spre adevãr. Acum
s-au pus la pândã, cãci s-au sfãtuit sã scoatã dintre ei ºi din
locaºurile sfinte pe toþi cei care beau din râul vieþii, care curge
peste tot pãmântul din grãdina Mea din România. Îmi prigo-
nesc cuvântul dreptãþii Mele pentru cã sunt vinovaþi ºi se tem.
Pe vremea trupului Meu tot aºa era. Mai-marii templului dã-
deau mereu pe creºtinii Mei afarã din sinagogile lor ºi le
ziceau sã nu mai vorbeascã la nimeni în numele Meu. Îmi pri-
gonesc cuvântul Meu din cei ce iau cu credinþã de la Mine ca
sã fie vii pentru Mine, nu pentru lume aºa cum sunt ei învãþaþi
chiar prin pilda vieþii pãstorilor lor care stau peste ei din par-
tea Mea, zic ei. Mai întâi v-au prigonit pe voi ºi pe arhiereul
Meu cel ales de Mine peste ei, iar acum îi prigonesc pe cei
însetaþi care iau cuvântul Meu ºi îl pun peste ei ca sã fie vii
prin el. 

O, fiilor, e mare rãzboiul împotriva Mea, dar oastea
Mea este cerul ºi voi, cei mai mici între sfinþii Mei. Fiþi sfinþi
mereu, cã rãzboiul Meu e sfânt, ºi sfinþii nu cad în rãzboi, ºi
cad cei fãrã Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

M-am scris cu serbare de aducere-aminte a zilei când
Eu M-am aºezat cu cele noi în voi, cãci scris este în prooroci:
«Eu fac un lucru nou». Amin. ªi Mã grãbesc sã-l fac. Amin,
amin, amin. 

Voi da la o parte pe cei mincinoºi care zic cã stau pe
scaunul lui Dumnezeu, dar voia lui Dumnezeu n-o fac. Am
strigat mereu, mereu la ei, dar voia Mea n-o fac aceºtia. Vin
Eu sã fac voia lor peste ei, ºi vor cãdea aceºtia prin voile lor,
iar Eu, Domnul, voi aºeza voia Mea cea din cer peste biserica
Mea, ºi voi ieºi cu cei aleºi de Mine peste vremea aceasta, ºi
voi umple de mângâieri cereºti pe tot omul care va lua pe
Dumnezeu de mângâiere ºi de împlinire peste pãmânt. ªi se
va ridica spre cer trãire slãvitã, ºi pãmântul se va înnoi din loc
în loc, cãci omul se va înnoi din loc în loc, ºi va fi fericire
cereascã. Din loc în loc va fi om fericit, cu Dumnezeu unit pe
pãmânt, cãci scris este în Scripturi: «Mulþi se vor curãþi ºi se
vor albi ºi se vor lãmuri, iar cei nelegiuiþi se vor purta ca cei
nelegiuiþi», spre pedeapsa strâmbãtãþii lor, spre judecata lor,
prin faptele lor în care ei înºiºi vor cãdea, precum scrie în
Scripturi despre ziua judecãþii. 

Iatã, Eu am aºezat scaunul de judecatã, ºi cuvântul
Meu stã pe el ºi lucreazã aceastã lucrare peste tot omul.
Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 1998

Cuvântul Domnului înaintea sãrbãtorii sfântului
prooroc Ilie 

Mãsura Domnului este cuvântul. Îndemn la rugãciune de cerere
pentru ploaie peste pãmânt. 

OO,fiilor unºi în grãdina Mea! Eu vin mereu pe
pãmânt la voi, ºi mãsura Mea este cuvântul, iar

cuvântul Meu se împlineºte. Amin. 
Deschideþi-Mi, fiilor unºi! Deschideþi porþile! Amin.

Urechile ºi inimile voastre sã-Mi fie Mie porþi între cer ºi pã-
mânt, ca sã vin sã-Mi împlinesc cuvântul Meu cu care Mã las
la voi. 
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În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ros-
tesc cuvânt de împlinit peste voi. Adunaþi-vã lângã fântâna
Mea de la voi ºi faceþi cerere la Tatãl ºi la Fiul ºi la Duhul
Sfânt sã vã dea ploaie peste pãmântul vostru, cã aud suspin.
Suspinã iarba, suspinã floarea, suspinã hrana care se dã vouã
spre fiinþã, suspinã apa, fiilor, ºi suspinã omul. O, omul ar
trebui sã nu mai mãnânce ºi sã nu mai bea, pentru cã e departe
de Mine ºi nu-Mi dã nimic pentru binefacerile Mele peste el.
Dar de voi Mi-e milã, fiilor, cã voi trãiþi în voile Mele ºi Mã
daþi oamenilor aºa cum sunt Eu, drept ºi adevãrat. Vouã Mã
dau cu dãruire, ºi prin voi iau ºi oamenii, cã scris este: «Oa-
meni ºi dobitoace vei mântui, Doamne». Eu voi porunci nori-
lor sã se adune ºi sã adape pãmântul de la voi. Eu sunt Cel ce
dau pãmântului ploaie, cã îi este sete pãmântului, ºi e lucrul
Meu pãmântul. 

Proorocul Ilie se bucurã între cei din cer, cãci cerul îi
pregãteºte serbare în mijlocul vostru, fiilor. Pregãtiþi-i serba-
rea, cã Eu vin cu proorocul Meu, însoþit de ucenicii lui. Pre-
gãtiþi serbarea cea pentru Maica Mea apoi, cã Mã voi desã-
vârºi în cuvânt peste mulþimi, fiilor. Eu, Domnul, vã voi ajuta
sã aduceþi serbare mãritã înaintea Mea, ºi se vor aduna mulþi
la serbarea Mea cu voi, cã suntem în zilele venirii slavei
Mele, fiilor unºi. Dar acum, ridicaþi mânuþe curate spre Mine
ca sã trimit ploaie peste pãmântul de la voi, prin rugãciunea
inimilor ºi a guriþelor voastre, prin puterea credinþei voastre
în Mine, cãci Eu sunt cu cei credincioºi ºi aduc împlinirile
Mele peste ei. 

Fiilor, fiilor, nu uitaþi cã Eu v-am rugat pe voi sã lucraþi
cu Mine peste cei ascultãtori. Fiilor, fiilor, nu uitaþi cuvintele
Mele cu care vin la voi ca sã le împliniþi. Amin. În numele Ta-
tãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, am grãit vouã sã cereþi,
pentru ca sã pregãtim ploaie peste pãmânt. Amin. Cerul lu-
creazã cu pãmântul, ºi pãmântul cu cerul, ºi tot cuvântul Meu
Mã desãvârºeºte pe Mine peste voi prin împlinirea Mea în
voi. Amin, amin, amin. 

18/31 iulie 1998

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Duhul este duh ºi sufletul este suflet ºi fiecare om îºi are sufletul lui.
Nu poate intra sufletul unui om în alt trup de om. Elisei a primit 

duhul ºi puterea lui Ilie. 

EEEE u sunt Dumnezeul vãzutelor ºi al nevãzutelor. Eu
sunt Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce

l-am fãcut pe omul cel întâi zidit, ºi am cãrare între cer ºi pã-
mânt, iar cãrarea Mea este cuvântul. Eu sunt Dumnezeu Cu-
vântul. Amin, amin, amin. 

Cei ce staþi de veghe înaintea Domnului, deschideþi cu-
vântului Meu ca sã vinã pe pãmânt. Duhul Meu este înainte-
mergãtorul Meu. Aºa ºi sfinþii Mei cei din veac ºi pânã în
veac. ªi iatã, Eu vã trimit pe Ilie proorocul, pânã sã vinã ziua
Mea cea mare ºi înfricoºatã. El va apleca inima pãrinþilor
cãtre fii, ºi inima fiilor cãtre pãrinþi, ca sã nu vin ºi sã lovesc
pãmântul cu urgie. 

Mã aºtern cuvânt în calea oamenilor, ºi cuvântul Meu
e duh ºi putere. Cine are urechi de auzit, sã audã, cãci Duhul
Meu grãieºte cu putere peste pãmânt. Amin.

O, fiilor unºi în grãdina cuvântului Meu! Ilie, proo-
rocul Meu, este plin de râvnã ca ºi atunci când mergea pe pã-
mânt înaintea Mea, însoþit de ucenicii lui. El este omul cel
care s-a nãscut ºi n-a murit. El s-a ridicat mai presus de trupul
sãu cu Duhul Meu din el, ºi apoi ºi-a luat ºi trupul, cãci râvna

lui a fost a doua viaþã în el. Sufletul ºi duhul lui au râvnit pe
Dumnezeu ca nici un altul pe pãmânt, cãci el a fost puterea
Mea, puterea Domnului. Amin. Duhul lui se mistuia de râvnã
pentru Dumnezeu. Mã râvnea fãrã de moarte, mãi fiilor.
Auziþi voi ce vã spun? Râvnã fãrã de moarte a avut în el acest
preot al Meu; iubire fãrã de moarte a purtat în el pentru Dum-
nezeu. Iubirea de Dumnezeu este fãrã de moarte, fiilor.
Aceasta a fost puterea cea din acest prooroc al Meu. Iubirea
de Dumnezeu este boldul care înþeapã moartea. Ea este biru-
inþa morþii, este viaþã fãrã de moarte, viaþã fãrã de pãcat,
fiilor. Iubirea de Dumnezeu a fost taina cea care l-a fãcut ne-
muritor pe Ilie, cel ce a fost mai tare ca moartea, biruind-o în
trupul sãu. 

O, fiilor, iarãºi vã spun vouã: mare lucrare este sã am
cu cine vorbi pe pãmânt, cãci tainele cerurilor Mele nu mai
stau în ceruri, ºi se coboarã pe pãmânt ca sã înduplece inima
pãrinþilor cãtre fii, ºi a fiilor cãtre pãrinþi; inima sfinþilor ce-
rului cãtre oameni, ºi a oamenilor cãtre sfinþii cerului. Amin.
Le spun fiilor oamenilor cã râvna pentru Dumnezeu este viaþã
fãrã de moarte ºi omul nu mai voieºte s-o atingã cu inima din
el, care face din orice râvnã faptã împlinitã. Dar oamenii au
altfel de râvnã ºi altfel de fapte împlinite. O, cât de mult
doresc sã se suie iubire spre Mine, iubire ca a lui Ilie, proo-
rocul Meu. Iubirea lui cea fãrã de moarte a fost puterea lui în-
tru Mine, ºi nimeni n-a putut sã i-o striveascã. Aºa a lucrat ºi
Ioan, botezãtorul Meu, cãci îngerul Meu a zis lui Zaharia: «El
va merge înaintea Domnului, cu duhul ºi cu puterea lui Ilie,
ca sã întoarcã inimile pãrinþilor cãtre copii, ºi pe cei neascul-
tãtori, la înþelepciunea drepþilor, ca sã punã înaintea Dom-
nului un popor desãvârºit». De aceea am spus Eu mulþimilor
care mergeau dupã Mine: «Dacã voiþi sã pricepeþi, el este
Ilie, care va sã vinã». Aici trebuie pricepere cereascã, fiindcã
oamenii rãstãlmãcesc Scripturile spre a lor pierzare, dar Eu
vin sã le spun oamenilor cã duhul este duh, ºi sufletul este
suflet, ºi fiecare om îºi are sufletul sãu. Amin. Ioan a pregãtit
calea Mea, cãci el este acela despre care stã scris: «Iatã, Eu
trimit pe îngerul Meu ºi va gãti calea înaintea feþei Mele». 

Fiilor, fiilor, grãiesc vouã ca sã audã tot omul. Duhul ºi
puterea lui Ilie au fost iubirea ºi credinþa lui în Dumnezeu, ºi
lucrarea lui cea pentru Dumnezeu, ºi aºa a fost ºi Ioan, despre
care îngerul a zis lui Zaharia cã el va merge înaintea Domnu-
lui, cu duhul ºi cu puterea lui Ilie. Dar Ioan este Ioan, ºi Ilie
este Ilie, ºi amândoi au lucrat aceeaºi lucrare, ºi amândoi au
întors pe mulþi din Israel la cãile dreptãþii, fãcându-I Domnu-
lui cale peste pãmânt. 

Duhul sfinþilor e Duhul lui Dumnezeu, Care Se odih-
neºte în sfinþi. Duhul ºi puterea lui Ilie au fost iubire fãrã de
moarte ºi faptã cu putere. Eu vin cuvânt pe pãmânt ºi Mã
scriu cu serbare de sfinþi în cartea Mea de azi. Iatã, Eu trimit
pe Ilie proorocul, pânã sã vinã ziua Mea cea mare ºi înfrico-
ºatã. El va îndupleca inima pãrinþilor cãtre fii, ºi a fiilor cãtre
pãrinþi, ca sã nu vin cu prãpãd peste pãmânt. Amin. 

– EEEE u sunt duhul ºi puterea Domnului, Care a
locuit în mine prin iubirea mea de Dumne-

zeu. Eu sunt servul Tãu, Doamne, ºi lucrez înaintea Ta, cã Tu
aºa ai plãnuit pentru ziua Ta cea de azi, ºi ai spus: «Eu trimit
pe Ilie proorocul, pânã sã vinã ziua Mea cea mare». Eu sunt
cel ce lucrez pentru Tine iubire în mulþi, ca sã-i aºez înaintea
Ta popor desãvârºit, aºa cum am fost eu ºi ucenicii mei.
Amin. 

Eu, Doamne iubit, voiesc sã le spun oamenilor aºa cum
le-ai spus ºi Tu: duhul este duh, ºi sufletul este suflet, cãci
oamenii ºi-au pierdut înþelepciunea minþii ºi s-au rãtãcit în
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credinþe mincinoase, ºi inimile lor aiureazã, Doamne. Tu eºti
Cel întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioarã, cã eºti Dumnezeu,
ºi eºti sufletul fiecãrui om, cã Te-ai nãscut din Tatãl mai
înainte de toþi vecii, iar Tatãl prin Tine le-a fãcut pe toate. Tu
eºti Cel ce ai dat suflet ºi duh trupului omului cel întâi zidit
din pãmânt, ºi omul este din trup, din suflet ºi din duh, pre-
cum Pavel, apostolul Tãu, îi îndeamnã pe oameni ºi le spune:
«Trupul ºi sufletul ºi duhul vostru pãzeascã-se în întregime
întru venirea Domnului vostru». Amin. Oamenii sunt rãtãciþi
de la adevãr, Doamne. Oamenii au schimbat rostul Evanghe-
liei Tale, ºi inima din ei aiureazã. Iatã, eu vin sã întorc inima
lor spre Tine, ca sã audã glasul Tãu ºi sã învieze din moarte
ºi din rãtãcire. 

O, fii ai oamenilor, nu e bunã mintea omeneascã. E
bunã mintea lui Dumnezeu în voi. Nu faceþi din mãdularul
minþii voastre mãdular rãtãcitor de suflet. Nu se poate sã intre
sufletul unui om în alt trup de om. O, cine v-a deprins pe voi
cu aºa gândire, o, fii ai oamenilor? Ioan Botezãtorul a lucrat
pregãtirea cãrãrii Domnului, aºa cum fac eu azi, ºi a lucrat cu
duhul ºi cu puterea lui Dumnezeu, cu credinþa ºi cu fapta,
care lucrau în mine în vremea trupului meu, dar sufletul meu
e al trupului meu, iar sufletul lui Ioan e al trupului lui Ioan,
amin, ºi amândoi am avut lucrare de pregãtire a cãrãrii Dom-
nului, lucrare de întoarcere a oamenilor cãtre Dumnezeu. Eu
sunt cel ce mã vãrs cu duhul iubirii mele de Dumnezeu ºi cu
puterea faptelor credinþei mele în cei plãcuþi lui Dumnezeu,
ca sã lucrez din ei popor desãvârºit înaintea Domnului. Aºa
trebuie înþeleasã Scriptura aceasta. Eu sunt viu prin iubirea
mea de Dumnezeu. Iubire fãrã de moarte am eu pentru Dom-
nul, ºi ea mã þine viu cu trupul, iar trupul meu este în cele ce
nu se vãd. Unde sunt cele ce nu se vãd? Ele sunt lângã oameni
ºi nu se vãd, ºi lucreazã, nevãzute, pentru oameni. 

Elisei, ucenicul meu, a cerut de la mine sã-i dau duhul
ºi puterea mea, dar acestea sunt ºi cu mine, ºi nu s-au ºtirbit
întru nimic. Aºa este lucrul sfinþilor care ridicã sfinþi dintre
oameni, ucenici de sfinþi dintre fiii oamenilor, prin lucrarea
duhului ºi a puterii lui Dumnezeu în sfinþi. 

Eu n-am avut în minte decât pe Dumnezeu ºi durerea
Lui. M-a durut durerea Lui în mine ca ºi pe El, ºi n-aveam pa-
ce în suflet pânã ce nu-L alinam pe Domnul îndureratul. Pe-
depseam pe omul care-L prigonea pe Dumnezeu, cã mã durea
durerea Domnului. Eu de mila Domnului pedepseam pe om,
cãci am fost bun cu Dumnezeu. Am lãsat duhul ºi puterea din
mine peste Elisei, ca sã lucreze vãzut cu acestea, iar când a
despãrþit apele Iordanului cu mantia mea, el a strigat la Dum-
nezeul lui Ilie, ºi Dumnezeu a lucrat ºi în el cu ale Sale, ºi
lângã ale Sale este ºi numele celui credincios în cele ale lui
Dumnezeu. 

O, fii ai oamenilor, luaþi ºi voi de la mine aºa cum a
luat Elisei, ucenicul meu. Luaþi duhul ºi puterea care au locuit
de la Dumnezeu în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Iu-
birea omului pentru Dumnezeu Îi face casã lui Dumnezeu în
om. Iubirea de Dumnezeu este boldul morþii, este viaþã fãrã
de moarte. Eu le-am lucrat pe cele de trebuinþã trupului cu cu-
vântul, cãci aºa a fost puterea credinþei mele. Eu aveam îm-
pãrãþia cerurilor în mine, ºi cu cuvântul ei îmi lucram pâinea
mea. Când eram copilaº, Domnul mã hrãnea cu temerea de
El, iar când am crescut, Îl hrãneam eu pe Domnul cu iubirea
mea pentru El. Iar acum tot aºa lucrez, cã mi-e milã de Dum-
nezeu îndureratul. 

Ucenicii lui Elisei mã cãutau dupã ce m-am despãrþit
de Elisei, dupã ce carul de foc mi-a fãcut trecerea în cele ce

nu se vãd. Dar eu sunt viu ºi lucrez înduplecarea inimilor oa-
menilor spre Dumnezeu. Duhul ºi puterea mea lucreazã din
grãdina Domnului. Eu îi întãresc cu cele purtate de mine pe
cei din grãdiniþa cuvântului din România. Duhul ºi puterea
mea este Dumnezeu ºi fapta Sa, care lucrau la credinþa mea.
Eu sunt duhul ºi puterea Domnului, Care a locuit în mine prin
iubirea mea de Dumnezeu. Amin. 

Doamne, Tu eºti Cel ce Te întrupezi în cei credincioºi
cu trupul Tãu prin bisericã, pentru ca sã fii purtat de sfinþi,
cuvânt ºi trup, duh ºi trup mai presus de fire, cã Tu eºti Dum-
nezeu. Amin, amin, amin. 

– OO,proorocul Meu, M-am lãsat cu iubirea ta
de Dumnezeu, cu duhul ºi cu puterea ta

M-am lãsat în cei credincioºi, ca sã pot striga la oameni. Cei
credincioºi Mã primesc cuvânt cuvântat din cer. Eu vin cu no-
rii slavei Mele pânã deasupra grãdiniþei cuvântului Meu ºi cu-
vintez întoarcerea oamenilor la Mine, întoarcerea pãrinþilor
cãtre fii, ºi a fiilor cãtre pãrinþi, cãci sfinþii Mei stau faþã în
faþã cuvânt peste oameni, fiindcã Eu vin cu sfinþii, cã aºa este
scris: «Iatã, Eu trimit pe Ilie proorocul, pânã sã vinã ziua
Mea cea mare ºi înfricoºatã». El va îndupleca inima sfinþilor
cãtre oameni, ºi a oamenilor cãtre sfinþii cei care M-au iubit
pe pãmânt, cã Eu vin, ºi nu cumva, când vin, sã lovesc pã-
mântul cu urgia Mea. 

Ilie proorocul este mare întru venirea Mea. El are
trupul viu, ºi are ucenicii cei vii cu el, în cele ce nu se vãd, ºi
lucreazã lucrarea venirii Mele, venirea Mea cea mare, venirea
Mea care este scrisã în Scripturi. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 1998

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Cartea Apocalipsei, cartea lui Ioan, dictatã de Domnul. Oamenii
fãrãdelegii rãstãlmãcesc porunca iubirii spre a lor pierzare. Sfinte-
le se dau sfinþilor ºi se primesc, nu se cer. Carnea ºi bãuturile sunt 

plãgi peste oameni. 

EE u sunt Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul ºi toate
câte sunt între cer ºi pãmânt, deasupra cerurilor

ºi în adânc, vãzute ºi nevãzute de ochi trupeºti sau duhovni-
ceºti. Eu sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi vin mereu din Tatãl pe
pãmânt la oameni, ca sã le spun oamenilor cã vin a doua oarã
de lângã Tatãl ºi cã-Mi pregãtesc venirea Mea cu veacul cel
nou, cel fãrã de sfârºit pentru cei fãrã de sfârºit. Amin. 

O, porþilor, deschideþi-vã pentru Domnul! Amin. O,
fiilor din grãdinã, deschideþi cuvântului Meu, ca sã intre în
cartea Mea de azi. Pe porþi intru în carte, ºi voi sunteþi porþile,
cã aveþi urechi de auzit cuvântul Meu prin care-Mi vestesc
naºterea omului cel nou în fiecare om, naºterea Mea în om,
naºterea cea de sus a omului, ca sã am om pregãtit ºi sã-l aºez
întru întâmpinarea Mea, cã vin dupã douã mii de ani ºi dau
fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin. 

Am spus pe vremea trupului Meu cã dacã omul nu se
va naºte de sus, nu va intra în împãrãþia cerurilor. ªi iatã, aºa
este, cãci cei ce nu sunt nãscuþi de sus, din nou nãscuþi din
Mine, Cel ce sunt de sus, aceia nu iau în ei cuvântul Meu cu
care vin azi pe pãmânt, împãrãþia Mea cea prin cuvânt peste
om. Pe vremea trupului Meu am descoperit multe taine
cereºti, iar pe altele le-am acoperit, le-am pecetluit pânã în
vremea de azi. Am spus atunci despre venirea Mea cea de a
doua, cã nimeni n-o va ºti decât Tatãl Meu, iar oamenii de pe
pãmânt ºi-au fãcut din acest cuvânt scãpare, ca sã-ºi amâne
veghea ºi pregãtirea lor pentru Domnul. Fiilor, fiilor, de ce
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am spus Eu acest cuvânt? Cãci aºa am spus: «Despre ziua
aceea nu ºtie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci
numai Tatãl». Am spus aºa ca sã întãresc veghea în omul cel
credincios, care ºtie cã ziua Domnului va veni ca un fur, ca o
cursã, ca sã prindã sub ea pe cei necredincioºi. Cuvântul aces-
ta, spus de Mine atunci, ar fi trebuit sã-l facã sfânt pe omul
care aºteaptã pe Domnul, ºi nicidecum sã se ascundã sub
acest cuvânt ºi sã-Mi ascundã venirea Mea cea de la Tatãl. 

O, fii ai oamenilor, Mi-e milã de voi, cã nimeni nu vã
învaþã venirea Mea. Preoþii voºtri M-au ascuns ca sã nu mai
vin ºi sã nu vã pregãtesc pentru venirea Mea. Ei se ascund sub
cuvântul Meu cel din vremea trupului Meu când am spus:
«Nu ºtiu nici îngerii din ceruri, nu ºtie nici Fiul, ci numai Ta-
tãl ºtie venirea Mea ºi ziua aceea». Atunci eram cu trup pe
pãmânt, atunci lucram vãzut, dar acum sunt de-a dreapta
Tatãlui în ceruri, ºi Tatãl este una cu Mine în cer ºi pe pãmânt.
Amin. Dar voi veni cuvânt peste pãmânt, ºi voi veni cu Tatãl
în cuvântul Meu, cãci cuvântul Meu este Tatãl. Amin, amin,
amin. 

Vine Tatãl Meu în cuvânt, ºi va grãi peste pãmânt des-
pre cuvântul acesta sub care se ascunde omul ca sã nu aºtep-
te venirea Mea, ºi ca sã zãboveascã omul cel vechi pe pã-
mânt. Omul cel vechi e burduf vechi ºi nu încap cele noi în
burdufuri vechi. Pentru cuvânt nou trebuie om nou, care este
pentru cele noi ºi nu mai este pentru cele vechi, cãci Eu aºa
am spus: «Nu poþi pune vin nou în burdufuri vechi, cã vinul
nou creºte ºi sparge burduful cel vechi». Învãþãtura Mea cea
nouã este pentru oameni noi, care se pregãtesc pentru venirea
Mea în toatã vremea, cãci Eu vin ca un fur, când nimeni nu se
aºteaptã sã vin. 

O, fiilor din grãdina cuvântului Meu, iatã, adevãrat a
fost cuvântul Meu cel de atunci: «Nimeni nu se aºteaptã sã
vin». De aceea vin Eu la voi, cã n-am unde sã mai vin, ºi e
vremea venirii Mele, dar nimeni nu Mã aºteaptã sã vin. ªi am
sã vin cu Tatãl cuvânt peste pãmânt, cã voieºte Tatãl sã des-
pecetluiascã tainele cuvântului Meu cel din vremea trupului
Meu. ªi am sã vin cu Ioan, apostolul dragostei, cã ºi pe el l-au
ascuns oamenii, cãci oamenii învaþã de la oameni, nu de la
Dumnezeu. Numai un singur Ioan a fost între apostolii Mei,
iar cartea Apocalipsei e carte dictatã de Mine lui Ioan, apos-
tolul Meu cel iubit, Ioan cuvântãtorul de Dumnezeu, care
înseamnã Ioan teologul, aºa cum au scris oamenii cei sfinþi în
dreptul numelui lui Ioan, apostolul Meu cel iubit de Mine ºi
de Tatãl. Acest apostol n-a murit, cãci cine iubeºte pe Dum-
nezeu nu moare, ºi are viaþã veºnicã. Acest ucenic al Meu
spunea mereu tuturor: «Iubiþi-vã unii pe alþii, cãci aºa a po-
runcit Tatãl». 

Fiilor, fiilor, porunca lui Dumnezeu este curatã, dar oa-
menii au fãcut din ea pãcat. Aºa au fãcut oamenii cu Dumne-
zeu, cãci oamenii rãstãlmãcesc Scripturile lui Dumnezeu spre
a lor pierzare, cãci de ce altceva ar rãstãlmãci oamenii tainele
cele curate ale Domnului? Dar voi, fiilor învãþãtori peste
oameni, voi, cei ce daþi din partea Mea oamenilor, deprindeþi
pe cei ascultãtori, pe cei veghetori întru venirea Mea, deprin-
deþi-i cu cuvântul Meu ºi cu înþelesul cel ceresc al cuvântului
Meu. Deprindeþi-i pe cei ascultãtori sã Mã iubeascã pe Mine
când se iubesc unii pe alþii, cãci taina celor ce se iubesc unii
pe alþii este sã Mã iubeascã pe Mine ºi sã fie ucenicii Mei prin
iubire frãþeascã, prin iubire cereascã. Eu vin curând prin cei
ce Mã iubesc. Amin, amin zic vouã ºi tuturor celor ce Mã iu-
besc ca ºi voi: Eu vin curând prin cei ce Mã iubesc, ºi voi fi
Dumnezeul lor, precum ºi sunt, ºi voi umbla cu ei, precum ºi

umblu, ºi le voi da iubirea Mea, plata Mea pentru cei ce Mã
iubesc. Amin. Învãþaþi pe cei ce Mã iubesc, deprindeþi-i cu iu-
bire sfântã, cu priviri sfinte, cu gândiri sfinte, cu inimi sfinte
ºi cu staturã duhovniceascã, aºa încât cei ce ºchiopãteazã sã
nu mai ºchiopãteze, prin ajutor primit unii de la alþii. Cei
sfinþi sã ajute pe cei slabi, pânã vor fi numai sfinþi, întru
bisericã sfântã, bisericã aducãtoare de Dumnezeu. 

Fiilor din grãdinã, vin curând cu mama Mea cuvânt
peste pãmânt, cãci mama Mea Fecioara a intrat întru cuvântul
Fiului ei ºi lucreazã ca Fiul ei. Ea se ridicã de la poalele mun-
telui spre vârf, iar vârful sunt Eu, Domnul. Ea a zãbovit dupã
oameni ca sã-i cheme la sfinþenie ºi la venirea Mea, dar oa-
menii sunt cuprinºi de ameþealã ºi s-au învãþat cu pãmântul.
Ei ar voi sã se ducã cu pãmântul lor în cer, iar Eu voiesc sã
cobor cerul pe pãmânt cu oamenii, ºi nu vor oamenii cu cele
din cer pe pãmânt. 

Fiilor unºi în grãdina Mea din România, Îmi fac loc cu
voi peste pãmânt. Pregãtim serbarea mamei Mele Fecioara, ºi
voi îndemna pe mulþi sã vinã la cuvântul Meu ºi al Tatãlui
Meu, ºi al mamei Mele, ºi al sfinþilor Mei, ºi al proorocilor
Mei, care au grãit din Dumnezeu taina venirii Fiului lui Dum-
nezeu dupã douã mii de ani de la întruparea Sa cea din Tatãl
în Fecioarã, Om între oameni, Dumnezeu întrupat în trup
omenesc ca sã-i tragã pe oameni la Tatãl. Iatã, M-am fãcut cu-
vânt peste pãmânt. Cuvintez din nori, grãiesc de deasupra
voastrã, cã am fãcut din voi urechi de auzit cuvântul Meu pe
care-l dau prin voi oamenilor care Mã aºteaptã ºi care nu Mã
aºteaptã sã vin. Cuvântul Meu este Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Amin, amin, amin. 

Binecuvântatã sã fie împãrãþia lui Dumnezeu peste
pãmânt, împãrãþia cuvântului lui Dumnezeu cu oamenii cei
credincioºi. Amin. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care pregãtiþi
serbarea coborârii cuvântului lui Dumnezeu peste mulþimi.
Eu, Domnul, sunt cu tot ajutorul ceresc pentru ca sã aveþi
toate câte vor trebui pentru venirea Mea cu Tatãl ºi cu mama
Mea Fecioara ºi cu sfinþii Mei în sãrbãtoare cereascã ºi româ-
neascã peste pãmânt, Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti.

Fiilor, fiþi sãrbãtoare pentru Domnul. Fiþi vii, fiþi sfinþi,
fiilor. Nu staþi singuri. Staþi cu sfinþii cerului, cã rãzboi mare
e pe pãmânt între întuneric ºi luminã. Dar voi fiþi luminã, cãci
cele dintâi iarãºi sunt, ºi vor fi. La început a fãcut Dumnezeu
lumina, iar la sfârºit, Dumnezeu este luminã în voi, ºi voi veþi
birui în luminã, ºi lumina va lumina pe mulþi, ºi întunericul
va fi biruit în mulþi. 

Fiilor unºi cu taina Mea, cu preoþia Mea; fiilor din grã-
dina Mea, care Mã lucraþi pe Mine, Cel sfânt! Fiþi atenþi me-
reu, mereu, peste cei sfinþi, cãci Sfintele se dau sfinþilor. Po-
cãinþa n-o pricepe nimeni decât sfinþii, iar cei ce n-o cunosc
pe ea, nu sunt sfinþi. Sfintele se dau, nu se cer; se primesc, nu
se iau. Iatã ce tainã mare, tainã pe care n-o ºtiu decât sfinþii.
Amin, amin, amin. 

Fiilor, fiþi vii mereu, fiþi sfinþi mereu ºi priviþi mereu
peste statura voastrã ºi peste statura celor ce li se dau cele
sfinte. Cei sfinþi Mã au pe Mine viu ºi lucrãtor în ei. Aveþi gri-
jã sã nu cadã cineva prin cele sfinte, cãci cei nepregãtiþi cad
prin cele sfinte ale Mele. Nu ºtiu preoþii bisericii sã înveþe pe
oameni sfinþenia, cã nici ei n-o au, ºi sunt furi de cele sfinte,
ºi furii nu sunt vii, ºi sunt fãþarnici ºi lucreazã fãþãrnicia în
numele Meu. 

Fiilor, fiilor, Dumnezeu este cuvânt din cei sfinþi, cu-
vânt ºi faptã dupã cuvânt. Amin. Cel ce iubeºte pe Dumnezeu,
acela nu cade din Dumnezeu, ºi Dumnezeu nu cade prin acela
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înaintea oamenilor. Învãþaþi sã pricepeþi cuvântul Meu, cãci
cei sfinþi Îl cunosc pe Dumnezeu. Amin, amin, amin. Cine nu
mãnâncã Trupul ºi Sângele Meu nu are viaþã în el, ºi are
moarte ºi are pãcat, precum a fost cuvântul Meu, ºi adevãrat
este cuvântul Meu. Fiilor, fiþi vii ºi vegheaþi întru venirea
Mea. Fiþi fãrã de moarte. Fiþi vii, fiilor, fiþi vii. Amin, amin,
amin. 

Voiesc sã las prin voi o tainã înþeleasã peste pãmânt:
cine mãnâncã carne bea ºi vin, iar cine nu mãnâncã carne nu
bea nici vin. Aceasta este deosebirea între cei sfinþi ºi cei
pãcãtoºi. 

Fiilor, luaþi în voi sfinþenia întreagã, cãci cine nu mã-
nâncã carne nu bea nici vin. Vinul este sângele Meu numai în
potir, fiilor, amin, iar ce este în afarã de aceasta este de la dia-
volul. Toatã bãutura ameþitoare este de Mine blestematã, cã
Mi-a nimicit neamul oamenilor. Sunt plin de durere, cã vinul
a rãmas neblestemat, ºi omul se îmbatã de vin, ºi se îmbatã ºi
cei ce cred în cuvântul Meu, ºi se îmbatã de vin slujitorii
bisericii, nu numai de alte bãuturi. Fiilor, e plagã mare peste
oameni carnea ºi vinul, dar Eu, Domnul, voi lua acestea de la
oameni, cãci acestea trag pe om la despãrþirea de Dumnezeu.
Omul care mãnâncã carne ºi bea vin, acela nu are înþe-
lepciune din cer ºi nu are sfinþenie în cuget ºi în trup ºi în
inimã. 

Fiilor, fiilor, iatã ce am spus Eu peste voi: fiþi vii! Ni-
meni din cel ce este viu sã nu calce peste viaþa din el, cãci
Trupul ºi Sângele Meu pe care l-am dat celor sfinþi în vremea
trupului Meu i-a sfinþit pe cei sfinþi, iar pe Iuda l-a omorât. 

Fiilor, fiþi vii, fiþi sfinþi. Învãþãtura Mea are în ea viaþã
veºnicã. Învãþãtura Mea este împãrãþia Mea cu oamenii pe
pãmânt. Învãþãtura Mea este venirea Mea. Amin, amin, amin. 

3/16 august 1998

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Ioan prooroceºte încã o datã Apocalipsa ºi cuvântul lui Dumnezeu
peste popoare ºi peste limbi ºi peste împãraþi, precum este scris. 

VV in cu bucurie în grãdina Mea din România ºi
Mã sãrbãtoresc pe Mine Însumi între voi, fiilor

unºi în grãdiniþa Mea, cã mare tainã este pe pãmânt aceastã
mânuþã de pãmânt, fiindcã din ea l-am luat pe omul cel întâi
zidit, ºi tot din ea fac om nou, dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, ºi Mã voi slãvi în el aºa cum M-am slãvit pe Mine În-
sumi în faþa ucenicilor Mei când chipul feþei Mele s-a fãcut
altul, iar cãmaºa Mea cea albã a strãlucit pe trupul Meu. 

Fiilor veghetori în calea glasului Meu cel din cer lucrã-
tor peste voi, deschideþi cartea Mea de azi ºi aºezaþi în ea pe
Dumnezeu Cuvântul. Amin.

În ziua când Eu, Domnul, Mi-am schimbat chipul feþei
în slavã vãzutã, am avut martori ºi de pe pãmânt ºi din cer.
Eram cu cei mai apropiaþi apostoli ai Mei dintre cei doispre-
zece; eram cu Petru, cu Iacob ºi cu Ioan cel iubit de inima
Mea, iar dintre cei din cer aveam martori pe Moise ºi pe Ilie,
cã nici ei nu ºi-au lãsat trupul pe pãmânt când au intrat în cer. 

O, fiilor credincioºi, oamenii de pe pãmânt citesc în
viaþa Mea cea din vremea trupului Meu în mijlocul oameni-
lor, citesc, dar nu se lasã pãtrunºi de lucrãrile lui Dumnezeu,
cele peste fire, de puterea Mea cereascã, pe care când ºi când
o slobozeam sã se arate cu oamenii ºi sã creadã oamenii în
Dumnezeu, Cel venit pe pãmânt. Moise ºi cu Ilie, proorocii
Mei cei de demult, s-au arãtat ºi ei cu Mine în slavã, ºi vor-

beau despre cele ce Eu voi pãtimi în Ierusalim, cãci erau din
cer ºi ºtiau din cer. Apostolii Mei cei trei voiau sã Mã fereascã
de pãtimire, ºi Petru Îmi spusese cã dacã voiesc, ne vor face
ei trei câte o colibã, ca sã rãmân acolo pe munte cu Moise ºi
cu Ilie, cãci erau înspãimântaþi de cele pentru pãtimirea Mea.
ªi pe când el vorbea, s-a fãcut un nor ºi Ne-a umbrit pe toþi,
ºi s-au înspãimântat apostolii Mei, iar apoi s-a fãcut glas din
nor, glasul Tatãlui Meu, Care a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel
ales. De El sã ascultaþi». Slava cerului s-a tras apoi în cãmã-
rile ei, ºi Eu am rãmas cu ei ca ºi pânã atunci, poruncindu-le
sã nu spunã ce au vãzut pânã la învierea Mea dintre morþi. Iar
dacã Eu M-am înãlþat la Tatãl Meu, le-am spus lor: «Mergeþi
în toatã lumea ºi spuneþi despre Mine, ºi veþi fi martorii Mei
pânã la toate marginile, pentru cei credincioºi, care vor crede
în Mine prin mãrturisirea voastrã». Fiilor, în ziua aceea s-a
arãtat cerul cu pãmântul împreunã în lucrare: Tatãl ºi cu Fiul,
Moise ºi cu Ilie, care sunt vii, ºi cei trei apostoli peste care
deosebit lãsam tainele cerurilor, ºi cu care Mã purtam din loc
în loc între cer ºi pãmânt. 

Iatã, vin cuvânt de bucurie peste voi. Vin cu amintirea
lucrãrilor Mele peste ucenicii Mei cei de atunci, ºi vin cu ei
la voi, cei de azi cu care-Mi lucrez venirea Mea cea de azi pe
pãmânt, lucrarea Mea cea de azi cu voi, aºa cum am lucrat cu
cei de atunci lucrarea Mea cea de atunci. 

O, fiilor, lucrãrile Mele cele mai presus de fire au rã-
mas ca niºte poveºti peste oameni, dar ele sunt puterea Mea
cea mai presus de fire. Cine mai tresare cu inima lui faþã de
puterea Mea cea lucrãtoare din cer pe pãmânt? cãci Eu am
fost pe pãmânt cu cei din cer ºi cu cei de pe pãmânt. Amin.
O, fiilor, tot aºa sunt ºi azi. Sunt cu voi ºi cu cei din cer pe pã-
mânt cu voi, iar voi sunteþi martorii lucrului Meu cu voi. Sunt
cu sãrbãtoare cereascã între voi, iar apostolii Mei vã binecu-
vinteazã din Mine cu binecuvântare apostoleascã ºi pãrin-
teascã, fiindcã cine-i ascultã pe ei, pe Mine Mã ascultã, pe
Mine Mã primeºte, cãci aºa am grãit Eu lor. 

O, ucenicilor, o, apostolii Mei cei de atunci! Sunteþi cu
Mine, Învãþãtorul vostru; suntem cu cei mai mici ai timpului
Domnului. Ei lucreazã cu cerul ca ºi voi, ºi Mã aduc din cer
pe pãmânt, cãci prin credinþa lor am venit iar, ºi cuvintez ca
ºi acum douã mii de ani, ºi învãþ noroadele sã stea întru veni-
rea Mea, ºi mulþi se vor aºeza sã stea întru venirea Mea.
Amin, amin, amin. Cuvântaþi cuvânt de bucurie ºi de nãdejde
peste cei mai mici. Ei sunt credincioºi venirii Mele între zeci
de mii de sfinþi, cã aºa vin Eu când vin, cãci am suitã cereas-
cã, ºi cu ea vin când vin. Amin. 

– OO,Învãþãtorule, norul cel alb ne învãluie pe
toþi, ºi stãm pe nor alb ºi grãim cu Tine,

Doamne, ca ºi atunci când chipul Tãu s-a schimbat în slavã
pe munte, ºi îmbrãcãmintea Ta s-a înãlbit ca lumina. O,
Doamne, oamenii vor sã ne scoatã afarã din Scripturi, ca sã
nu mai fim cuvântul Scripturilor Tale cele adevãrate. Dar noi
suntem între cei doisprezece ºi am lãsat cãrþi în Scripturi pen-
tru cei credincioºi Þie, Doamne, cã Tu ai lãsat peste noi pe
Duhul Sfânt, ºi cãrþile noastre sunt pecetluite cu Duhul Tãu
Cel Sfânt, dar oamenii vor sã ne scoatã din Scripturi. Scriptu-
rile sunt cartea Ta cea de atunci, în care ne-am scris ºi noi spre
credinþa oamenilor, cã Þi-am fost martori lucrãrii Tale cea
mai presus de fire, Doamne Învãþãtorule. Moise ºi Ilie, ºi noi,
cei trei apostoli ai Tãi, Petru, Iacob ºi Ioan, am auzit glasul
Tatãlui în muntele slavei, cum cã Tu eºti Fiul Sãu Cel iubit, ºi
toþi mãrturisim despre ziua aceea, ºi din cer mãrturisim, iar
dintre noi apostolul dragostei grãieºte peste biserici. Amin.
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Cãci aºa i-a spus Duhul Tãu: «Tu trebuie sã prooroceºti încã
o datã la popoare ºi la neamuri ºi la mulþi împãraþi». Amin,
amin, amin. 

Eu, Ioan apostolul, am fost în ostrovul Patmos pentru
mãrturia lui Iisus Hristos ºi pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Am fost rãpit în duhul în zi de duminicã ºi am auzit în urma
mea glas mare, ca de trâmbiþã, care zicea: «Ceea ce vezi, scrie
în carte ºi trimite celor ºapte biserici!». Am vãzut slava Lui,
ºi El mi-a zis: «Nu te teme, Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe
urmã ºi Cel ce sunt viu. Am fost mort, ºi iatã, sunt viu în veci
ºi am cheile morþii ºi ale iadului. Scrie acum cele ce ai vãzut
ºi cele ce au sã fie dupã acestea». Iisus Hristos mi-a grãit, ºi
eu am scris cuvântul lui Dumnezeu despre cele ce trebuiau sã
fie, ºi apoi El a mãrturisit zicând: «De va mai pune cineva la
cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va pune asupra ace-
luia pedepsele care sunt scrise în cartea aceasta, iar de va
scoate cineva din cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va
scoate partea lui din pomul vieþii ºi din cetatea cea sfântã
despre care scrie în cartea aceasta».

O, oamenilor credincioºi ºi necredincioºi, îndoielnici ºi
neîndoielnici, numai eu am avut numele de Ioan între cei
doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, dar cartea aceasta
care stã la capãtul cel din urmã al Scripturilor este descoperi-
rea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca sã arate
robilor Sãi credincioºi cele ce trebuiau sã se petreacã în cu-
rând. El a trimis pe îngerul Sãu sã mi-o destãinuiascã, iar eu
am mãrturisit bisericilor cuvântul lui Dumnezeu ºi mãrturi-
sirea lui Iisus Hristos. 

O, fii ai oamenilor, dacã Iisus Hristos nu vorbea despre
cartea aceasta ºi de cel ce ar scoate sau ar pune la cartea
aceasta, era de mult acoperitã aceastã proorocie, dar cuvintele
ei au tãrie neclãtinatã, cãci Duhul lui Hristos a spus: «Mergi
ºi ia cartea cea deschisã din mâna îngerului care stã pe mare
ºi pe pãmânt; ia-o ºi mãnânc-o, cã tu trebuie sã prooroceºti
încã o datã peste pãmânt ºi sã-i însemnezi pe cei ce se închi-
nã Mie, iar pe ceilalþi sã-i scoþi din mãsurãtoarea Mea, cãci
sunt pãgâni, ºi Eu voi scoate partea lor din pomul vieþii ºi din
cetatea cea sfântã despre care scrie în cartea aceasta». 

O, fii ai oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu a venit pe
pãmânt ºi ªi-a fãcut cetate sfântã, ziditã din cei credincioºi
venirii Lui, ºi Domnul este slava ei ºi lumina ei, ºi în ea nu
intrã cel pângãrit, dupã cum scrie în cartea aceasta a vieþii
Mielului. Cuvântul lui Dumnezeu face nou Ierusalim, cetate
sfântã, ziditã din inimi vii, nãscute din cer, de sus, împãrãþie
a lui Dumnezeu în om nãscut de sus. 

O, voi, cei tari la cerbice, iatã, încã o datã grãiesc po-
poarelor, dupã cum a fost proorocia Domnului, Care n-a voit
ca eu sã mor, ºi a voit sã rãmân pânã azi ºi sã lucrez între cei
credincioºi cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul României,
cetatea Noului Ierusalim, care are în ea grãdina cuvântului.
Amin. Eu, Ioan, apostolul lui Iisus Hristos între cei doispre-
zece apostoli ai Sãi, am fost în ostrovul Patmos pentru cuvân-
tul lui Dumnezeu, Care mi-a spus: «Scrie!». Curând, curând
vor tremura toþi necredincioºii, toþi mai-marii pãmântului, ºi
se vor ascunde în peºteri ºi în stânci, cãci eu mã voi lãsa vã-
zut, la porunca Domnului, Care vine cu norii, ºi orice ochi Îl
va vedea. Amin. Iatã, vã ascundeþi de proorocia aceasta. Iatã,
daþi s-o ascundeþi ºi s-o luaþi din dreptul meu, dar iarãºi spun:
eu, Ioan apostolul, am scris cuvântul lui Dumnezeu din cartea
aceasta. Amin. Scuturaþi-vã de necredinþã ºi nu fugiþi de
Dumnezeu, cãci El a zis: «Cumpãraþi de la Mine alifie de
ochi ca sã vã ungeþi ochii ºi sã vedeþi». Amin. 

Iar vouã, iubiþi ai Domnului, rãscumpãraþi de El din tot
norodul ºi neamul prin sângele Lui, cântaþi cântarea nouã,
cântaþi Mielului cu laude cereºti, cântaþi cântãri de nuntã, cãci
curând, curând neamurile toate vor veni ºi se vor închina Cu-
vântului lui Dumnezeu, Care este cu voi. 

O, Învãþãtorule, norul cel alb se ridicã cu noi, iar Tu
eºti cu cei credincioºi, ºi Te faci luminã peste pãmânt ºi Te
împlineºti în cuvântul cel proorocit în cartea aceasta. Amin. 

– AA min, amin grãiesc þie, iubitul Meu apostol
Ioan: toate cuvintele acestei proorocii ies

din nou în calea oamenilor ºi se vestesc, dupã cum Eu þi-am
grãit atunci: «Încã o datã vei prooroci peste neamurile pã-
mântului». Amin. 

