
Praznicul Naºterii Domnului 

România: Betleemul zilelor de apoi. Hristos: rodul pomului vieþii,
viaþa omului cel credincios ºi adevãrat. 

VV in din cer pe pãmânt cu sãrbãtoare de cuvânt ºi
Mã fac carte între oameni. Fericit este cel care

pãzeºte cuvintele acestei cãrþi. Ele sunt credincioase ºi adevã-
rate. Amin. 

Cuvântul Meu din vremea aceasta este râul ºi apa
vieþii, care izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului,
aºa cum scrie în Scripturi: «De o parte ºi de alta a râului
creºte pomul vieþii, care rodeºte mereu, iar frunzele lui sunt
spre tãmãduirea neamurilor». Dar rodul lui pentru ce este?
Rodul lui este pentru cei ce rodesc; rodul lui este în cei ce ro-
desc. Eu sunt rodul, ºi sunt viaþa omului cel credincios ºi ade-
vãrat, cãci fericit este cel ce pãzeºte cuvintele acestei cãrþi, cã
ele sunt credincioase ºi adevãrate; sunt credincioase, cãci se
împlinesc, ºi sunt adevãrate, cãci se aratã ºi tot omul le va ve-
dea cã sunt adevãrate. Amin, amin, amin. 

Vin din cer cu sãrbãtoare de cuvânt la ieslea cuvântului
Meu din România, cã tu, Românie, eºti Betleemul vremii de
apoi, cãci din tine iese cuvântul Meu spre tãmãduirea neamu-
rilor. Eu sunt cuvântul acesta, iar obârºia Mea este dintru în-
ceput, din zilele veºniciei. «Veseleºte-te, tu, cea care nu nãº-
teai; dã glas ºi strigã peste neamuri, cã mai mulþi sunt fiii
celei pãrãsite decât ai celei cu bãrbat», precum este scris.
«Lãrgeºte-þi cortul tãu ºi întinde acoperãmântul sãlaºului
tãu, cã tu te vei lãþi la dreapta ºi la stânga, ºi seminþia Mea
ºi a ta va lua în stãpânire neamurile ºi cetãþile, cãci bãrbatul
tãu este Fãcãtorul tãu; Domnul Savaot ºi Rãscumpãrãtorul
tãu este Sfântul lui Israel; „Dumnezeul a tot pãmântul“ Se
numeºte El. Toþi copiii tãi vor fi ucenicii Mei, cãci vei fi înte-
meiatã pe dreptate. Orice armã care este fãcutã împotriva ta,
nu va putea, ºi orice limbã care grãieºte judecatã pentru tine,
va fi osânditã, cã tu vei fi moºtenirea slugilor Mele ºi vei fi
dreptatea care vine de la Mine». Acesta este cuvântul Meu,
care se naºte în tine din Mine, cãci tu eºti tainã nedesluºitã
pânã în vremea aceasta. Amin. 

E sãrbãtoare de naºtere, ºi Eu M-am bucurat în cuvânt
la ieslea Mea. Cuvânt nou Mã nasc în iesle, cuvânt de bucu-
rie, cuvânt de nãdejde, cuvânt de învãþãturã spre tãmãduirea
neamurilor, râul ºi apa vieþii, care curg din tronul lui Dumne-
zeu ºi al Mielului. De o parte ºi de alta a râului creºte pomul
vieþii, iar frunzele lui sunt spre tãmãduirea neamurilor. Amin.
Dar rodul lui pentru cine este? Iatã, Eu trimit pe îngerul Meu
ca sã arate cele ce trebuie sã fie în curând. Fericiþi sunt cei
ce-ºi spalã veºmintele lor ca sã aibã stãpânire peste pomul
vieþii, ºi prin porþi sã intre în cetate. Amin. Prin porþi, nu cum
ºtie omul cã se intrã. 

Omul nu cunoaºte cetatea lui Dumnezeu, nu ºtie omul
ce înseamnã aceastã tainã ºi nu ºtie ce înseamnã porþi, ca sã
intre pe porþi ºi ca sã aibã stãpânire peste pomul vieþii, care
dã rod, ºi rod din rod. Nu ºtie omul, nu are de unde sã ºtie,
fiindcã toate sfârºitu-s-au, toate opritu-s-au. Dar vin Eu, ºi am
venit, cã sunt Alfa ºi Omega, început ºi sfârºit. Vin Eu ºi în-
cep de la început ºi cuvintez cuvânt spre tãmãduirea neamu-
rilor, spre naºterea din nou a omului. Vin sã chem omul la cer
nou ºi pãmânt nou, cãci vin sã fac dreptate sfinþilor. Cine este
sfânt, sã se sfinþeascã încã, fiindcã vin sã fac dreptate sfinþilor
în cer ºi pe pãmânt; vin, ºi am venit. Amin. Am venit din cer
pe pãmânt sã mai fac o datã cer ºi pãmânt, cãci noi le fac pe
toate. Am venit sã fiu cuvânt, ºi am iesle unde vin. Mã aºez
cuvânt în iesle ºi Mã dau spre tãmãduirea neamurilor, ºi feri-
ciþi sunt cei ce se spalã în râul acesta, în cuvântul acesta care
izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului. Amin. 

Îngeraºii naºterii cântã slavã cuvântului Meu, care curge
din cer spre tãmãduirea neamurilor. Îngeraºii cântã la ieslea
cuvântului Meu, iar sfinþii din cer se strâng, cã e sãrbãtoare de
naºtere, sãrbãtoare de cer pe pãmânt. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Cerurile deschise: cartea judecãþii, desfacerea peceþilor ei. Slava
celor cereºti ºi slava celor pãmânteºti. 

SS ã se deschidã cartea cuvântului Meu din vremea
aceasta. Amin. Cartea acestei vremi în care Eu

scriu este venirea Mea a doua oarã de lângã Tatãl ca sã-Mi
pregãtesc un popor întru venirea Mea. Eu Însumi vin ca sã
sfinþesc ºi sã desãvârºesc un popor, ºi întreg duhul lui ºi su-
fletul ºi trupul sã ºi-l pãzeascã fãrã de prihanã întru venirea
Mea. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aºa
vin când vin, ºi aºa Mã scriu în cartea acestei vremi ca sã fiu
prin ea cu cei de pe pãmânt. Cartea Mea din vremea aceasta
este drumul Meu dintre cer ºi pãmânt, cãci sunt lângã Tatãl de
douã mii de ani, ºi am norii suire ºi coborâre ºi umblu pe ari-
pile vântului. Am deschis cerurile ca sã Mã vadã omul stând
de-a dreapta Tatãlui ºi sã-Mi arãt slava peste pãmânt. Cartea
acestei vremi în care Eu scriu, este cerul deschis, este Fiul
stând de-a dreapta Tatãlui, este Duhul Sfânt, Cel din Tatãl ºi
din Fiul, este râul vieþii, care curge din tronul lui Dumnezeu
ºi al Mielului, este focul în care arde fãrãdelegea a tot pãmân-
tul. Tot omul care deschide cartea aceasta ca sã citeascã în ea,
vede cerurile deschise ºi pe Fiul Omului stând de-a dreapta
lui Dumnezeu, vede slava lui Dumnezeu, care se face cuvânt
peste pãmânt. 
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Mucenicul ªtefan când lucra cuvântul Meu peste jude-
cãtorii lui era plin de Duhul Sfânt, plin de cuvânt, cãci cuvân-
tul Meu din el strãlucea pe faþa lui, iar toþi cei care erau în
sinedriu au vãzut faþa lui ca o faþã de înger, ºi scrâºneau din
dinþi împotriva lui, iar el, plin de Duh Sfânt, privea la cer ºi
apoi a spus ce vedea: «Iatã, vãd cerurile deschise, ºi pe Fiul
Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu». Dar lor nu le-a
venit bine, ºi strigând asupra lui ºi-au astupat urechile ºi nã-
vãlindu-l l-au scos din cetate ºi l-au omorât cu pietre, în timp
ce el în genunchi striga: «Doamne, sã nu le socoteºti lor pã-
cat pentru aceasta». 

Cei ce nu pot suporta slava Mea din pricina fãrãdele-
gilor lor, aceia scrâºnesc din dinþi ºi îºi despicã inimile cu urã
ºi aruncã cu pietre ca sã scoatã cuvântul Meu dintre oameni,
dar cerurile sunt deschise ºi vãd, cãci cartea pe care o scriu
Eu în zilele acestea, aceasta înseamnã cerurile deschise ºi
Dumnezeu cuvântând peste pãmânt, ºi n-a mai fost de când
veacurile ºi nici nu va mai fi aºa lucru ceresc peste pãmânt,
dar cei îngâmfaþi nu iau aminte, cã sunt îngâmfaþi. Numai cã
Eu din cer le spun acestora: «Luaþi aminte, cã a venit peste
voi ceea ce s-a zis în prooroci: vedeþi, îngâmfaþilor, miraþi-vã
ºi pieriþi, cã Eu lucrez în zilele voastre un lucru pe care nu-l
credeþi dacã vi-l spune cineva», ºi iatã, deasupra voastrã stau
cerurile deschise ºi se fac carte peste voi, cãci scris este:
«Cerul se va face sul, se va face carte, carte de judecatã, Fiul
lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatãlui, Judecãtor peste
voi, cei tari la cerbice, care staþi împotriva Duhului Sfânt, îm-
potriva cerului, care se face sul ºi se face râu de foc», precum
este scris. 

Ucenicul Meu ªtefan, cel plin de har ºi de putere, fãcea
semne mari în popor, iar cei ce s-au ridicat împotriva lui nu
puteau sã-i doboare înþelepciunea ºi duhul cu care el vorbea,
ºi s-au sculat cu urã ºi l-au dat sinedriului, iar acesta l-a muce-
nicit bãtându-l cu pietre. Cei plini de Duh Sfânt sunt ceruri
deschise în care Se vede Fiul lui Dumnezeu teologhisind pes-
te cei sãraci de Duh Sfânt. Ei sunt luminã în lume, dar oa-
menii iubesc întunericul, nu lumina, numai cã lumina lumi-
neazã ºi orbeºte pe cei ce vãd, iar pe cei ce nu vãd îi luminea-
zã ca sã vadã. 

Iatã cerurile deschise ºi fãcându-se sul pe pãmânt,
carte de judecatã peste fãrãdelege, precum prin naºterea
Mea, acum douã mii de ani, a judecat pe stãpânitorul acestei
lumi. Ieslea în care Eu M-am aºezat prunc prin mama Mea
Fecioara, ieslea aceea a fost cerul deschis, ºi Fiul Omului
arãtându-Se celor ce priveau la cer când li se vestea de cãtre
îngeri slava naºterii Mele, slava ieslei care s-a deschis ca sã
fiu Eu vãzut de oameni. Ieslea în care Eu Îmi nasc azi cuvân-
tul cel de la sfârºitul timpului este cerul deschis, ºi Dumnezeu
cuvântând peste pãmânt. Amin, amin, amin. 

Sunt în sãrbãtoare la ieslea cuvântului Meu cu ucenici
din cer ºi de pe pãmânt, ºi sunt cu slavã venit, dar una este
slava celor cereºti, ºi alta este slava celor pãmânteºti. Cei pã-
mânteºti sunt învãþaþi cu altfel de slavã, iar cei cereºti sunt
fãrã slavã pãmânteascã. Slava celor cereºti este tainã nevã-
zutã, este bucurie nearãtatã, este cuvânt cu putere în el, nu
este bucurie deºartã ca bucuria cea vãzutã, cea de pe pãmânt.
Ce slavã s-a putut vedea la ieslea în care Eu M-am nãscut
prunc între oameni, prunc nãscut pe paie ºi încãlzit de sufla-
rea dobitoacelor necuvântãtoare? O, alta este slava celor ce-
reºti, iar cine citeºte, sã înþeleagã atunci când citeºte cele
scrise în Scripturi. Umblã omul dupã slava lui Dumnezeu ca
s-o vadã. Aude omul de lucrul slavei cuvântului Meu cu care

vin la iesle, ºi vine sã vadã slava Mea ºi slava celor ce-Mi
sunt Mie sãlaº de venire. O, alta este slava celor cereºti. Ea
nu este ca pe pãmânt, ea nu este vãzutã. Ea este Omul Cel as-
cuns al inimii, Mirele inimii, Hristos, Cel purtat în taina ini-
mii omului, Omul Cel nou, Cel ascuns în om, Omul Cel din
cer, Care este smerit la înfãþiºare ºi Care poartã pãcatele lumii
asupra Lui. Pãcatele lumii au slavã mare, au slavã vãzutã,
prin oamenii care le poartã ºi care le nasc mereu ca sã fie pe
pãmânt. Dar slava cerului, care este umbritã ºi desfiinþatã prin
pãcatele omului, aceea este nevãzutã, dar este, cãci slava de-
ºartã trece odatã cu ea, iar slava nevãzutã este ºi nu trece, cã
are ca temelie smerenia care o acoperã pe ea ca pe o tainã
nevãzutã. 

Cei sfinþi ai Mei de pe pãmânt sunt acoperiþi pentru
ochii celor care vãd cele ce sunt slavã omeneascã. Cei sfinþi
ai Mei sunt plini de slava Mea cea nevãzutã, precum Eu eram
plin de slava cea nevãzutã a Tatãlui Meu din ceruri când eram
în ieslea venirii Mele cu trupul între oameni. Eram un copilaº
dispreþuit încã din pântecele mamei Mele, dar eram Fiul
Tatãlui din ceruri. Nu Mã nãscusem încã, ºi nimeni n-a dat sã
Mã primeascã în casã ca sã pot sã Mã nasc din Fecioara care
Mã purta prunc în ea. Dispreþuit am fost ºi dupã aceea, dis-
preþuit sunt ºi acum, cãci oamenii sunt învãþaþi cu slava celor
pãmânteºti. Dar Eu sunt slavã, ºi Mi-am fãcut sãlaº pentru
slava Mea, ca ºi acum douã mii de ani, Mi-am fãcut iesle în
care Mã slãvesc venind, cã nu vin singur când vin, ci vin cu
sfinþii ºi cu îngerii ºi stau în slavã ca sã vadã oamenii cerurile
deschise ºi pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere
ºi cu slavã multã. Cartea Mea din vremea aceasta este puterea
Mea ºi slava Mea cea multã cu care vin, cãci sunt lângã Tatãl
de douã mii de ani, ºi am norii suire ºi coborâre ºi umblu pe
aripile vântului. Aceasta este taina celor patru vânturi ale ce-
rului, care ies ºi se poartã dupã ce s-au înfãþiºat înaintea Stã-
pânului a tot pãmântul, dupã cum a prezis proorocul care a
zis: «Iatã, un sul de carte se înalþã în zbor, rãspândindu-se
peste tot pãmântul, iar furul ºi cel ce jurã strâmb în numele
Meu, va fi nimicit, precum zice cartea. Am dat drumul bleste-
mului ca sã intre în casa furului ºi în casa celui ce jurã
strâmb în numele Meu, ºi va sta acolo în casã pânã ce va sfã-
râma lemnele ºi pietrele casei». Amin. 

Am deschis cerurile ca sã Mã vadã omul ºi sã Mã audã,
cã scris este: «Cerul s-a dat în lãturi ca o carte de piele pe
care o faci sul, ca sã-l trimit pe pãmânt ºi sã intre în casa
furului ºi a celui ce rosteºte jurãmânt strâmb, jurându-se pe
numele Meu». Cartea acestei vremi este cerul deschis. Eu
sunt Cel ce deschid aceastã carte. Nimeni în cer ºi pe pãmânt
nu putea s-o deschidã sau sã se uite în ea, nimeni decât Eu,
cãci am fost Mielul Cel junghiat ca sã rãscumpãr cu Sângele
Meu oameni dintre oameni ºi sã-I fac Tatãlui împãrãþie ºi
preoþi ca sã împãrãþeascã pe pãmânt. Amin. 

Sunt cu slavã venit la ieslea cuvântului Meu, dar alta
este slava celor cereºti, ºi alta a celor pãmânteºti. Sunt cu car-
tea în mâini, ºi desfãcându-i peceþile despecetluiesc tainele
cele scrise în ea, ºi aºa o trimit pe pãmânt. Cei sfinþi ai Mei
sunt plini de slava Mea cea nevãzutã, cãci toate cele nevãzute
sunt, dar cine este cel ce le înþelege ºi cel ce le crede ca sã le
vadã apoi? Cele nevãzute ale Mele sunt taina sfinþilor, taina
celor smeriþi prin care Eu le întocmesc mereu pe cele ce sunt
nevãzute ca sã le dau de moºtenire celor ce împlinesc împã-
rãþia Mea întru venirea Mea, sã le dau când voi veni vãzut ºi
când voi lãsa sã se vadã cele ce nu se vãd. Eu sunt Învãþãtorul
celor smeriþi cu inima, care se pãzesc în întregime întru veni-
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rea Mea, ºi întru ea stau neclintiþi pânã va veni spre vedere
slava Mea cea nevãzutã, dar pãstratã pentru vederea celor ce
se sfinþesc întru a Mea venire, cãci vin curând. Vin, ºi am
venit, ºi sunt veºnic lângã Tatãl, ºi deopotrivã lângã cei daþi
Mie de Tatãl, ca sã luminez cu ei pãmântul, dându-le lor
luminã din lumina Mea cea din Tatãl. Amin, amin, amin. 

De câte ori vin deasupra ieslei ca sã cuvintez peste ea,
sã se deschidã cartea cuvântului Meu din vremea aceasta, ca
sã cobor în ea, ºi sã umblu apoi pe aripile vântului cu cele
patru vânturi ale cerului ºi sã Mã port cuvânt pe faþa întregu-
lui pãmânt, spre tãmãduirea neamurilor care n-au auzit de sla-
va Mea ºi de venirea Mea cea cu care sunt venit. Am deschis
cerurile ca sã vin, ºi mereu vin. Cerul s-a dat în lãturi ca o car-
te care se face sul, cãci scris-a proorocul: «Iatã un sul de car-
te, care zboarã ºi se împrãºtie pe tot pãmântul». Ea este cerul
deschis. Ea este Duhul Sfânt, Cel din Tatãl ºi din Fiul. Ea este
râul de foc, care adunã în el de peste tot pãmântul fãrãdele-
gea. Aceasta este taina cãrþii pe care Eu, Domnul ºi Mielul lui
Dumnezeu, o trimit pe pãmânt la poporul cel ales pentru ca
sã-i încredinþez cartea aceasta ºi ca s-o împartã el spre tãmã-
duirea neamurilor. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Tãierii împrejur a Domnului. Sãrbãtoarea
sfântului ierarh Vasile cel Mare 

Omul umilit este învãþãtor peste oameni prin umilinþa lui. Mus-
trarea este sfetnic pentru om. Pocãinþa poartã în ea ºi naºterea, ºi 

moartea, ºi învierea omului. 

EE u sunt Învãþãtor din cer peste pãmânt, ºi nu mai
este alt învãþãtor ca sã înveþe omul suirea la cer

ºi învãþãtura cea din cer coborâtã. N-am ºcoalã învãþatã pe pã-
mânt ca omul. M-am fãcut Om ºi M-am supus omului în toate
ca ºi omul, dar ºcoala pe care am învãþat-o Eu de la om a fost
umilinþa. Cu ea am început ºi cu ea am sfârºit drumul între
oameni, cã omul aºa Mi-a cerut sã fac. M-am umilit de
bunãvoie, dar când Tatãl Se slãvea în Mine, Mã supuneam
Lui, cã era Tatãl. Omul nu ºtia sã înþeleagã ºcoala umilinþei
Mele, nu ºtia, cãci ca sã ºtii sã înþelegi, îþi trebuie ºcoala umi-
linþei de duh ºi de trup ºi de inimã ºi de minte. 

Omul nu se poate învãþa cu umilinþa ca s-o urmeze pe
ea ºi sã iasã om învãþat între oameni, dar vin Eu din ceruri
Învãþãtor peste cei ce Mã aºteaptã sã vin cu cerurile cele noi
ºi pãmântul cel nou. Mã umilesc venind din ceruri între oa-
meni, cãci învãþãtura Mea este cu temelia ei pe umilinþã. Cei
din vremea trupului Meu care-Mi vedeau înþelepciunea umi-
linþei Mele Mã numeau Învãþãtorul, vrând-nevrând Mã nu-
meau aºa, cãci Eu eram deasupra tuturor prin umilinþã. 

Ce este omul umilit? Acela nu se încântã cu nimic din
cele ale oamenilor. Acela se uitã deasupra lui ºi biruieºte înþe-
lepciunea cea deºartã, care este rodul omului cãzut din viaþa
cea veºnicã. Omul umilit este învãþãtor peste oamenii care
cautã învãþãtor peste ei, dar iatã ce rãu este pe pãmânt, cãci
oamenii care cautã învãþãtor nu ºtiu ce înseamnã învãþãtor. Ei
cautã oameni învãþaþi de oameni, oameni cu slavã pe lângã ei,
oameni cu nume omenesc, ºi mai cautã oameni sub care se
pot ei ascunde ºi pe care-i numesc învãþãtori. 

O, iatã ce fac Eu: vin din cer pe pãmânt Învãþãtor, ca sã
tãmãduiesc mintea omului. Tot neamul omenesc e bolnav.
Vin cu sãnãtate prin cuvânt, ca sã tãmãduiesc neamurile oa-
menilor. Oamenii se ascund sub oameni, se pitesc unii dupã

alþii, cãci firea omului aceasta este. Vin sã-l învãþ pe om umi-
linþa. Omul care se ascunde nu poate fi umilit. Omul umilit
este în luminã, cãci crede în Dumnezeu, Care le lucreazã pe
toate în luminã, ºi aºa face ºi el. Omul umilit este om în care
stau Eu Învãþãtor în mijlocul oamenilor ca sã Mã vadã oame-
nii ºi sã se întoarcã de la cãile lor cele rele ºi sã lucreze drep-
tate cu umilinþã. Nici un alt om, în afarã de omul umilit, nu
poate fi învãþãtor peste om, ºi iatã, vin Învãþãtor între oameni,
cã nu au oamenii de la cine sã înveþe calea umilinþei, calea
înþelepciunii, care stã pe munte înalt, muntele umilinþei. 

Oamenii L-au pierdut pe Dumnezeu din pricina lipsei
de înþelepciune. Iatã, nu este înþelepciune pe pãmânt, cã dacã
ar fi fost, ar fi fost ºi Dumnezeu cu oamenii, dar oamenii L-au
pierdut pe Dumnezeu. Ce înseamnã sã fie Dumnezeu cu oa-
menii? Acolo unde Dumnezeu este cu omul, acolo este trãire
sfântã ºi împlinire sfântã ºi umilinþã sfântã ºi rod ceresc ºi
viaþã fãrã de pãcat, viaþã fãrã de moarte, cãci boldul morþii
este pãcatul. Eu n-am fãcut moartea. Omul a fãcut-o, dupã ce
n-a mai iubit viaþa cea fãrã de moarte. Eu am fãcut viaþa cea
veºnicã peste toate câte le-am fãcut, dar omul s-a sculat peste
Mine ºi Mi le-a stricat pe toate, fiindcã n-a avut umilinþã.
Cine n-are umilinþã le stricã pe cele fãcute de Dumnezeu.
Aceasta este învãþãtura cea din om, ºi omul le stricã pe cele
fãcute de Dumnezeu. 

Mereu am spus: «Nu este bine sã fie omul singur». Pe
cel singur n-are cine-l îndrepta; pe cel singur n-are cine-l
vedea când îºi stricã viaþa cea de la Dumnezeu datã peste om.
Cel fãrã de mustrare este leneºul care nu-ºi iubeºte viaþa ºi
trezia ei. Acela cade în mulþumire de sine, în pãrere de sine ºi
în iubire de sine, ºi îºi iubeºte singurãtatea cea dinãuntru ºi
cea din afarã pentru cele dinãuntru ale sale. Cel fãrã de mus-
trare nu ºtie ce este umilinþa ºi se ascunde înãuntrul lui, ºi
nu-L are pe Dumnezeu, cã dacã L-ar avea, nu s-ar ascunde,
fiindcã Dumnezeu este în cer ºi pe pãmânt peste toate câte
sunt vãzute ºi nevãzute, arãtate ºi nearãtate. Cel fãrã de mus-
trare nu are prin ce sã creascã, ºi scade. Mustrarea este sfet-
nicul omului în cele bune ºi în cele rele ale sale; în cele bune
îi întãreºte atenþia ºi statul ºi veghea, iar în cele rele îi aratã
pocãinþa, ca s-o lucreze cu mulþumire ºi cu umilinþã. Dar cine
este cel ce se face frate cu viaþa cea fãrã de moarte, cu mus-
trarea cea care stã de veghe peste omul care iubeºte viaþa? Nu
este omul deprins cu darul cel ceresc al umilinþei ca sã ia apoi
pe el podoaba cea de nepreþuit, mustrarea care dã viaþã. O, de
ºapte mii de ani mustru pãmântul în fel ºi chip, ca sã aibã pe
el viaþã veºnicã; el, ºi cei cu duh de viaþã de pe el. De ºapte
veacuri îl abat pe om de la fãrãdelegea care stã împotriva
Mea, ºi omul e uituc în vremea milei Mele ºi se duce iar la
moarte. 

Eu M-am nãscut o datã, ºi am murit o datã, ºi am înviat
o datã, dar omul nu face ca Mine, omul nu este umilit. El face
viaþã ºi moarte, moarte ºi viaþã, el aºa zice cã face, el aºa a
învãþat sã facã. Omul n-a avut învãþãtor lângã el ca sã-l þinã
mereu treaz, ca sã-l mustre mereu în cele bune ºi în cele rele
ale lui. Nimic nu-i este omului de folos, nimic decât mustra-
rea. În ea se ascund toate cele ce plac omului: iubirea, blân-
deþea, bunãtatea, facerea de bine, ºi bucuria întru acestea, ºi
iatã, de nimic nu fuge omul mai tare decât de mustrare, cea
mai mare facere de bine pe care omul i-o poate da omului,
cãci cel ce o dã învaþã ºi el din ea când o dã, iar cel ce nu o
dã nu ºtie ce este sã dai ºi sã iei spre folos. 

Mã uit pe pãmânt ºi vãd oameni care umblã dupã în-
vãþãtor. O, oamenilor, vin din cer pe pãmânt, Învãþãtor pentru
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tãmãduirea neamurilor, ºi iatã ce vã spun: dacã nu aveþi umi-
linþã de duh, de trup ºi de inimã, nu veþi gãsi pe Învãþãtorul
vieþii voastre, cãci Învãþãtorul e din cer, ºi Se ascunde de cei
fãþarnici. O, oamenilor, Eu cu umilinþa am început, ºi cu ea
M-am sfârºit dintre oameni, cãci oamenii nu M-au primit cu
ea, ºi Eu M-am dus cu ea în cer, fiindcã ea din cer este, ºi este
slava celor de pe pãmânt care o iubesc pe ea. Vin spre voi cu
slava cuvântului Meu, care curge din cer spre tãmãduirea nea-
murilor, precum este fãgãduit prin Scripturi. Faceþi ºi voi ce
am fãcut Eu, cãci Eu numai o datã M-am nãscut, numai o datã
M-am dat spre moarte, ºi numai o datã am înviat. Faceþi ºi voi
ca Mine, cã Eu prin acestea am fost Învãþãtor pentru om, ca
sã facã ºi omul ce a vãzut ºi ce a auzit la Mine. 

Nu poate omul sã se nascã ºi sã moarã ºi sã învieze de
câte ori vrea el. Nu poate Învãþãtorul sã-l nascã ºi sã-l ridice
din moarte ºi sã-l învieze pe om de câte ori vrea omul. Nu
este adevãrat aºa ceva. Omul o singurã datã trebuie sã se po-
cãiascã, ºi în ea intrã ºi naºterea, ºi moartea, ºi învierea
omului, dar rãstãlmãcitorii Scripturilor s-au sculat mulþi, ºi se
ascund dupã Scripturi, zic ei. Numai cã Scripturile Eu sunt,
Eu, Cuvântul Cel din Scripturi, iar Eu numai o datã M-am
nãscut ºi am murit ºi am înviat, dupã trup, ºi tot aºa e ºi cu
duhul, cãci duhul este cel ce dã viaþã, nu trupul.

O, nu e bine sã stea omul fãrã de umilinþã pe pãmânt ºi
în cer, adicã înaintea omului ºi înaintea lui Dumnezeu. O, nu
e bine aºa, cãci dupã aceea este vierme veºnic. Cui nu-i place
cu mustrarea cea pentru trezie veºnicã, o va avea apoi pentru
vierme veºnic, cãci conºtiinþa cea ascunsã este vierme veºnic
treaz. Fericit este omul care se face frate cu mustrarea cea
peste binele ºi rãul din el mai înainte de venirea Mea cea
pentru fapte vãzute ºi nevãzute. 

Omul umilit are ochi curat. Omul neumilit are ochi
murdar, ºi aºa le vede pe toate, chiar ºi pe cele care i se par
bune, cãci cel neumilit nu ºtie care sunt cele bune, fiindcã el
numeºte binele rãu, ºi rãul bine, ºi tot aºa ºi vede; vede prin
ochii celui rãu. El îi spune bunãtãþii ºi blândeþii omului, îi
spune om bun unui aºa om, iar omului treaz ºi conºtiincios
înaintea Mea, aceluia îi spune om rãu, ºi de acela fuge omul
cel fãrã de umilinþã. Dar Eu vin din cer Învãþãtor peste om ºi
îi spun omului sã nu fugã de învãþãtura Mea, îi spun sã stea
sub ea ºi sã se tãmãduiascã de mulþumirea de sine ºi de pãre-
rea de sine ºi de iubirea de sine ºi de cele dinãuntru ale sale.
Nu sunt bune cele dinãuntru ale omului. Sunt bune cele din
afarã ale omului, fiindcã cele din afarã sunt la luminã, iar cele
dinãuntru sunt spre robia omului cel ascuns în el, cãci vai
omului care umblã cu Dumnezeu în ascunsul inimii lui, zice
el. Cine poate sã creadã aºa ceva? Dar Eu vin ºi îl vãdesc pe
om spre judecata lui, cãci omul n-a iubit mustrarea. Mustra-
rea îºi are vremea ei, precum ºi judecata, dar omul n-a iubit
mustrarea la vremea mustrãrii, ºi s-a ascuns ca Adam, dar Eu
vin ºi îi spun cã s-a ascuns ºi cã are în el vierme veºnic. ªi
iatã, vin încã Învãþãtor spre tãmãduirea neamurilor, ºi cel ce
aude, sã vinã sã facã faptele vieþii, faptele luminii, care sunt
cele lucrate la vedere. Amin. 

Ce este omul umilit? Acela este cel ce aude glasul
Meu ºi înviazã spre viaþã veºnicã înãuntrul ºi în afara lui,
bãgându-ºi grumazul sub învãþãtura care coboarã din cer pe
pãmânt spre tãmãduirea neamurilor. Iatã vremea când glasul
Meu se aude peste pãmânt, ºi cel ce aude, sã învieze spre via-
þã veºnicã ºi spre sfinþenie plãcutã Mie întru venirea Mea.
Aceasta este taina tãierii împrejur în vremea aceasta. Amin,
amin, amin. 

Vin din cer pe pãmânt cu sãrbãtoare împãrãteascã. Mã
sãrbãtoresc pe Mine Însumi în om ºi îi spun omului sã facã ce
am fãcut Eu. M-am supus omului, ca sã se supunã ºi el Mie.
M-am tãiat împrejur în trup, dupã legea cea pentru om. Acum
îi cer ºi Eu omului sã se taie împrejur la inimã pentru Dum-
nezeu. Tãierea împrejur în trup, a fost umbrã a celor viitoare,
iar tãierea împrejur a inimii este umilinþa cea care iese de la
lucrarea învãþãturii sfinte, de la lucrarea mustrãrii faptelor
spre îndreptare, spre tãierea împrejur a inimii omului, ca sã
fie omul însemnatul Meu ºi sã-l cunosc al Meu. Voiesc sã sãr-
bãtoresc în om aceastã sãrbãtoare: tãierea împrejur a inimii
pentru Dumnezeu, ca sã-l cunosc pe cel ce este neam al Meu,
neam din neamul lui Dumnezeu, seminþie aleasã ºi sfântã,
dupã rânduiala lui Melchisedec, neam de preoþie sfântã, care
nu-ºi are de pe pãmânt obârºia. Voiesc ca tot omul care aude
glasul Meu sã stea mereu la curãþat cu trupul ºi cu inima, ca
sã aºez peste el semnul Meu, tãierea împrejur a inimii. Amin,
amin, amin.

1/14 ianuarie 1999

Praznicul Botezului Domnului 

Umilinþa este lucrarea ºi învãþãtoarea celor ce iubesc viaþa Dom-
nului. Cele sfinte nu se spurcã, dar nici nu-i sfinþesc pe cei ce nu 

sunt sfinþi. 

SS ã se deschidã cartea Mea în grãdina cuvântului
Meu. Amin, amin, amin. Eu sunt Domnul Cel

Sfânt, Care M-am aplecat celui mic, ca sã Mã binecuvinteze
la Iordan, zicând: «Iatã Mielul lui Dumnezeu, Care ridicã pã-
catele lumii». Atunci Eu M-am rugat Tatãlui din ceruri, ºi Ta-
tãl a deschis cerurile la rugãciunea Mea, ºi Ioan a vãzut pe
Duhul Sfânt venind ca un porumbel peste Mine ºi a mãrturisit
de pe pãmânt, iar din cer a mãrturisit Tatãl, zicând: «Acesta
este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit». Astãzi vin în
grãdina Mea din România cu ziua aducerii-aminte a arãtãrii
Mele la Iordan ca sã primesc botezul de la Ioan, cãci Ioan se
purta din pustie spre oameni ca sã le dea harul pocãinþei spre
iertarea pãcatelor lor, ºi ca sã mãrturiseascã despre Mine cã
Mã arãt din cer venit ca sã curãþ pãmântul, ºi sã-l adãp cu
Duhul Sfânt apoi, spre tãmãduirea celor smeriþi. 

Eu M-am plecat celui mic, ca sã pot încãpea pe pãmânt
cu cei mici, ca sã-i ridic pe cei mici ºi ca sã-i smeresc pe cei
mari, precum Eu M-am smerit sub mâna celui mai mic.
Aceasta este taina pe care cei mari n-o cunosc. Cel mare tre-
buie sã se plece ºi el, trebuie, ca sã fie, ca sã aibã învãþãtor ºi
mãrturisitor; altfel nu are cine mãrturisi pentru el mãrturie
bunã. Eu am venit din cer ºi M-am aplecat sub cel mic, ºi el
M-a mãrturisit, ºi apoi Eu am început sã-i culeg pe cei ce se
smereau sub mâna Mea ca sã-i învãþ umilinþa, cãci ea este lu-
crarea ºi învãþãtoarea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacã Eu
nu Mã umileam, n-aveam cum sã Mã fac învãþãtor pentru cei
mici, ca sã-i fac apoi sã dea mãrturie bunã ºi sfântã despre
Mine. Iatã, umilinþa este cu cei sfinþi care ºtiu sã fie mici îna-
intea lui Dumnezeu ºi a oamenilor. Umilinþa ridicã omul la
cer ºi Îl coboarã pe Dumnezeu la om. Umilinþa Mea sub cel
mic M-a ridicat de sub cel mic pânã la cer, ca sã dea Tatãl
mãrturie bunã despre Mine pe pãmânt, ºi a dat când din cer a
glãsuit peste Mine: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, întru
Care binevoiesc». Amin. 

Eu sunt Cel Sfânt, ºi grãiesc din cer peste pãmânt ca
sã-i învãþ pe cei mari sã se plece, iar cei ce sunt drepþi se
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apleacã prin umilinþa Mea, prin învãþãtura Mea. Puþini sunt
cei ce se pleacã spre cele sfinte, cãci ele sunt veºnice, iar
omul este învãþat cu vremelnicia, ºi nu se pocãieºte pentru
împãrãþia cerurilor. O, puþini sunt cei ce se pleacã spre cele
sfinte. Ca sã se plece omul spre cele sfinte, e tainã mare, pe
care omul n-o ºtie, cã nu este învãþãturã din cer peste om, care
sã-l înveþe pe om. Omul îºi ia ulcica ºi se duce la bisericã ºi
ia agheasmã de la slujba Bobotezei ºi se duce acasã ºi bea din
ea ºi îºi stropeºte cu ea casa ºi pe toate ale sale ºi pe el însuºi,
dar de sfinþit, omul nu se sfinþeºte, cãci puþini, puþini sunt cei
care se pleacã spre cele sfinte. Omul este deprins sã le caute
pe cele sfinte sã le plece spre el, dar el nu se sfinþeºte pentru
ele, ºi iatã, cele sfinte vor cere socotealã la tot omul care nu
s-a sfinþit de la cele sfinte. Ioan aºa a zis: «Pocãiþi-vã pentru
împãrãþia cerurilor! Sfinþiþi-vã ºi curãþiþi-vã pentru Cel
Sfânt!», ºi iatã, cele sfinte vor cere socotealã la tot omul care
nu ºtie sã umble cu cele sfinte. 

Omul se bagã sub scutul celor sfinte ºi nu ºtie cã va da
socotealã pentru cele sfinte. Nu ºtie omul, cãci umilinþa este
cu cei sfinþi, care ºtiu sã fie mici înaintea lui Dumnezeu ºi a
oamenilor. Foloseºte omul pe cele sfinte dar fãrã sfialã, cãci
omul îºi ia singur. Omul nu lucreazã cu Mine, ºi îºi ia singur,
cã este fãrã umilinþã, dar cele sfinte îºi vor cere rodul lor, cãci
omul s-a învãþat sã se ascundã sub scutul celor sfinte, dar nu
se face sfânt prin ele. Nu cele sfinte au putere peste om, ci
omul are putere pentru cele sfinte, dacã voieºte. De douã mii
de ani omul îºi face rost de agheasmã, de apã sfinþitã prin cu-
vântul rugãciunii omului sfânt, cãci aceasta înseamnã cele
sfinte, cele sfinþite prin rugãciunea celui sfânt. Eu Mã umilesc
mereu ºi dau sfinþenie, la rugãciunea omului sfânt, dar umi-
linþa este numai de partea Mea. Omul nu se umileºte ca sã nu
le mai atingã pe cele sfinte ale Mele pânã nu se sfinþeºte prin
viaþã sfântã. Omului nu-i este milã de Mine. El M-a fãcut cea
din urmã slugã a lui, ca sã-i curãþ prin cele sfinte ale Mele pe
cele murdare ale lui, iar Eu sunt Cel umilit sub mâna celui
mic, sub voia omului care nu se mai ridicã sã fie mare cu via-
þa prin viaþa Mea, prin umilinþa Mea. De aceea am spus Eu cã
omul este durerea Mea cea de ºapte mii de ani. Omul nu ºtie
ce înseamnã sã-l doarã pentru Mine. El ºtie sã-l doarã pentru
el, pentru greutãþile lui ºi atât. Omul nu ºtie ce este umilinþa,
nu ºtie, cã ea este dar din cer, darul Meu prin care M-am aple-
cat omului ca sã-l ridic pe om cãtre Mine. 

Îmi deschid urechea ºi îl aud pe om când spune sã nu-i
pomenesc pãcatele ºi sã-i arãt milã pentru pãcate. O, omule,
Îmi spui Mie sã nu-þi pomenesc pãcatele, dar tu þi le pome-
neºti mereu, aºa cum pomenesc Eu pomenirile Mele fã-
cându-le adevãrate peste cei sfinþi, care se umilesc pentru
Mine. O, omule, îþi pomeneºti mereu pãcatele înaintea Mea,
cã iar ºi iar le faci fãcându-le pomenirea. O, omule, iatã ce
pãþeºti dacã nu te pocãieºti, dacã nu te umileºti. Umbli dupã
cele sfinte ca sã te scape ele de rãul care vine de la pãcatele
tale. Cele sfinte nu se spurcã, aºa cum zici tu cã scrie în
Scripturi, dar nici tu nu te sfinþeºti prin ele, cã ele sunt pentru
sfinþi, ºi sfinþii trebuie sã le aibã ºi sã le pãstreze, ºi iatã, cele
sfinte se vor face foc ºi vor cere socotealã la tot omul care nu
s-a sfinþit pentru cele sfinte ºi nu s-a umilit de la cele sfinte,
cãci scris este: «Toate sunt sfinte pentru cei sfinþi, ºi toate
sunt întinate pentru cei întinaþi ºi prin cei întinaþi». 

De douã mii de ani se duce omul încreºtinat sã ia
agheasmã, sã ia apã sfinþitã ca sã-ºi facã pazã ºi curãþenie cu
ea, ºi omul tot murdar este, cãci cine nu are umilinþã nu se cu-
rãþeºte, nu se deosebeºte pentru Dumnezeu ca sã scape de

întunericul din el ºi din jurul lui. Omul este cãdere pentru om,
omul este întinare pentru om, omul este durerea Mea, iubirea
Mea cea pierdutã dupã ce l-am creat pe omul cel întâi zidit.
Omul este rodul pãcatului ºi nu se umileºte ca sã se facã rod
din Mine ºi sã fie fãrã de pãcat apoi. Umblu între cer ºi pã-
mânt ºi rostesc cuvânt la sfârºitul omului, cãci omul s-a sfâr-
ºit de tot. Dar umilinþa ridicã pe cei morþi ºi îi înviazã ºi Îl
coboarã pe Dumnezeu la om, la omul cel umilit. 

Eu sunt Cel ce grãiesc din cer peste tot omul, ca sã-i
învãþ pe cei mari sã se plece spre cele sfinte. Puþini, puþini
sunt cei ce se apleacã sub cele sfinte precum M-am plecat Eu
sub botezul cel de la Ioan. El boteza cu botezul pocãinþei pe
omul care se apleca spre pocãinþã. Eu, ca un Om supus pocã-
inþei, M-am aplecat sub mâna celui mic, ca sã-i învãþ umilinþa
pe cei de pe pãmânt, cãci Eu veneam din cer cu umilinþa,
fiindcã ea este din cer. Dacã ar fi de pe pãmânt, s-ar gãsi pe
pãmânt ºi în oamenii de pe pãmânt, dar ea este din cer, ºi în
cer se gãseºte. Cine o doreºte pe ea, acela trebuie sã se suie
pânã la Mine ca sã Mã aplec Eu apoi pânã la el ºi sã-i dau
darul umilinþei cereºti. Amin. Eu M-am plecat omului în toate
ca ºi omul, ca sã înveþe omul de la Mine sã se aplece ºi el ca
Mine. Cel din cer S-a plecat omului ca sã încapã pe pãmânt,
sã încapã lângã om. Aºa ºi omul, sã se aplece Mie ca sã înca-
pã în cer. Aceasta este taina pe care cei mari, care sunt din pã-
mânt, nu o cunosc, iar Eu, Cel umilit între oameni, zic: amin.
Amin, peste tot omul grãiesc. Aminul Meu este împãrãþia ce-
rurilor, venitã la oameni. Sã înveþe tot omul pocãinþa ºi umi-
linþa, cã Eu am lopata în mânã ºi Îmi curãþ calea venirii Mele
pe pãmânt, ºi vai celor ce stau împotriva învãþãturii Mele,
care vine din cer pentru iertarea pãcatelor oamenilor care se
pocãiesc cu umilinþã, mãrturisindu-Mã pe Mine Fiu al Tatã-
lui, Om din cer venit pentru înnoirea omului. Amin. 

Sã vinã tot omul la apele Mele, apele învãþãturii
cereºti, sã vinã sã bea, ºi sã nu mai moarã dacã bea, cã dacã
moare, cele sfinte vor cere socotealã celui ce moare, cã a ve-
nit vremea judecãþii. Sã vinã tot omul sã fie judecat pentru
faptele sale. Sã vinã la apele cele vii, sã se spele apoi, ºi sã
vadã apoi. 

Sã vinã cel ce nu-L cunoaºte pe Dumnezeu, sã vinã sã
vadã faþa Mea în apa aceasta, în învãþãtura aceasta, ºi sã se
facã vas nou pentru vin nou, cã vinul este nou. Amin, amin,
amin. 

6/19 ianuarie 1999

Sãrbãtoarea sfântului Teodosie, începãtorul vieþii de
obºte 

Domnul este mijlocitorul legãmântului cel nou al bunãtãþilor vii-
toare. Sfânta Sfintelor Domnului: aºezãmântul cel nou în mijlocul
României. Cuvântul Domnului trebuie mâncat ºi apoi rumegat. 

Taina vieþii de obºte. 

FF iilor de la iesle, deschideþi cartea Mea. Amin.
Deschideþi cartea în care Eu scriu despre vremea

aceasta a Mea pe pãmânt, cã am coborât pe pãmânt cuvânt. El
se aºeazã spre hrana oamenilor pe pãmântul României, masa
Mea de cinã, masa Mea de nuntã, la care chem pe tot omul
care voieºte sã mãnânce de la Mine învãþãturã, cuvânt de în-
vãþãturã, dar omul nu vrea sã ºtie de masa Mea ºi rãmâne flã-
mând, ca ºi cum n-ar avea ce sã mãnânce. 

Fiilor, nu vã miraþi cã nu mãnâncã omul de la Mine,
fiindcã omul îºi face singur mâncare ºi de aceea nu mãnâncã
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de la Mine. Cine mãnâncã ºi cine bea de la Mine, acela are sã-
nãtate ºi saþ, iar altfel, omul e fãrã saþ ºi e înfometat ºi îºi face
mereu sã mãnânce, îºi face el, cã-i este foame. Scris este în
prooroci cã «voi trimite foamete pe pãmânt; nu foamete ºi se-
cetã de pâine ºi de apã, ci de auzit cuvântul lui Dumnezeu,
iar popoarele vor rãtãci de la mic la mare, de la întuneric la
luminã, ºi vor cãuta, dar nu vor afla cuvântul Domnului»,
fiindcã Domnul este pentru cei sfinþi, Domnul celor sfinþi,
hrãnitorul celor ce-L iubesc pe El. Aºa scrie în profeþi: «Fete-
le tinere, cu tinerii lor laolaltã, se vor usca de sete, cã ei fac
jurãminte pentru pãcate ºi aduc închinãciuni ºarpelui cel
rãu, lui antichrist, ºi zic: „Sã trãiascã Dumnezeul tãu, Da-
ne!“, dar vor cãdea fãrã sã se mai scoale ºi se vor usca, fiind-
cã Eu voi preface în tânguire toate bucuriile omului ºi voi
înteþi jalea pentru cel ce se naºte ºi pentru cel ce moare, ºi va
fi deznãdejde».

Fiilor care primiþi cuvântul de la Mine, aºezaþi-l în car-
tea Mea, ºi apoi mâncaþi-l, cã e vreme de foamete, precum au
zis profeþii, iar fãrãdelegea s-a înmulþit, ºi dragostea s-a pãlit.
Mâncaþi cuvântul Meu, ºi apoi rumegaþi-l, ca sã fiþi de hranã
pentru cei ce cautã hranã. Despicaþi inima omului care cautã
hranã ºi învãþaþi-l sã ºi rumege, cã nu-i deprins sã ia sã mã-
nânce. Întoarceþi înapoi mâncarea din stomac ºi rumegaþi-o.
Amin. Cuvântul Meu care vine la voi, mâncaþi-l, ºi apoi
scoateþi-l în gurã ºi rumegaþi-l ca sã creºteþi, cãci cel ce nu
face aºa, nu creºte prin cuvântul Meu. 

Eu sunt Mijlocitorul Noului Testament, al noului legã-
mânt pe care l-am încheiat cu voi prin întoarcerea Mea pe pã-
mânt, cuvânt. Fiþi precauþi, cã vechiul legãmânt nu arãta dru-
mul cãtre Sfânta Sfintelor, cãci cortul cel întâi era în picioa-
re. El era icoana vremii de acum ºi nu are putere sã-I facã lui
Dumnezeu adevãraþi închinãtori, cãci cei ce se închinã nu-ºi
desãvârºesc cugetul. Fiþi precauþi, cã legiuirile pãmânteºti,
adicã legiuirile trupului, sunt numai spre îndreptarea vieþii,
dar nu ºi pentru desãvârºire. Eu sunt Mijlocitorul legãmântu-
lui cel nou al bunãtãþilor celor viitoare, ºi trec prin cortul cel
mai mare, cel mai desãvârºit, nu fãcut de mânã, adicã nu
Sfânta Sfintelor ziditã de om ºi numindu-se apoi aºa. Eu a tre-
buit sã mor pentru om ca sã-l rãscumpãr. Sângele Meu a fost
jertfã fãrã de prihanã, ºi are putere sã cureþe cugetul omului
de cele moarte ale omului ca sã slujeascã omul pe Dumnezeu,
iar dacã cugetul omului nu aruncã din el pe cele moarte, pe
cele tãinuite în el, atunci cel chemat nu va moºteni fãgãduinþa
pentru cei veºnici. Acolo unde este un legãmânt, acolo trebuie
sã fie ºi o jertfã ºi o moarte, aºa cum Eu am întãrit legãmântul
Meu cel nou prin moartea Mea, moarte fãrã prihanã, adicã
jertfã fãrã pãcat. Aºa e ºi cu omul: acolo unde omul face un
legãmânt cu Dumnezeu, trebuie sã ºi moarã ca sã ia putere
convenþia, adicã testamentul, ca sã ia temeinicie cel ce a fãcut
convenþia. 

Fiilor, vã dau cuvântul Meu vouã. Eu sunt Mijlocitorul,
Arhiereul bunãtãþilor; bunãtãþilor viitoare. Fiþi precauþi cu
locul pe care staþi voi din partea Mea, cã Eu v-am aºezat aici
ºi am numit locul acesta Sfânta Sfintelor Domnului, pentru cã
aici este Domnul, ºi toþi care cred ce lucrez Eu de aici, îºi
spun: „Acolo este Domnul!“. Amin, amin, amin. 

Legea nu este chipul. Ea este umbra chipului cel nou.
Ea nu-l poate desãvârºi pe om. Ea aduce la cunoºtinþã pãca-
tele, iar prin jertfele pentru pãcat se face amintirea pãcatelor,
pomenirea pãcatelor, precum v-am spus nu demult, în vorbi-
rea Mea cu voi despre omul care-ºi pomeneºte pãcatele fã-
cându-le iar. Atunci am zis: «Vin sã fac voia Ta, Tatã!», ºi

iatã, am venit, cãci în sulul cãrþii aºa este scris. Vin sã le stric
pe cele dintâi ºi sã fac loc la cele noi, statornicindu-le în cei
ce se fac vii la cuvântul Meu. Care este aºezãmântul cel nou?
Iatã, vã dau legile Mele vouã ºi le scriu în inimile ºi în cuge-
tele voastre ca sã aveþi îndrãznealã sã staþi pentru Mine ºi sã
numesc locul pe care staþi voi, ºi pe voi sã vã numesc Sfânta
Sfintelor Domnului. Amin. Eu am înnoit calea ºi am fãcut-o
vie pentru voi prin trupul Meu, care este catapeteasma Mea
cea de la voi, ºi sunt Arhiereu peste voi, marele Preot peste
casa Mea. Toþi cei ce vor sã fie pe calea cea înnoitã ºi vie prin
trupul Meu, aceia iau cunoºtinþã pentru adevãr ºi nu mai pã-
cãtuiesc, iar dacã mai pãcãtuiesc, nu mai este jertfã pentru pã-
cate, ci este judecata, cã aceia fac de ocarã duhul harului, ºi
scris este: «Domnul va judeca pe poporul Sãu». 

Fiilor, fiþi precauþi pentru cortul Meu cel de aici, cã ºi
aici este din cele douã pãrþi. Fiþi atenþi sã pot fi Eu în Sfânta
Sfintelor drept, dupã cum sunt. De aceea vã spun: mâncaþi, ºi
apoi rumegaþi, aºa cum v-am învãþat în ziua care a trecut îna-
intea acesteia. Înghiþiþi cuvântul Meu, adicã credeþi-l, ºi apoi
scoateþi-l în gurã ºi rumegaþi-l, toþi cei care aþi rãmas pe calea
cea nouã ºi vie a Mea. Întoarceþi înapoi mâncarea din stomac.
Învãþaþi ce înseamnã duhovniceºte stomac ºi gurã, ca sã ºtiþi
sã lucraþi rumegarea cuvântului Meu. Stau în mijlocul vostru
Învãþãtor, stau între voi vãzãtor, ºi stau auzind, ºi stau. Învã-
þaþi ce înseamnã lucrarea necredinþei ca sã învãþaþi pe pãþite
lucrarea credinþei, ºi credeþi în Mine prin statul Meu în mijlo-
cul vostru. 

Fiilor, Sfânta Sfintelor este Sfânta Sfintelor. Amin. Lu-
craþi sfiala Mea în voi ºi cinstiþi cortul legãmântului Meu cel
nou, cortul cel de pe urmã, cel nefãcut de mânã, cel în care
Eu, Domnul, am aºezat vãzut semnul Meu, piatra adu-
cerii-aminte, chivotul în care este legea Mea cea nouã, scrisã
în inima ºi în cugetul vostru. În Sfânta Sfintelor cea fãcutã de
mânã era vasul cu mana, vas de aur, era toiagul care a odrãslit
ºi pietrele legii, toate în chivot, iar în cortul descoperirii erau
sfeºnicul ºi masa ºi pâinile. În Sfânta Sfintelor cea nefãcutã
de mânã, ce este? Ce este, fiilor? Rumegaþi cuvântul Meu ºi
lucraþi sfiala Mea în cei ce sunt aici, în cortul legãmântului
Meu cel de pe urmã, în care este cartea Mea cea din urmã,
piatra cea din capul unghiului, pe care ziditorii cei cu mâini
nu o iau în seamã, cã ea nu este zidire fãcutã de mânã, ci este
zidirea Mea, cort pentru sfinþi, cort nefãcut de om, ci de
Dumnezeu. 

Fiilor, o, mãi fiilor, fiþi înþelepþi pentru cortul Meu cel
din urmã, cã ºi aici este din douã pãrþi. Scoateþi din voi cu-
vântul Meu ºi rumegaþi-l voi pentru toþi cei ce nu ºtiu sã ru-
mege. Cel ce ºtie sã rumege, acela este curat, ºi acela sã se
aºeze hranã pentru cei ce mãnâncã, sã se aºeze ca sã-i înveþe
pe toþi sã rumege ºi ca sã fie curaþi, curaþi pentru Dumnezeu
ºi pentru cortul lui Dumnezeu cel nevãzut, cel nefãcut de
mânã, cort pentru cei ce au scrise legile Mele cele noi pe ini-
mã ºi pe cuget. Amin, amin, amin. 

Eu sunt începãtura cea nouã ºi stau binecuvântând pe
cei ce stau laolaltã în numele Meu, cã scris este: «Acolo este
binecuvântarea Mea». Amin. 

Azi sãrbãtorim în cer ºi pe pãmânt pe sfântul Teodosie,
începãtorul vieþii de obºte. Învãþaþi ºi voi ce înseamnã aceastã
tainã, viaþa de obºte, locul în care Eu stau ºi binecuvintez din
cer, dupã cum este rânduiala cea rostitã de Mine. Amin, amin,
amin. 
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Ajunul Duminicii fiului risipitor 

Domnul vine pentru vindecarea de sine, de rãtãcire, de minciunã ºi
de nepãsare a omului. Iubirea de Dumnezeu este leacul vindecãrii 

celor risipitori de viaþã. 

VV in din cer Învãþãtor peste om. Vin, cã Mi-e dor
sã vin. Vin ºi încã vin, ca sã se înveþe omul cu

venirea Mea ºi sã creadã în ea. Amin. Vin în grãdina Mea cu-
vânt, ca sã-i hrãnesc pe cei flãmânzi, cã unde sunt doi ºi trei
veniþi pentru slava cuvântului Meu, acolo vin ºi Eu, ca sã Mã
desãvârºesc întru slavã ºi sã fiu Învãþãtor pentru om. 

Voiesc ºi iarãºi voiesc sã-l tãmãduiesc pe om de mulþu-
mirea de sine, de pãrerea de sine ºi de iubirea de sine ºi de
cele dinãuntru ale sale, cãci vai omului care umblã cu Dum-
nezeu în ascunsul inimii lui, fãrã sã lumineze cu Mine din el!
Nu se poate vindeca omul de minciunã, cã ea l-a învelit pe om
din creºtet pânã-n tãlpi, dar Eu, Domnul, am spus: «Tot omul
este mincinos». O, de aceea vin, ºi din greu vin ca sã Mã stre-
cor în inima omului prin venirea Mea. O, din greu vin, pentru
cã greu Îmi deschide omul ca sã vin la el. Omul nu Mã mai
cunoaºte, cã mulþi dumnezei au ieºit din pãmânt ºi s-au aºezat
peste mintea ºi peste inima omului, ºi omul nu Mã mai cu-
noaºte pe Mine, Cel venit din cer pentru omul rãtãcit, pentru
cel ce-ºi risipeºte mintea ºi inima în minciuna cea de pe pã-
mânt. Minciuna este plata omului mincinos, iar omul minci-
nos este omul care nu-L cautã pe Dumnezeu ca sã-I slujeascã
întru adevãr. Omul îºi risipeºte sufletul ºi trupul ºi duhul în
cele ce nu sunt, cãci cele ce sunt vãzute nu vor mai fi, ºi nu
sunt cele ce nu vor mai fi. Dar Eu, ca un Învãþãtor, umblu cu-
vânt de la o margine la alta a pãmântului, ca sã Mã audã omul
ºi sã-ºi aducã aminte de Dumnezeu. Vreau sã-l fac pe om sã
se uite la Mine. Amin, amin, amin zic vouã, celor ce ascultaþi
cuvântul Meu: vreau sã-l fac pe om sã se uite la Mine, sã în-
tindã mâinile spre Mine ºi sã Mã ºtie de Dumnezeu. Amin. 

O, fiilor care staþi în poarta cuvântului Meu cu care azi
Mã las peste pãmânt, vreau sã-i spun omului cã L-a uitat pe
Dumnezeu, ºi cã va veni Dumnezeu sã-l întrebe pe om de
zilele lui. Zilele omului sunt deºertãciune, ºi omul M-a îm-
brãcat în hainã de judecãtor pentru deºertãciunea zilelor lui.
Eu sunt Adevãrul, ºi îi fac omului dreptate, cãci Dumnezeu
este adevãr faþã de orice faptã. Voiesc ºi iar voiesc sã-l tãmã-
duiesc pe om de nepãsare. Sã nu se mai mire nimeni de cu-
vântul Meu din zilele acestea, cãci omul nepãsãtor Mi-a fãcut
drum între cer ºi pãmânt, ca sã-l tãmãduiesc pe cel rãtãcit de
Mine ºi sã-l judec pe cel învârtoºat asupra cuvântului Meu
care sfãrâmã inima omului ca sã intre în ea. 

Iatã, deschid cerul ºi cobor pe pãmânt. Nu vin cu trenul
sau cu maºina sau cu avionul sau cu alte fãcãturi ale omului.
Vin cu cuvântul, vin cu norii, ºi altfel nu vin. Vin cu credinþa
omului sfânt. Amin, amin, amin. Nicicum nu voi veni altfel. 

Omul este mincinos ºi îºi dã unul altuia minciuna ºi se
joacã de-a adevãrul, ºi Eu vãd ce face omul mincinos ºi nu
mai este cel ce face judecatã ºi dreptate, nu este pânã la unul.
Dar sunt Eu, cãci Eu sunt Cel ce sunt, ºi pot sã fiu cuvânt, ºi
sunt cuvânt împotriva deºertãciunii care se vrea dumnezeu
peste om. Iatã, vin din cer Învãþãtor ca sã-l fac pe om sã crea-
dã în venirea Mea ºi sã Mã cunoascã venind, cãci vin pentru
cei ce cred, iar cei ce cred sunt râuri de apã vie ºi se fac venire
a Mea peste cei ce-L cautã pe Dumnezeu, hrãnindu-se în tainã
cu iubirea de Dumnezeu. 

Iubirea îl hrãneºte pe om, precum ºi ura. Omul care-L
iubeºte pe Dumnezeu, acela cunoaºte iubirea de Dumnezeu ºi

scapã de iubirea cea deºartã, care-l hrãneºte pe om cu urã de
Dumnezeu, cãci cine nu-L iubeºte pe Dumnezeu, Îl urãºte pe
Dumnezeu, Îl urãºte prin faptele sale mincinoase, prin viaþa
lui fãrã de viaþã. O, iarãºi spun, ºi cu jale spun: omul stã ne-
tãmãduit, ºi e bolnav de boalã grea, ºi zace omul în boala
mulþumirii de sine ºi a pãrerii de sine ºi a iubirii de sine, zace
în cele dinãuntru ale sale, care se fac pat de suferinþã pentru
om, cãci tot omul suferã înãuntrul sãu ºi nu se scoalã sã um-
ble dupã leac. Umblu Eu, umblu ºi iar umblu, doar Mã va ve-
dea omul cel bolnav ca sã umble dupã Mine, ºi Eu sã Mã mi-
lostivesc de el la credinþa lui, la iubirea lui de Dumnezeu. 

Omul a fost fiul lui Dumnezeu, dar s-a smuls din Tatãl
sãu ºi s-a risipit prin toate cele fãcute de el ºi nu de Dumne-
zeu. Omul este fiul risipitor, ºi îl strig ca un Tatã pe fiul care
rãtãceºte fãrã tatã ºi fãrã mamã ºi fãrã þarã. Îl strig ºi iar îl
strig, poate Mã va auzi ºi va sta sã-i vorbesc de începutul lui,
de libertatea lui, de iubire sã-i vorbesc, cãci iubirea Eu sunt.
Amin. De aceea vin mereu în calea omului, vin sã-l hrãnesc
pe om cu iubire, cãci omul nu cunoaºte iubirea. El îi spune
minciunii iubire ºi îºi hrãneºte sufletul sãu cu ura ºi nu ºtie ce
mãnâncã. Omul mãnâncã numai pãcat, cãci omul s-a fãcut
pãcat pentru om, dar Eu îl strig ºi iar îl strig pe om. 

Omule, adu-þi aminte de porunca Mea, cã aºa þi-am
spus: «Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi». Eu sunt
aproapele tãu. Amin, amin, amin. Cine altul poate fi aproape-
le tãu, omule? Vin spre tine sã-þi desfac înþelepciunea ºi sã-þi
destup mintea ca sã înþelegi. Omul s-a fãcut pãcat pentru om
încã de la începutul omului. Cine poate fi aproapele omului?
Eu sunt aproapele tãu, omule. Adu-þi aminte de porunca Mea
spusã peste tine: «Iubeºte pe aproapele tãu ca pe tine însuþi»,
iubeºte-L ºi pe El, nu numai pe tine, cã aºa þi-am poruncit: iu-
beºte-L ºi pe El. Amin. Întoarce-te cu faþa la El, cãci te aº-
teaptã sã-I fii aproape ºi sã-I legi ranele ºi sã-L iei în casa ta,
cã El este Omul raiului, aproapele tãu, omule care ai pierdut
raiul. Omule, te-ai iubit pe tine însuþi, dar ascultã porunca:
iubeºte-L ºi pe aproapele tãu. El stã cãzut sub povara pãca-
telor tale, care au ieºit de la iubirea de tine, dar opreºte-te ºi
ridicã-L, cã este aproapele tãu ºi e cãzut între tâlharii vieþii
tale, omule cãzut din rai. Tatãl Meu M-a luat de lângã Sine ºi
M-a trimis spre tine pe pãmânt, cã rãtãceºti fãrã þarã ºi nu mai
ºtii calea. Fiul rãtãcit s-a întors la tatãl sãu. Aºa am spus Eu
sã facã omul, ºi i-am hãrãzit întoarcere când am spus aºa. Eu
sunt Omul raiului, Omul Cel din cer, întrupat pe pãmânt între
oameni ca sã fiu aproapele omului cel rãtãcit de Tatãl sãu,
Dumnezeu. M-am coborât din cer ca sã-l hrãnesc pe om cu
fructul iubirii cereºti, ca sã afle omul gustul cel de la început,
gustul raiului, gustul pe care l-a avut omul pânã sã rãtãceascã
de Tatãl sãu, de Fãcãtorul sãu. 

Omule, pãcatul îþi spune þie „tatã“ ºi Eu vãd ºi aud din
cer ºi de pe pãmânt cum pãcatul te numeºte tatã al lui. Omule,
spune-I tu „Tatã“ lui Dumnezeu, ca sã audã pãcatul tãu ºi sã
nu-þi mai zicã „tatã“. Numeºte-L Tatã al tãu pe Dumnezeu ºi
mãreºte în tine numele Lui, ca sã scapi de minciunã ºi de
rodul ei ºi de plata ei, cãci pãcatul te þine rob ºi te hrãneºte cu
iubirea lui ca sã nu mai afli ce este iubirea, dar tu scuturã-te
ºi adu-þi aminte de porunca Mea, cã aºa þi-am spus: «Iubeºte
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi». Eu sunt aproapele tãu.
Vin sã-þi fiu aproape ºi sã te hrãnesc, ºi te învãþ sã mãnânci ºi
sã fii din cer, precum ai fost la început. E minciunã iubirea ta,
omule. Iubirea de tine te-a fãcut fiu rãtãcit de Tatãl tãu. Iubi-
rea ta trebuie sã fie iubire de Dumnezeu, cã aºa ai fost creat
la început, dar Eu te strig: vino spre început! Amin. 
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O, greu Îmi deschide omul! Omul nu Mã mai cunoaºte,
cã mulþi dumnezei au ieºit din om ºi s-au aºezat peste el, dar
Eu, ca un Creator ºi ca un Învãþãtor ce sunt, umblu cuvânt,
umblu strigând de la o margine la alta, cã vreau sã-l fac pe om
sã se uite la Mine, ºi apoi sã întindã mâinile spre Mine ºi sã
Mã ºtie de Dumnezeu. 

M-am fãcut Om din cer între oameni ca sã-i fiu omului
aproape ºi sã-i amintesc sã-L iubeascã pe Dumnezeu din toatã
fiinþa, ºi pe aproapele sãu ca pe el însuºi, cãci am venit sã-i
fiu omului aproape ºi sã-l scol spre iubire ºi sã-l întorc în þara
iubirii ºi sã-l nasc pentru ea, pentru þara lui cea din început.
Amin, amin, amin. 

24 ianuarie/6 februarie 1999

Duminica fiului risipitor 

Pilda omului sfânt care îºi cerceta ucenicii ºi viaþa lor cu Domnul.
Domnul Învãþãtor în calea omului rãtãcit. ªcoala este numai cea 

din cer. 

VV in din cer de lângã Tatãl ca sã grãiesc pe pã-
mânt, cãci sunt deopotrivã în cer ºi pe pãmânt.

Amin. Vin ºi sun la porþi ca sã se deschidã ºi sã asculte cu-
vântul Meu, cuvântului Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatãlui
ceresc ºi Cuvântul Tatãlui, cãci Eu sunt din Tatãl, ºi în Tatãl
grãiesc peste cei credincioºi, ca sã Mã ia de la Tatãl ºi sã Mã
dea celor ce Mã doresc. 

Fiilor, deschideþi-vã! Amin. Vã numesc poartã între cer
ºi pãmânt. Amin. Eu pe porþi vin când vin. Eu peste porþi nu
trec, dar întãresc porþile ºi le fac sã Mi se deschidã. Fiilor,
vreau sã vorbesc cu voi, pentru voi ºi pentru poporul cuvân-
tului Meu, ºi pentru toþi cei ce Mã doresc Învãþãtor peste su-
fletele lor. Fiilor, Eu deschid sufletele voastre ca sã intru în
ele. Deschideþi-vã! Cuvântul Meu este cheia cu care vin la
poarta sufletelor voastre. Deschideþi-Mi! Iatã cheia. Amin.
Lãsaþi aceastã cheie în uºã la voi, cã altfel se astupã locul cel
pentru cheie. Staþi deschiºi, ºi mereu, mereu lãsaþi-Mi liber sã
Mã uit mereu în voi, sã am deschis pentru Mine sufletul din
voi. Am de uitat la voi, am de lucrat la voi, la creºterea ºi la
statura voastrã. Am de dat prin voi ºi altora care Mã doresc ºi
care nu sunt din staulul acesta. Iatã, vreau sã vorbesc cu su-
fletele voastre, vreau sã Mã uit în casa voastrã, cãci sunt Stã-
pânul ºi Învãþãtorul vostru ºi Mã îngrijesc de voi. 

A fost odatã pe pãmânt un om sfânt, ºi lângã el s-au
adunat mai mulþi ca sã-i fie ucenici ºi sã-l urmeze dupã cum
trãia el. El se uita mereu la ei, ºi mereu, mereu intra în coli-
bioarele lor ºi se uita în ele ca nu cumva sã aibã în ele vreun
lucru netrebuincios trupului ºi sufletului lor. El controla pâi-
nea lor mãsurându-le-o. Dacã pâinea le era multã, îi numea
slujitorii trupului, iar dacã era fãrã tãrâþa cea din grâu, îi nu-
mea iubitori de sine ºi lumeºti. Mergea ziua ºi noaptea la uºa
lor ºi asculta cu grijã de sufletele lor, dacã nu cumva dormeau
ºi nu se rugau în vreme de rugãciune, în vreme de noapte.
Dacã nu-i auzea, le bãtea în poartã ca sã-i deºtepte, ca sã-i
deschidã spre Dumnezeu. Cu mustrarea stãtea mereu paznic
peste ei ºi îi îmbunãtãþea pentru virtuþile cereºti, ca sã aibã
dupã el urmaºi mai sfinþi decât el, ºi ca sã am Eu, Domnul,
cale din sfinþi ziditã între început ºi sfârºit. El cerceta su-
fletele celor credincioºi Mie bãtând la uºa sufletelor lor. 

Fiilor, Eu deschid sufletele voastre ca sã intru în ele
pentru voi ºi pentru poporul Meu pe care-l pãstoresc Eu ºi
voi, ºi pentru toþi cei ce Mã doresc Învãþãtor peste casa sufle-

telor lor. Amin. Învãþaþi mereu, învãþaþi de la Mine cum se
intrã ºi cum se iese, cãci Eu sunt Cel ce nu sar peste porþi, ºi
folosesc porþile. Eu sunt poarta voastrã spre Dumnezeu, iar
voi sunteþi poarta Mea spre voi ºi spre cei ce Mã doresc ca ºi
voi, ºi spre cei ce vor sã înveþe dorul de Dumnezeu ºi dragos-
tea de Dumnezeu. Am pe pãmânt multe suflete risipite în du-
hul necunoºtinþei de Dumnezeu, ºi multe din ele dau sã se în-
toarcã din rãtãcire ºi vor sã-ºi caute patrie ºi odihnã adevãra-
tã, ºi nu ºtiu cum sã porneascã, ºi nu ºtiu cum sã se umileascã,
nu ºtiu sã înceapã cu umilinþa ºi cu deschiderea casei lor. De
aceea vin din cer Învãþãtor pe pãmânt ºi Mã aºez cuvânt în
calea omului rãtãcit de casa lui, de Dumnezeu, Care este casa
omului, cetatea Noului Ierusalim, Omul Cel nou, Care S-a fã-
cut casã ºi masã din cer, cetate coborâtã din cer, cã de aceea
M-am fãcut Om din cer pe pãmânt, de aceea, ca sã fiu casã
omului, casã ºi þarã ºi suflet ºi cale ºi viaþã ºi tot ce a pierdut
omul care rãtãceºte fãrã Dumnezeu între cer ºi pãmânt. 

Fiilor, Eu sunt între voi trup ºi Duh, intrare ºi ieºire a
Mea în voi ºi din voi. Guriþa voastrã este uºa prin care Eu
intru Trup în voi, ca sã pot ieºi apoi Duh din voi, ca sã fiu în-
tre voi din voi. Fiþi deºtepþi, cã voi nu aveþi voie sã fiþi proºti,
fiindcã Eu v-am învãþat vreme multã cum sã fiþi ca sã pot Eu
intra înãuntrul vostru Trup ceresc în trup ceresc, ºi sã pot ieºi
din voi Duh ceresc, sã ies din trup curãþit ºi sfinþit pentru cei
ce se sfinþesc ca ºi voi, ca sã fiu Eu Cel mai mare între mulþi
fraþi, Cel dintâi sã fiu, sã fiu portarul sufletelor voastre. 

Fiilor, fiþi deºtepþi, cã e vreme multã de când vã am la
ºcoala cea din cer cu care am venit pe pãmânt. Cel ce este cu
ºcoala aceasta nu are voie sã fie prost. Nu e voie sã fii nepri-
ceput, copile hrãnit cu Duh Sfânt, cãci Duhul Sfânt poate.
Guriþa voastrã sã fie uºa de intrare, dar ºi de ieºire pentru
Mine. Guriþa voastrã sã facã întreagã lucrarea Mea; sã ia, dar
sã ºi dea; sã mãnânce întreg, ºi sã împartã întreg. Mereu, me-
reu lucrez ca sã întãresc intrarea ºi ieºirea Mea în voi ºi din
voi, cã nimãnui n-am dat ce am avut pãstrat pentru voi. Nu
cumva sã vã îngâmfaþi pentru aceastã lucrare pe care am
pãstrat-o ca s-o lucrez cu voi, ºi mai degrabã fiþi dãruiþi Mie
ºi oamenilor care Mã doresc ºi care nu au de unde sã înveþe
lumina cea din cer ºi s-o urmeze apoi ca ºi voi. 

Pentru toþi copiii cuvântului Meu grãiesc: deschideþi-vã!
Deschideþi-Mi! Cuvântul acesta este cheia cu care intru în
casã la voi. Am lucru cu voi, vreau sã Mã uit în voi, cãci sunt
Stãpânul ºi Învãþãtorul vostru, ºi Mã îngrijesc de voi ca de cei
mai mici, ca de cei din urmã cu care trebuie sã-Mi sãvârºesc
cea din urmã Scripturã, venirea Mea cu slavã pentru cei sfinþi,
ºi cu judecatã pentru cei fãþarnici ºi pentru cei ce iubesc
deºertãciunea ºi moartea. Fiilor, fiilor, Eu bat, iar voi des-
chideþi-vã ca sã stau în voi, în sfat cu voi, ºi ca sã ies ºi ca sã
lucrez între voi, între frate ºi frate ºi între Mine ºi voi. Amin,
amin, amin. 

Iar voi, fiilor din grãdinã care-Mi sunteþi intrare a Mea,
faceþi acum lucrarea ieºirii Mele spre toþi copiii acestui
cuvânt, ºi aºa sã ies cu acest cuvânt, pe porþi sã ies ºi sã pãs-
toresc cu el pe cei ce Mã doresc, cã mulþi Mã doresc, dar fãrã
sã aibã umilinþã în casa sufletelor lor. Fac din voi învãþãtori
din partea lui Dumnezeu peste cei ce Mã doresc, cã Eu, Dom-
nul, am fost Omul Cel umilit, ºi nimic ºi niciodatã n-am lu-
crat fãrã de umilinþã, ca sã fiu peste om Învãþãtor prin umilin-
þã. Aºa sã înveþe omul de la Mine ºi de la voi, din umilinþa
Mea ºi a voastrã sã înveþe cum sã se ridice, ºi cum sã învieze,
ºi cum sã stea deschis înaintea lui Dumnezeu. Voiesc sã fac
frumos sufletul omului, cãci cel mai frumos suflet este sufle-
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tul umilit, care se lasã deschis mereu pentru lumina Mea, pen-
tru împãrãþia Mea în om. Amin, amin, amin. 

Fericit este omul umilit, care-ºi simte amãrãciunea vie-
þii lui cãzutã din Dumnezeu, cã acela dã sã se scoale din cã-
dere. Iatã ce tainã mare este umilinþa. Ea este taina cea care
lipseºte omului cel cãzut, cãci omul este cãzut. Numai Eu,
Domnul, sunt Omul Care n-a cãzut din Dumnezeu, cãci am
stat umilit înaintea Tatãlui ºi înaintea omului, iar azi, dupã ce
veacurile s-au scurs, vin din nou umilit în mijlocul oamenilor,
slãvindu-Mã cu slava pe care o am de la Tatãl. Vin ca sã-l
chem pe om de la rãtãcire la umilinþã, cã mare tainã este
umilinþa. 

Omule, ridicã-þi piciorul ºi pune-l pe aceastã scarã, cã
Eu sunt Cel ce am adus-o la tine, ºi pe ea am coborât pânã la
tine. Ridicã-te de pe pãmânt la cer pe scara pe care am cobo-
rât Eu la tine. Omule care rãtãceºti fãrã cale, fãrã þarã, fãrã
tatã ºi mamã ºi fãrã casã, vreau sã intru în casa sufletului tãu.
Deschide-Mi! Dã-Mi voie în casa ta, omule, cãci sunt obosit
aºteptând pe urma ta. Amin, amin, amin. 

25 ianuarie/7 februarie 1999

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Ochii trupului ºi ochii duhului. Trupul pofteºte împotriva duhului.
Haina vopsitã este haina minciunii, iar haina albã este sfinþenia.
Ierarhii cei din cer grãiesc peste apostolii minciunii, care poartã 

hainã peste hainã. 

CC obor cuvânt în cartea Mea din vremea aceasta,
cãci am grãit cã sunt deopotrivã în cer ºi pe pã-

mânt, precum a fost cuvântul Meu care spune: «Sunt cu ai
Mei pânã la sfârºitul veacurilor». Amin. 

Vin în grãdina cuvântului Meu ºi Mã fac sãrbãtoare de
sfinþi pentru cei credincioºi coborârii Mele din zilele acestea.
Cei care au fost sfinþi pentru Mine pe pãmânt ca sã fie apoi
pentru cer, aceia sunt ºi ei, ca ºi Mine, deopotrivã în cer ºi pe
pãmânt, cã de douã mii de ani e mare pregãtire pentru venirea
Mea a doua oarã de lângã Tatãl. Sfinþii nu ºi-au pierdut nici-
odatã rãbdarea, dar doresc sã vin Eu, ºi mereu Mã întreabã:
„Când, Doamne?“.

Voi, copilaºi din urmã, voi, cei pe care vã numesc po-
porul Meu de azi, poporul venirii Mele, voi sã nu uitaþi cã
sunteþi copiii venirii Mele, ºi aceasta sã lucraþi, venirea Mea,
cãci sfinþii din cer aceasta aºteaptã ºi aceasta lucreazã: veni-
rea Mea. ªi iatã, vin, mereu vin, ºi vin sfinþii cu Mine, ºi se
împlineºte Scriptura lui Enoh, care a spus cã «Vine Domnul
cu sfinþii în zeci de mii de mii». Dar din nou grãiesc peste voi
ºi peste cei ce cred ca voi, cã alta este slava celor cereºti, ºi
alta este slava celor pãmânteºti. Fericit este omul care trãieºte
cereºte pe pãmânt, cã acela vede pe cele cereºti, care nu se
vãd de cãtre oamenii cei fireºti ºi trupeºti, cãci trupul pofteºte
ºi iarãºi pofteºte împotriva duhului. ªi iatã întrebare cereascã:
ce este duhul împotriva cãruia pofteºte trupul? 

Omul ºi miºcarea omului lucreazã prea puþin pentru
cele ale duhului, ºi de aceea nu le vede pe acestea, cãci ele nu
se vãd cu ochii trupului. E mare tainã sã aibã omul de la
Dumnezeu douã rânduri de ochi. Omul a fãcut din aceastã tai-
nã blasfemie pentru cele ce sunt cereºti în om. Omul ºi-a stri-
cat ochii duhului sãu ºi a fãcut din ei pãmânt ºi trup, cãci
omul aleargã trupeºte ºi fireºte dupã Mine, fiindcã nu are în-
vãþãtor, iar pe Mine, Cel din Scripturi, nu Mã înþelege aºa

cum M-am aºezat Eu în ele pentru omul cel sfânt cu mintea
ºi cu inima ºi cu ochii ºi cu sufletul ºi cu miºcarea lui. 

O, ce Mi-a fãcut Mie omul! Dar ce Mi-a fãcut omul cel
de azi! Acesta a pregãtit mânia Mea ºi M-a îmbrãcat în man-
tia urgiei care vine pe pãmânt, cãci omul de azi a fãcut blas-
femie cu ochii duhului sãu, blasfemie asupra Duhului Sfânt,
Care lucreazã numai ºi numai prin oameni sfinþi cu mintea ºi
cu inima ºi cu trupul. Se dau oamenii prooroci, se dau învã-
þãtori, se dau înþelepþi ºi zic cã împlinesc Scripturile venirii
Mele, cãci omul de azi ºi-a stricat prin semeþie ochii duhului
sãu, ochii minþii, cãci trupul omului pofteºte împotriva du-
hului, împotriva minþii omului, iar mintea se face þãrânã, ca ºi
trupul. 

Omul pãcãtos trebuie sã se gândeascã la Dumnezeu cu
umilinþã, nu cu semeþie, cãci greu de tot intrã omul pãcãtos la
Dumnezeu, fiindcã la Mine încape numai omul umilit, numai
omul mic. Braþele Mele sunt cereºti ºi pãrinteºti, ºi nu încape
omul mare în ele. O, cine este cel ce stã în braþe? Oare, omul
mare este? Nicidecum. Cel ce stã în braþe este cel mic, dupã
cum ºi firea îl învaþã pe omul cel nepriceput în tainele duhu-
lui. Pãrintele se apleacã ºi îºi ridicã copilul ca sã-l ia ºi sã-l
þinã în braþe pe cel mic. Aºa ºi la Dumnezeu este: omul mic
este omul umilit, care încape la Dumnezeu, cãci greu de tot
intrã omul pãcãtos la Dumnezeu. 

Vin cu învãþãturã curatã ºi sfântã, cãci altfel de învã-
þãtor nu este învãþãtor, ci este ucigaº de duhuri ºi stricãtor de
vedere ca sã nu vadã omul pe cele cereºti. Nu-l pot îmbrãþiºa
pe cel mare, cãci cel îmbrãþiºat este cel mic, iar braþele sunt
pentru cei mici, care se lasã îmbrãþiºaþi de pãrinþii lor. Fericit
este omul care lucreazã cu duhul lui cer pe pãmânt, cã acela
vede pe cele cereºti ºi le lucreazã spre vedere, cãci duhul pof-
teºte împotriva trupului în omul cel ceresc. ªi iatã întrebare:
ce este duhul împotriva cãruia pofteºte trupul? Aceasta este
tainã mare, ºi este cereascã, ºi omul trebuie sã aibã douã
rânduri de ochi pentru ca sã lucreze taina aceasta, dar omul ºi
miºcarea omului lucreazã prea puþin sau deloc pentru cele ale
duhului, ºi de aceea nu le vede, cãci ochii duhului nu sunt
ochii trupului. Fericit este omul care are de la Dumnezeu ochi
pentru cele ale duhului, cãci omul ºi-a fãcut singur ochi pen-
tru duhul sãu. Cine este omul cu ochi de la Dumnezeu? Omul
umilit, care se face mic ºi sfânt în mâna Mea, acela are de la
Mine ochi ºi vede pe cele ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu
lucreazã pentru cei pãcãtoºi decât mânie pentru pocãinþã, dar
cei pãcãtoºi sunt semeþi ºi îºi acoperã ruºinea lor cu cele ale
lui Dumnezeu, zic ei, ºi aceasta este minciunã, proorocie
mincinoasã ºi nu de la Dumnezeu. 

Omule, vin cu sfinþii care au venit de pe pãmânt. Vin
ca sã stau de vorbã cu tine în sobor de sfinþi ºi sã-þi spun cã
nu este de la Mine omul pãcãtos care vine ºi îþi spune þie cã
are de la Mine. Omule, ai cãzut mai rãu decât eºti cãzut, cãci
te apleci sub omul care zice cã este vãzãtor sau auzitor de du-
huri. Fugi, omule, fugi de aiureala omului semeþ, cã iatã ce ai
pãþit dacã ai fugit de Mine. Te-a gãsit duhul rãu pe cale fãrã
Mine, ºi îþi vesteºte pe cele ce le vede el cu ochii duhului lui,
ºi s-a depãrtat omul de frica de Dumnezeu ºi s-a încântat cu
cele vopsite, dar vopsitul nu este de la Mine, ºi este diavol,
diavol vopsit, care face din Dumnezeu vopsealã, zice el. Dar
Eu sunt adevãr, iar adevãrul vãdeºte minciuna ºi o nimiceºte
cu tot cu trupul ei, cãci omul minte asupra lui Dumnezeu. 

O, copii din urmã, Eu v-am adunat pentru Mine ºi stau
îmbrãþiºat cu voi ca sã vã pãzesc de vremea vopsitã ºi pe
dinãuntru ºi pe dinafarã. V-am adunat dintre oameni ca sã vã
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învãþ din cer ºi sã ºtiþi sã poftiþi cu duhul împotriva trupului.
Amin. 

Sunt pe pãmânt oameni fãrã duh, fãrã minte. Aceia se
poartã dupã îmboldirile trupului, care le robesc inima ºi min-
tea ºi sufletul. Sunt mulþi dintre aceºtia care folosesc pãrutã
evlavie cãtre Dumnezeu, dar ei sunt fãrã minte ºi duc la evla-
vie deºartã suflete, mulþime de suflete. Sunt alþii care-L cautã
pe Dumnezeu în oameni ºi se închinã oamenilor, nu Mie.
Sunt dintre ei mulþi care dau slavã oamenilor ºi îi trag pe
oameni la slava care vine de la om. Aceºtia sunt oameni în bi-
serica din lume, dar nu sunt fii ai bisericii, cãci fiecare cautã
ale lor, nu ale lui Hristos, dupã cum scrie despre aceºtia în
Scripturi. Iatã cuvânt neînþeles de omul fãrã duh, fãrã minte.
Cuvântul acesta aºa spune: «Toþi cautã ale lor, nu ale lui
Hristos», ºi toþi poftesc cu trupul împotriva duhului ºi îºi fac
mintea þãrânã. 

Fiilor, au venit spre voi odatã niºte oameni cãrora Eu
le-am zis: «Luaþi Duh Sfânt!». Eu îi ºtiam semeþi cu mintea ºi
cu inima, ºi M-am întãrit în cuvânt peste ei, ºi iar ºi iar le-am
zis: «Luaþi Duh Sfânt!», dar, vai, nu au luat, ºi s-au dus într-ale
lor, cã erau semeþi în duhul lor. Ba s-a ridicat dintre ei cineva
ºi a spus vouã: „Cel ce are Duh Sfânt între noi, trebuie sã mai
ia?“.

O, fiilor, mulþi oameni merg la bisericã, dar nu învaþã
nimic, cãci sunt iubitori de slavã deºartã ºi ispitesc pe Dum-
nezeu pentru voile lor. De aceea Eu vin în grãdina cuvântului
Meu ca sã trec prin ea cu cuvântul ºi sã Mã strecor între oa-
meni Învãþãtor sau Judecãtor. Nimeni nu se poate ascunde de
învãþãtura Mea sau de judecata Mea cea prin cuvânt fãcutã
peste tot omul. 

Te-ai depãrtat, omule, de frica de Dumnezeu, ºi eºti
fãrã de înþelepciune ºi fãrã de umilinþã. Te-ai încântat cu cele
ale vremii, dar vremea este vopsitã ºi pe dinãuntru ºi pe din-
afarã, adicã ºi vãzut ºi nevãzut, dar vopsitul nu este de la
Mine, ºi este diavol care se acoperã cu haina Mea, dar este
vopsit. Vai þie, omule care faci din numele ºi din haina Mea
vopsealã pe deasupra ta, ca sã zicã omul care te vede cã eºti
de partea lui Dumnezeu. Dar Eu sunt adevãr, ºi voi nimici
minciuna cu tot cu trupul ei, cã omul minte asupra Mea, min-
te pe dinãuntrul sãu ºi pe dinafara sa, minte prin cele dinãun-
tru ale sale ºi nu ale Mele, ºi minte pe dinafara sa prin haina
care seamãnã cu haina Mea. Dar iatã ce zic acestora: haina lor
cea neagrã o ascunde pe cea roºie, pe care o au nevãzutã, iar
haina lor cea roºie o ascunde pe cea neagrã, pe aceea nevã-
zutã. Negrul ascunde prin smerenia lui pe diavolul cel din
omul mincinos. Roºul ascunde prin slava lui deºartã pe dia-
volul, care este negru. Vai ºi iarãºi vai de oamenii care iubesc
roºul pe dinãuntru ºi pe dinafarã, cãci roºul este diavol vopsit
cu slavã vãzutã, ca sã înºele pe om. Vai ºi iar vai locaºurilor
care sunt numite biserici, cãci vor fi sub judecata Mea, fiind-
cã au în ele roºu îmbrãcat în negru, ºi negru învelind pe roºu.
Vai ºi iar vai locuinþelor oamenilor de pe pãmânt care ºi-au
pus roºu peste ele, cãci aceasta este vopsealã ºi semn rãu. ªi,
în sfârºit, vai omului care se acoperã cu hainã roºie, cã aceea
e plata lui, plata omului mincinos care dã sã-i facã pe oameni
sã se bage sub mantia minciunii ºi sub semnul omului bles-
temat: roºul. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Învãþãtorul lumii, am fost
tras de omul mincinos ºi am fost îmbrãcat în mantie roºie spre
batjocurã. M-a îmbrãcat ca sã Mã batjocoreascã. M-a îmbrã-
cat aºa ca sã Mã înjoseascã sub hainã mincinoasã. Dupã ce
M-au batjocorit cu haina lor numindu-Mã regele lor, rege cu

coroanã fãcutã din spini, scuipându-Mã, îngenunchind în faþa
Mea, bãtându-Mã cu trestie, numindu-Mã rege, M-au dezbrã-
cat de haina slavei deºarte ºi Mi-au dat înapoi haina Mea ºi
M-au dus sã Mã rãstigneascã, sã-Mi dea plata ca unui om
mincinos. 

O, copilaºi din urmã, copii ai cuvântului Meu cel din
urmã! Eu v-am învãþat pe voi sã nu vã purtaþi cu cãmaºa vop-
sitã ºi cu haina vopsitã. V-am povãþuit sã purtaþi haina curatã,
fiilor, hãinuþa albã ºi sfântã, cãci în biserica Mea cea adevã-
ratã, haina neagrã este hainã albã, cãci acoperã albul spre
smerenia omului curat, iar haina albã este haina Mea, haina
cu care Eu am fost rãstignit, haina pe care omul minciunii o
numea minciunã, cãci Îmi zicea: „mincinosul“. Biserica Mea
este cu haina albã ºi nu are în ea ºi pe ea hainã roºie. Acolo
unde s-a vopsit cu roºu, acolo Eu nu Mã apropii, cã Eu Mã
depãrtez de semnul omului mincinos, care s-a fãcut rege în
locul Meu peste oameni. Haina Mea este cãmaºa albã, iar co-
roana Mea este din spini, ºi acolo Eu sunt rege, acolo unde
biserica este ca ºi Mine, nu ca omul cel cu slavã deºartã. Ade-
vãraþii slujitori ai Mei ascund albul sub haina lor neagrã, dar
slujitorii cei mincinoºi ºi rãstignitorii Mei ascund roºul sub
haina lor cea neagrã ºi sub haina lor cea albã, cãci cel mare al
lor ºi-a pus hainã albã ca ºi a Mea ºi s-a semeþit ºi Mã prigo-
neºte ca ºi Caiafa, care M-a fãcut mincinos. O, deºertãciune
a deºertãciunilor! De unde te-ai ivit ca sã umpli pãmântul cu
vicleºug? 

– DD oamne, noi suntem coborâþi din cer cu
Tine la praznic de cuvânt în grãdina Ta de

pe pãmânt; cei trei arhierei pe care Tu ne-ai aºezat sã-Þi slu-
jim pe pãmânt ºi în cer; Tu, ºi nu omul cel mincinos care-ºi
zice bisericã a Ta. 

Doamne, suntem obosiþi de aºteptare. Ne sculãm cu-
vânt lângã Tine ºi rostim cuvânt din cuvânt: cei ce-ºi zic azi
bisericã, sunt mincinoºii zilelor cele de apoi, care-i zic min-
ciunii bisericã. În numele Tãu ºi prin Tine poruncim minciu-
nii sã tacã! În numele Tãu ºi prin Tine poruncim adevãrului
sã vorbeascã! Amin, amin, amin. Sã vorbeascã peste min-
ciunã! 

Daþi-vã la o parte din faþa lui Dumnezeu, voi, apostoli
mincinoºi, care cãutaþi ale voastre ºi nu ale lui Hristos! Daþi
loc Domnului peste pãmânt, cã voi aveþi hainã peste hainã ºi
slujiþi trupului, care pofteºte împotriva duhului, ºi sunteþi fãrã
minte dacã sunteþi împietriþi la cerbice, iar cei împietriþi calcã
peste vestea Duhului Sfânt, Care strãbate cerul ºi pãmântul ºi
pe om, calcã peste venirea Domnului cu sfinþii Lui în zeci de
mii de mii. Voi, apostoli iubitori de trup ºi de slavã deºartã,
arhierei ºi preoþi ºi monahi, care aveþi hainã peste hainã,
daþi-vã deoparte din calea venirii Domnului! Lãsaþi pe Dom-
nul sã vinã, cã vine; vine sã împlineascã Scriptura venirii Lui.
Unde aþi bãgat aceastã Scripturã? Vine Domnul! Vine, ºi Se
vesteºte pe Sine, ºi vine! 

Doamne, vino împotriva celor ce-Þi zãdãrnicesc veni-
rea, cã aceºtia au pus negru peste roºu ºi sunt fiii veacului
acesta ºi mãnâncã ºi beau ºi se însoarã ºi se mãritã ca în vre-
mea lui Noe, dar Tu vii ca în vremea lui Noe, cãci aºa ai spus
cã vii. Amin, amin, amin. 

– OO,sfinþi ai Mei, vin. Vin sã vã dau moºtenirea
pentru care aþi trudit: cer nou ºi pãmânt

nou, ºi Eu, cu sfinþii Mei, întru platã de sfinþi. Vin, cã e plinã
cupa, iar venirea Mea va da peste cupã ºi ea se va vãrsa peste
omul cel mincinos de pe pãmânt, care s-a vopsit ºi s-a numit
bisericã. Vin, cã Eu am spus aceasta. Amin, amin, amin. 
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Iar voi, copii din urmã care v-aþi aºezat punte între cer
ºi pãmânt ca sã trec Eu ºi sã vin pentru cei drepþi ºi pentru cei
mincinoºi, lucraþi lucrarea duhului, care pofteºte împotriva
trupului, lucrarea care pofteºte pe Dumnezeu în voi. Omul ºi
miºcarea omului lucreazã prea puþin pentru cele ale duhului,
ºi de aceea nu le vede pe acestea, cãci ele se vãd cu ochiul
duhului. E mare tainã sã aibã omul de la Dumnezeu douã rân-
duri de ochi, ºi iatã, omul a fãcut din aceastã tainã blasfemie
pentru cele ce sunt cereºti în om ºi cu omul. 

O, ce Mi-a fãcut Mie omul cel de azi, omul care-ºi zice
slujitor al Meu ºi bisericã a Mea! Mi-a luat locul ºi l-a lãsat
pe om sã se piardã de pe calea Mea, cãci omul de azi ºi-a stri-
cat prin semeþie ochii duhului sãu, ochii minþii, iar mintea se
face þãrânã ca ºi trupul. Omul neumilit nu intrã la Mine, cã
este mare în duhul sãu ºi se semeþeºte cu mintea sa. Eu îm-
brãþiºez pe cel ce stã în braþe, iar în braþe stau cei mici. Eu Mã
aplec sã-l iau în braþe pe cel mic, ºi iatã tainã neînþeleasã de
omul fãrã duh, fãrã minte. Vine vremea sã-i trebuiascã omu-
lui mintea pe care n-a avut-o pânã acum, mintea cea de la
Mine. Am venit sã-i dau omului minte ca sã aibã, ºi omul zice
cã are ºi nu ia de la Mine. 

Fiilor, gãtiþi venirea Mea, cã vin mereu cu praznic de
cuvânt la voi. Vin sã vã spun despre zilele care vin ºi despre
omul care vine înaintea Mea; vin sã-l vãdesc, ca sã audã de la
Mine cei ce vor cu Dumnezeu ºi sã se ascundã de cel ce vine
ca un miel înaintea Mea, dar el este furul, furul Mielului.
Fiilor, staþi deschiºi, cã vin sã grãiesc tainele Mele din zilele
voastre cu Mine. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 1999

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Omul nu a învãþat ce este rugãciunea. Lipsa rugãciunii este vina
cãderii omului. Antichrist pune la cale amãgitoarea închipuire a 

venirii Domnului cu obiecte zburãtoare (OZN). 

BB at la poarta grãdinii cuvântului Meu. Sã Mi se
deschidã poarta ºi cartea; cartea pe care o scriu

Eu în zilele acestea, cartea Mea cea din urmã, care se cheamã
venirea Mea, a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin,
amin, amin. Puþini, puþini de tot sunt cei care iubesc cartea
aceasta în care scriu ºi încã scriu, cãci puþini sunt cei care îm-
plinesc poruncile Mele cele pentru viaþã veºnicã în om. Puþini
sunt cei ce Mã aºteaptã sã vin, iar cei mulþi sunt cei ce urãsc
cartea Mea din zilele acestea, cãci mulþi sunt cei ce calcã
peste poruncile Mele, mulþi sunt cei ce nu Mã aºteaptã ºi nu
vor sã vin, dar este scris în Scripturi cã vin, ºi de aceea vin,
nu de la Mine Însumi. Mulþi sunt cei ce nu vor sã vin, iar pen-
tru aceºtia cartea Mea de azi este înfricoºata judecatã. Nu ros-
tesc judecata pentru omul acesta sau pentru omul celãlalt. Nu
numesc omul pe nume, dar scriu judecata omului, dupã cum
s-au strâns înaintea Tatãlui Meu faptele omului, ºi fiecare îºi
ia dupã fapta lui. Nu Eu îi dau, ci fapta lui îi dã, dupã cum
ºi-a scris-o omul înaintea lui Dumnezeu. 

Sfinþii cei care au trãit sfinþi pe pãmânt la începutul bi-
sericii Mele cea din sfinþi ziditã au scris peste biserica cea de
dupã ei pomenirea venirii Mele a doua oarã, ziua înfricoºatei
judecãþi au scris pentru ziua aceasta pomenitã azi, zi în care
omul ar trebui sã pomeneascã peste el venirea Mea cu jude-
catã ºi sã se cerceteze pe sine înaintea Mea; înaintea Mea, nu
înaintea omului ºi atât; înaintea Mea, nu numai cu el însuºi ºi
atât. Voiesc sã am dreptate întru cuvintele Mele, sã biruiesc

când judec pe om, sã biruiesc pentru Mine, nu pentru om, cãci
Eu sunt Dumnezeul, nu omul, dar omul nu ºtie sã se aºeze fa-
þã în faþã cu Mine, ºi se joacã de-a ascunsul cu Mine, cãci
conºtiinþa omului este cãzutã ca ºi omul. De ce, oare, s-a în-
tâmplat aceasta? Pentru cã omul nu a învãþat ce este rugãciu-
nea, ºi de aceea s-a întâmplat sã-i cadã conºtiinþa de la locul
ei, cãci locul ei este înaintea lui Dumnezeu, nu în altã parte ºi
nu în mintea omului rãmasã. Ea trebuie sã iasã din mintea
omului ºi sã se suie spre mintea lui Dumnezeu, spre Duhul lui
Dumnezeu, Care judecã dupã cum este ridicarea ºi pocãinþa
omului. 

Rugãciunea bisericii din lume a îngânat înaintea oame-
nilor rugãciunea cea înaintea Mea adusã. E mare deosebire
între rugãciunea cea cu pompã, fãcutã de oameni, ºi rugãciu-
nea cea cu duh, fãcutã de oameni, ºi omul n-a învãþat taina ºi
puterea rugãciunii. Iatã pentru ce a cãzut conºtiinþa omului.
Lipsa rugãciunii este vina pentru care omul ºi-a pierdut con-
ºtiinþa, ºi stã cãzut omul ºi n-are cine trece pe lângã el sã-l
deºtepte. Iatã-Mã pe Mine. Trec Eu, trec ca un milostiv ca sã-l
deºtept pe cel ce doarme. Trec ca judecãtor al faptelor omu-
lui ºi ca un îndurãtor prin pocãinþa omului. Vin din cer ºi trec
pe lângã tot omul. Vin cuvânt de judecatã, ca sã se judece
omul pe sine înaintea Mea, faþã în faþã cu Mine. Bat la poarta
grãdinii venirii Mele, cã în ea vin, ea este locul venirii Mele,
cãci cartea pe care o scriu în grãdina Mea din România este a
doua venire a Mea. Mã dau celor ce Mã vestesc peste pãmânt,
ºi nu ies din Scripturi când fac aceasta, cã în ele aºa scrie:
«Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multã».
Amin, amin, amin. 

Fiilor care iubiþi venirea Mea, aºezaþi-vã cu dragoste
înaintea Mea, mereu aºezaþi-vã în calea cuvântului Meu. Pre-
þuiþi venirea Mea la voi ºi staþi cu ea ºi nu fãrã ea; staþi cu
cuvântul Meu pe inimã ºi pe buze. Luaþi-Mã când vin ºi
aºezaþi-Mã în cartea Mea din zilele voastre, pe care o întoc-
mesc Eu, iar voi sunteþi cei ce Mã aºezaþi în ea dupã cum
cuvintez Eu. Luaþi-Mã când vin ºi Mã dau vouã, ºi daþi-Mã ºi
celor ce Mã aºteaptã sã vin la voi, pentru voi ºi pentru ei. Dar
iatã cã vin ºi pentru cei necredincioºi, care nu se aºteaptã sã
vin. Fericiþi vor fi cei care cu dor ºi cu plãcere mare lucreazã
pentru cuvântul Meu din zilele acestea rãspândindu-l peste
biserica Mea de pe pãmânt ºi peste pãmânt, cãci pãmântul a
fost dat fiilor oamenilor de pe el, iar biserica a fost datã fiilor
lui Dumnezeu de pe pãmânt, iar Eu vin sã mângâi pe cei flã-
mânzi de cer, ºi vin sã judec pe cei strãini de cer. 

Vestiþi vestea cuvântului Meu, cã în Scripturi stã scris:
«Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multã».
Vã dau vouã cuvântul. Luaþi ºi daþi cuvântul peste bisericã
dacã vi-l dau, cã de aceea vi-l dau. În curând veþi vedea deºer-
tãciunea ºi bogãþiile ei, ºi pe oamenii ei fãrã de nãdejde ºi fãrã
de mângâiere, ºi vã veþi teme ºi voi, darã ei, cãci scris este:
«Vedea-vor drepþii ºi se vor teme ºi vor zice: iatã-l pe omul
care nu ºi-a pus nãdejdea în Dumnezeu, care nu ºi-a pus pe
Domnul ajutorul lui, ci a nãdãjduit în mulþimea bogãþiei sale
ºi s-a întãrit întru deºertãciunea sa», dar voi rugaþi-vã, cã
zilele sunt rele. Temeþi-vã de Dumnezeu ºi ziceþi: „Doamne,
mã tem de înfricoºata zi a venirii Tale ºi de dreapta Ta jude-
catã; mã înspãimânt ºi tremur ca unul care am fãcut mulþime
de pãcate, dar apucã înainte ºi mã judecã cu milã ºi ridicã-mã
mântuindu-mã de ale mele, ca sã fiu curat de cele deºarte ºi
sã stau înaintea Ta la venirea Ta cea înfricoºatã când drepþii
o vor vedea, ºi se vor teme de cele ce vor vedea. Doamne,
acoperã-mã ºi trezeºte-mã întru a Ta venire“. Amin. Fiilor,
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temeþi-vã, cãci cel ce nu se teme de Dumnezeu nu-L primeºte
pe Dumnezeu mai înainte de ziua judecãþii. 

Omul se supãrã când cineva are dreptate împotriva sa.
Omul fuge de judecatã, dar de faptã rea nu fuge. Este câte un
om care-ºi zice cã Dumnezeu este bun ºi nu vrea moartea pã-
cãtosului. Da, omule, Eu am spus aceasta: «Dumnezeu nu
vrea moartea pãcãtosului», dar am spus: «sã se întoarcã ºi sã
fie viu», nu mort. ªi iatã ce-þi mai spun, omule: Dumnezeu nu
vrea moartea pãcãtosului, dar pãcãtosul vrea moartea lui
Dumnezeu; a vrut, ºi vrea. Tu, omule, te superi ºi te înfurii
când cineva conºtiincios pentru dreptatea Mea vine cãtre tine
ºi Îmi face Mie dreptate împotriva ta. Tu, omule, faci moartea
Mea atunci, ºi te ridici întru dreptatea ta. Eu vin spre tine cu
dreptatea Mea, cã Eu nu vreau moartea ta, ºi vreau sã te în-
torci dinspre tine spre Mine ºi sã fii viu. Iar tu te întorci cu
spatele ºi aºa stai, stai cu spatele la Mine. 

Ca sã stea omul cu faþa la Mine, ce înseamnã? Faþa
omului înseamnã omul cel dinãuntru, plin de viaþa Mea în el,
ajutându-l pe omul de lângã el cu cele de la Mine, iar cel ce
nu face aºa, acela stã cu spatele la Dumnezeu. Dar azi vin ºi
spun: faþa Mea în om este slava Mea peste el, iar spatele Meu
în om este mânia Mea peste el, ºi iarãºi: faþa ta înaintea Mea
este voia Mea ºi mustrarea Mea peste tine spre creºtere, iar
spatele tãu înaintea Mea este voia ta ºi fuga de dreptatea Mea,
omule. 

O, cine nu lucreazã dragostea, de unde s-o ºtie? O, cine
nu lucreazã pe Dumnezeu, de unde sã-L ºtie? Despre Dumne-
zeu se ºtie cu mare lucrare a Lui în om. Dacã omul nu vrea,
de unde sã ºtie pe Dumnezeu? Iatã, omul lucreazã altceva,
lucreazã dragostea lui, nu a lui Dumnezeu, cãci omul este
ieºit din om ºi nu voieºte sã se suie la Dumnezeu ca sã fie din
Dumnezeu. ªi pentru aceasta, se suie diavolul la Dumnezeu
ºi vine împotriva omului în cer, ºi voieºte sã se suie ºi sã vinã
din cer peste oameni, cã el crede cã va fi împãrat vãzut ºi cã
va împãrãþi în veci peste om. Dar iatã, cartea Mea stã des-
chisã, iar Eu dau de veste cele ce au sã fie în zilele ce vin.

Amin, amin zic vouã, celor ce vestiþi vestea Mea din
cer peste pãmânt: duceþi vestea Mea peste toþi înþelepþii pã-
mântului, care au jucat dupã cum a cântat antichristul, omul
minciunii. Antichristul se va sui la cer, zice el, ca sã se coboa-
re din cer în locul Meu ºi sã zicã la tot omul cã el este Hris-
tos, Cel ce vine. Antichristul ºi-a pierdut de tot mintea. El s-a
uitat în Scripturi ºi zice cã s-a uitat bine ºi cã a vãzut; a citit
în prooroci despre slava Mea ºi despre venirea Mea ºi s-a pus
pe lucru. Ce a fãcut dacã s-a pus pe lucru? A fãcut dintr-ale
lui, din mintea lui, a fãcut din fier ºi din minciunã slavã ca a
Mea, zice el, ºi aºa a fãcut om desfrânat din duh de om ºi din
trup de om, ºi s-a îmbrãcat cu puterea minciunii lui ºi a fãcut
fãcãturã ca sã facã slavã ca a Mea, trup ca al Meu, zice el,
trup care s-a înãlþat la cer ºi care se coboarã din cer. El a luat
cuvântul îngerilor cerului care au zis: «Acest Iisus, Care S-a
înãlþat de la voi la cer, tot aºa va ºi veni, precum S-a suit». A
luat acest cuvânt ºi s-a învârtit pe lângã el ca sã-l împlineascã
el prin om nãscut din om, om desfrânat. O, bietul de el! ªi-a
pierdut mintea ºi a uitat cã este pãcãtos ºi cã nu poate fi
Dumnezeu în locul Meu. A luat cuvântul proorocilor Mei, dar
aceia erau prooroci, nu erau pãcãtoºi. Sã-l fi luat ºi pe al Meu,
cã Eu am cuvântat peste cei pe care i-am pus sã vesteascã cu
putere multã cuvântul Meu. Sã fi luat ºi cuvântul Meu care a
spus cã «hristosul mincinos va veni înaintea Mea ºi va face
semne în cer ºi pe pãmânt ºi va înºela pe mulþi, ºi apoi
Domnul îl va nimici cu puterea venirii Sale cu slavã ºi cu mii

de îngeri întru venirea Sa». Dar Eu vin înaintea lui ºi îi dau
de veste, lui ºi îngerilor lui care-l slujesc, cã-l voi nimici cu
suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu, care suflã peste grãdina
Mea, ºi din ea peste el, ºi apoi voi veni precum M-am suit, ºi
Mã voi arãta Dumnezeul Cel adevãrat, ºi voi veni venind din
cer, precum M-am suit la cer, slujit de îngeri, îngerii cei fãrã
de trup întru slavã vãzutã, aºa cum îngerul Meu a venit ºi în
chip vãzut M-a acoperit când M-am suit la cer, trãgându-Mã
din ochii celor ce Mã vedeau trup, Dumnezeu întrupat.

Eu, pe pãmânt cât am stat, Mi-am acoperit slava. Am
fost Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, dar am stat
între oameni ca un om, am stat fãrã de slavã. M-am arãtat
când ºi când cu putere, ca un Dumnezeu, fãcând lucrãrile cele
peste fire ale Tatãlui Meu Cel nevãzut. M-am arãtat când ºi
când Fiul Tatãlui ceresc prin mãrturisirea Tatãlui, Cel de dea-
supra Mea ºi Cel dinãuntrul Meu. M-am arãtat când ºi când,
însoþit de lumina îngerului Meu, ca sã Mã mãrturiseascã înge-
rii, nu Eu. Venea îngerul Meu ºi Mã cuprindea în lumina lui
de jur împrejur, ºi apoi se ascundea pentru smerenia Mea ºi a
lui. ªi a venit îngerul Meu când Tatãl M-a ridicat la cer, ºi
s-a fãcut nor îngerul Meu ºi s-a aºezat între Mine ºi cei ce Mã
priveau când Tatãl Mã ridica. Îngerul Meu cel fãrã de trup
M-a acoperit mereu când lucram lucrarea Tatãlui înaintea
omului, înaintea lui Israel, aºa cum astãzi stã iar între Mine ºi
cei ce primesc cuvântul Meu, cã este îngerul Meu din care
Eu, Domnul, sun peste pãmânt trâmbiþa a ºaptea, dupã cum
este scris în Scripturi de trâmbiþarea celui de al ºaptelea înger
pentru deschiderea cãrþii judecãþii. 

Voi veni numaidecât la voi, copii din grãdina Mea, ºi
voi grãi cu voi despre îngerul Meu. Acum însã voiesc sã-i
spun lui antichristul cã nu se poate face îngerul Meu, ºi cã Eu
voi veni, precum M-am ºi suit, cu îngerul Meu. Amin, amin,
amin. Îngerul lui e din duhul lui fãcut, iar el ºi-a pierdut min-
tea ºi nu ºtie ce este înger ºi nu ºtie ce este Hristos, ºi ca sã
ºtie, îi spun Eu. Amin. Îi spun Eu: Eu sunt foc mistuitor, care
arde pe antichristul. Eu sunt sabie bine ascuþitã la amândouã
capetele, care taie pânã la os pe antichristul, care nu poate sã
facã ce fac Eu. Eu sunt nor de acoperire pentru fiii cerului pe
pãmânt, aºa cum am ºi fost. Eu sunt Hristosul Tatãlui, iar el
este diavol. Eu sunt Judecãtorul, iar el este judecatul; el, ºi
toþi slujitorii lui, care sunt îngerii lui, îngerii lui antichrist cel
roºu, roºu peste tot, aºa cum s-a nãscut ºi a trãit din sabia lui,
nu de la Mine, cã dacã trãia de la Mine, nu se fãcea antichris-
tul împotrivitorul Meu ºi al lucrului Meu cel binecuvântat
mai înainte de a se naºte el.

Antichristul a luat din Scripturi de peste tot cuvântul
cel pentru venirea Mea, ºi se uitã în el ºi vrea sã-l împlineas-
cã, dar Eu vin cu îngerul Meu, nu cu al lui, ºi iatã, rostesc cu-
vântul lui cel pãmântesc pe româneºte, ºi spun: proorocii Mei
cei din Scripturi, Iezechiel, Daniel, Zaharia ºi toþi cei care au
descoperit prin cuvânt slava Mea ºi venirea Mea, ei au spus:
«slava Domnului», ºi nu au spus OZN, precum vrea sã grã-
iascã antichristul despre slava venirii Mele. El Mã aºteaptã pe
Muntele Mãslinilor, dar ºi Eu îl aºtept tot acolo, ca sã-l mis-
tuiesc, cã sunt foc mistuitor, ºi îl voi nimici prin venirea Mea
ºi prin îngerul Meu. Amin. 

Ilie, proorocul Meu, a fost luat la cer cu foc, cu trãsurã
trasã de cai de foc, nu cu OZN. Iezechiel a arãtat slava Mea
cea arãtatã de Mine lui, slavã vie, slavã de foc, slavã din care
curge foc, roþi de foc, îngeri fãrã de trup, vedenie de foc, nu
OZN, iar Eu stând în mijlocul focului, nu în mijlocul fãcãtu-
rilor omeneºti. Eu umblam pe mare cu piciorul, nu cu vapo-
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rul, cum umblã antichristul care se dã mai mare ca Mine, cã
nu e greu sã mergi cu vaporul, ci e greu sã mergi cu pasul pe
deasupra apei, aºa cum am mers Eu ºi sfinþii Mei. Eu umblu
pe cer cu trupul ºi cu slujire de îngeri, nu cu avionul, nu cu
racheta, nu cu OZN-ul, cum umblã antichristul, cã nu e greu
sã umbli pe cer cu avionul sau cu OZN-ul, ci e greu sã umbli
cu pasul ºi cu norii în suire ºi în coborâre ºi pe aripile vântu-
rilor, precum umblu Eu ºi sfinþii Mei. Dar iatã, precum omul
cel mincinos a cãzut din cer la cuvântul Meu rostit de cel
sfânt pe pãmânt, ºi precum acela care se dãdea dumnezeu
peste oameni s-a zdrobit cãzând din cer pe pãmânt dupã ce
s-a suit, tot aºa minciuna cea de azi va fi mistuitã în foc ne-
stins, rostit prin cuvântul Meu, cãci antichristul se va sui în
curând în cer ca sã vinã pe pãmânt, în locul Meu, ºi sã se facã
rege. Se va ridica pânã la cer ºi se va prãbuºi, cã în cer este
Dumnezeu. Dar el nu crede, bietul de el, cã ºi-a pierdut min-
tea mai înainte de a se fi nãscut, ºi încã din pântece s-a bãtut
cu cel credincios Mie (Iacov ºi Esau, n.r.).

Fiilor, fiilor, mare tainã vã spun spre ºtiinþã, cã precum
Eu, Domnul, am venit trecând prin poporul evreu, tot la fel ºi
antichristul cel desfrânat, cãci scris este: «Duºmanii omului
vor fi casnicii lui». Poporul evreu este cãzut sub osânda ba-
nului, ºi banul îl blesteamã ºi îl osândeºte, cãci pe Mine, Cel
din cer venit, M-a dat la moarte pe bani. 

Eu am împlinit Scriptura ºi am adus foamete pe pã-
mânt, ºi omului îi este foame de pãcate ºi de viaþã desfrânatã,
nu de cuvântul lui Dumnezeu, ºi iatã, deodatã am deschis ce-
rurile ºi aduc din nou cuvântul Meu, dar aduc cuvântul jude-
cãþii, ºi prin el îl vãdesc pe antichristul, care-ºi zice „mielul“,
dar nu e miel, cã el a rãstignit pe Miel. 

Fiilor creºtini, fiþi cuminþi! Amin, amin, amin zic vouã:
fiþi cuminþi, fiþi cuminþi, fiþi cuminþi! Toate semnele minci-
noase vor veni pe pãmânt, ca sã cadã sub ele omul cel min-
cinos care se desfrâneazã sub tot pomul verde sub numele
Meu, dar voi fiþi cuminþi, cã îngerul Meu va sta între voi ºi
omul minciunii, care va da trup minciunii. Îngerul Meu vã va
acoperi pe voi din ochii lor, ºi pe ei din ochii voºtri, ca sã fiþi
voi cuminþi. Pãcatul fuge de omul care nu se gândeºte la pã-
cat, dar pãcatul vãzut îi deschide mintea omului ca sã se gân-
deascã la el, iar mintea se face inimã ºi se face trup, dupã cum
Eu am grãit prin pãrinþii voºtri cei sfinþi, dar voi nu vã uitaþi,
fiilor. Fiþi cuminþi, nu fiþi evrei. Fiþi cuminþi, fiþi cuminþi, fiþi
cuminþi! Amin.

Acum termin, ºi iarãºi vin, ºi voi grãi cu voi despre în-
gerul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 februarie 1999

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Domnul Se suie ºi coboarã slujit de îngeri. Nimicirea fãcãturilor
omului: OZN. Îngerul Domnului, Mihail arhanghelul, este 

ocrotitorul poporului ales. 

GGGG lasul Meu strigã iar la porþi sã se deschidã. Vin
din nou, vin cu sãrbãtoare împãrãteascã pentru

pomenirea aceea când Eu, Domnul, ºi cu mama Mea Fecioa-
ra, însoþiþi de Iosif cel ales ca sã Ne fie Nouã acoperãmânt ºi
tatã pãmântesc ºi cu grijã de Noi, am mers la templu ca sã du-
cem jertfã de curãþire dupã naºtere, ºi sã Mã dea pe Mine
Domnului, ºi apoi sã Mã rãscumpere pânã la creºterea depli-
nã de slujitor al Tatãlui. Eu M-am plecat legii ºi omului, ca un
om supus pãcatului, ca omul care se naºte cu pãcat din pãcat.

Eu am întocmit legea de pe muntele Sinai prin îngerul Meu
înaintea lui Moise, legea Mea cea sfântã, poruncind-o peste
om, ºi M-am aplecat, ca sã nu spunã omul cã nu poate. În toa-
te i-am arãtat omului cum sã facã, ºi apoi sã facã. Dacã un în-
vãþãtor îl învaþã pe om fãrã sã fie vãzut cã face ºi el tot aºa,
acela este fariseu care învaþã fãþãrnicia pe care o lucreazã ºi
el. Fiecare învãþãtor trebuie sã-l înveþe pe om ceea ce face el,
nu altceva. Fiecare meºter îi aratã ucenicului meºteºugul ºi îl
învaþã cu mâna lui cum sã lucreze ca sã-ºi deprindã mâna. 

Eu sunt Învãþãtor adevãrat, cãci sunt din cer venit, ºi
i-am arãtat omului sã lucreze ca Mine pe pãmânt. M-am
coborât din cer pe pãmânt ºi M-am suit de pe pãmânt în cer,
ca sã vadã omul ºi sã lucreze ºi el tot aºa. Am fost slujit de
îngeri ºi i-am arãtat omului sã lucreze tot aºa, slujit de îngeri,
aºa cum am lucrat Eu. Omul trebuie sã se nascã din cer, ca ºi
Mine, ºi trebuie sã trãiascã pe pãmânt cum am trãit Eu, ºi
trebuie sã se suie la cer cum M-am suit Eu, ºi sã vinã la Mine
în cer precum Eu vin la el pe pãmânt, slujit de îngeri, dar
omul nu M-a luat Învãþãtor peste el. Iatã de ce vin din cer la
om. Vin sã-l deprind sã Mã ºtie omul de Învãþãtor din cer; vin
sã-l fac sã ºtie cã este cer, ºi cã este Dumnezeu în cer; vin
sã-i spun cã nu numai pãmânt este, ci este ºi cer, ºi cã pe pã-
mânt locuieºte omul, iar în cer este Dumnezeu, Cel ce a fãcut
cerul ºi pãmântul. Amin. Învãþ ca un Învãþãtor pe cei mici, ºi
încep învãþându-l pe om sã se facã mic ca sã înveþe, cãci cei
mari nu mai iau de la Dumnezeu învãþãturã, ºi ºi-au luat ave-
rea ºi s-au dus cu ea în iad, în lumea cea fãrã Dumnezeu pe
pãmânt, ºi iadul s-a deschis ºi l-a înghiþit pe om, ºi s-a fãcut
lumea mormânt pentru omul cel fãrã Dumnezeu pe pãmânt,
ºi s-a fãcut omul antichrist, iar aceasta înseamnã om fãrã
Dumnezeu, om fãrã Învãþãtorul Cel din cer.

Antichristul nu lucreazã împotriva Mea, cã nu poate,
fiindcã Eu sunt Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt. El lucreazã
împotriva lui, el îºi sapã prãpastia lui, cã el este pe pãmânt ºi
este neputincios pentru el ºi pentru tot omul, cãci este în
întuneric, fiindcã lumina lui este minciunã, nu luminã. Cu-
rând, curând lumina cea fãcutã de el se va stinge de însãºi
mâna lui. Când el se va sui ca sã vinã din cer, aºa cum zice el
cã va face, atunci îngerul Meu va lua foc din focul slavei
Mele ºi îl va arunca pe pãmânt, ºi va lua foc lumina cea fãcutã
de mâna omului antichrist. Atunci va înceta tot lucrul fãcãtu-
rilor omului ºi se va stinge înþelepciunea cea strânsã de om,
ºi omul va zice cã n-o mai vede ºi cã n-o mai ºtie, fiindcã ea
a fost fãcãturã, nu înþelepciune, fãcãturã mai înþeleaptã ca
omul, mai harnicã decât omul, aºa cum a fãcut-o omul cel se-
meþ. Eu am lucrat înþelepciune din cuvânt, nu din fier, nu din
pãcurã, nu din aur ºi argint, nu din minciunã. Când am fãcut
cerul ºi pãmântul, din cuvânt le-am fãcut, dar când l-am fãcut
pe om, l-am fãcut cu cuvântul, ºi apoi mâna Mea a împlinit
cuvântul cel dumnezeiesc, ºi apoi Duhul Meu a suflat peste
pãmânt, ºi pãmântul s-a fãcut om cu suflet viu. Omul însã a
fãcut fier cu suflet viu, spre moartea sufletului sãu, cãci scris
este: «I s-a dat duh sã grãiascã icoana; i s-a dat sã insufle
duh chipului fiarei ca sã grãiascã, cã a zis celor de pe pãmânt
sã facã fiarei chip». Omului nu-i mai trebuie înger. Ce-i mai
trebuie lui înger? Îngerul lui este televizorul, este calculato-
rul, este farfuria cãreia îi zice OZN, nu înger. Iatã, toate se vor
opri la trâmbiþa Mea cea de apoi, care este îngerul Meu, cel
de al ºaptelea înger care sunã. 

Grãiesc vouã, fiilor din grãdinã; vouã, ºi poporului
Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe fruntea voastrã. Mã
aplec pânã la voi ºi vã sãrut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul
Meu, ca sã rãmânã pecetea Mea pe frunþile voastre, ºi cu ea
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sã aduc moartea omului mincinos care minte asupra lui Dum-
nezeu. Vã însemnez cãsuþele cu pecetea Mea, a viului Dum-
nezeu, ºi vã însemnez frunþile, cãci îngerul Meu, curând,
curând sunã ca sã moarã cei vii, ºi sã învieze cei morþi; sã
moarã cei vii care n-au pe Dumnezeu, ºi sã învieze cei morþi
care au pe Dumnezeu. La început când aþi venit la Mine, am
pus pecetea Mea pe fruntea voastrã ºi v-am sãrutat fruntea ca
sã pecetluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, ºi ca sã se
teamã satana de voi, sã se teamã antichristul, care se închinã
chipului fiarei.

Îngerul Meu a surpat pe satana de la început ºi pânã
azi. Îngerul Meu este lumina Mea cea mai dinaintea luminii.
El a fost cel ce M-a acoperit pe Mine când eram înaintemer-
gãtorul poporului Israel, în chip de stâlp de foc ºi în chip de
nor acoperindu-Mi poporul. Îngerul Meu a scris cu focul lui
poruncile Mele de pe muntele Sinai când cuvântul Meu grãia
peste Moise. Îngerul Meu s-a fãcut foc care a biruit focul
omului ºi i-a scos nevãtãmaþi pe cei din cuptorul cu foc. Înge-
rul Meu l-a purtat pe Avacum spre Daniel când flãmânzise în
groapa cu lei. Îngerul Meu s-a aºezat înaintea lui Valaam ca
sã-l opreascã sã-Mi blesteme poporul. Pe Petru, apostolul
Meu, l-a scos din lanþuri ºi din temniþã îngerul Meu, îngerul
Domnului, trâmbiþa cea din urmã. 

Încã ºi încã grãiesc vouã despre aceastã tainã care se
cheamã îngerul Domnului. Îngerul acestei lucrãri care a fost
ºi care este cu voi, este îngerul Meu, îngerul Domnului. Înge-
rul lui Verginica a fost ºi este îngerul Meu, îngerul Domnului.
Îngerul acestei grãdini, ºi al vostru, este îngerul Domnului,
voievodul ºi arhanghelul Mihail. Amin, amin, amin. El este
îngerul Meu, care a lucrat pentru Israel, înecând pe egipteni,
învingând pe cananeeni, întãrind pe Moise ºi pe Aaron ºi
pe Iosua ºi pe David ºi pe Mine, Domnul; Domnul Cel slujit
de îngeri. El este îngerul Meu, care a lucrat pentru voi sco-
þându-vã din lume ºi învingând lumea din voi ºi întãrindu-vã
pentru Mine, pentru Domnul. 

Fiilor, încã o tainã grãiesc vouã: îngerul Meu vã va
acoperi pe voi când pentru lume va suna judecata, ºi pentru
morþi, învierea. Vã veþi uita ºi nu veþi mai vedea lumea, ºi nici
lumea pe voi, lumea care va alerga dupã voi. Eu însã vã voi
acoperi pe voi cu îngerul Meu, aºa cum el Mã acoperã pe
Mine, Domnul. Când Mi-am început lucrarea prin Verginica,
am spus aºa: «Când va lua pãmântul foc, credincioºii Mei nu
vor arde. Când totul se va dãrâma, ei vor rãmâne, cã au pe
frunþile lor pecetea Mea ºi sãrutarea Mea, cãci credincioºii
sunt de partea Mea ºi nu pãrãsesc calea Mea cu ei, cãci au
cu ei pe îngerul Meu». Amin. 

Mihail arhanghelul este îngerul Domnului, îngerul
Meu, care l-a pãzit pe unsul cel din urmã al românilor. A stat
mereu cu cel uns, ºi nu s-a lipit de el sabie sau glonþ sau altã
vãtãmare, ºi am împlinit Scriptura zilelor voastre, cã aºa v-am
spus: «El va veni înapoi în þara Mea ºi a lui ºi a voastrã». ªi
a venit, slujit de îngerul Meu, cãci cuvântul Meu este
adevãrul. 

Eu, Domnul, vã ocrotesc pe voi ºi vã dau pe îngerul
Meu în vreme de strâmtorare ºi vã izbãvesc, cã aºa este scris
despre zilele voastre: «În vremea aceea se va ridica Mihail,
marele voievod, care ocroteºte pe poporul Meu în vreme de
strâmtorare, vreme cum n-a mai fost de când popoarele ºi
pânã în vremea de acum, dar cel ce este scris în cartea aceas-
ta, va fi izbãvit. Ba se vor deºtepta dintre cei mulþi care dorm
în þãrâna pãmântului, unii spre viaþã veºnicã, ºi alþii spre
scârbã veºnicã, iar înþelepþii Mei vor strãluci pe bolta ceru-
lui, ºi cei ce au adus pe mulþi pe calea cea dreaptã, vor fi ca

stelele în vecii vecilor». Amin. Eu, Domnul, am trimis pe în-
gerul Meu ca sã vã vesteascã vouã aceste cuvinte. Vin curând,
însoþit de îngerul Meu, precum M-am ºi suit. Îngerul Meu
este împreunã slujitor cu voi ºi cu cei ce pãzesc cuvintele cãr-
þii acesteia, iar voi închinaþi-vã Mie, ca ºi îngerul Meu. Sã nu
pecetluiþi aceste cuvinte, cã este vremea lor, ºi Eu vin curând.
Amin. 

Fiilor, fiþi vrednici de paza îngerului Meu. Când au
vrut cei mari de peste România sã vã piardã pe voi pentru cã
eraþi ai Mei (16 decembrie 1989, n.r.), îngerul Meu s-a bãgat în-
tre ei ºi voi ºi i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbãvit, ºi nu se
numeºte nici revoluþie, nici loviturã de stat ceea ce a fost
atunci prin vãrsare de sânge, ci se numeºte lucrarea îngerului
Meu pentru ocrotirea voastrã. Fiþi vrednici de paza îngerului
Meu, fiilor, cãci lucrarea cuvântului Meu are de înger pe
îngerul Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oºtirilor cereºti,
care a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor care se seme-
þiserã împotriva Mea, zicând oºtirilor cereºti: «Sã stãm bine
ºi cu fricã ºi cu luare-aminte!». Amin. 

Fiilor, luaþi aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am
fost slujit de înger ºi i-am arãtat omului sã lucreze tot aºa,
slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele
ºi îl va arunca pe pãmânt ºi va lua foc lumina cea fãcutã de
mâna omului cel fãrã Dumnezeu, ºi atunci va înceta tot lucrul
fãcãturilor omului, ºi se va stinge înþelepciunea cea din om ie-
ºitã ºi omul n-o va mai vedea, fiindcã ea a fost fãcãtura omu-
lui, nu înþelepciune. Toate se vor opri la trâmbiþa cea de apoi,
care este îngerul Meu, cel de al ºaptelea înger care va suna.
Pecetluiesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu
întãreºte peste voi pe îngerul Domnului. Lucraþi lucrare înge-
reascã ºi slujiþi-Mi Mie cu ea, cã v-am dat de lucru pentru
Mine. Iar pentru omul minciunii, antichristul, aºa grãiesc: îl
voi arunca pe pãmânt, cãci se va sui pe cer ca sã vinã în locul
Meu ºi sã-ºi zicã „rege“ ºi sã-ºi zicã „hristos“. Îl voi arunca
pe pãmânt ºi va fi zdrobit, el ºi îngerii lui, el ºi slujitorii lui.
Iar Eu vin curând însoþit de îngerul Meu, precum M-am suit
la Tatãl. Vin sã fac dreptate sfinþilor, care-Mi zic mereu:
„Când, Doamne?“. O, un pic, un picuþ încã, ºi vin. Curând,
curând vin, cãci sunt gata ºi vin, ºi îngerul Meu merge înain-
tea Mea, cãci vin. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 1999

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

O singurã poruncã le cuprinde pe toate: ascultarea de Dumnezeu.
Deºertãciunea minþii omului nu pãtrunde taina fiinþei lui 

Dumnezeu. 

