
Sãrbãtoarea sfântului sfinþitului mucenic Ignatie 

Prin smerenia minþii omul înþelege de la Dumnezeu. Domnul scrie
ca la sfârºit, iar omul scrie ca el. 

CC uvânt dulce Mã dau vouã spre viaþã. Amin,
amin, amin. Eu sunt cãrarea ºi viaþa celor ce-ºi

pun nãdejdea în Mine ca sã fie vii de-a pururi, ºi le descopãr
ochii ca sã vadã minunile legii Mele, ºi le opresc paºii de la
calea cea rea ºi le îndulcesc auzul la glasul cuvântului Meu ºi
îi înþelepþesc ca sã caute la poruncile Mele ºi la mãrturiile
Mele pentru viaþa cea veºnicã a celor ce-ºi pun nãdejdea în
Mine. Amin. 

Vin în grãdinã. Cuvânt dulce vin, ca sã vã îndulcesc
auzul din cuvântul Meu cel dulce, fiilor strãjeri ai venirii Me-
le. O, cât de fericit este omul care Mã aºteaptã sã vin ºi sã fiu
cu el, cãci scris este în Scripturi: «Nu este pace fãrã Dom-
nul». Amin. Vin sã suflu peste voi viaþã, cãci cei ce sunt ai
Mei sunt fii ai vieþii veºnice. Ei se îngrijesc de poruncile Me-
le mai mult decât de ei, cãci David, unsul Meu, aºa zice: «Mai
mult decât aurul ºi argintul am iubit poruncile Tale, Doamne.
Descoperã ochii mei, ºi voi cunoaºte minunile din legea Ta.
Întoarce ochii mei, ca sã nu vadã deºertãciunea, ºi în calea
Ta viazã-mã, Doamne»; ºi zicea: «Din zori m-am sculat ºi am
strigat: întru cuvintele Tale am nãdãjduit, Doamne. Cât sunt
de dulci gâtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decât mierea
în gura mea!». 

O, fiilor, spãlaþi-vã faþa ºi inima ºi cugetul ºi trupul ºi
firea cu aceastã apã vie, cu cuvântul Meu. Rãcoriþi-vã cu el
de arºiþa inimii, cãci el este suflarea gurii Mele, adierea cea
subþire a vântului prin care Eu, Domnul, Mã arãt celor ce Mã
doresc aºa cum M-am arãtat lui Ilie proorocul când el M-a
dorit cerându-Mi sã Mã arãt lui. Uitaþi-vã la fericirea lumii, ºi
uitaþi-vã ºi la fericirea voastrã, ca sã înþelegeþi de-a pururi ce
este fericirea, ºi apoi s-o preþuiþi. Vin cu ea la voi, ca sã vã în-
vãþ cu ea, cãci Eu sunt pãrtaº cu cei ce se tem de Mine pãzind
poruncile Mele cu iubire. Vin cu ea la voi, ca s-o aveþi ºi s-o
împãrþiþi celor ce Mã aleg pe Mine de cãrare ºi de viaþã, ca sã
fie vii de-a pururi. Amin. Eu lucrez cu iubire pãrinteascã pen-
tru cei ce se aºeazã sã se îndrepte pe cãrarea Mea, ºi le spun
cã David, unsul Meu, cãutând spre Mine aºa zicea: «Doam-
ne, prin ce-ºi va îndrepta tânãrul calea sa? Prin pãzirea
poruncilor Tale, cãci eu mai înainte de a fi umilit am greºit.
Pentru aceasta cuvântul Tãu am pãzit». Iatã, vin cu viaþa în
mânã, ca s-o pun peste cei ce aleg viaþa, ºi sã-i învãþ s-o pre-
þuiascã apoi, cãci nimeni dacã gãseºte un mãrgãritar de preþ
nu-l ia sã-l arunce la gunoi, ci îl are ca pe cel mai de preþ lucru
al sãu. 

O, copii din grãdinã, stau de vorbã cu voi, fiilor. Cum
poate sã priceapã omul voia lui Dumnezeu? 

– DD acã omul se aºeazã în smerenia minþii, el
se apleacã apoi ºi ascultã spre voile lui

Dumnezeu ºi se face apoi pãrtaº cu toþi cei ce se tem de Dom-
nul ºi pãzesc poruncile Lui, aºa cum spune David proorocul:
«Pãrtaº sunt eu cu toþi cei ce se tem de Tine ºi pãzesc porun-
cile Tale. Descoperã ochii mei ºi voi cunoaºte minunile din
legea Ta. Întoarce ochii mei ca sã nu vadã deºertãciunea, ºi
în calea Ta viazã-mã, Doamne». Smerenia minþii face loc pri-
ceperii de la Dumnezeu, ºi omul înþelege voia Domnului prin
smerenia minþii, prin aplecare ºi prin iubire de fraþi, de cei ce
se tem de Domnul împlinindu-I cuvintele. Amin. 

– OO,voi, cei ce staþi sub învãþãtura Mea, ieºiþi
cu ea la luminã ºi aºezaþi-vã cu ea sfeºnic

luminãtor peste cei ce se îndreaptã spre cãrarea Mea cu voi.
Nu uitaþi nici voi, ºi nici cei ce se îndreaptã spre calea Mea cu
voi sã nu uite cã aceastã cale este calea cea îngereascã, ºi cã
voi nu aveþi voie sã daþi decât viaþã îngereascã celor ce cautã
la voi viaþã de la Mine. Cel ce nu poate sã se aºeze întru sme-
renia minþii, acela sã nu se apropie de Mine pânã ce nu se va
apleca prin smerenia minþii. Amin, amin, amin. 

O, mare este acest început pe care trebuie sã-l facã cel
ce voieºte sã priceapã voia lui Dumnezeu ca s-o ºi facã apoi.
Smerenia minþii este înger tare pentru cel ce apucã pe calea
vieþii. Ea este cel mai tare sprijin pentru paºii vieþii omului
mântuit prin moartea Mea pe cruce. Trupul Meu l-am dat
omului spre viaþa lui cea veºnicã, ºi am zis cã acela care mã-
nâncã Trupul Meu are viaþã veºnicã, fiindcã se face un trup cu
Mine, Cel veºnic. Sângele Meu l-am dat omului spre iertarea
ºi ºtergerea pãcatelor pe care le-a fãcut, ºi am zis cã acela care
bea Sângele Meu nu va veni la judecatã, fiindcã Eu i-am ºters
pãcatele lui cu Sângele Meu pe cruce curs. Smerenia minþii îl
aduce pe om la Mine, ºi Eu Mã dau lui spre iertarea pãcatelor
ºi spre viaþa lui cea veºnicã. Smerenia minþii îl scapã pe om
de îngâmfare, iar cine nu o are pe ea este om îngâmfat, de
vreme ce nu o are pe ea. Ea se aºeazã iubire în om, ºi omul se
face prin ea iubire, ºi mare este acest început în omul care
cautã împlinirea poruncilor Mele ca sã fie viu. Dar va zice
omul cã o are pe ea ºi este fãrã grijã. O, cine este cel ce poate
sã se opreascã din lucrarea ei ºi sã zicã apoi cã o are pe ea?
Ea este îngerul cel neadormit, care se întocmeºte mereu pe
calea vieþii omului, cãci omul are mereu de înfruntat duhul în-
gâmfãrii, care se aºeazã pieziº împotriva smereniei minþii. În-
ceputul ei este fãrã de sfârºit în omul care pãzeºte poruncile
Mele fãcându-se pãrtaº cu cel ce le pãzeºte pe ele, temându-se
de Mine prin pãzirea lor, cãci altfel nu are omul temere de
Dumnezeu. 

Amin, amin zic tuturor celor care ascultã cuvântul Meu
din zilele acestea: numai cel ce pãzeºte poruncile Mele,
numai acela este cel ce are temere de Dumnezeu, pãrtaº
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fãcându-se cu cei ce pãzesc poruncile Mele. Amin. Cuvântul
Meu este cuvânt dulce. El aduce viaþã vie în viaþa omului
dacã omul îl ia sã-l ºi împlineascã. Fericiþi sunt cei ce iau de
la Mine cuvântul Meu, cuvântul învãþãturii veºnice. În vre-
mea aceasta omul poate lua din gura Mea cuvântul Meu, ºi
apoi sã spunã cu psalmistul: «Cât sunt de dulci gâtlejului meu
cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea, Doamne».
În vremea aceasta Eu Însumi dau omului cuvintele Mele,
cuvintele vieþii, iar omul care se apleacã acum spre smerenia
minþii, acela se înalþã spre cuvintele Mele care se fac miere
pentru omul cel smerit cu duhul. În vremea aceasta Eu Însumi
port grijã de oile Mele ºi aduc lor pãºune din cer, cã am grãit
prin prooroci ºi am zis aºa: «Iatã-Mã! Eu Însumi voi purta
grijã de oile Mele ºi le voi priveghea întocmai cum prive-
gheazã ciobanul turma lui în zile de vijelie. Eu Însumi voi
paºte turma Mea ºi o voi duce la odihnã». Amin. Iatã, miere
ºi lapte este cuvântul Meu, ºi cu el Îmi fac pãºune pentru oile
Mele, cãci aºa am zis prin prooroci: «Tresãltaþi de bucurie,
voi, cei care plângeþi. Sugeþi ºi vã sãturaþi la pieptul mângâ-
ierilor Mele. Sorbiþi ºi desfãtaþi-vã la sânul mãririi Mele, cã
Eu, Domnul, vãrs fluvii de pace peste Ierusalim, ºi Îmi dez-
mierd sugarii de la sânul Meu aºa precum mama îºi mângâie
pruncul».

Iatã, fiilor din grãdina din care hrãnesc pe cei aplecaþi
spre Mine, iatã, în vremea aceasta am fãcut din voi cofiþã ºi
cãnuþã pentru cei ce se apleacã sã bea apa cuvântului Meu din
vremea aceasta. Fluvii de har voiesc sã croiesc prin voi peste
pãmânt. Amin. Curând, curând vin cu începutul ºi cu sfârºitul
cãrþii. Iau de la început ºi de la sfârºit ºi împlinesc, cãci scris
este întru început: «Un fluviu ieºea din Eden ca sã ude grã-
dina, ºi de acolo se despãrþea în patru braþe»; ºi, iarãºi, aºa
este scris pentru sfârºit: «Iatã râul vieþii, limpede cum e
cleºtarul, ºi care izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mie-
lului ºi curge prin mijlocul cetãþii. Iar pe cele douã maluri ale
râului creºte pomul vieþii, fãcând douãsprezece feluri de
roade, în fiecare lunã dându-ºi rodul sãu; ºi frunzele pomului
sunt spre tãmãduirea neamurilor. ªi scaunul lui Dumnezeu ºi
al Mielului va fi într-însa, ºi slujitorii Lui Îi vor sluji ºi vor
vedea faþa Lui, ºi numele Lui va fi pe frunþile lor. ªi aceste
cuvinte sunt adevãrate ºi pecetluite cu pecetea adevãrului».
Amin, amin, amin. 

În vremea aceasta Eu Însumi deschid cartea la început
ºi la sfârºit, ºi iau din ea ºi împlinesc ce am grãit prin ea.
Amin. Iar voi aºa aþi grãit zicând: „Smerenia minþii face loc
priceperii de la Dumnezeu, ºi omul înþelege voia Domnului
prin smerenia minþii împlinindu-I cuvintele“. Amin. 

Acum poruncã vã dau: ieºiþi cu învãþãtura Mea la lumi-
nã ºi aºezaþi-vã cu ea sfeºnic luminos peste cei ce se îndreap-
tã spre cãrarea Mea cu voi. Amin. Fac din voi veac nou ºi
nasc din voi fii ai veacului nou, ucenici din ucenici, fiilor.
Oare, Eu voi deschide pântecele fãrã sã-l las sã nascã? Sau
Eu, Cel ce fac sã nascã, voi opri naºterea? Veac nou întoc-
mesc din voi, ºi zic celor ce se nasc: puneþi-vã nãdejdea în cu-
vintele Mele ºi ziceþi: «Întru cuvintele Tale am nãdãjduit,
Doamne». Iar Eu, Domnul, voi despica în douã inimile voas-
tre ºi Mã voi uita în ele ºi voi citi în ele cuvintele Mele scrise
pe ele. Cei ce se nasc, sã se boteze în apa vieþii ºi sã trãiascã
apoi în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aºa
cum au trãit sfinþii Mei în vremea lor de dupã naºtere. Amin. 

Sunt la voi cu alai mare de sfinþi mucenici care cântã
pe Ignatie, mucenicul Meu cel iubit. El dupã ce s-a nãscut ºi
s-a botezat, a trãit prin Mine ºi M-a avut la inimã ca pe un fior

viu, ca pe un foc nepieritor, ºoptindu-Mi mereu cu mare iubi-
re ºi cu mare dor numele Meu cel mare. Când a pãtimit mu-
cenicie pentru numele Meu, a fost dat mâncare fiarelor, iar cei
ce l-au ºtiut pe el cu viaþã plinã de dor pentru Mine s-au uitat
în inima lui cea sfâºiatã de fiare, ºi despicând-o au gãsit în ea
numele Meu: „Iisus Hristos“, scris cu foc ceresc, cu aur ce-
resc. Eu l-am primit atunci în braþe ºi l-am dat sfinþilor Mei
pentru odihnã. La început ºi la sfârºit l-am primit în braþe ºi
l-am binecuvântat ºi l-am mângâiat, ºi l-am mãrturisit al Meu
în vremea prunciei lui, ºi apoi în vremea vârstei deplinãtãþii
Mele în el când l-am primit pe braþe ca ºi în pruncie. 

Fiilor, vã întâmpin ºi Mã dau vouã cuvânt dulce. În-
scriu în cartea Mea cu voi începutul anului 2000. Eu scriu ca
Dumnezeu, ºi omul scrie ca omul. Eu scriu ca la sfârºit, ºi
omul scrie ca el. O, copilaºi ai Duhului Meu, Mã adâncesc cu
voi în taina veacului cel nou, veacul ce va sã fie, veacul Meu
cu omul, Eu ºi poruncile Mele scrise pe inima omului, Eu ºi
sfinþii Mei prin care-Mi aºtern venirea Mea biruitor cu veacul
cel nou, cu viaþa veacului ce va sã fie. Eu, ºi cei de la început,
ºi cei de la sfârºit, lucrãm pentru mãrturia cuvintelor Mele
cele de la început ºi cele de la sfârºit. Curând, curând va fi cer
nou ºi pãmânt nou, dar pentru sfinþi, nu pentru pãcãtoºi, cãci
Eu, Mielul Cel junghiat, sunt de-a pururi strãpuns de duhul
îngâmfãrii în care stã omul pãcãtos. 

O, nu se mai scoalã omul ca sã împlineascã poruncile
Mele ºi portretul Meu peste el. O, nu vrea omul sã priceapã
voia Mea, ºi sã stea în ea apoi. Omul vrea sã Mã dau Eu dupã
el, dar Eu am scris cu litere de foc poruncile Mele între om ºi
Mine, ca sã le scrie apoi omul pe inima lui. El însã Mã strã-
punge cu duhul îngâmfãrii, cãci cel ce nu se pleacã poruncilor
Mele ca sã le dea viaþã în el, acela de îngâmfare nu se pleacã,
ºi stã nepãsãtor, iar nepãsarea este duhul îngâmfãrii în om, ºi
unde nu este smerenia minþii, nu este priceperea tainei vieþii
ºi a voilor Mele în om. ªi omul Mã strãpunge cu voile lui, ºi
iatã, Eu plâng ºi stau însuspinat ºi plâng dupã om, iar el cântã
ºi danseazã ºi îºi face voia ºi stã rob sub stãpânitorul acestui
veac, ºi nu se trezeºte ºi nu se deºteaptã omul, ºi nu ºtie omul
ce este venirea Mea ºi împlinirea Scripturilor venirii Mele, ºi
nu ºtie omul ce înseamnã sã stea ºi sã fie cu Mine. 

Iar Eu vã am pe voi ºi vã alãptez ca pe prunci ºi vã
strâng la piept, ca sã fiþi copii, ºi sã nasc prin lucrarea Mea cu
voi prunci din care sã-Mi fac copii ºi fii ai veacului nou, cãci
Eu vin cu cer nou ºi cu pãmânt nou curând, curând, ºi ca prin
vis vã voi dãrui vouã pe cele ascunse de ochii lumii, dar cu-
prinse în taina veacului cel nou, taina cea din veac ascunsã ºi
necunoscutã pânã azi nici chiar de îngeri, fiilor. Acum îngerii
au pãrtãºie prin voi la bucuria tainei venirii Mele cu veacul
cel nou, cãci Eu Mã odihnesc cu voi în taina aceasta ºi vã în-
vãluiesc în ea, ºi ca prin vis vã voi aºeza cu ea în faþa neamu-
lui omenesc spre veºnicã mãrturie a lucrului Meu cu omul,
pentru rãscumpãrarea omului care a pãrãsit pe Dumnezeu.
Voi sunteþi martorii Mei, aºa am spus, ºi vã dau de mãrturie
pentru tot omul care a zis cã a iubit pe Dumnezeu. Vã aºez în
faþa neamului omenesc spre judecatã, cãci omul n-a avut pri-
cepere ca sã ºtie sã fie cu Mine pe calea vieþii lui, ºi zic: sme-
renia minþii este cheia cu care deschide omul casa, ca sã intru
Eu în casa omului ºi sã stau în el de-a pururi prin taina aceasta
a smereniei duhului omului. Iar Eu, fiilor, cu cât Mã adâncesc
mai mult cu voi în taina veacului cel nou, cu atât mai mult Mã
ridic cu voi spre culmile biruinþei Mele, ºi curând, curând
vom da vãlul în pãrþi ºi ne vom face de priveliºte în cer ºi pe
pãmânt cu taina veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Naºterii Domnului 

Legea cea nouã este venirea Domnului cu sfinþii ºi pentru sfinþi. La
Betleem oamenii minciunii au lucrat închipuirea venirii Domnului
ºi ºi-au dat daruri unii altora, împlinind proorocia Apocalipsei:
„femeia ºezând pe o fiarã roºie, plinã cu nume de hulã, având ºapte 

capete ºi zece coarne“. 