Iatã sãrbãtoare cereascã, ºi voi veni cu Tatãl Meu ºi cu
suitã cereascã în sãrbãtoare pentru mama Mea Fecioara, ºi
vom avea zile de mãrturie cereascã, zile de nuntã între zilele
de nuntã, Eu, Domnul, ºi cu poporul Meu ºi cu cei ce îl iubesc
pe poporul Meu pentru numele Meu care este peste el. Amin,
amin, amin. 

6/19 august 1998

Praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Vorbirea Tatãlui cu Fiul. Mila Maicii Domnului se trage de peste
oameni. 

EE u sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ºi
Mã fac cuvânt peste pãmânt, cãci sunt Cel ce

sunt. Amin, amin, amin. 
Fiilor din grãdina Mea, am coborât. Amin. Luaþi din

gura Mea cuvântul Meu ºi aºezaþi-l în cartea Mea cea de azi,
cãci sunt cu cerul peste voi în sãrbãtoare pentru mama Mea
Fecioarã. Sunt cu Tatãl, fiilor; aºa v-am spus cã vin. Tot cerul
Meu e pe nor deasupra voastrã, cã fãrã cerul Meu Eu nu cobor
pe pãmânt, Eu nu cobor singur. Tatãl este în Mine în toatã
vremea, iar sfinþii sunt în venirea Mea la voi. La voi vin, cã
omul de pe pãmânt nu ºtie nimic despre venirea Mea la el, nu
ºtie nici despre venirea lui la Mine, nu ºtie omul ce înseamnã
Dumnezeu. Toate încap cu omul, numai Eu nu-Mi mai aflu
sãlaº în om ºi pe lângã om. Sunt singur pe pãmânt, singur fãrã
omul de pe el, dar sunt cu sfinþii Mei. Amin, amin, amin. ªi
sunt cu voi, cei ce Mi-aþi dat locaº cuvântului Meu peste voi,
ca sã Mã las de la voi spre oameni, cã Mi-e dor de om, fiilor.
Am fãcut din voi cãrare a cuvântului Meu spre oameni, ºi vin
din cer ºi stau pe nori de slavã ºi Mã desãvârºesc în cuvânt
peste pãmânt, ºi vã dau tãrie sã staþi înaintea cuvântului Meu
ºi sã-i deschideþi. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! ªi din pacea Mea cu
voi dau tuturor celor care vin la izvor. Eu sunt izvorul de la
voi. Cuvântul Meu izvorãºte din cer peste voi, ºi dã pe deasu-
pra izvorul de la voi, cãci am mulþi care nu ºi-au plecat inima
spre dumnezei care nu sunt dumnezei, ºi îi voi aduna la piep-
tul Meu, ºi îi voi iubi, ºi îi voi învãþa viaþa cea veºnicã în om,
aºa cum ºi pe voi v-am învãþat. Iar cine va lua iubirea cuvân-
tului Meu ca sã se nascã din ea, de sus, acelora le voi da pu-
tere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, nãscuþi în vremea aceasta
din cuvântul Meu care vine din Mine peste voi. Amin. 

Mama Mea Îmi mângâie durerea. Durerea Mea e lungã
de ºapte mii de ani, ca ºi iubirea Mea. Când Tatãl a grãit în
Mine ºi Eu în Tatãl: «Sã facem om dupã chipul ºi asemãnarea
Noastrã», numai din iubire am lucrat ºi l-am fãcut pe om. Am
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fãcut din lut iubire pentru Mine, ºi am iubit ce am fãcut. Om
din lut am fãcut, ºi am pus în el viaþa Mea, fiindcã Eu sunt
viaþa. Eu eram cuvântul Tatãlui, precum ºi acum sunt, ºi tot
ce voia Tatãl, întru Mine voia, ºi Eu cuvântam voia Tatãlui
Meu, ºi ea se fãcea faptã. 

Eu sunt Cel ce am fost, ºi sunt Cel ce sunt, iar Tatãl este
cuvântul Meu în tot ceea ce împlinesc. Când eram cu trupul
vãzut pe pãmânt, am dat cuvânt la cei ce M-au întrebat:
«Doamne, când va fi venirea Ta ºi ziua aceea?». Eu le-am
spus cã «Despre ziua aceea nu ºtiu nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatãl; de aceea, privegheaþi!». Dacã nu le-aº
fi rãspuns aºa, nu le-aº fi putut spune: «Privegheaþi, cã nu
ºtiþi ziua când vine Fiul Omului». Am spus cã numai Tatãl
ºtie. O, dacã numai Tatãl ºtie, Eu nu mai vin? Ce vrea sã zicã
omul care se ascunde de venirea Mea zicând cã numai Tatãl
ºtie? O, Tatã al Meu, ce vrea, oare, omul sã zicã? 

O, Tatã Savaot, am spus celor unºi în grãdina Noastrã
cã voi veni cu Tine cuvânt peste pãmânt, cuvântul Tãu, Tatã.
Oamenii care se ascund de venirea Mea ºtiu numai cã Eu le-am
spus atunci cã numai Tatãl ºtie ziua aceea a venirii Mele, ºi
din aceasta nu vor sã iasã, ºi stau fãrã sã Mã aºtepte veghind
întru venirea Mea. Oamenii dau sã uite cã Eu le-am spus cã
«Tatãl este în Mine, ºi Eu în Tatãl, cãci cel ce Mã vede pe
Mine, vede ºi pe Tatãl». O, Tatãl Meu Savaot, Eu sunt
cuvântul Tãu, ºi Tu eºti cuvântul Meu, dar oamenii Mã des-
part în inima lor de Tine ºi zic cã numai Tu ºtii, ºi Eu nu. 

O, fii ai oamenilor, iatã-L pe Tatãl Meu în cuvânt peste
voi, grãind despre cuvântul acesta sub care se ascunde omul
necredincios ca sã nu Mã aºtepte sã vin, ºi ca sã zãboveascã
omul cel vechi pe pãmânt. Omul cel vechi e burduf vechi, ºi
nu încape vinul nou în burduf vechi. Învãþãtura Mea cea nouã
este pentru oameni noi, care stau pregãtiþi întru venirea Mea
în toatã vremea, cã Eu sunt în toatã vremea ºi vin în toatã
vremea, ºi vin ca un fur, când nimeni nu se aºteaptã sã vin.
Amin, amin, amin. 

Tatã Savaot, Mã fac punte pentru Tine. Tatã, scoalã-Te
în cuvânt pentru Fiul Tãu. Eu n-am grãit de la Mine Însumi
când am spus: «Nu ºtiu nici îngerii, nu ºtie nici Fiul, ci numai
Tatãl ºtie despre venirea acelei zile». Tu eºti Dumnezeu Tatãl,
iar Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tãu, Cuvântul Tãu,
Tatã. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule Emanuel, Tu eºti Fiul Meu Cel Unul
nãscut din Mine înainte de veci, Dumne-

zeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, prin Care toate s-au
fãcut. O, Fiule scump, nimic n-am fãcut decât prin Tine. ªi
cele ce sunt ºi cele ce nu sunt le-am fãcut prin Tine, cãci Tu
eºti cuvântul Meu, ºi prin Tine se împlinesc toate. Amin,
amin, amin. Nu prin Mine, ci prin Tine, Fiule, cãci Tu eºti
Fiul Meu, ºi Eu le-am spus oamenilor sã asculte de Tine, tatã.
Aºa le-am spus: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit; de El sã
ascultaþi!». 

În toate nu Te ascultã oamenii, dar iatã în ce s-au gãsit
sã Te asculte, Fiule durut. Cei ce nu iubesc ºi nu voiesc veni-
rea Ta au gãsit acest cuvânt al Tãu ºi s-au fãcut credincioºi
împotriva venirii Tale. Dar Eu sunt Tatãl, ºi ºtiu mereu veni-
rea Ta pe pãmânt. Cuvântul acesta: «Nu ºtie Fiul, ci numai
Tatãl», acest cuvânt l-ai spus Tu, Fiule. De ce-l spune ºi
omul? Pentru ce-l spune omul? Ca sã-Mi dea Mie mai multã
mãrire decât Þie? O, câte cuvinte vii ai spus Tu, Fiule, Cu-
vântule al Meu! De ce, oare, pe acelea nu le spune omul? Dar
cui ai spus Tu cuvântul acela? Tu vorbeai cu ucenicii Tãi, ca
sã rãmânã vorbirea Ta peste oameni, aºa cum vorbeºti Tu azi

pentru oameni, vorbind cu fiii cuvântului Meu, iar cuvântul
Meu Tu eºti, Fiule. Amin. 

O, fii ai oamenilor, Eu sunt Tatãl Savaot. Nu aºa tre-
buiesc citite Scripturile Fiului Meu. Cine citeºte, sã înþeleagã!
Amin, amin, amin. Cine citeºte, sã nu rãstãlmãceascã, ci sã
înþeleagã cuvântul Fiului Meu. Ucenicii Fiului Meu L-au în-
trebat plini de dorul venirii zilei Fiului Meu, dar voi nu aveþi
dor de aceastã venire. O, fii ai oamenilor, ºi voi, slujitori ai bi-
sericii oamenilor, a spus Fiul Meu cã nu ºtie nimeni venirea
Lui în afarã de Tatãl. Iatã, iau în mâini Scriptura aceasta ºi o
citesc vouã ºi gãsesc în ea cã Fiul Meu v-a spus toatã taina
acelei zilei ca s-o cunoaºteþi, ºi a zis: «Iatã, v-am spus de mai
înainte. Învãþaþi pildã de la smochin, care vesteºte vara». Fiul
Meu a spus cã nu ºtie nimeni decât Tatãl, ºi va fi ca în vremea
lui Noe când cei necredincioºi au bãut ºi au mâncat, s-au
însurat ºi s-au mãritat pânã în ziua când Noe a intrat în co-
rabie, ºi n-au ºtiut cã e adevãrat cuvântul Meu spus peste Noe
pânã ce a venit potopul, ºi, luându-i pe toþi, au ºtiut atunci cã
e adevãrat. Dar Dumnezeu a venit din vreme, ºi nimeni nu
L-a primit în afarã de Noe. O, fii ai oamenilor, la fel va fi ºi
venirea Fiului Meu. Venirea Lui este în vremea când oamenii
nu privegheazã. Dumnezeu era venit la Noe ºi lucra cu el
salvare, dar pentru ceilalþi oameni nu era venit Dumnezeu.
Slujitorul cel înþelept ºi credincios este pus de Dumnezeu
peste slugile Sale ca sã le dea hrana din cer la timp, ºi pe acela
îl gãseºte Fiul Meu fãcând aºa, ºi nu este luat pe neºtire, ci
este gata pentru venirea Stãpânului sãu. Dar dacã acel slujitor,
rãu fiind, va zice în inima sa: «Stãpânul întârzie», el nu nu-
mai cã nu va mai da hranã bunã, dar va ºi începe sã batã pe
cei ce slujesc împreunã cu el, forþându-i sã mãnânce ºi sã bea
cu beþivii ºi cu desfrânaþii. ªi atunci, în ziua pe care n-o cu-
noaºte ºi pe care n-o aºteaptã, va veni Stãpânul ºi îl va tãia
pentru fãþãrnicie. 

Furul când vine sparge casa cã e fur, ºi stãpânul casei
nu ºtie vremea furului, dar furul o ºtie. Diavolul a furat acest
cuvânt al Fiului Meu, ºi dacã l-a furat, l-a fãcut pe om sã spu-
nã aºa: «Nu ºtie Fiul, ci numai Tatãl». Dar slujitorul cel în-
þelept dã hranã la timp peste slugi, ºi el nu spune: «Stãpânul
întârzie», cãci el este cu Stãpânul sãu în toatã vremea. 

O, Fiule Emanuel, o, tatã, o, Fiule alungat! Eu, Tatãl
Savaot, aºa grãiesc: Eu n-am ascuns în Mine ziua aceea des-
pre care Te-au întrebat îndeosebi ucenicii Tãi de atunci. Nu
Eu, ci Tu ai ascuns-o în Mine, ca sã întãreºti veghea ºi credin-
þa ºi rãbdarea ucenicilor Tãi, ºi aceasta ai fãcut-o înainte de
moartea ºi de învierea Ta, Fiule scump. Atunci vorbeai de pe
pãmânt ºi pentru cei de pe pãmânt, iar acum vorbeºti din cer
peste cei cereºti pe pãmânt, care au apucat în trup ziua Ta, ve-
nirea Ta, cuvânt de viaþã veºnicã pentru cei credincioºi care
stau de veghe înaintea Ta, Fiule, ziua Mea de odihnã. În Tine
Mã odihnesc, în Tine binevoiesc, în Tine lucrez ºi din Tine
spun peste tot neamul omenesc: Tatãl ºi Fiul una sunt. Amin.
Nimeni nu ºtie ziua aceea decât Tatãl. Nimeni nu cunoaºte pe
Fiul decât Tatãl, ºi cel care voieºte Fiul sã-i descopere. Amin,
amin, amin. 

– OO,Tatã, Tatã Savaot, Eu sunt Fiul Tãu, ziua
Ta de odihnã, ºi întru Mine Tu Te odihneºti

ºi voieºti. Cum sã înþeleagã omul ce înseamnã ziua aceea
când el se ascunde în întunericul din el? Omul fuge de ziua
aceea, Tatã. Fuge omul, ºi ziua aceea fuge cu el odatã, ºi omul
nu poate fugi de ea. Eu am ascuns în Tine taina Mea, cã nici
ucenicii Mei nu ºtiau taina Mea, dar au ºtiut ei despre ziua
aceea în ziua când Eu am înviat dintre morþi. De atunci ziua
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aceea este pentru toþi, dar nu sunt toþi oamenii pentru ea. Ziua
învierii omului este ziua învierii Mele, dar puþini oameni
iubesc ziua aceea, învierea omului prin Mine, Cel înviat din-
tre oamenii cei morþi. Dar cei credincioºi Þie ºi Mie nu zic
niciodatã: «Stãpânul întârzie», ci se hrãnesc în toatã vremea
cu învierea Mea în ei, cu ziua când Eu, Domnul, l-am rãs-
cumpãrat pe omul cel credincios. Amin. O, Tatã Savaot, Eu
sunt nãscut din Tine, dar Tu M-ai nãscut ºi din Fecioarã, Om
nãscut mai presus de fire, ca sã-i dau nãdejde omului cãzut,
cã e cãzut omul de ºapte mii de ani. Dar Eu am venit dupã el
pe pãmânt, ºi Fecioara mama Mea Mi-a fost cãrare între cer
ºi pãmânt. 

O, mamã Fecioarã, am venit dupã plecarea Mea la
Tatãl ºi te-am luat la cer. Tu M-ai adus pe Mine din cer pe
pãmânt, iar Eu am venit ºi te-am luat de pe pãmânt la cer, ca
sã fii cu Mine unde sunt ºi Eu, ºi unde voiesc sã fie toþi ai
Mei. Dar azi sunt zilele venirii Mele, ºi iar venim pe pãmânt,
cãci cerul s-a unit cu pãmântul, ºi unul pe altul se rãscumpãrã
prin lucrarea Mea cu fiii cei unºi în grãdina Mea cea de pe
pãmânt, cea din mijlocul României. Pace þie cu ai Mei, mamã
a Mea! Amin. 

– OO,Fiule al meu, mulþi prooroci ºi mulþi uce-
nici au voit sã vadã zilele venirii Tale, dar

Tu ai avut ceva de preþ pentru vremea aceasta, cãci toatã fãp-
tura a aºteptat descoperirea fiilor Tãi, a ucenicilor Tãi din vre-
mea aceasta, cãci ei Te-au primit când ai venit. Pe vremea
naºterii trupului Tãu ai avut prooroci ºi fii credincioºi care
Te-au aºteptat ºi Te-au primit sã vii prin mine. Iar acum, în
vremea naºterii cuvântului Tãu, iarãºi ai fii credincioºi, puþini
ca ºi atunci, dar credincioºi întru venirea Ta între oameni.
Venirea Ta de azi e tainicã tot ca ºi atunci. 

O, Fiule înlãcrimat, nu mai sunt oameni credincioºi pe
pãmânt, cãci cei credincioºi sunt cei ce fac voia Ta, nu voia
lor; lucrarea Ta, nu pe a lor. Îþi mângâi durerea, cã e lungã de
ºapte mii de ani, ca ºi iubirea Ta. M-am purtat peste pãmânt
ºi am îndemnat pe oameni sã Te iubeascã, sã Te creascã în ei,
sã Te aducã între ei, dar oamenii nu ºtiu ce înseamnã Dumne-
zeu cu ei. Mã doare ca ºi durerea Ta. Pe vremea lui Avraam
erau numai pãgâni pe pãmânt, dar Avraam a crezut când l-ai
strigat sã vinã dupã Dumnezeu, ºi a venit ºi s-a dat casã lui
Dumnezeu. Dar azi sunt altfel de pãgâni pe pãmânt; Îl cunosc
pe Dumnezeu, ºi fac voia diavolului. Mi-e milã de durerea Ta,
Fiule pãrãsit de iubirea Ta, cãci omul a fost iubirea Ta. 

O, ridicaþi-vã dintre oameni, voi, cei cu inimã mare, ºi
daþi-o Fiului meu, cã El este Dumnezeu din Dumnezeu, ºi S-a
aºezat pe cruce pentru voi. Daþi jos de pe cruce pe Fiul meu,
cã El este Cel fãrã de pãcat, ºi aºezaþi-vã voi în locul Lui, ca
sã nu mai pãcãtuiþi, cãci cel ce stã pe cruce nu pãcãtuieºte, ci
se înalþã deasupra trupului sãu. Daþi-vã pe voi înºivã fii ai
Fiului meu, cãci azi oamenii ºtiu despre Dumnezeu, dar trã-
iesc pãgâneºte între pãmânt ºi cer. Lacrima mea de mamã
dumnezeiascã a curs în faþa Fiului meu pentru voi, fii ai oa-
menilor, dar acum Îl plâng pe Fiul meu, cã e îndurerat de toþi
oamenii. Mila mea s-a tras în matca ei. Mi-e milã de Dumne-
zeu, Cel pãrãsit de oameni, cã El milã voieºte de la oameni,
nu jertfe. Cel ce þine în mâini cerul ºi pãmântul nu are nevoie
de jertfe de la om, ci are nevoie de inima omului, locul îm-
pãrãþiei lui Dumnezeu. 

O, Fiule al meu, desãvârºeºte-Þi venirea, cã eu întãresc
vremea venirii Tale ºi zic tuturor: Fiul meu este Dumnezeul
românilor, aºa cum a fost Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac
ºi al lui Iacov. Fiul meu ªi-a fãcut venirea, ºi oamenii au fost

luaþi pe neºtire, ºi nu vor ºti aceºtia pânã ce credincioºii nu
vor intra în corabie ca sã se arate adevãrul cuvântului din
vremea aceasta, vremea venirii Fiului meu a doua oarã de
lângã Tatãl. Amin, amin, amin. 

– II atã vremea! Eu, Domnul, am unit cerul ºi pã-
mântul când M-am nãscut Om din Fecioarã.

Eu, Domnul, iarãºi am unit cerul cu pãmântul când M-am
coborât în anul 1955 în România cuvânt întru a doua Mea
venire. Eu sunt Cel ce sunt, ºi am venit ca sã fiu, ca sã vadã
oamenii cei necredincioºi cã sunt. Dar ce cred oamenii cã în-
seamnã venirea Domnului? Ea nu se aºteaptã, ea se trãieºte;
ea nu se pregãteºte, ci este, cãci Eu sunt Cel ce sunt, pentru
cei ce sunt întru Mine, iar pentru cei necredincioºi, Eu nu
sunt, Eu nu vin, cã ei nu Mã aºteaptã sã vin. 

Vin la voi mereu, fiilor unºi în grãdinã. Daþi venirea
Mea la cei ce Mã au, cãci nimeni nu cunoaºte pe Fiul decât
Tatãl, ºi cel care voieºte Tatãl sã-i descopere. Amin. 

Se binecuvinteazã sãrbãtoarea voastrã cu cerul pe pã-
mânt, cã mare este vremea venirii Mele, ºi Mã aºez cu zile de
nuntã cereascã între Mire ºi mireasa Mea cea din români. Ve-
niþi la nunta cerului cu pãmântul! Veniþi voi, cei ce iubiþi pe
Mire ºi pe mireasa Sa! Veniþi ºi nuntiþi ºi vã veseliþi cu veselie
cereascã! Veniþi, cãci cei chemaþi nu vin. Veniþi voi, cei înse-
taþi, cei flãmânzi, cei goi, cei pribegi, veniþi la Mine, ca sã vã
învãþ ziua Mea de odihnã! Veniþi ºi fiþi odihna Mea! Amin. 

Iar voi, fiilor din grãdina cuvântului Meu, staþi deschiºi
înaintea Mea, cã voiesc sã stau cuvânt între voi ºi sã bucur
mulþimile care vin dupã Mine ºi dupã voi. Binecuvintez peste
voi începutul Sãrbãtorii Creºtinãtãþii Româneºti, cã voi
sunteþi români, ºi nu oricum sunt românii români. 

Mama Mea Fecioara scuturã harul Meu peste cei cu
inimã mare care vin sã afle viaþa iubirii veºnice ºi sã ia
veºmântul nunþii, veºmântul iubirii de Dumnezeu, pacea între
Mire ºi mireasã. Amin, amin, amin. 

15/28 august 1998

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Rãstignirea numelui Domnului între doi tâlhari – lucrarea ecumenis-
mului de la Vulcana Bãi. Biserica românilor s-a unit cu pãgânii. 

PP ace þie, grãdiniþa Mea cu ucenici! Pacea Mea o
dau þie, ca sã înþelegi cu ea cã toate câte sunt Îmi

slujesc Mie ºi þie la întâlnirile Mele cu tine ºi cu cei ce Mã
cautã pe Mine cuvânt în mijlocul tãu.

Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, poporul Meu mirea-
sã, poporul Meu cel din români. Iatã ce am fãcut. Am porun-
cit ploii sã iasã din cãmãrile ei, ca sã încurc bucuria celor ce
se strâng azi la locul unde numele Meu este rãstignit între tâl-
hari, între pãgâni (Centrul Ecumenic Internaþional de la Vulcana
Bãi, n.r. ). Iar pe tine, poporul Meu, te-am strâns ca într-un
foiºor, ca atunci când Eu ºi cu apostolii Mei Ne strângeam, ºi
îi hrãneam cu cuvântul Tatãlui pe ucenicii Mei, ca sã se înveþe
cu gustul cel plãcut al împãrãþiei cerurilor cu ei pe pãmânt.
Cuvântul Tatãlui, Eu sunt. Eu sunt Alfa ºi Omega. Amin. 

Astãzi Mã uit peste locul în care numele Meu a fost
vândut pe arginþi. Duhul cel potrivnic Mie a luat o cãrãmidã
cunoscutã ºi a zidit-o pe pãmânt, iar în stânga ºi în dreapta
ºi-au fãcut zidire dumnezei care nu sunt dumnezei.

Fiilor, locul de la voi strãluceºte înaintea cerului, cãci
Eu sunt lumina lui. Duhul rãu s-a mâniat când Eu am zidit
grãdina de la voi, ºi s-a dus la mai-marii bisericii din Româ-
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nia ºi le-a arãtat punga cu arginþi, ºi au cumpãrat cu ea nu-
mele Meu ºi i-au zidit casã, zic ei, casã de rugãciune a creºti-
nilor Mei. Duhul rãu s-a ridicat apoi, ºi a zidit în dreapta ºi în
stânga, ºi va mai tot zidi, zice el, ca sã scrie apoi pace între
Mine ºi dumnezeii care nu sunt Dumnezeu, cãci cei ce nu Mã
au pe Mine de Dumnezeu adevãrat, aceia au dumnezei min-
cinoºi, ºi lor li se închinã, ºi nu este închinare aceastã închi-
nare, ºi este pãgânie ºi slujire la idoli. Dar Eu cobor la voi ºi
rostesc pentru cei ce au bãgat între pãgâni numele Meu ca sã
facã pace între Mine ºi dumnezeii lor, rostesc din dreapta
Tatãlui, cãci cu Tatãl sunt, ºi zic: n-am venit sã aduc pacea.
Am venit sã aduc sabia, ca sã despart pe cei credincioºi de cei
necredincioºi; pe creºtini, de pãgâni; pe cei ce slujesc Mie, de
cei ce slujesc idolului veacului acesta; pe cei mincinoºi care-ºi
zic creºtini, de cei ce sunt plãcuþi Mie. Am venit sã aduc sa-
bia, ºi am adus-o. Grãdiniþa de la voi este a Mea, ºi voi sunteþi
ai Mei, ºi v-am pus din partea Mea hotar între luminã ºi întu-
neric, între român ºi pãgân, cãci biserica Mea nu este min-
ciunã. Amin, amin zic vouã: românul care face în numele
Meu pace cu pãgânul ºi cu cei de alt neam care slujesc la
idoli, acela sã fie anatema. Amin, amin, amin. Am în voi bi-
sericã vie. Dacã Eu, Domnul, nu coboram sã Mã scriu pe pã-
mânt ºi în cer cu biserica Mea, care sunteþi voi, cei luaþi de
Mine din români, Eu nu mai aveam unde sã-Mi plec capul ºi
sã las peste pãmânt împãrãþia Mea ºi cuvântul ei. De aceea
v-am spus, ºi nu o datã v-am spus cã voi sunteþi începãturã
nouã, vie nouã, vin nou, început de veac nou, cãci cele vechi
au trecut. Amin. 

Biserica din România, care-ºi zicea cea adevãratã, cea
ortodoxã, nu mai este, cãci s-a unit cu pãgânii, aºa cum a fã-
cut poporul Meu Israel, care s-a unit cu neam strãin ºi n-a mai
fost cu Mine, ºi a cãzut de la Dumnezeu ºi s-a fãcut popor pã-
gân. Aºa s-a întâmplat ºi cu biserica cea de azi. O, dupã ce cã
era doar cu numele a Mea, dupã ce cã n-avea iubire de Dum-
nezeu, s-a mai ºi lepãdat de Mine, fãcând legãmânt strãin de
pãrinþi, cãlcând testamentul pãrinþilor. 

O, grãdiniþa Mea de fii unºi, cine loveºte în tine în nu-
mele Meu, zice el, acela dã în numele Meu, nu în tine, cãci
Eu sunt lucrãtura acestei grãdini. Cine zice cã Eu, Domnul,
sunt duhul rãu în aceastã grãdinã, acela este duh rãu, care lo-
veºte în Dumnezeu, care nu vede pe Dumnezeu. Iatã, fiilor,
s-a zidit pe pãmânt, lângã voi, turnul Babel, încurcãtura lim-
bilor pe care Eu, Domnul, am trimis-o peste cei ce au hulit
numele Meu, care este al vostru, ºi au hulit cuvântul Meu,
care stã peste voi ºi cuvinteazã din nori venirea Mea cea de a
doua peste pãmânt. Scris este cã se va zice: «Iatã, Hristos
este în pustiu. Iatã-L în cãmãri». Am spus aceasta în vremea
trupului Meu, dar cine mai este atent la ce am spus Eu atunci?
Eu, fiilor, locuiesc la voi, ºi cu voi sunt. Nu sunt în cãmãri,
cãci ce am de ascuns ca sã Mã bag în cãmãri? Cel ce are ce
ascunde, acela se ascunde ºi nu lumineazã, dar Eu ies ºi lumi-
nez cu voi. Eu când am grãit lui Moise am stat pe munte ºi
am cuvântat pentru oameni, aºa cum fac ºi azi. La toþi oame-
nii dau cuvântul Meu, ºi fericit este cel ce Mã recunoaºte în
cuvântul acesta. Amin.

Binecuvântatã sã fie bucuria voastrã cu Mine ºi cu cei
din cer ºi cu cei de pe pãmânt pe care Duhul Meu Cel Sfânt
i-a strâns acum lângã izvorul cuvântului Meu, ca sã ia ºi sã
vadã bunul Meu, þarina Mea cu comoarã în ea, grãdiniþa
cuvântului Meu ºi pe Mine în ea cuvânt, izvor de cuvânt.
Amin. Atât cât Eu stau cu voi aici, binecuvântat sã fie acest
foiºor care s-a deschis sã primeascã pe Domnul ºi pe ucenicii
Lui în lucrare cereascã pentru cei ce Mã doresc. 

Mama Mea Fecioara vã cuprinde în acoperãmântul ei
cel ceresc, precum Mã cuprindea pe Mine prunc. Ea se face
cuvânt peste cei ce Mã iubesc ca sã le aducã vestea împãrãþiei
cerurilor în inimi, pe Mine Împãrat peste fãptura cea vie.
Amin, amin, amin. 

Fiilor din grãdinã, vegheaþi în calea Mea, cã vin cuvânt
peste pãmânt, ºi vin cu Fecioara mama Mea ca sã spunem la
toþi cei de pe pãmânt cã acesta este muntele cel sfânt al venirii
Fiului lui Dumnezeu, ºi multe popoare vor veni sã înveþe de
la Mine taina împãrãþiei cerurilor cu oamenii pe pãmânt.
Amin, amin, amin. 

16/29 august 1998

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Domnul ºi cu Maica Sa cheamã pe toþi la izvorul cel curat. Vinul
cel nou are nevoie de vase noi. 

PP oporul Meu, Ierusalime drag lui Dumnezeu, iu-
birea dintre Mire ºi mireasã se va vesti pânã la

toate marginile, poporule mireasã, cãci Eu sunt Mirele tãu, ºi
la nunta ta cu Mine se strâng cei ce Mã iubesc pe Mine ºi pe
tine, ºi dintre ei se vor face fii adevãraþi, fii ai bisericii Mele
cea vie. 

Ierusalime iubit, popor luat din români, am început cu
tine bisericã vie între cer ºi pãmânt, cã nu mai aveam bisericã
cu fii vii. Fiii bisericii n-au pãstori cu grijã de ei, dar Eu,
Domnul, voi trimite pe îngerii Mei ºi voi aduna pe toþi aleºii
Mei în turma Mea cea vie, cu care voi rãmâne între cer ºi pã-
mânt, ºi o voi bucura cu zile de nuntã cereascã, nunta Mea cu
mireasa Mea cea din români, în sãrbãtoare de nou Ierusalim.
Nou Ierusalim înseamnã laolaltã fii curaþi ºi vii, oameni noi,
oameni sfinþi laolaltã, iubirea dintre Mire ºi mireasã. Amin,
amin, amin. 

Fiilor din grãdina cuvântului Meu, vã iubesc ca pe cei
ce Mã aduc din cer pe pãmânt, ca pe cei ce-Mi împlinesc
Scripturile venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. Sunt cu
zile de nuntã venit la voi, Eu Mire, ºi voi mireasã, nuntã cu
nuntaºi, cã la nunta Mea cu voi vin nuntaºi. 

Poporul Meu Ierusalim, sã fii mireasã dulce ºi sã-Mi
bucuri nuntaºii, ca sã Se bucure Tatãl Meu de iubirea Mea cu
mireasa Mea. Daþi daruri la nuntaºi, cã nunta cereascã nu e ca
nunta omeneascã. Daþi cuvântul Meu cel plin de darurile
Mele, daþi daruri nuntaºilor, ca sã Mã vadã cu voi, cãci sunt
Mirele nunþii. 

La nunta din Cana Mi-a spus mama Mea sã Mã duc cu
ea, ºi M-am dus. Mama Mea îi ºtia pe cei doi miri ºi îi voia
miri sã fie, cãci mirii care iau apoi pãcatul de la unul la altul
dupã nuntã, aceia nu se cheamã miri. Mi-a furat duhul rãu
cuvântul sfânt ºi s-a îmbrãcat cu el pe deasupra ºi a dus lumea
în minciunã, ºi minciuna se cheamã nuntã. 

O, poporul Meu, mama Mea Fecioarã M-a dus la nun-
ta din Cana Galileii ca sã-i adun pe cei aleºi ai Mei, ºi am
ascultat-o ca fiul pe mama lui. Aºa le-a spus ea la slugile
nunþii: «Faceþi tot ce vã va zice El». Eu ºi ucenicii Mei cu
care Mã dusesem la nunta unde am fost chemaþi, priveam cu
iubire peste cei doi miri din Cana, cã îi iubea pe ei mama Mea
ºi voia sã-Mi arãt slava ca sã-i iau de ucenici pe cei doi miri
curaþi. Nuntaºii nu ºtiau cã Eu sunt Fiul Fecioarei mamã. De
aceea am spus: «Ce este Mie ºi þie, femeie? Ceasul Meu încã
nu este». Eu, ca un Dumnezeu, ºtiam dorul mamei Mele, ºi
am fãcut semn ceresc între nuntaºi, ca sã vadã cei doi miri
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slava Mea ºi sã vinã dupã Mine, ucenici. Ce semn ceresc am
fãcut, fiilor? Am secat vasele în care era vin, ºi aceasta a fost
cu adânc înþeles. Poporul iudeu era poporul Domnului, ºi toa-
te popoarele ºtiau aceasta ºi veneau la Ierusalim sã se închine
Domnului lui Israel. Dar odatã cu venirea Mea între oameni
prin poporul Israel, s-a petrecut lepãdarea lui Dumnezeu de
Israel, ºi a lui Israel de Dumnezeu, cã nu M-a primit Israel
când Tatãl M-a trimis la el, pentru cã Israel nu iubea viaþa lui
Dumnezeu în mijlocul lui, ºi iubea idolii, ºi iubea minciuna
vieþii. De aceea am fãcut sã sece vinul nunþii, cã Israel era
vechi, ºi n-a voit înnoirea prin Mine, Cel trimis de Tatãl. Pen-
tru vin nou trebuie vas nou. Pentru învãþãturã proaspãtã tre-
buie om nou, om înnoit, dar Eu îi culeg pe cei ce se lasã nãs-
cuþi din Mine, ºi am fãcut semn pentru cei doi miri. Când ma-
ma Mea a venit ºi Mi-a spus: «Nu mai au vin», am ºtiut iubi-
rea ei pentru miri, dar Mã uitam în toate pãrþile sã nu dau
nimãnui de bãnuit ceva, cã Eu numai pentru cei doi miri M-am
slãvit atunci, pentru cei curaþi, fiilor care ºtiþi sã pricepeþi tai-
nele cuvântului Meu ºi ale faptelor lui. Atunci am zis slugilor
nunþii sã umple cu apã cele ºase vase de piatrã care erau acolo
pentru curãþirea iudeilor. Slugile au fãcut ce am spus, ºi iar
le-am spus lor: «Scoateþi acum ºi duceþi nunului mesei».
Nunul a gustat, ºi neºtiind de unde este acest vin nou, a che-
mat pe mire ºi i-a spus: «Orice om pune întâi vinul cel bun,
ºi apoi pe cel slab, dar tu ai þinut vinul cel bun pânã acum». 

O, poporul Meu mireasã, Eu cu nunta am început când
am început sã Mã slãvesc pentru ucenicii Mei, care aveau sã
creadã în Mine ºi sã-Mi urmeze, cãci ceilalþi nu vedeau ºi nu
ºtiau cine sunt Eu. Cei doi miri au ºtiut atunci cine sunt Eu,
cãci M-au vãzut când M-am slãvit prin slugile nunþii, care iu-
beau pe Dumnezeu, ºi care Mi-au pãstrat taina între cei de la
nuntã, cã numai ei ºtiau de unde este vinul cel bun, fiindcã Eu
le-am poruncit, ºi ei au împlinit ºi au fãcut minunea vinului
cel nou, prin credinþã, fiilor. Iatã tainã: vinul cel nou are ne-
voie de vas nou. Credinþa în Dumnezeu o are numai omul
curat. Amin, amin, amin. 

ªi l-am luat în ziua aceea ucenic pe mirele din Cana, ºi
l-am numit între cei doisprezece apostoli ai Mei ºi l-am bine-
cuvântat, iar pe mireasã am fãcut-o uceniþã curatã, ºi slujea ea
lui Dumnezeu, împreunã cu celelalte iubitoare de Dumnezeu.
Aºa preot am fost Eu, aºa am cununat Eu pe mirii nunþii, cã
i-am voit miri, fiindcã mama Mea i-a iubit. Dar preoþii de pe
pãmânt nu ºtiu ce înseamnã preoþie, nu ºtiu ce înseamnã nun-
tã, nu ºtiu ce înseamnã vin nou ºi om nou. Ei sunt ca Israel
cel vechi, ei binecuvinteazã însuratul ºi mãritatul ºi traiul pã-
cãtos al omului, ºi nu am ucenici vii prin preoþii de pe
pãmânt. 

Fiilor, nimeni pe pãmânt nu are de cine sã asculte aºa
cum M-au ascultat pe Mine slugile nunþii din Cana, care au
fãcut împlinirea slavei Mele ºi minunea vinului cel nou. Ei au
luat vinul cel nou, învãþãtura Mea, cãci M-au ascultat când
le-am zis sã umple cu apã vasele, ºi apoi sã scoatã vin din
vase, nu apã. Credinþa lor a fãcut aceasta, cãci au ascultat,
fiindcã au crezut ce le-a spus mama Mea. Aºa Îmi aleg Eu
dintre oameni pe cei aleºi ai Mei. Dar acum mama Mea Îmi
spune din nou: „Fiule, nu mai au vin nuntaºii; Fiule, nu mai
este vin“, iar Eu o ascult, ºi le poruncesc slugilor nunþii sã
umple vasele cu vin nou ºi sã dea nuntaºilor, sã dea de la
Mine, cã Eu sunt izvor de vin nou ºi am viþã nouã, sãdire
nouã, preoþie nouã. Butucul cel vechi de vie s-a uscat, ºi am
sãdit vie nouã din care fac vin ºi dau nuntaºilor sã bea ºi sã ia
Duh Sfânt, ºi sã se facã sfânt cel ce bea. 

La nunta din Cana am fãcut semn ºi M-am slãvit prin
el ca sã-Mi întãresc ucenicii în credinþã ºi în stãruinþa credin-
þei. Aºa ºi azi lucrez, ºi fac nuntã curatã ºi despart omul de
pãcat ºi îl fac mireasã curatã, om fãrã de pãcat fac, prin slava
Mea, prin slava cuvântului Meu, prin învãþãtura Mea, vinul
cel nou. Amin, amin, amin. 

O, mamã a Mea, ºi azi te ascult când Îmi spui la zilele
de nuntã sã pun vin nou pe masã ca sã bea nuntaºii nunþii Me-
le cu mireasa Mea, cu poporul Meu mireasã. Te ascult, mamã,
cãci este ceasul Meu. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule Mire, Fiule cu mireasã, Fiule al meu!
Îþi iubesc mireasa ºi voiesc sã aibã vin

nuntaºii zilelor de nuntã, cã m-am purtat din loc în loc sã
chem la nunta Ta pe mulþi, ºi mulþi ºtiu cã Tu eºti Mire în ro-
mâni ºi ai mireasã din români. Îi trag pe mulþi spre Tine, Fiule
Mire, ca sã-Þi vadã slava Ta cu mireasa Ta, ºi sã le dau plata
credinþei, cã pe mulþi i-am condus spre poporul nunþii Tale.
Eu m-am tras acum în sãlile de nuntã, în zilele nunþii Tale
m-am tras, ºi stau lângã Mire ºi mireasã, lângã Tine ºi po-
porul Tãu cel nou, ºi îi chem pe cei vestiþi de mine din vreme.
Prin multe locuri am umblat ca o vornicuþã care vesteºte nun-
taºii sã vinã la nuntã. Am fost ºi la pãgâni, am fost ºi la creº-
tini, am fost ºi la cei chemaþi, dar cei chemaþi au de trãit traiul
lor, cãci vinul cel vechi a secat, ºi nimeni nu mai cautã vin.
Cei chemaþi beau ºi mãnâncã mâncãri ºi bãuturi pãgâneºti ºi
diavoleºti, ca preoþii lui Eli, ca fiii lui Eli, care se desfrânau
între Domnul ºi popor. 

O, Fiule Mire, nimeni pe pãmânt nu mai are de cine sã
asculte. Dar eu sunt mama Ta, ºi Tu m-ai ascultat mereu, ca
sã Te faci pildã pentru mulþi. Suntem la nuntã, ºi eu am adus
cãlãuzind pe mulþi spre nunta Ta, ºi le spun la toþi aºa: 

Amin, amin zic vouã, celor chemaþi de mine la nunta
Fiului meu! Faceþi tot ce vã va zice Fiul meu, cã El porunceº-
te slugilor nunþii sã punã vin nou în vasele spãlãrii. Veniþi ºi
vã spãlaþi în vasele spãlãrii, cã în ele se face vin nou, prin Fiul
meu. Spãlaþi-vã, curãþiþi-vã, albiþi-vã în botezul cel nou, prin
spãlare în vinul cel nou, care spalã pe cei ce vor fi oameni noi,
oameni sfinþi, oameni fãrã de pãcat. Cel ce vine dupã mine,
sã-ºi ia crucea ºi sã urmeze Fiului meu. Amin, amin, amin.
Toþi cei care m-aþi ascultat când am strigat vestea nunþii, as-
cultaþi de Fiul meu ºi fiþi români ai Fiului meu ºi staþi în Ro-
mânia, precum ºi eu stau, cã ea e þara Fiului meu, þara strãlu-
cirii, cea proorocitã de Daniel, proorocul Scripturilor. Þara
strãlucirii va strãluci de sfinþi. Fiþi sfinþi, cã Fiul meu e Sfân-
tul Tatãlui. El îi face fii ai Tatãlui pe toþi cei ce cred în El ºi
în poporul Lui mireasã, mireasa Fiului meu. Voi, cei care aþi
urmat glasului meu cu care v-am chemat cãtre Fiul meu,
veniþi ºi învãþaþi iubirea dintre Mire ºi mireasã. Vegheaþi în
calea Mirelui. Iatã, Mirele vine, vine, vine! Ieºiþi întru întâm-
pinarea Lui, cãci nunta Lui este iubirea dintre Mire ºi mi-
reasã. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã dulce, mamã care asculþi de Fiul
tãu, de pânã sã-L fi nãscut ºi pânã azi! Eu

sunt pildã de ascultare ºi fac vin nou ºi dau la cei însetaþi. 
Fiilor din grãdina Mea, fiilor unºi, umpleþi vasele cu

vin ºi daþi daruri nuntaºilor. Amin, amin, amin zic vouã ºi
tuturor celor ce vin la nunta Cuvântului lui Dumnezeu: iatã
Mirele, ieºiþi întru întâmpinarea Lui! Fericit este cel ce are
untdelemn în candela sa, cã acela se va bucura la venirea Mea
ºi va intra la nuntã. Amin, amin, amin. 

17/30 august 1998
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Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Cartea cuvântului Domnului nu încape pe pãmânt din pricina cãr-
þilor oamenilor. Cuvântul Domnului desparte pe creºtin de pãgân ºi 

adevãrul de minciunã. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
stau deasupra grãdinii cuvântului Meu ºi Mã fac

carte cereascã peste voi, fiilor unºi peste vremea aceasta de
venire a Mea. E sãrbãtoare cereascã peste voi. Amin. Ioan,
botezãtorul Meu, a intrat în ziua aceasta întru cele cereºti pe
vremea trupului Meu când el Mã mãrturisea pe Mine, ºi Eu
pe el, ca sã facem lucrarea Tatãlui pentru Fiul Tatãlui, ca sã
creadã cei credincioºi în venirea Mea cu trupul între oameni,
aºa cum s-a grãit ºi cum se aºtepta prin prooroci.

Mã fac cuvânt cu mãrire în el, Mã fac peste voi înþe-
lepciune a Scripturilor, cã pe pãmânt fiecare om care scrie
despre Scripturi scrie cum vrea el sau cum vrea omul de pe
pãmânt, ºi s-a stâlcit pe pãmânt înþelepciunea ºi adevãrul
Scripturilor. Dacã într-o vreme scriu zece oameni mai cunos-
cãtori sau mai puþin cunoscãtori despre vremea lor numai ca
sã scrie, aºa cum s-a scris ºi despre voi în vremea aceasta de
cãtre oamenii fãrã de înþelepciune cereascã, ºi dacã Duhul
Meu Cel Sfânt nu încape în oameni ca sã priceapã care este
adevãrul din cele ce se scriu, atunci piere adevãrul de pe pã-
mânt, piere cunoºtinþa despre Dumnezeu ºi despre cele lãsate
de Dumnezeu între oameni. De aceea am spus Eu vouã: «Vai
de cei ce scriu cãrþi peste cãrþi, cãci nu sunt cãrþile acelea».
Cartea Adevãrului nu încape pe pãmânt, nu este iubitã ºi
crezutã, ºi vai de omul care-L face mincinos pe Dumnezeu!
Dar Eu voi birui pe om prin Cartea Adevãrului. Amin, amin,
amin. Care este Cartea Adevãrului? Ea este lucratã din cuvân-
tul Meu pe care Eu, Domnul, îl grãiesc peste omul cel ales de
Mine ca sã scrie. Nu toþi oamenii care scriu sunt aleºi de Mine
ca sã scrie, ºi aceºtia au fost ºi sunt prea puþini, cã nici nu
trebuie degetele unei mâini ca sã-i numere pe aceºtia în fieca-
re vreme, cã Eu aºa am spus: «Sunt pânã la sfârºitul veacu-
lui». Amin. Proorocii ºi apostolii au fost aleºi de Mine ca sã
Mã aºeze pe Mine pe pãmânt cu toate câte Eu am grãit, dar
oamenii se tem de adevãrul Meu ºi dau sã-l numeascã neade-
vãr, aºa cum a fãcut ºi Irod, care a ascuns adevãrul, ºi pe Ioan,
care-i descoperise lui pe cele acoperite ºi adevãrate. L-a as-
cuns Irod în temniþã pe Ioan numai pentru cã-l dãduse de gol
cã Irodiada, soþia lui, a fost femeie ºi a fratelui sãu, Filip.
Atunci a vãzut cã Ioan este prooroc ºi cã descoperã adevãrul
cel ascuns pentru fãrãdelegea lui. 

Fãrãdelegea este un adevãr atunci când ea este, dar este
adevãrul fãrãdelegii, iar Eu Mã descopãr cã sunt Dumnezeu
descoperind fãrãdelegile cele ascunse ale oamenilor care nu
se leapãdã de cele rele din ei. Ioan a trebuit sã-ºi punã capul
sãu pentru ca sã se adevereascã adevãrul dumnezeiesc, care
descoperã adevãrul fãrãdelegii omului. Ioan a trebuit sã moa-
rã ca sã i se vadã mãrirea lui de la Dumnezeu, dar azi oamenii
nu mai stau de partea adevãrului, ºi slujesc numai minciunii,
mãi fiilor. O, numai minciunã este pe pãmânt! Nicãieri nu
mai este Dumnezeu. Nicãieri, fiilor! Numai minciunã, numai
minciunã, numai minciunã! Atâta ºtiu oamenii sã lucreze, ºi
de aceea omul nu are nimic. Tot omul face ºi iar face, ca sã
fie, ca sã aibã, dar nimic, nimic nu are omul, cãci minciuna
este nimic, ºi cu ea se alege omul, cãci adevãrul minciunii
este veºnic, ºi stã împotriva omului, fiindcã Eu, spre judecatã
am venit în lume, ºi omul e deºtept, ºi ºtie ce fac Eu, ºi de

aceea se face antichrist ºi se zbate împotriva Mea. De aceea a
zis Ioan: «Pui de vipere, cine v-a spus sã fugiþi de mânia care
vine peste voi?». 

Fiilor, ce înseamnã aceastã Scripturã: «Pui de vipere,
pui de nãpârci!»? Vipera are scris pe cap numele ei. Ea nu se
poate ascunde ca sã înºele cu lucrarea ei. Ea are semn pe frun-
te ºi lucreazã prin veninul ei care îl omoarã pe om. Dar omul
este mincinos, omul îºi ascunde lucrarea, ºi prin aceasta lu-
creazã minciunã ºi fuge prin ea, fuge de mânia Mea, de plata
fãrãdelegilor lui fuge. De ce fuge? Pentru cã el ºtie cã este
Dumnezeu ºi cã este mânie pentru fãrãdelege, ºtie de la Mine,
cã Eu am spus de mânia care vine pentru fãrãdelege. Ioan
le-a spus oamenilor: «Nu fugiþi, ci mai degrabã pocãiþi-vã, cã
vine dupã mine Cel mai mare decât mine ca sã-ªi adune rodul
cel bun de pe pãmânt ºi sã dea în foc fãrãdelegea».