DDDD acã vin pe pãmânt, dacã vin mereu cuvânt din
cer pe pãmânt, acesta este lucrul ce-l am Eu de

fãcut, cãci M-am dus ca sã vin. Amin. Dacã sunt Cel ce sunt,
atunci aceasta Îmi este lucrarea: sã fiu; ºi iatã, sunt, cãci
voiesc ºi omul sã fie. Voiesc ºi iar voiesc sã fie ºi omul, sã
vrea ºi omul sã fie, sã vrea mãcar la sfârºit dacã n-a vrut la în-
ceput. La început a vrut în alt fel omul. La început omul a vrut
sã fie Dumnezeu, ºi atunci L-a pierdut pe Dumnezeu, cã aºa
a voit, ºi n-a mai fost, cãci a murit apoi. Mãcar la sfârºit sã
vrea omul sã fie, cã Eu asta vreau, ºi vreau sã rãmân Dumne-
zeul omului, ca sã-i fie bine omului ºi sã aibã omul viaþã.
Când omul s-a opus lui Dumnezeu prin neascultare, atunci
s-a îmbrãcat în trup muritor ºi n-a mai fost, dar Eu sunt Cel
ce sunt, ºi vreau ºi omul sã fie, ºi vreau sã trãiascã omul ºi sã
aibã Dumnezeu peste el, cãci acela este cel ce trãieºte, acela
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care are pe Dumnezeu peste el ºi pentru el. Dacã vin pe pã-
mânt, de aceea vin, cã acesta este lucrul ce-l am de lucrat.
Dacã i-am spus omului sã împlineascã porunca Mea, de aceea
i-am spus-o, ca s-o împlineascã ºi s-o lucreze ºi sã aibã lucra-
re omul. 

Iatã, omul stã de ºapte mii de ani deasupra cerurilor,
deasupra lui Dumnezeu, cã nu împlineºte porunca lui Dum-
nezeu, nu împlineºte ascultarea de Dumnezeu, cãci aceasta
este porunca: ascultarea de Dumnezeu. O, Eu sunt Cel ce
sunt, dar omul nu împlineºte porunca Mea, ºi stã deasupra
Mea. Cel ce trece peste Mine, acela se face mai mare ca Mine
ºi stã deasupra Mea prin voia lui, care biruieºte peste voia
Mea. Voia Mea am pus-o peste om, cãci Eu l-am fãcut pe om,
dar omul n-a iubit umilinþa, n-a iubit sã fie mai mic ca sã fie,
ci a iubit sã fie mai mare, ca sã nu fie. Tot omul calcã peste
poruncile Mele pe care le-am pus peste omul cel cãzut din rai.
Le-am pus ca sã-i arãt omului calea înapoi spre rai, dar ºi aºa
omul tot mai mare a rãmas, cã nu vrea omul sã împlineascã
pe Dumnezeu în el, mai mare decât pe el. 

Omul a cãzut din rai pentru mâncare. Eu însã am cobo-
rât dupã om ºi M-am fãcut asemenea lui ºi M-am pregãtit sã
mor pentru el, ca sã vadã ce fac Eu pentru el ºi sã Mã preþu-
iascã de Dumnezeu peste el. Am stat nemâncat patruzeci de
zile ºi patruzeci de nopþi când M-am pregãtit pentru moarte.
Am fãcut aºa ca sã plãtesc pãcatul mâncãrii omului, care n-a
stat nemâncat pentru viaþã. Eu am stat nemâncat pentru moar-
te, iar el n-a stat nemâncat nici pentru viaþã. ªi câte n-am fã-
cut Eu când am venit sã Mã pregãtesc pentru moarte! Am fã-
cut tot ce n-a voit omul sã facã pentru viaþa lui, ºi apoi M-am
dovedit Dumnezeu mare peste om ºi pentru om, ºi nu M-a
voit omul, ºi nici azi nu Mã vrea. Dar Eu îl voiesc pe om, ºi
voiesc sã-l fac ºi pe el sã vrea, cã acesta este lucrul ce-l am de
lucrat. Omul s-a ridicat mult prea mare faþã de Mine ºi de
aceea nu Mã mai ascultã, ºi de aceea moare, cã dacã s-a ridi-
cat peste Mine, nu înseamnã cã e ºi mare, ci înseamnã cã nu
este, dar Eu voiesc sã fie, ºi de aceea lucrez de deasupra lui,
ºi de aceea vin mereu la om cu duh ceresc ºi cu cuvânt ceresc,
cãci vreau sã-i fiu omului cale înapoi spre rai, numai sã vo-
iascã omul. 

O, e greu de tot, cã azi omul înþelege dupã mintea lui
fiinþa lui Dumnezeu. E greu de om, cã el ºi-a bãgat în minte
prea multã deºertãciune, ºi nu mai este bunã de nimic mintea
omului, dar Eu sunt Cel ce sunt ºi Cel ce pot peste om, ºi voi
lua de pe pãmânt mintea cea de la sfârºit a omului ºi îi voi da
omului mintea cea dintâi, ºi cu ea va vedea pe Dumnezeu ºi
mãrirea lui Dumnezeu. Omul nu mai are putere. Omul a fost
casa Mea cea sfântã, cea cu putere din puterea Mea, dar, vai,
nu mai are omul nimic bun pentru Mine. Scris este: «Când
puterea omului se va sfârºi, atunci va veni Domnul» ºi va da
lege bunã pentru om, ºi omul se va supune, ºi apoi se va ridica
pentru Dumnezeu. Cele scrise sunt scrise, ºi sunt înfiinþate
prin cuvânt, ºi vor fi lucrare vãzutã, ºi atunci va veni Domnul,
precum este scris. 

O, dacã vin pe pãmânt, dacã vin mereu cuvânt pe pã-
mânt, acesta este lucrul ce-l am de lucrat. O, dacã sunt Cel ce
sunt, aceasta Îmi este lucrarea: sã fiu. Voiesc ºi omul sã fie.
De aceea vin. Voiesc sã Mã odihnesc din nou, ºi iatã, de aceea
vin. Caut mereu locaº pentru odihnã; iatã de ce vin. Omul a
fost casa Mea. Vin ºi Îmi caut casa ca sã Mã odihnesc, cãci
omul a fost raiul Meu. Omul e ºi el obosit. Vin sã-i dau casa
din care a plecat, de aceea vin. Curând, curând nimic nu va
mai fi pentru om decât casa lui din care a plecat. Eu sunt Cel
pãrãsit de om, ºi îl aºtept sã se întoarcã ºi sã fie, ºi sã-i fiu

casã ºi sã-l odihnesc. Voiesc sã vrea ºi omul, cãci omul este
lucrul mâinilor Mele, rai din rai a fost, casa Mea a fost. Sã se
întoarcã omul la Mine ºi sã mãnânce tot ce-i dau Eu sã mã-
nânce ºi sã fie viu. Sã asculte porunca Mea ºi sã fie omul
odihna Mea, precum Eu l-am fãcut sã fie. Amin. 

O, fiilor spre care-Mi deºert cuvântul Meu ca sã fie el
între om ºi Mine! Mâncaþi porunca Mea. Ea este ascultarea de
Dumnezeu. E foamete mare pe pãmânt, foamete de Dumne-
zeu. Stã omul flãmând de Dumnezeu ºi nu ºtie ce este aceas-
tã foame. Omul þine post de Dumnezeu, nu de bucate, dar Eu
voi fi ºi voi lucra pentru mulþi luminã, cã scris este: «Ce nu
poate omul, pot Eu». Amin, amin, amin. Când omul nu va
mai putea, pot Eu. Omul nu va mai avea ce sã poatã, ºi atunci
pot Eu. Sã-Mi spunã omul cã nu mai poate, ºi atunci pot Eu,
cãci scris este: «Ce nu poate omul, pot Eu». Acum poate
omul; aºa zice el. Curând, curând nu va mai avea ce sã poatã,
ºi Îmi va spune omul cã nu mai poate, cã nu mai are ce sã
poatã, ºi atunci pot Eu, cãci omul e neputincios, iar Eu în cel
neputincios pot. Amin, amin, amin. 

8/21 februarie 1999

Sãrbãtoarea sfântului sfinþit mucenic Haralambie 

Cercetarea inimilor ºi a minþilor pentru sfinþenia vieþii, în întâm-
pinarea serbãrii Învierii Domnului. 

MM ã las peste voi cu har proaspãt, fii lucrãtori din
partea Mea, fii ai grãdinii Mele. Mã las peste

voi cu cuvinte sfinte pentru sfinþenia fiilor bisericii cea de
nou Ierusalim. Merg cu voi la lucrul pregãtirii bisericii pentru
sãrbãtoarea patimilor Mele. Sã audã poporul cel cercetat cã
merg cu voi. Sã se aºeze înaintea Mea, nu înaintea voastrã. Sã
se aºeze poporul cel cercetat de Mine prin voi ºi sã se cerce-
teze pe sine fiecare copil din Israel, cã mare este numele lui
Israel, numele poporului creºtin care pãzeºte porunca Mea,
ascultarea de Dumnezeu. 

Mã las peste voi cu harul Meu, iar voi lãsaþi-vã cu ha-
rul vostru în harul Meu, cã vi-l dau pe al Meu. Amin. Faceþi-l
pe fiecare copil din Israel sã-ºi aducã conºtiinþa înaintea Mea,
cercetându-se pe sine pentru Mine ºi pentru sine ºi pentru
fraþi, fraþii Domnului, cãci am spus peste Israel: «Fiilor,
deschideþi-Mi, deschideþi-vã! Vreau sã vorbesc cu sufletele
voastre, vreau sã Mã uit în casa voastrã, cãci sunt Stãpânul
ºi sunt Învãþãtorul vostru ºi Mã îngrijesc de voi». ªi iatã ce
mai spun peste fiii bisericii Mele de azi: fiilor, staþi deschiºi
înaintea Mea când vin sã vã cercetez; lãsaþi-Mi liberã intrarea
în voi, cã am de uitat la voi ºi de lucrat la voi, la creºterea ºi
la statura ºi la lucrarea voastrã, care înseamnã intrarea Mea în
voi ºi ieºirea Mea din voi; ieºirea Mea din voi ºi intrarea Mea
în voi. Amin. 

Vin sã vã pregãtesc pentru sãrbãtoarea patimilor Mele
pentru voi, sãrbãtoarea iubirii Mele pentru cei ce cred Mie.
Din iubire M-am supus chinurilor dumnezeieºti pentru voi, ca
sã Mã iubiþi ºi voi apoi. Iubiþi lucrarea Mea în voi, cã de aceea
o aduc din cer peste voi, ca sã o lucraþi, nu ca sã rãmânã în
cer sau în carte. Sãrbãtoarea cea pentru care vã pregãtesc este
sãrbãtoarea patimilor Mele. Ea începe cu cercetarea con-
ºtiinþei, cercetarea fiinþei tale, fiule cercetat, legãtura dintre
Mine ºi tine, cã Mã apropii de tine ca sã vãd fiinþa ta, con-
ºtiinþa ta faþã de patimile Mele. Patimile Mele au fost iubire
sfântã, jertfitã pentru om. Patimile Mele au fost chinurile
dumnezeieºti pe care le-am purtat împotriva pãcatelor omu-
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lui, ca sã le stric puterea ºi sã vinã omul spre patima Mea ºi
s-o ia pe umeri ºi s-o poarte, ca sã semene cu Mine ºi sã stea
înaintea Mea. 

Sfântul ºi arhiereul Meu Haralambie a pãtimit chinuri
pentru credinþa lui în Mine, cãci credinþa aºa se încearcã, ºi
apoi credinþa lui a înverzit ºi a înfrunzit ºi s-a înrãmurit ºi a
înflorit ºi a rodit, cãci s-a fãcut copac mare la streaºina casei
omului cel depãrtat de Dumnezeu, care pãtimeºte pãcate, nu
chinuri. Acest sfânt a avut lucrarea Mea în el ºi a biruit cu
Mine puterea cea neputincioasã a pãgânilor care-l chinuiau,
cãci i-a mustrat prin puterea Mea care-l vindeca de toate chi-
nurile cele de la ei. El sãrbãtorea în el sãrbãtoarea patimilor
Mele, nu a patimilor lui, cãci pentru numele Meu lucra el îna-
intea pãgânilor. 

Iubirea creºtinilor, dacã nu se vede, dacã nu este dove-
ditã prin lucrarea Mea în ei, ea nu este iubire de Dumnezeu,
ºi este iubire pentru ei, nu pentru Mine. Cine Mã iubeºte pe
Mine, acela nu se poate ascunde, ci, din contra, Mã mãrturi-
seºte, dupã cum Eu, Domnul, trimit peste el încercarea cre-
dinþei lui. 

Fiilor, staþi deschiºi, cã vin sã vã cercetez credinþa ºi
firea credinþei ºi duhul credinþei, ca apoi sã vã ºi povãþuiesc
dupã cum vã este de multã sau de puþinã iubirea. Vin cu cei
din grãdinã, dar vin Eu. Nu cumva sã vã gãsesc ascunºi sau
nepãsãtori sau nelucrãtori peste voi. Nu cumva sã aºtept plân-
gând ca sã deschideþi ºi sã vãd în voi. Nu cumva sã Mã þineþi
la uºã, cãci Eu v-am învãþat sã Mã iubiþi ºi sã Mã aºteptaþi ºi
sã Mã chemaþi sã vin. ªi iatã, vin, iar voi deschideþi-Mi, cãci
sunt Stãpânul. Începem pregãtirea pentru sãrbãtoarea pati-
milor Mele pentru voi, sãrbãtoarea iubirii Mele pentru cei ce
cred Mie. Ea este pregãtire ºi pentru voi, ºi pentru iubirea
voastrã, cãci cel ce Mã iubeºte trebuie sã se asemene Mie. 

Nimeni pe pãmânt nu ºtie sã se pregãteascã pentru
Domnul. Mulþi îºi dau trupul la post, dar conºtiinþa nu ºi-o
cerceteazã ºi dragostea de Dumnezeu nu ºi-o aºeazã. Scris
este: «Dacã mi-aº da trupul sã fie ars, iar dragoste nu am,
nimic nu sunt. Dacã aº avea înþelepciune ºi milostenie, nimic
nu sunt dacã nu am dragoste». O, nimeni pe pãmânt nu ºtie
sã se pregãteascã pentru Domnul, cã nu se poate ºi Domnul ºi
mamona în acelaºi trup ºi în acelaºi duh ºi în aceeaºi casã,
cãci casa aceea nu este casã, ci este dãrâmãturã. 

Fiilor din Israel, fiilor cercetaþi de Dumnezeu, Mã las
peste voi cu harul Meu, iar voi lãsaþi-vã cu harul vostru în
harul Meu, cã vi-l dau pe al Meu. Fiilor, cercetaþi pe Dumne-
zeu, cercetaþi-L dacã este în voi, cercetaþi-vã casa ºi deschi-
deþi Domnului. Vin la voi cu cei din grãdinã. Vin cu har
proaspãt pentru sfinþenia bisericii. Vin Eu la voi, nu veniþi voi
la Mine. Vin Eu. Eu ºtiu unde trebuie sã vin; de aceea vin Eu.

Fiilor din Israel, învãþaþi de la Mine marea lucrare a
cercetãrii fiinþei voastre, ca sã pot Eu sã am în voi fii pe
potriva Mea ºi sã vãd în voi ºi sã Mã vãd în voi, cãci fiii
acestei lucrãri sunt cei ce se aratã cã sunt. Amin, amin, amin.

10/23 februarie 1999

Duminica întâi a Postului Mare, a dreptei credinþe 

Înþelepciunea cuvintelor vine de la învãþãtura cea sfântã. Semeþia
surpã biserica. Neumilinþa atrage cu sine ascunderea. Umilinþa 

este toiag pentru cel sfânt. 

FF iilor din grãdina Mea, am spus vouã cã Eu sunt
Învãþãtorul celor ce Mã voiesc Dumnezeu peste

ei. Aduc la voi cuvântul învãþãturii cea pentru sfinþi, cãci în-

vãþãtura Mea, numai cei sfinþi o pricep, ºi de aceea o ºi îm-
plinesc în ei, cãci ei iubesc curãþenia cea de duh ºi cea de trup,
ºi umilinþa cea lucrãtoare de sfinþenie. 

O, cui sã mai dau Eu învãþãtura Mea? Cine este cel ce
o cautã ca s-o ia? Cine este cel ce o pune peste el ca s-o caute?
Nu mai sunt pe pãmânt oameni sfinþi, oameni cuminþi, oa-
meni umiliþi între oameni, în care Eu sã-Mi gãsesc plãcerea,
ºi din care sã lucrez pentru oameni. Voiesc sã-i înþelepþesc pe
oameni, cãci înþelepciunea lor nu e bunã, dar cel mai greu Mã
doare de oamenii care zic cã-L iubesc pe Dumnezeu ºi cã-L
urmeazã. Mã doare de aceºtia, cãci omul nu ºtie ce este iubi-
rea de Dumnezeu ºi urmarea Lui. Oamenii fac aceasta pentru
binele lor, nu pentru binele Meu, iar cine face aºa, acela nu
ºtie sã caute calea Mea, ºi s-o afle apoi. 

Omul nu mai pomeneºte peste el ºi în el dreapta credin-
þã, iar vouã, copii ai cuvântului Meu, v-am spus despre cre-
dinþã cã nu poate fi dreaptã sau strâmbã, ci este credinþã ºi
atât, sau necredinþã ºi atât. Omul nu ºtie sã înþeleagã cuvin-
tele, dar Eu sunt Învãþãtorul celor ce Mã voiesc Dumnezeu
peste ei, ca sã ºtie sã înþeleagã cuvintele. Vã dau vouã, fiilor,
vã dau înþelepciunea cuvintelor ca s-o puneþi peste cei ce Mã
cautã Învãþãtor peste ei. Vã dau vouã din Mine ºi ies din voi
cuvânt cu învãþãturã sfântã în el, ca s-o puneþi peste copiii cu-
vântului Meu, peste cei ce sunt poporul Meu, biserica Mea
cea vie de la sfârºitul vremilor omului. Vã dau ca sã daþi, ºi
ca sã aibã înþelepciune cel ce se apleacã sã ia. Omul trebuie
sã ºtie sã ia, cãci aceasta este înþelepciune: sã ºtie sã ia. Omul
nu ºtie sã ia. Omul nu înþelege cuvintele. Biserica este cea
sfântã. Omul este omul sfânt. Cuvântul „om sfânt“ este cu-
vânt mare înaintea Mea. De aceea M-am fãcut Învãþãtor peste
pãmânt, cãci iatã, omul nu ºtie sã împlineascã fapta cuvân-
tului sfânt. 

Aº voi sã ºtie cârmuitorii de suflete ce înseamnã sã fie
cârmuitori ºi ce au de fãcut cârmuitorii. Ei trebuie sã înþelea-
gã cuvântul cel rãu, ca nu cumva cuvântul rãu sã ia înfãþiºare
pe ascuns în omul care nu ºtie ce este rãul. Iatã, omul nu ºtie
ce este rãul ca sã nu-l facã. Omul nu ºtie ce înseamnã desfrâ-
nare ca sã n-o lucreze. Omul nu ºtie ce înseamnã minciunã,
nu ºtie ce înseamnã ascundere, nu ºtie ce înseamnã cãdere ca
sã nu le lucreze pe acestea ºi sã nu fie în acestea. ªi iarãºi zic:
omul nu ºtie ce înseamnã curãþenie, nu ºtie ce înseamnã
feciorie, nu ºtie ce înseamnã credinþã în Dumnezeu, nu ºtie ce
înseamnã sfinþenie ºi iubire de Dumnezeu ºi adevãr ºi pace ºi
conºtiinþã curatã, ca sã le lucreze ºi sã le aibã pe acestea.
Omul nu ºtie ce înseamnã milostenie, nu ºtie ce înseamnã
propovãduire, nu ºtie ce înseamnã faptã curatã, ca sã le lu-
creze pe acestea. În zadar crede omul cã ºtie. Nu ºtie nici
omul ºi nici învãþãtorii omului. Cine ºtie, sã dovedeascã apoi
cã ºtie, ºi Eu îl voi încununa pe el. Vreau sã-i încununez pe
cei ce ºtiu adevãrul cuvintelor. Aceia nu sunt biruiþi de rãu, ci
numai de bine, cãci umilinþa omului duce la încununarea
omului cu cununa dreptãþii cereºti. 

Luaþi de la Mine înþelepciunea cuvintelor, fiilor lucrã-
tori. Luaþi ºi lucraþi, cã vremea este la uºã. Lucraþi peste bise-
rica Mea cea vie, ºi lucraþi dreptatea cuvintelor faþã de tot
omul care cautã cu curãþenie de inimã calea dreptãþii Domnu-
lui. Fugiþi de omul care cautã dreptatea sa sau a faptelor sale,
dreptate împotriva omului. Cãutaþi spre omul umilit, care ºtie
sã moarã ca sã trãiesc Eu în el. Cãutaþi spre omul care cautã
învãþãturã, spre omul care zice cã nu ºtie, iar de cel ce zice cã
ºtie, depãrtaþi-vã. Lucraþi cu sfinþenie peste trupul bisericii,
iar trupul bisericii este din mãdulare sfinte, din fii curaþi, care
stau înaintea Mea prin umilinþã. 
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Fiii bisericii sunt cei ce nu cad. Cei ce sunt în bisericã
ºi cad, aceia nu au umilinþã ºi nu ºtiu sã stea bisericã Mie.
Bisericã înseamnã locul unde sunt Eu, înseamnã omul în care
stau Eu bucurându-Mã ºi desfãtându-Mã mai mult decât în
cer, cãci omul a fost fãcut sã-Mi fie bucuria Mea ºi odihna
Mea. Scris este cã biserica Mea nu cade. Fericit este omul
care se sârguieºte sã ºtie în toatã vremea acest cuvânt, ca sã
nu cadã. Cel ce cade este cel ce se ridicã spre semeþie, ºi apoi
cade. Cum poate omul sã cadã din bisericã? El poate cãdea
prin semeþie în necurãþie, în curvie ºi apoi în ascundere. Dar
cine este cel ce se poate ascunde? Cel neumilit dã sã se ascun-
dã, dar unde gãseºte el loc ascuns de Dumnezeu? Cel ce cade
este cel ce nu se sârguieºte sã afle înþelepciunea cuvintelor ca
s-o urmeze. Acela n-are ajutor din cer ºi nu se sârguieºte bine,
cãci omul este semeþ cu duhul, iar Eu, Domnul, nu petrec în
semeþie, ci în umilinþã. 

Fiilor din grãdinã, lucraþi înþelepciunea Mea peste bi-
serica Mea, ca sã am bisericã, fiindcã biserica este cea curatã.
Lucraþi mereu trezie peste biserica Mea, ca sã aibã curãþenie
ºi sã fie bisericã pânã în veac, cãci zilele de acum sunt noapte
peste oameni. Învãþaþi biserica sã nu-i zicã nopþii ziuã, cã e
pãcat sã nu fie pricepere în cuvinte. Fiilor învãþãtori, învãþaþi
dreptatea cuvintelor pe toþi cei ce Mã voiesc Dumnezeu ºi În-
vãþãtor peste ei. Umilinþa este arma cea împotriva slavei de-
ºarte. Ea duce pe om la sfinþenie. Ea este toiag pentru cel
sfânt. Umilinþa este fãclia care face vedere în sfinþi, iar duhul
sfinþilor îi ridicã pe ei deasupra trupurilor lor prin umilinþã,
cãci Eu în cei curaþi Îmi aflu plãcerea ºi desfãtarea. 

Omul nu mai pomeneºte peste el ºi în el sãrbãtoare de
credinþã, ca sã-ºi sãrbãtoreascã omul faptele credinþei lui îna-
intea Mea. Omul nu ºtie sã înþeleagã cuvintele, dar vin Eu din
cer pe pãmânt, Învãþãtorul celor ce Mã voiesc Dumnezeu pes-
te ei ºi în ei, cãci vreau sã-i încununez pe cei ce ºtiu ºi lucrea-
zã peste ei adevãrul cuvintelor ºi puterea cuvintelor sfinte, pe
care Eu, Domnul, o dãruiesc celor umiliþi cu duhul, celor
curaþi cu inima ºi cu fapta credinþei sfinte. Amin, amin, amin. 

15/28 februarie 1999

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Postul cel adevãrat. Omul obosit în fãrãdelegi Îl oboseºte ºi Îl
îndurereazã pe Domnul. 

FF iilor din grãdina cuvântului Meu, deschideþi
cartea Mea din zilele acestea, cãci prin ea învãþ

pe om calea spre viaþa cea veºnicã, viaþã care nu moare. Am
spus vouã cã voiesc sã-i încununez pe cei ce ºtiu adevãrul
cuvintelor. Grãiesc cu voi din cer, ca sã audã tot omul cu-
vintele Mele din cer, cã Eu grãiesc în cer, iar voi Mã auziþi din
cer. Cerul este scaunul Meu de domnie, scaunul Domnului,
scaunul Împãratului Cel veºnic, Care grãieºte peste pãmânt,
cãci poate.

Ia aminte, pãmântule, cã grãieºte peste tine Cel ce te-a
fãcut. Amin, amin, amin. Nu te-a fãcut omul care te stãpâ-
neºte, ci Eu te-am fãcut, cãci Eu le-am fãcut pe cele ce sunt.
Care om pe pãmânt ºtie adevãrul cuvintelor Mele? Care om
ºtie care sunt cele ce sunt? Cele ce sunt, sunt cele fãcute de
Dumnezeu. Amin. Sã audã tot omul cã tot ceea ce face el, nu
este. Sã auziþi ºi voi, copii din grãdina Mea; ºi voi, copii care
trãiþi legea cea sfântã a grãdinii Mele; ºi voi, cei ce luaþi din
grãdina Mea ca sã mâncaþi ºi ca sã vã aºezaþi în viaþa cea care
nu moare. 

Moare viaþa omului, moare mereu, moare pânã la
ultima picãturã, cãci omul nu ºtie ce este viaþa care nu moare.
Omul rãmâne dator vieþii ºi nu cautã sã-ºi plãteascã datoria.
Viaþa din om, de la Mine este, ºi omul i-o dã diavolului. Cum
sã nu i-o dea dacã el nu ºtie cã este dator lui Dumnezeu pentru
viaþa din el? Nu viaþa pe care o trãieºte omul înseamnã viaþa
din om. Aceea este moartea din om, trupul care pofteºte îm-
potriva duhului. Sufletul este viaþa omului; asta înseamnã
viaþa. ªi iatã, moare viaþa omului, moare mereu, cãci omul nu
ºtie care este viaþa lui ºi nu ºtie sã Mi-o închine Mie, sã Mi-o
dea Mie. 

Viaþa ta, omule, Eu sunt. Sufletul din trupul tãu este
rupt din suflarea Mea de viaþã. Þi l-am dat când ai fost înfiin-
þat la început, prin omul cel întâi zidit. Prin el are tot omul
viaþa cea care nu moare, cãci Eu sunt Cel ce nu mor. Suflarea
Mea de viaþã din om, nici ea nu moare, dar omul este fãrã
minte ºi nu ºtie nimic, nimic. Nu ºtie sã posteascã de moarte,
nu ºtie sã nu mãnânce moarte, nu ºtie sã nu-i dea sufletului sã
mãnânce moarte. O, nu ºtie nici un om ce înseamnã postul,
postul cel adevãrat. Cine posteºte pe pãmânt, posteºte de
mâncare. Cine posteºte de mâncare, acela posteºte ca sã se
mântuiascã, sau ca sã scape de necazurile care vin peste el,
sau ca sã scape de vrãjmaºi sau de boli, sau ca sã-i meargã
bine lui ºi la cei din casa lui. Aºa ºtie omul despre pricinile
postului. Pentru el posteºte omul, nu pentru Mine, cãci cel ce
posteºte pentru Mine, acela nu mai trãieºte pentru sine, ci
pentru Mine ºi pentru cei ce seamãnã cu Mine. 

O, fiilor care auziþi din cer cuvântul Meu peste pãmânt,
omul nu trebuie sã trãiascã pentru sine, iar cel ce face aºa,
acela nu ºtie ce este viaþa care nu moare. Omul trãieºte pentru
el ºi pentru cei ieºiþi din el, ºi nu trãieºte pentru Mine. Omul
nu posteºte pentru Mine când posteºte, ci posteºte pentru el,
pentru binele lui posteºte. Dacã omul ar posti aºa cum trebuie
sã fie postul, atunci el n-ar mai munci atât cât munceºte. Dacã
omul n-ar iubi lãcomia de cele ce nu sunt, ar fi om fericit întru
multe daruri veºnice. Dar omul aleargã ºi munceºte pentru
cele ce nu sunt, ºi îºi dã sufletul spre ele, iar sufletul lui este
de la Mine, prin omul cel întâi zidit. Iatã, aºa îºi hrãneºte
omul sufletul. 

Am pus suflare de viaþã în omul cel zidit de mâna Mea,
ºi el s-a smuls de la Mine ºi s-a tras în sine cu tot cu darul
Meu, cu suflarea de viaþã pe care am pus-o Eu în el, fiindcã
Eu ce am pus în el n-am luat înapoi, dar îi cer omului soco-
tealã de darul vieþii care nu moare. Sufletul nu moare, ºi se în-
toarce la Mine, dar îi cer omului socotealã pentru cele ce a
fãcut sufletului. 

Omule, spune tu ce este cuvântul „post“, ca sã te încu-
nunez dacã ºtii. Cine este cel ce ºtie ca sã nu rãmânã dator
ºtiinþei? cãci omul, dupã ce s-a smuls din Mine, a furat ºtiinþa
lui Dumnezeu ºi ºtie, ºi este dator ºtiinþei lui Dumnezeu dacã
n-o ºtie pe ea. Eu i-am spus omului sã mãnânce ºi sã nu mã-
nânce, ºi l-am învãþat ce înseamnã mâncare ºi ce înseamnã
post, dar omul a cãzut din ascultare, ºi nu ºtie omul ce este as-
cultarea. Ea este postul; ea, ºi nu cum ºtie omul cã înseamnã
post. Cel ce nu ascultã, poate sã posteascã el cum o vrea, cã
nu pentru Mine posteºte. Omul trebuie sã posteascã de voile
lui, cã altfel nu poate împlini poruncile Mele cele de viaþã
veºnicã. Dar omul de pe pãmânt nu ºtie ce înseamnã cuvântul
„ascultare“ ºi nu-i place omului sã trãiascã pentru Mine ºi nu
pentru sine; pentru altul ºi nu pentru sine. Cel ce trãieºte pen-
tru sine, acela nu face viaþã nici pentru Mine, nici pentru altul,
nici pentru sine. Cel ce trãieºte pentru sine, acela stã în voile
lui ºi nu trãieºte, cã nu are pentru cine. 
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Omul s-a smuls din Mine ºi s-a tras în sine pentru neas-
cultare, pentru desfrânare, pentru voia simþurilor lui cãzute
din viaþa cea care nu moare. Omul care s-a sculat împotriva
Mea ºi-a ales neascultarea de Dumnezeu ºi desfrâul simþuri-
lor lui. Sã nu mai zicã omul neascultãtor ºi omul desfrânat cã
Mã iubeºte ºi cã Mã crede ºi cã Mã cunoaºte; sã nu mai zicã
aºa ceva, cã în zadar zice, ºi lui îºi zice, nu Mie. Omul ascultã
numai de el însuºi ºi de simþurile lui cãzute pe pãmânt. ªi iatã
întrebare din cer de la Dumnezeu: cine este cel ce ºtie ce în-
seamnã postul pentru Dumnezeu? Omul posteºte de mâncare
dacã posteºte, dar de lãcomie nu posteºte. De urã, de bucurie
lumeascã, de grãire de rãu, de mândrie, de poftã ºi de desfrâ-
nare nu posteºte omul. De haine lumeºti, de bogãþii, de zgâr-
cenie nu posteºte omul. De toate acestea este lacom omul
atunci când posteºte de bucate. Cine sã-l înveþe pe om ce în-
seamnã adevãrul cuvântului „post“? Iatã, vin Eu ºi îl învãþ. 

Ia aminte, pãmântule, cã grãieºte peste tine Cel ce te-a
fãcut. Nu te-a fãcut omul care te stãpâneºte, ci Eu te-am fãcut,
omule care te-ai aºezat stãpân pe pãmânt. Eu þi-am spus sã
mãnânci ºi sã nu mãnânci. Când þi-am spus sã mãnânci, te-am
învãþat ce este mâncarea ºi ascultarea. Când þi-am spus sã nu
mãnânci, te-am învãþat ce este postul ºi neascultarea. Ascul-
tarea înseamnã iubire ºi viaþã, iar neascultarea înseamnã mân-
drie ºi moarte, iar între cele douã stau credinþa ºi necredinþa.
Cel ce crede în Mine are viaþã veºnicã, viaþã care nu moare,
iar cel ce nu crede în Mine, acela este judecat pentru fapta
necredinþei. Curând, curând aduc peste tot trupul plata necre-
dinþei, platã dreaptã dupã faptã, cã omului nu i-a plãcut sã as-
culte de porunca vieþii. Iatã, omul a fãcut da din nu, ºi nu din
da. Eu l-am învãþat ce înseamnã da ºi ce înseamnã nu. I-am
spus cã ascultarea înseamnã da, iar neascultarea înseamnã nu,
iar când Eu i-am spus da, el a zis nu, ºi aºa a fãcut; ºi când Eu
i-am spus nu, el a zis da, ºi aºa a fãcut. Din clipa aceea omul
n-a mai ºtiut ce înseamnã postul. A trebuit apoi sã cobor Eu
din cer ca sã-i arãt omului ce este postul. Când am postit de
bucate, am zis nu la orice rãu care venea sã Mã tragã spre îm-
pãrãþia lumii acesteia, iar la Tatãl am zis da, cã «în Dumnezeu
toate sunt da», precum este scris. 

Omul când îºi zice sã nu mãnânce nu-ºi zice ºi de cele
ale lumii, ci numai de bucate îºi zice, ºi acesta nu este post
pentru Dumnezeu. Postesc în zilele de post femei desfrânate
ºi fardate ºi descoperite ºi mândre prin cele lumeºti. La fel ºi
bãrbaþii, ºi postesc aceºtia de bucate ºi nu ºtiu ce este postul,
iar alþii nici nu vor sã audã de post de bucate, cãci dacã cei ce
sunt peste ei nu calcã dumnezeieºte între cer ºi pãmânt, tot
aºa ºi cei de sub ei. 

Fiilor învãþãtori din partea Mea, fiþi oglinda Mea pen-
tru cei ce au viaþã care nu moare, ºi pentru cei ce cautã viaþa
Mea cu ei. Fiþi oglindã pentru cei ce trebuie sã-ºi vadã su-
fletul ºi trupul în oglindã, cã Eu n-am pe pãmânt oglindã pen-
tru oameni. Oamenii au oglindã pe pãmânt pentru ei, dar Eu
n-am. Fiþi oglinda Mea, ca sã vadã omul oglinda Mea. Nu-i
place omului oglinda Mea, dar nu vreau sã fiu învinuit de om
cã nu i-am ieºit în cale ca sã-l ajut. În curând vin cu plata pe
care ºi-a agonisit-o tot omul, cãci omul este obosit de fãrãde-
legi. Bucuria fãrãdelegii a fost pânã acum plata omului des-
pãrþit de Dumnezeu, dar acum este altfel, ºi va fi durerea fãrã-
delegii, cãci omul n-a zis nu fãrãdelegilor lui, dar voi zice Eu,
ºi voi zice cu durere ºi prin durere, cãci sunt obosit de durere.
Omul este obosit de fãrãdelege, iar Eu, Domnul, sunt obosit
de durere. Omul a cãzut pentru mâncare ºi pentru desfrânare,
ºi este îngreuiat la inimã de acestea, iar Eu vin ca un fur ºi aºa

îl gãsesc pe om, cãci omul nu privegheazã ºi nu ºtie ziua Mea.
Cel ce privegheazã nu trebuie sã mai ºtie ziua Mea, cãci Eu
sunt ziua lui, ºi el este smerit pentru Mine ºi stã înaintea Mea
cu uºa deschisã, cu casa curatã ºi cu inima cereascã, loc
luminat, loc cu verdeaþã, viaþã care nu moare. 

Iatã, oamenii se pregãtesc cu cele ale lor pentru venirea
Mea; se pregãtesc cu cârciumi, cu desfãtãri lumeºti, cu inimi
lacome de slavã deºartã, cu lucrul mâinilor lor, care este în-
chinare la idolii zilelor de apoi, fãcãturi omeneºti, care robesc
mintea ºi inima ºi duhul ºi trupul omului. Aceºtia chiar
dacã-ºi mai aduc aminte de Dumnezeu ºi de zile de post, totul
e zadarnic, cãci credinþa în Mine ºi postul de bucate fac bine
numai la cei ce s-au lepãdat de întunericul acestui veac, ºi nu
fiilor veacului acesta. Fiii veacului acesta sunt cei nãscuþi din
om, ºi fac cele ale veacului acesta, iar fiii lui Dumnezeu sunt
cei nãscuþi de sus, la cuvântul Meu, cuvânt propovãduit, ºi fac
cele de sus, nu cele de jos, ºi ridicã pe cele de jos, sus, ca sã
lucreze pentru Mine ºi pentru planul venirii Mele cu slavã,
venirea Mea cu împãrãþia Mea. Atunci împãrãþia omului îºi
va vedea întunecimea ei, iar Eu, Domnul, voi fi Împãrat peste
cele ce sunt, peste tot ce fac Eu ca sã fie, cãci ceea ce fac Eu,
este, ºi se aratã celor ce sunt, se aratã celor ce au viaþã care nu
moare, precum Eu am. 

Când Eu M-am fãcut Om, nu pentru Mine am fãcut
aceasta, ci pentru om, ºi de aceea am viaþã care nu moare, cã
Mi-am dãruit-o pentru om. Când omul trãieºte pentru sine,
acela nu are viaþã ºi nu dã din ea, cã zice cã-i trebuie lui, dar
când omul trãieºte pentru Mine ºi pentru cei ce sunt ai Mei cu
sinele din ei, aceia se dãruiesc cu viaþa, ºi au viaþã ºi sunt,
precum Eu sunt, iar ei prin Mine sunt, ºi de sus sunt, cãci Eu
sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

1/14 martie 1999

Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan
Scãrarul 

Darurile sfinte ale înþelepciunii. Taina mângâierii este rãstãlmãcitã
de tot omul pãcãtos. Fericit este cel ce se îmbatã de dorul venirii 

Domnului, cãci vinul este ºarpe care muºcã din om. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
acesta este numele celor închinaþi Mie, acesta este

semnul prin care se cunosc cei ce sunt fiii lui Dumnezeu între
oameni, între fiii oamenilor. Fiii oamenilor se pot face fii ai
lui Dumnezeu prin credinþã ºi prin faptele credinþei, prin umi-
linþã ºi prin faptele umilinþei, cãci credinþa fãrã de umilinþã
este credinþã moartã, credinþa fiilor oamenilor. 

Fiilor din grãdina Mea de pe pãmânt, pace vouã! Aveþi
nevoie de pace, cã sunteþi apãsaþi de grijile lucrului Meu cu
voi. Pace vouã, fiilor trudiþi! Mângâiaþi-vã mângâindu-vã.
Învãþaþi-vã învãþându-vã. Întãriþi-vã întãrindu-vã, cãci unii
altora vã sunteþi putere prin puterea Mea, putere pentru mân-
gâiere, pentru învãþãturã ºi pentru întãrire de suflet. Cuvinte
dulci ºi sfinte sã iasã din voi ºi pentru voi, cãci Eu prin voi vã
dau ºi vouã ºi celor ce primesc în dar de la Mine prin voi. Eu
prin voi am dat la mulþi mângâiere ºi binefacere, dar e greu
de priceput aceastã tainã, cã este tainã tot ceea ce vine din cer.
Eu prin voi am sã dau ºi de acum tot ce am de dat peste pã-
mânt ºi peste om; la unii le voi da binefacere pentru binefa-
cere, iar la alþii le voi da ceea ce lucreazã ei pentru Mine ºi
pentru voi, cãci mulþi sunt cei ce au întors cu rãu binelui Meu
între cer ºi pãmânt, dar voi mângâiaþi-vã mângâindu-vã, cã
voi ºtiþi taina mângâierii. Cine este cel ce ºtie taina mângâ-
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ierii? Toþi oamenii au schimbat în pãcat acest cuvânt. Toþi
oamenii au dat de la ei adevãrul cuvintelor, ºi Eu n-am pe cine
sã încununez pentru înþelepciunea lui întru sfinþenia cuvin-
telor sfinte. Toate cuvintele, de la Mine sunt, iar cele ce nu
sunt sfinte, nu sunt de la Mine ºi nu sunt cuvinte, ci sunt îm-
potriva cuvintelor, împotriva Mea sunt. 

Voi veni la voi cu sfinþii ºi cu mucenicii, ca sã grãiesc
cu rãmãºiþa poporului Meu ºi s-o învãþ iar ºi iar, cãci sfinþenia
se trãieºte, cã aceasta înseamnã învãþãturã. Învãþãtura fãrã de
sfinþenie, fãrã de trãirea în sfinþenie, nu este învãþãturã, cãci
numai învãþãtura sfântã se cheamã învãþãturã. Înþeleptul care
trãieºte în pãcate, sã nu se laude cu înþelepciunea sa, iar dacã
vrea sã-ºi spunã înþelept, sã vinã la Mine ºi sã-ºi cureþe trupul
ºi inima ºi duhul de pãcate. Sã vinã cel înþelept sã vorbeascã
despre pãcatele sale, cãci aceasta este înþelepciune, iar altfel,
înþelepciunea lui se face pãcat. La nimic nu este bunã înþelep-
ciunea celui ce trãieºte în pãcate. Ea nu-i ajutã nici lui, nici
altora, cãci omul cel pãcãtos nu este veºnic nici el, nici înþe-
lepciunea lui. Înþelepciunea care nu-l curãþã pe om de pãca-
tele lui, aceea este fãrãdelege, ºi va pieri cu tot cu trupul ei,
cãci scris este în Scripturi: «Stricatu-s-au ºi urâþi s-au fãcut
întru îndeletnicirile lor». 

O, fiilor învãþaþi de Mine, iatã darurile cele sfinte ale în-
þelepciunii, dar cine este cel ce vine la Mine ca sã ia din ele?
Eu am dat acest dar la tot omul care vine sã ia de la Mine, dar
cine este cel ce înþelege chemarea Mea cea veºnicã în om?
Cine-ºi vede pãcatele lui, ºi apoi sculându-se ºi mãrtu-
risindu-le numaidecât, ºi nu altãdatã, acela este om smerit cu
inima ºi umilit cu duhul, ºi îºi îngrijeºte statura pentru fiecare
clipã întru venirea Mea, cãci venirea Mea va fi în vreme de
noapte, va veni ca furul, adicã pe neaºteptate. Cine nu face ve-
ghe pentru cele ale vieþii lui, acela doarme nepãsãtor în mân-
dria lui, în pãrerea de sine a lui, în iubirea de sine, în mul-
þumirea de sine, prin omul cel din afarã, care-l ascunde pe cel
dinãuntru. Omul este nepãsãtor pentru venirea Mea, iar când
Eu vin, îl gãsesc pe om mâncând ºi bând ºi desfrânându-se
întru plãcerile sale. Dar vouã vã spun, ºi mereu vã spun:
mângâiaþi-vã mângâindu-vã, ºi învãþaþi-vã învãþându-vã, cãci
Eu sunt aproape, Eu sunt la uºã ºi vin când nimeni nu se
aºteaptã sã vin. 

Îmbãtaþi-vã de dor, fiilor numiþi de Mine popor al ve-
nirii Mele, cã Eu vin pentru cei plini de dor. Omul se îmbatã
de vin, dar vinul este ºarpe, ºi voi ºtiþi taina Mea cu voi. Omul
a fãcut din vin ºarpe. Omul dã vina pe Mine când bea vin, cã
zice cã Eu am binecuvântat vinul. Nu, omule! Vin împotriva
ta ºi spun: nu! Eu am binecuvântat paharul Meu, nu paharul
tãu, iar în paharul Meu este suferinþã, nu vin, ci este Sângele
Meu. Poþi tu sã faci din vin Sângele Meu? Nu poþi. Taci dacã
nu poþi. Taci ºi nu mai pãcãtui împotriva tainelor Mele care
nu sunt de pe pãmânt, ci sunt din cer. Dar n-ai vãzut tu ce a
pãþit Noe dacã a fãcut vin? Iatã, vinul este ºarpe, ºi tu zici cã
acest ºarpe este sfânt. Sfânt este numai Sângele Meu, cãci Eu
am fãcut din vin sânge, iar tu faci din vin pãcat; faci veselie,
nu suferinþã; faci moarte, nu viaþã, cãci scris este: «Vinul ve-
seleºte inima omului».

O, fiilor învãþaþi de Mine, iatã, din vorbirea Mea între
Mine ºi voi dau omului înþelepciune. O, de ar lua omul înþe-
lepciunea cuvintelor ca sã trãiascã ºi sã fie viu în vecii veci-
lor! O, fiilor, omul este nepãsãtor, dar cutremur cerul ca sã
curgã din el cuvântul Meu peste pãmânt ºi peste omul care
stãpâneºte pãmântul zicând cã e al lui pãmântul. Iatã, Eu când
rãscumpãr pentru Mine pãmântul petecuþ cu petecuþ, Mã

trudesc sã-i plãtesc omului pãmântul, cãci vreau sã fie al Meu
pãmântul, fiindcã Eu l-am fãcut, nu omul. 

Vin cu cuvântul binecuvântãrii Mele peste petecuþul de
pãmânt rãscumpãrat acum pentru Mine. Nu fiþi apãsaþi pentru
lucrul Meu cel greu pe care-l trudesc prin voi. Lãsaþi povara
jos, cãci Eu sunt Cel ce pot. Pãmântul cel rãscumpãrat pentru
Mine prin voi, saltã de viaþã, cãci Eu scriu pe el „pãmânt nou
pentru cer nou“. Binecuvântat sã fie pentru pãmânt nou pete-
cuþul cel proaspãt trecut pe numele Meu ºi pe numele vostru.
Curãþiþi-l cu apã sfinþitã, cu viaþã sfinþitã ºi sfântã, cãci cine
este sfinþit de Mine, trebuie sã fie sfânt apoi. Curãþiþi-l cu lu-
crarea Mea cea sfântã pe el, curãþiþi-l cu cuvântul, cãci aºa
lucrez Eu prin voi. Curãþiþi pãmântul, fiilor curãþitori din par-
tea Mea. 

Fericit este omul care înþelege ce lucrez Eu prin voi
peste pãmânt. Aceluia îi voi da pacea Mea, pace plinã de
odihnã, loc cu verdeaþã, viaþã fãrã suspin ºi fãrã întristare,
viaþã dulce, cãci viaþa pe pãmânt este amarã, fiilor dulci. Fiþi
dulci înaintea Mea, cã Mi-e dor de dulce, fiilor. Fiii oamenilor
Mã hrãnesc de douã mii de ani cu fiere ºi cu oþet, dar voi fiþi
mângâierea Mea, mângâindu-Mã ºi îndulcindu-Mã cu dul-
ceaþa Mea din voi. Mângâiaþi pe cei ce Mã sprijinesc pe Mine
ºi pe voi, cãci Eu, Domnul, îi mângâi pe ei ºi îi îndulcesc cu
darurile Mele, cu binefacerile Mele, cu belºug îi îndulcesc pe
cei ce Mã ajutã ca sã pot Eu peste pãmânt ºi sã fac pãmânt
nou ºi cer nou. 

Fac cerul sul, precum am proorocit. Cartea Mea pe care
v-o dau s-o întocmiþi peste voi ºi peste pãmânt, se numeºte
sul, cerul fãcut sul, cuvântul cerului care vine pe pãmânt ºi se
face sul, cuvânt de viaþã, cuvânt sfânt pentru înþelepciune
sfântã, duh de mângâiere pentru cei mângâiaþi de Mine, duh
de bucurie pentru cei ce iubesc bucuria Mea, bucuria cea
sfântã. Amin, amin, amin. 

8/21 martie 1999

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta 

Naºterea de sus îl sfinþeºte pe om. Ascultarea este oglinda porunci-
lor Domnului în om. Poporul sfânt sã spunã mereu: Vine Domnul! 

PP ace între cer ºi pãmânt, ca sã fie pace pentru
coborârea Mea în cuvânt, cã a venit vremea zilei

venirii Mele, ºi Eu, Domnul, Mã pregãtesc cu slavã de cuvânt
înaintea arãtãrii Mele peste tot trupul. Amin, amin, amin. 

Vin pe cãrarea cãrþii lui Verginica, trâmbiþa Mea pe
care am ales-o de pe pãmânt în anul 1955 când prin ea M-am
coborât cuvânt, cuvântul pregãtirii venirii Mele, cuvânt al
cãrui slujitor M-am fãcut Eu Însumi, potrivit iconomiei Tatã-
lui Meu, ca sã aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu,
taina cea ascunsã din veacuri, precum este scris în Scripturi.
Dar ce este scris în Scripturi? Este scris aºa: «Cuvântul lui
Dumnezeu este taina cea ascunsã din timpuri veºnice ºi din
neamuri, cuvântul care s-a dat acum pe faþã sfinþilor Mei,
copiilor Mei cei sfinþiþi de Mine ca sã fie sfinþii Mei întru
venirea Mea. Lor am voit Eu sã le arãt bogãþia slavei tainei
cuvântului Meu, cãci Eu sunt Hristos Cel din ei ºi sunt
nãdejdea slavei, iar ei Mã vestesc învãþând pe tot omul întru
înþelepciunea cuvântului Meu, ca sã înfãþiºeze desãvârºit Mie
pe cel ce crede».

Lucrul Meu îl sãvârºesc cu putere în voi, copii ai veni-
rii cuvântului Meu, potrivit cu dezvãluirea tainelor lui cele
ascunse de-a lungul veacurilor cele veºnice, iar acum date pe
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faþã ºi fãcute cunoscute la toate neamurile prin venirea Mea
cuvânt, dupã rânduiala Tatãlui Meu, ca sã se supunã spre cre-
dinþã, dupã cum este profeþit în Scripturi pentru zilele cele de
apoi, pentru a doua Mea venire. 

Vin pe calea cãrþii lui Verginica. Ea are carte între ea ºi
voi precum am Eu, cã ea este glasul Meu ºi în cer precum a
fost ºi pe pãmânt în vremea trupului ei. Mã pornesc cu ea spre
voi, cu ea ºi cu sfinþii mucenici, ca sã le sãrbãtorim biruinþa
Mea în ei, pentru iubirea lor de Dumnezeu, pentru dorul cu
care M-au dorit ca sã le dau veºnicia lângã Mine, Cel dorit de
ei. Am zis vouã cã voi veni la voi în sãrbãtoare de sfinþi, ca
sã grãiesc cu rãmãºiþa poporului Meu cel de azi, ºi sã-l învãþ
iar ºi iar pe poporul Meu, cãci sfinþenia trebuie trãitã, nu
învãþatã. Am spus vouã cã învãþãtura fãrã de sfinþenie nu este
învãþãturã. Înþelepciunea este darul celor sfinþi, ºi are casã în
sfinþi, iar cine o cunoaºte pe ea ºi n-o trãieºte, Eu, Domnul, îi
voi cere socotealã.

Eu, Verginico, grãiesc cu tine în cer. Þie îþi zic:
scoalã-te în cuvânt lângã cuvântul Meu ca sã învãþãm înþe-
lepciunea pe poporul Meu ºi al tãu. Te-am pus temelie pentru
poporul Meu de azi, popor care are temelie în cer, cãci tu eºti
în cer lângã Mine, popor cu casa în cer, popor nãscut din cer
ºi pentru cer, cu mamã în cer, cã te-am fãcut izvor de naºtere
din cer pentru poporul Meu, ca sã am copii nãscuþi de sus
pentru venirea Mea de azi. 

Nu vrea omul de pe pãmânt sã aibã înþelepciune ca sã
înþeleagã ce înseamnã naºterea de sus a omului care vrea sã
vadã împãrãþia lui Dumnezeu. Naºterea de sus a omului este
sfinþenia din om. Dacã omul cel sfinþit nu se face sfânt cu
mintea ºi cu inima ºi cu trupul, nu are naºtere de sus înãuntrul
sãu. În zadar boteazã oamenii pe oameni în numele Meu; în
zadar, dacã omul botezat nu-Mi slujeºte Mie apoi. Iatã, nu
vrea omul cu naºterea de sus. 

Am venit cuvânt nou peste pãmânt, ca sã-Mi fac fii, fii
nãscuþi prin cuvânt spre ascultarea credinþei. Oamenii care
s-au fãcut învãþãtori peste oameni pentru Dumnezeu, aceia
ascund lumina sub obroc, cãci lumina este sfinþenia care lu-
mineazã din om, fiindcã omul sfânt este casa Mea, dar cei
mari care s-au aºezat peste casa Mea, suflã în lumina casei
Mele, lovesc în sfinþii Mei, care-Mi sunt bisericã Mie pe pã-
mânt. Nu vrea omul cel înþelept sã aibã înþelepciune sfântã, cã
omul înþelept iubeºte pãcatul ºi se tãvãleºte în el ºi se mur-
dãreºte în el, ca ºi copilul care-ºi face nevoia pe el, de îl ºterge
mama lui apoi, ºi îl spalã de murdãrie. Aºa se murdãreºte
omul în pãcate, ºi vine apoi la Mine sã-l ºterg de murdãria lui
ºi sã-l spãl ºi sã-l tot spãl. O, s-a înþesat pãmântul de murdãria
pãcatelor omului, ºi trebuie ars cu foc pãmântul; trebuie, ca
sã-l fac curat ºi sã-l fac nou ca pe un nou-nãscut. ªi voi lucra
prin cuvânt ºi prin foc, cãci foc am venit sã arunc pe pãmânt.
Amin. 

– DD oamne, mã scol în cuvânt, cã în cer e as-
cultare cu iubire ºi cu supunere. Mã fac

trâmbiþã de deºteptare pentru cei sfinþi. Amin, amin, amin. 
Eu mã adun ca altãdatã cu voi, cei din urmã ai Dom-

nului. Grãiesc peste voi cuvânt proaspãt, îndemn cu veghe:
fiþi sfinþi, precum Domnul este. Daþi Domnului zi ºi noapte
minte sfântã ºi faptã sfântã din inimã sfântã, cã e murdar pã-
mântul de roadele minþii desfrânate din om. Lucraþi în voi
minte sfântã ºi roadã sfântã. Mintea sfântã nu stã singurã; ea
stã cu Domnul ºi cu binele cel plãcut Domnului. Mintea sfân-
tã este moarã care macinã grâu curat. Mintea sfântã nu are ne-
voie de învãþãturã, dar învãþãtura are nevoie de minte sfântã. 

Fiilor copii, nu vã iubiþi pe voi înºivã, cãci cel ce se
iubeºte pe sine, acela face pãcate multe. Ce pãcate face acela?
El face pãcatul clevetirii, pãcatul îndreptãþirii, pãcatul nemul-
þumirii, pãcatul invidiei, pãcatul defãimãrii de fraþi, pãcatul
cãinãrii, pãcatul neascultãrii, pãcatul depãrtãrii lui Dumnezeu
din minte. Mintea care face aºa ceva nu este minte sfântã, ci
este minte omeneascã, minte care-ºi pierde vremea. 

Fiilor copii, ascultaþi de cei din grãdina Domnului. Fiþi
atenþi la cuvântul pe care-l pun ei peste voi ºi împliniþi-l. Fiþi
atenþi, cã asta aveþi de fãcut, sã fiþi zi ºi noapte atenþi. Pe cel
neatent îl lasã Domnul fãrã veghe, ºi cade cu mintea unul ca
acela. Nu vreau sã fie între voi copii care-ºi muncesc mintea.
Nu e voie sã staþi singuri cu mintea. Copiii lui Dumnezeu nu
trebuie sã gândeascã singuri, nu trebuie sã se semeþeascã cu
mintea. Daþi mintea voastrã în mâinile celor ce vã poartã de
grijã ºi nu-i îngreuiaþi în lucrul lor pentru voi. 

Fiilor, ce este ascultarea de Dumnezeu? Ea este oglinda
poruncilor lui Dumnezeu în mintea omului ºi în fapta omului.
Minciuna este cea care ascunde pe omul cel dinãuntru, iar eu
vã dau povaþã proaspãtã ºi zic: nu vã fie teamã de omul care
vegheazã peste cele din voi, ci fie-vã teamã de minciunã. Vã
dau învãþãturã ca sã poatã lua tot omul, cã plânge pãmântul
sub mintea cea desfrânatã din om. Omul se ascunde cu cele
dinãuntru ale lui, iar cele din afara omului sunt minciuna cu
care se minte om pe om, minciuna care intrã în mintea omu-
lui, drept adevãrul omului pentru om. Fiþi atenþi la Domnul,
cã este cu voi Domnul, ºi este ochi ºi urechi lângã voi ºi Se
uitã în voi ºi aude în voi ºi grãieºte peste voi ca sã aveþi de
lucru pentru minte sfântã. 

Fiilor, voi sãgeþi sã nu mânuiþi nici vãzut, nici nevãzut,
cã voi ºtiþi ai cui fii sunteþi. Cei ce se rãnesc unii pe alþii nu
lucreazã casã iubirii cereºti. Domnul la iubire trage, iar cei ce
se rãnesc între ei surpã umbletul Domnului dintre ei. 

Fiilor, nepãsarea ºi neatenþia sunt duºmanii bisericii
Domnului. Mâhnirea dintre fraþii cei de o bisericã sfântã, este
rodul mândriei unora care voit sau nevoit aduce mâhnire. ªi
iarãºi, vorbirea dintre fraþi trebuie sã aducã bucurie, nu dure-
re; sã aducã dulce ºi nu amar. Nu vã aºezaþi sã staþi sau sã
dormiþi sau sã mâncaþi sau sã lucraþi pânã nu e pace ºi dulce
între voi, fiilor crescuþi din cer, cã voi aveþi rãdãcina în cer. 

Fiilor, nu fiþi învãþãtori, cã nu se poate toþi învãþãtori.
Dar fiþi fiii învãþãturii, ca sã fiþi veºnici. Voiesc sã vã învãþ
mereu purtarea cea bunã, cea sfântã, cãci cerul sfânt e sus, ºi
priveºte în jos, iar îngerii scriu pe fiecare om, ºi Domnul este
cu plata. Vine Domnul! Iatã mãsura celor ce voiesc sã fie în
toatã vremea plãcuþi Domnului. Mereu, mereu e Domnul cu
voi, iar voi, trãiþi mereu spunându-vã: „Vine Domnul!“.

Gândiþi cu toþii la fel, ca sã fiþi împreunã, fiilor. Gândiþi
pentru Domnul, nu pentru voi. Gândiþi la fel, ca sã aibã Dom-
nul loc cu pace între voi. Fiþi primitori de oaspeþi, cã vine
Domnul din cer la voi cu oaspeþi sfinþi. Nu sã vã pregãtiþi
atunci, ci sã fiþi mereu pregãtiþi, ca unii care sunt gata sã vinã
Domnul. Nu fugiþi de cununiþã, nu daþi cununiþa jos de pe cre-
ºtet, cã Domnul este cu cei încununaþi întru aºteptarea Sa.
Amin. 

Eu, Doamne, i-am aºezat pe ei întru aºteptarea Ta. Eu
îi doresc cu mare dor în cer, ºi Îþi mulþumesc pentru venirea
mea cu Tine la ei, cã Þi-i doresc Þie, Doamne. Amin. 

– VV erginico, temerea de Dumnezeu e mare
sprijin pentru mintea cea sfântã. Temerea

de Dumnezeu îl face pe om sã nu se mai teamã de nimic pe
pãmânt, cã ea îl þine în cer pe om. Fericit este omul care ºtie
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sã stea în cer cu cele din cer, nu cu cele de pe pãmânt. Acela
nu se duce la Domnul cu cele de pe pãmânt ca sã le cearã, ci
se duce cu cele din cer, pe care le are, ºi pe care I le dã lui
Dumnezeu, ca sã le aibã în cer pe veci de veci. 

Poporul Meu, ascultã de cei din grãdina Mea dacã eºti
poporul Meu, dacã eºti atent ca sã fii, fiule din poporul Meu.
Daþi mintea voastrã în mâinile celor ce vã poartã de grijã ºi
nu îngreuiaþi lucrul lor cel pentru Mine ºi pentru voi, copii
care ascultaþi. Staþi sub ochiul Meu mereu. Nu ieºiþi de sub
privirea Mea. Fiþi zi ºi noapte atenþi, cã pe cel neatent îl las
fãrã veghetor. Cel ce cade cu mintea în þãrânã, acela este nea-
tent ºi nepãsãtor, dar voi staþi sub ochiul Meu, ºi Eu vã voi ve-
dea. Cel ce se trage de sub privirea Mea, acela rãmâne singur
ºi cade cu mintea, ºi cade. Fiþi fiii învãþãturii, cã voiesc sã vã
învãþ mereu, cãci cerul este sus, ºi priveºte în jos, iar Eu sunt
ochi ºi urechi lângã voi. ªoptiþi mereu cu mintea: „Vine Dom-
nul!“, ºi bucuraþi-vã cã vin ºi cã sunteþi lângã venirea Mea,
dar iubiþi-vã ca îngerii, ca sã fiþi venirea Mea zicând: „Vine
Domnul!“. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 1999

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Puþini sunt cei ce primesc învãþãtura Domnului. Cei ce-ºi adunã
comori pe pãmânt, uitã de Dumnezeu. Lângã cei sãraci Îºi face loc
Domnul ºi le dã darul sfinþeniei ca sã lucreze ei faptele credinþei
sfinþilor. Smerenia e mai mare decât iubirea. Întãrirea ucenicilor. 

EEEE u sunt Cel ce am întemeiat în cer ºi pe pãmânt
cuvântul. Mai înainte de a fi cerul ºi pãmântul,

Eu am întemeiat cuvântul, ºi pe toate le-am fãcut cu cuvântul.
Numele Meu este Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin, amin,
amin. 

De ce zic Eu: „amin“? Zic „amin“, ca sã fie pecete
peste cuvântul rostit de Mine, pentru cã nu poate fi desfiinþat
cuvântul Meu. Cerul ºi pãmântul nu pot desfiinþa cuvântul
Meu. Dar cine este cel ce poate desfiinþa cuvântul Meu? Dacã
Eu zic „amin“ peste cuvântul rostit de Mine, este, oare, cel
ce poate desfiinþa cuvântul Meu? Este. Este omul. Eu pe om
l-am fãcut nu numai cu cuvântul. L-am fãcut ºi cu mâna
trupului Meu, cãci trupul Meu era când l-am fãcut pe om, ºi
dupã Mine M-am uitat când l-am fãcut pe om. L-am fãcut fru-
mos ca ºi pe Mine, cãci scris este: «Dumnezeu l-a fãcut pe om
dupã chipul ºi dupã asemãnarea Sa». Eu zic „amin“ peste tot
cuvântul Meu, iar omul stricã împlinirea cuvântului Meu, dar
cuvântul Meu rãmâne, ºi este, ºi se aºeazã la judecatã cu cel
ce calcã peste el. Cuvântul omului ºi fapta omului zic „nu”
cuvântului Meu ºi împlinirii lui. 

Amin, amin rostesc din cer peste grãdina cuvântului
Meu, pe care Eu am întocmit-o dintru începutul cerului ºi al
pãmântului, ca sã fie atunci ºi acum, ºi sã însemne Alfa ºi
Omega, Dumnezeu la început ºi la sfârºit, cãci dupã cum am
început pãmântul la început, tot aºa ºi la sfârºit, tot de aici
încep ºi cu pãmântul cel nou, care iese din mare ºi se înfã-
þiºeazã înaintea Mea nou. Încet, încet, pãmântul cel nou se în-
tinde ºi iese din marea lumii, cãci marea este lumea care a luat
sub stãpânire pãmântul, precum întunericul cuprindea totul la
începutul cel dintâi, cãci scris este în Scripturi: «Pãmântul era
fãrã chip ºi pustiu, ºi întuneric era deasupra adâncului, iar
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor».

Deschideþi cuvântului Meu, fiilor purtãtori de Dumne-
zeu între cer ºi pãmânt, cãci îngerii din cer nu lucreazã peste

pãmânt fãrã om, fãrã trup de om locaº al lucrului lui Dumne-
zeu sãvârºit prin îngeri, dupã cum este scris: «El face pe în-
gerii Sãi duhuri, ºi pe slugile Sale, parã de foc». Fac din voi
parã de foc peste pãmânt. Voi sunteþi focul cu care Eu, Dom-
nul, pârjolesc pãmântul peste tot, cãci lucrul vostru cu Mine
este foc, ºi cu el ajung de la o margine la alta a cerurilor ºi
lucrez cu cuvântul Meu cer nou ºi pãmânt nou. Chiar dacã
omul nu împlineºte legea cuvântului Meu, cuvântul Meu este,
ºi se numeºte judecãtor peste omul pentru care am rostit ºi
rostesc din veac ºi pânã în veac cuvântul, cãci lumea a fost ºi
este judecatã de la început ºi pânã la sfârºit prin cuvântul Meu
cel dintre început ºi sfârºit. Amin, amin, amin. 

Vin la voi, fiilor din grãdinã, cã am fãcut din voi ochi
ºi urechi ºi credinþã pentru venirea Mea. Învãþându-vã pe voi
ºi pe cei ce se dau Mie cu totul, învãþ pe orice om care voieºte
sã ia de la Mine pentru creºtere duhovniceascã. Totul este cu
putinþã celui ce se dã Mie cu totul, cãci Eu am înfiinþat cuvân-
tul care spune: «Mai mari decât cele din vremea Mea sãvâr-
ºite vor face cei ce cred în Mine dându-se Mie cu totul»; cu
totul, cãci Eu sunt un Dumnezeu gelos, ºi pot totul numai în
cei ce se dau Mie cu totul. Dar ce va sã zicã acest cuvânt al
Meu? O, fiilor iubiþi, cel iubit de Dumnezeu este cel ce se dã
Mie cu totul. Cel iubit este cel ce începe pentru Mine ºi sfâr-
ºeºte pentru Mine. Cine începe sã fie al Meu cu fapta vieþii lui
ºi nu continuã ºi nu ajunge pânã la capãtul lucrului Meu,
acela nu începe bine ºi nu este hotãrât, ºi se întoarce de la
Mine la el ºi rãmâne pentru el, ºi pe Mine Mã lasã. 

O, fiilor, învãþãtura Mea pentru cei mântuiþi, cuprinde
în ea puþini oameni, cãci cei mântuiþi sunt cei ce trãiesc pen-
tru Mine pânã la venirea Mea. Nu pricepe omul ce este fapta
mântuirii lui ºi a veºniciei lui. Nu se dã omul Mie cu totul, ºi
se opreºte ºi pentru el, dar el, omul, nu ºtie ce vrea când face
aºa ceva, ºi omul este ca albina care moare dupã ce strânge
alergând. Cel ce strânge este orbit de pofta lui, nu de pofta
Mea. Dar tu, copil dãruit lui Dumnezeu, stai numai întru Mi-
ne dacã te-ai dat Mie ºi lucrului Meu ca sã fii în numãrul celor
mântuiþi, cã mântuirea este acum, nu este mâine; este în fie-
care clipã, nu pe sãrite. Te învãþ sã fii pentru Mine cu totul.
Te învãþ sã iei învãþãtura Mea pentru cei mântuiþi. Te învãþ
mereu pe tine, cel ce te-ai dat Mie pentru ziua venirii Mele la
tine. Te învãþ sã fii venirea Mea ºi sã lucrezi lucrul Meu. 

Fiilor din grãdinã, învãþaþi bine pe cei ce s-au dat Mie
ºi vouã pentru Mine spre mântuirea lor. Omul cel proaspãt
nãscut din nou, are mult de învãþat, adicã mereu, adicã pânã
la venirea Mea, ca sã-l gãsesc ucenic supus mântuirii ºi lu-
crului venirii Mele. Tot omul trudeºte, dar pentru el. Voi însã
învãþaþi deosebit pe cei ce au dat de la ei crucea lor ºi au
luat-o pe a Mea, pe cei ce au dat din ei viaþa lor ºi au luat-o
pe a Mea, cãci cel ce nu moare nu înviazã, dupã cum este
scris cã «sãmânþa, pânã nu moare, nu dã altã sãmânþã, nu dã
viaþã din ea pânã ea nu moare mai întâi». Cel care vine la
Mine trebuie sã înceapã murind, ºi sã Mã învieze pe Mine în
el, dupã cum Ioan, botezãtorul Meu, a spus: «Eu trebuie sã
scad, ºi Domnul trebuie sã creascã». 

Dar va auzi omul cuvântul Meu cel de peste voi ºi se
va mira ºi va pãcãtui prin judecatã nedreaptã, cã se va uita la
voi ºi nu va înþelege fapta cuvântului Meu. Nu sunt nedrept,
dar sunt ceresc, ºi cereºte vorbesc, omule, cãci una e sã ai
pentru Mine, ºi alta e sã ai pentru tine. Una e sã fii al Meu, ºi
alta e sã fii al tãu. Când îþi faci pentru tine, eºti al tãu ºi se
cunoaºte pentru cine eºti ºi pentru cine faci. Când eºti al tãu,
nu-þi cauþi mântuirea, ci vremelnicia, care piere. Când îþi faci
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pentru tine ce este al Meu, atunci îþi cauþi mântuirea ºi veºni-
cia, care nu piere. Mare lucru este sã lucreze creºtinul pe cele
înghiþite de veºnicie odatã cu fãcutul lor. 

Omului nu-i place sã înþeleagã, ºi de aceea se face surd
la învãþãtura Mea pentru cei mântuiþi, dar voi, fiilor, voi ºi cei
alãturaþi vouã pentru mântuire ºi pentru lucrul Meu cu voi în
zilele acestea de venire a Mea, voi nu vã îndoiþi pentru truda
Mea cu voi ºi peste voi, cã Eu v-am spus cã fac totul nou, fac
lucru sfânt. V-am sfinþit numele ºi viaþa ºi fapta mâinilor
voastre ºi fac prin voi lucruri sfinte, cãci cel sfânt lucreazã
sfânt, ºi orice lucru fãcut de cei sfinþi este lucru pentru Mine,
nu pentru ei. V-am sfinþit numele ºi viaþa ºi fapta ºi v-am nu-
mit Ierusalim nou, popor nou, cetate de sfinþi, cetãþenie ce-
reascã pe pãmânt, cer nou ºi pãmânt nou, cã de ºapte veacuri
aºtept sã vinã pe pãmânt împãrãþia Mea cu oamenii. Fiþi
oameni noi zi ºi noapte, fiþi venirea Mea ºi împãrãþia Mea în
toatã clipa, ºi lumina voastrã nu se va stinge în veci. Amin,
amin, amin. Dar lumina omului se va stinge curând, curând.
Fapta ºi tot lucrul omului se vor clãtina curând, curând, ºi
atunci va fi vremea când omul îºi va vedea risipitã truda, cãci
omul ºi-a fãcut lui, nu Mie, ºi nici un om n-a fãcut ca ico-
nomul cel necredincios, a cãrui pildã Eu am scris-o în Scrip-
turi. El ºi-a agonisit prieteni prin bogãþiile necinstite, ca
atunci când ele se sfârºesc, sã-l primeascã pe el în corturile
cele veºnice. Cine nu este credincios în bogãþiile nedrepte, nu
le va avea pe cele adevãrate. Cine nu este credincios în cele
strãine, cine, oare, îi va da ce este al lui? Tot omul îºi adunã
sieºi comori ºi se bucurã de ele, dar pentru Mine nu-ºi face ca
sã aibã. Dar vouã vã zic: nu fiþi apãsaþi, fiilor! Viaþa este mai
mult decât hrana, ºi trupul decât haina. Daþi grija din ini-
mioare, cã inimioarele voastre au de purtat în ele lucrul cel
ceresc pentru venirea Mea. Nu vã lãsaþi apãsaþi de griji. Tatãl
a binevoit sã vã dea vouã împãrãþia, ºi o aveþi. Amin. 

Cel ce e stãpân pe sine, acela este palat al Domnului,
palat cu bogãþii cereºti. Eu le-am mai spus odatã bogaþilor, ºi
le mai spun ºi azi cã zadarnic strâng ei. Omul e trecãtor, cã
pentru asta trudeºte. Dacã ar trudi pentru Mine, n-ar mai trece
omul, dar el nu are timp sã se gândeascã la taina aceasta.
Omul se trudeºte pentru cele ce trec odatã cu el, ºi nu se tru-
deºte pentru cele ce se adunã în cer. Eu le-am mai spus odatã
bogaþilor, ºi le mai spun ºi azi: voi, bogaþilor, vindeþi averile
voastre ºi daþi-le în binefaceri pentru Dumnezeu ºi pentru
lucrul cerului nou ºi al pãmântului nou, care vor dãinui.
Faceþi-vã pungi care nu se învechesc, comoarã nesecatã în
ceruri, cãci pungile voastre sunt sparte. Faceþi-vã palate în
ceruri, unde furul nu se apropie ºi molia nu stricã, fiindcã
unde este comoara voastrã, acolo fi-va ºi inima voastrã, ºi în
starea în care vã voi gãsi, aºa veþi fi judecaþi, cãci tot lucrul
omului cel fãrã Dumnezeu se va clãtina curând, curând.
Amin. Zic „Amin“, ca sã fie pecete pentru cuvântul rostit de
Mine ºi sã nu fie desfiinþat. Dar este, oare, cel ce poate
desfiinþa cuvântul Meu? Este. Este omul; omul care trãieºte
pentru sine; dar cuvântul Meu rãmâne rostit, ºi este, ºi stã la
judecatã cu cel ce calcã peste el, cãci omul trãieºte pentru el
ºi pentru cei ieºiþi din el, ca sã fie ai lui, ºi nu ai Mei, precum
nici el nu este al Meu. Când lui Avraam i-am cerut Mie pe cel
ieºit din el, Avraam a împlinit cuvântul Meu, iar Eu i l-am dat
înapoi pe cel ieºit din el ºi i-am fãgãduit din el neam veºnic
ºi mare ºi mult ca stelele cerului, neamul creºtinilor, neamul
lui Hristos, neam care a trãit ºi trãieºte pe pãmânt în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Omule de pe pãmânt, trãieºti tu zilele tale în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh? ªi dacã Îmi rãspunzi

cu „Da“, ai tu casã în cer? Ai tu avere în cer? Ai tu prieteni
în cer ca sã-þi deschidã ºi sã intri la adãpost în ziua când se va
clãtina cerul ºi pãmântul? Þi-am dat cheile împãrãþiei ceru-
rilor. Le-ai folosit, omule? Tu Îmi vei spune „Da“, Îmi vei
spune cã Mi-ai dat când Eu n-am avut. Îþi spun ºi Eu câte
þi-am dat înapoi pentru ce Mi-ai dat. Þi-am dat îndoit, þi-am
dat înmiit. Þi-am dat ploaie, þi-am dat soare, þi-am dat luminã,
þi-am dat aer, þi-am dat sare, þi-am dat pâine, þi-am dat umbrã
ºi rãcoare, þi-am dat dulceaþã, þi-am dat zile, þi-am dat sãnã-
tate, þi-am dat vindecare, þi-am dat bucurie, þi-am dat putere,
þi-am dat iertare pentru toate ranele pe care Mi le-ai fãcut prin
pãcatele tale pe care Mi le-ai adus ºi Mi le aduci mereu
înainte ca recunoºtinþã pentru tot ce þi-am dat ºi îþi dau Eu.
Dar tu trãieºti pentru tine, nu pentru Mine, cãci cel ce trãieºte
pentru Mine nu trãieºte pe sãrite, ci mereu trãieºte ºi învaþã
învãþãtura Mea pentru cei mântuiþi. 

Omule despãrþit de Mine, am murit, ºi pentru om am
murit atunci când am murit. Am fost Dumnezeu, ºi tot am
murit. Am murit ca sã mori ºi tu, ca sã faci ºi tu ce fac Eu, ºi
ca sã înviezi ºi tu cum am înviat Eu. Îþi voi cere socotealã,
omule, cã de aceea M-a trimis Tatãl din nou pe pãmânt; M-a
trimis sã-þi arãt cuvintele tale ºi faptele tale, care te vor mân-
tui sau te vor osândi. Þi-ai fãcut rost de pedeapsã pentru viaþa
pe care ai avut-o pentru tine. Eu am zis s-o trãieºti pentru
Mine, ºi tu te-ai fãcut surd pentru cele ce þi-am cerut. Vine
împãrãþia Mea peste pãmânt ºi te prinde din urmã ºi nu te gã-
seºte trecut în Cartea Vieþii, cã nu te-ai scris în ea cu mân-
tuirea ta. Eu sunt mântuirea ta, ºi tu nu M-ai trãit, omule. Car-
tea Mea de azi este venirea Mea la tine ca sã te scol pentru
Mine ºi pentru trâmbiþarea Mea peste tot omul, cãci am lucra-
re coborâtã din cer pe pãmânt, ca sã ruºinez cu ea toatã fapta
omului cel ce a trãit fãrã Mine pe pãmânt. 

Vin mereu cuvânt pe pãmânt ca sã-Mi pregãtesc calea
arãtãrii trupului Meu cel înãlþat la Tatãl dupã învierea Mea
dintre cei morþi. Tot omul Îmi pregãteºte calea venirii Mele ºi
nu vrea sã ºtie cum voi veni, dar el Îmi pregãteºte venirea.
Cei rãi Îmi pregãtesc venirea ca sã-i curãþ de jegul fãrãdele-
gilor lor cu care Mi-au îngreuiat pãmântul de sub ei. Cei sfinþi
Îmi grãbesc venirea ca sã iau de pe ei apãsarea timpului ºi sã
le dau plata rãbdãrii sfinte, fiindcã între rãbdãri este rãbdarea
sfântã, care se plãteºte cu cer nou ºi cu pãmânt nou. Amin. 

Tot lucrul se lãmureºte în foc, cãci «Domnul face din
îngerii Sãi duhuri, ºi din slugile Sale, parã de foc». Fac din
voi parã de foc peste pãmânt, fiilor din grãdina cuvântului
Meu. Lucrul vostru cu Mine este foc. Lucrul Meu cu voi este
foc curãþitor. Cuvântul Meu cel coborât din cer pânã la voi,
foc este. Cuvântul vostru cel ieºit prin Mine din gura voastrã,
este foc ºi adevãr, cã am fãcut din voi slujitori pentru împli-
nirea cuvântului Meu peste pãmânt. Amin. Las la voi învãþã-
turã pentru toþi cei care s-au dat Mie ca sã fie apoi cu voi în
lucrul Meu. Învãþaþi-i mereu, învãþaþi-i sã nu fie lacomi, sã nu
fie singuri în gând ºi în cuvânt ºi în faptã. Învãþaþi-i sã nu
fie pofticioºi, cãci pofta este faptã care-l ruºineazã pe om.
Învãþaþi-i sã nu-ºi agoniseascã singuri, fãrã Mine ºi fãrã voi.
Învãþaþi-i sã nu aibã nimic decât ce le dau Eu ºi voi, ºi sã
nu-ºi ia singuri de la Mine ºi de la voi, ca sã nu fie pedeapsã
pentru faptã, ci sã fie binecuvântare pentru supunere, cãci
varga este pentru cel nebun. Învãþaþi-i pe cei ce vin sã se dã-
ruiascã Mie. Învãþaþi-i ce este dãruirea omului care se dãru-
ieºte pe sine lui Dumnezeu. Vreau sã Mã uit la ei cu plãcere
cereascã. Plãcerea cereascã trage la cei cereºti. Vreau sã nu vã
apese, vreau sã nu vã supere, vreau sã nu vã îngreuieze lucrul
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vostru cu Mine, ci mai degrabã sã vã sprijine cu frãþeascã iu-
bire, cu nefãþarnicã dãruire, cã lucrul cel pentru venirea Mea
e greu de tot, fiindcã n-am ajutor de pe pãmânt, iar voi sunteþi
pe pãmânt, fiilor. Am spus vouã pildã din cer despre sfântul
care avea ucenici în vremea lui pe pãmânt ºi care se ocupa de
ucenicii lui îndeaproape cãutându-le la gânduri, la fapte, la
iubire, la lepãdarea de sine a ucenicilor. Vreau de la voi sã fa-
ceþi rod viu din cei adãugaþi grijilor voastre, cã am nevoie de
fii vii, mãi copilaºi roditori de suflete vii. 

Eu am grijã de toþi fiii care s-au dãruit Mie cu totul,
ºi cu greu am grijã, cã omul de pe pãmânt a pus mâna pe bani
ºi a bãgat totul sub stãpânirea banului. Banul este împãratul
lumii, iar lumea s-a întãrit pe pãmânt, ºi Eu Mã rog la lume
pentru un colþ de pãmânt în care sã Mã odihnesc cu lucrul
Meu, pentru un colþ de libertate sfântã, pentru o bucatã de
lemn sau de piatrã sau de pâine sau de viaþã. Dar voi învãþaþi-i
sãrãcia pe cei ce s-au dat Mie cu totul, ºi dacã au, sã dea de
la ei ce au, ºi sã aibã de la Mine pâinicã ºi apicã ºi hãinicã ºi
acoperiº, cãci Eu, Domnul, trudesc prin voi, prin lucrul mâi-
nilor voastre, lucru sfânt pe care-l dau ca sã cumpãr de la om
milã pentru lucrarea cea cereascã a venirii Mele. 

Fericit este omul pe care-l va gãsi venirea Mea lucrând
ºi sprijinind truda voastrã cea pentru Mine. Eu voiesc sã în-
tind cortul împãrãþiei Mele, ca sã am locaºuri multe pentru tot
omul pe care-l voi gãsi agonisindu-ºi în cer locaº. În casa
Tatãlui Meu sunt multe locaºuri, dupã fiecare slujbã închinatã
cerului pe pãmânt, dar voi fiþi locaºul Meu, ca sã am venire
pe pãmânt, fiilor, ºi sã vã învãþ viaþa cea întru venirea Mea,
cãci venirea Mea este acolo unde sunt Eu cu voi, dupã cum
este scris: «Acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi, dupã cum v-am
pregãtit Eu sãlaº». 

Vã spun vouã, fiilor; vouã ºi celor ce s-au dat Mie cu
totul: nu cãutaþi sã vã faceþi loc lângã Dumnezeu, ci cãutaþi
sã-I faceþi loc lui Dumnezeu lângã voi ºi în voi, cãci împãrãþia
cerurilor va fi pe pãmânt. Amin, amin, amin. ªi va fi cer nou
ºi pãmânt nou, dupã cum Eu, Domnul, am fãgãduit, iar între
cer ºi pãmânt, omul drept, omul sfânt, poporul sfinþilor Mei,
þara Mea pe pãmânt ca ºi în cer, cãci cerul va fi pe pãmânt, iar
cortul cerului va fi sus ºi va acoperi poporul sfinþilor. Daþi
Domnului popor sfânt, fiilor lucrãtori cu cerul pe pãmânt. Eu
sunt Învãþãtorul, iar voi, lucrãtorii învãþãturii Mele. Sculaþi-vã
ºi lucraþi mereu, cãci voi, ca ºi sfinþii care aºteaptã ridicarea
trupurilor lor, nu trebuie sã dormiþi, ci trebuie sã lucraþi popor
sfânt, pentru ca sã întâmpine învierea morþilor ºi viaþa vea-
cului ce vine. Amin. 

Mã ridic în picioare din zi în zi tot mai mult, ºi umilesc
pe toþi cei ce încã vã mai împung pe voi, ca sã vã fac cale cu
veacul cel nou peste pãmânt. Mã scol în puterea Mea cea
nebiruitã, ºi Îmi fac loc cu voi, ca sã plãtesc celor ce Mã iu-
besc pe Mine ºi pe voi, ºi care adunã cu Mine ºi nu risipesc
în plãceri. Mã scol ca sã plãtesc ºi celor ce vã asupresc ºi vã
nedreptãþesc ºi vã strâmtoreazã pe voi pentru cã sunteþi ai
Mei ºi nu ai lor. Dar voi iertaþi, cã spre aceasta aþi fost che-
maþi, ºi fiþi oglinda Mea, fiilor. 

Din nou vã spun: învãþaþi învãþãtura Mea peste cei
mântuiþi, peste cei ce au scãpat de rãtãcirea cea de pe pãmânt.
Deosebiþi la dreapta voastrã pe cei scãpaþi ºi îndemnaþi-i în
desãvârºitã ordine sufleteascã ºi trupeascã ºi frãþeascã ºi
duhovniceascã, iar pe cei încã încurcaþi sfãtuiþi-i cu milã ºi
þineþi-i în stânga, cãci dreapta este dreapta, ºi stânga este
stânga, ºi fiecare mânã îºi are pe ai ei, dupã cum ºi Eu lucrez.
Aveþi grijã, cã venirea Mea nu vine peste amestecare, iar voi

nu vã ruºinaþi de faþa omului, ci ascultaþi-Mã pe Mine ca sã
am cale de venire, fiilor. Cel ce nu are putere pentru lepãdare
de sine, acela este slab. Sã nu-ºi ia singur unul ca acela când
este vorba de cele de la Mine, ºi nici sã nu dea cele de la
Mine, cã este slab, iar lucrul Meu este tare ºi este întreg. Eu
sunt Cel bogat în har, nu în cele pãmânteºti. Tot aºa sã fie ºi
cel ce voieºte sã se adãposteascã de arºiþã sub viþa Mea, sub
învãþãtura Mea. Amin. 

Fiilor, este mult de lucrat ºi de orânduit. Trebuie bogã-
þie de înþelepciune ºi de har peste cei dãruiþi Mie cu totul.
Trebuie sfialã de la ei la Mine, de la ei la voi. Trebuie sfialã
sfântã, trebuie evlavie sfântã, care sã-Mi facã Mie bine, nu
lor. Trebuie smerenie fiecare pentru celãlalt, ºi trebuie cârmã
sãnãtoasã în toatã vremea, care sã vã dea vouã socotealã pen-
tru tot lucrul, iar voi sã-Mi daþi Mie, sã puneþi înaintea Mea
pricinile lui Israel, poporul Meu cel nou, modelul Meu cel
nou, omul cel dupã chipul ºi asemãnarea Mea. 

Astãzi este sãrbãtoare ºi post. Este scris peste biserica
Mea pomenirea lui Maria Egipteanca. Ea a fost sãrbãtoarea
Mea pe pãmânt, ºi a trãit mai presus de firea cea omeneascã,
pânã ce s-a suit la cer, la sfinþii din cer. Ea a fost minune care
a minunat pe îngeri, cã am spus cã cei ce vor crede Mie
dându-se Mie cu totul, aceia vor lucra lucruri ºi mai mari ca
acelea ce s-au fãcut prin Mine la credinþa celor credincioºi
care M-au vãzut pe Mine cu trupul pe pãmânt. Maria Egip-
teanca nu M-a vãzut pe Mine trup pe pãmânt, dar a crezut fãrã
sã vadã ºi a putut mai mult ca toþi cei de pânã la ea credin-
cioºi. Ea n-a avut nici un sprijin de pe pãmânt, ci numai din
cer, cãci fãcuse din ea locaº al cerului cel de sus, ºi iatã,
credinþa celor credincioºi face faptã pe Dumnezeu în ei. 

Fiilor, râvniþi la faptele credinþei sfinþilor care s-au fã-
cut pe pãmânt cer pentru Dumnezeu. Fiilor, râvniþi la sãrãcia
cea pãmânteascã ºi la bogãþia cea cereascã pe care le-a do-
bândit Maria Egipteanca dupã ce s-a dat Mie cu totul. Mare
har ºi mare dar este preoþia, dar mai mare har ºi dar este sfin-
þenia din om, fãrã de care nimeni nu poate vedea pe Dumne-
zeu. Smerenia înalþã pe om deasupra trupului sãu mai mult
decât iubirea de Dumnezeu, cãci cel smerit este cumpãtat ºi
înþelept ºi mulþumit prin smerenie, ºi unul ca acela nu cade
din har, cãci este umilit, iar cel umilit se înalþã de pe pãmânt
spre cer. 

Nu ºtiu cum sã-l mai învãþ pe cel iubit de Mine ca sã-Mi
fac loc în el cu lucrarea harului Meu. Nu ºtiu cum sã-i mai
vorbesc celui iubit ca sã izvorascã din el umilinþã înaintea
Mea ºi în mijlocul bisericii Mele, spre pildã frãþeascã ºi spre
armonie folositoare Mie, ca sã am crucea uºoarã între cer ºi
pãmânt, ca sã fiþi voi uºuraþi de apãsãri, fiilor din grãdina
Mea, fiilor care staþi sub greutatea lucrului împlinirii cuvân-
tului Meu ºi al venirii Mele cu cele veºnice peste pãmânt. Nu
vã descurajaþi. Puþin, puþin, ºi va fi uºor apoi. Puþin, puþin,
fiilor îngreuiaþi de grijile Mele. Eu vãd cât vã este de greu,
cãci sunteþi în trup, ºi e greu, dar Eu sunt sub greul vostru cu
Mine ºi salt pe umerii Mei greul vostru când vã vãd doborâþi,
ºi dau peste voi îngeri întãritori ºi purtãtori de grijã, ºi trezesc
pe pãmânt oameni pentru sprijinul lucrului Meu. Din nou
rostesc ºi înnoiesc cuvântul ºi ridic pentru Mine ºi pentru voi
ajutor de pe pãmânt. Amin, amin, amin. Ridic pe Simon Cire-
neanul, ºi Eu îi voi plãti lui, cãci crucea Mea e grea ºi multã,
iar voi sunteþi mici pe pãmânt, ºi sunteþi slabi, pentru ca sã
Mã pot Eu desãvârºi în voi ºi prin voi peste pãmânt cu veni-
rea Mea. Cei mari ºi cei tari nu au timp, nu au iubire pentru
sfinþenia Mea în ei, dar voi sunteþi mici ºi slabi, iar Eu Mã
slãvesc în voi cu slava cuvântului Meu. Amin.
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Eu sunt Cel ce am întocmit în cer ºi pe pãmânt cu-
vântul prin care le-am fãcut pe toate câte sunt vãzute ºi nevã-
zute de om. Numele Meu este Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Amin, amin, amin. Eu sunt Dumnezeu deopotrivã în cer ºi pe
pãmânt, ºi îi numesc cu numele Meu pe toþi cei care ºtiu ce
este credinþa în Dumnezeu ºi fapta credinþei ºi învãþãtura Mea
peste cei mântuiþi. Amin, amin, amin. 

15/28 martie 1999

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Omul este fãrã de stãpân ºi nesupus lui Dumnezeu. Pilda câinelui
ºi a lupului. Ascultarea este lucrare sfântã, iar mânia nu are nimic
cu dreptatea sfântã. Cercetarea poruncilor aduce împlinirea lor. Nu 

mai este om sfânt care sã scoatã demonii din oameni. 

BBBB at la porþile dintre cer ºi pãmânt. Sunt Domnul,
ºi Unul este Domnul, ºi Se numeºte Tatãl, Fiul

ºi Duhul Sfânt. Amin. Din veac ºi pânã în veac aºa lucrez,
prin porþi intru în bisericã, în locul unde sunt adunaþi mai
mulþi în numele Meu cel sfânt. Prin porþi lucrez peste orice
stare de pe pãmânt, plãcutã sau neplãcutã Mie. Dar ºtie, oare,
omul ce este aceastã poartã dintre cer ºi pãmânt? Nu ºtie, nu
ºtie cã este, dar ea este, din veac ºi pânã-n veac. Omul cel
pregãtit de Mine ca sã-l chem ºi sã-l aleg ºi sã-l încredinþez
cã este Dumnezeu ºi cã lucreazã prin porþi, omul cel supus
Mie prin puterea Mea, aceasta se numeºte poarta dintre cer ºi
pãmânt. Amin, amin, amin. 

Bat la porþile dintre cer ºi pãmânt. Îmi aºez paºii Mei
cereºti pe cãrare, dar cãrarea se face cãrare numai când are
omul nevoie de Mine. Altfel, vin cu forþa, ºi e greu când vin
aºa, cã Eu sunt un Dumnezeu mare, iar cãrarea este micã ºi
cu greu Mã þine pe ea. O, greu se mai învaþã omul cu cãrarea
Mea spre el, greu de tot, cã omul este ca omul, ºi altfel nu
vrea omul sã fie; nu vrea sã fie nici înger, nici slugã, nici
ucenic, nici fiu, cã omul se deprinde prea greu cu ascultarea
ºi cu iubirea, ºi de aceea spun Eu cã omul e ca omul, ºi altfel
nu vrea omul sã fie. Scris este în Scripturi: «Boul îºi cunoaºte
stãpânul, ºi asinul, ieslea domnului sãu, dar omul nu Mã mai
cunoaºte, ºi s-a depãrtat de Mine». Omul e ca omul, ºi s-a
fãcut nepãsãtor ºi neascultãtor ºi nesupus, ºi nu are nevoie de
stãpân. Dacã ar ºti omul cã cel fãrã stãpân nu cunoaºte pe
Dumnezeu, dacã ar vrea omul sã creadã cã stãpânul fãrã su-
puºi nu are lucru bun pentru Dumnezeu, dacã ar ºti creºtinul
cã fãrã duhovnic nu are pe Dumnezeu, dacã ar ºti duhovnicul
cã fãrã lucru de ucenici nu are lucru, nu are formare, atunci
s-ar întoarce omul cu faþa spre Dumnezeu ºi s-ar privi în
oglindã ºi n-ar mai uita faþa firii sale. Dar Eu, Domnul, Mã
îndrept spre om ca sã-l învãþ sã Mã ia de Stãpân peste el ºi sã
nu fie liber, cãci cel liber umblã hoinar ºi n-are cãpãtâi, dar
cel supus are tot ce trebuie sã aibã. 

Umbla odatã câinele cel credincios omului, umbla
liber, ºi s-a întâlnit cu lupul. Lupul l-a întrebat cum de este el
frumos ºi voinic. Câinele i-a rãspuns: „Sunt la stãpân, ºi la el
am cãsuþã, am hranã, am apã, am umbrã, am îngrijire de la
stãpân, ºi nu fac nimic mai mult decât cã latru când ºi când
la cei strãini, ca sã ºtie strãinii cã sunt prietenul ºi pãzitorul
stãpânului meu în vreme de zi ºi de noapte, în vreme de ne-
caz“. Lupul i-a spus câinelui: „Vreau ºi eu sã merg cu tine,
cã sunt flãmând ºi fãrã adãpost, ºi sunt slab din pricina ne-
mâncãrii. Cer la Dumnezeu hranã când mi-e foame, ºi Dum-
nezeu îmi dã puþin, cã sunt lup fãcãtor de rele pentru cei rãu-

fãcãtori. Sunt liber, dar hranã n-am decât dacã-mi dã Dum-
nezeu. Merg ºi eu cu tine la stãpân“. Câinele l-a luat cu el pe
cale, dar pe când ei mergeau, lupul a vãzut la gâtul câinelui
un semn, o urmã sãpatã în blanã. „Ce este aceastã urmã la
gâtul tãu?“ „Este legãtura în care stau la stãpân. Stau legat,
nu stau liber; stau la locul meu ºi îmi cunosc locul ºi mã
supun stãpânului în toate.“ Lupul s-a speriat atunci, ºi a zis:
„Mai bine stau flãmând ºi pribeag decât sã stau legat“.
„Dacã-i aºa, i-a zis câinele, dacã nu poþi sta de bunãvoie su-
pus ºi legat, atunci soarta ta este aceasta pe care o ai: sã
n-ai stãpân, sã fii hoinar ºi fãrã cãpãtâi, sã nu aibã cine te
îngriji la necaz, ºi sã flãmânzeºti pe pãmânt umblând dupã
pradã“. 

Iatã, bat la porþile dintre cer ºi pãmânt, ºi sunt Domnul,
ºi Mã îndrept spre om ca sã-l învãþ sã Mã ia ºi sã Mã aibã de
Stãpân peste el ºi sã nu stea liber, cãci cel liber umblã dupã
pradã, umblã hoinar, fãrã cãpãtâi, umblã în voile lui, ºi vai ce-
lui ce are voile lui! 

Intru în Ierusalim pe asin, cãci asinul este cel ce cu-
noaºte ieslea stãpânului sãu, este cel ce înþelege pe Dumne-
zeu. Omul care Mã poartã pe Mine spre om, este cel ce se su-
pune aºa cum s-a supus asinul care M-a purtat pe Mine în
ziua sãrbãtorii de azi, acum douã mii de ani când Eu, intrând
în Ierusalim pe asin, mulþime multã venitã la praznic auzind
cã Eu vin, au luat ramuri de finic ºi M-au întâmpinat zicând:
«Osana întru cei de sus! Osana, Fiul lui David! Binecuvântat
este Împãratul Care vine întru numele Domnului!». Atunci,
fariseii cei fricoºi, zicându-Mi Învãþãtor, Mi-au zis sã-Mi cert
ucenicii ca sã nu-Mi cânte aºa, dar Eu le-am rãspuns cã dacã
ei vor tãcea, pietrele vor striga pentru Mine cã sunt Fiul lui
Dumnezeu. 

Mã îndrept spre om ca sã-l învãþ învãþându-vã pe voi,
copii ai cuvântului Meu. V-am nãscut prin cuvântul adevãru-
lui, dupã a Mea voie, ca sã fiþi voi începãturã fãpturilor Mele.
Sârguiþi-vã în toatã vremea sã ascultaþi, cãci ascultarea este
mai mare decât vorbirea, care poate aduce pânã ºi mânie prin
ea, iar mânia omului nu are nimic cu dreptatea Mea. Cuvântul
blând, Eu l-am sãdit în voi. Primiþi cuvântul Meu, cã el poate
mântui sufletele voastre de orice rãu, de orice mânie. Cel ce
ascultã cuvântul cel de la Mine ºi nu se face numaidecât îm-
plinitor al lui, acela se amãgeºte pe sine ºi seamãnã cu omul
care vede în oglindã faþa firii sale, ºi dupã ce s-a privit pe
sine, îndatã uitã ce fel era. Dar dacã vã uitaþi bine în legea cu-
vântului Meu cel desãvârºit, care libereazã pe omul care stã-
ruie în el, în cuvântul Meu, fãcându-se nu auzitor care uitã, ci
împlinitor a tot cuvântul Meu, acela fericit va fi în faptele
sale. Amin. 

Vin sã vã învãþ pe voi, cãci cu voi grãiesc din cer pe
pãmânt, iar cerul se coboarã la voi cu Mine când grãiesc cu
voi. Vin sã vã învãþ pe voi, ca sã aibã învãþãturã omul care vo-
ieºte sã înveþe legea cea desãvârºitã a libertãþii, cãci scris este
în Scripturi: «Cine s-a uitat de aproape în legea cea desãvâr-
ºitã a libertãþii ºi a stãruit în ea, fãcându-se nu auzitor care
uitã, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în faptele sale,
ºi se va pãzi fãrã de patã din partea lumii».

Omul e ca omul, ºi s-a fãcut nepãsãtor ºi nesupus, iar
cine nu iubeºte supuºenia, nu are stãpân peste el. Dacã ar ºti
omul cã cel fãrã stãpân nu este plãcut Mie, atunci s-ar întoar-
ce omul cu faþa spre Dumnezeu ºi s-ar privi în oglindã ºi n-ar
mai uita faþa firii sale, ºi ar scãpa omul de pãcatul pãrerii de
sine, ºi apoi de pãcatul mulþumirii de sine, care înseamnã
iubire de sine ºi înseamnã om singur, om fãrã stãpân. Dacã ar
ºti creºtinul cã fãrã duhovnic nu are pe Dumnezeu, atunci ºi-ar
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face omul duhovnic, ca sã aibã pe Dumnezeu, ca sã Mã aibã
pe Mine de Stãpân peste el, cã Eu sunt pentru om prin porþi,
aºa cum prin trupul asinului Mi-am fãcut intrarea Mea cu sla-
vã în Ierusalim. Asinul M-a purtat, iar Eu am intrat, ºi cei
mulþi M-au mãrturisit de Stãpân peste ei, cãci aºa este lucrul
lui Dumnezeu peste pãmânt ºi peste om. 

Duhovnicul este oglinda în care trebuie sã se uite omul
ºi sã vadã. Duhovnicul trebuie sã fie el însuºi legea cea desã-
vârºitã a libertãþii, iar cei de sub mâna lui trebuie sã audã ºi
sã împlineascã, ºi apoi sã fie fericiþi întru faptele lor, ºi numai
aºa se vor pãzi fãrã de patã din partea lumii. 

Omul e ca omul, nepãsãtor ºi nesupus, dar la voi vin
Eu, fiilor supuºi. Vã învãþ supuºenia. Supuneþi-vã unii altora
la ce este bine, ºi daþi loc ºi daþi creºtere duhovnicului, ºi
faceþi-Mi cale spre voi, ºi vouã spre Mine, prin binecuvân-
tare, fiilor. Nu lucraþi nici un lucru fãrã binecuvântare, cãci
lucrul vostru este lucru pentru Mine, pentru lucrul Meu cu voi
peste pãmânt. Nu fiþi voi înºivã în îndeletnicirile voastre cu
Mine, ci sã fiu Eu Însumi întru ele prin voi. Amin. Cercetaþi
poruncile Mele. Dar cum se face aceastã lucrare de cercetare
a poruncilor? Iatã cum: orice clipã ºi orice faptã a ei vã învaþã
ea însãºi ce aveþi de fãcut cu ea, dupã poruncile Mele. Dacã
omului îi vine în faþã faptã de neiubire de Dumnezeu ºi de se-
menii lui Dumnezeu, faptã de furt, faptã de desfrânare, faptã
de minciunã, faptã de ucidere, faptã de lãcomie, faptã fãrã
porunca Mea cea din lege, atunci omul este învãþat de însãºi
clipa faptei ce are de fãcut, dupã porunca Mea ºi nu dupã fap-
ta care-i vine în faþã, ºi fericit va fi acela în faptele sale ºi se
va pãzi fãrã patã din partea lumii. 

Tot lucrul vostru trebuie sã fie pentru Mine, fiilor din
grãdinã, ºi voi, cei ce vã hrãniþi din grãdinã spre viaþã fãrã de
prihanã, ºi voi, cei care auziþi fãrã sã împliniþi. Viaþa trãitã
dupã poruncile Mele, aceea este viaþa omului, dar omul e ca
omul, ºi stã nepãsãtor ºi nesupus, ºi omul e ca lupul care um-
blã dupã pradã, dupã apucat. 

Voiesc sã binecuvintez cu cuvânt nou cãsuþa Mea din
deal. În ea sã se aciueze fii pe potriva Mea, cã ea este mãr-
gãritar al lucrului Meu de la voi, fiilor prin care Eu, Domnul,
binecuvintez tot ce am de binecuvântat pe pãmânt ºi în cer.
Aduceþi Mie ramuri de finic ºi strigaþi-Mi: „Osana!“.
Aduceþi-Mi Mie fii pe potriva Mea, vlãstari noi, care au de
învãþat statul în viþã, cãci scris este: «Orice mlãdiþã care stã
în viþã, aduce roadã în viþã, nu în sine», fiindcã Eu am spus:
«Binecuvântarea Mea curge acolo unde sunt ai Mei împreu-
nã, fraþi împreunã». Aduceþi Mie rod viu, rod verde, ºi fiþi
oglindã pentru cei ce cresc pentru Mine, ºi fiþi duhovniceºti,
mãi fiilor, cã duhovnicii din biserica din lume nu sunt duhov-
niceºti, nu sunt curaþi, nu sunt sãraci de lume, nu sunt sfinþi
cu viaþa ºi cu fapta, nu sunt cu mâinile curate, ºi sunt lacomi
de cele lumeºti, ºi sunt stricaþi cu simþurile cele trupeºti ºi
cele duhovniceºti, ºi sunt ruºinaþi de îngerii cei rãi, cãci du-
hovnicii lumii sunt trupeºti. Ei cunosc cuvântul Meu, dar
nu-l împlinesc, ºi se fac pe sine de ocarã. Dar voi aduceþi Mie
ramuri de finic, rod viu, rod verde, rod ceresc, fii pe potriva
Mea, sãraci de cele pãmânteºti ºi bogaþi în cele cereºti ºi du-
hovniceºti pe pãmânt. Învãþaþi pe toþi cei ce se hrãnesc cu cu-
vântul Meu, învãþaþi-i sã se roage pentru libertate, pentru ca
sã aibã peste ei legea cea desãvârºitã a libertãþii, ºi nu sã audã
fãrã sã împlineascã ei cuvântul Meu, ci sã se pãzeascã fãrã de
patã din partea lumii, ºi sã zicã: „Doamne, desparte-mã de
oamenii acestei lumi ce-ºi iau partea în viaþã, al cãror pân-
tece s-a umplut de bunãtãþile Tale. Doamne, dã-ne putere sã
lucrãm poruncile Tale ºi sã fim cumpãtaþi, pentru ca sã creº-

tem înaintea Ta rod viu ºi sã ºtim lucrarea viþei ºi lucrarea
mlãdiþei“. Amin.

Fiilor, vã spun vouã cã viþa este cea cu mlãdiþe, cã iatã,
via din lume am tãiat-o, cã nu are mlãdiþe ºi cã s-a uscat. Fiþi
via Mea, via Mea cea nouã, ºi aduceþi Mie ramuri noi, mlãdiþe
vii, care se hrãnesc din viþã împlinind lucrarea viþei, aceeaºi
lucrare viþa ºi mlãdiþa, cãci altfel, mlãdiþa care nu rodeºte din
viþã se usucã, ºi apoi se taie. Spori-vã-va Domnul pe voi ºi pe
mlãdiþele care dau din voi, ca sã vã dau platã pentru rod.
Amin.

Binecuvintez cu cuvânt nou cãsuþa Mea din deal, cea
pe care am pus-o sã fie pentru Mine lângã staulul cuvântului
Meu. Sã aciueze în ea copii sfinþi, copii prunci, cãci cel ce
vine la Mine trebuie sã se facã prunc, nou-nãscut, începãturã
fãpturilor Mele, pietre de temelie pentru Mine, pietre mãrtu-
risitoare, cãci aºa am spus: «Pietrele vor striga». Amin. Cãci
cei ce trebuiau sã strige atunci ºi acum, n-au strigat pentru
Mine ca sã le fiu Stãpân, ºi au spus sã tacã cei ce strigau ºi cei
ce strigã. Cel ce se clatinã, acela se ºi teme, ºi de aceea se ºi
ascunde, dar voi mãrturisiþi pentru Mine înaintea oamenilor.
Pietre care grãiesc sã fiþi, cãci cei fricoºi tac; tac ºi se ascund
de mânia Mea, de cuvântul Meu, cuvântul adevãrului, prin
care Eu, Domnul, v-am nãscut pe voi dupã a Mea voie, ca sã
fiþi începãturã fãpturilor Mele. Amin. 

Omul este ca omul, ºi altfel nu vrea omul sã fie. Boul
îºi cunoaºte stãpânul, ºi asinul, ieslea domnului sãu, dar omul
nu Mã mai cunoaºte, ºi s-a depãrtat de Mine, ºi slujeºte de-
monilor. Toþi oamenii sunt chinuiþi de demoni, ºi nu este pe
pãmânt om sfânt ca sã scoatã demonii din oameni. Nimeni nu
vine la Mine ca sã scot demonii din el. Stã omul în el chinuit
de patimi trupeºti ºi de lãcomie, de cele ce pier, ºi nu vine la
Mine ca sã-l scap de aceºti demoni. Acest soi de demoni nu
ies din om decât cu post ºi cu rugãciune, precum am spus Eu
atunci ucenicilor Mei, care n-au putut sã scoatã demonii din
om. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie sã se roage Mie pentru
om postind, ºi trebuie sã posteascã pentru om rugându-se
Mie; altfel demonii nu se tem ºi nu se depãrteazã din cel cu-
prins de ei.

Fiilor, fiþi atenþi, fiþi treji ºi lucrãtori mereu peste via
Mea cea nouã. Fiþi cu rânduialã ºi cu vorbire spre zidire de
suflete. Fiþi buni înaintea Mea, fiþi bunul Meu ºi zidiþi împã-
rãþia Mea cu care vin la voi. Scris este: «Bun este omul care-ºi
rânduieºte vorbele sale cu judecatã; acela în veac nu se va
clãtina». Fiþi atenþi în toatã vremea, cãci cuvântul vostru este
rupt din Mine, fiindcã voi sunteþi voia Mea peste pãmânt. Sã
asculte de voi cei ce s-au dat Mie, cãci am fãcut din voi viþã
nouã din care cresc mlãdiþe noi. Aduceþi Mie mlãdiþe noi,
aduceþi Domnului miei. Amin. 

Binecuvântat este Cel ce vine din cer la voi cuvânt nou,
cuvântul adevãrului, prin care v-am nãscut pe voi dupã a Mea
voie, ca sã fiþi începãturã fãpturilor Mele, începãturã de nou
Ierusalim pentru venirea Mea pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

22 martie/4 aprilie 1999

Praznicul Buneivestiri 

Nu mai sunt închinãtori adevãraþi. Domnul va rãscumpãra pe
Israel cel dupã trup, prin rãmãºiþa lui cea aleasã prin har. Se vor
jeli bogaþii care nu L-au miluit pe Dumnezeu. Iubirea este altfel în
cer. Pomana de un an de la mutarea la cer a surioarei sfintei 

Virginia: Maria lelica. 

EE u sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cu-
vântând din cer pe pãmânt. Amin.Vin din cer cu-
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vântând, ºi am venit pe pãmânt. Mã binevestesc pe Mine În-
sumi cu praznic de bunãvestire peste biserica Mea. Mã bine-
vestesc cã vin din cer, ºi cã am venit pe pãmânt ca sã-Mi pre-
gãtesc venirea, cã n-are cine Mi-o pregãti aºa cum trebuie sã
fie aceastã pregãtire de venire a Mea. Omul Mi-o pregãteºte
ca pe pãmânt, mâncând ºi bând ºi nuntind ca pe pãmânt, dar
Eu trebuie sã am pregãtire înaintea venirii Mele, ca în cer pe
pãmânt, cãci aºa am zis: «Precum în cer aºa ºi pe pãmânt».
Amin.

Pace vouã, fiilor din grãdinã, ºi pace de la voi lui Isra-
el, poporul Meu de azi, poporul cel împlinitor al venirii Mele,
agoniseala Mea dintre oameni. Pace vouã, cãci voi sunteþi cei
ce Mã binevestiþi cã vin, aºa cum Gavriil arhanghelul M-a
binevestit cã vin prunc prin Fecioarã acum douã mii de ani.
Pe vremea aceea M-am supus legii din Israel ºi n-am putut sã
dau darurile Mele celor de sub lege, cãci ei M-au omorât dupã
lege. Dar acum vin cu daruri, iar Mihail arhanghelul, îngerul
Meu ºi al vostru, lucreazã de la Mine peste voi daruri cereºti. 

Legea trupului este una, iar legea darului este alta. V-am
învãluit pe voi în taina darurilor Mele cereºti ºi am trimis îna-
intea Mea pe Mihail, îngerul Meu, care lucreazã cuvântul
Meu, ca sã mãrturiseascã vouã cele ce au sã fie dupã aceastã
bunãvestire a venirii Mele, ºi venirea Mea va fi, cã scris este:
«Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã». Amin, amin, amin.
Gavriil arhanghelul a slujit împlinirea legii ºi a binevestit
atunci venirea Mea în trup. Mihail arhanghelul cel de la înce-
put, slujeºte la sfârºit împlinirea darurilor, cãci este îngerul
Meu ºi al vostru, îngerul cuvântului Meu. 

I-am învãþat pe ucenicii Mei sã spunã sã fie voia Mea
precum în cer aºa ºi pe pãmânt; i-am învãþat sã cearã de la
Tatãl sã fie voia Tatãlui pe pãmânt ca ºi în cer, dar omul s-a
învãþat sã zicã ºi atât. Zice omul ce l-am învãþat Eu sã spunã
Tatãlui, ºi se duce apoi ºi îºi face voia lui pe pãmânt, iar voia
Tatãlui rãmâne în cer. Zi ºi noapte îºi face omul voia lui
zicând: „Fie voia Ta, Tatã, precum în cer aºa ºi pe pãmânt“.
Iatã, nu sunt pe pãmânt închinãtori adevãraþi, cãci tot omul
una zice ºi alta face, cãlcând legea cea din cer ºi cea de pe pã-
mânt. Cum sã n-o calce pe cea din cer dacã o calcã pe cea de
pe pãmânt, pe care el, omul, a fãcut-o ca sã fie ºi ca sã se þinã?
Încurcarea limbilor de pe pãmânt este plata vieþii mincinoase
a omului, ºi omul este ucigaº a tot lucrul bun. Nimic trainic
nu rãmâne pe urma omului, nimic decât nume omenesc ºi
mândrie de la pãmânt ºi pânã la cer. Dar Eu, Domnul, vã bi-
nevestesc vouã ºi celor credincioºi Mie ºi vouã, vã bineves-
tesc bucurie mare, cã Eu vin curând, curând. Aceasta este ce
vã binevestesc Eu: venirea Mea din cer pe pãmânt, ca sã fac
cer nou ºi pãmânt nou pe pãmânt, ca sã se împlineascã cuvân-
tul spus de voi, ca sã fie voia Tatãlui precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. 

Binevestiþi ºi voi. Fiþi îngerul buneivestiri întru sfârºi-
tul timpului omului. Fiþi popor binevestitor, fiþi lucrarea înge-
rului Meu, care lucreazã prin trupurile voastre, care coboarã
darul Meu peste voi, ca sã fiþi voi îngerul buneivestiri, veni-
rea Mea cea din urmã. Merg cu voi spre oameni, ºi fãrã voi
nu merg. Dacã Eu grãiesc din cer cu voi, aceasta înseamnã cã
merg cu voi spre oameni. ªi va veni o vreme dulce, o vreme
cereascã pe pãmânt pentru voi ºi cu voi, cã vã va iubi ºi vã va
cãuta tot omul care va mai fi pe pãmânt, cãci în curând Mã
voi slãvi cu slavã mare prin voi peste România, peste þara
Mea cea din urmã. Prin ea vin ºi pentru poporul Israel cel ca-
re M-a omorât în mijlocul lui. Prin România vin ºi pentru Ie-
rusalimul patimilor Mele, cã voi strânge mulþime multã de

oameni semeþi, de oameni cãlcãtori de porunci, ºi Mã voi
judeca cu ei acolo; acolo unde am venit Eu între ei trup acum
douã mii de ani. Aici voi rosti cuvântul durerii Mele ºi al
dreptãþii Mele, iar acolo îl voi împlini, ºi Mã voi judeca cu
poporul pentru care M-am rãstignit de bunãvoie pe cruce. 

Eu trebuia sã mor pentru tot restul popoarelor de pe
pãmânt, ca sã le rãscumpãr de sub necunoºtinþã, dar nu a fost
aºa, ºi am murit pentru poporul Israel, ca sã-l rãscumpãr de
sub lege, cã scris este: «Cel ce nu împlineºte legea, este vino-
vat». El a cunoscut de la Mine legea ºi a fost vinovat cã n-a
crezut în Mine când am venit din cer de la Tatãl ca sã fiu în
mijlocul lui. Iatã, tainã descoperitã vã spun: poporul Israel a
ºtiut cã Eu sunt Hristosul Tatãlui ºi cã trebuie sã fiu rãstignit
pentru pãcatele lui. Nu Iuda a fost vinovat pentru vânzarea
Mea ºi pentru moartea Mea. El a fost scula prin care Israel
ºi-a omorât Dumnezeul, ºi scris este: «Vai celui prin care Fiul
lui Dumnezeu va fi vândut ºi omorât!». Dacã Israel nu urmã-
rea sã Mã omoare, nu Mã omora când Iuda Mi-a vândut taina,
cãci Iuda ºtia cã sunt Hristos. Mai-marii lui Israel au fost vi-
novaþi de moartea Mea, ºi cu ei, tot poporul Israel, tot, în afa-
rã de o rãmãºiþã aleasã prin har ca sã fie fãrã de vinã ºi ca sã
mãrturiseascã apoi adevãrul venirii Mele din cer în mijlocul
lui Israel. 

În toatã vremea am avut pe pãmânt dintre oameni rã-
mãºiþã aleasã prin har, pentru ca sã fie mãrturisit adevãrul
Meu în fiecare vreme, aºa cum vã am pe voi în vremea aceas-
ta, fiilor de lângã venirea Mea. Fericiþi sunteþi voi, cei ce
credeþi venirii Mele cuvânt pe pãmânt. Fericiþi au fost ºi cei
de atunci, care au crezut venirii Mele atunci. Ca ºi atunci, ºi
cei de azi care-ºi zic cã sunt mai-marii bisericii, ca ºi atunci
cred ºi cei de acum, cred cã sunt Hristosul Tatãlui ºi cã am
venit la voi ca sã vã pregãtesc sã fiþi fiii venirii Mele, fiii cei
cuminþi ai vremii de acum, rãmãºiþã aleasã prin har. Dar Eu
am biruit pentru voi ºi împotriva lor, cãci vremea de acum ºi
venirea Mea de acum se lucreazã cu putere ºi cu slavã multã,
precum este scris în Scripturi: «Vor vedea pe Fiul Omului
viind pe norii cerului cu putere multã ºi cu mãrire multã, ºi
va trimite pe îngerii Sãi, ºi ei vor rãsuna glas de trâmbiþã, cu-
vântul Meu, care adunã pe cei aleºi din cele patru vânturi, de
la margini la margini». Amin.

Am venit pe pãmânt ºi v-am pregãtit pe voi ca sã fiþi
îngeraºii Mei pentru vestea venirii Mele Mântuitor peste voi,
ºi Judecãtor peste cei ce M-au rãstignit atunci ºi acum prin
semeþie. Cei fãrã de iubire ºi fãrã de minte sunt fãrã de fricã
ºi sunt semeþi în duhul lor, dar voi fiþi îngerul buneivestiri
pentru venirea Mea cea din urmã, ºi staþi bine ºi cu fricã ºi cu
luare-aminte la cuvintele Mele, cã ele sunt venirea Mea cu ju-
decatã peste pãmânt. 

Fiilor, înviazã morþii la glasul cuvântului Meu. Numai
cei semeþi nu vor sã învieze, dar vor sta aceºtia vrând-nevrând
înaintea Mea ºi se vor topi ca ceara, cã Eu sunt Cel dintâi ºi
Cel de pe urmã, ºi vin cu putere multã ºi cu mãrire multã, pre-
cum este scris în Scripturile venirii Mele a doua oarã din cer
pe pãmânt, cãci pãmântul este aºternutul picioarelor Mele.
Amin. În zadar zice omul cã Mi-a luat pãmântul de sub pi-
cioare. Curând, curând tot omul va vedea cã e neputincios, ºi
Mã va primi vrând-nevrând, pentru cã Eu vin, ºi sunt îm-
brãcat în haina judecãþii. Amin. Dar pe voi, fii ai venirii Mele,
v-am învãþat mereu sã vã feriþi de judecata Mea fãcând voia
Mea înaintea Mea. Faceþi milostenie multã, cât puteþi de
multã, cã milostenia este candelã cu untdelemn, candelã
aprinsã. Daþi-Mã pe Mine în dar la tot omul care întinde mâna
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dupã hranã din cer. Daþi-Mã ºi la cel ce se ruºineazã cu Mine
ºi nu întinde mâna decât pe furiº. Daþi milostenie pe Dumne-
zeu la toþi cei care nu vor hrana cea din cer, cãci Eu, Domnul,
le dau pâinea cea amarã a îngrijorãrii la cei nepãsãtori de
suflet. Îi fac pe toþi sã se îngrijoreze la auzul cuvântului Meu,
ºi se va aprinde foc de jur împrejur ºi va ameninþa pãmântul
cu foc ºi cu judecatã, dar þara Mea cu ieslea Mea în ea va fi
tronul cuvântului Meu, din care curge cuvânt de foc mistuitor
ºi curãþitor peste om ºi peste pãmânt. 

Daþi milostenie pe Dumnezeu, fiilor vestitori ai venirii
Mele. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu întru venirea lui Hris-
tos, Fiul Tatãlui, ºi Mã împart prin voi venire a Mea peste tot
omul. Sun din trâmbiþã. Cuvântul este trâmbiþa, iar Mihail,
îngerul Meu, este îngerul darului Meu peste voi. Sã ajungã
cuvântul Meu de la o margine la alta a cerurilor ºi sã ardã fã-
rãdelegea de pe pãmânt, cãci fac cer nou ºi pãmânt nou, ºi om
nou ºi drept între cer ºi pãmânt, iar semeþia va cãdea în adânc.
Amin. 

Vin cu vremea cea bunã ºi veºnicã pentru voi, vin cu
vreme slãvitã peste voi, fiilor, ºi se vor purta dupã voi împã-
raþi ºi regi, cã la voi ºi cu voi va fi puterea Mea cea multã ºi
slava Mea cea multã, ºi se vor tângui toþi cei care nu v-au
iubit pe voi din pricina Mea, ºi se vor jeli toþi bogaþii care nu
L-au miluit pe Dumnezeu, cãci venirea Mea a strigat la ei, dar
ei s-au ascuns sub bogãþiile lor ºi s-au tras din calea Mea.
Iatã, scris este: «Vor zidi case ºi nu le vor locui; vor cumpãra
þarini ºi nu le vor stãpâni; vor sãdi vii ºi nu vor mânca din
rodul lor». 

O, fiilor, treziþi în voi cu putere multã ºi cu mãrire
multã duhul rugãciunii, închinare adevãratã, ºi ziceþi: „Tatã,
facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe pãmânt“. Rugãciu-
nea voastrã sã fie împlinitã de cãtre Tatãl. Amin, amin, amin.
Iar Tatãlui Îi zic: Îþi mulþumesc, Tatã, cã M-ai ascultat prin fiii
venirii Mele din cer pe pãmânt. Am venit sã fac voia Ta în ei
ºi peste ei, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Am fãcut din ei în-
gerul Meu, care binevesteºte venirea Mea, ca sã nu vin pe ne-
ºtire, ca sã nu vin ca furul. Dar omul doarme, doarme adânc,
Tatã; doarme în vremea venirii Mele, ºi nu vede cel ce doar-
me. Dar pe aceºtia care sunt venirea Mea, pãzeºte-i Tu, Tatã.
Dã-le trezie, cã e venirea Mea cu ei; dã-le putere, cã ei nu tre-
buie sã doarmã în vremea venirii Mele, ci sã fie treji ºi cu
candela plinã de untdelemn arzând pentru Mine. Amin. 

– EEEE u sunt Tatãl ceresc, Fiule coborât din cer pe
pãmânt, ºi sunt în Tine cu putere ºi cu slavã

multã, cãci Eu ºi cu Tine suntem una, deopotrivã în cer ºi pe
pãmânt. Te binevestesc Eu Însumi cã eºti Fiul Meu Cel iubit,
întru Care am binevoit în cer ºi pe pãmânt, la început ºi la
sfârºit, cãci Eu în Tine sunt, ºi Mã binevestesc pe Mine în
Tine, ºi pe Tine în Mine, Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin, amin, amin. 

– IIII ar Eu, Tatã, Îþi mulþumesc pe pãmânt ºi în
cer, în cer ºi pe pãmânt, ºi Îmi sãvârºesc lu-

crarea pe care Eu o am de la Tine pentru sãvârºit, pentru cer
nou ºi pãmânt nou, ºi pentru veacul cel nou dupã care tânjim
de ºapte vremi, Tatã. 

O, copii ai venirii Mele, sunt cu vremea cea din cer
peste voi, veac fãrã de sfârºit, nu vreme ca pe pãmânt. Daþi
milostenia aceasta la cei care vor sã se facã fii ai Tatãlui, cãci
celor ce cred cuvântului venirii Mele acum, le dau putere sã
se facã fii ai Tatãlui, fii nãscuþi din Dumnezeu, din Cuvântul
lui Dumnezeu, ca ºi voi, cã scris este: «Morþii vor învia la
trâmbiþa Mea», la cuvântul Meu care este cu voi chemând no-
roadele la viaþã de veac nou ºi veºnic nou. Amin, amin, amin. 

*

ªª i acum, fiilor din grãdinã, vã binevestesc cã intru
în grãdina Mea cu Verginica ºi cu surioara ei, pe

care am luat-o la cer acum un an. Voi lucraþi înaintea Mea po-
menirea ei, iar Eu, Domnul, vã întâmpin cu cea întâmpinatã
de voi. 

Verginico, intrã în carte! Eu sunt puntea ta de trecere
cãtre poporul Meu ºi al tãu. Tu eºti mare în cer, cã mare a fost
lucrarea Mea prin tine, lucrarea Mea cea de pe urmã. Mergem
la parastas în grãdinã. Ia-þi surioara ca sã-ºi vadã sãrbãtoarea
ei pe pãmânt, cã ea a fost puntea Mea de legãturã între tine ºi
poporul cel lucrãtor azi, ca sã pot grãi Eu azi de deasupra, ºi
sã Mã aibã poporul cuvânt din cer pentru hranã ºi pentru viaþã
ºi pentru învierea morþilor la glasul trâmbiþãrii Mele. Îngerii
scriu a noua treaptã, a noua trecere pentru surioara ta, lucru
desãvârºit în cer, cetãþean ceresc cu trecere deplinã înaintea
Mea. Te binevestesc pe tine ºi pe surioara ta în grãdinã. Bine-
vesteºte-te ºi tu, ºi dã-i poporului graiul cuvântului tãu. Eu în
tine, ºi tu în Mine cu praznic de bunãvestire peste Israel cel
de azi, peste poporul Domnului, cel din români. Amin. 

– DD oamne, numele Tãu ºi cuvântul Tãu este
slavã ºi putere peste cei din urmã care au

din cer spre împãrþire vestea venirii Tale cu sfinþii, ziua Dom-
nului. Tu eºti Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Tu eºti Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt, focul cel mistuitor, care m-a pârjolit pe mine
vreme de douãzeci ºi cinci de ani în mijlocul unui popor cu
care Tu Însuþi ai grãit din cer în vremea mea, vremea cea din
urmã. Eu am fost jertfelnic de foc. Cuvântul Tãu era jertfa de
pe el. Cu foc l-ai hrãnit pe Israel cel nou. Tu ºi cu mine eram
un singur trup. Eu cu trupul, ºi Tu cu Duhul cuvântului Tãu,
iar dupã douãzeci ºi cinci de ani mi-ai luat din vãpãi trupul ºi
mi-ai dat cerul. Eu, cu grijã mare de poporul cel lãsat fãrã
hrana cuvântului Tãu, m-am rugat Þie s-o cureþi pe surioara
mea, s-o peþeºti pentru Tine, iar eu sã-Þi fac trecerea mai de-
parte spre popor, Doamne. Tu ai împlinit rugãciunea mea cea
pentru poporul meu ºi mi-ai pregãtit puntea. Mi-am aºezat
lucrarea mea cereascã peste surioara mea, ºi din cer am lucrat
pe pãmânt cu ea, ºi mi-am încredinþat poporul cã ea este cu-
vântul meu prin ea. Am fãcut semne mari, doveditoare pentru
mine în ea, ºi Te-am rugat apoi sã treci cu mine în ea ºi Tu,
Doamne, iar apoi sã-Þi fac trecerea între mine ºi poporul
meu, ca sã nu moarã lucrarea cuvântului Tãu, lucrarea cea în-
ceputã prin mine de Tine în anul 1955. Ai lucrat minunat,
Doamne. Ai lungit zilele surioarei mele ºi Þi-ai fãcut trecerea
spre poporul cel nou pe care-l hrãneºti azi cu tainele cele din
urmã, cu împlinirile vestite încã din vremea trupului meu
pentru ca sã se sãvârºeascã peste pãmânt. 

Binecuvântat sã fii pentru darul credinþei sfinte, pe care
l-ai pus peste cei din urmã, peste cei din grãdina Ta de la sfâr-
ºit, peste cei care dau oamenilor de pe pãmânt vestea cuvân-
tului Tãu. Mare este acest petecuþ de pãmânt peste care ai lu-
crat ºi lucrezi cu tot cerul la început ºi la sfârºit, locul în care
se deschide cerul ºi pãmântul, tainã de cer nou ºi de pãmânt
nou, miezul împlinirilor vestirilor Tale cele de ºapte veacuri
întocmite ca sã fie acum, ºi pe care Tu le-ai vestit prin toþi
proorocii, iar la sfârºit prin mine peste pãmânt, cã eu am fost
jertfelnicul cel de foc al Tãu pe pãmânt. 

Þi-am hrãnit poporul cu credinþã ºi cu nãdejde, Doam-
ne, cãci cu cel credincios Tu poþi sã lucrezi tot ce vrei Tu. I-am
dat poporului punte de trecere spre cuvântul Tãu pe surioara
mea. A trecut un an de când am venit din partea Ta ºi am
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luat-o la cer ºi am condus-o cu îngerii prin cele douãzeci ºi
patru de strâmtori între cer ºi pãmânt, între om ºi Dumnezeu,
dupã ce sufletul pãrãseºte locaºul trupului sãu. Ea a trecut cu
uºorul din loc în loc pânã la scaunul slavei Tale, pânã la al
nouãlea cer, Doamne, aºa cum ºi strãmoºii grãiau, cãci azi nu
se mai grãieºte pe pãmânt de cãile cerului, cã s-a sculat omul
învãþat ºi a spus cã e minciunã de la om ceea ce strãmoºii
aveau de la Tine spre ºtiinþã. Iatã, duhul umilit al surioarei
mele a fost jertfa cea adusã de ea Þie, iar Tu ai fãcut pentru
mine ºi pentru Tine punte de trecere prin ea, ca sã fie cuvântul
Tãu spre lucrare mai departe peste pãmânt. Acum stai în vãz-
duh ºi lucrezi peste grãdinã, cãci aceasta este vremea, ºi aºa
lucrezi acum la venirea Ta. 

Azi vin cu Tine ºi cu surioara mea la pomenirea ei în
grãdinã. 

O, surioarã, iatã taina cerurilor, iar în ea ascunde
scaunul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh în cer ºi pe pã-
mânt. Aceasta este rãdãcina lucrãrii care a fost prin mine, ºi
apoi prin tine, punte de legãturã spre cei lucrãtori azi cu
Domnul. Scaunul slavei Domnului este rãdãcina din care a
izvorât ºi izvorãºte acest cuvânt peste pãmânt. Amin. 

– OO,Verginico surioarã, spune tu la poporul cel
de jos cã eu am în faþã slava Domnului, ºi

le doresc ca acolo unde sunt eu, sã fie ºi ei. Iubirea e altfel în
cer. Iubirea e cer, Verginico, surioara mea. 