MM ã nasc cuvânt la ieslea cuvântului Meu din Ro-
mânia, þara venirii Mele cu sfinþii, þara întoar-

cerii Mele dupã douã mii de ani. Numele ei este „þara strãlu-
cirii“, nume rostit prin prooroci, ºi adevãratã este proorocia
aceasta, cãci Eu strãlucesc de pe cerul ei peste pãmânt de la
margini la margini. Ea este dimineaþa Mea. Dis-de-dimineaþã
aleargã cuvântul Meu spre ea, cãci scris este în Scripturi: «Eu
sunt steaua strãlucitoare cea de dimineaþã», ºi vin la ea sã
Mã fac binevestire în ea, ºi duhul ei ºi mireasa din ea zic:
„Vino!“. Amin, amin, amin. 

Iatã, vin, ºi sunt întru venirea Mea peste ea, ºi Mi-am
aºezat în ea scaunul de judecatã, cuvântul Meu care Mã ves-
teºte venind pentru vii ºi pentru morþi, cãci împãrãþia Mea va
fi fãrã de sfârºit, ºi vin sã Mi-o pregãtesc. Vin cu cei din cer,
cãci cei de pe pãmânt îºi pregãtesc venirea lor, nu pe a Mea.
Este scrisã în Scripturi venirea Mea, ºi se tem oamenii de ea
ºi nu Mi-o pregãtesc, ºi nu vor sã se pregãteascã pentru ea.
Dar Eu sunt întru venirea Mea ºi vin venind, cãci cine poate
opri fulgerul ca sã nu se vadã când el taie cerul ºi vine ºi se
vede tãind întunericul cu strãlucirea lui cea de foc, de ºapte
ori mai strãlucitor decât lumina zilei, precum scrie în Scrip-
turi? Iatã þara venirii Mele! Ea strãluceºte pe pãmânt de ºapte
ori mai mult decât ziua, cãci lumina ei sunt Eu, Domnul; Eu
ºi cuvântul Meu. Ea este pântecele în care Eu Îmi însãmânþez
cuvântul Meu, ca sã rãsar din ea cu venirea Mea. Ea este naº-
terea din nou a lumii, ºi zic din ea popoarelor: veniþi la ieslea
cuvântului Meu din România ºi luaþi din ea naºterea din nou,
naºterea cea de sus, cãci cuvântul Meu aceasta zice: «Cine nu
se va naºte din cer, de sus, acela nu va fi cu împãrãþia Mea».
Iatã legea cea nouã. Ea este venirea Mea cu sfinþii ºi pentru
sfinþi. Sfinþenia din om va ieºi întru întâmpinarea Mea ºi Îmi
va deschide, ºi omul Mã va vedea, cãci scris este în Scripturi:
«Fãrã sfinþenie nimeni nu va vedea pe Domnul». Amin. 

Mã vestesc venind, copilaºi de la iesle. O, fiilor, de ce
vin Eu la voi? De ce nu vin la cei mari, la cei vestiþi de pe pã-
mânt? O, aceºtia n-au ochi ºi urechi pentru venirea Mea.
Când am venit acum douã mii de ani prin Fecioarã prunc în
Betleem, n-a fost nimeni sã-Mi aºtepte venirea, dar Eu am
venit ºi M-am aciuat în loc smerit, ºi îngerul Meu le-a vestit
sãracilor cã am venit, cãci cei mari de pe pãmânt nu aveau
ochi ºi urechi pentru Mine. Eu cu cei umiliþi Mi-am gãsit
mereu plãcerea, ºi i-am numit mari înaintea Mea ºi M-am slã-
vit prin ei ºi Mi-am înfiinþat la ei împãrãþia Mea ºi am cinat
cu ei masã cereascã. 

Iatã glasul cuvântului Meu care binevesteºte venirea
Mea ºi împãrãþia Mea ºi naºterea din nou a lumii. Vai celor ce
nu aud vestea venirii Mele cu sfinþii, ca sã-ºi lase pãcatele ºi
sã se sfinþeascã pentru împãrãþia Mea, pentru venirea Mea
cea adevãratã! Iatã ce fac oamenii cei mari ai pãmântului. Ei
vor sã facã ei venirea Mea, nu Eu. Ei au uitat cã Eu sunt cu
cei umiliþi ºi cu ei Îmi lucrez lucrarea ºi îi ajut cu puterea Mea
sã fie sfinþi, sfinþii venirii Mele, cãci «fãrã sfinþenie nimeni nu
va vedea pe Domnul». Amin. 

O, Mã uit peste pãmânt ºi suspin cu jale. Mã uit peste
locurile în care Eu am venit acum douã mii de ani prunc prin

Fecioarã, dupã cum era scris în prooroci sã vin. Când am
venit atunci, toþi mai-marii pãmântului M-au prigonit, toþi
M-au pândit ca sã nu-ºi piardã slava lor din pricina slavei
Mele. Aºa este ºi astãzi, ºi iatã, Mã uit peste locul în care
M-am nãscut acum douã mii de ani. S-au strâns oameni cu
vazã ºi îºi mãresc slava lor ºi îºi dau daruri ºi nume unii altora
zicându-ºi între ei cã s-au adunat la aniversarea naºterii Mele
în Betleem. Ei se bucurã, ºi Eu suspin în cer cu Tatãl ºi cu
sfinþii, cãci acolo nu este vorba de slavã pentru Mine, ºi oa-
menii Mã folosesc pentru slava numelui lor ºi nu fac altceva
decât sã netezeascã întronarea antichristului peste tot pe unde
Eu am lucrat ºi Mi-am lãsat urmele spre mãrturie împotriva
celor ce se folosesc de numele lui Dumnezeu pentru slava lor
cea omeneascã. Iatã, Eu dupã douã mii de ani sunt bun pen-
tru omul vremii de azi numai pentru slava lui, dar nu ºi pentru
a Mea. Eu nu Mã bucur de aºa sãrbãtori, ºi Mã bucur de sãr-
bãtoarea venirii Mele la cei ce Mã iubesc cu viaþa lor cea
sfântã, ºi petrec cu ei ºi Mã bucur. Acum îngerul Meu stã gata
sã sufle în lumina bucuriilor oamenilor mari de pe pãmânt,
care-ºi fac nume între oameni mãrindu-se cu slavã omeneas-
cã, cu slavã care trece ca iarba. 

Iatã minciuna. Ea se întinde de la margini la margini.
Iat-o: «Femeie care ºade pe fiarã roºie, plinã cu nume de
hulã, având ºapte capete ºi zece coarne, cu cupa plinã de
urâciunile ºi de pângãrelile desfrânãrii ei, iar pe frunte are
scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor ºi
a urâciunilor pãmântului, beatã de sângele sfinþilor ºi al
martorilor Mei. ªi se va sui din adânc ºi va merge spre pieire,
cãci toate sfârºitu-s-au», ºi aºa este scris. Glasul îngerului
Meu a strigat mereu ºi a zis: «Ieºiþi din ea, poporul Meu, ca
sã nu vã împãrtãºiþi din pãcatele ei ºi sã nu luaþi din bãtãile
ei». Pãcatele ei au ajuns pânã la cer, ºi îi vom da înapoi pre-
cum ne-a dat ea, îi vom mãsura îndoit. În cupa în care ne-a
turnat ea îi vom turna de douã ori. Ea este împãrãteasã, iar Eu
sunt Judecãtorul ei. Împãraþii pãmântului care au fãcut voia ei
se vor bate în piept ºi vor zice: „Vai!“, iar cerul se va veseli,
ºi sfinþii ºi apostolii ºi proorocii vor vedea dreptatea Mea de
partea lor, precum este scris în Scripturi. Amin. 

S-au strâns oamenii mari ai pãmântului ca sã facã sãr-
bãtoare pentru naºterea Mea în Betleem, dar dupã douã mii de
ani de la naºterea Mea între oameni, iatã, Eu vin iar, ºi nu
gãsesc om sfânt pe pãmânt, om care sã Mã sãrbãtoreascã pe
Mine, Cel Sfânt. De aceea M-am ascuns ºi lucrez tainic ºi Îmi
pregãtesc venirea Mea cea cu slavã pe pãmânt împotriva min-
ciunii care vrea sã se facã hristos pentru om, hristos mincinos,
care înºealã cu venirea lui pe toþi, mari ºi mici, bogaþi ºi sã-
raci, robi ºi slobozi, împãraþi ºi ostaºi, botezaþi ºi nebotezaþi,
cãci minciuna e minciunã, ca ºi omul. Eu însã sun din cuvânt,
ca sã se audã venirea Mea, ºi iatã-i pe toþi, cã se ascund în
peºteri ºi în stânci de teama venirii Mele, precum este scris în
Scripturi despre venirea Mea. 

Mã nasc cuvânt în ieslea Mea din mijlocul României,
þara strãlucirii, locul întoarcerii Mele dupã douã mii de ani,
locul naºterii din nou a lumii. Îmi voi înnoi toatã facerea, ºi
pe om, cãci am zis: «Noi le fac pe toate». Amin. Toþi cei mari
sunt prinºi în cursa mãririi lor, ºi nimeni nu este cu mãrirea
Mea, cu mãrirea sfinþilor Mei, dar cel ce nu este sfânt nu va
mai fi. Amin. Fac totul nou, ca la începutul facerii. Suflarea
gurii Mele naºte ca la început, cãci scris este despre Mine:
«El a zis, ºi s-a fãcut». Amin. Lucrez tainic, ca ºi acum douã
mii de ani. Am dat pe Fecioarã spre logodire ca sã fie ocrotitã
de moarte, cãci în Israel, cel desfrânat trebuia omorât cu pie-
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tre. Cine ar fi fost sã înþeleagã taina naºterii Mele din Fecioa-
rã? Nici azi nu înþelege nimeni, cãci dacã ar înþelege s-ar în-
fricoºa pentru naºterea Mea din Fecioara cãreia nu i s-a stricat
fecioria prin naºtere. Merge omul la bisericã ºi cântã zicând:
„Bucurã-te, Maicã, pururea Fecioarã!“, dar nu se înfioarã
omul de aceastã tainã, ºi stã liniºtit în pãcatele lui, dar el este
judecat de naºterea Mea din Fecioarã ºi din Maicã pururea
Fecioarã. Eu am venit din cer pe pãmânt ca sã-l iert pe om ºi
sã-l înviez pentru cer, dar omul nu se pocãieºte. O, cel ce nu
mai face nici un pãcat, acela este cel ce s-a pocãit de pãcate
înviind prin unirea lui cu Mine, fãcându-se un trup cu Mine.
Altfel nu se pocãieºte omul. 

Unde, oare? Unde, fiilor din grãdinã, unde sã mai aflu
Eu pe pãmânt om care sã petreacã în duhul pocãinþei, în duhul
umilinþei, în smerenia minþii vieþuind înaintea Mea? O, unde
sã Mã mai uit sã aflu, sã gãsesc un om pe potriva Mea? Po-
cãinþa este naºterea din nou a omului, ca sã fie omul apoi, ºi
sã am Eu casã în el. Omul însã Mã alungã mereu din preajma
lui, ºi omul este judecat prin naºterea Mea din mamã pururea
Fecioarã. Eu pentru aceasta am venit acum douã mii de ani,
cãci omul se naºte din om ºi prin om, ºi nu este ca Mine. Dar
am venit sã-i arãt calea de la pãmânt la cer ºi sã Mã întâlnesc
cu el pe calea Mea de la cer la pãmânt ºi sã-l aduc cu Mine
din cer pe pãmânt ºi sã fie omul din cer, cãci scris este: «Cine
nu se va naºte de sus, acela nu va mai fi». O, unde sã Mã mai
uit pe pãmânt ca sã vãd om dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
sã vãd om aºa cum l-am fãcut Eu pe omul cel zidit de mâna
Mea? Mã tângui ºi zic: unde? Unde, oare? Acum, dupã douã
mii de ani, iatã, vin iar, ºi iarãºi sunt pribeag de om. Omul Mã
cântã, Mã strigã, se strânge în numele Meu, dar e departe
omul de chipul ºi asemãnarea Mea; de fãptura lui cea dintâi e
prea departe omul. 

Eram fericit când l-am fãcut pe omul cel întâi zidit, ºi
Îmi aºteptam în el odihna ºi pacea dupã ce pe toate le-am fã-
cut pentru el numai cu cuvântul. Apoi el s-a ridicat deasupra
Mea ºi cãderea lui a fost mare ºi lungã. ªi M-am gãtit sã por-
nesc dupã el ºi sã-l aºez cu Mine în însãºi casa lui, dupã cum
a fost taina rãscumpãrãrii omului, pe care Eu am lucrat-o
acum douã mii de ani, la naºterea Mea din Maicã pururea
Fecioarã. 

Voiesc sã miºc inima omului destãinuindu-Mi Duhul
înaintea lui. Eu sunt tainã nepriceputã de îngeri, iar când
îngerii aud cuvântul Meu, stau cete-cete ºi se hrãnesc cu
tainele Mele aºteptându-le împlinirea cea desãvârºitã prin ve-
nirea Mea cu cer nou ºi cu pãmânt nou peste pãmânt. Amin. 

Voi, fiilor de la iesle, nu vã temeþi nici voi, nici cei ce
trãiesc ca ºi voi pe pãmânt, hrãnindu-se cu mana Mea care
trece prin grãdina ce vã poartã pe voi. Nu vã temeþi de ceea
ce se tem oamenii. Eu sunt Sfântul Domnului în mijlocul
vostru ºi plãmãdesc cu voi veac nou ºi viaþa veacului ce va sã
fie. Amin. Întãriþi naºterea Mea în voi ºi þineþi-Mi caldã
ieslea, fiilor. Cuibul din care vor ieºi fiinþe noi, trebuie mereu
cald, ca sã nu rãceascã sãmânþa, fiilor, ºi viaþa seminþei. Încãl-
ziþi-Mi cuibarul, cã Eu suflu peste el cu suflarea gurii Mele,
cu care stau mereu peste voi. 

Faceþi pâine, fiilor. Eu sunt pâinea care se coboarã din
cer spre viaþa omului. Daþi sãracilor pâinea aceasta, cãci cei
bogaþi gustã ºi o scuipã jos, ºi nu dau pâinea lor pe pâinea
aceasta. Voi însã hrãniþi-vã cu ea pânã la ceasul zilei venirii
Mele cu sfinþii pe pãmânt ºi staþi întru întâmpinarea Mea cu
ieslea Mea de la voi. Amin. 

Mama Mea Fecioara vã îndulceºte duhul cu duhul ei
cel plin de dor pentru venirea Mea la voi, ºi fi-va curând, cu-

rând sã petrecem sãrbãtoare nesfârºitã, de veac nou, în taina
cerului cel nou ºi a pãmântului cel nou în care vom fi de-a
pururi Eu ºi cei daþi Mie de Tatãl. Amin, amin, amin. 
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Soborul Maicii Domnului 

Omul este chemat la naºterea din nou. Nimeni nu-ºi ia blidul lui
în sala de masã. Domnul naºte iarãºi lumea, ºi El este la uºi.
Proorocie pentru rãscumpãrarea trupurilor ºi învierea morþilor. 

VV in de lângã Tatãl Savaot ºi Îmi þin ieslea caldã
pânã voi rodi cu ea ziua veºniciei. Amin, amin,

amin. 
Mã nasc mereu cuvânt în cuibul Meu de la voi, ca sã

fiþi voi nãscuþii Mei, fii hrãniþi cu cuvântul ºi cu trupul cuvân-
tului, cãci cuvântul acesta Eu sunt: Fiul ºi Cuvântul Tatãlui.
Amin. Trup ºi cuvânt sunt la voi, ca sã aveþi hranã zi de zi,
fiilor, ºi sã daþi din ea celor flãmânzi, ºi sã înveþe flãmânzii sã
mãnânce din strãchioarã, cãci aºa este orânduiala cea de la
Dumnezeu. Voi sunteþi strãchioarele de pe masa Mea de nun-
tã. Cel ce se face pãrtaº la acest praznic sfânt, sã înveþe sã
mãnânce din strãchioarele de pe masã ºi sã ºtie rânduiala de
la masa Mea de nuntã. Nimeni nu-ºi ia blidul lui când se duce
în sala de masã, ci intrã ºi i se pune vasul cu mâncare ºi aºa
mãnâncã. 

O, fiilor de la masã, daþi-vã ºi voi celor ce Mã cautã,
precum Eu Mã dau vouã. Dacã Eu Mã fac hranã de cuvânt la
voi, tot aºa ºi voi sã lucraþi, cãci scris este: «Orice ucenic va
fi ca învãþãtorul sãu». Amin. Firul de floare abia ieºit, abia
sãdit, trebuie udat, trebuie îngrijit, trebuie dãdãcit ca sã prin-
dã rãdãcinã ºi tulpinã, ºi apoi floare, ºi apoi rod. Eu dupã ce
Mã nasc în om, omul trebuie sã Mã creascã în el apoi pânã ce
ies spre mãrturie ca rod ceresc ieºit din om. Care este ziua
naºterii Mele în om? Care, fiilor? Arãtaþi rodul învãþãturii
Mele în voi ºi spuneþi taina aceasta. Amin. 