Oamenii sunt stãpâniþi de femeie, nu de Dumnezeu,
fiindcã omul aceasta ºi-a ales. Omul ºi-a ales femeia. S-a lã-
sat omul de Creatorul sãu ºi s-a unit cu femeia ºi n-a mai fost
un trup cu Dumnezeu aºa cum a fost el creat la început. Iatã
ce este pe pãmânt: bogaþi ºi sãraci, împãraþi ºi ostaºi, drepþi ºi
pãcãtoºi, robi sau liberi, sunt sub robia trupului, sub robia fe-
meii care este luatã din trupul omului cel zidit de Dumnezeu.
Femeia s-a fãcut pãcat ºi cãdere pentru om, ºi de atunci e nu-
mai minciunã pe pãmânt, iar Eu, Domnul, suspin fãrã odihnã,
fãrã locaº, cãci capul omului este femeia, ºi nu mai am om în
care sã-Mi plec capul ºi sã fiu capul omului. 

Biserica n-a voit sã fie bisericã a Mea, ºi a rãmas a oa-
menilor care s-au aºezat dumnezei în ea. Fiilor, am spus pe
vremea trupului Meu cã Eu nu voi veni mai înainte de a se
arãta vãzut pãcatul lepãdãrii de credinþã, pãcatul iubirii fãþar-
nice lângã numele lui Dumnezeu. Fiilor, nicãieri nu mai este
Dumnezeu, cã scris este: «Eu nu locuiesc cu cei ce fac fãrã-
delegea». Eu pe oameni i-am pãrãsit mai mult decât în vre-
mea lui Noe, ºi oamenii se mint unii pe alþii cu numele Meu,
ca orbii care nu se pot cãlãuzi unul de altul. 

O, tu, bisericã! Tu, care nu mai ai Tatã! Tu, care þi-ai
lepãdat Dumnezeul unindu-te în numele Meu, zici tu, cu tot
neamul strãin de calea adevãrului! De ce ai fãcut aceasta?
Iatã, ai scris cu mâna ta judecata Mea peste fapta ta. Oare, Eu,
Domnul, þi-am spus sã faci aceasta? O, Eu am venit spre tine
ºi þi-am spus sã nu faci aºa ceva, ca sã nu vin sã te lovesc pe
neºtire. Iatã, te-am pãrãsit ca odinioarã pe Israel, care se lepã-
dase de Mine prin necredincioºia lui. În zilele ce vin vei ve-
dea cã te-am pãrãsit, ºi vei crede atunci cã Eu sunt Cel ce am
ieºit în calea ta ca sã te strig ºi sã te întorc de la pãcatul lepã-
dãrii de credinþã de dinaintea arãtãrii Mele, precum este scris
în Scripturi despre venirea Mea. Este scris cã îþi vei vinde pe
bani întâietatea, ºi aºa ai fãcut. Eu pe bani am fost vândut, ºi
iatã, de atunci nimeni nu Mã mai poate vinde sau cumpãra
decât cel ce are semnul tãu pe el, semnul bisericii care ºi azi
Mã vinde pe bani. Cel ce Mã ia prin preot, Mã plãteºte preo-
tului ºi se face fiu al bisericii cumpãrându-ºi cu bani înfierea
aceasta. 

O, oare, care este hristosul tãu, bisericã? Cel rãstignit
n-a venit sã I se slujeascã, ci a venit sã slujeascã tuturor. Cel
rãstignit pentru tine grãieºte peste tine ºi te întreabã: de ce ai
fãcut aceasta? Cum de ai fãcut pace cu pãgânii în numele
Meu când între Mine ºi tine nu este pace, nu este sfinþenie de
la tine spre Mine? O, n-ai voit sã fii a Mea, ºi ai voit sã fii a
lumii, a babilonului. Ai voit sã fii a ta ºi eºti a ta, ºi nu eºti a
Mea. Dar din tine Eu aleg pentru slava Mea pe mulþi care
plâng acum cu Mine pentru cele ce ai fãcut tu. Te-ai despãrþit
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de Mine acum ºaptezeci de ani, ºi acum nu te-ai întors la stri-
gãtul Meu, ºi tot departe ai rãmas. Ba te-ai unit cu cei ce nu
au Dumnezeu, cãci Eu sunt Dumnezeul celor sfinþi.

O, voi, cei curaþi cu înþelepciunea ºi cu mâini curate în
mijlocul bisericii care s-a lepãdat de Mine! Aºezaþi-vã de-a
dreapta Mea, cãci cuvântul Meu este sabia care desparte pe
creºtin de pãgân, cã n-am venit sã aduc pacea, ci sabia, ºi iatã,
am adus-o, ºi cu ea judec pentru adevãr. Amin, amin, amin.

Ce înseamnã om pãgân? Tot omul care face pãcat dupã
pãcat dupã ce Eu am arãtat calea ºi viaþa întru adevãrul Meu
cel ceresc, acela are viaþã pãgânã, chiar dacã are semnul bise-
ricii pe creºtetul lui. Acela este ca vipera care muºcã, ºi apoi
fuge de pedeapsa faptei sale. Dar Eu voi birui pe om prin
Cartea Adevãrului, care este lucratã din cuvântul Meu pe care
Eu îl grãiesc peste omul cel ales de Mine ca sã audã ºi ca sã
scrie, aºa cum Eu i-am poruncit lui Ioan apostolul sã scrie
cartea cea pentru sfârºitul fãrãdelegii. Iatã zilele judecãþii,
aidoma ca în zilele din vremea lui Noe când Eu strigam ca ºi
azi, ºi oamenii beau ºi mâncau, se însurau ºi se mãritau ºi se
fãþãrniceau, ca ºi azi. 

O, fii ai oamenilor, pânã când? Oare, nu voiþi sã vã
treziþi ca sã vedeþi pãcatul lepãdãrii de credinþã pe care
mai-marii cei care stau peste sufletele voastre l-au scris cu
mâna lor? Vine mânia Mea din pricina acestora. Treziþi-vã!
Strigã glasul lui Dumnezeu peste voi. Treziþi inimile voastre
ºi staþi în faþa slavei Mele, cãci cuvântul Meu de azi este în-
ger trimis de Mine ca sã adune în barca salvãrii pe cei care
gem ºi plâng sub întunericul depãrtãrii de Dumnezeu. 

Voi, slujitori ai bisericii care mai sunteþi vii cu inima,
sculaþi ºi sunaþi ºi apãraþi izvorul credinþei ºi pe fiii voºtri care
se aleg de partea vieþii veºnice! Vã voi da un nume nou ºi o
inimã nouã, cãci vinul Meu este vin nou, ºi nu-l pun în vase
vechi. Sculaþi, ºi înnoiþi-vã pentru vinul cel nou, pentru vea-
cul cel nou, zidit din sfinþi pe pãmânt. Fugiþi de bani, fugiþi de
lãcomie, fugiþi de bogãþie, fugiþi de slava care vine de la om,
fugiþi de-a dreapta Mea ºi staþi sub harul credinþei sfinte pânã
ce voi pune pe antichrist aºternut sub puterea Mea. Amin,
amin, amin. 

Antichrist este împãrat mare în numele Meu, zice el.
Toþi împãraþii pãmântului îi slujesc lui, ºi nu-i cunosc faþa.
Dar iatã zilele când Eu, Domnul, vin, ºi îl voi nimici cu sufla-
rea gurii Mele ºi îl voi numi fiul fãrãdelegii, împãratul babi-
lonului, cu care s-au desfrânat toþi împãraþii ºi toþi supuºii îm-
pãraþilor. Scris este în Scripturi cã sfârºitul tuturor nu va veni
înainte de lepãdarea de credinþã când se va arãta omul fãrãde-
legii. Iatã, cuvântul Meu este suflarea gurii Mele, care grã-
ieºte adevãrul despre pãcatul pustiirii, aºezat la loc sfânt ºi
îmbrãcat în veºmânt sfânt. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Iatã
zilele Mele, ºi va fi rãsplatã dupã faptã peste tot pe unde nu
pãtrunde harul pocãinþei, pe care Eu îl suflu peste pãmânt ca
sã-l ia cei ce se vor umili spre iertarea pãcatelor lor. 

Eu stau la uºã ºi bat. De va auzi cineva glasul Meu ºi
va deschide uºa, voi intra la el ºi voi cina cu el, ºi el cu Mine.
Amin. Cuvântul acesta este cina pe care Eu, Domnul, o aºez
între Mine ºi cel ce va deschide glasului Meu. Amin. 

Iatã, Mirele vine! Cuvântul Meu este înger trimis de
Mine, dupã cum este scris: «În zilele când va grãi al ºaptelea
înger, atunci sãvârºitã este taina lui Dumnezeu, precum
Domnul bine a vestit robilor Sãi, proorocilor». Amin, amin,
amin. 

29 august/11 septembrie 1998

Sãrbãtoarea Brâul Maicii Domnului 

Cel ce crede în Domnul, are viaþã veºnicã. Preoþii lumii stau la
rãspântii sã-i opreascã dinspre izvor pe cei însetaþi de Domnul. 

CC obor din cer pe pãmânt cu hranã îngereascã.
Amin. Fiilor unºi de Mine în grãdina Mea cea

de la sfârºit! Iatã, Mirele vine! Ieºiþi întru întâmpinarea Lui.
Deschideþi Domnului! Amin, amin, amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cobor
din cer pe pãmânt cu iubire proaspãtã ºi cu flori de nuntã, ca
sã pun la nuntaºii care vin la nunta Cuvântului. Cuvântul este
Fiul lui Dumnezeu, prin Care toate s-au fãcut. Amin. Eu sunt
Mirele nunþii. Eu sunt hrana ºi bucuria nuntaºilor. Fericit este
cel ce ºtie sã aibã hainã de nuntã, cã acela se ridicã la
strigarea Mirelui ºi se gãteºte în veºmântul nunþii ºi intrã
bucurându-se. Amin. 

O, copilaºi ai grãdinii venirii Mele, vin oiþe la izvor.
Vedeþi sã înveþe sã bea ºi sã fie vii pentru venirea Mea. Vedeþi
sã nu se înece când beau. Vedeþi sã nu li se aplece când mã-
nâncã. Învãþaþi-le venirea la izvor, ºi mâncatul, ºi bãutul, ºi
crescutul lor. Vedeþi sã înveþe de la Mine ºi de la voi ce în-
seamnã Dumnezeu prin izvorul acesta al vieþii veºnice. Sunt
multe oi care nu s-au plecat întunericului veacului acesta, ºi
pe acestea le voi cãlãuzi la nunta cuvântului Meu cel viu, ºi
vouã vã voi da puterea Mea, ca sã biruiþi toate neputinþele
cele pãmânteºti ºi sã staþi în poarta cuvântului Meu ºi sã su-
flaþi peste oi ºi sã le puneþi în guriþã ºi în trãistuþã pãºunea
Mea, mana care se coboarã din cer în vremea aceasta, hranã
îngereascã pentru cei curaþi la inimã ºi la duh ºi la trup. Eu
sunt Cel viu, ºi am în Mine viaþã veºnicã pentru toþi cei care
Mã cautã dupã adevãr. Slujitorii bisericii din lume nu fac voia
Mea, ºi de aceea nu pot avea grijã de cei ce nu Mã au, dar care
sunt deprinºi sã ºtie cã biserica este aceea unde se strânge lu-
mea ºi preotul pentru slujbã. 

Fiilor unºi în grãdiniþa Mea, fiþi bisericã cuvântãtoare.
Învãþaþi pe cei ce Mã cautã ce înseamnã cuvântul bisericã.
Duhul necunoºtinþei de Dumnezeu este împãrat peste cei fãrã
de înþelepciune. Mulþimi peste mulþimi sunt prinse sub duhul
necunoºtinþei, ºi piere omul din lipsã de înþelepciune. Teme-
rea de Dumnezeu s-a depãrtat de la oameni, iar moartea ºi
faptele ei sunt hranã pentru sufletul omului, ºi omul nu ºtie ce
mãnâncã. S-a scufundat lumea toatã în necunoºtinþã, ºi nu ºtie
omul ce este temerea de Dumnezeu ºi ce este înþelepciunea.
Vin Eu, Domnul, ºi aºez pe pãmânt masã bogatã, hranã înge-
reascã, odihnã pentru toþi cei blânzi ºi smeriþi cu inima ºi cu
trãirea lor. Vin Eu, ºi iar învãþ pe om, cãci sunt Învãþãtorul.
Amin. ªi sunt în voi ºi peste voi ºi vã fac împãrþitori de viaþa
cea veºnicã, ºi care este în Mine, fiindcã Eu voiesc sã-i trag
pe toþi la Tatãl. 

Când poporul Israel a ajuns la Iordan, Moise l-a învãþat
legile cele sfinte ca sã trãiascã prin ele ºi sã aibã viaþã veºni-
cã, dar nepãsarea de viaþa cea veºnicã l-a pãrãsit pe poporul
Domnului, iar cine nu are viaþã veºnicã, acela moare. Viaþa
cea veºnicã este Iisus Hristos în om. «Toþi cei ce cred în Mine
au viaþã veºnicã», Eu aºa am spus. Dar iatã, nu este înþelep-
ciune pe pãmânt, fiindcã cei ce s-au aºezat pãstori de suflete,
aceia îngrijesc de ei înºiºi, ºi nici de ei înºiºi nu ºtiu sã îngri-
jeascã. 

Ce voieºte sã spunã Scriptura aceasta: «Cel ce crede în
Mine are viaþã veºnicã»? Cel credincios nu se îndoieºte, nu
se sminteºte întru Mine, ºi Mã are aºa cum sunt Eu ºi Mã lasã
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peste el cu toate ale Mele ºi este curat ºi umilit ºi înþelept ºi
veghetor ºi iubitor de viaþã veºnicã. Vine vremea sã se împli-
neascã aceastã Scripturã a vieþii veºnice peste toþi cei credin-
cioºi cu adevãrat ºi în toatã vremea, cã Ilie, proorocul Meu,
în toatã vremea a crezut în Mine ºi a trãit viaþã veºnicã, viaþã
care nu moare în om. Amin, amin, amin. 

Iatã ce lucrare minunatã: Eu, Domnul Iisus Hristos, vin
din cer pe pãmânt cu hranã îngereascã pentru oile care ºtiu sã
audã ºi sã creadã ºi sã înþeleagã glasul Pãstorului bisericii. Eu
sunt Pãstorul pãstorilor, Pãstorul bisericii Mele, Pãstorul ce-
lor vii cu viaþa, cu viaþa Mea vie în ei.

Ce este viaþa vie, ºi ce este viaþa moartã? Viaþa cea vie
este viaþa Mea în om în toatã vremea, iar viaþa moartã este
viaþa omului în om, voia omului în om. Cel viu cu viaþa crede
ºi nu ispiteºte, crede ºi se umileºte crezând, cã este viu ºi ºtie
prin viaþa lui cea vie. 

Fiilor, cei vii cu viaþa au înþelepciune. Amin. Cel mort
cu viaþa nu ºtie cum sã creadã, ºi ispiteºte ºi stã în el, cãci este
mort cu viaþa ºi ºtie prin viaþa lui cea moartã. Dar Eu vin din
cer pe pãmânt Învãþãtor de viaþã veºnicã peste cei credincioºi,
cã nu mai este învãþãturã adevãratã pe pãmânt. Cei ce Mã
vestesc pe Mine oamenilor, aceia au viaþa lor ºi nu pe a Mea,
ºi este fãþarnicã învãþãtura lor, cã ei nu sunt vii cu viaþa. Vin
Eu ºi împlinesc Scripturile vieþii veºnice peste cei binecredin-
cioºi, cãci cerul ºi pãmântul vor trece, dar cuvântul cel rostit
de Mine se va împlini iotã cu iotã. Amin. 

O, fiilor unºi de Mine peste vremea aceasta, Mã fac cu-
vânt de iubire proaspãtã ºi Mã dau prin voi celor ce vin spre
muntele Meu cel sfânt, din care curg legile Mele cele de viaþã
veºnicã. Amin. Grãiesc peste ei ºi zic: 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Am dat pacea Mea
ucenicilor Mei. Pace ºi vouã, ºi veþi fi ucenicii Mei, cãci orice
pãstor dã Tatãlui lucrul sãu cel bun, ca sã Se bucure Tatãl de
rodul talanþilor celor cu talanþi. Pãstorul care dã cu toiagul lui
în oi pentru cã Mã iubesc pe Mine oile lui mai mult decât Mã
iubeºte el, acela este pãstor mincinos, care zice ºi nu face
dupã cuvântul sãu. 

Iatã, biserica cea din România ºtie de izvorul cuvân-
tului Meu din aceastã grãdinã, ºi s-au pus pãstorii la pândã sã
împiedice pe toþi cei însetaþi ºi sã nu bea de la Mine, ºi sã bea
de la ei. Dar Eu stau pe munte curat, cãci munte înalt este bi-
serica Mea cea curatã, care Mã are în mijlocul ei, fiindcã bi-
serica e din fii curaþi, nu din ziduri de piatrã. Acolo unde sunt
cei curaþi ºi credincioºi, ºi Eu sunt. Iar acolo unde se adunã
cei fãþarnici ca sã cinsteascã numele Meu ºi pe ei lângã nu-
mele Meu, zic ei, acolo este bisericã lumeascã, nu bisericã a
lui Iisus Hristos. Iar pãstorul care sunã sã-ºi adune oile ºi
suflã peste ele ca sã le încãlzeascã la sân, acela le ia pe braþe
pe oi ºi le aduce la izvorul cel veºnic ºi le are ca platã a lucru-
lui de ucenic credincios, ºi acela va auzi de la Mine: «Vino,
slugã credincioasã, cã peste puþine ai fost pus, ºi ai fost Mie
credincios. Vino acum sã-þi încredinþez pe cele multe ale
Mele, cãci plata celor credincioºi sunt Eu cu toate ale Mele,
amin; Eu ºi cuvântul vieþii veºnice». Amin, amin, amin. 

Pace vouã, celor cãlãuziþi de pãstor credincios Mie!
Pace vouã, celor ce cunoaºteþi glasul Pãstorului Cel bun, Cel
ceresc, Pãstorul Care coboarã din cer pe pãmânt ca sã-i tragã
pe toþi ai Sãi la Tatãl, Pãstorul Care-ªi pune sufletul Sãu pen-
tru oi. Luaþi Duh Sfânt! Luaþi Duh Sfânt! Luaþi Duh Sfânt!
Amin, amin, amin. ªi dacã luaþi, fiþi vii apoi. Luaþi cuvântul
Duhului Sfânt ºi învãþaþi sã lucraþi peste voi taina vieþii
veºnice, taina dintre Mine ºi voi sã ºtiþi s-o trãiþi, sã ºtiþi s-o

înþelegeþi, cãci pânã acum voi aþi strigat la cer ºi aþi cerut de
la cer, dar acum cerul rãspunde pãmântului, iar cei ce pri-
mesc, sã ºtie taina celor cereºti în ei, sã ºtie prin duhul cel
înnoit în ei. Taina Mea nu este între fãþarnicii lumii, ci este
pentru cei curaþi cu inima. Pãstraþi taina Mea, cãci cei ce n-au
viaþã în ei umblã sã-i dezbrace de taina Mea pe cei ce vin
dupã Mine. Fiþi cuminþi! Fiþi cuminþi! Fiþi cuminþi, voi, cei
care doriþi pe Dumnezeu! Fiþi cuminþi, cãci cei ce n-au în ei
viaþã vie nu trebuie sã fie traºi sau împinºi sau aduºi la izvor,
cãci acest izvor are în el viaþã veºnicã numai pentru cei cu
Mine în ei. Amin, amin, amin. Luaþi duh de înþelepciune ºi fiþi
cuminþi, cã plata bunã se dã celor cuminþi. Lãsaþi zbuciumul
ºi luaþi pacea Mea în voi ºi rãbdaþi spre înþelepþire. Fiþi mul-
þumiþi, cãci cei nemulþumiþi sunt tulburaþi, sunt neliniºtiþi. Fe-
meia lui Lot este pildã de trezire pentru cei ce-ºi iau crucea ca
sã vinã dupã Mine. Ea s-a îndoit, ea s-a uitat în urmã, ºi uºa
Mea s-a închis în faþa ei, dar voi fiþi credincioºi ºi sfinþi ºi
luaþi înþelepciune ºi luaþi puterea vieþii veºnice în voi, cãci
totul este cu putinþã pentru cel ce crede în Mine. Ce trebuie sã
poatã cel ce crede în Mine? Acela poate sã se uite numai la
Mine. Acela lucreazã peste el viaþa Mea. Acela voieºte cerul
ºi pe Dumnezeu ºi poate cu Mine ºi nu poate fãrã Mine. 

Amin, amin zic vouã, celor ce veniþi spre muntele Meu
cel sfânt: fiþi mulþumiþi ºi fiþi sfinþi, cãci cei sfinþi înþeleg taina
lui Dumnezeu cu oamenii cei credincioºi. Eu vin curând, ºi
plata Mea este cu Mine, ca sã dau fiecãruia dupã cum este
fapta sa. Amin. 

Iatã, sunt cu cei credincioºi ai vremii venirii Mele cu-
vânt peste pãmânt, ºi sunt venit cu sfinþii ºi cu heruvimii ºi cu
serafimii, ºi se va vedea în curând coborârea Mea cu sfinþii cu
care vin mereu peste grãdina cuvântului Meu, grãdiniþa izvo-
rului râului vieþii, care curge din Dumnezeu. Amin. Luaþi ºi
mâncaþi, luaþi ºi beþi! Acesta este cuvântul vieþii veºnice, ma-
sa cea de nuntã a Fiului lui Dumnezeu, Care cheamã pe cei
sãraci, pe cei flãmânzi, pe cei însetaþi, pe cei goi, pe cei curaþi
cu inima ºi pe cei ce plâng. Fericiþi cei ce vin aºa, cã aceia se
vor bucura, cãci acest veºmânt este veºmântul nunþii. Amin,
amin, amin. 

O, mamã, tu eºti plinã de iubire dumnezeiascã ºi vãd
dorul tãu. Tu eºti pomenitã azi de biserica Mea ºi voieºti sã
pomeneºti ºi tu numele bisericii Mele celei vii pentru sãrbã-
toarea ta, pentru pomenirea ta între fiii bisericii. 

Pace þie, mamã a Mea, cãci pacea Mea e pacea ta, ºi
suntem cu cei credincioºi întru pace. Amin.

– OO,Fiule, Fiule, lungã mi-a fost iubirea, lungã
ºi aºteptarea, Fiule al meu. M-am aºternut

cãrare între Tine ºi cei ce veneau sã caute pe Dumnezeu, iar
eu celor credincioºi le ieºeam în cale ºi îi îmbucãtuream cu
îndemnul la veghe ºi la rugãciune spre cer. Acum voiesc sã Te
dau pe Tine la mulþi din cei ce urmau pe cãrarea mea spre
Tine. Stau cu acoperãmântul meu peste ei ºi îl desfac, ºi dân-
du-i Þie, zic: deschide-le, Fiule. Amin. Primeºte rodul meu.
Amin. Dã-le înþelepciunea Ta cea tainicã, cea care învaþã pe
om rodul vieþii veºnice. Amin. Eu am lucrat peste ei dupã
cum au fost ei, ca sã-i fac sã strãbatã drumul înainte pânã la
izvorul Tãu, Fiule. I-am îndemnat la duhul rugãciunii, la du-
hul cererii, la duhul veghii, dar acum, dã-le duhul înþelegerii,
Fiule, dã-le putere sã înþeleagã minunea grãdiniþei Tale, mi-
nunea cuvântului Tãu, care a rodit grãdinã de fii unºi ºi vii
prin ungere cereascã peste pãmânt în mijlocul României. 

O, fiilor din grãdiniþa Fiului meu, dãruiþi pe Fiul meu
la cei aduºi de mine la izvor. Daþi-le darul înþelegerii tainei lui
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Dumnezeu în om. Lucraþi lucrarea care vã este vouã datã pen-
tru învierea fãpturii. Amin. 

Iar voi, cei veniþi la izvor, faceþi tot ce vã va zice Fiul
meu, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Vã mulþu-
mesc pentru cã aþi înþeles cãrarea mea care duce la Fiul meu.
Amin, amin, amin. 

– BB inecuvântatã eºti, mamã, ºi îi voi învãþa pe
ucenicii tãi sã fie ucenici vii. 

Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care aþi urmat mamei
Mele. Binecuvântatã sã fie ziua aceasta, cã Eu, Domnul, lu-
crez naºterea din nou a lumii, naºterea omului nou, naºterea
cea de sus, naºterea omului din Dumnezeu, lucrarea Mea în
mijlocul României, þara Mea de nuntã, þara iubirii dintre Mire
ºi mireasã. Amin, amin, amin. 

31 august/13 septembrie 1998

Praznicul Naºterii Maicii Domnului

Omul ºtie cã Domnul este milos; El însã este în haina judecãþii.
Cei ce vin la izvor, sã nu se înece bând, ci sã se facã sfinþi. 

VV in iar la voi, fiilor unºi în grãdinã, cã voi sunteþi
venirea Mea, cale a venirii Mele dupã douã mii

de ani. Amin. M-am aºezat în voi, ºi apoi v-am mãsurat fãp-
tura ºi v-am învãþat sã Mã primiþi ºi sã credeþi în venirea Mea
ºi sã Mã vestiþi cã am venit la voi ºi cã lucrez peste voi cartea
împãrãþiei cerurilor, cã scris este în Scriptura care spune: «Se
va propovãdui aceastã Evanghelie a împãrãþiei în toatã lu-
mea, spre mãrturie la toate noroadele, ºi atunci va veni sfâr-
ºitul. Amin».

O, fiilor, ce este sfârºitul pe care Eu l-am voit a fi înþe-
les în aceastã Scripturã? Sfârºitul acesta este venirea Mea.
Amin, amin, amin. Dar iatã, din pricina înmulþirii fãrãdelegii
iubirea multora s-a rãcit, cã era scris sã fie aºa. ªi dacã iubire
nu mai este, de aceea nu se mai pricepe taina sfârºitului, taina
venirii Mele dupã douã mii de ani. Este scris în Scripturi des-
pre taina celor douã mii de ani. Cine citeºte, sã înþeleagã.
Amin. O, cum sã înþeleagã omul aceastã tainã a plinirii tutu-
ror vremilor dacã omul nu voieºte sã înþeleagã, dacã omul nu
voieºte sã vin ºi sã pun sfârºit fãrãdelegii? Cel ce voieºte sã
se numeascã creºtin nu vrea cu greul, ci vrea sã-i meargã bine
ºi vrea sã fie ajutat de Dumnezeu. Nici sã Mã iubeascã nu
vrea sã fie în stare, dar vrea sã-l ajut ºi vrea sã creadã cã
Dumnezeu îl iubeºte. Omul are obiceiul sã zicã ºi sã ºtie cã
Dumnezeu este iubitor ºi milos ºi bun, ºi altfel nu-i place sã
ºtie. Dar zic Eu altfel, ºi iatã cum zic: sunt îmbrãcat în haina
judecãþii, ºi voi da fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin. Eu
nu pot sã fac de la Mine nimic, ºi cum aud, aºa ºi judec, pen-
tru cã nu fac voia Mea, ci a Tatãlui, Care M-a trimis. Amin.
Eu de ºapte mii de ani aºtept milã de la om. Acum douã mii
de ani am zis oamenilor: «Învãþaþi ce înseamnã: milã voiesc,
nu jertfã».

Oamenii n-au milã cu adevãrat unii de alþii. Umblã
omul cu taina milei ºi face din ea cãdere peste om, cã omul
nu ºtie taina milei. O, fiilor din grãdina Mea, unde-i greu, nu
se prind mulþi, cã omul are milã de el însuºi, ºi îºi zice cã
Dumnezeu e bun ºi iubitor, ºi nu vrea omul la greu, nu vrea
sã se jertfeascã pentru Dumnezeu prin iubire de Dumnezeu.
Om pe om se înºealã cu iubirea pentru aproapele, dar nu ºtie
omul taina milei, cã pe pãmânt e prea multã mândrie, ºi
unde-i greu, nu se prind mulþi. Cei mândri nu se bagã la greu,
nu se pun pentru Dumnezeu ºi pentru planul lui Dumnezeu,
dar îºi zic cã ajutã pe aproapele lor. 

Iatã, fiilor, nu sunt înþelese tainele Scripturilor. Omul
le-a rãstãlmãcit dupã a lui plãcere, ºi mulþi Îl pierd pe Dum-
nezeu din pricina plãcerilor lor. Uitaþi-vã la slujitorii de azi
care-ºi zic ai Mei. Deschideþi ochii ºi priviþi-i ca sã înþeleagã
ºi cei ce nu vor sã vadã ca voi. Uitaþi-vã la ei cum calcã peste
Dumnezeu. Mai bine le vine sã calce peste Dumnezeu ºi peste
dreptatea lui Dumnezeu decât peste omul care vine spre ei
fãrã dragoste de Dumnezeu, cãci dragostea de Dumnezeu îl
face sfânt pe om. Dar ei lucreazã pentru câºtig nedrept, nu
pentru Mine. Ei învaþã cele ce nu se cuvin pe cei ce le îngã-
duie nedreptãþi faþã de Dumnezeu. Iatã, toþi oamenii Îl pierd
pe Dumnezeu din pricina iubirii de sine, cãci sunt pretenþioºi,
ºi aºa stau faþã în faþã cu slujitorii de azi care-ºi zic cã sunt
slujitorii Mei. 

O, nu e uºor sã priceapã omul taina milei, taina lui
Dumnezeu în om. De aceea v-am spus Eu vouã, fiilor unºi în
grãdinã, sã vã uitaþi bine la cei ce vin la izvorul care curge la
voi, sã vã uitaþi la cei ce se îneacã bând, la cei ce li se apleacã
mâncând, ºi sã vã faceþi datoria sã-i învãþaþi de la Mine ce în-
seamnã Dumnezeu, sã-i învãþaþi mâncatul ºi bãutul ºi crescu-
tul prin izvorul de la voi, cã Eu aºa am spus: «Se va vesti ºi
se va propovãdui aceastã Evanghelie a împãrãþiei în toatã lu-
mea, spre mãrturie la toate noroadele, ºi atunci va veni sfâr-
ºitul», iar sfârºitul este venirea Mea. Amin. 

Creºtinul trebuie sã fie de folos planului lui Dumnezeu,
dar din pricina mãririi de sine nu poate omul sã fie creºtin, nu
poate folosi lui Dumnezeu, cãci cine-ºi cautã folosul sãu, ace-
la nu ºtie ce înseamnã aceastã tainã: creºtin. Cine nu trage fo-
los din învãþãtura care vine din Scripturi, acela nu poate fi
creºtin, cãci creºtin înseamnã Hristos în om, faþa lui Hristos,
viaþa lui Hristos în omul creºtin. Iubirea s-a rãcit din pricina
înmulþirii fãrãdelegii care a devenit lege pe pãmânt, fãrãdele-
ge îngãduitã de lege, iar Eu, Domnul, sunt îmbrãcat în haina
judecãþii, în haina dreptãþii, amin, cãci sfinþii Mei mereu sus-
pinã ºi Îmi spun: „Doamne, pânã când?“. 

O, îndureraþii Mei, o, sfinþilor care aºteptaþi dreptatea
pentru fapte, iatã, vremea este cu Mine ºi cu plata Mea. Am
spus tuturor: «Privegheaþi!», dar omul se iubeºte pe sine ºi îºi
zice cã Dumnezeu e bun ºi milos ºi iubitor, iar Eu sunt Cel
Drept ºi stau pe scaunul judecãþii ºi trimit pe îngerii Mei sã-i
aleagã pe cei buni dintre cei rãi, ºi sã vin apoi cu judecata
pentru cei ce nu privegheazã întru venirea Mea. ªi voi veni pe
neºtire, ca pe vremea când am venit prin Fecioarã între oa-
meni ºi oamenii n-au ºtiut, cãci tainã nepriceputã este venirea
Mea, dar de cei sfinþi taina Mea este ºtiutã, cãci sfinþii o îm-
plinesc prin lucrarea Mea cu ei. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule tainic, mare este taina creºtinãtãþii!
Iubirea mea de mamã se face pâine caldã

pentru cei ce iubesc taina creºtinãtãþii. Aceastã tainã nu mai
este trãitã pe pãmânt, Fiule tainic. Nimeni nu mai poate fi
creºtin pe pãmânt, cãci focul fãrãdelegii a pârjolit toatã iarba
verde, Fiule trist. Coborârea Ta pe pãmânt nu-ºi mai gãseºte
loc, cã Tu eºti ceresc ºi eºti Dumnezeu sfânt, ºi nu mai ai unde
sã Te aºezi. Mãrirea ºi semeþia omului Te-au pedepsit sã nu-Þi
mai gãseºti loc de coborâre pe pãmânt. Peste tot stã ascuns
antichrist. În orice om el se simte dumnezeu, ºi pe orice om îl
face sã se creadã iubit de Tine, Fiule drept. Dar Tu lucrezi
tainic, ca ºi atunci când prin naºterea mea între oameni Tu ai
fãcut din mine venire a Ta, cale a venirii Tale acum douã mii
de ani. 

O, ºterge-Þi faþa tristã ºi alinã-Te în mila mea de
mamã. Nu plânge, Fiule dulce, cã Tu eºti Dumnezeu. Lacrima
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Ta ºi iubirea Ta, care s-au fãcut chin peste Tine, mi-au ars
inima, ºi sufletul mi l-au pãtruns ca o sabie. Atunci am înþeles
cã nimeni nu Te-a iubit, ºi am descoperit atunci gândul inimii
omului, aºa cum a profeþit bãtrânul Simeon în zilele cele pen-
tru naºterea Ta între oameni. Azi, din nou sunt strãpunsã de
sabia aceleiaºi dureri, cãci Tu, Doamne Cuvinte, eºti tainã ne-
pãtrunsã de inima omului, ºi s-a descoperit din nou cã numai
Tu nu eºti primit în inima omului, ca ºi atunci când Þi-ai fãcut
atât de tainicã venirea cãtre oameni, ºi când oamenii prin
necredinþa ºi prin nepãsarea lor ºi-au scris singuri judecata, ca
ºi azi, Fiule nepãtruns de inima omului. 

Alinã-Te în mila mea de mamã, cã iatã, am gãsit casã
a milei pe pãmânt, casã pentru Tine, Fiule ceresc, cale a
venirii Tale dupã douã mii de ani, grãdiniþã de fii, lucratã de
Tine pentru cer. Împãrãþia Ta din om a cãzut, Fiule ceresc, dar
Tu eºti Judecãtor drept, iar omul a uitat cã Tu eºti îmbrãcat
Judecãtor. 

O, fii ai oamenilor, cine poate osândi pe Judecãtor?
Cine poate amâna procesul neamurilor? Cine se poate ascun-
de de ziua venirii Fiului meu, Dreptul Judecãtor? Fugiþi din
cãile fãrãdelegii, cã vine împãrãþia cerurilor pe pãmânt ºi va
prinde sub ea pe cei depãrtaþi de Dumnezeu. Lucraþi pocãinþã
ºi vegheaþi apoi, cã ziua Domnului vine ca furul pentru cei ce
dorm. E Domnul cu strigãtul dupã voi. Auziþi-I strigarea! E
Domnul! Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, cine mai crede în venirea Mea? Cel
ce crede în Mine, crede ºi în venirea Mea.

Dar cine mai crede în Mine? Cine mai ºtie ce este aceastã tai-
nã: credinþa ºi lucrarea ei? Cine mai cunoaºte numele Meu? 

O, mamã, credinþa s-a sfârºit ºi iubirea s-a rãcit, ºi Eu
am venit, ºi vin, ºi nu este cel ce Mã cunoaºte, cãci somnul
omului e somn greu. Unde nu este iubire, este somn greu. Mã
uit la omul de pe pãmânt care iubeºte pofta lui. Oricât i-ar fi
de somn, iubirea de pofta lui cea pãcãtoasã îl þine treaz ºi viu
cu pofta, ºi îl umblã pe drum ºi noaptea, ºi el biruie somnul
prin pofta cea rea care-l þine treaz, cãci cine iubeºte nu mai
are somn. Dar pentru Mine omul nu dã somnul, cã nu Mã
iubeºte omul, iar Eu vin ca un fur pentru cei ce dorm, pentru
cei ce nu trãiesc. Omul cel fãþarnic dã sã îmblânzeascã lupul
cu pielea oii, dar pe Mine nu Mã îmblânzeºte, iar Eu sunt îm-
brãcat Judecãtor, ºi omul nu crede pânã nu vede. Omul este
oaie mincinoasã, ca ºi lupul, dar lupul este adevãrat ºi ºtie sã
se lase atras de pielea oii, cã el ºtie cã vine platã pentru lup,
pentru lucrare de lup, dar omul nu ºtie ºi nu vrea sã audã cã e
oaie mincinoasã, ºi mulþi Îl pierd pe Dumnezeu din pricina
mãririi de sine. Cei ce-ºi zic creºtini pe pãmânt sunt plini de
pretenþii ºi calcã peste Dumnezeu prin mãrirea de sine. Omul
nu trãieºte creºtineºte, dar îºi zice creºtin, ºi are piele de oaie
ºi are minte deºartã, iar pãstorii omului calcã peste Dumne-
zeu ºi zic ca omul cel fãþarnic prin mãrire de sine. 

Fiilor din grãdinã, fiþi precauþi, cã Eu sunt Cel ce aleg
pe cei aleºi între oameni, iar cei ce vin nu se mai uitã în urmã,
ºi scapã. Cei ce nu scapã sunt cei ce se uitã în urmã. Cei ce
nu scapã sunt cei ce se dau jos de pe acoperiº ca sã-ºi ia haina
lor din casã. 

Fiilor din grãdinã, Eu sunt cu voi ºi lucrez peste voi
cartea împãrãþiei, dupã cum este scris: «ªi se va propovãdui
aceastã Evanghelie a împãrãþiei în toatã lumea, spre mãrtu-
rie la toate neamurile, ºi atunci va veni sfârºitul», iar sfârºi-
tul este venirea Mea, cãci vin sã fac dreptate sfinþilor în cer ºi
pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 1998

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Domnul binecuvinteazã lucrul pentru cãsuþa din deal, primul dintre
mãrgãritarele proorocite sã fie în jurul grãdinii Sfintei Sfintelor.
Cei îndoielnici sunt opriþi dinspre izvor prin duhovnicii lor cei 

necredincioºi. Fericiþi cei sãraci cu duhul. 

ÎÎÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vã
închin pe voi, fiilor unºi în grãdina Mea, vã închin

aºa cum închinã o mamã bunã pe copilul ei dupã ce-l spalã ºi
îl îmbracã, ºi apoi dupã ce-l hrãneºte, ºi ori de câte ori începe
sau isprãveºte peste el îngrijirea. În numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, închinaþi-vã ºi voi viaþa cea de fiecare zi
pânã la venirea Mea, ca sã vã am apoi în fericirea cea veºnicã
între cer ºi pãmânt. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, bine-
cuvintez începutul lucrului din deal, prima cãsuþã din jurul
acestui aºezãmânt sfinþit de numele Meu, prima cãsuþã bine-
cuvântatã de cuvântul Meu prin voi, fiilor unºi cu ungerea
Mea cea nouã. Toate cãsuþele binecuvântate de cuvântul Meu
care este cu voi, sã aibã în ele fii pe potriva Mea, fii dupã chi-
pul ºi asemãnarea Mea, fii numiþi de cuvântul Meu. Aceastã
cãsuþã sã fie un mãrgãritar din ºirul de mãrgãritare care va
înconjura aºezãmântul începutului Meu cel nou, prin care am
început naºterea din nou a lumii, înnoirea lumii, fiilor unºi.
Începem din nou lumea, ºi încep cu voi. Amin, amin, amin.
Nimeni dintre cei ce vã întâlnesc pe voi în numele Meu, nu
pricepe adâncimea tainei Mele în voi, ba unii se scoalã ºi vã
hulesc, ºi pentru aceia Eu nu pot spune cã n-au ºtiut ce fac ei
prin hula lor. Acum s-a aºezat pe pãmânt sfârºitul rãului ºi în-
ceputul celor sfinte peste om, ºi nu mai e vreme de aºteptat,
cã toate sfârºitu-s-au. Amin. Sfârºitu-s-au toate ºi nu mai e ni-
mic bun pentru Dumnezeu pe pãmânt. Totul e deºertãciune ºi
goanã dupã vânt, dupã cum spune Scriptura, dar voi sunteþi
planul Meu în mâna Mea, schiþa Mea cea pentru naºterea din
nou a lumii. Nimic nu pot sã-i mai dau lumii decât suferinþã.
Lumea e lacomã dupã vânt ºi dupã deºertãciune, e lacomã ºi
nu se mai saturã de pãcatul lãcomiei. Tot omul ºi-a pierdut
mintea ºi nu ºi-o mai adunã ca sã se uite la deºertãciunea min-
þii lui. Omul care se iubeºte pe sine, omul care Îl duce pe
Dumnezeu cu vorba, acela nu cunoaºte nimic din taina nume-
lui de creºtin. 

Fiþi atenþi, fiilor unºi cu ungerea Mea cea nouã; când
vin spre voi oameni iubitori de Dumnezeu, zic ei, fiþi atenþi
cum staþi în faþa lor. Staþi în numele Meu, ºi altfel sã nu staþi,
cã oamenii sunt iubitori de sine, sunt iubitori de argint ºi se
trufesc ºi se laudã ºi hulesc ºi vând pe Dumnezeu, chiar dacã
au înfãþiºarea adevãratei credinþe, dar în zadar o au dacã tãgã-
duiesc puterea ei ºi lucrarea ei între oameni. Fiþi curaþi faþã de
toþi oamenii, ºi de ce este al lor sã nu vã atingeþi, cã oamenii
iubitori de sine nu iubesc pe Dumnezeu, chiar dacã au înfãþi-
ºarea adevãratei credinþe. Eu sunt Cel ce aduc spre voi pe cei
ce Mã iubesc pe Mine ºi pe voi. Eu sunt Cel ce cunosc inima
omului, iar voi sã lucraþi dupã cuvântul Meu, cã iatã ce fac
oamenii: vin la voi ºi se dau iubitori de Dumnezeu, iar când
vãd jugul Meu cel sfânt, dus de voi, se ruºineazã ºi dau sã se
ascundã sub nãdejdea cã nu e Dumnezeu cu voi ºi cã e dia-
volul. O, ce jug greu voi da Eu la aceºtia care au aflat izvorul
Meu cel sfânt de la voi, ºi s-au dus apoi ºi l-au vãrsat pe dru-
murile lor deºarte, ºi apoi au învinuit cuvântul Meu ºi pe voi,
cei unºi de Mine cu ungerea Mea cea nouã! 

Am început din nou biserica Mea, cã nimic nu mai
înseamnã pe pãmânt bisericã a lui Hristos. Iatã ce fac preoþii
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din lume: se scoalã sã loveascã în începutul Meu cel nou, care
este cu voi în lucrarea de înnoire a lumii. Oamenii ºi-au pus
peste ei duhovnici ºi i-au mãrit ºi i-au slãvit ºi i-au pus para-
van pentru ei ºi pentru slava lor cea deºartã. Vin oameni iubi-
tori de sine pânã la izvorul Meu cel sfânt de la voi, ºi se duc
apoi sã întrebe pe duhovnicii lumii pãcãtoase care nu se scoa-
lã din deºertãciunea pãcatelor ei. Duhovnicii oamenilor zic ca
oamenii, ºi nu zic ca Duhul Sfânt. Dacã duhovnicii ar lucra
cu Duhul Sfânt, ar fi sfinþi ºi ar vedea deºertãciunea omului
care se duce la duhovnic ca sã ia de la Dumnezeu. Duhovnicii
oamenilor vând vorbele lui Dumnezeu pe bani, ºi oamenii zic
cã Dumnezeu este acolo unde se dau bani pe El, ºi apoi zic
cã-L au pe Dumnezeu. Dar iatã ce grãiesc: oamenii slavei de-
ºarte ºi-au luat plata prin duhovnicii sufletelor lor, care s-au
sculat alãturi de ei împotriva Mea. Dacã duhovnicii oame-
nilor ar fi duhovniceºti, s-ar ascunde de oameni, cã oamenii
n-au pocãinþã, ºi nici n-o cautã. Iatã ce cautã omul, cautã du-
hovnic care loveºte în Mine, în adevãrul Meu, care a venit pe
pãmânt ca sã vãdeascã faptele rele ale lumii. 

O, fiilor unºi în grãdina Mea, vã spun vouã cã dacã aþi
fi din lume, lumea v-ar iubi, cã lumea iubeºte ce este al ei, dar
voi nu sunteþi din lume sau ca duhovnicii lumii, care fac pe
gustul omului din lume. Voi sunteþi cuvântul Meu, adevãrul
Meu, ºi de aceea lumea nu vã iubeºte. Lumea nu iubeºte ade-
vãrul, ºi de aceea nu poate lumea sã vã iubeascã pe voi. Du-
hovnicii bisericii din lume, cãrora lumea le zice mari ºi sfinþi,
aceia au primit duhul slavei deºarte peste ei, ºi sunt pãtaþi în
sângele lui antichrist, care-ºi are locul în bisericã, ºi de aceea
lovesc în numele Meu care este cu voi. Dar voi aveþi rãbdare,
cã-i voi aduce cu capul la picioare, fiindcã Mã vor vedea cu
voi ºi vor fi judecaþi de însãºi conºtiinþa lor cea pãtatã, care
i-a fãcut sã loveascã în lumina ochilor Mei care cutreierã pã-
mântul. Ei s-au ridicat mai presus de Mine ºi au judecat dupã
voia lor, cã nu cunosc prin Duhul Sfânt, Care pe toate le ju-
decã dupã dreptatea cea din cer. 

Amin, amin zic vouã, fiilor unºi cu ungerea Mea cea
nouã: duhovnicii românilor, care s-au pãtat în sângele lui
antichrist ºi apoi au fost puºi mari peste sufletul românilor,
aceia vor fi ruºinaþi de Dumnezeu pentru pãcatul slavei de-
ºarte ºi pentru pata lor care-i face sã spunã ca omul ºi nu ca
Dumnezeu, Care nu cautã la faþa omului. Iatã, aceºtia lovesc
în voi ºi se au bine cu toatã lumea mãririi de sine ºi se vãdesc
cã nu sunt oameni ai dreptãþii dacã lovesc în lucrul Meu cel
sfânt, care vine peste voi pentru împlinirea Scripturilor cele
pentru înnoirea lumii. Ei se cred mai deºtepþi ca Mine ºi ca
voi, care Mã aveþi pe Mine din cer în toatã vremea peste voi. 