Vã spun ºi vouã, copilaºi ai Domnului pe pãmânt, cã
iubirea e cer, cerul în om, omul ceresc pe pãmânt ºi în cer. E
slava Domnului sub ochii duhului meu. Sub ea mã uit ºi vãd
grãdiniþa de jos, ºi pe voi. De la ea în pãrþi e altfel, e ca pe pã-
mânt. Rugaþi-vã Domnului ca acolo unde sunt eu, sã fie toþi
cei ce cred cuvântului care este cu voi de aici, de deasupra
grãdinii de la voi. Râul slavei Domnului udã de sus, ºi sub el
creºte slava Domnului. Pe frunþile voastre luceºte pecetea
Dumnezeului Cel viu. Mâna Domnului e pe creºtetul vostru
ºi dã la o parte perdeaua care ascunde pecetea Domnului de
pe frunþile voastre. Curând, curând se va putea citi semnul de
pe voi. Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi peste voi pacea
slavei Domnului! Amin, amin, amin. 

– OO,surioarã, te-am adus cu Domnul ºi cu mine
ºi cu slava Domnului la sãrbãtoarea pome-

nirii tale în grãdinã. Iubirea e cer, dar pe pãmânt e altfel. Nu-
mai cei din cer vãd ce este iubirea, ºi o mãrturisesc aºa cum
este ea. 

Doamne, duhul umilit al surioarei mele a fost jertfa cea
adusã de ea Þie, iar Tu ai fãcut din ea punte de trecere pentru
Tine ºi pentru mine spre poporul cel mai mic, cel nou, Doam-
ne. Amin. 

– VV erginico, tu eºti mare în cer. Curând, cu-
rând mãrirea ta cereascã va fi cunoscutã pe

pãmânt cu slavã vãzutã. Curând, curând Mã voi slãvi pentru
tine ºi pentru copiii Noºtri de azi, care lucreazã împlinirea
slavei cuvântului Meu peste pãmânt. Curând, curând tu vei fi
în mâna Mea vasul Meu de mãrturie, cupa Mea, paharul
Domnului, vin curat, vinul cel nou, cupã în care Eu am pus
vinul nou. Slava ta va fi ca ºi a Mea, cãci cu tine vin când vin,
fiindcã lucrarea aceasta înseamnã venirea Mea, iar pe tine
te-am pus temelie pentru venirea Mea, pentru zidirea poporu-
lui venirii Mele. Regi ºi împãraþi vor privi ºi vor vedea slava
lucrului cuvântului Meu, râul vieþii veºnice. 

Iar voi, copii din grãdinã, fiþi îngerul buneivestiri peste
pãmânt. Vestiþi venirea Mea, cãci în urma acestei vestiri vine
slava Mea, steaua strãlucitoare cea de dimineaþã. Voi sunteþi

martorii Mei, mãrturia Mea înaintea oamenilor. Þineþi pânã
voi veni ce aveþi de la Mine, cã scris este în Scripturi: «Celui
ce biruieºte pãzind pânã la capãt faptele Mele, îi voi da lui
stãpânire peste neamuri, ºi le va pãstori pe ele cu toiag de
fier, ºi ca pe vasul olarului le va supune», precum ºi Eu am
luat putere de la Tatãl Meu, ºi îi voi da lui steaua cea de dimi-
neaþã. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 1999

Praznicul Învierii Domnului 

Învierea biruieºte moartea. Cel rãstignit este cel viu. Tot pãmântul
va fi cuprins în taina învierii. Cei sfinþi sunt ca îngerii ºi sunt fii ai 

învierii. 

VV in din cer pe pãmânt cu praznic de mântuire, cu
praznic de înviere. Eu Însumi rostesc peste voi

cuvântul de salutare: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos
a înviat! Mã vestesc pe Mine Însumi peste voi. Mã sãrbãto-
resc pe Mine Însumi între voi ºi vã sunt sãrbãtoare, ºi vã sunt
înviere. Amin. 

Deschideþi porþile dintre cer ºi pãmânt! Deschideþi ca
sã intru! Sunt Împãratul slavei ºi al puterii în cer ºi pe pãmânt.
Amin. Întãriþi-vã, voi, porþi, ca sã intru ºi ca sã ies; ca sã ies
ºi ca sã intru. Eu Însumi deschid porþile vestindu-Mã la porþi,
Eu Însumi, precum Eu Însumi am dat la o parte piatra de pe
mormântul Meu strãjuit de iudei. În ziua cea dintâi a sãptã-
mânii, ucenicii Mei, care pânã atunci nu pricepuserã Scriptu-
rile cã Eu trebuie sã Mã scol din morþi, au vãzut mormântul
Meu deschis ºi giulgiurile ºi marama de pe trupul ºi de pe
capul Meu rãmase în mormânt; au vãzut, ºi au crezut. Petru ºi
Ioan au fost vestiþi de Maria Magdalena dis-de-dimineaþã. Ea,
pe când încã nu se luminase de ziuã, a venit la mormântul
Meu ºi a vãzut piatra de pe el datã la o parte ºi s-a dus la Petru
ºi la Ioan ºi le-a spus cã Eu am fost luat din mormânt. Îngerii
Mei au adeverit vestea învierii, iar Eu, Cel înviat, am stat pe
picioare la vederea mironosiþei Mele ºi i-am zis: «Marie,
du-te la fraþii Mei ºi le spune cã Eu Mã sui la Tatãl Meu ºi al
vostru, la Dumnezeul Meu ºi al vostru, iar cãtre searã voi
veni ºi Mã voi arãta în Galileea. Sã meargã ºi ei acolo». Ei
s-au dus în Galileea ºi s-au încuiat de teama iudeilor, iar Eu
M-am arãtat în mijlocul lor ºi le-am zis: «Pace vouã!». Lor li
s-au deschis ochii ºi M-au vãzut înviat, ºi Eu le-am arãtat
mâinile ºi coasta ca sã-i bucur cã Eu sunt, ºi iar le-am zis:
«Pace vouã! Precum M-a trimis pe Mine Tatãl, vã trimit ºi Eu
pe voi. Luaþi Duh Sfânt!». Amin. ªi apoi M-am tras din faþa
lor, iar ei M-au vestit unii altora înviat ºi viu în vecii vecilor.
Amin. 

Dupã douã mii de ani de la învierea Mea dintre morþi,
Eu Însumi rostesc din nou acest cuvânt: pace vouã! vouã,
celor de azi, care Mã vestiþi venit de la Tatãl la voi, pentru voi
ºi pentru toþi cei care cred ca ºi voi venirii Mele dupã douã
mii de ani. Dar cine este cel ce pricepe Scripturile venirii
Mele aºa cum ucenicii Mei de atunci au priceput Scripturile
care Mã vestiserã din vreme cã Eu voi veni pe pãmânt ºi voi
pãtimi rãstignire ºi moarte ºi voi învia din morþi ºi voi fi cu ei
pânã la sfârºitul timpului? Fericit este cel ce crede ca ºi ei, ca
ºi voi, cã Eu sunt pânã la sfârºitul timpului, cã acela crezând,
înviazã dintre morþi, înviazã din pãcate ºi se face fiu al
învierii. 

Voiesc sã vã spun vouã ce înseamnã înviere. Dis-de-di-
mineaþã cobor la voi prin porþi. Eu Însumi Îmi deschid porþile
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vestindu-Mã la porþi. Amin. Eu dupã ce am înviat n-am mai
murit, fiilor din porþi. Aceasta înseamnã înviere. Lazãr dupã
ce a înviat n-a mai murit, ºi M-a avut pe Mine în el viu în
vecii vecilor. Aceasta înseamnã înviere. Cei care s-au fãcut
sfinþi prin credinþã ºi prin iubire de Dumnezeu, au rãmas
sfinþi ºi n-au mai murit, ºi au înviat. Aceasta înseamnã învie-
re. Cel ce înviazã ºi nu mai moare apoi, acela e fiul învierii,
fiul vieþii veºnice. Amin. O, copii ai învierii Mele, voiesc sã
grãiesc peste voi taina învierii, iar voi sã vestiþi aceastã tainã
peste toate neamurile de pe pãmânt, ca sã înþeleagã aceastã
tainã. Cei ce vor auzi ºi vor învia, vor fi vii, iar cei ce vor auzi
ºi nu vor învia, vor fi morþi. Curând, curând bucuria învierii
va fi cu cei înviaþi, ºi peste ei va fi, cãci va strãluci peste ei
pecetea învierii ºi slava Mea, slava învierii, cãci învierea din
om îl slãveºte cu slavã mare pe om, aºa cum M-a slãvit pe
Mine puterea învierii Mele din morþi când îngerii din cer au
venit ºi au zis celor ce credeau în Mine: «De ce cãutaþi pe Cel
viu printre cei morþi? Nu este Cel viu între morþi, ci S-a
sculat, cã este viu». Aºa ºi vouã vã spun: nu cãutaþi pe Cel viu
printre cei morþi. Cãutaþi-L la cei vii, cãci cu ei este Cel viu.
Cel ce se face fiu al învierii, cu Cel viu stã ºi cu El petrece
întru taina învierii ºi a vieþii veºnice, cãci întuneric ºi moarte
este peste tot pãmântul, peste tot omul. 

Curând, curând voi deosebi la dreapta pe cel ce se face
fiu al învierii. Curând, curând voi curãþi pãmântul de cei
morþi de pe el, iar pe cei din pãmânt îi voi scula, pe unii spre
viaþã veºnicã în trup, iar pe alþii spre pieire, ca sã fie apoi nou
pãmântul; nou, fãrã moarte pe el, fãrã morþi pe el. Aceasta în-
seamnã înviere. Amin. Curând, curând pãmântul tot va fi
cuprins în taina învierii. Eu, Domnul învierii, trimit îngerul
învierii aºa cum l-am trimis la mormântul Meu mai înainte de
învierea Mea, cãci este scris în Scripturile învierii Mele: «Cu-
tremur mare s-a fãcut, cã îngerul Domnului, pogorând din
cer, a venit, a rostogolit piatra ºi a stat deasupra ei. Înfãþi-
ºarea lui era ca lumina fulgerului; îmbrãcãmintea lui, albã
ca omãtul. De frica lui s-au cutremurat strãjerii ºi s-au fãcut
ca morþi». Dar celor vii îngerul le-a vorbit ºi le-a zis: «Nu vã
temeþi voi, cei care cãutaþi pe Cel viu, pe Iisus Cel rãstignit.
Nu este aici, între morþi. El S-a sculat precum a zis, cã El este
viu». Aºa vã spun ºi vouã: cel rãstignit este cel viu. Cel ce
moare pentru pãcat, ca ºi Mine înviazã dintre cei morþi, ºi se
face fiu al învierii. Amin. Curând, curând pãmântul tot va fi
cuprins în taina învierii, precum este scris despre ziua Dom-
nului, «când soarele se va întuneca, ºi luna nu-ºi va mai da
lumina ei; când stelele vor cãdea din cer ºi puterile cerului
se vor clãtina din pricina arãtãrii pe cer a semnului Fiului
Omului, Care va fi vãzut viind pe norii cerului cu putere ºi cu
slavã multã. Amin. Atunci El va trimite pe îngerii Sãi, cu glas
puternic de trâmbiþã, ca sã adune pe cei vii, pe cei aleºi ai Lui
din cele patru vânturi, de la margini la margini». Ferice va fi
atunci de cel viu, cã acela va fi adunat ºi ridicat dintre cei
morþi, cã scris este: «Unul va fi lãsat, ºi altul va fi luat. Unde
vor fi doi, unul se va lua, ºi altul va fi lãsat». Glasul îngerului
Meu va rosti peste cei vii: „Nu vã temeþi. A venit ziua Dom-
nului, ziua învierii! Nu vã temeþi“. Amin, amin, amin. 

Iatã, vin din cer pe pãmânt cu praznic de mântuire, cu
praznic de înviere ca sã Mã bucur cu fiii învierii, cu cei ce ve-
gheazã întru taina învierii. Pace vouã, fiilor unºi în grãdinã cu
pecetea învierii! Am venit dis-de-dimineaþã la voi cu vestea
tainei învierii. Eu dupã ce am înviat n-am mai murit, fiilor din
porþi. Aceasta înseamnã înviere. Lazãr dupã ce a înviat n-a
mai murit. Aceasta înseamnã înviere. Amin. Spuneþi din par-

tea Mea veste peste Ierusalim ºi peste toate neamurile de pe
pãmânt: Lazãr dupã ce a înviat n-a mai murit. Aceasta în-
seamnã înviere, înviere deplinã. Amin, amin, amin. Iisus
Hristos, acelaºi este, ieri ºi azi. Amin.

Spuneþi fiilor poporului Meu sã nu uite taina învierii.
Lazãr, pe care Eu l-am înviat din mormânt, n-a mai râs apoi,
ci a înviat, iar pe Mine, Cel viu, nu M-a cãutat printre cei
morþi, cãci Eu eram în el, ºi eram viu în el, iar el a rãmas fiul
zilei învierii, ziua cea dintâi a sãptãmânii, ziua cea dintâi, fii-
lor. Aceasta este ziua învierii, aceasta este taina învierii: ziua
cea dintâi, în care omul înviat trebuie sã rãmânã ºi sã fie viu,
sã fie fiul învierii, fiul zilei Mele. Ziua cea dintâi este ziua în
care omul cel credincios, prin propovãduire, se scoalã spre
Mine. Ziua cea dintâi este ziua iubirii, iar iubirea poate, ºi ea
înseamnã înviere, cãci ea îl þine pe om plin de Dumnezeu, ºi
îl þine nou pe cel ce se scoalã ca sã fie viu, ºi îl ia dintre cei
morþi. Cel ce înviazã cu adevãrat, acela nu mai moare, acela
este fiu al învierii, iar cel ce gustã numai din taina învierii,
acela moare iar, ºi iar se supune trupului cel muritor al omului
cel ce s-a smuls la început din Dumnezeu. 

Eu, Domnul învierii, am venit pe pãmânt ca sã surp pu-
terea morþii din om, dar am putere numai în omul care rãmâne
cu Mine în el, cã fãrã Mine în el omul moare, moare iar. Taina
fiinþei Mele în om este taina învierii omului. Voiesc sã vã
spun vouã ce înseamnã învierea omului, fiilor din grãdina
Mea, fiilor unºi cu pecetea învierii. Fiinþa Mea în cel înviat se
aratã cu putere din cel înviat pentru Mine. Fiinþa Mea dacã nu
trãieºte vãzut în cel înviat, ea nu este în el, ºi el nu este înviat,
cãci Eu dupã ce am înviat M-am arãtat cã am înviat.

Vin la voi cu praznic de mântuire ºi de înviere ºi spun:
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Întreit spun
taina acestui cuvânt, cã e tainã mare mãrturisirea aceasta.
Fiinþa Mea în cel înviat este mãrturisirea acestei taine. Acela
este cel ce rosteºte dupã adevãr aceastã tainã: „Hristos a în-
viat!“. Altfel, omul spune „Hristos a înviat!“ ca ºi cum ar
spune „Hristos nu este“. 

Taina fiinþei Mele în voi, voiesc sã mãrturiseascã din
voi înaintea feþei Mele ºi înaintea oamenilor care Mã vor ve-
dea în voi, fiilor unºi cu pecetea învierii Mele ºi a voastrã,
cãci învierea Mea din om este învierea omului, este fiinþa
Mea veºnic în om, este faþa Mea ºi trãirea Mea în om ºi din
om, este taina fiinþei Mele în om. Amin. 

Curând, curând pãmântul tot va fi cuprins în taina în-
vierii, precum este scris despre ziua Domnului. Curând, cu-
rând voi curãþi pãmântul de tot ce este fãrã Dumnezeu pe el,
iar pe cei din pântecele pãmântului îi voi scula, pe unii spre
viaþã veºnicã în trup, iar pe alþii spre pieire; dupã viaþã, aºa ºi
faptã, ca apoi sã fie nou pãmântul, fãrã moarte pe el, fãrã
morþi pe el. Aceasta înseamnã înviere. Aceasta înseamnã pã-
mânt nou pentru cer nou. Tot ce a zidit omul cel mincinos, cel
fãrã Dumnezeu pe pãmânt, se va da pieirii veºnice, ºi va rã-
mâne pe pãmânt Duhul Adevãrului, Duhul Domnului, ziua
Domnului. Amin.

Vã binecuvintez pe voi, cei vii, cãci cei vii nu sunt între
cei morþi, între cei care mor. Vã binecuvintez cu taina fiinþei
Mele în voi. Fiinþa Mea în cel înviat pentru Mine, se aratã cu
putere ºi cu slavã multã în cel înviat pentru Mine. Acesta este
semnul binecuvântãrii Mele în cel binecuvântat. Acela este
cel ce rosteºte în Duhul Adevãrului: «Hristos a înviat!»,
salutul celor înviaþi. Amin, amin, amin. 
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Sfintele Paºti, ziua a doua 

Domnul vorbeºte singur când omul nu împlineºte cuvântul Sãu.
Taina fiinþei Domnului în om. Cel ce nu are înviere, nu are ce sã 

dea. Învierea omului este ieºirea lui de sub pãcat. 

EE u sunt. Vã cuprind în taina învierii când vin la
voi. Vã aduc salutul învierii Mele: Hristos a în-

viat! Sunt sãrbãtoarea voastrã, sunt ziua învierii peste voi,
sunt taina vieþii voastre, ºi trebuie mereu sã las peste voi în-
vãþãtura vieþii, cã fãrã Mine nu puteþi fii vii, iar Eu vã voiesc
vii în vecii vecilor, ºi de aceea stau mereu în preajma voastrã
învãþându-vã. Luaþi ºi mâncaþi! Omul nu se hrãneºte numai
cu pâine. Hrãniþi-vã cu cuvântul care iese din Mine ca sã fie
cu voi ºi sã vã creascã sfinþi, sfinþii venirii Mele. Amin, amin,
amin. 

În ziua învierii Mele am venit cu pace sfântã pentru
ucenicii Mei care erau nedumeriþi de toate câte se întâmpla-
serã cu Mine înainte de învierea Mea cea de a treia zi din
morþi. În ziua învierii, ºi vouã vã spun: Pace vouã! Pace sfân-
tã sfinþilor Mei! cã vã voiesc sfinþi, sfinþii venirii Mele. Amin. 

O, cel ce nu ascultã cuvintele Mele ca sã le împlineas-
cã, acela Mã lasã sã vorbesc singur. Singur vorbesc, singur
ascult, singur rãmân dacã omul nu grãieºte cu Mine când
grãiesc Eu cu el. Eu sunt cuvânt, Eu sunt duh, cãci trupul Meu
stã în cele ce nu se vãd, ca sã creadã omul în Mine, ca sã aibã
omul pe Dumnezeu mai mare decât pe el. 

Vin cu înviere peste voi. Taina fiinþei Mele în om este
hrana cu care vã hrãnesc de atâta vreme. Fiinþa Mea dacã este
în om, se vede cã este, fiindcã Eu Mã ascund sub tainã, iar
cele ce se vãd în om, sunt faptele Mele prin om, sunt fiinþa
Mea în omul care Mã are în el. Aº voi sã se ruºineze omul
care crede cã Mã are în el, sã se ruºineze dacã fiinþa Mea în
el nu se vede cã este. Aº voi sã înþeleagã omul ce înseamnã
Domnul în om. Omul credincios ºi umilit, omul sfânt cu min-
tea ºi cu inima ºi cu trupul, este locaº al tainei Mele, locaº în
care Eu Mã sãlãºluiesc ca sã fiu vãzut din cel în care Mã
sãlãºluiesc. 

Vin cu înviere pentru voi. Vã învãþ învierea, fiilor din
porþi. Luaþi ºi daþi la cei sãraci de înviere. Luaþi învierea Mea
în voi, ca sã fiþi bogaþi ºi sã daþi la cei care nu au în ei înviere.
Dar cum se dã aceastã bogãþie? E mare tainã ceea ce Eu vã
întreb acum. Cel ce nu are înviere, nu poate da ceea ce nu are.
În zadar fac cei de pe pãmânt atâta vorbã, atâta pompã, atâta
zarvã. În zadar zic cã împart înviere cei ce s-au îmbrãcat în
veºminte de sfinþi ºi de preoþi. Cel ce nu are în el înviere, nu
are ce sã dea, dar cel bogat în înviere, are, ºi dã înviere în jur. 

O, sunt cu zilele învierii în cer ºi pe pãmânt. Cei din cer
se bucurã ºi dãnþuiesc în sãrbãtoare de înviere, dar cei de pe
pãmânt nu ating taina bucuriei învierii. Aceastã bucurie este
a sfinþilor, precum a fost ºi acum douã mii de ani. Ceilalþi, ºi
atunci ºi acum, au împãrþit ºi împart altceva, nu înviere; se
bucurã altfel, nu cu înviere. Omul se pregãteºte pentru el, nu
pentru Mine, nu pentru înviere. Omul se gãteºte cu haine noi,
cu încãlþãminte nouã, cu mâncare bunã ºi multã, cu muzicã,
cu beþie, cu desfrânare, iar aceasta este sãrbãtoare fãrã Dum-
nezeu, nu sãrbãtoare de înviere. Iatã, totul este vechi ca ºi
omul, totul este mort ca ºi omul. Nici vorbã de înviere sau de
sãrbãtoare de înviere sau de bucurie de înviere. În ziua în-
vierii Mele ucenicii Mei s-au umplut de Duh Sfânt prin umi-
linþa care venise peste ei pentru învierea Mea. Eu i-am um-
plut apoi de înviere, ºi i-am trimis s-o împartã, iar ei au fãcut
cum le-am poruncit. Le fãcusem hãinuþe noi, hãinuþe de Duh

Sfânt; încãlþãminte noi, sandale de apostolie; mâncare de în-
viere, cuvântul Meu cel plin de viaþã; cântare slãvitã, învierea
lui Hristos; vin nou, pus în vasele inimii lor, sfinþite de cre-
dinþa învierii Mele; cuminþenie ºi umilinþã. Aºa au sãrbãtorit
ei ziua învierii Domnului lor; aºa, în loc de haine noi ºi de în-
cãlþãminte nouã, în loc de mâncare ºi de bãuturã ºi de muzicã
ºi de duh de bucurie desfrânatã aºa cum s-a învãþat tot omul
sã sãrbãtoreascã sãrbãtoarea învierii Mele. 

O, taina învierii este departe de toþi oamenii de pe pã-
mânt, dar voi, copii ai învierii, staþi cu cerul, cã pe pãmânt nu
este înviere. Mintea ºi inima ºi trupul vostru sã fie în umilin-
þã, locaº al învierii, locaº în care Eu Mã sãlãºluiesc cu zilele
învierii, cu taina fiinþei Mele în omul cel umilit. Fericit este
trupul a cãrui minte ºi a cãrui inimã nu face din el locaº al de-
monilor, cãci omul îºi bate joc de trupul sãu, ºi tot omul dã
vina pe trup când face pãcat. O, nu trupul este vinovat, nu tru-
pul face pãcat. Trupul cade pradã pãcatului minþii ºi al inimii,
cãci scris este: «Unde este comoara omului, acolo este ºi ini-
ma omului». Cine Mã are pe Mine de comoarã, acela Îmi dã
Mie locaº în trupul sãu ºi este liber faþã de orice pãcat ºi
trãieºte din legea cea desãvârºitã a libertãþii. Amin. 

Voi, copii ai învierii, nu staþi în voi fãrã înviere. Eu vin
cu înviere peste voi. Luaþi ºi daþi la cei sãraci de înviere, iar
Eu turna-voi peste voi îndoit, ºi de unde veþi lua ºi veþi da, se
va înmulþi ºi nu va seca. Dar cum se dã aceastã înviere? Iatã
cum: învãþaþi pe cei ce Mã cautã sã iasã de sub pãcat. Amin.
Cine nu iese de sub pãcat, nu poate lua înviere. Eu nu pot lua
chip în cel ce nu iese de sub pãcat. Învierea este chipul Meu
în om, firea Mea cea sfântã în om. Eu am fost în toate ca ºi
omul ispitit, în afarã de pãcat. Aºezaþi-vã zi ºi noapte cu lu-
crare de înviere peste tot sufletul care cautã libertatea în Hris-
tos. Pãcatul, dacã nu-l alege omul, dacã nu-l iubeºte omul, nu
are cum sã-ºi facã cuib în trupul omului. «Cel ce voieºte sã
fie cu Mine, sã se lepede de sine», aºa am zis, ºi am zis sã aibã
cruce, ºi sã nu vinã fãrã cruce dupã Mine. Am zis: cel ce vine,
sã aibã viaþã ºi înviere, ºi sã nu vinã dupã Mine fãrã viaþã, fãrã
rãstignire ºi fãrã înviere. 

O, fiilor iubiþi, am voit sã fac din Mine ºi din voi, din
lucrarea Mea cu voi, bucurie pentru oameni, dar oamenii au
bucuriile lor, bucurii moarte, bucurii mincinoase, fiilor, dar
acum nu au prilej de dezvinovãþire. Eu am voit ca tot omul sã
ia înviere vãzându-vã pe voi. Voi însã luaþi de la Mine ºi fiþi
bogaþi în înviere ºi daþi la cei care cer, la cei care cautã cãu-
tând la voi. Cel ce nu are înviere, nu poate sã dea înviere. Sã
vinã la Mine ºi la voi toþi cei care cautã înviere, cã Eu vã dau
ca sã aveþi ºi sã fiþi bogaþi ºi sã daþi la cei sãraci de înviere.
«Cel ce are, i se va mai da, iar cel ce nu are, i se va lua ºi ce
mai are», cã aºa stã scris. 

Fiilor, învãþaþi de la Mine pe cei ce Mã cautã, sã iasã de
sub pãcat, ca sã pot Eu lua chip în cel ce cautã, dupã adevãr,
viaþa Mea în el. Aºezaþi-vã zi ºi noapte de veghe peste cei ce
cautã împãrãþia cerurilor ºi spuneþi-le cã viþa de vie, dacã nu
rodeºte, se taie ºi se aruncã în foc. Viþa Domnului este cea
care rodeºte pentru Domnul, pentru împlinirea Scripturilor
zilei Domnului. Nimeni sã nu trãiascã pentru sine, ci pentru
Domnul, ºi altfel sã nu se apropie sã fie cu Domnul, cã nu se
poate aºa. Ridicaþi pe toþi cei ce se nasc din cuvântul acestei
lucrãri, ridicaþi-i deasupra trupurilor lor. Mintea ºi inima
omului sã nu fie trup, ci sã fie duh; duh ceresc, nu duh
omenesc. Fericit este trupul a cãrui minte ºi a cãrui inimã nu
face din el locaº al demonilor, locaº al pãcatelor, cãci pãcatul
este demon, iar trupul omului cade pradã pãcatelor minþii ºi
ale inimii omului. 
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Fiilor înviaþi, taina fiinþei Mele în om este hrana cu
care Eu, Domnul, vã hrãnesc pe voi de atâta vreme; este hra-
na învierii, hranã prin care omul înviazã ºi creºte în înviere
pânã la venirea Mea. Vã binecuvintez pe voi cu înviere, pen-
tru ca sã lucraþi înviere peste toþi câþi vor fi ai Mei prin voi
prin lucrarea învierii pe care Eu am coborât-o la voi ca sã
adun pe cei ce se aleg pentru înviere, pentru zilele învierii,
pentru ziua venirii Mele. Amin. Cel ce nu ascultã cuvintele
Mele ca sã le împlineascã, acela Mã lasã sã vorbesc singur.
Singur vorbesc, singur ascult, singur rãmân dacã omul nu
grãieºte cu Mine când grãiesc Eu cu el despre taina învierii
lui. Cuvântul învierii sã vã încununeze grãirea ºi lucrarea,
cãci lucrarea Mea cu voi este cuvânt. Fiþi lucrarea Mea, fiþi
cuvânt ºi grãiþi cuvântând. Hristos Cuvântul este Cel ce vã
porunceºte vouã: cuvântaþi cuvântul Duhului Sfânt, cuvântul
care înviazã! Umpleþi cerul ºi pãmântul de cuvântul vostru
care dã viaþã lui Dumnezeu în omul cel credincios! Iar celor
ce nu cred, nu voi, ci Eu le spun: credinþa nu este a tuturor, iar
cei ce nu cred acestui cuvânt, acelora nu le este dat sã creadã.
Amin, amin, amin. 

30 martie/12 aprilie 1999

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Cel ce vine dupã Domnul, sã-ºi dea jos poverile. Maica Domnului
cheamã oamenii spre muntele tãmãduirii ca sã-i vindece de deºer-
tãciune, ori prin pocãinþã, ori prin suferinþã. Tãmãduirea minþii, a

inimii ºi a trupului. 

EE u sunt Fiul lui Dumnezeu Savaot. Eu sunt Cel ce
este, Cel ce era ºi Cel ce vine. Þin totul în mâna

Mea ºi Mã numesc Atotþiitorul. Amin. 
Vin în grãdina cuvântului Meu din România ºi aduc

urarea învierii Mele: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos
a înviat!

Deschideþi, voi, cei din grãdinã, cã vã spun cine sunt
când vin. «Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã ºi Cel ce sunt
viu. Am fost mort, ºi iatã, sunt viu în vecii vecilor ºi am cheile
morþii ºi ale iadului. Dacã Eu voi deschide, nimeni nu va
închide, ºi dacã Eu voi închide, nimeni nu va deschide», pre-
cum scrie despre Mine în prooroci. Dacã Eu nu veneam ca sã
mor pe pãmânt, nu puteam lua cheile morþii ºi ale iadului. Dar
cine a fãcut moartea ºi cine a fãcut iadul? Le-a fãcut omul;
omul care a ieºit de sub stãpânirea lui Dumnezeu, cãci omul
n-a înþeles ce este libertatea. Nici azi nu înþelege omul deºer-
tãciunea lucrurilor ca sã se scârbeascã de ea ºi sã vinã la Mine
ºi sã vinã liber, fãrã poveri, cãci deºertãciunea lucrurilor l-a
umplut pe om de poveri ca sã nu mai vinã omul la Mine ºi sã
nu mai petreacã cu Mine între cer ºi pãmânt. Dar Eu stau pe
muntele Sionului ºi grãiesc peste om, cã vreau sã tãmãduiesc
mintea omului ºi vreau sã-l golesc pe om de poveri ºi vreau
sã-l aºez pe calea vieþii, cãci am cheile morþii ºi ale iadului.
Eu, prin învierea Mea, am biruit moartea, ºi am cheile morþii.
Am stat trei zile în locuinþa morþilor ºi am biruit-o, cãci pe
mulþi din iad i-am ridicat odatã cu Mine, cã Mã aºteptau sã-i
ridic, ºi am luat cheile iadului. Închid ºi deschid, deschid ºi
închid dupã voia Mea. 

Iatã, vin cu înviere în grãdinã, grãdina Domnului, mun-
tele Sionului pe care Eu stau ºi cuvintez venirea Mea. Stau pe
munte sfânt, ºi am strãjeri aºezaþi de Mine în calea Mea. «Cei
ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu se va
clãtina în veac cel ce locuieºte în Ierusalim», aºa este scris în
Scripturi. «Nu va lãsa Domnul toiagul pãcãtoºilor peste

soarta celor drepþi, cãci Eu am munþi împrejurul poporului
Meu, fiindcã în muntele Meu cel sfânt sunt cei ce umblã îna-
intea Mea fãrã prihanã, fãcând faptele dreptãþii ºi grãind
adevãrul; sunt cei ce nu dau cu camãtã ºi nu iau daruri pen-
tru vinã, iar cel ce nu le face pe acestea, nu se va clãtina în
veac», precum este scris în Scripturi. Amin. 

Fericiþi sunt cei ce înþeleg, cei cãrora le este dat de la
Mine sã înþeleagã taina cuvântului Meu cel sfânt, muntele în-
vãþãturii, muntele Sionului pe care Eu stau ºi cuvintez. 

O, voi, cei ce înþelegeþi calea vieþii, nu urcaþi spre acest
munte, cu poveri, cu greutãþi în spate. Veniþi liberi, fãrã po-
veri, nu urcaþi cu desagi în spate, cã drumul e cu urcuº, ºi
omul n-a înþeles ce este libertatea ºi a ieºit de sub stãpânirea
lui Dumnezeu, ºi este cãzut rob deºertãciunii lucrurilor care
l-au umplut pe om de poveri. Dar Eu stau pe muntele Sionu-
lui, muntele Meu cel sfânt, ºi grãiesc peste tot omul, cã vreau
sã-l tãmãduiesc de deºertãciunea lucrurilor ºi sã-l aºez pe ca-
lea vieþii, cale fãrã poveri. Vreau sã-i dau omului ziua liber-
tãþii, ziua învierii, ziua Domnului. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Fiule Emanuel, Fiule al Tatãlui ºi al meu,
Tu Te-ai nãscut din Tatãl Savaot mai înain-

te de veci, ºi din mine, acum douã mii de ani, Om între oa-
meni. Sunt mama Fecioarã, mama Ta, Fiule. Sunt venitã cu
Tine la praznic în grãdinã, praznic de tãmãduire a minþii
omului, Fiule înviat dintre morþi. 

– OOOO,mamã Fecioarã, tãmãduitoarea celor ce te
iubesc ºi te cheamã în ajutorul lor pentru

calea lor cu Mine! Binecuvântatã sã fie intrarea ta în cartea
Mea din zilele acestea, Cartea Adevãrului. Ia din Mine, cãci
sunt Stãpânul tãu, mamã, pentru cã tu ai purtat în pântece pe
Cel ce este, pe Cel ce era, pe Cel ce vine, mamã. Omul a ieºit
de sub stãpânirea Mea, dar tu ai primit pe Stãpânul tãu în
pântecele tãu ºi M-ai dat oamenilor de Stãpân venit din cer,
ca sã înþeleagã omul cã Eu sunt calea lui ºi libertatea lui ºi
ziua lui de biruinþã ºi de bucurie, ziua cea fãrã de sfârºit,
mamã. Aducem fiilor din grãdinã vinerea cea luminatã, ziua
de sãrbãtoare pentru tine, mamã, ceea ce eºti tãmãduirea celor
ce cred în Mine, izvor de tãmãduiri celor umiliþi. Amin. 

– AAAA ducem, Fiule, tãmãduiri poporului Tãu,
ziua tãmãduirilor, Fiule. Sã ia poporul Tãu

tãmãduiri cereºti, cã la fiii cei din grãdinã avem izvor de tã-
mãduiri. O, Fiule, ai stat trei zile în locuinþa morþilor ºi i-ai tã-
mãduit de aºteptare pe cei din iad, pe cei cãzuþi din cer, care
Te aºteptau de cinci mii de ani, Fiule. I-ai tãmãduit de iad ºi
ai luat cheile iadului ºi ai luat cheile morþii ºi i-ai dat omului
cheile libertãþii, dar omul n-a înþeles ce este libertatea. Plâng
în cer ºi pe pãmânt, plâng cu sfinþii, cã omul nu-ºi cautã scã-
parea ºi e plin omul de poveri, Fiule înviat. Vin cãtre oameni,
vin cu Tine, ºi din Tine le spun oamenilor sã ia învierea Ta în
ei, sã ia libertatea întru Tine, sã vinã liberi la Tine, cã poverile
îl opresc pe omul care dã sã vinã spre Tine, dar eu sunt izvor
de tãmãduiri pentru toþi cei care aflã calea Ta, calea spre mun-
tele Tãu cel sfânt, muntele Sionului, grãdiniþa cuvântului Tãu
cel plin de înviere peste pãmânt. 

Voi, oamenilor, veniþi la izvorul cel tãmãduitor! Fiul
meu este aici cu toþi sfinþii. Veniþi ºi vã vindecaþi de nepãsare
ºi de necredinþã! Credinþa în Fiul meu a vindecat împãraþi ºi
argaþi, bogaþi ºi sãraci, robi ºi slobozi, cãci cine crede în mine,
crede ºi în Fiul meu. Veniþi la izvor! Tãmãduiþi-vã mintea ºi
inima, ºi apoi trupul, de poveri, ºi mergeþi liberi pe calea
muntelui cel sfânt pe care stã Fiul meu cuvântând peste pã-
mânt cuvântul mântuirii, cuvântul libertãþii, cuvântul învierii.
Deºertãciunea lucrurilor e povarã grea, povarã fãrã de sfârºit.
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Ieºiþi de sub povarã ºi intraþi sub stãpânire, cãci Fiul meu este
Stãpânul, este Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine; vine ca
un Stãpân, ºi totul e fãrã putere înaintea Lui, fiindcã El este
Stãpânul. Veniþi ºi luaþi vindecare de nepãsare, veniþi spre
muntele Sionului, dar nu urcaþi pe el cu poveri. Veniþi liberi,
veniþi ca oameni liberi ºi luaþi vindecare, aur ºi argint din cer,
cãci cei din grãdinã nu dau argintul lor cu camãtã ºi nu iau da-
ruri împotriva celor nevinovaþi. Veniþi ºi credeþi în Tatãl, în
Fiul ºi în Duhul Sfânt, cã scris este: «Cei ce se încred în Dom-
nul, sunt ca muntele Sionului, care nu se va clãtina în veac».
Amin. 

Dã-le, Fiule, la oameni, dã-le credinþã, dã-le umilinþã,
dã-le duh de pocãinþã, iar dacã nu vor sã ia în dar ºi sã vinã la
izvor, dã-le, Fiule, suferinþã. Amin. Mulþi au venit la Tine prin
suferinþã, cã altfel omul nu vine. Dã-le, Fiule, usturime, ca sã
caute vindecare, cã mulþi au cãutat la izvorul tãmãduirilor în
vreme de dureri. Sunt mamã plinã de milã. Cheamã-i pe oa-
meni la izvorul milei, cã pânã nu vor avea dureri, nu vor cãu-
ta milã, nu vor cãuta oamenii vindecare. 

Sunt venitã cu Tine, Fiule, la praznic în grãdinã, la ziua
milei, praznic de tãmãduire a minþii ºi a inimii ºi a trupului
omului, Fiule Stãpân. Aducem tãmãduiri în zi luminatã, vine-
rea luminatã, izvor de tãmãduiri pentru cei umiliþi. Binecu-
vinteazã mila mea înaintea Ta, Fiule înviat. Amin. 

– EEEE u sunt Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine,
mamã. Binecuvintez cu zi de tãmãduiri pe

fiii cei din grãdinã, ca sã aibã cei ce nu dau cu camãtã ºi sã
fie ei muntele Meu cel sfânt, muntele Sionului, izvorul tãmã-
duirilor peste pãmânt, mamã. 

Staþi treji, fiilor, ºi izvorâþi tãmãduiri din grãdina Mea
cea cu voi. Luaþi ºi daþi cuvântul cel tãmãduitor. Vreau sã-i
dau omului ziua libertãþii întru Mine mai înainte de a veni
ziua Mea cea mare ºi înfricoºatã. Vreau sã-l fac pe tot omul,
împãrat sau argat, bogat sau sãrac, rob sau slobod, sã vinã
spre muntele învãþãturii vieþii veºnice, muntele Sionului,
muntele Meu cel sfânt de la voi. Vreau sã-l fac pe om sã-l
doarã lipsa Mea de lângã el ºi sã se umileascã pentru ca sã-l
tãmãduiesc de deºertãciune. Fiþi lucrãtorii Mei peste pãmânt,
cã vã am poartã a cuvântului Meu între Dumnezeu ºi om, în-
tre cer ºi pãmânt. Fiþi îngeraºii cei cu trâmbiþa în mâini, din
care Eu sun peste pãmânt venirea Mea, venirea Stãpânului.
Daþi din mânã în mânã vestea venirii Stãpânului, cãci Eu sunt
Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine. Amin. 

Eu de aici de la voi Mã vestesc cã vin. Aici cu voi
Mi-am fãcut iatac, ºi ies cuvânt peste pãmânt ºi Mã împlinesc
cu cele ce grãiesc de la voi. Luaþi ºi daþi fãrã camãtã argint ºi
aur lãmurit în foc, cã scris este în Scripturi: «Cei ce se încred
în Domnul, sunt ca muntele Sionului, ºi nu se va clãtina în
veac cel ce locuieºte în Ierusalim». Ierusalimul Meu cu voi,
este izvor de tãmãduiri pentru toþi cei umiliþi care cautã
mântuire ºi înviere prin Mine, Domnul învierii, Domnul, Cel
ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine. Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 1999

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma

Cel fãrã de credinþã este fãrã de minte ºi ispiteºte tainele lui
Dumnezeu. Omul fãrã Dumnezeu îºi strânge deºertãciune ºi vânt. 

Domnul cheamã omul sã vinã la masa cuvântului Sãu. 

BB at din nou la porþile dintre cer ºi pãmânt. Sunt
Domnul! L-am pus pe om strãjer înaintea Mea,

ºi dacã Eu deschid, cine va închide? 

Erau cu uºile încuiate ucenicii Mei dupã învierea Mea,
care fãcuse zarvã mare peste mai-marii lui Israel, iar Eu,
Domnul Cel înviat, Mi-am deschis ºi am stat în mijlocul lor.
Am intrat prin uºile încuiate, cãci dacã Eu deschid, cine va
putea închide? Cel ce este uºã, nu mai are nevoie de uºã când
intrã. Cel ce este Atotºtiutorul, ºtie totul în cer ºi pe pãmânt. 

Ucenicii Mei erau împreunã la opt zile dupã învierea
Mea ºi de data aceasta venise ºi Toma apostolul cu ei, ºi ei
i-au zis lui: «Am vãzut pe Domnul». El însã a zis cã pânã nu
va vedea semnul cuielor din mâinile Mele ºi dacã nu va pune
mâna lui în coasta Mea, nu va crede. Eu numaidecât dacã am
auzit între ei acest cuvânt al lui Toma, M-am ºi apropiat ca sã
Mã arãt lor din nou. Fiind uºile încuiate, Eu am apãrut în mij-
locul lor ºi am zis: «Pace vouã!». Apoi le-am zis despre ne-
credinþa lui Toma, ºi i-am luat lui degetul ºi i l-am pus în mâi-
nile Mele, ºi i-am luat mâna ºi i-am pus-o în coasta Mea cea
împunsã de suliþã ºi i-am zis: «Fii credincios, nu necredin-
cios!». Ei când au vãzut cã Eu ºtiu despre necredinþa lui
Toma, s-au întãrit întru adeverirea învierii Mele, iar Ioan,
apostolul Meu cel iubit, a scris apoi acestea ca sã creadã omul
cã Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ºi crezând sã aibã
viaþã în numele Meu. Amin. 

Am intrat din nou pe porþi în grãdinã. O, fiilor din grã-
dinã, Eu aºa intru, ºi Mã anunþ cã am intrat, aºa cum am lu-
crat ºi atunci cu ucenicii Mei cei încuiaþi înãuntru, iar Eu Mã
aduceam înaintea lor, cãci Eu eram uºa de intrare. Cel înviat
nu Se foloseºte de cele fãcute de om ca sã intre. Cel înviat n-a
avut nevoie de om ca sã-I deschidã mormântul dupã ce a în-
viat. Eu Însumi lucrez cu cuvântul, ºi cuvântul Îmi deschide. 

Eu trec cuvânt ºi trup prin porþi încuiate, fiilor, iar
porþile nu se deschid decât Mie. O, e mare minune pe pãmânt
cu voi, e mare lucrare cã am putut sã-Mi fac drum între cer ºi
pãmânt ºi sã vin în vremea aceasta de necredinþã ºi de deºer-
tãciune! Pe pãmânt sunt numai drumuri omeneºti, numai de-
ºertãciune. Voi sunteþi minunea cea de la sfârºitul timpului
omului ºi cea de la începutul venirii Domnului pe pãmânt cu
oamenii, pe pãmânt cu voi, fiilor din grãdinã. Dacã Eu nu îm-
prejmuiam cu cuvântul Meu aceastã grãdiniþã, dacã Eu nu pe-
cetluiam cu puterea Mea aceastã oazã verde ca s-o am Eu ºi
sã vã aºez pe voi aici ºi sã vã pun strãjeri înaintea Mea când
vin, cum Îmi mai împlineam Eu Scripturile venirii Mele? 

Eu dacã vin trebuie sã Mã creadã omul cã vin ºi cã Eu
sunt. Eu pe ucenicii Mei nu i-am fãcut cu forþa sã Mã creadã
cã Eu sunt Cel înviat. Am stat dis-de-dimineaþã la þãrm, pe
când ei pescuiau, ºi le-am cerut mâncare, dar ei nu aveau.
Le-am spus apoi sã aibã, ºi le-am poruncit sã arunce mreaja
ºi sã scoatã peºte, ºi au scos, iar ei au vãzut cã Eu sunt. Le
adusesem pâine, cã nu aveau. Le dãdusem peºte, cã ei nu
prindeau. Le fãcusem jãratic ºi peºte pus pe el, ºi le-am spus
sã punã ºi din peºtele prins atunci, ºi apoi le-am zis: «Veniþi
ºi prânziþi!». Le-am dat pâine ºi peºte ºi i-am bucurat ºi i-am
încredinþat de învierea Mea. Credinþa lor în Mine ºi în învie-
rea Mea a fost minunea prin care Eu, Domnul, Cel venit din
Tatãl ºi din Fecioarã, Om, M-am dat neamului omenesc, în-
viat din rãstignire, ca sã aibã omul pe Dumnezeu. Iar voi,
fiilor nãscuþi din cer în vremea aceasta, voi, cei nãscuþi prin
cuvântul acesta care curge din Mine peste voi, voi sunteþi mi-
nunea cea de la capãtul lucrului Meu peste pãmânt. Mi-am
fãcut iatac la voi, ºi intru ca sã fiu cu voi ºi ca sã ies de la voi
spre oameni cuvânt ºi sã împlinesc peste pãmânt cuvântul
Meu cel rostit de Mine la voi, ºi ca sã creadã oamenii cã Eu
sunt Cel ce am pecetluit aceastã grãdiniþã care Mã poartã pe
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Mine în ea cuvânt peste pãmânt, grãdiniþa Mea cea dintru în-
ceput, unde Eu l-am lucrat pe omul cel întâi zidit. 

Omul nu are minte, de vreme ce nu poate pãtrunde tai-
nele Mele ºi lucrarea lor. Omul nu are credinþã, de vreme ce
ispiteºte ºi iscodeºte tainele Mele. Pe pãmânt sunt numai lu-
cruri omeneºti, numai drumuri omeneºti, iar drumul cãtre tai-
nele Mele este astupat de om, cãci omul nu are minte ºi nu
poate pãtrunde tainele Mele ºi lucrarea lor. Omul nu poate ni-
mic, nimic, cãci deºertãciunea pe care o poate omul, este ni-
mic, este vânt care trece ºi se duce. Cine este cel ce poate lua
urma vântului? Iatã, omul nu poate nimic. Spun aºa, ca sã-l
fac pe om sã creadã în Mine, sã creadã cã Eu pot totul. Am
Tatã în cele cereºti ºi prin El pot totul, tot ce voiesc Eu prin
Tatãl. Am ucenici pe pãmânt, fii nãscuþi din cer, fiii credinþei
sfinte, ºi prin ei pot totul, tot ce voiesc Eu sã fac prin ei, iar ei
pot totul prin Mine. Am fãcut din ei parã de foc peste pãmânt,
ºi pârjolesc cu ea toatã deºertãciunea omului. Mã duc ºi Mã
întorc cu ei peste tot ºi de peste tot, cãci cuvântul Meu, care
strãbate ca fulgerul de la margini la margini, este cu ei, ºi prin
ei îl trimit din cer peste pãmânt. Îl fac pe om sã vadã cã este
adevãrat cuvântul Meu cu care vin peste grãdina Mea de la ei.
Îl fac pe om sã creadã, aºa cum l-am fãcut pe Toma sã creadã
cã am înviat cu adevãrat. 

Omule, uitã-te în cuvântul Meu, care aratã pe cele ce
sunt ºi pe cele ce au sã vinã peste pãmânt. Uitã-te ºi vezi cum
se împlineºte cuvântul Meu. Te voi pune din zi în zi mai mult
faþã în faþã cu adevãrul cuvântului Meu, care curge din Mine
peste grãdina ieslei Mele, ºi din ea peste pãmânt. Cei din
grãdinã sunt sãraci de cele pãmânteºti, dar Eu sunt puterea
cea din cer ºi cea de pe pãmânt, ºi le dau ajutor sã poatã duce
cuvântul Meu de la margini la margini, cãci scris este despre
venirea Mea: «El vine ca fulgerul care strãbate de la rãsãrit
ºi se aratã la apus». Amin.

Omule, îþi voi lua degetul ºi îl voi pune în rana Mea, ºi
îþi voi lua mâna ºi o voi pune în coasta Mea, ºi vrând-nevrând
vei crede, cã altfel n-ai voit sã crezi. Tu crezi în cele ce faci
tu, dar ce faci tu este vânt, cãci tot ce faci tu va fi luat de vânt
curând, curând. Atunci vei înþelege cã n-ai avut minte ºi n-ai
pãtruns tainele Mele cele ascunse de mintea ta cea semeaþã. 

Te-am luat cu uºorul, omule înecat în grijile tale. Te-am
luat domol, ca sã-þi dau vreme de pocãinþã ºi de credinþã, dar
rãutatea omului este fireascã ºi este înãuntrul omului. Rãu-
tatea inimii omului este plinã de temeri, ca una care este vi-
novatã ºi mustratã ca de sine însãºi, ºi vãzându-ºi nenoroci-
rea cautã sã scape de pedeapsã, fiindcã scris este: «Spaima nu
este altceva decât lepãdarea oricãrui sprijin care vine de la
judecata cea dreaptã». Dar Eu am spus: «Întoarce-te la Mine,
omule!». Tu însã fugi, fiindcã «lãuntrul tãu este plin de
silnicie ºi de pãcat ºi de îngâmfare, ºi îþi zici înþelept, ºi îþi zici
Dumnezeu», precum este scris de cel trufaº. În zadar fugi; Eu
sunt mai iute ºi te ajung, ºi îþi voi lua degetul ºi mâna ºi le voi
pune în rana mâinilor Mele ºi a coastei Mele. O, de ce nu fugi
spre umilinþã ºi spre pocãinþã? De ce nu Mã iei de Stãpân?
cãci Eu sunt Stãpânul, nu tu. Pãmântul e al Meu, nu e al tãu,
fiindcã Eu l-am fãcut, nu tu. Dar Eu am spus: Întoarce-te la
Mine, întoarce-te la început! Sunt cu începutul la sfârºit, ºi cu
sfârºitul la început, ºi tu îþi faci bogãþii ºi palate, omule rãtãcit
ºi fãrã cãpãtâi ºi fãrã casã, cãci tot ce-þi faci tu este vânt, iar
cine seamãnã vânt culege furtunã, omule. Apleacã-te spre ra-
nele Mele ºi nu fi necredincios, ci credincios. Amin. 

Omule, ºtii tu de unde curge cuvântul Meu peste tine?
El curge din coasta Mea cea împunsã, el este taina coastei

Mele împunse pe când eram încã pe cruce pentru pãcatele
tale, omule. O, nu fi surd, nu fi orb, nu fi mut înaintea cuvân-
tului Meu care te cheamã la izvorul cel þâºnit din coasta Mea
cea împunsã, din trupul Meu cel dumnezeiesc din care curge
lapte ºi miere pentru hrana ta, cãci sângele Meu este cel ce
mãrturiseºte pentru Mine ºi pentru tine, omule, cãci pentru
tine am murit. Am murit ca sã mori ºi tu, ºi apoi sã înviezi
odatã cu Mine, ºi apoi sã împarþi înviere peste morþi. Nu fi
necredincios. Curând, curând lumina Mea va acoperi tot pã-
mântul. Grãdiniþa cuvântului Meu din România este lumina
cu care Eu am însemnat pãmântul pecetluindu-l cu lumina
cea de la început, cãci scris este: «La început a fost Cuvântul,
ºi Cuvântul era Dumnezeu». Tot aºa este ºi la sfârºit, cãci Eu
am spus: «Sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Sunt început ºi
sfârºit». Amin.

Lasã-te cuprins în luminã. Fã-te fiu al zilei dintâi, cãci
în ziua cea dintâi am fãcut Eu lumina, ºi în ziua cea dintâi
Mi-am fãcut învierea, omule. Eu pe cel întâi zidit l-am fãcut
în ziua a ºasea, dar pe omul cel apoi zidit l-am fãcut în ziua
întâi, cãci Eu, Cel înviat în ziua întâi, am fost începãtura fãp-
turilor Mele. Amin, amin, amin. Dar omul nu poate nimic, ni-
mic, cãci deºertãciunea pe care o poate omul, este nimic, este
vânt care trece ºi se duce, ºi cine este cel ce poate lua urma
vântului? Spun aºa ca sã-l fac pe om sã se întoarcã la Mine ºi
sã fie, cãci omul nu face nimic pentru Mine ca sã aibã ce-ºi
face. 

Omul strânge numai vânt. Vouã însã vã spun: strângeþi
numai pentru Mine, numai în cer, fiilor pecetluiþi de Mine cu
lumina învierii. Voi sunteþi cei miruiþi de mâna Mea cea rãnitã
de iudei, sunteþi miruiþii Mei peste pãmânt. V-am dat în stã-
pânire împãrãþia cerurilor. Am deschis uºã largã spre ea, dar
omul fuge de slava Mea. Voi însã mergeþi în toatã lumea, cã
am adus peste voi fãgãduinþa Pãrintelui Meu ºi v-am bine-
cuvântat cu Duh Sfânt. Propovãduiþi pocãinþa spre iertarea
pãcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Mer-
geþi! Cuvântul Meu este drumul Meu cu voi. Mergeþi, cã sun-
teþi miruiþii Mei. Datu-Mi-s-a toatã puterea în cer ºi pe pã-
mânt. Mergând, învãþaþi toate neamurile sã pãzeascã toate
câte v-am poruncit vouã. Mergeþi în toatã lumea ºi propovã-
duiþi Evanghelia venirii Mele la toatã fãptura. Eu cu voi sunt
în toate zilele, pânã la vederea venirii slavei Mele la voi. Cel
ce va crede, va fi însoþit de semnele Mele, în numele Meu, iar
cel ce nu va crede, va fi însoþit de osânda care vine pentru ne-
credincioºii din pricina cãrora vine mânia Mea peste fiii oa-
menilor. Mergeþi, voi, cei miruiþi de cuvântul Meu, care mer-
ge cu voi. Vã voi da putere sã mergeþi ºi sã vi se deschidã,
cãci Eu am intrat prin uºi încuiate. V-am dat în stãpânire îm-
pãrãþia cerurilor pe pãmânt ºi v-am luat sub stãpânirea Mea,
cãci aceasta înseamnã împãrãþia cerurilor peste om: Dumne-
zeul cerurilor, Împãrat peste om, Evanghelie vãzutã ºi împli-
nitã, venirea Mea, împãrãþia Mea pe pãmânt ca ºi în cer, cerul
pe pãmânt, luminând veºnic, ca fulgerul în noapte, de la mar-
gini la margini. Atunci, morþii cei înviaþi vor ieºi din mormin-
te ºi se vor arãta ca sã mãrturiseascã lumina cuvântului Meu
din zilele acestea, care mãrturiseºte prin el viaþa veacului ce
va sã fie. Iar voi, cei miruiþi de Mine ca sã fiþi începãtura fãp-
turilor Mele, mãrturisiþi cuvântul Meu cu care vin la voi.
Datu-Mi-s-a toatã puterea în cer ºi pe pãmânt, ºi vã dau din
ea ca sã puteþi mãrturisi, ca sã vã faceþi cale peste pãmânt, ca
sã aveþi cu ce face cale cuvântului Meu, care mãrturiseºte prin
el viaþa veacului ce va sã fie. Amin. 

Amin, amin grãiesc vouã, fiilor miruiþi de mâna Mea,
de izvorul care curge din coasta Mea, de douã mii de ani: ve-
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niþi ºi prânziþi! Pâine ºi peºte de la Mine este cuvântul Meu;
lapte ºi miere în pustiu fãrã hranã; apã din stâncã, izvor în
veci nesecat. Veniþi ºi prânziþi! Eu Însumi stau în mijlocul
vostru ca pe þãrmul mãrii. Lumea este mare fãrã margini. În
ea se îneacã toþi cei care se încearcã cu ea. Voi însã sunteþi
oaza cea de scãpare, þãrmul mãrii. Curând, curând marea nu
va mai fi, cãci este scris în Scripturi: «Am vãzut cer nou ºi pã-
mânt nou, cãci cerul cel dintâi ºi pãmântul cel dintâi au tre-
cut, iar marea nu mai este; ºi am vãzut cetatea sfântã, Noul
Ierusalim, din cer coborând cu Dumnezeu, împodobitã mi-
reasã pentru Mirele ei». «Noi le fac pe toate.» Amin. ªi iarãºi
zic: «Fãcutu-s-a!». Amin. Iar cel ce înseteazã, sã vinã sã bea,
ºi în dar sã bea din izvorul apei vieþii. Dar cu cei fricoºi ºi ne-
credincioºi ºi spurcaþi ºi ucigaºi ºi desfrânaþi ºi fermecãtori ºi
idolatri ºi în tot felul mincinoºi, este moartea cea de a doua
partea lor, foc ºi cu pucioasã arzând în iezer. Dar iatã râul ºi
apa vieþii, limpede cum e cleºtarul; pe þãrmul lui creºte pomul
vieþii. Cei ce beau au numele scris pe frunþile lor. Aceste cu-
vinte sunt credincioase ºi adevãrate, ºi Eu, Domnul, am trimis
pe îngerul Meu ca sã vesteascã cele ce vor fi, cãci vin curând,
iar înaintea Mea merge cuvântul, semnul Fiului Omului, po-
porul cuvântului lui Dumnezeu, care scoate demonii din oa-
meni, cãci scris este despre cei miruiþi ºi trimiºi cu trimitere:
«În numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi ºi cereºti vor
grãi, ºerpi vor nimici ºi moartea o vor birui, ºi pe cei nepu-
tincioºi îi vor scula ºi îi vor întãri pe picioarele lor». 

V-am pus pe voi strãjeri înaintea Mea ca sã Mã auziþi
când grãiesc peste pãmânt ºi ca sã-l fac din nou pe om, fiilor
de pe þãrmul mãrii. Omul cel întâi zidit Mã auzea când grãiam
cu el, ºi Îmi rãspundea. Acum, singur vorbesc, singur ascult,
singur rãmân, cãci omul nu Mã aude ºi nu-Mi rãspunde. Voi
însã fiþi ochi ºi urechi, cãci v-am miruit cu mirul cel izvorât
din coasta Mea, cu Sângele legãmântului cel nou pentru cei
ce împlinesc legea vieþii veºnice, viaþã fãrã de moarte înain-
tea Mea, credinþã ºi neprihãnire. 

Eu Însumi stau în mijlocul vostru, ca pe þãrmul mãrii
fãrã margini ºi fãrã fund. Ca lupul cel flãmând este lumea, ca
marea cea fãrã margini ºi fãrã fund. Voi însã sunteþi loc de
scãpare, oazã verde, hotar mãrii, Românie vie din care se va
naºte România, noua Mea þarã, þarã fãrã margini, mireasã ne-
prihãnitã ºi mamã care naºte pe fiii lui Dumnezeu, grãdina
fiilor vieþii. Amin. Eu Însumi stau în mijlocul ei ca pe þãrmul
mãrii ei, þãrm verde, munte înalt ºi sfânt, muntele Sionului,
vârful pãmântului, iar pe el, Eu Însumi, Piatra cea din vârf, ºi
zic: veniþi ºi prânziþi pâine ºi peºte din cer, lapte ºi miere în
pustiu fãrã hranã, apã din stâncã ºi izvor în veci nesecat!
Hranã ºi apã este cuvântul Meu; luaþi ºi mâncaþi, luaþi ºi beþi,
cãci noi le fac pe toate, ºi iarãºi zic: «Fãcutu-s-a!». Amin.

Veniþi ºi prânziþi la masa împãrãþiei cerurilor pe pã-
mânt! Veniþi sã vã dau împãrãþia cerurilor! Veniþi, voi, cei ce
flãmânziþi ºi cei ce însetaþi pe pãmânt! Veniþi sã vã dau împã-
rãþia Mea ºi sã vã iau sub stãpânirea Mea, cãci aceasta în-
seamnã împãrãþia cerurilor peste om: Dumnezeul cerurilor,
Împãrat peste om precum în cer, pe pãmânt ca ºi în cer, Dum-
nezeu Împãrat ºi Stãpân în tot ºi în toate, în toþi ºi peste toþi.
Amin. 

Iatã cina! Eu Însumi Mã încing ºi Mã dau, hrãnesc ºi
Mã dau hranã. Eu Însumi, cãci Eu am zis: «Fãcutu-s-a!».
Amin, amin, amin. 

5/18 aprilie 1999

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Credinþa mironosiþelor a fost iubirea care biruieºte teama. Fapta
bunã pentru omul fãrã Dumnezeu, ºi fapta bunã pentru Dumnezeu
ºi pentru cei ce Îi slujesc Lui peste pãmânt. Cel ce face mereu 

pocãinþã, nu poate face faptele credinþei dacã mereu cade. 

SS culaþi-vã întru întâmpinarea Mea, fiilor din grã-
dinã! Amin. Dis-de-dimineaþã vin cuvânt la voi

ºi Mã vestesc peste voi cu sãrbãtoare din cer. Hristos a înviat!
Sunt Domnul. Sunt Cel ce a înviat. Amin. Sunt cu zilele în-
vierii peste voi, ca sã Mã sãrbãtoresc pe Mine Însumi înviat
cu voi, precum M-am vestit femeilor mironosiþe în dimi-
neaþa învierii Mele, în ziua întâi a sãptãmânii. Ele s-au sârguit
dis-de-dimineaþã spre mormântul Meu, cu miresme. Pe când
rãsãrea soarele, ele erau lângã Mine ca sã-Mi ungã trupul, dar
au vãzut în dreapta Mea pe îngerul care le-a vestit cã M-am
sculat, dupã cum le-am zis mai înainte despre învierea Mea a
treia zi dintre morþi. Ele au crezut cã Eu, Cel Care am stat cu
ei ºi le-am vestit dumnezeirea Mea ºi rãstignirea Mea cea
pentru învierea Mea, au crezut cã sunt Dumnezeu. De aceea
au venit la mormânt, de aceea nu M-au pãrãsit nici dupã rãs-
tignire. Credinþa lor era aprinsã de iubirea cu care Mã iubeau,
cãci iubirea este amnarul care aprinde credinþa. 

Cel plin de iubire biruieºte teama cu puterea iubirii. Nu
este în cer ºi pe pãmânt o putere mai mare ca a omului iubitor
de Dumnezeu. N-a fost pe pãmânt iubire mai aprinsã ca a
uceniþelor Mele cele sfinte cu viaþa ºi cu credinþa, care M-au
urmat atunci când Eu am avut nevoie sã am ucenici ºi uceniþe
care sã Mã ajute ºi sã Mã mãrturiseascã. E mare lucru sã gã-
seºti ajutor în vreme de lipsã. Tatãl Meu a sculat dintre oa-
meni ajutor pentru Mine în toatã vremea lucrului Meu de
lângã om. Femeile mironosiþe au fost ajutorul Meu în toate
nevoile lucrului Meu peste pãmânt. Eu lucram sã aºez împã-
rãþia cerurilor pe pãmânt, iar ele Mã ajutau pe Mine ºi pe cei
ce mergeau din loc în loc cu Mine. 

Fiilor, de mare preþ este la Mine cel ce Mã ajutã în
vreme de nevoie, atunci când am Eu nevoie de ajutor. Mulþi
oameni pe pãmânt stau liniºtiþi cu sufletul dupã ce fac o faptã
bunã, o milostenie la vreun om lipsit, ºi apoi zic cã-L ajutã pe
Dumnezeu. O, fiilor, nu este om pe pãmânt ca sã înveþe învã-
þãturã adevãratã. Eu am zis cãtre apostoli, pe când cea care
Mã iubea a venit ºi a turnat pe capul Meu mir de mare preþ;
le-am zis sã nu se mânie pentru risipa de mir preþuit, cãci ei
au zis: «Mirul acesta se putea vinde scump, iar banii, daþi sã-
racilor». Eu M-am întristat ºi le-am zis: «N-o supãraþi pe
aceasta care Mã iubeºte. Iubirea ei pentru Mine este un lucru
bun, cãci pe sãraci îi aveþi pururea cu voi, dar pe Mine nu Mã
aveþi pururea. Ea a fãcut aceasta pentru credinþa din ea, pen-
tru înmormântarea Mea, iar ceea ce a fãcut ea se va vesti în
toatã lumea, oriunde va fi propovãduitã Evanghelia aceas-
ta». Eu le spusesem ucenicilor cã se apropie clipa sã fiu prins
ºi rãstignit, ºi sã înviez a treia zi, dar ei n-au priceput îndea-
juns, însã femeile care Mã ajutau pe Mine au crezut ºi M-au
urmat fãrã teamã, cãci iubirea desãvârºeºte credinþa, aprinde
credinþa în om. 

O, rãu e de omul care se scoalã sã Mã urmeze ºi apoi
se întoarce de la Mine. Aceluia i se fac faptele cele de apoi
mai rele decât cele dintâi, cãci duhul necredinþei este demon
care se întãreºte de ºapte ori mai tare în omul care-L pãrãseºte
pe Dumnezeu dupã ce gustã harul cel sfânt al credinþei ºi al
iubirii de Dumnezeu. O, fiilor din porþi, nu este pe pãmânt om
care sã înveþe învãþãturã adevãratã. Fapta bunã este de douã
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feluri: pentru om, ºi pentru Dumnezeu. Când un om ajutã pe
alt om în nevoile lui, nu înseamnã cã-L ajutã pe Dumnezeu,
aºa cum cred atâþia oameni când ajutã pe cei asemenea lor.
N-a vrut omul sã înþeleagã cuvintele cele rostite de gura Mea.
Eu am spus cã celor ce vor sta de-a dreapta Mea le voi spune:
«Veniþi, voi, binecuvântaþii Tatãlui Meu, cã Eu am fost strãin
ºi gol ºi flãmând ºi însetat ºi bolnav ºi închis, iar voi aþi avut
grijã de Mine de câte ori aþi avut de cei mai mici ai Mei».
Omul a luat acest cuvânt al Meu ºi l-a împlinit pentru orice
om, dar Eu am zis de cei ce sunt ai Mei, de cei ce Mã au pe
Mine în ei cu lucrul Meu, de cei ce împlinesc Evanghelia Mea
peste pãmânt. Omul însã n-a voit sã facã aºa cum i-am spus
Eu prin Evanghelia Mea, ºi s-a întors sã facã bine omului, nu
Mie, nu celor ce seamãnã cu Mine. 

Mare preþ are înaintea Mea cel ce Mã ajutã atunci când
am Eu nevoie în lucrul Meu peste pãmânt. Voi, fiilor care aþi
crezut venirii Mele peste pãmânt, aþi lãsat toate ale voastre ºi
aþi luat pe ale Mele ca sã le purtaþi între cer ºi pãmânt. Voi aþi
învãþat de la Mine învãþãturã adevãratã, ºi ºtiþi cã sufletul este
mai mult decât hrana, iar trupul, mai mult decât îmbrãcãmin-
tea. Cel ce înþelege taina aceasta, acela este de mare preþ îna-
intea Mea ºi de mare ajutor pentru Mine. Iatã, una este sã-l
ajute omul pe om, ºi alta este sã Mã ajute pe Mine ºi pe cei
ce seamãnã cu Mine, pe cei nãscuþi din Mine, din faptele
Mele sãvârºite din cer peste pãmânt. Eu Însumi M-am dove-
dit Învãþãtor ºi Dumnezeu peste pãmânt, prin învãþãtura Mea,
prin jertfa Mea cea pentru cei ce vor crede în Mine, ºi prin în-
vierea Mea întru slavã vãzutã. Aceasta înseamnã sã facã omul
faptele lui Dumnezeu, faptã bunã înaintea Mea; aceasta, ºi nu
altfel. Evanghelia Mea peste pãmânt este ceea ce trebuie sã
facã omul care vrea sã facã milostenie, cãci Eu am spus: «Su-
fletul este mai mult decât hrana, ºi trupul decât haina».
Amin, amin, amin. 

Am venit în grãdina Mea cu cei din cer, cu cei ce M-au
iubit, cu ucenicii ºi cu uceniþele Mele la praznic de nou Ieru-
salim, la praznic de înviere. Lucrarea Mea cea peste grãdinã,
ºi din ea peste pãmânt, este lucrarea învierii. Lucrarea de nou
Ierusalim este lucrare de înviere, este învierea omului dintre
morþi. Vestirea cuvântului venirii Mele de la margini la mar-
gini este cea mai mare faptã pe care o poate face omul cel
sfânt din zilele acestea, cãci cel ce face fapta aceasta se va nu-
mi cu cei sfinþi ºi va auzi chemarea Mea care va spune: «Ve-
niþi, voi, cei care Mi-aþi fãcut bine Mie, ºi celor ce lucreazã
asemenea Mie!». 

Iatã-Mã cu ucenicii ºi cu uceniþele în grãdina cuvân-
tului Meu din vremea cea din urmã. Când Eu M-am arãtat lor
înviat, le-am spus: «Nu vã temeþi!», ºi le-am spus: «Pace
vouã!», aºa cum le spuneam când petreceam cu ei pânã sã Mã
fi lãsat ca rod al învierii prin rãstignire. Mi-am fãcut grãdinã
de întâlnire, ca sã se întâlneascã în ea cerul cu pãmântul. Mã
dau omului cuvânt din grãdinã, ca sã se întâlneascã omul cu
Dumnezeu, ºi Dumnezeu cu omul, ºi sã-l pot mângâia pe cel
credincios ºi adevãrat, ºi sã-l pot trezi pe cel nepãsãtor ºi
fãþarnic, care stã liniºtit în duhul lui, fãcând bine omului cel
asemenea lui. 

Grãiesc din mijlocul ucenicilor Mei cei de atunci ºi cei
de acum ºi Mã dau omului izvor de învãþãturã adevãratã.
Unesc începutul cu sfârºitul aici, în grãdina cuvântului Meu.
Mã întâlnesc în grãdinã cu cei ce M-au iubit atunci, ºi cu cei
ce M-au iubit acum. Am venit sã-Mi desãvârºesc pe pãmânt
Evanghelia Mea, Evanghelia învierii, cã aceasta este lucrarea
Evangheliei. Învierea lumii este lucrarea ei, cãci omul nu

gãseºte pe pãmânt învãþãtor adevãrat. Omul îºi face bine tru-
pului lui ºi trupului celui asemenea lui, dar trupul nu foloseºte
la nimic, cãci duhul este cel ce dã viaþã, nu trupul, iar trupul
fãrã duh, este mort, este fãrã de lucrare, este trup ºi atât. De
unde este hrana pãsãrilor ºi haina crinilor? De la Domnul du-
hurilor este, cãci duhul este cel ce dã. 

Se întâlneºte cerul cu pãmântul în sãrbãtoare de iubire.
Cei ce M-au iubit atunci, au crezut, ºi apoi au fãcut fapta po-
cãinþei, ºi apoi au fãcut faptele credinþei, faptele iubirii, ºi nu
s-au mai întors iar la fapta pocãinþei, cãci ei lucrau, ºi nu mai
aveau timp de ei, ci aveau timp pentru Mine. Femeile sfinte,
mironosiþele Mele, Îmi slujeau Mie ºi ucenicilor Mei, nu mai
slujeau celor lipsiþi ºi sãraci din jurul ºi din calea lor, cãci
aceia pururea sunt în preajma oamenilor, ºi dintre oameni
erau, dar Eu veneam de la Tatãl, din cer. Faptele credinþei lor
erau slujirea lor pentru rãspândirea împãrãþiei cerurilor cu
care Eu venisem de la Tatãl pe pãmânt. Aceasta înseamnã
faptã sfântã ºi nu altfel, dar iatã ce este pe pãmânt: omul este
creºtin ºi face fapte bune unul altuia în toate nevoile trupului.
Aºa este omul. Dar ucenicul este altfel. El face faptele Stãpâ-
nului, aidoma ca ºi Stãpânul, cãci slujeºte Stãpânului, iar Stã-
pânul Se bucurã ºi Se mândreºte de ucenicii Lui, aºa cum un
pãrinte se bucurã când îºi vede copilul înzestrat ºi cu rang în-
tre oameni. Iatã, de douã feluri este fapta bunã: pentru Dum-
nezeu, sau pentru om, dar la Mine este de mare preþ cel ce Mã
ajutã pe Mine la vreme de lipsã pentru lucrul aºezãrii îm-
pãrãþiei Mele în oameni ºi cu oamenii. 

Cuvântul Meu este luat de mulþi, dar omul nu se încãl-
zeºte de la unul la altul ºi nu face faptã de pocãinþã ca sã poatã
trece apoi la faptele credinþei ºi ale iubirii de Dumnezeu.
Omul aude ºi nu împlineºte, ºi se face auzitor, ºi se rãceºte de
la o coborâre a Mea la alta. Eu însã înteþesc tot mai mult cu-
vântul Meu la voi, copii purtãtori de Dumnezeu, ºi Mã încãl-
zesc peste voi de la o coborâre la alta, ºi cobor mereu ºi Mã
înfierbânt ca focul, din strigãt în strigãt, de deasupra voastrã.
Sã ia omul ºi sã priceapã fapta bunã pentru Dumnezeu, iar
dacã va rãmâne rece ºi tot ca el, Eu îi voi cere socotealã pen-
tru orice cuvânt auzit din gura Mea. El va zice cã îºi va astupa
urechile ca sã nu Mã mai audã, ca sã nu mai ºtie ce vine de la
Mine peste om, cãci vine de la Mine râu de cuvânt peste
pãmânt, dar omul care se întoarce de la Mine ºi se duce iar în
sine, acela va fi blestemat de faptele sale, cãci scris este:
«Cele din urmã se vor face de ºapte ori mai rele decât cele
dintâi ale omului cel fãrã Dumnezeu». Eu Mã voi înteþi în
cuvânt tot mai mult peste om. Eu Mã voi încãlzi tot mai mult
în cuvânt, ºi Mã voi înfierbânta ca focul, iar dacã omul nu va
trece la fapta pocãinþei ca sã-l gãseascã venirea Mea în
faptele credinþei, Mã voi înfierbânta pânã voi fierbe, ºi voi da
pe deasupra ca la potop, ºi voi prinde pe tot omul necredin-
cios sub faptele sale cele fãrã Dumnezeu, sub focul mâniei
Mele. 

E plin pãmântul de creºtini numai cu numele. Aceºtia
Îmi vor spune curând, curând: „Doamne, n-am fost noi cu
Tine? Nu Te-am miluit? Nu Te-am urmat?“, dar Eu le voi
spune cã nu-i cunosc, fiindcã ºi-au slujit lor cu numele Meu,
nu Mie, cã altceva este sã-Mi slujeascã omul Mie. Cel ce face
mereu faptele pocãinþei, acela nu poate lucra faptele credin-
þei, cã e mereu cãzut unul ca acela ºi se scoalã când ºi când,
ca sã facã iar ºi iar fapta pocãinþei, ºi nu-Mi poate sluji unul
ca acela. Dar faptele credinþei sfinþilor sunt slujirea lor pentru
Mine, aºa cum au fost faptele mironosiþelor învierii Mele, cã
ele slujeau Mie ºi ucenicilor cuvântului Meu, iar Eu, cu ei
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mergeam ºi semãnam peste pãmânt, aºa cum ºi cu voi merg;
cu voi, cei care sunteþi azi cu Mine pentru rãspândirea vestirii
venirii Mele cu împãrãþia cerurilor pe pãmânt, fiindcã iarãºi
spun, ºi sã Mã audã tot pãmântul ce spun: împãrãþia cerurilor
va fi pe pãmânt! Amin, amin, amin. 

Iatã cum vin pe pãmânt, ºi omul stã în voile lui când
vin, ca în vremea lui Noe, dar Eu vin, ºi voi zãdãrnici toatã
ºtiinþa omului, toatã osteneala lui. Vin sã Mã slãvesc peste
România cu cuvântul, cãci pãmântul ia foc de la cuvântul
Meu din România. Ea este calea Mea din cer pe pãmânt a
doua oarã. În ea am fii prin care lucrez între cer ºi pãmânt
faptele credinþei sfinte, cãci credinþa lor este sfântã, ºi lucrez
prin ea venirea Mea. Iatã, aºa vin pe pãmânt ºi gãsesc pe tot
omul în voile lui, slujind unul altuia, ºi nu Mie, cã e plin pã-
mântul de creºtini numai cu numele, ºi nu Mã cunosc aceia ca
sã-i pot ºi Eu cunoaºte când vin sã Mi-i cunosc pe ai Mei ºi
sã-i aºez apoi moºtenitori ai cerului cel nou ºi ai pãmântului
cel nou. Mã port de la o margine la alta ºi arunc ca sãmânþa
cuvântul venirii Mele, iar voi, umpleþi-vã pumniºorii de sã-
mânþa cea de la Mine, cã foc este cuvântul Meu, ºi din foc,
foc iese. Umpleþi-vã pumniºorii de foc ºi aruncaþi-l pe pã-
mânt, fiilor împãrþitori din partea Mea. Foc ºi pucioasã este
cuvântul Meu pentru cei ce nu vor cu Dumnezeu, iar pentru
voi este miere ºi lapte, este împlinirea fãgãduinþelor Mele
peste voi, Ierusalim nou în cer ºi pe pãmânt, unirea cerului cu
pãmântul în praznic de nou Ierusalim înaintea Mea. Amin. 

Eu Mã voi încãlzi tot mai mult în cuvânt ºi Mã voi în-
fierbânta ca focul ºi voi birui peste tot pe unde voia omului
biruieºte încã voia Mea, peste tot pe unde omul este împãrat,
ºi voi spune: Omule, Eu sunt! Eu, ºi grãdina Mea de pe pã-
mânt, din care Eu suflu peste tine foc, cuvânt de foc, ca sã te
lãmuresc prin foc, cãci aurul în foc se lãmureºte. Amin. 

Iar voi, fiilor, staþi gata mereu întru întâmpinarea Mea,
cã sunteþi sãrbãtoarea Mea pe pãmânt. Am fãcut din voi praz-
nic de bucurie pentru cei din cer, care aºteaptã de ºapte mii de
ani învierea trupurilor lor. 

Veniþi ºi prânziþi, voi, cei din cer, cãci cerul este cele ce
nu se vãd, dar este. Veniþi ºi prânziþi pâine nouã ºi peºte gras,
Eu ºi ucenicii Mei pe pãmânt în vreme de mare strâmtorare.
Veniþi ºi prânziþi! Amin. Ieºiþi la lumina Evangheliei venirii
Mele cu învierea, cãci scris este: «Trâmbiþa va suna, ºi voi
veþi învia cu nestricãciune». Amin. Ieºiþi ºi vestiþi necredin-
cioºilor cine este Dumnezeu ºi unde este ºi cum este. Ieºiþi la
luminã! Amin. ªi veþi ieºi, ºi vã veþi arãta întru slava cu care
vin, cãci Eu vin cu voi, vin cu sfinþii, cã aºa este scris. Amin.

Mã încãlzesc în cuvânt peste voi, o, oamenilor de pe
pãmânt. Curând, curând vin, ºi cu sfinþii vin, ºi cu viaþa vea-
cului ce va sã fie. Vin cu cei ce au murit întru Hristos, precum
scrie în Scripturi cã vin. Iatã, vin ºi vã gãsesc în voile voastre
ºi în faptele voastre, iar pe cei ce Mã iubesc îi gãsesc în voile
Mele ºi în faptele credinþei sfinte. Mi-am fãcut grãdinã de în-
tâlnire, unde Eu Mã întâlnesc în cuvânt cu ucenicii Mei din
cer ºi de pe pãmânt, unde se întâlneºte cerul cu pãmântul, un-
de se întâlneºte omul cu Dumnezeu, ºi Dumnezeu cu omul, ºi
sã-l mângâi pe cel credincios ºi adevãrat, ºi sã-l trezesc pe cel
nepãsãtor ºi fãþarnic, care stã liniºtit în duhul lui, fãcând bine
omului cel asemenea lui. Grãiesc din mijlocul ucenicilor Mei
cei de atunci ºi cei de acum ºi Mã dau omului izvor de învã-
þãturã, pâine ºi hainã pentru suflet ºi pentru trup, sãmânþa
cuvântului Meu din cer peste pãmânt. Ard de dorul venirii
Mele; ard ºi Eu, ard ºi sfinþii Mei de dor. Ard ca focul cel mis-
tuitor, ºi aºa vin, cãci omul nu Mã aºteaptã sã vin. Eu nu vin

cum vrea omul sã vin, ºi vin cum este scris sã vin. Cine este
cel ce ºtie ce este ºi cum este venirea Mea? Cine este? Sã vinã
sã-Mi spunã dacã ºtie, cã iatã, Eu vin ºi îi spun cum vin. Cu-
rând, curând vin, ºi cu sfinþii vin, cu cei ce au murit întru
Hristos vin, cãci plata lor este venirea Mea cu ei ºi cu viaþa
veacului ce va sã fie. Amin.

Fericit este cel ce Mã ajutã în vremea venirii Mele.
Fericit este cel ce lucreazã faptele cele bune pentru împlinirea
venirii Mele, pentru Dumnezeu, ºi nu pentru om. Iar voi,
copii strãjeri în grãdinã, staþi ºi prânziþi praznic de înviere cu
cei din cer, care vin cu Mine la voi. Iubirea lor a fost rãspân-
direa Mea peste pãmânt prin ei. Iubirea voastrã tot aºa sã fie,
cã spre aceasta aþi fost chemaþi. Curând, curând Mã las des-
coperit la voi ºi cu voi, ºi voi bucura pe toþi cei ce au luat de
la voi în vreme de strâmtorare luminã din cer, lumina învierii
fãpturilor lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

Fiþi miros de mireasmã cereascã între cer ºi pãmânt, cã
v-am miruit sã fiþi fiii venirii Mele ºi sã strig din trâmbiþã ºi
sã-i ridic pe cei ce vor veni cu Mine la venirea Mea. Venirea
Mea e cu voi, iar voi sunteþi cu ea, cãci spre aceasta aþi fost
chemaþi, sã moºteniþi venirea Mea ºi viaþa veacului ce va sã
fie ºi bucuria Mea, care este cu voi, Hristos, bucuria celor
mântuiþi, bucuria învierii celor adormiþi, care vin împreunã cu
Mine. Amin, amin, amin. 

12/25 aprilie 1999

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

Duhul pocãinþei are ca platã bucuria cea adevãratã. Omul slavei
pãmânteºti fuge de calea Domnului. Cei ce nu preþuiesc vindeca-
rea, nu trebuie vindecaþi, iar cei ce nu primesc, nu trebuie sã li se
dea. Cei ce slujesc trupului lovesc pe Domnul pentru trupul lor. Bu-
curia omeneascã este fãrã de viaþã în ea, cãci taina bucuriei îºi are 

rãdãcina în cer. 

FF iilor, vin sã vã bucur. Vin sã Mã bucur cu voi ºi
sã ne bucurãm unii pe alþii, cãci Eu, cu sfinþii

Mei vin când vin la voi. Zic vouã: bucuraþi-vã, mereu bu-
curaþi-vã! Cei ce sunt cu Mine, Eu le sunt bucurie. Ea este
semnul celor ce sunt ai Mei. Amin, amin, amin. 

Dar ce este aceastã tainã a bucuriei celor ce sunt ai
Mei? Mã scol în mijlocul vostru în cuvânt. Eu vin din cer în-
tre voi, nu din inimile voastre, aºa cum gândesc cei necredin-
cioºi, care se tem de venirea Mea din cer la voi. O, fiilor, ce
este ºi cum este taina bucuriei Mele cu ai Mei? Cine sunt cei
ce au aceastã tainã, ºi cum trãieºte ea cu ai Mei? O, fiilor, Eu
dupã ce am înviat am ieºit înaintea celor ce Mã iubeau ºi le-am
zis: «Bucuraþi-vã!», ºi le-am zis: «Pace vouã!». O, fiilor, iu-
biþi bucuria Mea cu voi ºi ascultaþi de Mine, cãci Eu aºa am
zis: «Bucuraþi-vã!». Oamenii fug ca de moarte de bucuria
Mea cu ei, cã ei sunt îngâmfaþi cu mintea ºi cu cunoºtinþa lor
ºi fug de pocãinþã. Voi însã bucuraþi-vã în duhul pocãinþei,
bucurie adevãratã, fiindcã duhul umilinþei ºi al pocãinþei este
dulceaþa bucuriilor sfinte, adevãratele bucurii pentru cer. 

Sã audã toþi cei de pe pãmânt, de la margini la margini,
cã voi sunteþi trimiºii Mei înaintea oamenilor, ca sã-i îndemn
Eu pe oameni la duh de umilinþã ºi de pocãinþã. Nu de la voi,
ci de la Mine sunteþi voi înaintea oamenilor. Ei însã ºi-au fã-
cut rost de mãrire pãmânteascã ºi de slavã omeneascã ºi fug
din calea Mea, fug de cele aduse de Mine la voi, cã le este
ruºine sã se umileascã, precum pe vremea lui Ioan, cel ce ves-
tea pocãinþa cea pentru venirea Mea, le era ruºine fariseilor ºi
cãrturarilor ºi preoþilor ºi regilor sã se plece sub botezul po-
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cãinþei cel prin Ioan, trimisul Meu. El era fãclia care lumina
în întuneric, dar întunericul se împotrivea lui. El însã era tri-
misul Meu ºi scotea la luminã faptele celor ce umblau în
întuneric. 

Fiilor, voi fãrã trimiterea Mea sã nu staþi înaintea
oamenilor, cãci oamenii sunt îngâmfaþi ºi se tem ºi îºi cautã
cotloane ºi îºi cautã vizuini ca sã se ascundã de lumina Mea
din voi. Vulpile au vizuini, dar Fiul Omului nu Îºi pleacã în
vizuini capul, cãci vizuinile sunt pentru vulpi, nu pentru
Mine, nu pentru voi, fiindcã lumina se pune în sfeºnic, nu în
ascuns. Fiþi cuminþi, ºi nu vã potriviþi fiilor veacului acesta,
cãci toþi sunt împotriva Mea ºi a voastrã, dar ºi Eu sunt îm-
potriva lor ºi merg spre ei cum voiesc Eu, nu cum voiesc ei,
ºi nu voi sta în cer, aºa cum ar voi ei. Ba dimpotrivã, vin tot
mai mult spre ei, ca sã-i îndemn la umilinþã ºi la pocãinþã,
pânã ce vin vãzut de ochii lor. Eu cele ce vãd la Tatãl aceea
fac ºi Eu. Dacã Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez, cãci sunt Cel
ce împlinesc voia Tatãlui Meu, iar celor ce se ascund de
lumina cuvântului Meu le zic sã deschidã Scripturile ºi sã
vadã în ele venirea Mea de azi, glasul cuvântului Meu dupã
douã mii de ani de la învierea Mea dintre morþi. Ei se zbat sã
rãstãlmãceascã cele scrise în Scripturi, ba chiar sã le ascundã
se zbat, ca ºi cei din vremea trupului Meu când Ioan, cel tri-
mis de Tatãl, mergea înaintea Mea ºi Îmi pregãtea calea spre
oameni.

Fiilor, învãþaþi-i cu cele de la Mine, cu cele trãite de voi
pe toþi cei care se apleacã spre umilinþã ºi spre pocãinþã, iar
de cei îngâmfaþi depãrtaþi-vã, cã sunt vulpi, ºi în ascunzãtorile
lor Eu nu-Mi plec capul. Eu Mã fac sul coborât din cer, Mã
fac carte ºi aºa Mã dau, cã nu voi trebuie sã vã daþi, ci Eu Mã
dau prin voi ºi celor ce Mã vor, ºi celor ce nu Mã vor. Staþi
plecaþi numai înaintea Mea, staþi în Cartea Vieþii Mele, staþi
cu umilinþã ºi cu bucuria Mea în voi ºi între voi, cãci Eu celor
trimiºi ai Mei le-am spus: «Nu vã bucuraþi cã vi se pleacã
duhurile rele, ci bucuraþi-vã cã sunteþi scriºi în cartea Mea
ca trimiºi pentru Mine înaintea oamenilor». 

Oamenii slujesc oamenilor, nu Mie, cã iarãºi zic: una
este fapta bunã pentru Dumnezeu, ºi alta este fapta bunã pen-
tru om. Oamenii iubesc pe cei asemenea lor, ºi nu pe voi, cãci
Eu am zis: «Veþi fi urâþi, pentru numele Meu». Voi însã bucu-
raþi-vã cu bucuria celor ce sunt ai Mei ºi lucraþi peste tot
omul, dar numai aºa cum vã trimit Eu. Nu vindecaþi pe cei ce
nu iubesc vindecarea, nu daþi celor ce nu primesc. Eu dacã am
venit fãcând bine tuturor cu ce M-am ales? M-am ales cu cru-
ce ºi cu pãlmuiri de la cei pe care i-am vindecat. Am ridicat
pe slãbãnog ca sã-l vindec la apa vindecãrii, iar când Eu mer-
geam spre rãstignire, el s-a sculat pe picioarele vindecate de
Mine ºi M-a pãlmuit dându-se de partea hulitorilor Mei. Pe
când era slãbãnog cu trupul, nu putea sã loveascã pe nimeni,
ºi se ruga de oricine sã-l poarte din loc în loc cu patul lui, dar
când Eu am venit din cer în calea lui ºi i-am dat în dar vin-
decarea cea mai presus de fire a trupului sãu, atunci el a lovit
pe Dumnezeu cu braþul trupului sãu. Iatã ce face omul cu
darul întregimii trupului lui! Cine nu-L cunoaºte pe Dumne-
zeu, acela foloseºte în slujba duhului rãu întregimea trupului
ºi nu se leapãdã de cele ale trupului. 

Omul învaþã de la om, ºi culege pânã ce înnebuneºte,
adicã pânã ce-L pierde pe Dumnezeu ºi se câºtigã pe sine ºi
îºi este sieºi dumnezeu, aºa cum erau cei din vremea trupului
Meu care n-au putut sã Mã cunoascã atunci când am venit de
la Tatãl, cãci venisem fiindcã era scris sã vin, aºa cum ºi acum
am venit, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea

de azi, numai cã Eu vin la cei umiliþi, la cei ce nu slujesc
trupului, cã aceia sunt cei umiliþi. Cei ce slujesc trupului lo-
vesc pe Dumnezeu pentru trupul lor, pentru poftele lor, pentru
cugetele lor vinovate, care se ascund în ei. Dar voi nu daþi
celor ce nu primesc, ºi depãrtaþi-vã din calea celor fãrã de
lege, cãci plata lor este viaþa lor deºartã, care a adus pe pã-
mânt înfãþiºarea sfârºitului lumii, fiindcã lumea a sfârºit-o cu
Dumnezeu ºi slujeºte poftelor, ºi trãieºte viaþã moartã, cãci
viaþa cea vie sunt Eu; Eu cu viaþa Mea în om. 

Bucuria oamenilor este bucurie fãrã viaþã, fãrã veºni-
cie, fãrã curãþie, dar voi bucuraþi-vã cu bucuria Mea. Dacã
lumea vã urãºte, mai înainte de a vã urî pe voi M-a urât pe
Mine, ºi de aceea vã urãºte pe voi. Pe toþi cei care au iubit
viaþa Mea în ei lumea i-a urât. Cel ce Mã urãºte pe Mine,
acela este cel ce urãºte pe cel ce seamãnã cu Mine. Acela nu
atinge cu inima lui taina bucuriei, cãci bucuria este tainã care
îºi are rãdãcina în cer, iar bucuria de pe pãmânt este omeneas-
cã ºi îºi are rãdãcina în om. Omul însã s-a lepãdat de Dum-
nezeu prin îngâmfare ºi ºi-a pierdut vrednicia, dar Eu v-am
izbãvit pe voi din cele deºarte ºi omeneºti ºi i-am slãbit pe toþi
cei ce s-au ridicat ºi se mai ridicã încã împotriva voastrã,
fiindcã cei ce n-au crezut au pierit în necredinþã ºi sunt pãs-
traþi în lanþurile necredinþei pentru judecata zilei celei mari,
ca ºi îngerii care ºi-au pierdut vrednicia pãrãsindu-ºi slava.
Omul îngâmfat defaimã ceea ce nu cunoaºte, iar cele ce ºtie
din fire, întru acestea îºi gãseºte plãcerea, ca ºi dobitoacele,
dupã cum este scris în Scripturi despre cei cârtitori, despre cei
trufaºi care pentru folos dau cinste omului. Voi însã urâþi ºi
cãmaºa spurcatã de pe trupul lor, cãci Cel ce vã pãzeºte pe voi
de orice cãdere, sunt Eu, Domnul. Rugaþi-vã Mie sã cobor
peste tot omul cele ce sunt de folos pentru suflet, nu pentru
trup, cãci Eu v-am îmbrãcat pe voi întru puterea Mea ºi bat cu
plãgi pãmântul ºi pe cei necredincioºi de pe el, iar pe voi vã
apãr, cã sunteþi înfãºaþi în mantia Mea. ªi când veþi vedea cã
vin pe pãmânt cu urgii, nu vã temeþi, ci bucuraþi-vã cã vin,
fiindcã voi aceasta aºteptaþi: venirea Mea, ºi de aceea vin;
vin, cã are cine sã Mã aºtepte. E mare tainã sã ºtie omul sã
Mã aºtepte. 

E mare tainã taina bucuriei sfinte. Ea este cu cei ce Mã
iubesc cu duh de umilinþã. Ea este semnul celor ce sunt cu
Mine, cãci acolo unde sunt ei, sunt ºi Eu, bucurie a lor. Aceas-
ta este taina cuvântului Meu cel de peste voi, fiilor, cãci bu-
curia este semnul celor ce sunt cu Mine. Amin. Bucuria
aceasta este cuvântul Meu, cuvântul cu care i-am întâmpinat
Eu dupã învierea Mea pe cei ce Mã iubeau, cãci le-am cuvân-
tat: «Bucuraþi-vã!». ªi vouã vã spun: bucuraþi-vã sub ploaia
cuvântului Meu, care se dã vouã din cer. Staþi sub ploaia
bucuriei, cãci ea este semnul celor ce sunt ai Mei. 

Voi sunteþi albinuþele Mele, care culegeþi miere ºi lapte
din cer, din grãdinile cereºti, fiilor. Iatã, tainã vã spun vouã:
mierea nu se vinde pe bani, cãci este munca albinuþelor. Ea se
dã în dar celor ce iubesc dulceaþa ei. Bucuraþi-vã ca albinuþele
când culeg ca sã aibã ºi ca sã dea celor ce iubesc hrana agoni-
selii lor. Lucraþi cu mâinile voastre, iar pâine în dar sã nu
mâncaþi, ca sã nu zãdãrniciþi Evanghelia venirii Mele, fiilor
culegãtori. 

M-am fãcut farmacie cu medicamente cereºti la voi,
leacuri din cer pentru cei umiliþi. Bucuraþi-vã de statul Meu
cu voi, cãci Eu sunt semnul celor ce se bucurã cu Mine, iar
bucuria lor este semnul cã Eu sunt cu ei, cu cei ce au putere
sã creadã în Mine. Amin, amin, amin. 

19 aprilie/2 mai 1999
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Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Se va mistui împotrivirea omului semeþ care Îl vrea în cer pe
Domnul. Cei ce se luptã împotriva luminii vor fi ruºinaþi. 

MMMM ã întãresc în cuvânt la ieslea cuvântului Meu.
Eu sunt. Deschideþi ca sã intru cuvânt în cartea

Mea din zilele acestea. Deschideþi, voi, fiilor veghetori în
calea Mea dintre cer ºi pãmânt. Sunt Domnul. Amin. Îmi în-
teþesc cuvântul peste pãmânt, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh. Amin. Mi-e duhul foc, foc care va mistui pe
toþi cei care se scoalã cu viclenie ºi cu urã împotriva voastrã,
cãci lucrarea pe care o lucrez Eu peste voi, sunt Eu, nu voi, ºi
aceºtia nu ºtiu ce înseamnã „Eu“. Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce
l-am fãcut pe om din pãmânt ca sã am casã ºi umblet ºi gurã
ºi ochi ºi urechi în om, în omul cel ce se dã Mie cu totul, nu
în omul cel plin de sine, cãci sinele omului este diavol, iar Eu
sunt Dumnezeu, nu diavol, aºa cum grãieºte zvârcolindu-se
de mânie omul care ºi-a pierdut mintea ºi cumpãtul prin
semeþie. Fiþi cuminþi ºi nu vã clãtinaþi de pe temelia Mea, cã
v-am aºezat cu braþul Meu cel tare pe stâncã de neclintit, pe
cuvântul Meu rostit peste voi ca temelie a zidirii voastre, cãci
voi sunteþi zidirea Mea pe pãmânt. Amin. 

Omul semeþ ºi-a pierdut mintea ca Lucifer, ºi Eu îl scot
la ivealã ca pe untdelemnul care se ridicã deasupra apei. El
singur se ridicã, ºi este arãtat cu degetul de toþi cei care mai
au cuminþenie de minte ºi de inimã. Eu nu grãiesc ca omul
care ameþeºte în cuvinte. Eu grãiesc ca sã înþeleagã omul cel
umilit cu inima, iar cel semeþ în duhul lui sã se mire ºi sã
piarã prin rãutatea lui, cãci fiecare om viazã sau piere prin
faptele ºi prin cuvintele lui. Eu însã Îmi înteþesc cuvântul
Meu peste voi, fiilor din grãdinã, cã de aceea v-am fãcut înce-
pãturã a fãpturilor Mele, aºa cum este scris în Scripturi despre
cei nãscuþi de sus, la cuvântul Meu, care naºte om nou din om
vechi, om duhovnicesc din om firesc, om dupã chipul ºi ase-
mãnarea lui Dumnezeu. 

Omul care se dã stãpân peste pãmânt ºi peste om ºi-a
pierdut mintea ºi arde în focul lui însuºi ºi sare ca scânteia ca-
re se ridicã din foc, dar scânteia care sare se stinge apoi, ºi ni-
mic nu rãmâne din ea. Eu însã nu Mã voi stinge în veci, ºi Mã
fac foc care mistuie pe toþi cei care suflã peste Mine ca sã Mã
stingã. Suflarea omului se stinge, dar suflarea Mea este vie în
veacul veacului, ºi suflã, ºi se face cuvânt peste pãmânt, ºi se
face foc care ruºineazã pe împãraþi ºi pe argaþi ºi pe toþi cei
care s-au pus stãpâni peste pãmânt ºi peste om. Mi-e duhul
foc, ºi dau drumul urgiei la care Mã împinge omul care se
luptã sã-Mi opreascã cursul râului vieþii, cuvântul Meu pe
care-l vãrs Eu peste voi ca ploaia peste semãnãtura care rã-
sare dupã ce a fost de Mine semãnatã. 

Omul care se dã mai deºtept decât Mine, sã deschidã
Scripturile, aºa i-am spus; sã deschidã, ºi sã se uite bine în ele
dacã le deschide, ºi sã vadã cã Eu aºa am grãit pe pãmânt în
toatã vremea lucrului Meu cel dat Mie de Tatãl peste om. Aºa
am grãit, aºa cum grãiesc azi peste voi, copii împãrþitori de
Dumnezeu. Eu cu omul am de lucru, nu cu Mine Însumi, nu
pentru Mine Însumi, ºi nu voi sta în cer, aºa cum vrea omul
care stã semeþ pe pãmânt. Voi sta pe pãmânt cuvânt care arde
ca focul, ºi voi mistui împotrivirea celor ce Mã vor în cer, ºi
nu pe pãmânt. În cer Mã vrea omul semeþ, cã dacã sunt pe
pãmânt, îi încurc lucrul lui, dar Eu fac lucrul pe care Tatãl Mi
l-a dat sã-l fac, ºi îl fac pentru cã scrie în Scripturi sã-l fac.
Toatã Scriptura trebuie s-o împlinesc, ºi cea de pânã la cobo-
rârea Mea trup pe pãmânt, ºi cea de pânã la venirea Mea din
nou cu sfinþii ºi cu veacul cel nou ºi veºnic, pe care-l am de

la Tatãl ca sã-l dau celor ce voiesc sã fie cu Mine în veci, în
viaþa veacului ce va sã fie. Amin. 

Fiilor, în cer ºi pe pãmântul cel bun este sãrbãtoare de
sfinþi: mucenicul Gheorghe, sfântul Meu cel plin de râvnã,
care a mistuit în focul iubirii de Dumnezeu pe împãratul cel
pãmântesc ºi pe toþi potrivnicii Mei, care se luptau sã Mã
stingã din sfântul Meu. El însã se înfierbânta ºi ardea ca
focul, cãci Eu Mã fãcusem în el foc mistuitor, care a îngenun-
cheat inimile celor trufaºi care nu puteau sã facã ce fãcea mu-
cenicul Meu prin iubirea lui de Dumnezeu, iubire sfântã,
iubire cereascã pe pãmânt. 

Voi da spre ruºine groaznicã pe toþi cei care se luptã
împotriva luminii, cãci sunt fiii întunericului veacului acesta,
aºa cum au fost Anna ºi Caiafa ºi Irod ºi Pilat ºi toþi cei în-
gâmfaþi care erau una cu ei, împotriva Mea ºi a ucenicilor
Mei, care s-au ridicat prin credinþã ºi au rãmas de partea Mea.
Mi-e duhul foc, ºi aduc mânie peste fiii veacului acesta, aduc
prin cei semeþi care ºi-au pus nãdejdile lor în lucrul mâinilor
lor, fãcãturi omeneºti, care pier prin întrebuinþarea lor. 

Fiilor, de câte ori se va ridica omul cel îngâmfat împo-
triva cuvântului Meu de la voi ºi împotriva voastrã, Eu, Dom-
nul, voi da drumul pic cu pic la mânia care merge înaintea ve-
nirii Mele ca sã-Mi cureþe calea de cei necredincioºi. Fiilor,
uitaþi-vã la semnele care aduc dureri ºi la care le dau drumul
odatã cu mâna omului necredincios, care-ºi mânuieºte armele
împotriva voastrã. Mi-e duhul foc, ºi îl arunc peste pãmânt,
ca sã cert cu el pe cei îngâmfaþi care nu se pleacã cu umilinþã
înaintea strigãtului Meu, care cheamã pe tot omul la pocãinþã
ºi la umilinþã. Nu vã temeþi. Eu sunt cu voi, iar Lucifer va fi
pãstrat pentru focul mâniei Mele, ca ºi cel de la început, care
s-a ridicat cu semeþie peste Mine, iar Eu îl pãstrez în lanþuri
pentru ziua mâniei Mele. Lanþuri de foc pregãtesc pentru cei
ce nu se umilesc ca sã Mã ºtie de Dumnezeu, cãci sunt cu-
vânt, ºi acesta este numele Meu: Cuvântul. Amin, amin,
amin. Staþi cuminþi, ºi lãsaþi câinii sã latre. Câinele din lanþ la-
trã, cã Eu, Domnul, am legat câinii ca sã vã apãr, fiilor, ºi sã
staþi înaintea Mea ca sã-Mi lucrez venirea ºi cuvântul venirii
Mele. Puþin, puþin, ºi veþi fi cãutaþi ca aurul cel mai de preþ,
dar nu veþi fi gãsiþi de cei ce au iubit aurul, ºi veþi fi gãsiþi de
cei ce au crezut aºteptând venirea Mea. Puþin, puþin, ºi mulþi
Mã vor gãsi cu voi ºi se vor pleca înaintea cuvântului Meu,
care s-a fãcut sul ºi carte la voi, fiindcã Eu am cuvântat, iar
voi aþi dat fiinþã cãrþii, ºi s-a fãcut cerul sul de carte, precum
este scris în Scripturi. Bucuraþi-vã cã vedeþi acestea toate în-
tâmplându-se. Bucuraþi-vã voi, cãci cei ce nu sunt adevãraþi
cu inima ºi cu fapta, se tem ºi se ascund de voi ºi fug de voi
ca de satana, de parcã ei sunt ai Mei, ºi voi ai lui satana. Dar
cu ce fapte sã Mã capete ei ca sã Mã aibã cu ei? Ei fug de voi
de teama luminii, fiilor, cãci lumina le învedereazã pe toate,
ºi ei sunt murdari de tot ºi peste tot: ºi pe faþã, ºi pe inimã, ºi
pe hainã, ºi pe mâini, ºi pe duh, ºi Îmi murdãresc pãmântul ºi
cerul ºi Mã ruºinez cu ei înaintea îngerilor ºi a sfinþilor ºi
înaintea Tatãlui Meu, cã Tatãl ºtie cã Eu am murit pentru viaþa
omului credincios ºi umilit, dar omul nu M-a iubit, cã s-a
iubit pe sine, ºi Eu sunt cu mâinile goale la Tatãl. Dar vã am
pe voi începãturã a fãpturilor Mele, ºi veþi fi cãutaþi ºi veþi
naºte ºi veþi umple cerul ºi pãmântul, ºi veþi fi împãrãþia ce-
rurilor pe pãmânt. Puþin, puþin, ºi se va arãta cerul pe pãmânt
ºi va vedea satana cã sunt cu voi ºi cã am fost cu voi ºi cã voi
aþi fost cu Mine ºi nu v-a cunoscut nici pe voi, ºi nici pe Mine
cu voi. Fiþi cuminþi, ºi lãsaþi câinii sã latre, cã ei vestesc
vrând-nevrând venirea Mea ºi locul Meu de la voi, vestesc sã
se audã. 
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Ridicaþi-vã înaintea Mea rugându-vã în Duhul Adevã-
rului, închinare adevãratã, ca sã împlinesc cuvintele voastre
prin care voi pomeniþi înaintea Mea fãgãduinþele pe care Eu
le-am fãcut în Scripturi ºi în prooroci pentru zilele acestea. 

Fiilor, toate sfârºitu-s-au. Eu sunt cu voi început nou.
Fiþi precauþi, ºi fiþi vii ºi treji. Fiþi pe plãcerea Mea. Fiþi ochi
ºi urechi, cã Mi-e duhul foc, ºi prin voi îl vãrs peste pãmânt
cuvânt, ºi împlinesc tot cuvântul Meu, cã sunt venit cuvânt
pentru vremea împlinirilor cu care vin. Vin, ºi nu voi sta în
cer, ºi nu voi tãcea, pentru cã vin. Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 1999

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Omul care Îl aflã pe Domnul nu mai cautã altceva. E vremea jude-
cãþii, cã omul vrea sã vadã minuni, fiind tare la cerbice pentru voia
Domnului. Cel ce pãcãtuieºte împotriva umilinþei, pierde viaþa
Domnului în el. Iubirea omului se stinge, ºi el iarãºi înseteazã. Cel
ce bea ºi înseteazã iar, acela nu iubeºte adevãrul, cãci focul care 

arde în om, este voia lui. 

FFFF iilor, vin sã vã adãp cu apã vie. Vin sã vã dau
vouã, ºi de la voi sã ia în dar apa cea vie toþi cei

care sunt însetaþi, ca sã nu mai înseteze în veac. Amin. Vin la
voi sã vã dau darul iubirii, cã pe pãmânt nu este iubire. Iubi-
rea de pe pãmânt se stinge ºi nu mai arde ºi se face pãmânt,
dar iubirea Mea este pânã peste toþi vecii. 

O, fiilor, de ce se stinge iubirea de pe pãmânt? Omul
înseteazã dupã iubire, dupã mângâiere, dupã bucurie, dar
când aflã iubirea, el se învaþã cu ea, ºi ea se stinge ºi nu mai
arde, ºi omul cautã iar, ºi omul înseteazã iar. 

Am stat de vorbã cu femeia samarineancã ºi i-am zis
aºa: «Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel
ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu va mai înseta în
veac, cã ea se va face în el izvor de apã izvorâtoare de viaþã
veºnicã». O, fiilor, omul care se gãseºte cu Dumnezeu, acela
nu mai cautã altceva ºi nu mai înseteazã dupã altceva, ºi se
face viaþã veºnicã un astfel de om, iar viaþa veºnicã sunt Eu
în om; Eu, Cel veºnic, Domnul, Care nu Se stinge, ºi este. I-am
zis samarinencei: «Dã-Mi sã beau!». Ea avea cu ce sã scoatã
apã din fântânã ºi de aceea i-am spus «Dã-Mi sã beau!», ºi
apoi sã-i plãtesc pentru apa pe care Mi-o întinde sã o beau
pentru osteneala drumului Meu printre oameni. Voiam sã-i
plãtesc cu apa cea vie ºi sã-i insuflu în cuget cã Eu sunt Dum-
nezeu, iar ea a zis: «Nu cumva eºti Tu mai mare decât Iacov,
pãrintele nostru, care ne-a dat aceastã fântânã dupã ce a
bãut din ea el ºi feciorii lui ºi turmele lui?». Eu voiam sã o
fac sã înseteze de iubire ºi sã caute spre ea, ºi i-am zis: «Ori-
cine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar tu ridicã-te
ca sã cunoºti darul lui Dumnezeu ºi pe Cel ce þi-a spus
„Dã-Mi sã beau“, ºi El sã-þi dea apã vie». Ea s-a umplut de
iubire ºi a zis: «Dã-mi, Doamne, aceastã apã, ca sã nu mai
însetez, ca sã nu mai caut». 

O, fiilor, omul care se gãseºte cu Dumnezeu, acela nu
mai cautã altceva, dar iatã, omul nu Mã cautã ºi nu Mã gã-
seºte. Omul vrea minuni, vrea semne, dar acum e vremea ju-
decãþii, nu mai e din nou ca la prima Mea venire când îl fã-
ceam pe om sã Mã cunoascã prin semne ºi prin minuni. Sem-
nele ºi minunile sunt pentru cei tari la cerbice, care stau îm-
potriva Mea, nu sunt pentru cei care au iubirea dupã care nu
mai înseteazã. Nu mai sunt de folos semnele ºi minunile, cã
omul s-a pus mai mare decât Mine pe pãmânt. Numai cã iu-
birea omului se stinge, ºi omul înseteazã mereu ºi bea mereu,
cãci cele pãmânteºti secãtuiesc inima ºi mintea ºi sufletul ºi

trupul omului, dar la voi vin Eu ºi Mã fac dar în voi, ca sã
aveþi voi darul iubirii ºi sã nu mai însetaþi dupã iubirea cea de
pe pãmânt. Eu Mã dau vouã apã vie ºi Mã fac în voi izvor de
apã izvorâtoare de viaþã veºnicã ºi vã liniºtesc setea. 

Iatã, omul cautã mereu, cautã ºi pe pãmânt, cautã ºi în
cer, ºi dupã ce zice cã gãseºte, înseteazã iar, cãci cine bea aºa,
aºa pãþeºte. Nu ºtiu cum sã-l mai îmbiu pe om sã nu mai caute
pe cele ce trec, ºi sã le caute pe cele care rãmân. Aºa am fãcut
cu poporul Israel. Mereu l-am îmbiat, mereu l-am aºteptat,
mereu am stat cuvânt lângã el, dar el cãuta mereu, ºi de Mine
se depãrta mereu, cã voia sã fie stãpân peste tot pãmântul, iar
setea aceasta l-a scos din inima Mea ºi l-a dus la iubirea cea
de pe pãmânt, la mãrirea pe care o cãuta el, cã n-a mai ascul-
tat nici de Moise, nici de prooroci, ºi s-a fãcut vrãjmaºul Meu
de la început ºi pânã azi. 

Cel ce pãcãtuieºte împotriva umilinþei, aceluia nu-i mai
trebuie alt pãcat ca sã piardã viaþa cea vie, care nu este altceva
decât voia lui Dumnezeu în om. Umilinþa îl ajutã pe om sã nu
se vrea mare, ºi sã se vrea viu, fiindcã cel mare înseteazã me-
reu ºi pleacã dupã apã ca sã-ºi astâmpere arsura inimii. Tot
omul a pãrãsit umilinþa ºi tot omul L-a pãrãsit pe Dumnezeu
cãutând cu cele de pe pãmânt, dar iubirea pãmânteascã ºi tru-
peascã se stinge mereu, ºi omul cautã iar, ºi omul înseteazã
iar. Îºi face omul rost de foc în inimã ºi cautã mereu dupã apã
ca sã-l stingã, dar Eu am zis: «Oricine bea din apa aceasta va
înseta din nou ºi va umbla mereu dupã apã». 

Fiilor, de ce, tatã, se stinge iubirea de pe pãmânt? De
ce înseteazã omul mereu dupã iubire, dupã pace, dupã bucu-
rie, dupã mângâiere? De ce cautã omul mereu ºi nu-ºi mai
sfârºeºte cãutarea? De ce, fiilor, se stinge omul? Omul a fost
fãcut din iubirea Mea, dar a fost luat din pãmânt. L-am luat
din pãmânt, dar am suflat peste el duh ºi iubire din Mine, ca
sã fie ca Mine. De ce nu este ca Mine? O, cât rãu face omului
pãcatul cel împotriva umilinþei, cãci cel ce nu adunã cu Mine,
acela risipeºte adunând. Fiilor, fugiþi de greºalele cele îm-
potriva umilinþei, cã e plin pãmântul de om fãrã Dumnezeu
peste el. Dumnezeul omului este mândria omului, viermele
cel neadormit, care roade din om pânã ce-l sfârºeºte pe om.
Voi însã hrãniþi-vã inima cu milã ºi cu iubire pentru Mine, cã
Eu sunt Dumnezeu adevãrat peste cei ce iubesc adevãrul. V-am
numit poporul Meu, ºi vreau sã nasc prin cuvântul Meu de la
voi oameni adevãraþi, ºi sã ia aceºtia în ei chipul Meu ºi ase-
mãnarea Mea, cã numai aºa Mã poate avea omul de Dumne-
zeu, numai omul cel adevãrat, fiilor. Omul care bea ºi însetea-
zã din nou, acela nu iubeºte adevãrul, cãci Eu sunt Adevãrul,
ºi puþini sunt cei ce Mã iubesc. Voi însã aºezaþi-Mã hranã ºi
apã pe masa voastrã, cã v-am ales dintre oameni ca sã fiþi ai
Mei ºi sã rãscumpãr prin voi neamul omenesc, omul al cãrui
trup Eu l-am fãcut, ºi dupã ce l-am fãcut, am fãcut din el casã
a Mea ºi a Duhului Meu, suflând cu Mine peste el, aºa cum
suflu azi peste voi, ca sã vã fac ºi ca sã fiþi casã a Mea ºi po-
tecã a Mea ºi împãrãþie a Mea între cer ºi pãmânt. 

L-am pus pe om între cer ºi pãmânt. Omul însã s-a
coborât în adânc ºi s-a fãcut iad în care arde sufletul din el,
cãci foc ºi pucioasã este toatã voia omului care arde în mãdu-
larele lui. Voi însã staþi deasupra trupurilor voastre, staþi între
cer ºi pãmânt mãrturie a cuvântului Meu care suflã peste voi,
ca sã se audã suflarea Mea cu care l-am fãcut pe om cu suflet
viu dupã ce l-am luat din pãmânt ºi i-am dat chip ca ºi al Meu.
Îi voi cere la tot omul socotealã pentru sufletul din el, pentru
darul pe care l-am suflat Eu peste omul cel întâi zidit, pentru
sângele care este pus de Mine în om ca sã fie omul viu. Am
fãcut din lut trup ca ºi al Meu, ºi când am suflat peste el suflet
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din sufletul Meu, s-au fãcut carne ºi vene în trupul cel din lut
fãcut, iar în vene, sânge. Îi voi cere omului socotealã pentru
sufletul din el, cãci sufletul s-a fãcut la cuvântul Meu în
trupul cel din pãmânt luat. Plânge raiul dupã darul pe care
l-am pus Eu în el, dupã omul pe care l-am fãcut ca sã aibã
raiul Meu cu el. Omul însã a pãcãtuit împotriva umilinþei, ºi
s-a coborât în adânc ºi s-a fãcut iad în care arde sufletul din
el, cãci foc ºi pucioasã arde în mãdularele omului. 

O, fiilor, de ce arde omul pe pãmânt? De ce înseteazã
omul? De ce cautã omul mereu ºi nu-ºi mai sfârºeºte cãuta-
rea? Vin la voi sã vã dau apa cea vie, ºi de la voi sã ia în dar
toþi cei care sunt însetaþi, ca sã nu mai înseteze în veac, ca sã
nu mai caute. Vreau sã se gãseascã la voi apa vie, izvor de apã
izvorâtoare de viaþã veºnicã, ºi de aceea izvorãsc mereu cu-
vânt din Mine peste voi. Nu vã miraþi de ce vin la voi mereu
cuvânt. Izvorul aºa este, curge mereu ºi nu se opreºte. Mai
mult trebuie sã curg Eu. Amin, amin, amin. 

Am stat de vorbã cu femeia samarineancã la înjumãtã-
þirea praznicului iudeilor. Aºa stau ºi azi de vorbã cu tot omul
care înseteazã ºi care cautã apã, ca sã-l insuflu pe om ºi sã ia
de la Mine simþire cereascã, darul iubirii, ºi sã zicã omul: «Nu
cumva Acesta este Dumnezeu? Nu cumva acesta este izvorul
cel cu apã vie?». Eu sunt Acela, omule. M-am oprit iar ºi iar
pentru osteneala drumului Meu între cer ºi pãmânt, M-am
oprit lângã fântânã ca sã-þi þin calea ºi sã suflu peste tine
cuvinte de dor, ºi sã-þi cer apã, ºi sã-þi rãsplãtesc apoi cu apa
cea vie, cãci scris este: «Oricine bea din apa aceasta va înse-
ta din nou, dar cel ce va bea din apa aceasta a Mea nu va mai
cãuta apã, cãci nu va mai înseta în veac, fiindcã ea se face în
el izvor de apã izvorâtoare de viaþã veºnicã», dupã cum Eu
am grãit samarinencei, care s-a plecat spre umilinþã ºi a cu-
noscut pe Dumnezeu.

Vino, omule, la fântânã, vino ºi bea! Vino, cã M-am fã-
cut fântânã în calea ta, fântânã cu apã vie. Nu-þi trebuie ciu-
turã sã scoþi, cãci fântâna este adâncã ºi n-ai putea tu sã scoþi
apã. Ea este adâncã în sus, nu în jos. Ea coboarã, nu urcã. Ea
este Dumnezeu. Vino la Dumnezeu, omule, cã eºti însetat ºi
nu ai cu ce sã-þi stâmperi setea. Ia ºi bea de la Mine ºi nu mai
înseta apoi, ºi nu mai arde apoi, cãci cel ce arde cautã iar cu
sete dupã apã. Te-am pus între cer ºi pãmânt, omule. Tu însã
te-ai coborât în adânc ºi te-ai fãcut iad în care arde voia cea
din mãdularele tale, ºi îþi cauþi mereu voia aºa cum cautã
cãlãtorul însetat apã în loc fãrã apã. Vino ºi bea de la Mine ºi
nu mai înseta! Vino la Mine, ca sã nu arzi de sete, cãci curând,
curând iubirea de pe pãmânt se va stinge ºi se va face pãmânt,
ºi se va face casã iubirii de Dumnezeu, aºa cum a fost fãcut
omul cel din pãmânt luat. 

Vino, omule, la fântânã! Ea este de sus, nu de jos. Ea
este Dumnezeu. Vino, ca sã cunoºti pe Dumnezeu, cãci sama-
rineanca s-a plecat spre umilinþã ºi a cunoscut pe Dumnezeu.
Amin, amin, amin. 

26 aprilie/9 mai 1999

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Domnul va veni la ucenicii Lui, care sunt muntele Lui, ºi nu cum
voieºte omul sã întocmeascã venirea Lui. „Voiesc sã fiu salvat de la
pieire, cã pier din om, fiilor. Voiesc sã fiu mântuit ºi salvat în om.“
Omul s-a lãsat înghiþit de timp ºi s-a fãcut stãpân pe pãmânt. Fiii 

lui Dumnezeu sunt cei mai frumoºi printre fiii oamenilor. 

SS unt Eu, fiilor. Sunt Domnul. Deschideþi Domnu-
lui! Amin, amin, amin. Strãbat calea între cer ºi

pãmânt ca sã fiu cu voi în zile de nuntã cereascã. Coborârea

Mea la voi, aceasta înseamnã: zile de nuntã, nunta Mea, pro-
misã Mie de Tatãl, iubirea dintre Mire ºi mireasã, fiilor, cã am
fãcut din voi mireasã iubitã Mie. Am plãtit cu viaþa acum
douã mii de ani, ca sã am azi mireasã, cãci mireasa este cea
din ziua nunþii, cea care rãmâne mireasã, cãci dupã aceea Eu
vin ºi Îmi arãt nunta dupã care am dorit douã mii de ani.

Eu M-am arãtat viu dupã patima Mea cea de sub cruce,
ºi M-am dovedit Dumnezeu adevãrat, venit din cer între oa-
meni prin Fecioarã, cãci dupã înviere a trebuit sã le desluºesc
mai cu adâncime ucenicilor Mei tainele împãrãþiei cerurilor.
Le-am spus apoi sã stea la Ierusalim, sã stea aproape, cãci Eu
le fãgãduisem de la Tatãl pe Duhul Sfânt, ºi le-am spus aºa:
«Ioan a botezat cu apã, iar voi vã veþi boteza cu Duhul Sfânt,
de azi nu peste multe zile». Le-am spus cã vor lua putere ºi
Îmi vor fi martori în Ierusalim ºi în toatã Iudeea ºi pânã la
marginile pãmântului, ºi vorbindu-le aºa ºi mângâindu-i cu
dulceaþa cuvintelor Mele, iatã, un nor a venit ºi M-a acoperit
din ochii lor, ºi norul s-a suit la Tatãl, s-a dus la cer, fiilor, iar
îngerii Mei s-au arãtat la cei ce se uitau dupã Mine ºi le-au
spus: «Domnul S-a înãlþat de la voi la cer, ºi precum L-aþi
vãzut înãlþându-Se la cer, astfel va ºi veni iarãºi pe pãmânt,
cãci S-a dus ca sã vinã». Amin. Eu le spusesem cã dacã nu
Mã duc, nu pot veni la ei, ºi cã acesta este folosul cã Mã duc
la cer, dar iatã, omul Mi-a luat pãmântul ºi face ce voieºte el
pe pãmânt. Omul vrea sã întocmeascã venirea Mea dupã voia
lui, dar Eu voi veni precum M-am suit, ºi nu altfel, cãci M-am
suit la cer de lângã iubiþii Mei ucenici, ºi tot aºa voi ºi veni.
Voi veni la iubiþii Mei, ºi nu la oricine, cãci casa Mea ºi mun-
tele Meu sunt cei ce Mã iubesc precum i-am iubit Eu pe ei,
sunt cei ce îºi pun toatã viaþa lor Mie, precum Mi-am pus-o
Eu pentru ei, pentru cei ce Mã iubesc dupã adevãr. Omul în-
sã este îngâmfat. Umblu de la o margine la alta a pãmântului
ºi nu mai e nimic pe pãmânt decât om îngâmfat, care trãieºte
în voile lui semãnându-le în trupul lui, om care trãieºte pen-
tru slavã deºartã între cer ºi pãmânt. O, câtã învãþãturã am
semãnat Eu peste pãmânt împotriva slavei deºarte! ªi iatã,
umblu ca orbul prin întunericul omului ca sã gãsesc om, ºi nu
vãd decât slavã deºartã, nor gros, de nepãtruns. Nu vãd om
plãcut Mie, ºi nici omul nu Mã vede pe Mine, cã e gros întu-
nericul, e groasã coaja aceasta, fiilor. Cel orb nu doreºte lu-
mina, cã nu ºtie ce este lumina, ºi Eu pier din om din ce în ce
mai mult. Piere Dumnezeu de pe pãmânt, cãci omul este orb
ºi nu vede, ºi nu-l vãd nici Eu, ºi nu Mã vede nici el pe Mine.
Voiesc sã fiu salvat de la pieire, cã pier din om, fiilor. Voiesc
sã fiu mântuit ºi salvat în om. Aceasta voiesc. Omul a fost
fãcut din pãmânt, dar l-am fãcut sã vadã ca Mine cu ochiul lui
cel din pãmânt întocmit, ºi dupã aceea Mi-a luat omul pãmân-
tul pe care Eu l-am fãcut, ºi s-a luat ºi pe sine din Mine. 

De ce, omule, Mi-ai luat pãmântul? Cine a fãcut pã-
mântul? Eu, sau tu? Eu l-am fãcut, ºi tu ai luat ce n-ai fãcut
tu. De ce, omule, Mi-ai luat lumina? Cine a fãcut lumina? Eu,
sau tu? Eu am fãcut-o, ºi tu ai vãzut-o dupã ce Eu te-am în-
tocmit din pãmânt ºi þi-am dat chip ca ºi al Meu, ºi ochi din
ochiul Meu þi-am dat. Cum de nu Mã vezi? Iatã-Mã, ºi tu nu
Mã vezi. De ce, oare, þi-ai întors privirea de la Mine? Eu te-am
fãcut ca sã Mã vezi, ca sã Mã auzi, ca sã Mã asculþi, ca sã fii
ca Cel ce te-a fãcut, cã Eu vãd ºi aud ºi ascult pe Tatãl Meu
din Care purced, ºi nu M-am smuls din El decât atunci când
am venit pe pãmânt ca sã te aduc la Tatãl, ca sã te aduc la
Mine, Fiul ºi Moºtenitorul Tatãlui Cel veºnic. Ce faci tu,
acum, omule înghiþit de timp? cã Eu Mã întorc, ºi tu nu vezi
întoarcerea Mea, de parcã eºti din naºtere orb. Aº voi sã te
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vindec de orbire, cã Eu am vindecat orb care s-a nãscut aºa,
ca sã vadã cei ce vãd, cã am venit cu puterea Tatãlui ca sã dau
vedere orbilor, ca sã se arate slava Tatãlui în Fiul, cãci de la
Tatãl am purces în Fecioarã, ºi din naºtere mai presus de fire
între fiii oamenilor. 

Un picuþ, ºi vin cu slava cu care M-am suit la cer acum
douã mii de ani. Un picuþ, ºi vin ºi pentru cei ce s-au împietrit
la vedere ºi la credinþã ºi la fiinþã din pricina voilor lor, care
nu sunt din voile Mele. Numai un pic, ºi vin, ºi Mã voi arãta
între cei iubiþi ai Mei, cãci sunt cu cei ce Mã iubesc dându-ºi
Mie viaþa. Amin. 

Sunt cu praznic sfânt venit în grãdinã. Sunt pe nori de
slavã deasupra grãdiniþei cuvântului Meu, cãci scris este în
Scripturi: «Precum S-a suit la cer, tot aºa va ºi veni». Sunt la
voi Mire, fiilor unºi cu mirul Meu. V-am ales dintre fiii oame-
nilor ca sã vã pun Mie deoparte ºi sã fac din voi cale a venirii
Mele. O, ce frumoºi sunteþi voi printre fiii oamenilor! Vã cânt
cum îºi cântã mirele pe mireasã ºi vã numesc ziua Mea de
nuntã, cãci mireasa când se aratã, e gata ºi nunta. Vã sunt
Mire, vã sunt mângâiere, vã sunt iubire ºi vã cânt ca sã vã ºtie
cei din cer mireasã a Mea pe pãmânt. O, ce frumoºi sunteþi
printre fiii oamenilor! Slava voastrã este nevãzutã, dar sunteþi
copii frumoºi, ºi sunteþi avuþia Mea cu care Mã bucur. Fieca-
re este cu avutul lui. Lumea ºi stãpânitorul lumii, cu avutul ei,
ºi Eu cu avutul Meu, cel de mare preþ, cãci cel mai mare preþ
între cer ºi pãmânt îl are omul cel nãscut din Dumnezeu, cel
cuprins de Dumnezeu. Amin. 

V-am învãluit în norul slavei Mele cea nevãzutã, cã
dacã v-ar vedea omul slava, n-aþi mai fi taina Mea cea de la
venirea Mea dupã douã mii de ani. V-am fãcut noriºorul Meu
cel alb sub care Eu vin ºi grãiesc peste pãmânt, acoperit de
voi de jur împrejur, ca sã-i pot da omului darul credinþei sfin-
te la auzul glasului Meu din mijlocul vostru. Vã binecuvintez
ca sã binecuvântaþi cuvântul Meu ºi statura Mea din voi. Vã
aºez ieºire a Mea cu voi între fiii oamenilor ca sã le încerc
credinþa, cãci cine este aur, acela trebuie trecut prin foc ca sã
rãmânã apoi vas folositor ºi vrednic de viaþa cea veºnicã pe
care o aduc Eu curând, curând peste toþi cei lãmuriþi ca aurul
în foc, peste toþi cei albiþi de razele luminii venirii Mele a
doua oarã de lângã Tatãl. 

Înãlþaþi-vã, fiilor, cãci înãlþarea la cer este naºtere din
cer, naºtere de sus, ca sã fiþi de sus, ca sã ne întâlnim între cer
ºi pãmânt, precum scrie în Scripturi despre cei ce vor fi luaþi
în vãzduh ca sã Mã întâmpine ºi ca sã fie pururea cu Mine.
Eu vin cu sfinþii care aºteaptã venirea Mea ca sã vinã cu Mine
la voi. Îmbrãcaþi-vã desãvârºit întru nestricãciune, ca sã fiþi
cu Mine pururea, cã frumoºi sunteþi voi între fiii oamenilor,
cãci Eu sunt cu voi, ºi sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

7/20 mai 1999

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Fiii oamenilor îºi zic fii ai lui Dumnezeu neºtiind taina cãmãºii de
creºtin, albã ºi sfântã. Fiii lui Dumnezeu se fac cale a venirii Lui 

cãtre fiii oamenilor. 

GG lasul Meu strigã la porþi ca sã se deschidã ºi sã
intru cuvânt în grãdinã. Amin. Eu sunt, fiilor.

Sculaþi-vã întru întâmpinarea Mea, cã am fãcut la voi ºi de la
voi sãrbãtoare de cer pe pãmânt, sãrbãtoare creºtineascã ºi ro-
mâneascã, sãrbãtoare cereascã pe pãmânt, cãci sunt Fiul ºi
Cuvântul Tatãlui, ºi sunt în zile de nuntã cu voi. Amin. Des-

chideþi cartea cuvântului Meu, cartea Mea cea din urmã, cã
Mã scutur cuvânt la voi, ca pomul care-ºi scuturã roadele pes-
te cei ce se adunã sã audã de la Dumnezeu. Fiilor, îngerul
Meu vã acoperã pe voi, cãci sunteþi cuprinºi în taina venirii
Mele, ºi sunteþi calea Mea dintre cer ºi pãmânt, dar slava
aceasta este acoperitã de îngerul Meu, care este pururea cu
voi. Deschideþi ca sã intru, cã se adunã nuntaºi la nunta Mea
cu voi, la praznicul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin, amin, amin. 