– ZZ iua naºterii din Dumnezeu a omului este
ziua credinþei la vestea propovãduirii care

aduce omului pe Dumnezeu prin vestitorii Domnului. Naºte-
rea omului este clipa pocãinþei desãvârºite, care aduce omului
viaþa cea veºnicã, viaþa care nu mai moare apoi. Pocãinþa cea
desãvârºitã îl face pe om veºnic, iar pocãinþa înjumãtãþitã îl
þine tot vremelnic, îi întârzie naºterea ºi ziua naºterii omului.
Acolo unde credinþa se încuibeazã, ea naºte credinþã în om
din ea însãºi, ºi se pãstreazã veºnicã ºi neclintitã, alãturi cu
pocãinþa cea desãvârºitã în care omul rãmâne ca într-o casã a
sa, datã lui de Dumnezeu pentru umilinþã, pentru smerenia
minþii omului. Amin, amin, amin. 

– OO,fiilor în care Eu, Domnul, Îmi deºert înþe-
lepciunea! Sã înveþe flãmânzii care vin la

masa Mea, sã înveþe sã mãnânce din strãchioarele Mele, cãci
masa Mea e cu ordine cereascã, e din cer adusã hrana de pe
masã. Trup ºi cuvânt stau Eu pe masã la voi, ca sã aveþi hra-
nã zi de zi ºi sã puneþi masã flãmânzilor, cã pe pãmânt e foa-
mete mare de la margini la margini, ºi tot omul s-a deprins sã
mãnânce vânt ºi sã nascã furtunã peste pãmânt, iar pãmântul
se clatinã de furtuna de pe el. 

Nu e om sã mai cheme în sprijinul lui dreptatea. Cum
sã Mã duc Eu sã-l ajut pe cel ce Mã strigã cu inima lui ca
sã-l scap de dureri ºi de teamã ºi de plata faptelor lui dacã el
n-a lucrat dreptatea nici peste el ºi nici în jurul lui? O, cum sã
Mã duc, cum sã-Mi fac loc spre el ca sã-l ajut dacã îngerii lui
stau mãrturie înaintea Mea împotriva lui? ªi iatã, pocãinþa cea
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desãvârºitã a omului este uºa prin care Eu pot sã ajung lângã
el ºi sã-l aºez în pacea ei, dar omul nu ºtie ce este aceastã pace.
Eu în zadar l-aº ajuta pe om în vremea strâmtorãrii inimii lui
dacã omul uitã apoi de pacea dintre Mine ºi el, de pocãinþa lui
care-l aduce spre Mine ca sã-l ajut apoi. Omul n-ar trebui sã
se jeleascã de pedeapsa faptelor lui, ci ar trebui sã plângã îna-
intea Mea pentru faptele lui, dând loc dreptãþii pentru ispãºire
ºi pentru curãþire, iar pocãinþa este curãþenia pe care ºi-o face
omul în casa inimii lui, ca sã Mã pot Eu apropia apoi cu viaþa
faptelor vieþii, cãci viaþa cea veºnicã a omului are faptele ei,
faptele vieþii veºnice. Amin, amin, amin. 

O, ce lucrare de naºtere voiesc sã aºez Eu peste tot
omul! Dar omul este nãscut din om ºi îºi pãstreazã nãravul ºi
nu înþelege calea lui Dumnezeu spre el. Omul are nãravul
nepocãinþei, ºi Eu îl strig pe om, dar el nu aude plânsul Meu
ºi nu vede mersul Meu peste pãmânt. 

Am venit cu vremea Scripturii care vesteºte naºterea
din nou a lumii. Fãptura toatã aºteaptã descoperirea fiilor lui
Dumnezeu prin care Eu, Domnul, împlinesc Scripturile naº-
terii din nou a lumii. Fãptura însãºi aºteaptã izbãvirea din
robia stricãciunii, ca sã se bucure de libertatea fiilor lui Dum-
nezeu. Ea suspinã laolaltã ºi este pânã azi în dureri de naºtere,
ºi nu numai ea, ci ºi omul îndumnezeit suspinã în el aºteptând
înfierea, adicã rãscumpãrarea trupului lui, precum este scris
în Scripturi. Omul pomeneºte naºterea Mea ºi uitã de naºterea
lui prin Mine, prin lucrarea naºterii din nou a omului, naºtere
care-l uneºte pe om cu Dumnezeu. Omul uitã sã se nascã. Eu
însã strãbat cerul ºi pãmântul de la margini la margini ºi aduc
cu Mine vestea naºterii din nou a lumii, a fãpturii ºi a omului
care aºteaptã rãscumpãrarea trupului lui. Amin. 

Mã nasc mereu cuvânt de naºtere în cuibul Meu de la
voi ºi Îmi þin ieslea caldã, cãci vin mereu în ea, copilaºi de la
iesle. Mama Mea cea pururea Fecioarã se îndulceºte cu veni-
rea Mea la ieslea de la voi. Acum douã mii de ani, dupã ce Eu
M-am nãscut ieºind din pântecele ei prin minune, au venit la
ea mângâietori pãstorii ºi magii ºi au binecuvântat-o pe ea
pentru Mine. Cel mai mare dar pe care Eu ºi cu mama Mea
l-am primit atunci a fost credinþa în naºterea Mea, credinþa
celor trimiºi de cei din cer la ieslea naºterii Mele din Betleem.
Aceºtia au mãrturisit apoi, ºi s-a întins peste timp minunea
naºterii Fiului lui Dumnezeu prin Maicã pururea Fecioarã.
Pecetea fecioriei ei n-a fost atinsã, cãci Eu am ieºit prin pân-
tece încuiat, ºi n-am stricat încuietorile, aºa cum ºi la învierea
Mea n-am stricat pecetea lui Caiafa înaintea celor ce pãzeau
mormântul Meu cel ferecat, dar am ieºit biruitor din mor-
mânt, ca ºi la naºterea Mea din pântecele cel fecioresc. O,
mare este taina naºterii omului, dar omul a stricat-o încã de la
început, iar Eu am venit cu ea din nou la om acum douã mii
de ani, ºi am arãtat prin naºterea Mea din om taina lui Dum-
nezeu cea dintru început a naºterii omului. Amin.

O, îþi simt cuvântul cum voieºte sã se aºeze lângã Mine
în iesle, mamã. 

– OO,dulcele meu Stãpân, dulcele meu Fiu! Îþi
îndulceºti mereu ieslea cu cuvântul Tãu

cel dulce, ºi se îndulcesc din el fiii de la iesle, ºi ei Te împart
pe Tine, Cel dulce, cã mare este taina ieslei Tale din grãdiniþa
aceasta, taina cea din Emaus, taina în care Tu Te faci cunos-
cut prin frângerea pâinii, ca sã Te cunoascã cei ce se împãr-
tãºesc cu Tine trup ºi cuvânt dumnezeiesc, Fiule Care naºti
fii din fii. 

Taina naºterii e tainã nepãtrunsã de om. N-a priceput-o
omul nici dupã ce Tu ai venit de la Tatãl ºi Te-ai însãmânþat

Tu Însuþi în pântecele meu cel fecioresc. O, adevãraþii Tãi
ucenici, adevãraþii Tãi apostoli ºi sfinþi au fost cei care au
mers în numele Tãu, vestind ºi punând peste oameni credin-
þa, ºi apoi pocãinþa, ºi apoi taina naºterii omului. Ei mergeau
ºi aºezau peste copii ºi peste tineri fecioria, pecetluind-o în
credinþa lor, iar peste cei vârstnici, curãþia ºi naºterea din cer,
rãscumpãrarea din pãcat a trupului lor. 

Azi s-a stricat biserica, Fiule sfânt, iar Tu nu mai ai un-
de sã-Þi pleci pe nicãieri capul, ºi nu mai ai apostoli. Peste tot
s-au ridicat ºi se ridicã zidiri ºi altare, dar pentru apostolii
minciunii, nu pentru cei sfinþi ai Tãi, Fiule fãrã adãpost pe pã-
mânt. În zadar le-ai spus oamenilor sã se roage zicând: „Fie,
Tatã, voia Ta precum în cer aºa ºi pe pãmânt“; în zadar, Fiule
scump, cã omul n-a vrut sã priceapã ce ai spus Tu când i-ai
învãþat aºa atunci. Tot ce mai poþi sã faci acum pentru om este
durerea pe care o cautã omul prin toate faptele nedreptãþii pe
care Þi-o aduce omul de ºapte mii de ani, Fiule, cãci taina
naºterii omului a rãmas în rai, ºi nu s-a coborât pe pãmânt
decât atunci când Tu ai venit cu ea ºi ai pus-o în om, ai pus-o
în mine ca sã Te faci Tu prunc al omului, prunc al meu ºi în-
ceput al naºterii omului, cãci omul n-a priceput naºterea ºi
taina ei, care este scrisã în Scripturile Tale care grãiesc aºa:
«A fãcut Dumnezeu pe om dupã chipul Sãu, dupã chipul lui
Dumnezeu l-a fãcut, bãrbat ºi femeie i-a fãcut. ªi i-a binecu-
vântat pe ei Dumnezeu, ºi le-a zis lor Dumnezeu: fiþi roditori
ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l ºi stãpâniþi
peste cele de pe el».

O, Fiule îndurerat, n-a priceput omul taina naºterii Tale
din om, ºi omul a rãmas în moarte, ºi aºa se naºte ºi azi. Dar
acum mã dãruiesc cuvânt proorocesc aºezându-l în iesle în
numele Tãu cel veºnic, ºi cu dor ºi cu iubire veºnicã rostesc
proorocie pentru Tine ºi pentru ieslea Ta ºi zic: aproape este
ziua Ta, Fiule Doamne, aproape este clipa aceea, ziua naºterii
slavei Tale peste grãdina ieslei cuvântului Tãu pentru cei ne-
credincioºi care aud ºi vãd ºi nu cred în minunea aceasta a
venirii Tale cu grãdina aceasta în mijlocul pãmântului. Cu-
rând, curând orbirea celor necredincioºi se va face vedere, ºi
vor vedea cu ea slava Ta din grãdina aceasta, ºi vor crede, ºi
apoi va orbi necredinþa lor, ºi vor vedea crezând. ªi va veni
apoi foamete mare peste ei ºi Te vor dori ºi nu Te vor afla, iar
lumina grãdiniþei ieslei Tale va cuprinde tot pãmântul, spre
mãrturia venirii Tale din zilele acestea, Fiule tainic, Fiule
venit, cã Tu vii venind cu sfinþii, ºi duhurile drepþilor Tãi vin
cu Tine. Amin, amin, amin. 

– AA cum, fie Mie dupã cuvântul tãu, mamã,
cãci duhurile proorocilor se supun duhu-

rilor proorocilor, dupã cum scrie în prooroci. Amin. Eu am
venit cuvânt peste pãmânt ºi vestesc vremea împlinirii Scrip-
turii pentru naºterea din nou a lumii. Toatã fãptura a aºteptat
sã vin ºi s-o înnoiesc ºi s-o izbãvesc din robia stricãciunii, ca
sã se bucure de libertatea fiilor lui Dumnezeu. 

Omul face pomenire pentru naºterea Mea aºa cum ºtie
el sã facã de douã mii de ani. Rar om care ºtie ce înseamnã
taina naºterii Mele, cãci sunt rari oamenii pe pãmânt, ºi omul
nu ºtie sã trãiascã bucuria naºterii Mele din Fecioarã. Iar Eu
voiesc sã sãrbãtoresc dupã douã mii de ani naºterea omului,
ºi omul nu pricepe taina aceasta, naºterea cea nouã ºi viaþa lui
cea veºnicã. 

Curând, curând se vor ridica cei din morminte ºi vor
intra în taina vieþii veºnice, taina rãscumpãrãrii trupurilor ºi
înfierea cea veºnicã, taina Mea cu omul cel îndumnezeit, în-
tru care sã Mã odihnesc dupã ºapte mii de ani de aºteptare. Iar
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voi, cei ce-Mi sunteþi iesle, lãsaþi-vã moi în mâna Mea cea
tare, ca sã vã frãmânt aluat nou ºi sã vã fac cer nou ºi pãmânt
nou pentru Mine ºi pentru sfinþi, cã mare este taina naºterii
omului, taina cerului nou ºi a pãmântului nou în care Eu,
Domnul, Îmi am scaun ºi aºternut. Omul uitã sã se nascã, ºi
Eu vin ºi brãzdez vãzduhul venind, ºi aduc pe pãmânt vestea
naºterii din nou a lumii, cãci sunt Rãscumpãrãtorul. Amin. 

Taina Mea cu voi e tainã dulce, miere ºi lapte pentru
cei din cer, iar pe pãmânt este luminã din lumina Mea taina
Mea cu voi. Tainã este ceea ce nu se vede, precum lumina
Mea este tainã ºi minune în tainã. Curând, curând lumina
Mea cu voi se va vedea bine; curând, curând, fiilor. Atunci
morþii vor învia nestricãcioºi, ºi sfinþii ºi îngerii vor coborî pe
pãmânt ºi vor încununa adevãrul venirii Mele, iar minciuna ºi
trupul ei va roºi ºi se va topi spre pedeapsa fãþãrniciei ºi a tru-
purilor ei. 

Eu sunt la uºi. Nimeni nu poate strica cuvântul acesta,
iar Cel ce mãrturiseºte acestea zice: «Da, vin curând!».
Amin, amin, amin. 

26 decembrie 1999/8 ianuarie 2000

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Rãzboiul duhului întunericului este nevãzut. „Feriþi-vã de oameni
mai mult decât de lupi!“ Biserica lumii domneºte ºi se fãleºte sub 

numele de „biserica-mamã“. 

EE u, Domnul Dumnezeul vostru sunt mereu, mereu
cu mare grijã ºi cu mare dor pentru voi, copii ai

venirii Mele. Mã frãmânt cu tot cerul de sfinþi ºi de îngeri în
toatã vremea, cãci rãzboiul cel nevãzut al celor fãrã Dumne-
zeu care-ºi vãd biruinþa pierdutã pune cerul în alarmã pentru
paza lucrãrii Mele cu voi, lucrarea venirii Mele cu judecata
pentru fapte. Staþi bine, staþi cu luare-aminte ºi cu mare ascul-
tare sub cortul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cãci Eu,
Domnul Dumnezeul vostru, vã dau ascuþime de duh ºi ochi
ageri, ca sã Mã pãziþi pe Mine, ºi pe voi sã vã pãziþi de orice
lucrare a întunericului cel nevãzut, ºi sã fiþi lumina Mea cea
nevãzutã, lumina cea dinãuntrul Meu, cãci Eu am zis vouã
când am pecetluit grãdina ieslei Mele de la voi, ºi pe voi;
aduceþi-vã aminte cã este scris în cartea Mea cu voi cã v-am
zis aºa: «Întunericul din afarã sã nu intre peste lumina
dinãuntru, cã este sfânt acest aºezãmânt». Amin. 

Fiilor, e numai întuneric afarã, cãci Eu M-am tras din
mijlocul oamenilor ºi nu mai pot întinde mâna dupã nimeni,
cãci tot omul stã în mijlocul întunericului. Eu lucrez numai
acolo unde este ziuã. Aºa am zis ºi ucenicilor Mei: «Lucraþi
cât este ziuã, cã vine noaptea, când nimeni nu mai poate lu-
cra». O, nu mai pot întinde mâna dupã omul care Mã strigã
din mijlocul întunericului dacã el acolo stã. În fila cea din
urmã a Scripturii este scris cuvântul Meu cãtre Ioan, ºi aºa
zice: «Cine este nedrept, sã nedreptãþeascã înainte. Cine este
spurcat, sã se spurce ºi mai greu. Cine este drept, sã facã
dreptate mai departe. Cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai
mult, cã iatã, vin curând, ºi plata Mea este cu Mine, ca sã dau
fiecãruia dupã cum este fapta lui». Sunt douã mii de ani de
când am rostit Eu acest cuvânt pentru fiecare om, de atunci ºi
pânã acum. 

O, e numai întuneric afarã. Am spus prea mult când am
spus: «Sunt rari oamenii pe pãmânt». ªi acum zic: nu mai
sunt oameni, fiilor. E numai întuneric peste tot, ºi oamenii
sunt în curse ºi nu mai sunt. Nu mai pot întinde mâna dupã
om. De douã mii de ani omul putea sã audã glasul Meu care

a strigat peste tot omul ºi a zis: «Ieºiþi din lume, ieºiþi din
întuneric, ieºiþi din cetatea Babilon, ieºiþi din ea, poporul
Meu, ca sã nu vã împãrtãºiþi din pãcatele ei ºi sã nu luaþi din
bãtãile ei!». Iar cel drept a ieºit ºi a fãcut dreptatea Mea, ºi
cel sfânt a ieºit ºi s-a sfinþit ºi mai mult, cãci a ascultat ºi a ie-
ºit. ªi cine n-a ascultat n-a ieºit, ºi a luat ºi s-a împãrtãºit cu
întunericul. Dar Eu, Domnul ºi Rãscumpãrãtorul vostru, v-am
câºtigat pe voi pentru Mine cu preþul vieþii Mele, cãci voi
v-aþi folosit de preþul pe care l-am dat pentru voi. O, cui am
dat Eu acest preþ pentru omul care vrea sã se foloseascã de el
venind dupã Mine ºi de partea Mea? ªtie, oare, omul sã înþe-
leagã cui am plãtit Eu preþul pentru viaþa omului? Aud pe om
peste tot zicând cã Eu am murit ºi am plãtit în locul omului,
ºi omul este izbãvit prin vãrsarea sângelui Meu, dar nu e om
sã ºtie unde a mers preþul pe care l-am plãtit Eu pentru salva-
rea lui de la moarte; nu e om sã ºtie aceasta, ºi de aceea zic
cu durere cã nu mai sunt oameni pe pãmânt, ºi e numai întu-
neric, ºi Eu vin la voi mereu ca sã vã þin în luminã, ca sã vã
þin în viaþã ºi sã vã aduc de la sfârºit la început, cãci scris este
în Scripturi: «La început era Cuvântul, ºi Cuvântul era la
Dumnezeu, ºi Dumnezeu era Cuvântul». Iatã, acolo v-am
adus pe voi, ºi am venit la voi de acolo, cãci scris este: «Aces-
ta era întru început la Dumnezeu, ºi toate printr-Însul s-au
fãcut, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din tot ce s-a fãcut. Întru
El era viaþã, ºi viaþa era lumina oamenilor, ºi lumina lumi-
neazã în întuneric, ºi întunericul n-a cuprins-o». Amin. 