Oamenii nu iubesc calea adevãrului, calea cea sfântã a
Mea cu oamenii, ºi de aceea s-au sculat împotriva izvorului
Meu cel sfânt, care curge din cer în mijlocul României. Iar
Eu, Domnul, Mã ridic împotriva duhovnicilor lumii ºi le zic:
n-am venit sã aduc pacea, cã n-am peste cine s-o aºez, cãci
oamenii iubesc pãcatul. Am venit sã aduc sabia, ºi am adus-o.
Iar voi, duhovnicii oamenilor care v-au fãcut duhovnicii lor,
daþi sã fugiþi de sabia care taie dinaintea Mea fãþãrnicia care
s-a fãcut dumnezeu pentru cei slabi care nu vãd calea adevã-
rului ca s-o cunoascã. Am venit sã aduc sabia. Cuvântul aces-
ta este sabia Mea. Ea desparte adevãrul de minciunã, ºi omul
cel fãþarnic a început sã þipe ºi sã-ºi strângã supuºii sub man-
tia sa, dar Eu vin cu plata fãþãrniciei, ºi voi vã ascundeþi de
faþa cuvântului Meu cel adevãrat, cã sunteþi fãþarnici. Iatã ce
veste vã trimit: vai vouã, cã alergaþi dupã sufletele oamenilor
ca sã-i faceþi ucenici credincioºi vouã ºi nu Mie, cãci oamenii
care vã cautã pe voi rãmân în pãcatele lor ºi se fãlesc cu

numele Meu aºa cum sunt ei, dar ei sunt fii ai gheenei, ºi vai
ºi lor dacã nu vor asculta de glasul Pãstorului Care vine din
cer ºi Se face cuvânt pentru ca sã cheme omul la pocãinþã ºi
la sfinþenie de duh ºi de trup ºi de inimã, pentru împlinirea
Scripturilor de veac nou peste pãmânt. Vai vouã, cãrturari ºi
farisei care staþi în numele Meu înaintea oamenilor ca sã le
tãiaþi calea care duce în împãrãþia Mea cu care vin pe pãmânt!
Vai vouã, celor ce lãsaþi lumea sã rãtãceascã în pãcate, ca nu
cumva sã fie cel ce se scoalã împotriva voastrã ca sã vã des-
copere fãþãrnicia! Iatã, v-aþi luat plata pe pãmânt, cãci oa-
menii vã slãvesc pe voi, iar pe Mine Mã rãstignesc prin pãca-
tele lor. Slava care vine de la om este plata omului fãþarnic, ºi
cu ea rãmâne. Dacã aþi fi plãcuþii Mei, aþi fugi ca ºi Mine de
slava de la om, dar voi vã faceþi ucenici din oamenii slavei
deºarte ºi vã înveliþi cu ei ºi vã semeþiþi împotriva plãcuþilor
Mei, care fug de pãcatul slavei deºarte. Eu nu grãiesc peste
voi de la Mine Însumi, cãci cel ce grãieºte de la sine, acela îºi
cautã slava lui, ºi nu este de la Dumnezeu cel ce-ºi cautã sla-
va lui. Eu sunt trimisul Tatãlui, ºi întru Mine nu este nedrep-
tate, cã nu caut la faþa omului, ci toate câte aud la Tatãl, acelea
le grãiesc, cãci nu caut slava Mea. Voi cãutaþi la faþa omului,
ºi aºa grãiþi, ºi aºa lucraþi. Duhovnicii timpurilor creºtine se
ridicau împotriva împãraþilor nedrepþi ºi nu primeau patã pe
faþa lor ºi nu erau pãtaþi ca apoi sã trebuiascã sã se învoiascã
cu omul slavei deºarte, ºi îºi puneau sufletul pentru oile Mele
ºi nu Mi le înjunghiau aºa cum faceþi astãzi voi, cei ce vã nu-
miþi ºi sunteþi numiþi de oameni duhovnici mari. Sunteþi mari,
dar pentru oameni, nu pentru Dumnezeu, cã la faþa omului
cãutaþi. Dacã aþi cãuta cu faþa Mea în voi înaintea oamenilor,
nu v-ar mai cãuta mulþimi de oameni, ºi ar fugi lumea de lân-
gã voi aºa cum fugea de lângã Mine. Dupã ce mulþimile de
oameni vedeau ce voiesc Eu de la om, Mã pãrãseau ºi nu mai
umblau dupã Mine. Numai câþiva aveam cu adevãrat de par-
tea Mea, iar aceia iubeau adevãrul lui Dumnezeu, nu al omu-
lui. În toate timpurile am avut numai câþiva, cãci oamenii iu-
besc pãcatul ºi nu se învoiesc cu lepãdarea de sine. 

Amin, amin zic vouã: slujitorul care are dupã el mulþi-
me de suflete, acela nu este cu Mine, ci este cu slava care vine
de la om, ºi nu este bunã turma lui. Dar slujitorul prigonit de
slujitorii bisericii pentru cã are oi sfinte ºi cuminþi ºi ascul-
tãtoare de Dumnezeu, acela este slujitor ceresc înaintea Mea,
cãci credinþa nu este a tuturor. Amin, amin, amin. 

O, fiilor unºi în grãdina Mea cea cu ungere nouã în ea!
Am strâns pe România în grãdina Mea de la voi, ºi acum caut
dupã neamul român care va fi sã fie, cãci Eu nu fac pe gustul
omului lumesc, aºa cum fac duhovnicii lumii, care calcã peste
Dumnezeu pentru faþa omului. Începem din nou lumea, ºi în-
cep cu voi. Amin. Începem din nou pe România, ºi încep cu
voi. Amin. Începem din nou cu începutul în toate, ºi încep cu
voi. Amin. ªi am început cu voi. Amin, amin, amin. 

Nimeni din cei ce vã întâlnesc pe voi ºi vã privesc pe
voi în numele Meu, nu pricepe adâncimea tainei Mele în voi,
cã Eu lucrez tainic din veac ºi pânã în veac. Dacã aº mai lungi
veacul omului, omul de dupã aceastã lucrare a Mea ar osândi
pe tot omul de azi cã n-a cunoscut pe Dumnezeu în voi. Dar
oamenii de lângã voi ºi toþi cei din vremea aceasta nu vor ve-
nirea Mea, cãci sunt goi ºi nu ºtiu ce înseamnã veºmântul ve-
nirii Mele, veºmântul de nuntã, fericirea pe care Eu, Domnul,
am aºezat-o pentru cei sãraci cu duhul, pentru cei ce au numai
Duhul Meu. Oamenii au multe duhuri ºi sunt bogaþi în duhuri,
dar cei sãraci cu duhul sunt cei ce au numai Duhul lui Dum-
nezeu, numai un singur duh. Oamenii nu sunt cunoscãtori ai
celor sfinte, ºi sunt uºori la minte ºi se iau dupã toate câte vin
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de la oameni. Dar cei sãraci cu duhul au veºmântul venirii
Mele ºi vegheazã întru venirea Mea, cãci Eu am zis: «Fericiþi
cei ce plâng, fericiþi cei blânzi ºi drepþi, fericiþi cei flãmânzi
ºi goi, fericiþi cei ce miluiesc, fericiþi cei cu inima curatã,
care fac toate acestea în pacea inimii, cã plata lor, multã este
în ceruri, aºa cum a fost ºi pentru proorocii cei de dinainte,
care erau prigoniþi pentru numele Meu».

Voi, fiilor unºi cu ungerea Mea cea nouã, sã nu vã ple-
caþi învãþãtorilor oamenilor, aºa cum face lumea ca sã fie vã-
zutã de lume, ca ºi învãþãtorii ei, cãrora le plac locurile cele
dintâi ºi le place sã fie numiþi învãþãtori peste oameni. Voi
ºtiþi cã unul este Învãþãtorul ºi Pãrintele vostru: Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, amin, iar voi sunteþi fraþi. Nici învãþãtori sã nu
vã numiþi, cã Învãþãtorul vostru este unul: Hristos. ªi cel care
este mai mare între voi, sã fie slujitorul vostru, cãci cel care
se va înãlþa pe sine va fi umilit, ºi cine se va smeri pe sine va
fi înãlþat. Amin, amin, amin. 

Înãlþaþi spre Mine crucea credinþei sfinte, Evanghelia
împãrãþiei, care se vesteºte pe sine la toate neamurile, ca sã
vinã apoi sfârºitul cel proorocit de Mine, sã vinã venirea Mea
ºi împãrãþia Mea pentru cei drepþi. Astãzi sãrbãtorim crucea
rãstignirii Mele, pe care duhovnicii cei drepþi au scos-o din
pãmânt ºi au înãlþat-o, ca tot cel ce se va uita la ea ºi o va
cinsti, sã aibã viaþã veºnicã, ºi s-o trãiascã apoi, cãci viaþa
veºnicã se trãieºte, nu se dobândeºte fãrã viaþa ei, fãrã viaþa
Mea în om. 

Nimeni nu mai sãrbãtoreºte în el crucea rãstignirii
Mele. Face omul semnul crucii pe trupul lui, ºi atât, iar Eu
sunt fãrã viaþã în om, cãci omul nu iubeºte rãstignirea, aºa
cum am iubit-o Eu. Omul nu stã rãstignit pe cruce ca sã nu
pãcãtuiascã. Omul s-a dat jos de pe cruce ºi umblã în pãcate
ºi este liber faþã de cruce. Dar Eu vin cu norii, ºi înaintea Mea
va merge slava Mea, crucea slavei Mele, cãci rãstignirea Mea
a fost slava Mea prin care am biruit moartea omului care
iubeºte viaþa Mea în el. Vin curând, ºi toatã fãþãrnicia omului
va fi aºternutã sub venirea Mea, iar Eu Mã voi slãvi în cei ce
vegheazã întru venirea Mea cea cu slavã. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vã
închin pe voi ºi tot lucrul vostru cel sfânt, care va sta înaintea
Mea ºi va rodi veac dumnezeiesc între cer ºi pãmânt. Amin,
amin, amin. 

14/27 septembrie 1998

Cuvântul Domnului cãtre poporul creºtin 

Ziua pomenirii surioarei sfintei Virginia, Maria lelica, la ºase luni
de la mutarea la cer. Cuvântul Domnului îl pregãteºte pe om pentru
viaþã veºnicã fericitã ºi neîndureratã. Mulþi din cei ce au auzit
glasul Domnului nu ºi-au lucrat lepãdarea de sine ºi L-au pãrãsit 

pe Domnul. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
coborâm în grãdina cuvântului Meu, Verginico. Ia

pe surioara ta ºi hai sã-i facem pomenirea cea de jumãtate de
an pentru ea, cã pentru cei ce vin la cer se fac pomeniri apoi.
Omul trãieºte ºi dupã ce pleacã de pe pãmânt, trãieºte cu ade-
vãrat, dar taina aceasta este atât de puþin priceputã de om, mãi
Verginico! Chiar dacã este priceputã, este rãu priceputã, cã
dacã ar ºti omul cum se trãieºte dupã plecarea lui dintre oa-
meni, n-ar mai mânca ºi n-ar mai bea ºi nu s-ar mai odihni, ºi
ar împlini tot cuvântul Meu pe care l-am lãsat peste biserici,
cãci am lãsat Evanghelia Mea peste oameni, ºi oamenii trec
peste ea ºi n-o cunosc ºi nu-i ºtiu taina. 

Toate ale Mele vorbesc omului despre viaþa lui cea
veºnicã. Tot ce i-am cerut Eu omului sã facã pe pãmânt, i-am
cerut pentru ca sã-l pregãtesc pentru o viaþã veºnicã fericitã ºi
nu îndureratã. Mulþimi de suflete se tânguiesc în viaþa cea de
dupã trup. Numai suspinuri, numai vaiete, numai vierme nea-
dormit, numai jale! Nu vrea omul sã caute pentru viaþa lui cea
veºnicã. Iatã ce face omul: cautã sã-ºi facã rost de toate câte
îi trebuie aici pe pãmânt, dar acestea sunt deºertãciune ºi sunt
supuse pieirii. 

Grãiesc cu tine întru cele din cer, Verginico, sã audã
omul de pe pãmânt cã este viaþã veºnicã. Viaþa veºnicã este ºi
bunã, ºi rea. Cine n-a trãit cu Mine, Domnul, pe pãmânt, tot
aºa este ºi în viaþa cea veºnicã. Cine nu M-a cãutat ºi nu M-a
iubit în viaþa de pe pãmânt, nu are mângâiere în viaþa cea veº-
nicã, fiindcã iubirea ºi fericirea se dobândesc în viaþa cea din
trup, ºi apoi le are omul care ºtie sã le pãstreze bine dupã ce
le lucreazã. Cum se dobândesc acestea în vremea trupului? 

O, Verginico, tu eºti cereascã fiindcã ai dobândit cerul
încã de pe pãmânt, cã Eu te-am ales dintre oameni ca sã lu-
crez cu tine mântuire peste mulþi credincioºi care iubesc viaþa
cea veºnicã. ªi acum vorbesc cu tine în cer ºi cobor cu tine pe
pãmânt, cãci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pãmântul
este aºternut picioarelor Mele. Amin, amin, amin.

– BB inecuvântat sã fie numele Tãu în cer ºi pe
pãmânt, Doamne, cãci numele Tãu este

purtat pe pãmânt de toþi binecuvântaþii Tãi. Dar cine sunt
aceºtia? Sunt cei ce fac voia Ta ºi viaþa Ta în trupul, în sufle-
tul ºi în duhul lor. Dar câþi sunt aceºtia pe pãmânt, ºi cine
poate face voia Ta, ºi ce este voia Ta în om? Ea se vede lu-
crând din omul cel îndumnezeit de Tine. Ea este vãzutã din
om, Doamne. Cine face voia Ta, este luminã pentru cei din
jurul lui. Dar cine poate face voia Ta? O, numai cel plin de iu-
bire pentru Tine ziua ºi noaptea, numai cel atent prin iubire,
numai cel ce ºtie ce este mântuirea, numai cel ce Te cunoaºte
pe Tine punându-Te în faþa oamenilor, numai cel ce cugetã cu
sete ºi cu dor la legile Tale grãindu-le ºi lucrându-le în el ºi în
jurul lui, numai acela este cel ce face voia Ta. Acela care nu
face voia lui, numai acela poate face voia Ta, Doamne. 

Mi se umple duhul de jale când mã întorc cu privirea
duhului înapoi, spre cei ce au trecut prin lucrarea cuvântului
Tãu cu mine, spre cei ce au auzit ºi au poposit pe lângã iz-
vorul Tãu cel viu, care a curs din mine prin Tine vreme de
peste patruzeci de ani. Dar cei ce au fãcut voia Ta sunt prea
puþini, Doamne, cã omul e încãpãþânat, ºi nu cautã sã înveþe
ca sã ºtie cum sã Te împlineascã în el. Duhul uºurãtãþii e cap-
canã deschisã pentru tot omul care Te cautã pe Tine, ºi nu ºtie
omul ce înseamnã sã-L aibã pe Dumnezeu în el. Acest duh al
uºurãtãþii ºi al puþinãtãþii de minte a nimicit atâtea suflete care
au avut prilejul sã afle ºi sã audã ºoapta Ta, care s-a fãcut
izvor nesecat între cer ºi pãmânt. O, nu mai este minte sãnã-
toasã în om, cã unde nu este veghe bunã, mintea se despicã în
multe bucãþi, ºi intrã în ea pãrãsirea voilor Tale, ºi apoi intrã
nepãsarea de suflet, Doamne. Aºa au pãþit atâtea suflete care
plângeau dupã izvorul Tãu din mine, cã veneau la izvor ºi
voiau sã vinã sã fie cu Tine, dar nu lepãdau voia lor, ºi Te le-
pãdau pe Tine, Doamne, Te lepãdau dupã ce Te cunoºteau. O,
cã mulþi Te cunoºteau ºi mulþi Te lepãdau, ca ºi în vremea
trupului Tãu, Doamne. Nu ºtie omul ce înseamnã Dumnezeu
în trupul ºi în sufletul ºi în duhul lui, cã omul nu se rupe de
voia lui, care îl desparte de Tine. Te gãsesc oameni mulþi, ºi
tot atât de mulþi Te ºi pierd, cã voia omului e mai tare în om
decât voia Ta. Omul trebuie sã vegheze zi ºi noapte ca sã nu
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Te piardã prin voile lui, cãci „Dumnezeu“ e cuvânt mare, iar
„om“ e cuvânt mic. Omul e mic ºi nu-L poate purta pe Dum-
nezeu. Ferice de omul mare pe pãmânt, cãci om mare pe pã-
mânt este omul purtãtor de Dumnezeu. Amin. 

Mi se umple duhul de jale când mã uit cu Tine, Doam-
ne, peste cei care au cunoscut lumina acestui cuvânt, ºi apoi
s-au lãsat spre duhul puþinãtãþii de minte pãrãsindu-Te. Aceia
au avut mândrie pãcãtoasã ºi au cãzut prin ea ºi s-au smintit
prin ea. Cel care nu vede bine are ochiul bolnav, ºi zice cã e
sãnãtos ºi rãmâne în duhul lui, dar iatã, fiecare carte îºi are
vremea ei ºi poartã în ea portretul vremii ei. Fiecare trup care
a trecut prin cartea aceasta va fi ºtiut de toþi oamenii de pe
pãmânt, aºa cum acest izvor de cuvânt va fi sã prindã în el
mãrturia fiecãrui om. De aceea curge izvorul Tãu, Doamne,
cã Tu eºti lumina cea pusã în obroc de însãºi voia Ta, ca sã
ºtie toatã suflarea din cer ºi de pe pãmânt cã Tu eºti mare, ºi
cã omul este mic. Amin. 

Astãzi sunt de mânã cu surioara mea prin grãdinã, cã i
se face pomenirea în grãdina Ta, Doamne. Ea e miratã de
vremea de azi, cãci s-a schimbat vremea. Ea vede cu duhul,
ca ºi cei din cer, dar cei de pe pãmânt nu ºtiu sã vadã. Ea vede
prãbuºirea bisericii lumii ºi e miratã, cã îºi aminteºte cuvântul
Tãu cel spus din vreme. Ea vede lumea moartã, ºi vede sabia
Ta deasupra pãmântului. Ea vede lucrul Tãu cel tainic cu care
rãsplãteºti pe vrãjmaºii Tãi. Ea vede pe antichrist întronat în
locul cel ce se zice sfânt pentru Tine. Ea este cereascã ºi vede
cereºte ºi vede. Fericit este omul care dobândeºte pe pãmânt
viaþa cea din cer, cã acela vede cereºte din cer, ºi numai cei
cereºti vãd ce vezi Tu, Doamne. 

O, surioarã, uitã-te ºi vezi împlinirea Scripturilor Dom-
nului, pãcatul lepãdãrii de credinþã ºi pe antichrist îmbrãcat
slujitor al lui Dumnezeu, vrând sã împlineascã el Scripturile
de nou Ierusalim între cer ºi pãmânt. Dar el e orb ºi e fãrã
minte ºi nu ºtie cã Scripturile sunt pentru cei sfinþi, nu pentru
el, iar pentru el sunt blestemurile Scripturilor. El îºi împlineº-
te lucrul lui cel scris în Scripturi ºi se grãbeºte sã-ºi întoc-
meascã umplerea cupei judecãþii. El ºi ai lui au luptat sã-i
dãrâme pe cei sfinþi, ca sã fie a lui împãrãþia lui Dumnezeu,
care se ia prin sfinþenie, nu prin daruri, nu prin bani, nu prin
fãþãrnicie, nu prin om, cãci omul este mincinos. 

O, surioarã, trecerea mea la Domnul e trecere mare,
pentru cã eu am fost uºa cuvântului Lui care se împlineºte. Tu
eºti surioara mea ºi te-am ajutat din cer sã ai trecere la Dom-
nul, ca sã vii apoi cu lucru lucrat pe pãmânt ºi sã iei plata pen-
tru el. Tot ce ai mai greºit se ºterge prin cei vii care mijlocesc
în grãdina Domnului pentru mulþi, iar acum suntem la masã de
pomenire pentru tine în grãdinã. Omul nu pricepe viaþa cea
veºnicã, ºi se mirã de cei din cer care au trecere la Domnul. 

Stãm ºi serbãm aici, în grãdinã, cã în casa de unde am
plecat la cer eu ºi tu, e doliu mare, surioarã. O, nu te mai uita,
cã e doliu mare pentru noi. Acum nu ne mai uitãm, dar când
se vor înnoi toate locurile pe unde Domnul a însemnat prin
cuvântul Sãu, atunci privirea noastrã va umbla ºi va bucura pe
mulþi, ºi vor înþelege mulþi ce a fost Dumnezeu prin aceastã
lucrare. Copiii tãi s-au fãcut satane, cãci slujesc pãcatului mai
mult ca lumea, fiindcã ei au fost copiii lui Dumnezeu, nu ai
lumii, ºi de aceea spun cã sunt mai rãu ca lumea. Copiii tãi au
cãzut în plata pãcatelor lor pe care le-au fãcut voit împotriva
lucrãrii cuvântului lui Dumnezeu. Dar iatã, avem copilaºi
cereºti ºi cãsuþã cereascã pentru noi. Avem copii unºi cu un-
gere nouã, ºi mereu au pazã de la Domnul peste ei, ºi mereu
are Domnul cuvântul Sãu cu ei. Acum totul este nou pentru

cei noi, pentru cei vii, iar pentru cei vechi totul este stricat, de
la minte ºi pânã la faptã. Dar Domnul este cu împãrãþia Sa
gata s-o aºeze peste pãmânt ºi sã punã în ea pe cei mari, pe
cei purtãtori de Dumnezeu, pe cei ce-L lucreazã pe Domnul. 

O, fiilor din grãdinã, fiilor unºi, iau pomenirea pentru
surioara mea ºi o unesc cu cei din cer ºi suntem una, cerul cu
pãmântul, iar îngeraºii cântã cu sãrbãtoare, cã e zi de pome-
nire, cerul ºi pãmântul laolaltã. Domnul este cu rãsplata pen-
tru toate câte lucraþi voi pentru cer. Amin, amin, amin. 

Sã le dai, Doamne, cele ce le trebuiesc lor pentru Tine
ºi pentru ei. Adaugã-le cele de trebuinþã, cãci ei Te au pe Tine
de sprijin. Ajutã-i sã aibã în ei mereu împãrãþia Ta, ca sã le
adaugi cele ce sunt spre trebuinþa lor. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, greu e pe pãmânt. Greu Mi-e ºi
Mie, darã lor! Greu se mai gãseºte om pe

pãmânt din care sã fac înger ajutãtor lucrului Meu cu cei din
grãdinã. Dar iatã, vine ziua sã rãmânã toate câte sunt pe pã-
mânt, cã mulþi vor pieri, mulþi bogaþi îºi vor lãsa averile ºi vor
pieri prin ele, cã n-au cãutat la Dumnezeu. Nimeni nu bate la
poarta Mea ca sã Mã întrebe ce nu am, iar omul cel fãrã
Dumnezeu piere. 

O, copilaºi unºi în grãdinã, aveþi grijã sã nu piarã cei ce
ascultã de poruncile Mele, dar învãþaþi-i sã priceapã ce este
mântuirea. Amin, amin zic vouã, învãþaþi-i ce este mântuirea
pe cei ce M-au ales pe Mine ºi pe voi, cãci voi sunteþi copiii
venirii Mele, prin care am înnoit venirea Mea ºi prin care voi
înnoi faþa lumii. Amin. 

Binecuvântatã sã fie masa cea de pomenire a zilei de
azi pentru surioara lui Verginica, cea care M-a ajutat în truda
Mea pe pãmânt, ºi prin care am trecut spre voi cu lucrul Meu
cel nou, cãci Verginica a fost începãtura lucrului Meu cel nou,
iar voi sunteþi împlinirea Mea. Amin. 

Vin cuvânt la voi sã vã dau spre lucru rostirea adevãru-
lui minciunii care s-a aºezat în faþa oamenilor drept adevãr,
cãci antichrist este minciunã, nu este adevãrul Meu. ªi vom
lucra lucrare nouã împotriva lui, cãci armele Noastre sunt
cereºti ºi sfinte, ºi el va cãdea. Amin, amin, amin. 

28 septembrie/11 octombrie 1998

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Cel ce Îl urmeazã pe Domnul trebuie sã înceapã cu lepãdarea de
sine, ca sã-I fie Domnului de folos. Pe pãmânt nu se mai lucreazã
lucru dumnezeiesc, ci numai lucru pãmântesc. Minciuna slujitorilor 

de biserici este vãditã. 

SS ã se deschidã porþile grãdinii cuvântului Meu, ca
sã intre pe ele Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin,

amin. 
E sãrbãtoare în grãdinã la voi, fiilor unºi. Eu, Domnul

Dumnezeul vostru, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, am grãit în
toate vremurile cu cei unºi pentru Mine. N-am grãit cu ori-
cine, ci cu cei unºi am grãit. Amin. Deschideþi porþile ca sã
grãiesc cu voi ºi sã vã spun cuvintele Mele vouã. Cel ce aude
cuvintele Mele prin voi, sã se lepede de sine, ºi aºa sã audã,
ºi apoi sã asculte de Mine. Amin. 

Creºtinul nu trebuie sã fie cu Mine ca sã-i fie bine.
Amin, amin zic vouã, fiilor unºi: luaþi cuvântul Meu ºi
puneþi-l pe stâlp de aducere-aminte în toatã vremea ºi peste
tot pe unde mai am fii vii ºi ascultãtori ºi lucrãtori. ªi iatã
acest cuvânt: creºtinul nu trebuie sã fie cu Mine ca sã-i fie
bine, ci ca sã se lepede de sine. Amin, amin, amin. Acolo
unde nu se vede lucrarea lepãdãrii de sine, nu are loc acolo
voia Mea, cãci este iubire de sine. 
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Ce face iubirea de sine în om? Un aºa om se gândeºte
la Mine pentru el, nu pentru Mine. Acela cârteºte, acela se
plânge tuturor, acela e nemulþumit ºi posomorât, acela nu-l
pune bine în el pe fratele sãu, ci pe el se pune bine în el ºi în
fratele sãu. Iubirea de sine ºi grija de sine Mã scoate pe Mine
din om, cãci Eu sunt cu cei ce-Mi slujesc Mie, nu lor. Nu mai
pot sã fiu cu cei ce Mã vor sã le slujesc în toate, cã aceia, ºi
Eu, ºi ei, vor sã le slujesc ºi sã-ºi slujeascã lor. Eu sunt cu cei
ce-Mi slujesc Mie, cã a venit vremea cea grea, de nu mai am
slujitori cereºti pe pãmânt care sã-Mi slujeascã Mie; Mie, ºi
nu lor. Nici un uns al Meu nu ºi-a slujit lui, ci Mie, dar aceºtia
n-au fost primiþi ºi iubiþi, cãci oamenii se iubesc pe ei ºi pe
cei ce le slujesc lor ºi iubirii de sine a lor, ºi aºa îºi fac unii
altora. Dar creºtinul adevãrat e cu Mine prin lepãdare de sine,
ºi pe acela îl pun la lucrul Meu dupã puterea lui, cãci Eu nu
trec peste puterea lui, ºi dacã trec, îi dau puterea Mea când
trec, îi dau puterea Mea celui ce vrea cu Mine, celui ce crede
în puterea Mea. Vai celui ce se bizuie pe puterea lui, cã acela
zice „Nu pot“, ºi de aceea nu poate. 

O, fiilor unºi, grãiesc vouã cuvintele Mele, cãci po-
porul Meu este cel ce se leapãdã de sine. Cel ce aude cu-
vintele Mele cu care vin la voi ºi le ia în el prin lepãdare de
sine, acela este fiul Meu, cã-i dau putere sã se facã fiul Meu,
fiul Tatãlui Meu. O, avem de împlinit lucrul mântuirii în cei
ce vor sã fie cu Mine slujindu-Mi. Nimeni nu poate fi cu
Mine decât cel ce-Mi slujeºte, iar cel ce-Mi slujeºte se leapã-
dã de sine mai întâi. Unde sã Mã uit sã vãd aºa ceva? O, fiilor,
unde sã Mã uit, unde? Tot omul are treabã numai pentru el.
Unde sã Mã uit sã-Mi mângâi privirea ochiului Meu vãzând
pe cel ce-Mi slujeºte Mie, ºi nu lui? Ce face cel ce-Mi slujeºte
Mie? Acela nu mai are grija lui, ci are grija Mea, ºi a celui
ce-Mi slujeºte Mie pentru împlinirea Scripturilor ºi a fãgã-
duinþelor Mele peste cei purtãtori de Dumnezeu. 

O, fiilor unºi, Eu cu câþi am grãit cuvintele Mele, tot
atâþia le-au ºi uitat, cã omul nu iubeºte lepãdarea de sine ºi nu
începe cu ea când zice cã vrea sã iubeascã pe Dumnezeu. De
ce crede omul în Mine? De ce vine omul la Mine? Crede ºi
vine, dar pentru ca sã-i fie lui bine, nu ca sã se lepede de sine.
Ce sã fac Eu cu aceºtia? La ce sã-i pun în planul lucrului Meu
cel nou? Aceºtia încurcã planul Meu, nu-l împlinesc. Mi-e
dor sã am creºtin lucrãtor, cã acela nu pleacã de lângã Mine,
fiindcã se hrãneºte cu iubirea lucrului Meu în el ºi se face
hranã pentru mulþi ºi Îmi ridicã ucenici lucrãtori. O mulþime
de creºtini au venit la Mine ºi la lucrarea Mea ºi Mi-au fost
sarcinã ºi Mi-au fost cruce, Mie ºi lucrãtorilor Mei, cãci ve-
neau ºi se iubeau pe sine, nu pe Mine. Mulþi dau sã Mã iu-
beascã pentru binele lor pãmântesc ºi trupesc ºi sufletesc,
dupã mintea lor. Ce sã fac cu aceºtia? Fiilor unºi, nu ºtie omul
ce este iubirea de Dumnezeu, nu ºtie nici creºtinul care a ve-
nit la Mine ca sã fie cu lucrarea Mea din vremea aceasta. Grã-
iesc vouã cuvintele Mele ca sã le audã cei ce dau sã-Mi fie
sarcinã pe drumul lucrãrii Mele cu voi. Lucrarea Mea cu voi
vrea sã ajungã la mântuirea neamului omenesc, dar mântuirea
se ia de la Dumnezeu pentru lucrul omului credincios, pentru
lucrul lui cu Dumnezeu, ºi nu se ia fãrã lucru. Vedeþi voi de
ce am spus Eu vouã cã pãstorul care are oi multe nu este cu
Dumnezeu nici el, nici turma lui? O, e mare lucru sã fie omul
cu Dumnezeu ºi sã facã lucrul lui Dumnezeu între cer ºi
pãmânt. Mã uit pe pãmânt ºi vãd numai lucru omenesc, dar
lucru dumnezeiesc nu vãd la om, ºi Eu strig mereu la om, ºi
omul îºi face lucrul lui ºi nu vrea ca Mine. Omul vrea sã fie
cu Mine, dar aºa cum este el, ºi omul zice cã este cu Mine aºa

cum este el. N-am cui sã-i spun durerea Mea, venitã de la
minciuna omului care stã sarcinã peste numele Meu, cãci cei
ce nu fac voia Mea ºi vor sã poarte numele Meu, aceia stau
sarcinã peste slava numelui Meu. O, Eu sunt Dumnezeu Atot-
puternicul, dar nu mai pot, nu mai pot purta minciuna ºi
trupul ei peste numele Meu. 

Fiilor unºi, grãiesc vouã ca sã audã tot pãmântul ºi sã
ia învãþãtura mântuirii. Feriþi-vã de minciunã. Amin. Feriþi-vã
de omul mincinos care nu ºtie sã fie cu Mine. Nu vã ascundeþi
unii de alþii, nu ascundeþi pe omul din voi, cã omul din voi
este Domnul în voi, iar cel ce se ascunde este mincinos, ºi de
aceea se ascunde. Omul curat nu se ascunde, cãci lumina este
curatã ºi lumineazã. Nu lucraþi lucru ascuns, cã Eu sunt cu voi
din cele cereºti ºi luminez din voi, ºi nu Mã ascund cu voi, ba
Mã arãt cu voi, ca sã vadã omul minciunii cum este cel ce iu-
beºte pe Dumnezeu slujindu-I în luminã, nu pe întuneric, nu
fãþãrnicindu-se în numele Meu. Creºtinul nu are ce ascunde,
ºi acela este creºtin adevãrat, ºi pe acela nu-l pândeºte cãde-
rea, cãci cãderea este plata faptelor vãzute ºi nevãzute ale ce-
lui ce zice cã iubeºte pe Dumnezeu. 

Dar cine poate sã nu se ascundã? Fiilor unºi în grãdina
Mea, învãþaþi lucrul mântuirii pe cei ce Mã iubesc lucrându-Mi
Mie, ºi pe cei ce vor sã Mã iubeascã ºi nu ºtiu ce este iubirea
de Dumnezeu. David când a luat din pâinile punerii înainte el
nu s-a ascuns, ºi a luat ºi a mâncat, cãci a flãmânzit el ºi ai lui
în slujba lui Dumnezeu, dar dacã a luat atunci, nu a luat apoi
mereu, ci numai atunci când a trebuit sã ia. Amin. 

Am venit în duh de sãrbãtoare pentru mama Mea. Ea
îºi desface mantia ei cereascã ºi vã acoperã cu binecuvântarea
ei de mamã a Mea. Ea vã îndeamnã sã amintiþi celor ce Mã
iubesc sã nu uite poveþele ei de mamã, ca sã se mântuiascã cei
ce Mã iubesc. Mulþi au uitat cuvintele sfinte, dar Eu la voi Mã
înnoiesc mereu în cuvânt, ºi fac din voi cuvânt împlinit, cãci
vã voiesc cu mare dor. 

Aºezaþi-vã înaintea Mea, cã vreau sã vã dau de lucru
pentru nimicirea duºmanului antichrist. Vin la voi sã vã dau.
Fiþi atenþi la glasul Meu, cãci voi sunteþi poarta cuvântului
Meu, poarta prin care Eu intru cu planul Meu peste pãmânt. 

Cel ce aude cuvântul Meu cu care vin la voi, sã se
lepede de sine, ºi aºa sã audã, ºi aºa sã împlineascã tot cuvân-
tul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1998

Cuvântul Domnului cãtre Daniela Catanã 

Duhul mãrturisirii este duhul creºtinului iubitor de Dumnezeu.
Vãdirea lucrãrii antichriste în biserica lumii. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
acesta este numele Meu, cãci Aceºti trei, una sunt.

Amin. 
S-au sculat oameni mincinoºi ºi s-au îmbrãcat în hainã

de slujitori ai Mei ca sã rãstãlmãceascã credinþa care a fost
datã sfinþilor odatã pentru totdeauna. Dar Mã ridic prin voi
peste ei ºi suflu cu suflarea gurii Mele prin voi ºi îi spulber
dinaintea Mea, cãci sunt mincinoºi cu viaþa lor ºi cu cuvântul
lor. În numele Meu cel rostit peste voi, aºa le spun acestora:
slujitori ai lui antichrist. Ei vor sã rãstoarne adevãrul venirii
Mele a doua oarã de lângã Tatãl ºi sã facã adevãratã Scriptura
lor. Uitaþi-vã la ei cât sunt de fricoºi, cât sunt de fugari, cât se
ascund din colþ în colþ de adevãrul Scripturilor Mele. De mai
bine de ºaptezeci de ani au lovit ei în statura României ºi în
credinþa ei cea de la sfinþi, cãci s-au sculat ºi au tot spus cã
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Ioan, ucenicul Meu cel iubit, nu este el cel care a scris cartea
cea pentru venirea Mea, cea pentru judecata proorocului min-
cinos, antichrist. Toþi slujitorii lui antichrist, îmbrãcaþi în slu-
jitori ai Mei între oameni, au lovit în cuvântul Meu prin voi.
De ºapte ani tot lovesc aceºtia ºi râd de numele de nou
Ierusalim, care este numele Meu pentru voi, lucrarea Mea cea
de la sfârºit, cãci lucrarea Mea cea cu voi este Scriptura Nou-
lui Ierusalim, care vine din cer, de la Dumnezeu, împlinitã
pentru voi, cei Mie credincioºi, ºi pentru toþi cei care vor
crede în Mine prin voi, aºa cum au crezut mulþi în apostolii
Mei la prima Mea venire ºi s-au fãcut creºtini, primii creºtini.
Iar voi sunteþi ultimii creºtini ºi v-aþi unit cu primii, cu cei din
cer, care se numesc Ierusalimul cel de sus. Amin. 

Pânã acum, slujitorii lui antichrist erau puºi împotriva
Scripturii de nou Ierusalim arãtat de Mine lui Ioan prin cartea
lui, cartea Apocalipsei, ºi ziceau cã nu este pentru ca sã se
împlineascã pe pãmânt cartea aceasta, fiindcã erau mincinoºi
ºi se temeau de adevãrul Meu din cartea aceasta. Acum se dã
sfânt antichrist, dar nu este sfânt, cã este mincinos ºi cu viaþa
ºi cu haina ºi cu lucrarea lui, fiindcã el nu este cu Mine, ºi este
omul cel mincinos care minte cã este slujitorul Meu. Slujitorii
Mei sunt sfinþi ºi sunt cereºti pe pãmânt, ºi nu se însoarã, ºi
nu se mãritã, ºi nu se dau la mâncãri ºi la bãuturi ºi nu se fã-
þãrnicesc, cãci sunt sfinþi. 

O, fiilor mici, fiilor din urmã, fiilor sfinþi, v-am ales ca
sã fiþi armata Mea pe pãmânt, cãci cu voi e tot cerul de sfinþi
ºi de îngeri, iar în faþã sunt Eu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Iar
acum scol pe cineva din mijlocul celor ce-ºi zic cã împlinesc
ei Scripturile de nou Ierusalim. Ridic din mijlocul lor foc ºi
ard minciuna lor, cãci minciuna lor este fãrãdelege împotriva
Mea, nu este lucrare de nou Ierusalim. Eu sunt lucrarea de
nou Ierusalim, ºi sunt cu voi, nu cu ei, cã ei sunt pãcãtoºi, ºi
scris este: «Dumnezeu nu-i ascultã pe pãcãtoºi». Ridic efa în-
tre pãmânt ºi cer ºi scriu cuvânt împotriva ei ºi o aºez la locul
ei, iar în ea se aflã fãrãdelegea a tot pãmântul, fãrãdelegea
care iese la ivealã. Amin, amin, amin. Aceasta vã dau sã lu-
craþi voi, fiilor unºi, ºi veþi lucra, cãci foc ridic din mijlocul
lor ºi suflu în el, ºi el se aprinde, ºi cu el nimicesc fãrãdelegea
ºi adevãrul minciunii ei.

Iatã câtã teamã pe antichrist, care pânã acum se ascun-
dea de venirea Mea, fiindcã e fricos. Acum Mã vede pe Mine
cu voi ºi cu împlinirea cea de nou Ierusalim pentru cei sfinþi,
ºi a prins curaj sã creadã, ºi s-a pus, zice el, sã împlineascã el
biserica cea vie, cea de nou Ierusalim pe pãmânt. Dar biserica
cea vie este din sfinþi, nu din oamenii veacului acesta, care se
folosesc de numele de bisericã mâncând ºi bând, însurându-se
ºi mãritându-se ºi desfrânându-se în fel ºi chip, cãci limba lor
ºi gândurile lor sunt împotriva Mea, ºi ei dispreþuiesc privirea
Mea ºi a slavei Mele, care este cu voi. Înfãþiºarea lor mãrtu-
riseºte împotriva lor, cã ei îºi vãdesc pãcatele lor ca Sodoma,
în loc sã se ascundã, ºi vai lor, cã-ºi fac rãu loruºi, dupã cum
spun Scripturile proorocilor Mei: «Eu, Domnul, vin în vãpaie,
ºi carele Mele sunt ca o vijelie ca sã dezlãnþui cu fierbinþealã
mânia Mea, ºi certarea Mea cu vãpãi de foc. ªi voi judeca cu
foc ºi cu sabie pe tot omul, ca sã cadã cei mulþi, cei fãþarnici,
de bãtaia Mea. Iar faptele lor ºi gândurile lor vor fi zadar-
nice, cãci Eu, ºi nu ei, Eu voi fi Cel ce strâng la un loc po-
poare ºi limbi, ca sã vadã slava Mea, ºi la acestea le voi da
un semn». Voi, fiilor, sunteþi semn pe pãmânt, ºi voi aduce pe
fraþii voºtri, pe cei ce-Mi slujesc Mie, pânã la lucrarea Mea
cu voi, ºi din ei voi lua ºi voi aºeza pentru Mine lângã voi. Voi
face cer nou ºi pãmânt nou, ºi vor rãmâne acestea înaintea

Mea, ºi tot aºa va rãmâne ºi seminþia voastrã ºi numele vos-
tru. ªi din lunã nouã în lunã nouã, ºi din zi de odihnã în zi de
odihnã, vor veni toþi ºi se vor pleca înaintea Mea, iar la ieºirea
lor vor vedea zãcând jos trupurile celor ce s-au rãzvrãtit, ºi
viermele lor cel fãrã de moarte, ºi focul lor cel nestins, ºi toþi
se vor înfricoºa pentru ei, fiindcã împãrãþia Mea este cu voi,
cei drepþi, cã Eu am fost ºi sunt cu voi, ºi vã dau din Mine, ca
sã semãnaþi cu Mine. Amin. 

Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Cine este ca
Mine, sã vinã lângã Mine ºi sã grãiascã, sã prooroceascã ºi sã
se mãsoare cu Mine. Iar voi, fiilor unºi, nu vã temeþi, cãci
v-am pus pe voi martorii Mei. Nu vã temeþi de ei. Este, oare,
un alt dumnezeu afarã de Mine? Este un alt adãpost ca Mine?
Lucrarea celor mincinoºi nu slujeºte la nimic. Martorii lor nu
vãd nimic, nu înþeleg nimic, iar ruºinea este a lor, cãci Eu,
Domnul, ruºinez pe cei înþelepþi, ºi înþelepciunea lor o prefac
în nebunie, iar cuvântul slugilor Mele îl întãresc, ºi împlinesc
sfatul trimiºilor Mei. Amin, amin, amin. 

Cel ce aude cuvântul Meu care este cu voi, sã se lepe-
de de sine, ºi aºa sã audã, ºi aºa sã împlineascã tot cuvântul
Meu. Creºtinul adevãrat este cu Mine prin lepãdare de sine, ºi
pe acela îl pun la lucrul Meu, dupã puterea lui, cãci Eu nu trec
peste puterea lui, ºi dacã trec, îi dau puterea Mea când trec, îi
dau puterea Mea celui ce vrea cu Mine, celui ce crede în Mi-
ne, cãci cel ce se bizuie pe puterea lui, acela zice „Nu pot“,
ºi de aceea nu poate, dar pot Eu în cel ce se bizuie pe Mine ºi
nu pe el, ºi acela poate prin puterea Mea. Amin, amin, amin. 

Mã las cuvânt nou la voi în grãdinã ºi prin el aprind
focul Meu, jalea Mea pentru cei mincinoºi care Mi-au furat
numele de bisericã a Mea. Mã scol din mijlocul lor ºi Mã mã-
sor cu ei ºi cu înþelepciunea lor. Amin. 

Mã las cuvânt nou peste inimioara care scapãrã amna-
rul Meu pentru ca sã iasã scânteia cea pentru focul Meu, pen-
tru jalea Mea care vine de la omul minciunii; inimioarã plã-
pândã în care Eu, Domnul, Mã voi slãvi ºi voi arde de dure-
rea pe care Mi-a fãcut-o omul mincinos. Mai întâi învãlui în
pacea Mea ºi în puterea Mea inimioara cea nouã, cãreia îi dau
putere nouã pentru ca sã împlineascã la cuvântul Meu. 

Pace þie! Pace þie! Pace þie, copilã nouã! Fac din tine
cãrare pentru Mine spre oameni, ºi cãrare pentru oameni spre
Mine. Întãreºte-te în umilinþa inimii, iar sinele tãu sã fiu Eu,
ca sã pot Eu vorbi pe limba lor cu cei ce râd zãdãrnicindu-Mi
planul Meu cel din Scripturile de nou Ierusalim. Aºeazã-te cu
dragoste cereascã alãturi de copiii Mei cei unºi, cãci va sã te
trimit ca pe Iudita sã te atingi de capul ºarpelui, ºi apoi sã-l
rãneºti. El va þipa apoi de ruºine ºi îºi va ascunde capul rãnit
ºi va fugi dinaintea Mea, ºi Eu Îmi voi împlini Scriptura
aceasta. Amin. Spune-le la vrãjmaºii Mei cã ei nu Mã cunosc;
spune-le cã nu lucreazã drept în judecata lor cea împotriva
Mea, cãci nu Mã cunosc. Spune-le pe numele lor, ca sã le
scriu în cer numele lor, spre mãrturie împotriva Mea, cãci car-
tea trimiterii tale între ei, este carte din cãrþile Mele, este
proorocie peste ei. Duhul Meu Cel Sfânt suflã peste tine, iar
tu eºti mâna care-Mi scrie dreptatea Mea. Voiesc sã-þi dau
mãrire împotriva celor ce s-au sculat împotriva ta, fiindcã
diavolul cel de peste tot Îmi pipãie toate planurile Mele ºi
scoate limba lui la cei cu care Eu Mã sprijin între cer ºi
pãmânt. Fac din tine aºternutul picioarelor Mele pentru o cli-
pã; pentru o clipã micã, fiindcã Eu sunt Dumnezeu mare ºi
Mi-e milã de om, cãci omul este mic. O clipã tu vei lucra prin
Duhul Meu Cel Sfânt o lucrare aºteptatã de toþi sfinþii din cer
ºi de pe pãmânt. Aceastã lucrare va ruºina pe cei înþelepþi, pe
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cei ce s-au aºezat ca niºte dumnezei pentru calea oamenilor,
pe cei ce s-au pus mai mari ca Mine peste sufletele multora
care cautã pe Dumnezeu, ºi omul cel plin de dor nu mai dã de
Mine, ºi dã de ei. Vom lucra cu umilinþã ºi cu durere în
cuvânt, cãci toþi cei care grãiesc pe pãmânt au duhul mândriei
lor în grãirea lor, ºi aceºtia iau de la oameni, nu iau de la
Mine, fiindcã ei lucreazã în voia oamenilor. Voi arãta firul
Meu cel de la apostolii Mei, cel de la începutul bisericii Mele,
ºi îl vom lega cu capãtul cel de azi, ca sã stea în faþa celor de
la început, ºi sã dea seamã cei de azi pentru cele de azi, ºi sã
se pocãiascã dacã vor voi ºi dacã vor putea sã voiascã. Dar
acest lucru este urâciune înaintea Mea, cãci desfrânarea lor
Mi-a fãcut mare ruºine în cer ºi pe pãmânt. 

Te ridic din mijlocul lor, cã de aceea te-am strecurat
între ei, ca sã te pot ridica azi, ºi sã-Mi plâng durerea Mea cea
de ºapte mii de ani, cã tu eºti o inimioarã blândã ºi bunã ºi
credincioasã lucrului Meu din zilele acestea, iar cel curat la
inimã, acela Mã vede în mijlocul unºilor Mei lucrând ºi cu-
vântând cuvântul dreptãþii ºi al mântuirii. Ai lângã tine aju-
torul Meu, ai pe copilul care Mã ajutã pe Mine cu iubire. El
te va ajuta, cãci te voieºte lucrând, ºi va lua ºi el din slava
Mea care va ieºi de la lucrarea ta pentru Mine. 

Am venit nu demult ºi te-am pregãtit prin unºii Mei ºi
te-am întãrit ca sã poþi prin puterea Mea. Tu te-ai plecat ºi ai
zis sã fii a Mea dupã voia Mea, ºi acum te cer, ºi voi fi cu tine
ca sã lucrezi o clipã pentru Mine. Fac din tine armã de apãrare
a bisericii Mele, viteaz destoinic în armata Mea, cãci tu ai în-
vãþat arma. Acesta este examenul tãu pentru arma pe care ai
învãþat-o din cãrþile bisericii, iar premiul þi-l voi da Eu ºi nu
omul, cã te voi curãþa de toate pãcatele pe care le-ai fãcut ca
un om, ºi îþi voi da mântuirea cea de la Mine. Ascultarea ta de
cuvântul împlinirii Mele în om sã n-o calci, cã te fac datoare
Mie, fiindcã îþi dau arvuna Duhului Meu Cel Sfânt, ºi cu ea
vei grãi împotriva omului care a îmbrãcat haina lui antichrist
pe sub haina de slujitor al bisericii. 