Rostesc cuvânt ºi zic de deasupra: binecuvântatã sã fie
întâlnirea Mea cu voi în ziua aceasta întâi a sãrbãtorii, ºi voi
petrece trei zile la rând în cuvânt peste voi, ºi vor lua din
masa Mea cu voi toþi cei care se strâng în jurul vostru ca sã
se bucure întru venirea Mea la voi, ca sã audã glasul Meu cel
din grãdinã. Sã se adune suflet lângã suflet, cã Eu binecuvin-
tez pe toþi cei care sunt adunaþi în numele Meu în sãrbãtoare
cereascã. ªi iatã-Mã, fac sãrbãtoare peste cei fãrã sãrbãtori, cã
nimic nu înseamnã sãrbãtoare, decât Fiul Tatãlui Savaot întru
venirea Sa, ziua bucuriei, ziua care-ºi strânge pe cei ce aº-
teaptã venirea Mea cea dupã douã mii de ani. 

O, de ce vin Eu la voi, fiilor unºi în grãdinã? Vin sã vã
pregãtesc pentru venirea Mea. Vin sã vã învãþ venirea Mea ºi
sã vã cuprind în taina ei. ªi iatã, îngerul Meu vã învãluie în
slava cea nevãzutã a venirii Mele, cãci Eu Mã fac sãrbãtoare
cu voi peste pãmânt. Vã binecuvintez cu cer senin, în chip vã-
zut ºi în chip nevãzut, cãci cerul este senin. Pãmântul însã
este înnourat ºi înceþoºat, dar Eu sunt Domnul ºi tai de la mar-
gini la margini orice nor, ºi Îmi fac loc cu seninul Meu ºi cu
soare nou peste pãmânt, fiindcã aºa este scris: «Soarele se va
întuneca ºi nu va mai lumina, ºi se va zgudui tãria cerurilor
ºi va veni Fiul Omului cu putere ºi cu mãrire multã, iar nea-
murile pãmântului se vor tângui la venirea Mea, cãci iatã, pe
neºtire vin, ºi când nimeni nu se întreabã, atunci vin, cãci
tainã de nepãtruns este venirea Mea ºi slava venirii Mele».
Amin, amin, amin. 

Fiilor din grãdinã, fiilor unºi cu mirul venirii Mele, am
fãcut din voi fii ai Tatãlui Meu, cãci v-am dat putere din pu-
terea Mea sã fiþi fiii Tatãlui. V-am smuls dintre fiii oamenilor
ºi v-am fãcut ucenicii Mei, fii ucenici, ca sã pot sã pun peste
voi binecuvântãrile tainei venirii Mele. V-am acoperit apoi în
ochii fiilor oamenilor, ºi vã port în nor, precum ºi Eu sunt. 

Oamenii pe pãmânt grãiesc ºi gândesc fãrã cunoºtinþã,
ºi îºi zic „fii ai lui Dumnezeu“, ºi stau nepãsãtori de aceastã
înfiere, dar Scripturile spun în ele de la început: «fiii lui Dum-
nezeu, ºi fiii oamenilor», iar când cele douã viþe s-au ameste-
cat, a þâºnit din coardele lor vinul mâniei Mele în potop peste
pãmânt, ºi au pierit toþi fiii oamenilor. Cine este cel cãruia îi
pot Eu spune cã fiii oamenilor nu sunt fiii lui Dumnezeu? Eu
am venit acum douã mii de ani Fiu dumnezeiesc ºi am gãsit
pe fiii lui Dumnezeu asemenea fiilor oamenilor, ºi s-au sculat
ºi M-au scos afarã din via Tatãlui Meu, ºi viþa a rãmas fãrã
rod. Dar Eu, rodul viþei fiind, am altoit în viþã ºi Mi-am fãcut
mlãdiþe, ºi le-am numit rãmãºiþa fiilor lui Dumnezeu, aleasã
prin har, ca sã fac din ei începãturã a fãpturilor Mele acum
douã mii de ani, dar fiii oamenilor sunt nor negru ºi înceþoºat
peste pãmânt. Eu însã sunt luminã, ºi vin ºi tai din margini în
margini ceaþa, ºi Mã arãt soare nou ºi luminez de ºapte ori
mai mult, dupã cum este scris despre venirea Mea. Eu sunt în-
þelepciunea care biruieºte înþelepciunea înþelepþilor. Eu sunt
lumina care ruºineazã pe fiii oamenilor care-ºi zic luminã
peste oameni. Eu sunt sãmânþa fiilor lui Dumnezeu, sãmânþã
ieºitã din Mine, asemenea Mie, ºi iatã, fiii lui Dumnezeu nu

1224 Cuvântul lui Dumnezeu 



sunt fiii oamenilor, iar fiii oamenilor nu sunt fiii lui Dumne-
zeu. Cine este cel cãruia îi pot Eu spune adevãrul acesta? 

Când Eu veneam prin prooroci ca sã-i adun pe fiii
Tatãlui din risipirea lor, cãci erau risipitori de cele sfinte de
peste ei, ei se îngâmfau ca fii ai lui Avraam, ºi nu primeau lu-
mina cea prin prooroci, iar cei ce nu primesc ºi nu vãd lumi-
na, nu sunt fiii lui Avraam, ºi sunt fiii diavolului. Eu le-am
spus la cei ce-Mi ziceau cã lucrez cu Beelzebul împotriva de-
monilor, le-am spus cã ei au de tatã pe diavolul, cel de la în-
ceput mincinos, ºi din care au purces fiii oamenilor, fii fãrã
Dumnezeu pe pãmânt, oameni trupeºti, care nu ating faptele
duhului. Iatã de ce am fãcut din voi venire a Mea, fiilor din
grãdiniþa cuvântului Meu. Fiii oamenilor sunt nor gros peste
cei fãrã de cunoºtinþã, ºi venirea Mea nu se mai zãreºte între
ei. De aceea v-am luat pe voi dintre fiii oamenilor ºi v-am
fãcut fii ai Tatãlui Meu. Eu v-am fãcut fii ai Tatãlui, cãci cine
putea sã facã aceastã lucrare peste voi acum când fiii oame-
nilor îºi zic „fii ai lui Dumnezeu“; acum când cei ce au de
tatã pe diavolul îºi zic „fii ai lui Dumnezeu“ precum îºi zi-
ceau cei de atunci „fii ai lui Avraam“ fãrã sã facã faptele lui
Avraam? Dar iatã zilele Mele cu voi, zilele Fiului Omului!
Cerul cu pãmântul se întâlnesc întru venirea Mea. Înþelepciu-
nea Mea cea ascunsã între voi, biruieºte înþelepciunea înþe-
lepþilor ºi ruºineazã pe fiii oamenilor care-ºi zic luminã peste
oameni. Eu sunt viþa, voi mlãdiþele Mele. Ridic mlãdiþe din
mlãdiþe, cãci celor care cred în Mine ca ºi voi, le dau putere,
ca ºi vouã, sã se facã fii ai lui Dumnezeu prin darul credinþei
sfinte. Amin, amin, amin. 

Eu sunt sãmânþa care rodeºte în pãmântul cel bun. Sã-
mânþa cade în orice pãmânt, cã este semãnatã de sus ca ploa-
ia peste semãnãturã, dar sãmânþa rodeºte numai în pãmântul
cel bun, pãmânt pregãtit de semãnãtor, pãmânt de soi bun,
pãmânt sfânt, trup sfânt pentru om sfânt. Omul cel sfânt nu
calcã peste cele sfinte din el, peste cele semãnate de Mine
peste om. Nu omul încreºtinat este omul creºtin, cãci iatã, cel
încreºtinat de om face faptele diavolului. Omul creºtin este
omul care-ºi cunoaºte cãmaºa ºi nu ºi-o pângãreºte ºi nu ºi-o
vinde pentru fierturã roºie, ci, din contra, o stropeºte cu sfin-
þenie în toatã vremea, cãci cãmaºa de creºtin este albã ºi
sfântã, iar cele sfinte nu trebuie spurcate. Dar cine este cel cã-
ruia îi pot spune Eu adevãrul acesta ca sã creadã apoi cã fiii
lui Dumnezeu nu pot fi fii ai oamenilor, ºi cã fiii oamenilor
nu sunt fiii lui Dumnezeu? 

Sãmânþa fiilor lui Dumnezeu s-a stârpit încã de la în-
ceput, cãci Cain a ucis pe om. M-am ridicat apoi pentru cãinþa
lui Adam, ºi Adam a nãscut pe Set, ºi din sãmânþa lui a ieºit
om umilit, om care cãuta la Dumnezeu, ºi, din tatã în fiu, s-a
nãscut Enoh, care a urmat cãile Domnului pe pãmânt, ºi din
care cãi Domnul l-a luat la Sine dupã ce i-a arãtat pe toate
cele ce nu se vãd ale Domnului. ªi apoi s-a arãtat Noe, care a
mângâiat pe Dumnezeu cu credinþa sa. Dar fiii oamenilor
erau mulþi, ºi au ademenit pe fetele fiilor lui Dumnezeu, cã
erau frumoase, fiindcã frumoºi sunt fiii lui Dumnezeu între
fiii oamenilor. Domnul însã a vãzut cã s-a înmulþit rãutatea
oamenilor pãcãtoºi, ºi S-a mâhnit, ºi a nimicit pe om, ºi pe
dobitoace, ºi pe târâtoare, ºi pãsãrile cerului, cãci a zis: «Îmi
pare rãu cã le-am zidit». Tot cugetul omului era numai spre
rãu, ºi pãmântul se stricase în faþa lui Dumnezeu, cãci se um-
pluse de silnicie, fiindcã tot trupul îºi stricase rostul sãu de pe
pãmânt. Atunci Tatãl ºi cu Mine am spus lui Noe, cel ce era
fãrã prihanã în veacul sãu: «Am gãtit sfârºitul a toatã fãptura,
ºi îl am înaintea Mea, ºi voi nimici fãptura odatã cu pãmân-

tul. Dar tu, fã-þi corabie, cã Eu voi aduce potop de ape ca sã
prãpãdesc tot trupul de sub cer, dar cu tine închei legãmânt,
ca sã umplu iar pãmântul ºi sã binecuvintez din nou pe om,
pe omul care umblã în cãile Mele». 

O, fiilor de la ieslea cuvântului Meu, v-am spus din
nou acestea, ca sã ºtie ºi neamul omenesc cã fiii oamenilor nu
sunt fiii lui Dumnezeu, ºi cã omul veacului acesta s-a sfârºit
de tot. Pe voi însã v-am luat în mâna Mea ca pe un mãnunchi
de mlãdiþe, ºi vã arãt la tot neamul omenesc, ca sã vã ºtie ai
Mei, cãci cel mai îndãrãtnic neam de sub cer este neamul
omenesc, care ºi-a stricat tot rostul sãu pe pãmânt. Nu mai
vãd nimic bun pe nicãieri, decât om îngâmfat, om care slu-
jeºte omului, om care face faptã bunã omului ºi nu Mie, cãci
fapta bunã pentru Dumnezeu este atunci când omul întoc-
meºte venirea Mea umblând în cãile Mele ºi lucrând împli-
nirea Scripturilor. Amin. 

Glasul Meu vine la voi ºi se rãspândeºte peste pãmânt,
cãci am putere sã fac din voi îngeraºi ai Mei ca sã sunaþi peste
tot trupul vestea venirii Mele, cãci sunteþi strãjerii care staþi
înaintea Mea când cuvintez peste pãmânt. Amin. 

Stau deasupra, pe norii slavei Mele, ºi privesc cu
ochiul Meu ceresc peste cei ce au venit la sãrbãtoarea cerului
pe pãmânt. Trei zile la rând voi petrece în cuvânt peste voi ca
sã hrãnesc mulþimile, fiilor. Când eram cu trupul pe pãmânt,
se purtau mulþimi în urma Mea. Eu le dãdeam pâine ºi peºte
ca sã-i fac sã se aºeze ºi sã audã cuvântul împãrãþiei cerurilor.
Fãceam mâncare cu cuvântul, care se fãcea pâine ºi peºte,
hranã din cer, nu de pe pãmânt, cuvânt prefãcut în pâine,
fiilor, ºi aºa îi fãceam sã se aºeze ºi sã asculte tainele împãrã-
þiei cerurilor, tainele cuvântului Meu, care lucreazã azi peste
voi de deasupra, din vãzduhul Meu cel plin de îngeri ºi de
sfinþi, cel plin de slava venirii Mele, ºi zic: veniþi ºi prânziþi!
Veniþi ºi gustaþi din masa Mea bogatã în har! Veniþi ºi învãþaþi
calea, ºi fericit va fi acela în care nu este vicleºug. Amin. 

Fiilor din grãdinã, staþi înaintea celor ce se strâng la
masa cuvântului Meu, la sãrbãtoarea cerului cu pãmântul, dar
staþi atenþi ºi sus la Mine ca sã Mã primiþi când vin, cã voi fi
cu voi în cuvânt trei zile la rând ca sã hrãnesc mulþimile cu
cuvântul Meu. Fiþi binecuvântaþi, fiþi cu Mine în voi, cã voi
sunteþi calea venirii Mele, ºi sunteþi frumoºi între fiii oameni-
lor, ºi Eu vã cânt cum îºi cântã mirele pe mireasã, ºi spun: o,
ce frumoºi sunteþi voi printre fiii oamenilor! Amin, amin,
amin. 

15/28 mai 1999

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Cea mai lungã zi de dragoste: ziua facerii omului când Domnul a
obosit, ºi apoi S-a odihnit. Domnul grãieºte despre jertfa Sa. Omul
s-a desfãcut în douã, ºi apoi a murit prin pãcat. Domnul rosteºte 

ridicare omului ºi iubire cereascã. 

DD in nou Mã las cuvânt deasupra grãdinii cuvân-
tului Meu cu cuvânt de sãrbãtoare, cãci sunt cu

zile de Rusalii peste voi, copilaºi strãjeri pe pãmânt pentru cei
din cer, care vin cu Mine de lângã Tatãl. Eu ºi cu Tatãl, una
suntem, iar în faþa tronului slavei stau îngerii ºi stau sfinþii ca-
re au trudit pe pãmânt pentru aceastã slavã.

Ridicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intre Împãratul slavei! Îm-
pãrãþia Lui este veºnicã, ºi toate stãpânirile Îl vor asculta pe
El ºi Îi vor sluji Lui. Amin, amin, amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Sculaþi-vã întru întâmpinarea Mea,
fiilor din grãdinã, cãci Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez, ºi voi
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lucraþi. Sculaþi-vã, cã e vremea lucrului. Vã dau putere sã
biruiþi slãbiciunile. Vã dau pe Duhul Sfânt, Care poate în toþi
cei care pãzesc poruncile vieþii. Trei zile la rând Mã las cu
hranã proaspãtã pe masã, cãci grãdina de la voi este masã de
altar pe care Se aºeazã Mielul lui Dumnezeu cuvânt de hranã,
cãci omul se hrãneºte cu tot cuvântul care iese de la Dumne-
zeu, nu numai cu pâine. Mã aºez spre hranã oamenilor pe pã-
mântul României, masa Mea de cinã, masa Mea de nuntã, la
care chem pe tot omul care voieºte sã mãnânce de la Mine.
Eu sunt Semãnãtorul, ºi arunc sãmânþa ca sã creascã rod din
ea, dar pãmântul este prea bãtãtorit, pãmântul este cale a
fãrãdelegii. 

O, fiilor unºi de Mine cu mirul venirii Mele! Pace
vouã! Pace vouã! Pace vouã! ªi hai sã punem masã de praz-
nic, cinã de Rusalii, cãci cuvântul Meu se face unealtã de lu-
cru ºi dau cu el în pãmântul înþelenit ºi fac din el cazma, ºi în-
torc brazda cu susul în jos ca sã scot deasupra pãmânt bun,
fãrã buruianã, pãmânt afânat, ca sã semãn pe el sãmânþã de
viaþã veºnicã. Amin. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! cã sunteþi apãsaþi de
grijile Mele, dar cu pacea Mea în voi le scoatem la capãt,
fiilor. Trei zile la rând vã scol pe picioare ca sã luaþi de la
Mine ºi sã aºezaþi în carte cuvântul Meu spre mãrturia zilelor
de nuntã, nunta Mea cu mireasa Mea, cãci mireasa aude gla-
sul Mirelui ºi se scoalã ºi deschide Mirelui, cãci sunt zilele
nunþii. 

O, e lungã calea de la cer la pãmânt pentru omul cel ne-
credincios, dar iatã cum vin Eu de uºor! Vin numaidecât când
Mã pornesc sã vin. Ca fulgerul vin, cãci aºa este scris sã vin.
Când am fãcut lumina ºi cerul ºi pãmântul, numaidecât le-am
fãcut, cu cuvântul le-am întocmit, ºi ele sunt, cãci au ascultat
ºi s-au fãcut. Când l-am fãcut pe om, Mi s-a pãrut cea mai
lungã zi a lucrului Meu, cãci l-am fãcut cu cuvântul ºi cu
mâna. Cea mai lungã zi de dragoste, iar dupã aceastã zi am
obosit ºi M-am odihnit de obosealã, cã am lucrat cu mâna cu-
vântul pe care l-am rostit spre împlinire. O, lungã Mi-a fost
aºteptarea pentru om, cãci omul a murit apoi din pricina se-
meþiei. În ziua când s-a semeþit, a murit omul, ºi Eu am aº-
teptat ziua învierii omului, ºi omul n-a mai înviat, ºi a tot
murit. Am dat sã-l înviez pe om cu preþ de sânge, dar n-a în-
viat omul. Atunci am zis: «Iatã, vin sã fac voia Ta, Tatã, cãci
în sulul cãrþii este scris de Mine sã vin ºi sã-l înviez pe om cu
preþul sângelui Meu». 

Eu am fost Omul dupã al Cãrui model M-am uitat ca
sã-l fac pe omul cel întâi zidit. Eu am fost Omul Care este,
Care are viaþã veºnicã în Sine, ºi tot aºa l-am fãcut ºi pe om,
dar l-am fãcut din lut cu mâna Mea, ºi când am suflat peste
lucrarea Mea, ea s-a fãcut în omul cel zidit vene ºi sânge,
viaþã din viaþa Mea, cãci viaþa Mea este veºnicã, iar veºnicia
este fãrã de început ºi fãrã de sfârºit. Omul însã n-a rãmas
viu, cãci s-a smuls din Mine, ºi Eu Mi-am luat din el suflarea
de viaþã pe care i-am dat-o dupã ce l-am lucrat cu mâna din
pãmânt; iar munca Mea cea din ziua când l-am lucrat pe om,
s-a risipit ºi s-a dus în locuinþa morþilor. 

O, lungã Mi-a fost aºteptarea pânã ce l-am fãcut din
nou pe om! ªi cum l-am fãcut din nou pe om? L-am fãcut tot
din lut, cãci omul a fost fãcut din lut. Am venit ºi M-am însã-
mânþat viaþã în Fecioarã, în om luat din pãmânt, cãci omul a
ieºit din omul cel întâi zidit din pãmânt. M-am fãcut pãmânt,
trup din trup de om ieºit, dar din porunca Tatãlui am ieºit din
om. Eu, Cel ce eram cu sânge ceresc, cu viaþã din cer, M-am
lãsat sã fiu întocmit ca ºi omul, cu sânge de om, amestecat cu

sângele Meu, cãci Eu eram viaþa care s-a nãscut din om. Am
fãcut aceasta ca sã-Mi vãrs apoi sângele pentru facerea din
nou a omului, ºi l-am înviat pe om cu preþ de sânge, cu sân-
gele Meu cel din Tatãl ºi cel din om, laolaltã în trupul Meu cel
ieºit din Tatãl ºi din om. Aºa l-am fãcut din nou pe om, ºi de
aceea Mã numeºte pe Mine Scriptura: «Fiul Omului». Am
primit sã fiu numit Fiul Omului, cãci Eu sunt Omul Cel nou.
Dar cine se lasã pãtruns de taina Fiului Omului, ca sã se lase
spre înviere ºi spre rãscumpãrare ºi ca sã fie viu ºi veºnic,
precum Eu sunt? Cine este cel ce înþelege taina Fiului
Omului? 

O, lungã Mi-a fost aºteptarea pentru om! Cea mai
lungã zi a fost, cãci scris este: «La Dumnezeu toate zilele
sunt ca o zi, ºi o zi, ca toate zilele laolaltã». Rabd îndelung,
doar-doar sã nu pierd pe omul cel ce s-a smuls din Mine
dupã ce l-am zidit. Omul cel întâi zidit s-a desfãcut în douã
ºi s-a dus în cele din care a fost alcãtuit. S-a dus în pãmânt ºi
în cer, cãci trupul era luat din pãmânt, iar sufletul, din Mine
era luat ºi pus în omul cel zidit de mâna Mea. Duhul Meu însã
n-a încãput în om, cãci omul s-a semeþit împotriva Mea cu
duhul sãu, ºi de atunci aºtept aplecarea omului, umilinþa
omului. 

O, lungã Mi-a fost aºteptarea pânã ce l-am fãcut din
nou pe om! Iar când Mi-am dat preþul sângelui ca sã desãvâr-
ºesc lucrarea omului cel nou, cãci Eu eram Omul Cel nou,
atunci, omul cel cãzut, uitându-se la Mine, a rostit proorocie
ºi a zis: «Iatã Omul!». N-a ºtiut Pilat de ce a trebuit sã zicã
aºa când M-a adus afarã din pretoriu ca sã le spunã iudeilor
cã el nu-Mi gãseºte vinã. Eu, cu cununa de spini ºi cu veº-
mântul de porfirã îmbrãcat spre batjocurã, am stat înaintea
lor, iar Pilat le-a zis: «Iatã Omul! Luaþi-L voi, cãci eu nu-I gã-
sesc vinã». 

Iatã, acum douã mii de ani l-am fãcut din nou pe om.
Eu sunt Omul. Sunt Omul Cel nou, Om coborât din cer între
oameni. M-am însãmânþat Eu Însumi în trup de Fecioarã ºi
M-am nãscut prunc smerit, prunc sãrac de toate cele de pe pã-
mânt, ba chiar ºi de slava din care purced mai înainte de toþi
vecii. Duhul lui Lucifer, care lucreazã prin mintea cea semea-
þã, cea cãzutã a omului, a fost pãcãlit, cãci Eu eram tainã de
nepãtruns, dar eram Omul, Fiul Omului. Îngerii din cer Mã
vedeau tot lângã Tatãl. Îngerii cei cãzuþi tot la fel Mã vedeau,
cãci Eu am fost deopotrivã lângã Tatãl din cer, ºi lângã mama
Mea Fecioarã, prunc, ºi apoi copil, ºi apoi Om desãvârºit. Am
fost taina cea din veac ascunsã ºi necunoscutã de îngeri, da-
rãmite de oameni. Numai Tatãl ºi cu Mine ºtiam aceastã tainã,
iar acum o ºtie tot cerul, cel de sus ºi cel de jos, ba chiar ºi în-
gerii cei cãzuþi o ºtiu, cãci acum douã mii de ani n-au priceput
cã Eu eram ca ºi în cer pe pãmânt, Fiul Tatãlui ceresc, coborât
din cer trup între oameni. 

Omul cel întâi zidit când s-a sfârºit s-a desfãcut în douã
ºi s-a dus în cele din care a fost alcãtuit, s-a dus în pãmânt ºi
în cer, dar Eu, Omul Cel nou, am rãmas întreg ºi desãvârºit,
ºi nu Mi-au mai zdrobit fluierele picioarelor ca sã pot muri,
cãci scris era în prooroci: «Nu I se va zdrobi nici un os».
Ostaºii însã M-au împuns cu suliþa în coastã, ca sã dau preþul
pentru rãscumpãrarea omului cãzut prin femeia cea luatã din
coasta sa. Coasta Mea a trebuit sã fie rãnitã ca sã-Mi vãrs
sângele pentru pãcatul omului care pãcãtuieºte de ºapte mii
de ani pãcat în trup ºi pãcat în afarã de trup. Când pãcatul nu
atacã trupul omului, el rãmâne la porþile trupului ºi nu-ºi face
coborârea în trup dacã omul este cetate tare. Dar când omul
se face frate cu pãcatul, atunci pãcatul coboarã în trup ºi
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stãpâneºte în om, cãci se face mai tare ca omul, fiindcã Eu aºa
am spus atunci: «Nimeni nu poate jefui casa celui tare pânã
mai întâi nu-l leagã pe el, ºi apoi îi jefuieºte casa». 

O, sã nu se mai laude omul cã Mã iubeºte, ºi sã se umi-
leascã omul. Sã nu se mai bucure omul de Mine dacã Eu nu
Mã pot bucura de el. Sã se umileascã omul, cãci în coasta
Mea stã nevindecat semnul pãcatului omului, mãrturie de ne-
ºters pe trupul lui Dumnezeu Fiul. Iatã de ce am venit sã Mã
fac pe pãmânt Fiul Omului. Duhul lui Lucifer ºi al îngerilor
lui este duh ruºinat de iubirea ºi de mila Mea pentru omul
cãzut din veºnicie. 

Am luat asupra Mea vina ta, omule. Semnul pãcatului
tãu stã mãrturie de neºters pe trupul Meu dumnezeiesc. Ai pã-
cãtuit în însuºi trupul tãu, cãci femeia este trup din trupul tãu
luat. Eu port semnul pãcatului tãu în însuºi trupul Meu de
atunci de când am venit sã Mã fac Fiul Omului ca sã-l scot pe
om de sub vinã. Am luat asupra Mea vina ta, ca un vinovat,
dar tu eºti vinovatul. Umileºte-te, cãci pãcatul tãu este suliþa
care s-a înfipt în coasta Mea, iar Eu sunt Dumnezeu. Am ve-
nit dupã tine, am venit iar. Iatã-Mã! Umileºte-te, dar. Iubeº-
te-Mã, cã Eu te-am iubit pe când erai pãcãtos. Iubeºte-Mã pe
Mine, cãci tu eºti ºi acum pãcãtos, ºi n-ai ce iubi la tine decât
pãcatul din tine, cãci pofta ta zãmisleºte pãcat în tine de ºapte
mii de ani. Iubeºte-Mã pe Mine, cãci Eu sunt veºnic, iar tu
eºti trecãtor, fiindcã pãcãtuieºti. Eu am ºters pãcatul tãu, cã de
aceea am venit, cãci sângele Meu nu pãteazã, ci spalã ºi cu-
rãþã ºi ºterge, dar tu ºi acum pãcãtuieºti. Sângele Meu este
viaþa Mea, aºa cum sângele tãu este viaþa ta. Al tãu însã pã-
teazã în trupul tãu ºi în afara trupului tãu, cã te-ai smuls din
Mine ºi ai rãmas vinovat, ºi sângele tãu pãteazã, pãcãtuieºte,
ucide ºi în tine ºi în afara ta pe Dumnezeu. Iubeºte-Mã pe
Mine, cã am lãsat hranã bogatã pe masa ta când am plecat la
Tatãl. Trupul ºi Sângele Meu le-am pus pe masa ta, ca sã ai
din Mine, ca sã Mã înlocuieºti cu tine, ºi sã fiu Eu în tine, ºi
tu în Mine în veºnicã iubire. De ce, oare, lungeºti aºteptarea
Mea? Iatã izvorul Meu ºi masa Mea de cinã, ºi tu nu eºti vred-
nic, ºi eºti fãrã veºmânt. Nu mai am om sfânt pe pãmânt care
sã vinã dupã tine, cã e numai minciunã în om. Am venit Eu,
am venit dupã tine, am venit iar. Iatã-Mã. Umileºte-te, dar,
cãci sunt în suferinþã pentru tine. M-am fãcut Fiul Omului, ca
sã pot veni lângã tine, omule. Lasã-te pãtruns de taina Fiului
Omului. Eu sunt Omul Cel nou, cu duh dãtãtor de viaþã, ºi nu
este Dumnezeu afarã de Mine. Nu este om afarã de Mine care
sã-þi facã bine. 

Omule, îþi eºti duºman tu însuþi. Ai nevoie de Mine, ca
sã te vindeci de deºertãciune, cã nimic nu este adevãrat pe pã-
mânt decât Dumnezeu când încape cu omul pe cale. O, e
scumpã viaþa ºi nu ai cu ce s-o plãteºti. Ea se plãteºte cu viaþã,
ºi tu n-ai viaþã, omule, fiindcã purcezi din pãcat. Pot Eu sã-þi
plãtesc preþul vieþii dacã vrei sã ai viaþã. Pot Eu sã-þi dau din
darul pe care l-am dat pentru fiecare om, numai dacã vrei,
numai dacã iubeºti viaþa. Iatã, îþi dau mângâiere ºi îþi spun: fii
copil la trup, ºi Dumnezeu la duh, ºi vei avea taina omului cel
nou, pe Hristos, Omul Cel nou. Fii precaut, cã Eu când am
plãtit pentru pãcatul tãu am început cu naºterea, apoi cu prun-
cia, apoi cu copilãria, ºi apoi cu omul cel desãvârºit prin Ta-
tãl. Le-am luat pe toate ca sã le trec ºi ca sã-þi dau þie o zi pen-
tru toate, cãci apoi am murit ca omul, dar nu am pierit, ci am
înviat, ºi aºa þi-am plãtit învierea. Umileºte-te ºi înviazã! E
mult pânã mâine. Acum este vremea, cã lungã a fost aºtepta-
rea ºi rãbdarea Mea. Fã-te ca Mine, omule! Amin, amin,
amin. 

O, fiilor de la iesle, lucrarea Mea de trei zile peste voi
este tainã de înviere pentru cei ce aleg suferinþa cea pentru în-
viere. Eu prin suferinþã am câºtigat învierea cea dintre morþi.
Aºa i-am spus ºi omului. Vin mereu lângã voi cuvânt, ca sã
Mã audã omul ºi sã se apropie sã asculte. Fiilor, nu vã miraþi
de ceea ce vã spun, cã iatã ce vã spun: nici un loc de sub cer
nu este mai frumos pentru Mine, mai mângâios ºi mai dulce
ca locul Meu de la voi, ca întâlnirea Mea cu voi. Pe nicãieri
nu-Mi gãsesc pacea ca ºi la voi, cã Eu slavã de la oameni nu
primesc. O, dacã i-aº încerca pe cei care zic cã Mã iubesc,
i-aº face sã vadã ºi ei, cã ei nu ºtiu ce este iubirea. Iubirea este
suferinþã, nu este mângâiere. Mângâierea este plata iubirii,
dar mai întâi trebuie sã fie iubire, sã ºtie omul ce este ºi cine
este iubirea. Nu omul este iubirea, dar omul nu înþelege taina
Fiului Omului. Fiilor, omul nu poate sã fie iubire, cãci Eu
sunt Iubirea, Eu, ºi nu este Dumnezeu afarã de Mine. O, sã nu
se mai laude omul cã Mã iubeºte ºi cã se bucurã. Sã nu se mai
bucure omul de Mine dacã Eu nu Mã pot bucura de el. Sã se
umileascã omul, cãci iarãºi spun: în coasta Mea stã nevinde-
cat semnul pãcatului omului, mãrturie de neºters pe trupul lui
Dumnezeu. 

Fiilor, Mã bucur de voi cã staþi strãjeri pentru cuvântul
Meu, care plânge peste pãmânt. Mã mângâi cu voi, cã voi
sunteþi mângâierea Mea. Sunteþi mici, sunteþi slabi, sunteþi
obosiþi, fiilor scumpi. Eu însã suflu peste voi ºi vã înviorez ca
sã puteþi pentru Mine. Omul poate pentru el, dar pentru Mine
nu poate, cã nu Mã iubeºte. Pe voi însã v-am cuprins în taina
venirii Mele ºi v-am îngrãdit de jur împrejur ca sã fiþi ai Mei
ºi sã Mã credeþi cã Mã doare ºi cã aºtept ziua Mea de biruinþã
împotriva semeþiei omului care s-a smuls din Mine. Aºtept
ziua umilinþei omului, fiilor. 

O, trei zile la rând petrec cu voi sãrbãtoare de Rusalii.
Luaþi Duh Sfânt, ca sã fiþi bogaþii Mei, ca sã aveþi împãrãþia
cerurilor înãuntrul vostru. Amin. Daþi celor ce primesc, daþi
celor care cer, dar mai ales daþi celor care au, cãci scris este:
«Celui ce are, aceluia i se va da». Amin, amin, amin. 

16/29 mai 1999

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. 
Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Vorbirea Tatãlui Savaot cu Fiul Sãu: plinul dupã om. Dreptatea
Domnului va face pãmântul nou ºi sfânt ca la început. Limbile
Duhului Sfânt cheamã omul la pocãinþã. Cel ce fuge de Domnul 

este om fãrã de cale. 

SS unt deasupra grãdinii cuvântului Meu cu mare
slavã cereascã. Sunt cu Tatãl. Amin. Duhul Sfânt

din Tatãl ºi din Mine pluteºte peste sfinþii ºi peste îngerii cei
veniþi cu slava Mea deasupra ieslei cuvântului Meu. Duhul
Sfânt Cel din Tatãl ºi din Mine Se sãrbãtoreºte pe Sine ºi în-
treieºte lucrarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt. Amin,
amin, amin. 

Am venit, fiilor strãjeri. Ieºiþi înaintea Mea. Vã dau cu-
nuniþã din slava Mea lucratã, cã Mi-aþi fost cãrare ca sã vin ºi
sã Mã slãvesc cu slava cuvântului Meu trei zile la rând. Sun-
teþi osteniþi. Tatãl Meu vã atinge frunþile ºi vã mângâie obrã-
jorii ºi vã lumineazã privirea, cã sunteþi cu inimã mare ºi ve-
gheaþi cu iubire coborârea cuvântului Meu. Amin. 

Tatã Savaot, iatã Eu ºi cei mai mici ai Mei ºi ai Tãi!
Mângâie-i, Tatã. Cuvântul Meu eºti Tu, ºi cuvântul Tãu sunt
Eu. Tatã, mângâie-i pe cei ce trudesc pentru Noi. Amin, amin,
amin. 
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– OOOO,sunteþi osteniþi, mãi copilaºi! Fiul Meu Se
mistuie în voi, cã El fi-va sã vinã vãzut cu-

rând, curând, ºi e mistuit de dor pentru ziua când va fi sã-ªi
verse slava Lui cea vãzutã, slavã ca ºi a Mea, peste cei ce cred
ºi peste cei ce nu cred cã El vine. 

O, puiºori mititei, Eu, Tatãl Savaot, sunt în Fiul Meu.
Cine mai vrea în veacul acesta sã fie prunc ca ºi voi, sã fie
puiºor al lui Dumnezeu? cãci Fiul Meu este puiul Meu, ºi me-
reu l-a strigat pe cel iubit, pe om l-a strigat, ºi a zis: «Ierusa-
lime, Ierusalime, de câte ori am dat sã te adun la sân, ca ºi
cloºca în vreme de furtunã, cloncãnind ca sã-ºi strângã pui-
ºorii sub aripi ºi sã nu-i piardã ºi sã nu rãmânã pustie de pui-
ºori». O, copilaºi osteniþi de trudã cereascã, nu pãmânteascã,
o, tatã, o, puiºori, voi sunteþi cei din urmã, cei mai mici, ºi de
aceea vã spune Tatãl puiºori. Fiul Meu trudeºte în voi ca sã-ªi
adune roadele, dar iatã, lucrãtorii n-au roade ºi nu este adunã-
turã pentru masa cea de nuntã a Fiului Meu. Mã doare pentru
Fiul Meu, cã L-am rupt de la sân ºi L-am trimis dupã om, ca
sã-l aducã înapoi pe om. 

La începutul omului, Eu ºi cu Fiul Meu am fãcut
omului grãdinã de rai. Nu ºtiam ce sã-i mai facem omului ca
sã rãmânã el bucuria Noastrã. Eu ºi cu Fiul Meu Ne bucuram
de om, dar omul cel zidit de Fiul Meu dupã sfatul Nostru,
omul s-a bucurat de trupul sãu ºi a uitat de Dumnezeu, de la
Care avea trup, ºi suflet în trup. Omul cel întâi zidit a fost lu-
crat de Dumnezeu om desãvârºit, ºi pruncia n-a cunoscut-o,
deºi avea un Tatã, un Creator, un Stãpân în el, cãci sufletul
din el era din Dumnezeu, ºi omul s-a semeþit, ºi a ieºit din rai.
Atunci am zis Fiului Meu: «Du-Te, Fiule, cã e lungã vremea
de când Ne uitãm sã-l zãrim pe om întorcându-se singur.
Du-Te, tatã, ºi învaþã-l pe om suferinþa, nu fericirea. Du-Te,
Fiule, cã fericirea îl face pe om sã Ne uite, tatã. Du-Te, ºi sã
Te întorci la Mine cu omul pe umeri, cã omul e munca Noas-
trã, ºi e ziua Noastrã, cãci cu mare dragoste am pus Eu dra-
gostea Mea în mâna Ta când ai luat pãmânt în mânã ºi ai
fãcut trupul omului uitându-Te la Tine, Fiule scump. Apoi am
zis sã suflãm din Noi peste el suflet, ºi ai intrat suflet în trupul
cel zidit de mâna Ta, cã Tu ai ascultat de Mine, tatã, când am
zis sã-Þi dau în dar omul ºi sã avem om dupã chipul ºi dupã
asemãnarea Noastrã». 

O, Fiule, azi grãiesc peste cei mici de la sfârºitul
timpului ºi le zic lor puiºorii Noºtri, ca sã fie puiºori, cã iatã,
omul cel împlinit a ieºit de sub aripile Noastre. Omul cel în-
þelept de azi se bucurã de slava lui, ºi nu poate fi mic omul
mare, ºi nu poate intra sub semnul stãpânirii, cã este mare ºi
îºi are adãpostul lui. Te-am trimis pe pãmânt ca sã Te faci
prunc de om ºi sã Te fac sãmânþã nouã pentru ca sã iasã din
ea om ca ºi sãmânþa, ºi a ieºit, cãci din poporul Meu Israel a
ieºit sãmânþã, ºi sãmânþã din sãmânþã. Tu ai fost sãmânþa, iar
rodul Tãu au fost ucenicii Tãi, care s-au supus cuvântului Tãu
ºi s-au fãcut prunci la sânul Meu prin Tine, Fiule al Meu. Is-
rael însã era mare prin alegerea Mea, prin fãgãduinþele Mele
de peste el, ºi s-a semeþit, ºi s-a sculat sã-Mi risipeascã puii.
Tu erai cloºcã cu pui în mijlocul lui Israel, Fiule trimis, dar
n-a voit poporul Meu sã creadã lucrarea Mea cu Tine, ºi a rã-
mas pustiu ºi de cloºcã ºi de pui, ºi de atunci rãtãceºte în ne-
credinþã, cã ºi azi Te aºteaptã sã vii, dupã fãgãduinþa cea din
prooroci. ªi iatã, vii, ºi vei veni, cã ai venit acum douã mii de
ani, ºi urmele Tale au rãmas vii, ºi ele mãrturisesc cã ai venit,
ºi cã vii, ºi cã vei veni iar, Fiule nãscut pe pãmânt de douã mii
de ani, din Tatãl ºi din Israel prin Fecioarã. 

Binecuvântat sã fii de toate popoarele, de toate limbile,
în cer sus, ºi pe pãmânt jos, Fiule Care eºti în cer ºi pe pãmânt

deopotrivã, din veac ºi pânã în veac! Eu sunt Tatãl Savaot, ºi
Te mãrturisesc, Fiule, din mijlocul îngerilor ºi al sfinþilor cei
ce nu se vãd. Îmi pãrãsesc scaunul slavei ºi vin cu Tine în
grãdinã. Cobor pânã la om, cãci sunt Tatãl omului cel întâi
zidit. Duhul Sfânt Cel din Mine ºi din Tine îndumnezeieºte
omul, dar omul trebuie sã se aplece cu credinþã, cãci cre-
dinþa este slava lui Dumnezeu în om. Credinþa îl îmbracã pe
om în slavã, ºi omul poate tot ce voieºte Dumnezeu, numai sã
poatã crede, numai sã nu se ruºineze cu Dumnezeu, cãci cine
se ruºineazã cu Dumnezeu, acela se ascunde de slava lui
Dumnezeu. 

O, fiilor copilaºi, staþi cu dreptatea Mea înaintea nea-
murilor de sub cer, cãci dreptatea va încununa pãmântul ºi îl
va face nou ºi sfânt, precum a fost la facerea lui cea dintâi.
Pãmântul cel dintâi a fost cufundat în adânc de mâna omului.
Cel de al doilea pãmânt, iatã-l cum este: este supus omului ºi
este adânc al fãrãdelegii, în care îngerii cei cãzuþi prin seme-
þia omului, îºi fac lucrarea prin om ca sã biruiascã împotriva
lui Dumnezeu. Dar pãmântul cel fãgãduit vouã ºi celor ce vor
fi ca voi, este pãmânt drept prin cei drepþi, care îl vor stãpâni
în vecii vecilor. Amin, amin, amin. 

Fiule Emanuel, nu fi trist, tatã. Ai cu cine sã Te bucuri.
Când ai venit de-a dreapta Mea, dupã ce Te-ai dovedit Fiul
Meu ºi Dumnezeu prin înviere ºi prin putere, n-ai lãsat nici
atunci mulþi care sã le mãrturiseascã pe cele lucrate de Tine.
Tot aºa ºi acum, sunt puþini, dar sunt mici, ca sã Te poþi Tu
desãvârºi în ei cu înþelepciunea Ta, cã Eu i-am ferit de înþe-
lepciunea cea de pe pãmânt încã din pântecele mamelor lor pe
cei unºi în grãdinã pentru Tine ºi pentru zilele cele de apoi.
I-am adus apoi lângã Tine, aici, la izvor, ºi le-am dat sã bea ºi
sã fie cu apa vieþii pe masã mereu. ªi iatã-i. Ei sunt cei ce Te
primesc dându-Þi sãlaº inimioarele lor în care Tu ai pus izvor
de credinþã pentru venirea Ta. O, mângâie-i, Fiule scump.
Sunt Tatãl, ºi sunt cu Tine. Le dau cununiþã de slavã, cã Þi
i-am dat mireasã, ºi lumea nu-i cunoaºte, Fiule. Ei sunt cu-
prinºi în tainã, cã aºa este lucrul lui Dumnezeu între oameni,
ca sã poatã creºte credinþa pe pãmânt, credinþa sfântã, Fiule al
Meu. 

Tu eºti Cuvântul Meu. Sunt cu Tine, ºi Mã bucur. Tu
eºti Cuvântul Meu, trimisul Meu, Fiul Meu Cel iubit, întru
Care am binevoit. Amin, amin, amin. 

– OO,Tatã, Tatã Savaot, voiesc sã-Mi lãrgesc
cortul nunþii, cãci Duhul Sfânt Se desãvâr-

ºeºte ºi Se poartã de la margini la margini ºi suflã cu puterea
cuvântului Meu ºi scoalã pe mulþi. Dar sunt atâtea gloate,
Tatã, mulþimi peste mulþimi care n-au untdelemn în candele,
care n-au veghe pentru venirea Mea. Mulþimi ºi iar mulþimi
se pregãtesc sã-Mi facã venirea, dar cine, oare, vine pentru
aºa pregãtire? Care este acel hristos care vine la planul omu-
lui cel fãrã viaþã din cer? 

O, Tatã Savaot, când M-ai trimis pe pãmânt între oa-
meni, am slobozit din Mine semne cereºti ºi lucrãri mai pre-
sus de fire. Ba chiar ºi dupã ce M-am ascuns din ochii lor am
lucrat lucrarea Duhului Sfânt, de atunci ºi pânã azi, ca sã nu
Mã uite omul, dar iatã, nu gãsesc veghe sfântã pentru venirea
Mea, ºi ea vine. Vine ziua venirii Mele cu slavã, Tatã, ºi ce
voi face cu cei ce dorm? Ce voi face, Tatã? Ce voi face, Tatã?
O, ce voi face, Tatã? 

O, fiilor strãjeri, am venit sã dau pe Duhul Sfânt peste
pãmânt. O, iubiþii Mei ucenici, am venit, cãci sunteþi adunaþi
laolaltã în loc binecuvântat de cuvântul Meu, care lucreazã
peste voi. Din cer vin. Ca un vuiet vin, ca vântul care bate cu
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putere ca sã se aplece totul de vijelie, ca sã umplu grãdina în
care sunteþi adunaþi în numele Meu, ºi lângã voi au venit la
cuvântul Meu mulþi sã asculte. 

Fiilor unºi cu mirul venirii Mele, împart vouã limbile
Duhului Sfânt. Aplecaþi-vã capetele, deschideþi porþile, cãci
voi sunteþi porþile dintre cer ºi pãmânt, pe care intrã Domnul.
Sã se zvoneascã peste tot pãmântul cã aici vorbeºte Dumne-
zeu Cuvântul, Care vã dã vouã limbile Duhului Sfânt. Sã fie
în uimire, ºi sã nu fie nimeni nedumerit de cele ce aduc Eu
peste grãdina Mea din România. Aceasta este ieslea cuvân-
tului Meu, munte sfânt pe care stau Eu, Domnul, ca sã chem
pe toate popoarele sã audã vestea împãrãþiei cerurilor, care
vine cu Mine ºi cu cerul cel nou ºi cu pãmântul cel nou ºi cu
duhul dreptãþii, moºtenitor peste cele noi. Este scris cã în zile-
le cele de apoi va veni Duhul Sfânt peste tot trupul, ca râul
care creºte ºi dã peste margini, iar robii ºi roabele Mele vor
prooroci de la Duhul Sfânt ºi se vor face izvor de apã izvorâ-
toare peste toate noroadele de sub cer. 

Iatã zilele Duhului Sfânt! În zilele ce vin, voi slobozi
semne ºi minuni sus în cer ºi jos pe pãmânt: sânge, foc ºi ne-
gurã de fum. Soarele se va schimba în întuneric; luna, în sân-
ge, cã Eu vin, ºi aºa este scris sã fie mai înainte ca sã vinã
Domnul. Sã se scoale pe picioare tot omul de sub cer, cã Eu,
Domnul, le pãtrund în inimi ºi le zic: pocãiþi-vã de toate câte
aþi fãcut împotriva Mea ºi împotriva voastrã! Lãsaþi credinþa
sfântã sã vã pãtrundã, cã e Duhul Sfânt grãind din cer peste
pãmânt. Cãutaþi iertarea pãcatelor, cã Duhul Sfânt voieºte sã
Se aºeze peste tot omul. Umiliþi-vã, ºi rãmâneþi în umilinþã,
cã omul cel întâi zidit nu a ºtiut ce este pruncia ºi umilinþa, ºi
s-a semeþit, ºi a ieºit de sub Stãpânul sãu ºi s-a dus în locuinþa
morþilor. Mântuiþi-vã de neamul acesta abãtut de la Dumne-
zeu! Daþi-vã Domnului! Amin, amin, amin. 

Fiilor de la izvor, am ridicat stãvilarele ca sã curgã iz-
vorul peste tot pãmântul. V-am dat fãgãduinþa cã veþi fi râuri
de ape izvorâtoare pentru toþi cei însetaþi, de departe ºi de
aproape, ori pe câþi Eu îi voi chema ºi îi voi îndemna sã vinã
sã bea, sã vinã la masa Duhului Sfânt. O, sunteþi osteniþi. Eu
ºi mai ostenit sunt. De ºapte veacuri nu M-am mai odihnit,
dar Eu sunt Domnul puterilor în cer sus ºi pe pãmânt jos, ºi
vã mângâi ºi vã dau inimã mare ca sã puteþi cuprinde cu ea
cerul ºi pãmântul, de la margini la margini. Mã mistui în voi
cu grija venirii Mele. Tatãl Meu vã dã curaj, ºi Eu vã dau, ºi
voi daþi-vã, cã sunteþi îmbrãcaþi cu Duhul Sfânt. Vã dau aju-
tor ºi din cer ºi de pe pãmânt. Duhul Meu Cel Sfânt schimbã
omul la inimã, miºcã mintea omului, învioreazã sufletul
omului, ºi voi veþi fi purtaþi pe braþele Mele, prin cei ce se vor
apropia sã punã umãrul sub crucea venirii Mele, cã e cruce
grea venirea Mea, cã omul e tare la cerbice ºi trãieºte sub cer
numai pentru el, iar Eu n-am cu cine sã-Mi duc crucea venirii
Mele; n-am decât cu voi, ºi voi sunteþi mici între cei ce s-au
fãcut mari pe pãmânt. Omul duºman, omul trufaº, omul nepã-
sãtor ºi negru la suflet zice cã voi sunteþi bogaþi. Numai Eu ºi
cu voi ºtim truda crucii venirii Mele. Cel harnic nu este bogat,
cã dacã ar fi bogat, n-ar mai fi harnic, ºi s-ar culca ºi s-ar scu-
la ºi ºi-ar petrece vremelnicia în mijlocul bogãþiilor lui. Voi
nu sunteþi bogaþi decât în Dumnezeu. Sunteþi bogaþii cerului,
cãci aveþi la voi împãrãþia cerurilor întru lãrgimea ei. Amin. 

O, cel ce are asupra lui semnul stãpânirii, acela are
semnul împãrãþiei cerurilor, þara cea mai bogatã între cer ºi
pãmânt. Cel ce nu are asupra lui semnul stãpânirii, pe care ºi
îngerii îl au, acela este omul cel pribeag, om fãrã þarã, cã nu-
mai o þarã poate avea omul. O, de când omul ºi-a pierdut þara,

de atunci pribegeºte omul din loc în loc, din furtunã în furtu-
nã, cãci omul este fugar de când s-a sculat sã omoare pe om.
Þara omului fãrã þarã se numeºte fugã. Fuge omul, cã este
fugar, fuge sub ameninþarea timpului, cãci omul a înfiinþat
timpul, iar timpul este duºmanul veºniciei omului. O, cel ce nu
are asupra lui semnul stãpânirii, semnul þãrii cereºti, acela este
om fugar, om care se teme de Dumnezeu, cãci teama este cu
cei ce n-au scãpat de urmãrire. Fuge omul, fuge mereu. Unde
fuge, oare? Fiilor, vreau sã-i stau omului în cale ºi sã-l întreb:
unde fugi, omule fugar, omule fãrã cale? O, ai uitat cã eºti pe
pãmânt fãcut de Dumnezeu ºi cã ochiul Meu este pururea pe
urma ta. Te caut de ºapte mii de ani, ºi te voi gãsi când tu Mã
vei vedea. Ochii tãi sunt mereu spre tine, ºi de aceea fugi, iar
în urma ta sunt Eu, ºi ochiul Meu îþi cautã faþa. Uitã-te înapoi,
omule fugar! Sunt pe urma ta, cã eºti fãrã cãlãuzã. Cãlãuza
este în urma ta. Uitã-te înapoi, ºi ochii tãi Mã vor vedea pe
Mine pribegind pe urma ta de ºapte mii de ani. 

Omule, nu este Dumnezeu afarã de Mine. Spune-Mi pe
cine cauþi, spune-Mi unde mergi, spune-Mi de ce fugi! Rãs-
punde-Mi! Am venit în braþe cu þara ta cea pierdutã. Ea este
împãrãþia cerurilor, iar Eu sunt Împãratul. Opreºte-te, omule
fugar! Hai sã-þi dau de lucru în via Mea, în ogorul Meu, în
stupul Meu. Hai, omule fãrã cãpãtâi. Pâine ºi vin, miere ºi
lapte, untdelemn pentru rane am pe masa împãrãþiei Mele.
Cântare de Duh Sfânt cântã ºi te cheamã sã te uiþi ºi sã asculþi
glasul Duhului Sfânt, care se revarsã peste tot pãmântul. Þie
îþi poruncesc: opreºte-te, cã iatã þara! Numai o þarã are omul.
Am venit sã te iau acasã, omule. Amin, amin, amin. 

O, copilaºi strãjeri, Mã aplec înaintea voastrã ºi vã
mulþumesc pentru cã v-aþi pus punte ca sã vin dupã om ºi
pentru ca sã vinã omul dupã Mine. Vã încununez cu slava
Mea cea nevãzutã, cã Mi-aþi fost casã de popas trei zile la
rând. Acum, fiilor, sã slobozim mulþimea, cã Eu am scos apã
vie din fântânã ºi le-am dat sã bea ºi sã nu mai înseteze, ºi
le-am dat pâine. Fântâna Mea este adâncã; adâncã în sus, nu
în jos. Am fãcut din voi ciuturã a fântânii Mele. V-am dat
cofiþe, v-am dat cãnuþe, v-am dat ca sã daþi mulþimilor sã bea.
V-am dat iubire multã ca sã vã þinã în putere. V-am dat îngeri
ajutãtori ºi ascultãtori ca sã vã slujeascã în toate, ºi ca sã as-
culte de voi vremea cea cu soare ºi rãcoarea ºi vântul cel dul-
ce ºi pãsãrile cerului ºi pãmântul ºi cerul ºi omul, fiilor, ºi
toate câte sunt, ca sã pot fi Eu cu voi în sãrbãtoare de Rusalii
pe loc sfânt. Acest orãºel este cel mai frumos loc de pe pã-
mânt, pentru cã voi sunteþi cei mai frumoºi între fiii oame-
nilor. Vrând-nevrând, nimeni din aceastã cetate nu s-a împo-
trivit Mie sau vouã. Vrând-nevrând, toþi cei chemaþi au ascul-
tat sã vinã. Acum, le dau plata dupã faptã, ºi vor vedea cã le
dau, dar plata cea mai preþioasã pe care le-o dau, sunteþi voi;
voi, cei mai frumoºi între fiii oamenilor; voi, cei iubiþi de
Dumnezeu; voi, cei trudiþi ºi împovãraþi de grijile Mele, cã
Eu Îmi pregãtesc venirea, iar sub braþul crucii Mele vã am pe
voi. Curând, curând vin, ºi se vor ruºina toþi cei ce s-au fãcut
mari peste pãmânt când vor vedea cã Eu Mi-am purtat crucea
venirii Mele cu voi, cei mai mici, cei mai slabi, ca sã vadã cei
tari cã tãria pãmânteascã ruºineazã ºi cã umilinþa cereascã în-
cununeazã timpurile, cãci Eu, Domnul, iubesc pe omul în
suferinþã, care seamãnã cu Mine la trup ºi la suflet ºi la duh. 

Fiilor, fugiþi de slava care vine de la om ºi închinaþi-vã
Mie slava voastrã, cã Eu v-am dat-o. Micºoraþi-vã, ºi mãriþi
slava Mea în voi, cã a celor mici ºi umiliþi este tot ce am pre-
gãtit Eu pentru încununarea vremilor. 

Celor ce v-au însoþit neobosit, le-am dat pâine, ºi le
mai dau îndemn ceresc sã nu se ruºineze cu Mine înaintea oa-
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menilor. ªi le mai dau povaþã dulce sã-ºi vândã averea minþii
ºi sã cumpere de la Mine aur lãmurit în foc ºi sã nu se întoarcã
într-ale lor triºti ca tânãrul cel bogat în înþelepciune, cãruia Eu
i-am zis: «Vinde-þi averea ta, ºi apoi vino ca sã fii cu Mine în
lucrul ce-l am de la Tatãl sã-l sãvârºesc». ªi le mai dau ier-
tarea pãcatelor lor, care se iau de peste ei prin pãrere de rãu
cã le-au fãcut, ºi le spun: mergeþi în pace! Credinþa sã vã fie
sfântã, ca sã vã mântuiascã de voi înºivã. Mergeþi, ºi nu pãcã-
tuiþi, ca sã fiþi iertaþi de cele din vremea neºtiinþei voastre.
Amin, amin, amin. 

Acum, copilaºi, vã dau odihnã trupului ºi sufletului ºi
duhului vostru, dar ºi Duhului Meu din voi, cã fãrã Mine nu
puteþi nimic, fiindcã voi aþi murit pentru voi, ca sã fiþi pentru
Mine. Amin. Sunt deasupra grãdiniþei voastre. Sunt cu Tatãl.
Îngerii ºi sfinþii se apleacã înaintea voastrã ºi salutã sãrbãtoa-
rea de la voi, sãrbãtoarea de Rusalii. Au stat cu fricã ºi cu iu-
bire ºi au ascultat ºi ei ca ºi voi cuvântul Meu cel de Duh
Sfânt. Tatãl Savaot vã dã mirul ceresc, cãci sunteþi miruiþii
Domnului pentru zilele cele de acum. 

Vã mângâie Tatãl, cã este Tatãl, iar voi, fiii. Eu vã dau
crucea venirii Mele. Nu fiþi triºti cã v-o dau. Ea este biruinþa
voastrã. Nu vã temeþi cã sunteþi mici, cãci cei mici sunt cei ce
pot; cei goi sunt cei ce sunt înveºmântaþi; cei obosiþi sunt cei
ce se vor odihni; cei harnici sunt cei ce vor avea; cei triºti sunt
cei ce se vor bucura. 

Fiþi treji, fiilor! Curând, curând, Eu vin. Fiþi treji! Fiþi
treji! Fiþi treji în toatã clipa, cã pe neºtire vin, ºi curând vin.
ªi acum, pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Pacea
Mea cea din grãdinã este pacea voastrã, fiilor. Rãmâneþi în
sãrbãtoare de Duh Sfânt. Rãmâneþi bucuria Mea ºi bu-
curaþi-vã suferind pentru Mine, cãci dupã ce voi veni, nu veþi
mai suferi, ºi veþi fi în zi de odihnã, ºi veþi fi odihna Mea.
Amin, amin, amin. 

17/30 mai 1999

Sãrbãtoarea sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena 

Cuvântul rostit este cel care judecã. Pier duhovnicii României unul
câte unul hulind pe poporul Domnului ºi cuvântul Domnului, pãcã-
tuind cu hulã împotriva Duhului Sfânt. Arhiereul Vasile Târgoviºtea-
nul este în suferinþa pe care singur ºi-a rostit-o prin necredinþã. Nici 

un pãstor nu voieºte sã-I dea Domnului pe pãstoriþii lui. 

EEEE u, fiilor, dacã sunt Cuvântul, tot aºa trebuie sã ºi
lucrez. Numele Meu trebuie sã fie adevãrat, cãci

Mã numesc Dumnezeu Cuvântul, ºi sunt taina cea care lu-
creazã de deasupra voastrã ºi se face cuvânt. Amin. 

Eu, fiilor, Mã fac cuvânt, Mã fac ceea ce sunt, ºi de
aceea vin mereu cuvânt la voi. O, nu vã lãsaþi doborâþi de ve-
nirea Mea la voi, nu vã lãsaþi îngreuiaþi de coborârea Mea me-
reu peste voi, cã nu e altã fericire mai bunã pentru om, ºi Eu
trebuie sã Mã împlinesc peste om. Numai cã nu am om peste
care sã Mã pot împlini, fiindcã omul a murit faþã de Mine, ºi
a înviat pentru sine. Vã am însã pe voi fii peste care Mã îm-
plinesc fãcându-Mã cuvânt, ºi din cuvânt, faptã împlinitã ºi
vãzutã. Îmbujoraþi-vã pentru Mine ºi înflãcãraþi-vã pentru ve-
nirea Mea la voi, cã aceasta este vremea. E vremea sã vin ºi
sã împlinesc cele scrise pentru vremea venirii Mele, fiilor. Vã
curãþ de toþi scaii care dau sã se agaþe de voi în mersul Meu
cu voi prin mijlocul oamenilor. Am îngeri pãzitori în faþa ºi în
spatele vostru, în dreapta ºi în stânga voastrã, cãci cel ce vã
osândeºte pe voi, îºi va purta osânda oricine ar fi el. Voi însã
aveþi ungere de la Mine ºi ea vã învaþã toate câte trebuie sã

ºtiþi, ºi de aceea vin mereu la voi. Ungerea pe care o aveþi de
la Mine, este semnul cel de pe casa Mea de coborâre. V-am
pregãtit mult ºi sfânt pentru ungerea aceasta care v-a chemat
pe voi dintre fiii oamenilor. V-am ales apoi prin ungere ºi
v-am dat darul credinþei sfinte ca sã aveþi putere sã staþi îna-
intea Mea, sã staþi întru întâmpinarea Mea, fiilor unºi. Dar ia-
tã, se scoalã mulþimile la ºoapta cea dulce a cuvântului Meu.
Întãriþi-vã dar, cã aveþi de stat pe picioare pentru Mine, fiilor. 

Am petrecut în voi trei zile la rând ºi M-am arãtat cu-
vânt, ºi am strâns pe lângã voi pe mulþi de departe ºi de aproa-
pe ca sã asculte cuvântul Meu cel de la iesle. O, fiilor, sã nu
vã îngreuieze coborârea Mea la voi. Jugul Meu este uºor,
fiilor, cã e rãu ºi fãrã jug. Învãþaþi-i pe toþi cei ce-Mi aud ºoap-
ta, învãþaþi-i, cum v-am învãþat Eu pe voi, sã intre sub jugul
Meu, cãci Eu aºa am spus: «Cel ce dã sã vinã dupã Mine, sã
se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea ºi aºa sã-Mi urmeze». Cel
ce aude cuvântul Meu, sã-l ºi împlineascã. E greu de cel ce
auzind se face neîmplinitor. Eu aºa am spus: «Dacã cineva
aude cuvintele Mele ºi nu le pãzeºte, Eu nu-l judec, cãci n-am
venit sã judec lumea, ci ca sã mântuiesc lumea. Pe cel care
se leapãdã de Mine ºi nu primeºte cuvintele Mele are cine
sã-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în
ziua cea de apoi, pentru cã Eu nu vorbesc de la Mine Însumi,
ci Tatãl M-a trimis, El Mi-a poruncit ce sã spun ºi ce sã
vorbesc». 

O, fiilor, nu vã lãsaþi obosiþi de coborârea Mea la voi.
E vremea judecãþii, fiilor, cã Eu v-am spus de multã vreme cã
Mã voi judeca cu cei ce M-au judecat pe Mine, ºi pe voi
pentru Mine. Acum împlinesc tot ce am spus Eu vouã. Amin,
amin, amin. ªi am împlinit, ºi împlinesc, ºi de aceea trebuie
sã staþi voi înaintea Mea, cã vine ziua Mea cea mare când
nimeni nu va mai crede în nimic ºi în nimeni decât în Mine ºi
în voi, fiindcã nimic nu va mai fi decât judecata faþã în faþã
cu fapta. Tot omul va fi dezvelit. Se va dezveli om pe om ºi
se va aºeza ruºinea peste tot omul, cã e vremea judecãþii fap-
telor omului. Eu, Domnul, sunt Cel ce am hotãrât aceasta. Ni-
meni nu va mai sta cu capul în sus, ºi va sta omul cu fruntea
aplecatã ºi ruºinatã în faþa Mea ºi a credincioºilor Mei, cãci
credincioºii Mei nu s-au ruºinat sã fie ai Mei între fiii oame-
nilor. O, e grea judecata cea pentru faptã, dar cea mai ruºinoa-
sã judecatã va fi aceea pentru necredinþã, fiindcã Eu de la în-
ceput am spus cã voi fi cu cei sfinþi pe pãmânt, de atunci ºi
pânã azi, dar necredincioºii sunt oameni trufaºi ºi au apãsat
peste pãmânt cu slava lor deºartã, cruce ruºinoasã, viaþã fãrã
de ruºine înaintea lui Dumnezeu. 

Am spus, fiilor, cã voi pleca cu fruntea la pãmânt pe cei
ce s-au numit bisericã a Mea fãrã sã aibã fapte de credinþã,
fãrã umilinþã, fãrã credinþã în cuvântul Meu, cel ce Mã aduce
ca sã vin. Iatã-i pe duhovnicii României, pier hulindu-Mã,
cãci ei nu ºtiu ce fac, dar e vremea judecãþii, ºi aceasta este
plata lor: pier hulindu-Mã pe Mine ºi pe voi, cã Eu nu dau
ridicare celor ce hulesc pe Duhul Sfânt, celor ce nu cred azi
în Mine ºi în voi, cei care v-aþi pus punte pentru venirea Mea,
cã ei n-au voit sã vin, ºi nu s-au pregãtit sã vin, ºi Eu am
venit, ºi vin pe neºtire, precum este scris sã vin pentru cei ce
nu vegheazã întru venirea Mea. 

Fiilor, Eu sunt Domnul, ºi Mi-a fost milã de om, ºi am
venit dupã om. Iatã ce vã poruncesc, cãci sunteþi unºii Mei:
rugaþi-vã pentru iertarea celui ce a lovit în Mine ºi în voi ºi în
arhiereul Meu Irineu, care a fost cu voi. Rugaþi-vã, fiilor, pen-
tru arhiereul care a stat peste cetatea Târgoviºtei, cã este ju-
decat de cuvântul pe care nu l-a crezut, cãci Scripturile Mele
aºa grãiesc: «Pe cel care se leapãdã de Mine ºi nu primeºte
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cuvintele Mele, cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca
în ziua cea de apoi». Amin. Rugaþi-vã voi la Mine sã-i mic-
ºorez pedeapsa, cã el n-a ºtiut ce face lovind în voi ºi în arhie-
reul Meu Irineu, cel ce este uns de Mine peste vremea aceas-
ta, uns ca sã aducã peste tot pãmântul lumina Mea cea neîn-
seratã, învierea omului, pocãinþa omului, cãci este unsul Meu
peste bisericã ºi peste oricine se face bisericã a Mea, locaº al
Meu, om viu, om nou ºi sfânt, precum Eu sunt. Fiilor, pome-
niþi înaintea Mea iertarea pãcatelor arhiereului Vasile, cel ce
a lovit cu necredinþã în voi. N-aº voi sã piarã ºi el fãrã de po-
cãinþã, aºa cum se duc unul dupã altul duhovnicii României,
hulind pe Duhul Sfânt, Care-ªi are casã la voi. Rugaþi-vã Mie
pentru sufletul lui, pentru pocãinþa lui cea de la Mine, cãci
duhul lui e numai jale acum, ºi M-a prins jalea de el, fiilor. El
prinde sã-i parã rãu pentru ce a fãcut, cã a scuturat praful de
pe picioare peste voi ºi peste grãdiniþa cuvântului Meu, ºi
ºi-a jurat sã nu creadã chiar dacã ºi-ar pierde amândouã pi-
cioarele. O, picioarele lui s-au grãbit sã aducã pe arhiereul
Meu Irineu, cel uns de Mine peste bisericã, ºi l-a adus ºi a râs
de el în poarta coborârii Mele ca sã-l facã sã smulgã þãruºul
de la locul lui. Eu însã am fost mai tare ca el, cãci sunt Dom-
nul, ºi el a cãzut prin cuvintele lui. Cel ce se ridicã împotriva
Mea ºi a voastrã, acela cade, cãci cuvântul Meu cel de peste
voi este foc ºi pucioasã peste cei ce nu cred în el. Fiilor, vo-
iesc sã-l ating apoi, ºi sã-l uºurez de pãcatele cele fãcute pâ-
nã acum împotriva Mea dacã se pocãieºte. Fiilor, câte veþi
dezlega pe pãmânt vor fi dezlegate ºi în cer. Amin, amin,
amin. 

Aº voi sã se pocãiascã tot omul, fiilor, cã la potop s-a
pocãit omul. Aº voi sã se îndrepte omul spre Mine cu tot dina-
dinsul, dar iatã, omul cade sub faptele lui ºi nu-ºi vine în fire,
ºi nu dã sã se întoarcã la Mine. 

O, fiilor unºi, am venit la voi, cã e sãrbãtoare în cer ºi
la voi. Sunt cu împãratul creºtinilor, cel ce a iubit pe cei cre-
dincioºi ai Mei în vremea sa, cãci Eu l-am fãcut sã creadã în
Mine ºi în ei. Împãratul Constantin a crezut în Mine, ºi prin
el au crezut popoarele lui în Dumnezeu. Fiilor, credinþa în
Duhul Sfânt mântuieºte pe cel ce crede, precum hula împo-
triva Duhului Sfânt pedepseºte pe cel ce o lucreazã, cãci nu
Eu, ci hula lui îl pedepseºte, cã hula este pedeapsã, nu drep-
tate. Împãratul Constantin a ridicat spre Mine bisericã vie, fii
creºtini pe pãmânt, ºi Mi-a ocrotit biserica prin lege ocroti-
toare, lege împotriva vrãjmaºilor Mei ºi ai fiilor Mei cei vii.
Dar iatã ce fac cei de azi, cãci ei nu ºtiu ce fac ºi nu se tem sã
stea nepregãtiþi sub hainã de nuntã, sub hainã de bisericã, pre-
cum nici Arie nu s-a temut, ºi a stat minþind pânã ce i s-a dez-
velit faþa prin înseºi faptele sale. O, nu mai am pe nimeni care
sã-Mi dea adãpost Mie ºi celor ce sunt cu Mine, cãci omul
trãieºte pentru sine, nu pentru Mine. Omul bisericii din lume
îºi apãrã zidurile bisericii lui, dar pe Mine nu Mã apãrã, ci,
din contra, Mã huleºte, ºi din pricina lor Eu nu încap cu veni-
rea Mea în inima omului, dar Eu îi descopãr prin însãºi viaþa
lor mincinoasã ºi le trimit vântul suferinþei, ca sã batã peste
ei, precum ei M-au bãtut pe Mine ºi pe cei ce se pregãtesc
pentru Mine. 

O, Mi-e milã de om, ºi de aceea vin, ºi vã am pe voi, ºi
voiesc sã fac cu voi numai bine pe pãmânt, dar Îmi stã împo-
trivã omul trufaº, care nu are teamã de Mine. Mereu am lucrat
din greu, cã nimeni nu-Mi face cale sã vin sã-i fac bine omu-
lui. Pe vremea lui Ioan, botezãtorul Meu, care-Mi pregãtea
calea, îl aveam pe el care-Mi dãdea ucenici ºi le spunea cã el
trebuie sã scadã pentru ei, ºi Eu sã cresc, ºi veneau ucenicii

lui dupã Mine, iar Eu îi primeam la lucru dupã cum aveam de
lucrat peste oameni. 

Azi, fiilor, nu mai este pe pãmânt om cu adevãrat
iubitor de Dumnezeu. Eu trebuie sã am pe calea venirii Mele
om liber de toate ale sale, om cu un singur drum, ca sã nu se
încurce cãile lui pe calea Mea, dar Îmi stã în cale trufia omu-
lui, iubirea de sine a omului, nedãruirea cu totul a omului.
Omul dã sã se dea Mie când aude de Mine, dar are multe
piedici, mulþi scai pe lângã el ºi nu poate cu totul, ºi de aceea
nu pot Eu peste om cu toate ale Mele. Fiþi precauþi, fiilor care
trudiþi pentru Mine, cãci calea Mea spre om, prin aceastã lu-
crare de cuvânt de viaþã veºnicã, este pentru omul care a ieºit
de sub robia lui însãºi ºi e liber de orice robie, cãci cel ce-Mi
slujeºte Mie nu-ºi mai slujeºte sieºi ºi nici altcuiva decât Mie.
Amin. Rar este pe pãmânt omul liber, cã acum este aur mult,
ºi omul este robit de toate câte sunt pe pãmânt. Tot omul are
pãrinþi, fraþi, soþi, copii, rude ºi þarini, prieteni ºi ranguri, ºi nu
poate veni liber dupã Mine, ºi nu poate lãsa pentru Mine ce-
ea ce are el. Eu am spus: «Cine nu lasã pentru Mine pãrinþi,
fraþi, soþi, copii, rude, prieteni, averi ºi ranguri, nu poate fi
ucenicul Meu». Iatã, fiilor, tot omul este ucenicul lui însuºi,
ºi al celor ce are el. Nici cei credincioºi ºi dornici de Mine nu
pot veni dupã Mine, cãci omul cel cãlãuzitor pentru cel ce Mã
cautã, nu-Mi dã Mie rodul lui, aºa cum fac Eu de-I dau Tatãlui
tot ce fac, tot ce adun. Omul zice cã e al lui tot ce face, tot ce
rodeºte. Aºa era ºi pe vremea trupului Meu. Erau daþi afarã
din sinagogi cei ce veneau dupã Mine ca sã asculte de Mine.
Aºa este ºi acum, fiilor. Cel ce se aºeazã cãlãuzã pentru orbi
nu se îndurã sã-Mi dea Mie munca lui, ºi ºi-o opreºte pentru
sine, de parcã nu Unul este Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt peste toþi. Omul Mã împarte în câte vrea el, cã e iubitor
de sine omul, iubitor de ceea ce are el. 

Eu vã spuneam vouã, poporul Meu, sã nu cãutaþi sã vã
fie vãzut ºi cunoscut ºi privit de toþi cei de acolo, statul vostru
în biserica din lume, cã atunci când Eu vã chem la hrana
cuvântului Meu, se vede lipsa voastrã ºi se umblã dupã voi ºi
vã aflã dupã Mine, ºi se scoalã împotriva Mea ºi a voastrã cei
ce vã urmãresc ca sã vã aibã. Cuvântul Meu este mai presus
de orice dar. Sunt Eu cuvântând peste om, dar omul face ºi azi
ca ºi cei din vremea trupului Meu, ºi zice cã aurul din templu
este mai mare decât templul. O, dacã n-ar fi templul care
sfinþeºte aurul, cine ar sfinþi aurul? Cine ar sfinþi pe creºtin
dacã n-aº fi Eu Cel ce sfinþeºte? 

O, fiilor, e grea vremea, grea ºi cu piedici. Omul cel
trufaº se aºeazã mai mare decât Mine peste om. Mã uit de la
margini la margini ºi vãd numai om îngâmfat, care nu se
pleacã la cuvântul Meu ºi care nu-ºi calcã cuvântul sãu pentru
cuvântul Meu. Dar voi, purtaþi lucrarea Mea cu supunere,
fiilor, cãci pentru Mine lucraþi, nu pentru voi. Nu pentru omul
legat lucraþi voi, ci pentru omul care poate fi liber. Mulþi dau
sã vinã dupã cuvântul Meu, care dã viaþã vie în om, dar mulþi
sunt legaþi ºi nu pot veni cu totul. Eu însã am de la Tatãl cu-
vântul cel cu care vin dupã om. Eu sunt darul cel mai mare pe
care-l poate avea omul, dar dacã omul nu înþelege cum este,
cine este ºi unde este Dumnezeu, ºi cu cine petrece El, acel
om umblã dupã Mine în voile lui, ºi nu Mã are, ºi nu umblã
dupã Mine unul ca acela, cã scris este: «Nu toþi cei ce zic:
„Doamne, Doamne“, vor intra întru împãrãþia cerurilor». ªi
iatã, nu intrã, cã nu are cãlãuzã care sã Mã arate cu cine sunt
ºi ce fac ºi ce însemn Eu în om, cãci cãlãuza de suflete îºi pãs-
treazã pentru sine adunãtura lui. Voi însã daþi Mie tot lucrul
ce-l lucraþi pentru om, cãci lucrul vostru este omul cel nou,
care moare pentru sine ca sã trãiascã pentru Mine. Învãþaþi pe
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tot omul care voieºte sã înveþe ce înseamnã creºtin ºi ce
înseamnã Dumnezeu ºi ce înseamnã bisericã ºi ce înseamnã
om adevãrat ºi viu cu viaþa ºi cu iubirea lui de Dumnezeu.
Învãþaþi-i pe cei ce Mã cautã sã ºtie ºi sã Mã gãseascã. Amin. 

Am venit cuvânt în calea omului, ca sã înveþe omul, cã
nu este învãþat, ºi n-am învãþãtori dãruiþi Mie cu totul, cãci
învãþãtorii se fac ºi ei robi voii omului, slãbiciunii omului,
necunoºtinþei omului. Am venit Eu sã învãþ pe om ºi sã-Mi
culeg ucenici pentru credinþã sfântã ºi pentru viaþã cu adevã-
rat în omul care nu mai trãieºte pentru sine sau pentru oa-
meni, ci numai pentru Mine ºi pentru venirea Mea. Omul Îmi
tot încurcã mereu calea, cãci se iubeºte pe sine ºi pe aproapele
care seamãnã cu sine, iar Eu rãmân pentru cei ce au învãþat de
la Mine calea. N-am ce sã-i fac omului care nu voieºte sã ia
de la Mine învãþãtura care vine cu Mine cuvânt din cer, nu de
pe pãmânt; n-am ce sã-i fac. O, cuvântul cel despre Dumne-
zeu se gãseºte la tot pasul, dar nu se împlineºte în om, cãci
una este cuvântul despre Dumnezeu, ºi alta este Cuvântul lui
Dumnezeu, hranã proaspãtã, care întãreºte inima ºi iubirea ºi
credinþa cea sfântã din om. Cuvântul cel despre Mine este fo-
losit ºi împãrþit de cei ce nu-l împlinesc pe el, dar cuvântul pe
care Eu îl dau omului, Eu, ºi nu omul care povesteºte despre
Mine, acesta este cuvântul puterii, ºi sunt Eu pe cale cu omul,
cãci Eu sunt Cel ce grãiesc. Am venit iar, Eu Însumi, cãci
omul Îmi încurcã drumul Meu lângã om. 

O, fiilor, purtaþi cu supunere lucrarea cuvântului Meu
cel nou, ºi daþi-Mã omului care ºtie sã Mã ia, care ºtie sã iu-
beascã lucrul Meu cel de la voi, iar cei ce vin ºi iscodesc ºi
grãiesc apoi de rãu statul Meu cu voi, aceia sunt fãrã de
minte, fãrã de creºtere, nori purtaþi de vânt, de douã ori dez-
rãdãcinaþi. Dar voi, staþi deoparte de omul care pãcãtuieºte
împotriva umilinþei, cãci omul neumilit loveºte pe Dumnezeu
pentru trupul sãu, pentru trufia sa. 

Iatã ce vã spun, fiilor: cei sãnãtoºi la minte ºi la inimã
ºi la suflet ºi la faptã, aceia sã vinã dacã voiesc sã aibã de la
Mine hranã proaspãtã ºi iubire din cer. Iar celor cu mintea
bolnavã ºi cu firea bolnavã de trufie ºi de duh de uºurãtate,
care duce la vorbire de rãu, la pizmã, la cârtire, la neînþelep-
ciune, la hulã asupra Duhului Sfânt, Care Se desãvârºeºte aici
la voi prin cuvântul Meu, aceºti oameni cu mintea bolnavã sã
se depãrteze într-ale lor, cãci învãþãtura Mea este cu tãrie ce-
reascã, ºi este pentru om cu mintea sãnãtoasã ºi cu credinþa
sfântã ºi cu suflet umilit înaintea Mea. Amin. 

ªi iatã ce vã mai dau Eu vouã spre învãþãtura omului:
cel ce nu se biruieºte pe sine, acela sã nu vinã dupã Mine ºi
nici dupã voi, cãci împãrãþia cerurilor este pentru cei sfinþi,
care s-au biruit pe ei urmându-Mi Mie pentru rãscumpãrarea
lor dintre fiii oamenilor, pentru viaþa Mea în ei, prin lepãdarea
de sinele lor ºi prin umilinþa lor înaintea Mea. Amin, amin,
amin. 

21 mai/3 iunie 1999

Duminica tuturor sfinþilor 

Curãþia este mai presus de iubire, este chiar casa iubirii ºi mân-
gâierea Domnului. Cuvântul Domnului plãmãdeºte om nou. Rãul
iese din om ºi umple pãmântul de rãu ºi aceasta este judecata
omului. Curãþia este barca de salvare a omului. Sfânta Virginia 

cheamã morþii ºi viii la înviere. 

SS unt din nou deasupra ieslei cuvântului Meu. Sunt
cu cerul pe pãmânt, sunt cu toþi sfinþii, cã e sobor

de sfinþi, în sãrbãtoare de bisericã cereascã. Sunt cu Ierusali-
mul cel din cer la cel de pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

Am venit cu mare sãrbãtoare, fiilor de la iesle. Mã
scriu în cartea Mea de azi cu cerul venit pe pãmânt în sãrbã-
toare de nou Ierusalim. V-am învãþat mereu, mereu suirea la
cer, ca sã fiþi din cer pe pãmânt, fiilor unºi, ca sã am rudenie
pe pãmânt la care sã vin cu sfinþii Mei din cer. Suirea la cer
nu vrea omul s-o înveþe, cãci omul este plin de iubire pãmân-
teascã ºi trupeascã. Dar omul care se suie la cer ca sã fie din
cer, este omul care-ºi face scarã spre cer din curãþenia lui.
Amin. 

Iatã, tainã vã spun vouã: curãþia minþii ºi a sufletului ºi
a trupului ºi a firii, aceasta înseamnã suirea la cer ºi naºterea
cea din cer a omului, aceasta este temelia creºtinului cel dupã
adevãr creºtin. Aceastã curãþenie este mai presus de iubire,
cãci ea este chiar casa iubirii, casa lui Dumnezeu în om.
Acesta este omul cel iubit de Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Ioan cel iubit de Mine, apostolul curãþiei, îºi lãsa capul pe
pieptul Meu, cãci avea în el iubirea. Numai cel ce are în curã-
þie mintea ºi sufletul ºi trupul ºi firea, numai acela are în el
iubirea, iubirea cea desãvârºitã, care se aºeazã pe pieptul Meu
cu mângâiere ºi cu dulce, cãci curãþia omului sfânt este mân-
gâierea Mea, fiilor. Vin la voi sã vã vorbesc despre taina
aceasta, ca sã ia din învãþãtura Mea omul care vine dupã Mine
ºi dupã voi, dar e rar omul cel cãutãtor, ºi e rar cel ce Mã gã-
seºte pe Mine, cãci Eu Mã dau celor ce au curãþia, în care Eu
Îmi aflu odihnã ºi sãlaº iubirii, sãlaº Mie, fiilor iubiþi. 

Vine ziua sã cer socotealã la tot omul de ce n-a luat
aminte la cuvântul pe care i l-am spus Eu în zilele acestea. Ci-
teºte omul ziare ºi cãrþi lumeºti ºi diavoleºti, dar sulul cuvân-
tului Meu nu-l desface ca sã vadã vorbirea Mea cu el. Îi voi
cere omului socotealã pentru tot cuvântul Meu pe care-l scu-
tur din cer peste om în vremea aceasta când Eu, Domnul, Îmi
scriu pe pãmânt cea din urmã carte, cartea judecãþii faptelor.
Amin. Cel ce nu se pocãieºte ºi nu se înnoieºte ºi nu se curã-
þeºte de tot ce este lumesc ºi omenesc ºi diavolesc, acela îºi
va purta sarcina faptelor sale oricine ar fi el, cãci Eu Mã las
din cer peste pãmânt cu cartea judecãþii, spre pocãinþa sau
spre osânda omului. Omul cel despãrþit de Mine este rana
Mea cea vie, care stã mãrturie pe trupul Meu cel împuns de
suliþã, cãci suliþa a fost necurãþia omului, pãcat negru în în-
suºi trupul omului. 

O, copilaºi purtaþi din cuvânt în cuvânt, vã legãn cu
cuvântul ca pe cei ce sunt în leagãn, ca pe cei mici, cãci cei
mici nu ºtiu ce este rãul care iese din om. O, fiilor, Mi-e dor
de învierea omului, de curãþia omului, ºi de aceea vin mereu
la voi, ca sã vã scol pentru cuvântul Meu, care strigã pe om
la Mine. V-am fãcut casa Mea, de aceea vin. Eu trebuia sã am
casã pe pãmânt, ca sã pot veni acasã, fiilor. Când îi place cui-
va un loc pe pãmânt, în vale sau în deal sau în munte, acela
se duce ºi îºi face casã acolo, ºi apoi are casa lui. Aºa ºi Eu
am fãcut. Este scris în Scripturi de cer nou ºi de pãmânt nou
ºi de dreptatea Mea cu ele. De aceea am venit la voi, ºi de
aceea aþi venit voi la Mine, iar Eu v-am aºezat în vârful mun-
telui Meu, în vârful pãmântului, ca sã încep cu voi împlinirea
Scripturilor de cer nou ºi de pãmânt nou, cãci pentru orice îm-
plinire Îmi trebuie loc pe pãmânt. Am þinut în mânã acest
pumn de pãmânt, l-am þinut de la facerea cea dintâi ºi pânã
azi. V-am aºezat pe voi ca sã-Mi fiþi strãjerii pãmântului. V-am
aºezat în vârf, cãci vârful trebuie sã se vadã de peste tot, ºi
peste tot din vârf. Vã þin în palme, vã lucrez mereu ca sã staþi
lucraþi în mâna Mea. Mereu suflu peste voi duh de om nou, ºi
din voi suflu peste tot omul, dar omul este în lume ºi iubeºte
lumea, ºi la Mine nu se mai uitã. O, M-am fãcut în voi
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plãmada omului nou. Eu sunt Omul Cel nou. Trupul ºi Sân-
gele Meu curge în voi, ºi v-am fãcut ca pe Mine, luminã pes-
te pãmânt, dar omul stã sub întuneric cu lumina lui, nu cu a
Mea. Curând, curând Eu voi sufla cu putere mare ºi voi stin-
ge lumina omului, ºi omul va cãuta prin întunericul lui ºi nu
va gãsi luminã, cãci lumina se va judeca cu el, cã a venit Lu-
mina în lume, ºi omul n-a cunoscut-o, ºi a stat în întuneric. 

Fiilor, sunt cu luminã cereascã peste pãmânt. Am cu
voi sãrbãtoare de sfinþi, cãci este scris peste bisericã duminica
tuturor sfinþilor, ziua cea neînseratã, ziua a opta, fiilor sfinþi.
Iatã, sfinþii au casã la voi, precum Eu am. Am venit cu sfinþii,
iar între ei este rãdãcina voastrã, cã aþi ieºit din rãdãcinã bine-
cuvântatã de Mine. Ea este trâmbiþa Mea din care am sunat ºi
v-am chemat la Mine ca sã vã nasc din cer ºi ca sã fiþi cereºti
pe pãmânt ºi ca sã fiþi ai Mei. Amin. 

O, Verginico, tu eºti rãdãcina în care Eu am pus naºtere
din cer pentru nou-nãscuþi. Iatã-þi fiii, îþi poartã rãdãcina în ei,
iar ei sunt rodul tãu. Amin. 

– OO,Doamne Învãþãtor, mã aºez trâmbiþã care
sunã din cer, cãci locul meu eºti Tu acum,

cãci eºti pârga învierii celor adormiþi. Ai înviat dintre cei
morþi ºi Te-ai fãcut pârga învierii celor ce au adormit întru
Tine, iar acum vii cu ei, precum este scris în Scripturi sã vii.
Vii cu sfinþii, Doamne, ºi fericit este cel ce cunoaºte Scriptu-
rile venirii Tale, cã acela este cel ce poate crede. Numai cã
omul nu citeºte în Scripturi, iar cel care citeºte în ele, ºade as-
cuns sub scripturile lui ºi sub înþelepciunea lui, care l-a se-
meþit ca sã stea deasupra Ta ºi sã nu-Þi vadã venirea Ta cu
sfinþii ºi cu cuvântul învierii ºi cu cuvântul judecãþii, Doam-
ne. Dar cine este cel ce vede venirea Ta ºi împlinirea Scriptu-
rilor cele de apoi? O, este, Doamne. Curãþia care este mai pre-
sus de iubire în om, curãþia este taina credinþei sfinte în om.
Numai omul curat la minte ºi la suflet ºi la trup ºi la fire ºi la
simþuri ºi la iubire, numai acela este cel ce vede venirea Ta ºi
pe Tine cu cei curaþi din cer ºi de pe pãmânt, Doamne. 

Mã aºez trâmbiþã care sunã din cer vestea venirii Tale,
cãci sunt vie între cei vii, care vin cu venirea Ta. M-am aºezat
înaintea Ta rãdãcinã pentru cei ce s-au nãscut de sus, din cer,
la cuvântul Tãu din vremea aceasta. Trâmbiþez de sus, ºi sã se
audã jos pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

O, oamenilor, sunã din cer trâmbiþa lui Dumnezeu.
Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi. Ieºiþi întru
întâmpinarea Lui, cã vine! Sunã Domnul din trâmbiþa Sa pes-
te voi, sunã peste morþi ºi peste vii sã-I iasã înainte, cã El
vine, ºi Se anunþã pe Sine cã vine, iar voi veþi sta de-a dreapta
sau de-a stânga Sa, dupã cum aþi stat ºi pe pãmânt. Fost-a
Domnul pe pãmânt cu voi în vremea mea ºi în cea de dupã
mine. Iatã, este Domnul ºi azi cuvântând ºi chemând la învie-
re. Unde sunt cei înviaþi? Cine sunt cei înviaþi? O, oamenilor,
sunã din cer trâmbiþa lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, tu eºti trâmbiþa Mea din care
am început sã sun peste pãmânt acum pa-

truzeci ºi cinci de ani, numãr proorocit de sfintele Scripturi,
dar omul nu citeºte Scripturile, ºi de aceea nu crede ºi nu vede
pe Dumnezeu.

O, Verginico, e sãrbãtoarea ta între sfinþi. Te-ai nãscut
între oameni în duminica tuturor sfinþilor, ºi am fãcut din tine
o duminicã a zilelor cele de apoi, o zi de odihnã pentru Mine
am fãcut din tine. Am stat în tine toatã vremea ta pe pãmânt
ºi am lucrat lucrarea venirii Mele, iar acum am venit. Cu tot
cerul vin mereu ca sã dau putere celor ce s-au lãsat aºezaþi de
Mine în calea Mea. Am ales din cei chemaþi în vremea ta ºi

Mi-am ridicat fii curaþi ºi i-am învãþat mereu iubirea cea cu-
ratã, ca sã am casã la ei. Casa venirii Mele sunt ei, iar Eu,
Domnul, Îmi împlinesc la ei venirea Mea. Amin, amin, amin. 

O, copilaºi purtaþi din cuvânt în cuvânt! O, cei legãnaþi
sunt cei mici, ºi ei nu ºtiu ce este rãul care iese din om. Iatã,
descopãr taine de nepãtruns de mintea omului: rãul nu iese
decât din om, ºi umple pãmântul de rãu, cãci scris-am Eu în
Scripturi, ºi am zis: «Nu cele din afarã spurcã pe om, ci ace-
lea care ies din om le spurcã pe cele din afara omului, ºi pe
el însuºi îl spurcã», cãci rãul pe pãmânt nu iese decât din om,
din omul cel fãrã Dumnezeu, din cel ce se lucreazã pe sine în
el însuºi, din cel ce se dã pe sine în lãturi din el însuºi, din în-
suºi trupul lui. Omul este numai trup, cãci faptele duhului
nu-ºi gãsesc sãlaº în om, ºi e vremea judecãþii faptelor omu-
lui, ºi zic: nu cele din afarã spurcã pe om, ci acelea care ies
din om le spurcã pe cele din afara omului, ºi pe el însuºi îl
spurcã, prin cele ce sunt rele în el. Aceasta este judecata a tot
omul. Amin, amin, amin. Aºa a pãþit omul dupã ce s-a smuls
din Mine. Omul spurcã pe cele din afara lui, omul spurcã pes-
te tot, ºi Eu vin sã-l întreb pe om de faptele sale cele dinãun-
trul lui, ºi cele din afara lui. 

Omule, o, omule, zici cã te duci la bisericã ºi cã-Mi ur-
mezi Mie dacã te duci. O, omule, te plâng cu jale, cã eºti fãrã
de cãlãuzã. Nu mai ai cãlãuzã care sã te înveþe ce înseamnã
Dumnezeu ºi cum poþi sã-L ai, ºi cum poate Dumnezeu sã te
aibã. O, omule, ia de la Mine, cã eºti fãrã sprijin pe pãmânt.
Curãþã-te de cele rele din tine, cã e plin pãmântul peste tot de
relele cele dinãuntrul omului. 

Trupul ºi Sângele Meu sunt cele sfinte pe care le-am
dat omului în dar când M-am suit pe cruce pentru pãcatul
omului cel întâi zidit, iar cele sfinte sunt pentru sfinþi, ºi tu
eºti pãcãtos, omule, ºi te duci la bisericã, zici tu, ca sã te îm-
pãrtãºeºti cu Domnul. O, de ce nu înveþi mai întâi ce înseam-
nã Domnul? Domnul în om, Domnul în cei sfinþi, Domnul în
cei curaþi, care pãstreazã în ei puterea curãþiei pentru Dom-
nul, pentru cele sfinte ale Domnului. O mulþime de oameni
sunt bolnavi ºi mor, pentru cã nu se cerceteazã pentru Mine,
pentru cele sfinte ale Mele. Se duc la bisericã, zic ei, se duc
la un loc cu toatã lumea, ºi zic cã se duc la bisericã, dar iarãºi
spun cã biserica înseamnã sfinþi laolaltã, uniþi cu Hristos, cãci
scris este: «Nu voi sta la masã cu cei fãrã de lege». O, unde
zici tu cã te duci la bisericã, omule fãrã de minte, omule fãrã
de cunoºtinþã? Este scris în Scripturi: «În zilele cele de pe ur-
mã vor fi oameni iubitori de sine ºi de argint ºi lãudãroºi ºi
trufaºi ºi hulitori ºi necucernici ºi fãrã dragoste ºi clevetitori
ºi neînfrânaþi ºi fãrã destoinicie ºi vânzãtori de cele sfinte ºi
de fraþi ºi de Dumnezeu ºi îngâmfaþi ºi iubitori de desfãtãri
mai mult decât de Dumnezeu, având înfãþiºarea adevãratei
credinþe, dar tãgãduind puterea ei, cãci sunt purtaþi de pof-
tele lor trupeºti, în timp ce pururea învaþã, dar neputând nici-
cum ajunge la cunoºtinþa adevãrului ca sã poatã sã fie altora
cãlãuzã». Iatã unde te duci tu la bisericã, omule. Du-te, dar
nu pune tu adunarea aceea de oameni ca sã zici cã este bise-
ricã a Mea. Iatã cum este biserica Mea. Iatã cum sunt Eu aici
întru bisericã adevãratã. Aici Eu nu stau la masã cu cei fãrã
de lege, cãci biserica este pentru cei curaþi, cãrora Eu Mã dau.
Aceºtia sunt cei ce nu Mã vând pe bani ºi pe laude; aceºtia
sunt cei ce nu vând taina Mea pentru slavã omeneascã. Ei
sunt cei ce-Mi fac Mie bine, cãci cu greu mai pot Eu face
bisericã pe pãmânt între oameni. 

Oamenii îºi fac numaidecât bisericã. Ei ridicã ziduri ºi
se adunã sub ele ºi pãgâni ºi nepãgâni ºi zic cã aceea înseam-
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nã bisericã. O, biserica Mea nu mai este cu adevãrat de ºapte
mii de ani, cãci omul cel cãzut Mi-a culcat la pãmânt hotarul,
ºi nu mai am pãmânt sfânt pe pãmânt, cãci omul s-a pus stã-
pân peste pãmânt. 

Dar mai am azi sã vã spun o tainã, fiilor din porþi: omul
poate sã-Mi dea Mie în stãpânire pãmântul de sub el. Poate,
fãcându-se pe sine ucenic al Meu cu toate ale lui, precum v-aþi
fãcut voi, copilaºi ucenici, cã bine este sã fie ucenicul copil,
cãci copiii sunt cei ce au stãpân, sunt cei ce au pe Dumnezeu.
Omul mare se dã mare pe pãmânt. Omul mic stã sub stãpânul
sãu ºi este purtat, cã este mic, iar împãrãþia Mea este a celor
mici, a celor umiliþi. Umilinþa îl þine pe om întru curãþie. Ea
nu îl lasã sã se îngâmfe, cãci cel îngâmfat s-a ridicat deasupra
lui Dumnezeu, iar faptele trupului sunt multe ºi sunt rele;
sunt: desfrânarea, mânia, hula, minciuna, clevetirea, neascul-
tarea, ºi toate câte ies din neascultare de Dumnezeu, cãci Eu
am trimis pe pãmânt amãgire puternicã, sã-i prind în însuºi
laþul lor pe cei ce lucreazã fãrãdelege împotriva Mea, ºi nu va
avea omul cu ce sã se laude înaintea Mea. 

O, nu ºtie omul creºtin de azi ce înseamnã bisericã, dar
ºtie omul cel nou, cãci viaþa cea nouã se aratã prin curãþie.
Amin, amin, amin. Curãþia este dragostea lui Dumnezeu în
om. Ea îl face nou pe om pentru împãrãþia Mea. Ea este sta-
tura Mea în om. Ea este începutul Meu în tot omul care se dã
Mie cu totul. Ea este biserica Mea din om, aºternutul Meu în
omul cel sfânt. Acolo Îmi place Mie sã vieþuiesc, mai mult
decât în cer, cã am venit pe pãmânt dupã om, am venit cu tot
cerul ca sã-l învãþ pe om suirea la cer, aºa cum v-am învãþat
ºi cum vã învãþ pe voi mereu, mereu, fiilor de la iesle, fiilor
unºi cu darurile harului Meu. O, care om pe pãmânt ºtie sã se
suie la cer precum am ºtiut Eu? Eu M-am suit la cer de lângã
ai Mei, ºi tot aºa trebuie sã se suie ºi omul care cautã suirea
în cer, ºi ca sã aibã cerul în el. Fericit este cel ce stã curat în
aceastã vreme de amãgire. Cel curat a osândit pãcatul în în-
suºi trupul sãu. Cel curat Îl iubeºte numai pe Dumnezeu. Cel
curat nu mai cautã pe Dumnezeu, cãci curãþia lui Îl aduce pe
Domnul înãuntrul sãu. Cel curat nu cautã fericirea, ci cautã
curãþia, cu care el se mângâie în vreme de mare amãgire pe
pãmânt. Curãþia din om este cort de scãpare a omului, este
barca de salvare a trupului ºi a sufletului. Amin. O, cu ce se
capãtã curãþia în trup? Ea îºi face loc de la Dumnezeu în om
prin umilinþa omului, prin pocãinþa omului, prin statornicie ºi
prin supunere. 

Supune-te lui Dumnezeu, omule, ºi diavolul va fugi de
la tine. Amin. O, cu ce se capãtã supunerea sub mâna Mea?
Ea se capãtã prin curãþie. Curãþia este darul cel cu care omul
se dã lui Dumnezeu, cu care omul se supune Mie. Omul curat
care cautã încã, acela îºi rãvãºeºte simþurile ºi cade în necu-
rãþie pe neaºteptate, cãci trupul este slab prin cãderea omului
cel întâi zidit, care n-a fost mulþumit, ºi ºi-a rãvãºit fiinþa ºi a
cãzut în necurãþie. O, omule, ia de la Mine învãþãturã cu pu-
tere, cã eºti fãrã sprijin pe pãmânt, ºi te afunzi în însuºi trupul
tãu, care te scoate de la Mine. O, omule, învaþã-te cu Mine,
cã am venit dupã tine ca sã-þi arãt cine este viaþa ta. Amin,
amin, amin. 

Fiilor, M-am scris în cartea Mea de azi cu cerul venit
pe pãmânt în sãrbãtoare de nou Ierusalim. L-am învãþat pe om
suirea la cer, ºi tot aºa sã lucraþi ºi voi, ºi sã fiþi copilaºi uce-
nici sub mâna Mea cea tare, cãci orice ucenic desãvârºit va fi
ca ºi Învãþãtorul sãu. Amin, amin, amin. 
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Duminica a doua dupã Rusalii, a sfinþilor români 

Omul care pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu, nu are înþelepciune.
Cãsãtoria nu este lepãdare de sine, ci este lege pentru cei neînfrâ-
naþi. Iubirea care nu se face Dumnezeu în om, se numeºte pãcat, nu
iubire. Rugãciune de dezlegare pentru arhiereul Vasile, la patul sãu 

de suferinþã. Scaunul Târgoviºtei este al Domnului. 

DD eschideþi cartea Mea din zilele voastre, fiilor de
la iesle. Amin, amin, amin. Voi sunteþi ieslea

cuvântului Meu, aici, în locul în care Eu v-am aºezat. Mã
adun mereu cu voi sub izvorul cuvântului Meu, ca sã gãsim
rãcoarea dupã care tânjim. Vã adun la pieptul Meu ca sã vã
hrãnesc ºi ca sã vã adãp ºi ca sã dea peste margini cele ce vã
dau Eu, ºi ca sã mãnânce ºi sã bea de la Mine cei ce cautã cu
izvorul Meu de la voi. 

O, fiilor, Mã adun cu sfinþii la pieptul vostru ca sã ne
hrãnim cu iubirea de la voi, cãci cei din cer sunt ºi ei flã-
mânzi. Dar cum sã fie flãmânzi cei din cer? O, este scris în
Scripturi: «Din gura pruncilor ºi a celor ce sug iese laudã, în
ciuda vrãjmaºilor Mei, ca sã potolesc pe vrãjmaº ºi pe rãz-
bunãtor». Cuvântul Meu cel de peste voi este «cuvânt curat,
argint lãmurit în cuptor, ca sã stârpesc toate gurile mincinoa-
se ºi orice limbã semeaþã a celor care spun: „Cu limba noas-
trã suntem tari, gura noastrã este puterea noastrã, cine este
stãpânul peste noi?“»; aºa scrie în Scripturi.

O, fiilor, vã adun mereu la pieptul Meu, ca sã vã ocro-
tesc de neamul acesta, cã scris este: «Nelegiuiþii cutreierã de
jur împrejur, fiindcã cele de jos stãpânesc printre oameni.
Aceºtia n-au parte de dureri, ºi se simt tari când lovesc; de
suferinþe omeneºti n-au parte, ºi loviþi ca ceilalþi oameni nu
sunt, ºi de aceea sunt stãpâniþi de semeþie ºi sunt îmbrãcaþi
cu silnicia. Plãsmuirile cugetelor lor întrec mãsura, ºi din
rãul lor iese nedreptatea. Gândul ºi cuvântul lor este cu
viclenie, ºi se þin sus, ridicându-ºi pânã la cer gura lor, iar
limba lor mãturã pãmântul. Neamul acesta se ia dupã ei ºi se
îmbatã de apã, zicând cã ei au zile bune, ºi iarãºi zicând:
„Are ºtiinþã de toate acestea Cel Preaînalt?“». O, fiilor, iatã,
este scris: «Aºa sunt cei fãrã de lege, care-ºi înmulþesc avutul
sub viaþa lor fãrã de griji, dar Eu i-am aºezat pe ei pe dru-
muri viclene, ca sã-i împing spre prãpãd, ca sã le dobor înãl-
þimile, cãci aºa este sfârºitul celor rãi, care nu se întâlnesc pe
calea lor cu înþelepciunea cea curatã». Pe voi însã v-am scos
din lume ºi vã þin alipiþi de pieptul Meu ºi vã hrãnesc ºi vã
adãp, ca sã prindã gust dupã Mine cei care se hrãnesc cu se-
meþia lor. 

Omul care pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu, acela nu
poate avea înþelepciunea cea din cer, care este aur trecut prin
cuptor, ºi chiar dacã ar da sã priceapã, n-o poate împlini peste
el, cãci în el lucreazã pãcatul. Iatã, biserica cea lumeascã de
pe pãmânt nu pricepe venirea Mea cea de azi, venirea Mea la
voi; nu pricepe pentru cã ea pãcãtuieºte. Eu nu se putea sã
binecuvintez pãcatul, ºi peste pãcat, dar am dat mereu sã rabd
ºi sã binecuvintez cu rãbdare pe om, ca sã înlocuiesc pãcatul
din om cu lucrul Meu în om, dar omul n-a dat sã iasã de sub
pãcat, ºi a zis cã a slujit lui Dumnezeu slujindu-ºi trupului lui
ºi lui mamona, cãci pãcatul este diavol. 

O, fiilor, Mã adun cu sfinþii la pieptul vostru ca sã ne
hrãnim, cãci cei din cer sunt ºi ei flãmânzi dupã cei de pe
pãmânt. Stãm la masã unii de la alþii, fiilor; voi de la Noi, ºi
Noi de la voi, ºi ne hrãnim, ca sã nu murim fãrã hranã, fãrã
viaþã, fiilor, cãci hrana aceasta este viaþa cea din cer, viaþa cea
din omul care are viaþã în el. 
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O, cum sã nu-i fie greu omului sã priceapã statul Meu
cu voi? Iubirea trebuie sã se facã Dumnezeu adevãrat în om,
ºi numai atunci se numeºte ea aºa; altfel ea se numeºte pãcat,
nu iubire. Iatã, Eu am venit, ºi vin, ºi îl gãsesc pe om pãcã-
tuind. O, cãsãtoria nu înseamnã lepãdare de sine, iar Eu am
spus cã cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine.
Am spus aceasta ºi la cei necãsãtoriþi, ºi la cei cãsãtoriþi, dar
mai mult le-am spus la cei cãsãtoriþi, ºi iarãºi spun: cãsãtoria
nu înseamnã lepãdare de sine. Dacã Scriptura spune despre
preot ºi despre episcop «sã fie bãrbatul unei singure femei»,
ºi aceasta, în Domnul, precum este scris în Scripturi, iatã ce
spun azi Eu, Domnul: preotul sau episcopul nu poate fi ºi al
femeii, ºi al bisericii, iar dacã voieºte episcopie, sã se opreas-
cã ºi el, ºi femeia lui de la desfrânare, de la pãcatul cel în în-
suºi trupul lor, ºi, lepãdându-se de sinele lor ºi de trupurile
lor, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze ca slujitori pentru cer ºi
pentru bisericã. Azi însã biserica este condusã de satana, nu
de Mine, cãci capul bisericii este omul; omul care se face
preot, ºi care se însoarã mai întâi, dar Scriptura spune aºa:
«Cinstitã sã fie nunta, ºi patul neîntinat, iar pe desfrânaþi îi
va judeca Dumnezeu». Amin. 

Fiilor de la iesle, vreau prin voi sã aºez pe pãmânt tot
mai întinsã masa împãrãþiei cerurilor, masa cunoºtinþei cereºti
peste oameni, masa umilinþei de duh înaintea Mea, cã vin din
cer la voi sfinþii ca sã stea la masa Mea cereascã pe pãmânt,
masa cuvântului Meu, cãci cei de pe pãmânt nu vin, fiindcã
ei au altã mâncare de mâncat, cãci omul s-a învãþat cu desfrâ-
narea mai mult decât cu pâinea, ºi de pâine mai rabdã, dar de
desfrânare, nu. Aceasta îi prinde bine slujitorului bisericii din
lume, îi prinde bine sã nu aibã omul minte, cã dacã are, ºi-o
deschide ºi vede cu ea pe Dumnezeu ºi pe diavol, ºi alege ce
este mai bun ºi mai adevãrat pentru viaþa lui cea adevãratã. 

Când Mã ispiteau cãrturarii ºi fariseii despre bãrbat ºi
femeie ºi despre despãrþirea lor, Eu le-am rãspuns dupã legea
cea pusã peste omul cel pãcãtos, cãci legea este pentru cei
pãcãtoºi, dar le-am rãspuns ºi dupã legea cea sfântã, ºi le-am
spus: «Cel Care i-a fãcut de la început, i-a fãcut bãrbat ºi fe-
meie ºi a zis: „Pentru aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe
mama sa ºi se va lipi de femeia sa ºi vor fi amândoi un trup,
aºa încât nu mai sunt doi. Deci ce a împreunat Dumnezeu,
omul sã nu despartã“». Dar iatã, omul s-a despãrþit, cã face
adulter ºi bãrbatul, ºi femeia, ºi nu sunt un trup cei doi, nu
sunt aºa cum i-a fãcut Dumnezeu, ci sunt fiecare cu trupul lui
ºi face fiecare ce vrea ºi ce-i place, dupã cum îi conduce
trupul. O, e mare tainã sã fie bãrbatul ºi femeia un trup ºi nu
douã, dar aceastã tainã a fost numai la început ºi atât, cãci
omul a cãlcat peste ea. Omul a despãrþit ce a unit Dumnezeu
ºi n-au mai fost un trup cei doi, ci au fost doi apoi, ºi fiecare
se lasã ademenit de celãlalt, ºi omul este atras la desfrânare
de însãºi pofta sa cea fãrã de rânduialã. Fariseii, care dãdeau
cu orice preþ sã Mã prindã în cuvânt, Mi-au zis atunci:
«Pentru ce Moise a poruncit sã-i dea carte de despãrþire ºi
s-o lase?». Eu le-am rãspuns: «Fiindcã Moise, dupã învârto-
ºarea inimii voastre v-a dat voie vouã sã lãsaþi pe femeile
voastre, dar de la început nu aºa a fost. Eu însã vã zic cã
dacã lãsaþi pe femeile voastre nu pentru desfrânare, ºi pentru
ca sã vã însuraþi cu alta, preacurviþi, ºi dacã vã însuraþi cu
cea lãsatã, preacurviþi de asemeni». O, ce puteam sã le mai
spun acestora care-ºi aveau trupul desfrânat împotriva sufle-
tului lor? Când au auzit ucenicii Mei ce am grãit Eu, Mi-au
zis aºa: «Doamne, dacã astfel este starea omului cu femeia,
nu este de folos sã se însoare», iar Eu le-am întãrit înþelepciu-

nea ºi le-am spus: «Aceasta este tainã ºi cuvânt de tainã, ºi
nu-l pricep decât aceia cãrora le este dat», ºi le-am spus:
«Cine poate sã înþeleagã, înþeleagã». Amin. Grãiam atent ºi
cu ei, cã aveam încã de lucru peste ei, iar când ei certau pe co-
piii care erau aduºi spre Mine, Eu le-am spus sã nu-i certe, sã
nu-i opreascã pe ei sã vinã la Mine, cã a unora ca aceºtia este
împãrãþia cerurilor, a celor nedesfrânaþi este ea.

Apostolul Pavel rãspundea ºi el cu grijã la începutul bi-
sericii Mele când era întrebat de cei ce se alãturau învãþãturii
curate, ºi spunea: «Bine este pentru om sã nu se atingã de
femeie, dar ca desfrânarea sã-ºi aibã ºi ea rânduialã, sã-ºi
aibã bãrbatul femeia lui, iar femeia sã-ºi aibã bãrbatul ei,
cãci cei ce se lipsesc unul de altul multã vreme, sunt ispitiþi
de satana din pricina desfrânãrii lor». Dar celui nedesfrânat
nu-i trebuie legea aceasta, cãci acela este curat. O, pe pãmânt
aºa este încã de la cãderea omului. Cel ce nu se poate înfrâna,
acela se cãsãtoreºte, cãci între foc ºi cãsãtorie, mai bunã este
cãsãtoria. Aceasta este lege pentru cei ce nu se pot înfrâna ºi
care nu sunt liberi. Apostolul Meu cãuta pe orice cale sã orân-
duiascã peste biserici legi împotriva neorânduielii, dar spu-
nea: «Legat eºti de femeie? Nu cãuta desfacere. Dezlegat eºti
de femeie? Nu cãuta femeie». ªi iar spunea: «Cei ce au femei,
sã fie ca ºi cum n-ar avea, cãci faþa acestei lumi trece». ªi
iarãºi spunea: «Cel necãsãtorit se îngrijeºte de cele ale Dom-
nului, cum sã placã Domnului. Cel ce s-a cãsãtorit se îngri-
jeºte de ale lumii, cum sã placã femeii, ºi astfel e împãrþit».
ªi iarãºi spunea: «Femeia nemãritatã sau fecioara se îngri-
jeºte de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã cu trupul ºi cu
duhul. Cea care s-a mãritat însã, poartã grijã de cele lumeºti,
ca sã placã bãrbatului». ªi le mai adãuga zicând: «Toate
acestea le rostesc peste voi chiar spre folosul vostru, ºi nu ca
sã vã arunc laþ, ci spre buna-cuviinþã vã îndemn, ºi spre ne-
stingherirea slujbei voastre cãtre Domnul, cãci vã grãiesc eu,
nu Domnul». 

Amin, amin zic vouã, fiilor care-Mi purtaþi cuvântul
cãtre neamurile pãmântului: Eu n-am zis omului sã se însoa-
re. Cununia care a fost pusã de om între tainele bisericii, nu
este tainã, ci este durere pentru Mine, cãci omul îºi dã trupul
spre desfrânare prin cununie. 

«Bucatele sunt pentru pântece, ºi pântecele, pentru bu-
cate, ºi Dumnezeu va nimici ºi pe unul, ºi pe celelalte. Trupul
nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul, ºi Domnul este
pentru trup». Aºa le spunea apostolul Meu celor care dãdeau
sã vinã dupã Mine, ºi le mai spunea: «Trupurile voastre sunt
mãdulare ale lui Hristos. Sã nu faceþi din trupurile voastre,
din mãdularele voastre, mãdulare ale unei desfrânate, cãci
cel ce se apropie de desfrânatã este un singur trup cu ea, cãci
vor fi, zice Scriptura, cei doi, un singur trup; iar cel ce se li-
peºte de Domnul este un singur duh cu El». Amin. ªi tot aºa
zicându-le, le-a spus: «Fugiþi, fugiþi de desfrânare! cãci orice
pãcat pe care-l sãvârºeºte omul, este în afarã de trup. Cine se
dedã însã desfrânãrii, pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu. Voi sã
nu uitaþi cã trupul vostru este templul Duhului Sfânt, Care
locuieºte în voi ºi pe Care-L aveþi de la Dumnezeu, cãci nu
sunteþi ai voºtri, ºi cumpãraþi aþi fost cu preþ. Trupul ºi duhul
vostru sunt ale lui Dumnezeu, casã a preamãririi Lui sunt
ele». Amin. 

O, fiilor alipiþi de Mine, o, greu îi este unui învãþãtor
pânã ce pune învãþãturã întreagã peste omul cel supus învã-
þãturii, peste omul care începe sã înveþe de la Dumnezeu. Iatã
cât a ocolit apostolul Pavel pânã ce a putut sã spunã omului
sã fugã de desfrânare, care este pãcat în însuºi trupul omului,
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faþã de alte pãcate sãvârºite în afara trupului. Eu n-am zis
omului sã se însoare, iar cei ce au înþeles au spus: «Doamne,
nu este de folos omului sã se însoare». Eu le-am rãspuns:
«Acesta este cuvânt de tãinuit, pentru cei cãrora le este dat
sã-l priceapã». Când am fost la nunta din Cana, i-am fãcut pe
miri un duh cu Mine, cãci s-au lipit cu Mine ºi n-au luat în ei
pãcatul. Iatã, Eu n-am zis omului sã se însoare, ci, din contra,
am zis: «Venirea Mea va fi ca în vremea lui Noe când oame-
nii mâncau ºi beau, se însurau ºi se mãritau, pânã ce ºi-au
atras potop din cer». Apostolilor Mei le-am desluºit lucrarea
de famen, lucru sfânt în trupul omului; nu le-am spus de pã-
cat, nu le-am spus de însurãtoare, ba i-am despãrþit de soþii ºi
de copii ºi de toate ale lor, ca sã poatã veni dupã Mine prin le-
pãdare de sine, luându-ºi crucea ºi fãcându-Mi-se ucenici
pentru rãspândirea împãrãþiei cerurilor peste oameni. 

Iatã, a venit vremea sã judec pe tot omul care a rãstãl-
mãcit încã de la începutul omului cãzut cuvintele cele de
tainã ale lui Dumnezeu peste om. Dacã Eu l-am fãcut pe om
bãrbat ºi femeie, l-am fãcut pentru Mine, nu pentru desfrâna-
re. Unde ºi când i-am spus Eu omului sã se însoare ca sã punã
omul bisericii însurãtoarea între tainele Mele ºi ca sã nu mai
am Eu stãpânire peste bisericã? Eu am spus: «Trupul nu este
pentru desfrânare, ci pentru Domnul, ºi Domnul este pentru
trup». Amin. 

Eu încã de la început le-am spus celor ce erau pentru
Mine: «Luaþi ºi mâncaþi Trupul Meu». Aveam pe mulþi care
Mã iubeau cãutând dupã urmele Mele, dar nu i-am luat la cinã
decât pe câþiva, cã e mare aceastã lucrare a cinei, ºi cu greu o
înþelege omul ca sã se facã sfânt pentru ea. Iatã ce adunãturã
se strânge azi la cina bisericii! Oare, aºa am lucrat Eu aceastã
tainã? Eu am zis: «Cel ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sân-
gele Meu, întru Mine rãmâne, ºi Eu întru dânsul». Dar care
este cel care rãmâne întru Mine, ºi Eu întru dânsul dupã ce se
duce la preot sã ia cina Domnului? O, cina aceasta este tainã
tãinuitã. Ea este unirea omului cu Mine, este cununia omului
cu Mine, cã este scris: «Taina aceasta mare este, în Domnul
ºi în bisericã». Ea este hrana pe care trebuia s-o aibã omul de
hranã, cãci Mã fãcusem hranã bunã pentru omul cel zidit de
mâna Mea, cãruia i-am dat toate bunãtãþile Mele. ªi dacã el
nu M-a ascultat, i-am spus apoi sã munceascã ºi sã se oste-
neascã el pentru viaþa lui cea de toate zilele, ca sã-i parã rãu
pentru pãcatul despãrþirii lui de Mine ºi sã nu-i mai ardã de
pãcat în însuºi trupul lui, pãcat care-l desparte de Mine, pã-
catul desfrânãrii pe care Eu nu l-am pus peste om, ci i-am
spus omului: «Pentru cã ai ascultat de îndemnul femeii tale,
blestemat sã fie pãmântul din pricina ta. Cu trudã sã te
hrãneºti din el în toate zilele vieþii tale; spini ºi pãlãmidã
sã-þi dea, ºi sã mãnânci buruienile câmpului. Întru sudoarea
feþei tale sã mãnânci pâine pânã la întoarcerea ta în pãmânt,
cã din el ai fost luat, cãci pulbere eºti, în pulbere te vei în-
toarce», ºi apoi l-am gonit, ºi am pus sabie de foc ca sã pã-
zeascã drumul spre pomul vieþii. Dar azi, iatã ce adunãturã se
strânge la cina bisericii, ºi iatã vremea când tot omul este ju-
decat pentru cele sfinte ale Mele, care nu sunt pãzite cu sabie
de foc, aºa cum am pus Eu heruvim cu sabie de foc ca sã pã-
zeascã drumul spre pomul vieþii. 

Iar voi, cei aºezaþi de Mine la masa cinei Mele cea de
tainã, ridicaþi-vã ºi ziceþi tuturor cu Mine ºi cu apostolul care
zice tuturora: «Fugiþi, fugiþi de desfrânare! Orice pãcat pe
care-l va sãvârºi omul, este în afarã de trup, dar cine se dedã
însã desfrânãrii, pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu. Faceþi din
trupul vostru templul Duhului Sfânt. Voi nu trebuie sã fiþi ai

voºtri, cãci cumpãraþi aþi fost cu preþ. Preamãriþi, dar, pe
Dumnezeu în trupul vostru ºi în duhul vostru, ca unele care
sunt ale lui Dumnezeu». Amin, amin, amin.

O, copii de la iesle, voi sunteþi ieslea cuvântului Meu
aici, în locul în care Eu v-am aºezat. Mã adun mereu cu voi.
Vã adun la pieptul Meu, ca sã vã hrãnesc ºi sã vã adãp, ºi sã
dea peste margini cele ce vã dau, ºi sã ia omul mântuirea sau
judecata din cuvântul acesta. Mã adun cu sfinþii la pieptul
vostru ca sã Ne hrãnim cu iubirea de la voi, cãci cei din cer
sunt ºi ei flãmânzi; sunt flãmânzi dupã voi, cei ce-Mi sunteþi
Mie casã de venire pe pãmânt. Mâncãm unii de la alþii; voi de
la Noi, ºi Noi de la voi. Iubirea trebuie sã se facã Dumnezeu
adevãrat în om, ºi numai atunci se numeºte ea aºa; altfel, se
numeºte pãcat, nu iubire. Omul trebuie sã tânjeascã dupã iu-
bire, nu dupã pãcat, dar pãcatul s-a fãcut dumnezeu în om, ºi
omul îl ascultã ºi tânjeºte dupã el ca dupã viaþã. Tânjeºte
omul dupã moarte aºa cum sfântul tânjeºte dupã Dumnezeu.
Dar voi sunteþi puntea Mea pe care merg din cer spre pãmânt
ca sã stau de vorbã cu omul ºi sã-i spun despre Mine ºi despre
þara venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl, ca sã-i dau omu-
lui calea întoarcerii la Mine. Pãrinþii cei sfinþi ai României îºi
privesc din cer þara, ºi întind mâinile spre Mine ºi zic: „Dã,
Doamne, duh umilit românului, ca sã Þi-l dea jertfã binepri-
mitã Þie. Dã-i curãþie, dã-i iubire, ca sã aibã armã împotriva
iubirii de sine, ºi dã-i Duh Sfânt românului, cãci Duhul Sfânt
din om este Cel ce Te cunoaºte pe Tine în cuvântul acesta ºi
în fiii cuvântului Tãu cel din români“. Amin, amin, amin.

O, fiilor, vin la voi cu rânduieli pentru voi, ºi pentru
Mine în voi. Vin curând cu cuvinte de zidire a lucrului Meu
cu voi peste pãmânt. Vin sã vã dau lucru sfânt de lucrat, ca sã
lucraþi binecuvântaþi. Vin sã învãþ pe cei ce se lipesc un duh
cu Mine, ºi sã le spun sã fie un trup ºi un duh cu Mine ºi cu
voi, ºi sã ºtie cum sã lucreze lângã voi pentru Mine, cã e ma-
re lucru sã ºtie omul sã fie mai mic ca Dumnezeu pe pãmânt.
Pe nicãieri nu mai gãsesc om sã vrea sã fie mai mic ca Mine,
iar Eu nu pot decât peste cei mici, a cãrora este împãrãþia ce-
rurilor, dupã cum am cuvântat Eu prin Scripturi. Fiilor, staþi
cu lampa aprinsã în calea Mea, cã vin sã vã zidesc pentru zi
de zi în lucru sfânt peste pãmânt, ca sã aibã omul unde sã gã-
seascã lucru sfânt ºi drum sfânt pentru paºii lui. Staþi cu lam-
pa aprinsã, ca sã pot intra când vin. 

Acum, vã dau cununiþã pentru cã aþi ascultat de cuvân-
tul Meu prin care v-am trimis cãtre cel ce este bãtut de vântul
suferinþei, spre pocãinþã; arhiereul Vasile, care a stat pe scau-
nul bisericii în cetatea cea întâia între cetãþile României, ceta-
tea Târgoviºte. Scaunul acesta este scaunul Meu, ºi vai celui
ce se aºeazã dupã planul omului pe scaunul acesta pe care Eu
l-am oprit Mie ca sã stau cuvânt peste pãmânt din mijlocul
acestei cetãþi de scaun! Eu am voit sã-l ating prin mânuþele
voastre ca sã-l dezleg de pãcatele pe care le-a fãcut pânã
acum împotriva Mea ºi a voastrã ºi a arhiereului Meu Irineu,
cel ce are pe creºtetul sãu ungerea Mea cea mare peste bise-
rica Mea din vremea aceasta. Rugaþi-vã Mie sã-i dau duh de
înþelepciune ca sã înþeleagã cel atins de mâna Mea prin voi,
sã înþeleagã cã a fost cu putere de la Mine mâna voastrã, ca
sã-i scurtez suferinþa ºi sã-l slobozesc în pace. Eu sunt cu mila
dupã omul care se pocãieºte de cele sãvârºite împotriva Mea.
Amin. 

Eu voi lucra cu putere peste pãmânt ºi voi curãþi de ori-
ce împotrivire, de orice îndoialã, de orice trup calea Mea ºi
statul Meu ºi scaunul Meu peste aceastã cetate, cea dintâi pes-
te România, cetatea cea mare în mijlocul cãreia Eu am scaun
la voi. 
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Binecuvântatã sã fie paza cea de foc peste scaunul Meu
din aceastã cetate, cãci am pus heruvim de foc sã pãzeascã
drumul spre scaunul acesta, ºi zic: cine se va lovi în scaunul
acesta, se va zdrobi în el, aºa cum s-a lovit în el cel ce s-a
zdrobit acum în scaunul acesta care este pus deoparte pentru
Mine ºi pentru þara venirii Mele, cãci ea este cea dintâi ºi cea
de pe urmã, precum Eu sunt. Amin, amin, amin. 

31 mai/13 iunie 1999

Cuvântul Domnului cãtre Viorel Ivan, la sãrbãtoarea
sfântului Ioan cel Nou de la Suceava 

Omul umilit lucreazã cumpãtarea cea sfântã, jertfa plãcutã lui
Dumnezeu. Cei ce sunt fraþi, se înþeleg uitându-se unii la alþii ºi lu-
crând. Taina liniºtii ºi taina furtunii: furtuna este înger veghetor.
Cei ce sunt fraþi, au pe Dumnezeu de Tatã, Care voieºte în toþi la 

fel. Binecuvântare pentru meºteºuguri sfinte. 

PP ace vouã, copii din grãdinã! Am casã la voi, fii-
lor, ºi Eu acasã vin când vin. Amin. Am venit sã

vã zidesc pentru zi de zi în lucru sfânt peste pãmânt, ca sã
aibã omul unde sã gãseascã lucru sfânt ºi drum sfânt pentru
paºii lui. Mânuþele voastre sunt cu binecuvântarea Mea în ele.
Cu ele lucrez ºi Eu ce am de lucrat peste pãmânt, cu ele Îmi
scriu cuvântul, cu ele Îmi aºez aºternutul, cu ele am grijã ºi
de voi, cu ele am grijã de mulþi, fiilor. Cu ele binecuvintez pe
cei binecuvântaþi, cãci mânuþele ºi picioarele voastre sunt lu-
crul ºi mersul Meu peste pãmânt. O, fiilor, dacã n-aþi fi îm-
brãcaþi cu putere de biruinþã, dacã n-aþi avea binecuvântarea
acestei vremi, aþi cãdea pe drum când merg cu voi pentru
lucrul Meu, cã e drumul ºi vãzduhul plin de relele care ies din
om, cãci am zis vouã cã rãul pe pãmânt nu iese decât din om
ºi spurcã pe cele din afara omului, ºi pe el însuºi îl spurcã, ºi
aºa umblã pe drum, fiindcã desfrânarea omului a fãcut pã-
mântul Sodomã ºi Gomorã, iar voi sunteþi ca Lot în mijlocul
fãrãdelegilor care ies din om. 

O, am venit sã vã zidesc pentru zi de zi, ca sã fiþi
zidirea Mea ºi împãrãþia Mea în care vin sã iau ºi sã dau, sã
vã cercetez ºi sã vã ajut ca Tatãl pe fii, ºi sã vã învãþ pe voi,
ºi sã ia ºi cei ce se lipesc cu voi ca sã fie un duh cu Mine ºi
cu voi, ºi sã ºtie cum sã stea lângã Mine ºi lângã voi, ºi cum
sã lucreze pentru Mine aºa cum lucraþi voi. O, lucrul Meu
peste pãmânt este cu greutate ºi se tot îngreuiazã peste voi,
dar v-am promis cã scol ajutor de pe pãmânt pentru lucrul
Meu cu voi, ºi Mã voi uita bine când ridic ajutor lângã voi,
cãci omul nu ºtie sã fie mai mic ca Dumnezeu, ºi de aceea nu
se dã cu totul dupã cât poate sã se dea. Mã voi uita bine ºi
mereu apoi, ºi voi fi aproape cu cuvântul Meu ºi al vostru, ºi
vom pãºi peste greul care dã mereu sã stinghereascã biruinþa
Mea cu care vreau sã Mã aºez peste pãmânt, cã e vremea,
fiilor. Mã uit bine, ca sã înveþe cei ce se lipesc un duh cu Mine
ºi cu voi, sã înveþe sã se uite ca Mine ºi sã înþeleagã ce voieºte
Dumnezeu. 

Fiilor, cei ce se înþeleg, numai cât se uitã unii la alþii, ºi
ºtiu ce au de fãcut, dar mai întâi învaþã sã ºtie, ºi apoi lu-
creazã. Omul care se bizuie pe Dumnezeu ºi nu pe el însuºi,
acela ajunge sã-i fie da, da ºi nu, nu, cãci cele adãugate în-
seamnã neînþelegere. Fericit este omul care se dã lui Dumne-
zeu cu umilinþã, cãci umilinþa este mai adevãratã decât bucu-
ria ºi decât mulþumirea. Omul umilit este jertfã plãcutã Mie,
om în care lucreazã cumpãtarea cea sfântã în toate câte sunt
de fãcut. Altfel omul nu se poate lãsa mai mic ca Dumnezeu,

iar cel ce nu se lasã mic sub mâna Mea cea care lucreazã,
acela sare peste Mine, ºi îºi are puterea sa prin care se
îngâmfã, ºi pierde iubirea lui Dumnezeu de peste el, cã acela
nu se mai dãruieºte Mie, ºi face altceva cu darurile Mele,
risipindu-le pentru mãrirea lui, ºi nu cunoaºte despãrþirea de
Mine, cãci bogãþiile minþii sunt cursã pentru omul supus lui
Dumnezeu, ºi cade omul în însãºi mâna sa. 

Eu, fiilor, voiesc sã Mã întind cu faþa Mea, cu împãrã-
þia Mea peste oameni, cã vreau sã-l ajut pe om sã se întoarcã
la izvoarele Mele cele curate, cãci izvoarele din lume sunt
cursã pentru tot omul. Omul nu mai ºtie ce este curat ºi ce
este necurat, ce este sfânt ºi ce este întinat, ce este luminã ºi
ce este întuneric. Fac din voi învãþãtori adevãraþi peste oa-
meni. Fac din voi pildã de trãire sfântã ºi cereascã pe pãmânt,
cãci M-am aºezat cu voi în mijlocul oamenilor, nu în loc ne-
umblat. Fac din voi izvoare de iubire, izvoare de adevãr, iz-
voare de trãire ca în rai, ºi se va uita omul la voi ºi va tânji cu
cele de la voi, ºi va lua omul pe el hainã de om nou, cãci trec
cele vechi, trec cu mare zgomot, ºi veþi vedea curând cum
trec. Trece ºi omul vechi, cã e pulbere, bietul de el, ºi în pul-
bere se întoarce dacã nu se înnoieºte prin Duhul Sfânt ºi prin
roadele dreptãþii. Fiilor, se va uita omul la voi ºi va tânji sã fie
ca voi, cã fac din voi învãþãturã de viaþã veºnicã între cer ºi
pãmânt, cãci scris este: «Cel drept este viu în veacul veacu-
lui». Amin.

Omul care-ºi pune în vistieriile Mele avutul minþii sale,
acela devine sãrac, ºi tot acela se ºi împrumutã sã-Mi dea Mie
îndoit, aºa cum a fãcut vãduva cea sãracã. Ea s-a dat lui Dum-
nezeu cu tot ce a avut ºi cu tot ce a împrumutat pentru Dum-
nezeu, ºi s-a vestit în cer ºi pe pãmânt jertfa ei pentru cer.
Omul care se dã lui Dumnezeu este omul sãrac, fiilor, este
omul vãduv de toate cele. Pe acela îl pot pune Eu la lucrul
Meu; pe cel ce-ºi lasã sarcina jos îl pun la lucrul împãrãþiei
Mele, ca sã aibã vreme pentru Mine. O, dacã ar înþelege omul
cã n-are ce face cu tot ce are el, s-ar da lui Dumnezeu cu totul,
ca sã fie om folositor cu viaþa sa cea în dar luatã de la Dum-
nezeu. Tânãrului bogat i-am spus sã-ºi vândã averea ºi sã vinã
sãrac dupã Mine, cãci cei bogaþi stau lângã bogãþiile lor, cã
sunt ale lor. O, cea mai mare bogãþie pe care o poate avea
omul, sunt Eu pe cale cu omul; cu omul care ºtie ce este calea
lui Dumnezeu, nu cu cel ce cautã binele ºi plãcerile lui pe ca-
lea lui cu Mine, cãci cel ce nu se dãruieºte este mort, este fãrã
de viaþã ºi nu este de folos nici pe pãmânt, nici în cer; nici
pentru el, nici pentru altul. 