Vin mereu la voi sã vã þin în viaþã, sã vã þin în luminã.
Cuvântul Meu este lumina. El lumineazã în întuneric, ºi întu-
nericul nu l-a cuprins, cãci e întuneric, ºi ce legãturã este între
întuneric ºi luminã? Fiilor, fiilor, vin mereu la voi sã vã þin în
viaþã, ºi vã învãþ aºa: nu este legãturã între luminã ºi întune-
ric, ºi de aceea v-am spus: «Ieºiþi din lume, poporul Meu, ca
sã nu vã împãrtãºiþi din pãcatele ei ºi sã nu luaþi din bãtãile
ei!». Voi aþi ascultat ºi aþi ieºit ca sã faceþi fapte sfinte, ºi sã
fiþi ocrotiþi prin faptele sfinþeniei, iar sfinþenia din om este
supusã lui Dumnezeu ºi este ascultãtoare Celui ce varsã peste
om din ea. Fiþi cu ochii ageri, ca sã vã pãziþi de orice lucrare
a întunericului cel nevãzut, ºi fiþi lumina Mea cea nevãzutã ºi
nepriceputã de oameni, cãci oamenii au iubit mai mult întu-
nericul. O, Eu am venit în lume luminã acum douã mii de ani,
ca sã stau cu ea în mijlocul oamenilor, dar oamenii au iubit
mai mult întunericul, ca ºi azi, fiilor. Acum, dupã douã mii de
ani, am venit iar pe pãmânt la voi ºi v-am nãscut din Mine,
din cuvântul Meu v-am nãscut, ºi v-am pus între oameni lu-
minã din lumina Mea, dar oamenii iubesc mai mult întune-
ricul, ºi Eu vã spun: feriþi-vã de oameni mai mult decât de
lupi, mai mult decât de fiare, cãci lupul sau fiara se vede ce
este, dar omul nu se vede ce este. Nu poþi sã vezi în om, cãci
omul este în întuneric, ºi nu iese la luminã nici când zice el
cã se duce sã se spele ºi sã se lumineze cu lumina Mea. 

O, nu mai sunt pãstori de suflete, nu mai sunt pe nicã-
ieri, ºi e sfârºitul lumii, cãci biserica nu mai este bisericã, ºi
este altceva. Cei ce-ºi zic pãstori iatã ce fac: le fac pe ale lor
ºi nu pe ale Mele, nu pe ale bisericii, ºi numai vorba e cã ei
miluiesc pe sãraci ºi pe vãduve dupã cum se ascund ei sub
vorbe. O, iatã ce fac ei: se adunã pe furiº ºi îºi fac supuºi ºi
plãmãdesc planuri împotriva luminii ºi se unesc cu neamuri
pe calea lor ºi nu pe calea Mea, ºi au ca povaþã viclenia ºi
fãþãrnicia, ºi iau cei supuºi din ele ºi se duc toþi pe apa sâm-
betei ºi nimeni nu mai cautã lumina Mea. 

Când Eu l-am scos pe poporul Israel din lume, adicã
din Egipt, i-am spus în drum spre Canaan sã nu se uneascã cu
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neamurile de pe cale, ºi mai bine sã le omoare decât sã-Mi
strice seminþia Mea. ªi dacã el n-a ascultat, a pierit tot numã-
rul lui Israel cu care am plecat din Egipt, în afarã de doi oa-
meni cu care Eu Mi-am continuat drumul spre Canaan cu cei
nãscuþi pe cale. Acum ceea ce a fost iarãºi este, dupã cum
scrie în Scripturi. Biserica s-a stricat prin amestecare cu cei
ce nu sunt bisericã a Mea, ºi cine o stricã, o stricã mereu ºi nu
o zideºte; stricã peste tot ºi se întinde stricãciunea, cãci omul
bisericii conduce el dupã capul lui peste tot, ºi nu mai sunt
pãstori de suflete pe nicãieri, ºi e sfârºitul lumii peste tot, iar
pãstorii de azi, în loc sã lumineze turma lor, se ascund de ea
în locuri întunecoase ºi beau ºi mãnâncã ºi fac planuri lumeºti
trãgând de partea lor pe mai-marii de peste oameni, ºi îngâm-
farea a omorât tot trupul, ºi e plin pãmântul de trupuri fãrã
duh. Banul face cu ochiul lui diavolesc la tot omul, iar bise-
rica s-a lãsat vândutã pe bani, ºi e sfârºitul lumii, cãci biserica
nu mai e bisericã, ci e altceva. Pe nicãieri nu se mai vede nici
un drum spre cer, cã e sfârºitul lumii pe pãmânt. Nu mai e
nimeni în bisericã, nimeni ca sã se muceniceascã pentru viaþa
ei, pentru iertarea ei. Toþi pãstorii ei ºi-o pãstreazã lor, ca sã
aibã ei peste cine sã fie domni. Apostolul Meu ªtefan a zidit
biserica Mea acum douã mii de ani mucenicindu-se pentru
viaþa Mea în ea, ºi pentru credinþa ei în Mine, Mântuitorul bi-
sericii. Când el s-a lãsat jertfã pentru Mine pe pãmânt, Eu am
deschis numaidecât cerurile ºi am venit sã-l iau lângã Mine,
de-a dreapta Tatãlui, aºa cum el a mãrturisit cã Eu sunt de-a
dreapta Tatãlui. Mucenicii numelui Meu n-au pãrãsit biserica
de frica morþii ºi a chinurilor, ci au rãmas în ea, ºi au murit
pentru ea în mijlocul ei. Ei au murit pentru mãrirea numelui
Meu peste pãmânt, iar cei de dupã ei ºi cei de azi bisericã nici
sã trãiascã pentru numele Meu nu vor, ºi stau domnind de la
ei citire, de la ei putere, de la ei voinþã peste oameni, peste
turma lor, nu peste turma Mea. Când omul M-a mucenicit pe
Mine, M-a mucenicit ca sã domneascã el peste turma Mea, ºi
iatã, domneºte ºi se fãleºte cu ea ºi îºi zice „bisericã-mamã“.
Dar mamã numai Eu sunt, cãci Eu nasc biserica, iar ea Îmi
este Mie podoabã ºi trup sfânt, rupt din Trupul Meu, cãci am
frânt Trupul Meu ºi i l-am dat de hranã, ca sã fie ea Trupul
Meu. Amin. 

Vine ziua care va arde de ºapte ori mai mult ca un
cuptor de foc, ºi voi încerca cu foc tot trupul care-ºi zice bise-
ricã a Mea, ºi apoi îi voi arãta biserica Mea. 

Voi, fiilor culeºi de Mine cu iubire mare din marea cea
mare a lumii ca sã vã nasc din nou ºi sã vã cresc cu Duh
Sfânt, ºi ca sã fiþi apoi ºi sã staþi înaintea Mea, fiþi cu mare
grijã pentru voi, cã ºi Eu sunt de-a pururi cu grija ºi cu ochiul
Meu peste voi. Fiþi biserica Mea cea de foc, de care sã nu se
poatã atinge nici un întuneric, nici un mort, cãci biserica Mea,
biserica lui Iisus Hristos, este viaþã vie, este foc mistuitor a
toatã stricãciunea, a toatã vremelnicia, a toatã minciuna de
sub cer, a tot întunericul dintre cer ºi pãmânt. Amin. 

Am fãcut din voi sãmânþã pusã la însãmânþat, ca sã nu
piarã biserica Mea, cãci scris este: «Porþile iadului nu o vor
birui pe ea ºi nici un întuneric nu va fi în ea, cãci mãrirea lui
Dumnezeu a luminat-o, ºi fãclia ei este Mielul, este Domnul».
Amin. 

Þineþi-Mi caldã ieslea, þineþi-Mi vie venirea, cãci îm-
pãrãþia cerurilor este cu cei înþelepþi, cu cei ce vegheazã întru
luminã. Cei înþelepþi îºi strâng luminã ºi se odihnesc întru
mãrirea ei, iar cei neînþelepþi îºi strâng vremelnicie la întu-
neric ºi se desfatã întru deºertãciunea ei. Dar iatã, vine Mire-
le! Cei ce au luminã Îl vor vedea ºi se vor scula întru întâm-

pinarea Lui ºi vor intra cu El în locaºurile Lui. Cei ce au în-
tuneric nu-L vor vedea, ºi se vor înfricoºa de ziua Lui care va
arde ca un cuptor, ºi în ea toatã deºertãciunea se va face
scrum. 

Vine Mirele! Curând, curând se va auzi aceastã strigare
peste cei ce dorm fãrã veghere, fãrã luminã. Dar voi, fii ai
venirii Mele, bucuraþi-vã de venirea Mea, cã strãin am umblat
între cer ºi pãmânt, ºi voi v-aþi dat Mie casã ºi v-aþi fãcut îm-
pãrãþie a Mea ºi odihnã a Mea dupã ºapte mii de ani de aºtep-
tare, iar Eu M-am fãcut la voi nuntã ºi masã de nuntã ºi pom
al vieþii. Vã binecuvintez cu mare iubire; iubire pentru iubire,
ºi zic, ca sã se audã plata voastrã cea de la Mine: celui ce bi-
ruieºte îi voi da sã ºadã cu Mine pe scaunul Meu, precum Eu
am biruit ºi am ºezut pe scaunul Tatãlui Meu. Amin, amin,
amin. 

27 decembrie 1999/9 ianuarie 2000

Praznicul Tãierii împrejur a Domnului 

Mai bunã este frica de Dumnezeu decât iubirea de Dumnezeu.
Domnul plânge obosit, alergând dupã om. Totul în cer ºi pe pãmânt 

aºteaptã descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 

MM ã vestesc la porþi ca sã intru cuvânt pe porþi. Eu
sunt Cel ce am înfiinþat aceastã grãdinã, ca s-o

am a Mea în mijlocul pãmântului. Amin. Pe nicãieri nu mai
este al Meu. Pe nicãieri nu mai pot lucra ca Mine, cã e omul
peste tot, ºi omul nu e ca Mine. Aici însã am fãcut grãdina
aceasta ca s-o am a Mea cu tot ce este pe ea. Amin. Vin ºi Mã
duc, Mã duc ºi vin, ca sã-Mi îngrijesc via. Stau în mijlocul ei
ºi când Mã duc ºi când vin, cãci Mã las pe masã hranã, ca sã
aibã vierii Mei. 

O, fiilor de la iesle, toatã via Mea de pe pãmânt a rodit
aguridã. Peste tot e numai aguridã în vie. N-am ce pune înain-
tea Tatãlui Meu, n-am ce pune pe masa de nuntã rod de pe pã-
mânt, cã pe pãmânt stãpâneºte proorocul mincinos, care a
adus o altã viaþã omului, viaþã ca a lui, fiindcã viaþa prooro-
cului mincinos e minciunã ca ºi el, ºi omul nu ºtie, nu are cine
sã-i deschidã omului ochii ca sã-i arate cum este Dumnezeu.
O mulþime de oameni zic cã Mã iubesc pe Mine, cã Mã do-
resc, cã Mã cântã. O, altfel e iubirea de Dumnezeu. Ea este cu
omul cel priceput, cel înþelept, cu omul care Mã face pe Mine
sã-l iubesc ºi sã-l am al Meu ºi sã-l folosesc pentru Mine. O,
altfel e iubirea cereascã, ºi omul n-o cunoaºte pe aceasta.
Vine omul spre iubire de Dumnezeu, zice el, ºi iubeºte pe
Dumnezeu cum ºtie el de pe pãmânt, dar iubirea de pe pãmânt
e una, ºi iubirea din cer e alta, ºi iatã, iubirea de pe pãmânt nu
ajunge în cer, ºi iubirea din cer nu ajunge pe pãmânt, cãci
omul se iubeºte pe sine când dã sã-L iubeascã pe Dumnezeu,
dar Eu nu pot iubi ca omul. 

O, fiilor, grãiesc cu voi ca sã Mã audã omul ce grãiesc
Eu peste pãmânt, ºi zic: nu de pe pãmânt trebuie sã Mã iu-
beascã omul. El trebuie sã fie din cer, ºi apoi sã Mã iubeascã.
Iatã, Eu nu pot iubi ca omul, dar omul zice cã iubeºte ca
Dumnezeu, ºi nu ºtie ce zice când dã sã zicã aºa, cãci omul
iubeºte ca el, ºi zice cã Mã poate iubi aºa. 

O, fiilor de la iesle, omul nu vrea sã am Eu hainã asprã
când stau cu el. El vrea sã fiu bun, ºi zice cã aºa este iubirea.
Dar Eu i-am zis omului sã nu-Mi zicã bun, cã dacã Îmi zice
bun nu ºtie sã Mã iubeascã, nu ºtie sã se lepede de sine ca sã
Mã iubeascã pe Mine ºi sã-l pot iubi ºi Eu pe el apoi. O, nu
ºtie omul sã Mã primeascã cu bunãtatea pe care o am Eu
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pentru om, cãci Eu sunt mai întâi drept, ºi dacã omul Îmi face
dreptate, numai apoi sunt bun. 

Fiilor, fiilor, ce bine i-ar fi omului dacã ar voi sã stau
Eu drept pentru el! O, ce bine i-ar fi ºi ce bine Mi-ar fi ºi Mie!
Dar omul cu greu se pleacã dreptãþii, cãci dreptatea nu este
cea pe care o vrea omul; ea este cea care îl face pe om sã se
dea locaº Mie ca sã stau Eu cu faþa Mea în el, cu haina Mea
în el. În toatã vremea am stat în haina dreptãþii între cer ºi
pãmânt, cãci am voit sã-l rãscumpãr pe om. Omul însã s-a
înºelat pe sine mereu, mereu, ºi a zis cã nu sunt Eu, cãci a zis
cã Dumnezeu este Cel bun. De aceea stã omul în pãcatele lui
ºi, prin ele, în despãrþire de Dumnezeu. Dar iatã, arãt omului
taina cãrãrii lui spre Mine ºi zic: mai bunã este frica de Dum-
nezeu între om ºi Dumnezeu, cãci cel ce zice cã Eu sunt bun,
acela nu este înþelept ºi nu apucã pe calea înþelepciunii. Iar cel
ce are frica de Dumnezeu în el, acela începe sã fie înþelept
prin Mine, Domnul, ºi îºi pãzeºte viaþa cea cu Mine prin opri-
rea de la pãcat, prin frica de Dumnezeu, care aduce peste om
viaþa cea veºnicã, viaþa cea fãrã de pãcat. Amin. 

O, fiilor, greu se mai pleacã omul spre dreptatea Mea,
pentru câºtigul Meu în om. Omul se zbate pentru dreptatea
lui, ºi iese de sub stãpânirea Mea când face aºa, ºi nu-i place
haina dreptãþii Mele, cãci omul vrea sã fiu bun. O, greu se
mai pleacã omul, greu de tot! Eu dupã ce am luat trup între
oameni nãscându-Mã din om, am stat numai aplecat, cãci
M-am aplecat dupã om ca sã-l scot din neaplecare. Dupã opt
zile de la naºterea Mea M-am aplecat legii omului ºi M-am
tãiat împrejur în trup, ca ºi omul care are peste el legea aceas-
ta, lege care-l aratã ce este el. ªi M-am tot aplecat apoi dupã
legea cea omeneascã, pentru ca sã încap între oameni ºi sã Mã
arãt Dumnezeu aplecat pânã la om, ca sã înþeleagã apoi omul
ce a fãcut Dumnezeu pentru scãparea de la moarte a omului,
pentru rãscumpãrarea omului. O, cine a înfiinþat moartea?
Iatã, omul a înfiinþat-o, prin neascultarea de legile vieþii, de
legile cerului cu omul. De atunci omul se pleacã greu lui
Dumnezeu, cãci sãmânþa din care iese omul vine din trup, nu
vine din cer; vine din moarte, nu vine din cer. 

De ºapte mii de ani Mã zbucium cu Tatãl ºi cu cerul de
îngeri ºi de sfinþi ca sã întocmim lucrarea de rãscumpãrare a
trupurilor, ºi nu gãsim om care sã se opreascã de la pãcat, de
la moarte. Dar totul în cer ºi pe pãmânt aºteaptã. O, ce aºteap-
tã, fiilor? ªtiþi voi aceasta? ªtiþi. ªi pentru cã ºtiþi, scrieþi în
cartea Mea cu voi rãspunsul acesta. Amin, amin, amin. 