Mi-e milã de gloatele cele fãrã de cunoºtinþã, ºi nu are
cine se ridica pentru neamul omenesc ca sã-l scol spre mân-
tuire, cã arhiereul Meu de la care am aºteptat lucrare vie du-
pã ce i-am dat sã aibã, a cãzut din cer, cã a fost fricos ºi cã
s-a ruºinat cu Mine ºi cu unºii Mei cei mai mici. Mã zbat sã-l
scol ºi pe el, cã e curat, dar e neputincios, cã a vrut sã poatã
prin el, nu prin Mine. El vede minciuna lui antichrist ºi plân-
ge cu inima, dar e laº ºi are iubire de sine, ºi de aceea a dat sã
Mã pãrãseascã ºi sã nu Mã mai cunoascã prin cuvântul Meu
cel nou, ºi sã se ascundã apoi. Dar vreau sã-l scot curat, sã-l
scot de sub vina aceasta ºi sã-l mãresc, pentru numele Meu ºi
numai pentru numele Meu, care stã mare peste grãdina cu-
vântului Meu ºi care se face mare din grãdina Mea din Ro-
mânia. Atât mai am viu în România; cu atâta nãdejde am mai
rãmas pentru învierea cea din morþi a bisericii. 

Ridicã-te, cãci Eu sunt Cel ce Mã ridic în tine ca sã
spun: «Înviaþi, voi, oase uscate!». Amin, amin, amin. Pregã-
teºte-te cu iubire, ºi cu puterea Mea te îmbracã ºi stai unitã cu
cei din grãdinã ca sã te ajute ei sã împlineºti porunca Mea. Ei
te vor binecuvânta din partea Mea ºi te vor ajuta sã poþi ºi sã
fii arma Mea pentru moartea minciunii lui antichrist. Se vor
scula sfinþii ºi îþi vor da lucrarea lor cea din mijlocul bisericii,
cã pentru totdeauna au dat-o. Se va scula proorocul Daniel ºi
te va ajuta din cer ºi mulþi vor cerceta cu amãnuntul cartea pe
care o scriu cu tine ºi multã înþelepciune voi coborî prin ea
pentru cei ce aºteaptã scãparea din robia lui antichrist. Cu-
vântul Meu cel din cer te va însoþi în toatã vremea lucrului

Meu cu tine ºi vom lucra cu cerul alãturi. Mergi pe fir, cãci
firul este întreg de la capãt la capãt, ºi cautã sã vezi cine a rupt
firul ºi unde este nodul pe care Eu l-am înnodat mereu la rup-
turã, l-am înnodat tainic, ca sã-i am pe cei de azi ºi sã lucrez
lucrarea cea de la capãtul firului, lucrarea cea de nou Ierusa-
lim peste pãmânt, iar firele lãturalnice sunt alte fire ºi n-au
putere sã ajungã la început ºi la sfârºit. 

Grãieºte pentru toþi cei care au lovit în gol cu cuvântul
lor, cãci cine nu ºtie ce este lucrare de nou Ierusalim se luptã
în gol ºi nu câºtigã decât apãsare peste conºtiinþa lor bolnavã.
Spune despre pãcatul bisericii. Spune cã unde este pãcat nu
este bisericã; ºi fã-te asemenea lor, ca sã-i trezeºti pentru ade-
vãrul Meu, pentru pocãinþã sã-i îndemni, cãci rãzboiul acesta
este biruinþã mare pentru cei sfinþi care aºteaptã slava Mea
cea din urmã, slava Mea care va încununa biserica sfinþilor. 

Cãderea bisericii înseamnã moartea lui antichrist ºi
învierea morþilor ºi a drepþilor, iar tu sã scoþi luminã din lu-
minã, ca s-o pun Eu în sfeºnic ºi sã se vadã bine calea Mea
cea astupatã de oameni ºi destupatã de Mine, capul bisericii,
Domnul bisericii, Arhiereul bisericii Mele, cãci cei ce ºi-au
zis cã fac bine bisericii au dãrâmat-o de la locul ei, fiindcã ea
stã pe sfinþi, pe temelie de sfinþi care strigã de sub ea: «Pânã
când?». 

Bisericã a Mea nu înseamnã pãcãtoºi laolaltã mâncând
ºi bând, ci înseamnã drepþi ºi sfinþi laolaltã trãind viaþa Mea
cea sfântã, ºi aºa mâncând din cina Mea cea tainicã. 

Cei ce s-au ridicat cu cuvânt de hulã sau de rãtãcire îm-
potriva bisericii Mele de nou Ierusalim n-au fãcut bine nimã-
nui, ci au pus capac dreptãþii Mele ºi luminii Mele, care n-a
pãtruns pânã la aceºtia, cãci ceaþa vremii e groasã, ºi cu ane-
voie mai vede cineva pe Dumnezeu. 

Voi fi cu tine ºi vom aºeza pe pãmânt semnul atenþiei,
ºi mulþi se vor opri lângã el ºi vor vedea pânã la cer, ºi vor
vedea durerea Mea ºi vor cãuta adevãrul cel acoperit de om. 

Scoalã-te ºi scrie! Amin, amin, amin. Aceasta este car-
tea ta de titlu de la Dumnezeu dupã ce ai învãþat în ºcoala
bisericii de azi. Ferice þie pentru numele tãu cel de dupã ºcoa-
la aceasta, cãci toþi cei ce ºi-au luat nume mare prin ºcoala
bisericii au prins învãþãturã sã-Mi dãrâme biserica Mea cea
de la Mine ºi de la urmaºii Mei cei sfinþi lãsatã. 

Vino ºi ia ungerea Mea pe care o cobor pentru tine prin
unºii Mei ca sã scrii. Scoalã-te ºi scrie! Amin. Scrie repede,
cã vremea este aproape. Eu vin curând, ºi trebuie sã fiu curat
întru venirea Mea, trebuie sã Mã spãl de pãcatul omului, ºi sã
ºtie omul cã fac aceasta. 

Scoalã-te ºi scrie! Amin, amin, amin. Eu sunt Dumne-
zeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Întreitã binecuvântare pun pes-
te tine, ºi vei lucra minunat lucrarea Mea cu tine, cãci Eu îþi
dau de la Mine. 

Þie îþi poruncesc: scrie! Amin. Orice putere potrivnicã
sã cadã ºi sã se tragã în lãturi la porunca Mea cea pentru
moartea lui antichrist ºi pentru învierea morþilor. Amin. Eu
sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi sunt Cel ce sunt. Amin,
amin, amin. 

Fiilor unºi în grãdinã, luaþi în mâini ungerea Mea cea
pentru inimioara care va lucra prin lucrarea Mea cu voi ºi va
da semnalul minciunii lui antichrist, care a înºelat toatã
lumea. Luaþi apoi din mâna ei cartea ºi daþi-Mi-o Mie s-o pe-
cetluiesc prin mâna voastrã ºi s-o trimit bisericilor ºi peste tot
pãmântul. ªi se va vedea biserica Mea cea cu voi, cãci v-am
rãscumpãrat dintre oameni ca sã fiþi Mie bisericã sfântã întru
venirea Mea. Iatã, am adus la voi lucrul cel pentru nimicirea

1164 Cuvântul lui Dumnezeu



proorocului mincinos, care s-a aºezat în loc pãrut sfânt, ca
slujitor al Meu, dar el este antichrist, iar Eu sunt Dumnezeu
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi sunt Cel ce sunt, ºi sunt Cuvântul
Care suflã ºi nimiceºte pe antichrist, omul fãrãdelegii, care
s-a aºezat în loc numit sfânt drept Dumnezeu. 

Sculaþi-vã ºi fiþi slava Mea, cã vã voiesc cu mare dor,
ºi voi spune la tot pãmântul cã voi sunteþi nãdejdea Mea întru
venirea Mea. Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1998

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Biserica din cer, unitã cu cea de pe pãmânt, se luptã pentru adevã-
rul Domnului împotriva lui antichrist, care se încearcã în sabia 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

AA m venit, fiilor din grãdinã. Amin, amin, amin.
Sunt cu norii slavei Mele deasupra voastrã, cã

scris este: «El vine cu norii».
Nimeni nu mai aºteaptã venirea Mea, cã Scripturile ce-

rului nu mai sunt citite ºi crezute. Eu sunt mereu peste voi cu
venirea Mea, dar oamenii sunt iubitori de sine de ºapte mii de
ani ºi nu mai cheamã venirea Mea, nu vor sã fiu cu ei ºi sã
stau cu ei; ºi dacã vor, Eu nu pot sã vin cum vor ei, ºi vin pre-
cum scrie în Scripturi, vin cu ziua slavei Mele, ºi ea este zi în-
fricoºãtoare peste oameni, cã oamenii au traiul lor, plãcut lor,
iar cuvântul Meu cel cu voi este ziua Mea cea mare ºi înfri-
coºatã. Iatã, se tem de ea toþi oamenii ºi fug de cuvântul Meu
cel ce este cu Mine peste voi, cãci Eu dacã vin, grãiesc cuvân-
tul zilei venirii Mele. 

Amin, amin zic vouã: cuvântul cel rostit de Mine peste
voi este ziua Mea cea mare ºi înfricoºatã, este râvna Mea ºi
durerea Mea, care plânge din Mine de dorul omului care nu
mai vrea sã aibã Dumnezeu adevãrat peste el. Omul nu vrea sã
domnesc Eu peste el ca un Dumnezeu mare ºi adevãrat, ºi Eu
plâng, cãci cuvântul Meu aºa a spus la îngeri: «Pe cei care
n-au voit sã domnesc peste ei luaþi-i ºi tãiaþi-i ºi aruncaþi-i».
Oamenii se tem de venirea Mea, ºi iatã, se tem de cuvântul
Meu care vine cu Mine, care vine cu norii ºi pe care îl vede tot
ochiul, ºi omul închide ochii înaintea Mea ca sã nu Mã vadã. 

Fiilor, vin la voi cu sãrbãtoarea cuvântului Meu ºi cu
sfinþii Mei la praznic de cuvânt peste voi, cãci cerul este scau-
nul Meu de domnie, iar pãmântul este aºternut picioarelor
Mele. Vin la voi, cãci v-am fãcut credincioºi cuvântului Meu.
Vin ºi Mã desãvârºesc în voi, ºi vã împlinesc întru Mine ºi
întru venirea Mea, cãci cuvântul Meu cel de peste voi este
ziua venirii Mele. Amin, amin, amin. 

Fiilor, am cu Mine praznic de sfinþi ºi de mucenici ºi
de cuvioºi, ºi pomenim în cer ºi pe pãmânt pe cuvioasa Paras-
cheva. Ea a iubit sãrãcia de duh ºi de trup, cãci a iubit duhul
ºi trupul Meu, pe care Eu l-am lãsat celor iubiþi ai Mei ca sã
Mã aibã ºi sã fie sfinþi, precum Eu sunt. M-am dat ucenicilor
Mei mai înainte de slava patimii Mele, M-am dat ca sã rãmân
cu ei, iar apoi Mi-am dat trupul pe mâna omului pãcãtos ca sã
Mã jertfeascã pentru iertarea pãcatelor celor ce se sfinþesc.
Le-am dat ucenicilor Mei viaþa Mea, ca s-o aibã în ei. M-am
dat pe Mine Însumi lor, ºi n-au ºtiut atunci taina dãruirii Mele
lor. Eu le-am spus: «Luaþi ºi mâncaþi din Mine, cã acesta este
Trupul ºi Sângele Meu, care se frânge pentru iertarea pãca-
telor voastre». Atunci n-au ºtiut ce le-am spus Eu lor, dar
dupã trei zile au vãzut adevãrul frângerii Mele pentru ei prin
mâna omului pãcãtos, care ºtie sã-L omoare pe Dumnezeu ca

sã nu mai aibã Dumnezeu, fiindcã Dumnezeu Unul este.
Amin. Cine Mã are pe Mine, acela este sfânt; cine nu Mã are,
este pãcãtos. 

Trei ani ºi mai bine Mi-am pregãtit ucenicii pe care i-am
cules dintre oameni ca sã-i fac sfinþi lui Dumnezeu, ºi apoi
le-am iertat pãcatele mai înainte de a Mã da pentru viaþa
lumii. Dar lumea n-a vrut viaþa nici dupã ce M-am dat pentru
viaþa ei, cãci viaþa este Dumnezeu în om cu viaþa Lui; viaþa
este asemãnarea omului cu Dumnezeu, Cel ce S-a dat pe Sine
jertfã ºi pildã de viaþã pentru oamenii care se fac sfinþi prin
viaþa Mea. Le-am spus ucenicilor Mei sã mãnânce ºi sã bea
viaþa Mea, Trupul ºi Sângele Meu, ca sã aibã viaþã, viaþa Mea,
cãci Eu sunt Cel veºnic, ºi cel ce Mã ia pe Mine în el are viaþã
veºnicã, are pe Domnul, Cel veºnic în el. Le-am spus apoi sã
facã aceasta spre pomenirea Mea, spre amintirea Mea în ei, ºi
le-am spus: «Ori de câte ori veþi face aceasta, moartea Mea
veþi vesti, Trupul ºi Sângele Meu, care s-a frânt de mâna
omului pãcãtos pentru viaþa celor credincioºi care se sfinþesc
prin viaþa Mea în ei, prin iertarea pãcatelor lor, ca sã fie fãrã
de pãcat apoi». Iatã, fiilor, ce înseamnã bisericã, ce înseam-
nã templul lui Dumnezeu în omul cel credincios. Apostolul
Pavel aºa le spunea sfinþilor de atunci: «Oare, nu ºtiþi cã voi
sunteþi templul lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dumnezeu
locuieºte în voi ºi cã voi nu sunteþi ai voºtri?». 

O, copilaºi ai venirii Mele, mare a fost puterea bisericii
Mele în cei de la începutul trupului Meu în om. Apostolii Mei
stãteau zi ºi noapte treji peste cei sfinþi prin trupul Meu, care
era în ei prin mâna apostolilor Mei. Fiilor scumpi, Mi-a fost
dor sã unesc începutul cu sfârºitul. Mi-a fost dor sã am ºi la
sfârºit bisericã sfântã ca atunci când i-am sfinþit pe ucenicii
Mei, fãcându-Mã una cu trupul lor mai înainte de patima
Mea. Am fãcut cu cuvântul Trupul ºi Sângele Meu din pâine
ºi vin, cã mare este puterea cuvântului Meu, care se face
Dumnezeu prin rostire, ºi numai dupã aceea M-am arãtat îm-
plinitor în cele ce am grãit, cãci aºa am grãit: «Trupul ºi Sân-
gele Meu se va frânge pentru voi spre iertarea pãcatelor».
Atunci ei au ºtiut cã Eu sunt Dumnezeul lor, Care S-a coborât
din cer pentru viaþa lumii care va crede în Mine prin ei. Cel
ce crede în Mine, acela se face sfânt ºi se leapãdã de sine prin
viaþa Mea în el. Cel ce aratã viaþa Mea în el, acela este cel ce
se leapãdã de sine, ºi la acela îi dau putere sã se facã fiu al
Meu, fiu al Tatãlui Meu. 

O, copilaºi din grãdinã, mergem sã împãrþim puterea
Mea spre lucrul cel pentru judecata lui antichrist, potrivnicul
Meu, care ºi-a spãlat veºmântul de sângele sfinþilor, dar pata
a rãmas. Voiesc sã-i spun lui antichrist cã este vrãjmaºul Meu
ºi cã biserica lui este a lui, nu este a Mea. Voiesc sã-i spun cã
el nu este slujitor al Meu precum se dã, înºelându-i pe cei fãrã
de cunoºtinþã, cãci biserica Mea a tot cãzut de la începutul ei
ºi pânã azi prin mâna lui antichrist, cel ce a stat în numele
Meu peste bisericã chinuindu-i pe sfinþi ºi punându-le mâna
la gurã ca sã nu Mã mãrturiseascã în trupul lor de sfinþi ai
Mei, cãci antichrist e gelos pe sfinþii Mei; e gelos, fiindcã el
nu poate fi sfânt, de vreme ce Mi-a luat domnia Mea din bise-
ricã. Dar el este fãrã de minte, cãci biserica Mea este sfinþii,
ºi nu orice este biserica Mea. 

Iatã câtã bisericã am în cer! Câtã frunzã, câtã iarbã, aºa
e ºi biserica Mea din cer, care a fost chinuitã pe pãmânt prin
mijlocirea lui antichrist, care s-a îmbrãcat în hainã de bisericã
pentru ca sã-i poatã chinui pe sfinþii Mei, care Mã aveau cu
adevãrat în ei spre pomenirea Mea pe pãmânt. Mi-a fost dor
sã unesc pe sfinþii din cer cu sfinþii de pe pãmânt, ºi de aceea
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am fãcut din voi sfinþi ai Mei, fiilor din grãdina Mea, cã Mi-e
dor sã am sfinþi pentru venirea Mea, pentru cuvântul Meu,
care este ziua Mea cea mare ºi înfricoºatã, venirea Mea cu
sfinþii cei de sus, pentru ca sã Mã rãzboiesc cu antichrist,
cãlãul creºtinilor Mei, ºi sã rãscumpãr sângele sfinþilor, sân-
gele bisericii Mele, care s-a jertfit pentru numele Meu peste
pãmânt. 

Fiilor, închidem gura lui antichrist ca sã nu mai vor-
beascã în numele Meu, ºi sã vorbeascã în numele lui dacã
vorbeºte, cãci numele Meu este sfânt, nu este ca al lui. El a
stat mereu pe loc sfânt ºi Mi-a ucis biserica, aºa cum face azi
cu voi, cãci se teme de voi, fiindcã voi sunteþi de partea Mea
ºi nu a lui. O, dacã v-aþi fi dat de partea lui, Eu nu mai aveam
azi mireasã, nu mai aveam bisericã întru întâmpinarea zilei
Mele. Dar v-am fãcut dârzi ºi v-am luat frica, fiindcã frica
este cu cei vinovaþi, ºi aceia se ascund în peºteri ºi în stânci
de faþa venirii Mele. 

Fiilor, ce spune antichrist despre venirea Mea? Nimic
nu spune. El spune despre venirea lui în vremea venirii Mele,
ºi e rãzboi între Mine ºi el, iar voi sunteþi armata Mea, ºi cu
voi e tot cerul Meu de sfinþi ºi de îngeri, ºi cu voi sunt Eu,
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, iar Aceºti trei, una sunt,
amin, ºi sunt peste tot, cãci peste tot pãmântul am sufleþele
plãcute Mie, cãrora le hrãnesc iubirea lor de Dumnezeu; ºi pe
aceºtia îi voi aduce la voi, cãci îngerii Mei cãlãtoresc de la o
margine la alta a cerurilor ca sã-i adune la praznicul zilei
Mele celei mari pe toþi plãcuþii Mei. Amin. 

Iatã început ºi sfârºit, bisericã lucrãtoare prin iubire de
Dumnezeu: cei de la început, cu cei de azi, ºi vom prinde la
mijloc pe vrãjmaºul bisericii Mele, cã s-a vrut mai tare decât
sfinþii Mei, mai mare decât biserica Mea cea slujitoare prin
iubire, cea care s-a jertfit pentru adevãrul Meu peste pãmânt.
Am spus cã se va ridica omul rãu ca sã rãstoarne biserica
Mea, dar îl biruim.

Fiilor, arãtãm pata de pe veºmântul lui antichrist.
Amin. Fiilor, ridicãm armele. Amin, amin, amin. Voi sunteþi
armata Mea, iar Eu sunt arma voastrã. Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu, sabia cu douã tãiºuri, care vine peste pãmânt sã
pedepseascã minciuna ºi fãrãdelegea, pe antichrist ºi pe toatã
armata lui, care înseamnã fãrãdelegea a tot pãmântul. Nu vã
temeþi. Eu sunt Cel ce conduc rãzboiul cel mare, rãzboi care
n-a mai fost de când veacurile ºi nici nu va mai fi. Sculaþi-vã
sã mergem la luptã cu întunericul acestui veac, cã lumina
Mea s-a ridicat sã rãsarã ºi sã rãsplãteascã pe sfinþi. Fiþi cu
iubire mare, cã încã o datã Mã scol sã vestesc adevãrul Meu
pe care l-am vestit pe vremea ucenicilor Mei cei dintâi care
M-au dat lumii spre iertarea pãcatelor celor ce s-au botezat ca
ºi ei în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt. 

Duhul Meu Cel Sfânt este Cel ce S-a coborât în
Fecioarã ºi a umbrit-o pe ea, de M-am fãcut apoi trup din ea,
ca sã Mã jertfesc ca un om pentru omul cel pãcãtos de ºapte
mii de ani. Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care L-am dat din cer
apostolilor Mei, pe Acela vi L-am dat ºi vouã, ºi prin El vã
înnoiesc clipã de clipã ºi nu-L iau de peste voi, cãci vouã vi
L-am dat, ca sã Mã purtaþi pe Mine pânã la toate marginile
cerurilor, spre adeverirea Scripturilor venirii Mele a doua
oarã de lângã Tatãl Meu ºi al vostru, ºi spre judecata lui anti-
christ, omul fãrãdelegii a tot pãmântul. Duhul Meu Cel Sfânt
este cu voi, cãci sunteþi puþini, dar pãstraþi adevãrul Meu aºa
cum este el, aºa cum sunt Eu. 

În numele Meu, sculaþi-vã ºi împliniþi lucrarea nimi-
cirii lui antichrist, cãci cuvântul Meu cel de peste voi este ar-

ma care va tãia cuvântul lui cel mincinos, cu care s-a ridicat
sã strice dogma dumnezeirii. El þipã ca un leu rãnit ºi se repe-
de la Mine, ca sã Mã despartã pe Mine de Duhul Meu Cel
Sfânt, pe Care Eu L-am dat sfinþilor care biruiesc prin sfinþe-
nia Mea în ei. 

Fiilor din grãdinã, luaþi ungerea cea de la Mine ºi
însemnaþi cu ea lucrarea cea împotriva lui antichrist. El va
þipa de durere, ºi apoi se va prãbuºi, cã mare este numele Meu
cel de peste voi. Luaþi apoi mâinile voastre pe care le þin în
mâna Mea ºi puneþi-le peste cei drepþi cu inima ca sã le dau
prin voi putere sã lucreze în numele Meu moartea minciunii
care s-a aºezat ca un dumnezeu peste cei fãrã de pricepere din
cer. Cei care vor primi ungerea Mea ca sã împlineascã semnul
atenþiei pe calea fãrãdelegii lui antichrist, sã se îmbrace în
platoºa credinþei ºi în puterea cea lucrãtoare prin Duhul Meu
Cel Sfânt. ªi le voi da lor din slava biruinþei Mele, iar vouã
vã voi da împãrãþia Mea ca s-o ridicaþi între cer ºi pãmânt îna-
intea Mea. 

Luaþi Duh Sfânt! Amin. Luaþi ºi daþi ºi învãþaþi lucrarea
umilinþei de duh pe toþi cei care lucreazã Mie alãturi de voi.

Binecuvântatã sã fie biruinþa voastrã cu Mine. Sfinþii ºi
îngerii sunt în toatã vremea cu voi ºi cu cei ce-Mi lucreazã
Mie lângã voi ºi cu voi pentru numele Meu. Eu sunt mereu cu
voi, ºi sunt arma voastrã de biruinþã pentru libertatea împãrã-
þiei cerurilor între cer ºi pãmânt. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 1998

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Suflarea gurii Domnului grãieºte cu antichrist, omul fãrãdelegii,
ascuns sub hainã de bisericã. 

EE u vin cu norii ºi vin cu sfinþii Mei pânã deasupra
grãdinii cuvântului Meu, ºi zic peste grãdinã:

pace vouã, fiilor unºi în grãdina Mea din România, grãdina
Mea în care vin ºi cuvintez a doua oarã cuvântul împãrãþiei
cerurilor peste pãmânt! Vin cu sãrbãtoare de sfinþi mucenici
ºi sãrbãtorim praznic de cuvânt, cãci cuvântul Meu cel de
peste voi este praznicul nunþii Mele, iar nunta Mea este a
doua venire a Mea de lângã Tatãl, ºi sunt Mire ºi Îmi hrãnesc
mesenii nunþii ºi Îmi bucur mireasa ºi Mi-o apropii ºi Mi-o
gãtesc mereu, ca sã fie frumoasã precum Eu sunt. Amin. 

O, mãi copilaºi, ce faceþi voi? Dar ce fac oamenii de pe
pãmânt ºi mai-marii lor? Îmi cercetez ca un Stãpân casa în
care vin mereu cu oaspeþi cereºti. Ce faceþi voi, copilaºi? Ce
lucraþi voi, fiilor? Cum lucraþi ºi cum împliniþi împãrãþia Mea
în voi? Fiii împãrãþiei Mele sunt cei ce împlinesc cuvântul
Meu cel rostit de Mine atunci ºi acum. Ei lucreazã tot cuvân-
tul Meu între cer ºi pãmânt ºi îl dau oamenilor spre a fi lucrat
de ei ºi împlinit dupã voia Mea. 

Dar ce fac oamenii de pe pãmânt ºi mai-marii lor? Ei
fac ce au fãcut în toate veacurile toþi cei asemenea lor, cãci
oamenii izgonesc dintre ei pe proorocii cuvântului Meu ºi îºi
scoalã dintre ei prooroci pe placul lor cel omenesc ca sã punã
în umbrã cuvântul trimiºilor Mei peste pãmânt. Când îi spu-
neam lui Israel pãcatele ca sã se pocãiascã ºi sã nu le mai facã
spre pieirea lui, el mai rãu se înrãia pe Mine, ºi s-a tot înrãit
pânã ce M-a pus pe cruce ca pe omul blestemat de faptele lui
cele rele. 

Proorocul trebuie sã spunã tot ce se ridicã împotriva
Mea ºi tot planul Meu cel ceresc peste pãmânt ºi peste împo-
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trivirea care se ridicã împotriva lui Dumnezeu. Proorocul
Domnului trebuie sã fie curat ºi numai de partea Domnului,
ºi acela este proorocul Domnului. El este oglinda poporului
sãu, el este strãjerul cel ce stã pe înãlþimile cetãþii veghind
pentru viaþa cetãþii ºi cuvântând cuvântul Domnului peste
fãrãdelegile din cetate, care atrag fãrãdelege ºi platã pentru
fãrãdelege. Aºa am fãcut Eu cu voi, copii veghetori din partea
Mea peste pãmânt. Cine se mai învoieºte azi sã-Mi fie proo-
roc peste cei fãrã de lege? Nu mai e nimeni sã facã aºa ceva,
cãci toþi lucreazã fãrãdelegea, toþi, pânã la unul. V-am pus pe
voi mari peste pãmânt din partea Mea, iar Eu sunt Stãpânul,
ºi sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Stãpânul cerului
ºi al pãmântului, al cerului cel vãzut ºi cel nevãzut, ºi al pã-
mântului cel vãzut ºi cel nevãzut. Amin, amin, amin. V-am
pus pe voi mari din partea Mea peste pãmânt. Am fãcut ºi Eu
cum fac oamenii care-ºi pun mai-mari peste oamenii lor. 

Dar ce fac oamenii de pe pãmânt ºi mai-marii lor? Îmi
cercetez ca un Stãpân pãmântul, cãci al Meu este pãmântul. 

Ce faceþi voi, oameni de pe pãmânt? Ce lucraþi voi ºi
care este plata lucrului vostru ºi cine este cel ce vã dã plata
lucrului vostru? Sã vinã sã se înfãþiºeze cu Dumnezeu, ca sã-l
întreb de viaþa voastrã ºi de plata voastrã, cã vin sã dau fie-
cãruia dupã faptã ºi îi chem pe toþi mai-marii sã dea seama
pentru supuºii lor, cã sunt Stãpân peste cer ºi peste pãmânt ºi
sunt viu, ºi moartea nu are putere asupra Mea, ºi cine este stã-
pân, aºa este, iar altfel nu este stãpânul. 

Israel s-a încumetat acum douã mii de ani sã omoare cu
moarte pe Stãpânul cerului ºi al pãmântului, ca pe omul bles-
temat. Dar Eu, fiind Stãpânul, am cãlcat cu moartea Mea pe
moarte ºi am biruit-o pentru tot omul, numai cã omul n-a vrut
sã ia de la Mine biruinþa asupra morþii lui. Eu pentru tot omul
am fãcut aceasta, dar oamenii n-au vrut ºi nu vor darul vieþii
pe care Eu l-am plãtit ºi l-am dobândit prin moartea ºi prin în-
vierea Mea cea veºnicã, pe care am avut-o ºi o am din veci.
Israel s-a încumetat sã Mã omoare pe Mine, Stãpânul lui, cã
n-a vrut sã Mã cunoascã dacã am venit sã-l cercetez ca un stã-
pân. Stãtea cu cartea proorocilor cuvântului Meu pe masa lui,
ºi în ea scria cã vin sã-l cercetez, ºi credea cele scrise în cartea
Mea. Dar s-a crezut stãpân peste pãmânt ºi ºi-a întins mâna
pânã la cer ºi a cerut viaþa Mea, ºi Tatãl Meu i-a dat-o, ºi n-a
ºtiut Israel ce sã facã cu viaþa Mea ca s-o punã în slujba lui
pentru viaþa lui. 

Iatã, aceasta este lucrarea omului între cer ºi pãmânt.
Se luptã omul sã fie mare, iar omul mare are supuºi ºi sunt ai
lui ºi îi stãpâneºte, ºi nimeni nu mai poate fi al lui Dumnezeu,
cãci omul este rob omului. Dar când Eu lucrez din cer peste
om ca sã-l fac plãcutul Meu, îl iau dintre oameni ºi îl ridic
mare pentru Mine ºi îi dau viaþa Mea în el ºi îi dau puterea
Mea ºi îl ridic dintre oameni, îl ridic deasupra lor. Atunci el
vede peste oameni, cãci cel ce se ridicã deasupra, acela are
ochiul Meu cu el ºi vede ºi pluteºte pe deasupra, pe marea
Duhului Meu Cel Sfânt, ºi cârmuieºte cu cuvântul Meu oa-
menii. Aºa am fãcut Eu cu voi, copii veghetori din partea Mea
peste pãmânt, ºi nu mai e nimeni sã vrea ca voi, cãci nu mai
e nimeni sã facã dreptatea Mea, nu mai e, pânã la unul. Dar
vã am pe voi puºi deoparte de Mine ºi vã port de grijã cu tot
cerul, ºi vã rog cu tot cerul sã aveþi ºi voi grijã de Mine ºi de
cerul Meu, ºi sã puneþi pe pãmânt împãrãþia cerurilor, care
este proorocitã prin toþi proorocii Mei ca sã fie peste pãmânt.
Împãrãþia cerurilor nu este fãcutã pe pãmânt de mâini ome-
neºti, ci de mâini cereºti ºi duhovniceºti. Ea nu este mâncare
ºi bãuturã ºi fãrãdelege, aºa cum dã s-o arate omul fãrãdele-

gii, care s-a sculat din biserica lumii ca sã creadã ca voi, zice
el, ºi sã facã ºi el nou Ierusalim pe pãmânt. ªi iatã ce spun Eu
peste locul care se vrea ºi el nou Ierusalim aproape de locul
Meu de la voi (la Vulcana Bãi, n.r.): acolo este scaunul fãrãde-
legii a tot pãmântul, ºi pe el, antichrist în loc pãrut sfânt, ca
sã înºele pe toþi care locuiesc pe faþa pãmântului, dupã cum
este scris în Scriptura cea despre venirea lui antichrist, aºezat
în loc sfânt. Acolo este rãstignirea numelui Meu între tâlharii
Mei, care sunt mincinoºi asupra Mea ºi asupra oamenilor.
Acolo s-a împlinit Scriptura cea ascunsã de înþelegerea oame-
nilor fãrã de cunoºtinþã din cer. Dar Eu, Domnul, voi nimici
locul acela prin suflarea gurii Mele, ºi nu va mai fi. Amin,
amin, amin. ªi þara Mea românã nu va fi sã fie prinsã în cap-
canã, cum s-au sfãtuit ºi acum duºmanii ei, ºi va fi sã prindã
sub ea pe antichrist ºi sã-l îngroape în pãmântul ei, cã e þara
Mea de nuntã, ºi pun pe antichrist aºternut picioarelor ei, ºi
voi fi biruitor din România, iar voi veþi fi atunci mângâiaþii
Mei, ºi vã voi numi vitejii Mei cu care Eu am biruit pentru ve-
nirea Mea a doua oarã de lângã Tatãl ca sã dau fiecãruia dupã
cum este fapta sa. Amin, amin, amin. 

O, mãi copilaºi, am venit în grãdinã la voi cu sãrbãtoa-
re cereascã de sfinþi, cãci biserica cea mincinoasã, cea desfrâ-
natã, sãrbãtoreºte pe sfinþii Mei pãmânteºte, nu cereºte, dar la
voi sãrbãtorim pe sfinþii Mei ca în cer, cãci sfinþii la sfinþi
trag, ºi se bucurã sfânt cu sfânt. Fiþi sfinþi ºi nu vã temeþi de
cuvântul acesta rostit de Mine pentru voi, cã Eu pe vremea lui
Verginica am spus cã locul de la voi ºi lucrarea Mea cu voi va
fi locul unde se vor vedea îngerii ºi sfinþii cântând ºi grãind ºi
vieþuind cu oamenii, ºi între oameni lucrând, cãci oamenii
sfinþi sunt cei de pe pãmânt care au pe sfinþii din cer cu ei,
cerul ºi pãmântul laolaltã lucrând lucrare cereascã pe pãmânt. 

E sãrbãtoare la voi în grãdinã. Sfinþii ºi îngerii cântã
pentru Dimitrie, sfântul ºi mucenicul numelui Meu. El s-a ri-
dicat dintre oameni ºi s-a dat de partea Mea, iar oamenii s-au
ridicat împotriva lui ºi împotriva Mea, cãci adevãrul Meu nu
este iubit de oameni. Iatã, tainã vã spun vouã: adevãrul dintre
om ºi om este pãcat, este iubire de sine, este goanã dupã vânt,
cãci Adevãrul este Dumnezeu, nu este omul. Rãzboaiele ºi
certurile dintre oameni vin de la setea de adevãr dintre om ºi
om, dar sfinþii ºi mucenicii numelui Meu au iubit adevãrul
dintre om ºi Dumnezeu, nu dintre om ºi om. Ei au iubit ade-
vãrul poruncilor Mele, care sunt ale vieþii veºnice, ºi pentru
ele ei au murit dobândind viaþa, viaþa ºi adevãrul ei cel din
cer. 

Fiilor, învãþaþi pe cei ce Mã iubesc sã nu caute adevãrul
lor, ci sã caute adevãrul Meu între om ºi om, cãci cei ce iu-
besc adevãrul Meu între ei, aceia se numesc fraþi, iar altceva
nu înseamnã fraþi în numele Meu. Nu cei ce se ajutã între ei,
nu cei ce se iubesc între ei se numesc fraþi în numele Meu, ci
acei care iubesc ºi trãiesc adevãrul Meu între ei, aceia sunt
fraþi între ei prin Mine, ºi sunt. Fugiþi de adevãrul cel de pe
pãmânt, cã acela este pãmântesc. Cãutaþi în cer, cã acolo este
adevãrul, ºi trãiþi întru adevãr, fiilor. Sã audã tot omul ce grã-
iesc Eu cu voi, cã voi v-aþi ridicat deasupra oamenilor ºi ve-
deþi, ºi de aceea grãiesc vouã cuvântul adevãrului, Duhul
Adevãrului, pe Care lumea nu-L cunoaºte, dar voi Îl cunoaº-
teþi, cã este cu voi ºi este în voi ºi este mai mare decât cel ce
este în lume, care este pãmântesc ºi lumesc, ºi care grãieºte
de pe pãmânt. 

Amin, amin zic vouã: adevãrul dintre Dumnezeu ºi
om, acela este adevãr, iar adevãrul dintre om ºi om este pã-
mântesc ºi este iubire de sine, ºi este pãcat iubirea de sine. Fie
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omul cât de drept, dacã nu este în Domnul omul drept, nu este
adevãr. Adevãrul fãrã de viaþã nu este adevãr, cãci ce nu este
veºnic este minciunã. Deschideþi mintea voastrã ca sã înþele-
geþi cuvintele Duhului Sfânt, fiindcã pentru tot pãmântul grã-
iesc cu voi. Nu pot pune în cer adevãrul ºi dreptatea dintre om
ºi om, cãci sfinþii Mei nu au ajuns în cer pentru aºa lucrare, ci
au ajuns veºnici pentru cã au fost împotriva adevãrului ome-
nesc, care este vremelnic ºi care hrãneºte mãrirea de sine a
omului. De aceea am zis Eu oamenilor: «Nu ºtiþi sã vã rugaþi,
nu ºtiþi ce cereþi», ºi de aceea am zis Eu: «Cine M-a trimis sã
fiu dregãtor între oameni?»; aºa am spus Eu atunci când un
om Mi-a zis: «Fã-mi dreptate între mine ºi fratele meu». 

O, copilaºii Mei, nu vã miraþi cã am venit ºi v-am între-
bat ce faceþi voi sau ce fac oamenii de pe pãmânt ºi mai-marii
lor. Am întrebat aºa ca sã vã spun Eu ce faceþi voi ºi ce fac
oamenii de pe pãmânt. V-am întrebat ca sã pot grãi ce Mã
doare pe Mine de la om. Dar de la voi sã nu se ridice aºa du-
rere, ºi de aceea v-am spus sã învãþaþi lucrul adevãrului pe toþi
cei care vor sã se numeascã fraþi între ei în numele Meu. Cãu-
taþi aºa cum vã învãþ Eu, iar toate celelalte Eu vi le voi adãu-
ga, ca sã slujeascã lucrului Meu cu voi ºi lucrului vostru cu
Mine, întru împãrãþie cereascã cu voi. 

Pe pãmânt e numai minciunã. Nimeni nu iubeºte ade-
vãrul, nimeni nu iubeºte pe Dumnezeu. O mulþime de oameni
se scoalã ºi se aºeazã mari peste oameni ºi grãiesc despre
Mine oamenilor. Nimeni nu-i trimite, nimeni nu le spune ce
sã facã, nimeni din cer nu le grãieºte ce sã facã atunci când
fac, atunci când vor ce vor, cãci oamenii n-au vrut ºi nu vor
prooroci ai cerului cu ei, ºi lumea a rãmas de izbeliºte ºi nu
ºtiu oamenii acest adevãr. Se scoalã omul din pat dimineaþa,
ºi seara se culcã iar în pat, ºi adoarme, ºi iar se scoalã din pat,
ºi nu-ºi pune nici o întrebare despre viaþa lui cea veºnicã; des-
pre adevãr nu se întreabã omul. Dar voi fiþi cuminþi ºi nu vã
temeþi cu Mine, cã vin cu mânie peste pãmânt, vin cu adevã-
rul, ca sã-l pun în locul minciunii, vin cu împãrãþia cereascã
ºi o pun peste cea pãmânteascã, ºi voi lucra cu cuvântul, ºi
cuvântul se va face faptã, cãci aºa am lucrat din veac. 

Fiþi cuminþi întru Mine, fiilor unºi, ºi vestiþi împãrãþia
cerurilor, împãrãþia adevãrului ceresc peste pãmânt. Rostiþi
mereu cu cuvântul cel ceresc împotriva fãþãrniciei care stã ca
o împãrãteasã peste fãpturã. Nu cruþaþi faþa minciunii când
vine sã stea faþã în faþã cu voi prin omul veacului acesta, cãci
omul veacului acesta este minciuna veacului acesta. V-am
pus pe voi mari peste pãmânt, mari în cuvânt, mari din partea
Mea, iar Eu sunt Stãpânul pãmântului. Fiþi umiliþi înaintea
Mea ºi dârji în numele Meu înaintea oamenilor, cã Duhul
Meu Cel Sfânt locuieºte în voi, ºi cu voi lucreazã din cer pen-
tru adevãrul Meu peste pãmânt. Daþi mereu de ºtire tuturor cã
Stãpânul Se întoarce ºi va da fiecãruia dupã faptã, ºi vai celor
ce nu au veghe pentru sufletul lor! Amin, amin, amin. 

Mãi copilaºi, încã o clipã stau cuvânt peste voi ca sã în-
tãresc lucrarea ce v-am dat-o spre lucru împotriva lui anti-
christ, omul fãrãdelegii a tot pãmântul. Antichrist s-a fãcut
creºtin, zice el, dar creºtin nu este, cã nu-i place cu cerul. El
a pus mâna pe hamuri, ºi zice cã are în mâinile lui carul Meu,
dar carul Meu este din foc, cãci Duhul Sfânt, foc este. El nu
ºtie ce este lucrarea Duhului Sfânt, cã nu a dat de ea pe nicã-
ieri, dar acum când i-o arãt Eu, el se face asemenea Mie, zice
el, de teamã sã nu vin cu Duh Sfânt ºi sã-i iau hamurile din
mânã. Dar ce sã fac Eu cu hamurile lui? Ele sã fie asupra ca-
pului lui spre pieirea lui, cã a socotit cã Duhul Sfânt Se ia cu
fãþãrnicie ºi cu bani ºi cu putere omeneascã.

O, înapoia Mea, satanã, om al fãrãdelegii, care ai nume
scris pe frunte ºi pe mânã ºi care zici cã fãrã numele tãu nu
Mã poate nimeni cumpãra sau vinde. Te-ai bãgat sub mantie
de oaie ca sã te faci pãstor de al Meu, zici tu, ºi sã-Mi mâi oile
dupã cum ºi tu mergi. Înapoia Mea! Amin, amin, amin. Þi-am
tot spus cã biserica Mea nu este din ziduri, ci este din fii sfinþi
ca ºi Mine. Þi-am trimis mereu veste sã te umileºti ºi sã nu
mai minþi cã eºti slujitor al Meu, iar tu îþi lãrgeºti mantia ºi îþi
aduni sub ea supuºi ºi o faci pe prostul cã nu auzi ºi cã nu ºtii
strigarea Mea. O faci pe popa prostu’, dar haina Mea pe care
o þii pe tine, te dã de gol cã ºtii ºi cã te lupþi sã pui mâna pe
carul Meu cel de foc ca sã fii tu mai mare ca Dumnezeu. Îna-
poia Mea! Amin, amin, amin. Binecuvântatã sã fie lucrarea
trimiºilor Mei cea împotriva ta ºi a fãþãrniciei tale. Amin. Bi-
necuvântatã sã fie mintea ºi inima ºi trupul ºi mâna care se
scoalã din porunca Mea ca sã scrie ruºinea ta ºi plata minciu-
nii tale, cãci «Eu întãresc cuvântul trimiºilor Mei ºi le împli-
nesc sfatul, iar înþelepciunea înþelepþilor o prefac în nebunie
spre ruºinea lor», dupã cum este scris în Scripturi. 

Înapoia Mea, satanã care te dai drept înger al luminii
Mele ca sã înºeli, de vei putea, zici tu, pânã ºi pe cei aleºi ai
Mei. Dar cei aleºi ai Mei n-au nevoie de pecetea ta pe care o
ai în mânã ca sã însemnezi cu ea pe supuºii tãi ca sã poatã ei
sã Mã cumpere de la tine, din potirul pe care tu îl þii în mânã
ca sã Mã pui pe Mine în el ºi sã Mã dai la oameni pe bani, cã
scris este: «Nimeni nu poate vinde sau cumpãra pânã nu are
pecetea lui antichrist pe frunte ºi pe mânã», numãrul cel sub
care tu te ascunzi, dar acest numãr este chiar numele tãu, ºi
scris este: «Cine are pricepere, sã socoteascã numãrul fiarei,
cãci este un numãr omenesc: 666». Scris este: «I s-a dat sã
insufle duh chipului fiarei», iar tu, om al fãrãdelegii, vrei sã
dai numele Meu chipului fiarei pe care tu vrei s-o faci ca sã
înºeli pe tot omul cu venirea Mea, zici tu. Dar tu eºti fiarã
care te ridici din pãmânt, nu vii din cer ca Mine. Din pãmânt
te ridici ºi grãieºti ca un miel, dar tu eºti ºarpe care muºti pi-
ciorul calului ca sã cadã cãlãreþul. Nu eºti miel, ci eºti ºarpe,
ºi din pãmânt eºti, cã scris este despre tine: «Am vãzut o altã
fiarã suindu-se din pãmânt ºi având douã coarne, asemenea
mielului, dar grãia ca un balaur, ºi are în mânã ºi în faþã stã-
pânirea fiarei celei dintâi, ºi îi face pe cei de pe pãmânt sã se
închine fiarei celei dintâi, a cãrei ranã de moarte fusese vin-
decatã». Aºa s-a dat ºi Israel slujitor al Meu prin cãpeteniile
templului, fiara cea dintâi, care s-a ridicat sã-L omoare pe
Dumnezeu ca sã nu i se ia stãpânirea din mâini. Dar rana cea
de moarte a lui Israel fusese vindecatã prin moartea ºi prin în-
vierea Mea pentru el, ºi de unde?! cã numai o rãmãºiþã s-a
ales pentru har. Restul este fiarã pânã azi, ºi se dã fiarã cu
ranã vindecatã, dând în mâinile fiarei de azi stãpânirea ca sã
rãstigneascã pe Dumnezeu Cuvântul ca ºi atunci, ºi ca sã nu
stãpânesc Eu peste oameni. 

Înapoia Mea, satanã, om al fãrãdelegii, cãci Eu, Dum-
nezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, te vãdesc cine eºti ºi cu cine
te uneºti ca sã nu-þi pierzi puterea ºi cuvântul cu care te-ai
aºezat în numele Meu în loc pãrut sfânt. Iatã numãrul tãu,
care este numele tãu: 666. Þi-ai fãcut rost de bani ºi þi-ai fãcut
casã pentru bani, ºi pe ea scrie numele tãu ºi numãrul tãu, ºi
nu eºti creºtin, ci eºti antichrist sub hainã de miel, sub hainã
de slujitor al bisericii, ºi o faci pe popa prostu’, dar tu eºti
fiarã care te hrãneºti cu sânge. Binecuvântatã sã fie lucrarea
trimiºilor Mei împotriva ta, cã i-am trimis spre tine sã-þi arate
ce ai fãcut de douã mii de ani, ºi ce faci azi. Scoalã-te ºi ieºi
în întâmpinarea trimiºilor Mei, care te vor vãdi ce ai lucrat ºi
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câþi mucenici Mi-ai trimis la cer prin lucrarea ta cea împo-
triva Mea, împotriva adevãrului, cãci pe oaia bunã ºi grasã
n-ai iubit-o, ºi Mi-ai dat-o Mie, fiindcã cel tare cu Mine este
groazã pentru tine ºi pentru þãruºii împãrãþiei tale. Dar azi, þie
îþi zic: înapoia Mea! Cuvântul Meu este suflarea gurii Mele,
ºi scris este: «Dumnezeu îl va nimici cu suflarea gurii Sale».
Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 1998

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Domnul grãieºte fiilor oamenilor ºi proorocului mincinos care ºi-a
luat nume de sfânt. Pregãtirea pentru binecuvântarea cãsuþei din 

deal. 

EE u sunt Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul. Prin cu-
vânt le-am fãcut. Amin. Cuvântul Meu s-a fãcut

cer ºi pãmânt. Cuvântul Meu se face toate câte voiesc Eu; Eu
ºi omul cel credincios care cunoaºte pe Dumnezeu ºi planul
lui Dumnezeu, care este scris în Scripturi prin Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu. Amin. 

Sã se deschidã poarta cuvântului Meu ca sã Mã scriu în
cartea Mea de azi cu praznic ceresc de sfinþi ºi de arhangheli.
Cartea Mea de azi sunt Eu, precum Eu sunt cartea Mea de la
prima Mea venire. Cartea Mea de azi în care scriu prin Duhul
Meu Cel Sfânt, este venirea Mea a doua oarã de lângã Tatãl. 