Dacã omul îºi strânge pentru sine bogãþii, acela este
om ruinat, fiilor. Dar cine este cel ce crede ºi înþelege acest
adevãr? Curând, curând adevãrul acesta va prinde sub el pe
tot omul care s-a vrut mai mare ca Dumnezeu peste el însuºi.
Vine pe pãmânt platã pentru orice lucru, pentru orice faptã,
iar cel ce a strâns cu Dumnezeu, va avea ºi scãpare, ºi iertare,
ºi moºtenire, dar omul care ºi-a strâns pentru sine bogãþii va
sta ruinat înaintea Mea, cãci nu cele ce sunt ale lui vor rãmâ-
ne, ci numai ce este al Meu, ºi numai cel ce a strâns cu Mine
ca sã aibã în veºnicie. 

Nu vrea omul sã audã ce-i spun Eu, cã nu vrea sã crea-
dã decât în cele ce are el, dar tot ce are el, e ca aþa care se rupe
în faþa venirii Mele, cãci omul nu ºtie sã fie mai mic ca Dum-
nezeu ºi nu-ºi chiverniseºte în Domnul truda sa. 

Iatã, vin la voi cu rânduieli pentru voi ºi pentru Mine în
voi. Vin sã învãþ pe cei ce se lipesc un duh cu Mine ºi cu voi,
cã e mare lucrare ºi mare înþelepciune sã ºtie omul sã fie mic
sub mâna Mea de Tatã ºi de Stãpân al omului. Aºez lângã voi
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ajutor dintre oameni ºi îi povãþuiesc dupã plãcerea Mea îna-
intea Mea, cã aºa se stã cu Dumnezeu. Mã apropii cu cuvân-
tul de cei care s-au aºezat sã se zbatã lângã voi pentru Mine,
pentru lucrul cerului pe pãmânt, lucru care va rãmâne înaintea
Mea, cã scris este: «Cerul cel nou ºi pãmântul cel nou vor
dãinui înaintea Mea, dimpreunã cu lucrãtorii». Amin. 

Apropie-te, tu, cel iubitor de Dumnezeu ºi de fiii lui
Dumnezeu. Vreau sã te învãþ ce înseamnã temelia pe care te
voi aºeza ca sã stai. Amin. 

Mai întâi binecuvintez urechea ta ºi cugetul tãu ºi ini-
ma ta, ca sã rãmânã cu Mine acestea ale tale ºi sã lucrez Eu
cu ele pentru cele ce vor fi, cãci tu te-ai lipit ca sã fii un duh
cu Mine ºi cu cei ce Mã slujesc pe Mine ca sã vin pe pãmânt.
Acum, deschide-te, ca sã pot Eu sã-þi fac temelie ºi sã te aºez
pe temelie, cãci orice zidire are nevoie de temelie, iar tu te
aºezi acum alãturi de cei ce trudesc la drumul venirii Mele, te
alipeºti cu cei pe care i-am fãcut fãuritori de drumuri între
pãmânt ºi cer, între cer ºi pãmânt. 

Aºez înaintea ta pe cei doi cu care-Mi port necazurile
lucrului Meu ºi lipsurile Mele, cã Eu sunt lipsit de toate cele
pe pãmânt, cãci cu Mine trag numai sãracii. Þi-i dau ca ve-
ghetori peste lucrul tãu lângã Mine ºi lângã ei acum. Þi-i dau
ca frãþiori, dar Eu te învãþ sã ºtii lucrul frãþiei întru Mine.
Mulþi au dat sã se lipeascã cu duh de frãþie lângã ai Mei, dar
n-au ºtiut ce este aceastã tainã, ºi s-au oprit pentru ei, iar
lucrul de frate a fost numai un fel de a spune aºa. 

Iatã, te învãþ aceastã tainã: cei ce sunt fraþi nu mai au
nimic, nu-ºi mai cautã ale lor, ci ale Domnului, iar Eu, Dom-
nul, le chivernisesc viaþa ºi fiinþa cu mâna Mea cea cu putere
în ea. Cei ce sunt fraþi sunt ca ºi copiii care nu ºtiu ce e supã-
rarea, ce e mânia, ce e împrãºtierea de minte, ce e dorinþa sau
ce e semeþia. Ei dau mânã cu mânã ºi ridicã greul ºi trec prin
greu dupã greu ºi se numesc biruitori. Ei se lasã mici, ca sã
poatã face lucrul cel mare al Domnului, cu supunere sub
mâna Mea cea cãlãuzitoare. Ei încep orice lucru cu umilinþa
inimii ºi cu înþelepciunea minþii cea înzestratã de Mine. Ei se
fãlesc numai cu Mine în inima lor, cã Eu sunt bucuria lor pe
care ei ºi-o împart lucrând. Cei ce sunt fraþi au un singur Tatã,
Care voieºte la fel în toþi. Amin. Tu învaþã aceastã tainã, cãci
ea este temelia pentru cei ce se lipesc la lucrul Meu lângã cei
ce-Mi lucreazã Mie. 

Frãþia înseamnã umilinþa cea dintre fraþi, cãci mulþi
cautã frãþie întru Mine, dar pe alte cãi, ºi vor dreptate ºi drep-
turi, ºi vor iubire ºi vor mãrire ºi vor mângâiere ºi vor iertare,
dar lucru nu-Mi dau, iubire nu-Mi dau, dãruire nu-Mi dau, ºi
vor sã le dau Eu dreptate ºi drepturi ºi iubire ºi mângâiere ºi
mãrire ºi iertare ºi cerul. Aceºtia n-au atins cu inima taina frã-
þiei, care este jertfã ºi bucurie prin jertfã. 

Tu însã ai inimã mare, dar ai cruce pe lângã cruce, ºi
trebuie grijã ºi pentru cele ce ai tu de dus, cã ai venit la Mine
pe când erai împãrþit. Fii darã precaut, ca sã le putem duce pe
toate ºi sã dãm trupului ce este al trupului, iar lui Dumnezeu,
ce este al lui Dumnezeu. Amin. Eu îþi primesc inima ca pe o
jertfã, ºi o pun înaintea Mea ca sã Mã uit mereu peste ea ºi
s-o mãsor mereu ºi s-o umplu mereu cu cele ce vor rãmâne ºi
s-o învãþ mereu umilinþa de duh, fãrã de care omul nu poate
lângã Mine. Fereºte-þi inima de amestecare, cãci cele ames-
tecate în ea, o slãbesc pe ea ºi o rãcesc. Tu însã încãlzeºte-o
cu cele adevãrate ºi cu liniºtea, tatã. 

O, învaþã taina liniºtii ºi taina furtunii, cãci cele ce vin
de la Dumnezeu sunt bune, sunt liniºte în vremea furtunii, ºi
sunt furtunã în vremea liniºtii. Cel liniºtit trebuie sã fie mereu

în veghe ca în vremea furtunii, fiindcã furtuna este veghe pes-
te om, este înger veghetor. Îþi zic „fiu“, ca sã ºtie duhul rãu
cã eºti ocrotitul Meu. Îþi zic „fiu“, ca sã fii. Amin.

Ai un frãþior copilaº. Ai grijã de el ca ºi de tine, cã are
inimioarã de copilaº, ºi tot aºa ºi firea, ºi tot aºa ºi faþa. Ai
grijã de el, cã vreau sã-l iau ºi pe el în barca Mea, cã am
nevoie de lucrãtori ºi de vâslaºi în barcã, fiindcã este barcã de
salvare pentru Dumnezeu ºi pentru om. Învaþã-te ºi pe tine,
învaþã-l ºi pe el, cã vreau sã ºtii de la Mine ce este de dat ºi
ce nu este de dat în lãturi. Cel ce nu iubeºte cuvântul Meu ca
sã-l împlineascã ºi ca sã-l creadã ºi ca sã-l iubeascã ºi ca sã-l
aºtepte, acela este potrivnicul Meu. 

Plinul inimii sã nu-l verºi la oricine. Fereºte-l pe om de
rãspuns, cã greu de tot poate rãspunde omul în faþa lui Dum-
nezeu. Învaþã mãsura, fiule, ºi stai cu ea în mânã, cã lucrul
lângã ai Mei este mãsurat de Mine cu mãsurã scumpã ºi cu
platã scumpã. Învaþã-te curat, învaþã-te cu liniºtea, învaþã-te
bine cu iubirea dupã Mine, cã Eu lucrez la temelia ta, fiindcã
orice zidire are nevoie de temelie. 

Dã-te ºi celui mititel, frãþiorului copilaº, cã inima lui e
ca o mãrgeluºã prin care se vede dincolo de ea, ºi fericit
este el cã nu s-a bãgat sub robie ºi a rãmas pãsãricã dezlegatã
la aripioare. Învãþaþi unul de la altul taina Mea în om, ºi
pãstraþi-Mi în inimioare truda Mea cea grea, pe care o împart
ºi cu voi, ca sã vã dau apoi din plata ei, platã fãrã de sfârºit.
Amin. Fii precaut sã nu dai de peste tine cuvântul Meu, pe
care þi-l voi da mereu Eu ºi fiii cuvântului Meu, cãci în ei sunt
Eu. Împlineºte-l, tatã, cã este din cer. Amin. O, e mare lucrare
sã nu Mã întristeze omul care se alãturã lângã Mine. E mare
lucrare ºi mare minune sã nu-Mi întoarcã spatele când îi cer,
cãci Eu îi cer celui ce are. Cine este cel ce are? Este cel ce Mã
are pe Mine, cã Mã are ca sã Mã dea celui ce nu Mã are. De
aceea M-am dat lui, ca sã Mã aibã, iar dacã nu Mã dã, nu Mã
are, cã nu M-a luat când Eu M-am dat lui ca sã Mã aibã. 

Îþi trebuie mare atenþie de acum, cã Eu te aºez cu lucrul
tãu pentru Mine, ºi va fi sã ºtii cã una este sã-L dai pe Dum-
nezeu în lãturi cu faþa Lui cea din tine, ºi alta e sã dai taina
Lui în lãturi, fiindcã multe lucruri de tainã am, ºi pe care le
împart numai cu cei puºi de Mine la încercare. Te învãþ paza
cea bunã a inimii, te învãþ puterea inimii, fiule. 

Aºez înaintea ta pe cei doi copii ai Mei cu care-Mi port
necazurile ºi lipsurile Mele, fiindcã cu Mine trag numai sã-
racii, dar ei sunt cei harnici, ºi cu ei Îmi lucrez drumuri noi
spre oameni. Lucraþi cu sfat în toate câte sunt de fãcut. Lu-
craþi cu duhul frãþiei sfinte ºi iubiþi înþelepciunea cea din ce-
ruri, ºi duceþi cu iubire ºi cu umilinþã de duh sarcinile Mele
între cer ºi pãmânt. Amin. Cei fugari fug de sarcinile Mele, cã
le au pe ale lor ºi fug cu ele în spate pânã ce cad sub ele cã-
dere ruºinoasã. 

Luptã-te pentru aºezarea împãrãþiei Mele peste pã-
mânt. Lucreazã pentru Mine, iar plata pentru cã lucrezi, sã
n-o vrei pe pãmânt, cã pãmântul va arde cu tot ce e pe el.
Adunã-þi în pãmântul cel nou, adunã în tine pe Dumnezeu ºi
goleºte-te de cele ale tale. Dã-Mi-le Mie pe ale tale ca sã le
duc Eu, iar tu du de la Mine, ca sã-þi dau de la Mine. Du cu
umilinþã ce am Eu de dus, ºi Eu voi ieºi înaintea ta, dar sã te
gãsesc lângã Mine ºi sub crucea Mea. Amin, amin, amin. 

Acum aºez binecuvântare pentru lucrul cel sfânt peste
pãmânt, pentru lucruri sfinte, fiilor, lucruri fãcute de mâini
sfinte, ca sã se înveþe omul cu cele curate, care poartã în ele
putere ºi viaþã ºi întoarcere la izvoare, cã vreau sã-l ajut pe
om sã se întoarcã la izvoarele Mele, la izvoarele sfinte, cãci
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izvoarele din lume sunt adânc al fãrãdelegii ºi sunt cursã
pentru tot omul, ca sã se despartã omul de Dumnezeu. Fac din
voi învãþãtori adevãraþi peste oameni, izvoare de trãire ca în
rai pe pãmânt, cã vreau sã fac rai pãmântul României ºi sã
sfinþesc drumurile spre acest pãmânt, cã voi sunteþi înnoitori
de drumuri, fiilor. Fericit este cel ce nu se leapãdã de Mine,
cã acela biruieºte pentru Mine, aºa cum a biruit Ioan, muce-
nicul Meu cel azi sãrbãtorit, care nu s-a lepãdat de Mine pen-
tru nimic de pe pãmânt, ºi a fost slujit de îngeri înaintea oa-
menilor. Fac îngeri slujitori pe lângã voi, ca sã slujeascã lu-
crului Meu cel nou, ºi fericit este cel ce nu se ascunde ºi cel
ce nu se leapãdã de Mine ºi de truda lucrului Meu între cer ºi
pãmânt. Lucrãm la drumul de întoarcere la izvoarele cele
sfinte, fiilor, ºi zic: în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfân-
tului Duh, binecuvântat sã fie lucrul vostru ºi al celor ce se
dau Mie pentru ca sã le dau de lucru pentru veacul cel nou cu
care vin Eu pe pãmânt, ca sã fac cer nou ºi pãmânt nou ºi om
nou ºi grãdinã de rai pe pãmântul român. Amin, amin, amin. 

2/15 iunie 1999

Cuvântul Domnului la începutul fântânii cãsuþei din
deal 

Domnul întãreºte râvna ucenicilor care-I fac nume pe pãmânt ºi
binecuvinteazã începutul ºi sfârºitul fântânii cãsuþei din deal. 

MMMM ãi copilaºi strãjeri în calea cuvântului Meu, vã
strigã Domnul ca sã-L auziþi ºi ca sã vã rãspun-

dã. Amin. 
Sunt Eu, Domnul. Vreau sã vã dau ce Mi-aþi cerut, fii-

lor. Mi-aþi cerut sã vã binecuvintez lucrul fântânii lângã cãsu-
þa din deal. O, cu voi este altfel, nu este ca ºi cu omul care se
roagã Mie în lume. Voi când Îmi cereþi Mie, Eu vin cuvânt
peste voi ºi vã dau cuvântând ceea ce-Mi cereþi, ºi apoi fac
faptã prin voi. La omul din lume n-am cum sã lucrez tot aºa,
cã el le face pe toate ale lui fãrã Mine, ºi chiar dacã cere ºi la
Mine, Eu n-am pe unde sã vin sã-i vorbesc, cã el nu ºtie sã fie
cu Dumnezeu ºi Dumnezeu cu el. 

Aº voi, fiilor, sã vã mai spun ofurile Mele. Aº voi sã Mi
le credeþi, ºi sã pot împãrþi cu voi durerile Mele. Aº voi, fiilor,
sã vã purtaþi mai cald cu Mine, cã Eu pentru voi fac lucruri
mãreþe în cer ºi pe pãmânt, ºi se cuvine sã am de la voi
bucurii ºi rod ºi lucru sfânt ºi cãldurã, fiilor. Mã uit la voi mai
mult decât vã uitaþi voi. Mai mult decât vã vedeþi voi pe voi,
mai mult vã vãd Eu pe voi. Vã vãd pe care de care mai nepu-
tincioºi, iar Eu sunt cu voi ca sã vã slujesc. 

Aºtept mereu dupã voi sã-Mi faceþi nume, fiilor. Aºtept
la guriþele voastre, aºtept la cuvintele voastre. Uitaþi-vã la fiii
lumii ºi luaþi pildã de la ei ºi urmaþi-le pilda, fiilor, cã ei au
mai multã putere ca voi, mai multã roadã ca voi. Câtã clien-
telã dau sã-ºi facã! O, câtã gãlãgie stârnesc în jurul lor! Câte
cuvinte înºirã în pãrþi ca sã-ºi facã ei chemaþi ºi aleºi ºi
credincioºi pentru ei! Mi-am strâns ºi Eu copilaºi, bucheþele,
bucheþele. Le-am strâns ca sã le am grãmadã ºi sã le ud la
vreme, ºi sã merg cu voi sã le ud, cã la aºa lucru v-am chemat
Eu când v-am chemat. Voi cereþi de la Mine ajutor, iar Eu cer
de la voi. Aºtept mereu dupã voi sã-Mi faceþi nume, fiilor, cã
Eu v-am fãcut vouã, ºi vã mai fac, ºi de aceea Mã fac cuvânt
peste voi ºi pentru voi peste oameni, ca sã se strângã pe lângã
Mine mulþimile aºa cum se strâng pe lângã cei ce-ºi fac nume
ºi lucru pe pãmânt. 

Aþi cerut binecuvântare pentru lucrul fântânii la cãsuþa
din deal. Orice lucru sfânt trebuie adus la vreme înaintea Mea

dacã trebuie sã fie sfânt ºi dacã vin sã-l binecuvintez. Orice
cereþi voi, trebuie sã ºi primiþi de la Mine, cãci stau între voi
cuvânt, fiilor. La omul din lume n-am cum sã Mã duc, dar Eu
la voi sunt, ºi dacã sunt, trebuie sã grãim unii altora, fiilor. Nu
e bine sã lucraþi fãrã cuvântul Meu lucrurile sfinte. E bine sã
le aduceþi la vreme înaintea Mea ºi e bine sã lucraþi cu grijã
ºi cu sfinþenie, cã trebuie sã fie sfânt ce lucraþi voi pe pãmânt,
fiilor. 

Eu le spun norilor sã se retragã ca sã puteþi lucra. Eu le
spun puterilor cereºti sã lucreze cu voi ºi pentru voi. Eu dau
înger fântânii pe care voi o lucraþi acum lângã cãsuþa din deal.
Marele prooroc Ilie, înaintemergãtor al venirii Mele de azi, va
patrona fântâna cãsuþei din deal, fiilor. Orice lucru sfânt are
sfinþi ºi îngeri lângã el. Amin. 

Fiilor, faceþi-Mi nume pe pãmânt, ca sã se strângã
mulþi sub numele Meu aºa cum se strâng pe lângã cei ce-ºi
fac nume ºi lucru pe pãmânt. Numele Meu de la voi e nume
nou. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Aºa Mã numesc Eu
pentru vremea venirii Mele. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cobor
peste voi binecuvântarea Mea pentru începutul ºi pentru
sfârºitul lucrului la fântâna cãsuþei din deal. Numele Meu de
la voi stã pe orice lucru sãvârºit de voi în numele Meu. Amin.
Lucraþi în numele Meu, fiilor, ca sã fiu Eu Stãpânul, iar voi sã
fiþi fiii ºi moºtenitorii Mei ºi ai numelui Meu. Tot ce lucraþi
voi, sã fie al Meu, ca sã fiþi ºi voi ai Mei, cãci aºa lucreazã cei
ce sunt ai Mei. Amin, amin, amin. 

9/22 iunie 1999

Duminica a cincea dupã Rusalii 

Omul s-a lãsat rob femeii ºi s-a fãcut diavol prin neascultare ºi prin
minciunã. Domnul plânge dupã om. Toate cele fãcute de om se 

întorc împotriva lui. 

CC opilaºi, vã strigã Tatãl ca sã vã facã atenþi la
cuvântul Sãu. Eu sunt Fiul ºi Cuvântul Tatãlui,

ºi prin Mine vã strigã Tatãl, prin Cuvântul vã strigã Tatãl.
Amin. Vã spune Tatãl „copilaºi“, ca sã ºtie duhul rãu ºi orice
duh de pe pãmânt ºi din cer ºi din vãzduh ºi din adânc ºi din
ape, sã ºtie cã voi aveþi Tatã. Vã spune Tatãl „copilaºi“. Cui
mai poate spune Tatãl aºa cum vã spune vouã: „copilaºi“?
Copilaºii au tatã, fiilor. O, de s-ar învãþa copil omul, ca sã
aibã omul Tatã! Cine este copil, are tatã, are stãpân, are apã-
rare, are puterea tatãlui, care-l înconjoarã de peste tot. Dar
cine nu este copil, nu are tatã, ºi este în primejdie în toatã
clipa, cãci este fãrã de apãrare. Tatãl Meu nu poate fi Tatã de-
cât al celor ce sunt mici sub mâna Lui cea tare, iar cei ce s-au
întãrit ei înºiºi, îºi sunt loruºi apãrare ºi putere ºi înþelepciune
ºi cuvânt de împlinit, ºi nu au pe nimeni peste ei cãruia sã-i
dea seama pentru cele ce fac ei. 

O, copilaºi ai Tatãlui Meu! Eu am fãcut din voi ucenici
ai Mei, fraþi ai Mei, ca sã avem acelaºi Tatã. Eu sunt În-
tâiul-nãscut între cei mulþi care s-au fãcut Mie fraþi prin Tatãl,
cãci Eu aºa am spus: «Cel ce crede în Mine, îi voi da putere
sã se facã fiu al Tatãlui». Amin. Mulþi au dorit ºi au dat sã fie
cu voi ºi cu Mine, dar nu s-au lãsat lucraþi ca sã le dau Eu în-
fãþiºare de copilaºi ai Tatãlui Meu. Ceara nu se face lumânare
pânã nu se pune la înfierbântat, fiilor. Întâi se înfierbântã, ºi
apoi se toarnã pe fitil, ºi apoi se pune în sfeºnic, ºi apoi pri-
meºte luminã, dar numai dacã se pune în sfeºnic. Ce luminã
poate da o lumânare întocmitã prin foc dacã stã apoi neaprin-
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sã ºi nepusã în sfeºnic? Ce lucrare poate avea lumânarea care
nu se aprinde? Ea nu ajutã pe nimeni cu lucrarea ei, ea este
fãrã de viaþã. Ceea ce este prelucrat prin foc, foc trebuie sã lu-
creze, iar altfel rãmâne fãrã de lucrare, ºi nu este. Eu ce i-am
spus omului care a pãcãtuit? I-am spus aºa: «Întru sudoarea
feþei tale sã mãnânci pâine. Cu trudã sã te hrãneºti din pã-
mântul blestemat din pricina pãcatului tãu. Sã trudeºti în toa-
te zilele vieþii tale ºi sã mãnânci ierburile câmpului trudind
pentru pâine». Iatã, cel ce nu ascultã de aceastã poruncã nu
ºtie ce este focul ºi nu se depãrteazã de pãcat ºi de nepãsare
ºi nu se face lumânare care sã ardã apoi ca sã-ºi lumineze dru-
mul întoarcerii acasã. 

Eu pe voi v-am învãþat întoarcerea acasã, fiilor. Focul
fãrãdelegii a pârjolit pãmântul de la margini la margini. Tot ce
a fãcut omul pe pãmânt, sunt pietre de aducere-aminte ale pã-
catelor omului care s-a fãcut dumnezeu pe pãmânt. Tot ce a
fãcut omul, se va întoarce împotriva omului. Amin. Omul a
schimbat cursul apelor, a schimbat cursul înþelepciunii, cursul
priceperii, cursul facerii lui Dumnezeu, ºi s-a fãcut diavol
omul. Cel ce s-a împotrivit Fãcãtorului, s-a fãcut diavol, ºi a
fost alungat din rai, cãci omul a cunoscut rãul. Eu i-am spus
omului sã nu cunoascã rãul, dar el n-a voit sã Mã asculte, ºi
pentru cã nu a voit, a cãzut pradã rãului, cãci cel ce nu ascultã
pe Dumnezeu, nu poate birui rãul. Iatã, aºa a pãþit omul care
a fãcut din femeie femeie a sa ºi iubire a sa ºi avut al sãu ºi
pãcat pentru el, cãci Eu aºa i-am spus femeii: «Atrasã vei fi
cu dorul tãu dupã bãrbatul tãu, ºi el te va stãpâni». 

În zadar îi spun ºi azi omului sã fugã din calea rãului,
cãci omul îi zice rãului bine ºi se acoperã cu el ca ºi cu legea
lui Dumnezeu, ºi Îmi spune omul cã Eu am lãsat legea aceas-
ta. O, sã deschidã omul Scripturile facerii ºi sã-ºi vadã neas-
cultarea care l-a cãzut pe el din rai ºi din bine, ºi sã nu mai
spunã omul cã legea în care stã el de ºapte mii de ani, e legea
Mea peste el. Legea Mea era aceea sã nu cunoascã omul rãul.
Legea Mea era aceea sã nu moarã omul, cã Eu am fãcut pe
om bãrbat ºi femeie, ca sã fie omul al Meu într-un singur trup,
bãrbat ºi femeie, ºi sã slujeascã Mie omul, ºi sã fac Eu omul,
nu sã-l facã omul. Mai bine era sã umplu Eu pãmântul de oa-
meni decât sã-l umple omul. Eu l-am fãcut pe om din pãmânt
ºi din cuvânt ºi din duh, dar omul face om din pãcat, cã el a
schimbat de peste el legea Mea cu legea lui, cu legea neascul-
tãrii de Dumnezeu. 

Am voit cu cuvântul sã-l fac pe omul de azi, ca din cea-
ra care se lasã înfierbântatã ºi modelatã ºi pusã pe fitil ca sã
ardã ºi sã se mistuie înaintea Mea, ºi Eu sã fac din lumina ei
viaþã veºnicã, viaþã din cer, cãci viaþa este foc care arde trupul
ca sã iasã luminã, ca sã iasã om zidit de Dumnezeu. Îi voi arã-
ta omului cã Eu, Domnul, tot din pãmânt îl voi zidi, cãci în-
vierea morþilor va fi judecata omului care a fãcut om din pã-
cat. Omul va fi din nou, dar din pãmânt va ieºi, aºa cum a fost
la început lucrul lui Dumnezeu pentru trupul omului. 

Iar voi, copilaºi din urmã, sunteþi mâna Mea cu care Eu
scriu judecata omului care nu s-a lãsat nãscut din cer. Eu pe
om l-am fãcut cu cuvântul când l-am fãcut din lut, dar omul cu
care cuvânt îl face om? El cu pãcatul face tot ce face pe pã-
mânt, cãci omul ieºit din om, este pãcatul omului care are de
tatã ºi de mamã pe om. Eu sunt cuvântul cel din cer prin care
v-am nãscut pe voi, copilaºi din urmã, ca sã am cu cine sã-Mi
scriu cartea judecãþii omului ieºit din om. Eu pe om l-am în-
tors în pãmânt ca sã-l ruºinez ºi sã ºtie cã tot ce face el, nu este,
ºi ca sã-l fac tot Eu apoi, ºi tot din pãmânt sã-l fac, aºa cum
este legea Mea. Dar sunt mulþi ºi iar mulþi sunt între pãmânt ºi

cer care s-au lãsat cu Mine ºi cu legea Mea cea dintâi, ºi Eu
am fãcut din ei viaþã veºnicã, ºi ei sunt vii între cer ºi pãmânt
ºi n-au gustat moartea, cã n-au gustat pãcatul nici cu duhul,
nici cu firea, nici cu trupul, nici cu inima. Pe aceia îi voi aºeza
de mãrturie înaintea oamenilor curând, curând, aºa cum v-am
aºezat pe voi, fiilor nãscuþi din cer, la cuvântul Meu. 

Faceþi-vã zi dupã zi rost de nejudecatã, fiilor. Bogãþie
de nejudecatã sã vã adunaþi, ºi libertate cu Dumnezeu sã vã
agonisiþi, cã Eu, Domnul, vin curând, ºi cu Mine vin ºi cei
adormiþi care au fost cu Mine, ºi vin ºi cei vii care n-au gustat
moartea ºi care sunt veºnici, aºteptând biruinþa Mea pentru ei
ºi pentru mulþi care vor gusta învierea spre judecata pãcatu-
lui. Amin, amin, amin. V-am spus vouã taine cereºti, taine de
nepãtruns. E vremea sã vin, ºi de aceea deschid cerul ºi aduc
pe pãmânt tainele cerurilor. Ele trebuie sã vinã înaintea Mea
ca sã-i facã pe oameni sã se pocãiascã, fiilor. Tainele Mele au
rãmas nepãtrunse de om, cãci omul s-a ascuns de ele prin pã-
cãtuire ºi nu le-a mai vãzut ºi nu ºi-a mai amintit de ele. 

Eu dupã ce l-am zidit pe om bãrbat ºi femeie i-am zis
aºa apoi: «Fiþi roditori ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul ºi
supuneþi-l, ºi stãpâniþi peste peºtii mãrii ºi peste pãsãrile
cerului ºi peste toate vietãþile care se miºcã pe pãmânt». O,
dacã omul ar fi voit sã rãmânã întru Mine, aºa s-ar fi împlinit
cuvântul acesta, dar el l-a împlinit altfel. El a umplut tot pã-
mântul de moarte, cãci n-a stãpânit cu viaþã peste pãmânt ºi
peste tot duhul de viaþã dintre cer ºi pãmânt, pe care Eu l-am
zidit ca sã fie ºi ca sã intre sub stãpânirea omului ºi ca sã-l
asculte pe om ca pe Dumnezeu. Omul trebuia sã lucreze ca ºi
Mine, cãci Eu i-am spus: «Fiþi roditori ºi vã înmulþiþi ºi um-
pleþi pãmântul». O, cum l-am fãcut Eu pe om, ºi cum face
omul om! O, câtã cale de la cer pânã la pãmânt, fiilor! 

O, copilaºi ai Tatãlui Meu, spuneþi voi, ca sã se audã pe
pãmânt, care este omul necredincios? De pe pãmânt omul
rãspunde ca de pe pãmânt, dar voi sã rãspundeþi ca în cer.
Spuneþi, fiilor, cã Eu vã ascult. Amin. 

– OO mul necredincios este cel care ºtie voia lui
Dumnezeu, dar nu-i place s-o facã de la

capãt la capãt, ºi se face vinovat faþã de Dumnezeu, cãci scris
este: «Dacã numai o singurã poruncã este încãlcatã între
toate, acela se face vinovat faþã de toate poruncile pe care le
împlineºte» ºi se numeºte necredincios, cãci cel credincios le
împlineºte pe toate, ºi aºa se cheamã cã este credincios. 

– OO,fiilor, toate sunt scrise în Scripturi, dar
omul se face cã nu le ºtie. Aºa face omul ºi

cu cuvântul Meu cel de azi, pe care Eu, Domnul, îl scriu pe
pãmânt prin mânuþele voastre. Este scris în Scripturi cã «ne-
credincioºii vor fi ºterºi de pe pãmânt», dar omul s-a învãþat
sã piarã ºi zice cã aºa este legea de când lumea. O, nu asta
este legea! Asta nu e lege, omule. Asta este plata pãcatului
tãu, omule învãþat cu pieirea. Omule, omul cel ieºit din tine
este plata pãcatelor tale, nu este lege. Vezi tu la ce spui lege?
Tu spui lege la pãcat, cãci l-ai pus lege peste tine ca s-o îm-
plineºti. Împlineºte-o dacã aºa vrei, dar sã ºtii cã Eu pe om îl
fac tot din pãmânt, aºa cum l-am fãcut întâi, cãci cel ieºit din
tine este pãcatul tãu, nu este omul. Ce sã-þi fac dacã tu ai voit
ca femeia sã fie femeia ta? Dacã tu rãmâneai al Meu, rãmânea
ºi femeia a Mea, ºi rãmâneai omul lui Dumnezeu, cã Eu pen-
tru asta te-am creat. Eu nu te-am creat ca sã te dau pãcatului,
ci te-am creat ca sã te rodesc ºi ca sã te înveþi lucrul rodirii,
dar dacã tu ai fãcut femeie a ta din femeie, ai uitat pe
Dumnezeu ºi te-ai alipit de femeia ta, ºi n-ai mai ºtiut taina
trupului cel fãcut de Dumnezeu, care spune cã nu sunt doi cei
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doi, ci sunt unul, împreunã cu Dumnezeu, precum Unul este
Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin. 

Acum am venit pe pãmânt cuvânt ca sã-þi fac judecata,
omule. O, dacã te-ai pocãi de fapta ta cea adâncitã în timp! O,
dacã ai vrea sã fii credincios ºi nu necredincios! O, omule ne-
credincios, care nu împlineºti cuvântul Meu! Împlineºte-l, cã
vin din cer ºi îþi spun acest cuvânt. Eºti bãtrân de ºapte mii de
ani, omule. Când erai în rai, grãiam cu tine ºi tu Mã auzeai.
Dupã ce ai ieºit din rai pentru neascultare ºi pentru pãcat, L-ai
dat pe Dumnezeu pentru pãcat ºi ai ascultat glasul pãcatului.
O, glasul pãcatului îl auzi ºi îl crezi, dar glasul Meu nu-l mai
auzi ºi nu-l mai crezi. Urechea ta e poartã a fãrãdelegii; la fel
ºi ochii; la fel ºi credinþa; la fel ºi înþelepciunea, cãci tu ai
schimbat cursul înþelepciunii tale odatã cu ieºirea ta din rai
când te-ai împotrivit Fãcãtorului tãu. Dar Eu am deschis por-
þile raiului, ca sã Mã vezi ºi sã Mã auzi, cãci am venit dupã
tine cu vindecare, ºi voiesc sã-þi întocmesc din nou urechea ºi
ochii ºi tot trupul tãu. Stau în uºa cortului Meu, ºi am pus îna-
intea ta semn ca sã Mã cunoºti. Cuvântul Meu este semnul. El
este izvor de apã vie în pãmânt fãrã de apã. Eu sunt cuvântul
cel din cer, prin care Mi-am nãscut copilaºi pentru Tatãl, ca sã
stau cu ei înaintea ta, omule hoinar ºi fãrã cale. O, când te-am
întocmit din pãmânt, a fost uºor. Acum eºti carne ºi sânge, dar
acestea nu moºtenesc împãrãþia cerurilor, cãci se împotrivesc
prin duhul lor cel potrivnic vieþii, fiindcã scris este: «Ce este
din trup, trup este, carne ºi sânge este». O, greu Îmi este sã
te întocmesc din nou, cãci tu eºti potrivnicul Meu, ca ºi dia-
volul, dar iatã ce cuvânt am rostit pentru ca sã-l împlinesc: tot
ce a fãcut omul pe pãmânt, se va întoarce împotriva omului.
Tot ce a fãcut omul pe pãmânt, sunt pietre de aducere-aminte
ale pãcatelor omului care s-a fãcut potrivnicul lui Dumnezeu
pe pãmânt. 

Îi voi arãta omului cã Eu, Domnul, tot din pãmânt îl voi
zidi pe om, cãci învierea morþilor va fi judecata omului care
a fãcut din pãcat om. Eu pe om l-am întors în pãmânt ca sã-l
ruºinez ºi ca sã ºtie cã tot ce a fãcut el, nu este, ºi ca sã-l fac
tot Eu apoi, ºi tot din pãmânt sã-l fac, cãci au fost ºi sunt pe
pãmânt oameni care s-au lãsat cu Mine pentru facerea din nou
a omului, ºi cu aceºtia voi lucra pe om, aºa cum am voit sã lu-
crez cu omul cel întâi zidit, iar Eu, Domnul, voi rosti cu cu-
vântul Meu prin gura celor ce s-au lãsat lucraþi de Mine, ºi voi
ridica din pãmânt neamul omenesc, spre judecata duhurilor
potrivnice lui Dumnezeu. ªi voi fi Dumnezeu drept, ºi voi
aºeza pe cei drepþi moºtenitorii cerului ºi ai pãmântului, «cer
nou ºi pãmânt nou», dupã cum este scris în Scripturi. Amin. 

Fiilor, vã fac bogaþi în tainele Mele care aºteaptã sã ia
faptã pe pãmânt, cãci cele de pe pãmânt se vor întoarce îm-
potriva omului care a schimbat cursul facerii lui Dumnezeu.
Omul nu lucreazã pe pãmânt dupã cuvântul Meu. De ºapte
mii de ani omul nu Mã mai aude, ºi se face surd pentru tot cu-
vântul Meu ºi al celor ce-Mi poartã cuvântul peste pãmânt.
Dar iatã, Eu vin ºi tot vin, cã vã am pe voi, copilaºi ai Tatãlui,
ºi Eu vin de la Tatãl ca sã vã aduc cele ce trebuie sã purtaþi,
cãci sunteþi purtãtori de taine cereºti pentru vremea împlini-
rilor cereºti pe pãmânt. Vã spune Tatãl „copilaºi”, ca sã ºtie
duhul rãu ºi orice duh de pe pãmânt ºi din cer ºi din vãzduh
ºi din adânc ºi din ape, sã ºtie cã voi aveþi Tatã. Cui mai poa-
te sã spunã Tatãl aºa cum vã spune vouã: „copilaºi”? Aveþi
grijã de ungerea aceasta, fiilor, ºi lucraþi prin ea împãrãþia ca-
re va rãmâne, cãci curând, curând tot ce a fãcut omul se va în-
toarce împotriva omului. Învãþaþi-i pe cei ce cautã pe Dumne-
zeu, învãþaþi-i sã-ºi capete libertatea în Domnul, cã pe pãmânt
nu este lege pentru libertate, ºi este lege numai pentru robie. 

Plâng cu lacrimi de sânge când îl vãd pe om prins sub
robia femeii. Îi curg omului sudori de pe frunte ºi îi dã femeii
lui câºtigul sãu, ºi Eu sunt lipsit de om. Îl prinde femeia rob
pe om pentru ea ºi pentru urmaºi, ca sã nu mai aibã omul li-
bertate. Am vãrsat lacrimi de sânge pentru robia omului. Îm-
pãraþi ºi argaþi cad de ºapte mii de ani sub robia femeii, care
face din om diavol, care slujeºte trupului ºi omului care are
de tatã pe diavolul, ºi omul nu se mai poate ridica din robie.
Mi-a curs sânge din coastã, ca sã fie însemnat locul cel de pe
trupul omului, locul din care a fost fãcutã femeia, care l-a
smuls pe om din Dumnezeu. Plâng ºi sângerez ºi azi când îl
vãd pe om prins sub robia femeii. Unde sã mai gãsesc Eu fe-
meie care sã sfinþeascã pe om, care sã libereze pe om din ro-
bie? Pofta femeii este diavol care-l face pe om sã joace cum
voieºte pofta diavolului. Legea femeii i-a luat omului dreptul
la libertate. O, adânc al fãrãdelegii! O, cum sã-l eliberez Eu
pe om ca sã-l am ºi ca sã Mã bucur de truda lui, ºi ca sã-i dau
platã pentru trudã, aºa cum am dat apostolilor Mei cu care am
umblat pe pãmânt când Eu am avut nevoie de om lângã
Mine? O, greu mai pot Eu sã-l smulg pe om de lângã femeie
ca sã-l eliberez de robie ºi de patimi ºi ca sã-l pun la lucru
sfânt pentru Mine! O, greu mai pot sã dau femeia de lângã
om! Scris este în Scripturi: «Am vãzut o femeie beatã de sân-
gele sfinþilor ºi de sângele martorilor lui Iisus; ºi vãzând-o
m-am uitat cu mirare mare; iar pe fruntea ei, scris nume
tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor ºi a urâciu-
nilor pãmântului. ªi avea în mânã pahar de aur, plin de
urâciunile ei ºi de pângãrelile desfrânãrii ei. ªi are împãrã-
þie peste împãraþii pãmântului, cãci este îmbrãcatã în purpu-
rã ºi în stacojiu, ºi împodobitã cu aur ºi cu mãrgãritare ºi cu
gãteli care farmecã, cãci vine din adânc ºi din fãrãdelege, iar
cei ale cãror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în
Cartea Vieþii, se vor mira vãzând pe fiarã cã era ºi nu este,
dar se va arãta ºi se va vãdi». O, adânc al fãrãdelegii! Femeia
se gãteºte cu gãteli ºi cu purpurã ºi cu stacojiu, ºi pe trup, ºi
pe buze, ºi pe degete, ºi pe ochi, ºi îºi þine bãrbatul rob urâciu-
nilor ei, iar cel ce slujeºte femeii este om fãrã de minte, fãrã
de vedere, fãrã de auz. O, cum sã-l eliberez pe om de femeia
sa, care nu-i aduce nici un fel de folos? Omul îºi varsã sudoa-
rea pentru femeia sa ºi pentru urmaºi, ºi Eu nu pot sã Mã
bucur de truda omului. O, nu este de folos omului sã se însoa-
re, dar cine este cel ce pricepe aceasta? 

Iatã, copilaºi, de ce plâng Eu, dar tot ce a fãcut omul,
se întoarce împotriva lui. Cel ce s-a împotrivit Fãcãtorului, a
cãzut rob, ºi nu mai gãseºte calea spre acasã. Eu i-am spus
omului sã nu cunoascã rãul, dar el n-a voit sã fie credincios ºi
nu a împlinit porunca Mea. Dar Eu vin la voi ca sã vã pãstrez
liberi pentru Mine ºi sã aduc prin voi înþelepciunea Mea peste
om, ºi sã-l aduc pe om la pocãinþã ºi la puterea credinþei, ca
sã poatã prin credinþã ºi prin faptele credinþei sfinte, ºi sã se
aºeze omul întru venirea Mea veghind, cãci omul pe pãmânt
stã de veghe zi ºi noapte neobosit ca sã nu vin, dar ca sã vin
nu vegheazã omul. 

O, câtã veghe pe om ca nu cumva Eu sã vin! Dar voi,
vegheaþi zi ºi noapte ºi faceþi peste pãmânt arãtarea Mea ºi
venirea Mea acum când nimeni nu se aºteaptã sã vin. Dar vo-
uã vã spun: acum fi-va sã vin. Amin. Vã voi da putere ºi aju-
tor sã-Mi pregãtiþi calea spre oameni. Vã voi ajuta sã scãpaþi
de apãsãri, cã am putere sã vã ajut. Cereþi, ºi vã voi da. Cereþi,
cã Eu vã spun sã cereþi. Cereþi ajutorul Meu, ca sã împlinim
pe pãmânt tot ce am proorocit Eu prin cartea Mea, care este
cu voi. Mereu, mereu Mã scriu în ea, ca sã fiu prin ea în mij-
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locul vostru aºa cum am fost în mijlocul lui Israel. Vã zidesc
prin ea pentru zi de zi în lucru sfânt peste pãmânt. Vã bine-
cuvintez mânuþele cu care-Mi scriu cuvântul. Vã binecuvin-
tez guriþele cu care-Mi mãrturisesc cuvântul prin care Mã
aºtern pe pãmânt cu împãrãþia Mea, cãci guriþele ºi mânuþele
ºi picioarele voastre sunt cuvântul ºi lucrarea ºi mersul Meu
peste pãmânt. Amin. 

Fiilor copilaºi, faceþi-Mi nume pe pãmânt, cã Eu v-am
fãcut vouã, ºi vã mai fac, cãci numele Meu de la voi stã pe
orice lucru sãvârºit de voi în numele Meu. Nu vã îngrijoraþi
cã nu aveþi putere. Am Eu putere. Lucraþi în numele Meu, ca
sã fiu Eu Stãpânul, iar voi sã fiþi copilaºi. Tot ce lucraþi, sã fie
al Meu, ca sã fiþi ºi voi ai Mei, cã aºa lucreazã cei ce sunt ai
Mei. Voi slobozi spre voi ajutor mare, cã e vremea sã Mã de-
sãvârºesc prin voi ºi prin ungerea pe care o aveþi de la Mine.
Eu, fiilor, trebuie sã fiu mereu în mijlocul vostru ºi sã Mã
scriu cu voi peste pãmânt, ca sã se ºtie de jos ºi pânã sus în
cer ºi pânã în toate laturile cã voi aveþi Tatã, ºi cã Tatãl ceresc
vã spune vouã: copilaºi ai Lui, copilaºi de sus. Amin. 

O, fiecare îºi plânge averea când ºi-o pierde. Aºa Mi-o
plâng ºi Eu, cãci omul a fost averea Mea ºi casa Mea ºi nã-
dejdea Mea. Am trimis, ºi mai trimit încã pedepse pe pãmânt,
ca sã-Mi pregãtesc calea, precum scrie în Scripturi, mai îna-
inte de venirea Mea. Iatã, tot ce a fãcut omul, se va întoarce
împotriva lui, cãci le va pierde ºi nu le va mai avea. ªi omul
plânge cã pierde. Aºa plâng ºi Eu, cãci mai întâi Eu am pier-
dut. Acum e rândul celui ce M-a pierdut pe Mine, e vremea
sã le piardã ºi el pe cele fãcute de el. 

Eu Mã scriu cu voi pe pãmânt spre judecata omului
care n-are pe Dumnezeu bogãþie, iar Tatãl Meu vã numeºte
copilaºi ai Lui, copilaºi de sus, cãci copilaºii au tatã. O, cui
mai poate spune Tatãl aºa cum vã spune vouã: „copilaºi“?
Cine este copil, are tatã, are stãpân, are apãrãtor, are puterea
tatãlui de jur împrejur. Amin. Eu Mã scriu cu voi mereu peste
pãmânt, iar Tatãl Meu vã spune vouã: copilaºi ai Lui pe pã-
mânt, copilaºi de sus. Amin, amin, amin. 

Mai am sã rânduiesc peste voi o lucrare, fiilor unºi
peste pãmânt. Eu, Domnul Cel de sus, rostesc înainte cuvânt
ºi vã hotãrãsc lucrul peste voi. În numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, cobor binecuvântare peste apa cea care a
izvorât pentru voi la fântâna cãsuþei din deal, primul mãrgã-
ritar care va sta în jurul Sfintei Sfintelor Mele de la voi. În
ziua de sobor a sfântului Ioan Botezãtorul, care a avut lucrare
înaintea venirii Mele acum douã mii de ani, în ziua aceasta de
praznic voi pune cuvântul Meu peste fântâna cãsuþei din deal,
ca sã puteþi folosi apa ei spre binefacerile voastre cele de la
Mine, ºi vom pune peste ea patron ºi stãpân pe proorocul Ilie,
înaintemergãtorul venirii Mele de azi. ªi voi aºeza îngerul
fântânii cãsuþei din deal, ºi vom prãznui cereºte, aºa cum sunt
la Mine ºi la voi sãrbãtorile de pe pãmânt. ªi voi veni mereu
ºi vã voi adãuga lucru lângã lucru, cã sunteþi lucrãtorii Mei,
ºi cu voi Îmi lucrez tot ce va rãmâne, ºi vã voi da ajutor la
vreme, cã fãrã Mine nu puteþi nimic, fiilor. O, mult ajutor tre-
buie sã vã dau, cã vreau sã vã scot de sub apãsãrile care vã
apasã pe inimioare pentru grijile Mele, ºi vreau sã credeþi cã
vã voi ajuta numaidecât, cãci credinþa sfântã poate totul în
voi, în numele Meu. Amin. 

O, învãþaþi-vã unul pe altul veghea cea pentru Mine ºi
vegheaþi pentru lucrarea cea pentru Mine, ºi fiþi cu mânuþele
curate în lucrul vostru cel pentru Mine, cã mare putere au în
ele mâinile dezlegate între cer ºi pãmânt. 

Fiilor, pãstraþi bine numele Meu peste voi ºi faceþi-Mi
nume, cã spre aceasta v-am ales dintre fiii oamenilor, ºi tot

neamul omenesc va vedea cã Eu v-am ales pe voi, ºi nu voi
pe Mine. Fiilor, este cale lungã ca de la cer la pãmânt între cel
ales de Dumnezeu, ºi cel ce alege pe Dumnezeu. Fiilor, fiþi
înþelepþi ca sã întreceþi orice înþelepciune de pe pãmânt, cãci
v-am fãcut stãpâni peste pãmânt ºi v-am aºezat lucrãtori ca sã
lucrez prin voi Scriptura Mea cea din urmã, cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou pentru cei ce vor moºteni în numele Meu
peste cele ce vor fi. Amin, amin, amin. 

21 iunie/4 iulie 1999

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Omul Îl face dator pe Dumnezeu când face fapte bune. Pãmântul e
mamã pentru om, dar plânge apãsat sub lucrãturile omului, care nu
vor mai fi. Se binecuvinteazã fântâna cãsuþei din deal, care primeº-

te de înger pãzitor pe sfântul prooroc Ilie, ocrotitorul casei. 

CC obor la ieslea Mea în miezul zilei. Amin, amin,
amin. 

Aº fi voit sã ajung la voi în zori, ca sã lucrãm tot lucrul
de azi din zori, fiilor, dar voi sunteþi obosiþi ºi sunteþi trudiþi,
cãci scris este în Scripturi: «Trupul stã împotriva duhului».
Trupul este neputincios când este obosit ºi neodihnit. El nu
foloseºte la nimic pentru Dumnezeu decât atunci când face
cele ale lui Dumnezeu. Voi însã sunteþi copilaºii Mei, cã v-am
ales dintre fiii oamenilor ca sã-Mi pregãtesc lucrarea venirii
Mele a doua oarã pe pãmânt. Mã strecor printre grijile voastre
cele trupeºti, ca sã aduc din cer ceea ce este de preþ, sã vã
aduc cuvântul vieþii, fiilor, cuvântul care pune viaþã în tru-
puri. Amin. 

E zi de praznic sfânt pe pãmântul de la voi. Vin sã las
putere ºi binecuvântare ºi har peste apa fântânii cãsuþei din
deal. De aceea vin. Fântâna proorocului Ilie, aºa numesc Eu
aceastã lucrare lucratã de Mine prin mânuþele voastre. Ioan,
botezãtorul Meu, pune harul sãu cel de la Mine peste apa din
fântânã, ca sã aibã ea putere de curãþire a sufletelor, de pocã-
inþã a inimilor, ºi de ridicare a trupurilor spre lucru sfânt în
trupuri. Amin. 

O, copilaºi, azi aº voi sã stau mai mult cu voi, dar Mã
uit la trupurile voastre obosite ºi Mã strecor mai cu greu, cã-Mi
stau împotrivã neputinþele voastre, strâmtorãrile voastre, cã
numai griji vã înconjoarã, fiilor veghetori în calea cuvântului
Meu. Dar Eu vã spun aºa: cel ce aude cuvântul Meu ca sã-l
primeascã, se bucurã, fiilor. De aceea mângâiaþi-vã în nepu-
tinþe ºi prindeþi curaj ºi prindeþi putere, ca sã biruiþi neputin-
þele trupului, cã truda ºi grijile vã slãbesc de tot. Alþii însã se
mângâie cu cuvântul Meu, cã nu sunt apãsaþi ca voi. 

Am rostit cã voi veni numaidecât cu ajutor mare, ºi voi
lua apãsãrile de peste voi. Voi, pentru împlinirea planului
Meu cel rostit prin cuvânt la voi, trudiþi din greu, cã sunteþi
sãraci ºi faceþi mereu ca vãduva care a dat tot ce a avut pentru
ea, ºi a mai ºi împrumutat apoi, ca sã dea mai mult, ºi sã rã-
mânã ºi datoare. 

Omul care-ºi lasã degetele desfãcute când are, ca sã ca-
dã ceva ºi pe jos, acela Îl face dator pe Dumnezeu. Acela face
aºa ca sã-i dau Eu apoi îndoit ºi întreit înapoi, ºi Eu îi dau, cãci
cel ce cautã aici plata, aici o primeºte, cã Eu sunt un Dum-
nezeu drept, ºi nu rãmân dator celui ce Mã împrumutã. Voi
însã nu M-aþi împrumutat, ci, din contra, aþi mai ºi împrumu-
tat ca sã-Mi daþi ajutor sã-Mi întocmesc vãzut lucrul Meu cel
binecuvântat, cã v-am spus aºa: numele Meu de la voi stã pe
orice lucru sãvârºit de voi în numele Meu, ca sã fiu Eu Stãpâ-
nul, iar voi sã-Mi fiþi fii ºi moºtenitori ai numelui Meu. Amin. 
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Vãduva sãracã n-a dat pentru Mine ca sã primeascã
îndoit sau întreit. Ea a dat cu iubire, cu dor ºi cu lepãdare de
sine, ºi la ea nu s-a mai gândit, ºi s-a gândit numai la Mine ºi
numai la numele Meu pe pãmânt. Altã vãduvã n-avea decât
un braþ de fân, ºi nimic altceva nu mai avea, ºi a adus tot ce a
avut ºi a pus înaintea Mea. Iatã, tainã mare vã spun. Fiþi atenþi
pentru sufletele voastre ca sã învãþaþi, ºi ca sã înveþe toþi cei
care au venit la Mine, sã fie lucrãtorii Mei. Omului nu i se
pune cât dã lui Dumnezeu. Omului i se pune cât îi rãmâne lui,
iar dacã este altfel, el nu-ºi adunã în cer, ci îºi primeºte plata
îndoit ºi întreit pe pãmânt, cãci fiecare îºi adunã acolo unde
voieºte, acolo unde îi este inima, fiindcã scris este: «Unde
este comoara omului, acolo este ºi inima lui». 

Voiesc, fiilor, sã vã dau hranã din destul, ca sã ia cei
fãrã de hranã, cã tot omul de pe pãmânt e flãmând ºi e însetat,
fiindcã nu mãnâncã ºi nu bea de la Mine, ci le ia pe toate de
pe pãmânt. Voiesc, fiilor, sã dau pãmântului ce-Mi cere. Vo-
iesc, fiilor, sã dau ºi omului ce-Mi cere. Voiesc sã dau, ca sã
nu rãmân dator celui ce-Mi cere, ºi sã-i pot cere socotealã
celui ce-i dau. Pãmântul Îmi cere curãþirea ºi spãlarea lui ºi
uºurarea lui de fãrãdelegile de pe el. Geme pãmântul cu ge-
mete lungi, cã e mamã pãmântul; e mamã care-l hrãneºte pe
om, ºi omul se întoarce împotriva lui, ºi îl suge ºi îl scurmã ºi
îl rãstoarnã cu susul în jos, ºi el stã martir sub piciorul omu-
lui, sub fãcãturile omului de pe el. Eu am spus pãmântului ce
trebuie sã dea omului. Omul însã nu s-a mulþumit cum am
spus Eu, cã e lacom omul. 

O, fiilor, nu uitaþi cã voi trebuie sã fiþi sãraci în cele
omeneºti. Nu uitaþi, fiilor, cã voi trebuie sã aveþi numai ce
i-am spus Eu pãmântului sã-i dea omului. Puþin, puþin, ºi pã-
mântul îºi va închide uºa împotriva lãcomiei omului, ºi îºi va
deschide gura împotriva trupului omului, cãci omul a uitat ce
este, a uitat cã Eu i-am spus: «Pulbere eºti, ºi în pulbere te în-
torci, omule, cã ai greºit prin semeþie». O, fiilor, nu uitaþi cã
voi trebuie sã fiþi supuºi Mie, cãci cel ce nu se supune, cade
prin semeþie, cade în pulbere. Voiesc sã fac din sufletele ºi din
trupurile ºi din duhurile voastre judecatã peste omul cel ieºit
din om. Aceasta este lucrarea cea pe care o am de împlinit
peste sufletele ºi peste trupurile ºi peste duhurile voastre.
Amin, amin, amin. 

O, fiilor, nu uitaþi cã trupurile voastre trebuie sã slu-
jeascã Mie, nu vouã, cãci trupurile fiilor oamenilor stau îm-
potriva Mea, cã scris este: «Trupul pofteºte împotriva duhu-
lui». Omul voieºte viaþa, cu duhul lui, dar cu trupul face
moarte, iar faptele trupului întunecã mintea ºi o duc la nepã-
sare ºi la deºertãciunea cu care ea se hrãneºte. 

Iatã, copilaºi, lucrãm cu înþelepciune. Mergem sã pu-
nem harul ºi binecuvântarea Mea ºi a sfinþilor Mei peste fân-
tâna cãsuþei din deal, cãsuþa cea dintâi de lângã Sfânta Sfin-
telor. Vã binecuvintez apoi hrana cea pentru trup, ºi vom po-
posi iar în cuvânt, ºi vom lucra atât cât a fost planul zilei de
azi, ca sã nu rãmân de ruºine în faþa Tatãlui ºi a sfinþilor ºi a
îngerilor, ºi sã nu se fãleascã duhul cel rãu împotriva Mea ºi
a voastrã. O, avem de trudit pentru ca sã-Mi împlinesc planul
Meu cel vãzut. Pãmântul Îmi cere curãþirea ºi spãlarea lui.
Omul Îmi cere altceva, ºi îi voi da ºi omului ceea ce cautã, dar
îi spun omului sã nu uite cã tot ce a cãutat ºi tot ce a fãcut el,
este goanã dupã vânt, fiindcã pãmântul Îmi cere curãþirea lui,
fiilor, iar în ziua curãþirii pãmântului se va dãrâma tot ce a
zidit omul, cãci omul nu este ziditor decât pentru cele ce nu
vor mai fi. Legea omului e omeneascã, ºi tot ce este omenesc
se va opri, cãci ºtiinþa nu va mai avea cale pe pãmânt. Tot ce

a lucrat omul pentru el, ºi unul pentru altul, se va dãrâma, cãci
omul este cãlcãtor de legea lui Dumnezeu pentru legea lui. ªi
de ce va fi aºa, fiilor? Va fi aºa pentru cã pãmântul plânge la
Mine, ºi pentru cã este scris sã împlinesc ºi sã întorc împotri-
va omului tot ce a fãcut omul. Tot ce am zidit Eu, toate sunt
supãrate pe om prin îngeri, cãci au înger toate cele zidite de
Mine, ºi plâng îngerii înaintea Mea ca sã le dau bucuria pen-
tru care au fost ei întocmiþi. 

Acum, fiilor, mergem la cãsuþa din deal. Aduceþi înain-
tea Mea slujbã de sfinþire a fântânii cãsuþei din deal, cãci
omul trebuie sã aibã de la Mine prin cerere, ºi toate cele ce
vor fi se vor întocmi la cererea omului lui Dumnezeu. Amin.
Cereþi sã se întocmeascã împãrãþia Mea pe pãmânt. Cereþi sã
se împlineascã Scripturile venirii Mele pentru cei sfinþi ºi cu
cei sfinþi, care au fost ºi care sunt, cã Eu v-am spus cã sunt
mulþi care n-au gustat moartea în vremea celor ºapte mii de
ani. O, cine mai cere împãrãþia Mea peste pãmânt? Cereþi, fii-
lor, sã iasã Dumnezeu de sub robia omului, cã Eu l-am tot slu-
jit pe om, ºi l-am slujit cu milã ºi cu nãdejde, fiindcã de aceea
am venit, ca sã slujesc, nu ca sã Mi se slujeascã. Omul îºi
slujeºte lui ºi urmaºilor lui, ºi nu poate sã-Mi slujeascã Mie,
cã este legat cu alt stãpân, este legat pentru trup omul ºi este
legat pentru pofta trupului, dar voi, cereþi sã împlinesc biru-
inþa Mea, ºi sã se plece omul la legea cuvântului Meu cel nou,
cel ce vine mereu, mereu cu Mine la voi, pentru omul cel fãrã
de cãrare. 

Vã las din cuvânt, ca sã rostesc prin voi harul ºi bine-
cuvântarea cea de azi. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfân-
tului Duh, cobor har mare ºi putere mare peste apa aceasta.
Cobor sfinþire peste ea, ca sã se facã sfânt cel ce va bea din
ea. Cobor peste ea duh de pocãinþã pentru cei ce vor lua din
ea spre pocãinþã. Numai pentru pocãinþã sã ia omul din ea,
cãci cine va lua din ea cu duh de uºurãtate, ea va lucra într-un
fel pentru unii, ºi în alt fel pentru alþii. Amin. Toate câte sunt,
sã le foloseascã omul spre pocãinþã pentru iertarea pãcatelor,
cãci pãcatele se iartã numai omului care rãmâne în pocãinþã,
nu ºi celui ce iar ºi iar le face. 

E vremea sã vin vãzut, ºi de aceea bat la poarta casei
omului. Sunt pe drum, ºi omul se îndoieºte, ºi omul îºi slujeº-
te lui ºi urmaºilor lui, ca pe vremea lui Noe, cã aºa este scris
cã voi gãsi când voi veni. Dar voi, vegheaþi, cã aveþi de trudit
ca sã-Mi împlinesc venirea ºi ca sã dau fiecãruia dupã cum
scrie în Scripturi. 

Binecuvântatã sã vã fie masa cea pentru fiinþã ºi guri-
þele ºi mânuþele ºi picioruþele ºi cuvântul ºi lucrul ºi umbletul.
Eu sunt cu voi ca sã vã binecuvintez ºi ca sã am de la voi bi-
necuvântare, fiilor. 

Eu vã aºtept din nou sã vã aºezaþi înaintea cuvântului
Meu, cã iar voi fi cuvânt peste voi atât cât a fost planul zilei
de azi, fiilor. Amin, amin, amin. 

*
EE u, Domnul, Mã las în carte ºi Mã întocmesc cu-

vânt pentru aceastã zi de praznic, atât cât este de
cuvântat azi. Aveþi grijã, fiilor, de lucrurile Mele, cã vi le dau
sã le îngrijiþi prin viaþã sfântã, cãci toate sunt sfinte pentru cei
sfinþi. 

Când lumea din jur vede cã voi lucraþi fãcând faptã din
cuvântul Meu cel adus de Mine la voi ca sã-l împlinesc vãzut
ºi sã fiu adevãrat în cuvânt, lumea zice cã voi vã adunaþi
bogãþii. O, nu sunt ale voastre cele ce lucraþi voi în numele
Meu. Sunt ale Mele, fiilor, precum ºi voi sunteþi ai Mei. Ele
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sunt planul Meu pe care voi îl împliniþi. Ele sunt greul Meu
pe care-l trudesc ca sã fie pe pãmânt. Ele sunt numele Meu,
ºi sunt pietre de aducere-aminte ale petrecerii Mele cu voi
cuvânt peste pãmânt. Voi, pentru împlinirea planului Meu
peste pãmânt, trudiþi din greu, cã sunteþi sãraci. Voi nu faceþi
ca omul cel ce Mã face dator dacã-Mi lucraþi, voi nu-Mi lu-
craþi ca sã Mã faceþi dator, cã nu cãutaþi platã pe pãmânt, ci
cãutaþi ca numele Meu sã fie peste tot lucrul sãvârºit de voi
peste pãmânt, ca sã fiu Eu Stãpânul, cã Eu am zis sã-Mi faceþi
nume pe pãmânt. 

Cine-Mi face Mie nume, acela are numele lui lângã
numele Meu, cã Eu aºa platã lucrez omului care se dã Mie cu
totul, ºi numai aºa are omul numele sãu lângã numele Meu,
dar omul cel ce trãieºte pentru sine ºi pentru cei asemenea lui
ca sã-ºi facã el nume ºi rang între oameni, acela este om
semeþ ºi nedrept cu el însuºi ºi cu cei asemenea lui. Când nu-
mele omului nu-Mi foloseºte Mie, acela nu este nume, chiar
dacã este scris cu litere mari peste timp, ºi nu-i foloseºte
omului aºa nume decât numai pentru judecata cea de la Mine,
cãci am zis cã tot ce face omul pe pãmânt, se va ridica îm-
potriva lui. Cel ce-Mi face Mie nume, acela are nume numai
dacã nu se semeþeºte, numai dacã nu Mã scoate pe Mine dator
cã Mi-a fãcut nume. 

O, tatã, bine este sã fie omul sãrac între oameni, dar nu
toþi sãracii sunt sãraci umiliþi, cãci cine este din fire semeþ, nu
scapã de acest pãcat nici dacã este sãrac de cele de pe pãmânt.
Vine lumea sã vã vadã, ºi vã întreabã când vã vede cã staþi cu
hotar între voi ºi lume pentru locul Meu de la voi, vã întreabã
dacã vã numiþi aleºii Mei, dacã vã credeþi aleºi. O, lumea este
învãþatã cu nume. Omul din lume e semeþ din fire, ºi ceea ce
culege, aceea mãnâncã. Voi însã nu sunteþi din fire semeþi, cã
aºa am voit Eu, nu voi, cã Eu îl folosesc pe omul umilit cu
inima ºi cu fapta, îl folosesc ºi pe el, ºi pe Mine, cãci este de
folos tot ce fac Eu pe pãmânt cu omul. Numele omului nu-Mi
foloseºte Mie când Mã slujesc Eu de el, ci îi foloseºte lui, nu-
mai dacã este umilit, numai dacã nu se semeþeºte, numai dacã
nu Mã scoate dator cã Mi-a fãcut nume. Când Eu spun vouã
sã-Mi faceþi nume pe pãmânt, vã pun la lucru în numele Meu,
ºi vã pun sã puneþi numele Meu peste lucrul ce-l lucraþi, vã
pun sã Mã cereþi peste lucrul vostru cu binecuvântarea Mea.
Tot ce fac Eu cu voi, Eu vã dau sã faceþi, dar mai întâi vã spun
sã cereþi ce vã dau sã faceþi, ºi de aceea v-am spus cã toate
cele ce vor fi se vor întocmi la cererea omului lui Dumnezeu.
Amin. 

Fiilor, spuneþi voi, ce este omul lui Dumnezeu? Cum
poate fi omul om al lui Dumnezeu? Spuneþi, fiilor, cãci omul
pe pãmânt se îngâmfã ºi zice cã este ales ºi cã este omul lui
Dumnezeu. Spuneþi, fiilor, cã Eu vã ascult. Amin. 

– OO mul lui Dumnezeu este acela care face ºi
împarte împãrãþia lui Dumnezeu peste pã-

mânt ºi peste oameni; este cel care aºeazã peste el legea cea
sfântã a poruncilor lui Dumnezeu, pãzind-o cu sufletul, cu
trupul ºi cu duhul sãu; este cel care îi aratã omului pãcatul cel
împotriva lui însuºi ºi cel împotriva lui Dumnezeu; este cel ce
aude pe Dumnezeu ºi se aºeazã sã împlineascã fãrã pãrtinire
cuvântul dat lui de Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu este cel
ce-I face nume lui Dumnezeu prin umilinþã ºi prin lepãdare
de sine, necãutând rãsplatã. Omul supus lui Dumnezeu este
omul lui Dumnezeu. 

– OO,fiilor, vã încerc înþelepciunea ca sã arãt
omului cel îngâmfat creºterea pe care v-am

dat-o, înþelepciunea pe care o dau Eu omului supus Mie,

omului care nu mai are nimic pentru el, ci numai pentru
Mine. Iar Eu, Domnul, la cererea omului lui Dumnezeu, vin
din cer pe pãmânt ºi întocmesc împãrãþia cerurilor, precum
scrie în Scripturi sã împlinesc, ºi dacã împlinesc, omul semeþ
nu va mai avea loc pe pãmânt, cãci Eu pe pãmânt vin cu îm-
pãrãþia cerurilor, ºi prãbuºesc împãrãþia oamenilor. Amin,
amin, amin. 

Fiilor, sãmânþa este micã, dar dintr-o sãmânþã se face
copac mare. Voi sunteþi sâmburelul pe care Eu l-am semãnat
pe pãmânt ca sã creascã din el copac mare în care se adunã
pãsãrile cerului, aºa cum este scris. Învãþaþi pe omul care
cautã pe Domnul, învãþaþi-l sã-ºi capete libertatea pe care o au
pãsãrile cerului, fiilor. Învãþaþi omul sã iasã din robie, cãci vai
celui pe care-l voi gãsi sub robie când voi veni! Eu am venit
sã liberez pe robi, ca sã poatã veni spre împãrãþia cea din cer.
Em am venit sã dezleg pe cei legaþi ºi sã le spun sã-ºi ia cru-
cea ºi sã-Mi urmeze Mie, cãci cel legat nu poate veni dupã
Mine ca sã-l conduc spre þara cu care vin Eu pe pãmânt. 

Sã vinã omul sã-Mi slujeascã Mie, cã Eu am venit pe
pãmânt ca sã aºez pe el zidire nouã, þarã pentru sfinþi, iar cel
ce vine, sã fie atent la Scriptura care spune aºa: «Cel ce va fi
pe casã, sã nu se coboare sã-ºi ia lucrurile din casã. Cel ce
va fi în þarinã, sã nu se întoarcã înapoi sã-ºi ia haina, cãci vai
celor însãrcinaþi ºi vai de cei ce vor apleca în zilele acelea,
care n-au mai fost încã de la începutul lumii ºi nici nu vor
mai fi, dar ele pentru cei aleºi vor fi scurte». Fiilor, învãþaþi
pe cel ce vine dupã Mine sã nu aplece inima spre cele ce are,
spre cele ce ºi-a agonisit, spre cele ce ºi-a lucrat, cãci vai
celor ce vor apleca în ziua chemãrii lor, cãci scris este: «Cine
va cãuta sã-ºi scape viaþa sa, o va pierde, iar cine o va pier-
de, o va dobândi», cãci «în noaptea aceea vor fi doi într-un
pat ºi unul va fi luat, iar celãlalt va fi lãsat», ºi «unde va fi
stârvul, acolo se vor aduna vulturii». Iar aceastã mãrturisire
ºi acest cuvânt al Meu, care este vestea împãrãþiei Mele, se va
vesti în toatã lumea ºi la toate neamurile, precum este scris
despre sfârºitul care va veni dupã aceasta. 

O, proorocul mincinos merge din loc în loc, cã are
bani. Oamenii de pe pãmânt sunt slabi de înger ºi se vând unii
pe alþii ºi unii altora. Fãrãdelegea îl sfârºeºte pe om, ºi Evan-
ghelia Mea strãbate de la o margine la alta, precum este scris
înaintea venirii Mele. Iatã, fiilor, de ce zic Eu cã e vai de omul
care-ºi face nume pe pãmânt, cãci omul e ca iarba, ºi trebuie
sã fie umilit ºi nu semeþ. Cine este umilit, este ocolit de multe
pãcate, de multe curse, iar cine este semeþ, acela îºi primeºte
viaþa pe pãmânt, din bogãþii, din ranguri ºi din semeþie. Eu
vin cu cuvânt hrãnitor de suflete la voi, ca sã-i dau omului de
veste cã nu vegheazã, ºi cã Eu vin pe neºtire, cãci pãmântul
geme cu gemete lungi, ca sã-l spãl de relele ºi de nepãsarea
omului de pe el ºi de trupurile care-l întineazã zi ºi noapte cu
desfrânãri ºi cu petreceri diavoleºti. Puþin, puþin, ºi pãmântul
se va face nou prin curãþire. Proorocul Ilie va împlini aceastã
Scripturã a curãþirii pãmântului ºi Îmi va netezi calea, cãci
Eu, ºi cu sfinþii, ºi cu îngerii, am gãtit totul pentru venirea
Mea cu ei. 

Glasul lui Ioan Botezãtorul strãbate timpul, ºi strigã de
lângã Mine Ioan: 

– OO,oamenilor, faceþi roade vrednice de pocã-
inþã, cã vine botezul cel cu foc, iar voi sun-

teþi departe de Dumnezeu. Vine suferinþa peste trupuri, cãci
Domnul curãþã aria Sa pentru venirea Sa, ºi va aduna grâul în
jitniþã, iar pleava va arde-o cu foc nestins. Intraþi pe poarta
cea strâmtã, cãci calea fãrãdelegii duce la pieire, ºi pe ea au
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încãput mulþimi ºi iar mulþimi. Calea cea strâmtã este poartã
îngustã, dar duce la viaþã. Nãvãliþi spre ea, voi, fii ai oame-
nilor, ºi feriþi-vã de profeþii minciunii, cã numai haina lor e de
oaie, iar pe dinãuntru sunt hrãpãreþi ca lupii. Uitaþi-vã la roa-
dele lor, cã nu se culeg struguri din scaieþi ºi nici smochine
din ciulini. Pomul bun face roade bune, iar pomul rãu face
roade rele ºi se taie ºi se aruncã în foc. Iatã, dupã roadã cu-
noaºteþi dacã voiþi sã cunoaºteþi, cãci în împãrãþia Fiului lui
Dumnezeu va intra numai cel ce face voia Tatãlui Sãu, nu
oricine Îi zice: „Doamne, Doamne“.

O, oamenilor, cei ce profeþesc fãrã sã facã voia lui
Dumnezeu, cei ce fac minuni înaintea oamenilor ca sã se dea
drept Dumnezeu, curând, curând vor auzi din gura Domnului:
«Depãrtaþi-vã, ºi nu vã îngrãmãdiþi spre Mine, voi, cei ce
lucraþi fãrãdelegea în numele Meu. Eu niciodatã nu v-am cu-
noscut pe voi, cãci oricine aude cuvintele Mele ºi nu le împli-
neºte, acela este nerod, care ºi-a clãdit casa pe nisip».

O, fii ai oamenilor, faceþi roade vrednice de pocãinþã,
cãci orice pom care face roade rele, curând, curând se taie ºi
se aruncã în foc. Amin, amin, amin. 

– II atã, Eu, Domnul, am slobozit, dupã douã mii
de ani, glasul lui Ioan, spre pocãinþa oame-

nilor. Cel ce nu are de unde învãþa lucrarea pocãinþei, sã vinã
la Mine dacã vrea sã înveþe, cã pe pãmânt sunt numai profeþi
ai minciunii, care spun cele bune, dar ei nu le fac. 

Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine
ºi sã-ºi ia crucea, ca viaþã, ºi aºa sã vinã. Amin. Dar care cruce
sã ºi-o ia? Sã-ºi ia, oare, crucea lui ºi necazurile lui ºi în-
curcãturile faptelor lui? O, nu aºa sã se înþeleagã aceastã
Scripturã, ci aºa sã se înþeleagã ea: sã-ºi ia omul crucea pe
umeri aºa cum Mi-am luat-o Eu, de M-am dus cu ea pe
Golgota ca sã fiu rãstignit. Acolo sã-Mi urmeze Mie omul.
Sã-ºi ia omul crucea rãstignirii ºi sã se aºeze pe ea, ºi aºa sã-Mi
urmeze; aºa, rãstignit, cãci cel nerãstignit este liber ºi face fã-
rãdelegi cu trupul sãu. Sã-ºi lase omul crucea lui cea ruºinoa-
sã ºi sã ia crucea slavei, crucea rãstignirii prin care lumea este
moartã pentru el, iar el, mort pentru ea, cãci faptele lumii sunt
viaþa iadului pe pãmânt, oglinda iadului în care omul se uitã
ºi îºi vede faþa. Eu, Domnul, M-am lãsat în carte cu acest cu-
vânt pentru ziua aceasta a pocãinþei: sã-ºi ia omul crucea rãs-
tignirii, aºa cum am luat-o Eu, ºi sã-Mi urmeze Mie, ca sã
scape de cele ce au sã vinã peste pãmânt pentru curãþirea fãrã-
delegii de pe el, cãci fãrãdelegea ºi trupurile ei se vor topi ca
ceara curând, curând. 

Voi, fiilor de la iesle, slujiþi-Mi Mie ºi Evangheliei
venirii Mele, ca sã Mã vestesc cu ea de la margini la margini,
dupã cum ºi fac, ºi ca sã aduc ziua sfârºitului fãrãdelegii a
tot pãmântul. Iar cel ce voieºte sã-ºi scape viaþa, acela ºi-o
va pierde, ºi cel ce ºi-o va da pentru Evanghelia venirii Mele,
acela ºi-o va câºtiga, ºi îºi va lua crucea ºi Îmi va urma
lepãdându-se de sine ºi iubindu-Mã pe Mine. 

Lucraþi la zidirea celor ce vor rãmâne, fiilor. Lucraþi în
numele Meu tot ce lucraþi. Aºa sã lucraþi voi, cãci oamenii
care zidesc pentru Mine, zic ei, biserici ºi mãnãstiri, le dau
apoi oamenilor, nu Mie, ºi se fãlesc aceºtia cu numele Meu.
O, zidirile bisericilor ºi mãnãstirile trebuie sã fie pentru cei
ce-Mi slujesc Mie zi ºi noapte, nu pentru lume, nu pentru
slava cea deºartã a omului care se face slujitor al Meu de la
el citire ca sã se îngâmfe el cu numele Meu înaintea celor ce
nu ºtiu ce înseamnã Dumnezeu. Toate bisericile lumeºti, din
cãrãmidã ºi din piatrã, se vor dãrâma la porunca Mea, ºi va
rãmâne pe pãmânt bisericã vie, bisericã cereascã, cu slujitori

cereºti ºi cu fii cereºti pe pãmânt, prin biserica Mea cea vie.
Amin. 

Lucraþi la zidirea celor ce vor rãmâne, fiilor. Învãþaþi-i
pe cei ce Mã cautã cu voi sã ºtie ce înseamnã Dumnezeu cu
omul. Faceþi-Mi nume între oameni, fiilor. Daþi Evanghelia
împãrãþiei cerurilor peste pãmânt de la margini la margini, cã
aºa este scris mai înainte sã vin, ºi apoi vin, cã acum e vremea
sã vin. Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 1999

Duminica a ºasea dupã Rusalii 

Ploaia care vine pe pãmânt la rugãciunea omului sfânt, este ploaie
sfântã. Proorocie: toate grãdiniþele din jur vor fi ale Sfintei 

Sfintelor Domnului. 

CC opilaºi ai cuvântului Meu, Eu sunt Cuvântul
Tatãlui Savaot. Sunt Fiul Tatãlui. Mã las deasu-

pra voastrã în grãdinã. Amin. 
Am fãcut din voi rugãtori la Dumnezeu. Aduceþi Dom-

nului rugãciune ºi slavã, cã voiesc prin ruga voastrã sã dau
ploaie sfântã din cer peste pãmântul de la voi, ca sã vã creascã
roadele pãmântului, fiilor. Ploaia care vine la rugãciunea
omului sfânt, aceea este ploaie sfântã, ca ºi omul care o cere.
Fiþi sfinþi, fiilor, cã numai lucruri sfinte avem de lucrat pe
pãmânt. Fiþi sfinþi zi ºi noapte, fiþi la veghe, cã Eu, Domnul,
fac întâi cuvântul fiecãrei zidiri, fiecãrei fapte, fiecãrei împli-
niri, ºi numai apoi împlinesc, ºi prin voi împlinesc. Rugaþi-vã
sã gãtesc ploaia, cã plãcut Îmi este sã lucrez cu voi, dar ºi
vouã sã vã placã, fiilor. Cereþi, ca sã vã dau, cã am, ºi dau ce-
lui ce-Mi cere. Pãmântul de la voi e pãmântul Meu, nu e al
vostru; e pãmânt sfânt, pentru cã e al Meu ºi are peste el cu-
vântul Meu. Tot ce aveþi voi este al Meu, ºi voi rãscumpãra
cu voi împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Voiesc sã gãtesc norii,
ca sã vinã deasupra voastrã ºi sã ude grãdina de la voi ºi grã-
diniþele cele din jur, cãci toate în jur vor fi sfinte ale Sfintei
Sfintelor curând, curând. Eu, Domnul, voi împlini acest cu-
vânt. Amin. La Mine nu e greu sã împlinesc dacã am om cre-
dincios, care sã stea înaintea Mea ºi sã-Mi cearã ceea ce Eu îi
spun sã cearã. Omul când Îmi cere nu aude ºi el ce spune, ca
sã aud ºi Eu. Mulþi fac rugãciune, ºi fac multã când fac, dar
ei nu aud ce spun, cã sunt semeþi ºi sunt împrãºtiaþi în ale lor,
ºi pe Mine Mã strigã numai sã-i ajut în ale lor. Mulþi stau în
genunchi ºi fac rugãciune, mulþi citesc cãrþi întregi de ru-
gãciuni, dar pãcat cã nu aud ºi ei ce citesc. Iatã, aºa este în bi-
sericile lumeºti, unde este lume, nu creºtini. Dar voi sunteþi
copiii Mei, ºi Eu v-am învãþat ce este rugãciunea cea plãcutã
Mie. Creºtinii din lume care nu sunt împliniþi, aceia nu sperie
pe satana, cãci nu botezul ºi crucea ajung omului ca sã fie
creºtin, ci e creºtin acela care are putere de sus, putere cereas-
cã în suflet, cu care sã facã împlinitã rugãciunea lui cea spre
Dumnezeu.

Fiilor, aduceþi Domnului rugãciune pentru ploaie sfân-
tã peste grãdinile de la voi. Aduceþi cântare sfântului prooroc
Ilie, ca sã împlinesc prin el rugãciunea voastrã, cã el este îna-
intemergãtor al Meu, precum este scris, la venirea Mea cea de
a doua pe pãmânt. Amin. ªi apoi, copilaºi ai cuvântului Meu,
pregãtiþi veghea, cã suntem în ajun de sãrbãtoare pentru apos-
tolii Mei cei din cer, cei cu care am cãlãtorit pe pãmânt acum
douã mii de ani. Vin cu ei la voi, fiilor. Le vom da mângâiere
în grãdina de la voi. Le vom da prilej de mãrturisire a îm-
pãrãþiei cuvântului Meu. Le vom da scaunele de judecatã, cã
le-am promis cã ei vor judeca pentru Israel. Ei au fost israe-
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liþi, precum ºi Eu am fost, dar ei au ascultat de venirea Mea
cea de acum douã mii de ani ºi n-au fãcut ca restul poporului
Israel, care s-a semeþit ca sã nu cunoascã pe Dumnezeu.
Acum douã mii de ani ei au fãcut ce aþi fãcut voi azi, care nu
v-aþi împietrit inimile la glasul cuvântului Meu din vremea
aceasta. De aceea Tatãl Meu v-a fãcut rugãtori spre El pentru
împlinirile Scripturilor împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, acum,
în vremea voastrã, vremea cea din urmã.

Fiilor, uniþi-vã cu cerul prin rugãciune adevãratã, cãci
cerul e unit cu voi, ca sã împlineascã tot ceea ce cereþi voi la
porunca cuvântului Meu care vã spune sã cereþi. Amin, amin,
amin. 

28 iunie/11 iulie 1999

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel

Iudeii cunosc legea, iar creºtinii o împlinesc. Domnul dã apostoli-
lor Sãi cele douãsprezece scaune de judecatã pentru Israel cel dupã
trup. Creºtinul cel adevãrat are putere de sus. Raiul se câºtigã prin 

pocãinþã. 

SS culaþi-vã întru întâmpinarea Mea, copilaºi ve-
ghetori în grãdinã. Vin în zori, ºi lucrãm cuvânt

în carte. Amin. Vã am cale de coborâre a Mea cuvânt pe pã-
mânt. Vã încãlzesc inimioarele ca sã pot pãtrunde Eu în ele
cu tainele mântuirii pentru voi ºi pentru cei ce iau de la Mine
cuvântul înþelepciunii cereºti. Amin. 

Omul de pe pãmânt le trece pe toate prin cãmara min-
þii, ºi de aceea pierde adevãrul tainelor Mele cele din veac ºi
pânã în veac, dar Eu sunt adevãrat prin cele de nepãtruns ale
Mele, cãci omul care lucreazã cu mintea, rãmâne rece pentru
tainele Mele. Aºa a pãþit poporul Israel pe vremea când Eu
M-am nãscut israelit din Fecioarã la porunca Tatãlui Savaot,
Care grãise prin prooroci taina venirii Mele în al ºaselea veac
de oameni. 

Eu mereu, mereu vã încãlzesc inimioarele, fiilor, ca sã
fac din ele casã caldã pentru Mine ºi pentru tainele Mele cu
care vin sã le împlinesc, aºa cum Mi-am împlinit acum douã
mii de ani taina naºterii Mele din Fecioarã. Israel însã n-a voit
sã priceapã, ºi s-a împietrit ºi cu mintea, ºi cu inima, cãci
Isaia a zis: «Cu urechile vor auzi ºi nu vor înþelege, ºi cu ochii
se vor uita, dar nu vor vedea, cãci inima acestui popor s-a
învârtoºat». Dar Eu, Domnul, Cel nãscut din Fecioarã în
Israel, Eu, Cel rãstignit pe cruce de Israel, Eu, Cel înviat din
rãstignire spre judecata lui Israel, M-am înãlþat la Tatãl apoi,
ca sã pot din nou veni de la Tatãl. ªi am venit. Toate erau
scrise în prooroci, ºi aºa le-am împlinit, aºa cum erau scrise.
O, proorociile nu sunt mincinoase, ºi ele se împlinesc, cãci
întru Mine se împlinesc toate, ºi sunt taine de nepãtruns pen-
tru cei împietriþi la glasul proorocilor Mei. 

Am venit din cer la voi cu apostolii Mei cu care am
cãlãtorit pe pãmânt acum douã mii de ani. Hai sã le dãm
mângâiere în grãdina Mea de la voi. Hai, fiilor, sã le facem
loc ca sã mãrturiseascã din nou taina cea din veac ascunsã ºi
nepriceputã de îngeri ºi de oameni. Hai sã le dãm scaunele de
judecatã pentru Israel, cã aºa le-am promis, fiindcã în proo-
roci este scris: «Domnul va judeca pe poporul Sãu». Amin. 

O, ucenici preaiubiþi, israeliþi credincioºi, voi nu v-aþi
învârtoºat inima la glasul Meu care v-a chemat sã umblaþi cu
Mine pe pãmânt ºi sã fiþi pescari de oameni pentru masa îm-
pãrãþiei cerurilor. O, ucenici credincioºi, am aruncat nãvodul
în mare ºi am adunat în el peºti de tot felul. L-am tras la mal

apoi, ºi am ºezut ºi am ales ce era bun, iar ce era rãu am arun-
cat. V-am ales pe voi, cã v-am fãcut credincioºi cu inima, ºi
Mi-am împrãºtiat cuvântul vieþii veºnice la toate popoarele,
prin voi, mãrturisitorii Mei de atunci ºi pânã azi, cãci Scrip-
turile Mele ºi ale voastre mãrturisesc aceasta, ºi n-are omul ce
pune în locul lor drept adevãr. Acum, dupã douã mii de ani,
când Eu vin cu sfinþii pe pãmânt, dupã cum este proorocit sã
vin, iatã-Mã cu voi în foiºorul cel de azi al adunãrii cerului pe
pãmânt. Mã adun la sãrbãtori cereºti cu îngerii ºi cu sfinþii, cã
am foiºor de poposire în þara românilor, noul Meu Israel, un
popor luat din români ca sã însãmânþez prin el cerul, împã-
rãþie veºnicã cu omul cel credincios. Vã mângâi cu fiii Mei
cei din grãdinã. Am deschis porþile grãdinii, ºi pe porþi am
intrat cu voi în grãdinã, cã am ºi azi fii credincioºi ca ºi voi.
Vã mângâi, cã aþi suferit pentru Evanghelia Mea. Vã cuprind
la piept, cã sunteþi vii, precum Eu sunt. Vã dau prilej sã mãr-
turisiþi ºi azi, dupã douã mii de ani, cã Eu sunt locaºul vostru,
Ierusalimul cel din cer coborât cu sfinþii pe pãmânt, ºi vã dau
cele douãsprezece scaune, pentru ca sã vã aºezaþi spre jude-
cata lui Israel. Amin, amin, amin. 

– OO,binecuvinteazã, Doamne, soborul aposto-
lilor Tãi în grãdina cuvântului Tãu de azi,

în þara românilor. Ea este cea dintâi ºi cea de pe urmã, dupã
cum Tu ai orânduit. Amin. 

Noi, soborul cel din cer al apostolilor Tãi, ne-am adu-
nat în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, împreu-
nã cu mãrturisitorii Tãi de azi, Doamne. Suntem rãmãºiþa lui
Israel, cãci scris este în prooroci: «Chiar de va fi Israel cât
nisipul mãrii, rãmãºiþa lui se va mântui, ºi va crede, ºi va
mãrturisi cuvântul adevãrului».

Ce-i foloseºte celui ce cunoaºte legea din scoarþã în
scoarþã dacã nu o împlineºte, Doamne? Dar cel ce s-a fãcut
creºtin dupã adevãr, acela a ruºinat pe israelit, iar noi rostim
cuvânt ºi spunem aºa: iudeii cunosc legea, iar creºtinii o îm-
plinesc. Amin. 

Tu ai fost semnul trimis de Tatãl la Israel, Doamne, cã
Isaia proorocul, aºa a grãit prin Duhul: «Domnul va da lui
Israel semn: iatã, Fecioara va zãmisli ºi va naºte fiu ºi Îi va
pune numele Emanuel».

Am venit din cer pe pãmânt cu Tine, Doamne, cã e
vremea venirii Tale dupã douã veacuri de la plinirea tainei
naºterii Tale din Fecioarã. Am venit aici, unde Tu ai scaunele
de judecatã aºezate pentru Israel ºi pentru toate popoarele, cã
ai deschis procesul neamurilor, dupã cum era scris în proo-
roci. Noi, soborul apostolilor Tãi israeliþi, ne aºezãm pentru
judecata poporului Israel pe cele douãsprezece scaune, dupã
numãrul celor douãsprezece seminþii ale fiilor lui Israel. Bi-
necuvinteazã împlinirea acestei Scripturi, binecuvinteazã in-
trarea sfinþilor Tãi, Doamne! Amin, amin, amin. 

– VV-am binecuvântat pe pãmânt, ºi v-am bine-
cuvântat în cer, ºi iar vã binecuvintez pe

pãmânt dupã douã mii de ani, pentru ca sã vã aºezaþi pe cele
douãsprezece scaune pe care Eu vi le dau, o, iubiþi ucenici.
Mãrturisiþi cuvântul adevãrului peste poporul Israel care s-a
împietrit de atunci ºi pânã azi. Aºez lângã voi încã douãspre-
zece scaune, ºi pe ele stau cei doisprezece fii ai lui Iacov, care
s-a numit Israel, ºi din care s-a întocmit acest popor. Ei vor fi
martorii mãrturisirii voastre, iar Eu voi judeca apoi fãptura lui
Israel. Amin, amin, amin. 

– NN oi, soborul apostolilor Tãi cei din cer, aºa
grãim, Doamne: Domnul Se îndurã de po-

porul Sãu ºi înalþã pe cei blânzi, ºi pe cei smeriþi îi încununea-
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zã cu biruinþã ca sã preamãreascã pe Domnul cu gura lor, iar
sabia cea cu douã tãiºuri este în mâna Lui, ºi Se rãzbunã pe
necredincioºi ºi pedepseºte noroadele ºi leagã pe împãraþii lor
în obezi, ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, ºi îndeplineºte
cu ei hotãrârea Sa, precum este scris. Amin.

Cele douãzeci ºi patru de scaune stau aºezate în mijlo-
cul României, þara judecãþii Domnului, iar pe ele stau douã-
zeci ºi patru de bãrbaþi israeliþi. Jumãtate din ei vin de la în-
ceputul lui Israel, iar jumãtate din ei vin de la sfârºitul lui
Israel. Ei au avut credinþa sã stea înaintea lui Dumnezeu pen-
tru Israel. Amin. Pe cel credincios nu-l poate nimeni judeca,
dar el poate judeca pe toþi pentru Dumnezeu. Cel ce trimite
cuvântul Sãu pãmântului, este Domnul, al Cãrui cuvânt alear-
gã repede; este Domnul, Cel ce vesteºte cuvântul Sãu lui Ia-
cov, îndeplinind îndreptãrile ºi judecãþile Sale lui Israel.
Amin. 

Ascultaþi, voi, fii ai lui Israel! Ce-i foloseºte celui care
cunoaºte legea din scoarþã în scoarþã dacã nu o ºi împlineºte?
Iatã, învãþãtura ºi viaþa nu se iau de la cei învãþaþi, cãci omul
necãjit îi mulþumeºte celui ce-i dã dacã-i dã bine, ºi nu se uitã
dacã e deºtept sau prost cel ce-i dã lui milostenie ºi viaþã.
Credeþi voi în prooroci? ªtim cã credeþi. Proorocii ºi-au fãcut
nume, lor, ºi poporului lor, mãrturisind dreptatea lui Dum-
nezeu. Aºa lucrãm ºi noi, cei ce am fost ucenici credincioºi
Adevãrului Care a venit din cer pe pãmânt în mijlocul lui
Israel acum douã mii de ani când voi v-aþi împietrit ca sã nu
credeþi, ºi ca sã împliniþi proorocia lui Isaia care zice: «Cu
urechile veþi auzi, dar nu veþi înþelege, ºi cu ochii vã veþi uita,
dar nu veþi vedea, cãci inima acestui popor s-a învârtoºat, ºi
cu urechile aude greu, ºi ochii lui s-au închis, ca nu cumva sã
vadã cu ochii, ºi sã audã cu urechile, ºi cu inima sã înþeleagã
ºi sã se întoarcã, ºi Eu sã-i tãmãduiesc pe ei». 

Atunci Domnul a plecat pribeag, cu harul Sãu pe braþe,
ºi ªi-a ales din nou loc pentru El. A fãcut un popor nou, ºi
l-a peþit ºi l-a numit þara întoarcerii Lui la sfârºitul timpului,
þara strãlucirii, pentru cele ce a aºezat El peste ea acum, la
capãtul vremilor; þara românilor, care s-a ridicat din Hristos,
la propovãduirea trimiºilor Lui. În ea ne-a aºezat Domnul ºi
nouã scaunele de judecatã pentru Israel, cãci suntem israeliþi.
În þara lui Israel nu avem cum sta, din pricina necredinþei lui
Israel, din pricina semeþiei lui Israel, dar noi suntem israeliþi
pe pãmânt ºi în cer, ºi suntem vii prin credinþa în Iisus Hris-
tos, Care a venit pe pãmânt prin Fecioarã, împlinind prooro-
cia lui Isaia prin poporul Israel. Voi însã n-aþi crezut, ºi v-aþi
împietrit. Acum, noi, rãmãºiþa cea aleasã de Dumnezeu prin
har, rostim peste voi cuvânt ºi spunem: Avraam ºi seminþia lui
nu prin lege au primit fãgãduinþa cã vor moºteni lumea, ci
prin dreptatea din credinþã, cãci dacã moºtenitorii sunt cei ce
au legea, atunci credinþa a ajuns zadarnicã, iar fãgãduinþa s-a
desfiinþat, de vreme ce legea aduce pricinã de mânie. Dar
unde nu este lege, nu este nici cãlcare de lege. Aºa cã fãgãdu-
inþa este din credinþã, ca sã fie din dar ºi sã aibã temeinicie
pentru toþi: ºi pentru cei ce se þin de lege, ºi pentru cei ce se
þin de credinþa lui Avraam, cãruia Domnul i-a spus aºa:
«Pusu-te-am pe tine pãrinte al multor neamuri, ºi aºa va fi
seminþia ta». Amin. 

Au nu ºtiþi voi cã legea are putere asupra omului atât
timp cât el este în viaþã? cãci femeia mãritatã e legatã de
bãrbatul sãu prin lege atât timp cât el trãieºte, ºi dacã bãrbatul
îi moare, e slobodã de lege. Aºa ºi noi, am murit faþã de lege
prin Hristos ºi prin trupul Lui, ca sã fim ai Lui, ai Celui înviat
din morþi, ca sã rodim lui Dumnezeu întru înnoirea Duhului,

nu în vechimea slovei. Legea este sfântã ºi duhovniceascã, ºi
porunca este sfântã ºi bunã ºi dreaptã, dar trupul e de carne ºi
e vândut sub pãcat. Dar Iisus Hristos ne-a izbãvit de trupul
morþii acesteia, ca sã fim ai Lui întru înnoirea Duhului. Amin.
Noi suntem martorii învierii lui Hristos, pe Care Dumnezeu
L-a înviat, ºi a pus pe vrãjmaºii Lui aºternut picioarelor Lui.
Sã ºtie toatã casa lui Israel cã Cel rãstignit de ei a fost fãcut
Domn ºi Hristos. 

Pãtrundeþi-vã la inimã, voi, fii ai lui Iacov, cã noi sun-
tem israeliþi, ºi suntem martorii acestor împliniri. Pocãiþi-vã
de pãcatul necredinþei ºi botezaþi-vã ca ºi noi în numele lui
Iisus Hristos spre iertarea pãcatelor voastre, ca sã aveþi Duh
Sfânt, ºi cu El sã pãtrundeþi tainele cerurilor, care vin pe pã-
mânt cu Iisus Hristos, Cel Care vine a doua oarã de lângã
Tatãl. El este piatra cea neluatã în seamã de voi, zidarii, dar
ea a ajuns piatra din capul unghiului, ºi întru nimeni altul nu
este izbãvire, cãci nu este sub cer nici un alt nume dat nouã,
oamenilor, prin care sã fim izbãviþi. 

Noi am dat cu tãrie în pãrþi mãrturia învierii lui Hristos,
ºi n-am dat pentru bani nimãnui harul puterii de sus, care era
în noi ca sã putem mãrturisi adevãrul tainei lui Iisus Hristos,
cãci ne-am dãruit Lui cu ascultare, fiindcã Moise a spus fiilor
lui Israel: «Prooroc ca mine vã va ridica din fraþii voºtri
Domnul Dumnezeul nostru; de El sã ascultaþi». Dar pe care
dintre prooroci nu i-au prigonit pãrinþii voºtri pentru cã au
vestit mai dinainte sosirea Celui drept? cãci voi aþi primit le-
gea cu rânduialã de la îngeri, ºi n-aþi pãzit-o. 

Voi citiþi în prooroci. Credeþi voi în prooroci? ªtim cã
credeþi. Înþelegeþi, oare, ce citiþi în prooroci? O, cum sã înþe-
legeþi dacã n-aþi primit sã vã cãlãuzeascã cineva? «El ca o
oaie spre junghiere S-a adus înaintea celui ce-L tunde; aºa nu
ªi-a deschis gura Sa. Cu judecatã nedreaptã a fost osândit,
dar neamul Lui cine-l va spune? cãci El pentru cei pãcãtoºi
ªi-a dat viaþa», aºa era proorocit în Scripturi. 

Acum venim noi, cãci suntem vii în veacul veacului, ºi
ne-a dat Hristos scaunele de judecatã pentru voi, cei din Israel
care n-aþi crezut, cãci ceea ce aþi cãutat n-aþi dobândit, pe
când cei aleºi dintre voi au dobândit, iar voi, ceilalþi, v-aþi îm-
pietrit, precum este scris: «Le-a dat Dumnezeu duh de toro-
pealã, ochi ca sã nu vadã ºi urechi ca sã nu audã pânã azi»
ºi «prin cãderea lor le-a dat neamurilor mântuirea, ca Israel
sã râvneascã la ele».

Venim spre voi sã vã aþâþãm râvna, cãci dacã înlãtura-
rea voastrã a adus împãcarea lumii, ce va fi primirea voastrã
la loc dacã nu o înviere din morþi? Mulþime de neamuri au
primit adevãrul cel prin Hristos, ºi dupã cum acestea altãdatã
n-au ascultat de Dumnezeu, dar acum miluiþi au fost prin
neascultarea voastrã, tot aºa ºi voi, n-aþi ascultat pânã acum,
ca prin mila Lui, datã lor, sã fiþi ºi voi acum miluiþi dacã pri-
miþi pe Fiul lui Dumnezeu. Amin. 

Veni-va vremea, ºi este venitã, când morþii aud glasul
Fiului lui Dumnezeu. Destupaþi-vã urechile ºi daþi cu alifie la
ochi, voi, popor al lui Israel, cã noi suntem dintre voi, rãmã-
ºiþã aleasã prin har, ca sã mijlocim la Dumnezeu pentru tot Is-
raelul care va învia la glasul Fiului lui Dumnezeu, Care vine
dupã douã mii de ani Judecãtor de la Tatãl, ca sã dea fiecãruia
dupã fapte. Amin, amin, amin.

Pecetluieºte, Doamne, cu pecete de foc cuvântul apos-
tolilor Tãi adunaþi în sobor de sfinþi în grãdina jeþului Tãu de
judecatã, cãci þara românilor este noua Ta þarã, þara întoarcerii
Tale pentru Israel ºi pentru toate noroadele de pe pãmânt. Îm-
plineºte, Doamne, învierea morþilor. Noi suntem martorii în-
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vierii Tale, de acum douã mii de ani ºi pânã azi, iar azi mãr-
turisim din România. Ea este cea dintâi ºi cea de pe urmã,
dupã cum Tu ai orânduit. Amin, amin, amin. 

– EE u, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, vã pece-
tluiesc credinþa voastrã cea din cer despre

þara Mea cea de azi, cea dintâi ºi cea de pe urmã. Când am
fãcut cerul ºi pãmântul, ea a fost prima mânã de uscat în mâna
Mea când a ieºit pãmântul din ape, iar acum ea este cea de pe
urmã, ºi este, ºi fac din ea oazã de salvare, barcã de izbãvire
pentru cei sfinþi de pe pãmânt, ca sã Mã împlinesc în ea cu
Scriptura aºezãrii pe pãmânt a împãrãþiei cerurilor pentru cei
drepþi, pentru cei cu putere de sus în ei. 

Eu cu greu îl trag pe om pe drumul scãpãrii. Omul
merge cu greu spre cer, cã are multe în spate, ºi aºa merge;
merge cu casa lui în spate, ca melcul. Creºtinul cel adevãrat
are putere de sus, are putere cereascã în suflet ºi cu ea biruie
lumea ºi trupul ºi pe diavol, dar creºtinul de azi nu are putere,
chiar dacã este botezat. Diavolul ºi lumea nu se sperie de cel
botezat, de cel însemnat cu semnul crucii dacã acesta nu are
putere de sus. Acela e ca semnul de om fãcut din cârpe ºi pus
prin livezi ºi prin grãdini ca sã-ºi fereascã oamenii roadele de
pãsãrile care stricã, dar pãsãrile nu se sperie de aºa ceva.
Creºtinii sunt ºi tari, ºi slabi, iar Eu, Domnul, când bag nã-
vodul în mare ca sã adun în el peºti de tot felul, îl trag apoi la
mal, ºi ºed ºi adun ce este bun, iar ce este rãu arunc. Creºtinii
cei tari sunt ca peºtii cei mari care trãiesc în ape amare, sunt
cei ce înoatã în apa încercãrilor ºi a suferinþelor, ºi sunt birui-
tori, iar cei slabi cautã apa dulceþilor lumeºti, ºi nu sunt creº-
tini buni. De aceea Eu folosesc încercãri mari pentru cei ce au
putere de sus prin credinþa lor, cã nu e bunã blândeþea când e
vorba de taina mântuirii omului. Firea omului e veche, ºi se
poate trezi în omul cel nepãsãtor în veghe, ºi îl poate ucide
din nou pe cel ce se scoalã din amorþire ca sã fie viu, ca sã fie
creºtin dãruit lui Dumnezeu. Firea nu trebuie îmblânzitã, ci
trebuie omorâtã, trebuie þinutã legatã prin cruce, prin rãstig-
nire ºi prin naºtere de sus. Creºtinul cel slab cu viaþa îºi aduce
aminte numai când ºi când de Dumnezeu. Sunt mulþi care
stau nepãsãtori, fãcându-Mã dator lor pentru câte un pic de
milostenie semenilor lor, dar la aceia le dau plata pe pãmânt,
iar când pleacã de pe pãmânt, nu vin la Mine, cãci raiul se
câºtigã prin pocãinþã. Ea este fapta care-l aduce pe om la
Mine, ºi fãrã ea nici o faptã nu are rãsplatã în cer, ci numai pe
pãmânt. 

Creºtinul de azi, ºi învãþãtorul de azi, nu lumineazã în-
tre oameni, cãci oamenii nu vãd viaþã cu luminã în ei. Pavel
apostolul aºa spunea: «Nu ascultãtorii, ci împlinitorii cuvân-
tului se vor mântui». Aºa era ºi pe vremea apostolilor Mei de
atunci. Mulþi morþi cãutau sã stea pe picioare printre cei vii,
care erau trup lângã trup în numele Meu, slujindu-Mi ºi
mergând cu Mine la rãzboi împotriva necredinþei. La rãzboiul
cel sfânt oºtenii stau unul lângã altul, uniþi întru Mine, iar cel
ce moare biruit de duhul rãu, dacã rãmâne pe picioare, merge
printre cei vii fãrã sã se vadã cã e mort. O, greu mai era ºi
pentru ucenicii Mei cei de atunci! Mulþi se îmbulzeau sã intre
în bisericã ºi sã cadã grei pe trupul bisericii. O, câtã învãþãtu-
rã slobozeam ºi atunci prin cei ce Mã mãrturiseau, dar cei fãrã
de putere de sus se strecurau pe furiº, cãci se temeau de mâ-
nia Mea, dar roade de pocãinþã nu fãceau, ºi cuvintele lor nu
ºi le îngropau, ºi Îmi bãgau intrigi între cei uniþi lângã Mine. 

A fost odatã un om înþelept, cãruia cineva a venit sã-i
destãinuie o faptã auzitã din lume. El i-a spus aºa: „Dacã ai
auzit aceasta ºi nu ºtii de e adevãrat, sau dacã nu este ceva

bun, sau dacã nu-mi aduce folos, du-te ºi îngroapã-þi vorbele
pe care vrei sã mi le spui“.

O, ce frumos ar fi sã se scuture om pe om de orice de-
ºertãciune ºi sã se roage om pentru om lui Dumnezeu pentru
mântuire! Rugãciunea trebuie sã atingã cerul, ca sã-i dea
cerul putere de sus creºtinului, iar dacã ea nu dã omului darul
puterii de sus, omul nu ºtie ce este rugãciunea. Trudesc din
greu ca sã ajungã din loc în loc peste tot pãmântul Evanghelia
pãcii Mele, cã voiesc sã-l împac pe om cu cerul, fiilor din grã-
dinã. Vã am judecãtori peste tot neamul de pe pãmânt care-ºi
zice creºtin ºi care nu are putere de sus în faptã, în credinþã ºi
în rugãciune. Oftez din greu, cã pe nicãieri nu pot curãþi de
trupuri moarte pe cei ce se unesc în numele Meu ca sã se dea
Mie cu viaþa. Peste tot, mai mult trupuri moarte decât vii, dar
vouã v-am spus prin Duhul: «Ieºiþi ºi vã osebiþi ºi nu vã atin-
geþi de cei morþi, ca sã fiþi primiþii Mei, ºi Eu sã vã fiu Dum-
nezeu ºi sã pot umbla cu voi din loc în loc, pãzindu-vã de cei
morþi». 

O, e mare minune sã fie pe pãmânt bisericã vie. Fiilor,
ce este aceastã tainã: bisericã vie? Cei slabi se mint unii pe
alþii întru aceastã tainã. Învãþãtorii lor îi duc cu vorba, dar nici
ei nu sunt vii. Ce este, fiilor, aceastã tainã: bisericã vie? Spu-
neþi, cã vã ascult. Amin. 

– AA colo unde sunt împlinitori ai poruncilor ºi
ai cuvântului, acolo unde se strâng cei ce

s-au rãstignit faþã de pãcat ºi de lume ºi de diavol, acolo unde
trãiesc în pocãinþã fãrã capãt fraþi împreunã, fãcând numai
voia lui Dumnezeu ºi unindu-se cu Dumnezeu prin bisericã ºi
prin sfinþenie, acolo este bisericã vie, iar dacã în ea se stre-
coarã furul de cele sfinte ºi cel fãrã hainã de nuntã ºi cel ce
nu cunoaºte voia lui Dumnezeu în trup, acolo se stricã taina
bisericii ºi viaþa bisericii ºi curãþenia bisericii, ºi nu mai este
bisericã vie acolo, din pricina amestecãrii cu cei morþi din lu-
me, care nu preþuiesc cele sfinte prin viaþã sfântã în trupul
bisericii. 

– OO,fiilor, o, fiilor, o, fiilor, oftez din greu, cã e
mare minune sã fie pe pãmânt bisericã vie,

ºi de aceea grãiesc cu voi, ºi vã pun sã grãiþi ºi voi cu Mine,
ca sã dezleg cu voi tainele cele nepãtrunse de mintea omului.
Mintea omului e casã rece, ºi nu vrea omul sã-Mi dea inima,
ca prin ea sã-l fac sã priceapã dezlegarea tainelor Mele cele
de nepãtruns de mintea omului. Pe voi însã v-am aºezat îna-
intea Mea ca sã vã am Mie. Adunaþi-Mi Mie ucenici ca ºi voi,
fiilor, ca sã fac un Israel mare în mijlocul neamului român.
Învãþaþi-i pe cei ce Mã cautã cu voi sã ºtie ce înseamnã sã
vinã omul la Dumnezeu ºi sã fie omul cu Dumnezeu; ºi le
spuneþi cã Eu sunt un Dumnezeu gelos, ºi îl pot avea Mie nu-
mai pe cel neîmpãrþit cu inima ºi cu iubirea ºi cu credinþa.
Daþi de veste celor ce Mã cautã cu voi sã nu-Mi facã greutãþi,
sã nu apese pe voi, sã nu cearã de la voi, sã nu vã caute pe
voi, ci sã caute pe Dumnezeu. Amin. Cãutaþi în Scripturi la
învãþãtura apostolilor Mei pentru cei ce se voiau a fi în obºtea
slujitorilor Mei. Cine se apropie ca sã se lase greu peste voi,
acela sã se înþelepþeascã din Scripturile apostolilor Mei care
au trudit atunci din greu pentru neînþelepciunea celor ce se
voiau un trup cu cei ce trudeau slujind Evangheliei Mele.
Acum din nou am deschis cerul, ºi iar Mã împart cu Evanghe-
lia Mea de la margini la margini ºi vã am pe voi, care trudiþi
din greu lângã Mine în mijlocul unui neam necredincios ºi
pãgân cu viaþa. 

Înmulþiþi cuvântul învãþãturii Mele, fiilor, ca sã fac în
mijlocul neamului român un Israel sfânt ºi mare prin sfinþenie

1248 Cuvântul lui Dumnezeu 



ºi prin lepãdare de sine înaintea Mea. E plin pãmântul de
trupuri, iar Duhul Meu este fãrã casã. Voiesc sã cadã munþii
cei semeþi la glasul Duhului Sfânt, Care-ªi are casã la voi.
Voiesc sã se aplece tot omul sã audã glasul Meu cel din grã-
dinã, glasul Meu cu voi, glasul care strigã pe om sã intre sub
stãpânirea Mea, ca sã fac þarã de sfinþi pe pãmânt, iar Eu sã
fiu Stãpânul, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Amin, amin,
amin. 

29 iunie/12 iulie 1999

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

Când Domnul spune: „astãzi“, omul spune: „mâine“. Pe pãmânt e
numai noapte prin fãrãdelege ºi prin minciunã. Veacul nou este
veacul sfinþilor. Domnul lasã cuvânt mângâietor peste alesul Sãu, 

Irineu. 

MM ã las de lângã Tatãl lângã voi cuvânt, fiilor
strãjeri în grãdina cuvântului Meu. Toþi cei din

cerul nevãzut vã ºtiu cã-Mi sunteþi iesle de coborâre a Mea pe
pãmânt în zilele din urmã. Mereu, mereu trebuie sã stau cu
voi cuvânt între oameni, cã e vremea judecãþii din urmã, ºi ea
se face prin cuvânt. El este începutul sãvârºirii fiecãrei îm-
pliniri. Amin. 

Sunt cu voi ºi cu cerul în zi de sãrbãtoare peste grãdina
Mea de azi, ziua când Eu, Domnul, Mi-am înfipt pe pãmânt
primul þãruº al împãrãþiei Mele vãzute, cãci lucrarea cuvân-
tului Meu cu voi a fost descoperitã vãzut între cer ºi pãmânt
în ziua a douãzeci ºi doua a lunii a ºaptea, acum opt ani, fiilor.
Voi apoi aþi fãcut faptã împlinitã, iar Eu M-am arãtat oame-
nilor cuvântând din mijlocul grãdinii Mele de la voi. M-am
arãtat cu voi bisericã vãzutã, viaþã cereascã în om, cã aceasta
înseamnã bisericã, iar grãdina de la voi am gãtit-o de sãrbã-
toare ºi am pus peste ea chivotul Meu. Masã de altar este grã-
dina Mea de la voi, ºi pe ea, chivotul Meu în care stã mãrtu-
rie pentru judecatã cuvântul Meu peste pãmânt, cerul cuvân-
tând pãmântului. Aceasta este taina grãdinii Mele întocmitã
cu voi ºi la voi, ºi taina chivotului Meu de pe ea, în care stã
ziua judecãþii, cuvântul Meu peste pãmânt, care spune: „As-
tãzi!“. Dar vrãjmaºul Meu, omul, se ridicã mereu ºi îºi spune:
„Mâine, nu astãzi“. Eu zic mereu: „Astãzi, omule!“, iar omul
zice mereu: „Mâine“. Pãmântul însã geme la Mine cu gemete
lungi, ºi Îmi aºteaptã cuvântul topirii fãrãdelegii de pe el.
Acum zece zile am rostit cuvânt ºi am zis la voi: «Voiesc sã
cadã munþii la glasul Duhului Sfânt, Care-ªi are casã ºi
scaun la voi. Voiesc sã se aplece tot omul sã audã glasul Meu
cel din grãdinã, glasul judecãþii, care strigã pe om». ªi când
am zis acest cuvânt, l-am ºi împlinit, ºi am clãtinat munþii ºi
am prins sub ei pe om. 

O, fiilor, sã se opreascã omul la cuvântul Meu ºi sã
vadã cã Eu sunt Dumnezeu Preaînalt pe pãmânt, ºi cã sunt
cetate tare pentru cei ce cred în mãreþia cuvântului Meu, care
se face faptã de judecatã peste necredincioºi. Am carte de ju-
decatã întocmitã la voi, ºi este scris în ea cã voi sta de vorbã
cu beþivii ºi cu desfrânaþii, prin apã ºi prin cutremur. Beþivii
au strâns împotriva lor mare de bãuturã, ºi iatã, marea iese din
matca ei ºi îºi înghite prada. Desfrânaþii au ridicat împotriva
lor pãmântul de sub ei, ºi iatã, pãmântul se scuturã ºi se
prãbuºeºte peste om, ºi dacã oamenii nu vor veni spre pocã-
inþã, toþi vor pieri la fel. Dar omul nu mai are minte. Lumea
se distreazã, ºi nu se pocãieºte pentru cei ce pier la glasul cu-
vântului Meu. O, cât de mare este nepãsarea omului cãzut din

Dumnezeu! Iatã, munþii Mã ascultã ºi cad când le spun sã
cadã, dar omul nu se apleacã spre pocãinþã ºi spre rugãciune
ca sã-l ocrotesc ºi ca sã-l iert ºi ca sã-l înviez pentru ziua
slavei Mele. Numai un picuþ de vreme mai este, ºi slava Mea
rãsare peste tot pãmântul, ca soarele care rãsare dimineaþa
peste toatã fãptura. Numai o clipã, ºi voi împlini cel din urmã
cuvânt scris în Scripturi: ziua venirii Mele cu slavã pe pã-
mânt. Îmi pregãtesc pic cu pic aceastã zi, ºi Îmi curãþesc dru-
mul venirii, ºi fac sã odrãsleascã din loc în loc pãmântul, la
glasul cuvântului Meu. Omul se scoalã greu spre pocãinþã ºi
spre iubire de Dumnezeu, cãci cel ce nu se scoalã când Eu zic
„Astãzi!“, acela nu se scoalã nici mâine, cãci omul este min-
cinos când îºi zice „Mâine“, ºi intrã sub judecata cuvântului
Meu, care a spus „Astãzi!“.

O, copilaºi cu care Eu Mã mângâi în durerile aºteptãrii,
o, fiilor credincioºi, n-am ce sã mai ridic spre pocãinþã, cãci
omul a întinat toate zilele, ºi Mie nu-Mi dã nici o zi ca sã Mã
odihnesc ºi Eu de durerea care vine de la despãrþirea de Mine
a omului. Pentru om toate zilele sunt la fel, toate sunt ale lui,
dar tot ce este al omului e numai noapte, fiilor, noapte în mie-
zul zilei, cãci scris este: «Omul se poticneºte pe timp de zi, cã
e noapte pe pãmânt». O, numai pãcat, numai noapte pe pã-
mânt, numai fãrãdelege, numai minciunã, cãci lumina omului
este minciunã. Mã plâng ºi Mã tângui, ºi plâng cu Mine sfinþii
ºi îngerii, cã e numai noapte în calea venirii Mele. Nu mai
vãd sã vin, ºi iatã, vin în vreme de noapte ºi e pustiu peste tot.
Voi însã rugaþi-Mã pentru venirea Mea, cãci rugãciunea
aceasta vã hrãneºte dragostea de Dumnezeu, dragostea care
creºte numai prin rugãciunea cea simþitã cu inima, dragostea
care lumineazã calea venirii Mele, fiilor, cã e numai noapte
pe pãmânt. Amin, amin zic vouã: voi întinde mâna ºi voi lovi
în lumina cea fãcutã de om ºi Mã voi rãzbuna pe facerea
omului, cã omul face numai minciunã în tot ce face, ºi stã
împotriva Mea cu semeþie ºi zice cã Eu nu pot, ºi cã poate el.
Eu pot mai mult decât el, dar ca sã vadã cã pot, trebuie sã-i
arãt cã pot. ªi îi voi arãta într-o clipealã, cãci voi întinde mâna
ºi voi cuvânta ºi voi nimici într-o clipã toatã facerea pe care
omul o face ca sã stea cu ea împotriva puterii Mele. Vin din
prooroci cu acest cuvânt, nu vin de azi. Azi îl rostesc din nou,
cã e vremea sã-l ºi împlinesc, cãci cupa fãrãdelegii s-a vãrsat
ºi prinde în calea ei fãrãdelegea. Dar cel ce voieºte sã vinã
dupã Mine, sã vinã. Sã vinã cel ce voieºte sã vinã. Amin,
amin, amin. 

O, fiilor, o, fiilor, o, fiilor, nu vine omul. El stã lângã
cele fãcute de el, ºi acolo îl gãseºte venirea Mea. Nu mai tre-
buie sã spunã omul sã cadã munþii peste el, cã nu cu gura stri-
gã omul prãpãdul peste el, ci cu toate câte face el împotriva
lui Dumnezeu, ºi de aceea v-am spus Eu vouã cã vãduva cea
sãracã din Evanghelie se va vesti în toatã lumea, odatã cu
Evanghelia Mea cea împotriva bogaþilor care sunt judecaþi de
bogãþiile lor, cãci bogãþiile lor se ridicã împotriva lor ºi îi ni-
micesc, iar vãduva cea sãracã ºi banul ei judecã pe cei bogaþi
care n-au pe Dumnezeu. Cei sãraci sunt judecãtorii bogaþilor,
cãci sãracii dau lui Dumnezeu, ºi sunt iubiþi pentru umilinþa
lor, iar bogaþii îºi închid mâna, ºi sunt depãrtaþi de la mila lui
Dumnezeu, din pricina semeþiei lor. Omul îºi face case mari
din bogãþii nedrepte, ºi îºi pierde mintea, nemaigândindu-se
la rãspunsul care va fi sã-l dea lui Dumnezeu. Munca omului
nu este cinstitã, fiindcã nimic nu face omul pentru Dumne-
zeu. Moare omul muncind pentru el ºi pentru numele lui ºi
pentru urmaºii lui, ºi nimic n-are omul la Dumnezeu. Nu ºtie
omul semeþ ce este fapta cea bunã pentru cer atunci când dã
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sã se fãleascã cu faptele lui bune. Nu poate omul sã facã faptã
bunã, ºi nu vrea sã creadã cã nu poate. Fapta bunã este atunci
când omul Îl dã pe Dumnezeu omului, ºi apoi îi dã omului
ajutor sã-L aibã pe Dumnezeu. Numai cel care face aºa
cunoaºte ce este fapta bunã cea pentru cer. În zadar îi dã omul
pâine sãracului dacã sãracul acela nu are pe Dumnezeu în el. 

Fiilor din grãdinã, voi sunteþi cei care faceþi bine lui
Dumnezeu, cãci v-am învãþat, ºi voi aþi ºtiut ce este fapta cea
bunã. De unde sã ºtie omul dacã nu învaþã de la Mine? Voi
trãiþi pentru Mine, voi lucraþi pentru Mine, voi ajutaþi pe
sfinþi, cãci cei ce s-au dat Mie cu viaþa lor ºi cu lucrul lor între
pãmânt ºi cer, aceia sunt sfinþii Mei pe pãmânt, ºi cu ei Îmi
fac popor nou, Ierusalim nou ºi veac nou, cã lumea ºi fãrã-
delegile ei sunt veac vechi. Daþi-Mã pe Mine celui ce vine
dupã Mine ºi dupã voi. Aceasta este milostenia pe care o pu-
teþi voi da celui care cere milã de la voi, cãci voi sunteþi sãraci
de cele pãmânteºti, fiindcã omul în zadar are tot ce are el. Voi
însã aveþi bogãþie pe Dumnezeu; voi Mã aveþi pe Mine izvor
de înþelepciune ºi de mângâiere ºi de ocrotire ºi de veºnicie
peste voi, ºi vã dau veacul cel nou, ca sã-l lucraþi, fiilor, ºi sã
fie pe pãmânt veacul cel nou peste care Eu sunt Stãpân cu
cele sfinte ale Mele în om. 

Rugaþi-vã pentru venirea Mea, cãci rugãciunea aceasta
vã hrãneºte dragostea de Mine, fiilor. Rugaþi-vã cu inima
plinã de rugãciune, ºi sfântã sã vã fie rugãciunea. Amin,
amin, amin. O, ce este rugãciunea sfântã? Cine este omul care
aduce Mie rugãciune sfântã? Deschideþi guriþa ºi spuneþi, cã
Eu ascult rãspunsul vostru ºi îl aºez înaintea celor care nu au
înþelepciune, spre judecata lor. Amin, amin, amin. 

– RR ugãciunea sfântã este Duhul lui Dumnezeu
Care Se roagã în om. Ea cere cu suspine pe

cele sfinte, ca sã se aºeze peste omul care se roagã. Pe ea
numai omul sfânt ºtie s-o ridice la cer, fiindcã rugãciunea
sfântã îl ia pe om de pe pãmânt ºi îl duce în cer, acolo unde
este comoara inimii lui. Dacã omul se roagã cerului pentru
cele de pe pãmânt ca sã le aibã, omul acela nu a pãtruns cu
mintea ºi cu inima taina rugãciunii sfinte. Nimic nu trebuie
sã-I cearã Domnului omul rugãtor, decât pe Domnul Stãpân
peste fiinþa lui, iar cele de trebuinþã lui, sunt grija Domnului.
Numai o grijã are omul care aduce lui Dumnezeu rugãciune
sfântã: grija de a-I sluji lui Dumnezeu prin tot ceea ce lucrea-
zã el cu sufletul, cu duhul ºi cu trupul lui. Rugãciunea sfântã
este cea care-L aduce pe Domnul locuitor ºi Stãpân în sufle-
tul, în duhul ºi în trupul omului sfânt. 

– EE u, Domnul, zic: amin, ºi pecetluiesc cuvân-
tul vostru ºi îl pun de mãrturie, fiilor, cã

v-am dat creºtere sfântã, ca sã lucraþi la planul împlinirii îm-
pãrãþiei Mele pe pãmânt cu voi ºi cu cei ce Mã au prin voi, cã
am fãcut din voi porþile prin care cei mântuiþi intrã întru îm-
pãrãþia veacului nou pe care Eu, Domnul, l-am adus peste voi.
Voi sunteþi fiii veacului sfânt, cã aceasta înseamnã veac nou,
iar veacul nou este numai veacul sfinþilor, aºa cum veacul
vechi este numai veacul pãcãtoºilor, care ºi-au ales ca iubire
ºi ca viaþã pãcatul, zidul despãrþitor între om ºi Dumnezeu. 

Eu, Domnul, pecetluiesc înþelepciunea voastrã ºi o pun
judecãtor peste orice înþelepciune care voieºte sã se numeascã
înþelepciune. Eu, Domnul, vã am pe voi porþi prin care Eu
intru ca sã Mã desãvârºesc cuvânt de mântuire sau de judeca-
tã peste pãmânt. Amin. Cei care au învãþat pe pãmânt carte
despre Mine, aceia dau sã intre la Mine prin vechimea slovei.
Dar poarta Mea sunteþi voi, cei înnoiþi prin Duhul, ºi cine nu
va intra pe porþi, acela nu va intra la Mine. Nu sunt porþi pen-

tru cer slujitorii bisericii din lume, cãci ei sunt pãmânteºti ºi
cautã scaune ºi ranguri, ºi cautã sã se ascundã de lumina
cuvântului Meu, care strãjuieºte pãmântul din grãdiniþa Mea
de la voi. Le voi trimite bubã rea ºi suferinþã, aºa cum Mi-au
umplut ei de mãlurã grâul învãþãturii Mele, cãci ei n-au îm-
plinit sfinþenia Mea în ei, ºi îºi tot cautã scaune în locurile
dintâi, în numele Meu. Le voi trimite curând, curând mãlurã,
ca sã le mãnânce grâul ºi orzul, ºi vor huli pe Dumnezeu din
pricina durerilor ºi a bubelor lor, dar de faptele lor nu se vor
pocãi. Voi porunci îngerului sã arunce cosorul ºi sã adune în
teascul mâniei Mele via pãmântului, cãci cei ce se numesc via
Mea, fac negoþ necinstit în numele Meu, ºi îl fac pe om sã se
culce, cum cã Eu nu mai vin. Ei n-au urmat sfinþenia Mea, dar
s-au vrut mari. O, mare este numai cel sfânt cu inima ºi cu
trupul ºi cu duhul, ºi altfel de mãrire nu este mãrire. 

Geme pãmântul cu gemete lungi, gem strãmoºii, care
aºteaptã învierea morþilor, iar pe pãmânt e numai desfrânare,
ºi duhul învãþãturii sfinte strigã cu suspine îndelungi sã vin.
ªi dacã strigã, Eu vin, ºi iatã cum vin: vin ºi nimicesc din loc
în loc desfrânarea ºi trupul ei, minciuna ºi trupul ei, nepãsarea
ºi trupul ei, ºi voi începe cu capii care s-au voit mari în nu-
mele Meu peste oameni, ºi îi voi ruºina ºi le voi spune cã ei
nu pot nimic, fiindcã Eu, Domnul, sunt Cel ce sunt ºi Cel ce
pot. Eu sunt Cel ce grãiesc cuvânt, ca apoi sã-l împlinesc.
Amin, amin, amin. 

M-am scris în cartea zilei de azi cu sãrbãtoare din cer
peste grãdinã, ca sã pecetluiesc taina acestei zile când Eu,
Domnul, am aºezat prin voi piatra de temelie a veacului nou,
peste care Eu sunt Stãpân cu cele sfinte ale Mele pentru cei
sfinþi. Sã spunã omul cât o vrea sã spunã cã voi sunteþi se-
meþi, cã omul cel mare de ruºine spune aºa, ºi se ascunde sub
minciuna cuvintelor lui. Eu însã Mã mãrturisesc pe Mine În-
sumi prin voi, ºi vã numesc porþile dintre cer ºi pãmânt, pe
care poate intra la Mine cel ce voieºte sã intre împlinind po-
runcile din porþi întru trãire sfântã pentru venirea Mea. Eu vin
prin porþi, cãci sunt Pãstorul Cel bun, Cel adevãrat. Eu sunt
cu cei umiliþi, iar de cel ce petrece în duhul slavei omeneºti,
Mã ascund ºi îi dau duh de toropealã, duhul mãririi de sine
prin care omul se crede cã stã pe picioarele lui.

Aº voi sã-l mângâi pe cel îndurerat ºi umilit de slujito-
rii bisericii din lume, pe cel defãimat pentru numele Meu, pe
arhiereul Meu Irineu, care este în lanþuri, cã M-a iubit când
Eu am avut nevoie de iubirea lui ºi de credinþa lui, cãci am
voit s-o trezesc cu blândeþe pe România, dar ea, prin cei ne-
credincioºi de peste ea, n-a voit. Acum o trezesc Eu, ºi îi spun
cã necredinþa ei nu Mi-a tãiat calea spre ea, cãci Eu sunt Îm-
pãrat peste Sion, vestind porunca Mea, ºi zic: fiilor din grã-
dinã, ziceþi cu cuvântul, ºi Eu vin. Rugaþi-Mã pentru venirea
Mea, cãci cei mari în duhul lor ar voi sã le lungesc timpul lor.
Pãmântul însã plânge la Mine ºi Îmi spune sã vin ºi sã-l curãþ
de mândria omului de pe el. Am voit sã lucrez cu blândeþe
venirea Mea pentru România, cã e þara venirii Mele a doua
oarã de lângã Tatãl, Judecãtor peste pãmânt. N-am fost primit
sã vin cu duhul blândeþii, cãci mai-marii României ºi ai bise-
ricii din ea, M-au fãcut demon ºi Mi-au defãimat pe cel prin
care am voit s-o împac cu Tatãl ºi s-o trezesc spre slava zilei
Mele. N-am gãsit pe nimeni demn pentru Mine ºi pentru pre-
gãtirea zilei slavei României prin venirea Mea la ea. N-am
gãsit pe nimeni între cei ce-ºi zic bisericã a Mea, n-am gãsit
decât pe el, ºi l-am trimis sã batã ºi sã Mi se deschidã, ca sã
intru cu ziua slavei Mele pentru România. Acum, cupa milei
s-a golit, dar s-a umplut cupa mâniei Mele, cãci România

1250 Cuvântul lui Dumnezeu 



M-a primit cu necredinþã pentru cel trimis de Mine din mijlo-
cul ei. Acum, dau poruncã îngerilor sã meargã din loc în loc
vãrsând cupa curãþirii, ca sã se stârpeascã duhul necredinþei
din calea slavei Mele, cãci Eu Mã slãvesc peste România cu
slava cuvântului Meu, ºi îi ruºinez pe cei necredincioºi din ea. 

Mã apropii de cel îndurerat pentru numele Meu ºi îi
mângâi fruntea pe care am semnul Meu, ºi întãresc semnul de
pe fruntea lui. El va sta înaintea Mea pentru cei ce iubesc
numele Meu ºi cuvântul Meu în ziua venirii Mele. Acum opt
ani l-am pus cuvânt de mãrturie, ºi faptã împlinitã am fãcut
din mãrturisirea lui, ºi el a împlinit peste pãmânt temelia cu-
vântului Meu pentru veac nou de nou Ierusalim peste Româ-
nia, prin poporul Meu din ea, poporul cuvântului Meu, popor
de copii nãscuþi de sus, la auzul glasului lui Dumnezeu, Care
este cuvântând peste grãdina aceasta. Iar pentru plata necre-
dinþei voi trimite mãlurã, ca sã mãnânce grâul ºi orzul cu care
s-au fãlit oamenii bisericii, care nu ºtiu sã aºeze înaintea Mea
bisericã, ºi voi cere din mâna lor sângele celor ce pier pentru
necredinþa lor, cãci scris este: «Strãjerul care vede sabia ve-
nind ºi nu vesteºte cetatea ca sã se pocãiascã, acea cetate
piere, iar sângele ei va fi cerut din mâna strãjerului care nu
ºi-a fãcut datoria». Voi însã vestiþi venirea Stãpânului, fiilor
din porþile cuvântului Meu, cãci vai strãjerului care aude
trâmbiþa ºi nu vesteºte cetatea pentru pocãinþã întru venirea
Stãpânului! 