– TTTT ot ºi toate aºteaptã descoperirea fiilor lui
Dumnezeu, ºi suspinând aºteaptã, suspi-

nând sub povara celor ce trec, celor ce se stricã, pânã ce
moartea va fi înghiþitã de biruinþã, de nestricãciune, pânã ce
fiii lui Dumnezeu vor fi schimbaþi întru nestricãciune. ªi
atunci se va împlini cuvântul acesta: «Moartea a fost înghiþitã
de biruinþã». Amin, amin, amin. 

– OOOO,copilaºi ai tainelor Mele! Aºtept omul, fii-
lor. Omul a înfiinþat moartea. Acum aºtept

om care sã înfiinþeze viaþa. Aceastã aºteptare a Mea am venit
s-o împlinesc peste fiii lui Dumnezeu, cãci scris este în Scrip-
turi: «Celor câþi L-au primit pe El le-a dat putere ca sã fie fiii
lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftã trupeascã,
nici din poftã bãrbãteascã, ci de la Dumnezeu s-au nãscut;
iar cel ce face voia lui Dumnezeu, rãmâne în veac». ªi, iarãºi,
scris este: «Cine iubeºte lumea nu are în el iubirea Tatãlui,
pentru cã tot ce este în lume: pofta trupului, pofta ochilor,
slava deºartã a vieþii, nu sunt de la Tatãl, ci din lume», iar fiii
lui Dumnezeu au viaþã prin Mine, prin viaþa Mea pusã în ei
de Tatãl. Amin. 

Iatã ce fac: pun mereu peste voi taina ºi puterea vieþii,
taina fiilor lui Dumnezeu ºi puterea Mea din ei. Eu sunt Cel
ce pun în voi puterea Mea pentru biruinþã asupra morþii, ºi
toatã fãptura aºteaptã aceastã tainã: descoperirea fiilor lui
Dumnezeu, tãierea împrejur a inimii, pe care Eu, Domnul, o
pun ca semn în cei ce se fac Mie fii cereºti între cer ºi pãmânt,
locaº al Duhului Meu lucrãtor peste fãpturã. Ascultarea de
Dumnezeu este legea pe care o pune omul peste el ca sã fie al
Meu prin credinþa lui în Mine, prin taina tãierii împrejur a
inimii în care încape Domnul cu împãrãþia cea din cer, cãci
scris este: «Cei ce sunt ai lui Hristos nu mai trãiesc ei în ei,
ci Hristos, cu toatã slava Sa». Amin. 

M-am fãcut cuvânt de sãrbãtoare peste voi, cãci Eu pe-
trec cu voi la masã de praznic ceresc pe pãmânt, fiilor. Pe
nicãieri nu mai este al Meu, cã e omul peste tot, ºi omul nu e
ca Mine, dar la voi am fãcut grãdiniþa aceasta ca s-o am a
Mea cu tot ce e pe ea, ºi Mã aºez în ea ºi plâng, fiilor. Plâng
de obosealã alergând dupã om. Curând, curând Îmi sfârºesc
lucrarea, cãci am pus în voi taina vieþii, taina fiilor lui Dum-
nezeu. Toatã fãptura aºteaptã descoperirea acestei taine, des-
coperirea fiilor lui Dumnezeu care vor fi schimbaþi întru ne-
stricãciune, ºi atunci se va împlini cuvântul acesta: «Moartea
a fost înghiþitã de biruinþã». Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2000

Praznicul Botezului Domnului 

Pocãinþa ºi apa botezului este taina naºterii de sus. Biserica din lu-
me ºade pe ape multe ca desfrânata proorocitã în cartea Apoca-
lipsei. „Sã vinã biserica de pe pãmânt sã mãrturiseascã pe nãscuþii 

ei. Sã vinã!“ 

VV ine Domnul pe pãmânt. Amin, amin, amin. Mã
vestesc întru venirea Mea. Mã aºez duh de pace

peste grãdina cuvântului Meu. Întãresc stâlpii porþilor Mele
ca sã stea dupã voia Mea, ºi trimit cuvântul Meu pãmântului
ºi Îmi lucrez lucrarea venirii Mele. 

Vin ºi botez pãmântul în cuvântul Meu. Vin sã cufund
pãmântul în cuvântul Meu ca în apã, ca sã-l botez în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi sã fie nou apoi, sã
fie din cer apoi, ca ºi omul cel nou prin botezul credinþei ºi al
Duhului Sfânt prin pocãinþã. Mã fac botezãtor. Cuvântul Meu
este râul vieþii, apa în care cufund pãmântul, cãci tot ºi toate
aºteaptã cer nou ºi pãmânt nou. Cuvântul Meu este Iordanul
care curge de sus în jos ºi se împarte în patru braþe ºi boteazã
pãmântul. Apa vieþii este el, iar cine se apleacã sã bea din el
nu mai înseteazã dupã nimic ºi stã întru venirea Mea. Fericit
este cel ce-ºi stâmpãrã setea ºi cãutarea botezându-se în apa
râului vieþii, în cuvântul vieþii. 

În zilele acestea tot omul de pe pãmânt ar trebui sã vinã
la Iordanul vieþii, la apa cuvântului Meu care curge din cer
peste grãdina lui, ca sã se facã botez cu Duhul Sfânt peste tot
omul de pe pãmânt. ªi iatã, Eu sunt Cel ce trimit cuvântul
Meu pãmântului ca sã tânjeascã dupã el popoarele ºi sã zicã:
«Sã ne suim în muntele Domnului, ca El sã ne înveþe cãile Sa-
le ºi sã mergem pe ele». Scris este în prooroci: «În zilele cele
de apoi muntele templului Domnului va fi mai înalt decât toa-
te vârfurile munþilor, ºi piscul lui va fi ridicat peste culmi, ºi
spre ele vor veni noroadele, cãci pe el va fi Domnul, Care va
judeca popoarele ºi va împãrþi dreptate la neamuri tari, pânã
la margini. Domnul va face din cei ºchiopi o rãmãºiþã, ºi din
cei trudiþi un neam tare, ºi Eu voi împãrãþi peste ei în numele
Sionului în veci». Amin. 
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Eu sunt Cel ce am lucrat peste pãmânt de la Facere ºi
pânã azi, ºi voi lucra mai departe ca sã sfârºesc tot ce a fost
scris sã fac ºi sã lucrez, tot ce a fost scris despre Mine în legea
lui Moise, în prooroci ºi în psalmi. Amin. Este scris în Scrip-
turi despre naºterea din nou a lumii, despre întocmirea omu-
lui nou, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi voi împlini, ºi îm-
plinesc. Amin. Chipul omului nou este descoperirea Duhului
Sfânt pus de Mine în om, strãlucind din om peste fãpturã. ªi
va fi un Domn, o credinþã ºi un botez peste tot pãmântul, cãci
cuvântul Meu va merge ºi va boteza peste tot, aºa cum apele
Iordanului s-au sfinþit cu botezul Meu de la Ioan ºi au sfinþit
firea apelor din ape în ape, de la margini la margini, din cer
pânã pe pãmânt, de deasupra cerului ºi pânã dedesubtul pã-
mântului, cãci Eu eram Cel aºteptat de toatã fãptura, ºi am
împlinit proorocia care spune: «Încã o datã va clãtina Dom-
nul nu numai pãmântul, ci ºi cerul». Amin. 

Apa este taina naºterii din nou. Când am fãcut cerul ºi
pãmântul, le-am scos din ape ºi le-am aºezat în legile lor cele
veºnice. Am despãrþit apele de ape ºi am pus la mijloc cerul,
tãria cerului. Apoi am zis ºi s-au adunat apele de sub cer la un
loc ºi s-au fãcut mãri, ºi din ele s-a ivit pãmântul, ºi din pã-
mânt a odrãslit apoi iarbã ºi pomi dupã ce apa cea de sus a co-
borât pe pãmânt ploaie. Iatã, apa este taina naºterii. Pãmântul
cel dintâi s-a fãcut din apã. Pãmântul cel de al doilea, tot din
apã, ºi apoi am venit Eu ºi am sfinþit apele botezându-le pen-
tru naºterea omului din apã ºi din Duh ºi din sânge, cãci Eu
am venit sã lucrez naºterea cea veºnicã a omului care vine
spre naºtere. 

Iatã, naºterea omului pe pãmânt începe cu moartea, cu
pãcatul, iar naºterea omului în cer începe cu apa, cu pocãinþa
cea prin botez. Pocãinþa este naºterea omului în cer, ºi dacã
aceasta este naºterea, unde este biserica de pe pãmânt? Sã
vinã sã mãrturiseascã pe nãscuþii ei! Sã vinã! ªi dacã nu vine,
Eu, Domnul, poruncesc îngerului Meu s-o aducã sã se înfãþi-
ºeze cu Mine ºi sã arate pe nãscuþii ei, sã arate rodul pocãinþei
fiilor ei. Dar ea este femeie desfrânatã, care a înºelat pe bãr-
batul ei dându-i carte de despãrþire. Rodul pocãinþei s-a uscat
în ea, iar sfinþii au ieºit din ea, cãci ea s-a fãcut cetate mare
cu care se desfrâneazã împãraþii pãmântului, precum este
scris despre ea în Scripturile pe care ea nu voieºte sã le audã,
nu voieºte sã le lase pentru adevãrul din ele, ºi îºi închide
ochii dinspre ele ca sã nu vadã. Eu, Domnul, trebuia sã fiu
bãrbatul ei, Mirele ei, dar ea a ales desfrânarea ºi nu pocãin-
þa. Ea ºade pe ape multe, precum este scris în Scripturi despre
ea, cãci ºi-a fãcut apele ei din desfrânãrile ei cu împãraþii pã-
mântului, ºi ºade pe ape multe: «Femeie desfrânatã, cu cupa
fãrãdelegilor ei în mâna ei, din care au bãut amanþii ei ºi
s-au îmbãtat, ºi ea ºade pe spatele lor, beatã de sângele sfin-
þilor Mei». Eu, Domnul, o voi dezgoli pe ea, ca sã se vadã
faptele desfrânãrii ei, cãci i-am trimis apa cea curãþitoare, ca
sã se spele de desfrânãrile ei ºi de urâciunile ei cu care stã pe
loc înalt în inima mãrilor; i-am trimis duhul pocãinþei, ca sã
se boteze în el. Ea însã stã în sângele ei, ºi nici vorbã de naº-
tere în ea, cãci naºterea este pocãinþa, care are putere prin bo-
tezul cu apã, la credinþa în Hristos, ºi apoi, prin botezul cu
Duhul Sfânt, care este rodul celor botezaþi în botezul pocãin-
þei, care spalã pãcatele în apã ºi în pocãinþã. Iatã, apa este tai-
na naºterii fãpturii ºi taina naºterii omului nou prin pocãinþã,
prin apã, ºi apoi prin pecetea Duhului Sfânt, care strãluceºte
de ºapte ori mai mult decât soarele în cei ce se boteazã cu bo-
tezul Meu. Amin. 

M-am îmbrãcat în om. Am luat chipul omului pe dea-
supra ca sã-Mi învelesc slava dumnezeirii Mele ºi sã vin sã-i

arãt omului naºterea, taina naºterii de sus. L-am învãþat pe om
sã osândeascã pãcatul în însuºi trupul sãu, cãci Eu am luat
chipul lui Adam, chipul omului fãcut de Dumnezeu, ºi M-am
apropiat la apa Iordanului acum douã mii de ani, cãci acolo
Ioan, cel vestit prin prooroci, chema oamenii la pocãinþã ca sã
se lumineze la cunoºtinþã ºi sã Mã primeascã pe Mine, Cel
vestit prin legea lui Moise, prin prooroci ºi prin psalmi. El îi
spãla de pãcate în apa Iordanului ºi Îmi fãcea Mie cale în ini-
ma lor. Apoi am venit Eu aplecându-Mã ca unul care se po-
cãieºte, ca sã Se arate prin aplecarea Mea la Iordan sub mâna
lui Ioan, care-Mi fãcea cale spre oameni, sã Se arate prin apã,
prin taina apei, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt; Tatãl glãsuind des-
pre Mine; Eu arãtându-Mã luminã a lumii, ºi Duhul Sfânt în-
tãrind închinarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt în chip
desãvârºit, întreit lucrãtoare, la râul Iordan. Iar în zilele aces-
tea, dupã douã mii de ani de la naºterea Mea din apã ºi din
Duh Sfânt, Mã mãrturisesc pe Mine Însumi Omul Cel nou,
începãtura lumii noi, care va moºteni veacul cel nou. Mã sãr-
bãtoresc pe Mine Însumi, ieºit din apele Iordanului acum
douã mii de ani, Omul Cel nou, cu Duh dãtãtor de viaþã ºi cu
praznic de Boboteazã peste tot omul care are pocãinþã desã-
vârºitã, spre iertarea pãcatelor. Iar iertarea se adevereºte peste
om prin dobândirea Duhului Sfânt, Care este chipul lui Dum-
nezeu în om, prin bisericã, aºa cum glãsuieºte Scriptura des-
pre fãptura omului nou. 

Iatã biserica! Ea este omul al cãrui chip are pe el pe
Duhul Sfânt prin faptele sfinþeniei ºi prin rugãciunea care
uneºte pe om cu Mine. În zilele acestea biruiesc Eu cu taina
bisericii Mele împotriva bisericii lumii care-ºi zice bisericã,
dar nu este, ci este cetatea cea mare, cu nume tainic pe ea, ce-
tatea cea mare care are stãpânire peste împãraþii pãmântului.
Iar Eu am zis sfinþilor Mei care-Mi urmeazã în lume: «Ieºiþi
din ea, poporul Meu, ca sã nu gustaþi din pãcatele ei ºi sã nu
luaþi din bãtãile ei!». Amin. Lucrarea ei cea mincinoasã este
scrisã în toatã Scriptura, cãci antichrist ºi-a gãsit în toatã vre-
mea loc ascuns sub hainã de bisericã, locul lui cel tainic,
numele lui cel tainic, în timp ce sfinþii care-Mi sunt Mie bise-
ricã sunt numiþi cu nume rãu pentru calea lor cu Mine. În
zilele acestea vin ºi dezvelesc lucrarea cea ascunsã sub nume
de bisericã, ºi voi dezgoli trupul celui ce lucreazã împotriva
Mea de sub numele cel tainic al desfrânatei care ºi-a pus pe
fruntea ei nume de bisericã a lui Hristos, dar ea este hristosul
cel mincinos care Mi-a luat haina ºi cartea ºi casa. Eu însã vin
curând, ºi iatã, vin ºi Îmi plivesc via ºi pun peste ea naºterea
cea din nou, taina naºterii omului prin pocãinþã ºi prin apã, ºi
apoi prin focul Duhului Sfânt, care arde pe omul cel vechi ca
sã odrãsleascã din el om nou, îmbrãcat în Duhul Sfânt, Care
strãluceºte pe Dumnezeu în om. Iar peste grãdina cuvântu-
lui Meu din mijlocul României grãiesc ºi sfinþesc taina
naºterii din apã ºi din duh, ºi zic: sfinþeascã-se apele grãdinii
Mele prin Mine ºi prin cei sfinþi care stau înaintea Mea!
Sfinþeascã-se de cuvânt, de râul cuvântului Meu care curge
ca apa ºi adapã pãmântul! Sfinþeascã-se ziua aceasta de Bo-
boteazã, ºi binecuvântatã sã fie lauda Ierusalimului! 

Laudã, Ierusalime, pe Domnul! Laudã pe Dumnezeul
tãu, Sioane, cã Domnul a întãrit porþile tale ºi a binecuvântat
pe fiii tãi întru tine. Amin. Iatã, M-am fãcut botezãtor. Botez
pãmântul cu Duhul Sfânt ºi cu foc. Sunt în mânã cu unealta
de curãþire ºi Îmi curãþ aria ºi Îmi adun grâul Meu în poalã,
iar pleava o pun pe foc. 

Apa este taina naºterii pentru pocãinþã. Pocãinþa este
naºterea omului, iar Duhul Sfânt aratã iertarea omului, naºte-
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rea din nou a omului. Dobândirea Duhului Sfânt este rãsplata
omului care se sfinþeºte prin pocãinþã ºi prin faptele sfinþe-
niei. Aceastã apã este taina naºterii omului din Dumnezeu ºi
a vieþii veºnice, aºa cum am fãgãduit Eu celor ce cred în Mine
botezându-se cu botezul pocãinþei spre iertarea pãcatelor,
spre naºterea omului din Dumnezeu. 

Eu sunt Cel ce trimit cuvântul Meu pãmântului ca sã
audã popoarele ºi sã zicã: «Sã ne suim în muntele Domnului,
ca El sã ne înveþe cãile Sale, iar noi sã mergem pe ele».
Amin. În zilele acestea Eu, Domnul, împãrãþesc peste rãmã-
ºiþa popoarelor în numele Sionului, ºi biruiesc cu taina bise-
ricii ºi veghez din vârful ei pentru împlinirea fãgãduinþelor
Mele prin care rostesc ºi zic: har, har peste ea! Amin, amin,
amin. 

6/19 ianuarie 2000

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Viaþa veºnicã a sfinþilor este tainã nepãtrunsã de om. Trupul celui
sfânt se îmbracã în casa lui cea din cer. Dezgolirea minciunii reîn-
carnãrii trupurilor: „Nici un trup muritor nu înviazã în alt trup 

muritor“. Omul spune cã sunt mai multe pãmânturi. 