La prima Mea venire am venit ca Învãþãtor al mântuirii
omului. L-am învãþat pe om pânã ce am ºi plãtit rãscumpãra-
rea omului prin jertfa Mea pe cruce, doar-doar o vrea omul sã
fie credincios prin împlinirea Mea în el, dar omul n-a voit sã
se nascã din cer sau sã calce cu moartea pe moarte precum am
lucrat Eu. La fel ºi azi, nu voieºte omul sã fie din cer, ci vo-
ieºte sã fie din pãmânt. Nu voieºte omul sã se facã ºi el ca
Mine, cu duh dãtãtor de viaþã, ºi stã omul pãmânt, ºi nu se
face cer, ºi nu se ridicã spre viaþã veºnicã cu Mine. 

O, ce sã-i mai fac omului? Ce sã mai plãtesc pentru el
ca sã învieze? Nu mai am ce. M-am dat pe Mine Însumi. Alt-
ceva ce sã mai dau ca sã-l fac viu pe om? I-am spus omului
cã Eu sunt calea ºi adevãrul ºi viaþa lui cea veºnicã. N-are
omul timp sã înþeleagã sãmânþa vieþii veºnice ca s-o ia ºi s-o
punã la însãmânþat în inima lui, ºi din ea sã creascã în om ro-
dul vieþii veºnice. Omul e din pãmânt. Omul aºa vrea sã rã-
mânã. Omul nu aude pe Dumnezeu. E prea departe cerul de
pãmânt ca sã vinã omul în cer ºi sã stea viu apoi pe pãmânt ºi
sã dea viaþã din viaþa lui, precum am dat Eu. Viaþa Mea am
dat-o omului de viaþã, dar auzind n-a auzit omul ce am fãcut
Eu ºi ce i-am dat sã aibã. Omul e din pãmânt, aºa ºi urechile
lui, aºa ºi ochii lui, aºa ºi inima lui, aºa ºi cugetul lui. Omul
este durerea Mea ºi crucea Mea cea grea între cer ºi pãmânt. 

Am dus crucea pe umeri acum douã mii de ani, ºi am
cãzut sub ea când am dus-o. Oare, n-am avut putere s-o duc
de am cãzut sub ea? O, nu de asta am cãzut sub ea. Am cãzut
de jale, cãci ochiul Meu umbla peste timp, ºi am vãzut omul
de atunci ºi pânã azi, ºi inima Mea suferea de jalea aceasta, ºi
tânguindu-se ea de durerea de la om, am cãzut sub aceastã
durere. Omul cel de atunci ºi pânã azi a apãsat pe crucea Mea,
pe rãscumpãrarea lui. A fugit omul de darul vieþii veºnice a
lui. Venisem sã plãtesc înaintea Tatãlui darul pentru suirea
omului în cer, ca sã vadã diavolul cã-l plãtesc ºi cã omul este
lucru întocmit de Mine, lucrat cu mâna Mea din pãmânt, ca
sã fac din el cer ºi scaun de domnie pentru Dumnezeu, cãci
omul a fost sã fie scaunul Meu de domnie. 

Intru pe poarta cuvântului Meu cel de dupã douã mii de
ani de la jertfa Mea pentru rãscumpãrarea omului, poarta cu-
vântului Meu cel de dupã ºapte mii de ani de la facerea omu-
lui. Intru pe poarta cuvântului Meu, care se face poartã a Mea
între cer ºi pãmânt. Cuvântul este poarta Mea, iar Eu sunt
Cuvântul Care intru. Eu sunt Cel ce intrã. Bucuraþi-vã, îngeri!
Bucuraþi-vã, arhangheli ºi cete cereºti! Strãbat cerurile ºi vin
de Mã vestesc Judecãtor pentru nedreptatea pe care Mi-a
fãcut-o ºi Mi-o face omul cel de ieri ºi cel de azi, cãci omul
n-a ascultat de la început, ºi a mâncat din pomul morþii, ca ºi
azi. Eu când am vãzut ce a fãcut omul l-am luat ºi l-am pus
afarã din grãdina vieþii de Eden, ca sã nu se atingã de pomul
vieþii ºi sã trãiascã veºnic dupã ce cãzuse din veºnicie prin
neascultare de Creatorul sãu. Omul mãnâncã ºi azi din pomul
morþii, care era oprit de Mine, pus deoparte de Mine, pus prin
cuvânt deoparte. Iatã, omul a stricat cuvântul Meu. 

Vai omului care stricã cuvintele Mele, cã acela are ca
hranã pomul morþii, pomul oprit, pomul care opreºte pe om
de pe cale cu Dumnezeu, ºi rodeºte omul om supus morþii.
Omul care rodeºte om din femeie, este om care mãnâncã din
pomul morþii, aºa cum a fãcut omul cel dintâi, pierzând viaþa
cea din Eden, viaþa cea fãrã de pãcat. Eu i-am spus omului
aºa: «Din toþi pomii raiului poþi sã mãnânci, dar din acesta
sã nu mãnânci, cã vei muri când vei mânca». Dar omul a
mâncat ºi n-a mai avut viaþã veºnicã din clipa aceea, ºi de
atunci, omul cel ieºit din om mãnâncã mereu din pomul mor-
þii, ºi omul este pom al morþii, rod al pomului oprit, pomul din
care i-a zis Dumnezeu omului: «Sã nu mãnânci!». Dar Eu am
zis apostolilor Mei: «Nu toþi pricep taina aceasta, ci numai
cei ce le este dat de la Dumnezeu sã priceapã». 

O, a fugit omul de darul vieþii veºnice, iar Eu am venit
acum douã mii de ani sã-l plãtesc înaintea Tatãlui ca sã-i dau
omului viaþã dacã voieºte. Dar tot aºa fuge ºi azi omul de
acest dar, cãci omul iubeºte fructul pomului morþii, omul iu-
beºte femeia, ºi nu iubeºte pe Dumnezeu. Dar cine pricepe
aceasta? Cine sã le spunã la oameni ce mãnâncã ºi cu ce se
hrãnesc ei? Cine sã le spunã de pomul vieþii, care s-a lãsat din
cer pe pãmânt ca sã vinã omul spre înviere ºi apoi spre pomul
vieþii veºnice? Omul cel înviat este omul care nu mai pãcãtu-
ieºte, primind în el pe îngeri. Cuvântul Meu este înger trimis
din cer peste oameni ca sã le vesteascã venirea Mea dupã
douã mii de ani, dupã ºapte mii de ani. 

O, fii ai oamenilor, auziþi! Cuvântul Meu de azi este
numit în Scripturi al ºaptelea înger, Eu ºi cuvântul Meu. O, fii
ai oamenilor, toate sfârºitu-s-au! Toatã taina Mea cea scrisã în
Scripturi am împlinit-o. Toate sfârºitu-s-au! Nimic nu mai am
pentru voi. Am trimis tot ce am avut de trimis pentru întoar-
cerea voastrã. Am trimis peste voi ºi ultima strigare, glasul
celui de al ºaptelea înger, cuvântul Meu cel de azi, slujit de
îngeri. Auziþi ce a spus Cuvântul: toate sfârºitu-s-au! Amin,
amin, amin. De la început ºi pânã la sfârºit am trimis tot ce a
fost scris sã fac pentru om. Sfârºitu-s-au toate câte am avut de
fãcut pentru salvarea omului. Acum este scris în Scripturi pla-
tã pentru orice faptã. Amin. 

Proorocul mincinos, care se ridicã de peste tot ºi ves-
teºte pace între Mine ºi omul care pãcãtuieºte mereu, acest
prooroc mincinos este platã pentru fapta omului depãrtat de
Dumnezeu, cã scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pa-
cea, atunci fãrã veste va veni mânia Mea ºi îi va prinde pe
toþi sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos ºi s-a dat fãcãtor
de pace între Dumnezeu ºi omul care pãcãtuieºte mereu slu-
jind idolii veacului acesta, care sunt: mâncare ºi bãuturã, în-
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surat ºi mãritat, ºi toate câte ies din acestea ca rod al pomului
morþii. Proorocul mincinos se dã prieten al lui Dumnezeu
înaintea oamenilor, dar Eu îl vãdesc ºi îi spun cã nu este prie-
tenul Meu, ci este vrãjmaºul Meu, ca ºi omul cel dintâi, care
a rãsturnat scaunul Meu din el ca sã stea el ºi sã mãnânce din
pomul oprit, pomul morþii, care l-a omorât pe om. 

Mã voi scula ºi voi rosti cuvântul adevãrului Meu îm-
potriva omului mincinos care s-a dat prietenul Meu slujind la
idolii veacului acesta, vrând, zice el, sã-i clatine ºi pe cei ce-Mi
slujesc Mie cu viaþa lor. Voi lua apoi cuvântul Meu ºi îl voi
trimite pânã la toate marginile ºi pe la toþi cârmuitorii sufle-
telor ºi trupurilor oamenilor de pe pãmânt, ca sã-i încuno-
ºtiinþez Eu de lucrarea proorocului mincinos, cel cu hainã
creºtinã, ºi voi rosti adevãrul cel despre lucrarea lui cea cu
faþã ascunsã, lucrarea lui antichrist, cel ce vine înaintea Mea,
ºi care este fur ºi tâlhar de oi, ºi al cãrui glas nu este ca glasul
Meu, ºi a cãrui viaþã nu este ca viaþa Mea. Voi rosti cuvântul
Meu peste tot pãmântul pentru cei curaþi care aºteaptã venirea
Mea priveghind, ºi le voi spune: «Sã stãm bine, sã stãm cu
fricã ºi sã luãm aminte!», cã izbãvirea este cu cei ce se tem
de Dumnezeu. Amin, amin, amin. Încã o datã se va auzi acest
cuvânt îngeresc: «Sã stãm bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte
la glasul Domnului, la venirea Domnului!». Eu voi veni ca
fulgerul care se aratã de la rãsãrit pânã la apus. Eu voi veni
când nimeni nu se aºteaptã sã vin. Nu voi veni când omul dã
sã Mã aºtepte, ºi voi veni precum este scris despre venirea
Mea, când nimeni nu se aºteaptã sã vin, ºi voi da fiecãruia
dupã fapte, ºi altfel nu va fi. Atunci proorocul mincinos îºi va
sfâºia de ruºine veºmântul lui cel mincinos, cã el Mi-a furat
forma veºmântului Meu ºi s-a pitit sub ea, sub hainã minci-
noasã, cã nu asta este haina lui. Haina lui e hainã din multe
culori ºi e datã cu parfum, ca sã nu miroasã de sub ea, ºi nu
este ungerea Mea peste haina lui, cãci mirul Meu cel prea-
mirositor este pentru sfinþi, nu pentru cei pãcãtoºi care-ºi
ascund pãcatele ca sã fure inimile oamenilor ºi sã le dea rãtã-
cirea de la calea adevãrului care se apropie de pãmânt odatã
cu venirea cuvântului Meu cu sfinþii ºi cu îngerii ºi cu zile de
praznic sfânt peste pãmânt. Care este praznicul acesta? Cu-
vântul Meu este, ºi se numeºte praznic sfânt peste pãmânt.
Amin. 

Sã fie veghe în calea cuvântului Meu care se pregãteºte
pentru rostire peste lucrarea lui antichrist, cea cu faþã ascunsã.
Amin. Iar voi, îngeri ºi arhangheli, mergeþi ºi culegeþi pe cei
sfinþi ºi daþi-le din praznicul cuvântului Meu ca sã se ospãteze
din masa nunþii Mele, cã iatã, vin, ºi hrana Mea este cu Mine
ca sã dau celui ce flãmânzeºte dupã Mine. Amin, amin, amin. 

Fiilor de la ieslea cuvântului Meu, prãznuieºte cerul cu
voi pentru însemnarea sãrbãtorii crucii care stã pe Sfânta
Sfintelor în locul de nou Ierusalim, ales de Mine ca sã fie el
pe pãmânt înaintea Mea. Acum ºapte ani, Eu, Domnul Iisus
Hristos, am ridicat prin voi piatrã de nou Ierusalim ºi v-am
pus pe voi stâlpi în templul Meu cel sfânt, peste care Eu cu-
vintez cuvânt din cer, ºi din care grãiesc peste pãmânt cu-
vântul venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. Amin. 

Intru în voi ºi Îmi amintesc prin voi ce mai rãzboi a fost
acum ºapte ani, începând din ziua aceasta când Eu am pus
prin voi crucea Mea peste grãdina Mea de la voi. Se speria-
serã preoþii ºi arhiereii, oamenii ºi diavolii, de parcã-i frigea
adevãrul crucii Mele pe care o port cu voi între cer ºi pãmânt.
Au început atunci rãzboi împotriva Mea ºi a voastrã, ºi iatã,
nu se mai capãtã rãzboiul lor. Lasã sã se rãzboiascã, fiindcã
scris este: «Piatra se întoarce la locul de unde vine», cãci

«Cine scoate sabia, de sabia lui cade». Rãzboiul lor este fãrã
de minte din cer, cãci se luptã cu voi de pe pãmânt. Dacã au
vãzut cã nu pot face mincinoasã lucrarea Mea de nou Ierusa-
lim cu voi, s-au sculat sã creadã ºi ei în taina Noului Ierusalim
pe pãmânt, ºi sã facã, zic ei, sã facã ºi ei ca voi ºi ca Mine cu
voi, sã facã Ierusalim nou din ceea ce au ei: din lemne, din
pietre, din oameni care pãcãtuiesc cu carul, din mâncare ºi
din bãuturã ºi din bani peste tot ºi de peste tot. Dar banul este
ochiul diavolului, mãsura diavolului, frânghia cu care diavo-
lul îºi mãsoarã împãrãþia sa peste oameni, precum mãsura
Mea este Duhul Sfânt, ochiul Meu cu care Eu mãsor pe omul
sfânt ca sã-l fac Ierusalim nou ºi piatrã de bisericã ºi pace
între om ºi Dumnezeu. 

Iatã, voi rosti cuvânt ºi Mã voi vesti prin el biruitor cu
voi, ºi Îmi voi anunþa planul Meu ºi mersul Meu ºi casa Mea,
ºi casa lui, a vrãjmaºului Meu, care se luptã cu voi din pricina
Mea. 

Crucea Mea, care este semn înaintea Mea, este calea
voastrã între cer ºi pãmânt, iar cuvântul Meu cel cu voi tul-
burã pe cei ce s-au fãcut nebuni prin înþelepciunea lor cea
omeneascã. 

Ridicaþi înaintea Mea jertfã de laudã pentru ziua aceas-
ta de amintire a începutului rãzboiului sfânt, între voi ºi oa-
menii bisericii din lume, dimpreunã cu mai-marii pãmântului,
care slujesc fãrã sã ºtie lucrul lui antichrist, care stã în loc
sfânt ca sã pustiascã el calea sfinþeniei, lucrul bisericii, care a
fost lãsat peste fiii bisericii: postul ºi rugãciunea, neamestecul
cu duhul lumii, ºi umilinþa cea smeritã înaintea Mea. Dar Eu
îl biruiesc cu suflarea gurii Mele, ºi ridic cuvântul Meu dea-
supra tuturor, ºi zic: pace celor ce slujesc poruncilor Mele cu
fricã de Dumnezeu ºi cu iubire sfântã, iar celor ce pãcãtuiesc
ºi stau în numele Meu, zic ei, peste oameni, rãzboi le zic,
amin, cãci Eu am deschis procesul neamurilor, iar cuvântul
Meu este judecãtorul. Amin, amin, amin.

*
MMMM ãi fiilor de la ieslea cuvântului Meu, trebuie sã

ne pregãtim sã rostim binecuvântare pentru
cãsuþa din deal, ca sã Mã pot folosi Eu de ea, Eu ºi cei pe
potriva Mea, dupã cum a fost rostit cuvântul Meu cel pentru
cãsuþa aceasta, care este întâia dupã cea de la voi. Trebuie sã
fiþi vii în toate câte se cer sã fie, cã fãrã Mine nu puteþi face
nimic. Nimic se cheamã tot ceea ce faceþi fãrã Mine în voi ºi
cu voi. Mereu am spus: «Sã se vadã cã sunt, iar dacã nu sunt,
se vede cã nu sunt, se vede prin toate». Dar Eu sunt, cã e lu-
crul Meu cu voi, dar sã fiþi ºi voi, sã fiþi lucrãtura Mea ºi sã
se vadã cã sunt. Amin. Sã ia formã duhovniceascã înaintea
Mea cei ce vin lângã Mine. Sã se îndumnezeiascã, sã se înþe-
lepþeascã ºi sã fie pe potriva Mea, nu pe potriva celor trupeºti,
cã Mie nu-Mi trebuie fii trupeºti. 

E zi de serbare peste grãdina de la voi, cãci cuvântul
Meu se face praznic peste pãmânt. Arhanghelii Mihail ºi
Gavriil vã aduc urare de bucurie cereascã ºi vã zic: 

– BBBB ucuraþi-vã! Nu staþi fãrã sã vã bucuraþi, ºi
staþi cu fricã ºi cu luare-aminte la cuvântul

Domnului Iisus Hristos ºi bucuraþi-vã învãþând ce înseamnã
aceastã tainã a bucuriei. Cine nu lucreazã bucurie, nu ºtie
taina ei ºi nu se bucurã. Bucuraþi-vã în Domnul ºi bucuraþi-L
pe Domnul, fiilor de la ieslea Domnului. Bucuria uneºte inimi
sfinte; ea lucreazã lucrarea Domnului Iisus Hristos, datã
apostolilor Sãi; ea ridicã din moarte pe oameni; ea se face
Dumnezeu în cei sfinþi. Faceþi-L pe Domnul Iisus Hristos în
voi cu bucurie ºi bucuraþi-vã în Domnul! Amin, amin, amin. 

1170 Cuvântul lui Dumnezeu



– II atã urarea arhanghelilor Mei, slujitori cereºti
ai cuvântului Meu, care se împlineºte pe pã-

mânt între oameni. Ei v-au îndemnat sã pricepeþi taina bucu-
riei, iar cei ce o pricep, o ºi lucreazã, fiilor care aveþi nume de
apostoli ai Mei. 

Vorbeam uneori cu apostolii Mei deosebi de vorbirea
cea cu toþi oamenii ºi le desluºeam tainele cele de nepriceput
care stau ascunse în Mine, ºi între Mine ºi cei ce sunt ai Mei
cu viaþa ºi cu lucrarea vieþii. Lor le dãdeam notã aparte, ca
sã-i deosebesc de ceilalþi oameni ºi ca sã-i recunoascã oame-
nii în chip desluºit între ceilalþi oameni, ºi îi ajutam sã fie ºi
sã merite nota aceasta înaintea Mea. Aºa ºi cu voi lucrez deo-
sebi, iar dacã vã numesc fii, trebuie sã ºi aveþi lucrare de fii;
ºi dacã vã numesc apostolii Mei, trebuie sã ºi faceþi lucrarea
apostoliei, cãci voi nu trebuie sã slujiþi meselor, precum este
scris pentru apostolii cuvântului. Iar dacã ºi slujiþi, cã n-au
cine alþii sã facã aºa ceva, atunci faceþi o datã totul ºi nu pier-
deþi timpul, ci rãscumpãraþi-l, fiilor. Eu vã îndemn, dar înþe-
legeþi îndemnul Meu când stau cu el între voi ca sã vã þinã
treji printre grijile pe care le aveþi pentru cei care mai sunt po-
porul Meu. Eu trebuie sã am popor, fiilor, iar pentru poporul
Meu trebuie sã lucraþi mult, dar nu numai cu mâinile ºi cu
picioarele, ci cu Duhul Meu Cel Sfânt. Amin. Dacã Duhul
Meu Cel Sfânt nu iese de la voi mult mai mult decât duhul
mâinilor voastre ºi al trudei voastre pentru trupul poporului
Meu, atunci Eu de oameni trupeºti nu vreau rod, nu vreau po-
por trupesc, ci vreau popor ceresc înaintea Mea, popor care sã
ºtie ºi sã trãiascã taina bucuriei cereºti pe care Eu am lãsat-o
peste apostolii Mei dupã învierea Mea dintre morþi când le-am
spus: «Bucuraþi-vã!». Pavel, apostolul Meu, a spus peste bi-
serica Mea: «Bucuraþi-vã pururea!», iar pururea înseamnã
mereu, înseamnã bucurie neîntreruptã, fiilor apostoli.

ªi încã o tainã vã spun vouã. Vã spun cã nelucrarea cea
pentru Mine este iubire de sine ºi nu de Dumnezeu, cãci cel
ce-L iubeºte pe Dumnezeu, Îi ºi lucreazã spre bucurie, iar cel
ce nu-L iubeºte pe Dumnezeu, nu-I lucreazã pururea, cãci are
mãrire de sine ºi iubire de sine ºi nu de Dumnezeu. Cel ce
nu-L iubeºte pe Dumnezeu, se iubeºte pe sine, ºi îºi lucreazã
lui ºi omului cel asemenea lui, iar cel ce-L iubeºte pe Dum-
nezeu, Îi lucreazã Domnului pentru Domnul ºi pentru cei ase-
menea Lui ºi lucrului Lui. Fiþi precauþi, fiilor apostoli, cã voi
noaptea ºi ziua trebuie sã lucraþi apostolia Mea peste sufletul
bisericii Mele, care trebuie sã fie viu ºi lucrãtor ºi sã se bucu-
re pururea, precum cere Scriptura Duhului Sfânt. Amin.

Fiilor, mergeþi cu apã sfinþitã ºi curãþitoare ºi însemnaþi
cu prima însemnare cãsuþa din deal pe care Eu am ridicat-o
prin voi ca sã fie de folos Mie ºi celor pe potriva Mea, iar
însemnarea cea întreagã o vom pune în ziua cea de ºapte ani
dupã pecetluirea cu sfinþenie a grãdinii cuvântului Meu de la
voi. Amin. Pregãtiþi aceastã zi, cã Mã voi slãvi peste pãmânt
cu slava cuvântului Meu ºi voi spune adevãrul Meu peste
capul proorocului mincinos, care îºi potriveºte statul în nu-
mele Meu, zice el, peste sufletul oamenilor. Dar Eu sunt Cel
ce sunt, ºi voi rosti adevãrul Meu împotriva proorocului min-
cinos, care vesteºte pace când nu este pace între om ºi Dum-
nezeu, ci este pãcat ºi rod al pomului morþii este. 

Fiilor, pregãtiþi calea cuvântului Meu, pregãtiþi pacea
cuvântului Meu peste voi, pregãtiþi în voi locaº pentru Duhul
Sfânt, ca sã fie pururea cu voi. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 1998

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Domnul Se vesteºte cuvânt peste proorocul mincinos. Lepãdarea de
credinþã, numitã ecumenism, erezie care ºi-a înfipt þãruºul în þara 

românilor. Numele Domnului vândut pe bani. 

EE zi de sãrbãtoare în cer, sãrbãtoare de mântuire a
neamului omenesc. E ºi pe pãmânt sãrbãtoare în

multe locuri, e sãrbãtoarea mamei Mele Fecioara, dar nu e ca
în cer sãrbãtoarea cea de pe pãmânt. Biserica cea de pe pã-
mânt nu sãrbãtoreºte cu sfinþenie ºi cu bucurie cereascã; ea
sãrbãtoreºte cu plãceri trupeºti ºi pãmânteºti, ºi zice cã e sãr-
bãtoare a Maicii Mele în ziua aceasta. Dar Eu sunt Fiul ma-
mei cea pururea Fecioarã ºi sunt Cel ce sunt, Iisus Hristos,
Mântuitorul omului care voieºte mântuirea cea de la Mine.
Amin. 

O, Eu sunt învãþat sã vin în grãdina cuvântului Meu de
pe pãmânt, grãdina Mea cea nouã, întocmitã prin cuvântul
Meu în mijlocul României.

O, þarã Românie, nu mai este în tine fiu de al tãu care
sã te iubeascã pe tine, cãci cine nu Mã iubeºte pe Mine, acela
nu ºtie ce este iubirea. Nu mai este om cu mintea întreagã în
tine, cãci cine nu lucreazã cu mintea lui în voile Mele cele
sfinte, acela este fãrã de minte, ºtirbit la minte este. O, þarã
dulce pentru cei din cer, þara Mea de iubire! Nu te mai iubeºte
nimeni în tine. Vin Eu sã te iubesc. Vin Eu sã te curãþ de du-
rere ºi de minciuna care te acoperã din tãlpi ºi pânã în creºtet.
Vin Eu sã te fac frumoasã ºi curatã. Vin Eu. Amin, amin,
amin. Vin în grãdina cuvântului Meu ºi îþi aduc alifie cereascã
pentru ranele tale, ca sã-þi vindec trupul tãu cel sãnãtos, iar ce
este bolnav pe trupul tãu, sã dau de la tine ºi sã fii sãnãtoasã
ºi pe voia Mea. Amin. 

Vin în grãdina Mea cea din tine, þarã a durerii, dar ºi
þarã a mângâierii de la Domnul. Vin ºi Mã vestesc mereu cu
ziua Mea de biruinþã prin tine peste tot pãmântul. Vin, cã mult
ai plâns ºi mult plângi. Antichrist a fost viclean, ºi în toatã
vremea a prins de veste de planurile Mele cu tine, þarã de ro-
mâni, ºi n-a mai avut pace niciodatã, ºi a lucrat din fiu în fiu
antichrist, ca sã te aibã a lui, fiindcã tu eºti plinã de podoabele
Mele cele puse peste tine de la naºterea Mea ºi a ta. Tatãl ne-a
adus pe lume o datã. Pe tine te-a fãcut popor nou, iar pe Mine
M-a fãcut Începãtor al tãu ºi Mântuitor al tãu în toatã vremea.
O, eºti plinã de fii fãþarnici, care te vând duºmanilor Mei pe
nimic, cãci cu nimic nu vor rãmâne aceºtia, nici mãcar cu
tine, cãci Eu îi voi lua din tine. Mã scol în cuvânt ºi Mã ves-
tesc Judecãtor peste proorocul mincinos, care ºi-a bãgat capul
sãu în tine ca sã fii a lui ºi sã se foloseascã, zice el, de bine-
cuvântarea ºi de podoabele pe care le ai de la Mine peste tine,
þarã plinã de daruri. Un picuþ, ºi rostesc în tine judecata lui
antichrist, ºi apoi împlinesc. Amin, amin, amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, cobor în grãdina Mea ºi Mã
fac sãrbãtoare de cuvânt pentru mama cea pururea Fecioarã,
care Mi-a fost uºã Mie din cer spre pãmânt, ca sã fac lucrarea
Tatãlui Meu Savaot. 

O, mamã, mamã cu durere ca ºi Mine, Fiul tãu Cel ce-
resc! Nimeni pe pãmânt n-a nãscut fiu din cer, nimeni decât tu,
cã Eu din cer M-am coborât în tine. Eu am fost cuvântul ar-
hanghelului care a coborât din cer de M-a vestit þie, ºi cuvân-
tul a luat trup de om în tine, ca sã Mã nasc om din Fecioarã, ºi
cuvântul s-a fãcut om. Cine s-a mai fãcut om ca ºi Mine din
cuvântul cel din cer ºi din trup feciorelnic? Eu n-am putut sã
fac de la Mine nimic, ci toate câte aud cã-Mi spune Tatãl,
aceea fac. Din cuvânt M-am fãcut trup curat din trup curat.

1171Anul 1998



Toate câte fac Eu, de la Tatãl le fac, ºi prin cuvânt le întoc-
mesc, ºi apoi le aduc spre vedere. Aºa am lucrat din veac ºi
pânã în veac, pânã azi. Iar azi, ce cuvânt întocmesc ca sã îm-
plinesc la vedere? Azi Mã pregãtesc peste grãdinã ºi Mã ves-
tesc Judecãtor peste proorocul mincinos, care ºi-a bãgat ca-
petele sale în þara Mea cea plinã de darurile credinþei sfinte,
care este în ea de la Mine ºi de la pãrinþi. Aºa e scris în Scrip-
turile venirii Mele: «Un înger stând în soare strigat-a cuvânt
puternic cãtre toate pãsãrile care zboarã spre înaltul cerului:
„Veniþi ºi adunaþi-vã la cina Dumnezeului Cel mare! Veniþi ºi
mâncaþi trupurile împãraþilor, trupurile cãpeteniilor, trupurile
vitejilor, trupurile cailor ºi ale cãlãreþilor, trupurile celor liberi
ºi ale robilor, trupurile celor mici ºi ale celor mari, cãci fiara
ºi toþi împãraþii pãmântului, cu oºtirile lor, s-au adunat ca sã se
rãzboiascã cu Cel ce ºade pe tron, pe cal alb, cu oºtire. Dar
fiara a fost rãpusã, ºi cu ea, proorocul mincinos, care fãcea
semne înaintea fiarei cu care amãgise pe cei ce au purtat sem-
nul fiarei închinându-se chipului ei. Aceºtia au fost amândoi
aruncaþi de vii în iezerul cu foc, unde arde pucioasã, iar cei-
lalþi, uciºi au fost cu sabia care iese din gura Celui ce ºade pe
cal alb. ªi toate pãsãrile s-au sãturat din trupurile lor“». Amin. 

– OO,Fiule Emanuel, durerea de mamã e cea
mai dureroasã, dar oamenii de pe pãmânt

nu ºtiu ce înseamnã mamã, mamã cu adevãrat. Oamenii spun
mamã la femeia care rodeºte om din fructul morþii, din pomul
morþii, din care Dumnezeu a spus omului: «Sã nu mãnânci,
omule, din pomul acesta, cã vei muri când vei mânca!». O,
Fiule, n-a ºtiut omul ce este acest cuvânt al Tãu pe care l-ai
spus omului cel întâi zidit de mâna Ta, cã Tu eºti Cuvântul
Tatãlui ºi mâna Tatãlui ºi Duhul Tatãlui. 

Biserica de pe pãmânt nu vrea sã fie mamã. Iatã ce
pãcat a fãcut: s-a luat dupã cei strãini de Tine biserica din þara
Ta cea de la sfârºit. S-au sculat oameni cu inimã de fiarã ºi
s-au aºezat mari peste biserici ºi au zis cã Duhul Sfânt face ce
vrea El ºi nu Te întreabã pe Tine ce face El, ºi cã El suflã unde
voieºte El. S-au sculat oameni cu duh de fiarã, Fiule scump,
ºi au stricat dogma dumnezeirii ºi au spus cã Duhul Sfânt al
Treimii Dumnezeieºti lucreazã pe furiº de Tine, deosebit de
Tine. Iatã, aceasta este erezia cea de dinaintea venirii Tale,
erezie cu care au venit în þara cuvântului Tãu oameni cu duh
de fiarã. Dar Tu Te-ai despãrþit de biserica cea omeneascã de
pe pãmânt, cã Tu ai strigat mereu la ea sã nu facã erezie prin
omul care a venit ºi a spus lepãdare de credinþa cea din pã-
rinþi, ºi a spus „ecumenism“ acestei lepãdãri a bisericii creº-
tine, cãci fiara a venit cu forþã pãmânteascã, adicã cu bani, ca
sã cumpere pe cea care era cu credinþa din pãrinþi, ºi ca pe
vremea rãstignirii Tale, tot cu bani s-a ajuns la vânzarea Ta
cea de azi, Fiule. Te-ai despãrþit cu Duhul de biserica cea de
pe pãmânt care este pãmânteascã, ºi nu cereascã. Te-ai des-
pãrþit, Fiule vândut pe bani, cãci s-a fãcut ereticã biserica, ºi
scris este în Scripturi: «De cel eretic dupã întâia ºi a doua
certare depãrteazã-te, ºtiind cã unul ca acesta s-a abãtut ºi a
cãzut în pãcat, fiind singur de sine osândit». 

S-a despãrþit biserica de sfinþi ºi de pãrinþi, ºi face pe
gustul proorocului mincinos, care slujeºte fiarei cea cu cape-
tele ascunse. În zadar îºi spune ea „una singurã sfântã ºi
apostoleascã bisericã“, degeaba, Fiule al Tatãlui ºi al meu, în
zadar spune aºa. Plâng apostolii Tãi în cer, în loc sã fie fãrã
durere ºi fãrã întristare ºi fãrã suspin în cer. Plâng, Fiule,
apostolii Tãi cei de acum douã mii de ani. Plânge ucenicul
Tãu cel iubit de Tine, Ioan apostolul, care a scris proorocia
venirii Tale cu nou Ierusalim pe pãmânt. Plânge ucenicul Tãu,

Fiule, ºi spune ceea ce a spus ºi atunci. Aºa a spus el atunci
bisericii: «Oricine o ia înainte ºi nu rãmâne în învãþãtura lui
Hristos, nu are pe Dumnezeu; iar dacã cineva vine la voi în
bisericã ºi nu aduce învãþãtura aceasta, sã nu-l primiþi în
casã ºi sã nu-i ziceþi: „Bun venit!“, cãci cel care îi zice: „Bun
venit!“, se face pãrtaº la faptele lui cele rele». Iatã, aºa a spus
Ioan pentru cei ce sunt bisericã a Ta, Doamne, Fiule al meu. 

O, în cer e durere ºi întristare ºi suspin, cã numele Tãu
e vândut pe bani de douã mii de ani ºi pânã azi, de la iudei ºi
pânã la venirea Ta. Dar eu sunt îndureratã ºi aºa cum sunt in-
tru în biserica cea de pe pãmânt care ºi-a stricat numele. In-
tru, Fiule, cã azi biserica trebuie sã ºtie ce înseamnã sãrbãtoa-
rea cea de azi care se cheamã creºtineºte: intrarea în bisericã
a Maicii Domnului. Acum douã mii de ani am intrat pruncã
de trei ani, ca sã mã pregãtesc în Sfânta Sfintelor pentru ziua
mântuirii neamului omenesc, pentru naºterea Ta pe pãmânt,
Fiule ceresc. Iar acum intru mamã ºi ca mama grãiesc peste
biserica Ta cea vie, ca sã ia din ea biserica cea fãrã de viaþã ºi
sã audã ce înseamnã cuvântul „mamã“, cãci durerea de ma-
mã e cea mai dureroasã între dureri, dar oamenii de pe pã-
mânt nu ºtiu ce înseamnã mamã, mamã cu adevãrat. Oamenii
spun „mamã“ la femeia care rodeºte om din fructul pomului
morþii, din care Dumnezeu a spus omului sã nu mãnânce. Dar
cine înþelege taina aceasta în bisericã, Fiule? 

O, scris a fost de la început: «Femeia va zdrobi capul
ºarpelui, iar el va împunge cãlcâiul ei». Mã scol ca mama
pentru Fiul ei Cel ceresc, ºi mã aºez alãturi cu Tine ºi cu cei
de pe pãmânt care-Þi sunt Þie bisericã vie, mamã vie pentru
neamul omenesc, ca sã zdrobim capul lui antichrist, aºa cum
l-am zdrobit acum douã mii de ani când Þi-am fost uºã de
venire la oameni. Iar azi din nou lucrãm, cã avem uºã între
cer ºi pãmânt, bisericã vie, din inimi vii, care s-au aºezat în-
ceput nou, temelie nouã, Ierusalim nou, bisericã mamã, bise-
ricã cu milã ºi cu durere pentru neamul omenesc, cãci neamul
omenesc este dorul Tãu cel de ºapte mii de ani, Fiule venit
din cer pe pãmânt o datã, ºi iarãºi, încã o datã, cu zecile de
mii de sfinþi, aºa cum este proorocia Scripturilor cele pentru
vremea aceasta de sfârºit, cãci toate sfârºitu-s-au. 

Grãirea mea cu Tine va intra în biserica cea lumeascã,
va intra prin fiii cei de azi care sunt aleºii Tãi dintre oameni
ca sã Te audã pe Tine cuvânt peste pãmânt, cãci Tu vii, fiind-
cã toate sfârºitu-s-au. Amin, amin, amin. 

– SS ã fii fericitã de toate neamurile cele cre-
dincioase ºi cele necredincioase, mamã

Fecioarã, mamã a Mea care ai intrat în bisericã prin cuvântul
Fiului tãu ca sã rosteºti erezie peste fapta bisericii care era sã
fie mamã pentru fiii Mei cei credincioºi, ca sã-i creascã pen-
tru Mine. Iatã erezie cãreia i se spune „ecumenism“, erezie
care ºi-a înfipt þãruºul în þara românilor, þara Mea cea de la în-
ceput ºi cea de la sfârºit, cã la început l-am fãcut din ea pe
om, iar la sfârºit iarãºi fac om nou, Ierusalim nou, dar nu lu-
crez ca omul care vrea sã facã Ierusalim din oameni pãcãtoºi,
ºi lucrez ca Dumnezeu, Care face nou Ierusalim din oameni
vii ºi sfinþi, care trãiesc trãirea Mea între cer ºi pãmânt. 

Fiilor din grãdina Mea, vin curând sã las la voi carte
peste proorocul mincinos care se închinã fiarei, desfrânatei
Babilonului, iar aceasta nu are nimic între Mine ºi ea. Fiilor,
pregãtiþi pacea Mea în voi, pregãtiþi coborârea Mea ºi ziua
când Eu Mã voi slãvi peste pãmânt cu acest cuvânt: judecata
lui antichrist, proorocul cel mincinos, care vine înaintea Mea,
cãci scris este: «Oricine o ia înainte ºi nu rãmâne în învãþã-
tura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu». 
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Fiilor din grãdinã, pregãtiþi calea Mea peste pãmânt,
pregãtiþi ziua însemnãrii cu sfinþenia Mea pentru cãsuþa din
deal, zi în care Mã voi slãvi peste pãmânt cu slava cuvântului
Meu, cã am de trimis carte proorocului mincinos, care stã
ascuns sub hainã de bisericã a Mea. Am rostit peste voi lucra-
rea aceasta, ºi Eu voi împlini, cã Eu nu sunt Dumnezeu min-
cinos. Nimeni nu voieºte sã Mã ajute de pe pãmânt ºi n-am
prin cine sã întind mâna Mea peste biserica cea din lume ca
sã se mai agaþe de poala hainei Mele careva care ar mai avea
în el inimã curatã ºi minte neºtirbitã. Lucrez cu voi, cã nimeni
nu voieºte sã Mã ajute, dar Eu, Domnul, Mi-am fãcut datoria
ºi am strigat ºi am rugat în lung ºi în lat ca sã Mi se deschidã,
ca sã se gãseascã ºi pentru Mine vreun grai care sã strige la
oameni sã se pocãiascã. Iar acum, gata. Toate sfârºitu-s-au!
Lucrãm din greu, cã nu-i nimeni sã se alãture greului nostru,
cãci toate sfârºitu-s-au. Sfârºitu-s-a omul ºi Dumnezeu în om,
ºi nu mai am pe nimeni de partea Mea ºi cu durerea Mea. 

Sã ne sculãm, fiilor, ºi sã primiþi rostirea Mea, cartea
Mea peste proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine înaintea
Mea ca sã-Mi zãdãrniceascã, zice el, venirea Mea cea de azi.
Vã voi ajuta Eu. Vom merge pe fir ºi vom arãta lucrarea lui
antichrist, fiara cea cu capetele ascunse, dar Eu îl voi birui cu
suflarea gurii Mele, ºi el nu va mai fi. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1998

Sãrbãtoarea de ºapte ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Cartea întâi împotriva proorocului mincinos. Omul bisericii s-a dat
pe sine minciunii cãreia i se spune ecumenism. Domnul vine pe nori 

ºi rosteºte trei zile de judecatã prin cuvânt pentru antichrist. 

PP ace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Eu sunt Cel ce
sunt. Pace vouã! Pace celor ce slujesc poruncilor

Mele, iar celor ce le calcã pe ele, rãzboi le zic! Amin, amin,
amin. 

Vin din cer pe pãmânt ºi Mã aºtern cuvânt peste grã-
dina cuvântului Meu. Vin ca ploaia peste semãnãturã, ca sã
fac lucrarea Tatãlui Meu peste pãmânt. Eu sunt Semãnãtorul
ºi sunt Cel ce udã ca sã creascã totul, dar pãmântul e prea bã-
tãtorit. Pãmântul e cale a fãrãdelegii, ºi nu gãsesc loc unde sã
mai desþelenesc ca sã-Mi fac lucrarea pe care o am de la Ta-
tãl. Nu mai gãsesc pe nicãieri pãmânt bun, cã e prea bãtãtorit
pãmântul ºi e coajã uscatã peste el, cãci toate sfârºitu-s-au!
M-am întors din cer pe pãmânt ca sã pregãtesc calea venirii
Mele cu sfinþii, dar pãmântul este cale a fãrãdelegii, ºi ce voi
face, oare? Iatã ce voi face: Mã întorc spre începutul cel din-
tâi ºi încep de unde am rãmas. Amin. 

Mã slãvesc prin cuvânt peste grãdina Mea cea împrej-
muitã în mijlocul României, locul începutului pãmântului, de
unde Eu am luat pãmânt cu mâna ºi l-am fãcut om, ca sã pun
apoi pe om împãrat peste pãmânt, dar nu ºi peste cer. Mã
întorc ºi lucrez ca la început. La început cum am lucrat? Cu-
vânt am lucrat, ºi le-am fãcut pe cele ce sunt, iar acum tot cu-
vânt lucrez, ca sã le stric pe cele ce sunt, cãci omul ºi pãmân-
tul de sub el este cale a fãrãdelegii, pãmânt bãtãtorit ºi nedes-
þelenit. 

Eu sunt Cuvântul Cel de dupã ºapte ani de la pecetlui-
rea cu legea sfinþeniei Mele a grãdinii Sfintei Sfintelor, locul
în care Eu intru ca Arhiereu al Tatãlui dupã douã mii de ani
de la prima Mea venire între oameni. Acum ºapte ani, în ziua
de doisprezece a lunii a douãsprezecea, M-am aºezat cu sfin-

þenia Mea ca pe muntele Sinai, M-am aºezat sã fiu ºi sã stau
cuvânt de auzit ºi de lucrat peste pãmânt din mijlocul grãdinii
întocmitã de cuvântul Meu ca sã fie munte sfânt al Meu în
mijlocul României, þara Mea de întoarcere dupã douã mii de
ani, cãci pãmântul este peste tot cale a fãrãdelegii, ºi nu mai
este pe nicãieri loc pentru Mine ºi pentru cel ce crede în Mine
ºi în venirea Mea dupã douã mii de ani. Acum ºapte ani, în
ziua aceasta, am fãcut mare bucurie pentru Tatãl ºi pentru cei
din cerul Meu, cãci Mi-am sfinþit loc ca sã aibã cerul cale de
venire pe pãmânt ºi sã-ºi rãscumpere aºternutul cel pierdut
prin omul cel cãzut din pãmântul Edenului, din pãmântul
cerului.

Nu mai e nimic de salvat pe pãmânt, dar ce este cu
neputinþã la om, este la Mine cu putinþã, ºi Mi-am împrejmuit
ºi Mi-am sfinþit ºi Mi-am pecetluit cu numele Meu grãdina
Mea care a fost locul odihnei Mele la început, ºi iatã, ºi la
sfârºit. Am fãcut din lutul acestei grãdini om dupã chipul ºi
asemãnarea Mea ºi M-am odihnit în el, iar Tatãl era întru
Mine când lucram omul. ªi M-am uitat de la sfârºit spre în-
ceput ºi am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutu-
lui pãmântului ºi al omului de pe el, ºi am lucrat cuvânt peste
acest pãmânt, ºi l-am numit apoi grãdina cuvântului Meu, ºi
este. ªi dacã este, iatã-Mã cuvânt peste pãmânt din mijlocul
pãmântului, din vârful pãmântului, muntele cel înalt pe care
stã Dumnezeu Cuvântul. 

Rostesc cuvânt ºi Mã vestesc biruitor peste potrivnicul
Meu, omul; omul care s-a aºezat împotriva Mea de la început
ºi pânã la venirea Mea de azi. Eu sunt Hristosul Tatãlui, iar
omul care stã împotriva Mea se numeºte antichristul. Nu se
mai numeºte om, ºi se numeºte proorocul cel mincinos, care
stã împotriva lui Dumnezeu de la început ºi pânã la venirea
Mea cu judecata cea pentru fur. 

Lucrez din greu, cãci toate sfârºitu-s-au ºi nu mai
gãsesc pe pãmânt unelte de lucru pentru lucrul Meu cel ce-
resc, cãci pe pãmânt sunt numai lucruri omeneºti. Dar iatã
cartea Mea pentru proorocul cel mincinos, antichristul, cel ce
vine înaintea Mea de ºapte mii de ani ca sã-Mi zãdãrniceascã
lucrarea Mea cea de la Tatãl peste pãmânt ºi peste omul cel
ieºit din pãmânt! Antichrist este fiarã cu ºapte capete ºi este
diavol, nu este slujitor al lui Dumnezeu. 

Dar ce este fiara cea cu ºapte capete? Ea este puterea
pãmântului prin oamenii care au rãsturnat statul lui Dumne-
zeu în om. Ea are zece coarne ºi zece steme, iar pe capetele
ei are nume de hulã, ºi diavolul i-a dat stãpânirea peste pã-
mânt ºi strigã peste tot: „Cine este asemenea fiarei ºi cine se
poate lupta cu ea?“. Iatã, gura ei huleºte asupra lui Dumne-
zeu ºi asupra cortului Lui ºi asupra celor din cer. ªi i s-a dat
putere ca sã se rãzboiascã cu sfinþii ca sã-i biruiascã, ºi ea are
stãpânire peste toatã seminþia ºi norodul ºi neamul, ºi toþi lo-
cuitorii de pe pãmânt care nu sunt scriºi de la întemeierea lu-
mii cu numele lor în Cartea Vieþii Mielului, se închinã fiarei. 

Dar ce este proorocul cel mincinos? El este omul cel
din pãmânt ieºit, ºi care se luptã împotriva lui Dumnezeu
de lângã Dumnezeu, cãci scris este: «Am vãzut o altã fiarã
suindu-se din pãmânt, ºi avea douã coarne, asemenea Mie-
lului, dar grãind ca un balaur; ºi are în mânã toatã stãpâni-
rea fiarei celei dintâi ºi face pãmântul ºi pe locuitorii de pe el
sã se închine fiarei dintâi, a cãrei ranã de moarte fusese vin-
decatã, ºi amãgeºte pe toþi prin semnele ce i s-a dat sã le facã
înaintea fiarei». 

Iatã proorocul mincinos, cel dezvelit de Scripturi, cãci
Daniel proorocul aºa a spus: «Fiarã înspãimântãtoare, înfri-
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coºatã ºi puternicã tare ºi cu dinþi mari de fier ºi cu gheare
de aramã, mâncând ºi sfârtecând ºi cãlcând în picioare în
urma ei. Ea se deosebeºte de toate celelalte fiare, cãci are
zece coarne. ªi un alt corn mic creºtea între ele, ºi acest corn
are ochi de om ºi gurã care grãieºte lucruri mari. Dar fiara
a fost omorâtã, ºi trupul ei a fost nimicit prin foc, cãci pe
norii cerului venea cineva ca Fiul Omului ºi Lui I s-a dat stã-
pânirea; stãpânirea cea veºnicã; ºi toate popoarele ºi nea-
murile ºi limbile Îi slujeau Lui; ºi împãrãþia Lui nu va avea
sfârºit, iar sfinþii Lui vor fi moºtenitori cu El». 

Scris-a proorocul Daniel: «Proorocul mincinos va grãi
cuvinte de defãimare împotriva lui Dumnezeu ºi va oropsi pe
sfinþi ºi va gândi sã schimbe sãrbãtorile ºi legea o vreme ºi
vremuri ºi jumãtate de vreme, dar poporul sfinþilor îi va lua
stãpânirea, cãci i se va face judecatã ca sã-l nimiceascã ºi
sã-l prãbuºeascã pentru totdeauna». Amin. 