Binecuvântatã sã fie ziua de sãrbãtoare a începutului
Meu cu voi peste pãmânt întru lucrare de veac nou. Binecu-
vântatã sã fie rãbdarea ºi umilinþa ºi lacrima arhiereului Meu
Irineu, care a suferit ºi încã suferã rãutatea celor ce se vor
mari peste oameni în numele Meu. El este mare înaintea Mea,
cã Mi-a deschis calea venirii Mele peste tot pãmântul, iar Eu
îi voi rãsplãti lui la venirea Mea cu slavã peste pãmânt ºi îl
voi încununa cu cununa rãbdãrii sfinþilor Mei, cãci scris este:
«Cel ce va rãbda pânã la sfârºit, acela se va mântui, ºi mare
se va numi, ºi îi voi da lui împãrãþia Mea cea pentru sfinþi».
Amin. 

Binecuvântat sã fie poporul Meu din România, cel care
stã alipit de crucea venirii Mele ca sã Mã ajute s-o duc ºi sã
vin. 

Iar voi, fiilor cei întreit binecuvântaþi, fiþi porþile Mele
pânã la arãtarea Mea, cã mai e un pic de timp ca sã-Mi curãþ
pãmântul venirii Mele de toatã minciuna de pe el, ºi apoi vin
vãzut, iar voi veþi fi slava Mea, cã Mã veþi vedea în veci de
veci, ºi veþi fi vãzuþi cu Mine de toþi cei ce n-au crezut lucra-
rea Mea cu voi ºi venirea Mea prin voi, cãci scris este: «Mulþi
vor învia, unii spre viaþã veºnicã, iar unii spre osândã veºni-
cã ºi spre ruºinarea necredinþei lor». Amin. 

Îndemnaþi-vã zi dupã zi unii pe alþii, curãþindu-vã unii
pe alþii de neamul acesta rãu ºi necredincios, ºi nu staþi cu
morþii, fiilor vii. Fiþi vii ºi sfinþi, precum Eu sunt. Daþi mânã
cu mânã toþi cei asemenea Mie pentru venirea Mea, învãþân-
du-vã întru taina bisericii ºi trãind prin ea întru întâmpinarea
Mea. Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 1999

Rugãciune pentru ploaie 

Preoþii ºi poporul Domnului înalþã rugãciune pentru venirea ploii. 

FF   iilor, fiilor, voiesc sã vã ascult rugãciunea, ca sã
slobozesc apoi ploaie peste pãmânt. Amin, amin,

amin. 

– TT u, Doamne, Cel drept întru hotãrârile Tale,
cu dreptate ai întins mâna Ta, ºi ai poruncit

norilor sã nu vinã ºi sã nu aducã ploaie binefãcãtoare pentru
roadele pãmântului de la noi. Dreptatea Ta stã împotriva ne-
dreptãþilor pe care Þi le facem, cã Tu ne-ai iubit ºi ne iubeºti,
dar tot Tu ne mustri pentru nerecunoºtinþa noastrã, cã noi,
Doamne, suntem cu duhul rece ºi n-ai cãldurã de la noi. Tu ne
îndemni la roadele Duhului Sfânt, dar noi auzind nu împli-
nim, ºi ne folosim de toatã purtarea Ta de grijã, dar nu-Þi adu-
cem roade de Duh Sfânt ca sã Te milostivim spre rugãciunile
noastre ºi sã dai poruncã norilor de ploaie sã vinã ºi sã mul-
þumeascã setea pãmântului de la noi ºi a roadelor care se
usucã de lipsa apei. 

Tu, Doamne, ne îndemni mereu spre lucrare de Duh
Sfânt, spre dragoste de cer ºi spre putere în noi prin rugãciune
adusã Þie pentru mãrirea numelui Tãu. Noi însã auzind nu au-
zim ºi nu împlinim cuvântul Tãu de peste noi ºi ne facem vi-
novaþi înaintea Ta, cerându-Þi sã ne umpli de iubire ºi de în-
þelepciune pentru cele ce ai pus peste noi, ca prin roade de
Duh Sfânt sã ne ierþi apoi de toatã neascultarea, de toatã ne-
pãsarea, de toatã lenea sufleteascã ºi duhovniceascã cu care
stãm în faþa Ta ºi pentru care Tu ne cerþi cu dreptate, ridicând
de peste noi ajutorul Tãu, ca sã ne îndemni spre pocãinþã ºi
spre lucru sfânt înaintea Ta. 

Venim umiliþi ºi ne aplecãm cuvântând dreptatea Ta
care stã împotriva noastrã pentru nedragostea noastrã. Ne
aplecãm cerându-Þi iertare, Doamne, dar cerându-Þi ºi ajutor
pentru dragostea din noi, ca s-o înmulþeºti suflând cu gura Ta
peste ea ºi dându-i vlagã, cã fãrã dragoste în noi Tu nu poþi
peste noi, Doamne. 

ªi acum, vino spre iertare ºi ne iartã pe toþi ºi
întoarce-Þi mustrarea în dragoste ºi adu ploaie peste grã-
dinile noastre ºi stinge setea pãmântului Tãu, pentru pocãinþa
noastrã, Doamne. ªi ne dã apoi sã-Þi fim recunoscãtori pen-
tru iertarea Ta ºi sã Te ascultãm precum Tu voieºti, ºi sã-Þi
arãtãm cã suntem rodul Tãu ºi al lucrãrii Tale peste pãmânt.
Ascultã-ne rugãciunea ºi vino la noi cu norii ºi cu ploaie bine-
fãcãtoare, cã noi suntem ai Tãi, ºi casa Ta suntem ºi venirea
Ta suntem, cã Tu, Doamne, aºa ai spus ºi aºa ai binevoit. 

ªi acum, Îþi mulþumim cã ne-ai ascultat aplecându-Þi
mila ºi dându-ne binefacerile Tale pentru mãrirea ºi puterea
Ta, ºi nu pentru noi, Doamne. Amin. 

12/25 iulie 1999

Cuvântul sfintei Virginia ºi al Domnului în ajunul
praznicului Adormirii Maicii Domnului 

Domnul tace de patruzeci de zile. Grijile s-au fãcut multe ºi mari
pentru fiii cuvântului, iar mustrarea de la Domnul nu întârzie sã
batã la porþi. Trâmbiþa Domnului îºi scoalã fiii sã primeascã din 

cer cuvânt. 

SS un peste grãdina cuvântului lui Dumnezeu. Sunã
glasul trâmbiþei cereºti peste grãdinã. Deschideþi

numaidecât, fiilor strãjeri! Deschideþi Domnului! Eu sunt
trâmbiþa Lui, ºi am venit înaintea Lui ca sã-I deschid poarta.
Aceasta este grãdina Domnului. Amin, amin, amin. 

Vin pe cãrarea cãrþii mele. Deschideþi ºi cartea Domnu-
lui, cã vine Domnul la voi ca sã lase glas ºi cuvânt peste pã-
mânt. Eu sun cu putere peste voi. Treziþi-vã în întâmpinarea
cuvântului Domnului! Sun ºi vã zdruncin, cã tace Domnul în
cer ºi nu-L mai vãd deasupra voastrã de aproape patruzeci de
zile. Lãsaþi lucrul vostru ºi daþi loc Domnului peste voi. Luaþi
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cuvântul lui Dumnezeu ºi deschideþi-l ºi hrãniþi-vã cu el ºi
unul pe altul, ca sã vã vinã umilinþã pentru tãcerea Domnului.
Duhul umilinþei stã alãturi cu râvna celui credincios. Umi-
linþa nu este altceva decât lucrarea sufletului, lucrarea dãruirii
în lãturi a Duhului lui Dumnezeu din om, lucrare folositoare
pentru suflet. 

Se uitã Domnul neputincios la voi. Oare, voi nu mai
iubiþi lucrarea Domnului cu voi? Ea nu vã încurcã grijile ºi
lucrãrile voastre, ci, din contra, ea vã îndeamnã sã nu staþi
fãrã Domnul printre griji. În dreapta ºi în stânga voastrã sunt
pe pãmânt creºtini care lucreazã cu dor ceresc cuvântul Dom-
nului peste ei ºi peste alþi credincioºi lor pentru Domnul.
Aceºtia stau mai mult ca voi alãturi de cuvânt ºi se bucurã de
el ºi îl trãiesc în duhul mângâierii. Vã spun aceasta ca sã vã
vinã duhul umilinþei ºi sã-L bucuraþi pe Domnul cu bucuria
voastrã întru cuvântul Sãu, cãci grijile ºi multele treburi v-au
slãbit de tot întru veghea cea pentru cuvânt, dar iarãºi spun, ºi
cu glas puternic spun vouã: aceasta este grãdina Domnului!
Amin, amin, amin. Nu vã supãraþi, fiilor, ci încãlziþi-vã ve-
ghea ºi staþi atenþi ca sã deschideþi Domnului, cã e zi de sãr-
bãtoare, e zi cereascã, fiilor. 

O, voi trebuie sã fiþi cereºti, dar v-aþi rãcit aceastã dra-
goste. Pãstorii Domnului luau cuvântul ºi îl despicau ºi îl îm-
pãrþeau ºi se hrãneau cu el ºi cu bucuria lui ºi cu fãgãduinþele
din el, cã acest cuvânt este bucurie mare pentru cel cu dorul
sfânt.

O, fiilor, lângã voi trebuie sã învieze Duhul Sfânt în
om. O, dacã voi aþi lucra ce v-a dat Domnul, aþi avea de ajun-
sã umilinþã ºi s-ar fi strâns pânã acum noroade multe pentru
Domnul. Dar voi, fiilor, vã purtaþi ca ºi cum nu aþi înþelege ce
aveþi voi de fãcut pe pãmânt. Voi, în loc sã vã aprindeþi unul
de la altul pentru Duhul Sfânt peste pãmânt, voi vã stingeþi
unul de la altul ºi nu mai trageþi cu roadele bucuriei Duhului
Sfânt. Domnul e gata sã scrie sfârºit, ºi nu are în voi lucrãtori
cu duhul iscusit, cu duhul lucrãtor înaintea Lui. Stau o clipã
cu voi în sfat ceresc, ca sã vã mustru, fiilor, de vreme ce mân-
gâiere nu mai vreþi. Lângã voi ar trebui sã învieze Duhul
Sfânt în om dacã voi aþi lucra ce v-a dat Domnul sã lucraþi. O,
nici mãcar un ceas nu mai lucraþi ºi în vie. Nici mãcar în zile
sfinte nu mai lucraþi pentru lucrul Domnului. Voi aþi fost
strânºi aici pentru Domnul, nu pentru voi, fiilor, iar cei ce
sunt împreunã ºi nu sunt Domnului de sprijin, nu sunt nimic
dacã sunt împreunã. 

Sunteþi rãzbunãtori, fiilor. O, aceasta nu trebuie sã în-
vãþaþi voi, ci trebuie sã învãþaþi lucrarea Domnului în voi, nu
rãzbunarea, mãmicã. Eu vã grãiesc din cer ºi vã spun: nici-
odatã umilinþa n-a fãcut casã cu rãzbunarea. Grijile ºi toate
câte sunt de fãcut nu trebuie sã vã rãceascã faþã de Duhul
Sfânt, cã dacã vã rãciþi de Duhul Sfânt, vã rãciþi ºi unii de al-
þii, ºi aceasta înseamnã rãzbunare chiar asupra Duhului Sfânt,
fiilor. Dar acum eu am venit deasupra grãdinii ºi deasupra
voastrã ca sã vã spun cã Domnul tace în cer ºi Se uitã la voi
cã-L þineþi neputincios în cuvântul Sãu peste pãmânt. 

Poruncesc cu poruncã cereascã: deschideþi numaidecât
Domnului! Poruncesc duhului cel rece sã iasã din voi ºi sã
vinã peste voi cãldura Duhului Sfânt ca sã vã îmbie pentru
Domnul! Amin, amin, amin. 

Doamne, Þi-am deschis porþile ca un înaintemergãtor.
Intrã, Doamne, în grãdinã. Fã din toamnã primãvarã în grãdi-
nã. Intrã, Doamne, cã eu am strigat peste ei cu glas puternic,
ºi aºa le-am spus: aceasta este grãdina Domnului! Amin,
amin, amin. 

– VV erginico, Verginico, Eu, Domnul, am pus
în tine ºi pe pãmânt ºi în cer duhul milei de

Dumnezeu. Verginico, copiii Noºtri din grãdinã au pãþit ca
omul sãrac care gãsise de lucru, azi un pic, mâine un pic, pânã
ce L-a rãcit pe Dumnezeu în inima lui, pânã când grijile lui se
fãcuserã în el mai mari ca Dumnezeu. 

Verginico, ai luat-o înainte cu trâmbiþa. S-au sculat cei
din grãdinã? Lasã, tatã, cã mai strig ºi Eu, cã e mare lucrare
ºi e mare putere sã stea omul înaintea Mea ºi sã se cheme cã
stã. 

Verginico, de mult n-ai mai intrat cuvânt în grãdinã.
Mila de Mine þi-a pus trâmbiþa în zdruncin. Iatã, Eu de aceea
am spus: «Milã voiesc, nu jertfã», cã omul a învãþat sã-Mi
aducã jertfã de tot felul, dar taina milei de Dumnezeu este
biruitã în om din pricina lipsei duhului umilinþei, dar scris
este: «Când vor pieri cerurile, Eu voi rãmâne, ºi toate ca o
hainã învechi-se-vor, ºi ca un veºmânt le voi schimba ºi nu
vor mai fi, dar Eu voi rãmâne acelaºi, Domn fãrã de sfârºit,
ºi voi locui pe pãmânt ºi în cer cu fiii Mei care au trãit lucra-
rea umilinþei ºi taina milei de Dumnezeu». Amin, amin, amin. 

Acum Mã gãtesc cu sãrbãtoare cereascã ºi intru pe por-
þile grãdinii, pe porþile Domnului. Mai întâi Îmi întãresc por-
þile ca sã pot intra, ºi apoi intru. Eu Însumi pun mâna Mea ce-
reascã peste porþi ca sã-Mi întãresc intrarea. 

O, fiilor din porþi, Eu aºa am spus: voi sunteþi porþile
dintre cer ºi pãmânt, pentru cei din cer ºi pentru cei de pe pã-
mânt. Cutremuraþi-vã ºi deschideþi cu nãdejde Domnului por-
þilor! Deschideþi Stãpânului, fiilor! V-am lãsat aproape patru-
zeci de zile fãrã strigarea Mea la porþi, dar tãcerea Mea v-ar
costa prea greu, ºi Eu nu voiesc aºa, ci voiesc sã fiþi porþile
Mele, porþi deschise pentru Domnul. 

Acum, întãriþi-vã ca sã vin. Vin cu sãrbãtoare din cer.
Gãtiþi-vã duhurile pentru sãrbãtoarea Mea peste duhurile
voastre. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Pe pãmânt e numai despãrþire de Dumnezeu. Omului nu-i foloseºte
îndelunga rãbdare a Domnului. Multe ºi felurite învãþãturi peste 

poporul Domnului. 

II ntru în grãdinã pe porþi, cãci Pãstorul, pe porþi
intrã, nu pe ocoliº, ºi dacã n-ar intra pe porþi, n-ar

mai intra. M-am vestit la porþi cã intru, ºi aºa intru. Intru cu-
vânt în grãdinã ca sã ies apoi pentru hranã celor ce se hrãnesc
din izvorul acesta. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
desãvârºesc cu puterea Mea peste voi, fiilor din grãdina Mea,
ca sã vã aºez înaintea Mea ºi sã primiþi cuvântul Meu în carte.
Tãcerea Mea Mã doare amar. Când Eu nu pot sã Mã odihnesc
peste voi cu cuvântul cãrþii Mele din vremea aceasta, Mã um-
plu de durere, ºi Eu, ºi cei din cer. Îngerul Meu stã plângând
lângã Mine, stã ca ºi Mine când Eu nu pot sã pãtrund între
voi. Zilele voastre sunt apãsãtoare, cãci vremea cea rea ºi
duhul cel rãu apasã, fiilor, dar Eu una ºtiu de la Tatãl, cã tre-
buie sã-Mi sãvârºesc pe pãmânt cartea Mea de judecatã, ve-
nirea Mea cea fãrã de sfârºit, precum Îmi este ºi împãrãþia.
Aceasta ºtiu, cã trebuie sã vin pentru vii ºi pentru morþi, ca sã
trec în cartea Mea din vremea aceasta faptele fiecãruia, fapte-
le cele de pe pãmânt, ca sã fie fiecare judecat dupã carte, fii-
lor. Acum vã dau putere sufletului, ºi vã binecuvintez puterea
pe care v-o dau, ca sã rãmânã peste voi. Amin, amin, amin. 
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Pe pãmânt e mare despãrþire de Dumnezeu. Tot omul
se vede deºtept ºi nu mai are nevoie de Mine. Când omul se
vrea mai deºtept ca Dumnezeu, atunci Dumnezeu Se micºo-
reazã în el, ºi rãmâne omul sãrac de duhul umilinþei, ºi nu mai
are de sus, din cer, ci culege numai de jos ºi din propriul sãu
duh. O, ce bine i-ar fi omului sã se foloseascã de lumea aceas-
ta ca ºi cum nu s-ar folosi de ea, ºi sã aibã inima plinã de
Dumnezeu pe pãmânt, ºi sã fie plin de dor ceresc ziua ºi
noaptea! 

Eu Însumi îl strig pe om de atâta timp prin izvorul Meu
de azi, prin cartea Mea pe care o scriu prin mânuþele voastre,
fiilor. Eu grãiesc din cer, ºi voi aºezaþi în carte cuvântul Meu
de azi, ºi Mã port cu el din loc în loc dupã om, ºi îl îmbiu sã
bea ºi sã cunoascã gustul apei vii ºi sã se umple de dor de
Dumnezeu. Când omul se rãceºte în dorul lui dupã Dum-
nezeu, el începe sã caute, dar nimic nu este adevãrat între cer
ºi pãmânt fãrã Dumnezeu în inima omului, ºi iatã, omul nu
înþelege aceasta. O, nu pricepe aceasta omul cel fãrã Dumne-
zeu, cãci scris este: «Bãrbatul nepriceput nu va cunoaºte, ºi
cel neînþelegãtor nu va înþelege aceasta».

Fericit este omul care-ºi cerceteazã mereu duhul, cã
acela este cel ce cautã pe Dumnezeu, mãrindu-L pe Domnul
întru el. Cel ce nu se învaþã cu umilinþa de sine, acela se vede
deºtept, ºi nu cautã pe Dumnezeu înãuntrul sãu. Voiesc sã-l
strig pe om, pânã Mã voi arãta voiesc sã-l strig ºi sã-l îndemn
la pocãinþã ºi la umilinþã. Tot aºa am strigat ºi pe vremea când
am adus pe pãmânt potopul, ca sã-l scap din lume pe cel drept
al Meu. La fel ºi azi, nu pot sã-l scot pe cel drept din lume
decât dacã aduc prãpãd peste lume ca sã rãmânã omul cel cre-
dincios numai cu Mine. Altfel el stã amestecat printre fiii oa-
menilor care stricã credinþa ºi crucea fiilor lui Dumnezeu, aºa
cum s-a întâmplat în vremea lui Noe când fiii lui Dumnezeu
s-au amestecat cu fiii oamenilor ºi când închipuirea cugetelor
inimii lor era numai ºi numai spre rãutãþi în toatã clipa. La fel
ºi azi, e mare despãrþire de Dumnezeu pe pãmânt, ºi omul cel
drept se stricã prin amestecãturã, ºi Dumnezeu Se micºoreazã
în om, ºi rãmâne omul sãrac de duhul umilinþei ºi nu mai are
de sus, ºi culege numai de jos, iar Eu, Domnul, petrec numai
în durere ºi n-am rod cu care sã Mã duc sã-l dau Tatãlui.
Pentru aceasta, voi sã-Mi înþelegeþi durerea ºi sã cereþi de la
Mine cele ce au sã vinã peste pãmânt, precum este scris în
Scripturi despre zilele venirii Mele cu judecatã. 

Fiilor, Mi-a obosit rãbdarea. Aºezaþi-vã bine pentru ve-
nirea Mea, cã vin cu zilele venirii Mele. Uitaþi-vã în Scripturi
sã vedeþi cum scrie despre ele ºi daþi-Mi mâna sã vin! Amin.
Omul de pe pãmânt se scoalã curând, curând cu mare înºelare
peste toþi cei fãrã de cunoºtinþã. Întãri-i-voi pe cei ce cred
coborârea Mea la voi ºi îi voi povãþui întru venirea Mea, cã
voiesc sã rãmân pe pãmânt mãcar cu o mânuþã de inimi calde
ºi credincioase ºi umilite cu care sã lucrez prin puterea Mea
vindecarea ranelor Mele, ranele aºteptãrii, ranele iubirii Mele
pentru om. 

Iubirea ºi bunãtatea Mea trebuia sã îndemne pe om
spre pocãinþã, spre umilinþã, spre iubire ºi spre dor ceresc.
Omul însã a pãcãtuit ºi pãcãtuieºte, pentru cã Eu îl rabd. Iatã
sãrbãtoare dureroasã ºi nu cu bucurie, cãci sunt plin de dure-
re, ca ºi Maica Mea, care are iubire ºi durere de Mine când
Mã vede înºelat de om. Ea când s-a suit de pe pãmânt la cer
a primit cu mare bucurie vestea de la Mine cã voi veni s-o iau,
cã ea era mama Mea ºi Mã iubea, ºi Mã aºtepta sã fiu cu ea
ºi sã fie cu Mine în veci. N-a durut-o plecarea ei de pe pã-

mânt, cã Mã avea pe Mine în cer, dar acum ea e plinã de dure-
re ca ºi Mine, cã ea vede cã Eu Mã întorc pe pãmânt ca sã-Mi
culeg via. Aceasta este bucuria sãrbãtorilor în cer, cãci dure-
rea Mea pentru om este ºi a sfinþilor, este ºi a îngerilor. Dar
Tatãl Mã mângâie, cã este Tatã, ºi Îmi ºterge faþa de lacrimi
ca unui prunc, ºi Mã prinde la piept ºi aºa Se coboarã cu
Mine. Zilele nunþii Mele sunt zile cu durere. Sunt Mire îndu-
rerat, cã n-am nuntaºi, ºi mireasa Mi-e micã, ºi voiesc sã vin
sã Mã mãresc în ea mai înainte de venirea Mea. 

Fiilor, voiesc sã stau de vorbã cu voi. Voieºte ºi Tatãl,
voiesc ºi sfinþii sã stau de vorbã cu voi, cã lucrarea mincinoa-
sã a omului pãcãtos vrea sã se arate prin minciunã ºi sã Mã
facã sã aduc prãpãd peste pãmânt. Suiþi-vã pe munte, mãi co-
pilaºi. Faceþi-vã munte sfânt pe care sã stau Eu cu voi, ca sã
pot da peste cupa rãbdãrii Mele ºi sã se verse peste cei necre-
dincioºi care se închinã fãrãdelegii aºa cum vã închinaþi voi
lui Dumnezeu. Voiesc, fiilor, sã vã desãvârºesc întru Duhul
Sfânt, ºi apoi sã Mã slãvesc vãzut în voi, cãci prãpãdul cel de
la Mine se apropie prin mâna omului care se vede deºtept ºi
nu mai are nevoie sã vin Eu. 

Voiesc sã stau de vorbã cu cei ce sunt de partea Mea.
Voiesc pe ai Mei sã-i învãþ viaþa, dupã cum mereu i-am învã-
þat. Voiesc sã ºtie omul ce înseamnã sã ia învãþãturã din cer.
Fiilor, am sã vã întreb pe voi ce înseamnã sã ia omul învãþã-
turã din cer, dar acum zidiþi-vã unul pe altul aºa cum v-am în-
vãþat Eu lucrul zidirii sfinte, ºi apoi vom termina cuvântul
acestei zile în cartea Mea cu voi. 

O sã vinã creºtini la praznicul zilei de azi aºa cum ve-
neau în vremea Mea dupã Mine. Voi însã fiþi numai cu Mine
azi, cã avem de rânduit statura Mea în voi pentru lucrul Meu
cu voi, pentru zidirea venirii Mele pe pãmânt, pentru întocmi-
rea cãrãrii Mele peste pãmânt, însoþit de cei din cer ºi de voi,
cãci voi sunteþi fiii venirii Mele, ºi aceasta aveþi de lucrat:
venirea Mea. Trãiþi ºi petreceþi ca fii ai venirii Mele ºi daþi
venirea Mea peste cei ce Mã aºteaptã sã vin. 

Fiilor, mergem înainte cu cuvântul Meu dupã ce ºi voi
vã pregãtiþi inima ºi umilinþa din ea ºi lãrgimea inimii pentru
vorbirea Mea cu voi, ºi apoi pentru împlinirea cuvântului
Meu dat vouã de Mine. Amin, amin, amin. 

*
OO,Mã uit la oboseala voastrã, copilaºi din grãdinã,

ºi Mã prinde mila de voi. Dar ºi de Mine Mã
prinde mila, cã e cerul plin de sfinþi ºi de îngeri aºteptând
învierea morþilor ºi viaþa veacului ce vine. Amin. 

O, pe voi trebuie sã vã prindã mila de Mine, fiilor, cãci
cel ce are milã de Mine pentru venirea Mea, acela are milã de
el, ºi vegheazã ºi stã treaz ca sã nu rãmânã afarã de împã-
rãþia care va rãmâne dupã venirea Mea. Întãriþi-vã trupul
hrãnindu-vã sufletul cu cuvântul Meu cel pregãtitor de veac
nou, cã veacul cel vechi e pe moarte, ºi o clipã mai e ºi închi-
de ochii. El acum vegheazã ºi zoreºte sã-ºi întãreascã statul.
Eu însã zoresc ºi mai mult, ºi vã îndemn sã vã adunaþi untde-
lemn în candele ºi râvnã în inimi pentru venirea Mea, cã tre-
buie sã-Mi pregãtiþi numaidecât calea sã vin ºi sã suflu cu
suflare tare în lumina omului mincinos care nu crede în Scrip-
turile cele din cer lãsate pe pãmânt. Omul crede în scripturile
lui, dar ºi Eu cred în Scripturile Mele pe care le-am scris pe
pãmânt prin mâna omului sfânt. 

Iatã, tainã neºtiutã de oameni vã spun vouã: când Eu,
Domnul, am stat cu Moise pe muntele Sinai, am stat mult cu
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el, ºi l-am sfinþit cuvântând peste el. Este scris în Scripturile
Mele prin el cã el scria toate cuvintele Mele, toate câte Eu îi
arãtam lui. L-am aºezat ca pe un Dumnezeu peste Israel, iar
Eu de sus grãiam cu el pe drumul cãtre Canaan. Cât a stat el
cu Mine pe munte, i-am arãtat cerul, ºi i-am arãtat facerea cea
de la început. L-am luat de mânã ºi l-am dus la început, ºi i-am
arãtat cum am fãcut Eu cerul ºi pãmântul ºi pe om. I-am dat
apoi condei ºi l-am pus sã scrie tot ce i-am dat sã vadã. Eu îi
spuneam, ºi el scria. Dacã el M-a întrebat: «Doamne, lui Is-
rael cine sã-i spun cã eºti Tu?», ºi dacã i-am spus sã spunã cã
«Eu sunt Cel ce sunt», M-am aºezat apoi sã-i ºi arãt cine sunt,
de unde sunt, de când sunt ºi de ce sunt. Am mers apoi cu el
pe cale ºi i-am arãtat toate faptele timpului de pânã la el, ºi
l-am pus sã le scrie în cartea lui. Am lãsat prin el urmaºi din
partea Mea din unul în altul, iar aceºtia Mã întrebau pe Mine,
ºi Eu le spuneam, cãci eram în mijlocul lui Israel. Când
Moise s-a suit la Mine în cer, el a lãsat cârmuirea cea de la
Mine lui Iosua, iar acestuia i-a urmat Iuda, cã Eu aºa i-am
spus lui Israel când el M-a întrebat cine sã meargã sã ia þara
de la canaanei, ºi i-am spus: «Iuda sã meargã, ºi Eu voi da
þara în mâna lui». Aºa am lucrat Eu Scriptura pe pãmânt, ºi
am avut mereu omul cel ales pentru aceasta, ºi l-am þinut sub
mâna Mea, ca sã scrie. Când Israel dãdea sã uite de Mine, Eu
trimiteam la el înger din cer, ºi îngerul îi vorbea, ºi în Israel
se scria, ºi au rãmas cuvintele Mele scrise în cartea Mea cu
Israel. 

Fiilor, fiilor, cartea care se numeºte Biblie, aceea n-a
fost întocmitã de mintea omului. Ea cuprinde în ea lucrarea
lui Dumnezeu pe pãmânt, cãci Eu am stat în mijlocul lui Is-
rael de la facerea lui. Când Eu îi arãtam lui Moise toatã face-
rea, i-am arãtat ºi facerea lui Israel. L-am purtat de mânã ca
sã-i arãt pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov; i-am arãtat apoi pe Is-
rael în Egipt; i-am arãtat sã ºtie ce a suferit Israel ºi cum l-am
ales pe el ca sã fie mântuitor din partea Mea pentru poporul
Meu cel robit în Egipt. Iatã, fiilor, câtã nevoie de ajutor am
avut de la om. Eu fãrã omul cel credincios n-aº fi avut cu cine
sã-Mi întocmesc pe pãmânt lucrarea, ºi apoi scrierea cãrþii
faptelor lui Dumnezeu în mijlocul poporului Sãu. Eu am avut
moºtenire în Israel pe pãmânt, cãci scris este în Scripturi:
«Când Cel Preaînalt a împãrþit moºtenire popoarelor, când a
împãrþit pe fiii oamenilor, El a aºezat hotarele neamurilor
dupã numãrul îngerilor lui Dumnezeu, iar partea Domnului
este poporul lui Iacov, Israel este moºtenirea Lui». Eu Mi-am
scris Scripturile pe pãmânt prin mâna omului ales de Mine
pentru ca sã scrie, aºa cum ºi cu voi lucrez azi, copii aleºi din-
tre fiii oamenilor ca sã fac din voi Israel al Meu, moºtenire a
lui Dumnezeu pe pãmânt. Când Eu Îmi ridicam prooroci pen-
tru cuvântul Meu peste pãmânt, Mã arãtam lor ca sã ºtie cã
Cel ce le spune lor sã scrie este Cel ce este. Coboram cu sla-
va Mea peste ei ºi îi cuprindeam în ea ºi îi aºezam la întocmi-
rea Scripturilor Mele. Biblia nu este carte scrisã de mintea
omului, dar bibliologii pãmântului au citit prea mult în ea, nu
ca sã se îndumnezeiascã din ea, ci ca s-o poatã micºora pe ea,
dându-o pe seama omului care a scris de la Dumnezeu, nu de
la el. 

Eu sunt Cel ce sunt, ºi dacã sunt, sunt cu omul sfânt ºi
stau în el ºi Mã dau lui fãrã de mãsurã ºi Mã împlinesc în el,
pentru cã Eu aºa am zis: «Cel ce Mã ia pe Mine de hranã,
acela rãmâne întru Mine, ºi Eu întru el, ºi acesta este semnul
cã Mã ia». Iatã, de aceea v-am spus cã omul crede în scriptu-
rile lui, dar ºi Eu cred în Scripturile Mele pe care le-am scris
pe pãmânt prin mâna omului sfânt, ºi se cunoaºte în ele limba

Mea, limba lui Dumnezeu pe pãmânt; se cunoaºte, fiilor, aºa
cum ºi limba omului se cunoaºte prin ceea ce scrie el prin
cãrþile lui, fie ele chiar ºi cãrþi despre Dumnezeu. Voi însã în-
tãriþi-vã trupul prin hrãnirea sufletului cu cuvântul cel pregã-
titor de veac nou, cã mai e o clipã micã, ºi veacul omului în-
chide ochii. Trebuie sã stau mereu cu voi în sfat, cãci lucrarea
cea mincinoasã, care vine de la om, va sã acopere tot pãmân-
tul. Omul cel mincinos a luat din Scripturi, pentru cã el nu
ºtie cum s-au scris Scripturile Mele, dar lucrarea omului cel
mincinos este prãpãdul pãmântului. Ea vine ca un prãpãd iute
ºi nimiceºte pe tot omul, începând de la minte ºi pânã la trup.
Grãbiþi-vã ºi desãvârºiþi-vã întru Duhul Sfânt, cãci curând,
curând veþi însãmânþa din nou pãmântul, ºi el va odrãsli veac
nou. Amin, amin, amin. Am spus vouã cã voi sta de vorbã cu
cei ce sunt de partea Mea, ca sã-i învãþ viaþa, viaþa cea de
veci, cãci scris este în Scripturi: «Viaþa este lumina oame-
nilor, ºi lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul nu a
cuprins-o». Amin, amin, amin. 

Toþi cei ce sunt de partea Mea prin cuvântul vieþii din
zilele Mele cu voi, toþi sã se aºeze în lucrare de veghe, sã se
aºeze în viaþã, ca sã fac din ei lumina oamenilor. Grãiesc cu
voi ca sã ia toþi cei ce sunt de partea Mea. Fiþi în veghe nouã,
fiilor, iar lumina aceasta vegheaþi sã nu se stingã, vegheaþi sã
nu o cuprindã întunericul. Voiesc pe ai Mei sã-i învãþ viaþa,
dupã cum mereu i-am învãþat, ºi voiesc sã ºtie omul ce în-
seamnã sã ia învãþãturã din cer. Amin. Cuvântaþi în numele
Meu peste tot omul ºi spuneþi aici, în cartea Mea, ce înseamnã
sã ia omul învãþãturã din cer. Grãiesc cu voi prin cartea Mea.
Rãspundeþi-Mi, voi, cei hrãniþi cu hranã din cer! Amin, amin,
amin. 

– OO mul care ia învãþãturã din cer, este cel
care aduce roade Duhului Sfânt în el ºi

între oameni, dupã cum îl învaþã sfatul lui Dumnezeu.
Roadele Duhului Sfânt în omul învãþat din cer, sunt roadele
lui Hristos, sunt chiar Hristos lucrând din om în toatã clipa,
cu statura Fiului lui Dumnezeu, întru Care este viaþã. Tot ce
face omul învãþat din cer, este tot ce face Hristos în om ºi prin
om, ca un Fãcãtor a toate, dupã cum despre El s-a scris: «Toa-
te printr-Însul s-au fãcut, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din tot
ce s-a fãcut, cãci întru El era viaþã, ºi viaþa era lumina oa-
menilor, ºi lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul n-a
cuprins-o». 

Omul cel învãþat de Dumnezeu are în el pe Fãcãtorul a
toate câte se fac de Dumnezeu, fiindcã toate câte se fac, prin
Dumnezeu se fac în omul cel învãþat din cer dacã omul nu se
lasã cuprins de întuneric. Omul care ia în el învãþãturã din cer,
este plin de slavã pentru Dumnezeu cu mintea lui, cu inima
lui ºi cu faptele duhului ºi ale trupului lui. El face din el o ru-
gãciune cãtre Dumnezeu, o casã a lui Dumnezeu, o împãrãþie
cereascã fãrã de sfârºit. El este înzestrat cu înþelepciune pen-
tru cele ce au fost, pentru cele ce sunt ºi pentru cele ce vin, ca
ºi Hristos, Care a dat harul Sãu celor ce-L iubesc. 

Omul care ia învãþãturã din cer, se face templu pentru
Dumnezeu, nestricãcios, iar cel ce nu ia din cer învãþãtura
vieþii, acela stricã templul lui Dumnezeu în el, ºi se stricã ºi
el, dupã cum s-a scris de Duhul Sfânt: «De va strica cineva
templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru cã
sfânt este templul lui Dumnezeu». Iisus Hristos a numit trupul
Sãu templu ca sã înþeleagã omul care învaþã din cer ce în-
seamnã biserica lui Dumnezeu, biserica lui Hristos. 

Omul cel învãþat de Dumnezeu se dãruieºte Duhului
Sfânt, pentru Hristos, Care intrã în trupul omului ca în tem-
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plu, ca în bisericã, ºi, stând în om, lucreazã între oameni roa-
dele Duhului Sfânt, roadele rugãciunii sfinte. Amin, amin,
amin. 

– OO,copilaºi hrãniþi cu laptele ºi cu mierea în-
vãþãturii sfinte, aº voi sã vorbiþi mult în

numele Meu, ca sã Mã vadã lumea slãvindu-Mã în voi prin
filele cãrþii Mele cu voi, cartea care grãieºte despre timpul
Meu cu voi. 

O, fiilor înþelepþi de sus, ºtie, oare, omul cel învãþat de
pe pãmânt, ºtie el ce înseamnã rugãciunea cea sfântã? O, voi
ºtiþi ce-Mi cer Mie oamenii? E de plâns ºi de tânguit ce-Mi
cer oamenii care se roagã Mie. Îmi cer sã-i ajut într-ale lor
prin toate felurile de cereri ºi de nevoi ale lor. Se umplu alta-
rele bisericilor din lume de gândurile oamenilor, gânduri
omeneºti, rugãciuni pãmânteºti. Toate rugãciunile lor cer rod
pãmântesc, cerinþe ale tinei, dupã cum este scris despre om cã
pãmânt este ºi la pãmânt trage ºi în pãmânt ajunge. 

O, fiilor, sunt pe pãmânt mulþime de slujitori ºi de creº-
tini îngâmfaþi. Aceºtia nu ºtiu ce înseamnã rugãciunea cea
sfântã ºi roadele ei. Aplecaþi-vã ºi ascultaþi-Mã ºi grãiþi cu
Mine înaintea oamenilor ºi spuneþi, fiilor, ce este rugãciunea
sfântã. Amin, amin, amin. 

– EE a este cea care nu cere nimic de pe pãmânt.
Ea este roadã a Duhului Sfânt prin împlini-

rea ei. Pe ea o aduce la cer numai omul care ºi-a rãstignit tru-
pul, dimpreunã cu faptele trupului. Ea este rugãciunea bise-
ricii, cãci biserica este cereascã pe pãmânt, este din cer ºi
pentru cer, iar biserica este locul lui Hristos, scaunul Sãu de
domnie, ºi odihnã a Sa. Rugãciunea sfântã îl face sfânt pe cel
ce se roagã ºi îl ia de pe pãmânt ºi îl face bisericã pentru Hris-
tos. Rugãciunea sfântã face luminã peste întuneric ºi aduce
tot cerul sã se odihneascã în omul care se roagã cu rugãciune
sfântã. Ea coboarã cerul pe pãmânt pentru omul care se roagã
sfânt. Ea nu cere pentru sine, ea cere pentru Dumnezeu în om.
Amin, amin, amin. 

– OO,fiilor stãpâni pe cuvântul ce-l rostiþi, Eu
sunt la pieptul Tatãlui la voi. Sãrbãtorile

Mele sunt cu durere, ºi Tatãl Mã mângâie ºi Mã prinde la
piept, ºi aºa coboarã cu Mine pe pãmânt la voi. Tatãl S-a aple-
cat vouã ºi v-a sãrutat pentru rodul înþelepciunii Mele în voi.
Voi lucra mereu cu voi în sfat prin cartea Mea, ca sã vã fac lu-
crãtori lângã Mine peste pãmânt, ca sã vã mãresc înaintea oa-
menilor, cãci v-am spus: faceþi-vã munte sfânt pe care sã stau
Eu cu voi, cã vreau sã dau peste cupa rãbdãrii, ca sã se verse
peste toþi cei care se închinã fãrãdelegii punând-o înaintea lor
pentru ca sã-i facã voia. Trãiþi ºi petreceþi ca fii ai venirii
Mele ºi daþi-Mi mâna sã vin. Întindeþi mâinile spre Mine, cã
Eu stau cu mâna întinsã peste voi, ca sã vã deosebesc dintre
fiii oamenilor, care atrag prin faptele fãrãdelegii sfârºitul vea-
cului omului cel fãrã de Dumnezeu pe pãmânt. Vegheaþi cu
clipe de rugãciune sfântã. Rugaþi-vã neîncetat ºi chemaþi sfin-
þii sã stea cu voi, slãvindu-i cu inimile ºi cu guriþele voastre,
cã ei au plãtit cu sânge ºi cu lacrimi ºi cu suferinþe usturãtoare
odihna ºi cununa voastrã ºi împãrãþia Mea pentru voi. Daþi
slavã lui Dumnezeu, fiilor, cã sunteþi înzestraþi cu Duh Sfânt
ºi cu înþelepciune ruptã din Dumnezeu, aºa cum Eu, Domnul,
v-am împodobit prin facere nouã. Lãsaþi porþile deschise
pentru Domnul. Aceasta este grãdina Domnului. Amin.
Eliberaþi-Mi cãrarea de orice piedici. Fiþi iscusiþi în aºteptarea
Mea, cã Eu ajut pe toþi cei ce voiesc sã-i ajut pentru venirea
Mea. Toþi cei ce sunt de partea Mea prin lucrarea Mea cu voi,
sã ia învãþãturã din vorbirea Mea cu voi, ºi sã se facã sfinþi cu

viaþa ºi cu rugãciunea ºi cu aºteptarea Domnului. Închideþi
ochii în faþa lucrãrii lui satan, care se face hristos mincinos ca
sã-Mi zãdãrniceascã, zice el, venirea Mea. Lucraþi în numele
Meu tot ce lucraþi voi pentru cer, pentru împãrãþia cerurilor pe
pãmânt. Staþi drepþi ca lumânarea înaintea fiilor oamenilor ºi
fiþi sfeºnic al luminii care lumineazã în întuneric, ºi pe care
n-o cuprinde întunericul. Peste tot pe unde sunteþi, pe unde
mergeþi, fiþi venirea Mea pe pãmânt, ºi altceva voi sã nu fiþi.
Deosebiþi-vã din neamul acesta viclean ºi stricat, cã aveþi pe
voi pecete de foc ceresc, pe care este scris: Tatãl, Fiul ºi Du-
hul Sfânt. Amin, amin, amin. 

Întãriþi-vã în duhul umilinþei primindu-vã unul pe altul
pentru Mine. Lucraþi numai pentru venirea Mea ºi nu staþi
fãrã Mine nici pe pãmânt, nici în cer, cãci voi sunteþi venirea
Mea, ºi lucrez cu voi în cer ºi pe pãmânt. Tot cerul ascultã
vorbirea Mea cu voi ºi vorbirea voastrã cu Mine, cã vã fac lu-
crãtori de Duh Sfânt în cer ºi pe pãmânt, cã Mi-e dor sã Mã
odihnesc în om, fiilor doriþi de cei din cer. Luaþi cerul ºi
coborâþi-l pe pãmânt cu voi, cãci fiii lui satan au luat iadul ºi
l-au scos deasupra ca sã se suie cu el în cer, cãci scris este:
«Va sã se suie din adânc ºi sã meargã spre pieire», spre piei-
rea lui ºi a îngerilor lui, îngerii întunericului, care vor fi bi-
ruiþi de lumina îngerilor luminii, care nu este cuprinsã de în-
tuneric. Aveþi grijã mare sã fiþi Evanghelie vie ºi sfântã peste
pãmânt. Fiþi iscusiþi, cãci în voi trebuie sã se vadã Domnul.
Amin, amin, amin. Împletiþi truda voastrã cu lucrarea Evan-
gheliei Mele în voi. Împletiþi cununa timpului Meu cu voi, ca
sã v-o pun pe creºtet ºi sã Mã sui pe înãlþime ºi sã spun peste
pãmânt: iatã poporul Meu ºi încununarea lui. Daþi sufletului
din voi hranã, daþi-i mai mult ca trupului, daþi-I hranã lui
Dumnezeu în voi. Lãsaþi-vã de voi ºi daþi-vã Mie, cã am de
ieºit cu lucrãtori plini de Duh Sfânt, ca sã rostesc prin ei
moartea fãrãdelegii ºi a îngerilor ei.

Strig cu grabã la tot omul care voieºte sã învieze pentru
venirea Mea: veniþi dupã Mine dacã voiþi sã trãiþi, o, fii ai oa-
menilor, cãci viaþa este lumina oamenilor, iar voi trãiþi întu-
nericul din voi. Veniþi dupã Mine! Eu sunt lumina oamenilor,
ºi nu este luminã în afarã de Mine. Deºertaþi-vã de tot ce aþi
fãcut, de tot ce v-aþi agonisit, cãci agoniseala voastrã vã jude-
cã pentru pieirea voastrã cu tot ce aþi agonisit. Luaþi cãmaºa
nunþii cereºti. Cãmaºã de om nou ºi sfânt am în mâini, ºi îi
îmbrac pe toþi cei ce vin dupã Mine. Iar cel ce vine, sã vinã
gol, sã vinã flãmând, sã vinã însetat, sã vinã sãrac, sã vinã
umilit, sã vinã plângând pentru iertare, ºi Eu sã-i dau, cãci
strig cu grabã la tot omul care dã sã vinã dupã Mine la striga-
rea Mea cea din urmã. Amin, amin, amin. 

Voi, fiilor, fiþi stâlpii de care Eu Mã sprijin cu împãrãþia
Mea pe pãmânt, cãci sfinþesc cuvântul vostru pentru aºezarea
împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Tot ce nu este împãrãþie a ce-
rurilor, va pieri de pe pãmânt curând, curând. Nimeni sã nu
fugã de mânia lui Dumnezeu, iar cel ce fuge, sã fugã pentru
dragoste de Dumnezeu, sã fugã dintre fiii mâniei, cãci fiii
mâniei aþâþã focul mâniei lui Dumnezeu pentru ei. Amin. Voi,
fiilor, aveþi grijã de hãinuþa voastrã, de cãmãºuþa voastrã, de
faþa voastrã. Aveþi grijã de Hristos Cel din voi, cã Eu, în voi
trebuie sã stau, ºi lucrând sã stau. Lãsaþi porþile deschise pen-
tru Domnul. Aceasta este grãdina Domnului. Amin. ªi voi
face minune în tot omul, ºi tot omul va spune aºa cum este
proorocit sã spunã despre locul Meu de la voi, ºi aºa va
spune: «Domnul este acolo». Amin, amin, amin. 
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Duminica a paisprezecea dupã Rusalii 

Înþelepciunea cea din cer este pentru cei desãvârºiþi. Cei credin-
cioºi trebuie sã rãmânã în toatã clipa în Dumnezeu. Omul zice cã 

sunt mai multe pãmânturi. 

II ntru cuvânt în grãdinã, cãci am gãsit porþile des-
chise. Amin. Mã rotesc cu sfinþii ºi cu îngerii dea-

supra voastrã, cã la voi am cuibarul cuvântului Meu peste pã-
mânt. Staþi deschiºi pentru intrarea Mea la voi, fiilor, cã am
fãcut din voi porþi pentru Dumnezeu. De mult timp vã pregã-
tesc, ºi vã povãþuiesc mereu sã fiþi sfinþii Mei pe pãmânt, sã
fiþi cuibarul Domnului, sã fiþi iesle a cuvântului Meu. De mult
timp vã ocrotesc, vã apãr de cei necredincioºi ºi de nãravurile
lor de fiarã, cãci cei necredincioºi sunt ca fiarele sãlbatice din
pricina necredinþei lor, din pricina lipsei Duhului lui Dumne-
zeu din ei. De multã vreme v-am fãcut mari prin cuvântul
Meu peste pãmânt. Toþi oamenii, toþi fiii oamenilor sunt ca
praful în bãtaia vântului, dar voi sunteþi tari prin puterea Mea
din voi, prin sfinþenia voastrã cea de la Mine pusã în voi, cã
v-am învãþat sã fiþi curaþi ºi sfinþi cu trupul, cu sufletul ºi cu
duhul înaintea Mea. Sfinþenia nu se suie la mintea omului,
pentru cã omul nu are înþelepciune pentru ea. Omul are înþe-
lepciunea acestui veac ºi a stãpânitorilor acestui veac, care
sunt puºi pe pieire.

Fiilor, înþelepciunea cea desãvârºitã a cuvântului Meu
este pentru cei desãvârºiþi. Ea este tainã, ea este ascunsã în cei
desãvârºiþi ºi este rânduitã mai înainte de veci spre mãrirea
sfinþilor Mei, spre slava celor curaþi. Ea nu se suie la mintea
omului. Ea nu este pentru omul de rând. Ea este pentru cei ce
Mã iubesc pe Mine, precum este scris: «Cele ce ochiul n-a
vãzut ºi urechea n-a auzit ºi la inima omului nu s-au suit,
acestea le-a gãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe El».
Amin. Vouã însã vi le dezvãlui prin Duhul Meu, iar Duhul
este cercetãtor în toate, chiar ºi în cele adânci ale lui Dum-
nezeu. Vouã v-am dat Duhul Cel de la Dumnezeu, ca sã cu-
noaºteþi cele ce Eu v-am dat. Amin. Duhul ºi cuvântul Meu se
fac smintealã pentru cel ce are duhul lumii. Acela nu poate sã
înþeleagã cele ce sunt pentru sfinþi, dar omul sfânt pe toate le
înþelege, pe toate le judecã, ºi nu este judecat, fiindcã el are
gândul lui Hristos, dupã cum este scris despre cel duhov-
nicesc. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu ºi sunt roada sfinþilor, cãci
sfinþii au gândul lui Hristos. Fiþi precauþi cu vorbirea Mea
peste voi, cã e vorbire pentru sfinþi, fiilor, e vorbire pentru cei
ce au gândul lui Hristos, copilaºi învãþaþi de sus. 

O, fiilor, dacã cel care a venit sã asculte cuvântul Meu
ar fi avut gândul Meu, n-ar mai fi plecat de lângã Duhul Meu.
Mai uºor îi este omului sã primeascã duhul lumii decât Duhul
lui Dumnezeu. Duhul lumii se face dulce pentru trup, ºi ne-
pãsare pentru suflet, dar Duhul lui Dumnezeu Se face dulce
pentru suflet, Se face mângâiere ºi nãdejde ºi Se face sfinþe-
nie în trupul omului care primeºte Duhul lui Dumnezeu ca în-
þelepciune a sa. Eu M-am fãcut vouã Învãþãtor din cer, fiilor.
V-am voit sfinþi ai Mei ºi M-am aºezat la lucru peste voi ºi am
pus în voi gândul Meu, gândul lui Hristos. ªcoala înþelep-
ciunii omeneºti are cuvinte omeneºti, dar cuvintele învãþate
de la Duhul Sfânt despicã duhovniceºte lucrurile pentru cei
duhovniceºti. Cum sã vã înþeleagã pe voi cei care au primit în
ei duhul lumii? Voi lucraþi cu cuvântul Meu peste duhul lu-
mii, ºi lumea nu vã iubeºte, pentru cã de la voi iese mãrturi-
sirea Mea cã faptele lumii sunt rele. Mulþi au venit sã Mã afle
pe Mine cu voi, ºi mulþi nu M-au aflat nici pe Mine, nici pe

voi, de vreme ce n-au fost pãtrunºi de cuvântul Meu de la voi.
ªi iarãºi, mulþi v-au iubit pe voi, dar n-au pãtruns cuvântul
Meu de la voi, iar cel ce a pãtruns cuvântul Meu, este acela
care a fost pãtruns de Mine prin cuvânt, ºi aceastã lucrare se
cunoaºte în fiecare, se poate mãsura în fiecare, cãci fiecare
are mãsura în faptã. Am voit mereu, ºi voiesc mereu prin voi
sã ajut pe cel ce Mã cautã cu voi, sã ajut pe om sã se pãtrundã
cu cuvântul Meu ºi sã pãtrundã cuvântul ºi sã fie adevãrat în
credinþã, cãci adevãraþii credincioºi sunt cei ce se închinã Mie
cu duhul ºi cu adevãrul, adicã desãvârºit, cuvânt ºi faptã, aºa
cum zice românul: „Zis ºi fãcut“. Amin. 

Fiilor, e mare ºi minunatã minune sã-ºi aºeze cuvântul
Meu cuibar în inima omului ºi sã se facã faptã prin om. E
mare lucru sã nu rãmânã sterp cuvântul Meu în om. Eu am
curaj în omul care-Mi dã casã ºi lucru în el, ºi Mi-e dor de om
lucrãtor în duh ºi în adevãr între cer ºi pãmânt pentru Dum-
nezeu. Pentru aceasta Mi-e dor, ºi Mi-e drag sã vã grãiesc ºi
vã þin trezirea treazã, ca sã vã fie cu ºtire venirea Mea, când
va fi, iar vouã sã vã fie dor ºi drag de cuvântul Meu de peste
voi, ºi sã-l faceþi faptã împlinitã, fiilor, duh ºi adevãr sã-l
faceþi peste voi, ca sã vã gãsesc îngenuncheaþi în faþa venirii
Mele ºi sã vã acopãr cu mantia Mea ºi sã þin mâna Mea pe
ochii voºtri ca sã nu vedeþi cãderea lumii, cãci lumea cade
mereu, cade pic cu pic, pânã nu se mai vede. Voi însã aºeza-
þi-vã neclintiþi în faþa Mea ºi ascultaþi povaþa Mea hrãnindu-Mã
pe Mine în voi, hrãnindu-vã unii altora sufletele mai mult
decât trupurile, fiilor bogaþi în cele din cer. V-am îmbogãþit cu
numele Meu, cãci cel mai bogat om este cel care are pe Dum-
nezeu bogãþie. V-am înconjurat cu pazã de sfinþi ºi de îngeri,
pazã cereascã, fiilor, ca sã pãziþi voi legile cereºti peste voi,
cãci cel cu pazã din cer peste el, este cel ce împlineºte legile
cerului în duhul, în sufletul ºi în trupul sãu, prin faptã, fiilor,
prin faptã vãzutã ºi din cer ºi de pe pãmânt. Fapta este cea
care aratã pe cele nevãzute din om, ºi altfel nu se poate vedea
omul, cãci cine dintre oameni ºtie ale omului fãrã numai
duhul omului care este în el? Iatã, fapta este cea care aratã
gândul Meu în omul cel duhovnicesc, om pe care nu-l poate
judeca cel neduhovnicesc, cãci cine a cunoscut gândul lui
Dumnezeu ca sã-i dea învãþãturã? Voiesc, fiilor, sã vã îndelet-
niciþi tot mai mult în faptã cu gândul Meu în voi, cãci vor-
birea Mea peste voi e pentru cei ce au gândul lui Hristos în ei,
gândul Meu pe care vi-l dezvãluiesc prin Duhul Meu, Care
cerceteazã împreunã cu voi adâncurile lui Dumnezeu, precum
este scris despre Duhul ºi despre purtãtorii Lui întru numele
Meu. 

Îndeletniciþi-vã cu pãtrunderea cuvântului Meu, copi-
laºi înzestraþi de Dumnezeu. Pãtrundeþi cuvântul, ca sã vã pã-
trundã ºi el, ºi ca sã creºteþi în înþelepciunea cea desãvârºitã,
care este pentru cei desãvârºiþi, pentru cei duhovniceºti, fiilor,
cã ea este tainã ascunsã în cei desãvârºiþi, ºi este rânduitã mai
înainte de veci spre mãrirea voastrã. Ea vã ocroteºte, ea vã
apãrã de cei necredincioºi care sunt ca fiarele sãlbatice din
pricina necredinþei lor. Îi voi face sã se muºte unii pe alþii, sã
se sfâºie unii pe alþii, ºi de voi sã nu se atingã, cãci aºa ocro-
tesc Eu pe cei ce sunt tainã a înþelepciunii Mele între fiii
oamenilor. 

O, fiilor, lãsaþi-vã spre naºtere nouã de câte ori am Eu
nevoie de Mine în voi, cãci pentru fiecare lucrare a Mea în
voi, aveþi nevoie de naºtere nouã, de voinþã nouã, de iubire
nouã, de staturã nouã, de jertfã mereu nouã, fiilor. Duhul se
face adevãr prin faptã. Credinþa în cuvântul Meu se aratã prin
fapta ei; iubirea de Dumnezeu, la fel, fiilor. Vegheaþi cu clipe
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de veghe sfântã, cã am ajuns timpul sã se arate roadele vieþii
Mele în om, ºi fericit este omul în care Eu Mã voi uita ºi Mã
voi vedea cu roadele Mele în el. Vegheaþi, fiilor, cã roada este
faptã vãzutã, faptã care se face platã veºnicã în om. Puneþi-vã
la lucru dupã cum vã cer, fiilor. Nimeni sã nu ziceþi cã grãiesc
pentru celãlalt. Fiecare copil hrãnit cu fructul vieþii veºnice
din grãdina Mea de aici, sã stea lucrând tot cuvântul cu care
Eu Mã scriu în aceastã carte. Daþi-vã unul altuia de lucru du-
hovniceºte, pentru ca sã creºteþi crescându-vã unul pe altul
înaintea Mea. Nimeni sã nu-l micºoreze pe celãlalt, ci sã-l
creascã. Amin. Nimeni sã nu-l înfometeze pe celãlalt, ci sã-l
hrãneascã. Amin. Fiþi unul altuia proptea, cã diavolul se uitã
peste poporul Meu ca sã-i gãseascã pricinã, ca sã-i facã pe ai
Mei sã-ºi piardã cununiþa ºi partea lor cu Mine. Cãutaþi sã
aveþi ochi ºi urechi unul pentru altul, ºi unul pe altul daþi-vã
Mie sub ochii diavolului, care vã pândeºte sã vã afle cu vinã. 

Fiilor, e vremea numai de veghe, numai de lucru sfânt.
De aceasta þin toate împlinirile cuvintelor Mele de peste voi.
Voi sunteþi cuibarul Meu în care Mi-am strâns mult cuvânt ºi
multe fãgãduinþe, ºi din acest mult cuvânt trebuie sã se nascã
puiºori ai veacului nou, fiilor. La aceºtia le trebuie mâncare,
le trebuie iubire, le trebuie luminã ºi cãldurã, le trebuie viaþã
fãrã de moarte. 

O, e vreme numai de lucru sfânt. Eu sunt Dumnezeul
minunilor cereºti, ºi vin cu vremea aceasta la voi, ca s-o lu-
craþi peste pãmânt, ca sã naºteþi fii de veac nou. Fiþi cu porþile
deschise, ca sã vin. Voi trebuie sã fiþi ºi sã rãmâneþi cãrarea
Mea dintre cer ºi pãmânt, calea Mea peste pãmânt, fiilor. În-
þelegeþi voi aceasta, oare? 

Fiilor, rãmâneþi întru Mine! Amin. Fiilor, sã se vadã cã
rãmâneþi întru Mine. Amin. O, dacã lumea vã iubeºte pe voi,
iubirea Tatãlui nu este în voi. Dar iatã, lumea nu vã iubeºte,
pentru cã Eu mãrturisesc prin voi cã faptele ei sunt rele. Rã-
mâneþi întru Mine, fiilor. Dacã lumea vã urãºte, acesta este
semnul cã sunteþi ai Mei, fiindcã pe Mine mai înainte de voi
M-a urât lumea. Staþi deschiºi pentru intrarea Mea la voi ºi
ascultaþi-Mi cuvântul fãcându-l faptã. Pãziþi sãrbãtorile cu-
vântului Meu, pãziþi pacea venirii Mele la voi.

Voiesc, fiilor, sã-i învãþ pe cei ce sunt ai Mei, pe cei
hrãniþi de Mine prin voi, pe cei îngrijiþi de Mine prin voi. Vo-
iesc sã am copilaºi ºi copilaºe dupã plãcerea Mea, cãci veacul
omului deschide gura mare curând, curând, doar, doar Îmi va
înghiþi, zice el, rodul Meu cel viu. 

Omul zice ºi azi cã pãmântul e mai departe decât înce-
putul lui cel scris în Scripturi. Omul zice cã sunt mai multe
pãmânturi, dar Scriptura zice: «La început a fãcut Dumnezeu
cerul ºi pãmântul, ºi toate câte sunt fãcute de Dumnezeu, din
ape, la cuvântul Sãu ieºite». Este scris în Scripturile facerii
cum Dumnezeu a fãcut întâi lumina; apoi cerul, din ape; apoi
pãmântul, din ape, ºi tot ce creºte ºi odrãsleºte pe pãmânt; ºi
a fãcut apoi luminãtorul zilei ºi luminãtorul nopþii, ca sã
despartã ziua de noapte ºi ca sã fie semne ale anotimpurilor,
ale zilelor ºi ale anilor, ºi ca sã lumineze pe pãmânt; ºi a fãcut
stelele; ºi a fãcut bolta cerului, sã lumineze pe pãmânt cu
toatã podoaba pusã pe ea; ºi a fãcut apoi vietãþi în ape, ºi pã-
sãri zburãtoare pe pãmânt ºi pe întinderea cerului; ºi a fãcut
apoi fiarele ºi dobitoacele ºi târâtoare, pe soiuri, iar la sfâr-
ºitul lucrului facerii, l-a fãcut Dumnezeu pe om dupã chipul
Sãu, bãrbat ºi femeie a fãcut. Iatã, aceasta este în Scripturi,
dar omul zice ºi aºa, cã sunt mai multe pãmânturi ºi cã ele vin
de departe, nu de la obârºia cea scrisã de Dumnezeu în Scrip-
turi. Omul zice mereu, doar, doar va birui mereu ºi de peste

tot pe cel ce crede adevãrul cel ce este de la Dumnezeu prin
Scripturi. De aceea vã spun Eu vouã cã oamenii necredincioºi
sunt ca fiarele sãlbatice, care dau sã sfâºie din pricina necre-
dinþei lor, dar Eu pe voi vã ocrotesc ºi vã apãr de cei necre-
dincioºi ºi de clica lor, ºi vã îndeletnicesc cu legea Domnului
ziua ºi noaptea ºi vã sãdesc lângã pâraie de ape vii, ca sã
rodiþi ºi ca sã nu vã ofiliþi, iar pe cei necredincioºi îi asemãn
cu pleava pe care o spulberã vântul, cã ei n-au loc în sfatul
drepþilor, fiindcã Eu, Domnul, cunosc calea celor drepþi ºi cu-
nosc calea celor pãcãtoºi, care duce la întuneric. 

Voiesc, fiilor, sã-i învãþ mereu pe cei ce sunt ai Mei ºi
sã fac din ei îngeraºi ºi îngeraºe dupã plãcerea Mea, aºa cum
am fãcut pe pãmânt mereu din sfinþi ºi din sfinte viaþã înge-
reascã înaintea Mea, viaþã fãrã de pãcat prin sfinþenia du-
hului, a sufletului ºi a trupului. 

Vã fac atenþi pentru veghe, fiilor. Fiþi copiii veghii. Fiþi
rod mereu viu. Cereþi Duhul Meu ºi gândul Meu în voi, cã vã
cer sã cereþi, ºi sã vã dau. Întreit vã spun: pregãtiþi-vã pentru
venirea Mea! Fiilor, pregãtiþi-vã pentru venirea Mea! ªi iarãºi
spun: pregãtiþi-vã pentru venirea Mea! 

Fiilor, fiilor, veni-va Domnul la voi ºi vã va întreba
despre venirea Sa. Amin, amin, amin. 

Lãsaþi porþile deschise pentru Domnul! Amin. 
23 august/5 septembrie 1999

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Cel ce lucreazã binele stã la luminã, iar cel ce urãºte lumina stã în
întunericul lui. Mãrturia celui nãscut de sus nu este primitã de ni-
meni, ºi acesta este semnul celor ce sunt de la Dumnezeu pe pã-

mânt. Învãþãturã despre duhul frãþiei întru Hristos. 

EE u sunt pururea cu voi, copilaºi ai veacului nou.
Focul trebuie sã aibã mereu hranã ca sã nu se

stingã. Voi sunteþi focul pe care Eu l-am aprins pe pãmânt ca
sã ard cu el tot ce nu este cu Dumnezeu. Amin. Focul este lo-
cul din care am grãit Eu alesului Meu Moise atunci când l-am
peþit pentru Mine ca sã-Mi scape poporul de robie. «Foc mis-
tuitor este Dumnezeu», dupã cum este scris în Scripturi, foc
care arde tot ce stã împotriva Lui. Amin. 

Fiilor, pregãtiþi de veghe pe poporul Meu de azi, cã am
fãcut din voi rug aprins, ca sã grãiesc din foc peste pãmânt.
Sã stea în luminã poporul cel iubitor de venirea Mea, cãci
«cel ce lucreazã adevãrul vine la luminã, ca sã se arate fap-
tele lui cã în Dumnezeu sunt sãvârºite», dupã cum este scris.
Aceastã tainã întãreºte duhul ºi taina frãþiei întru Hristos,
fiilor învãþãtori. Vã dau învãþãturã mereu nouã, mereu proas-
pãtã, ca sã fiþi învãþãtori din partea Mea peste cei ce sunt
poporul Meu de azi, poporul Meu de la venirea Mea. 

O, mult popor a venit sã fie poporul Meu în vremea
vorbirii Mele de azi peste pãmânt. De când Mi-am început
cuvântul, din anul 1955 ºi pânã azi, mulþi au venit sã vadã
aceastã lucrare, dar puþini din ei au venit la Mine, puþini au
venit la luminã. De ce, oare, n-au venit la luminã toþi cei care
M-au gãsit grãind prin acest cuvânt? O, e mare lucru sã vinã
omul la luminã, ºi sã stea apoi în luminã. Cel ce iubeºte lu-
mina vine la ea ºi rãmâne în ea ºi lucreazã adevãrul, fiilor.
Iatã, cel ce nu lucreazã adevãrul nu vine la luminã, cãci este
scris cuvântul Meu în Scripturi, ºi aºa spune: «Cel ce face
rele urãºte lumina ºi nu vine la luminã, pentru ca faptele lui
sã nu se vãdeascã». O, puþini au venit la luminã din cei ce Mã
cãutau prin cuvântul Meu de azi. Veneau ºi rãmâneau în rele

1257Anul 1999



ºi nu-ºi vãdeau faptele sufletului lor, iar când Eu veneam ca
un bun sã-i vindec de întunericul faptelor lor, ei fugeau de lu-
minã, fugeau de adevãr, fugeau de Mine, cãci Eu eram Dum-
nezeu ºi ºtiam adâncul din ei, faptele lor ascunse în ei. 

O, fiilor, mare tainã vã spun azi: cel ce crede cã este
Dumnezeu, acela nu se ascunde cu cele tainice ale lui, ºi stã
cu ele la luminã, cãci este scris în Scripturi cuvântul Meu care
spune: «Cel ce lucreazã adevãrul vine la luminã, ca sã se
arate faptele lui cã în Dumnezeu sunt sãvârºite». Fiilor, omul
care crede cã este Dumnezeu, acela lucreazã numai binele pe
care i l-am arãtat Eu omului sã-l lucreze ca sã fie viu. Pre-
gãtiþi pe poporul Meu pentru veghe, cã vin sã-l învãþ duhul
frãþiei întru Hristos pe cel ce stã în trupul poporului Meu,
care-Mi este Mie mireasã. 

Am zi de sãrbãtoare de sfinþi azi cu voi. Ioan, naºul
Meu de botez, se bucurã de glasul Mirelui, cã el aºa a spus
când M-a mãrturisit pe Mine ca trimis al Meu, aºa a spus:
«Nu sunt eu Hristos, dar sunt trimis înaintea Lui. Cine are
mireasã, Acela este Mirele, iar prietenul Mirelui, care stã ºi
ascultã pe Mire, se bucurã cu bucurie mare de glasul Lui». 

Eu, fiilor, mereu Îmi învãþ poporul, cã mireasa are ne-
voie de podoabe de mireasã ca sã fie mireasã. Mereu vin cu-
vânt cald ºi naºtere nouã prin fiecare cuvânt, ca sã-l þin pe cel
ce este în trupul Meu, sã-l þin mereu nou, mereu treaz întru
venirea Mea, cãci focul trebuie sã aibã mereu hranã ca sã nu
se stingã, iar focul le învedereazã pe toate, fiilor. Cuvântul
Meu este foc care arde tot ce este rãu. Cu el spãl, cu el nete-
zesc, cu el mãtur ºi scutur, cu el înnoiesc, cu el Îmi lucrez mi-
reasa, cãci cine are mireasã, Acela este Mirele. O, fericit este
cel ce iubeºte lumina, cã acela vine la ea ºi rãmâne în ea ºi lu-
creazã adevãrul. Amin. Ioan mergea înaintea Mea ºi lucra
adevãrul înaintea oamenilor ºi îl mãrturisea mãrturisind des-
pre Mine, ºi zicea: «Cine are mireasã, Acela este Mirele, iar
prietenul Mirelui, care stã ºi ascultã pe Mire, se bucurã cu
bucurie mare de glasul Lui, cãci Cel ce vine din cer este dea-
supra tuturor, ºi ce a vãzut ºi a auzit, aceea mãrturiseºte, dar
mãrturia Lui n-o primeºte nimeni. Iar cine a primit mãrturia
Lui, a pecetluit cã Dumnezeu este adevãrat, cãci pe cine l-a
trimis Dumnezeu vorbeºte cuvintele lui Dumnezeu, pentru cã
Dumnezeu nu dã Duhul cu mãsurã». Aºa mãrturisea Ioan
despre Mine. El Mã creºtea pe Mine înaintea oamenilor ºi le
zicea lor: «Cine nu ascultã pe Fiul nu va vedea viaþa, ci mâ-
nia lui Dumnezeu rãmâne peste el». Iatã, omul care lucreazã
rãul, acela nu ascultã pe Dumnezeu, Care dã viaþã oamenilor,
iar plata rãului lucrat de om, este mânia lui Dumnezeu, care
rãmâne peste om. 

Fiilor, Îmi pregãtesc poporul pentru veghe, ºi despece-
tluiesc Scripturile ca sã-l fac sã le înþeleagã ºi sã le trãiascã.
Duhul frãþiei întru Hristos este mare minune între cei adunaþi
laolaltã în numele Meu ca sã-Mi facã voia întru venirea Mea.
Cel ce iubeºte duhul frãþiei, acela nu are nimic al sãu, nici cu
mintea, nici cu inima, nici cu fapta, nici cu nãravul firii, ºi se
aºeazã dupã trebuinþa celor ce sunt cu Hristos, cãci scris este:
«Dragostea nu cautã ale sale». Duhul frãþiei întru Hristos
este dragoste nefãþarnicã între cei de acelaºi nume. Duhul
acestei frãþii se stinge ca un foc care nu are hranã atunci când
nãravurile firii trupeºti se vor înþelese în omul care pune rãul
la socotealã pentru el ºi împotriva fratelui pe care-l apasã,
fiindcã nãravul firii omului îl face pe om sã calce legea lui
Dumnezeu pentru legea lui. Duhul frãþiei întru Hristos este
veghea asupra ta ºi asupra fratelui tãu pentru dragostea de
Dumnezeu. Aceasta înseamnã frãþia cea întru Hristos. Amin.

Pe ei înºiºi ºi unii pe alþii se dau lui Dumnezeu în toatã clipa
cei ce sunt fraþi în numele Meu; unii pe alþii se iubesc precum
i-am iubit Eu, iar Eu i-am iubit dându-Mã lor ºi pentru ei.
Aceasta înseamnã frãþia întru Hristos, iar cel ce o voieºte alt-
fel, sã se aºeze sub învãþãturã ºi sã înveþe aºa cum îi spun Eu
despre taina aceasta. Amin. 

Viaþa îngereascã în om, face îngeri în jurul lui, îngeri
din oameni, dupã cum voiesc Eu sã fiþi voi, poporul Meu, în-
geraºi ºi îngeraºe dupã plãcerea Mea, viaþã fãrã de pãcat prin
sfinþenia duhului, a sufletului ºi a trupului. Amin. Iar cel ce
lucreazã acestea vine cu ele la luminã, ca sã se arate cã în
Dumnezeu sunt sãvârºite. Acestea întãresc duhul ºi taina frã-
þiei întru Hristos, iar fãrã de acestea nu este bucurie sfântã, nu
este, fiilor. Este scris cã cei ce sunt ai lui Hristos s-au rãstig-
nit, ca sã trãiesc Eu în ei, Eu cu Duhul Meu, Care stã deasupra
tuturor prin rãstignirea trupului. Amin. 

Fiilor din grãdinã, Eu sunt Cel ce am grãit din mijlocul
focului ºi am scris cu mâna Mea pe piatrã poruncile vieþii
veºnice. Voiesc sã am în voi focul Meu, din mijlocul cãruia
Eu grãiesc în zilele cele de pe urmã. Oamenii bisericii din
lume, care zic cã stãpânesc peste învãþãtura cea de la Dumne-
zeu, grãiesc despre voi în fel ºi chip, ascunzându-se de lu-
minã pentru faptele lor rele, dar Eu le zic cum zicea Ioan: «Nu
poate un om sã ia nimic dacã nu i s-a dat lui din cer». Mie
Tatãl Mi-a spus sã vin la voi. N-am fãcut voia Mea, am fãcut
voia Tatãlui ºi v-am dat din cer cuvântul Meu, ca sã fiu mare
prin voi ºi peste voi, cãci scris este: «Cel ce vine din cer este
deasupra tuturor, ºi ce a vãzut ºi a auzit la Tatãl, aceea mãr-
turiseºte, dar mãrturia Lui n-o primeºte nimeni; iar cine a
primit mãrturisirea Lui a pecetluit cã Dumnezeu este adevã-
rat», dupã cum Ioan a grãit prin Scripturi. Iatã, fiilor, ce este
scris în Scripturi: «Cel ce vine din cer este deasupra tuturor,
ºi ce a vãzut ºi a auzit, aceea mãrturiseºte, dar mãrturia Lui
n-o primeºte nimeni». Acesta este semnul cã El vine din cer:
semnul cã mãrturia Lui n-o primeºte nimeni. Aºa ºi cu voi am
fãcut acest semn. V-am dat din cer, ca sã nu grãiþi de pe pã-
mânt, cãci cel ce este de pe pãmânt, de pe pãmânt este, ºi de
pe pãmânt vorbeºte. M-am luat din cer ºi M-am dat vouã ca
sã fiu la voi din partea Tatãlui, cãci pe cine l-a trimis Dumne-
zeu vorbeºte cuvintele lui Dumnezeu. V-am dat cuvântul Meu
sã-l vorbiþi peste pãmânt, cã Eu nu dau Duhul cu mãsurã
dacã-L dau. Duhul nu poate fi mãsurat, fiilor, dar cine a pri-
mit mãrturia Mea a pecetluit cã Duhul Adevãrului este Dum-
nezeu adevãrat, este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Fiilor,
acesta este semnul cã voi aveþi pe Dumnezeu cu voi ºi la voi:
semnul cã mãrturia voastrã n-o primeºte nimeni. Voi pentru
cuvântul Meu, care grãieºte din cer la voi, care ºi-a fãcut cui-
bar la voi, voi pentru aceasta sunteþi nepreþuiþi de oamenii bi-
sericii din lume, care-ºi zic cã stãpânesc peste învãþãtura cea
de la Dumnezeu. Dacã lumea vã urãºte, acesta este semnul cã
sunteþi fiii lui Dumnezeu printre fiii oamenilor, fiindcã pe
Mine mai înainte de voi M-a urât lumea. Dar este scris în
Scripturi: «Cine nu ascultã pe Fiul nu va vedea viaþa, ci mâ-
nia lui Dumnezeu rãmâne peste el». Amin. 

Iatã cuvântul Meu despre Scripturi, despre cartea care
se numeºte Biblie, ºi pe care am scris-o Eu prin mâna omului
sfânt, cãruia i-am spus sã scrie ºi sã mãrturiseascã faptele lui
Dumnezeu. Eu am grãit din Scripturi în vremea trupului Meu,
ºi le-am adeverit. Am vorbit despre Scripturile facerii, am
vorbit despre toate Scripturile. Am citit din ele în templu ºi
am despecetluit adevãrul cel ascuns în ele, cãci despre Mine
au mãrturisit ele. Am grãit din Scripturi în vremea trupului
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Meu, ºi le-am împlinit, cãci Duhul lui Dumnezeu le-a fãcut
pe ele, nu Avraam, nu Moise, nu Isaia, nu Ieremia, nu David,
nu Zaharia. Nu. Duhul Meu, Duhul lui Dumnezeu; Duhul Ta-
tãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh le-a întocmit pe ele, ºi
sunt Scripturile Domnului, nu ale omului. Toatã Scriptura
vorbeºte despre Mine mãrturisind cã vin. ªi am venit. ªi vin,
cã aºa este scris în Scripturi. N-a scris omul din voia lui, din
mintea lui în Scripturi, cãci David a proorocit cu multã vreme
înainte ºi a zis: «Împãrþit-au hainele Mele loruºi, ºi pentru
cãmaºa Mea au tras sorþi». Eu sunt Cel ce grãiam prin David
judecând încã de pe atunci pe cei ce M-au omorât prin rãstig-
nire. Eu sunt Cel ce am grãit prin profeþi proorocind lucrarea
cuvântului Meu cu voi. Nimic n-am fãcut decât ce este scris
în Scripturi sã se facã. Nimic nu fac decât ce este scris în
Scripturi sã se facã, ºi prin Mine s-au fãcut ºi se fac toate,
fiindcã sunt Fiul ºi Cuvântul Tatãlui, cuvânt ºi faptã sunt, aºa
cum ºi Scriptura lui David scrie despre Mine când zice: «El a
zis, ºi s-a fãcut». Amin. 

Voi sunteþi mãrturisiþi de Scripturile proorocilor ºi ale
apostolilor Mei de dupã Mine, ºi iatã, sunteþi mãrturisiþi de
Mine din cer, fiilor, cã Eu grãiesc din cer, iar Cel ce este din
cer, este deasupra tuturor. Amin. Acesta este semnul cã voi
sunteþi de la Dumnezeu: semnul cã mãrturisirea voastrã n-o
primeºte nimeni, semnul cã lumea nu vã iubeºte, precum nici
pe Mine nu M-a iubit. Dar voi, staþi în luminã, ca sã se vadã
faptele voastre cã în Dumnezeu sunt sãvârºite ºi cã dupã po-
runcile Mele umblaþi ºi trãiþi. Aceastã tainã întãreºte duhul
frãþiei întru Hristos, fiilor învãþãtori. Vã dau mereu învãþãturã
nouã, vã dau mereu cuvânt de naºtere nouã, ca sã-l þin pe cel
ce este în trupul Meu, în trupul bisericii vii, sã-l þin mereu
nou, mereu treaz întru venirea Mea, cãci focul fãrã hrana lui
se stinge, fiilor. Cuvântul Meu este focul care le învedereazã
pe toate. Duhul frãþiei se învedereazã în foc, fiilor. Focul în-
cearcã pe fiecare, focul dovedeºte pe fiecare, focul este lucrul
care aratã la luminã pe cel ce este sau nu este în duh de frãþie
plãcutã Mie în trupul bisericii Mele. 

Eu sunt capul bisericii, ºi v-am învãþat pe toþi sã aveþi
gândul lui Hristos, gândul Meu cel plin de umilinþã, cãci
duhul umilit este lucrãtor de Dumnezeu în om. Duhul umilit
Îl face pe Dumnezeu înãuntrul omului, Îl zideºte pe Dumne-
zeu Om nou în om. ªi încã o tainã mare în aceastã lucrare,
fiilor: duhul umilit din om, trebuie sã caute rod numai pentru
Dumnezeu, nu ºi pentru sine. Vã învãþ aºa pe voi, ca sã audã
ºi cei care n-au învãþãturã peste ei, ºi care cautã prin duh
umilit rod pentru ei înaintea oamenilor, ºi chiar înaintea lui
Dumnezeu. Cel ce cautã rod pentru Dumnezeu, are Duhul lui
Dumnezeu lucrãtor în el peste oameni, iar cel ce cautã rod
pentru el, are duhul umilit cu fãþãrnicie, spre cãutarea slavei
deºarte, care-l ridicã pe om spre mulþumire de sine, spre bu-
curie sufleteascã în numele Meu, zice el, dar sfinþii Mei sunt
cei ce nu cautã bucurie sau slavã deºartã. Sfinþii Mei sunt cei
ce se umilesc pentru Mine, nu pentru om, nu pentru ei. Mulþi
sunt cei pe care Eu îi vãd ºi îi aud cã voi nu aveþi umilinþã ºi
cã de aceea n-aþi fi de la Dumnezeu, dar Eu la aceºtia aºa le
spun: umilinþa Mea din om nu slujeºte la oameni, ci slujeºte
slavei lui Dumnezeu, care lucreazã peste pãmânt prin omul
umilit înaintea Mea. Umilinþa Mea din om îl face pe cel ce o
are pe ea puternic în cuvântul mãrturiei despre Mine ºi des-
pre venirea Mea, îl face neînfricat ºi nebiruit de om, îl face lu-
minã pentru cei ce cautã sã vinã la luminã lepãdându-se de
faptele lor rele. Dar cei ce nu se leapãdã de faptele lor rele,
aceia fug de luminã, ca faptele lor sã nu se cunoascã, sã nu se

vãdeascã. Voi însã pregãtiþi poporul pentru veghe sfântã, în-
vãþându-l duhul frãþiei întru Hristos, duhul care nu voieºte
pentru sine în om. Amin. 

Este scris cã Eu lucrez cu binecuvântarea Mea peste
toate ale celor ce locuiesc laolaltã pentru frãþie întru Hristos.
Frãþia cea întru Mine este tainã despre care voi trebuie sã
grãiþi cu Mine, fiilor. Spuneþi-Mi voi despre ea, în grãire prin
cartea Mea, ca sã ia omul învãþãturã, cã v-am fãcut învãþãtori
din cer peste pãmânt ºi staþi ca ºi Mine deasupra tuturor, pen-
tru cã aveþi ºi împãrþiþi din cer, fiilor. Spuneþi-Mi despre frã-
þia cea întru Hristos, despre trãirea împreunã a fiilor lui Dum-
nezeu. Amin, amin, amin. 

– AA ceastã tainã adâncitã în cer nu-ºi gãseºte
trãirea între cei adunaþi laolaltã în numele

Domnului dacã cei ce se adunã se strâng pentru ei laolaltã în
trupul lui Hristos, în trupul bisericii. Cel ce vine sã-i fie bine
lângã Dumnezeu, acela nu este în trupul bisericii, fiindcã
biserica înseamnã fii rãstigniþi, fii lãmuriþi în focul încercãri-
lor. Cei împreunã cu adevãrat, sunt cei care-ºi cerceteazã me-
reu duhul ºi trãirea lor, ºi apoi pe ale celorlalþi cu care vieþu-
iesc ei, pentru nestingherirea Duhului Sfânt lucrãtor în mij-
locul lor. Cei cu adevãrat împreunã întru duhul frãþiei sfinte,
au grijã asupra lor fiecare în parte ºi primesc cârmã peste ei
pentru lucru binecuvântat prin darul supunerii sfinte. Ei îºi în-
tãresc straja cea de peste ei prin iubire, prin lucrare pentru
Hristos, prin cuminþenie de inimã ºi de minte, pentru slava lui
Dumnezeu între fraþii de acelaºi fel. Ei se lasã vindecaþi de
nãravurile firii ºi lucreazã în lucrul cel greu al mãrturisirii lui
Dumnezeu peste oamenii care cautã sã vinã la Dumnezeu. 

Duhul frãþiei întru Hristos este Duhul lui Hristos, Care
locuieºte în cel ce se dã, precum Hristos S-a dat pentru viaþa
oamenilor prin faptã. Acest duh locuieºte pe deplin în cel ce
are înãuntrul sãu duhul înþelepciunii sfinte, Duhul Sfânt, Care
desãvârºeºte pe sfinþi. Amin. 

– OO,grãirea voastrã cu Mine este bucuria Mea
cã Mã pot slãvi în voi, fiilor. Grãiþi unii

peste alþii despre duhul frãþiei sfinte, ºi aºa sã vã aflu la veni-
rea Mea. Vã fac atenþi pentru veghe, fiilor. Cereþi gândul lui
Hristos în voi, ºi lucraþi-l apoi la luminã. Cereþi, cã Eu vã cer
sã cereþi. Amin. Eu sunt pururea cu voi. Am fãcut din voi rug
aprins din mijlocul cãruia Eu stau ºi grãiesc pe pãmânt. Trãiþi
între voi faptele învãþãturii Scripturilor venirii Mele, cãci cel
ce lucreazã adevãrul se aratã cu faptele lui cã în Dumnezeu
sunt sãvârºite. Aceastã lucrãturã întãreºte duhul ºi taina frãþiei
întru Hristos, iar cei ce sunt ai lui Hristos au gândul lui Hris-
tos faþã de orice cuvânt, faþã de orice faptã. Amin. 

Acum, vã dau binecuvântare ca sã vã zidiþi unul pe
altul pentru duhul frãþiei sfinte, care stã de veghe în voi pen-
tru venirea Mea. Fiilor, trãiþi ºi lucraþi pentru venirea Mea ºi
daþi-Mi mâna sã vin! Amin. Fiilor din porþi, lãsaþi porþile des-
chise pentru Domnul! Amin, amin, amin. 

Mai am prin voi sã dau ºtire celor ce vor sã ºtie, ºi zic
aºa: voi, cei care voiþi sã ºtiþi despre soarta cea din cer a celei
care a trãit pentru Dumnezeu cu faptele ei, vã aduc de ºtire cã
ea are loc în cer, aºa cum am ºi Eu loc pe pãmânt în grãdina
dobânditã de la ea. Eu sunt Cel ce dau celor ce Mã împrumutã
pe Mine, iar celor ce-Mi dau fãrã sã aºtepte plata pe pãmânt,
acelora le dau loc în grãdinile cereºti pentru credinþa lor care
a miluit pe Dumnezeu între fiii oamenilor în vreme de pri-
begie. Amin. amin, amin. 

29 august/11 septembrie 1999
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Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Taina zilei de odihnã este sã lucreze omul pentru Dumnezeu, nu sã-ºi
odihneascã trupul. Pilda þiganului lacom. Cei ce se înþeleg cu dulce
între ei, se primesc unii pe alþii. Slujitorii bisericii vor un antichrist
pe placul lor, cu care sã înºele toate neamurile pãmântului. Maica 

Domnului, rugãtoare pentru România. 

VV ine Domnul pe nori de slavã. Amin. Vine Dom-
nul la voi, copii ai venirii Mele. Vin, ºi Mã ves-

tesc la porþi cã vin. Amin. 
Cu mare sãrbãtoare de cuvânt vin. Sãrbãtoare cu tãrie

de cuvânt cobor la voi, ca sã se ducã vestea peste pãmânt cã
Eu, Domnul, cuvintez ºi împlinesc. Sãrbãtoare de mântuire
este scris în ziua aceasta de sãrbãtoare: naºterea pe pãmânt a
mamei Mele Fecioara, începutul mântuirii prin Mine, Fiul lui
Dumnezeu, sãlãºluit în pântece de Fecioarã. Amin. 

O, copilaºi, la început era Cuvântul, ºi Cuvântul Eu
eram; Eu, Cel ce l-am fãcut pe om dupã ce am fãcut cerul ºi
pãmântul cu cuvântul. Amin. O, copilaºi, la început am fãcut
cuvântul ºi pentru mama Mea Fecioarã. Când am vãzut zdro-
bit lucrul mâinilor Mele prin neascultarea omului, am zis cã-
tre ºarpe: «Duºmãnie voi pune între tine ºi între femeie, între
sãmânþa ta ºi sãmânþa ei; ea îþi va zdrobi capul, iar tu îi vei
împunge cãlcâiul», ºi s-a împlinit aceastã Scripturã, acest cu-
vânt al Meu pe care l-am rostit când nu era pe pãmânt nici un
om în afarã de omul cel zidit de mâna Mea, ºi femeia cea fã-
cutã din carnea sa, cea prin care omul cel zidit de Dumnezeu
a pierdut veºnicia ºi a murit prin neascultare. 

Bucuraþi-vã cu bucurie mare ºi sfântã, copilaºi ai Ta-
tãlui Meu. Cuvântul Cel de la început, Eu sunt, ºi grãiesc la
sfârºit cu voi, aºa cum grãiam cu omul cel întâi zidit. Omul
cel de la început a fost nepãsãtor faþã de cuvântul Meu, ºi de
atunci tot omul cel ieºit din om a învãþat sã moarã. Eu însã
v-am luat pe voi dintre oameni ca sã vã învãþ sã trãiþi ºi sã vã
hrãniþi cu cuvântul Meu, iar cel ce învaþã de la Mine, trebuie
sã aibã în firea lui intrate toate cuvintele Mele. Vã învãþ me-
reu, mereu, ca sã intre în firea voastrã lucrarea cuvintelor
Mele, ca atunci când vine o lucrare de lucrat, sã lucraþi peste
ea dupã cum Eu v-am învãþat, cãci Eu în clipa aceea vã amin-
tesc prin cele ce v-am învãþat. Numai peste cei învãþaþi de
Mine are tâlc Scriptura Mea care spune: «Nu vã îngrijiþi de
mai înainte ce veþi grãi, ce veþi lucra». O, fiilor învãþaþi de cu-
vântul cel de la început, nu trebuie sã ºtiþi mai dinainte, ca sã
nu ziceþi cã aþi ºtiut dinainte, cã aþi ºtiut voi. Nu poate ºti ni-
meni decât cel ce învaþã de la Mine, din cuvântul Meu rostit
peste el. Fiecare clipã îºi are lucrarea ei de învãþãturã, dupã
cum este clipa. De aceea Eu v-am luat pe voi dintre oameni
ºi v-am învãþat cuvintele înþelepciunii cereºti atâta vreme, ca
sã vã intre în firea voastrã lucrarea lor ºi sã nu vã îngrijiþi voi
ce veþi lucra, ce veþi grãi, cãci v-am învãþat Eu, iar voi sunteþi
învãþãtorii fiecãrei clipe ºi lucrãrii ei. 

M-am zidit în voi clipã de clipã, ca sã fiu în voi ºi ca
sã Mã zidiþi mereu în voi, dupã cum Eu v-am învãþat. Sã ia
omul cuvântul Meu de la voi ºi sã-l punã peste el ºi numai aºa
sã creadã cã Mã are. ªi iatã ce cuvânt rostesc cãtre tot omul:
cine vrea sã aibã în el pe Dumnezeu, acela sã-L facã pe Dum-
nezeu în el, sã-L zideascã pe Domnul înãuntrul lui, ca sã se
vadã din afarã cã are pe Domnul în el, cã are împãrãþia lui
Dumnezeu într-însul. Amin. O, nu se poate altfel pentru cel ce
vrea sã înveþe pe alþii, cãci învãþãtorul cel de la Mine trebuie
sã aibã în firea lui intrate toate cuvintele Mele. El dacã nu-ºi
chiverniseºte bine casa sa nu poate fi învãþãtor. El dacã este

judecat, pentru asta este judecat, pentru cã nu ascultã casa sa.
El atunci se ruºineazã de a mai învãþa, cãci învãþãtorul, dacã
greºeºte el ºi casa lui, calcã apoi toþi sã greºeascã, ºi este ju-
decat de înseºi faptele sale pe care le sãvârºesc ºi alþii. 

O, cât de neînþeleasã a rãmas taina aceasta cã nu poate
omul sã arate altora calea Mea dacã el rãmâne în cele din care
vine! Pe Avraam a trebuit sã-l scot din casa lui, din neamul
lui, din þara lui, cã acolo n-aº fi putut sã-Mi împlinesc cu el
lucrarea pentru naºterea lui Israel din Avraam, de atunci ºi
pânã la voi, fiilor. N-aº fi putut, fiindcã acolo nu l-ar fi crezut
nimeni, nu l-ar fi ascultat nimeni, n-ar fi fost pildã cu casa lui,
cãci scris este în Scripturi: «Nici un profet nu este dispreþuit
decât în patria lui, în casa lui». Cei învãþaþi de Mine ºtiu ºi
cred aceasta, ºi Îmi urmeazã, aºa cum Avraam Mi-a urmat, ºi
am fãcut din el legãmânt nou, legãmânt care nu mai are nimic
vechi în el. Pentru omul cel nou, care se naºte din Dumnezeu,
trebuie pãmânt nou, trebuie neam nou, ieºit din om nou. Dar
cine s-a oprit sau cine se opreºte din alergarea sa ºi sã creadã
venirea Mea la voi ºi sã creadã apoi cã omul care se naºte din
Dumnezeu trebuie sã vinã dupã Mine ºi sã creadã cã aºa
trebuie sã facã? Eu lui Avraam aºa i-am spus când i-am spus
sã vinã dupã Mine: «Ieºi din þara ta ºi din neamul tãu ºi din
casa tatãlui tãu, ºi du-te în þara pe care þi-o voi arãta; ºi voi
face din tine un popor mare ºi te voi binecuvânta ºi voi mãri
numele tãu, ºi vei fi binecuvântare, ºi se vor binecuvânta în-
tru tine toate neamurile pãmântului». 

O, cât de neînþeleasã a rãmas taina aceasta cum cã
omul nu poate sã vinã dupã Mine ºi sã arate ºi altora calea
Mea dacã el rãmâne în cele din care vine. Dacã el nu greºeºte,
ºi dacã greºeºte casa lui, calcã apoi toþi sã greºeascã, ºi el nu
mai poate învãþa sau binecuvânta pe alþii. Omul care Mã
serveºte pe Mine pe pãmânt, trebuie sã fie cunoscut între oa-
meni om nãscut din Dumnezeu, om venit de la Dumnezeu, ca
sã-l primeascã oamenii, ºi altfel oamenii nu-l primesc. Pe
Avraam l-au primit cei strãini ca pe voievodul Domnului, cãci
i-am spus: «Te voi binecuvânta ºi voi mãri numele tãu, ºi vei
binecuvânta, ºi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile
pãmântului». O, mare lucrare este în mâna Mea omul care
vine dupã Mine ca sã-i arãt þara pe care i-o voi da dupã ce
vine ºi sã-l binecuvintez întru Avraam cel credincios, pãrin-
tele celor credincioºi. 

O, fiilor de la iesle, rãu e de cel care a dat sã vinã dupã
Mine ºi nu a învãþat tâlcul cuvintelor Mele, tâlcul lor cel dul-
ce ºi adânc de dulce. O, rãu e de cel ce nu ºtie sã vinã dupã
Mine când dã sã vinã. El ar vrea sã vinã cu toate ale lui, dar
nu vine, ºi rãmâne lângã ele ºi îºi pierde mintea în ele, îºi
strânge mintea în ele, ºi omul nu se mai suie cu mintea sus, la
Dumnezeu, cã e tras în jos ºi în stânga ºi în dreapta pe cãrã-
rile vieþii lui, cãrãri fãrã Dumnezeu, cãrãri nelegiuite, cãci
«cel nelegiuit aþâþã pieire, aþâþã nelegiuire», dupã cum este
scris în psalmi, în prooroci ºi în Scripturi. 

Iatã, nu ºtie omul sã vinã dupã Dumnezeu dacã dã sã
vinã. Nici legea nu l-a ajutat pe cel ce a ºtiut-o, nici ea nu l-a
ajutat sã vinã dupã Mine, cãci spãlarea mâinilor se face dupã
spãlarea sufletului, ºi cine nu-ºi spalã sufletul, nu-ºi spalã nici
mâinile când se spalã pe mâini, dupã lege. 

Eu am zis omului sã nu ridice sarcinile lui în zi de
odihnã. O, taina zilei Mele de odihnã este ca sã lucreze omul
pentru Dumnezeu, nu sã-ºi odihneascã trupul, nu, ci sã facã
faptele credinþei cu sufletul, cu trupul ºi cu duhul sãu, întãrind
credinþa în cei ce dau sã vinã dupã Mine. Taina zilei Mele de
odihnã este sã-ºi lase omul sarcinile lui ºi sã ridice sarcinile
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Mele, luminând cu Mine înaintea oamenilor. Iatã, nu ºtie
omul sã vinã la Mine când dã sã vinã. 

Se împãrtãºesc oamenii cu Trupul ºi Sângele Meu ºi se
duc apoi la pãcat, la pofta trupului, la desfrânare, dar scris
este în Scripturi: «Mai uºor va fi Sodomei ºi Gomorei în ziua
aceea decât acestora care necinstesc pe Dumnezeu fãcând
din trupul Meu mãdular de desfrânare», dupã ce omul Mã ia
din mâna preotului care tot desfrânare face ºi el. Este scris în
Scripturi: «Vai celui ce pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu!», ºi
iarãºi este scris: «Desfrânaþii nu vor moºteni împãrãþia lui
Dumnezeu». Aceºtia nu au pe Dumnezeu în ei ºi nu vor sã ºtie
cã trupul nu este pentru desfrânare, ºi este ca sã fie templu
pentru Dumnezeu, iar «cine va strica templul lui Dumnezeu,
îl va strica Dumnezeu pe el», precum este scris în Scripturi.
Iatã, din Scripturi grãiesc, ºi fiecare este judecat dupã carte.
Dar zic: sã iasã omul din cele din care vine ºi sã vinã dupã
Mine, cãci «întâi este cel trupesc, ºi apoi cel duhovnicesc»,
aºa cum învaþã Scriptura pe cel ce voieºte sã se scoale ºi sã
vinã dupã Mine; aºa cum veneau pe vremea trupului Meu cei
trupeºti ca sã se înduhovniceascã, ei ºi copiii lor, ca sã fie
sfinþi apoi, ºi duhovniceºti. 

O, copilaºi învãþaþi din cer, veniþi cu Mine în vorbire ºi
spuneþi voi în cartea Mea cu voi, ce trebuie sã ºtie omul care
dã sã vinã dupã Mine? Fiilor, ce înseamnã omul care este mã-
dular al lui Hristos? Spuneþi, fiilor. Amin. 

– CC el ce primeºte pe Dumnezeu Stãpân peste
el, acela se curãþeºte de tot pãcatul, ºi, sfin-

þindu-ºi sufletul ºi trupul ºi duhul cu legea sfinþeniei cereºti,
primeºte darul sfinþeniei, Trupul ºi Sângele Domnului, pentru
curãþire ºi iertare. El devine în felul acesta mãdular al lui
Hristos, iar Scriptura îi spune: «Lua-voi deci mãdularele lui
Hristos ca sã fac din ele mãdulare de desfrânare? Fereascã
Domnul!». Cel ce este mãdular al lui Hristos nu mai este al
sãu, ci al lui Hristos, dar vai celui ce apoi stricã templul lui
Dumnezeu, cã Dumnezeu îl va strica pe el. Deci sã se cercete-
ze omul pe sine ºi aºa sã se facã mãdular al lui Hristos. Amin. 

– OO,fiilor, mare iubire este în cel ce se face mã-
dular al lui Hristos, ºi acela nu mai uitã ce

este el, ºi acela nu mai uitã ce cere la Mine când cere, cãci Eu
am învãþat pe om sã se roage, ºi omul nu ºtie ce trebuie sã fie
rugãciunea lui. Omul s-a obiºnuit sã spunã rugãciune lui
Dumnezeu, ºi nu mai ºtie ce trebuie sã fie rugãciunea lui.
Creºtinul s-a înþigãnit de tot. El cere ca þiganul care spune ru-
gãciunea „Tatãl nostru“ gândindu-se la furat ºi la cãpãtat, aºa
cum ºtiþi voi de cel ce a fost pus sã zicã rugãciunea „Tatãl
nostru“ cu gândul la Dumnezeu, ºi n-a putut. O, n-a putut, cã
i se promisese un cal numai ca sã se gândeascã la Dumnezeu
în rugãciune. El însã când a ajuns la jumãtatea cuvintelor
rugãciunii, a vãzut ºaua pe cal ºi a zis: „Îmi dai ºi ºaua?“.
Atunci a auzit: „Nu-þi mai dau nici calul, pentru cã nu eºti cu
gândul la Dumnezeu aºa cum te-am învãþat sã te rogi“. 

O, fiilor, s-a înþigãnit tot omul care-ºi zice creºtin, ºi
aºa se roagã la Tatãl. ªi iatã ce vã spun: rugãciunea „Tatãl
nostru“ aratã iubirea cãtre Tatãl a celui ce se roagã. Omul tre-
buie pe Dumnezeu sã-L bucure prin rugãciune, nu pe el în-
suºi. Spun acest cuvânt fiindcã vãd peste tot pãmântul oameni
plini de bucurie, zic ei, când se roagã la Dumnezeu. Aceia nu
ºtiu ce este rugãciunea cea cãtre Dumnezeu ºi nu ºtiu care
este drumul rugãciunii. Spuneþi voi la aceºtia, care este dru-
mul rugãciunii spre cer. Spuneþi voi, fiilor. Amin. 

– RR ugãciunea are un drum anume, ºi acela es-
te drumul umilinþei, duhul rugãciunii îndu-

rerate, cãci rugãciunea spre Dumnezeu nu este bucurie pentru
om, ºi este umilinþã pentru om, ºi este pocãinþã pentru om, ºi
bucurie pentru Dumnezeu dacã omul rãmâne în stare de po-
cãinþã când se roagã ºi dupã ce se roagã. Amin. 

– OO,copilaºi, grãiesc prin cartea Mea, grãiesc
cu voi ca sã ºtie omul cum sã grãiascã spre

Dumnezeu. Cum se rugau la Mine Daniel sau Ieremia sau
tinerii din cuptorul de foc? Cum Mã rugam Eu la Tatãl? Eu
petreceam noaptea pe muntele Mãslinilor mai înainte de rãs-
tignire, rugându-Mã înlãcrimat pentru om, cãci omul este fãrã
de umilinþã când se roagã Tatãlui Meu; cãci am venit dupã
omul cãzut fãcându-Mã om cãzut, ºi aceasta trebuie sã fie
umilinþã pentru om, nu bucurie. 

Fiilor, fiilor, ce unire aºteaptã oamenii, mãi copilaºi
luaþi de Mine dintre oameni? Peste tot vãd vorbã de unire în-
tre oamenii de toate felurile, dar iatã ce grãiesc: unirea este
amestecare. Amestecarea oamenilor a condus mereu la potop
ºi la foc omenirea, ºi pe vremea lui Noe, ºi pe vremea lui Lot,
ºi în toatã vremea lui Israel. I-am spus lui Israel când l-am
scos din Egipt, sã nu se uneascã cu neamurile de pe cale, ci
sã le omoare. El n-a ascultat, ºi s-a amestecat, ºi a pierit pânã
la doi tot Israelul cu care a plecat Moise din Egipt. Eu altfel
am lãsat prin Scripturi, ºi am scris despãrþire ºi deosebire din-
tre oameni pentru toþi cei ce vor sã umble dupã poruncile
Mele înaintea Mea ca sã-i primesc, ºi le-am zis: «De ce este
necurat sã nu vã atingeþi»; ºi am zis bisericii: «Scoateþi afarã
pe cel rãu»; ºi am zis: «Nedrepþii, desfrânaþii, slujitorii ido-
lilor, preacurvarii, sodomiþii, malahiþii, furii, grãitorii de rãu,
rãpitorii nu vor moºteni împãrãþia lui Dumnezeu, biserica lui
Dumnezeu, ºi vor moºteni-o cei ce se spalã de toate acestea,
îndreptându-se în numele Meu ºi în Duhul lui Dumnezeu».
Amin. Dar ce unire aºteaptã oamenii? oamenii care au gândul
cã Mã cautã pe Mine, ºi care vor unire ºi amestecare? Ce vor
ei sã însemne o turmã ºi un pãstor? Ce vor ei sã spunã cã în-
seamnã venirea Mea? Ce vor oamenii sã facã? O, toate nea-
murile au uitat cã este scris sã vinã judecata Domnului, ziua
care arde ca un cuptor, ºi toþi cei trufaºi vor fi ca paiele, ºi nu
va rãmâne dintr-înºii nici rãdãcinã, nici ramuri. Dar ce vor
oamenii sã facã? Vor sã-ºi punã pãstor ºi sã se facã toþi o
turmã? Vor sã-ºi facã hristos pe placul lor cel nelegiuit? Vor
sã înºele toate neamurile pãmântului? Eu însã grãiesc aºa:
toatã lucrarea cea mincinoasã ºi tot pomelnicul celor ce vor
amestecare se va dezveli prin minciunã, cãci venirea Mea va
fi zi de mânie. Amin. Venirea Mea nu va fi ca venirea hristo-
sului mincinos, care-ºi lucreazã semne ºi minuni din minciu-
nã. O, minciuna lui e micã, nu e mare, cãci venirea Mea va fi
cu slavã adevãratã, va fi odatã cu învierea trupurilor drepþilor
Mei, ºi voi veni nu singur, ci cu tot cerul de sfinþi ºi de îngeri,
ca sã-l cuprind sub slava venirii Mele. Amin. 

Omul mincinos Îmi foloseºte numele, dar el este min-
cinos cu toate semnele lui prin care el se semeþeºte ºi se cre-
de dumnezeu. El nu poate sã facã nimic prin cuvânt. El face
prin lucrarea deºertãciunii omeneºti ºi prin puteri vrãjmaºe
Mie, face lucrare de rãtãcire peste cei ce nu vegheazã întru
lucrare de bisericã sfântã înaintea Mea. Dar Eu vin ºi stau
cuvântând peste pãmânt Duh Sfânt ºi îi mângâi pe cei ce stã-
ruiesc în viaþã sfântã, cã jertfa plãcutã Mie este duhul umilit,
nu fapta mâinilor, care semeþeºte pe om; nu fapta inimii, ci
duhul ei cel umilit cu care lucreazã omul pentru fapta inimii.

Curând, curând toatã lumea se va înspãimânta când se
va arãta câtã scãpare avea sã aibã dacã ar fi putut sã creadã la
auzul propovãduirii cereºti cu care Eu, Domnul, am strigat în
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lung ºi în lat peste pãmânt din mijlocul grãdinii Mele din
România, grãdina cuvântului Meu în mijlocul pãmântului.
Toþi cei ce s-au pus rând pe rând mari peste România ºi peste
toate cetãþile ei din loc în loc vor fi ca pleava în bãtaia vân-
tului, cãci s-au pus în fruntea oamenilor ºi n-au dat sã audã ºi
sã ºtie ºi sã spunã supuºilor lor vestea împãrãþiei cuvântului
Meu cu care stau de peste patruzeci de ani în mijlocul Româ-
niei, þara ocrotirii, iubirea Maicii Mele. Tot omul de pe mar-
gini n-a cunoscut, n-a ºtiut, dar când vor vedea semnul Meu
ºi slava Mea cea din mijlocul grãdiniþei Mele de la voi, vor da
sã-ºi punã viaþa la picioarele Mele, vor da sã fugã de mânia
Mea, ca viperele care îºi vãd ameninþarea, ºi toþi vor ºti atunci
cã poarta dintre lume ºi locul acesta al împãrãþiei Mele cu voi,
a fost pocãinþa ºi umilinþa, pe care n-au voit sã le aibã cei ce
cãutau spre locul acesta; pocãinþa, pe care nimeni n-a iubit-o.
Mulþi din cei ce s-au apropiat, de departe ºi de aproape, au
avut prilej prielnic, dar n-au cãutat scãparea prin pocãinþã ºi
prin credinþã. Iar voi, copii ai grãdinii venirii Mele, veþi fi vi-
tejii Domnului prin curãþia minþii ºi a inimii ºi a trupului, pe
care Eu am pus-o în voi ca sã puteþi fi ai Mei, stâlpii Mei pe
care Mi-am sprijinit în vreme de pribegie cortul împãrãþiei
cuvântului Meu între cer ºi pãmânt. Nimeni n-a voit cu ade-
vãrat sã se opreascã din alergarea lui ºi sã creadã venirea Mea
la voi, ºi s-a ridicat înaintea Mea necredinþã mare, ruºine
mare. 

Slujitorii bisericii din lume sunt toþi necredincioºi ºi
îndoielnici ºi încrezãtori în cunoaºterea lor ºi în propriul lor
duh, ºi s-a întâmplat cu ei ca ºi cu apostolii Mei, care s-au în-
doit de învierea Mea când femeile mironosiþe, care Mã iu-
beau ºi Mã urmau pânã peste mormânt, s-au dus la ei ºi le-au
spus cã Eu sunt viu ºi cã voi veni la ei. Ele însã, cu toatã în-
doiala apostolilor Mei, îºi cãutau bãrbãþia credinþei ºubrezitã
de îndoiala ucenicilor Mei cei fricoºi, îºi cãutau putere sã
creadã în învierea Mea ducându-se iar ºi iar dupã Mine la
mormânt, cãci au vãzut mormântul Meu desfãcut de îngerul
Meu cel venit de la Tatãl. Ele nu s-au lãsat biruite, ºi Mã tot
cãutau, ºi tot întrebau de Mine, pânã ce Eu M-am mâhnit ºi
M-am arãtat spunându-i Magdalenei: «Nu Mã atinge!», cãci
o cuprinsese ºi pe ea îndoiala când a vãzut cã ucenicii Mei
n-au luat în seamã mãrturisirea ei despre Mine înviat. 

O, copilaºi ai grãdinii Mele cu voi, Eu, Domnul, v-am
întãrit mereu credinþa cu împlinirile cuvintelor Mele de peste
voi, ºi i-am umilit ºi i-am bãtut pe cei ce s-au ridicat împotri-
va voastrã cu necredinþã, iar vouã v-am întãrit credinþa ºi v-am
hrãnit mereu cu cuvânt de mângâiere, ca sã nu vã rãciþi.

O, fiilor, fiilor, locul Meu de la voi este loc înfricoºãtor
pentru îngeri, dar oamenii sunt îngâmfaþi, ºi îºi laudã statura
înaintea porþilor de aici. Eu însã le amintesc la aceºtia Scrip-
tura care spune: «Nu cel ce se laudã pe sine este drept, ci ace-
la pe care Domnul îl laudã». O mulþime de oameni care vin
pânã aici, vin ºi ispitesc tainele lucrului Meu cu voi, taine pe
care nici voi nu le ispitiþi, ci, din contra, staþi înspãimântaþi ºi
staþi sub mâna Mea cu supunere. Mulþi vin ºi vã povestesc din
duhul lor, din cele ce culeg de la alþi oameni, ºi aceºtia fac
pãcat când vin aºa. Mulþi vin ºi vã dau sfaturi. Mulþi vin ºi
judecã cuvântul Meu cel ce este cu voi, ºi se ascund de el în-
dreptãþindu-se împotriva lui, ºi aceºtia fac pãcat când vin aºa.
Mulþi vin sã-ºi arate darurile ºi virtuþile pe care ei zic cã le au
de la Mine, dar la aceºtia le zic ca în Scripturi: «Nu cel ce se
laudã pe sine este gãsit drept, ci acela pe care Domnul îl
laudã». Iatã, aceºtia n-au nici o creºtere, ºi se laudã dacã n-au
creºtere. Creºtere înseamnã umilinþã ºi pocãinþã, ºi cu altceva

nu creºte omul, chiar dacã zice el cã a nimerit vreun dar
pentru cer. Mulþi vin cu duh de îngâmfare, ºi tot aºa ºi plea-
cã, ºi aceºtia fac pãcat când vin aºa. Mã uit din cer, ºi de dea-
supra voastrã Mã uit la porþi când voi staþi înaintea oamenilor.
Vin oamenii, ºi pleacã tot goi, cã nu ºtiu cum sã vinã, ºi vin
sã vã dea vouã din duhul lor, în loc sã tacã ºi sã ia din Duhul
Meu din voi. Iatã, aºa vine omul care aude de lucrarea Mea
cu voi. Vine îngâmfat, ºi tot aºa ºi pleacã, ºi se hrãneºte din
propriul sãu duh, ºi nu din Duhul Meu, Care este cu voi. În-
gerii însã se înfricoºeazã, ºi aºa se bucurã de locul Meu de la
voi, ºi de voi. 

Pe vremea când mama Mea Fecioara s-a nãscut ºi a
trãit pe pãmânt pentru venirea Mea prin ea, tot aºa era omul
ºi atunci. Îngerii o slujeau pe ea, ºi ea, pe îngeri, cãci ea avea
viaþã îngereascã. Ea era împlinirea proorociilor cele pentru
venirea Mea de la Tatãl prin Fecioarã. Ea era vestitã de Mine
în ziua când omul s-a semeþit în rai ºi a cãzut prin neascultare.
Ea era vestitã de Isaia proorocul, care a zis prin Duhul Meu:
«Va lua Fecioara în pântece ºi va naºte Fiu, ºi Se va chema
Emanuel». Ea a venit între oameni din mamã stearpã, naºtere
prin proorocie, ca sã Mã nascã pe Mine sãmânþã de Om nou,
dar omul cel de pe vremea naºterii mamei Mele nu ºtia ce este
mama Mea, fiindcã era pecetluitã lucrarea Mea în ea, ca s-o
pot împlini, fiilor, aºa cum am lucrat ºi cu voi, pecetluit între
voi, ca sã pot ieºi din mijlocul vostru ºi sã Mã vestesc Dum-
nezeu tainic pentru împlinirea pregãtirii cãrãrii venirii Mele a
doua oarã de lângã Tatãl. Mi-am împlinit prin ea lucrarea ve-
nirii Mele, iar dupã ridicarea Mea din nou la Tatãl, am venit
apoi ºi am luat-o lângã Mine. Viaþa ei pe pãmânt a fost numai
un suspin. Rugãciunea ei a fost numai rugãciune de foc prin
fiecare rugãciune. Când a venit la cer, a vãzut planul Tatãlui,
a vãzut þara Mea de azi, þara cuvântului Meu de la sfârºit, ºi
Mi-a zis: «Fiule, sã mã dai pãzitoare ºi ajutãtoare pentru cei
din þara Ta de venire, iar mai înainte de venirea Ta, sã mã laºi
sã stau deasupra ei cu toþi îngerii mei, ca s-o apãr, Fiule, ca
sã nu cadã ca Israel, care a cãzut, prin necredinþã, în însãºi
plata faptelor sale. Amin». ªi am ascultat ca un fiu pe mama
sa, ºi ea este deasupra, acoperind din pãrþi ºi de sus þara în-
toarcerii Mele, þara cuvântului Meu din zilele din urmã. Eu
Însumi vin în ea ºi o pregãtesc prin cuvânt pentru venirea
Mea la ea. 

O, copilaºi ai venirii Mele! Suspinã mama Mea
Fecioara, ºi aºa se roagã Tatãlui ºi Mie, dar omul se roagã
bucurându-se ºi simþindu-se vrednic de darurile Mele. Fiilor,
ia auziþi voi cum se roagã mama Mea suspinând în rugãciune: 

– CC oboarã-mã, Fiule, în þara venirii Tale ºi
ocroteºte-o pentru mine; ºi sã Te aºtept în

ea ca sã vii ºi s-o ridici deasupra rãului care vine cu mânie
peste pãmânt odatã cu venirea Ta. Nu da drumul durerii peste
pãmânt pentru curãþire, Fiule, pânã mai întâi nu întãreºti acest
pãmânt în care Îþi ai venirea ºi povaþa cea pentru venirea Ta.
Dã-mi îngeri înzestraþi cu arme ocrotitoare. Dã-mi voie sã
suflu cu Duhul Tãu peste România, cã ea este cea dintâi ºi cea
de pe urmã. Amin. 

– TT e dau pe tine, mamã, cu tot ce-Mi ceri sã-þi
dau. Mergi în tainã ºi dã daruri de umilinþã

ºi de pocãinþã ºi de credinþã ºi de sfinþenie la cei ce sunt scriºi
în cartea Mea, ca sã creadã ºi sã se aºeze veghind înaintea
Mea, ºi mulþime de fecioare te vor asculta ºi vor ieºi îngereºte
înaintea ta ºi te vor sluji cu rugãciunile lor suspinânde pentru
venirea Mea cu ocrotire pentru România, þara Mea de azi.
Amin. 
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– MM ã duc, Fiule scump, sã strig din mijlocul
grãdinii Tale sã se scoale întru întâmpina-

rea Ta þara Ta de azi. 
Scoalã-te, tu, popor binecuvântat de cuvântul Fiului

meu! Scoalã-te ºi te spalã cu suspinele tale ºi cu sãpunul cel
plin de miresme cereºti, care spalã omul la inimã ºi la minte
ºi la fire. Spalã-te cu cuvântul Fiului meu, Care S-a fãcut
Mire în tine, Mire cu mireasã luatã din tine, þarã a nunþii Fiu-
lui lui Dumnezeu. Scoalã-te de nuntã, cã e nuntã cereascã în
mijlocul tãu, ºi cântã îngerii ºi sfinþii în tine. Scoalã-te sã auzi
cum îngerii vestesc venirea Fiului lui Dumnezeu la tine, aºa
cum au vestit acum douã mii de ani venirea Lui la Israel cel
care a fost necredincios. Sculaþi-vã, feciori ºi fecioare, ºi daþi
trupurile voastre mireasmã plãcutã înaintea venirii Fiului
meu. Gãtiþi-vã cu cereascã sfinþire ºi împodobiþi-vã pentru
Domnul, cã vine plata celor credincioºi ºi sfinþi. Bucuraþi-vã
suspinând, ºi suspinaþi bucurându-vã ºi cutremurându-vã ini-
mile întru întâmpinarea Fiului meu.

Vine Domnul, Românie, ºi la tine vine, ºi din tine Se
va arãta cu slava venirii Sale. Vine sã te facã pãmânt nou ºi
cer nou, dar ia-þi hãinuþã de nuntã, popor binecuvântat, ºi vino
la nuntã ºi ia daruri ºi pune-le peste tine ca sã fii gata de nun-
tã. Vino spre grãdina Fiului meu ºi ia din ea podoabe de nun-
tã, ca sã te ocroteascã Domnul la venirea Sa. Amin. 

O, Doamne Fiule, strig spre ocrotire, strig omul sã vinã
sub mâna Ta ocrotitoare. Strig din mijlocul ieslei cuvântului
Tãu, din cartea Ta cu care Tu Te scrii în mijlocul României
pentru venirea Ta peste pãmânt. Strig, Doamne, strig, Fiule,
strig. Strig ºi eu, cã Tu strigi mereu, cã e vremea sã vii ºi sã
ocroteºti pe cei la care vii. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu voi împlini rugãciunea ta cea cu suspin,
mamã, ºi voi ocroti pe cei pecetluiþi cu pece-

tea venirii Mele, ºi ei vor fi sadul Meu ºi îºi vor întinde cren-
guþele peste pãmânt ºi vor odrãsli. Precum pata de untdelemn
nu se mai ºterge, tot aºa pecetea Mea, prin cuvântul acesta de
izbãvire, va sta neºtearsã de pe cei ce au fost ºi de pe cei ce
sunt lângã Mine, ºi va sta aceastã pecete spre judecata sau
spre preamãrirea lor, ºi va intra la rãspuns tot cel care a fost
adãpostit sub aceastã lucrare de cuvânt ºi s-a dus apoi în voile
duhului lui, ca sã se depãrteze de cuvântul adevãrului, care
vine sã judece lumea. Amin. 

Iar voi, fiilor, staþi înaintea Mea cerând peste oameni
luminarea sufletelor lor, ca sã vinã oamenii spre vindecare de
suflet, aºa cum se duc la doctor pentru vindecarea trupului. Sã
vinã sã cumpere cu pocãinþã, nu cu bani. Sã vinã omul aºa
cum se duce la alimentarã cu trãistuþa sã-ºi cumpere mâncare
pentru trup. Sã vinã omul aºa cum se ducea Israel la locul un-
de se cobora mana din cer pentru hrana lui. Aºezaþi cuvântul
Meu înaintea oamenilor, ca sã înveþe oamenii de la Mine ºi sã
se sfinþeascã ºi sã se aºeze jertfã plãcutã întru venirea Mea.
Iar voi, iubiþi-vã unii pe alþii aºa cum v-am iubit Eu, cãci sun-
teþi ucenicii Mei. Amin. Luaþi ºi scrieþi pe inimile voastre ºi
pe inimile celor îngrijiþi de Mine prin voi, ºi scrieþi aºa: cei ce
se înþeleg cu dulce între ei, aceia se ºi primesc unii pe alþii
pentru Mine, fiindcã se iubesc unii pe alþii aºa cum i-am iubit
Eu. Iar cei ce nu se iubesc unii pe alþii precum i-am iubit Eu,
aceia nu se primesc unii pe alþii pentru Mine, fiindcã nu se
înþeleg. Aceia sã ia învãþãturã de la Mine ºi de la voi, ºi altfel
sã nu înveþe pe alþii. Iar pe cel ce învaþã din partea Mea, sã-l
sprijine toþi prin ascultarea lor de Dumnezeu, ca sã-l tragã ini-
ma la lucrul învãþãturii, cãci acela nu se judecã pe sine, ºi se
lasã judecat de Dumnezeu. Amin. Cuvântul Meu sã fie ca o

sabie care desparte binele de rãu în duhul, în sufletul ºi în
trupul celui ce vine dupã Mine. Am fãcut sãrbãtoare de cu-
vânt ºi am tãiat cu el ca ºi cu sabia, cãci omul dã sã se acopere
cu cele dulci din Scripturi, ºi nu se scoalã sã se facã mãdular
al lui Hristos, trup neîntinat pentru bisericã sfântã. O, cele
dulci din Scripturi sunt cele care-l fac pe om sã se despartã de
pãcat ºi de propriul sãu duh, dar omul îºi cautã în Scripturi
îngãduinþele cele scrise în ele pentru cei ce îºi îngãduie sã
nu fie mãdulare ale lui Hristos, mãdulare care nu se mai
veºtejesc. 

Iatã cuvânt ca o sabie pentru cei ce nu ºtiu sã vinã dupã
Mine atunci când dau sã vinã: nu este voie sã mai pãcãtuiascã
cel ce se umileºte ºi se pocãieºte ºi se curãþeºte pentru ca sã
se uneascã apoi cu trupul lui Hristos. Nu este voie sã faceþi
din trupul Meu mãdular de desfrânare în voi, o, oamenilor
care daþi sã veniþi dupã Mine ºi nu ºtiþi cum sã veniþi. O, nu
ºtiþi, fiindcã nu aveþi învãþãtori care sã le fie milã de voi. ªi
iatã-Mã pe Mine, Învãþãtor venit din cer ca sã vã izbãvesc de
trupul pãcatului ºi sã vã îmbrac în trupul Meu ºi sã ies spre
voi cu hãinuþã de îmbrãcare ºi sã fiþi cu adevãrat mãdulare ale
lui Hristos. Amin, amin, amin. 

Acum, fiilor, rãmâneþi învãþãtori din partea Mea peste
cei ce stau sub învãþãturã, peste cei ce se izbãvesc de trupul
pãcatului. Acum, fiilor, rãmâneþi luminã din Luminã, ºi sã vã
asculte ca ºi pe Mine toþi cei care vin dupã Mine ca sã-Mi
facã voia în trupul, în sufletul ºi în duhul lor, slujind pe Dom-
nul, cãci cel ce vine dupã Domnul nu mai este pentru sine, ºi
este pentru Domnul, slujind pe Domnul întru a Sa venire.
Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 1999

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Oamenii citesc, dar nu împlinesc. Slujitorii bisericii se tem de creº-
tinii împliniþi în Domnul. Poporul Domnului este Scriptura venirii 

Lui. Cel nerãstignit nu are cruce. 

VVVV oi, fiilor care Mã aduceþi pe pãmânt cuvânt pen-
tru ca sã-Mi pregãtesc cu cuvântul venirea Mea,

ascultaþi ºi scrieþi în cartea Mea de azi cuvântul Meu. Amin. 
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh vã

îmbrãþiºez cu mâinile înþepate de cuiele rãstignirii, cãci i-am
însemnat în palmele Mele pe cei pentru care am murit pe
cruce, aºa cum am rostit mai dinainte prin profetul Isaia, zi-
când Sionului: «Iatã, te-am însemnat în palmele Mele, ºi nu
te voi uita, ºi vei fi de-a pururi înaintea Mea, ºi fiii tãi vor fi
veºmântul tãu de podoabã, ºi ca o mireasã te vei încinge cu
ei». Amin, amin, amin. 

Vin, fiilor, vin mereu cuvânt la voi, iar voi daþi-Mã la
toþi cei ce cautã sã Mã afle ºi sã vadã calea Mea cu voi,
coborârea Mea din cer pe pãmânt cuvânt peste voi. În numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, închinaþi-vã Domnului
în toatã vremea ºi rugaþi-vã înmulþind duhul ºi timpul rugã-
ciunii, cãci venirea Mea este aproape ºi fi-va sã vin vãzut ºi
fi-va sã vã gãsesc veghind întru venirea Mea. Amin. 

O, fiilor, durerea Mea, cu voi o împart, ºi iatã ce vã
spun: nu se aºeazã omul care ia de la voi cuvântul Meu, nu se
aºeazã sã-l facã faptã ºi iubire înfãptuitã peste el. O mulþime
de oameni iau ºi citesc acest cuvânt ºi se bucurã de el ºi se
mângâie cu el ºi se hrãnesc cu nãdejde din el, dar faptã vie nu
fac din el ºi nu se aºeazã înaintea Mea cu veghe omul care ia
de la voi cuvântul Meu, chiar dacã-l ia cu dor. Eu însã rãmân
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neputincios în ei, cãci ei îºi vãd tot de ale lor ºi nu-Mi dau
Mie viaþã în ei, ºi aºa îi voi gãsi când voi veni sã cercetez
Sionul. 

Am zis vouã sã aºezaþi cuvântul Meu înaintea oa-
menilor ca sã-i ajut sã vinã spre pocãinþã ºi spre umilinþã ºi
spre viaþã sfântã pentru venirea Mea. Omul însã are viaþa lui,
iar Eu, pe a Mea. De ce, oare, nu ia omul ce am dat Eu pentru
el? De ce nu ia? Mi-am dat viaþa pentru om ca sã ia omul
viaþã din viaþa Mea, ca sã-ºi dea ºi omul viaþa lui pentru
Mine. L-am însemnat în palmele Mele ca sã Mã recunoascã
de Dumnezeu peste el, cã am venit de la Tatãl din cer când am
venit sã Mã fac Om din Fecioarã. Am luat pe umeri crucea
pãcatelor omului ca sã-l scap pe om de plata pãcatelor lui
dacã se întoarce cu ochii spre crucea rãstignirii Mele. Omul
însã nu s-a înduioºat. Omul nu trãieºte durerea Mea de pe
cruce atunci când îºi face pe trupul lui semnul durerilor Me-
le pentru el, semnul crucii, aºa cum îl am însemnat pe trupul
Meu. O mulþime de noroade s-au lepãdat de cruce ºi nu-ºi mai
fac pe trup semnul rãstignirii Mele, semnul prin care Eu am
biruit moartea, aºa cum un ostaº biruieºte în rãzboi cu arma
cea împotriva vrãjmaºilor. 

O, fiilor, fiilor, cu cât s-a apropiat vremea venirii Mele
în trup pe pãmânt, cu atât s-au lepãdat noroadele de semnul
crucii Mele, ºi de atunci diavolul s-a culcat de tot, ºi nu se mai
teme de nici un om decât de creºtinul cel adevãrat cu iubirea
ºi cu trãirea ºi cu veghea lui întru venirea Mea. Iatã, diavolul
nu se mai teme de nici un om, dar omul care face voia
diavolului se teme ca de moarte de creºtinul care Mã iubeºte
fãcându-Mi voia cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul sãu. 

Fiilor, toþi capii oamenilor, toþi cei care au supuºi ºi
mulþime de supuºi, se tem de voi mai mult decât de Mine,
cãci voi sunteþi pe pãmânt, ºi sunteþi tãria Mea cea de deasu-
pra capetelor oamenilor, fiindcã cei nãscuþi din Mine sunt
deasupra tuturor, cãci sunt din cer nãscuþi ºi fac cele de sus
peste pãmânt, ºi fac cale venirii Mele cu platã peste tot omul.
Vã prind în braþe întinzând spre voi mâinile înþepate de sem-
nele rãstignirii. Vã am în mânã ca pe o armã împotriva vrãj-
maºului Meu, diavolul. Mã deºert în voi cu multul, ca sã fiþi
plini ca arma cea încãrcatã pentru luptã în mâna ostaºului lup-
tãtor. Am fãcut din voi unealtã de lucru ºi lucrez cu ea peste
pãmânt ºi însãmânþez pãmântul cu sãmânþã de veac nou. Am
fãcut din voi sãmânþã de om nou, ºi omul de pe pãmânt se te-
me de voi cã-i luaþi pãmântul lui, dar al Meu este pãmântul,
nu al omului. Dacã omul vrea sã stãpâneascã veºnic pãmân-
tul, Eu nu mai vreau, cã al Meu este pãmântul, ºi Eu l-am în-
tocmit din ape, nu omul. Omul nu ºtie decât sã se aºeze îm-
potriva Mea ºi sã Mã dea afarã din împãrãþia Mea ºi din via
Mea. Tatãl însã este Stãpânul, ºi vine cu Mine ºi ia via din
mâna rãpitorilor ºi o dã celor ce Mã iubesc ca pe Fiul Tatãlui
ceresc, ca pe Stãpânul viei, ca pe Moºtenitorul Tatãlui. Amin.
Împart cu voi durerea Mea, ºi iatã ce vã spun, fiilor închinaþi
lui Dumnezeu: veni-va Tatãl ºi va pierde pe lucrãtorii aceºtia
ºi Îºi va îngriji El Însuºi via, cã Eu sunt Fiul Lui, ºi omul
Mi-a luat moºtenirea Mea cea de la Tatãl. Voi veni de la Tatãl
ºi voi pierde pe toþi oamenii care au avut vreme sã audã
vestea împãrãþiei Mele cu care vin de la Tatãl pe pãmânt, dar
n-au voit sã creadã. Vin de la Tatãl cu toatã slava cereascã ºi
Mã voi arãta Stãpân peste pãmânt ºi voi strica tot ce a fãcut
pe pãmânt omul care a trãit fãrã Dumnezeu cu zilele lui, cãci
omul ºi-a fãcut numai lui tot ce a fãcut pe pãmânt, iar Mie
Mi-a luat dreptul de a fi. 

O, de la naºtere ºi pânã la moarte nu vrea omul sã
înþeleagã cã Eu sunt Stãpânul pãmântului, ºi nu el, ºi nu ur-

maºii lui. Voi strica tot ce a fãcut omul, cã omul ºi-a fãcut nu-
mai lui. Zice omul cã ridicã biserici pentru Dumnezeu. Ridicã
omul ziduri ºi le dã numele de bisericã ºi se strânge lumea în
ele ºi nu ºtie omul cã bisericã înseamnã fiii lui Dumnezeu
laolaltã întru viaþã sfântã ºi umilitã înaintea Mea. Ridicã omul
ziduri ºi le dã lumii, nu Mie, cãci Eu cu cei fãrã de lege nu
petrec. Ridicã omul ziduri ºi se aºeazã în ele stãpân peste su-
fletele oamenilor, peste vieþile oamenilor, ºi se aºeazã preoþi
de la ei citire, unii pe alþii se aºeazã, dar voia Mea n-o fac
aceºtia. Iar Eu fi-va sã vin de la Tatãl, ºi am ºi venit, ca sã
pierd pe tot omul care a avut vreme sã audã strigãtul Meu
care strigã pe tot omul la împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu
Dumnezeu, dar oamenii n-au voit sã creadã. Iatã, vin ºi iar vin
cu cele scrise sã vin pentru vremea cea de dinaintea arãtãrii
Mele cu slavã cereascã ºi cu învierea morþilor, dupã cum este
scris în Scripturile venirii Mele. 