VV in iar la ieslea cuvântului Meu. Vin ºi iar vin,
cãci sunt fãrã început ºi fãrã de sfârºit, ºi sunt

începutul ºi sfârºitul a toate câte sunt de lucrat. Amin. Vin cu
hranã din destul, cã fãrã hrana de la Mine nu e om sã poatã cu
Mine. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se
aºeazã în iesle cuvântul. El vine cu norii, precum este scris în
Scripturi. Curând, curând trupul cuvântului Meu vine sã ade-
vereascã tot cuvântul. Pânã atunci vin cuvânt, cãci sunt Dom-
nul sfinþilor, ºi cu ei vin. Ei sunt cei vii, ca ºi Mine, fiindcã
aºa am spus prin Scripturi: «Cel ce crede în Mine are viaþã
veºnicã»; ºi iarãºi: «Cel ce îºi pierde viaþa sa pentru Mine,
acela ºi-o va câºtiga», iar cuvântul Meu rãmâne în veci de
veci, dimpreunã cu împlinirea lui. Amin. 

Vin mereu cuvânt pe pãmânt ºi am sfinþii întru venirea
Mea. Ei sunt cei vii pânã la venirea Mea ºi lucreazã între
Mine ºi cei ce cred în Mine pentru adeverirea vieþii veºnice
a celor ce cred în Mine dându-ºi viaþa lor pentru viaþa Mea
în ei, ºi ei sunt asemenea Mie, veºnici, ºi Mã vãd pe Mine
cum sunt, cãci scris este în Scripturi: «Vor fi asemenea Lui,
cãci Îl vor vedea cum este». Amin. Tainã de nepãtruns este
viaþa cea veºnicã a sfinþilor, cãci omul stã pe pãmânt fãrã
aceastã cunoºtinþã. Eu, Domnul sfinþilor, am stat în mormânt
cu trupul, ºi tot atunci am fost ºi în rai ºi în iad, ca sã-Mi
întocmesc lucrarea pe care am avut-o de lucrat prin moartea
Mea pe cruce. Apoi am ieºit deasupra, ºi sunt viu în vecii
vecilor, ºi sunt Domnul învierii celor credincioºi, ºi am casã
în cer ºi vin cu ea pe pãmânt, purtat de ea. Trupul cel sfânt
se îmbracã pe deasupra cu nestricãciunea, cu casa lui cea din
cer, ºi «ceea ce este muritor, este înghiþit de viaþã», precum
scrie în Scripturi. 

Când eram pe cruce în ziua rãstignirii Mele între doi
rãstigniþi, i-am spus celui rãstignit în dreapta Mea: «Astãzi vei
fi cu Mine în rai». ªi aºa a fost, cã mare este taina vieþii, haina
vieþii, omul îmbrãcat ºi nu gol. El s-a îmbrãcat cu haina vieþii
atunci când s-a nãscut din Mine la cuvântul Meu care i-a
vestit lui învierea. Iatã, eram cu trupul în mormânt, ºi în rai
cu tâlharul cel îmbrãcat în haina învierii încã pe când era pe
cruce rãstignit. Eram cu trupul în mormânt, ºi în iad dupã om,
cã Mã aºtepta de cinci mii de ani omul sã vin sã-l îmbrac cu
haina lui cea din cer, cu casa lui cea din cer. 

Aºa este scris despre sfinþi: «Vor fi asemenea Lui, cãci
Îl vor vedea cum este». Sfinþii nu sunt goi; sunt îmbrãcaþi,
sunt cu haina vieþii pe ei, iar când trec întru cele cereºti, se
îmbracã pe deasupra cu casa lor cea din cer, casã nefãcutã de
mâini, nefãcutã de om. Tainã de nepãtruns este viaþa cea veº-
nicã a sfinþilor. Casa lor cea din cer este taina rãscumpãrãrii
trupurilor lor, cãci ceea ce este muritor este înghiþit de viaþã,
ºi merg sfinþii între cer ºi pãmânt, iar cei muritori nu-i vãd,
cãci casa vieþii e trup tainic, trup care lucreazã cu putere peste
nestricãciune ca s-o biruiascã. Ioan ºi-a luat casa lui cea din
cer când a fost mucenicit pentru numele Meu ºi s-a dus la cei
din locuinþa morþilor ºi M-a vestit ºi lor, ºi M-am dus ºi Eu,
ºi le-am vestit ºi Eu cã el este cel ce M-a mãrturisit pe Mine
„Mielul Tatãlui“ ºi „Rãscumpãrãtorul“, botezându-Mã în
apa Iordanului ºi scufundând în ea, prin trupul Meu, pãcatele
fãpturii. O, fericiþi cei ce au fost gãsiþi îmbrãcaþi în haina
vieþii, cã aceia au luat peste ea casa lor cea din cer, taina rãs-
cumpãrãrii trupurilor lor. 

Pe pãmânt toatã învãþãtura este numai minciunã. Tai-
nele cele de nepãtruns ale vieþii veºnice sunt bãgate la întu-
neric, sunt învelite în minciunã, cãci omul este mincinos ca ºi
tatãl sãu, diavolul. Vin sã dezgolesc minciuna, ºi ea nu va mai
fi crezutã adevãr, cãci cuvântul Meu este adevãrul, ºi în el
toatã minciuna îºi aflã pieirea. ªi iatã ce spun: e minciunã
toatã învãþãtura cea care vine de la om. Omul s-a ridicat sã
rãstãlmãceascã taina învierii, taina rãscumpãrãrii trupurilor,
ºi s-a tãiat în sabia cuvântului Meu cel din Scripturi, ºi Eu zic:
nici un trup muritor nu înviazã în alt trup muritor. Nu. Fiecare
suflet poartã numai o datã trup pe pãmânt, ºi apoi vine învie-
rea numai o datã pentru trupul cel muritor. Omul este trupul
ºi sufletul ºi duhul lui, ºi fiecare om este el, nu ºi un altul care
a fost sau care este sau care va fi. Când sfinþii lucreazã peste
pãmânt dinspre cer, ei vin ei înºiºi cu trupul lor cel sfânt, ºi
sunt asemenea Mie întru putere ºi iau din slava Mea, din lu-
crarea Mea. Locuinþa lor cea pãmânteascã se înnoieºte prin
îmbrãcarea pe deasupra cu cea din cer, ºi lucreazã sfinþii între
cer ºi pãmânt împotriva minciunii, împotriva rãutãþii, împo-
triva necredinþei, la strigãtul omului credincios ºi la porunca
Mea cea pentru lucrarea cu sfinþii peste pãmânt. Cel ce se
ridicã sã rãstãlmãceascã Scripturile cele pentru învierea ºi
rãscumpãrarea trupurilor, acela este proorocul cel mincinos
care se semeþeºte ridicându-se împotriva adevãrului cel dum-
nezeiesc. 

Eu sunt Domnul Dumnezeul sfinþilor, iar în Scripturi
am scris aºa: «Dumnezeu a fãcut cerul ºi pãmântul», iar cel
ce vorbeºte de la sine, acela grãieºte minciunã, ºi spune cã
sunt multe pãmânturi între pãmânt ºi cer, ºi spune cã sunt
multe neamuri omeneºti. Aceasta este lucrarea proorocului
mincinos care grãieºte de la sine hulã împotriva lui Dumne-
zeu, urâciunea pustiirii pe pãmânt, nimicind peste tot prin
minciunã sufletele ºi trupurile ºi duhurile oamenilor. Este
scris în Scripturi despre fiara cea roºie, plinã de nume de hu-
lã, având ºapte capete ºi zece coarne, care dã rãzboi cu Mie-
lul. Dar Mielul va birui, cã El este Domnul, ºi vor birui ºi cei
ce sunt cu El chemaþi, aleºi ºi credincioºi. Amin. Atunci
proorocul mincinos va fi aruncat împreunã cu fiara roºie, de
vii, în iezerul de foc, unde arde pucioasã, iar cei ce au purtat
semnul fiarei ºi s-au închinat chipului ei vor fi uciºi de sabia
care iese din gura Mea. Amin. 

Sfinþii Mei vor împlini împreunã cu duhurile îngeri-
lor Mei tot cuvântul care iese de la Mine, ºi nu va mai fi cel
ce crede minciuna, cãci învãþãtura Scripturii aºa zice: «Ni-
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meni nu s-a suit în cer decât Cel ce S-a coborât din cer»,
suindu-Se ºi coborându-Se, coborându-Se ºi suindu-Se, ºi ia-
rãºi coborându-Se, iar tot omul este mincinos când spune cã
ºtie mai mult decât Dumnezeu. Eu am venit din cer pe pãmânt
ºi n-am vorbit ce vorbeºte omul. Cum, dar, se ridicã omul
grãind de la sine altfel decât am grãit Eu despre adevãrul ce-
rului ºi al pãmântului? Eu însã vin mereu din cer pe pãmânt,
cã e vremea venirii Mele, ºi vin ºi grãiesc adevãrul cel din
Scripturi împotriva minciunii omului, ºi vin cu sfinþii, cã e
vremea venirii lor cu Mine, Domnul sfinþilor, iar ei mãrturi-
sesc ca ºi Mine, cãci sunt asemenea Mie ºi vãd adevãrul cel
din Scripturi. Vin cu sfinþii ºi botez pãmântul în lung ºi în lat
cu cuvântul adevãrului, ºi îi dau omului peste gurã cu cuvân-
tul Meu, cãci omul nu are cunoºtinþã despre taina vieþii veº-
nice a sfinþilor Mei. Cei ce n-au nãdejde nu ºtiu cum sã ºi-o
facã din nimic, cãci minciuna nu hrãneºte nãdejdea omului
cãzut din Dumnezeu, iar cei ce au nãdejde sunt cei ce au cu-
noºtinþã despre taina vieþii veºnice aºteptând venirea Mea cu
sfinþii ºi descoperirea fiilor lui Dumnezeu prin care Eu, Dom-
nul, voi întoarce în om lucrarea vieþii veºnice pe care o pun
Eu în omul cel zidit de mâna Mea. Sfinþii Mei sunt cei vii care
sunt pânã la venirea Mea ºi lucreazã între Mine ºi cei ce
nãdãjduiesc în Mine de pe pãmânt. 

Curând, curând trupul cuvântului Meu vine ºi ade-
vereºte cuvântul, aºa cum cuvântul lui Ioan, botezãtorul Meu,
s-a adeverit prin venirea Mea la Iordan, ca sã fiu botezat
înaintea celor ce veneau sã se boteze ºi sã fiu mãrturisit de
Tatãl Savaot Fiu al Sãu prin întãrirea cuvântului adeverit de
Duhul Sfânt, Cel venit de la Tatãl în chipul porumbelului.
Amin. 

Tainã de nepãtruns este viaþa cea veºnicã a sfinþilor
îmbrãcaþi în casa lor cea din cer, pe care ºi-o lucreazã în vre-
mea trupului lor prin faptele sfinþeniei lor. Ei sunt cei vii cu
care Eu vin ca sã împlinesc proorocia venirii Mele cu ei, cu
sfinþii Mei, care au viaþã veºnicã. Cununile lor vor strãluci ca
ºi ale celor ce vor întâmpina în trup venirea Mea cu sfinþii. În
zilele acestea cei din morminte aud glasul Meu de la iesle ºi
se gãtesc pentru înviere, învierea celor adormiþi, care va fi
încununatã de cei vii din cer ºi de pe pãmânt, cãci tainã minu-
natã este viaþa cea veºnicã a sfinþilor Mei cu care lucrez peste
pãmânt. 

Vin cu hranã din destul, cu hranã grasã, cãci fãrã hranã
de la Mine nu e nimeni sã mai poatã cu Mine. Hrana Mea es-
te aºteptatã ºi de cei din cer ºi de cei ce se hrãnesc cu ea pe
pãmânt, ºi curând, curând trupul slavei Mele se va arãta ºi va
adeveri cuvântul Meu cel tainic al vieþii veºnice, taina învie-
rii morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2000

Sãrbãtoarea sfântului Antonie cel Mare 

Domnul grãieºte îndelung, iar omul lumesc se sminteºte. Taina ce-
lor trei zile de mormânt ale Domnului, este taina veacurilor. Dez-
golirea minciunii numitã „taina nunþii“. Vãdirea adevãratului chip
al pãstorilor lumii ºi al femeilor lor, îmbrãcate în haine de desfrâ-

nare ºi care-ºi pun nume de „preotese“. 

VV oi, cei ce auziþi din gura Mea cuvântul vieþii,
aºezaþi-vã cu el în cartea Mea din zilele acestea.

Amin. 
Vin iar la iesle cu hranã, cu cuvântul vieþii vin. El este

puterea Mea pentru cei ce se mântuiesc prin el de pãcate ºi de
cele din lume, iar pentru înþelepciunea lumii el este nebunie. 

Omul înþelept lumeºte, îºi pune întrebarea: „Cum
poate sã vorbeascã Dumnezeu atât de mult?“. Cel ce zice
aceasta Mã numeºte neputincios ºi Îmi mãrgineºte puterea.
Eu însã aº vorbi o veºnicie ºi n-aº mai tãcea, cãci sunt Cel ce
pot. Omul nu poate, dar Eu pot, numai ca sã se vadã minunea
puterii Mele, minunea cuvântului Meu întru care Eu nu obo-
sesc, cãci am de aºezat cer nou ºi pãmânt nou, cu cuvântul ºi
cu fapta cuvântului Meu cel creator, ºi am de zãdãrnicit pe în-
þeleptul ºi pe cãrturarul acestui veac, cãci iatã, lumea prin în-
þelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu întru înþelepciunea
lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, mântuiesc pe cei credincioºi
care Mã propovãduiesc pe Mine, Cel rãstignit, iar aceasta este
pentru iudei smintealã, iar pentru pãgâni nebunie, fiindcã
scris este: «Iudeii cer minuni, elinii cautã înþelepciune, iar cei
credincioºi vestesc pe Hristos Cel rãstignit; pentru iudei,
smintealã; pentru pãgâni, nebunie, dar pentru ei, cei che-
maþi, pe Hristos, puterea ºi înþelepciunea lui Dumnezeu». ªi
iatã, înþelepciunea ºi tãria oamenilor este biruitã de nebunia ºi
de slãbiciunea fiilor lui Dumnezeu, aºa încât cele ce sunt sã
dea jos pe cele ce nu sunt, ca nici un trup sã nu se laude înain-
tea Mea. 

Legea duhului vieþii îl libereazã pe om de legea pãca-
tului ºi a morþii, dupã cum este scris: «Cei ce se þin de trup
râvnesc cele trupeºti, iar cei ce se þin de duh, cele duhovni-
ceºti». Amin. Carnea râvneºte împotriva lui Dumnezeu ºi nu
se poate supune legii lui Dumnezeu, ºi iatã, cei ce sunt în
carne nu pot sã placã lui Dumnezeu, dar omul nu vrea sã audã
aºa ceva, ºi se hrãneºte cu iubirea de Dumnezeu, zice el.
Nu-i place omului cuvântul vieþii. O, nu-i place omului vor-
birea Mea cea multã, cãci ea este pentru cei ce se mântuiesc
de pãcat ºi de lume, ºi omul numeºte nebunie propovãduirea
vieþii ºi cautã sã se ascundã zicând cã nu sunt Eu Cel ce
grãiesc atât de mult, cã nu sunt Eu Cel ce grãiesc româneºte
din cer peste pãmânt. Dar iatã, Eu sunt; Eu, cuvântul vieþii
veºnice, iar cel ce nu învaþã de la Mine, acela rãmâne repe-
tent, cãci lumea prin înþelepciunea ei n-a cunoscut pe Dum-
nezeu întru înþelepciunea lui Dumnezeu, cãci scris este în
Scripturi: «Pierde-voi înþelepciunea înþelepþilor ºi ºtiinþa ce-
lor învãþaþi o voi nimici ºi voi zice nebunie peste înþelepciu-
nea lumii ºi voi întreba: unde este înþeleptul ºi cãrturarul
veacului acesta?». 

Vin la ieslea Mea cu cuvântul vieþii, ºi fericit este cel
ce va auzi glasul Meu de la iesle ºi nu se va sminti întru Mine.
Iar voi, cei ce auziþi din gura Mea cuvântul vieþii, pe voi
înºivã ºi unii pe alþii daþi-vã Mie cu toatã viaþa voastrã, iar Eu
sã fiu viaþa voastrã; ale Mele sã fie în ea, ºi dintru ale Mele
sã-Mi daþi. Amin. 

Fiecare clipã de mustrare este o naºtere, ºi aceasta este
lucrarea bisericii, cãci cel ce uitã învãþãturile Mele, acela adu-
ce durere bisericii ºi Duhului Sfânt, Care trebuie sã trãiascã ºi
sã lucreze în bisericã prin taina bisericii, prin trupul bisericii,
prin întreg trupul ei. Amin. Aceastã lucrare de înþelepþire nu
mai este azi pe pãmânt, cãci dacã botezul pe care-l face omul
peste om ar rãmâne cu roadele lui în om, omul n-ar mai muri,
omul nu s-ar mai da diavolului. Dar cum se poate omul da
diavolului? Se dã lucrându-i lucrurile lui: prin desfrânare,
prin necurãþie, prin patimã, prin poftã rea ºi prin lãcomie, care
este închinare la idoli, precum zice Scriptura, iar pentru astfel
de fapte îi ajunge mânia lui Dumnezeu pe cei ce nu ascultã de
El. Iar acolo unde botezul ºi credinþa ºi pocãinþa îl unesc pe
om cu Dumnezeu, pe acela îl pecetluieºte Dumnezeu ºi îl face
armã împotriva diavolului pe cel botezat ºi îl îmbracã în omul
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cel nou, care se înnoieºte spre cunoºtinþa cea deplinã, dupã
chipul Celui ce l-a zidit prin baia naºterii din nou. Amin. 