Iatã firul cel ascuns de privirea omeneascã, iatã proo-
rocul cel mincinos de ºapte mii de ani, care a stat lângã Dum-
nezeu ca sã-I rãstoarne în om statul. Iatã cartea Mea cea din
cer coborâtã pentru proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine
înaintea Mea de ºapte mii de ani ca sã-Mi zãdãrniceascã sta-
tul Meu în om, ºi ca sã nu împlineascã omul poruncile Mele
cele sfinte, care dau viaþã veºnicã celor ce le lucreazã pe ele.
Iatã proorocul mincinos, cel cu faþã creºtinã, cel ce stã sub
haina Mea, cãci scris este în Scripturi: «Are douã coarne, ase-
menea Mielului, dar grãieºte ca un balaur ºi are în mânã
toatã puterea fiarei celei dintâi». Eu îl dezvelesc ºi îi vestesc
goliciunea, o vestesc la toþi cârmuitorii de suflete ºi de tru-
puri, pânã la toate marginile, cãci el ºi-a bãgat capetele, spre
sfârºit, în þara Mea cea plinã de darurile Mele, darurile venirii
Mele a doua oarã pe pãmânt, în lucrare de nou Ierusalim peste
fãpturã. Amin. 

Voi sta cuvânt trei zile la rând peste grãdina din care
Mã vestesc cu graiul Meu peste pãmânt. Trei zile la rând voi
scrie în cartea cea pentru judecata proorocului cel mincinos
de ºapte mii de ani, cãci el a lucrat sub aceeaºi viþã cu Dum-
nezeu: Cain asupra lui Abel, Esau asupra lui Iacov, fraþii lui
Iosif împotriva lui Iosif, Saul asupra lui David, Caiafa asupra
lui Hristos, iar slujitorii bisericii împotriva creºtinilor, po-
porul Meu cel sfânt cu viaþa, cãci omul bisericii s-a dat pe
mâna proorocului mincinos, care s-a pus sã facã semne în cer
ºi pe pãmânt, zice el, ca sã înºele biserica lui Hristos ºi s-o
tragã de pe temelia ei ºi sã ia el nume de Hristos în bisericã.
Dar el este hristos mincinos, este diavol, este antichrist din fiu
în fiu pânã azi de ºapte mii de ani. 

O, proorocule mincinos, care rãstorni statul lui Dum-
nezeu în om! Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Hristosul Tatãlui.
Amin. Ieºi în întâmpinarea cuvântului Meu, cã scriu cartea
cea pentru judecata ta. Sunt cu zi de praznic sfânt peste pã-
mânt, zi de ºapte ani de la ziua pecetluirii grãdinii de nou Ie-
rusalim, cuvânt dupã ºapte ani de la zdrobirea puterii tale cea
ascunsã de cei de pe pãmânt. Vin împotriva ta, cãci scris este:
«Pe norii cerului vine cineva ca Fiul Omului ºi va face jude-
cata proorocului mincinos, ca sã-l nimiceascã pentru tot-
deauna». Amin. 

Am lãsat ºapte ani de har peste pãmânt, dar tu lucrezi
cu bani ºi cu slavã deºartã, ºi faci pãmântul ºi locuitorii de pe
el sã te creadã cã eºti omul lui Dumnezeu, dar tu eºti diavol,
tu eºti ºarpe la drum, care muºti piciorul calului ca sã cadã cã-
lãreþul, cãci vii de la început, ºi lucrezi din fii în fii, dupã cum
este scris cã vei fi ºarpe, fiindcã Iacov când ºi-a binecuvântat
fiii a spus aºa: «Dan va fi ºarpe la drum, ca sã muºte». Vin

împotriva ta ºi îþi spun: ai luat înfãþiºare de pãstor, dar tu eºti
diavol care amãgeºti ºi asupreºti pe poporul sfinþilor de la
început ºi pânã la sfârºit, cãci firul tãu, ca ºi firul Meu, este
de la început ºi pânã la sfârºit, iar biserica Mea, omul cel
creat de Mine, a tot cãzut din om în om pânã azi, prin mâna
ta, prin lucrarea ta cea împotriva Mea ºi a sfinþilor Mei în care
Eu am stat ºi am lucrat din fiu în fiu, dupã cum a mers firul
celor sfinþi. 

Voiesc sã-þi spun cã eºti trup ºi te ridici din pãmânt, ºi
voiesc sã-þi amintesc cuvântul Meu: «Trupul pofteºte împotri-
va duhului, iar duhul doreºte împotriva trupului»; tu împotri-
va Mea, ºi Eu împotriva ta; Eu prin sfinþii Mei cei din cer ºi
din Duh nãscuþi la propovãduirea Mea, iar tu eºti trup ºi din
pãmânt te ridici ºi eºti diavol, nu pãstor. ªi pe cei ce nu sunt
scriºi în Cartea Vieþii Mele, de la întemeierea lumii, îi biru-
ieºti cu plãceri ºi cu slavã deºartã, ca sã þi se închine þie, dar
Eu vin pe nori, vin împotriva ta ºi îþi rostesc judecata. Trei
zile la rând Mã voi lãsa cuvânt peste tine, iar a treia zi voi în-
cheia cartea cea pentru judecata ta. Vin ºi te vestesc cã nu poþi
sã faci tu nimic pentru cer, cã tu eºti ca valea lui Iosafat, unde
voi strânge pe cei asemenea þie ca sã-i nimicesc cu focul în
care arde pucioasã, dupã cum este scrisã judecata cea pentru
proorocul cel mincinos. Amin. 

Iar voi, cei din porþi, aºezaþi cuvântul Meu trei zile la
rând, ca sã întocmesc cartea împotriva lui antichrist, iar dupã
trei zile o voi sfârºi, cã Eu aºa am început în ziua aceasta,
zicând: «Pace celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce
le calcã pe ele, rãzboi le zic!». Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1998

Sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei 

Cartea a doua împotriva proorocului mincinos. Urâciunea pustiirii
stã aºezatã în loc ºtiut sfânt. Noul Ierusalim este crucea de biruinþã 

împotriva proorocului mincinos. 

GGGG lasul Meu strigã din nou la porþi ca sã se des-
chidã ºi sã intru cuvânt în grãdinã. Amin.

Îmi cobor din nou cuvântul pentru judecata proorocu-
lui cel mincinos, care-Mi zãdãrniceºte planurile Mele, care
furã cuvântul unul de la altul ºi îl povesteºte norodului fãrã de
trimiterea Mea, fãrã de porunca Mea. Mã fac carte de jude-
catã ºi scriu în ea trei zile la rând, iar mâine o isprãvesc, ca sã
biruiesc cu furtunã ºi cu iuþime ºi cu asprime capetele minci-
noase ale proorocului cel mincinos. Amin.

Voi, cei din grãdinã, voi, cei aºezaþi de Mine în calea
cuvântului Meu care coboarã din cer pe pãmânt! Deschideþi
cartea proorocului cel mincinos, cartea Mea cãtre el, ca sã
scriu în ea. Amin. Este scris cã vin cu sfinþii, ºi aºa vin. Vin
în þara cuvântului Meu. Andrei, apostolul Meu cel de acum
douã mii de ani, vine cu Mine în grãdinã, cã e sãrbãtoare pes-
te biserica Mea, sãrbãtoare de sfântul Andrei, cel ce a venit
întâiul dupã Mine ca sã-Mi fie apostol ºi sã Mã dea apoi oa-
menilor, aºa cum sunt Eu ºi aºa cum voiesc Eu sã fiu cu omul,
dar nu aºa cum voieºte proorocul cel mincinos. 

O, proorocule mincinos, sunt în faþa ta cu cartea Mea
cea împotriva ta. O deschid ºi scriu încã în ea, cãci trei zile la
rând scriu în ea, ºi apoi o pecetluiesc cu pecetea cuvântului
Meu ºi o duc la locul ei, iar locul ei eºti tu. Apleacã-te sã auzi,
cãci te aplec Eu sã auzi ºi sã iei de la Mine cuvântul Meu cel
cãtre tine. 

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om ºi Mi-ai umplut
omul de nepãsare, fiindcã omul te vedea pe tine cã stai înain-
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tea lui în numele Meu, ºi fãcea omul ca tine, nu ca Mine,
fiindcã omul vrea sã-L vadã pe Dumnezeu ca sã creadã. Omul
nu poate sã creadã fãrã sã vadã; el crede numai ce vede. Iatã,
omul te vede pe tine cã stai în numele Meu înaintea lui ºi
crede ceea ce vede cã faci tu. Dar, ce faci tu? Tu pierzi ºi îm-
prãºtii de pe calea Mea oile; nu le aduni, nu le paºti, nu le
creºti, dar stai în numele Meu în faþa lor. Scris este în Scrip-
turi: «Vai de pãrinþii care pierd ºi împrãºtie oile turmei Mele
nepãzindu-le ºi lãsându-le sã se risipeascã! Aceºtia fac des-
frânare ºi minciunã, ajutând pe fãcãtorii de rele sã nu se în-
toarcã nimeni de la necredinþã. Îi voi hrãni cu pelin ºi le voi
da apã cu fiere, cãci s-a întins pe tot pãmântul necredinþa lor.
Au luat ei parte la sfatul Meu? Atunci sã se scoale ºi sã spunã
cuvântul Meu ºi sã-i facã pe oameni sã se întoarcã de la cãile
lor cele rele. Oare, poate omul sã se ascundã unde sã nu-l
vãd Eu? Dar ei furã cuvântul Meu unul de la altul ºi zic:
„Dumnezeu a spus“. Oare, este vreo legãturã între pleavã ºi
bobul de grâu curat? Iatã, sunt împotriva amãgitorilor ºi a
linguºitorilor, cãci nu i-am trimis pe ei». Cel ce nu este trimis
nu aduce folos pentru Mine. Cel trimis trebuie sã fie om du-
hovnicesc, iar tu eºti trupesc ºi Îmi întinezi numele Meu cu
desfrânãrile tale, cãci stai în numele Meu înaintea oamenilor.
O, cum de te încumeþi sã stai în numele Meu peste oameni
când tu eºti nepocãit ºi încã pãcãtuieºti? Când tu eºti plin de
dorul slavei deºarte, când tu mãnânci ºi bei ºi te însori ºi te
desfrânezi ºi faci urâciuni în loc pãrut sfânt, cum de mai zici
cã stai în numele Meu peste cei fãrã de pricepere? Iatã, te
vãdesc cine eºti. Nu eºti prietenul Meu, ci eºti vrãjmaºul
Meu. Nu eºti slujitor al Meu, nu eºti pãstor de oi, cã nu ºtii sã
pãstoreºti, fiindcã Eu nu te-am trimis, iar cel netrimis este
proorocul cel mincinos pe care Scripturile îl vestesc mincinos
ºi rãpitor. 

O, ce cauþi tu în slujba Mea? Cãci slujitorii Mei stau în
foc ºi nu ard, fiindcã scris este: «Dumnezeu este foc mistui-
tor». Ce cauþi tu unde nu eºti chemat de Mine, unde nu eºti
trimis, ce cauþi? Tu, cel care ceri sã ai Duh Sfânt de la cei ce
nici ei nu au, de la cei ce nici ei nu ºtiu ce este Duhul Sfânt
în om, ce cauþi, oare? Iatã, cauþi pedeapsa cea pentru prooro-
cul cel mincinos, cauþi apã cu fiere, cã altceva nu cauþi. Ai
vrut sã fii om deºtept ºi ai cãutat sã ai carte multã ca sã fii sa-
vant ºi sã se strângã lume lângã înþelepciunea ta, dar iatã,
Scriptura stã împotriva ta ºi spune: «S-a îngâmfat ºi a zis:
„Sunt Dumnezeu ºi stau pe scaunul lui Dumnezeu, în mijlo-
cul mãrilor“. De aceea a fost aruncat la pãmânt din pricina
pãcatelor sale, cãci cu viclenia sa pângãritu-ºi-a sfinþenia.
Foc va izbucni din el ºi îl va mistui, ºi îi va fi cenuºa luatã de
vânt în faþa tuturor trecãtorilor. ªi cei ce l-au cunoscut vor sta
înmãrmuriþi de pieirea lui». Aºa este scris de cel ce-ºi agoni-
seºte înþelepciune ca sã facã negoþ cu ea ºi sã-ºi cumpere cu
ea slavã deºartã, cã omul sfânt nu este omul savant, ci este
omul plin de Dumnezeu ºi de darurile Lui, omul plin de înþe-
lepciune sfântã, nu de înþelepciune savantã. N-am ce face cu
înþelepciunea ta, ºi eºti ramurã fãrã de preþ. Am cuvânt scris
din cer în vremea ta, dar tu ai fost îngâmfat din pricina înþe-
lepciunii tale, ºi n-ai luat de la Mine prin cei smeriþi cu inima.
Þi-am tot dat de veste ºi þi-am spus cã n-am ce face cu omul
cu ºcoalã de la om, cu carte de pe pãmânt, cãci cine nu învaþã
carte din cer nu este om ceresc, ci este om din pãmânt ieºit, ºi
este învãþãtor mincinos, nu adevãrat, prooroc mincinos este,
om care piere prin înþelepciunea lui. Cei dintâi ai bisericii
Mele n-au fost savanþi, ci au fost sãraci cu duhul ºi am putut
turna în ei de la Mine ºi le-am dat veºmântul înþelepciunii.

Dar tu eºti savant, ºi nu pot sã-þi dau ºi de la Mine, cãci
omul cu învãþãturã de la om este om îngâmfat, este prooroc
care furã cuvântul unul de la altul, precum este scris în Scrip-
turi despre proorocul cel mincinos, care învaþã de la cel ase-
menea lui. 

O, n-ai voit sã-þi vii în fire. Am lãsat pentru tine ºap-
te ani de har ca sã te apleci ºi sã te îmbraci întru pocãinþã
ºi sã fii apoi ceresc, ºi sã te iert apoi, iar azi te aplec Eu.
Apleacã-te sã auzi de la Mine, cãci te aplec Eu! Amin, amin,
amin. 

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om, ºi omul Mã are
precum Mã ai ºi tu, ºi omul s-a umplut de îngâmfare, fiindcã
omul te vede pe tine cã stai în numele Meu înaintea lui ºi cre-
de ceea ce vede cã faci tu, ºi nu vede omul pe Dumnezeu, pre-
cum nici tu nu-L vezi, ºi eºti singur de tine osândit, ºi Eu stau
departe de tine, cã eºti pãcãtos ºi eºti eretic ºi te-ai abãtut de
la sfinþenie ºi de la dreptate ºi stai cu pãgânii la masã ºi calci
în picioare numele Meu cel pus de tine peste tine, nu de Mine,
cã Eu sunt cu cei sfinþi. Tu stai în sfat cu necredincioºii, tu stai
în calea pãcãtoºilor ºi stai la masã cu hulitorii celor sfinþi, iar
legea Mea nu mai este voia ta, ºi rod nu ai pentru cer. Cine sã
mai fi întors pe omul pãcãtos de la fãrãdelegile sale? Scris
este: «Cel ce întoarce pe pãcãtos de la cãile lui cele rele, ace-
la îºi scapã ºi sufletul sãu». Tu însã Mi-ai nimicit statul Meu
în om ºi Mi-ai umplut omul de nepãsare, fiindcã omul te vede
pe tine ºi face ca tine, nu ca Mine. 

Sunt venit cu martori din cer pentru ca sã întocmesc
cartea judecãþii proorocului cel mincinos. Acum douã mii de
ani apostolii Mei ºi toþi cei ce Mã urmau erau numiþi sectã,
secta Nazarineanului. Ce zici tu de aceasta, omule care proo-
roceºti de creºtinii Mei cã sunt sectã? Caiafa îi învãþa pe iudei
sã-i numeascã sectã a Mea pe cei sfinþi. Aºa ºi tu faci, ºi bine
faci cã spui aºa, dar faci rãu cã nu înveþi pe oameni ce este
acest cuvânt: „sectã“; faci rãu cã nu-i înveþi ce este cuvântul
„bisericã“, fiindcã tu ºtii ce este, dar îi înveþi altfel pe cei ce
se închinã þie ºi nu Mie, cãci dacã i-ai învãþa ca Mine, aºa
cum ºtii tu cã este învãþãtura Mea, ei Mi-ar sluji Mie ºi nu þie,
iar Eu aº locui cu oamenii. 

Unde sã se mai ducã omul la bisericã? Unde mai este
biserica? Unde mai sunt preoþi de ai Mei? O, nu mai e nimic!
Toate sfârºitu-s-au! O, ce ai fãcut tu din cuvântul „bisericã“
ºi din lucrul de bisericã?! Ai fãcut negoþul tãu, nu pe al Meu,
ºi i-ai pus numele tãu de prooroc mincinos la cel ce nu are ni-
mic legat cu biserica Mea ºi cu lucrul ei, cãci proorocul min-
cinos despre care scrie Scriptura nu este cel din afara lucrului
Meu, ci este cel ce lucreazã în numele Meu, în biserica Mea,
în staulul Meu, dar lucreazã pentru el, nu pentru Mine; pentru
slava lui, nu pentru a Mea, aºa precum tu lucrezi, cã scris
este: «Cel ce grãieºte de la sine, acela îºi cautã slava lui, dar
cel ce cautã slava lui Dumnezeu, întru acela nu este nedrep-
tate ºi minciunã, ci este Dumnezeu cu adevãrul Lui». Mai pu-
þin vor fi judecaþi cei numiþi de tine prooroci mincinoºi ca sã
te ascunzi tu mai bine sub numele Meu, mai puþin, cã aceia
nu ºtiu ce înseamnã cuvântul „bisericã“, ºi Eu, Domnul, în
bisericã. Scris este: «De n-ar ºti, n-ar avea pãcat». Dar tu ºtii,
ºi crezi cã te poþi ascunde în vreun loc tainic, unde sã nu te
vãd Eu. O, ochiul ºi cuvântul Meu despicã omul ºi îl vãdeºte
afarã, ºi aºa fac Eu acum cu tine, cãci toate sfârºitu-s-au!
Sfârºitu-s-a ºi minciuna ta, cãci tu eºti minciuna aceasta, ºi nu
eºti slujitorul Meu precum te numeºti ºi te arãþi, ºi eºti rãpitor
de suflete, care se închinã þie, nu Mie. Nu te-ai fãcut pãstor
pentru Mine, ci te-ai fãcut pentru tine ca sã te îmbraci ºi sã te
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hrãneºti cu lâna ºi cu laptele oilor Mele cele slabe, cãci pe
cele grase ºi sãnãtoase le pui nume de sectã ca sã scapi, zici
tu, de urmãrirea Mea cea cu dreptate prin sfinþii cei care fac
voia Mea ºi nu a ta, dar te minþi pe tine însuþi, cã scris este:
«Cei care n-au fost scriºi de la întemeierea lumii în Cartea
Vieþii Mielului, aceia sunt cei ce se închinã proorocului min-
cinos, cel cu capetele ascunse ca sã nu vinã la luminã, fiindcã
lumina le vãdeºte pe toate cele ascunse». 

Acum ºapte ani am ridicat steagul Meu cel ceresc, pe
care este scris numele Meu ºi numele cetãþii lui Dumnezeu, al
Noului Ierusalim care se coboarã din cer, de la Dumnezeu,
cãci Eu lucrez tainic din veac ºi pânã în veac. Tu te-ai sculat
ºi ai numit minciunã lucrarea Mea ºi steagul Meu cel de biru-
inþã împotriva ta. Te-ai speriat ºi ai cãutat ascunzãtoare de la
faþa Mea, ºi cauþi ºi azi tot aºa; cauþi numind minciunã ºi ere-
zie lucrarea Mea de biruinþã, lucrare din fii vii cu viaþa lor
întru Mine. Tu te-ai speriat ºi te-ai ascuns de lucrarea Mea de
biruinþã a întunericului veacului acesta. Te-ai ascuns de Mine,
pentru cã tu nu ai viaþã pe potriva venirii Mele, ºi eºti fricos
ºi te temi de venirea Stãpânului, ºi ai voi sã întârzii pe Stãpâ-
nul Care vine. Dar prin minciunã nu ai putut nimic, ºi nu poþi
nici acum. 

Acum ºapte ani am înfipt crucea Mea de biruinþã în
mijlocul tãu. Crucea Mea de biruinþã este poporul cuvântului
Meu, cu care Eu Mã aciuez de patruzeci de ani ºi mai bine ca
sã-l cresc ºi sã-l desãvârºesc ºi sã-l umplu de Duh Sfânt, aºa
precum am lucrat cu ucenicii Mei cei de acum douã mii de
ani, pânã ce i-am fãcut împãrþitori ai împãrãþiei cerurilor pes-
te pãmânt. Acum ºapte ani M-am scris cu nume nou peste
veacul omului ºi M-am numit cu numele Meu cel scris în
Scripturi pentru vremea aceasta, cãci scris este: «Numele Lui
este Cuvântul lui Dumnezeu». Amin. Sã nu socoteºti cã am
venit spre tine ca sã stric legea sau proorocii. N-am venit sã
stric, ci sã împlinesc, ºi de aceea îþi amintesc cã acum douã
mii de ani le-am spus aºa celor ce vor sã semene cu Mine în
slujire: «Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor,
încât sã vadã oamenii faptele voastre cele bune ºi sã urmeze
Tatãlui Cel din ceruri slãvindu-L». Iar cei ce nu au fapte pe
potriva vieþii Mele în om, aceia nu pot fi împãrþitori de învã-
þãturã cereascã, ºi, din contra, stricã legea ºi proorocii ca sã
piardã omul cãrarea, cãci în fiecare vreme omul a fost cãrare
pentru om. Tu eºti poarta cea largã, ºi oricine voieºte intrã la
tine ºi stã cu tine la masa ta, care zici cã este masa Mea. Dar
poarta Mea este strâmtã ºi calea Mea este îngustã, cãci ea
duce la viaþã, ºi puþini sunt cei care o aflã. De aceea am spus
Eu acum douã mii de ani la mulþimile flãmânde de viaþã:
«Feriþi-vã de proorocii mincinoºi, care vin la voi în haine de
oi, iar pe sub hainã sunt rãpitori. Voi dupã roadele lor îi pu-
teþi cunoaºte, cãci nu se culeg struguri din spini ºi nici smo-
chine din mãrãcini, fiindcã orice pom bun face roade bune,
iar pomul rãu face roade rele; iar orice pom care nu face roa-
dã bunã, se taie ºi se aruncã în foc. De aceea, dupã roadele
lor îi veþi cunoaºte». ªi iatã rodul tãu: turmã risipitã, turmã
amestecatã dupã cum ºi pãstorul, cãci pãstorul este proorocul
cel mincinos despre care Eu am spus: «Niciodatã nu v-am
cunoscut». 

Am strigat la om, peste tot am trimis cuvântul Meu de
strigare, cã dacã omul ar fi voit sã vegheze, nu s-ar fi smintit
întru Mine prin tine. Am strigat mereu la om, de ºapte ani
strig la om, dar acum strig la tine, strig din nou la tine dupã
douã mii de ani de la prima Mea propovãduire între oameni.
N-am cum sã-þi mai grãiesc altfel. Te-am strigat mereu sã te

apleci ºi sã auzi, ºi tu nu te-ai aplecat. Dar acum, apleacã-te,
cã te aplec Eu ca sã auzi! 

Au trecut ºapte ani de la pecetluirea Sfintei Sfintelor în
care Eu vin cu cele sfinte ºi cu sfinþii pentru cele sfinte, cãci
Sfintele se dau sfinþilor. Amin. ªapte ani sunt de când M-am
scris peste pãmânt cu numele Meu cel nou ºi al cetãþii lui
Dumnezeu, Noul Ierusalim, care se coboarã din cer, de la
Dumnezeu, cãci scris este: «Iatã, cortul lui Dumnezeu este
între oameni, ºi va sãlãºlui cu ei ºi vor fi ei poporul Lui, ºi În-
suºi Dumnezeu va fi cu ei». ªapte ani ai lovit de peste tot ca
sã faci hulã împotriva lucrului Meu, cã tu ai capete multe, ºi
pe ele, nume de hulã. Iar dupã ºapte ani þi-ai schimbat planul
ºi ai dat sã crezi în taina de nou Ierusalim, dupã cum scrie
despre ea în Scripturi. Pânã acum ai zis de peste tot cã în cer
este locul Noului Ierusalim, nu pe pãmânt, iar acum te-ai
ridicat cu putere pãmânteascã sã-þi zideºti turn cu turnuri,
cãci tu eºti cornul cel ce creºti dintre alte coarne; ºi peste jert-
fa de fiecare zi ai pus nelegiuirea, ºi adevãrul Meu l-ai arun-
cat la pãmânt, ºi ai izbutit, zici tu, iar peste turnul tãu cel cu
turnuri vrei sã scrii „Ierusalim nou“, cãci te-ai schimbat la
faþã, zici tu, ºi ai dat sã crezi în taina Mea de nou Ierusalim
pe pãmânt. Dar tu ai scrise pe capetele tale nume de hulã, ºi
sã te uiþi bine cã aceste scrisuri sunt ºi mãrturisesc împotriva
ta, ºi nu poþi tu sã pui înaintea Mea turnul cel lucrat cu pla-
nuri omeneºti care n-au nimic întru ele din cele sfinte, fiindcã
cele sfinte sunt cu sfinþii, iar tu eºti amestecat cu pãgânii ºi cu
pãgâniile lor, ºi nu se poate slujire ºi lui Dumnezeu ºi lui ma-
mona. O, dacã ai iubi Scripturile Mele, le-ai ºi crede, le-ai ºi
împlini, ºi le-ai adeveri peste mulþi. Dar tu ai cãrþile tale din
care bei ºi din care te adãpi cu slava ta deºartã, de M-ai fãcut
pe Mine, Domnul, sã-þi umblu sub hainã ºi sã spun supuºilor
tãi cã haina ta e mincinoasã ºi cã tu eºti mincinosul cel de sub
hainã, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea ca sã-l
facã pe om sã se culce ºi sã spunã cã ziua Domnului a ºi sosit,
a ºi trecut. 

Eu am aºteptat lepãdarea ta de credinþã, aºa cum scrie
cã va fi înaintea zilei Mele. ªi iatã, acum vin. Ieºi întru întâm-
pinarea Mea ºi ascultã-þi judecata, cã tu te-ai lepãdat de lege
ºi de prooroci ºi de credinþã. ªi acum, Eu vin; vin cu ziua Mea
cea mare ºi înfricoºatã, cãci ceea ce ai avut tu de fãcut, ai fã-
cut, ºi toate sfârºitu-s-au, ºi încep Eu. Încep din nou început
ºi îl numesc nou Ierusalim, dar lucrez Eu, nu tu; fac Eu, nu tu,
cãci Eu sunt Cel ce sunt, ºi Mã scol biruitor peste tine. Amin. 

Mã vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul
care s-a aºezat împotriva Mea de la început ºi pânã la venirea
Mea, din fiu în fiu, ºi nu se mai numeºte om, ºi se numeºte
proorocul cel mincinos, care stã împotriva lui Dumnezeu, ca
un fur. Toate cetãþile tale vor fi nimicite, cãci sunt lucrate de
tine, nu de Mine, iar lucrul tãu nu este curat, ºi piere prin el. 

ªi acum, vin, vin în þara cuvântului Meu, þara strãluci-
rii, aºa cum a vãzut-o demult proorocul Daniel ca s-o anunþe
cã va fi. Vin cu sfinþii, vin cu cerul, vin cu ucenicii. Vin, ºi am
venit. Amin, amin, amin. ªi sunt cuvânt în grãdina cuvântului
Meu, în þara venirii Mele, þara strãlucirilor, care strãluceºte
prin venirea Mea. Iatã sãrbãtoare de cuvânt, sãrbãtoare de
sfinþi în grãdina Mea de pe pãmânt, sãrbãtoare de biruinþã a
Mielului ºi a celor rãscumpãraþi prin Sângele Mielului. Am
venit sã lucrez cartea cea de judecatã peste proorocul cel min-
cinos, care înºealã cu blana oii oameni din toatã seminþia ºi
limba ºi poporul ºi neamul. Binecuvântatã sã fie cartea Mea
de azi în care scriu trei zile la rând, ºi binecuvântatã sã fie car-
tea care va ieºi din mijlocul celor ce zic cã-Mi slujesc Mie,

1176 Cuvântul lui Dumnezeu



cãci ca o sabie smulsã din mâna celui ucis va fi ea, ca sã tai
cu ea ocara de pe fiii cerului, care lucreazã poruncile Mele pe
pãmânt, ºi Eu smulgându-i sabia îl voi tãia pe el, cãci el din
sabia lui a trãit pe pãmânt, dupã cum este peste el cuvântul
Meu întru început, cã aºa i-am spus: «Cu sabia ta îþi vei ago-
nisi traiul».

Eu l-am pus pe om împãrat peste pãmânt, dar nu ºi
peste cer. Cerul este scaunul Meu de domnie, nu al omului,
iar biserica Mea de pe pãmânt, dacã e a Mea, trebuie sã fie cer
pe pãmânt, iar slujitorii ei sã nu fie împãraþi, ci sã fie slujitori
dacã vor sã fie. ªi iatã, Eu vin, ca stãpânul care se întoarce
sã-ºi cerceteze via, ºi vai celor ce s-au pus stãpâni peste via
Mea! Cine este cel ce s-a pus stãpân peste via Mea? Sã vinã
sã dea socotealã pentru cele lucrate! Sã vinã sã se socoteascã
cu Stãpânul viei! Amin. 

Sunt venit cu martori din cer, ca sã întocmesc cartea
judecãþii proorocului cel mincinos, ºi el va cãdea în sabia lui,
ºi voi ridica ocara de pe fiii vieþii, cãci ca ºi acum douã mii
de ani când apostolii Mei ºi toþi cei ce Mã urmau erau numiþi
sectã, tot aºa ºi azi, cei ce-Mi urmeazã Mie sunt numiþi sectã
de cei ce se vor împãraþi peste pãmânt ºi peste cer. Dar Eu
smulgându-le sabia îi voi birui prin ea, ºi voi ridica ocara de
pe fiii vieþii, fiii Noului Ierusalim, fiii lui Dumnezeu, fiii ce-
rului pe pãmânt între oameni. Amin, amin, amin. 

30 noiembrie/13 decembrie 1998

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa lui Dumnezeu 

Cartea a treia împotriva proorocului mincinos. Domnul prooro-
ceºte pustiirea Centrului Ecumenic de la Vulcana Bãi. Biserica este
plinã de capete trufaºe. Poporul cuvântului este poporul cel 

ortodox. 

RR idicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intre Împãratul sla-
vei! Împãrãþia Lui este împãrãþie veºnicã, ºi toa-

te stãpânirile Îl vor asculta pe El ºi Îi vor sluji Lui. Amin. 
Râu de foc iese din gura Mea, cãci «Judecãtorul S-a

aºezat ºi cãrþile au fost deschise, ºi altã carte a fost deschisã,
care este Cartea Vieþii; ºi morþii au fost judecaþi, fiecare dupã
faptele sale, ºi moartea ºi iadul au fost aruncate în râul de
foc, iar cine n-a fost gãsit scris în Cartea Vieþii, a fost aruncat
în iezerul cu foc», dupã cum este scris. 

Cartea cea cu ºapte peceþi stã în mâna Mielului, deschi-
sã. Cerul s-a dat în lãturi ca o carte, iar împãraþii pãmântului
ºi domnii ºi cãpeteniile, bogaþii ºi puternicii, robii ºi slobozii
s-au ascuns în peºteri ºi în stânci, se ascund de faþa Celui ce
ºade pe tron. Cartea Vieþii este de la întemeierea lumii ºi este
deschisã în mâna Mielului. Amin, amin, amin. 

Cuvântul lui Dumnezeu intrã pe porþile Sale ºi lucreazã
cartea judecãþii proorocului mincinos, trei zile la rând lucrea-
zã, iar a treia zi o sfârºesc de scris ºi o dau Tatãlui, ca s-o îm-
plineascã. Amin. 

Iatã, vin cu sfinþii. Aºa vin, ºi altfel nu vin. Am avut
trâmbiþã pe pãmânt în vremea din urmã ºi am sunat prin ea ºi
Mi-am fãcut un popor ºi l-am numit poporul cuvântului Meu,
iar aceastã lucrãturã a Mea a fost mereu sub cortul Meu de
biruinþã adãpostitã, cãci proorocul mincinos este fricos ºi stã
împotriva creºtinilor lui Dumnezeu ca sã fie el al Meu, ºi nu
creºtinii. Numai cã el cu Mine nu poate face casã, nu poate
face pace, fiindcã Eu, Domnul, sunt împotriva lui de ºapte mii
de ani ºi pânã la desfacerea cãrþilor judecãþii, ºi apoi a cãrþii
cu ºapte peceþi, ºi apoi trâmbiþele îngerilor ºi cel de al ºapte-
lea înger: Cuvântul lui Dumnezeu. 

Am avut trâmbiþã pe pãmânt în vremea din urmã ºi am
sunat din ea ºi Mi-am fãcut un popor, ºi este, iar trâmbiþa
Mi-am ridicat-o la cer între sfinþi, cãci balaurul cel cu ºapte
capete ºi cu zece coarne stãtea mereu înaintea ei, cãci din ea
ieºea, ca un fiu, cuvântul Meu, ca sã pãstoresc cu el. Balaurul
Mi-a prigonit trâmbiþa, dar Eu, Domnul, i-am dat ei aripi de
vultur, ºi ea a zburat de la faþa lui. El însã nu stã, ºi se aprinde
de mânie peste cei din seminþia ei, care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu þinând mãrturia Mea. Dar Eu sunt cortul sfinþilor,
ºi îi pãzesc de prigoana cea care vine dinspre proorocul cel
mincinos, aºa cum Tatãl M-a pãzit pe Mine ºi pe mama Mea
Fecioara când Eu eram prunc mic în mâna ei, ºi când balaurul
cel roºu, cu ºapte capete ºi cu zece coarne, voia sã vinã sã Mã
înghitã dupã ce M-am nãscut între oameni. 

Iatã, vin cu sfinþii. Aºa vin, ºi altfel nu vin. Vin cu
trâmbiþa Mea Verginica. Acum douãzeci de ani i-am dat aripi
de vultur, ºi ea a zburat la locul ei, a zburat la cer, ºi este cu
Mine în lucru peste pãmânt, cã este trâmbiþa Mea cea din care
am sunat înaintea venirii Mele a doua oarã pe pãmânt. Se face
pasul celui de al douãzecilea an de când ea lucreazã în cer
pentru poporul ei de ieri ºi de azi ºi de mâine, cã ea are platã
în cer un popor, poporul cuvântului Meu cel din urmã,
poporul prin care Eu, Domnul, împlinesc cea din urmã Scrip-
turã, venirea Mea cea de a doua din cer pe pãmânt. Amin.
Proorocul cel mincinos a prins de veste mereu de planul Meu,
ºi îl are ºi vrea el sã-l împlineascã. Îl are pentru cã el stãtea
mereu înaintea femeii care nãºtea din ea cuvântul Meu; stã-
tea pentru ca sã înghitã ca pe un prunc cuvântul cel nãscut
prin ea. 

O, proorocule mincinos, astãzi sfârºesc cuvântul Meu
cel pentru judecata faptelor tale cele împotriva Mea. Iatã ce ai
fãcut! Ai fost fur. Ai luat mereu trâmbiþa Mea ºi ai chinuit-o
prin întunecimile tale ca sã asculþi prin ea cuvântul Meu.
Scoalã-te ºi stai înaintea Mea ºi spune ce ai fãcut cu trâmbiþa
Mea. Dar Eu sunt Judecãtorul, ºi Eu spun ce ai fãcut cu ea.
Te-ai aprins de mânie împotriva ei. În anul 1955 Mi-am în-
ceput prin ea trâmbiþarea. Tu ai prins de veste ºi te-ai folosit
de locuri ascunse ºi de oameni cu dinþi de fiarã ºi Îmi smul-
geai trâmbiþa din coliba ei, cãci Caiafa ºi cu supuºii lui au fost
firul de legãturã ca sã înãbuºe viaþa cuvântului Meu, ca ºi pe
vremea prunciei Mele când preoþii ºi arhiereii cãutau viaþa
Mea ca s-o ia de la Mine, fiindcã se temeau de Mine. Cel ce
se teme de Mine, acela ºtie cã sunt Împãratul a toate, ºi de
aceea se teme. 

Tu ai rãpit cuvântul Meu ºi vrei sã-l împlineºti tu, dar
iatã ce este scris în Scripturi: «Sunt împotriva proorocilor
care furã cuvântul Meu unul de la altul; îi voi hrãni cu pelin
ºi le voi da sã bea apã cu fiere». O, nu poþi tu sã împlineºti
cuvântul Meu, cã e numele Meu pe el. De ce ai pus tu pe el
numele tãu? Cine þi l-a dat pe el? Cine þi l-a spus? Tu l-ai rãpit
de la trâmbiþa Mea ºi de la poporul Meu pe care-l urmãreai
peste tot ºi îi luai hrana din trãistuþã, îi luai pâinea cea de toate
zilele, îi luai cuvântul Meu cu care-l hrãneam pe cel din urmã
copil al Meu, pe cel din urmã popor al Domnului, poporul cel
dintâi între neamurile pãmântului, cãci «cel din urmã este cel
dintâi», iar cel mic este mare întru Mine, precum este scris în
Scripturi. Ai luat cuvântul Meu, cã eºti fur, ºi þi-ai adãugat pe-
deapsã, cã ai scos ºi ai adãugat la cuvântul Meu cel furat, ºi
ai pus apoi pe el numele tãu ºi al supuºilor tãi, care ºi ei se
ascund unul de altul, fiecare de frica celuilalt, fiindcã este cu
tine împãrãþia fricii, ºi de aceea tu eºti neliniºtit mereu, tu ºi
toþi supuºii tãi. Mai mare fricã decât tine nu are nimeni, ºi te
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temi de pieire, de pieirea cea de la Mine, cã tu ºtii puterea
Mea ºi te lupþi cu ea ca sã nu pieri prin ea. Ai luat cuvântul
Meu ºi vrei sã-l împlineºti ca un credincios. Dar nu, cã Eu te
vãdesc cã eºti fur de cele sfinte, ºi îþi dau de veste judecata
cea pentru fur, cã tu ai luat pacea de pe pãmânt, ºi Eu nu mai
am bisericã sfântã, nu mai am unde sã rostesc cuvântul
„Pace!“, cã unde grãieºti tu, Eu nu stau, fiindcã nu se poate
Dumnezeu ºi mamona laolaltã.

Patruzeci ºi cinci de ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu
cuvântul Meu ca sã-l furi ºi ca sã faci din el avutul tãu. În
zadar eºti viclean, cã râu de foc este cuvântul Meu, ºi în el vei
arde, cã te-ai jucat cu focul, cu cuvântul Meu cel slujit de în-
gerii luminii, nu de tine ºi de îngerii tãi, îngerii întunericului.
Iatã de ce eºti tu vinovat, tu ºi nu altul în locul tãu. Iatã de ce
eºti tu proorocul cel mincinos, care a furat cuvântul Meu, tu
ºi nu altul în locul tãu. Ce am Eu sã-l judec pe cel din afarã?
Tu ºi nu altul este vinovat, cã tu Mi-ai luat statul Meu din
bisericã, ºi pe Mine M-ai numit minciunã când am venit sã te
chem la pocãinþã, fiindcã în mijlocul poporului Meu pe care
tu Mi-l duºmãneºti cu cuvânt de ocarã, stã cuvântul Meu
judecãtor peste tine, cã eºti fur ºi Mi-ai rãpit via. 

Te voi pustii cum am pustiit acum douã mii de ani
Ierusalimul, cãci Ierusalimul nu mai este, iar ce este acolo nu
este Ierusalim, ci este mamona. Ce a fãcut mamona? S-a apu-
cat prin supuºii lui ºi a zidit din nou ca sã se strângã lume de
pe lume acolo unde M-a rãstignit pe Mine omul trufaº. O,
dacã M-au rãstignit, de ce se mai aude acolo slavã pentru nu-
mele Meu, acolo unde Eu am fost rãstignit de omul cel potriv-
nic Mie? Aceia Mã slãvesc pe Mine pentru bani, aºa precum
ºi tu ai fãcut, proorocule mincinos, care þi-ai înfipt cortul tãu
în þara strãlucirii, precum este scris despre tine: «El va înfige
corturile palatului sãu între mare ºi muntele cel sfânt ºi
strãlucit, ºi apoi va veni sfârºitul lui». Amin. Aºa ai fãcut. La
trei mile de locul grãdinii cuvântului Meu tu ai împlinit
aceastã Scripturã, ca sã foloseºti numele Meu pentru banii tãi.
Vai þie de cele ce ai fãcut în zilele cele de apoi! Te voi pustii
cum am pustiit acum douã mii de ani Ierusalimul; Ierusali-
mul, pe care omul lacom l-a zidit din nou, ca sã aibã prilej de
câºtigat bani, cã nu de dragul lui Dumnezeu l-a zidit iar.
Acolo se duce omul din toate pãrþile ºi îºi vede judecata ºi nu
ºtie cu ce se întoarce întru ale sale. Se întoarce cu judecata sa,
cãci omul a fost rãstignitorul lui Dumnezeu. Nu s-a întors
sfânt nimeni de acolo, nu s-a lãsat nimeni de pãcat dacã a fost
acolo, dar s-a fãlit cã a fost, ºi nu i-a folosit fostul lui acolo. 

Este scris în Scripturi de taina Noului Ierusalim. Tu
când ai vãzut cã Eu am venit din cer pe pãmânt ca s-o împli-
nesc, te-ai îngâmfat ºi te-ai trufit împotriva celor drepþi, în
care Eu Mã slãvesc peste pãmânt, ºi te-ai sculat sã faci tu ceea
ce fac Eu. Ai dat sã uiþi cã Noul Ierusalim este nume sfânt,
este taina Mea cea din zilele de apoi, ºi este pentru sfinþi, nu
pentru desfrânaþi. Noul Ierusalim nu este loc de întâlnire a pã-
cãtoºilor ºi a desfrânaþilor, nu este loc de mâncat ºi de bãut ºi
de jucat, aºa cum þi-ai fãcut tu turnuri din piatrã ºi te-ai aºezat
mare pe ele ºi ai scris pe ele „Ierusalim nou“ ºi ai scris, zici
tu, „Centrul lumii credincioase“, „Centrul ecumenic“ ai
scris. Mi-ai vândut pe bani murdari locuri scumpe Mie, locuri
din þara Mea de întoarcere, ºi ai pus pe ele rodul îngâmfãrii
tale ca sã te rãzboieºti cu Dumnezeu ºi sã-L biruieºti de partea
ta, dar tu eºti pãcãtos, ºi Eu nu te ascult ºi nu te primesc. 

Te-am strigat din vreme ºi am aºteptat sã-þi vii în fire ºi
sã crezi cã Eu vin cu prãpãd peste cei ce Mi-au stricat legea
ºi sãrbãtorile ºi vremea întinându-Mi biserica. Tu însã nu

te-ai aplecat, fiindcã ai asupra ta cele furate de la Mine ºi eºti
fricos. Dar Eu sunt Dumnezeu drept, ºi tu eºti fur ºi Mi-ai
rãpit via ºi stai stãpân pe ea. Te voi pustii cum am pustiit
Ierusalimul care M-a rãstignit acum douã mii de ani. Te-am
aºteptat sã-þi înfigi corturile palatului tãu în þara strãlucirii, ca
sã te nimicesc apoi. 

Pãmântul tot e plin de capetele tale ºi de puii tãi, dar tu
eºti om, ºi Eu sunt Dumnezeu. Nimeni nu poate scrie numele
Noului Ierusalim; numai Eu îl scriu, ºi îl dau celor ce rabdã
pânã la venirea Mea, cã scris este: «Biruitorului îi voi da din
mana cea ascunsã ºi îi voi da lui o pietricicã albã, ºi pe pie-
tricicã, un nume nou pe care nimeni nu-l ºtie, fãrã numai pri-
mitorul. ªi voi scrie pe el numele Meu ºi numele cetãþii lui
Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se coboarã din cer, ºi
numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu». ªi am zis:
«Cine are urechi, sã audã ceea ce Duhul grãieºte biserici-
lor». Dar tu, proorocule mincinos, n-ai vrut sã auzi, cãci au-
zind ai zis cã nu auzi. Dar azi, þie îþi zic: numai Eu scriu nu-
mele Noului Ierusalim ºi nimeni nu-l ºtie fãrã numai primi-
torul. Amin, amin, amin. Iar tu eºti fur, ºi ai furat cuvântul
Meu, ºi Eu stau împotriva proorocilor care furã cuvântul Meu
unul de la altul. Locul pe care zici tu cã vrei sã scrii „Ierusa-
lim nou“, este locul lui mamona, nu al lui Dumnezeu; este
babilon, nu este loc sfânt. Îl voi pustii ca pe Sodoma ºi
Gomora, cã e locul desfrânãrii a tot pãmântul, locul în care
antichrist ºi puii lui ºi-a fãcut, zice el, acoperiº de vreme rea,
babilon ºi sodomã. Dar Eu, Domnul, M-am fãcut carte de ju-
decatã ºi am scris în ea trei zile la rând ca sã biruiesc cu fur-
tunã ºi cu asprime capetele mincinoase ale proorocului cel
mincinos ºi sã-i dãrâm statul ºi acoperiºul. 

Cea care îºi zice biserica ortodoxã, aceea este cu care
Eu grãiesc, cãci ce am Eu sã-l judec pe cel din afarã? Ea este
mincinoasã, nu este ortodoxã, iar în ea stã mare proorocul cel
mincinos, care Mi-a nimicit statul Meu în om, cã omul se uitã
la slujitorul bisericii ºi face ca el, nu ca Mine, iar el este min-
cinos, cã nu-Mi slujeºte Mie, ci lui. Cel ce-Mi slujeºte Mie
este blând ºi smerit cu inima ºi Îmi aduce rod ºi se face îm-
pãrãþie a Mea, nou Ierusalim se face prin har. 

Mã voi feri sã stric totul, cãci este o rãmãºiþã prin har,
aºa cum a fost acum douã mii de ani dintre iudei. Mã voi
grãbi sã trezesc duhul în cei ce aºteaptã izbãvirea, cãci proo-
rocul mincinos Mi-a oropsit pe sfinþi vreme de ºapte mii de
ani. El mãnâncã din pomul morþii ºi este desfrânat de ºapte
mii de ani. Mulþi vor da sã se apropie pentru pocãinþã, dar
toate sfârºitu-s-au, fiindcã Eu am grãit la timp, ºi toþi Mi-au
rãstignit cuvântul; cuvântul celui de al ºaptelea înger, cuvânt
care a fãcut tãcere în cer, cã scris este: «Când Mielul a des-
chis pecetea a ºaptea, s-a fãcut tãcere în cer; ºi s-au aºezat
ºapte îngeri sã trâmbiþeze; ºi când a trâmbiþat al ºaptelea
înger, s-au pornit în cer glasuri puternice: „Împãrãþia lumii
este a Domnului Iisus Hristos, Împãrat în veac!“. Amin».

Iatã ce este biserica ortodoxã, cea care poartã numele
Meu cel adevãrat, cea care Mã are adevãrat prin sfinþi ºi prin
pãrinþi. Ea s-a desfrânat ºi a cãlcat cu desfrânare peste preda-
niile de la pãrinþii ei cei sfinþi, ºi apoi s-a lepãdat de Mine, cã
în ea ºi-a lucrat în toatã vremea ei lucrarea sa proorocul cel
mincinos, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea îm-
brãcat în haina Mea ºi înarmat cu arma Mea. 