Fiilor, fiilor, ce fac oamenii cu Scripturile venirii
Mele? Cum citesc ei în ele? Cum vãd ei în ele? O, se ascund
oamenii de ele ca viperele care-ºi vãd ameninþarea, dar mânia
Mea pentru necredincioºi vine ºi iar vine, vine sã adevereascã
Scripturile venirii Mele, cã nu va trece cerul ºi pãmântul pânã
ce ele nu se vor împlini cuvânt cu cuvânt, dupã cum Eu am
cuvântat prin Scripturi. Voi, fiilor din grãdina cuvântului Meu
peste pãmânt, strigaþi-Mã sã vin cu cele scrise pentru vremea
aceasta ºi sã nu vã temeþi sã vin, cã Eu vã fac biruitori peste
vremea aceasta ºi vã þin în braþe cu mâinile Mele înþepate de
cuiele rãstignirii, ºi vã am în mânã ca pe o armã împotriva
vrãjmaºului Meu, diavolul. 

Duhul rãu i-a îndeletnicit pe oameni sã nu-ºi mai facã
pe trup semnul crucii, semnul rãstignirii Mele prin care am
biruit pe ºarpele cel de demult. Nici cei ce s-au botezat creº-
tineºte în numele Meu, nici aceia nu mai fac pe trupul lor
semnul crucii, ºi dacã-l fac, vai de fãcutul acesta cu care-l bu-
curã tot pe diavolul. Omul care mai face cruce pe trupul lui,
face cruce dupã cum îi este ºi viaþa. Nu mai ºtie omul locul
unde trebuie sã-ºi punã degetele mâinii când îºi face cruce.
Nu mai face nici preotul semnul crucii aºa cum se cere la
creºtini, ºi nu mai este cel ce învaþã pe om crucea ºi semnele
ei, ºi semnul ei pe trupul omului. Nu-ºi mai înalþã omul cru-
cea cãtre Dumnezeu, ºi se coboarã cu ea în adânc, ºi Eu Mã
plâng vouã de durerea Mea de la om. Voi însã îmbrãþiºaþi-Mã
prin semnul crucii, prin semnul rãstignirii trupului Meu, cãci
Eu când l-am fãcut pe om l-am fãcut sã fie cruce, cruce sfân-
tã, trup sfânt, trup rãstignit faþã de pãcat, viaþã pusã în slujba
lui Dumnezeu. Voi însã îmbrãþiºaþi-Mã pe Mine când faceþi
pe trupul vostru semnul crucii Mele, semnul Celui ce v-a îm-
brãþiºat prin rãstignire, cãci fericit este omul care s-a folosit
de moartea Mea pe cruce, cã acela a înviat, ºi este viu în vecii
vecilor. 

Fiilor, Mã dor ranele rãstignirii, cã omul a fost rãu cu
Mine ºi cu cei care au urmat Mie. Stãpânitorii oamenilor s-au
temut mereu de cei ce Mã urmau, ºi îi omorau pe aceºtia, ºi
le puneau nume rãu între oameni din pricina numelui Meu.
Toþi cei ce vor sã fie stãpâni peste oameni ºi peste pãmânt se
tem cu temere mare de cei ce-Mi slujesc Mie cu duhul ºi cu
adevãrul. De cei ce-Mi sunt Mie bisericã vie se tem oamenii
pãmântului, dar de bisericã lumeascã nu se teme nimeni, ºi
nici diavolul ºi nici îngerii lui. Voi însã îmbrãþiºaþi-Mã prin
semnul crucii rãstignirii Mele peste trupul vostru, cã v-am fã-
cut de temut pentru fiii oamenilor care nu vor sã vin. Se tem
oamenii de voi mai rãu decât de moarte, dar mai bine v-ar
iubi ºi ar asculta povaþa Mea cea care este peste voi. Mai bine
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v-ar îmbrãþiºa oamenii, dar ei nu pot aºa ceva, cã slava deºar-
tã i-a cuprins în întuneric, ºi se tem pentru pãcatele lor, cãci
voi sunteþi Scriptura venirii Mele, ºi de aceea vin la voi, ºi de
aceea sunt cu voi. Sunt cu voi pentru împlinirea Scripturilor
venirii Mele. Amin, amin, amin. 

Fiþi precauþi, fiilor, ºi daþi înaintea oamenilor cuvântul
Meu, cã se ridicã înºelare mare pe pãmânt pentru Scripturile
venirii Mele. Fiþi precauþi, cã Eu v-am spus cã odatã cu ve-
nirea Mea aduc învierea drepþilor Mei, ºi trup nestricãcios
peste cei ce Mã aºteaptã sã vin. Fiþi pe plãcerea Mea, cã Eu
vin aºa cum este scris în Scripturi sã vin, ºi voi ocroti cu bra-
þul Meu dumnezeiesc pe cei ce petrec întru sãrbãtoarea venirii
Mele cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul lor. Fiþi cereºti pe pã-
mânt, fiilor. Amin, amin, amin. Fiþi ca ºi în cer pe pãmânt, ca
sã sãvârºesc în voi voia Mea. Fiþi cruce dreaptã între oameni,
cãci adevãrata cruce este crucea rãstignirii, ºi altfel de cruce
nu este cruce. Cel nerãstignit nu are cruce, nu are cu ce sã se
arate înaintea Mea la venirea Mea. Voi însã prãznuiþi praz-
nicul crucii Mele în mãdularele voastre ºi înãlþaþi-vã prin
rãstignirea omului care se luptã în voi pentru viaþa Mea în el,
ca sã vã am mereu sãmânþã de viaþã fãrã de moarte, aºa cum
Eu am zis sã fiþi. Am zis cã biserica Mea nu va fi biruitã în
veac, ºi de aceea am fãcut din voi bisericã nebiruitã, Sion
sfânt, precum am zis Sionului: «Iatã, te-am însemnat în pal-
mele Mele, ºi vei fi de-a pururi înaintea Mea». 

Fiilor, fiilor, fiþi cereºti, fiþi ca ºi în cer pe pãmânt, ca
sã sãvârºesc în voi voia Mea, ºi sã fac din voi veºmântul Meu
de podoabã, ºi ca un Mire sã Mã încing cu voi ºi sã fiþi pu-
terea Mea la venirea Mea, semnul Meu înaintea venirii Mele,
biruitori ai ºarpelui cel de demult, precum Eu am fost. Amin,
amin, amin. 

14/27 septembrie 1999

Sãrbãtoarea sfântului apostol ºi evanghelist Ioan 

Cei ce lucreazã fãrãdelegea nu sunt prigoniþi de preoþii bisericii,
dar cei ce se sfinþesc sunt huliþi. Omul ar vrea femeie ºi dupã în-
viere. Preoþii Îi zic demon Domnului, cãci se ascund sub necredinþã 

din pricina faptelor lor rele. 

MM ã vestesc, ca sã intru în grãdinã. Sunt Domnul.
Mã fac cuvânt de viaþã veºnicã peste cei cre-

dincioºi, cãci cei necredincioºi nu Mã primesc sã vin. Drumul
Meu dintre cer ºi pãmânt este credinþa celui ce Mã primeºte
când vin. ªi dacã vin, vin cã este scris sã vin. Amin, amin,
amin. 

Mã las peste voi cu cuvinte sfinte, fiilor care Mã pri-
miþi. Deschideþi ca sã intru cuvânt în cartea învãþãturii sfinte,
cãci cu ea stau faþã în faþã cu cei ce se judecã cu Mine ºi cu
voi. Vin cu învãþãturã ca sã vã întãresc credinþa, vouã ºi celor
ce sunt încercaþi pentru credinþa lor în cuvântul Meu. Nu sunt
creºtini creºtinii care nu sunt încercaþi pentru credinþã. Nu
sunt tari cei care nu trec prin foc. Nu sunt veºnici cei care nu
au de luptat pentru viaþa cea veºnicã ºi care se capãtã prin stã-
ruinþã ºi prin sfinþenie ºi prin credinþã încercatã prin foc, aºa
cum sfinþii toþi au fost luptaþi de cei îndoielnici, de cei ce nu
cred pânã la sfârºit. 

Vin din dreapta Tatãlui ºi sunt deopotrivã în cer ºi pe
pãmânt, cãci M-am dus ca sã vin, precum este scris în Scrip-
turi. ªi dacã nu acesta este drumul pe care vin, care este, ºi
cum este, ºi pe unde este? Sã vinã cel ce ºtie, ºi sã Mã arate
venind ºi cuvântând ºi desluºind tainele venirii Mele, precum
este scris sã vin. Sã vinã cel care Mã ºtie venind pe alt drum,

ºi sã Mã pot uita pe calea aceea ca sã vãd dacã sunt Eu ºi dacã
vin Eu pe ea. Vreau sã-Mi arate cel ce spune cã nu sunt Eu
Cel ce vin la voi cuvânt, precum este scris sã vin, sã-Mi ara-
te ce ºtie el, sã-Mi spunã cum ºtie el Scripturile venirii Mele,
sã-Mi dovedeascã credinþa lui în venirea Mea ºi sã Mã arate
cu el întru a Mea venire. Fiilor, dacã altul este drumul venirii
Mele, dacã cei ce vã încearcã vouã credinþa în venirea Mea la
voi, dacã ei ºtiu venirea Mea pe alt drum, sã-Mi arate acest
drum, sã vi-l arate ºi vouã, dar sã Mã vãd Eu bine pe drumul
pe care-l aratã. 

O, iatã de ce vin la voi cuvânt cu aceastã carte. Vin sã
vã spun cã toþi cei care zic cã Mã au, toþi se smintesc din
pricina cuvântului Meu care Mã aduce la voi, ºi dacã se smin-
tesc, se scoalã ºi dau în Mine, dau în cuvântul Meu care Mã
aduce la voi ca sã-l daþi peste pãmânt ºi sã ºtie tot pãmântul
cã Eu vin ºi Îmi împlinesc Scripturile venirii Mele cu cei cre-
dincioºi, cã nu pot sã Mi le împlinesc decât prin credinþa celor
ce Mã aºteaptã sã vin. Cine citeºte cereºte în Scripturile veni-
rii Mele, acela Mã vede venind ºi vede vremea venirii Mele,
fiindcã Eu le-am spus la ucenicii Mei cum va fi venirea Mea,
cãci ei M-au întrebat, ºi Eu aºa le-am rãspuns: «Va fi ca în
vremea lui Noe, ºi oamenii vor fi gãsiþi mâncând ºi bând, în-
surându-se ºi mãritându-se pânã la sfârºit». 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul, sunt rari oamenii, ºi
sunt rari creºtinii, dar mai rari decât aceºtia sunt preoþii iubi-
tori de Dumnezeu, cãci dragostea de Dumnezeu s-a rãcit de
mult. Întãriþi-vã cu adevãrat, cã e scump omul ºi e scump
creºtinul care mai este azi creºtin, e scump de tot la Dumne-
zeu, ºi Eu vin ºi îl întãresc din partea Tatãlui Cel ceresc. Vã
dau învãþãturã întãritoare, ca sã ia ºi cei ce sunt în lume pri-
goniþi ca ºi voi pentru numele Meu, pentru cuvântul Meu,
care vine pe pãmânt pentru pregãtirea celor ce Mã aºteaptã sã
vin. Cei ce sunt tari ºi sfinþi întru venirea Mea, aceia vor fi
prigoniþi, precum este scris cuvântul Meu care spune: «M-au
prigonit pe Mine, ºi pe voi vã vor prigoni». 

Sunt pline bisericile de oameni fãrã de sfinþenie, care
beau ºi fumeazã ºi se desfrâneazã ºi se lãcomesc ºi defãimea-
zã cele sfinte, dar pe aceºtia nu-i prigoneºte nimeni, iar pe cei
ce se sfinþesc îi dau preoþii pe mâna hulitorilor. Preoþii i-au
deprins pe oameni sã-i iubeascã ºi sã-i cinsteascã pe ei, nu pe
Mine; sã asculte de ei, nu de Mine, ºi i-au învãþat pe oameni
sã spunã tot ce au în suflet, dar nu pentru ca sã-i cureþe de pã-
cate, ci sã vândã taina ºi credinþa sufletului omului, ºi sã dea
apoi pe omul sfânt în lãturi, zicând cã el a învãþat la ºcoalã ºi
cã ºtie. Iatã, cunoºtinþa îngâmfã, precum este scris în Scrip-
turi, ºi Eu îi prind pe aceºtia prin cuvântul Scripturii; Eu, ºi
nu ei pe Mine. O, cei ce s-au jucat de-a învãþãtura peste oa-
meni despãrþind în stânga lor pe cei ce-Mi urmeazã Mie, vor
vedea curând, curând cã Eu am fost adevãrat în cuvântul
cãrþii Mele de azi, pe care Eu o aºez în grãdina cuvântului
Meu, cãci Eu sunt mereu astãzi. Toþi cei care s-au luptat îm-
potriva venirii Mele la voi cuvânt de pregãtire ºi de pocãinþã
ºi de iubire cereascã pe pãmânt, au luptat în zadar, ºi prãbu-
ºirea le-a fost mare. 

Nici un creºtin dintre cei ce cred ºi se hrãnesc cu bucu-
ria venirii Mele cuvânt peste pãmânt, sã nu se mire de prigoa-
na care este, de rãtãcirea care se zbate sã rãtãceascã pe cei
iubitori de Dumnezeu. În toatã vremea propovãduirii Mele
acum douã mii de ani, fariseii ºi cãrturarii ºi bãtrânii care
M-au omorât pe cruce, Mã ispiteau cu întrebãri ca sã-Mi gã-
seascã pricinã în cuvânt, ºi sã Mã piardã apoi, cãci erau în-
gâmfaþi din pricina cunoºtinþei lor. Mã purtam din loc în loc,
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ºi mulþimile se purtau dupã Mine cu duiumul, nu tainic ca
acum. Eu le vindecam suferinþele, ca sã le plãtesc credinþa ºi
iubirea, dar cãrturarii ºi fariseii dacã n-aveau puterea Mea ca
sã facã ºi ei faptele pe care le fãceam Eu, cârteau zicând:
«Cine este Acesta Care grãieºte hule?», «Cine poate ierta
pãcatele afarã de Dumnezeu?», «De ce mãnâncã Acesta cu
vameºii ºi cu desfrânaþii?». Eu însã le spuneam: «Adevãrat
grãiesc vouã, cã vameºii ºi desfrânaþii merg înaintea voastrã
în împãrãþia lui Dumnezeu, cãci a venit Ioan la voi în calea
dreptãþii ºi n-aþi crezut lui, ºi vameºii ºi desfrânatele au
crezut, iar voi, vãzând, nu v-aþi cãit nici dupã aceea ca sã
credeþi lui». Omul care pãcãtuieºte nu se pocãieºte din pricinã
cã pãcãtuieºte, dar cel ce se pocãieºte, acela nu mai pãcãtu-
ieºte, ºi înþelege împãrãþia cerurilor, iar Ioan le-a zis iudeilor:
«Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!». Tot aºa
le-am spus ºi Eu, ºi le-am mai spus cã «împãrãþia cerurilor
se aseamãnã cu fecioarele», ºi îi prindeam Eu în cuvânt, nu
ei pe Mine, iar ei puneau la cale pierzarea Mea. 

Oamenii nu se mai saturã de însurat ºi de mãritat ºi de
desfrânat. Ar vrea omul sã aibã femeie ºi dupã înviere, cãci am
fost întrebat a cãrui femeie va fi la înviere cea care a þinut
ºapte fraþi. Eu le-am spus: «Rãtãciþi neºtiind Scripturile ºi pu-
terea lui Dumnezeu, cãci la înviere nici nu se însoarã, nici nu
se mãritã, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer». Celor care
Mã ispiteau despre despãrþirea omului de femeie le-am rãs-
puns cu cele ce le-a spus Moise, cã altceva nu le puteam da lor,
dar ucenicilor Mei le-am rãspuns curat, aºa cum curat era su-
fletul lor, cãci ei au priceput vorbirea Mea cu fariseii ºi au zis:
«Doamne, dacã asta este pricina omului cu femeia, nu este de
folos sã se însoare omul». Eu le-am rãspuns: «Nu toþi pricep
taina aceasta, ci numai cei cãrora le este dat sã priceapã», ºi
am adãugat aºa: «Cel ce înþelege, sã înþeleagã». Amin. 

O, fiilor, preoþii ºi arhiereii nu M-au iubit, cã ei aveau
femei, ºi le lãsau ºi luau altele, cãci iubeau pãcatul, ca ºi preo-
þii de azi. Se supãrã preoþii pe Mine ºi pe voi, cã Eu le înve-
derez faptele lor rele, ca sã-i fac sã se cureþe de ele ºi sã fie
slujitori ai Domnului. Dar când am acoperit Eu faptele cele
rele ale oamenilor? Înainte de venirea Mea în trup proorocii
descopereau faptele cele rele ale preoþilor lui Israel, iar Eu
când am venit în trup tot la fel am lucrat, ºi le-am zis: «Vai
vouã, fãþarnicilor!», iar ei M-au rãstignit zicând cã Eu hulesc,
dar nu huleam, ci lucram prin Duhul Sfânt ca sã-i fac sã se
pocãiascã, zicându-le: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia
cerurilor!», ºi am zis: «Orice pãcat ºi orice hulã se va ierta
oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta
nici în veacul acesta, nici în cel ce va sã fie». Iatã, acesta este
pãcatul pentru care nu se scoalã cei ce ispitesc pe Dumnezeu
aºa cum Mã ispiteau pe Mine cãrturarii ºi fariseii ca sã Mã
prindã în cuvânt. Omul se grãbeºte sã spunã cuvinte, dar Eu
am zis: «Pentru orice cuvânt în deºert va da omul socotealã
în ziua judecãþii», cãci scris este: «Din cuvintele tale te vei
îndrepta sau te vei osândi». 

Iatã, Eu arunc sãmânþa. Una cade lângã drum ºi o mã-
nâncã pãsãrile; alta, pe loc pietros ºi nu prinde rãdãcinã; alta,
în spini ºi se înãbuºã, iar alta, în pãmânt bun, ºi aceea dã rod.
Cea din loc pietros este cel care aude ºi primeºte cu bucurie
cuvântul Meu, dar nu are rãdãcinã în sine, ºi se þine pânã la o
vreme, ºi când se iveºte strâmtorarea sau prigoanã pentru cu-
vânt, îndatã se sminteºte ºi se leapãdã, dupã cum Eu am grãit
prin Evanghelie despre locul pietros. 

O, n-a fost preot care sã vinã sã fie cu cuvântul Meu ºi
sã nu-l lepede apoi. Iatã Scriptura Mea care spune: «Nu se

poate pune vin nou în burduf vechi, cãci crapã burduful ºi
vinul se varsã, ci se pune vin nou în burdufuri noi ºi se pãs-
treazã împreunã; ºi când pui petec nou la hainã veche, se
rupe haina veche, cãci umplutura trage din hainã». 

Vin ºi întãresc cu Scripturile Mele pe toþi cei încercaþi
în credinþa lor pentru cuvântul Meu. Eu am putere, ºi pun pu-
terea Mea în cuvânt, ºi aºa învãþ pe om, dar cei ce învaþã în
numele Meu, n-au putere ca a Mea, ºi nici învãþãtura lor n-are.
Toate mulþimile sunt ca niºte oi care n-au pãstor, ºi Eu intru
în casa omului ca sã-l învãþ, cã Mi-e milã de mulþimi, aºa cum
Îmi era atunci, ºi zic: mai uºor va fi pãmântului Sodomei sau
al Gomorei în ziua judecãþii decât casei care n-a primit cu-
vântul Meu cu care strig ca ºi atunci: «Pocãiþi-vã, cã s-a
apropiat împãrãþia cerurilor!». 

Am venit la voi ºi Mi-am fãcut cale spre oameni, fiilor.
Mi-am fãcut iatac de nuntã la voi, ºi vã învãþ ºi vã mângâi, ºi
cei îngâmfaþi zic cã voi sunteþi Lucifer. Dar, oare, la apostolii
Mei nu le vorbeam tot ca ºi vouã? cãci le ziceam: «Voi sunteþi
lumina lumii, voi sunteþi sarea pãmântului, voi sunteþi marto-
rii Mei pânã la toate marginile». 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul, sunt rari oamenii,
sunt rari creºtinii, dar mai rari decât aceºtia sunt preoþii iubi-
tori de Dumnezeu din cei ce slujesc lui Dumnezeu, cãci dra-
gostea de Dumnezeu s-a rãcit de peste tot, iar pãcatul lo-
cuieºte în case mari, cãci omul a fãcut peste tot casã pãca-
tului, ºi intrã pãcatul sub ocrotirea legii pãmânteºti, ca pe vre-
mea potopului, ºi cum sã nu vin ºi sã strig din nou vestea po-
cãinþei? Vin mereu ºi strig, dar îndoiala se face pricinã de
smintealã ºi de necredinþã peste cei ce dau sã se scoale din ne-
pãsare. Vin sã-l mângâi pe cel ce Mã iubeºte împlinind porun-
cile Mele, ºi îi zic: fericit este cel ce nu se va sminti întru
Mine. Amin. Petru a venit pe apã la Mine când Eu mergeam
spre el pe apã, ºi l-a prins îndoiala ºi dãdea apa sã-l înghitã,
dar Eu i-am întins mâna ºi l-am întãrit deasupra apei. O, în-
doiala îl cufundã pe om, ºi omul se sminteºte ºi se face urât
la cuvânt ºi la credinþã ºi la iubire, ºi se face îngâmfat ºi se
face fariseu care dã sã Mã omoare zicând cã Mã apãrã. O, nu
aºa au lucrat apostolii Mei vestea împãrãþiei cerurilor peste
oamenii la care Eu i-am trimis. Toma, apostolul Meu, i-a în-
vãþat pe miri fecioria, ºi pe împãraþi, curãþia, ºi a întãrit peste
oameni legea cu care Eu am venit, legea împãrãþiei cerurilor,
cãci n-am venit sã stric Scriptura, ci am venit s-o împlinesc
prin pocãinþa omului, prin frica lui de Dumnezeu ºi prin cre-
dinþã neîndoitã în Cel ce grãieºte din ceruri pe pãmânt. 

Voi, fiilor care aveþi cuvântul Meu dat vouã de Mine,
întãriþi pe cei încercaþi ca ºi voi, daþi-le putere sã creadã aºa
cum credeþi voi, ºi fericit este cel ce va crede pânã la sfârºit,
rãbdând pentru calea Mea cea sfântã. 

O, n-a fost preot care a venit spre cuvântul Meu ca
sã-l împlineascã, ºi sã nu-l lepede apoi. Mã uit cu durere mare
la preotul care dã sã-Mi smulgã din braþe pe cei pentru care
am murit, pe cei care s-au folosit de moartea Mea pe cruce ca
sã învieze ºi ei. Mi-a trimis creºtinii lui la izvor ca sã bea, ºi
acum le dã peste mânã ca sã nu mai bea. Inima lui a fost pã-
mânt pietros. În loc pietros sãmânþa þine pânã la o vreme, ºi
când se iveºte strâmtorare sau prigoanã pentru cuvânt, îndatã
se sminteºte ºi se leapãdã, dupã cum am grãit Eu despre locul
pietros. O, nu voiesc sã spun mai mult despre acesta, cã el a
uitat Scriptura care spune: «Cunoºtinþa îngâmfã, iar iubirea
zideºte». Eu grãiesc celor ce se hrãnesc din tainele împãrãþiei
cerurilor luând din ele cu umilinþã ºi cu credinþã, cãci unde nu
este credinþã, n-are loc Dumnezeu cu împãrãþia cerurilor. Eu
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grãiesc celor ce trec încercãrile credinþei lor ºi rãmân ca au-
rul lãmurit prin foc, aºa cum au fost toþi sfinþii Mei, pe care
i-am gãsit vrednici de darurile credinþei sfinte. Cel ce este în-
vãþat cu daruri omeneºti ºi cu slavã de la oameni, acela nu-Mi
dã Mie ceea ce a cules, dar Eu Îi dau Tatãlui Meu, de fii, pe
toþi cei ce cred în Mine împlinindu-Mã în ei. 

Am grãit din Scripturi, ºi de acum voi desface tot mai
mult tainele cele ascunse în ele, ca sã Mã desãvârºesc prin
ele, cãci potrivnicul Meu, omul, se ridicã de ºapte mii de ani
deasupra Mea, aºa cum a fãcut Adam. Eu însã Mã sãlãºluiesc
cu tainele Mele în cei mici în ochii lumii, iar de cei învãþaþi
de pe pãmânt Mã ascund cu ele, cãci Tatãl Meu le-a acoperit
pentru aceºtia, ºi le-a descoperit celor mici, precum Eu am
spus Tatãlui Meu mulþumindu-I în rugãciune. Eu aºa le-am
spus celor ce Mã ascultau: «Dacã nu veþi fi ca pruncii, nu veþi
intra întru împãrãþia cerurilor». Omul însã nu ºtie ce este
aceastã Scripturã ºi o rãstãlmãceºte dupã a sa poftã ºi rãtãceº-
te neºtiind. Adam când a încetat sã asculte porunca lui Dum-
nezeu a luat cunoºtinþã, ºi apoi s-a vãzut gol ºi s-a ruºinat ºi
ºi-a acoperit goliciunea ºi s-a ascuns de Dumnezeu, cãci era
gol. Aºa ºi azi se ascunde omul de glasul Meu care umblã prin
grãdinã, cãci omul este gol ºi se ruºineazã ºi se ascunde sub
necredinþã ca Adam, care n-a crezut cã va muri pentru neas-
cultare pierzându-ºi nestricãciunea pe care o pusesem în el la
facerea lui. 

Iatã, fiilor, nimeni nu Mã mai aºteaptã sã vin, nimeni
nu se curãþeºte pentru venirea Mea, nimeni nu vrea, iar învã-
þãtorii cei din biserici nu zic nici unul cã vin ca sã se aºeze
omul în veghe întru venirea Mea. Ei îºi fac lor ucenici, nu
Mie, cãci ai Mei sunt curaþi cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul
întru venirea Mea. Vin sã întãresc cu Scripturile Mele pe toþi
cei încercaþi în credinþa lor pentru cuvântul Meu cu care Eu
vin în grãdinã, în grãdina Mea. Aceºtia sã ia mângâierea cea
din Scripturi ºi din cuvântul Meu cu care-i hrãnesc pe cei ce
vegheazã întru venirea Mea. Aceºtia sã se uite la sfinþi ºi sã
înveþe, ºi sã nu se clatine, cãci Eu vin curând. ªi iatã îndem-
nul cel ce vine din Scripturi: «De va vrea cineva sã facã voia
Mea, va cunoaºte despre aceastã învãþãturã dacã este de la
Dumnezeu. Cine grãieºte de la el, acela îºi cautã mãrirea sa.
Cine însã cautã mãrirea lui Dumnezeu, acela este adevãrat,
ºi în el nu este nedreptate». Amin. 

Eu am venit ca oile Mele sã aibã viaþã, ºi din belºug sã
aibã. Eu sunt Pãstorul Cel bun, nu sunt demonul. Iatã, ºi azi
Mã fac preoþii demon, dar Eu sunt Pãstorul oilor, ºi cunosc
oile Mele, ºi ale Mele Mã cunosc pe Mine. Venit-am în lume
luminã, ca nimeni sã nu rãmânã în întuneric. Cuvântul Meu
este pâine care se coboarã din cer ca sã dea viaþã oamenilor.
Iar voi, fiilor care aveþi cuvântul Meu dat vouã de Mine, în-
tãriþi pe cei încercaþi în credinþã ca ºi voi. Daþi-le putere sã
creadã aºa cum credeþi voi, cãci Eu vã dau aceastã putere ca
s-o împãrþiþi. Sunt rari oamenii, sunt rari creºtinii, dar ºi mai
rari sunt preoþii plãcuþi Mie. Pe toþi aceºtia câþi sunt ºi pe care
Eu îi strâng ºi îi aduc la izvor ca sã-i zidesc, ale Mele dintru
ale Mele daþi-le, ºi nu vã clãtinaþi de necredinþa celor ce nu au
putere sã creadã, cãci curând, curând credinþa cea sfântã îºi va
ocroti pe fiii ei. 

Sfinþii Mei vã vin în ajutor vouã ºi celor încercaþi în
lume ca ºi voi, cãci sfinþii au câºtigat cerul cu sfinþenia lor
prin credinþa în Mine. Drumul Meu dintre cer ºi pãmânt este
credinþa celui ce Mã primeºte sã vin, celui ce crede cã vin.
Binecuvântatã sã fie de Tatãl, de Fiul ºi de Duhul Sfânt cre-
dinþa cea sfântã a celor sfinþi, iar voi, fiilor, daþi aceastã bine-

cuvântare celor încercaþi în lume ca ºi voi, cãci Eu vin sã Mã
desãvârºesc prin cei credincioºi, care pot totul prin credinþa
lor cea sfântã. Amin, amin, amin. 

26 septembrie/9 octombrie 1999

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Lepãdarea de credinþã se lucreazã în bisericã. Preoþii zic cã nu
vine Domnul. Rugãciunea omului sfânt nu cere pentru sine. 

EE u sunt Cuvântul Cel din cer, Care grãieºte peste
pãmânt. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, ºi nu este

alt dumnezeu afarã de Mine, cãci Eu sunt Cel ce sunt. Amin,
amin, amin. 

Vã acopãr cu cuvântul Meu cel de deasupra voastrã,
fiilor care strãjuiþi în calea cuvântului Meu. V-am aºezat pe
aceastã cale ca sã fiþi calea venirii Mele ºi v-am fãcut credin-
cioºi prin puterea Mea, cãci «credinþa nu este a tuturor»,
dupã cum scrie în Scripturi. Ea este a celor ce împlinesc legea
Mea cea sfântã, legea împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Altfel,
credinþa omului este ºubredã, ºi la orice adiere de vânt se rupe
ºi cade omul în prãpastia necredinþei ºi a îndoielii, cade smin-
tindu-se întru Mine. Eu sunt cu cei ce cred în lucrarea Mea
din cer peste pãmânt din veac ºi pânã în veac, ºi Îmi împli-
nesc prin ei lucrarea Mea, dar cu cei necredincioºi puterii
Mele, Eu nu pot; nu pot, cã Mã lasã jos la mijlocul sau la ca-
pãtul lucrului Meu cu omul; nu pot, cã îndoiala lor Îmi este
piedicã, ºi nu pot. Eu i-am dat omului darul credinþei, numai
sã vrea sã-l ia aºa cum aþi vrut voi, la voinþa Mea cu voi,
fiilor. Amin. 

Vin cu sãrbãtoarea Mãicuþei Mele deasupra grãdinii
care vã este vouã ocrotire din partea Mea. Vin, fiilor, cãci voi
sunteþi în sãrbãtoare, iar Eu vin sã sãrbãtoresc cu voi ºi sã vã
îndemn sã fiþi mereu sãrbãtoarea cerului pe pãmânt, biserica
Mea cea curatã prin faptele credinþei sfinte. Cei ce cred sunt
cei curaþi, iar cei curaþi sunt cei ce cred, ºi aceasta este taina
celor ce cred. Amin, amin, amin. 

«Fericiþi cei curaþi cu inima, cã aceia vor vedea pe
Dumnezeu.» Aºa am spus când am vorbit despre fericirea
celor fericiþi. Cel curat cu inima are pacea Mea în ea, are loc
pentru Duhul Sfânt, Care sãlãºluieºte în cei curaþi, iar aceºtia
nu se leapãdã de Dumnezeu la nici un fel de încercare, fiindcã
Dumnezeu este în ei ºi poate în ei prin mãrturisirea credinþei.
Dar cei ce nu au darul credinþei, aceia sunt zbuciumaþi, ºi
cautã puteri ºi nu gãsesc, fiindcã aceºtia nu-L vãd pe Dumne-
zeu. Aceºtia se leapãdã de Dumnezeu înaintea oamenilor,
fiindcã se tem de oameni ºi nu de Dumnezeu, dar cei curaþi
cu inima, au odihnã. Dar acum sunt zile grele, fiilor, ºi Eu
sunt mereu cu voi în cuvânt ºi nu vã las sã slãbiþi, cã Eu am
nevoie de putere în voi. O, zilele sunt grele, ºi lepãdarea de
credinþã lucreazã cu faþa ascunsã, ºi nimeni nu se mai teme de
Dumnezeu, ºi nimeni nu mai iubeºte inima curatã. 

O, cine sã-i mai înveþe pe oameni veghea cea sfântã,
credinþa cea sfântã, viaþa cea sfântã ºi iubirea cea fãrã de mã-
surã cu care sã se dea omul jertfã lui Dumnezeu? Cum sã nu
vin, cum sã nu-i dau omului povaþã din cer dacã pe pãmânt
nu mai sunt povãþuitori cu inima curatã pentru cei povãþuiþi?
O, nu mai este nici o jertfã curatã, nici o inimã curatã, nici un
doctor care sã lege o ranã, nici o mânã care sã ridice pe om
din cãderea sa. Peste tot numai lepãdare de credinþã, dupã
cum este scris despre ea în Scripturi: «Întâi va fi lepãdarea de
credinþã, ºi apoi venirea Mea. Întâi se dã pe faþã potrivnicul
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Meu, omul, omul nelegiuirii, care se ridicã mai presus de tot
ce se numeºte Dumnezeu, aºa încât sã se aºeze el în biserica
lui Dumnezeu ºi sã se dea pe sine drept Dumnezeu. Dar Eu îl
voi nimici cu strãlucirea venirii Mele, cãci el se va ivi prin lu-
crarea lui satan, însoþitã de semne ºi minuni mincinoase pen-
tru fiii pierzãrii, care n-au primit iubirea adevãrului ca sã se
mântuiascã, ºi de aceea ei vor crede lucrarea amãgirii, care
va fi slobozitã peste ei de la Dumnezeu», precum este scris în
Scripturi pentru vremea lepãdãrii de credinþã. Întâi va fi
aceasta, ºi apoi venirea Mea, cãci Eu, peste tot pe unde vãd
acest pãcat, Mã duc ºi îl învederez ºi rostesc cuvânt peste pã-
catul lepãdãrii de credinþã, pãcatul despãrþirii de Dumnezeu.
Voi însã aveþi dreptar credinþa în Mine, cãci scris este: «Dum-
nezeu i-a ales pe cei care sunt sãraci în ochii lumii, ca sã fie
bogaþi în credinþã ºi moºtenitori ai împãrãþiei pe care a fãgã-
duit-o celor care Îl iubesc». Amin. De aceea, nu cãutaþi la faþa
omului odatã ce aveþi credinþa în Mine, cãci oamenii cei se-
meþi ºi mãreþi sunt cei ce hulesc numele cel bun cu care voi
vã chemaþi, sunt cei ce se leapãdã de Dumnezeu înaintea oa-
menilor hulindu-i pe cei drepþi. O, legea dreptãþii este culcatã
la pãmânt, cãci în lege scrie aºa: «De faþa celui puternic sã nu
te sfieºti, ºi cu dreptate sã judeci pe aproapele tãu, iar la ju-
decatã sã nu urmezi celor mai mulþi ca sã te abaþi de la drep-
tate». Iatã, nu Eu osândesc pe om, ci cuvintele legii, dar cine
sã mai înveþe pe oameni calea cea sfântã, calea cea curatã pe
care poate omul sã-L vadã pe Dumnezeu? Nu mai vine ni-
meni sã înveþe pe om. Cei ce s-au pus învãþãtori cu scaun,
aceia le spun la oameni cã nu vine Domnul, cã nu vine sfâr-
ºitul fãrãdelegii, dar de venirea Mea nu spune nimeni, ºi oa-
menii nu se mai scoalã din cãdere. Voi însã daþi cuvântul Meu
cel din cer peste toatã fãptura, ca sã se scoale pentru venirea
Mea cei cu inima curatã, cei cu credinþa sãnãtoasã, cãci aceia
nu vor spune: «Stãpânul întârzie», ci, din contra, stau ve-
ghind întru venirea Mea. 

O, poporul Meu micuþ, nu te mira, fiule, de lucrarea ne-
credinþei din biserica din lume, ºi te uitã înapoi, cã tot aºa a
fost ºi pe vremea când Eu strigam prin Noe sã se pocãiascã
oamenii de necredinþã ºi de fãrãdelege, dar oamenii n-au voit
sã creadã, ºi au pierit pentru necredinþã, ºi a rãmas numai casa
lui Noe, cãci a fost credincioasã cuvântului Meu prin care am
anunþat potopul peste toatã fãptura. Voi însã aveþi de la Mine
darul credinþei sfinte, cãci aþi fost mici în ochii lumii, ºi Eu
v-am fãcut bogaþi în credinþã ºi moºtenitori ai împãrãþiei pe
care a fãgãduit-o Dumnezeu celor care-L iubesc. Amin. Lu-
craþi cu credinþã, fiilor, lucraþi pentru via Mea, cã Mã doare
de ea. O, nimeni nu se mai îngrijeºte de ea, ºi iatã, Eu Însumi
îi port grijã, ºi omul care Mi-a luat locul peste casa Mea, Îmi
zice demon, demon iscusit. O, sãracul de el, omul care zice
aºa, cã a uitat cã cei ce M-au rãstignit pe cruce tot aºa Mi-au
zis, iar Eu am zis mai dinainte, ºi aºa am zis: «Dacã pe Stã-
pânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii
Lui, cãci destul îi este ucenicului sã fie ca Învãþãtorul sãu, ºi
slugii, ca Stãpânul». Dar Eu vã acopãr cu acoperãmântul
Meu, cu cuvântul vã acopãr, fiilor, iar mama Mea Fecioara vã
cuprinde în omoforul ei ceresc ºi vã înconjoarã cu grijã de
mamã, cãci voi sunteþi cei care Mã urmaþi în durerile pribegi-
ei Mele între cer ºi pãmânt, cãci scris este: «Fiul Omului n-are
unde sã-ªi plece capul». Fiþi credincioºi, fiilor, ºi lãsaþi câinii
sã latre, cã sunt legaþi ºi nu vã pot muºca, ºi se muºcã între ei,
cãci aºa este pe drumul necredinþei. Întãriþi-vã din cuvintele
Mele, întãriþi cuvântul Meu peste voi ºi daþi-i putere în voi,
cãci Eu sunt Cel ce pot cuvântând ºi împlinind. Amin. Daþi-vã

unii altora ajutor ºi putere din puterea Mea, cã zilele sunt
grele, ºi e veacul necredinþei, fiilor. Eu însã vreau sã gãsesc
credinþã la venirea Mea, ºi de aceea v-am ridicat; ºi dacã v-am
ridicat, vã întãresc sã staþi, ºi veþi sta, cãci puternic sunt Eu ca
sã vã am rod al credinþei sfinte la venirea Mea, cã Eu prin cre-
dinþa voastrã vin ºi voi veni. Amin. 

Îmi croiesc drum cu cuvântul, cãci acesta este lucrul
Meu, nu sã stau în cer, aºa cum ar vrea omul cel necredin-
cios, omul care nu are inima curatã în credinþã, omul ames-
tecat. Ferice de cel care ascultã de acest cuvânt dupã ce-l aflã,
cãci cei ce n-au ascultat de el, au fost ºi vor fi ruºinaþi.
Întãreascã-se cei ce au avut a alege între calea lor ºi calea
Mea, cãci Eu sunt calea aceasta, ºi Îmi croiesc drum cu cu-
vântul. Cei ce au ales împlinirea cuvântului Meu pentru veni-
rea Mea, sã împlineascã toate cele orânduite celor ce Mã aº-
teaptã sã vin, ºi sã se deosebeascã de neamul acesta rãu ºi
viclean, ca sã nu se ruºineze cu Dumnezeu înaintea oameni-
lor, ºi sã Mã împlineascã pe Mine în ei cu toatã povaþa Mea
cea mântuitoare. Amin. 

Lucrarea umilinþei este brãþara celor ce sunt curaþi, cãci
iarãºi zic: cei ce cred sunt cei curaþi, iar cei curaþi sunt cei ce
cred, ºi aceasta este taina celor credincioºi. Amin.

Deschideþi braþele, ca sã-i ajutaþi pe cei ce au ales calea
învãþãturii sfinte întru venirea Mea, cãci încercarea credinþei
naºte rãbdare. Aceºtia sã nu se lepede de Cel ce grãieºte din
ceruri, ci sã-L mãrturiseascã unii altora ºi celor ce cautã, pre-
cum sfinþii Mei, care au fost încercaþi pe pãmânt pentru întã-
rirea credinþei multora. Îmi croiesc drum mereu cu cuvântul,
cãci acesta este lucrul Meu. Aºa cum fiecare are lucrul sãu, la
fel ºi Eu, dar Eu lucrez din cer. Lucraþi ºi voi tot aºa, fiilor lu-
crãtori, cãci v-am dat lucru ceresc. Feriþi-vã de cei ce sunt
aluat al fãþãrniciei, cãci cei ce vorbesc de la sine, aceia îºi
cautã slava lor. Aºa sã-i povãþuiþi ºi pe cei care M-au cunoscut
cu voi, cãci inima cea curatã vede pe Dumnezeu ºi Îl urmeazã
apoi ascultându-L întru toate. Duhul rugãciunii sfinte sã-i cu-
prindã pe ei, cãci rugãciunea omului sfânt nu cere pentru sine
în om, ci pentru Domnul în om, iar cel care cere are, cãci Eu
îi dau celui sfânt, îi dau, cã ºtie ce sã cearã, ºi Mã dau lui. Toþi
cei ce s-au legat de povaþa Mea de la voi, sã lucreze ca ºi sfin-
þii, în tainã, cãci zilele sunt grele, ºi numai Eu sunt Cel ce-i
iubesc pe ai Mei, cãci fiecare îºi iubeºte rodul. O, dacã Eu Mã
vãd în viaþa omului sfânt prin lume, aceasta este judecata lu-
mii acesteia. Dacã Eu trãiesc în om, ºi omul întru Mine, dacã
Eu Mã vãd lucrând aºa în om, aceasta este judecata lumii. 

Eu sunt Pãstorul Cel bun, Care-ªi pune viaþa pentru oi,
iar cel plãtit ºi cel care nu este pãstor ºi ale cãrui oi nu sunt
ale lui, vede lupul venind, ºi lasã oile ºi fuge, cã este plãtit ºi
n-are grijã de oi aºa cum am Eu. Eu sunt Pãstorul Cel bun ºi
cunosc pe ale Mele, ºi ale Mele Mã cunosc pe Mine, ºi viaþa
Mea o pun pentru oi. Îmi croiesc drum spre oi, ºi oile Mele
ascultã de glasul Meu ºi îl cunosc, ºi Eu le cunosc, ºi ele vin
dupã Mine, ºi Eu le dau viaþã veºnicã, ºi nu vor pieri nici-
odatã, ºi din mâna Mea nimeni nu le va rãpi, cãci Tatãl Meu,
Care Mi le-a dat, este mai mare decât toþi, ºi nimeni nu poate
sã le rãpeascã din mâna Tatãlui Meu, cãci Eu ºi Tatãl Meu,
una suntem. Eu fac lucrurile Tatãlui Meu, ºi în numele Lui le
fac, ºi acestea mãrturisesc despre Mine. Dar cei ce nu cred nu
sunt dintre oile Mele, fiindcã oile Mele cunosc glasul Meu ºi
îl ascultã ºi vin dupã Mine. Amin. 

O, fiilor, mulþi Îmi zic „demonul“ când Mã aud grãind
din grãdinã de la voi, dar Eu la toþi care aud cuvântul Meu aºa
le zic: «Dacã nu fac lucrurile Tatãlui Meu, sã nu credeþi în
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Mine, iar dacã le fac, chiar dacã nu credeþi cã Eu sunt,
credeþi în aceste lucruri, în aceste cuvinte ale vieþii veºnice,
ca sã ºtiþi ºi sã cunoaºteþi cã Tatãl este în Mine, ºi Eu în
Tatãl». Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1999

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Iubirea cea pentru suflet întãreºte trupul ºi îl face curat ºi sfânt.
Domnul îi pregãteºte neamului omenesc legea sfinþeniei. Poporul

Domnului este numit biruitor. 

MM i-e duhul duios dupã voi ºi pentru voi, copii ai
ieslei cuvântului Meu, ºi vin sã suflu peste voi

înviorare ºi mângâiere, cã sunteþi mici sub mâna Mea cea
tare. Mi-e duhul cu dor pentru voi, cã Eu vreau sã vã am cu
puterea Mea în voi, ºi tânjesc pentru voi ºi vã ajut ºi vã mân-
gâi ºi suflu peste voi mereu ºi vã dau putere din puterea Mea,
ca sã biruiþi cu ea toate neputinþele care vin peste voi, ºi toate
câte dau sã vã slãbeascã pe voi. Mã pornesc spre voi cu sobor
de sãrbãtoare de sfinþi ºi vã aduc har din harul Meu ºi mân-
gâiere de la Tatãl, cãci Tatãl vã iubeºte, pentru cã ºi voi Mã
iubiþi pe Mine ºi Mã sprijiniþi când vin pe pãmânt cuvânt ca
sã-Mi gãtesc venirea. Eu sunt Dumnezeu mare, iar voi sunteþi
mici sub mâna Mea cea tare, ºi Eu sunt cu planul Meu peste
voi, ºi vã zic aºa cum i-am zis lui Daniel proorocul când
Duhul Meu lucra în faþa lui, cãci aºa i-am zis: «Nu te teme,
om iubit de Dumnezeu. Pace þie! Fii tare ºi cu bãrbãþie ºi ia
aminte la cuvintele Mele», iar el Îmi zicea: «Doamne, cum
poate un slujitor atât de mic al Domnului sãu sã grãiascã cu
un Stãpân aºa de mare ca Tine? cãci din pricina aceasta mã
prinde teama ºi îmi suferã vlaga». Eu însã l-am întãrit atin-
gându-Mã de el, l-am întãrit sã stea în lucrul Meu, ºi a stat,
aºa cum staþi ºi voi.

Eu, cu cine lucrez, lucrez cu milã, cã Eu sunt Dumne-
zeu mare. Eu vin la voi cu mângâiere ºi cu înviorare, copilaºi
de la iesle. Vin la voi cu mângâierea sfinþilor Mei, care se uitã
din cer ca sã-Mi vadã planul venirii Mele cu sfinþii, dupã cum
este scris sã vin la a doua Mea venire. Se mângâie sfinþii cu
voi, iar voi simþiþi-le mângâierea cu care vin la voi, cãci vin
sfinþii cu Mine la voi, fiilor, ºi vã mângâie ca pe cei mai mici
ai Mei, cãci sunteþi cei din urmã, iar Eu lucrez peste voi. Vo-
ieºte cerul de sfinþi ºi de îngeri izbânda Mea ºi a lor ºi a voas-
trã, fiilor mici. Tot cerul tânjeºte dupã biruinþa cea mare, uni-
rea cerului cu pãmântul, lucrarea cea vãzutã ºi cea nevãzutã a
Ierusalimului nou în cer ºi pe pãmânt, slava lui despre care
scrie în Scripturile venirii Mele. M-a trimis Tatãl sã pregãtesc
arãtarea acestei slave ºi Mi-a dat sã împart darul credinþei
sfinte peste cei ce vor sã biruiascã cu Mine, Fiul Domnului
Savaot. 

O, fiilor micuþi, tânjesc de dor sfinþii, tânjesc ca sã-Mi
fac arãtarea peste pãmânt ºi ca sã vinã ºi ei cu Mine. Ei cât au
stat înaintea Mea pe pãmânt erau topiþi de dor dupã Mine ºi
dupã cer ºi dupã adevãrul cel ce dãinuieºte întru Mine prin fã-
gãduinþele Mele pentru cei credincioºi. Iubirea de Dumnezeu
se vede în sfinþi, cãci sfinþii sunt topiþi de dor, iar cine tânjeº-
te de dor, nu-i mai e nici foame, nici sete, cã-i e dor, ºi omul
cu dorul în el e slab, e uscat, e neîmpãcat de dor. Sfinþii Mei
cât au stat pe pãmânt se spãlau mereu, se primeneau mereu cu
duhul ºi cu sufletul ºi cu trupul pentru Dumnezeu; se gãteau
mereu ºi se topeau de dor, dar azi, omul a rãmas neputincios
în iubire, ºi nu mai atinge cu inima dorul de Dumnezeu. O,

iubirea pe pãmânt n-ar trebui sã fie trupeascã, n-ar trebui sã
se piardã pentru trupuri; ea ar trebui sã ardã în om pentru
suflete. Omul nu mai are nici o zi pentru Dumnezeu, ºi Eu ard
de dor dupã om. Voiesc sã Mã audã omul ce grãiesc Eu în grã-
dina Mea de la voi. Omul nu se mai spalã, nu se mai curãþã,
ºi pune mereu peste el tot ce face el. Vasul nu se mai aºeazã
spre spãlare, ºi tot ce nu este spãlat nu este curat. Dar trebuie
sã mai stea ºi curat vasul, ºi de aceea trebuie spãlat, nu numai
pus mereu în el. Vasul în care se face mâncarea cea pentru
trup trece dupã fiecare folosinþã la spãlat, ºi apoi se pune iar
mâncare în el. Aºa trebuie ºi cu trupul sã se lucreze, dar omul
nu mai are nici o zi pentru Dumnezeu, ºi Eu ard de dor dupã
om. 

Voiesc sã biruiesc cu legea Mea cea sfântã peste nea-
mul omenesc. Voiesc cu dor, sã asculte omul povaþa Mea cea
sfântã ºi sã înveþe sã se spele aºa cum îºi spalã vasul sau
blidul din care mãnâncã ºi nu-l lasã sã se usuce mâncarea pe
el, nu lasã sã se strice mâncarea în vas. Aºa ºi cu trupul tre-
buie lucrat; dacã omul mãnâncã, sã se ºi spele apoi, sã-ºi spe-
le vasul, sã-ºi spele pântecele de mâncare ºi sã nu mãnânce
iarãºi nespãlat; sã facã ºi cu pântecele aºa cum face cu vasul
în care-ºi gãteºte mâncarea pentru trup. O, cu ce se poate spã-
la pântecele cel plin de mâncare? El se spalã cu post ºi cu
umilinþã ºi cu nevoinþã sfântã pentru suflet ºi pentru trup, cãci
trupul trebuie sã primeascã pe Domnul, iar pentru aceasta tre-
buie spãlare, trebuie vas spãlat, vas pregãtit, vas îngrijit ºi în-
miresmat cu darurile umilinþei cea plãcutã lui Dumnezeu. 

Iubirea cea pentru suflet întãreºte trupul ºi îl face curat,
cãci ea este foc care spalã pe om. Iubirea pe pãmânt trebuie
sã se înalþe la locul de unde ea purcede, ºi voiesc sã biruiesc
cu legea ei cea cereascã peste neamul omenesc, voiesc sã în-
veþe omul spãlarea, ca sã-i fie bine omului. Voiesc sã înveþe
omul iubirea, ca sã iubeascã omul pe Dumnezeu, ºi sã se în-
toarcã întru nestricãciune omul. Vin zilele nestricãciunii, ºi
voiesc sã aibã cine sã le moºteneascã, voiesc sã fie iubire
înaintea venirii Mele, cã vin cu cele ce vor rãmâne. Amin. În-
tãriþi în voi iubirea, fiilor. Ridicaþi-o pe umeri, daþi-i putere
din voi, cã Eu pe voi v-am lucrat cu mare iubire, ca sã învãþaþi
iubirea. Din zi în zi tot mai mult vã cer sã fiþi iubiþii Mei, sã
lucraþi iubirea înaintea Mea, ca sã Mã mângâi cu voi în dorul
Meu cel pentru om purtat, ºi veþi fi cei mângâiaþi ºi veþi pu-
tea, cãci mângâierea Mea dã putere celui ce mângâie pe Dum-
nezeu. Amin. Aº voi sã-i ajut pe toþi oamenii, aº voi sã Mã
mângâie tot omul, ºi vin ºi îl strig pe om, sã audã suspinul
Meu omul. 

O, dã-Mi mângâiere, omule dorit de Duhul Meu! Dorul
Meu e lung ºi mult. Dorul Meu este omul. Vino cu mângâiere
spre Mine, omule uituc! Adu-þi aminte de iubirea Mea! M-am
umilit pentru tine, omule uituc, cã tu M-ai uitat. Vin sã-þi aduc
aminte de Mine, vin ºi te strig. Priveºte la iubirea Mea ºi vezi
ce am fãcut Eu, ºi vezi ce faci tu. Vino sã semeni cu Mine, cã
Eu vin sã aduc pe pãmânt þara mângâierii, þara lui Dumnezeu.
Priveºte-Mã ºi apleacã-te cu mângâiere spre Mine ºi crezi cã
am venit înaintea ta ca sã te învãþ cu Mine, fiindcã M-ai uitat.
Adu-þi aminte de Cel ce te iubeºte din cer ºi vino sã semeni
cu Mine, cã mai e o clipã micã ºi se vor scula morþii din lo-
cuinþele lor ºi Mã vor mãrturisi întru venirea Mea, dar vreau
sã te deºtepþi o clipã mai devreme ºi sã stai gata de venirea
Mea cu sfinþii care aºteaptã fãgãduinþa venirii Mele cu ei pe
pãmânt. Eu sunt Cel ce am fãgãduit cã vin, ºi de aceea vin, ºi
te iau cu duh de dragoste ºi cu mângâiere, omule uituc.
Apleacã-te sub crucea venirii Mele ºi spalã-te pentru Mine, ºi
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primeneºte-te ºi gãteºte-te, cã mare este ziua cu care vin.
Tãmãduieºte-te cu cuvântul Meu cu care strig dupã tine.
Opreºte-te din alergarea ta ºi vino dupã Mine, cãci Eu sunt
Cel ce am ieºit în calea ta ca sã te ajut, ca sã te povãþuiesc ºi
ca sã te mângâi. Amin, amin, amin. 

Duhul mângâierii Mele vine din cer, de lângã Tatãl, ºi
îl cautã pe om. Duhul lui Dumnezeu Se umileºte înaintea
omului, ca sã se umileascã omul, cãci omul M-a uitat, dar cel
cãzut are nevoie de mângâiere, de nãdejde, de iubire, de cãl-
durã ºi de viaþã. Rostesc cu mângâiere ºi cu putere: sã se
scoale omul din cãderea sa! Amin. Sã se umple omul de iubi-
re dupã Dumnezeu! Amin. Sã se îmbrace omul în veºmântul
venirii Mele! Amin. Sã vinã omul sã se aºeze pe calea pe care
Eu vin, cã mare este ziua cu care vin. Amin, amin, amin. 

Iar voi, micuþii Mei, luaþi din suflarea gurii Mele ºi
prindeþi vlagã cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, cãci Tatãl
Meu vã iubeºte, pentru cã ºi voi Mã iubiþi ºi Mã sprijiniþi sã
vin pe pãmânt cuvânt ca sã-Mi pregãtesc ziua Mea de venire
ºi sã-l pregãtesc pe om pentru venirea Mea. Învãþaþi de la
Mine cuvântul puterii sfinte ºi credeþi cu tãrie în fãgãduinþele
Mele rostite peste voi. Uitaþi-vã în ele ºi mângâiaþi-vã unii pe
alþii cu cuvântul fãgãduinþelor Mele. Amin. Tatãl Meu vã
prinde la piept, cã e Tatã. Cu milã vã mângâie, cu putere vã
îmbracã ºi cu nãdejde vã încinge, cã nu e nimeni pe pãmânt
care sã mai poatã fãrã mângâierea cea din cer. 

O, Tatãl Meu Savaot, coboarã-Þi harul ºi dã-le, Tatã,
dã-le viaþã din viaþa Mea, dã-le prin Mine, ca sã ºtie cã le dai
Tu. Amin, amin, amin. 

– LLLL e dau, Fiule, Unule al Meu, ºi pentru Tine
îi strâng la sân ca ºi pe Tine, cã aºa voieºti

Tu, iar Tu eºti voia Mea. Le dau putere, le dau duh ceresc, le
dau biruinþã ºi îi numesc biruitori ºi le dau mângâierea Mea
ºi le spun: Eu sunt Tatãl vostru, precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt, ºi vã dau pâine ºi vã dau iertare ºi vã ocrotesc de cel
rãu, cã-Mi sunteþi fii-copii, ºi vã ºtiu greul ºi urcuºul ºi vãd
vremea în care sunteþi. Vã voi mângâia, vã voi întãri, cãci
Fiul Meu este trimis la voi ca sã fie cu voi pânã la venirea Sa
cu trupul pe pãmânt. Vã dau, fiilor, aºa cum ºi voi aþi dat lo-
caº ºi cale peste pãmânt Fiului Meu Cel iubit, întru Care am
binevoit. Amin. 

Le-am dat, Fiule, Unule al Meu, iar Tu sã creºti în ei,
tatã, ca sã ai bucurie ºi rod de bucurie. Îþi dau ca sã le dai me-
reu, cã sunt micuþi, iar vremea e rea de tot, tatã. Îþi dau ca sã
le dai de la Noi, ºi sã aibã putere sã repare greºeala omului cel
întâi zidit, pentru care a suferit toatã fãptura. Dar acum lu-
crãm ºi vom izbãvi fãptura, Fiule, Unule al Meu. Amin, amin,
amin. 

– IIII ar Eu, Tatã Savaot, Te slãvesc cu mulþumire
pentru mângâierea Ta peste cei ce s-au aºezat

covor în calea venirii Mele, ºi te rog, Tatã, sã-i faci sã simtã
pacea Ta de Tatã peste ei, ºi sprijinul Tãu pãrintesc peste ei,
ºi nãdejdea sã le-o întãreºti, ºi sã-i faci nebiruiþi, cã ei sunt
ajutorul Meu pentru venirea Mea, Tatã. Amin, amin, amin. 

Luaþi, fiilor, din suflarea gurii Mele ºi prindeþi vlagã cu
duhul, cu sufletul ºi cu trupul, cãci Tatãl vã iubeºte ºi vã întã-
reºte, cã sunteþi mici. Rugãciunea sfinþilor cerului Meu strigã
la Mine pentru voi, iar Eu sunt Cel ce împlinesc dorul
sfinþilor Mei ºi le poruncesc sã vã înconjoare de peste tot ºi
sã vã asculte suspinurile ºi sã le aducã la Mine ca sã vã ajut
prin sfinþii Mei. Toate neputinþele sã vã fie tãmãduite prin ru-
gãciunile sfinþilor Mei care M-au iubit pe pãmânt. Amin. 

Trãiþi în duhul mângâierii pânã la venirea Mea ºi da-
þi-vã unul altuia putere prin duhul mângâierii care vã învaþã

pe voi de la Mine. Zidiþi-vã ºi creºteþi, fiilor, ca sã se vadã în
cer ºi pe pãmânt creºterea voastrã. Ascultaþi ºi împliniþi cu-
vintele Mele; ele sunt Dumnezeu cu voi. Fiþi împlinirea Mea
pe pãmânt. Eu vã stau aproape în toatã clipa ºi suflu peste voi
ca sã puteþi, cã Mi-e duhul duios pentru voi. Suflaþi ºi voi
unul peste altul cu suflarea cuvântului Meu, care este cu voi,
ºi hrãniþi-vã bãrbãþia cea sfântã, cãci iubirea de Dumnezeu vã
dã putere, vã dã ca sã biruiþi. Amin. 

Fiilor, fiilor, mãriþi-Mã în voi, cã dorul Mã arde ºi vo-
iesc sã ajut pe tot neamul omenesc, ºi voiesc sã audã omul
glasul Meu, care este cu voi, ºi sã vinã dupã Mine. Amin,
amin, amin. 

14/27 octombrie 1999

Ajunul sãrbãtorii sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir 

Cei ce iubesc pe Dumnezeu lucreazã tot ce înseamnã Dumnezeu ºi
sunt binecuvântaþii Tatãlui ceresc. 

CC uvântul acesta este Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Du-
hul Sfânt în lucrare peste pãmânt. Amin. Cuvân-

tul acesta vine din cer ºi se împarte în toate laturile prin mâ-
nuþele voastre, copii de la ieslea cuvântului Meu. Eu sunt cu
voi cuvânt, iar voi aveþi de stat înaintea Mea ca sã-Mi primiþi
cuvântul ºi sã-i daþi viaþã peste voi ºi peste cei ce se hrãnesc
din el ca ºi voi, ºi peste cei ce-l cautã, cãci cuvântul s-a vestit
pe sine în toate laturile. Amin. 

Vin sã vã spun cã voi veni la voi cu cuvânt proaspãt, ºi
vin sã vã înfiripez fiinþa ºi puterea Mea din voi. Vin, fiilor, sã
Mã fac cuvânt, cãci aceasta am de lucrat mai înainte sã vin, ºi
fericiþi vor fi cei ce ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl împli-
nesc pe el. Amin. Eu sunt Fiul ºi Cuvântul Tatãlui Savaot. Cu-
vântul Meu lumineazã pe tot omul, numai sã Mã primeascã
omul, cãci scris este în Scripturi: «Întru ale Sale a venit, ºi ai
Sãi nu L-au primit. ªi celor câþi L-au primit, care cred în nu-
mele Lui, le-a dat putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, care
nu din sânge, nici din poftã trupeascã, nici din poftã bãrbã-
teascã, ci de la Dumnezeu s-au nãscut, cãci Cuvântul S-a fã-
cut trup ºi S-a sãlãºluit între oameni». Amin. Aceastã iubire
v-a dat Tatãl, ca sã vã numiþi fii ai lui Dumnezeu, ºi sunteþi,
ºi de aceea lumea nu vã cunoaºte ce sunteþi, fiindcã nu M-a
cunoscut nici pe Mine cã sunt Fiul Tatãlui. O, este scris în
Scripturi: «Oricine ºi-a pus în El nãdejdea se curãþeºte pe
sine, aºa cum Acela curat este, cã El S-a arãtat ca sã ridice
pãcatele, ºi pãcat în El nu este, ºi oricine rãmâne în El nu pã-
cãtuieºte». Este scris: «Cine este nãscut din Dumnezeu nu sã-
vârºeºte pãcat, pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în
acesta ºi nu poate sã pãcãtuiascã, fiindcã este nãscut din
Dumnezeu». 

Vin sã vã spun cã vin cu cuvânt proaspãt, fiilor. În-
firipaþi-vã duhul, staþi treji cu iubirea, cãci iubirea de Dum-
nezeu este trezie, fiilor. Ea îl þine pe om întru Mine, ea îl înfi-
ripeazã, ea este puterea Mea în cel ce Mã iubeºte, ea este iu-
bitoare de fraþi, ea îi uneºte pe cei ce cred în Mine ºi îi face
lucrãtori de Duh Sfânt. Amin. 

Hrãniþi-vã cu Mine, fiilor, hrãniþi-vã unul pe altul cu
Mine, cãci scris este: «Dumnezeu este iubire». Omul însã face
din aceastã Scripturã iubire fãrã rod ceresc, iubire omeneas-
cã. De douã mii de ani omul înþelege pentru el, nu pentru
Mine aceastã Scripturã, ºi cu ea iubeºte pe om ºi atât, ºi apoi
zice cã L-a iubit pe Dumnezeu. O, dacã Dumnezeu este iu-
bire, aºa cum cuvinteazã Scriptura, atunci sã înþeleagã omul
ce are de fãcut ºi sã Mã dea pe Mine unul altuia, fiindcã Eu
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sunt iubirea. Sã nu facã altceva în numele iubirii, ci sã-L facã
numai pe Dumnezeu unul peste altul, ºi atunci omul a înþeles
aceastã Scripturã. Ferice de cel care-L mângâie pe Dumnezeu
prin împlinirea acestei Scripturi care spune: «Dumnezeu este
iubire». Amin. 

O, dacã omul M-ar iubi numai pe Mine, atunci ar fi ca
tot ce face el sã însemne Dumnezeu. O, dacã cel ce Mã iubeº-
te M-ar iubi numai pe Mine, atunci ar fi ca acela sã iubeascã
tot ce este al Meu, tot ce vine de la Mine. Înfiripaþi-vã duhul
ºi daþi-Mi loc sã vin, cã am de adus peste pãmânt taina iubirii
de Dumnezeu. Iubirea este numai aceea care vine de la cer
prin roadele ei. Iubirea este numai ce înseamnã Dumnezeu,
iar pe voi nimeni nu vã poate amãgi, fiindcã voi sunteþi în-
vãþaþi de Dumnezeu ºi petreceþi întru El, ºi scris este cã
«oricine petrece întru El nu pãcãtuieºte», amin; ºi, iarãºi,
scris este: «Cine sãvârºeºte pãcatul este de la diavolul, pen-
tru cã de la început diavolul pãcãtuieºte». 

Eu sunt iubire, pentru cã Mi-am pus sufletul pentru cei
ce cred în Mine, pentru copiii lui Dumnezeu, iar ei datori sunt
sã-ºi punã sufletele pentru fraþi, adicã unii pentru alþii. Amin.
ªi iatã ce cuvânt rostesc: sã-ºi vinã bine în fire toþi cei care
Mã iubesc pentru cuvântul Meu de la voi, cuvânt care este iu-
bire pentru cel ce se dã Mie cu totul. Cei ce Mã iubesc pe
Mine sunt binecuvântaþii Tatãlui Meu, ºi Eu când voi veni aºa
le voi spune lor: veniþi, cei ce M-aþi iubit! Veniþi, binecuvân-
taþii Tatãlui Meu, cã M-aþi iubit ori de câte ori i-aþi iubit pe cei
ce sunt ai Mei, pe cei ce trãiesc pentru Mine. Amin. 

Am venit cuvânt pe pãmânt ca sã-l fac pe tot omul sã
Mã iubeascã, dar omul nu poate, cã e legat ºi îl strâng legãtu-
rile ºi nu se poate smulge din ele, ºi iatã, Eu grãiesc ca ºi
acum douã mii de ani, dar puþini de tot sunt cei cu care pot
grãi duhovniceºte, ca ºi acum douã mii de ani, fiilor, când
grãiam mai mult pãmânteºte cu cei ce Mã ispiteau, cãci Eu le
stricam lor rostul, prin adevãrul cel din cer, prin iubirea cea
cereascã, iar ei cãutau sã Mã piardã. Iatã, nici azi nu am cu
cine vorbi duhovniceºte, cã omul se iubeºte pe sine, ºi la om,
omul este iubire, nu Dumnezeu. Eu însã semãn pe pãmânt sã-
mânþa împãrãþiei cerurilor ca sã rodeascã în tot pãmântul bun,
ºi sã-l adun apoi laolaltã, ºi sã Mã aºez pe pãmânt împãrãþie
cereascã cu cei ce iubesc pe Dumnezeu. Amin. 

Fiilor de la iesle, rãmâneþi cu porþile deschise întru în-
tâmpinarea cuvântului Meu. Amin, amin, amin. 

25 octombrie/7 noiembrie 1999

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Omul trupesc vorbeºte pãmânteºte. Legea cãsãtoriei este lucrarea
trupului. Rugãciuni de iertare, rânduite pentru sufletul arhiereului
Vasile Târgoviºteanul. Scaunul Târgoviºtei are ocrotire de îngeri.
Nu mai este om sfânt care sã-l dezlege pe om de pãcate. Îndemn la 

rugãciune pentru credinþã în oameni. 

II atã-Mã cu prãznuire de sfinþi deasupra grãdinii cu-
vântului Meu. Stau pe nori de îngeri deasupra

voastrã ºi cu sfinþii cerului, care Mi-au fost Mie scaun de
domnie ºi aºternut pe pãmânt. Stau gata sã intru cuvânt în
grãdinã. ªi am intrat, fiilor strãjeri. Amin. Intru de sus ºi cu
cei de sus, ca sã fie cerul cu pãmântul în sãrbãtoare pentru ve-
nirea Mea. Amin. 

ªi acum vã spun: pace vouã, cãci cu voi grãiesc duhov-
niceºte. Puþini de tot sunt cei cu care pot grãi duhovniceºte,
ca ºi acum douã mii de ani, cãci fiecare îºi cautã ale sale, ºi

nu cautã cu cele de sus. Iatã, ca ºi atunci, nici azi nu am cu
cine vorbi duhovniceºte, cãci omul se iubeºte pe sine, iar la
om omul este iubire, nu Dumnezeu, ºi omul tâlcuieºte Scrip-
turile Mele dupã a lui nevoie, nu dupã dorinþa Mea, cãci la
om omul este iubire, nu Dumnezeu. Nu pot vorbi decât pã-
mânteºte cu omul, aºa cum vorbeam cu cei ce Mã ispiteau cu
cuvinte din Scripturi. N-aveam cum sã vorbesc cu cei ce Mã
ispiteau decât pãmânteºte, cãci erau pãmânteºti ºi trupeºti,
fiindcã ce este nãscut din trup, trup este. 

I-am spus lui Nicodim, care era iudeu de frunte, i-am
spus: «Nu te mira cã þi-am zis: „Trebuie sã vã naºteþi de sus“.
Vântul suflã unde vrea, ºi tu auzi vuietul lui, dar nu ºtii de
unde vine ºi nici unde se duce. Astfel este cu oricine este nãs-
cut din Duhul». ªi i-am mai zis: «Noi ceea ce ºtim vorbim, ºi
ce am vãzut mãrturisim, dar mãrturia noastrã nu o primiþi.
Dacã v-am spus cele pãmânteºti ºi nu credeþi, cum veþi crede
sã vã spun lucruri cereºti? De nu se va naºte cineva de sus,
nu va putea sã vadã împãrãþia lui Dumnezeu». Iatã, ce este
nãscut din carne, carne este, ºi ce este nãscut din duh, duh
este. 

Iatã, copilaºi de la iesle, de ce grãiesc Eu azi cu voi
despre Scriptura de atunci prin care s-a spus: «Cine este nãs-
cut din Dumnezeu nu sãvârºeºte pãcat, pentru cã sãmânþa lui
Dumnezeu rãmâne în el, ºi nu poate sã pãcãtuiascã, fiindcã
este nãscut din Dumnezeu». Dar unde sã mai gãsesc Eu aºa
ceva? O, nu mai ºtie omul cine este iubirea, nu mai ºtie
nimeni ce este cu adevãrat naºterea de sus, naºterea din apã ºi
din duh, ca sã fie duh cel ce se naºte. Cel ce era nedumerit
despre naºterea de sus, Mi-a spus: «Cum poate omul sã se
nascã odatã ce e bãtrân? Oare, poate sã intre a doua oarã în
pântecele maicii sale ºi sã se nascã iar?». Acesta mãcar M-a
întrebat cum poate fi aceasta, ºi Eu i-am rãspuns aºa: «Nimeni
nu s-a suit în cer, fãrã numai Cel ce S-a coborât din cer, Fiul
Omului, Care este în cer; ºi dupã cum Moise a înãlþat ºarpele
în pustie, aºa trebuie sã Se înalþe Fiul Omului, pentru ca
oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã».
Iatã, de aceea M-a trimis Tatãl în lume, dar lumea a iubit mai
mult întunericul ºi nu M-a iubit pe Mine. Lumea nu ºtie ce
este iubirea, ºi n-are cine sã-i spunã, dar îi spun Eu. Iubirea
sunt Eu, cãci scris este: «Dumnezeu este iubire», ºi «cel ce
pãzeºte poruncile Mele, acela este cel ce Mã iubeºte». Amin. 

Astãzi lucrez din cer, ºi nu Mã mai poate omul învinui
dupã legea cea pentru trup, cãci legea, pentru trup este. Astãzi
vorbesc numai duhovniceºte chiar ºi cu cei pãmânteºti, ºi le
spun tuturora aºa cum a spus apostolul, cãci aºa a spus: «Cei
ce sunt ai lui Hristos Iisus ºi-au rãstignit trupul, dimpreunã
cu patimile ºi cu poftele, ºi trãiesc în Duhul ºi umblã în Du-
hul». Amin. Când omul Mã învinuieºte pentru acest cuvânt
cu care vin la voi, el se prinde singur sub judecata acestui
cuvânt, cãci pãcãtuieºte, fiindcã numai cel ce pãcãtuieºte în
trupul sãu Mã poate gãsi cu vinã pentru cuvântul cu care Mã
slãvesc la voi pentru tot omul care voieºte sã creadã în Mine
ºi în venirea Mea la voi. 

Amin, amin grãiesc tuturor: cel ce crede în venirea
Mea, acela nu mai pãcãtuieºte, ºi se lasã purtat de Duhul ºi de
taina vieþii veºnice. Omul însã este îndãrãtnic. Cel ce a citit
Scripturile fãrã de pocãinþã, acela a luat din ele dupã cum i-a
priit, cãci ce este nãscut din carne, carne este. Eu însã nu mai
grãiesc pentru nimeni pãmânteºte, cãci vremea s-a scurtat ºi
s-a sfârºit de tot, ºi nu mai este vreme sã se foloseascã omul
de lumea aceasta, cãci este vremea venirii Mele, ºi pentru cei
ce vegheazã ca sã vin, ºi pentru cei ce vegheazã ca sã nu vin.
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Dar Eu vin, cã este scris sã vin, ºi va fi venirea Mea ca în
zilele lui Noe când fiii potopului îºi dãdeau unii altora trupu-
rile spre desfrâu ºi spre petreceri, pânã în ziua când a intrat
Noe în corabia salvãrii. Tot aºa strigam ºi prin Noe, la fel ca
ºi azi strigam pe tot omul, dar nimeni n-a crezut, pânã ce a
venit potopul ºi i-a luat pe toþi. 

O, e grea jalea Mea ºi aºteptarea Mea dupã om! Omul
naºte prunci pentru el, ºi îi duce la preot ºi îi boteazã, ºi apoi
stã liniºtit ºi se crede al lui Dumnezeu, el ºi pruncul lui, dar
Duhul Meu nu este în om, cãci omul este numai trup, numai
carne, ºi pe dinãuntru, ºi pe dinafarã, numai poftã trupeascã
cu care voieºte sã aibã omul îndreptãþire înaintea Mea ºi vo-
ieºte sã se mãsoare cu Mine ºi sã spunã cã este al Meu, dar
Eu îi spun aºa: Eu M-am rãstignit, omule, iar tu te cãsãtoreºti
ºi stai acoperit cu legea cãsãtoriei, care este pãmânteascã, nu
cereascã, fiindcã Eu celor ce Mã ispiteau pentru femeile lor,
Eu le-am rãspuns pãmânteºte, ºi am luat cuvântul omului cel
întâi zidit, care s-a despãrþit de Dumnezeu ºi s-a alipit cu
femeia sa, ºi au cãzut amândoi din cer, au cãzut prin trup, au
cãzut pe pãmânt; dar le-am rãspuns ºi altfel ispititorilor, ºi
le-am zis: «Sunteþi rãtãciþi neînþelegând Scripturile, cãci în
împãrãþia cerurilor nu este însurat ºi mãritat, ºi este viaþã
fãrã de pãcat, fãrã de moarte, viaþã de îngeri este». 

Învãþãtura Mea lucra în chip minunat în faþa celor ispi-
titori pentru poftele lor. Le-am rãspuns pãmânteºte celor ce
voiau femeie, dar apoi am luat pruncii în braþe ºi le-am spus:
«Adevãrat, adevãrat vã spun cã cine nu va fi ca pruncul nu
va putea intra în cer». Aºa lucram Eu cu cei ispititori, dar azi
le spun tuturor, ºi din cer le spun cã împãrãþia lui Dumnezeu
este înãuntrul omului care iubeºte pe Dumnezeu, ºi le spun cã
Eu am venit pe pãmânt din cer ºi am îmbrãþiºat rãstignirea
trupului, ca sã-l deprind ºi pe om sã semene cu Mine, cu Cel
ce S-a coborât din cer; sã-l deprind pe om sã se nascã de sus,
sã fie de sus pe pãmânt, sã fie de la Dumnezeu nãscut, cãci
scris este: «Celor câþi Mã primesc crezând în numele Meu le
dau putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge,
nici din poftã trupeascã, nici din poftã bãrbãteascã, ci de la
Dumnezeu s-au nãscut, cãci Dumnezeu Cuvântul S-a fãcut
trup ºi S-a sãlãºluit între oameni, ca sã-i nascã din Duhul pe
oameni». O, nici pânã azi nu este înþeleasã aceastã Scripturã,
iar Eu pentru împlinirea ei am venit din cer ºi le-am spus ce-
lor ce cred în Mine: «Ieºiþi ºi vã osebiþi dintre oameni ºi de ce
este necurat nu vã mai atingeþi, ºi Eu vã voi primi pe voi, ºi
voi umbla cu voi, ºi voi fi Dumnezeul vostru, ºi voi veþi fi po-
porul Meu». Amin. Iatã, aceasta înseamnã poporul Meu,
poporul lui Dumnezeu, «popor luat dintre oameni, pârgã lui
Dumnezeu ºi Mielului», dupã cum scrie în Scripturi. Spun aºa
pentru ca sã-l ajut pe cel ce voieºte sã priceapã, ce înseamnã
sã fie omul cu Dumnezeu ºi cu împãrãþia lui Dumnezeu în el. 

Eu am venit din cer ca sã-l învãþ pe om lucrarea rãstig-
nirii, nu lucrarea cãsãtoriei, cãci cãsãtoria este lege omeneas-
cã, este lucrarea trupului, nu lucrarea Duhului. Ea nu este
libertate cu Hristos; ea este legãturã peste om, cãci cei cãsã-
toriþi în care s-a trezit iubirea cea pentru cer au fost din cei ce
în toatã vremea s-au smuls din aceastã legãturã ca sã-ºi rãs-
tigneascã pornirile trupului ºi sã trãiascã în Duhul ºi sã umble
în Duhul, dupã cum este aºezarea pentru cei ce se dau Mie
împãrãþie cereascã pe pãmânt, scaun de domnie pentru Mine
ºi aºternut pentru cer. Iatã, nu mai vorbesc pãmânteºte, cãci
vremea este aproape ºi Mi-e milã de cel ce voieºte sã înveþe
taina împãrãþiei cerurilor cu omul ºi nu are de unde învãþa.
Vremea este aproape ºi este la uºã, ºi Eu vin, ºi omul nu ºtie

sã trãiascã pentru cer ºi pentru iubire. Atâþia sfinþi mucenici
s-au dat pildã cu credinþa ºi cu iubirea lor, ºi omul n-a învãþat
iubirea lor. Ei, de iubirea cu care Mã doreau, se împotriveau
pânã la sânge celor ce voiau sã-i atragã la cele ale trupului,
care sting statul Meu în om. Ei alegeau sã-ºi dea sângele spre
vãrsare pentru iubirea lor de Dumnezeu decât sã ºi-l dea spre
pãcãtuire. Ei au fost semne pe cale din timp în timp, ca sã
arate oamenilor calea, dar oamenii au semne pe cei asemenea
lor ºi poftelor lor, care se rãzboiesc în trupurile lor ca sã nu
priceapã calea vieþii. 

Dumnezeu este iubire, dar cine este cel ce se face un
trup cu Mine pentru ca sã fie iubire ca ºi Mine? Cel ce se face
un trup cu Mine, acela este cel ce se alipeºte de Mine cu iu-
birea lui, iar pe sine se biruieºte. Unde sã mai gãsesc Eu bi-
sericã de aºa fel în om? S-a umplut pãmântul de locaºuri de
biserici ºi de mãnãstiri, ºi nu este în ele cel ce Mã iubeºte. Se
duce omul la mãnãstire ca sã se dea Mie, zice el, ºi nu trece
mult ºi se stricã mai rãu decât înainte. Se vor da spre însurat
ºi spre mãritat cãlugãri ºi cãlugãriþe în care arde pãcatul, cãci
orb pe orb nu se poate cãlãuzi, ºi nu mai este cãlãuzã adevã-
ratã. Se va prãbuºi tot ce a numit omul bisericã, ºi se va zidi
tot ce a numit Dumnezeu bisericã. Se va împlini tot ce a mai
rãmas de împlinit din cuvintele cãrþii Mele prin care am
profeþit la voi, copii ai poporului sfânt. Nu mai este om cãruia
sã-i poatã rugãciunea, cãci mort pe mort nu se poate învia. Nu
mai este om care sã-l poatã dezlega pe cel pãcãtos de pãcatele
lui, cãci cine nu este nãscut din Dumnezeu, acela sãvârºeºte
pãcat ºi nu-l poate ajuta pe cel ce pãcãtuieºte. 

Nu vã miraþi voi, copii duhovniceºti, ºi sã nu se mai
mire nimeni pe pãmânt de ce v-am ales Eu pe voi ºi v-am pus
deoparte ca sã fiþi curaþi cu trupul ºi cu sufletul ºi cu duhul.
Iatã, nu mai este pe pãmânt om rãstignit, om sfânt, care sã
dezlege fãptura omeneascã de pãcate, care sã scoale morþii
din mormintele lor cu numele Meu, care lucreazã prin sfinþi.
V-am aºezat pe voi slujitori cereºti între cer ºi pãmânt, ca sã
lucraþi cu Mine pentru neamul omenesc, ºi v-am deprins sã vã
puneþi nãdejdea în Mine, nu în voi, cãci scris este în Scripturi:
«Oricine ºi-a pus nãdejdea în El se curãþeºte pe sine, aºa cum
Acela curat este, cã El S-a arãtat ca sã ridice pãcatele lumii,
ºi pãcat în El nu este, ºi oricine rãmâne în El nu pãcãtuieºte,
cãci cine este nãscut din Dumnezeu nu sãvârºeºte pãcat,
pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în el, ºi nu poate sã
pãcãtuiascã, pentru cã este nãscut din Dumnezeu». Amin.
Iatã, cine nu se curãþeºte pe sine, aºa cum curat sunt Eu, acela
nu ºi-a pus nãdejdea în Mine, ºi ºi-a pus-o în el, ºi ºi-a pus-o
în omul care-l învaþã pe el, ºi de aceea cade de la Mine, ca
unul care nu se curãþeºte pe sine, cãci cine cade, prin pãcat
cade, prin pãcat ascuns în însuºi trupul lui. V-am ales pe voi
ºi v-am fãcut unºii Mei, ca sã iau din mânuþele voastre iubi-
rea voastrã pentru Mine, ºi iubirea voastrã pentru neamul
omenesc. V-am ales pe voi ca sã-Mi las învãþãtura Mea cea
sfântã peste voi ºi sã vorbesc duhovniceºte peste pãmânt, ca
sã ia cel ce Mã cautã ºi sã-ºi gãseascã pacea întru Mine ºi sã
Mã ia de cale a lui ºi sã se facã împãrãþie a Mea în care este
viaþã de îngeri întru venirea Mea. V-am ales pe voi ca sã
mijlociþi la Dumnezeu pentru iertarea celor ce vor fi iertaþi, ºi
v-am învãþat cum sã cereþi dezlegarea pãcatelor fãpturii de la
Adam ºi pânã la voi, cã mult sunt aºteptaþi cei din urmã cu
care Eu descui uºa venirii Mele cu sfinþii. ªi vã spun aºa: ri-
dicaþi mânuþele la Mine ºi rânduiþi rugãciuni de iertare ºi de
odihnã pentru arhiereul care a fost la Târgoviºte, cã n-are cine
sã se roage pentru el ºi ca sã-l ajute. Cereþi la Mine iertarea
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lui deplinã, cã el n-a ºtiut ce a fãcut lovind în voi, ºi n-a ºtiut
cã în Mine ºi nu în voi lovea. Cereþi, fiilor unºi, cã necredinþa
lui s-a scurs din el, ºi a înþeles pentru ce a suferit. Orice pãcat
e uºor faþã de pãcatul cel fãcut asupra lucrului Duhului Sfânt.
Orice se iartã mai uºor, dar pãcatul acesta nu se iartã, ci se
ispãºeºte, ºi aºa se ºterge. Faceþi în poporul Meu cel pus deo-
parte toatã rânduiala cea creºtineascã pentru aºezarea lui în-
tre cei iertaþi, ºi îl voi trimite în casa lui ca sã spunã la toþi sã
nu facã ce a fãcut el cu voi, sã nu se ridice ca ºi el sã surpe
lucrul Meu cu voi, cã e lucru mântuitor, ºi Eu sunt Cel ce sunt
la voi. El s-a curãþit prin suferinþã ºi prin pocãinþã, cãci sufe-
rinþa este înger, este cãmaºa curãþirii, ºi l-am curãþit cu forþa,
cu foc l-am curãþit, fiilor. 

Acest scaun ºi aceastã cetate este scaun sfânt, este
scaunul Meu, cãci am cuvântul Meu lângã el, am râul vieþii în
care se spalã, ºi vai celor ce ar da sã se aºeze pe el de la om
citire! Nu e de joacã cu scaunul acesta, fiilor, cãci el a fost
dezlegat de Mine prin voi pentru Mine ºi pentru cel curat ºi
sfânt, care crede în Mine ºi în lucrãrile Mele peste pãmânt. E
mare lucrare de îngeri peste acest scaun, ºi Eu îl ocrotesc cu
lucrare de îngeri, iar cine voieºte sã se zdrobeascã în el, Eu
nu-l opresc, aºa cum nu l-am oprit nici pe cel ce s-a încercat
cu acest scaun zdrobindu-se în el, ºi iatã ce cuvânt rostesc: cel
ce crede în cuvântul cu care vin astãzi pe pãmânt ºi nu-ºi în-
vârtoºeazã inima la glasul cuvântului Meu, împlinind sfinþe-
nia Mea în el, acela este cel pe care îl voi striga pe nume ca
sã împlineascã voia ºi lucrarea Mea peste pãmânt din mijlo-
cul acestei cetãþi de scaun, cã Eu voiesc sã pregãtesc pe tot
omul pentru scãpare, pentru bãrcuþa de salvare, care este sfin-
þenia cea din om, Hristos strãlucind în trupul, în sufletul ºi în
duhul omului sfânt. Amin. Eu sunt cu mila dupã om, ºi îi
voiesc scãparea. Acest scaun este foc, ºi vai celui ce este cu-
rajos jucându-se cu focul! Dar Eu sunt cu mila dupã om ºi îl
ajut sã se vindece ºi sã vadã mântuirea Mea cu care vin sã fac
voia Tatãlui Meu prin cei credincioºi ºi curaþi. Rugaþi-vã Mie
neîncetat pentru credinþa în cuvântul Meu peste oameni.
Rugaþi-vã sã vindec pânã ºi prin foc necredinþa ºi întuneci-
mea care a ieºit înaintea venirii Mele însoþitã de cupa fãrãde-
legii a tot pãmântul. 

O, acesta este cuvântul iubirii, cuvântul strigãrii, cu-
vântul ocrotitor. Puneþi-l peste voi, o, oamenilor! Luaþi-l ºi
voi, cei ce staþi în lucrare de bisericã, ºi aºezaþi-vã fecioare în-
þelepte, nu fecioare neînþelepte, care rãmân afarã. Scoateþi
minciuna de sub haina de cãlugãrie, de sub haina de preoþie,
cãci nu haina îl face pe om. Lãsaþi-vã spre înþelepciune, cã
iatã, diavolul vã pârãºte înaintea Mea ziua ºi noaptea, zicând
cã numai gura e de voi, gura ºi haina. Împodobiþi adevãrul,
dar nu minciuna. O, treziþi inimile voastre! Domnul vã strigã.
Eu sunt Cel ce sunt, ºi voiesc sã fie ºi omul, ºi e vremea sã fie
sfânt omul, cã vin cu sfinþii din cer pe pãmânt, vin cu cei
odihniþi prin nãdejdea învierii. Amin. Daþi trupurile voastre
jertfã sfântã ºi scoateþi-le de sub vinã ºi de sub pãcat, cã vo-
iesc sã rostesc dezlegare de pãcate peste toþi cei ce se pregã-
tesc pentru naºtere de sus, iar cel ce se naºte de sus, nu pãcã-
tuieºte, pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în el. Iatã
Semãnãtorul ºi sãmânþa! Iubiþi aceastã milã, cãci Dumnezeu
este iubire. Sã-L ia omul pe Dumnezeu în el, cãci Dumnezeu
este iubire, iar omul sã facã tot aºa, sã se facã iubire pentru
Dumnezeu, sã-L iubeascã omul pe Dumnezeu. Amin, amin,
amin. Sã nu mai caute omul decât împãrãþia Mea cu el, cã
toate cele de trebuinþã pentru ea i le dau Eu omului. O, nu ºtie
omul ºi nu vede omul ce bogãþii am Eu pregãtite pentru el,

numai sã Mã primeascã omul în casa lui, în viaþa lui, în inima
lui, în calea lui. Sã Mã lase omul sã-i þin calea, ca sã-l învãþ
calea cu Mine pe om. 

Iatã, îþi þin calea, omule. Mã fac cuvânt în cer ºi cobor
cu el la tine pe pãmânt, ca sã-þi þin calea ºi ca sã-þi arãt cum
sã mergi pe cale cu Mine. Nu vin sã-þi fac rãu, ci vin sã-þi fac
bine. Nu e nimeni sã-þi mai facã bine, ºi de aceea M-am
coborât în calea ta. Lasã-Mã sã te ridic spre nestricãciune ºi
sã înving moartea în trupul tãu ºi sã fii viu. Oare, nu vrei sã
fii viu? Oare, vrei sã fii mort? O, pânã când vrei aºa? cãci pã-
catul este moarte. Eu plâng pe urma ta ºi Mã aplec dupã tine
ca sã te scap de moarte mai înainte sã vin cu slava zilei Mele
celei mari, cãci atunci vin pentru fiii mâniei, care n-au primit
iubirea adevãrului ca sã fie vii. Dã-Mi-te Mie, omule fugar!
cãci am venit sã-þi dau þie împãrãþia Mea, bogãþia Mea. Amin,
amin, amin. 

O, fii ai oamenilor, nu faceþi din Scripturile Mele rod
pãcãtos. Eu am spus aºa: «Dumnezeu este iubire». Nu vã în-
ºelaþi, ci folosiþi pe Domnul cu împlinirea acestei Scripturi,
nu pe voi. Nu faceþi altceva în numele iubirii, în numele lui
Dumnezeu. Faceþi-L numai pe Dumnezeu unul peste altul.
Lucraþi numai tot ce înseamnã Dumnezeu în om, cãci iubirea
înseamnã Dumnezeu. Amin. Cel ce sãvârºeºte pãcatul este de
la diavolul, pentru cã de la început diavolul pãcãtuieºte, dar
acum Eu Mã fac cuvânt în cer ºi cobor cu el pe pãmânt, ca sã
stric lucrurile diavolului. Grãiesc duhovniceºte ca sã-l trag pe
om cãtre Mine. Nu mai grãiesc deosebit cu voi, fiilor duhov-
niceºti, ºi, iarãºi, deosebit cu cei pãmânteºti, cãci ispitirea ca-
de ºi ea de pe picioare. O, de ar rãmâne dorul de cer în locul
duhului ispititor, care vine de la trup ºi de la pofta trupului,
care se rãzboieºte în mãdularele omului! O, de ar înþelege tot
omul cã am venit sã-l ajut sã se ridice deasupra neputinþelor
lui! 

Lucraþi cu putere ziua ºi noaptea cu Mine, fiilor copi-
laºi, cãci v-am uns peste vremea venirii Mele ca sã lucraþi cu
Mine Scriptura cea din urmã. Sã înveþe oamenii de la smo-
chin pilda pe care o dã: când mlãdiþa lui se face fragedã ºi
odrãsleºte frunze, atunci vara este aproape. Voi sunteþi mlã-
diþe noi, mlãdiþe fragede, preoþie curatã ºi sfântã, ungere din
cer peste vremea venirii Mele, cãci vara este aproape, iar
smochinul odrãsleºte frunze spre tãmãduirea neamurilor, cãci
Eu aºa am binevoit. Amin. 

Iatã, am fãcut lucru nou ºi croiesc cu el cale în deºert,
ºi în loc uscat izvoare de apã, dupã cum au rostit proorocii
Duhului Sfânt, care au zis: «În poporul Meu vor fi numai
drepþi, lucrul mâinilor Mele, fãcut spre slava Mea, vlãstar pe
care l-am sãdit Eu. Eu, Domnul, am grãit, ºi la timpul lor voi
lucra repede, aºa cum a fost proorocia». Amin. ªi am ºi lu-
crat, cãci aºa am binevoit. Amin.

Fiilor de la iesle, deschideþi guriþa celor însetaþi ºi
turnaþi-le apã în guriþe ca sã bea ºi ca sã nu mai înseteze dupã
apã. Daþi pe Dumnezeu milostenie la cei sãraci de Dumnezeu.
Daþi pe Duhul Sfânt mângâiere la cei curaþi cu inima ºi cu
iubirea. Daþi veste peste pãmânt cã vine Domnul ºi S-a apro-
piat Domnul. Eu sunt cu cei ce vin întru întâmpinarea Mea,
ca sã învãþ calea venirii Mele pe toþi cei ce se trezesc pentru
ziua Mea cea mare. Cuvântul Meu lumineazã pe tot omul, nu-
mai sã Mã primeascã omul, numai sã Mã cunoascã omul, nu-
mai sã-Mi deschidã când bat. ªi voiesc sã Mi se deschidã, ca
sã nu vin pe neºtire când voi veni venind. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului Dimitrie Basarabov 

Fiii lui Dumnezeu se fac bisericã vie ºi piatrã de temelie a veacului
ceresc pe pãmânt. Oamenii rãstãlmãcesc Scripturile ºi se poticnesc. 

SSSS ã ºtiþi, mãi fiilor, cã Eu, Domnul, vã port mare
grijã. Sunt mereu cu mila ºi cu grija peste voi. Vã

mângâi mereu cu cuvântul Meu ºi cu împlinirile lui. Vã mân-
gâie ºi sfinþii, cã mult aºteaptã ei pe cei mai mici care umblã
cu Mine mãrturisindu-Mã aºa cum M-au mãrturisit ei prin
viaþa Mea din ei, ºi prin cuvântul mãrturisirii lor. 

Sã ºtiþi, fiilor, cã Eu, Domnul, vã ajut mereu sã fiþi bi-
neplãcuþii Mei, ºi de aceea vã însoþesc cu cuvântul Meu, ºi
pentru voi îi însoþesc cu el pe toþi cei care au crezut în Mine
prin cuvântul Meu, care este cu voi. Eu sunt piatra cea din
capul unghiului, cãci aºa M-a pus pe Mine Tatãl dupã ce zidi-
torii n-au voit sã Mã ia în seamã atunci când am venit sã îm-
plinesc Scriptura care Mã vestise cã voi veni sã împlinesc
voia Tatãlui Meu pentru rãscumpãrarea omului. Dar de ce vã
spun Eu aceasta? Iatã de ce vã spun: voi sunteþi pietre de
temelie pentru veacul cel ceresc pe pãmânt, cãci v-am ales
dintre oameni ca sã fiþi ai Mei ºi ca sã-Mi fac lucrarea Mea
cu voi ºi ca sã fiþi lângã Mine în capul unghiului, sã fiþi lângã
Cel ce lucreazã cu voi, ºi iatã, voi sunteþi piatra cea neluatã în
seamã de ziditori, aºa cum ºi Eu am fost, cãci am zis: «M-au
urât pe Mine, vã vor urî ºi pe voi», dar lucrarea Mea cu voi
se va adeveri ºi toþi o vor pricepe ºi la toþi se va descoperi,
fiindcã Eu sunt, ºi nu voi. Lucrarea Mea cu voi îi va ajunge
pe toþi cei care ºi-au fãcut adãpost din minciunã ºi ascunzã-
toare din înºelãciune, cãci Eu, Domnul, voi trece peste tot ºi
voi face luminã, ºi cu voi voi face, pânã va fi priceputã
venirea Mea la voi, cãci scris este în Scripturi: «Pus-am în
Sion o piatrã, piatrã de încercare, piatra din capul unghiului,
cea de mare preþ, bine pusã în temelie. Cel ce se va bizui pe
ea nu se va clãtina. ªi voi face judecata dreptar, ºi dreptatea
o voi face cumpãnã, ºi grindina va lua la vale adãpostul min-
ciunii, ºi potop de ape va da peste ascunzãtoarea înºelãciu-
nii, pânã ce se va pricepe descoperirea». Atunci voi, cei ne-
luaþi acum în seamã de ziditori, veþi fi cãutaþi ca aurul de
mare preþ, ºi fericiþi vor fi cei ce s-au bizuit pe lucrarea Mea
care este cu voi, cãci aceia nu se vor clãtina. Amin. 

Învãþaþi-i pe toþi cei ce se bizuie pe Mine sã nu priveas-
cã înapoi, cãci pilda femeii lui Lot este de ajuns pentru cei ce
vor sã Mã urmeze, fiindcã Eu aºa am spus: «Cine nu va lãsa
pentru Mine tatã ºi mamã, rude ºi copii, þarini ºi ranguri, nu
vor putea fi ucenicii Mei, nu vor putea veni dupã Mine».
Omul nou trebuie sã stea în pãmânt nou, cãci lui Avraam aºa
i-am spus când l-am chemat sã-Mi las peste el fãgãduinþele,
ºi aºa i-am spus: «Ieºi din pãmântul tãu ºi din neamul tãu ºi
din casa tatãlui tãu ºi vino în pãmântul pe care þi-l voi da
Eu». Învãþaþi-i pe toþi cei care se bizuie pe Mine sã lucreze
lucrare de îngeri înaintea Mea, cãci îngerii pãzitori ai celor ce
Mã iubesc vãd pururi faþa Mea în ceruri, aducând lor de la
Mine bogãþia harului Meu gãtit pentru cei bineplãcuþi Mie.
Cei ce se dau deoparte ca sã fie pentru Mine, aceia Îmi sunt
Mie bisericã vie ºi pietre de mãrturie împotriva fiilor veacului
acesta, cãci Eu aºa am spus prin Scripturi: «Fiii veacului
acesta se însoarã ºi se mãritã, iar cei ce se vor învrednici sã
dobândeascã veacul acela ºi învierea cea din morþi, nici nu
se însoarã, nici nu se mãritã, cãci nici sã moarã nu mai pot,
ºi sunt la fel cu îngerii, ºi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai

învierii», aºa cum Eu am rostit prin Scripturi aceastã fãgãdu-
inþã pentru cei ce ies din mijlocul oamenilor, osebindu-se
pentru Mine. ªi vor fi lângã Mine, iar Eu sunt piatra cea din
capul unghiului. Amin.

Cuvântul Meu cu voi îi prinde sub el pe toþi cei care
vor sã-l punã pe el la întuneric, rãstãlmãcind Scripturile spre
a lor pierzare, cãci scris este: «Oricine va cãdea pe aceastã
piatrã, va fi sfãrâmat, iar pe cine va cãdea ea, îl va zdrobi».
Iatã, ºi Scripturile sunt piatrã de poticnire, cãci mulþi le rãs-
tãlmãcesc spre a lor nevoie, spre a lor pierzare, iar cei ce se
învrednicesc sã dobândeascã veacul învierii, aceia iau din ele
viaþa Mea, ºi o pun peste ei, ºi îºi întãresc lângã ei pe îngerul
pãzitor, bucurându-l de faþa Domnului. Amin. 

Sã ºtiþi, mãi fiilor, cã Eu sunt acoperãmântul vostru, ºi
vã acopãr ºi vã preþuiesc ca pe vasele de mare preþ, ca sã Mã
deºert în voi ºi sã fac din voi pâraie vii pentru slava Mea peste
pãmânt. Sã ºtiþi, copilaºi, cã sfinþii vã iubesc ca ºi Mine, cãci
ei sunt voia Mea, iar îngerii voºtri taie mereu vãzduhul ºi se
bucurã de faþa Mea, iar voi, întãriþi pentru voi lucrarea lor ºi
a sfinþilor Mei, ca sã fiþi cu cerul în toatã clipa, fiilor. Pe pã-
mânt e numai rãu, numai groazã, dar Eu, cu sfinþii Mei, Mã
rotesc deasupra voastrã, cãci scris este: «Ca pãsãrile care se
rotesc deasupra cuibului, aºa Domnul Savaot va ocroti Ieru-
salimul, îl va acoperi, îl va apãra, îl va cruþa ºi îl va salva».
Aºa voi lucra Eu pentru voi, cã Eu nu-Mi iau înapoi cuvin-
tele, ci le împlinesc. Amin. Toate mâinile vinovate vor urî lu-
crul lor, ºi vor da sã fugã din faþa sabiei cãpeteniile, cãci nu
sabia omeneascã îi va ameninþa, ci ei vor fugi de sub steag,
cãci vatra Mea ºi cuptorul Meu vor topi calea fãrãdelegii, ºi
Domnul va striga din Sion peste pãmânt. 

Sã ºtiþi, fiilor, cã Eu, Domnul, sunt mereu cu grija dupã
voi, cãci v-am pus deoparte pentru Mine, ca sã am grijã de
voi, cã pe pãmânt e numai groazã, numai întuneric. Cei ce Mã
iubesc ca ºi voi, sã înveþe sã stea cu Mine, ºi Eu îi voi ocroti
pe ei. Cei ce Mã iubesc, sã se smulgã din spini ºi din scaieþi,
chiar dacã le-ar rãmâne carnea. Nu-i nimic. Eu îi vindec. Este
scris cã duºmanii sufletului omului sunt casnicii omului, dar
cei ce Mã iubesc, sã se smulgã din spini, chiar dacã li se va
rupe carnea, cãci Eu îi vindec dându-Mã lor pentru vindeca-
re. Acum împart cu voi duhul bucuriei Mele, cã am grãit între
voi vreme de trei zile la rând, lãsându-Mi slava Mea peste
voi. Sã ia din slava Mea cu voi, sã ia cei ce Mã cautã ºi sã le
fie pentru înviere deplinã. Amin. Eu, Domnul, grãiesc mereu
din Scripturi, fiindcã mulþi fac din iubirea Mea din ele tot ce
vor ei sã-ºi facã, dar Eu vin ºi îi mustru, cã nu Eu sunt Cel
ce-i mustru, ci Scripturile, cu toatã întregimea lor cea duhov-
niceascã.

Sã ºtiþi, fiilor, cã Eu, Domnul, suflu peste voi duhul
înþelepciunii sfinte, ca sã ruºinez prin voi pe cei ce stau sub
steagurile lor, iar voi veþi fi cãutaþi de peste tot pentru înþelep-
ciunea Mea care se face cuvânt peste voi, ºi de la voi vor
curge pâraie rãcoritoare ºi învietoare pentru cei ce vor apuca
pe calea cea cu slavã, calea venirii Fiului lui Dumnezeu, Care
vine venind ºi aºezând împãrãþia cerurilor pe pãmânt întru
taina cea din Scripturi a cerului nou ºi a pãmântului nou, întru
care vor dãinui cei drepþi, lucrul mâinilor Mele, fãcut spre
slava Mea, vlãstar sãdit de Mine, dupã cum Eu binevoiesc.
Amin, amin, amin. 
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Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Pacea dintre om ºi Dumnezeu este lepãdarea de sine. Lucrul minþii
sfinte este înger din cer. Puterea vindecãtoare prin post ºi rugãciune. 

MM ã rotesc cu alai ceresc deasupra grãdinii cu-
vântului Meu. Bat ºi Mi se deschide. Deschi-

deþi, fiilor strãjeri! Sunt Domnul. Amin, amin, amin. Sunt cu
sãrbãtoare cereascã deasupra voastrã; voi de pe pãmânt, ºi
Noi din cer, bucurându-ne unii pe alþii. Amin. 

Duhul Domnului, duhurile sfinþilor, duhurile îngerilor
stau coroniþe, coroniþe deasupra ieslei Mele de la voi. Cãpe-
teniile îngerilor încununeazã petrecerea Mea cu voi, cãci sunt
serbaþi îngerii în sãrbãtoare de bisericã pe pãmânt ºi în cer. O,
fiilor de la iesle, când cei din cer sunt pomeniþi pe pãmânt, ei
vin cununi, cununi, în chip nevãzut, ºi aduc apoi mãrturie la
cer. Dar cea mai mare bucurie pentru cei din cer este atunci
când cei care-i mãrturisesc pe ei pe pãmânt, trãiesc cu umilin-
þã legile cerului între cer ºi pãmânt, purtând grijã de venirea
Mea în toatã vremea. Amin. 

Omul se naºte din om, ºi dacã se naºte, el ar trebui
toatã viaþa cea din trup sã se sârguiascã numai pentru viaþa
cea veºnicã, fiindcã împãrãþia cerurilor se capãtã cu stãruinþã
de cei ce se silesc pentru ea, dupã cum am spus Eu prin
Scripturi. 

Mã pornesc mereu cu învãþãturã peste pãmânt pentru
tot omul, cã dacã Mi-am fãcut aceastã cãrare pe care vin me-
reu sã-Mi pregãtesc venirea, las învãþãturã, las mereu îndemn
sã se apropie omul de cele ce sunt veºnice, cãci vremea e pe
sfârºite, cã e vremelnicã. Eu pe voi v-am învãþat ºi vã învãþ
mereu, fiilor, cãci acesta este lucrul Meu. Nu M-am dus la cer
ca sã stau fãrã lucru, ci M-am dus ca sã vin ºi sã lucrez ºi sã
vã învãþ toate, cãci voi Mã primiþi, ºi de aceea vorbesc cu voi
pe pãmânt ºi vã învãþ sã lucraþi cu drag lucrarea cerului în voi,
ca sã se desãvârºeascã lucrurile Domnului în voi pe pãmânt,
cãci Eu vin curând ºi am nevoie de sfinþi pe pãmânt, fiilor. Vã
învãþ mereu sã nu greºiþi ºi sã fiþi credincioºi cuvintelor Mele
împlinindu-le. Vã învãþ ca sã se audã învãþãtura Mea ºi sã ia
omul care nu are de unde sã ia ca sã fie viu. Chiar dacã v-am
învãþat, vã învãþ iar ºi iar, cã vreau sã trezesc în mulþi dra-
gostea de Dumnezeu, fiilor, ºi pocãinþa cea cu rod ºi umilin-
þa fãrã de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. O, dacã ar
vrea omul sã creadã cã umilinþa e dulce ºi e mângâiere pen-
tru suflet, ar da de la el duhul înãlþãrii de sine ºi s-ar pleca
spre umilinþã ºi ar afla pacea, pacea dintre om ºi Dumnezeu. 

O, ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea
lui Dumnezeu. Eu fariseilor care erau iubitori de sine ºi de ar-
ginþi aºa le-am zis: «Voi sunteþi cei ce vã faceþi pe voi drepþi
înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaºte inimile voastre,
cãci ceea ce la oameni este înalt ºi în frunte, urâciune este
înaintea lui Dumnezeu», ºi le-am mai zis: «Legea ºi proorocii
au þinut pânã la Ioan; de atunci se binevesteºte împãrãþia lui
Dumnezeu, ºi fiecare se sileºte spre ea». Legea ºi proorocii au
vestit venirea împãrãþiei lui Dumnezeu, iar Eu, învãþându-i pe
ucenicii Mei, le spuneam: «Sã nu socotiþi cã am venit sã stric
legea sau proorocii. N-am venit sã stric, ci sã împlinesc», ºi
le spuneam lor: «Voi sunteþi sarea pãmântului; voi sunteþi
lumina lumii». Tot aºa vã spun ºi vouã, celor de la sfârºit uce-
nici ai Mei, cãci ucenic Mie este cel ce face ceea ce Eu îi spun
sã facã. Amin. ªi vã spun: umpleþi-vã tot mai deplin de grija
cea pentru venirea Mea, cã Eu vã spun aceasta. Amin. 

Sã ia învãþãturã cel ce crede în venirea Mea la voi ºi sã
se plece spre umilinþã ºi spre pocãinþã, cãci cei care sunt

acum sfinþii cerului, dacã fãceau vreun pãcat pe pãmânt, plân-
geau ºi se jeleau de se topea carnea de pe ei cum se topeºte
lumânarea, iar pocãinþa ºi umilinþa le lumina calea lor spre
Mine. Dar azi moare omul în pãcate ºi n-are cine se îngriji de
el, ºi plâng îngerii, ruºinaþi de faptele omului.

Nu mai ºtie omul care merge la bisericã, nu mai ºtie ce
este cu adevãrat postul ºi rugãciunea, lucrarea omului cu
Dumnezeu, lucrarea omului împotriva diavolului ºi a trupu-
lui, care pofteºte împotriva duhului. Dar pe voi vã învãþ me-
reu, ca sã ia ºi omul învãþãturã; iar ºi iar vã învãþ, ca sã se
audã povaþa Mea cea pentru creºtin. Rugaþi-vã cu post, aºa
cum i-am învãþat ºi pe ucenicii Mei cei de atunci. Rugaþi-vã
cum v-am învãþat, ca sã se desãvârºeascã lucrurile Mele prin
voi. Nu vã aºezaþi sã mâncaþi, în zilele când mâncaþi, nu mân-
caþi pânã la ora zece din zi, cãci voi sunteþi creºtini, ºi trebuie
sã trãiþi ca cei din cer. Amin. Vindecarea trupurilor se face
prin iubire de Dumnezeu, adicã prin post, prin rugãciune, prin
umilinþã ºi prin pocãinþã, cãci trupul, cum îl învãþaþi, aºa vã
cere. Nu vã temeþi de post. Temeþi-vã de mâncare, ºi mâncaþi
cu umilinþã, cãci voi sunteþi creºtini. Amin. Iar în zilele peste
care este scris post, postiþi aºa cum v-am învãþat, ca sã fiþi sã-
nãtoºi cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, ºi sã se desãvârºeas-
cã lucrurile Mele peste pãmânt, cãci voi sunteþi creºtini.
Uitaþi-vã în învãþãtura Mea cu care stau de peste patruzeci de
ani în mijlocul celor ce cred. Uitaþi-vã în cuvântul Meu, cã e
cuvântul dragostei peste cei ce aleg viaþa cea veºnicã cu
Mine, cã nu e pãcat sã nu posteºti, ci e pãcat sã nu împlineºti
cuvântul lui Dumnezeu în care nu numai postul este cuprins.
„Dar pentru ce se posteºte?“, zic unii. Iatã pentru ce: se pos-
teºte pentru sãnãtate, pentru cuminþenie, pentru umilinþã,
pentru dragoste de Dumnezeu ºi pentru desãvârºirea lucru-
rilor lui Dumnezeu, care vin spre arãtare prin post, prin pre-
gãtire sufleteascã ºi trupeascã, fiindcã trupul este pentru
Domnul, dupã cum scrie în Scripturi. Când omul îºi iubeºte
propriul sãu trup, el nu poate sã-L iubeascã pe Dumnezeu,
cãci nu poate omul sã slujeascã doi stãpâni odatã. Eu aºa am
zis: «Nici o slugã nu poate sã slujeascã la doi stãpâni, fiindcã
sau pe unul va urî ºi pe celãlalt îl va iubi, sau de unul se va
þine ºi pe celãlalt îl va dispreþui». Nu omul a fost fãcut pentru
sâmbãtã, ci sâmbãta pentru om. Nu omul a fost fãcut pentru
mâncare sau pentru post, ci mâncarea ºi postul au fost fãcute
pentru om. Iar cel ce aude, sã ºi înþeleagã. Amin. 

Vã învãþ mereu sã nu greºiþi ºi sã fiþi credincioºi cu-
vintelor Mele împlinindu-le, fiilor. Vã învãþ ca sã se audã în-
vãþãtura Mea, cãci dragostea de Dumnezeu acoperã toate ne-
putinþele omului, toate cusururile omului, numai sã vrea omul
cu Mine. 

Vor cãdea mulþimi ºi iar mulþimi sub lucrarea minciunii
care dã sã se facã trup ºi sã vinã înaintea Mea ºi sã vinã în nu-
mele Meu, dar Eu spun aºa: cel ce vrea sã vinã înaintea Mea,
sã facã ce am fãcut Eu dacã voieºte sã vinã în numele Meu.
Sã se rãstigneascã ºi sã moarã pe cruce, ºi sã învieze, ºi sã se
înalþe la Tatãl, ºi aºa sã vinã. Dar el vine ca el, nu ca Mine;
vine pentru cei ce n-au primit iubirea adevãrului, vine sã cadã
aceºtia sub lucrarea minciunii, care dã sã se facã trup ºi sã ni-
miceascã pe fiii minciunii, dar voi, fiilor, îngrijiþi-vã pentru
venirea Mea, cã Eu vã spun aceasta. Daþi îngeraºilor de lucru,
cã duhurile lor stau ciorchini pe lângã voi, cãci zilele sunt
grele, iar voi, vestiþi venirea Mea la voi aºteptându-Mã sã vin
sã vã izbãvesc. Amin.

E zi de slavã, fiilor, cãci alãturi de serbarea îngeraºilor
ºi ale cãpeteniilor lor serbãm crucea care M-a vestit pe Mine
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cu voi, crucea care a vestit naºterea cuvântului Meu la voi aºa
cum steaua a vestit locul naºterii trupului Meu în Betleem.
Serbãm ridicarea semnului biruinþei pe acest vârf dupã ce voi
aþi ridicat aceastã piatrã, la porunca Mea, acum opt ani, fiilor.
S-a ridicat crucea la rãzboi cu cei ce se întrebau despre voi,
cu cei care se porniserã spre voi aºa cum s-a pornit spre Mine
Irod dupã ce M-am nãscut. Se luptau oamenii cu voi pentru
lucrul Meu de la voi, vestit prin cruce, dar îngerii din cer
veneau mereu ºi înconjurau ieslea Mea de la voi, ºi pe voi, ºi
aºa vin ºi azi; iar la poartã ºade îngerul Domnului, ºade cu pu-
tere, aºa cum ºade în calea spre Eden heruvim cu sabie de fla-
cãrã, ca sã pãzeascã drumul spre pomul vieþii. E zi de slavã,
de îndoitã ºi de întreitã slavã, zi de mãrturie cu putere, cãci
Eu am biruit prin voi pe cei necredincioºi, ºi M-am mãrturisit
în lung ºi în lat cu lucrul cuvântului Meu peste pãmânt de
atunci ºi pânã acum. Mai-marii cetelor îngereºti, dimpreunã
cu toate duhurile îngerilor, stau coroane, coroane deasupra
voastrã, biruitori pentru Mine ºi pentru voi, îngrijindu-se pen-
tru venirea Mea la voi, cãci ei aud cele ce Eu vestesc peste voi
vestindu-Mi venirea. 

Întãriþi de la voi spre Mine lucrarea îngerilor. Daþi dru-
mul îngeraºilor sã zboare spre cer, cãci îngerii, fãrã de lucru
ceresc sunt triºti, sunt ruºinaþi ºi nu vãd faþa Domnului, ºi nu
pot zbura bucurându-se. Lucraþi lucrarea cerului în voi cu
umilinþã, ca sã fiþi tari de îngeri, fiilor, ºi ca sã puteþi cu putere
în vremea aceasta grea, ºi sã poatã îngerii pentru voi prin lu-
crarea voastrã pentru Dumnezeu, cã iatã ce vã spun: de la
facerea omului ºi pânã la voi, toþi cei care au lucrat poruncile
Mele umilindu-se înaintea Mea, au fost slujiþi de suite de
îngeri ºi au biruit pentru Mine. Daþi loc îngerilor peste voi.
Fiþi mereu curaþi înãuntru ºi în afara ºi în jurul vostru, ca sã
aveþi de jur împrejur lucrul îngerilor slujindu-vã în lucra-
rea voastrã pentru venirea Mea. Îngerii sunt cereºti. La fel ºi
voi sã fiþi, ºi în toatã vremea sã fiþi, aciuându-vã lângã Mine,
cã e nor gros de duhuri rele, care se nasc din oameni pen-
tru lucrarea întunericului, care se vrea stãpânã peste tot,
aºezându-se împotriva Mea. E vremea sã nu uitaþi nici o cli-
pitã de statul Meu cu voi. E vremea sã nu vã pierdeþi vremea,
ci s-o rãscumpãraþi pentru viaþa cea veºnicã, fiindcã Eu aºa
am spus: «Cel ce va da sã-ºi câºtige viaþa sa, acela ºi-o va
pierde, iar cel ce ºi-o va pierde pentru viaþa Mea, acela ºi-o
va dobândi, ºi altfel nu va fi». Amin, amin zic vouã: uitaþi-vã
mereu peste lucrarea voastrã cu Mine, ºi unul peste altul
uitaþi-vã, fãcându-vã rost de mult untdelemn, ca sã aveþi lu-
minã multã, cã Eu vin când nimeni nu se aºteaptã sã vin, vin
ca furul, ºi fericiþi veþi fi voi sã vã gãsesc gata pentru Mine în
toatã vremea. Amin. Îngerii întunericului suflã de peste tot în
lumina Mea din om, ºi vai celui ce va rãmâne descoperit, adi-
cã fãrã pazã de îngeri! ªi iatã ce vã învãþ, ca sã ia tot omul din
mâna voastrã învãþãtura Mea ºi sã facã din ea armurã tare
peste el, cã rãzboiul cel nevãzut a umplut vãzduhul de venin
ºi secerã omul de pe picioare. Iatã ce vã învãþ: lucrul minþii
voastre sã fie înger din cer peste voi, înger neadormit, înger
tare ºi nebiruit de rãu, cã e vreme cu luptã ori pentru viaþã, ori
pentru moarte. Supuneþi-vã deplin învãþãturii cuvântului Meu
care lucreazã peste voi ºi primiþi-vã unul pe altul în numele
Meu, cãci cei ce se iubesc în numele Meu, aceia se primesc
unul pe altul pentru desãvârºirea lucrurilor Mele prin voi. 

Iatã, fericesc pe cei ce au ascultat la timp de cuvântul
Meu cel pregãtitor de veac nou, de trup nou, de duh nou, cãci
cei care vor fi sunt cei care iau de la Mine în ei legea cea din
rai pe care am pus-o Eu peste om; legea veºniciei, fiilor, cãci

Eu le-am fãcut bine pe toate, dar le-a stricat omul, împotriva
vieþii lui cu Mine. Dar am venit din nou, ca sã le aºez la locul
lor pe toate, iar dacã Evanghelia venirii Mele mai este acope-
ritã, este acoperitã pentru fiii pierzãrii, în care dumnezeul
veacului acesta a orbit minþile necredincioºilor ca sã nu le
strãluceascã lumina Evangheliei lui Hristos, Cel ce este chi-
pul lui Dumnezeu. Dar voi supuneþi-vã deplin cuvântului vie-
þii, cãci Eu sunt cu voi ºi vã învãþ, ºi pe mulþi învãþ prin voi,
numai sã vrea omul sã trãiascã, numai sã vrea omul sã iubeas-
cã pe Dumnezeu. Iatã cã vã dau înþelepciune din cer, ca sã ia
ºi cei ce vor viaþa, iar Eu Mã voi uita ºi voi vedea dacã au
luat, dacã s-au supus deplin, cãci cel ce se supune deplin, are
cu el lucrarea îngerilor pentru viaþa cea veºnicã. Cel ce se su-
pune deplin, este cel umilit înaintea Mea, iar cel umilit este
cel ce se supune deplin. Mihail arhanghelul a fost supus de-
plin ºi n-a ieºit din frica de Dumnezeu ºi a luat aminte numai
la Dumnezeu. Aºa ºi voi, fiþi cu fricã ºi cu luare-aminte la tot
cuvântul Meu, cã e cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin. Primiþi-vã unii pe alþii cu cuvântul Meu cel pregãtitor
de veac nou, dar iubiþi-vã unii pe alþii ca sã vã primiþi. Lucraþi
între voi ca între îngeri, cãci viaþã îngereascã v-am dat sã adu-
ceþi înaintea Mea. Sã cunoascã aceastã mãsurã toþi cei care
vor sã se alipeascã cu voi, ºi aºa sã vinã spre voi, ºi aºa sã ia
de la voi, cãci voi nu aveþi voie sã daþi decât viaþã îngereascã
peste om prin învãþãtura cu care Eu vã acopãr. Aºa este scris
în Scripturi cuvântul Meu: «Cei ce se vor învrednici sã do-
bândeascã veacul acela ºi învierea cea din morþi, nu mai pot
sã moarã, cãci sunt la fel cu îngerii ºi sunt fii ai lui Dumne-
zeu, fiind fii ai învierii». Amin. Aceasta este pecetea cu care
Eu îi însemnez pe cei ce se lasã nãscuþi la glasul cuvântului
Meu, care vine la voi pentru naºterea din nou a lumii. Acesta
este nãvodul pe care Eu, Domnul, îl arunc în lume, ºi când îl
trag la þãrm, aleg din el tot ce este mare ºi deplin, iar ce este
mic arunc înapoi. 

Mulþi sunt cei ce dau sã se îmbete din vraja cuvântului
Meu care cheamã la viaþã, dar cuvântul Meu este adevãrul,
care va rãmâne în veac, dimpreunã cu cei ce-l împlinesc.
Amin. Farmecul Duhului Sfânt este deplin atunci când Eu,
Domnul, pot sã dobândesc în om chipul omului cel întâi zidit,
omul zidit pentru veºnicie, om dupã chipul ºi asemãnarea
Mea. Amin, amin zic tuturor celor ce aud pe Domnul prin
acest cuvânt: oricine ºi-a pus nãdejdea în Domnul se curãþeº-
te pe sine, aºa cum Domnul curat este. Amin, amin zic celor
ce Mã iubesc, cãci ei acum sunt fii ai lui Dumnezeu, iar
atunci când Eu Mã voi arãta, fi-vor asemenea Mie, fiindcã
Mã vor vedea precum sunt. Amin. 

Duhurile îngerilor rostesc prin cuvântul Meu ºi zic:
„Bucuraþi-vã, voi, copii ai lui Hristos, cã El vine cu împãrã-
þia Sa peste voi. Prindeþi curaj, cã se apropie izbãvirea
voastrã. 

Bucuraþi-vã ºi voi, cei ce nu trãiþi viaþa cu Domnul,
cãci Hristosul Tatãlui vã cheamã sã trãiþi viaþa Lui, bucu-
rându-vã cu El pentru pregãtirea cea deplinã a venirii Lui. 

Iar voi, cei de la ieslea Domnului, lucraþi deplin, cãci
îngerii din ceruri au poruncã de la Tatãl, de la Fiul ºi de la
Duhul Sfânt sã vã slujeascã ziua ºi noaptea în lucrul Dom-
nului, care este cu voi pentru venirea Sa cu îngerii ºi cu
sfinþii, precum este scris în Scripturi. Bucuraþi-vã trudind ºi
zidind la taina veacului cel nou la care noi, îngerii din ceruri,
privim cu fricã, lucrând lângã voi lucrul Domnului, care este
cu voi întru taina cea de nepãtruns a venirii Sale cu sfinþii ºi
cu îngerii lui Dumnezeu, taina Ierusalimului nou, taina împã-
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rãþiei lui Dumnezeu pentru cei ce se silesc spre ea“. Amin,
amin, amin. 

8/21 noiembrie 1999

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Omul trebuie sã se dea Domnului încã din pruncie sau sã se facã
prunc, om fãrã de pãcat. Taina bisericii este Dumnezeu în om.
Maica Domnului îl învaþã pe om cum sã fie copil al lui Hristos.
Mãrturisire de dincolo de lume: arhiereul Vasile Târgoviºteanul. 

VV ine Domnul întru ale Sale, ºi Se vesteºte pe Sine
când vine. Amin. Vin la voi, copii ai venirii

Mele, iar voi primiþi-Mã ºi faceþi-Mi primirea, cã e sãrbãtoare
în cer ºi pe pãmânt pentru sfinþi ºi pentru credincioºi. Vin la
voi, cã aici este împãrãþia Mea, fiindcã Eu împãrãþesc peste
voi ºi peste grãdiniþa aceasta. Amin. 

E sãrbãtoare pentru mama Mea Fecioara. Ea s-a dat
Mie locaº din pruncie, ºi s-a pregãtit sã-Mi fie bisericã, ºi
Mi-a fost, ºi Mi-a pregãtit venirea Mea cea de acum douã mii
de ani, aºa cum Verginica, cea prin care v-am ales pe voi,
Mi-a pregãtit venirea Mea cea de la sfârºit, aºa cum ºi voi Îmi
gãtiþi acum venirea ca sã vin, fiilor. Faceþi-Mi primirea, ºi hai
sã lucrãm ºi sã aºezãm prin cuvânt facere nouã, mereu nouã
peste Israel cel din români, poporul Meu de azi, ºi peste ori-
cine va crede ºi se va boteza în apa râului vieþii, care curge
din cer ºi trece prin aceastã grãdinã, ca sã se împartã apoi, ºi
sã ude pãmântul, ºi sã creascã pe el om nou, om dupã chipul
ºi asemãnarea Mea. 

Am dat omului ca tipar pe Dumnezeu, cãci am venit
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat prin Fecioarã,
mama care M-a nãscut prunc în Betleem acum douã mii de
ani. Am dat omului ca tipar pe mama Mea Fecioara, ca sã se
dea omul Mie din pruncie ºi sã-Mi fie bisericã ºi sã-Mi fie ve-
nire. Sã vinã omul încã din pruncie la Dumnezeu, ca sã vinã
Dumnezeu la om, cãci scris este: «Cel ce crede în Mine, voi
veni la el, ºi voi face casã la el, ºi voi cina cu el, ºi Mã voi
arãta lui». Amin. 

Fiilor, este, oare, scris acest cuvânt ieºit din gura Mea
acum douã mii de ani? Este, tatã. Vã zic aºa cã vã sunt Pãrin-
te, cã v-am nãscut din cuvântul Duhului Sfânt ca sã-Mi fiþi fii
ºi sã vã zic fii, dupã cum vedeþi cã vorbesc cu voi. Cãutaþi ºi
voi ºi vedeþi în cartea proorociilor, cã scrie aºa: «Poporul ca-
re locuia în întuneric va vedea luminã mare, cãci prunc S-a
nãscut nouã, Fiu S-a dat nouã, a Cãrui stãpânire o poartã pe
umerii Lui. ªi se cheamã numele Lui înger de mare sfat,
sfetnic minunat, Dumnezeu preaputernic, Stãpân al pãcii,
Pãrinte al veacului ce va sã fie». Amin. Iatã, am fãcut din voi
fiii veacului nou, iar Eu vã sunt Pãrinte ºi vã zic fii, fiilor.
ªtie, oare, omul credincios de pe pãmânt ce înseamnã sã fie
fiu al Meu pe pãmânt? ªtie omul, oare, ce înseamnã sã fie fiu
al Meu în veacul ce va sã fie? Acum douã mii de ani Eu În-
sumi am venit Om între oameni ºi am dat omului învãþãturã,
ºi omul trebuie sã ºtie. Trebuie, dar nu vrea. Nu vrea omul sã
audã nici ce am spus atunci, nici ce spun acum. Este, oare,
scris în Scripturi despre lucrarea cuvântului Meu de azi? Este,
fiilor. Eu Însumi am spus cã voi veni dupã ce Mã voi înãlþa la
Tatãl ºi voi învãþa de toate pe om, cã iar ºi iar spun: nu M-am
dus în cer ca sã stau fãrã lucru, ci M-am dus ca sã vin pe cã-
rarea celor credincioºi ºi sã fiu luminã, precum sunt. Dacã am
grãit mereu peste poporul Israel în vremea Mea cu el, dacã
atunci Moise ºi cei de dupã el au scris toate cuvintele Mele ca

sã fie ele, ºi iatã, sunt, cã Eu grãiesc din ele, oare acum sã stau
în cer fãrã sã lucrez, fãrã sã grãiesc cuvântul Meu peste om?
O, nu se poate aºa ceva, cãci Eu am spus celor uniþi cu Mine:
«Voi fi cu voi pânã la sfârºitul timpului». O, nu mai are omul
timp sã ºtie cuvintele Mele cele de atunci ºi cele de acum ºi
nu se face Mie bisericã omul, ºi de aceea am pus Eu întrebare
ºi am zis: ºtie, oare, omul credincios de pe pãmânt ce înseam-
nã sã fie fiu al Meu pe pãmânt? ºi ºtie el, oare, ce înseamnã
sã fie fiu al Meu în veacul ce va sã fie? Eu sunt Pãrinte al vea-
cului ce va sã fie ºi al fiilor veºniciei. Duhul Tatãlui Meu
Savaot a grãit prin prooroci aceasta, ºi aºa M-a numit: Pãrinte
al veacului ce va sã fie, iar Tatãl Meu este în Mine din veac
ºi pânã în veac. 

Eu Îi sunt Tatãlui bisericã, ºi Tatãl Îmi este Mie biseri-
cã. Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl în Mine. Amin. Taina de bisericã
a lui Dumnezeu n-o mai ºtie omul care crede în Dumnezeu.
O, nu-i de ajuns sã ºtie omul cã este Dumnezeu. Aceasta o
ºtie ºi cel ce zice cã nu este Dumnezeu, cã nu crede în Dum-
nezeu. Taina de bisericã a lui Dumnezeu, aceasta este: Eu în
om, ºi omul în Mine, aºa precum l-am fãcut Eu pe om ca sã
fie atunci când am luat cu mâna lut ºi l-am lucrat pe omul cel
întâi zidit, ca sã pun în el apoi suflet viu, ºi Duhul Meu apoi,
ca sã am bisericã ºi sã stau în ea, ºi sã Mã odihnesc în ea dupã
facerea a toate câte le-am fãcut, cãci mai întâi am fãcut lumi-
na ºi cerul ºi pãmântul ºi toate câte sunt sus în cer ºi jos pe
pãmânt ºi sub pãmânt ºi în ape, ºi apoi l-am fãcut pe om, apoi
Mi-am zidit bisericã, loc de odihnã Mi-am zidit dupã ce pe
toate le-am fãcut numai cu cuvântul. Am fãcut om ca sã Mã
odihnesc în el, ºi l-am numit ziua Mea de odihnã, dar n-a tre-
cut mult, ºi M-a cuprins tristeþea ºi neodihna, ºi atunci am
strigat pe om ºi am zis: «Unde eºti?», iar el Mi-a rãspuns:
«Te-am auzit umblând, Doamne, ºi m-am ascuns de faþa Ta
printre pomi, cãci m-am temut, fiindcã sunt gol». O, aºa a fã-
cut omul. A luat din roadele înþelepciunii ºi a mâncat ºi i s-au
deschis ochii lui, ºi în loc sã se vadã înþelept, s-a vãzut gol ºi
a dat sã-ºi acopere goliciunea cu frunze de smochin. De
atunci omul cautã ºi iar cautã, cã are înþelepciune; cautã cu
sudoare ºi nu mai sfârºeºte, cãci înþelepciunea nu are sfârºit.
De atunci Eu, Domnul, Mi-am pierdut odihna ºi caut ca ºi
omul, caut mereu ºi îl strig pe om ºi zic: unde eºti? Unde eºti,
fãptura Mea? Unde eºti, de nu te gãsesc? O, aºa a fãcut omul
pe care l-am zidit sã-Mi fie Mie bisericã ºi zi de odihnã dupã
facerea a toate câte le-am fãcut, ºi de atunci mereu îl caut. 