Îºi pune omul înþelept întrebarea: „Cum poate sã vor-
beascã Dumnezeu atât de mult?“. O, dacã oamenii au stricat
toate lucrãrile Mele ca sã le facã pe ale lor, oare, Eu, Domnul,
sã nu Mã ridic ca un Creator ce sunt ºi sã lucrez? 

Am stat douã zile în mormânt, ºi a treia zi am înviat ºi
M-am sculat ºi am lucrat ºi am înfiinþat împãrãþia Mea pe
pãmânt. Dacã omul Mi-a stricat-o ºi Mi-o stricã mereu, oare,
Eu sã nu Mã ridic ca un Fãcãtor ce sunt ºi s-o lucrez la loc?
Oare, n-a venit vremea sã aºez la loc împãrãþia Mea cea ziditã
acum douã mii de ani? ªi iarãºi zic: am stat douã zile în
mormânt, iar a treia zi am înviat ºi am aºezat împãrãþia Mea.
Am stat douã mii de ani aºteptând învierea fãpturii pentru
care am murit Eu, iar a treia mie de ani este ziua învierii, ziua
Domnului. Amin. 

Iatã taina cea despre veacuri, cã la Dumnezeu o zi este
ca o mie de ani. Aceastã tainã nu mai este ascunsã, cã o zi
înaintea Mea este ca o mie de ani, ºi o mie de ani, ca o singurã
zi, ºi Eu nu zãbovesc cu fãgãduinþa Mea, dar am rãbdat mult,
dupã socoteala omului, cãci am voit ca tot omul sã vinã la
pocãinþã. I-am dat timp omului, dar omul s-a tot depãrtat de
început ºi a ajuns la sfârºit, cãci el a mers înainte în loc sã se
întoarcã la Mine ºi sã aºtepte învierea. Iatã de ce Eu, Domnul,
vorbesc mult, de i se pare omului cã n-oi fi Eu Cel ce grãiesc. 

Douã mii de ani am tãcut ca în mormânt, iar a treia mie
de ani este învierea, iar Eu sunt începãtura învierii, precum
este scris despre Mine ºi despre înviere în Scripturi. Douã mii
de ani sunt ca cele douã zile în care Eu am stat ascuns în
mormânt, iar a treia mie de ani este ca ziua a treia în care Eu
am înviat ºi M-am arãtat ucenicilor Mei. Aceasta este taina
vorbirii Mele lungi ºi fãrã de capãt, cãci Eu, Domnul, am su-
flat ºi am cuvântat peste pãmânt, ºi cuvântul Meu a înviat ºi
dã viaþã celor din morminte, cãci scrie în cuvântul Meu cel de
acum douã mii de ani: «Vine ceasul când morþii din morminte
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce vor auzi vor
învia». Aceasta este taina cuvântului Meu ºi a glasului Meu
din zilele acestea, iar cei ce îl aud înviazã pentru nestricãciu-
ne ºi se îmbracã în nemurire pentru întâmpinarea Mea, cãci
vin cu nunta cea din cer pe pãmânt, cu taina cea adevãratã a
nunþii, taina pe care omul pe pãmânt a închis-o sub pãcat atâ-
tea mii de ani numind-o tainã ºi asemãnând-o cu adevãrata
tainã a nunþii. Nunta este mântuirea care se plãteºte cu viaþa,
ºi altceva nu înseamnã nuntã. 

Eu, Domnul, suflu cuvânt peste pãmânt ºi zic peste toþi
oamenii de pe el: o, oamenilor care iubiþi ºi care vã iubiþi! Eu
vin curând. Iubiþi-vã cât vreþi, dar cereºte, aºa cum am iubit
Eu biserica ºi M-am dat pe Mine Însumi pentru ea ca s-o cu-
rãþesc ºi s-o sfinþesc ºi s-o am a Mea, mireasã curatã ºi neîn-
tinatã. Cãlugãriþi-vã viaþa voi, cei cãsãtoriþi, cãci vai ºi iar vai
preoþilor care trimit pe om la pãcat prin cãsãtorie, ºi apoi
nu-l mai scot de sub pãcat ºi din moarte pentru înviere, pen-
tru ziua a treia, ziua învierii, aºa cum au fãcut apostolii ºi
sfinþii Mei peste toþi cei cãsãtoriþi care veneau spre ei sã Mã
afle pe Mine, Cel Sfânt. 

Taina fãrãdelegii se sfârºeºte ºi nu mai este tãinuitã, cã
Eu o scot deasupra ºi o osândesc aruncând-o în foc nestins.
Ea se lucreazã sub nume de tainã de douã mii de ani, dar
acum, iatã, înviazã de sub taina sa cuvântul vieþii, cuvântul
judecãþii fãrãdelegii care a stat ascunsã sub taina bisericii prin
lucrarea omului ascuns ºi semeþ care ºi-a ascuns pãcatul sub
faþã sfântã. Omul semeþ a crezut cã Mã iubeºte ºi cã-l iubesc
ºi Eu ºi cã Mã arãt lui ºi cã el este înþelept. Dar vedeniile ºi

minunile ºi închipuirile nu sunt pentru creºtini, ci sunt lucra-
rea diavolului care îi amãgeºte pe cei ce se cred înþelepþi ºi
lucrãtori peste ei ºi peste oameni. Iar pentru creºtini sunt ispi-
tele ºi greutãþile vremii cu care diavolul stã în calea lor spre
cer pentru ca ei sã se dovedeascã ai Mei prin puterea Mea din
ei, cu care ei stau tari împotriva duhului întunericului acestui
veac. ªi precum copiii cei buni în ochii pãrinþilor lor sunt
bucuria ºi viaþa ºi pacea ºi nãdejdea ºi lucrarea pãrinþilor lor,
aºa ºi ucenicii cei sfinþi sunt bucuria ºi viaþa Învãþãtorului lor,
Povãþuitorului lor, Domnul Cel din cer. Ei nu-ºi fac rãu unul
altuia, ci Îi fac bine lui Dumnezeu, cãci cei ce par în ochii al-
tora cã le calcã pe ale Mele fiindu-Mi servi pe pãmânt, aceia
fac tot ce fac cu mare rãspundere, ca David, care a luat din
pâinile preoþilor la vreme de necaz, la vreme de lipsã ºi de în-
tuneric ºi de rãzboi pe pãmânt. 

Eu sunt Cel ce am spus celor ce Mã urmeazã în lume:
«Ieºiþi din lume ºi nu vã atingeþi de ce este necurat, ca Eu sã
vã primesc pe voi ºi sã iau de la voi ºi sã fim Tatã ºi fii». ªi
tot Eu le-am spus: «Mergeþi în toatã lumea ºi vestiþi Evanghe-
lia venirii Mele ºi botezaþi pe cei ce ies din lume ca sã creadã
Mie». ªi tot Eu am spus: «Voi nu sunteþi din lume, ºi de aceea
lumea vã urãºte pe voi». Apostolul Pavel umbla ca Mine, ºi
tot era cu grijã sã nu se sminteascã cineva întru el, în care vre-
me se fãcea tuturor asemenea, ca sã mai tragã dintre ei la
Mine ºi la Tatãl, iar cel ce se boteza atunci se vedea cã se bo-
teazã, cãci botezul se adeverea cã este, prin lucrarea Duhului
Sfânt, Care Se fãcea râu din gura celui botezat, spre lucrarea
de zidire a bisericii Mele cea vie. Dacã botezul nu-ºi gãseºte
în om roadele lui, atunci omul este altceva, nu este creºtin, nu
este încreºtinat ºi nu are semnul botezului peste el, ºi semnul
supunerii, care-l aratã pe cel botezat. Omul însã e semeþ ºi
zice cã Mã are pe Mine ºi cã Eu îl iubesc, ºi el nu are nici mã-
car semnul supunerii peste el. Tot omul umblã cu capul des-
coperit pãcãtos fiind ºi fãrã stãpân, iar femeile, spre batjocu-
ra Mea, se împotrivesc prin semeþie, umblând descoperite
înaintea oamenilor ºi înaintea îngerilor ºi înaintea Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh ºi gonind din preajma lor pe îngeri
ºi pe sfinþi ºi pe strãmoºi, iar omul e semeþ ºi zice cã Mã are
pe Mine ºi cã Eu îl iubesc aºa cum este el, ºi se scoalã omul
ºi zice: „Cum de vorbeºte aºa de mult Dumnezeu?“. Iar Eu
vorbesc mult ºi îi rãspund omului prin vorbire multã, cã mult
s-a depãrtat omul de cele ce Eu i-am cerut sã facã, ºi sã-Mi
fie Mie bisericã omul. ªi iatã, umblã omul sã caute biserica,
ºi ea nu este pe nici o cale. Umblã sã caute împãrãþia Mea,
împãrãþia pãcii, ºi ea nu este pe nicãieri ºi nu se gãseºte nici
prin ºcoli, nici pe drumuri bãtute lung, nici peste oceane, nici
prin vãzduh; pe nicãieri nu se zãreºte ea, iar cei ce o au pe ea
nu mai umblã, nu mai cautã, cãci ea este înãuntrul lor, ºi pen-
tru ea ei nu mai bat cale dupã cale, cum fac cei înþelepþi care
mereu învãþând nu au nici un bob. 

O, nu-i place omului împãrãþia Mea, învãþãtura Mea,
cãci omul se teme de dreptatea ei, cã e vechi omul, iar cel
nou se înnoieºte mereu ºi cautã mereu dupã dreptate ºi o trã-
ieºte pe ea pe pãmânt nou. Amin. Cei ce s-au pus mari pe
pãmânt în numele bisericii Mele, aceia sunt mincinoºi ºi goi,
oameni purtaþi de poftele cãrnii ºi nu de Duhul. Ei îºi fac
poftele lor, batjocorind faþa Mea între oameni. Iatã-i! Sã-i
priveascã toþi trecãtorii! Oameni trupeºti, neliberaþi de legea
pãcatului ºi a morþii, cãci pofta cãrnii este moarte ºi vrãjmã-
ºie împotriva lui Dumnezeu, nesupunându-se legii lui Dum-
nezeu, iar «cei ce sunt în carne nu pot sã placã lui Dumne-
zeu», precum este scris în Scripturi: «Dacã cineva nu are
Duhul lui Hristos, acela nu este al lui Hristos». ªi iatã-i! Oa-
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meni trupeºti, stând mari peste pãmânt în numele Meu, fã-
când din femeile lor priveliºte diavolilor în loc numit sfânt;
femei fãrã cuvioºie, împodobite lumeºte, fãrã sfialã, iubind
slava deºartã ºi fãcându-se smintealã în lume, batjocorind
numele Meu cel sfânt în mijlocul oamenilor care rãtãcesc
fãrã povãþuitor, fãrã pãstor, cãci cei ce s-au depãrtat de la
calea cea dreaptã ºi pe mulþi i-au poticnit din credinþã, s-au
sculat ºi s-au pus apoi pãstori de oi, dar n-au pãzit ºtiinþa
Mea, precum a zis profetul când a zis: «Buzele preotului sã
pãzeascã ºtiinþa, ºi din gura lui sã iasã învãþãtura, cãci el
este solul Domnului Savaot», iar Eu îi voi lãsa dispreþului ºi
umilirii, cãci tot omul s-a poticnit prin ei. 

O, nu e bine sã stea omul cu capul descoperit pãcãtos
fiind ºi fãrã stãpân pe pãmânt, dar omul nu crede ºi piere în
necredinþã, ºi Eu înviez ºi suflu duh de înviere ºi grãiesc
cuvânt mult, cã mult Îmi este oftatul pentru omul cel semeþ.
Am zis cã voi pune foc la toate capetele cele fãrã semn de su-
punere pe ele, ºi dacã am zis vin ºi împlinesc, cãci numele
Meu este batjocorit de bãrbaþi ºi de femei ºi de copii care se
semeþesc în dreptul numelui Meu, cãci femeile preoþilor sunt
numite „preotese“, ºi ele sunt desfrânate acoperite cu blãnuri
ºi cu pãlãrii ºi cu vopsele ºi cu vãluri mincinoase, ºi nici vor-
bã de maramã sfântã ºi purtatã cu sfialã pentru sfinþenia Mea
în om, cãci femeile care au gustat ºi gustã încã din pãcat ar fi
sã-ºi punã, dupã Scripturã, vãl, iar aceasta înseamnã acoperã-
mânt negru, maramã neagrã, ca sã se deosebeascã de fecioa-
re ºi sã nu se ascundã sub nevinovãþie dacã nu se îmbracã
întru ea, iar alt acoperãmânt nici cã se cuvine femeilor, cãci
moda lumii nu are nimic cu învãþãtura Mea. Iar Eu vorbesc
mult ºi îi rãspund omului prin vorbire multã, ca sã-l îmbrac în
cuvântul Meu ca în haina pocãinþei ºi a umilinþei, ºi sã nu mai
umble omul peste mãri ºi þãri ca sã caute împãrãþia Mea ºi
biserica Mea, cãci ea nu se mai gãseºte pe nici o cale. 

Douã mii de ani am tãcut, iar acum iarãºi grãiesc, cãci
vine învierea, cea de a treia mie de ani, cea de a treia zi, când
Eu Mã fac cuvânt de înviere, cuvânt lung ºi fãrã capãt precum
veºnicia. Aceasta este taina cuvântului Meu ºi a glasului Meu
care umple pãmântul în zilele acestea. Omul a dãrâmat tem-
plul Meu în cele douã zile, în cele douã mii de ani, iar a treia
zi, a treia mie de ani Eu, Domnul, îl zidesc din nou ºi Mã fac
Împãrat peste toatã fãptura care va mai fi.

Nici un trup sã nu Mã judece pentru cuvântul ju-
decãþii. Fiecare clipã de mustrare este o naºtere din nou pen-
tru cel ce voieºte sã se nascã din cer. O, cu greu se prinde
aceastã tainã de omul cel de azi. Dar vouã, celor ce sunteþi
popor al cuvântului Meu care dã viaþã, nu vã întristaþi de
vremea mustrãrii pentru greºale. Pe voi înºivã ºi unii pe alþii
daþi-vã Mie în toatã clipa cu viaþa voastrã. Fiecare mustrare
este o naºtere din nou a ta, copil nãscut prin taina cea nouã a
bisericii, taina Noului Ierusalim peste fãptura ta. Omul cel
vechi dã sã se supere în tine, dar omul cel nou se bucurã de
lucrarea naºterii, cãci ziua judecãþii este ziua naºterii din nou.
Amin. Omul cel vechi din tine se teme de dreptate, dar omul
tãu cel nou o cautã ºi o trãieºte pe ea în pãmânt nou. Fiþi
mereu ºcolari silitori prin umilinþã, cãci iatã-i pe cei ce n-au
învãþat de la început, au rãmas repetenþi, fiindcã omul este
prin naºtere ºi altfel nu poate sã fie. 

Fericiþi cei ce rabdã mustrarea ºi învãþãtura spre înþe-
lepþire. Fericiþi ºi iar fericiþi sunt cei ce nu se smintesc întru
Mine ºi întru cuvântul Meu. ªi iarãºi, fericiþi, de trei ori feri-
ciþi sunt cei ce ascultã cuvântul Meu ºi îl împlinesc pe el.
Amin. 

Eu sunt, ºi ziua învierii este cu Mine, iar din gura Mea
iese cuvântul vieþii. Am stat douã zile în mormânt, iar a treia
zi am înviat ºi am aºezat împãrãþia Mea. ªi am stat douã mii
de ani aºteptând, iar a treia mie de ani este ziua Domnului.
Amin, amin, amin. 

17/30 ianuarie 2000

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Omul împrãºtie învãþãtura cea mincinoasã a învierii morþilor. De
pe cruce a judecat Domnul lumea, învãþând-o prin suferinþa iubirii
Lui. Sufletul suspinã în om ca într-o închisoare. S-au întâlnit la
Betleem împãraþii pãmântului ºi s-au închinat fiarei ºi femeii care
ºade pe fiarã. Sfinþii trei ierarhi cheamã toatã fãptura la înviere. 

MMMM ã apropii de ieslea cuvântului Meu ºi Mã las în
ea cuvânt ca sã meargã din ea cuvântul Meu

peste pãmânt, vestindu-Mã el întru venirea Mea de azi, cãci
azi sunt zilele venirii Mele, precum am spus Eu prin Scripturi
acum douã mii de ani. 

Voi, cei de la iesle, ºi toþi cei care trãiesc ca ºi voi pen-
tru aºteptarea venirii Mele cu sfinþii ºi pentru sfinþi, înde-
letniciþi-vã din destul cu viaþa voastrã întru Mine, cu învãþã-
tura cea sfântã ºi cu îndemnul spre mare veghere, cã vine
clipa strâmtorãrii pentru tot omul care n-a avut pe Dumnezeu
de învãþãturã ºi de viaþã ºi de luminã. 