O, tu, cea care îþi zici bisericã, bisericã ortodoxã! Eºti
plinã de capete trufaºe, care mânuie armele Mele pentru bani.
Eºti fãcutã din oameni mincinoºi, ºi nu mai eºti, cã omul
mincinos a scris peste tine nume nou ºi te-a aºezat la aceeaºi
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masã cu pãgânii ºi cu desfrânaþii ºi cu fãrãdelegea a tot pã-
mântul. Eºti plinã de tinã ºi nu mai are cine te pãstori, cãci ca-
petele tale sunt oamenii proorocului mincinos, nu sunt de par-
tea Mea. Am scos din mijlocul tãu pe cei curaþi Mie ºi i-am
deosebit la dreapta Mea ºi i-am acoperit în mantia Mea, ca sã
am rãmãºiþã prin har. Tu te-ai vândut pe bani proorocului
mincinos ºi stai supusã lui, cã el e viclean ºi mulþi se închinã
lui. Am lucrat în mijlocul tãu în toatã vremea, ca sã nu rãmân
fãrã de bisericã curatã. În tine a fost mereu rãzboi ºi sânge, cã
omul trufaº a stat peste tine în numele Meu ºi þi-a înjosit nu-
mele tãu cel adevãrat ºi a ucis pe cel drept din tine ca sã ia el
numele Meu, nume de Hristos în bisericã. Dar el este hristos
mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu de ºapte mii
de ani. Slujitorii tãi cei mincinoºi, numindu-i pãcãtoºi ºi rãi
pe cei drepþi, i-au dat mereu la închisoare ca sã-i piarã prin
mâna omului pãcãtos. Aºa a fãcut ºi cu trâmbiþa Mea în toatã
vremea lucrãrii Mele prin ea. 

O, slujitorule mincinos, cum de n-ai putut tu sã-i odih-
neºti în tine pe cei drepþi, pe cei ce-Mi slujeau Mie ºi nu þie?
Minciuna se sfârºeºte, dar omul drept rãmâne ºi câºtigã de la
Mine dreptate împotriva ta. Cum de n-ai iubit tu calea drep-
tãþii ºi ai luat calea minciunii sub care stau ascunºi pãcãtoºii?!
Acum te-a prins frica, ºi ca furul dai sã împlineºti tu Scrip-
turile cele de veac nou peste pãmânt. Dar în veacul cel nou va
fi cer nou ºi pãmânt nou în care va locui dreptatea. Pe unde
vrei tu sã intri în cele noi? Nu poþi sãri peste poartã. Eu sunt
poarta, dar sunt în poarta dreptãþii, ºi ea este pentru cei drepþi.
O, nu poþi tu sã împlineºti nimic bun, cã tu Mi-ai tras de pe
temelie biserica ºi Mi-ai culcat la pãmânt gardul viei Mele.
Nu poþi decât sã strici, cã tu slujeºti minciuna. 

Am în faþã trâmbiþa Mea din care am sunat pe pãmânt
în zilele cele de apoi. O, cât de oropsitã a fost ea pentru nu-
mele Meu, de cãtre proorocul mincinos! Câtã jale s-a suit la
Mine pentru chinurile ei prin mâna omului mincinos care ºi
azi huleºte lucrarea Mea cea din zilele de apoi, cãci omul
mincinos are capete multe, ºi pe ele, nume de hulã. 

O, durerea Mã frânge, dar Scripturile grãbesc prin cu-
vântul lor împlinirile lor. Toate sfârºitu-s-au! Cartea cea cu
ºapte peceþi stã deschisã în mâna Mielului. Cerul s-a dat în
lãturi ca o carte, ca un sul, iar împãraþii pãmântului ºi domnii
ºi cãpeteniile ºi bogaþii ºi puternicii ºi robii ºi slobozii s-au
ascuns în peºteri ºi în stânci, ca sã nu audã mânia lui Dumne-
zeu. Iatã, vin ca un fur ºi vin la fur ºi îl iau pe neaºteptate, cãci
cel ce nu aºteaptã aºa este luat. 

O, proorocule mincinos cel cu multe capete ºi cu steme
pe ele, iatã ce ai fãcut! Ai rãpit pânã ºi cuvântul Meu cel sfânt
ca sã-l culci sub picioarele tale. Ai cãlcat în picioare pe cei
drepþi, pe cei sfinþi, ºi ai pus peste tine numele Meu, zici tu.
Îþi dau de veste judecata cea pentru fur. 

Tu ai luat pacea de pe pãmânt, cã unde grãieºti tu, Eu
nu vin sã dãruiesc pace, ºi Eu nu mai am biserica sfântã ca sã
pot veni în ea. 

Tu Mi-ai dãrâmat legea ºi sãrbãtorile ºi vremea. 
Tu te-ai pus în locul Meu peste tot pe unde trebuia sã

fiu Eu ºi nu tu. Eu n-am luat niciodatã locul unde trebuia sã
fii tu, dar tu l-ai luat mereu pe al Meu, ca sã stai tu pe scaunul
lui Dumnezeu ºi ca sã biruieºti omul, supunându-i sufletul ºi
cugetul ca sã-þi fie supus þie nu Mie. Dar omul era lucrãtura
Mea, nu a ta. 

Tu te-ai crezut mai înþelept ca Dumnezeu ºi n-ai luat de
la Mine înþelepciune, ºi înþelepciunea ta e din pãmânt. 

Tu te-ai trufit pânã la scaunul Meu ºi þi-ai zis: «Sunt un
dumnezeu», cãci ai luat locul ºi statul Meu. 

Tu Mi-ai ucis sfinþii ca sã fii tu al Meu. Nu i-ai ucis tu,
dar i-ai dat cãlãilor prin minciuna ta, prin viclenia ta, cã tu ai
multe capete, ºi ele se întind pânã în cele mai întunecate, ca
sã nu ºtie nimeni cã tu eºti cel ce ucide. 

Tu prin negoþul tãu ai cumpãrat suflete mici ºi le-ai
fãcut unelte þie, ca sã nu pierzi din tainele Mele pe care Eu le
împãrtãºeam celor ce umblau cu Mine. Patruzeci ºi cinci de
ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu cel prin lu-
crarea Mea de nou Ierusalim în bisericã, ca sã-l furi ºi sã faci
din el avutul tãu. Dar cuvântul Meu este râu de foc, ºi el te va
arde, cã te-ai jucat cu focul. 

Tu þi-ai înfipt corturile tale între mare ºi muntele cel
sfânt ºi strãlucit, la trei mile de grãdina cuvântului Meu. Te-ai
îngâmfat ºi te-ai trufit împotriva celor drepþi prin care Eu Îmi
împlinesc Scripturile cele de apoi, ºi te-ai sculat sã faci ºi tu
ce fac Eu, dar Noul Ierusalim este nume sfânt. Iatã de ce eºti
tu vinovat; tu ºi nu altul în locul tãu. Iatã de ce eºti tu proo-
rocul cel mincinos, care a furat cuvântul Meu; tu ºi nu altul în
locul tãu. 

Mi-ai îndurerat sfinþii pe pãmânt ºi în cer, sfinþii Celui
Preaînalt, cã scris este: «Va grãi cuvinte de hulã ºi de defãi-
mare împotriva Celui Preaînalt ºi va asupri pe sfinþii Celui
Preaînalt ºi îºi va pune în gând sã schimbe sãrbãtorile ºi
legea». Iatã de ce eºti tu vinovat; tu ºi nu altul în locul tãu. Nu
mai au sfinþii sãrbãtori pe pãmânt. Nu mai au sãrbãtorile
sfinþi. Inima ta s-a trufit ºi a zis: „Sunt dumnezeu ºi stau în
inima mãrilor“. ªi iatã, scot sabia Mea împotriva înþelepciu-
nii tale ºi nu vei mai zice: „Sunt dumnezeu“. Foc va izbucni
din tine ºi te va mistui ºi te va vãdi, ºi se va auzi glasul celor
uciºi de tine pentru mãrturia Mea, cãci ei vor învia, ºi va fi
aceasta spre judecata ta, ºi ziua Mea va arde ca un cuptor. 

Tu ai pângãrit toate altarele de biserici. Peste tot ai fã-
cut acest prãpãd, ºi îl faci ºi azi. 

Tu ai voit sã pângãreºti pânã ºi altarul Sfintei Sfintelor
Mele, cu care Eu, Domnul, M-am aºezat în România. Acesta
este cel mai mare pãcat al tãu. Ai voit chiar sã nimiceºti
aceastã grãdinã, ai voit prin mulþi de ai tãi, ºi prin multe is-
coade ai lucrat, cã îþi este teamã de glasul Meu cel din grã-
dinã. Iscoadele tale veneau blând, dar ºarpe blând nu este, ºi
Eu am stat mereu cuvânt peste cei din grãdinã ºi i-am vestit
la vreme de lucrul tãu cel ascuns. 

O, Mi-ai nimicit iubirea ºi credinþa ºi puterea arhiereu-
lui Meu Irineu, cel prin care Eu, Domnul, am putut sã Mã
aºez temelie sfântã de nou Ierusalim peste România, cãci Eu
o iubesc, iar tu, nu. Ai dat în el cu ce ai voit, cu ce ai putut.
L-ai umplut de zbucium, dar ºi de rãbdare, cãci Eu sunt în
preajma lui cu putere. Ai voit sã-l faci asemeni þie, nepãsãtor
de viaþa omului, dar el suspinã ca ºi Mine pentru pãcatele de
pe pãmânt ºi aºteaptã izbãvirea omului. 

Tu eºti nepãsãtor ºi stai în pãcatul nepãsãrii, iar acest
pãcat este diavol. Tu eºti fãrã de ruºine prin pãcatul nepãsãrii.
Pãcãtuieºti ascuns ºi pe faþã ºi nu te ruºinezi ºi nu mai þii
seamã cã dupã roadele tale te cunoºti cã eºti proorocul cel
mincinos în lucrare de bisericã. Pãcatul nepãsãrii te-a orbit, ºi
te-ai amestecat cu fãrãdelegea a tot pãmântul. Cu babilonul ai
fãcut frãþie, dar cu cei drepþi ai spus rãzboi. ªi pentru cã ai
suflat de peste tot în fãclia Mea cea de foc, ºi pentru cã ai
umilit pe arhiereul Meu prin care M-am aºezat piatrã sfântã
în mijlocul tãu ca sã te izbãvesc ºi pe tine de pierzare, ºi
pentru cã tu te-ai astupat sã nu auzi, te voi pustii cum am
pustiit acum douã mii de ani Ierusalimul, iar drepþii Mei din
tine vor sta în foc ºi nu vor arde, ca tinerii cei sfinþi în cup-
torul babilonienilor. 
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Ai zis în sinea ta cã l-ai învins pe arhiereul Meu, dar nu
l-ai învins, aºa cum nu M-au învins pe Mine cei ce M-au rãs-
tignit în Ierusalim, cã Eu am înviat, ºi el va învia. Amin,
amin, amin. Vei plânge cu neastâmpãr de suflet pentru toate
faptele tale, cã vei vedea cumpãna lui Zorobabel în mâna lui,
ºi Eu voi zidi nou Ierusalim în mulþi din cei ce iubesc legile
Mele, cã scris-a proorocul Daniel pentru zilele de apoi:
«Mulþi vor fi curãþiþi ºi albiþi ºi lãmuriþi, iar cei nelegiuiþi se
vor purta ca cei nelegiuiþi, ºi nici unul din cei fãrã de lege nu
va pricepe, ci numai cei înþelepþi vor înþelege». ªi iarãºi scris
este pentru zilele de apoi: «Cine este sfânt, sã se sfinþeascã
încã, iar cine este spurcat, sã se spurce încã, fiindcã toate
sfârºitu-s-au». 

Dacã îþi vei înmulþi pãcatul nepãsãrii ºi al îngâmfãrii ºi
al necredinþei ºi al hulei ºi al minciunii, sã nu te miri, cãci
cine este întinat, se întineazã încã. Dacã îþi vei sãpa încã groa-
pa cu banii tãi, dacã îþi vei aþâþa focul mâniei Mele care este
pentru cei mincinoºi, dacã îþi vei spori încã negoþul tãu cel
pentru pierzarea ta, sã nu te miri, cãci banul ºi blestemul lui
stau asupra ta. Dacã-þi vei rosti încã numele de Dumnezeu ºi
de bisericã a lui Dumnezeu cu tine în fruntea ei, dacã vei
fãptui încã pe faþã lucrare de bisericã a lui Hristos, sã nu te
miri, cãci hristosul cel mincinos este peste cei mincinoºi care
nu meritã decât hristoºi mincinoºi în slujba lor, cãci þi se
închinã þie ºi nu Mie, ºi toatã stãpânirea o dau fiarei, precum
este scris despre aceºtia. 

Dacã vei crede cã eºti încã, sã nu te miri, pentru cã Eu
lucrez tainic, fiindcã sunt taina cea ascunsã în veacurile tale
ºi lucrez lucrarea cereascã pe care o am de la Tatãl, pânã când
cele ce nu se vãd vin odatã cu Mine spre vedere, odatã cu
sosirea Mea trup pe pãmânt. Iar cele ce nu se vãd nu sunt lu-
crate de mânã omeneascã, dar sunt, ºi nu sunt încã pe pãmânt
vãzute. Scris este pentru cei drepþi: «Aºteptãm cer nou ºi
pãmânt nou» ºi «Din cer se va coborî Noul Ierusalim pe pã-
mânt sfânt». 

Tu nu vei pieri în veci, dar te vei tângui în veci, cã Eu
îþi voi arãta ce ai lucrat ºi ce ai stricat ºi ce ai lovit ºi ce ai
minþit ºi ce ai iubit. Ai lucrat sã strici pe om ºi pe creºtin ºi ai
lovit în lucrãrile Mele minþind împotriva lor, cã tu ai iubit
slava cea deºartã, care vine de la om. Iatã de ce eºti tu vino-
vat; tu ºi nu altul în locul tãu. Dar cea mai mare vinã a ta,
proorocule mincinos de peste tot, este vina cã þi-ai mutat, zici
tu, puterea ºi toiagul în România, þara Mea cea plinã de daruri
pentru ca sã vin în ea cuvânt de strigare ºi cuvânt de judecatã,
cã tu ai fost fur ºi ai pus mâna pe cuvântul Meu din ea, ºi apoi
ai pus mâna pe ea ca sã-þi înfigi corturile palatului tãu în ea,
între mare ºi muntele Meu cel sfânt ºi strãlucit. Ai pornit rãz-
boi cu cei din seminþia Mea, cu poporul trâmbiþei Mele, po-
porul care pãzeºte poruncile lui Dumnezeu ºi þine mãrturia
Mea. În anul 1955 Mi-am început lucrarea de trâmbiþare prin
trâmbiþa Mea Verginica, trâmbiþa a ºasea din cele ºapte, iar
Eu sunt trâmbiþa a ºaptea. De atunci ºi pânã azi ai stat furiºat
în calea poporului Meu prin servii tãi, prin puii tãi, prin câinii
tãi, prin cumpãraþii tãi, ca sã-Mi nimiceºti trâmbiþa ºi sã-Mi
risipeºti poporul cel ce þinea mãrturia Mea, cãci Caiafa ºi su-
puºii lui au fost firul de legãturã între cei drepþi ºi cei de o
lucrare cu tine, lucrarea lui antichrist. 

Eºti încã în rãzboi cu cei ce þin mãrturia Mea, dar Eu
îþi voi smulge sabia ºi îþi voi tãia drumul ºi puterea, fiindcã
poporul cuvântului Meu este ortodox, este din tine luat ºi este
sabia Mea cu care lucrez ºi curãþ ºi tai din calea venirii Mele
uscãciunile ºi minciuna ºi pe toþi slujitorii ei, ca sã am drum
curat pentru venire. 

Cãlãul creºtinilor Mei, pe care tu îl hrãneai cu cuvinte
vândute, credea ce-i spuneai tu. Venea omul sã-ºi spove-
deascã pãcatele ºi faptele, ºi te duceai cu ele la cãlãu ºi vin-
deai pe cei drepþi, ca sã nu se ridice nimeni mare întru Mine,
ca sã nu þi se dezvãluie urâciunile tale, fiindcã cel drept iubeº-
te dreptatea. Tu iubeºti desfrânarea ºi atragi suflete uºoare la
pãcat, cã eºti nepãsãtor de Dumnezeu. Aºa ai pângãrit altarele
cele de la pãrinþi, cãci te-ai desfrânat ca fiii lui Eli, ºi aºa faci
ºi azi. 

Te înveleºti cu înþelepciunea ta ºi cu rangul pe care l-ai
luat ca sã stai slujitor al bisericii, dar înþelepciunea ta nu sea-
mãnã cu a Mea, fiindcã tu îþi eºti þie dumnezeu, ºi despre
dreptatea Mea nu grãieºti nimãnui. Despre plata pãcatelor nu
pomeneºti nimãnui, cãci tu pãcãtuieºti. Vina ta nu este cine
s-o aducã la luminã ca sã fii osândit prin ea, fiindcã tu grã-
ieºti îndelung de ochii lumii, ºi stai pe scaun de neclintit ºi te
acoperi cu haina Mea, dar iatã, vin Eu ºi îþi dezvelesc trupul
ºi fapta, cã a venit vremea Mea ºi se sfârºeºte vremea ta. Nu
poþi tu sã împlineºti cuvântul Meu cel de nou Ierusalim, pen-
tru cã îl împlinesc Eu, iar ceea ce faci tu este al tãu, nu este al
Meu, ºi vei pieri prin lucrarea ta. 

O, proorocule mincinos, astãzi sfârºesc cuvântul cel
pentru judecata faptelor tale cele împotriva Mea. Iatã ce ai fã-
cut: ai fost fur. Scoalã-te, ºi stai înaintea Mea, cã Eu sunt Ju-
decãtorul pentru cele ce ai fãcut. Râu de foc iese din gura
Mea, cuvânt de judecatã pentru orice faptã. M-am fãcut carte
de judecatã pentru tine ºi am scris în ea trei zile la rând. Ai
lucrat sub aceeaºi viþã cu Mine ca sã-Mi tragi de pe temelie
biserica, biserica ortodoxã, cãci scris este: «Va da sã înºele
pânã ºi pe cei aleºi, pe sfinþii din bisericã», fiindcã nu tot cel
ce vine în bisericã înseamnã bisericã. Biserica este din creº-
tini alcãtuitã, iar lângã ea a lucrat mereu diavolul ca s-o dãrâ-
me de pe temelie ºi sã se fãleascã împotriva lui Dumnezeu. 

Au trecut ºapte ani de har, ºapte ani de când Eu, Dom-
nul, M-am sculat biruitor ºi am ridicat steagul Meu de biruin-
þã, steagul Meu cel ceresc, pe care am scris Noul Ierusalim,
numele cetãþii lui Dumnezeu ºi numele Meu cel nou: Cuvân-
tul lui Dumnezeu, nume pe care nu-l ºtie decât primitorul,
precum este scris, cãci Mi-am fãcut loc curat pe pãmânt, ca
sã aibã cerul cale de venire pe pãmânt ºi sã-ºi rãscumpere aº-
ternutul cel pierdut prin omul cel cãzut din pãmântul Edenu-
lui, din pãmântul cerului. La început am fãcut din lutul aces-
tei grãdini om, ºi M-am odihnit în el. La sfârºit M-am uitat
spre început ºi am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al în-
ceputului pãmântului ºi al omului de pe el. Iatã-Mã cuvânt
peste pãmânt din mijlocul pãmântului, din vârful pãmântului,
muntele cel înalt pe care stã Dumnezeu Cuvântul.

Mã vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul. Omul
s-a aºezat împotriva Mea de la început ºi pânã la venirea Mea
de azi. Omul care stã împotriva Mea se numeºte diavol, nu se
mai numeºte om, ºi se numeºte proorocul cel mincinos, care
stã împotriva lui Dumnezeu. 

Eu sunt Cuvântul Cel de dupã ºapte ani de la zidirea
grãdinii de nou Ierusalim, care se cheamã Sfânta Sfintelor
Domnului în România, locul în care Eu intru ca Arhiereu al
Tatãlui dupã douã mii de ani de la prima Mea venire. 

Toate sfârºitu-s-au! Mã întorc spre începutul cel dintâi
ºi încep de unde am rãmas, din locul începutului pãmântului,
de unde Eu am luat pãmânt cu mâna ºi l-am fãcut pe om ca
sã-l pun împãrat peste pãmânt, dar nu ºi peste cer. Mã întorc
ºi lucrez ca la început. Cuvânt am lucrat la început, ºi le-am
fãcut pe cele ce sunt. Iar acum tot cuvânt lucrez, ca sã le stric
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pe cele ce sunt, cãci omul se vrea stãpân peste pãmânt ºi peste
cer, dar Eu am deschis procesul neamurilor, ºi cuvântul Meu
este judecãtorul. Râu de foc este cuvântul Meu. Toate sfâr-
ºitu-s-au! Amin, amin, amin. 

Iar voi, strãjerii Mei din grãdinã, luaþi aceastã carte ºi
ridicaþi-o deasupra capetelor voastre, cãci voi sunteþi unºii
Mei pentru Scripturile cele de apoi. Coborâþi-o apoi pe jert-
felnicul cel de foc ºi pecetluiþi-o cu Duhul Meu Cel Sfânt, pe
Care vi-L trimit vouã din ceruri. Luaþi-o ºi trimiteþi-o de aici
ºi pânã la toate marginile la toþi capii pãmântului ºi la cei în-
gâmfaþi. Toþi pãstorii de suflete ºi de trupuri sã se aplece,
cã-i aplec Eu sã audã cartea judecãþii proorocului cel minci-
nos. Toate sfârºitu-s-au! Sfârºitu-s-a ºi minciuna lui, cãci
i-am dezvelit-o ºi am pus-o înaintea lui. Amin, amin, amin.

La începutul ºi la sfârºitul cãrþii acestea, zic: Pace
vouã! Pace vouã! Pace vouã! Eu sunt Cel ce sunt, fiilor. Pace
zic celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcã pe
ele, rãzboi le zic! Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 1998

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Ucenicii cuvântului întãresc lucrarea Duhului Sfânt pentru biruinþa
sfinþilor. Învãþãtura Domnului este sarea pãmântului. Domnul naºte 

din nou lumea prin biserica Lui de nou Ierusalim. 

EE zi de sãrbãtoare în cer. E sãrbãtoare ºi pe pãmânt
pentru cei ce sunt biserica Mea pe pãmânt.

Amin. Eu vin din cer pe pãmânt în grãdina cuvântului Meu ºi
vin cu sãrbãtoare arhiereascã. Rugãciunile sfinþilor sunt ca o
tãmâie binemirositoare pentru cer. Ierarhul Nicolae se roagã
pentru biserica Mea de pe pãmânt ca s-o întãresc cu putere ºi
ca sã biruiascã ea pentru sfinþi. 

O, e micã de tot biserica Mea de pe pãmânt, cãci calea
ei e strâmtã ºi duce spre viaþã ºi puþini sunt cei ce o aflã. O, e
lung drumul de la cer la pãmânt pentru omul cel necredincios,
pentru cel ce gândeºte ºi trãieºte pãmânteºte pe pãmânt. Dar
iatã cum vin Eu de uºor! Vin ca fulgerul, vin numaidecât când
vin, fiindcã este cu putinþã la Dumnezeu ºi este cu putinþã la
cei credincioºi, la cei învãþaþi cu tainele Mele cele cereºti în-
tre ei, fiindcã Eu aºa am spus: «Sunt cu ai Mei pânã la capã-
tul veacurilor». Amin. 

Dacã omul ar cerceta cuvintele Mele pe care le-am
grãit pentru bisericã acum douã mii de ani, ar înþelege ºi omul
necredincios, ºi apoi ar crede, dar nepãsarea faþã de cele din
cer peste pãmânt a fãcut coajã groasã peste mintea ºi peste
inima omului, ºi omul nu-ºi mai cautã scãparea, ci, din con-
tra, îºi pregãteºte pierzarea ºi chinul cel pentru pãcate, cãci
asta lucreazã neamul omenesc: chinul. 

Ierarhul Nicolae se roagã pentru sfinþi, cã el este arhie-
reu mare prin putere, fiindcã ºi-a arãtat pe pãmânt puterea
prin semne, cãci scris este: «Nu numai prin cuvânt, ci ºi prin
putere ºi prin Duhul Sfânt ºi prin credinþã». Oamenii sfinþi au
lucrat semne doveditoare prin Duhul Sfânt ºi prin credinþã,
iar cei curaþi la inimã se fãceau din pãgâni creºtini, ºi intrau
în lucrare de bisericã a Mea. Astãzi nu se mai scoalã pe pã-
mânt slujitori cu putere, cã toþi slujitorii care ºi-au fãcut bise-
ricã din oameni, sunt pãcãtoºi ºi nepãsãtori de viaþa bisericii
lor. Dar sfinþii care au slujit pe pãmânt cu puterea Mea în ei,
au ridicat alþi sfinþi, ºi sfinþi pe sfinþi s-au ridicat ºi Mi-au fost
Mie bisericã, ºi altceva nu înseamnã bisericã. Biserica trebuie
învãþatã, trebuie crescutã ºi îngrijitã, ºi trebuie jertfã sfântã în
ea, duhul umilit, jertfã plãcutã Mie. 

Fiilor unºi în grãdinã, am nevoie de bisericã cu putere
în ea ca sã lucrez prin ea semne doveditoare între cei necre-
dincioºi, între cei nepãsãtori care trãiesc pãcãtuind mereu.
Am nevoie de fii cu care sã-Mi împlinesc cea din urmã Scrip-
turã. Întãriþi-Mi cu Duh Sfânt biserica. Amin, amin, amin. Voi
ºtiþi ce înseamnã bisericã ºi duh umilit în bisericã. Ridicaþi-Mi
bisericã sfântã ºi vie în lucrul ei, cã toate sfârºitu-s-au, ºi pes-
te tot s-a aºezat urâciunea pustiirii în biserici, prin omul cel
mincinos Mie, antichrist cel cu multe capete. Nu este lucrare
mai biruitoare ca lucrarea bisericii. Întãriþi-Mi cu Duh Sfânt
biserica. Învãþaþi-i pe fiii bisericii Mele. Creºteþi-i ca Mine,
nu ca omul cel mincinos care zice cã stã învãþãtor peste om.
Îngrijiþi-vã ca ºi Mine de duhul bisericii, ca sã am casã cu
stâlpi tari, iar toate cele de trebuinþã bisericii vi se vor da vouã
de la Tatãl, de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt, cã voi sunteþi cei
dintâi pe pãmânt ºi v-am pus mari, mari cu duhul, mari prin
Duhul Meu. Fiþi pe mãsura Duhului Sfânt, cã aveþi alegere
din cer, aºa cum a avut arhiereul Nicolae, care s-a rugat ºi pe
pãmânt ºi în cer pentru biserica Mea cea vie. El n-a fost ales
de om, ci de Mine prin semne doveditoare care purtau în ele
putere. Puterea sfântului este postul ºi rugãciunea, de la care
vine viaþa cea sfântã, mintea cea sfântã, limba cea sfântã ºi lu-
crarea cea sfântã peste bisericã, ºi apoi bisericã sfântã. Amin.

Nu vã mai uitaþi peste pãmânt ca sã vedeþi bisericã ºi
lucrare de bisericã, cãci nu mai este, fiilor. Nu mai sunt sluji-
tori sfinþi pe pãmânt ºi nu mai e bisericã, fiindcã biserica e din
sfinþi întocmitã, ºi aceea e biserica Mea ºi casa Mea ºi odihna
Mea ºi lumina Mea peste întuneric, ca sã vadã lumina cei ce
se nasc dintre oameni pentru ea ºi prin ea, prin lumina Mea
de pe pãmânt, prin fiii bisericii, cãrora le-am spus: «Voi sun-
teþi lumina lumii». Amin. 

Fãrã sfinþi în bisericã nu este hranã în bisericã. Fãrã
apostoli lucrãtori cu putere nu creºte biserica ºi nu are ce
mânca pentru ca ea sã creascã, fiindcã Eu le-am spus slujito-
rilor bisericii: «Voi sunteþi sarea pãmântului, ºi nu este altã
sare pe pãmânt în afarã de voi». Amin. Învãþãtura de pe pã-
mânt nu e sare, ci e otravã care-l face pe om sã Mã uite pe
Mine ºi sã mãnânce învãþãturã strãinã de bisericã. Dar învã-
þãtura Mea cea sfântã este sarea pãmântului. Amin. 

Iatã, s-a stricat sarea, ºi voi face din sânge sare, cãci
sarea nu mai este. Voi da peste pãmânt prãpãd, ca sã sãrez pã-
mântul cu sânge, precum este scris, cu sânge ºi cu foc, focul
mâniei Mele, cã sarea de pe pãmânt s-a stricat, ºi pãmântul
este fãrã sare pe el. Vin Eu ºi Mã fac sare ºi Mã pun în hrana
bisericii ºi o sãrez, ca sã am bisericã ºi s-o numesc sarea pã-
mântului, cãci proorocul cel mincinos, care s-a aºezat dumne-
zeu peste lume, a fost biruit prin cuvântul Meu, ºi urmeazã
sã-l biruiesc prin putere ºi prin Duhul Sfânt ºi prin credinþa bi-
sericii Mele de nou Ierusalim, prin semne doveditoare. Amin. 

Fiilor unºi în grãdina cuvântului Meu, întãriþi-Mi cu
Duh Sfânt biserica, biserica Noului Ierusalim, turma Mea cea
micuþã, luatã dintre oameni ca s-o scap de pierzare ºi s-o am
ºi s-o prãsesc, cãci omul nu-ºi mai cautã scãparea, ci îºi pre-
gãteºte pierzare ºi chinul cel pentru pãcate. Dar voi lucraþi
Duh Sfânt peste biserica Mea, a cãrei începãturã sunt Eu ºi
voi ºi toþi cei ce vor fi prãsiþii bisericii Mele, cãci biserica în-
seamnã Noul Ierusalim, ºi acesta este numele bisericii Mele,
numele cetãþii lui Dumnezeu, fii nãscuþi din cer, ºi de aceea
este scris: «Am vãzut coborându-se din cer cetatea lui Dum-
nezeu, Noul Ierusalim, gãtitã ca o mireasã pentru Mirele ei»,
fii nãscuþi de sus, fii sfinþi pe pãmânt, mireasã a Mirelui, prin
care Eu voi prãsi biserica sfântã ºi nouã, cãci aºa am grãit:
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«Noi le fac pe toate». Amin. Nasc din nou lumea, ºi încep cu
voi, ºi apoi nasc din Mine ºi din voi lumea care va fi sã fie
dintre cei vii ºi dintre cei adormiþi. Înnoiesc lumea prin Mine
ºi prin voi, ºi încep cu voi începãturã nouã, bisericã nouã, iar
numele bisericii este Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu
Cuvântul. Rugãciunile sfinþilor sunt ca arderea de tot înaintea
Mea, pentru ca sã se aºeze pe pãmânt împãrãþia lui Dum-
nezeu, Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

O, e lung drumul de la cer la pãmânt pentru omul cel
necredincios, care gândeºte ºi trãieºte pãmânteºte pe pãmânt.
Dar iatã cum vin Eu de uºor! Vin ca fulgerul, vin numaidecât
când Mã pornesc sã vin ca sã fiu mereu cu ai Mei pânã la
capãtul timpului omenesc. Sã cerceteze omul cuvintele Mele
ºi sã înþeleagã venirea Mea ºi statul Meu între oameni în bi-
serica sfinþilor Mei. Acolo unde Eu nu pot locui cu oamenii,
acolo lipseºte biserica Mea ºi nu este. Dar acolo unde sunt Eu
prin bisericã, sunt ºi prin proorocii Mei, cei ce sunt în trupul
bisericii alãturi cu apostolii ºi cu toate mãdularele care alcã-
tuiesc trupul bisericii, ºi care se întocmesc ºi se întregesc prin
Mine, Cel ce sunt capul bisericii. Amin. Capul bisericii de pe
pãmânt este preotul. El taie, el spânzurã, pânã ºi pe Dumne-
zeu, prin al Cãrui nume îºi are nume biserica. Capul bisericii
din lume este omul cel mincinos, omul care-ºi slujeºte lui în-
suºi ºi nu lui Dumnezeu ºi nu turmei sale; omul care duce pe
om la moarte, nu la înviere. 

Dar voi, fiilor unºi cu ungere de slujitori peste biserica
Mea de nou Ierusalim, întãriþi cu Duh Sfânt biserica. Învãþa-
þi-o, creºteþi-o, îngrijiþi-o ºi jertfiþi-vã pentru ea jertfã plãcutã
Mie, duh umilit în lucrare de bisericã, Duh Sfânt, prin putere
ºi semne doveditoare, al cãror lucrãtor sunt Eu, Domnul, Eu
ºi nu voi, iar voi sunteþi unºii Mei. Lucraþi ºi iar lucraþi. Lu-
craþi trupul bisericii, cãci Eu, Domnul, capul bisericii, vã dau;
vã dau ca sã lucraþi ºi sã aveþi sã daþi, ºi veþi lua cununa Mea,
cãci nu este lucrare biruitoare decât lucrarea bisericii, lu-
crarea sfinþilor Mei, jertfã plãcutã Mie. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului pentru expoziþia de artã „Azimile“ 

Domnul o mângâie pe România ºi îi prooroceºte strãlucire ºi fru-
museþe de pãmânt nou. Noul Ierusalim, steagul de biruinþã peste 

popoare, þara sfinþilor Domnului. 

EE u sunt Cel ce sunt. Cerul ºi pãmântul Eu le-am
fãcut. Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu,

Fiul Tatãlui Savaot, ºi toate prin cuvânt le-am fãcut. Amin.
Eu vin cuvânt pe pãmânt. O, e lung drumul de la cer la

pãmânt pentru omul cel necredincios, care gândeºte ºi trãieºte
pãmânteºte pe pãmânt. Dar iatã cum vin Eu de uºor! Vin ca
fulgerul, vin numaidecât când Mã pornesc sã vin, ca sã fiu
mereu cu ai Mei pânã la capãtul timpului. Vin la cei învãþaþi
cu tainele Mele cereºti între ei. Vin din cer pe pãmânt cuvânt. 

Iar tu, þarã Românie, eºti ieslea cuvântului Meu. Mã
nasc în tine cuvânt ºi îþi vestesc naºterea ta din nou, înnoirea
þi-o vestesc, cãci am pus în þarina ta sãmânþã la însãmânþat, ca
sã cresc Eu în tine viþã nouã, viþã de soi, Fiul ºi Cuvântul
Tatãlui, Care S-a dat pentru viaþa lumii. Când a ieºit pãmântul
din ape la cuvântul Meu, tu ai fost întâia ieºitã din ape, þara
Mea cea de la sfârºit. Þara începutului ºi a sfârºitului lucrului
Meu eºti tu. Eu sunt Alfa ºi Omega. Aºa ºi tu eºti, cãci aºa eºti
lucratã, ºi eºti taina Mea prin care am lucrat veacurile, ºi iatã,

prin care-Mi întocmesc la sfârºit veacul cel fãrã de sfârºit. Nu
plânge. Eu sunt Fãcãtorul tãu ºi pot tot ce voiesc. Nu mai
plânge. Pãmântul tãu are grai, ºi cere la Mine înviere, cãci am
luat din tine pãmânt cu mâna ºi l-am fãcut om, ºi eºti taina în-
ceputului omului pe pãmânt. Suspinã începutul omului, sus-
pinã omul cel întâi zidit de mâna Mea din pãmântul tãu. Peste
tot, omul suspinã, ºi iatã, pãmântul tãu suspinã, omul cel întâi
zidit suspinã. O, nu mai plânge! Am pus în þarina ta sãmânþã
de soi, sãmânþã din cer, ca sã te înnoiesc ºi sã fii sãmânþa Mea
semãnatã pe pãmânt, ºi din tine sã iasã înnoirea lumii. Cu-
vântul Meu te naºte din nou, te înnoieºte, te creºte, te hrãneºte
ca sã fii ºi ca sã nu mori. Nu plânge sub apãsare. Curând, cu-
rând vei fi curatã ºi frumoasã, cã tu eºti cea care eºti, cãci am
în tine fii, fii cereºti, care te iubesc ºi te desþelenesc ºi te
seamãnã ºi te udã ºi te încãlzesc cu slava cuvântului Meu,
care vine cu Mine din cer peste tine, þara Mea de slavã. Voi
lua din tine tot trupul stricat, tot bobul sec ºi voi creºte Eu, ºi
din Mine vor ieºi fii nãscuþi de sus ºi vor fi ai tãi, iar tu vei fi
a Mea, cãci eºti a Mea. Cei ce se fãþãrnicesc în tine vor fi
fãcuþi de ocarã ºi vor pãli în vremea strãlucirii tale, ºi tu vei
fi þarã sfântã, þarã cu fii vii vei fi, ºi vei dãinui înaintea Mea,
ºi te voi numi pãmânt nou, ºi voi veni sã fiu în tine pururea,
ºi peste tot voi fi din tine ºi voi scrie peste tine cer nou ºi pã-
mânt nou, tronul lui Dumnezeu peste pãmânt ºi peste om. Nu
plânge. Eu sunt Fãcãtorul tãu ºi pot tot ce voiesc ºi tot ce grã-
iesc. Tu eºti trupul cuvântului Meu la început ºi la sfârºit, iar
sfinþii din cer te aºteaptã sã te ridici cer nou ºi pãmânt nou, ºi
pe ele, dreptatea Mea, dreptatea cea pentru sfinþi. Cei pãcã-
toºi sunt strãini de Mine ºi de tine, ºi apasã peste tine, ºi tu
suspini, dar slava Mea este cu tine, ºi vei ieºi peste toate înãl-
þimile, aºa cum ai ieºit la început din ape, ºi vei fi întâia, ºi
vei fi þara sfinþilor Mei ºi ai tãi, Noul Ierusalim, steagul po-
poarelor. Toate popoarele þi-au furat avutul ºi tainele ºi da-
rurile, dar furul va da înapoi îndoit, ºi se va încovoia sub su-
flarea gurii Mele. Fac foc în tine, ca sã arunc în el tot ce este
necurat. Atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare; stihiile ar-
zând se vor desface, ºi pãmântul ºi toate lucrurile de pe el vor
arde cu totul. Ridicã-te ºi aºteaptã ºi zoreºte venirea zilei
Mele ºi fã-te cer nou ºi pãmânt nou în care locuieºte drepta-
tea. Amin, amin, amin. 

Pacea Mea o dau þie! Am în tine popor ales pentru tine,
arvunã a Duhului Sfânt peste tine, seminþie aleasã, preoþie
împãrãteascã ºi cereascã, neam sfânt, popor agonisit de Dum-
nezeu, ca sã vesteascã în lume bunãtãþile Celui ce cheamã din
întuneric la lumina Sa cea minunatã pe toþi cei ce vor fi. Toþi
potrivnicii tãi Mã vor preaslãvi pentru tine în ziua când îi voi
cerceta, cãci pãmântul ºi tot ce e pe el va arde cu totul, iar tu
vei strãluci sub slava Mea, ºi vei fi. Scoalã-te ca sã fii! Amin.
Cântã cântarea facerii, cãci tu eºti întâia, întâia nãscutã la
sfârºit, precum la început. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Cerul ºi pãmântul Eu le-am fãcut.
Eu sunt Cel ce am ales-o pe România sã fie întâia, ºi este, cãci
Eu sunt Alfa ºi Omega, ºi în ea sunt, ºi o cunosc prin semnul
Meu cel ce este peste ea: Alfa ºi Omega. 

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu ºi sunt semnul venirii
Mele, cãci toate prin cuvânt le-am lucrat. Iar tu, Românie, eºti
cea dintâi, ºi eºti întâia la sfârºit, ºi vei fi þara sfinþilor Mei ºi
ai tãi, Noul Ierusalim, steagul Meu de biruinþã peste popoare,
arvuna Duhului Meu Cel Sfânt peste pãmânt, tronul pe care
stã Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin. 

9/22 decembrie 1998

1182 Cuvântul lui Dumnezeu



Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Sfinþii au îngrijit via Domnului pe pãmânt. Dreptatea ºi mãsura ei.
Înþelepciunea darurilor sfinte are ca temelie duhul omului umilit. 

BB at la porþile grãdinii cuvântului Meu, cãci am
strãjeri de pazã în calea venirii Mele cuvânt

peste pãmânt. Deschideþi ca sã intru, fiilor din porþi! 
Porþile cerului sunt pe pãmânt, nu în cer. Nicicând n-a

fost altfel. Cei credincioºi de pe pãmânt care cred ºi înþeleg
taina Mea cu oamenii, aceia sunt cei ce Mã primesc când vin
între oameni, ºi nicicând n-a fost altfel venirea Mea, ºi aºa
este pânã voi veni cu trupul Meu vãzut între oameni, ca sã le
dau platã celor ce Mã aduc pe pãmânt deschizându-Mi când
vin. Amin. 

E mare tainã grãirea Mea peste pãmânt ºi de pe pã-
mânt, cãci Eu am fãcut omul cu ochi ºi cu urechi ºi cu inimã
ºi cu înþelepciune, ºi le-am luat din Mine pe acestea ºi le-am
pus peste om, ca sã-Mi fac cale prin om, sã-Mi fie omul cale
Mie de la cer la pãmânt când vin. Omul a fost instrumentul
Meu, ºi Eu am suflat în el aºa cum am lucrat cu trâmbiþa Mea
Verginica. Ea a fost instrumentul Meu prin care Eu am grãit
cuvânt pe pãmânt pentru vremea venirii Mele a doua oarã din
ceruri cuvânt, ºi apoi trup, cuvânt ºi putere, cãci nu puterea se
face cuvânt, ci cuvântul este cel ce poate. Amin.

Azi vin în grãdinã cu arhiereul Meu Spiridon, cel cu
duh umilit. El a fãcut din Mine putere în el, ºi am lucrat din
el semne doveditoare ºi l-am arãtat pe el trimisul Meu, instru-
mentul Meu, cãci a fost credincios ºi M-a lãsat sã stau în el
ca sã lucrez ºi ca sã se vadã cã sunt în el. Trâmbiþa nu dã nici
un sunet decât atunci când Eu suflu în ea ca sã-ºi arate glasul
ei ºi puterea ei prin Mine, Cel Care suflu. 

Voiesc sã fac din voi, poporul Meu, organe ale venirii
Mele, ºi voiesc sã voiþi ºi voi, ca sã se facã apoi cuvântul Meu
putere în voi, aºa cum am lucrat prin arhiereul Meu Spiridon,
cel cu duh umilit. El n-a lucrat cu grabã lucrul Meu, ci a stat
cu cumpãna Mea în mânã în orice lucru ºi aºa a lucrat, cãci a
avut duhul umilit. El nu s-a semeþit cã era slujitorul Meu, el
nu s-a bucurat cã este al Meu, ci s-a bucurat sã lucreze drep-
tatea Mea ºi sã fie drept peste el ºi peste cei cãrora le dãdea
lucrarea lui. 

Dreptatea Mea în cei credincioºi trebuie sã aibã mereu
timp ºi cumpãnã. Ea nu trebuie amânatã pentru altele câte
sunt pe pãmânt, cãci ea este dreptatea. Amin. Ea îºi are fiii ei,
ea nu este în orice om, ºi ea va rãmâne viaþa ºi veºnicia ce-
rului cel nou ºi a pãmântului cel nou, precum este scris. Fiii
ei sunt scriºi de la întemeierea lumii în Cartea Vieþii, iar cine
n-o lucreazã pe ea, nu este scris în cartea aceasta. Greu e de
omul care se dã dupã om ºi nu dupã Dumnezeu ºi nu dupã
dreptatea lucrurilor, ºi e rar pãmântul de oameni. 

Mãi copilaºi, ce este dreptatea? Care este mãsura ei?
Omul semeþ, omul iubitor de sine nu poate s-o priceapã pe ea,
nu are þinere de minte pentru ea, cãci mãsura ei este duhul
umilit. Dacã un judecãtor nu are din fire duh umilit, el nu
poate lucra dreptate peste oameni, cãci se iubeºte pe sine ºi
are grijã de el, ºi rãmâne de el lucrul celor drepþi, ºi lucreazã
strâmb, cãci nu are duhul cercetãrii faptelor. Un judecãtor
drept are duhul prevederii. El se uitã înapoi ºi înainte ºi cer-

ceteazã cu duhul prevederii ºi are duh umilit când lucreazã cu
dreptatea. Dar ce este dreptatea? Numai omul cu duh umilit
o cunoaºte, cãci acela nu se iubeºte pe sine, ci poate cu
dreptatea. 

E rar pãmântul de oameni, cãci cine nu stã cu drepta-
tea nu mai este om. Duhul umilit din om este cea mai mare
avere a inimii omului. Omul cu duh umilit nu este numai când
ºi când aºa, cãci cel care este, este mereu. 

O, fiilor învãþaþi de Dumnezeu, cãutaþi sã vã deprindeþi
bine cu ºtiinþa darurilor sfinte în om, ºi apoi cu lucrarea daru-
rilor sfinte în voi. Înþelepciunea darurilor stã pe temelia duhu-
lui umilit în om. Amin. 

Oamenii se cred mari prin darurile firii, prin darurile
auzite de la alþi oameni, dar darurile sfinte, care-ºi au veºnicia
în cer, nu se lipesc de oameni, cã mãrirea de sine a intrat în
toþi oamenii ºi în toate vremile omului. ªtiinþa darurilor sfinte
în om naºte în om dreptatea cea din Dumnezeu, iar mãsura ei
este duhul umilit, care se mãreºte în oameni prin lucrarea
dreptãþii. ªtiinþa darurilor sfinte trebuia sã fie învãþãtura cea
din biserica lui Dumnezeu dacã este bisericã dreaptã. Dar
iatã, taina fãrãdelegii se lucreazã în bisericã încã de la începu-
tul bisericii Mele. De douã mii de ani se lucreazã, dar potriv-
nicul Meu, omul, a ºtiut prin fãþãrnicie s-o ascundã sub hainã
ºi sã stea cu ea în bisericã mereu, mereu. Omul cel drept a vã-
zut lucrul moliei care a stat ascunsã în bisericã, ºi a stat drept,
ºi altfel n-a stat. Iar cei drepþi au fost numiþi în toatã vremea
biserica Mea, taina Mea între oameni, nãdejdea Mea prin
bisericã, iar drepþii au zãmislit mereu fii drepþi, cãci lucrarea
lor zãmislea în ascuns, ºi ei trãiau, cãci cel drept nu piere în
veac, ºi Îmi este Mie bisericã, ºi altceva nu înseamnã bisericã. 

Voiesc sã stau mereu între voi cu ºtiinþa darurilor sfinte
ºi cu lucrarea lor, cã pe pãmânt nu mai este nici cap, nici trup
sãnãtos, ci este numai mãrire de sine, ºi omul îºi pierde vre-
mea cu deºertãciunea lucrurilor. Nimic nu mai este adevãrat
prin om, cãci omul este pãcãtos de ºapte mii de ani ºi îºi pier-
de vremea trupului sãu ºi a sufletului sãu. N-am cui sã-i plã-
tesc pentru lucrul darurilor sfinte. Omul îºi ia plata pe pãmânt
ca pe pãmânt. Preotul slujeºte ca la serviciu, iar când nu mai
slujeºte, iese la pensie, ca pe pãmânt, ºi îºi ia platã pânã moa-
re. Omul ºtiinþei deºarte, tot aºa; la fel ºi omul de rând, dar
ºtiinþa darurilor sfinte este fãrã de sfârºit. Fericit este omul
care împarte tuturor ºtiinþa cea veºnicã a darurilor sfinte. Ace-
la este om cu duh umilit ºi stã în mânã cu cumpãna dreptãþii
cea plãcutã Mie. 

Puþin, puþin, ºi pun capãt slavei deºarte, care a învelit
în mantia ei pe tot omul. Puþin, puþin ºi pun pe pãmânt
dreptatea împotriva fãrãdelegii cea cu faþa slavei deºarte.
Puþin, puþin ºi vin cu drepþii Mei cei din cer pe pãmânt, cãci
ei aºteaptã, potrivit fãgãduinþelor, cer nou ºi pãmânt nou în
care va locui dreptatea. 

Fiilor hrãniþi din cer, pregãtiþi în voi aceastã slavã, cãci
ºtiinþa darurilor sfinte este fãrã de sfârºit. Împãrtãºiþi-vã unii
pe alþii cu aceste daruri, ºi veþi fi fiii dreptãþii. 

Ferice de cel ce ascultã cuvântul Meu ºi îl împlineºte,
împãrþind din daruri sfinte unul altuia, cã acela este treaz întru
a Mea venire. Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 1998
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