O, fiilor cu care-Mi aºtern cuvântul Meu de azi peste
pãmânt, am grãit aceasta cu voi ca sã se audã în lung ºi în lat
cã taina de bisericã a lui Dumnezeu n-o mai ºtie omul, n-o
mai poartã omul, cãci taina de bisericã, aceasta este: Eu în
om, ºi omul în Mine, aºa precum Tatãl este întru Mine, ºi Eu
întru Tatãl. 

Acum douã mii de ani am fãcut lucrarea venirii Mele
prin Fecioarã nãscut prunc, ca sã cresc Dumnezeu tare ºi sã
fiu Pãrinte al veacului ce va sã fie. Am fãcut bisericã din pân-
tecele Fecioarei, iar Tatãl a fost cu Mine, ºi am ieºit spre
oameni apoi, ºi M-am vestit Dumnezeu din Dumnezeu, ºi
M-am dovedit ce sunt. Tot aºa voi lucra ºi azi, ºi voi fi Dum-
nezeu preaputernic, împlinindu-Mi tot cuvântul cu care vin la
voi vestindu-Mi lucrãrile Mele, cãci din mama Mea Fecioara
am ieºit prunc, iar din Verginica am ieºit cuvânt spre sfârºit,
ºi din acest cuvânt v-am dobândit pe voi, ºi vã am ai Mei, ºi
Îmi împart cu voi glasul peste pãmânt, cãci Eu pot tot ce
voiesc Eu. 

Faceþi-Mi mereu primirea, fiilor, ca sã pot tot ce este
scris sã fac ºi sã aºez la loc veacul Domnului, iar unde nu voi
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gãsi lacrimile pocãinþei, voi pune Eu lacrimile suferinþei pen-
tru tot omul care nu va voi sã se rãstigneascã pe sine pentru
venirea Mea cu veacul veºniciei. Nu vã miraþi de felul cum
M-am arãtat azi în zori la voi. Nu fiþi nedumeriþi de vederea
ce v-am arãtat, fiilor, cãci M-am arãtat vouã rãstignit pe
cruce; iar dacã deasupra crucii era scris „Scaunul judecãþii”,
aceasta vin sã vã tãlmãcesc aºa: tot omul care nu se va rãs-
tigni pe sine pentru Mine, Eu, Domnul, voi fi semn pentru el,
prin rãstignirea Mea pe cruce. Rãstignirea Mea pe cruce a fost
judecata lumii ºi a stãpânitorului lumii acesteia. Scaunul Meu
de judecatã a fost crucea; pe ea M-am aºezat ca sã judec. Ea
a fost ºi este tronul judecãþii Domnului, ºi vai omului care
ºterge de pe trupul lui semnul dintre Mine ºi om! Vai ºi iar vai
tuturor celor care au zis ºi zic cã crucea ºi semnul ei nu este
bun, cãci aceia sunt cei ce nu voiesc sã domnesc peste ei de
pe scaun, de pe tronul judecãþii. Este scris cuvântul Meu în
Scripturi, este scris aºa: «Cei ce n-au voit sã domnesc Eu
peste ei, sã fie luaþi ºi aruncaþi». De aceea vã zic vouã, fiilor,
faceþi-Mi primirea ca sã vin la voi ºi sã scriu cartea judecãþii,
cã este scris în Scripturi sã vin ºi sã deschid Eu Însumi aceas-
tã carte; iar ca s-o deschid, ea trebuie sã fie întocmitã pe
pãmânt de Însuºi Dumnezeu. 

Am dat omului tipar pe Mine Însumi, Om fãrã de pã-
cat. Tot omul care nu se rãstigneºte pe sine pentru Mine, rãs-
tignirea Mea pe cruce este semn judecãtor pentru acesta. Am
dat omului ca tipar pe mama Mea Fecioara, ca sã se dea omul
Mie din pruncie ºi pânã în veºnicie, ºi sã-Mi fie bisericã ºi
sã-Mi fie loc de venire a Mea la el. Sã vinã omul din pruncie
la Dumnezeu, sau sã se facã iarãºi prunc, cãci Eu am scris
cuvântul judecãþii ºi am zis prin Scripturi aºa: «Cel ce nu va
deveni prunc, nu va intra în împãrãþia cerurilor». Sã se facã
omul prunc, om fãrã de pãcat, ºi sã nu mai pãcãtuiascã în
veac, amin, cãci unde nu voi gãsi lacrimile pocãinþei, voi
pune Eu lacrimile suferinþei pânã la plãtirea celui din urmã
bãnuþ, cãci aºa este scris pentru cei ce nu se rãstignesc pentru
Mine. Sã se facã omul prunc, om fãrã de pãcat sã se facã ºi sã
nu mai pãcãtuiascã, ºi aceasta înseamnã rãstignire, cãci Eu,
cât am stat în trup cu oamenii, le-am zis ucenicilor Mei aºa:
«Mã duc sã vã pregãtesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, sã fiþi
ºi voi». 

Eu dacã l-am iertat pe tâlharul de pe cruce, care era în
dreapta Mea în vremea rãstignirii Mele, ºi l-am dus iertat în
rai, de ce am fãcut Eu aºa cu el? Am fãcut aºa pentru cã el nu
cunoºtea pe Dumnezeu, iar dacã L-a cunoscut în ceasul mor-
þii, el n-a mai fãcut apoi nici un pãcat ca sã mai moarã faþã de
Mine, ºi a rãmas prunc ºi sfânt cu inima ºi cu trupul, ºi a murit
lângã Mine mãrturisindu-Mã de atunci ºi pânã azi prin Scrip-
turile rãstignirii Mele, ºi a fost numit de Mine mucenic rãs-
tignit pe cruce. Oamenii însã îºi zic cã Eu îi voi ierta în ulti-
ma clipã ca pe tâlharul de pe cruce, care ºi-a spovedit pãca-
tele pe care le-a fãcut, ºi altele n-a mai fãcut. 

Stau oamenii în nepãsare de suflet ºi de veºnicie, ºi Eu
vin ºi îl strig pe om ca sã Mã audã, iar cel ce aude glasul Meu
ºi nu-ºi împietreºte inima, acela sã se împrunceascã ºi sã vinã
la Mine prunc, sã vinã cât are vreme de venit, nu când nu mai
are vreme. Mama Mea Fecioara s-a dat Mie din pruncie cu
toatã neprihãnirea ei, ºi Eu Mi-am fãcut din ea bisericã în care
Mi-am pregãtit venirea. 

O, mamã Fecioarã, citeai în cartea proorociilor despre
Fecioara care Mã va naºte pe Mine, Fiul Tatãlui Savaot, ºi
voiai sã Mã poþi ajuta, ºi te rugai Tatãlui pentru venirea Mea,
ca sã vin ºi ca sã slujeºti venirii Mele. Tatãl ºi cu Mine te-am

ascultat, ºi am trimis pe înger ºi þi-a vestit cã tu Mã vei naºte
între oameni. O, mamã, te serbeazã cerul pruncã de trei ani,
slujitoare lui Dumnezeu! Viaþa ta cea sfântã este scrisã pe
pãmânt, dar omul e greoi la credinþã, iar cei ce stãpânesc prin
lucrare de bisericã, tot greoi sunt ºi aceºtia, ºi nu dau omului
putere sã creadã. Învaþã-i tu prin cuvântul Meu pe oameni.
Hai cu Mine pe cãrarea cãrþii Mele, cã vremea e când Eu vin
cu sfinþii pe pãmânt ca sã-Mi desãvârºesc venirea. Te aºez cu-
vânt înaintea oamenilor ºi înaintea creºtinilor ca sã-i înveþi
taina de bisericã a lui Dumnezeu, Eu în om, ºi omul în Mine,
taina pe care ai împlinit-o tu, mamã. Te-am pus tipar înaintea
creºtinilor pe pãmânt, ºi te pun ºi din cer. Învaþã-i pe ai Mei.
Învaþã-i prin ei ºi pe creºtinii care trãiesc prea puþin pentru
Mine. Învaþã-i ºi pe cei ce au uitat pe Dumnezeu. Învaþã-i pe
ai Noºtri din grãdinã, ca sã se audã peste tot ce trebuie sã fie
un fiu al veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

– MMMM ã aºez cuvânt, Fiule Emanuel, cãci Tu eºti
Hristosul Tatãlui, venit între oameni prin

pântecele meu fecioresc. Te mângâi în durerile venirii Tale
mângâindu-Þi fiii din grãdinã. Amin. 

Veniþi, copii ai Fiului meu, Iisus Hristos, veniþi spre as-
cultarea cuvântului cel pentru taina de bisericã a lui Dumne-
zeu. Eu vã mângâi pe voi, ca sã întindã creºtetul ºi inima sub
mâna mea mângâietoare toþi cei care vor sã-I dea viaþã creº-
tineascã din ei Fiului meu, Iisus Hristos, Mielul ºi Pãstorul
bisericii sfinte pe pãmânt, Pãrinte al veacului ce va sã fie,
Domnul pãcii, aºa cum Tatãl Savaot L-a numit pe El prin
prooroci. Veniþi voi sub scutul învãþãturii sfinte, iar acest cu-
vânt cheamã pe toþi care dau sã vinã ºi nu ºtiu ce este taina de
bisericã între cer ºi pãmânt. 

Un fiu al Domnului pe pãmânt, un fiu al veacului ce va
sã fie trebuie sã vinã ca ºi mine din pruncie la slujirea lui
Dumnezeu, trebuie din pruncie sã vinã întru împãrãþia ceru-
rilor, iar cel ce vine mai târziu, trebuie sã se facã prunc sub
scutul Domnului ºi sã se lase purtat de mânuþã ca ºi pruncul;
sã stea în aºteptarea venirii Fiului meu ziua ºi noaptea, aºa
cum am stat eu, ºi pânã sã-L nasc, ºi dupã ce S-a dus la Tatãl.
Un copil al lui Hristos se scoalã pânã în rãsãrit de soare, ºi,
trezindu-se din somn, cade cu faþa la pãmânt de trei ori, mul-
þumind Domnului ºi sfinþilor ºi îngerilor pentru paza asupra
lui, zicând cu cuvântul: „Doamne, nu mã lepãda de la faþa Ta
ºi Duhul Tãu Cel Sfânt nu-L lua de la mine, ca sã fiu fiu al
zilei ziua ºi noaptea, fiu al Tãu, acum ºi în veacul ce va sã fie.
Mã închin Þie cu totul, însemnându-mã cu semnul sfintei
cruci, ca sã se teamã de mine diavolii, ºi sã Te bucuri Tu de
viaþa mea lângã Tine, Doamne. Amin“. Copilul lui Hristos
merge apoi ºi se spalã pe faþã de trei ori, ºi pe mâini, închi-
nându-ºi trupul cu mâna în semnul crucii Fiului meu, Care a
suferit moarte pe cruce. El merge apoi ºi se aºeazã în ge-
nunchi cu închinãciuni ºi rosteºte laude Domnului ºi rugile
cele de dimineaþã. El cere apoi Domnului pe sfinþi ºi pe în-
geri, ºi pe Domnul Însuºi ca sã fie cu el în tot lucrul mâinilor
lui, închinându-ºi mereu trupul ºi lucrul cu semnul sfintei
cruci ºi cugetând la clipa venirii Fiului meu. El îºi împarte lu-
crul mâinilor lui cu lucrul rugãciunii lui pentru lauda Dom-
nului sãu, veghind cu trezie sã nu cadã de la faþa Domnului.
El aduce apoi cuvânt de mulþumire Domnului pentru sãvârºi-
rea lucrului zilei, ºi cerând peste el pazã de sfinþi ºi de îngeri
se aºeazã pentru odihna trupului cu trezie de suflet pânã la
vremea rugãciunii de aur, în miez de noapte, când se scoalã
rugându-se. 

Acolo unde sunt mai mulþi copilaºi ai lui Hristos, aºa
cum Îi este Lui plãcerea, sã nu doarmã toþi deodatã când se
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odihnesc, cãci Fiul meu a zis celor ce toþi au adormit deodatã:
«De ce dormiþi? Sculaþi-vã ºi vã rugaþi, ca sã nu cãdeþi în is-
pitã». O, duhul cel potrivnic pândeºte mereu sã-l gãseascã pe
creºtin în nepãsare de suflet, iar unde sunteþi mai mulþi, ve-
gheaþi unul pentru altul, fiilor, cãci aºa este bineplãcut la
Dumnezeu, iar tot ceea ce faceþi, sã nu fie al vostru, cãci voi
nu sunteþi ai voºtri, ci ai lui Hristos. Creºtinul nu mai este
stãpân pe trupul sãu, ci Hristos. Tot aºa ºi cu sufletul, tot aºa
ºi cu duhul dacã trupul este al lui Hristos, ºi aºa este taina de
bisericã a lui Dumnezeu, aºa, ºi altfel nu este. 

Creºtinul ºi fiul veacului ce va sã fie nu poate fi prin
nimic despãrþit de Dumnezeu, ci toate câte face el cu trupul,
cu sufletul ºi cu duhul, îl unesc pe el cu Dumnezeu. El este
frumos ca ºi cei din cer, ca sã fie cerul pe pãmânt cu el. El este
senin, el se împarte celor ce sunt ai lui Hristos ºi se dã întreg
lui Hristos, Care Se împarte ºi nu Se desparte, dându-Se în-
treg acolo unde Se dã. Fiii veacului ce va sã fie sunt oglinda
veºniciei pe pãmânt, precum am fost eu, mama Fiului lui
Dumnezeu, ºi sunt unii pentru alþii, dându-se unii pe alþii lui
Dumnezeu. Amin. Aceasta este taina de bisericã a lui Dum-
nezeu între oameni ºi înaintea lui Dumnezeu, cãci fiii veacu-
lui ce va sã fie lucreazã lângã Domnul la planul facerii veºni-
ciei între cer ºi pãmânt. Amin, amin, amin. 

V-am învãþat pe voi, cei din grãdiniþa Fiului meu. Sã ia
de la voi apã vie cei însetaþi, ºi sã se facã în ei izvor de apã
vie ca sã nu mai înseteze, cãci apã bunã nu se mai gãseºte
decât în cer, fiindcã omul care învaþã pe om s-a împãmântit
de tot, ºi se teme om de om, ºi se ascunde om de om, cãci aºa
este pe pãmânt. V-am dat vouã, ca sã daþi voi în numele Fiului
meu, Iisus Hristos, Domnul pãcii, Pãrinte al veacului ce va sã
fie, precum Tatãl Savaot a rostit prin prooroci numele Lui. 

I-am învãþat, Fiule, dupã cum a fost cuvântul Tãu, cãci
cei din cer fac voia Ta cea atotputernicã. Toþi împãraþii min-
ciunii stau pe scaune ºi pe tronuri ruºinoase ºi iau slavã de la
oameni, dar tronul Tãu de stãpânire ºi de judecatã este crucea
pe care Te-ai aºezat când ai judecat lumea prin rãstignirea Ta.
Crucea rãstignirii este scaunul Tãu de judecatã, Fiule al meu
ºi Doamne al pãcii, cãci ai purtat pe umerii Tãi stãpânirea Ta
ºi scaunul Tãu de judecatã peste neamul omenesc. Îþi sãrut
crucea suferinþei ºi Îþi mângâi aºteptarea ºi îi mângâi pe cei ce
Te aºteaptã, cãci sunt mamã. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul Cel Atotputernic, vã întãresc
pe voi cu braþul Meu cel tare, cãci voi, fii ai

grãdinii Mele, sunteþi cei care aþi rãmas cu Mine în încercãri-
le Mele, în truda Mea dintre cer ºi pãmânt pentru înnoirea fa-
cerii, ºi Eu vã rânduiesc vouã împãrãþie precum Mi-a rânduit
Mie Tatãl Meu, ca sã mâncaþi ºi sã beþi la masa Mea în împã-
rãþia Mea ºi sã ºedeþi pe tronuri, judecând de lângã Mine pes-
te neamul omenesc. Amin. 

Cel ce ºade pe tron este cel ce se rãstigneºte pe sine
pentru viaþa Mea în el, cãci Eu aºa am spus prin cuvântul Meu
care este cu voi: «S-a luat scaunul împãraþilor de pe pãmânt,
iar cel ce voieºte sã împãrãþeascã, sã stea ca Mine, pe cruce,
ºi aºa sã împãrãþeascã, cãci vine Duhul Sfânt ºi ºade Împãrat
peste pãmânt». Amin, amin, amin. 

Acum, fiilor, daþi poporului Meu cuvântul cel de sãrbã-
toare pentru mama Mea Fecioara, ºi adunaþi-vã iar lângã gura
Mea, care va lãsa din ea cuvântul pentru cel ce a stat arhiereu
pe scaunul din cetatea Târgoviºte, cãci acum opt ani am grãit
cu el pe pãmânt pentru piatra aceasta, iar acum grãiesc cu el
în cer, cãci l-am luat de pe pãmânt. Adunaþi-vã cu Mine, cã
las carte pentru aceastã cetate ca sã împlinesc, cãci am zis cã

voi veni cu el în casa lui ca sã mãrturiseascã de lângã Mine
peste pãmânt pentru biserica din cetatea aceasta, ºi pentru
piatra Mea, care este cu voi. Amin. 

*

EE u sunt Alfa ºi Omega, Cel Care este, Cel Care
era ºi Cel Care vine. Amin. Ceea ce auziþi, scrieþi

în cartea Mea ºi trimiteþi bisericilor de pe pãmânt, voi, strãjeri
ai cuvântului Meu, care vine cu norii. Glasul Meu este ca
vuietul apelor mari, ºi din gura Mea iese sabie ascuþitã cu
douã tãiºuri. Nu vã temeþi. Acestea zice Cel dintâi ºi Cel de
pe urmã: staþi întru întâmpinarea Mea pânã voi veni, amin,
cãci Eu sunt Cel ce deschide, ºi nimeni nu va închide; Eu sunt
Cel ce am cheile morþii ºi ale iadului. Amin, amin, amin. 

Cel ce nu crede cã Eu sunt Cuvântul Care grãieºte din
cer peste voi, acela se osândeºte pe sine, aºa precum cel ce nu
se rãstigneºte pe sine pentru Mine, este osândit prin rãstigni-
rea Mea pentru el. Sculaþi-vã ºi faceþi-Mi primirea, fiilor din
grãdina cuvântului Meu, cãci am iesle în România ºi Mã nasc
cuvânt în ea pentru cei ce cred ºi pentru cei ce nu cred cã Eu
sunt Cuvântul Care grãieºte din cer peste aceastã grãdinã în
care Mi-am înfipt þãruºul împãrãþiei Mele, cãci peste voi Eu
sunt Stãpânul, ºi vã pãstoresc dupã a Mea plãcere ºi Mã bucur
de voi, cãci am vestit prin prooroci ºi am zis: «Eu Însumi voi
purta grijã de oile Mele ºi le voi cerceta. Dãrui-le-voi lor
binecuvântare, ºi ploaie le voi trimite la vreme, ºi vor ºti cã
Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele, iar ele, casa Mea,
poporul Meu, turma pe care o pasc Eu». Amin. Scrieþi în car-
tea Mea de azi cuvântul cel pentru biserica din cetatea Târgo-
viºte ºi pentru arhiereul care a stat pe scaunul acesta. Acum
opt ani, în ziua aceasta, v-am trimis pe voi spre el cu cuvântul
Meu pentru piatra aceasta de la voi, pentru jertfelnicul Meu
de la voi, iar acum grãiesc cu el în cer, cãci sunt aproape
patruzeci de zile de când l-am luat de pe pãmânt dupã ce l-am
trecut prin suferinþã pentru pocãinþã, pentru curãþire ºi pentru
ca sã fiu adevãrat în cuvântul Meu cel pus peste el acum opt
ani când i-am spus: «Pace þie, cel ce stai pe scaunul bisericii
Mele, iar dacã eºti necredincios cuvântului Meu care vine
spre tine, pacea Mea sã se întoarcã la Mine». Dar iatã, Eu
sunt Cel ce am cheile morþii ºi ale iadului, Eu sunt Cel ce
deschide, ºi nimeni nu va închide. Deschid cerul ºi poruncesc
îngerului Meu sã-l vesteascã ºi sã-l aducã lângã coborârea
Mea la voi pe cel ce a stat arhiereu în cetatea Târgoviºte.
Amin. 

Iatã îngerul, ºi pe cel ce am zis cã îl voi trimite în casa
lui sã spunã la toþi sã nu facã ce a fãcut el cu voi, sã nu se
ridice ca ºi el sã surpe lucrul Meu cu voi, cã e lucru mântuitor,
ºi Eu sunt Cel ce sunt, ºi grãiesc din grãdinã de la voi. Amin. 

Apropie-te, tu, cel ce ai stat opt ani pe scaun de arhie-
reu în cetatea Târgoviºte ºi peste împrejurimile ei. Acum opt
ani, în ziua aceasta, am venit spre tine cu fiii grãdinii Mele.
Am venit cuvânt, cuvânt dulce, ºi þi-am fãcut rugãminte
sã-Mi ocroteºti de furtuni ºi de irozi ºi de iude grãdiniþa cu-
vântului Meu ºi pe cei unºi de Mine în ea ca sã-Mi stea îna-
inte când vin cuvânt peste pãmânt. Þi-am spus atunci cã
aceastã grãdiniþã este lucrarea Mea ºi am scris cu panã cuvân-
tul Meu spre tine, ca sã Mã înscriu pe pãmânt cu aceastã pia-
trã. ªi M-am înscris. Stã între Mine ºi tine cuvânt scris, care
mãrturiseºte prin cartea Mea din zilele acestea, iar cartea
aceasta, iatã, Eu sunt. Eu ºi nu omul, precum Eu am fost cu
omul prin Moise ºi prin prooroci. Tu însã ai fost puþin la
inimã ºi la credinþã pentru Mine ºi pentru cei trimiºi de Mine
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spre tine, cãci aºa este pe pãmânt, omul nu mai trage cu cele
curate, cu cele sfinte, cãci cel de pe pãmânt, pãmântesc este,
ºi de pe pãmânt grãieºte ºi lucreazã. Acum Îmi împlinesc cu-
vântul ca sã te trimit în casa ta, ºi te-am adus pe cãrarea cãrþii
Mele ca sã mãrturiseºti din cer peste bisericã ºi sã spui ce este
aceastã lucrare ºi grãdina care o poartã. Ochii sufletului tãu
sunt vii ºi vãd, cãci sufletul este viaþa omului, viaþa care se
duce la Dumnezeu, fiindcã de la Dumnezeu este, iar Eu,
Domnul Cel Atotputernic, grãiesc aºa: Eu sunt Cel ce am
cheile morþii ºi ale iadului, Cel ce deschide, ºi nimeni nu în-
chide. Întãreºte-te, cã Eu te-am curãþit ca sã-þi întãresc sufle-
tul ºi duhul în cer. Eu suflu peste tine ºi te întãresc ca sã grã-
ieºti de lângã Mine. Amin, amin, amin. 

– MM ilostivirea Ta, Doamne, m-a smuls din lo-
cul cel tare în care m-am înfipt, cãci Tu ai

grãit prin prooroci ºi ai zis: «Cuiul înfipt în locul cel de
nãdejde se va slãbi ºi se va frânge ºi va cãdea, ºi povara care
atârnã de el se va face praf». Scaunul de la Târgoviºte este
scaun curat, iar eu am voit sã mã aºez pe el, ºi m-am aºezat,
iar Tu m-ai smuls de pe el, cã n-am împlinit voia Ta ca sã mã
fi curãþit pentru el ºi sã iubesc ce iubeºti Tu ºi sã cred ce faci
Tu ºi sã-Þi deschid când Tu baþi. Tu ai bãtut ºi iar ai bãtut, dar
eu nu Þi-am deschis, ºi am voit sã fiu necredincios, lovind cu
cuvânt de defãimare în cei ce Te poartã cuvânt de venire a Ta
peste pãmânt. Tot ce am pãcãtuit eu vreme de ºaizeci de ani
ai vieþii mele în trup, nu a atârnat greu când ai trimis îngerii
sã mã mãsoare, faþã de cât a atârnat pãcatul împotrivirii mele
pentru grãdiniþa cuvântului Tãu de la Pucioasa. Ai trimis
îngerii sã mã mãsoare când m-ai bãgat la înãlbit prin sufe-
rinþã, dar eu am rãmas împietrit când auzeam cã baþi ca sã-Þi
deschid. Aº fi fost cel mai mare dintre fraþii bisericii dacã aº
fi voit sã mã fac sfânt, ca sã pot apoi primi cu credinþã cuvân-
tul Tãu pentru pregãtirea venirii Tale cu veacul cel nou. Dar
n-am voit, iar Tu m-ai smuls ºi m-ai pus la cuptor. Milosti-
virea Ta m-a miluit apoi, cãci Tu ai dat poruncã pânã sã plec
din trup, ºi a venit la patul suferinþei mele fiu din grãdina Ta
ºi m-a îmbrãþiºat la piept, rostind în tainã rugãciunea cea cãtre
Tine pentru iertarea mea, cãci cei din grãdina Ta sunt milos-
tivi ca ºi Tine, Doamne, cãci sunt copii curaþi la inimã ºi la
trup ºi la fire ºi la duh. Eu însã i-am defãimat în faþa oame-
nilor, ca sã mã slãvesc pe mine însumi, iar Tu ai scris în
Scripturi: «Cel ce grãieºte de la sine îºi cautã slava sa». 

Eu, ºi toatã biserica, am lãsat totul pe necredinþã pentru
venirea Ta în grãdiniþa cea cu fii unºi cu ungere nouã. Am
fãcut ce a fãcut Israel cel necredincios când Iezechiel, proo-
rocul Tãu, a ieºit în faþa cetãþii Ierusalimului cu o cetate în
braþe ºi a proorocit cã ea va cãdea. Când cei din grãdiniþa Ta
au ieºit din partea Ta cu piatra aceasta în braþe ca sã prooro-
ceascã pentru Tine ºi pentru ea, eu am fost necredincios ºi îm-
pietrit, aºezându-mã împotriva Duhului Sfânt, Care suflã din
gura Ta peste ieslea cuvântului Tãu de la Pucioasa. Acum
plâng ºi suspin vãzând ºi auzind cum rãsunã cerul de numele
acestei cetãþi în care îºi are sãlaº ieslea cuvântului Tãu. Dacã
Tu voieºti, spune-le celor din grãdinã sã-Þi cearã sã-mi ºtergi
plânsul ºi suspinul, ca sã nu-l port pe veci, cãci Tu eºti Pãrin-
tele veºniciei, ºi ce puþinã credinþã este pe pãmânt! M-am ju-
cat cu mine însumi de-a moartea, de-a necredinþa, cãci m-am
înfipt în loc tare ºi m-am prãbuºit, ºi m-am luptat împotriva
luminii ºi am fost biruit de ea. 

Mã înspãimânt când mã uit la cel ce a aºezat piatra
aceasta, cãci eu am pus lanþuri peste el, iar suferinþa inimii lui
e mare. Pe el l-am coborât, iar eu m-am înãlþat; pe el l-am

smerit, iar eu m-am mãrit; pe el l-am lãsat sãrac, iar eu m-am
vrut bogat, dar fericit este el de cei din cer, cãci cel ce se sme-
reºte pe sine, acela este înãlþat de cei din cer. Sunt ruºinat de
înseºi faptele mele. L-am înjosit pe el în faþa bisericii, în faþa
lumii. L-am supus voii mele ºi l-am adus sã ºteargã numele
Tãu, Doamne, de pe piatra aceasta. Dar cine este cel ce poate
sta împotriva Ta? E mare durerea lui, cãci cel ce stã mai mare
peste el în cetatea aceea, apasã greu peste el ºi îl strâmtorea-
zã ºi îl înlãcrimeazã, cãci biserica de pe pãmânt nu este ce tre-
buie sã fie, ci este stãpânitã de omul slavei deºarte, care ºtie
voia lui Dumnezeu, dar n-o aºeazã peste el ca sã fie biserica
bisericã cu pãstori sfinþi, care sã pãstoreascã. S-a întâmplat ca
ºi cu þiganul pe care l-a întrebat un stãpân de oi dacã-i place
caºul ºi urda ºi carnea de miel ºi lâna, iar el a zis cã-i place,
dar când i-a zis stãpânul oilor sã meargã cu oile ºi sã le pascã,
nu i-a mai plãcut. 

Iatã, eu am osândit suflet nevinovat ºi m-am pus sã ju-
dec ca unul care ºtiam, ºi apoi, Tu, Doamne, ai întors asupra
mea judecata mea. Am vãzut în cer un sfânt care mi-a spus
aºa: „Eu cât am fost în trup nu m-am nevoit prea mult pentru
suflet, iar când îngerii au venit sã-mi ia sufletul, vãzându-mã
tras în stânga pentru greºalele mele eu am zis aºa când
îngerul mi-a arãtat tot ce am fãcut: recunosc cã am fãcut
acestea, dar Hristos Domnul a spus aºa: «Nu judecaþi ºi nu
veþi fi judecaþi; iertaþi ºi vi se va ierta», ºi eu cât am stat pe
pãmânt n-am judecat pe nimeni ºi n-am þinut rãutate pe cel
ce mi-a greºit, ci l-am iubit. ªi atunci, îngerul meu cel bun
m-a câºtigat de partea lui Dumnezeu“. Aºa mi-a spus acest
sfânt. Eu însã m-am jucat cu mine însumi de-a judecata,
Doamne, cãci m-am crezut în putere. N-am luat în seamã pia-
tra aceasta pe care ai zidit-o Tu ºi ai mãrturisit-o prin arhie-
reul pe care l-ai ales lângã ea. Acum vãd cã Tu eºti piatra
aceasta pe care Te scrii, ºi cã o ai în vârf, dar eu m-am sfãrâ-
mat în ea, dupã cum este scris: «Oricine va cãdea pe aceastã
piatrã, se va sfãrâma, iar pe cine piatra va cãdea, se va face
puzderii». 

Acum m-ai adus în casa mea, între cei cu care am
domnit peste biserica Ta, ca sã le spun sã nu facã ce am fãcut
eu împotriva lucrãrii Tale de nou Ierusalim. În cer este ascul-
tare, ºi eu ascult acum, ºi le spun aºa: nu vã miraþi, nu vã în-
doiþi de puterea lui Dumnezeu care m-a adus la voi, cã sfântul
Macarie ºi mulþi sfinþi ca el, vorbeau de pe pãmânt cu cei din
morminte. M-a adus Domnul spre voi ca sã vã spun cã rãsu-
nã glasul îngerilor de numele cetãþii de la Pucioasa, spre ju-
decata conºtiinþei mele, dar milostivirea lui Dumnezeu a sosit
împotriva osândei mele ºi a rostit peste cei unºi în grãdina
Domnului sã mijloceascã pentru mine, cã eu am cãzut la
pocãinþã în vremea suferinþei, ºi a vãzut Dumnezeu pocãinþa
mea, ºi a trimis uns din grãdina aceasta ºi a rostit peste mine
în tainã iertare pentru pocãinþã. ªi dacã nu voiþi sã înþelegeþi,
aºa cum nici eu n-am voit, puneþi mâna la gurã ºi rugaþi-vã lui
Dumnezeu sã vã deschidã ochii ºi sã vedeþi lumina cuvântului
lui Dumnezeu, care vine sã lumineze calea oamenilor, cãci
calea lui Dumnezeu nu se mai vede pe pãmânt, cã e gros întu-
nericul, iar omul înþelept nu are înþelepciune, cum zice el cã
are, cãci numai Dumnezeu este înþelepciunea. 

Nu daþi sã veniþi spre scaunul acesta în care eu m-am
zdrobit, cã e scaun sfânt, ºi trebuie sã stea pe el om sfânt, aºa
cum a fost arhiereul Nifon, care a rostit peste scaunul acesta
scaun de om sfânt ºi de bisericã sfântã, ºi a rostit peste el
legãturã împotriva celor ce nu sunt curaþi. Domnul Cel bun a
dezlegat acum scaunul acesta prin cuvântul Lui ºi al arhiereu-
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lui Nifon, care a venit ca ºi mine acum cu Domnul dupã pa-
tru sute nouãzeci de ani, rostind dezlegarea legãturii, ca sã fie
scaunul acesta pentru om credincios ºi curat ºi sfânt ºi umilit,
pentru omul cel numit de Dumnezeu. Amin.

Nu mai aruncaþi cu pietre în cel ce s-a aºezat sã împli-
neascã binecuvântarea bisericii Noului Ierusalim, cãci Noul
Ierusalim e nume mare, e viaþã sfântã în fiii bisericii, e petre-
cere cu sfinþii ºi cu îngerii pe pãmânt, dar cei ce nu cred n-au
cum sã vadã. Eu însã vã zic: «Oricine va cãdea pe aceastã
piatrã, se va sfãrâma, iar pe cine piatra va cãdea, se va face
puzderii». Lãsaþi pe cei din grãdina aceasta ºi nu mai veniþi
sã-i ispitiþi, cãci ei sunt cei cuminþi, sunt cei frumoºi între fiii
oamenilor, sunt cei tocmiþi de Dumnezeu pentru viaþã de rai
pe pãmânt, sunt cei trudiþi de Dumnezeu pentru înnoirea dru-
murilor, pentru calea venirii Domnului. Se vor prãbuºi mulþi
din cei ce au lovit în aceastã piatrã. Eu însã îi rog pe cei din
grãdina aceasta sã fie mijlocitori la cer pentru iertarea mul-
tora, cãci mulþi sunt cei ce s-au izbit în piatra aceasta nouã,
fiindcã Dumnezeu are scris în Scripturi înnoirea facerii, rãs-
cumpãrarea fãpturii. Ridicaþi ºi voi biserica pe piatra ei, cã
plânge Domnul pentru cãderea în care ea stã. Fugiþi de duº-
mani, cã eu am rãstignit pe Domnul între tâlhari crezând cã
aºez la mijloc crucea, dar nu omul, ci Domnul va veni ca sã
facã o turmã ºi un Pãstor. Lepãdaþi viaþa cea cu plãceri pãcã-
toase ºi faceþi-vã sãraci de bunãvoie, ºi curaþi ºi ascultãtori de
lumina cuvântului lui Dumnezeu, care spune cã vine judecata
pentru fiecare faptã. 

Astãzi m-a fãcut Dumnezeu învãþãtor din cer peste voi,
ca sã-mi dea apoi platã de învãþãtor, platã de mãrturisitor al
venirii Lui cu slava Noului Ierusalim peste România, pãmân-
tul salvãrii pentru cei credincioºi ºi sfinþi. 

Astãzi am împlinit voia Ta, Doamne. Miluieºte-mã, ºi
pune-mi aceasta împotriva tuturor pãcatelor mele cu care am
împuns atâta vreme pe pãmânt dumnezeirea Ta. ªi le mai
spun ºi celor din cetatea Târgoviºte, sã se îndumnezeiascã din
cuvântul Tãu, Doamne, ºi sã trãiascã vii, cãci eu nu i-am în-
vãþat sã fie vii, de vreme ce nici mie nu mi-am cerut aceasta;
ºi le spun sã se roage la Tine sã faci voia Ta peste scaunul
acesta, cãci s-au sculat oameni care se încumetã ca ºi mine sã
stea pe acest scaun strãjuit de îngeri ºi de lucrare de îngeri. 

Iar acum, stând în faþa bisericii ºi mãrturisind lucrarea
Ta, Te rog, iartã-mã, pentru rugãciunile celor din grãdina cu-
vântului Tãu. Amin, amin, amin. 

– II atã îngerul, ºi pe cel ce am zis cã-l voi trimite
în casa lui ca sã mãrturiseascã lucrarea Mea

cu voi. Eu, Domnul Cel Atotputernic, sunt Cel ce am cheile
morþii ºi ale iadului, sunt Cel ce deschide, ºi nimeni nu va în-
chide. Grãiesc cuvânt ºi zic: cel ce voieºte sã se loveascã de
acest scaun fiind nepregãtit, acela se va sfãrâma, iar pe cine
scaunul va cãdea, acela se va face puzderii. Amin. 

E mare zarvã pentru scaunul acesta. Se zbat mulþi, se
numesc mulþi pe ei înºiºi pentru acest scaun, dar nu aºa este
lucrarea de bisericã, ºi zic: cel ce nu se zbate pentru mãrire ºi
pentru întâietate ºi pentru scaun, acela este cel smerit ºi umi-
lit pe care Eu, Domnul Cel Atotputernic, îl voiesc ca sã-Mi
pascã turma ºi sã sufle peste ea trãire vie ºi sã Mi-o învieze
pentru veºnicie. Amin. Eu voi privi ºi voi socoti ºi voi da fie-
cãruia dupã cum va lucra pentru Mine ºi pentru cetatea aceas-
ta. Cel ce se numeºte pe sine sau cel numit de om, Eu nu-l
opresc, aºa cum nu l-am oprit nici pe cel ce s-a încercat cu
acest scaun zdrobindu-se în el. Voiesc însã sã biruiesc pentru
turma creºtinã dupã voia Mea, iar cel ce va fi de la Mine în

mijlocul acestei cetãþi de scaun, acela sã stea pe cruce, nu pe
scaun, cãci crucea este scaun de domnie, fiindcã Eu pe cruce
am stat Domn peste pãmânt. Celui ce nu-i place sã se rãstig-
neascã pe sine pentru Mine, acela nu este vrednic sã vinã în
mijlocul acestei cetãþi de scaun, cãci pãstorul trebuie sã-ºi
punã viaþa pentru oi, trebuie sã se rãstigneascã pe sine pentru
Mine, ca sã-l am pãstor bun peste oile Mele, ºi ca sã am Eu
oi; Eu, ºi nu omul aºa cum este astãzi în biserici. 

Iar voi, cei din grãdina cuvântului Meu, luaþi cartea
aceasta ºi trimiteþi-o bisericii rugându-vã Mie sã fie voia Mea
precum în cer aºa ºi pe pãmânt pentru aceastã cetate de scaun.
Amin, amin, amin. Iar pentru arhiereul Meu cel umilit de toþi
cei ce se zbat pentru cununi pe pãmânt, Eu, Domnul, îi voi
lui da plata rãbdãrii sfinþilor ºi îi voi ºterge suspinul, pentru
cã a suferit ºi suferã pentru numele Meu, iubindu-Mã ºi
aºteptându-Mã sã vin sã-l izbãvesc cu braþul Meu cel izbã-
vitor, ºi mare va fi izbãvirea lui, cãci Eu întru el binevoiesc,
aºa dupã cum am binevoit de Mi-am lucrat prin el lucrarea
Mea de nou Ierusalim, cea pentru facerea din nou a lumii, a
cerului nou ºi a pãmântului nou, ºi toatã gura va amuþi atunci,
fiindcã Eu voi fi Cel Atotputernic pentru cei ce sunt ai Mei
rãbdând cu Mine ºi pentru Mine. Amin. 

Cuvântul Meu pentru cetatea aceasta de scaun, Târgo-
viºte, acesta este: voi lucra peste ea ºi pentru ea dupã cum ea
va lucra pentru Mine ºi pentru planul Meu cel de salvare, care
este sfinþenia cea din om: Eu, Domnul, strãlucind în trupul, în
sufletul, ºi în duhul omului sfânt. Amin. 

Glasul Meu este ca vuietul apelor mari, ºi din gura Mea
iese sabie ascuþitã, cu douã tãiºuri. Cel ce nu crede cã Eu sunt
cuvântul acesta care vine cu norii peste grãdina Mea, acela se
osândeºte pe sine, ºi mulþi se vor prãbuºi pentru necredinþã.
Amin. 

Acum, fiilor, îl slobozesc pe cel ce l-am adus în faþa bi-
sericii ca sã mãrturiseascã lucrarea Mea cu voi, ºi îl aºez în
pace, iar el aºa Îmi spune: „Acum slobozeºte pe robul Tãu,
Doamne, cã am vãzut cu ochii sufletului meu mântuirea pe
care Tu ai pregãtit-o înaintea noroadelor pentru luminarea
lor, ºi pentru slava numelui Tãu ºi a poporului Tãu cel sfânt,
ºi pentru venirea Ta, Doamne. Amin.“

Am scris aceastã carte Eu, Domnul, ºi o pecetluiesc.
Amin. Pecetea Mea, aceasta este: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1999

Sãrbãtoarea de opt ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Proorocia împlinitã a pietricelei albe, vestitã de cartea Apocalipsei
pentru cei credincioºi. Tatãl ºi Fiul în sfat, mângâind pe cel mãr-
turisitor cu numele Lui pentru piatra începutului nou, arhiereul 

Irineu. Se binecuvinteazã troiþa cãsuþei din deal. 

II ubirea Mea este pururea peste acest cort sfânt în
care Eu, Domnul, Mi-am aºezat acum opt ani

masa Mea de cinã, Paºtele Meu cel nou, cortul Meu în care
vin cu sfinþii ºi prãznuiesc praznic de veac nou, taina cerului
cel nou ºi a pãmântului cel nou între cer ºi pãmânt. Amin. 

Pace vouã, copilaºi unºi cu ungere nouã, cu ungere cu
tãrie, cu mir din cer, dupã planul Meu dumnezeiesc prin care
lucrez lucrarea Tatãlui Meu Savaot pentru veacul veºniciei,
pentru rãscumpãrarea fãpturii. Acum opt ani am venit la voi
ºi v-am aºezat sã ridicaþi aceastã piatrã. Eraþi cu mâinile ºi cu
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puterile goale, iar Eu am putut prin voi, cãci este scris în
Scripturi cã Eu, Domnul, prin cei slabi Mã desãvârºesc cu
lucrãrile Mele, ºi îi fac biruitori prin credinþa lor. Este scris în
Scripturi cã «celui ce biruieºte îi voi da din mana cea ascun-
sã, ºi îi voi da lui o pietricicã albã; ºi pe pietricicã, nume
scris, nume nou pe care nimeni nu-l poate înþelege decât pri-
mitorul, decât biruitorul». Iatã piatra, ºi pe voi lângã ea, ºi pe
Mine lângã voi, scriindu-Mi pe piatrã cartea judecãþii necre-
dinþei, cãci scris este: «Nimeni în cer, nici pe pãmânt, nici sub
pãmânt n-a putut sã deschidã cartea, nici sã se uite în ea»;
nimeni decât Eu, Mielul Tatãlui. Amin. 

Cartea cea din dreapta Tatãlui Meu am luat-o Eu, ºi am
deschis-o, cã a venit vremea ei. Prin ea v-am rãscumpãrat pe
voi ºi v-am fãcut preoþii Mei ca sã staþi lângã Mine ºi sã fiþi
împãrãþie Mie. ªi Mã voi lãþi cu ea, ºi Mã voi lungi cu ea, ºi
va fi numãrul vostru zeci de mii de zeci de mii ºi mii de mii,
dupã cum scrie în Scripturi, cãci împãrãþia Mea ºi avutul Meu
este de mare preþ. Sufletul cel credincios este unealtã prin
care Eu, Domnul, Îmi fac plug ºi trag cu el brazdã nouã pen-
tru sãmânþã nouã. Amin. 

Iatã cartea prin care Eu v-am rãscumpãrat cu cuvântul
care zice ºi se face. Eu sunt piatra voastrã de temelie, cãci aºa
se poate zidi casa Mea, iar altfel nu se poate. Cel ce-Mi face
Mie casã, dacã Eu nu pot sã locuiesc în ea cu împãrãþia Mea,
aceea nu este casã pentru Mine; aceea este casã pusã pe pã-
mânt gol, casã bãtutã de furtuni, casã fãrã temelie, casã de pã-
mânt, nu de piatrã. 

Fericit este locul ºi omul peste care Eu încap cu cuvân-
tul Meu, cu planul Meu cel dumnezeiesc, iar altfel nu e planul
Meu, ci e planul omului. Eu din veac în veac am fost cu omul
prin cuvânt, iar unde n-am încãput Eu, acolo a fãcut omul, nu
Eu, chiar dacã zice omul cã a fãcut pentru Mine. Ce casã poa-
te sã-Mi zideascã Mie omul? Eu sunt Cel ce locuiesc în cele
ce nu se vãd, ºi care sunt din veac, acoperindu-Mi slava ca în
nor, cãci scris este: «Eu sunt Cel ce locuiesc în nor». Aºa am
locuit ºi în mijlocul lui Israel, ºi el vedea norul ºi mergea
dupã el, dar apoi el s-a abãtut de la faþa Mea, ºi Eu M-am mâ-
niat pe el ºi l-am lãsat furtunii, ºi l-am lãsat sã piarã, aºa cum
a voit el, ºi Eu Mi-am luat casa de la el. O, fericit este locul
ºi omul în care încap cu cuvântul Meu, cu taina casei Mele,
cãci scris este: «La cel credincios vin ºi Îmi fac casã, ºi Îmi
fac cinã ºi cinez cu el la masa Mea cu el». Amin. 

Fericiþi sunteþi voi, cei care M-aþi primit cu cuvântul
Meu, cã iatã, cuvântul ºi-a fãcut locaº la voi, pentru el ºi pen-
tru voi, ºi s-a aºezat masã de cinã, masã de cuvânt, cãci omul
trebuie sã trãiascã cu cuvântul lui Dumnezeu de hranã, cãci
pâine se face tot cu cuvântul. Iar acum serbãm praznic ceresc
de nou Ierusalim în grãdina Mea cu voi. Îngerii se strâng ºi
cântã laude îngereºti biruinþei Mele de la voi. Sfinþii sunt în
uimire pentru lucrul Meu cel de pe pãmânt, lucrul cu care Mã
voi lãþi ºi Mã voi lungi ºi voi înnoi pãmântul cu cuvântul, ºi
pãmântul se va supune ºi va intra la înnoit, cãci sufletul cel
credincios de pe el, este unealtã prin care Eu, Domnul, Îmi
fac plug ºi trag cu el brazdã nouã. Amin. Îngerii cântã deasu-
pra grãdinii Mele de la voi, cã e praznic de nou Ierusalim.
Sfinþii sunt în uimire, cãci vãd împlinirea proorociilor, iar
Tatãl Meu Savaot este în Mine, ºi Eu în El, cu bucuria cea de
nou Ierusalim. Eu sunt Mieluþul Lui, Care S-a dat pe Sine
jertfã pentru rãscumpãrarea fãpturii, ºi am luat cartea din
dreapta Lui ºi lucrez dupã ea, cãci am deschis-o ºi v-am cu-
prins pe voi în ea, ºi vã dau din ea, cãci Eu aºa am zis: «Duhul
Adevãrului Mã va preamãri pe Mine, cãci din ce este al Meu
va lua ca sã vã vesteascã vouã. Toate câte are Tatãl sunt ale

Mele. Pentru aceea zis-am cã din ce este al Meu va lua ca sã
vã vesteascã vouã. Vã va învãþa pe voi tot adevãrul, cãci nu
va vorbi de la Sine, ci va vorbi ce I s-a spus, ºi cele viitoare
vesti-va vouã». Amin. 

O, Tatã Savaot, am luat cartea din dreapta Ta ºi am
deschis-o ºi lucrez din ea, cãci scris este în Scripturi: «Pe cei
ce ºi-au curãþat veºmintele lor spãlându-le cu sângele Mielu-
lui, Eu îi voi pãºuna pe ei ºi îi voi aduce la izvoarele apelor
vieþii, ºi voi ºterge orice lacrimã de pe ochii lor, ºi îi voi pune
ziua ºi noaptea slujitori în templul Meu, ºi voi înãlþa cortul
Meu asupra lor». O, Tatã Savaot, suntem în sãrbãtoare ce-
reascã pentru grãdiniþa cuvântului Nostru ºi pentru piatra cea
albã din ea, care acoperã sub ea taina cuvântului Meu peste
pãmânt. Aceastã piatrã albã este norul care Mã acoperã pe
Mine ca sã grãiesc peste pãmânt. Ea este jilþul pe care stã îm-
pãrãþind peste pãmânt cuvântul Tãu ºi al Meu în lucrare de
Duh Sfânt. Ea este taina calului cel alb pe care ºade Cuvântul
lui Dumnezeu, Fiul Tãu, ºi oºti din cer vin dupã Mine când
vin cuvânt în grãdinã, cãci scris este în Scripturi: «Oºtirile din
cer vin dupã El, cãlare pe cai albi, purtând veºminte de vison
alb, curat, ºi din gura Lui iese sabie ascuþitã, ca sã loveascã
pe pãgâni cu ea; ºi El îi va pãstori cu toiag de fier ºi va cãlca
pe teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu». Amin.
Deschid cartea cea din dreapta Ta ºi o pun pe masa aceasta,
pe piatra aceasta, ºi cânt cântarea Mea de laudã pentru piatra
aceasta, iar îngerii ºi sfinþii sunt slava Mea ºi a Ta, Tatã
Savaot, deasupra grãdinii care poartã peste ea slava aceasta.
Amin. 

– OOOO,Fiule, Mieluþul Meu, sã Te bucuri acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor, cãci Eu aceasta

Þi-am dorit când Þi-am hãrãzit sã vii sã Te faci Om pe pã-
mânt ºi sã Te laºi junghiat pe altarul crucii, ºi sã Te scoli apoi,
ºi sã domneºti peste vii ºi peste morþi ca un biruitor al morþii,
Fiule, Mieluþul Meu. Sã Te bucuri, tatã, cãci Eu aceasta Þi-am
dorit. ªi Eu Mã bucur în Tine, cãci Tu eºti locaºul Meu,
precum Eu sunt locaºul Tãu. Aceasta am dorit de când omul
s-a zdrobit prin neascultare. Am dorit rãscumpãrarea facerii,
Fiule, Mieluþul Meu, ºi ea vine ºi iarãºi se face, cãci Tu eºti
Cuvântul Meu, Care zice ºi Se face. 

Sãrbãtoarea grãdiniþei Noastre poartã în ea ºi pe fiul cel
uns de Noi care a mãrturisit cu numele lui numele Nostru,
Fiule Mieluþule. L-am avut acum opt ani aici, lângã cei mi-
cuþi ai Noºtri, ºi l-au luat apoi de aici Anna ºi Caiafa ºi Iuda,
ºi l-au pus în lanþurile lor ºi i-au legat paºii spre izvor. Sã-i
trimitem ºi lui mângâiere ºi putere, Fiule Mieluþule. Sã-i tri-
mitem ºi lui veste cereascã, veste îngereascã, nu omeneascã.
Sã-i trimitem bucurie, cã e îndurerat ºi înlãcrimat ºi apãsat de
oamenii urii ºi ai slavei deºarte. Sã-i trimitem bucuria sãrbã-
torii de nou Ierusalim, ºi s-o simtã, Fiule. Sã-i trimitem pe în-
gerul Nostru sã porunceascã lanþurilor lui sã cadã, ºi sã facã
zgomot când vor cãdea, ºi sã loveascã ele pe cei care le-au
pus peste el ºi sã-i înþelepþeascã spre pocãinþã ºi spre umilinþã
ºi spre vederea celor cereºti, care sunt cu Noi, Fiule, peste
grãdiniþa aceasta peste care-l avem martor al Nostru pe cel în-
durerat între arhiereii bisericii, pe Irineu, piatra pãcii Noastre,
pe îngerul cel de azi al bisericii, dupã cum era scris în Scrip-
tura care scrie: «Iatã, Eu trimit pe îngerul Meu, ºi va gãti cale
înaintea feþei Mele, ºi îndatã va intra în templul Sãu Dom-
nul». O, Fiule Mieluþule, sã-l ridice din durere cei ce l-au în-
durerat pe el. Amin, amin, amin. 

– FF acã-se dupã cuvântul acesta, Tatã Savaot!
Sfârºeascã-se aºteptarea aceasta, cã nu vo-

iesc sã vin sã lovesc casa cu prãpãd, nu voiesc sã dau peste
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stâlpii casei acesteia ca sã cadã tavanul. Iatã, ce casã poate
sã-Mi zideascã Mie omul ca sã pot sta Eu în ea? Unde nu
încap Eu, acolo nu este casa Mea, ci a omului care a fãcut-o.
Iatã cartea pe care am luat-o din dreapta Ta, Tatã Savaot, ºi
din ea iau ºi dau peste pãmânt, ºi zic: fericit este locul ºi omul
peste care Eu încap cu cuvântul Meu, cu descoperirea cea de
la Mine, cu planul Meu cel dumnezeiesc, iar altfel nu e planul
Meu, ci e planul omului care face planuri fãrã Domnul, iar
planurile lui nu sunt ca planurile Mele. Facã-se voia Ta ºi a
Mea, Tatã, precum în cer aºa ºi pe pãmânt, ca sã izbãvim tur-
ma de vremea cea rea, Tatã Savaot. Amin, amin, amin. 

– OO,Fiule, Mieluþul Meu, sã Te bucuri de toate
împlinirile cuvântului Tãu, acum ºi puru-

rea ºi în vecii vecilor, cãci Eu aceasta Þi-am dorit de când
omul a murit pentru neascultare. Þi-am dorit rãscumpãrarea
facerii, ºi iatã, ea vine, ºi Tu vei fi biruitor ºi Împãrat peste
fãpturã ºi Pãrinte al veacului ce va sã fie. Eu în Tine, ºi Tu în
Mine, Fiule, Mieluþul Meu. Amin, amin, amin. 

– AA cum, Tatã Savaot, sã încununãm sãrbãtoa-
rea pecetluirii ieslei cuvântului Meu, pe

care Eu acum opt ani, în ziua aceasta a douãsprezecea a lunii
a douãsprezecea, am împlinit-o peste aceastã grãdinã, când
am avut aici pe arhiereul care a pus din partea Mea pecetea
sfinþeniei Mele peste ea ºi peste cei unºi de Mine în grãdiniþa
cuvântului Meu. Întãresc cu întreitã putere pecetea aceasta ºi
cartea care stã sub piatra aceasta de mãrturie, ºi la porþi, ºi
zic: oricine va cãdea pe aceastã piatrã, se va sfãrâma, iar pe
cine piatra va cãdea, se va face praf. Amin. Eu sunt Cel ce am
împãrãþie aici, ºi Eu sunt piatra pe care stã aceastã mãrturie.
Eu sunt Cel ce Mã mãrturisesc pe Mine Însumi prin ea. Amin,
amin, amin. 

Dacã voieºte cineva sã vinã la Mine ºi dupã Mine,
acela trebuie sã aibã numai o cale, calea sfinþeniei, care duce
la împãrãþia cerurilor, iar Eu pe mulþi din ei îi trimit din par-
tea Mea sã vesteascã în lung ºi în lat vestea împãrãþiei ceru-
rilor, care a început în om acum douã mii de ani, iar cine a
crezut s-a botezat ºi s-a mântuit de pãcat. Cei ce vor sã vinã
la Mine, sã fie sãraci ca sã poatã veni, ºi sã nu aibã adunãturã
lumeascã. Eu la apostolii Mei le-am spus sã nu-ºi ia nici trai-
stã, nici toiag când vin pentru Mine. Aºa ºi cei ce vin acum,
sã nu-ºi ia dupã ei nici averi, nici tatã, nici mamã, nici fii, nici
fraþi, nici rude sã nu-ºi ia, nici un fel de toiag sã nu-ºi ia, cãci
Eu sunt sprijinul celor ce vin dupã Mine, iar altfel este cãdere,
cãci scris este: «Duºmanii omului sunt casnicii lui, care nu-l
lasã liber ca sã vinã dupã Mine». Iatã cuvânt greu de pãtruns:
cel ce are traistã ºi toiag nu vine dupã Mine, cã are el, nu mai
vine sã-i dau Eu. Eu am ca toiag pentru cei ce vin dupã Mine
calea sfinþeniei, calea care-l aduce pe om la Mine, toiag de
sprijin pentru cel ce aflã calea Mea. Amin. 

Acum, fiilor din grãdinã, Eu vã mãrturisesc pe voi îna-
intea îngerilor ºi a sfinþilor ºi a oamenilor de pe pãmânt, cãci
voi sunteþi cei ce aþi rãmas cu Mine dintre cei ce au fost che-
maþi la masa cuvântului Meu din zilele acestea, ºi Eu v-am
rânduit vouã împãrãþie precum Mi-a rânduit Mie Tatãl Meu,
ca sã mâncaþi ºi sã beþi la masa Mea în împãrãþia Mea, ºi sã
ºedeþi lângã Mine pentru judecata fãpturii. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea aceasta în cer ºi pe pã-
mânt. Amin. Binecuvântatã sã fie crucea pe care aþi ridicat-o
în sus lângã cãsuþa din deal pentru semn de sãrbãtoare a Sfin-
tei Sfintelor Noului Ierusalim. Sãpaþi pe ea ziua ei de serba-
re, odatã cu ziua de serbare a ieslei care poartã în ea piatra pe
care Eu Mã scriu carte de judecatã peste timp. Iar pe voi vã

rânduiesc mai departe sã duceþi povara Mea pânã voi veni, ºi
apoi ne vom odihni, ºi vom fi, ºi cu bucurie vom fi. Amin,
amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1999

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului 

Cartea Domnului stã deschisã ºi se scrie în ea. Zi de ceaþã peste
România de la cei ce s-au strâns sã tocmeascã scaunul Domnului 

din cetatea Târgoviºte. 

DD eschideþi cartea Mea, fii ai cuvântului Meu, cãci
cu voi Mã ajut sã scriu cartea aceasta, cartea

Mea din zilele acestea. Ea este venirea Mea la cei credincioºi,
cãrora Eu, Domnul, le-am dat darul credinþei sfinte. Amin. 

Stãm cu cartea deschisã ºi scriem în ea, cã e zi cereascã
peste grãdina Mea cu voi. Eu, ºi cerul de sfinþi ºi de îngeri, ºi
voi, prãznuim sãrbãtoare cereascã pentru trâmbiþa Mea
Verginica, mlãdiþa prin care Eu, Domnul, am trâmbiþat cu-
vântul Meu peste cei umiliþi, chemându-i la masa Mea. Ve-
neau ºi iar veneau mulþi care se aplecau sã asculte cuvântul
Meu prin glasul trâmbiþei Mele, ºi vremea era grea de tot, ºi
Eu n-aveam unde sã-Mi plec capul pe nicãieri. Peste tot era
omul, ºi omul era mare, ca ºi azi. N-am încãput decât cu cei
umiliþi, cu cei fãrã nume pe pãmânt, cu cei ce Mã doreau când
Mã auzeau cum grãiam ºi cum chemam pe om sã vinã la
masa Mea cereascã. Veneam tainic, cã vremea era grea, ºi îi
învãþam pe toþi cei care se apropiau sã nu Mã spunã la duº-
mani, dar duºmanul e duºman ºi prindea de veste ºi Mã alun-
ga de peste tot, ºi alunga din preajma Mea pe cei ce veneau
sã-Mi asculte chemarea. 

O, fiilor, eram tot un foc în trupul trâmbiþei Mele, dar
pentru dragostea celor ce Mã cãutau, n-o cruþam. I-am ars de
tot trupuºorul, cãci Eu sunt foc mistuitor, dupã cum este scris
în Scripturi. Luam mereu apa milei Mele ºi turnam peste tru-
puºorul trâmbiþei Mele ca sã-i moi vãpaia, cãci Eu Mã fãceam
vãpaie în ea când grãiam cuvântul Meu în ea. O, fiilor din
grãdinã, o, cât am suferit Eu în ea, ºi cât a suferit ea în Mine,
ºi suferinþa o întãrea. Iubirea ei ºi mila ei pentru Mine o fã-
ceau sã stea supusã vãpãii care se mistuia în ea când Eu grã-
iam cuvântul Meu în ea, ºi vremea era grea ºi apãsa peste
trâmbiþa Mea, cãci peste tot era omul, ºi omul se fãcea cã e
mare, ca ºi azi, cãci se teme om de om, ºi se cinsteºte om pe
om pentru câºtig murdar, pentru folos nedrept. Venise vremea
cea scrisã în Scripturi, sã vin sã-Mi strâng turma risipitã, sã
vin sã rãscumpãr fãptura ºi s-o înnoiesc, sã-l scol din moarte
ºi din pãcat pe om, sã aduc pe pãmânt luminã din luminã ºi
sã-Mi pregãtesc calea venirii Mele de lângã Tatãl cu trupul
Meu cel înãlþat la Tatãl acum douã mii de ani. Venise vremea
iubirii, sã-Mi pregãtesc mireasã pe pãmânt din cei mai mici ai
vremii. Venise vremea sã vin sã Mã fac cuvânt pe pãmânt, cã
aºa era scris în Scripturi, ºi când am venit, n-am avut unde
sã-Mi plec capul, n-a fost nimeni sã Mã vadã ºi sã Mã urmeze
ca acum douã mii de ani când Mã urmau ucenicii Mei, care
înþelegeau cã Eu sunt de la Dumnezeu venit ca sã împlinesc
Scripturile venirii Mele. Iatã, când am venit, n-a fost nimeni
sã Mã vadã ºi sã-Mi facã locaº de venire, ºi Mi-am fãcut Eu
locaº, ºi l-am numit trâmbiþã a Mea, cãci M-am ascuns în ea,
ºi am ieºit cuvânt din ea, ºi am pãstorit cu el. Dar oile erau
robite la stãpân ºi cu greu veneau la glasul Pãstorului, ºi vre-
mea era grea, ºi Eu ardeam în trâmbiþa Mea, ardeam de dorul
oilor Mele. Le îmbiam cu glas dulce, le ºtergeam ranele, le
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vindecam suspinurile, dar ele nu puteau cu Mine, cã vremea
era grea. Eram tot un foc în trupuºorul trâmbiþei Mele, iar cei
ce auzeau de acest foc veneau greu la cãldura lui, ºi am proo-
rocit prin ea vremea cea de azi, ca sã vin sã dezleg pe cei le-
gaþi ºi sã-i scot de sub robia omului ºi sã merg cuvânt peste
pãmânt. ªi am împlinit proorocia, cãci cu voi Mã ajut ºi scriu
cartea Mea din zilele acestea, cartea pe care am început-o în
ziua când am venit ºi Mi-am fãcut locaº în trâmbiþa Mea
Verginica, în anul 1955. Cartea aceasta este venirea Mea la
cei credincioºi, cãrora Eu, Domnul, le-am dat ºi le dau darul
credinþei sfinte, ca sã-Mi cunoascã venirea, ca sã-Mi vadã ve-
nirea, ºi sã Mi-o vesteascã în lung ºi în lat pentru cei ce se vor
apleca sã creadã, ºi sã Mã aleagã, ºi sã rãmânã pentru chema-
rea Mea. 

Stãm cu cartea deschisã ºi scriem în ea, cã e zi cereas-
cã, fiilor. E zi pentru trâmbiþa Mea, ziua când Eu, Domnul,
am venit ºi am luat-o lângã Mine în cer, cã vremea era grea.
Voi aþi rãmas în urma ei, ºi vremea era grea. Voi aþi luat sã
duceþi mai departe crucea Mea, ºi vremea era grea, ºi voi eraþi
micuþi, fiilor mici. Atunci am venit ºi am lucrat cu putere ºi
v-am fãcut loc pe pãmânt cu crucea Mea, cu venirea Mea, ºi
am fãcut din voi crucea venirii Mele, semnul cel de dinaintea
arãtãrii slavei Mele venind cu sfinþii ºi cu îngerii întru slãvitã
venire, ºi v-am înfãºurat în lucrare de tainã ca într-un veº-
mânt, iar Eu, Domnul, M-am fãcut cuvânt de deasupra voas-
trã ºi v-am aºezat sã-Mi sfârºiþi de scris cartea venirii Mele cu
judecata pentru fiecare faptã, cartea judecãþii fãpturii, cartea
înnoirii facerii. 

Stãm cu cartea aceasta deschisã ºi scriem în ea ziua
aceasta. Amin, amin, amin. Mã uit peste ziua aceasta. Sunt cu
Tatãl Savaot în lucrarea Mea din ziua aceasta; sunt cu toatã
slava Mea de sfinþi ºi de îngeri. Mã uit peste ziua aceasta. Am
scris cartea pentru ziua aceasta, ºi Mã uit ce va face omul
cãtre care am scris cartea pe care am întocmit-o pentru ziua
aceasta. Mã uit sã vãd dacã Mã primeºte cel la a cãrui uºã am
bãtut cu cartea Mea din zilele acestea, cãci M-am scris în ea
cu carte pentru ziua aceasta. O, fiilor prin care Mã port cu
cartea Mea din loc în loc! Vai celui ce-ºi astupã ochii ºi ure-
chile ca sã nu vadã ºi sã nu audã glasul Meu, care grãieºte
prin cartea aceasta! Vai celui ce-ºi depãrteazã mintea de la cu-
vântul Meu, care lucreazã vestindu-se acolo unde este trimis! 

Îmi fac loc cu îngeri ajutãtori, cã vremea este grea, ºi
peste tot e omul care vrea sã împãrãþeascã pe scaunul Meu.
Îmi fac loc, ºi vremea este grea, ºi ziua este cu ceaþã. Îmi fac
loc în casa în care s-au adunat cei mari ca sã tocmeascã pen-
tru scaunul Meu din cetatea Târgoviºte. Iatã, omul poate sã-ºi
facã loc, iar Eu aºtept la uºã, cã vremea este grea, ºi peste tot
e omul, fãcându-ºi loc pe scaunul Meu. Mã uit peste ziua
aceasta, Mã uit peste cei mari care s-au adunat sã tocmeascã
scaunul Meu din cetatea Târgoviºte. Mã uit ºi intru, cã-Mi fac
loc cu îngeri ajutãtori pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

O, ziua aceasta e cu ceaþã, ºi Eu cutremur pe România,
cã durerea Mea e mare când vãd cu ce vrea omul sã-ºi facã
loc lângã Mine ºi pe scaunul Meu. Aº voi sã intru cu pacea
Mea între cei ce s-au adunat pentru scaunul acesta. Eu sunt
Dumnezeu, ºi voiesc bine omului, ºi voiesc sã-Mi mângâi tur-
ma, ºi sã fac din ea turmã sfântã ºi s-o am a Mea la venirea
Mea. Stau cu cartea deschisã ºi scriu în ea, cã e zi cereascã.
Trâmbiþa Mea Verginica sunã în cer ºi îºi culege ajutoare ºi
lucreazã în ziua aceasta, cãci sfinþii sunt ajutorul Meu cu
darurile pe care le-au purtat pe pãmânt, cu râvna lor pentru
Mine. 

O, fiilor, dau sã suflu duh de sãrbãtoare peste voi, dar
azi e zi de veghe sfântã. Staþi lângã Mine cu veghe, staþi întru
Mine veghind. Fiþi acelaºi duh, cãci Eu Mã uit peste ziua
aceasta lucrând pentru împlinirea fãgãduinþelor Mele. Nu vo-
iesc sã lovesc pe cei ce-Mi stau împotrivã, nu voiesc, cã e zi
de sãrbãtoare pentru lucrarea Mea. Sfinþii Mei sunt toþi în
lucru pentru Mine. Staþi ºi voi tot aºa. Staþi întru Mine ve-
ghind, fiilor. Staþi cu cartea deschisã pentru Mine ºi pentru
trâmbiþa Mea ºi pentru lucrarea Mea cu voi. Staþi cu mânuþele
ridicate ºi ajutaþi-Mã, cã e zi de cutremur peste România ºi
pentru biserica din ea. Eu însã voiesc sã biruiesc cu pacea
Mea, ºi Îmi pun cerul la lucru ºi dau sã rãzbat cu planul Meu
ceresc împotriva celor ce fac planuri fãrã Domnul. 

Eu, Domnul, Mã uit peste cei ce s-au adunat în lucrare
de bisericã pentru ca sã facã sau nu voia Mea, iar pe voi vã
întãresc întru lucrãrile Mele, cãci fiecare îºi face lucrul lui:
omul pe al lui, ºi Eu, Domnul, lucrul Meu. Voi lucra dupã
cum va lucra omul ºi îl voi lãsa pe om sã-ºi aleagã ce vrea, ºi
sã-ºi ia plata dupã cum lucreazã, platã dupã faptã. 

Vã învãluiesc în lucrare de tainã ca într-un veºmânt, ºi
Îmi scriu prin voi cartea venirii Mele. Vã port de grijã, cã vre-
mea este grea, ºi omul nu ºtie sã se punã la adãpost, cã e ne-
credincios. Lucrarea Mea cu voi este ca un semn care stâr-
neºte împotriviri, fiindcã Eu sunt lucrarea aceasta, spre cãde-
rea ºi spre ridicarea multora, dupã cum scrie în Scripturi. Mã
vestesc cu ea de pe acoperiºuri înalte, dar vremea este grea, ºi
omul e orbit de semeþie ºi stã cu inima împietritã la glasul
cuvântului Meu. Am venit cuvântând peste pãmânt, ºi voiesc
sã Mã mãresc Eu în om, dar omul este mare ºi stã deasupra
Mea ºi vremea este grea, ºi zic din nou: vai celui ce-ºi astupã
ochii ºi urechile ca sã nu vadã ºi sã nu audã glasul Meu, care
grãieºte prin cartea aceasta! Vai celui ce-ºi depãrteazã mintea
de la cuvântul Meu, care grãieºte acolo unde este trimis! 

Fiilor, fiilor, am stat cu cartea deschisã ca sã Mã uit
peste ziua aceasta, ºi acum zic: împlini-Mã-voi cu cuvintele
Mele peste toþi cei care lucreazã dupã voia lor ºi nu dupã voia
Mea. Amin. Iar voi, fiþi cuminþi sub scutul Meu cel ocrotitor
pânã ce voi pune pe toþi vrãjmaºii Mei aºternut sub paºii Mei,
care merg cuvântând cuvânt împlinitor peste pãmânt. Amin.
Duceþi povara Mea pânã voi veni împlinitor împotriva celor
ce Mã încurcã sã vin biruitor. Eu sunt un Dumnezeu bun, dar
vremea este rea, ºi omul nu Mã lasã sã-l ridic de jos. Eu vo-
iesc sã biruiesc cu pacea Mea, dar omul nu Mã lasã. Îmi pun
cerul în lucru, ºi omul Îmi stã împotrivã. Voi însã duceþi po-
vara Mea pânã voi veni, pânã ne vom odihni de ea, fiilor. 

O, ziua aceasta este zi cu ceaþã, ºi Eu cutremur pe Ro-
mânia, cã mare Mi-e durerea când vãd pe om cã-ºi face loc
lângã Mine cu slava lui deºartã. Voi aduce dureri pentru ne-
credinþã, cãci plata necredinþei vine, ºi Eu Mã voi izbãvi de
aºteptare ºi îi voi ridica apoi pe cei care gem ºi plâng pentru
ticãloºiile celor ce iubesc mãririle pãmânteºti împotriva mãri-
rilor cereºti. Oastea Mea cereascã se pregãteºte sã-Mi împli-
neascã tot cuvântul, cã vremea este grea. Curând, curând voi
fi gata cu împlinirea celui din urmã cuvânt. Curând, curând
voi cuvânta ºi voi împlini, ºi mulþi se vor sfãrâma pentru ne-
credinþã, dupã cum am grãit. 

Fiilor, fiþi mereu atenþi la gura Mea, care grãieºte peste
voi, cã vã voi învãþa mereu, ca sã lucraþi dupã cum Eu vã
învãþ, cã vremea este grea. Fiþi cuminþi sub scutul Meu ocro-
titor ºi aºteptaþi izbãvirea, cã ea vine, ºi se vede venind, ºi Eu
vin venind. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae

Vine Domnul în cuvânt ºi face judecatã peste cei netemãtori de
Dumnezeu, iar sfinþii Îl întreabã: „Doamne, pânã când?“. 

VV in la voi cu sfinþii, fiilor din grãdina Mea. Ei
sunt Ierusalimul cel de sus, rãdãcina bisericii

Mele, rãdãcinã care odrãsleºte sfinþi. Amin. Se bucurã sfinþii
cã am unde sã-Mi plec capul pe pãmânt. Mi-am fãcut loc la
voi, ca sã am unde veni cu sfinþii, dar cine mai este pe pãmânt
ca sã creadã în Scriptura aceea care prooroceºte ºi spune:
«Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi!» ca sã
facã judecatã împotriva celor necredincioºi ºi sã-i mustre
pentru fãrãdelegile lor ºi pentru înfruntarea pe care ei, nete-
mãtori de Dumnezeu, au rostit-o împotriva lui Dumnezeu
prin cuvinte trufaºe, cãci sunt purtaþi de pofte ºi sunt fãþarnici,
dând cinste lui Dumnezeu pentru câºtigul lor trufaº, oameni
fireºti, care nu au Duhul Meu. Eu însã vin cu sfinþii ºi Îmi lu-
crez lucrarea venirii Mele ºi împlinesc Scripturile venirii
Mele cu sfinþii. Amin, amin, amin. 

Vin sã vã zidesc mereu ºi sã vã îndemn mereu sã vã zi-
diþi pe voi înºivã în credinþa voastrã, rugându-vã Mie mereu
în Duhul Sfânt ºi pãzindu-vã în dragostea de Dumnezeu, aº-
teptând mila Mea ºi viaþa cea veºnicã, fiilor. Vin sã lucrez cu
voi, cã Mi-e milã de om ºi voiesc sã-l smulg din foc, dar omul
nu Mã lasã ºi n-are cine-l trezi pe om la trezie ºi la credinþã ºi
la aºteptarea Mea. 

«Vine Domnul!», aºa zice Scriptura, dar cei ce-ºi zic bi-
sericã a Mea, numai de venirea Mea nu le arde lor, numai de
Mine nu le arde inima din ei. S-au aºezat mai mari peste tur-
ma Mea oameni trufaºi, care nu au Duhul, ºi cei mulþi se plea-
cã lor, ºi nimeni nu se mai scoalã ca sã stea înaintea Mea la
venirea Mea. «Vine Domnul!», aºa zice Scriptura venirii
Mele, ºi Eu vin, ºi Mã vestesc cã vin, ca sã Mã spãl de sân-
gele celor netemãtori de Dumnezeu, care nu Mã aºteaptã sã
vin, cãci scris este: «Vine Domnul întru zeci de mii de sfinþi ai
Sãi ca sã facã judecatã împotriva tuturor ºi sã mustre pe toþi
necredincioºii de toate faptele pãgânãtãþii lor întru care au
fãcut fãrãdelege, ºi de toate cuvintele de înfruntare pe care
ei, pãcãtoºi ºi netemãtori de Dumnezeu, le-au rostit împo-
triva Lui». 

Acum, copilaºi din grãdina Mea, sã lucrãm sãrbãtoare
de cuvânt, cãci cuvântul Meu s-a fãcut sãrbãtoare cereascã
peste voi, sãrbãtoare pentru sfinþi în cer ºi pe pãmânt. Cuvân-
tul Meu cel de peste voi este cuvânt nou, este zidit acum, ºi
se bucurã sfinþii de venirea Mea la voi, ºi ascultã cuvântul
Meu cel de peste voi, ºi aºteptarea lor a ajuns la sfârºitul ei.
Sfinþii Mei au trudit pe pãmânt pentru Ierusalimul cel de sus,
ºi Eu cobor cu ei din cer în lucrare de nou Ierusalim pe pã-
mânt, cãci aceasta este plata sfinþilor Mei, care M-au întrebat
mereu: «Doamne, pânã când?». Iatã, pânã acum, le rãspund.
Iatã, noi le fac pe toate, aºa le rãspund. Dar omul este împie-
trit, ºi Eu lucrez greu, ºi voi lucraþi greu, sfinþi ai Mei, cãci
omul nu vã mai cheamã ca sã lucraþi prin viaþa omului sfânt,
prin credinþa omului credincios, dar Eu rostesc cuvânt nou ºi
zic: iatã, noi le fac pe toate, cãci aºa este scris în Scripturi des-
pre Domnul, Care ºade pe tron ºi grãieºte lucrarea Noului
Ierusalim, zicând: «Iatã, noi le fac pe toate». Amin. 

Înnoiþi-vã mereu în dragostea Duhului Sfânt, copii ai
cuvântului Meu, cãci Eu grãbesc înnoirea facerii, ºi cu voi
Mã ajut, fiindcã n-am gãsit credinþã pe pãmânt acum, la veni-
rea Mea. Am pus însã credinþã în voi, ºi am pecetluit-o ca sã

pot veni prin credinþa voastrã, ca sã Mã primiþi când vin la
voi, cãci vin pentru toatã fãptura când vin la voi, ºi sunt «pia-
trã de încercare ºi stâncã de poticnire pentru cei mulþi, ºi sunt
spre ridicarea ºi spre cãderea multora», dupã cum este scris
despre Mine în Scripturi. Fiþi cu inima mare pentru venirea
Mea, cãci voiesc sã ardã în voi râvna Mea, voiesc sã ard Eu
în voi cu râvna venirii Mele, cãci Eu vã ocrotesc rostind cu
cuvântul ocrotire peste voi. Poruncesc puterilor cereºti sã vã
ocroteascã, iar voi ocrotiþi-Mi calea ca sã pot veni venind.
Întãriþi-Mi venirea, cã pentru aceasta v-am tocmit. Curând,
curând voi, cei slabi ºi fãrã nume, veþi fi cununa Mea în mâna
Mea, ºi Mã voi arãta cu voi lângã Mine înaintea celor ce nu
cred acum cã lucrarea Mea cu voi este venirea Mea, este car-
tea venirii Mele, cartea prin care judec fãptura. Curând, cu-
rând «se vor bate în piept toate seminþiile pãmântului ºi vor
vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului cu putere ºi cu
slavã multã de sfinþi ºi de îngeri», precum este scris în Scrip-
turile venirii Mele. ªi iatã, Eu trimit pe îngerii Mei cu glas
rãsunãtor de trâmbiþã, ca sã se audã de la marginile cerurilor
pânã la celelalte margini vestea venirii Fiului lui Dumnezeu
cu sfinþii. Amin. Cerul ºi pãmântul vor trece, ºi cuvintele
Scripturilor Mele se împlinesc, ºi voi veni ca în vremea lui
Noe, precum am zis Eu prin Scripturi, ºi nu va înþelege ni-
meni pânã ce Eu voi veni. Iatã, strig ca în vremea lui Noe, ºi
oamenii îºi vãd de ale lor, ºi de ale Mele nu se mai îngrijeºte
nimeni pânã ce voi veni. Voi însã staþi în lucrarea venirii
Mele, ºi zidiþi-vã mereu pe voi înºivã în credinþa voastrã sfân-
tã pentru venirea Mea, ºi vestiþi-Mi venirea, vestiþi în lung ºi
în lat cã vine Domnul venind ºi Se vesteºte prin îngeri. 

Voiesc, fiilor din grãdinã, sã-l mângâi pe cel ce M-a
vestit cu piatra de la voi în mijlocul bisericii. Am pe creºtetul
lui ungere mare, ungere nouã, rostitã prin lucrarea cuvântului
Meu de azi, lucrare nouã, cãci aºa am zis prin Scripturi: «Noi
le fac pe toate». El, ca un înger trimis de Mine, M-a vestit cã
vin, iar Eu Mi-am fãcut lucrarea Mea, ºi am ieºit cu voi, ºi
sunt «piatrã de încercare ºi stâncã de poticnire pentru mulþi»,
precum este scris în Scripturi despre Mine. El a fost apoi
defãimat de toþi cei din bisericã, ºi aºa este ºi azi, dar Eu l-am
pregãtit pe el pentru slava Mea, ºi îl voi aduce lângã lucrarea
Mea curând, curând. El de mila Mea ºi de iubirea multora a
stat ºi a rãbdat, doar, doar vor veni spre credinþã cei mulþi, dar
n-au venit, ºi îºi vãd de ale lor, ºi numai de împlinirea Scrip-
turilor Mele nu le arde lor. Curând, curând voi trimite pe în-
gerul Meu ºi îl va ridica pe el pentru slava Mea cu el, ºi Îmi
va ridica el turmã sfântã, ºi toþi cei curaþi cu inima se vor da
de partea Mea, dar Eu sunt Cel ce voi cerceta, cãci scris este:
«Nimic pângãrit ºi nimeni care este dedat cu spurcãciunea ºi
cu minciuna nu va fi în turma Mea, ci numai cei scriºi în car-
tea Mea, Cartea Vieþii Mielului». 

Voi zgudui din temelii casa care poartã pe ea scris
numele Meu, ºi voi întreba pe toþi strãjerii ei de rodul lor cel
pentru Mine, cãci ei s-au pãstorit pe ei înºiºi ºi au stat cu cru-
zime ºi cu slavã omeneascã peste mulþimile cele flãmânde de
viaþã ºi de mângâiere. Dar iatã, Eu sunt Pãstorul Cel ce poartã
de grijã pentru viaþa oilor, ºi le pãºunez cu cuvântul vieþii, cu
cuvântul învierii, iar pãstorii care au intrat sub acoperãmântul
casei Mele Îmi închid uºa ºi Îmi iau casa, dar ºi Eu le voi lua
turma, cã e turma Mea, ºi le voi cere socotealã de viaþa oilor
Mele. Amin. 

«Vine Domnul!», aºa scrie în Scripturile venirii
Mele, dar toþi Mi-au înfundat calea ca sã nu vin. Voi însã
neteziþi-Mi calea venirii, fii ai cuvântului Meu, cã Eu în toatã
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vremea Mi-am lucrat lucrarea Mea cu cei neluaþi în seamã, ºi
am fãcut de ocarã pe cei tari prin cei slabi în care Eu încã-
peam prin umilinþa lor. Un picuþ, ºi cei tari vor fi ruºinaþi de
venirea Mea peste ei, cãci voi veni sã le cer rodul lucrului lor,
le voi cere rãspuns pentru casa Mea ºi Îmi voi face loc, cãci
sunt Cel Atotputernic. 

Iatã, în cetatea Târgoviºte ºi-a fãcut loc pãstor viclean,
bãtându-se pentru scaunul acesta, dar Eu, Domnul, am zis cã
al Meu este scaunul acesta, ºi nimeni n-a crezut ce am spus.
Eu însã sunt credincios cuvintelor Mele ºi le împlinesc, ºi zic:
al Meu este scaunul acesta! Amin, amin, amin. 

Voi, fiilor, staþi sub lumina cuvântului Meu, cãci Eu vã
sunt Pãstor, iar dacã acest pãstor viclean dã sã caute spre voi
cu vicleºug, sã-i spuneþi cã Eu, Domnul, nu-l primesc pe el,
cã Eu, Domnul, nu-l cunosc pe el, cã lucreazã nelegiuire, cãci
în Scripturi aºa scrie: «Depãrtaþi-vã de la Mine, voi, cei ce lu-
craþi fãrãdelegea, cã nu vã cunosc pe voi!». Acest pãstor este
fur, ºi iubeºte mãrirea deºartã, ºi pe Mine Mã micºoreazã, ºi
stã cu cruzime pe scaun de bisericã. Voi însã staþi sub scutul
Meu pânã voi mãtura ºi voi scutura în casa Mea, ca sã-Mi fac
loc cu slava Mea, cãci casa Mea este turma de oi, nu zidul de
piatrã în care se ascunde omul care se vrea mare în numele
Meu peste mulþimi. Casa Mea este a Mea, nu a omului, iar
pãstorii cei vicleni îºi cautã mãrirea lor, nu pe a Mea, cãci Eu
Mã mãresc în om atunci când omul trãieºte în voile Mele îm-
plinind sfinþenia Mea în el prin umilinþa duhului ºi prin rãs-
tignirea trupului pentru Mine. 

Voi, fiilor din grãdinã, lucraþi dupã cum Eu vã învãþ, cã
vremea este grea. ªi voi lucra sã-l mângâi ºi pe cel ce M-a
vestit peste bisericã cu piatra aceasta în mijlocul bisericii,
darul Meu peste cei credincioºi ºi umiliþi ºi dornici de Duhul
Sfânt, Care suflã pentru învierea fãpturii. Îl voi mângâia cu-
rând, curând, fiilor. Îi voi da putere sã se ridice ºi sã sune
peste oi cu glas rãsunãtor de trâmbiþã, ºi sã se adune cei buni
ºi sã se facã sfinþi ºi sã fie oile Mele. ªi mulþi din cei ce dorm
vor învia ºi se vor ridica pentru slava venirii Mele, cãci pã-
mântul se va face nou ºi va purta pe el turmã sfântã, turma
Mea, oile Mele pãºunând cuvântul Meu în lucrare de veac
nou, viaþã de nou Ierusalim pe pãmânt sfânt, cãci am zis: al
Meu este scaunul din cetatea aceasta ºi stau pe el ºi cuvintez
ºi pãstoresc cu cuvântul. Amin. 

Mã voi face cuvânt cu putere peste voi, ºi îl voi împãrþi
în lung ºi în lat, ºi Mã voi arãta biruitor peste mulþi, cãci voi
grãi, ºi mulþi vor pricepe locaºul Meu de la voi ºi salvarea
pentru cei ce vor crede cã vin. ªi voi face cu cuvântul jude-
catã împotriva tuturor, ca sã mustru pe toþi necredincioºii de
toate faptele pãgânãtãþii lor întru care au fãcut fãrãdelege, ºi
de toate cuvintele de înfumurare pe care ei le-au rostit împo-
triva Mea, împotriva cuvântului Meu, care este peste voi,
chemând omul de la moarte la viaþã. 

Sfinþii Mei vin cu Mine în coborârea Mea la voi. Ei
sunt Ierusalimul cel de sus, rãdãcina bisericii Mele, rãdãcinã
care odrãsleºte sfinþi pe pãmânt, rod a cãrui rãdãcinã este în
cer. Amin. Mi-am fãcut locaº la voi, ca sã am unde veni cu
sfinþii, dar cine mai crede pe pãmânt în Scriptura care spune
cã Eu, Domnul, vin cu sfinþii? Ierarhul Nicolae, sfântul ceru-
lui Meu, aduce vouã urare arhiereascã, binecuvântându-vã
pentru lucrarea Mea cu voi ºi sãrbãtorind cu voi sãrbãtoare
arhiereascã peste grãdina Mea cu voi. El se roagã Mie pentru
voi, cei micuþi, cã voi duceþi povara Mea în vreme grea, vre-
mea necredinþei dinaintea venirii Mele cu sfinþii. Toþi sfinþii
stau înaintea Mea rugându-Mã pentru voi ºi pentru cer nou ºi

pãmânt nou, Ierusalimul cel de sus întru lucrare de nou Ieru-
salim pe pãmânt, dupã Scriptura care zice: «Noi le fac pe
toate». Amin. 

Iar voi, copii ai venirii Mele, zidiþi-vã pe voi înºivã
întru credinþa voastrã sfântã, cea pentru vremea Mea, rugân-
du-vã Mie în Duhul Sfânt ºi pãzindu-vã în dragostea Mea, aº-
teptând mila Mea spre viaþa cea veºnicã, cãci Eu cu bucurie
mare v-am aºezat neprihãniþi înaintea Mea, spre lauda venirii
Mele. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 1999

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Pilda ciocãnitoarei. Bate Domnul la uºi cu cuvântul Sãu. Sfinþii
stau pe scaune de judecatã. Cei ce se fac preoþi nu sunt ca sfântul 

Spiridon. Cuvântul Domnului este judecãtorul lumii. 

EEEE u sunt Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Atot-
þiitorul. Amin, amin, amin. Mã vestesc la porþi.

Mã vestesc venind ºi intru cuvânt pe porþi. Amin. 
Eu sunt, fiilor. Eu trag cu cei mici, cu cei sãraci ºi sãr-

mani în ochii lumii, cã Mie nu-Mi trebuie om mare ca sã vin.
Eu vin pentru cei ce iau aminte la venirea Mea. Amin. Nu vin
singur când vin. Vin cu sfinþii Mei, vin cu cei ce M-au purtat
pe pãmânt ca ºi voi, fãcându-ºi loc lângã Mine în cer cu fapta
cuvântului Meu în ei. Ei au fost mari la cuvânt ºi la faptã, cã
am fãcut din ei ajutorul Meu pe pãmânt împotriva celor se-
meþi ºi nepãsãtori ºi necredincioºi. Aºa fac ºi cu voi, cei ce
sunteþi astãzi ai Mei pe pãmânt. V-am fãcut faptã din cuvântul
Meu ºi stau cu ea în faþa celor semeþi cu duhul lor ºi le ruºinez
statura. Grãiesc la voi ºi strig peste ei ºi le spun: Eu sunt Cel
ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Atotþiitorul. 

Toate cuvintele Mele sunt bãtãile Mele la uºi, dar uºile
sunt ale oamenilor, ºi ei nu-Mi deschid ca sã-i curãþ de boalã
ºi de primejdii, cãci mãrirea de sine ºi nepãsarea de Dumne-
zeu sunt boalã grea peste om, ºi omul a prins coajã groasã
peste mintea lui, de nu mai ºtie unde merge ºi unde ajunge
apoi, dar Eu bat ºi iar bat ca sã Mi se deschidã, ºi fac cum face
pasãrea care curãþã pomul de bolile lui. Ea bate cu ciocul în
coaja copacului, în buba copacului, bate ºi zice: „Cioc, cioc,
cioc!“, ºi iar „Cioc!“, ºi îi face bine copacului, ºi îi sparge
coaja, ºi scoate de sub ea omizile ºi cariile ºi pe toþi duºmanii
care s-au ascuns în pom ca sã sugã din viaþa lui. Bate pasãrea
cu ciocul în coaja pomului, bate ºi zice: „Cioc, cioc, cioc!“;
bate ºi lucreazã curãþind pomul de duºmani. Aºa ºi Eu, bat ºi
iar bat ca sã Mi se deschidã, ºi am fãcut din voi faptã din cu-
vântul Meu, ºi stau cu ea în faþa celor semeþi în duhul lor. 

Stau între voi mereu cuvânt, fiilor, ca sã vã feresc de
amãgirile de pe pãmânt, cãci tot omul de pe pãmânt zice cã
este, ºi cã este mare, deºi nu este nimic, ºi se amãgeºte pe sine
însuºi. O, nu vã amãgiþi, le zic tuturor, cãci Scriptura grãieºte
aºa: «Dumnezeu nu Se lasã pãcãlit. Ceea ce va semãna omul,
aceea va ºi secera. Cel ce seamãnã în carnea sa, din carnea
sa va secera putreziciune, iar cel ce seamãnã în Duhul, din
Duhul secera-va viaþã veºnicã». Amin. Stau între voi cuvânt,
fiilor, ca sã audã cei semeþi grãirea Mea cu voi ºi sã se ruºi-
neze de faptele lor cele lucrate fãrã Dumnezeu. În numele Ta-
tãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vã aºez pe voi înaintea
celor semeþi în duhul lor ºi le spun cã Eu întru voi binevoiesc
ºi vã pregãtesc pentru Mine pânã la venirea Mea, fãcând din
voi cale a venirii Mele, drum pentru Dumnezeu între cer ºi
pãmânt. Prin voi le binevestesc tuturor venirea Mea, tuturor
celor ce-ºi dau semn unul altuia mirându-se ºi întrebându-se
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de voi. Dar ei vor da seamã înaintea Celui ce vine gata sã ju-
dece viii ºi morþii, cãci zice Scriptura: «Spre aceasta s-a bi-
nevestit ºi morþilor, ca sã fie judecaþi la fel cu oamenii care
sunt în trup, dar sã aibã dupã Dumnezeu viaþã cu duhul». 

O, fiilor, e vremea sã înceapã judecata, ºi iatã, începe
cu casa Mea, cu cei ce stau în numele Meu peste mulþimi, cu
cei ce nu ascultã de Evanghelia Mea cea de atunci ºi cea de
azi. Scris este: «Dacã au primit cuvântul Meu, ºi pe al vostru
îl vor primi». Dar cine nu primeºte cuvântul Meu de azi, nici
pe cel de atunci pe care l-am rostit nu l-au primit ºi nu l-au
pus peste ei. O, dacã dreptul abia se mântuieºte, ce va fi cu
cel necredincios ºi pãcãtos? Evanghelia Mea este nelucratã de
cei ce stau cu ea în mânã peste mulþimi, ºi nu mai ºtie omul
unde este Dumnezeu. Dar Eu nu Mã las defãimat, ºi cuvintez
cuvânt din cer peste tot omul, ºi voiesc sã-l scap pe om de
amãgire, cãci duhul lumii s-a fãcut stãpân peste tot ºi s-a fãcut
coajã groasã peste mintea ºi peste vederea omului, ºi omul nu
mai vrea sã se facã mic, copil la minte ºi la inimã, sã se cureþe
de mãrirea deºartã ºi sã vinã la viaþã. 

Duhul lumii este vrãjmãºie între Mine ºi om, ºi Eu vin
ºi ciocãn la uºa omului ca sã-i spun de Mine, ºi sã-i spun apoi
cã vin iarãºi de la Tatãl ca sã judec pe vii ºi pe morþi, ºi fiecare
îºi va purta sarcina sa. 

«Vine Domnul!», aºa zice Scriptura; vine cu sfinþii ca
sã facã judecatã peste necredincioºi, cãci sfinþii au fost cei
credincioºi, ºi au platã de la Mine, scaune de judecatã lângã
Mine, ca sã judec cu ei pe cei ce n-au crezut ºi nu cred. Cei
ce cred sunt cei ce se rãstignesc faþã de lume, ºi lumea este
rãstignitã faþã de ei, dar aºa minuni nu se mai sãvârºesc de ni-
meni, ºi iatã, Eu vin, ºi nimeni nu mai stã înaintea Mea curat
de lume, rãstignit faþã de lume. Am grãit la voi ºi am zis cã
lumea este judecatã prin rãstignirea Mea pe cruce. Tot omul
care nu s-a rãstignit pe sine pentru Mine dupã ce Eu M-am
aºezat pe cruce pentru viaþa omului, tot omul care n-a murit
ºi n-a înviat prin Mine, a fost judecat prin rãstignirea Mea pe
cruce, acum douã mii de ani. Cel ce-ºi urãºte viaþa sa, acela o
va câºtiga, cãci cine ºi-o iubeºte, îºi face voia sa, ºi pierde
viaþa, cã e mare lucru sã ºtie omul taina vieþii, ca sã caute în
ea ºi sã nu piarã omul. Dar Eu v-am tras pe voi lângã Mine,
ca sã vã povãþuiesc din cer întru taina vieþii. Fiþi, dar, cu min-
tea întreagã, fiilor, ºi «privegheaþi în rugãciuni, cãci sfârºitul
tuturor s-a apropiat», dupã cum grãieºte Scriptura. Stãruiþi în
dragostea Mea dintre voi, stãruiþi cu stãruinþã, cã ea vã aratã
pe voi înaintea îngerilor cã sunteþi pe placul Meu. Oamenii nu
iubesc placul Meu ºi nu se uitã prea mult la cei ce trãiesc dupã
voia Mea, dar îngerii se bucurã, fiilor, ºi se strâng lucrând pe
lângã cei ce stãruiesc în dragostea Mea dintre ei, cãci aceastã
dragoste rabdã spre iubire ºi se jertfeºte pentru fraþi. Eu aºa
am spus prin Scripturi: «Aceasta este porunca Mea: sã vã iu-
biþi unul pe altul precum v-am iubit Eu, cãci mai mare dra-
goste decât aceasta nimeni nu are, ca viaþa lui sã ºi-o punã
pentru prietenii sãi». Dar duhul lumii este vrãjmãºie între om
ºi Dumnezeu, ºi Eu ciocãn la uºa omului ºi lucrez cuvânt
dãtãtor de viaþã peste om, lucrez de pe scaunul slavei Mele,
cãci scaunul Meu este din duh ºi din cuvânt lucrat, nu din pia-
trã, nu din lemn, nu din oameni, nu din ziduri. De aceea am
zis: al Meu este scaunul din cetatea aceasta, ºi stau pe el ºi
cuvintez din cer cuvântul vieþii veºnice. Amin. Viaþa cea veº-
nicã este sã împlineascã omul poruncile Mele ºi sã fie sfânt,
cãci scaunul Meu este omul sfânt, omul în care Eu Mã vãd
stãpânind peste el, aºa cum am lucrat Eu în ierarhul Meu Spi-
ridon, fãcându-Mi în el scaun ºi lucrând de pe el peste mulþi
prin semne ºi minuni doveditoare în cuvânt ºi în faptã. 

Pãstorii turmei Mele sunt aceia care cerceteazã turma
cu voie bunã, nu cu silnicie: «Cu voie bunã, dupã Dumnezeu,
nu pentru câºtig urât, ci cu osârdie, nu ca stãpâni ai turmei,
ci pildã fãcându-se turmei», dupã cum învaþã Scriptura.
Aceasta înseamnã lucrare de preot al lui Hristos, iar altfel nu
se poate cu Mine, dar iatã, mulþi se duc sã ia aceastã slujbã,
mulþi se bucurã cã o au, dar e tainã mare aceastã slujire, ºi
preotul n-o pãtrunde cu viaþa sa, ºi nu-Mi este Mie scaun
preotul aºa cum Mi-a fost ierarhul Meu Spiridon, cel serbat în
cer ºi pe pãmânt în ziua aceasta. El era cu cei sãrmani. El
fugea de semeþia cea din om. El sãrãcea pe bogaþi ºi hrãnea
cu adunãtura bogaþilor pe cei sãrmani, cãci aºa este scaunul
Meu în omul care Mã slujeºte pe Mine pentru om. El trãgea
cu cei de jos ºi era mare în cuvânt ºi în faptã, arãtând cã avu-
þia este ºarpe care muºcã, ºi se duce apoi. El prin puterea Mea
din el a fãcut din ºarpe aur, ca sã ajute pe cei sãraci, iar apoi
a arãtat deºertãciunea aurului fãcându-l din nou ºarpe. 

O, viaþa unui preot este tainã înfricoºãtoare pentru în-
geri ºi pentru diavoli, cãci preotul trebuie sã fie sfânt în toatã
vremea lui de preot, ºi mare în cuvânt ºi în faptã, iar fapta lui
trebuie sã împlineascã poruncile Mele, poruncile vieþii veº-
nice. Cel ce este preot ºi nu lucreazã aºa, acela se face învã-
þãtor spre osânda lui, cãci scris este în Scripturi: «Învãþãtorii
mai multã osândã vor lua». Acum însã se fac mulþi învãþãtori
ºi se aºeazã peste oameni ºi nu se fac pildã oamenilor, dar
câºtig cautã. Mã doare cu durere mare, ºi voi începe cu jude-
cata de la învãþãtorii turmei Mele, cãci scris este: «Vremea
este sã înceapã judecata de la casa lui Dumnezeu». Amin. 

Iar voi, cei ce puneþi cuvântul Meu peste voi, nu vã
întristaþi cã sunteþi ocãrâþi pentru numele Meu, ci bucuraþi-vã,
cãci duhul mãririi ºi al lui Dumnezeu se odihneºte asupra
voastrã. Creºtinii sã nu se ruºineze dacã suferã pentru acest
nume, ci sã preamãreascã pe Dumnezeu pentru numele aces-
ta. Aºa este scris în Scripturi: «Cel ce nu suferã pentru cã e
creºtin, acela este lume, chiar dacã îºi zice creºtin».

Eu dacã n-am scaun în creºtin, dacã nu lucrez din el
peste om, acela este altceva decât creºtin, cãci duhul lumii
este vrãjmãºie între om ºi Dumnezeu, ºi Eu ciocãn la uºa
omului ºi lucrez de pe scaunul slavei Mele, ºi scaunul Meu
este din duh ºi din cuvânt lucrat. Cei ce stau pe scaun de bise-
ricã peste mulþimi ºi îºi fac voia lor ºi nu pe a Mea înaintea
oamenilor, cei ce-ºi cautã mãrirea lor pe scaun de bisericã,
aceia nu sunt de la Mine, ºi sunt de la oameni. Duhul Sfânt
lucreazã altã lucrare, nu lucrarea omului. El nu face placul
omului care nu meritã sã stea lângã Mine, iar Eu am zis: al
Meu este scaunul din aceastã cetate, Târgoviºte, ºi stau pe el
ºi cuvintez bãtând la uºa inimii omului, ca sã-l chem de la
moarte la viaþã, cãci din nou grãiesc ºi spun: duhul lumii este
vrãjmaº între Mine ºi omul care iubeºte duhul acesta. Apos-
tolul a grãit peste bisericã ºi a zis: «Nu vã faceþi, fraþilor, în-
vãþãtori, nu vã faceþi mulþi, cãci noi, învãþãtorii, mai multã
osândã vom lua». Dar cine aude aceastã Scripturã ca sã fie în-
vãþãtor sfânt cu viaþa ºi sã nu fie osândit de înseºi cuvintele
vieþii? Am grãit ºi Eu prin Scripturi ºi am zis: «Dupã faptele
lor sã nu faceþi, cãci ei zic, ºi nu fac ºi ei ce zic».

Iatã, stau pe scaunul mãririi ºi judec pe cei ce se mint
pe ei înºiºi mereu învãþând pe alþii, dar nu ºi pe ei. Scaunul
Meu este duh ºi cuvânt ºi faptã. Amin. Stau între voi mereu
cuvânt, stau Evanghelie între voi, fiilor puºi de Mine deopar-
te pentru slava Mea. Stau cu voi cuvânt, ca sã vã feresc de
amãgirile de pe pãmânt. «Celui ce i se pare cã este ceva, deºi
nu este nimic, se amãgeºte pe sine însuºi», aºa grãieºte Scrip-

1287Anul 1999



tura. ªi mai zice aºa: «Cel ce seamãnã în carnea sa, din car-
nea sa va secera putreziciune, iar cel ce seamãnã în Duhul,
din Duhul secera-va viaþã veºnicã, ºi ceea ce va semãna
omul, aceea va ºi secera». Amin. Daþi din calea Mea cu voi
pe fariseii care vin sã vã ispiteascã pentru calea Mea cu voi,
cãci fariseii sunt plãmãdiþi din aluatul fãþãrniciei, ºi tot aºa ºi
lucreazã. Vouã vã este dat de la Mine sã ascultaþi de Mine ºi
nu de oameni. Aºa sã le spuneþi celor ce vã întreabã pe voi de
lucrul Meu cu voi, cãci aºa le-au spus fariseilor ucenicii Mei,
cãrora li se cerea sã nu mai grãiascã cuvântul lui Dumnezeu
în numele Meu. Le-au spus aºa: «Se cuvine sã ascultãm mai
mult de Dumnezeu decât de oameni». Mãrturisiþi despre veni-
rea Mea tuturor, cãci scris este: «Oricine va mãrturisi pentru
Mine înaintea oamenilor, ºi Eu voi mãrturisi pentru el înain-
tea îngerilor lui Dumnezeu». Mãrturisiþi calea Mea cu voi,
cãci cei drepþi umblã pe ea, iar cei nelegiuiþi se poticnesc ºi
cad, dupã cum Eu am grãit prin profeþi. Amin. 

Am coborât la voi cu duh de sãrbãtoare, fiilor. Cu sfin-
þii M-am coborât la voi, cãci ei au fost ºi sunt sãrbãtoarea
Mea pe pãmânt ºi în cer. Sfinþii sunt odihna Mea, cãci Eu
domnesc în ei. Nu vin singur când vin la voi; vin cu ei, cã
aceasta este plata lor: unde sunt Eu, sã fie ºi ei. Eu trag cu cei
mici în ochii lumii, cã Mie nu-Mi trebuie om mare ca sã vin.
Stau mereu cuvânt între voi, cã duhul amãgirii e domn mare
peste oameni, iar Duhul Meu Cel Sfânt suspinã pentru om. O,
sã nu vi se aplece de venirea Mea la voi, cã nu gãsesc pe ni-
cãieri cale pentru venirea Mea. Mâinile voastre sã nu slãbeas-
cã; duhul vostru sã fie treaz, ºi lucraþi-Mã în voi, ca sã-Mi fiþi
Mie scaun de domnie peste cetatea Mea de scaun în care-Mi
am Eu ieslea de la voi, fiilor. 

Bat la porþile închise de pãcate. Bat cu cuvântul Meu,
care vine la voi ºi bate la uºa inimii omului. Ciocãn la uºi, cum
bate pasãrea cu ciocul în coaja pomului, în buba pomului.
Mãrirea de sine e bubã grea, e coajã groasã peste mintea omu-
lui, iar Eu bat ºi iar bat, ca pasãrea care zice: „Cioc, cioc,
cioc!“, ºi iar „Cioc!“, sã-i facã bine pomului, sã-l cureþe de
duºmanii care sug din viaþa lui. Bat, ºi iar bat la uºa celor se-
meþi, cã vine judecata fãpturii, ºi vine cerul cel nou ºi pãmân-
tul cel nou pentru cei ce au pãzit calea vieþii. Se scuturã cerul
ºi pãmântul de venirea Mea la voi, cãci cuvântul Meu de azi
este judecãtorul lumii. Fiþi strãjeri cu fricã, ºi anunþaþi în lung
ºi în lat cã vine sabia Mea peste pãmânt, ca sã iasã din el pã-
mânt nou ºi cer nou pentru sfinþi. Cel ce nu ia aminte la cuvân-
tul adevãrului, acela este fiul minciunii, care are de tatã pe dia-
volul. ªi dacã aceasta nu este venirea Mea, atunci unde este
ea? Aceasta este întrebarea Mea pentru cei ce nu vor sã audã
glasul Evangheliei Mele din zilele acestea. Îmi fac cunoscutã
prin bisericã taina venirii Mele, precum scrie în Scripturi. O,
ºi cât s-ar bucura cei ce dorm în scaunele lor, ca voi sã nu fiþi
biserica Mea cea vie, bisericã nebiruitã de puterile iadului, ca-
re stãpânesc pe pãmânt prin omul minciunii veacului acesta!
Dar voi, întãriþi între voi lucrarea bisericii Mele, iar Eu stau cu
biruinþa Mea peste voi, ca sã fiþi biruitori în numele Meu peste
toþi cei la care Eu vã trimit, cãci am trimis prin voi, în lung ºi
în lat, cuvântul Evangheliei Mele de azi, vestea venirii Mele
cu sfinþii pentru judecata fãpturii. Amin. Stau între voi cuvânt,
ºi sã se audã în lung ºi în lat cuvântul Meu de strigare, care
cheamã omul de la moarte la viaþã, de la pãcat la sfinþenie, ca
sã nu vin pe neºtire când vin. Vin venind, ºi Eu nu vin pe
neºtire când vin, ºi Mã vestesc venind, ºi vin, cã e vremea sã
înceapã judecata de la casa lui Dumnezeu, ºi toþi învãþãtorii
vor pãli de ruºine pentru lucrul lor. Vin venind, iar voi lãr-

giþi-Mi calea venirii Mele, fiilor, cã e scris sã vin. Amin. Mãr-
turisiþi peste tot pãmântul venirea Mea, cã am fãcut din voi
calea venirii Mele pânã la venirea Mea. 

Eu sunt Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Atotþii-
torul, iar Eu voi mãrturisi pentru voi înaintea îngerilor Mei,
cãci aceasta este plata celor ce mãrturisesc pentru Mine îna-
intea oamenilor. Eu vin venind, fiilor. Fiþi treji ºi staþi întru
venirea Mea, cã vremea e sã vin ºi sã-Mi curãþ calea ºi sã vin.
Amin, amin, amin. 
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Duminica sfinþilor strãmoºi 

Domnul merge cu fiii cuvântului spre mãrturie, în ziua înscãunãrii
arhiereului Nifon pe scaunul Târgoviºtei, ºi lasã cuvânt peste tur-
ma vopsitã, adunatã în ziua aceasta. Scaunul omului este de cearã
ºi se topeºte, iar scaunul Domnului este din cuvânt, ºi dãinuieºte. 

SS culaþi-vã întru întâmpinarea Mea, fiilor din grã-
dinã. Merg cu voi spre mãrturie pentru ziua

aceasta. Voi sunteþi martorii Mei, ºi sunteþi de preþ în ochii
Mei. Amin. Îmi scriu cu voi cartea din vremea aceasta. Scriu
în ea ziua aceasta de mãrturie împotriva graiului cel mândru
din inima celor ce se adunã azi sã aºeze pe scaunul cetãþii
Mele de scaun om dupã inima lor. Merg cu voi, ca sã Mã
înfrunt cu semeþia privirilor lor ºi a cuvintelor lor semeþe. Ei
zic: «Prin puterea mâinilor noastre am fãcut aceasta, ºi prin
înþelepciunea noastrã, cãci suntem dibaci. Pentru aceasta
Eu, Domnul, voi trimite semn peste oºtirea lor voinicã, ºi sub
toatã mãrirea lor se va aprinde foc, ca un pârjol, ºi lumina
voastrã se va face foc, iar Eu, Domnul, flacãrã care va arde
ºi va topi spinii ºi tufele de mãrãcini. ªi pãdurea se va îm-
puþina, iar copacii din ea vor fi uºor numãraþi de cel mai mic
dintre oameni», precum scrie în profeþi, cãci Eu, Domnul, lu-
crez dupã cuvântul cel rostit din timp. Mergem, fiilor, semn
de mãrturie pentru cele ce se petrec în ziua aceasta în mijlocul
cetãþii Mele de scaun. Aceastã cetate este locul unde Eu,
Domnul, Mã judec cu toþi cei ce se scoalã împotriva cuvântu-
lui Meu, împotriva lucrãrii Mele de nou Ierusalim peste pã-
mânt. Amin. Mergem semn de mãrturie, semn din partea
Mea, aºa cum ºi ei, cei ce ºi-au pus om dupã inima lor în ce-
tatea Mea de scaun, ºi-au trimis din partea lor grãitori ºi pri-
vitori ºi lãudãtori, cãci aºa este lucrarea celor fãrã Dumnezeu.
Mergeþi din partea Mea, ºi staþi martorii Mei, iar Eu voi fi cu
voi, ºi voi lua aminte la cuvintele lor semeþe ºi la privirile lor
trufaºe. Vom veni apoi la iesle, ºi Îmi voi întocmi pânã la
ultimul cuvânt cartea Mea pentru ziua aceasta. Amin. 

Acum pun peste voi lucrarea puterilor cereºti, ºi vã dau
cordon de îngeri ºi de sfinþi cu voi, ºi rostesc binecuvântare
pentru ieºirea ºi intrarea voastrã. Îngerul Meu va lucra prin
voi lucrarea mãrturiei pentru ziua aceasta. Voi sunteþi martorii
Mei, ºi lumina voastrã se va face foc, iar Eu, Domnul, flacã-
rã care arde, dupã cum scrie în profeþi despre lucrarea Mea cu
Israel. 

Îngerul Meu merge cu voi, fiilor de la iesle. Îngerul
Meu vã acoperã pe voi ºi vã mãrturiseºte pe voi martori ai
Mei peste ziua aceasta. Amin, amin, amin. 

*
DDDD eschideþi iarãºi cartea Mea de azi, fiilor de la

iesle, ca sã-Mi întocmesc în ea toate cuvintele
Mele pentru ziua aceasta. Am stat cu voi mãrturie din partea
Mea în mijlocul celor ce s-au adunat azi sã aºeze în cetatea
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Mea de scaun om dupã planul lor, dupã inima lor; ºi l-au aºe-
zat. Îngerul Meu ºi-a fãcut loc cu voi ºi v-a mãrturisit, cã Eu
aºa v-am spus: îngerul Meu merge cu voi ºi vã mãrturiseºte
pe voi martori ai Mei peste ziua aceasta. V-am trimis semn în
mijlocul oºtirii lor, ca sã fiþi martorii Mei împotriva mãririi
lor pe care o aºeazã sub numele Meu, dar Eu am zis: aceastã
cetate este locul unde Eu, Domnul, Mã judec cu toþi cei ce se
ridicã împotriva cuvântului Meu, care vine pe pãmânt înain-
tea Mea, ca sã facã judecatã pentru orice faptã. Amin. Îngerul
Meu a lucrat pentru Mine ºi a împlinit prin voi cuvântul Meu,
cãci am zis: merg cu voi ca sã Mã înfrunt cu semeþia priviri-
lor lor trufaºe ºi a cuvintelor lor semeþe. Am stat martor prin
voi împotriva graiului lor cel mândru ºi am împlinit prin voi
lucrarea Mea de azi în mijlocul lor. Ochiul Meu a privit prin
ochii voºtri la cei ce s-au adunat, mari ºi mici, împotriva
scaunului Meu. Dar scaunul Meu este duh ºi cuvânt, ºi nu-l
poate omul semeþ atinge ca sã stea pe el ºi sã nu se sfãrâme. 

Omul semeþ a întins mereu mâna asupra scaunului
Meu, ºi ºi-a fãcut loc pe el osândindu-se pe sine, cãci ca sã fie
învãþãtor din partea Mea omul, el trebuie sã facã ce am fãcut
Eu: trebuie sã se rãstigneascã, ºi sã învieze, ºi aºa sã pãsto-
reascã din partea Mea. 

Fiilor, am privit cu ochiul Meu prin ochii voºtri la cei
trufaºi care-ºi zic pãstori ai turmei Mele. Am privit la turma
lor vopsitã ºi i-am ruºinat pe ei înaintea îngerilor Mei, iar pe
voi v-am mãrturisit cetelor îngereºti cu care v-am acoperit pe
voi prin îngerul Meu. Am privit la ceata de pãstori mari ºi
mici, ºi la rodul lor. Toatã turma lor este ca pãdurea uscatã.
ªi-au adus preoþii pe femeile lor fardate ºi schimonosite dupã
gustul lumii. Aceºtia au pustiit via Mea, cã omul se ia dupã
cel din frunte, ºi cârmuitorii omului rãtãcesc ºi rãzleþesc de
calea Mea pe cei supuºi de ei, ºi iatã, Eu încep judecata cu cei
mari care au pustiit via Mea, cãci prada luatã de la cei sãr-
mani se aflã în casele lor spre judecata lor. Preoþii îºi împo-
dobesc pe femeile lor cu banul sãracului, ºi le scot în faþa
mulþimilor ºi Îmi fac de râs numele Meu înaintea oamenilor
ºi a diavolilor, dar scris este în prooroci: «Domnul va pleºuvi
creºtetul capului fiicelor Sionului ºi va dezveli goliciunea lor
ºi va lua podoabele lor de pe ele, ºi în loc de veºminte de vãl
ºi în loc de miresme, va fi putreziciune; ºi în loc de brâie,
frânghie; ºi în loc de cosiþe împletite, chelie; ºi în loc de
veºminte scumpe, sac; ºi în loc de frumuseþe, semne fãcute cu
fierul înroºit în foc, cãci Eu încep judecata cu judecãtorii
pãmântului». Amin. Casa care are pe ea numele Meu a ajuns
paraginã, cãci limba cãpeteniilor ºi gândurile lor þintesc îm-
potriva Mea, ca sã înfrunte ochii slavei Mele. Dar este scris
în prooroci: «Înfãþiºarea lor trufaºã mãrturiseºte împotriva
lor, cãci ei se laudã cu pãcatele lor, ca Sodoma, ºi nu se as-
cund, ºi îºi pricinuiesc loruºi pieire. Poporul Meu este pãs-
torit de cei fãrã minte, care au pustiit via Mea, iar Domnul
începe judecata cu voievozii poporului Sãu, care au pustiit
via Sa». Amin. Cuvântul Meu va cãdea ca fulgerul peste cei
trufaºi ºi «va tãia capul ºi coada, ramura de finic ºi trestia»,
dupã cum scrie în profeþi. «Bãtrânii ºi cãpeteniile sunt capul,
iar proorocul care propovãduieºte minciuna, este coada».

Eu, Domnul, ca un rãzboinic Îmi aþâþ râvna ºi strig cu
putere, suspin ºi strig, ca sã îndrept pe cei orbi pe drumurile
pe care nu le cunosc, ºi pe poteci neºtiute sã-i povãþuiesc ºi sã
fac înaintea lor întunericul în luminã, ºi povârniºurile în cãi
netede ºi sã împlinesc fãgãduinþele Mele. Sã dea înapoi cei
ce-ºi pun nãdejdea în puterea lor cea omeneascã. Iatã, Eu
strig: Surzilor, auziþi! Orbilor, vedeþi ºi priviþi! Amin, amin,
amin. 

Ochiul Meu a privit prin ochii voºtri la cei ce s-au
adunat în ziua aceasta împotriva mãririi Mele. ªi iatã cã le
citesc din prooroci ºi le zic: «Vai celor ce fac planuri fãrã
Mine ºi legãminte care nu sunt din Duhul Meu, ca sã grãmã-
deascã pãcate peste pãcate, cãci ei nu întreabã gura Mea».
Acum, fiilor, scrieþi acestea pe tablã ºi treceþi-le în cartea
Mea, ca sã fie mãrturie veºnicã. Amin. Iar Eu voi semãna sã-
mânþa Mea ºi voi da peste ea ploaie ºi voi face pâine gustoasã
ºi voi hrãni cu ea, cãci Eu sunt Tatãl sãrmanilor ºi al orfanilor,
ºi fac din ei fii ai Mei, ºi le leg ranele ºi tãmãduiesc vânãtãile
de pe trupul lor. 

Scaunul Meu este duh ºi cuvânt, ºi pãstoresc de pe el ºi
semãn sãmânþa Mea ºi o ud la vreme ºi Îmi lucrez lucrarea
Mea cea mântuitoare peste cei ce cred fãgãduinþelor venirii
Mele, ºi zic: al Meu este scaunul din cetatea aceasta de scaun,
ºi Eu pãstoresc de pe el. Amin. Stau cuvânt în mijlocul cetãþii
ºi pãstoresc cu el ºi Îmi fac cale cu el ºi luminez cu lumina lui
ºi ruºinez cu el pe cei semeþi ºi judec cu el pe cei ce-Mi rãz-
leþesc turma, dar Eu o strig ºi o adun ca sã audã glasul Meu. 

ªi iatã ce mai scriu în cartea Mea din ziua aceasta: vai
celor ce vã vorbesc pe voi de rãu fãrã sã vã ºtie pe voi, fãrã
sã vã vadã pe voi, iar nelegiuirea aceasta aþâþã râvna mâniei
Mele peste pãmânt. Fiilor, fiilor, cei mari în duhul lor se tem
de voi ºi dau sã vã facã nume rãu, dar voi sunteþi martorii
Mei, ºi ei se tem de voi, se tem sã vinã sã vã cunoascã, se tem
de adevãrul cã voi sunteþi de la Mine, ºi ar voi sã fiþi minciu-
nã. Dar voi sunteþi de la Mine, ºi prin voi Mã mãrturisesc pe
Mine Însumi venind întru dreptate, ºi toþi se tem de dreptatea
Mea, cãci faptele lor sunt strâmbe înaintea feþei Mele. Astãzi
am ieºit cu voi înaintea lor, cãci ei fug de voi. Ochiul Meu
i-a privit pe ei prin ochii voºtri, cãci am zis vouã: merg cu voi
ca sã Mã înfrunt cu privirile lor semeþe ºi cu semeþia cuvin-
telor lor. Cei ce s-au aºezat de la ei citire, de la om citire, pe
scaune de judecatã, aceºtia se tem de voi, se tem sã vinã sã vã
cunoascã, ºi dacã se tem, dau sã vã facã nume rãu, cãci sunt
fricoºi. Cei lacomi sunt fricoºi, fiilor. Cei hrãpãreþi sunt fri-
coºi. Cei ce nu fac voia Mea sunt fricoºi ºi se ascund de Mine
ºi nu se uitã la lucrãrile Mele, cãci sunt vinovaþi ºi se tem.
Oamenii slavei deºarte se îmbracã în haina aceasta, cãci sunt
fricoºi, dar haina slavei deºarte nu este hainã, ci e hainã haina
Mea, haina cu care M-am îmbrãcat Eu. Pe pãmânt haina îl
face pe om înaintea oamenilor, dar nu ºi înaintea Mea. Cel ce
iubeºte haina, acela se iubeºte pe sine însuºi ºi nu poate sã se
jertfeascã pentru cei orbi ca sã-i cãlãuzeascã pe drum drept.
ªi zic: nu este pãstor în afarã de Mine, cãci Eu Mi-am pus
viaþa ca oile sã aibã viaþã, ºi din belºug sã aibã. Cel ce Mã
mãrturiseºte pe Mine, acela trebuie sã fie ca Mine, iar altfel
este mincinos, cãci scris este: «Învãþãtorii mai multã osândã
vor lua», cãci ei zic, ºi nu fac ºi ei ce zic. Iar voi sunteþi mar-
torii Mei, ºi lucrez cu voi ºi Mã uit cu ochiul Meu prin ochii
voºtri ºi Îmi scriu cartea judecãþii fãpturii, ºi fiecare îºi va
purta sarcina sa. Voi sunteþi cei cuminþi, cei frumoºi în mijlo-
cul fiilor oamenilor, ºi Eu Mã arãt cu voi, iar voi Mã arãtaþi
pe Mine în faptele, în cuvintele ºi în privirile voastre, cãci
sunteþi martorii Mei, ºi lumina voastrã este foc, iar Eu, Dom-
nul, flacãrã care arde ºi topeºte spinii ºi tufele de mãrãcini ºi
toatã deºertãciunea de pe pãmânt. Mã mãrturisesc pe Mine
Însumi prin voi, cã Mie nu-Mi trebuie om mare ca sã vin. Mã
vestesc cu cuvântul Meu cel de peste voi, ºi zic: Eu sunt Cu-
vântul lui Dumnezeu, Care vine ºi cârmuieºte cu toiag de fier
toate noroadele de pe pãmânt, ºi stau pe scaunul slavei cu-
vântului Meu, ºi pãstoresc din mijlocul cetãþii Mele de scaun,
cãci al Meu este scaunul acesta, ºi aceasta înseamnã scaun,
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scaun de bisericã. Scaunul omului e din cearã, ºi ceara se to-
peºte ca ºi omul, iar scaunul Meu este din duh ºi din cuvânt,
ºi el merge ºi pãstoreºte de la margini la margini, ºi aceasta
înseamnã scaun. 

Fiilor de la iesle, voi sunteþi scaunul Meu de domnie ºi
calul pe care cãlãresc Eu de la o margine la alta ca sã fac cer
nou ºi pãmânt nou ºi sã împlinesc Scriptura venirii Mele ºi
înnoirea facerii. Scaunul Meu este omul sfânt. Templul Meu
este omul sfânt în care Eu locuiesc cu Duhul Meu, iar ochiul
Meu a privit în ziua aceasta prin ochii voºtri la cei ce s-au
adunat sã se aºeze pe scaunul Meu, la cei trufaºi care-ºi zic
pãstori ai turmei Mele, ºi am scris acestea în cartea Mea, ca
sã fie pentru mãrturie. Amin, amin, amin. 

13/26 decembrie 1999

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Daniel 

Antichrist îºi pregãteºte sfârºitul odatã cu minciuna lui cu care dã
sã vinã înaintea Domnului, dar Domnul îl va nimici cu suflarea 

gurii Sale. 

VV in venind la voi, ca sã fiu mereu cu voi. Vin,
fiilor din grãdinã, cã trebuie sã vã strâng tot mai

mult lângã cuvântul Meu ºi sã vã acopãr cu el, ca sã nu vedeþi
rãul de pe pãmânt. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfân-
tului Duh, vin sã vã fiu bucurie ºi liniºte, cãci sunt cu mare
grijã pentru voi. Mã rotesc cu sfinþii ºi cu îngerii deasupra
ieslei Mele de la voi ºi vã port de grijã, ºi vã îndrept privirea
spre Mine, ºi vã îndrept urechea spre Mine, ca sã priviþi ºi sã
auziþi de sus, cã pe pãmânt e sfârºitul lumii în fiecare clipã.
Omul Mi-a pregãtit venirea cu mânie, chiar dacã el spune
altfel, chiar dacã el vrea altfel. Omul nelegiuirii îºi pregãteºte
peste tot ceasul cel de pe urmã, ºi el nu ºtie ce face. Vai
omului fãrã Dumnezeu, cã îºi va pierde minþile curând, cu-
rând, cã Eu, Domnul, vin în urma lui, fiindcã el vine înaintea
Mea ca furul care ar vrea sã aibã slava Mea în locul Meu. 

Fiilor de la iesle, fiþi cuminþi. Vã este de ajuns slava
Mea ºi grãdina Mea cu voi. Fiþi cu liniºte, cã Eu, Domnul, am
pus îngerul Meu lângã voi ca sã vã îmbrace în taina Mea ºi sã
întãreascã peste voi pecetea Mea. Amin. Eu Mã îmbrac în
haina urgiei ºi stau la pândã în calea omului înºelãtor, care dã
acum sã înºele pe tot omul. Am spus vouã din timp cã anti-
christ, omul fãrãdelegii, vine înaintea Mea pentru cei ce nu
fac voia Mea, dar am la voi cuvântul Meu, suflarea gurii Me-
le, care pârjoleºte pe cei fãrã de lege, cãci scris este în Scrip-
turi: «Se va arãta cel fãrã de lege pe care Domnul Iisus
Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale ºi îl va nimici cu
strãlucirea venirii Sale». Amin. Adunaþi-vã tot mai cu dor
lângã gura Mea, care vã învaþã ºi vã mângâie, cãci lepãdarea
de credinþã aduce dupã ea pe cel ce se înalþã mai presus de tot
ce se numeºte Dumnezeu. El, prin lucrarea lui satan, amãgeº-
te pe pãcãtoºii care n-au primit iubirea adevãrului spre mân-
tuirea lor. 

Am venit la vreme ºi am rostit cuvânt împotriva lepã-
dãrii de credinþã, dar n-a luat aminte nimeni, pentru cã toþi
dau crezãmânt minciunii ºi toþi cad sub osândã, iar vouã v-am
spus rãspicat sã vã izbãviþi de oamenii rãi, cãci credinþa nu
este a tuturor. Iatã, antichrist îºi pregãteºte sfârºitul odatã cu
minciuna sa, cãci cine se ridicã împotriva Mea, cade sub
osândã. Pieirea lui este cuvântul Meu, suflarea gurii Mele.
Osânda lui este venirea Mea cea cu strãlucire. Plata nelegiui-
þilor ºi a tuturor celor ce n-au primit iubirea adevãrului spre
mântuire, plata acestora este ivirea lui antichrist prin lucrarea
lui satan, însoþitã de semne ºi de minuni mincinoase. Am spus

cã tot ce a fãcut omul se va întoarce împotriva lui ºi fiecare
îºi va purta sarcina sa. Mã doare pentru om, dar în zadar Mã
doare, cã el n-a vrut sã ºtie de durerea Mea pentru el, ºi M-a
îmbrãcat în haina mâniei. Am strigat sã Mã audã omul, ºi Mã
va auzi, cãci omul s-a aºezat împotriva Mea, ºi Mã va auzi
când îi voi spune aceasta. 

O, e mare zarvã pe pãmânt, e mare întuneric pe pã-
mânt, e mare zbucium, e mare furtunã, ºi Eu cobor cu îngerul
Meu ºi Mã înfrunt cu minciuna omului nelegiuit ºi îi stric fã-
cãturile lui, cãci toate sfârºitu-s-au! Voi însã luaþi din gura
Mea, fiilor de la ieslea Mea, ºi puneþi în guriþele voastre cu-
vânt de nãdejde pentru cei ce M-au ales pe Mine ca ºi voi.
Cuvânt de liniºte împãrþiþi între voi, ºi la cei ce Mã au ca ºi
voi, cãci Eu, Domnul, spre cei ce se tem de Mine Îmi îndrept
paºii ºi acoperãmântul, ºi lucrez prin credinþa lor aºa cum am
lucrat cu cei trei tineri în cuptorul de foc în vremea proorocu-
lui Meu Daniel. Eu, Domnul, am fãgãduit izbãvire pentru cei
ce se sfinþesc pentru Mine, ºi lucrez prin ei venirea Mea ºi o
dau celor sfinþi ca sã se bucure cu Mine întru toþi vecii. Amin. 

Rugaþi-vã cu rugãciune sfântã ºi nu vã temeþi de ceea
ce se tem oamenii. Aprindeþi lumânãri, fiilor, lumini sfinte, ºi
binecuvântaþi numele Meu ºi rugaþi-Mã sã fiu mereu cu voi,
dupã cum ºi sunt. V-am învãþat sã nu vã temeþi ºi sã nu vã
uitaþi pe fereastrã, ca sã nu vã temeþi. Lumea se pregãteºte de
minciunã, dar voi pregãtiþi-vã pentru adevãrul venirii Mele,
ca sã nimicesc cu strãlucirea Mea pe potrivnicul Meu, care a
înºelat toate neamurile pãmântului. Îmbrãþiºaþi-Mi cuvântul,
cã el este venirea Mea cea mântuitoare, iar cu cei nelegiuiþi
voi vorbi prin mânia Mea, cãci aºa Mi-a fost cuvântul. Staþi
în pacea Mea, staþi în leagãnul Meu cel sfânt. Vã legãn din
cuvânt în cuvânt ºi vã mângâi, cãci curând, curând nimeni pe
pãmânt nu va mai avea nici o putere, decât cei mângâiaþi de
cuvântul Meu din zilele acestea, suflarea gurii Mele peste cei
ce Mã mângâie pe Mine în durerile venirii Mele. Duhul Meu
Cel Sfânt stã pururea peste voi ºi vã mãrturiseºte din partea
Mea peste pãmânt, ºi veþi fi cãutaþi ca aurul cel de mare preþ,
ºi Eu vã voi învãþa dreptatea Mea peste cei ce vor cãuta calea.
Mã aºez cu pacea Mea peste voi ºi vã îndrept privirea ºi ure-
chea spre Mine, ca sã priviþi ºi sã auziþi de sus, ºi nu la cele
ce se petrec pe pãmânt ca rod al minciunii omeneºti. Toatã
omenirea dã sã serbeze ziua anului nou în nelegiuiri, dar voi
serbaþi-Mã pe Mine cu post ºi cu laude sfinte, cu pace ºi cu
nãdejde sfântã, cu iubire ca a Mea, ºi cu duh de credinþã întru
venirea Mea. Amin. 

Iatã minciuna! Ea se întinde de la margini la margini ca
sã-ºi facã robi, dar ea va fi strivitã cu suflarea gurii Mele cu
care am grãit în zilele acestea pe calea Mea cu voi. Staþi lângã
gura Mea, care vã învaþã ºi vã mângâie, fiilor, cãci cei mân-
gâiaþi vor putea ºi vor fi ºi vor suge la pieptul slavei Mele.
Luaþi din gura Mea ºi puneþi în guriþele voastre cuvânt de
mângâiere ºi de nãdejde pentru poporul Meu ºi pentru cei ce
cautã cu slava cuvântului Meu spre zidirea lor întru Mine. Îm-
brãcaþi-vã zi dupã zi cu sfinþenie, ºi daþi din ea celor goi, ca
sã înveþe dreptatea Mea. 

Întãresc pecetea Mea peste voi. Amin. Întãri-vã-voi pe
voi cu suflarea gurii Mele, ºi cuvântul Meu fi-va hrana voas-
trã ºi haina voastrã ºi acoperãmântul vostru. Amin. Fiilor, fii-
lor, curând, curând va fi luminã pe pãmânt. Amin. Eu, Dom-
nul, am grãit cuvântul acesta. Amin. Curând, curând cuvântul
Meu cel ce este cu voi va lumina de la margini la margini ºi
toate neamurile de pe pãmânt vor umbla întru lumina lui.
Amin, amin, amin. 

17/30 decembrie 1999

1290 Cuvântul lui Dumnezeu 
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