Voi, toþi cei ce împãrþiþi între voi pâinea cea din cer,
cuvântul vieþii veºnice; voi, cei ce daþi celor flãmânzi din ea,
daþi putere darurilor Mele între voi, darurilor sfinte peste voi,
ºi lãsaþi sã vã adevereascã ele cã sunteþi ai Mei între cer ºi
pãmânt, cã se vor scula morþii ºi vor mãrturisi viaþa lor de pe
pãmânt ºi lucrarea Mea de azi cu care Eu, Domnul, împlinesc
Scriptura învierii morþilor. Dar odatã cu aceastã împlinire se
vor arãta ºi slugile lui antichrist ºi vor da sã zãdãrniceascã
aceastã tainã. El îºi va trimite servi mincinoºi care vor spune
cã au trãit pe pãmânt viaþã dupã viaþã pânã azi. Iatã minciuna
la care se lucreazã de multã vreme, iar oamenii ei se grãbesc
sã împlineascã rãtãcire mare cãreia îi va zice: „învierea mor-
þilor“. Se va arãta omul fãrãdelegii ºi va spune despre viaþa
lui trãitã pe pãmânt acum o sutã de ani ºi acum mai multe sute
de ani, ºi omul de pe pãmânt va sta ºi va asculta, ºi nu se va
înfricoºa de aºa rãtãcire. ªi vor mãrturisi ºi cei înviaþi despre
viaþa lor cea din trup ºi despre venirea Mea în cuvântul aces-
ta cu care Eu vestesc ºi morþilor, precum am lucrat ºi acum
douã mii de ani când Eu am înviat cu trupul din mormânt, ºi
cu Mine mulþi au înviat ºi s-au arãtat cu oamenii, ºi iatã, unii
vor fi morþii înviaþi, iar alþii vor fi cei vii care vor minþi din
loc în loc ca sã zãdãrniceascã, zic ei, taina învierii morþilor. 

O, n-a vrut omul sã înveþe sã stea cu inima sus, la cer.
Iese preotul în faþa altarului ºi ridicã în sus cartea Evangheliei
Mele, carte îmbrãcatã cu aur ºi cu argint ºi cu pietre scumpe
ºi cu podoabe fel de fel, ºi zice ridicând-o: „Sus sã avem ini-
mile!“. ªi nu se împlineºte aceasta, nu se împlinesc peste oa-
meni cele dinãuntru ale cãrþii, cele care vestesc despre Mine
atunci ºi acum, cã iatã, Eu iar vin, ºi omul nu citeºte în Evan-
ghelia Mea, ºi citeºte ºi ascultã de la om, din cartea omului.
O, cartea Evangheliei Mele nu trebuie împodobitã pe dinafarã
ºi atât. Ea trebuie trãitã din cele dinãuntru ale ei. Ea trebuie
arãtatã omului cu cele din ea, nu pe dinafarã. 

Curând, curând se vor ridica mulþimi de preoþi ºi se vor
scutura de minciuna vieþii ºi vor dori sã slujeascã cereºte ºi se
vor umili înaintea Mea ºi vor îndemna mulþimile sã se întoar-
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cã la Mine. ªi Îmi vor da viaþa lor ca sã le-o dau pe a Mea, ºi
vor cãlca cu ea peste minciuna vieþii, ºi vor lua din cuvântul
Meu de azi ºi îl vor face viu peste oameni, cãci cuvântul Meu
este darul vieþii veºnice pentru omul care iubeºte viaþa cea din
cer întru el. 

Iatã, tot omul este învãþat sã-ºi facã o familie, cã zice
cã aºa e lãsat pe lume, în loc sã zicã sã-ºi facã un cer în el, un
locaº în care sã locuiesc Eu cu sfinþii ºi cu îngerii Mei, familie
cereascã în om, în inima omului, în trupul omului, în viaþa
omului. ªi Eu vin ºi gãsesc omul în voile lui ºi dau sã-l ajut
cu cuvântul Meu, dar el s-a deprins nepãsãtor ºi necredincios,
ºi Eu vin, ºi omul nu Mã aude ºi nu Mã vede venind ºi cuvân-
tând întru venirea Mea, ºi nu se scoalã omul sã se roage lui
Dumnezeu pentru luminã ºi pentru viaþã. Eu sunt Cel ce-l
învãþ pe om sã se roage Mie rugându-Mã Eu în el, aºa cum
M-am rugat în David când am spus: «Iatã, vin sã fac voia Ta,
Dumnezeule, cãci în sulul cãrþii este scris de mine sã vin»; iar
în Isaia ziceam: «Eu îmbrac cerul cu zãbranic ºi cu jale.
Domnul mi-a dat mie limbã de ucenic, ca sã ºtiu sã grãiesc
celor deznãdãjduiþi. În fiecare dimineaþã El deºteaptã ure-
chea mea ca sã ascult ca un ucenic». Iatã, Eu sunt Cel ce a
învãþat pe om sã se roage cerând împlinirea de la Tatãl aºa
cum am cerut Eu. Eu sunt Cel ce Mã rog în om pentru împli-
nirea Scripturilor, pentru cer nou ºi pãmânt nou, pentru viaþa
veacului ce va sã fie. Eu sunt Cel ce împlinesc fãgãduinþele
Mele cele din prooroci ºi din psalmi ºi din legea lui Moise,
cãci Eu am fost mereu, ºi am fost Fiul Tatãlui, Cuvântul
Tatãlui, lucrarea Tatãlui în om ºi între oameni, lucrarea Tatã-
lui în sfinþi în cer ºi pe pãmânt de ºapte mii de ani. 

Strãbat vãzduhul cu cete de sfinþi ºi de îngeri, iar sfinþii
sunt cununa Mea de slavã. Mã fac sãrbãtoare de sfinþi în grã-
dina ieslei cuvântului Meu ºi Mã pomenesc în ea, Eu ºi sfinþii
Mei ºi serbãrile lor. Sunt aici cu cei trei sfinþi, Vasile, Grigorie
ºi Ioan, cãci ei au trupuri cereºti, ca ºi Mine, ºi vin mereu cu
ele pe pãmânt pentru lucrarea Mea cu sfinþii pe pãmânt. În
vremea când au dat sã se uneascã ei într-o singurã sãrbãtoare
dupã ce au venit toþi între cele cereºti, au coborât pe pãmânt
toþi trei ºi au spus celor ce lucrau dezbinare între ei pentru
deosebirea mãririi vieþii lor; le-au spus cã ei sunt una în cer,
ºi de aceea sã li se aºeze o singurã sãrbãtoare pentru toþi trei,
iar dupã ce ºi-au aºezat sãrbãtoare pentru ei, s-au dus apoi de
la ei la cer. Iatã, tot aºa au lucrat ei ºi pentru lucrarea Mea de
azi, coborând pe pãmânt la începutul Meu cel din 1955 în
trâmbiþa Mea Verginica, ºi venind au uns-o pe ea pentru lu-
crarea Mea cu ea, ºi iarãºi, venind iar, au pus ungere peste
grãdina Mea ºi peste cei ce sunt în ea slujitorii Mei ziua ºi
noaptea pentru lucrarea cuvântului Meu peste pãmânt. Ei sunt
pururea cu lucrare arhiereascã peste grãdiniþa Mea de azi ºi
peste cei ce aduc Mie în ea jertfã de rugãciune ºi de iertare
pentru neamul omenesc. Ei sunt cei ce au iubit adevãrul în
toate prin viaþa lor cea sfântã, cãci nu este adevãr decât în
sfinþi. Amin. ªi iatã, adevãratele sãrbãtori pentru sfinþi pe pã-
mânt sunt sãrbãtorile celor ce sãrbãtoresc pe sfinþi trãindu-le
viaþa ºi învãþãturile lor cele sfinte. Adevãratul sfânt, adevãra-
tul arhiereu, adevãratul slujitor între oameni este cel ce Mã la-
sã pe Mine sã stau înaintea oamenilor când el stã cu oamenii. 

În clipa pocãinþei omul nu trebuie sã-l aibã în faþa lui
numai pe preot. O, nu aºa sã fie clipa pocãinþei. Cel ce nu stã
faþã în faþã cu Mine prin mijlocirea preotului, acela nu ºtie ce
înseamnã slujitorul Domnului, iar slujitorul Domnului care
stã numai el înaintea omului ºi nu Eu prin el, acela, iarãºi, nu
ºtie ce este slujirea cea în numele Meu. Eu când am judecat
lumea M-am aºezat pe cruce ºi aºa am judecat-o, ºi aºa i-am

arãtat cum sã trãiascã ºi cum sã se asemene cu Mine dacã
vrea. ªi iatã, adevãratele sãrbãtori pentru sfinþi ºi pentru
Domnul sunt cei ce sãrbãtoresc pe cei din cer trãindu-le viaþa
ºi învãþãturile lor cele sfinte, iar cei ce se sfinþesc pentru veni-
rea Mea cu sfinþii, pentru venirea Mea de azi, sunt cei în care
Eu încap cu planul zilelor venirii Mele, cu cele sfinte ale
Mele prin care Eu lucrez pe omul cel nou, care se dã Mie cu
totul pentru lucrarea Mea ºi a sfinþilor Mei în el. Amin. 

Pe pãmânt nu mai este nici un locuºor pentru adevãr.
Mã uit ºi vãd mulþimi adunate în locurile numite biserici.
Acolo nu mai e nimeni îndeletnicit cu cei din cer, ci numai cu
cei de pe pãmânt. Numai voile omului peste tot, iar voile
Mele sunt rãstignite pe cruce. Iatã, adevãrul n-a gãsit loc pe
pãmânt, ci numai pe cruce mereu, mereu, iar între oameni nu-
mai voia omului, chiar ºi acolo unde omul zice cã e bisericã,
dupã cum a apucat sã se zicã din om în om. Eu sunt adevãrul,
iar omul Mã þine pe cruce ca sã nu-l încurc în voile lui, în
lucrãrile lui. Slujitorul bisericii stã numai el înaintea oame-
nilor, nu ºi Eu cu el, cãci el nu lucreazã ca sã semene cu Mine,
ºi niciodatã nu poate fi judecãtor slujitorul care nu se aºeazã
pe cruce ca sã judece. El însã judecã în numele Meu, ºi îºi fa-
ce stat înalt în numele Meu, de nu-l mai poate da nimeni jos
de pe scaunul lui. Dar Eu sunt cu cei mici, cu cei de sub cruce
sunt, cu cei ce Mã ajutã pe Mine ducând cu ei crucea venirii
Mele, semnul care se aratã înainte de arãtarea Mea ºi a zilei
Mele. 

De patruzeci ºi cinci de ani grãiesc ºi iar grãiesc peste
om ca sã-l trag de pe calea morþii ºi sã-i dau calea Mea. Vreau
sã-l slãbesc pe om ca sã-l pot birui ºi sã Mã aºez apoi Eu în
el ºi sã-i dau viaþa Mea ca s-o poarte, dar iatã, omul este
stãpânit de femeie de ºapte mii de ani, cãci femeia pune slã-
biciune peste om cu slãbiciunea ei. De Mine nu se lasã omul
slãbit ºi biruit, dar de femeie se lasã. Aºa face ºi slujitorul
care se aºeazã peste oameni în numele Meu, ºi tot aºa fac toþi
cei ce sunt conduºi de aceºtia. Iatã, tot omul s-a învãþat sã-ºi
facã o familie în loc sã zicã sã-ºi facã un cer în el omul, ºi Eu
vin ºi gãsesc omul în voile lui ºi dau sã-l ajut cu cuvântul Meu
cel adus de Mine la ieslea lui. Omul însã s-a deprins cu nepã-
sarea de Dumnezeu ºi cu toate cele pentru trupul lui, iar sufle-
tul suspinã în om ca într-o închisoare. 

Strãbat vãzduhul cu cete de sfinþi ºi de îngeri ºi Mã las
cu ei în jos pânã deasupra ieslei cuvântului Meu, ºi Îmi gã-
sesc strãjerii de veghe ºi Mã aºez cuvânt în carte prin ei, ºi
strãbat apoi pãmântul cu el ºi Îmi fac cu el lucrarea venirii
Mele cu sfinþii, cãci lucrez prin cuvânt. Dar cine îºi face vre-
me pe pãmânt pentru sãrbãtoarea venirii Mele? Cine sã le
spunã oamenilor de venirea Mea? Împãraþii pãmântului ºi
oamenii bisericii lor îºi dau daruri ºi stele ºi medalii unii al-
tora în numele mormântului Meu din Betleem, ca pe vremea
rãstignirii Mele, ºi ei nu ºtiu ce fac, ºi împlinesc ei vrând-ne-
vrând Scriptura care a spus din vremea ei despre aceastã
lucrare. Iatã, la Betleem s-a împlinit Scriptura care zice: «Am
vãzut o femeie beatã de sângele sfinþilor ºi al mucenicilor lui
Iisus. Iar apele pe care ºade aceasta sunt popoare ºi neamuri
ºi limbi. ªi cele zece coarne ºi fiara vor urî pe desfrânatã ºi
o vor face pustie ºi goalã, ºi carnea ei vor mânca-o, ºi pe ea
vor arde-o cu foc; pentru cã Dumnezeu a pus în inima lor ca
sã facã voia Lui ºi sã se întâlneascã într-un gând ºi sã dea
fiarei împãrãþia lor pânã se vor împlini cuvintele lui Dumne-
zeu. ªi femeia este cetatea cea mare care are stãpânire peste
împãraþii pãmântului». 

S-au întâlnit la Betleem împãraþii pãmântului ºi s-au
închinat fiarei ºi femeii care ºade pe fiarã, femeia care are

1304 Cuvântul lui Dumnezeu 



stãpânire peste împãraþii pãmântului, ºi ea le-a dat lor daruri,
stele ºi medalii. Dar ea se prãbuºeºte prin desfrânarea ei, iar
sfinþii Mei se ridicã ºi mãrturisesc din cer ºi de pe pãmânt
lucrarea adevãrului sfânt ºi venirea Mea cu judecata: judecata
prin cuvânt. Amin, amin, amin. 

Ce lucrare de frãþie poate fi amestecãtura bisericii cu
lumea cea plinã de voile ei? Ce lucrare de bisericã poate fi
aceasta? O, este scris în Scripturi: «prietenia cu lumea este
vrãjmãºie cu Dumnezeu». ªi iatã, omului îi place frãþia, dar
pentru el, nu pentru Mine. Dar vouã, celor ce sunteþi poporul
venirii Mele în mijlocul României, sã vã placã sã fiþi fraþi
pentru Mine, ca sã Mã ajutaþi sã fiu Eu numit peste tot pe pã-
mânt prin puterea Mea ºi prin voi, cei ce v-aþi fãcut fraþi în
numele Meu pentru Mine ºi nu pentru voi. Ce fraþi se pot
numi cei care Mã trag pe Mine unii de o mânã ºi unii de cea-
laltã mânã? Aceia se înfrãþesc ca sã-Mi batã apoi cuie, unii
într-o mânã, ºi unii în cealaltã, ºi ca sã facã ei apoi voile lor,
amestecate sub nume de bisericã, sub nume tainic sub care
s-a ascuns lucrarea fãrãdelegii celor ce lucreazã fãrãdelegea.
ªi iatã, biserica Mea nu este pe pãmânt, ºi oricine ar cãuta-o
n-o gãseºte, cã nu este. Ea este acolo unde sunt Eu. Ea este
acolo unde sunt ai Mei cu Mine, nu cu lumea, nu ca lumea, ci
ca Dumnezeu. Amin. 

Iar voi, cei ce sunteþi poporul venirii Mele, faceþi
numai voia Mea, nu ºi pe a voastrã. Fiþi fraþi între voi pentru
Mine, nu pentru voi. Nu vã dezbinaþi între voi, ci uniþi-vã sub
lucrare de bisericã sfântã, cãci fraþii care au între ei dezbinãri,
aceia Mã trag unii de o mânã, ºi unii, de alta pentru dreptatea
lor, ºi Mã þin ca pe cruce întins, cu braþele trase în pãrþi, ca pe
cruce. Eu însã voiesc voia Mea cea sfântã în biserica Mea,
cãci Eu M-am jertfit ca sã-Mi fac bisericã pe jertfa Mea de pe
cruce, pe temelia ei, care este trupul Meu. Adevãraþii fraþi
sunt cei ce fac voia Mea în ei ºi între ei înaintea Mea, pentru
Mine ºi nu pentru ei. Adevãraþii fraþi sunt cei ce lucreazã în ei
cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul numai împãrãþia Mea, numai
iubirea Mea prin care Eu M-am jertfit pentru om. Adevãraþii
fii ai lui Dumnezeu sunt cei ce îºi þin sfânt duhul ºi sufletul ºi
trupul, lucrând înãuntrul lor împãrãþia Mea în care nu este
durere, ci este viaþã fãrã de moarte, viaþa veºnicã a lui
Dumnezeu în om. Cei ce sunt fraþi în numele Meu, aceia aud
glasul Meu ºi se þin dupã Mine ºi nu dupã om, ºi se þin dupã
sfinþii Mei, care s-au pus pildã de viaþã veºnicã înaintea
oamenilor. 

Cei trei arhierei cu care Eu stau sãrbãtoare azi peste
ieslea Mea pentru poporul Meu ºi pentru toþi cei ce sãrbã-
toresc cereºte cu sfinþii pe pãmânt, iatã ce zic ei: 

– VVVV eniþi la izvorul Domnului Iisus Hristos!
Veniþi voi, cei ce jertfiþi pe Domnul pe al-

tare! Veniþi ºi învãþaþi sã vã jertfiþi ca noi pentru turma lui
Hristos! Veniþi aici, lângã izvor, cã noi, sfinþii din cer, venim
din cer cu Domnul aici ºi Îi ascultãm cuvântul zilelor cele de
apoi. Sculaþi-vã pentru jertfã! Jertfiþi-vã viaþa voastrã pe cru-
ce ºi luaþi în voi faþa Domnului, chipul Domnului ºi haina Lui
cea umilitã. Deschideþi Evanghelia ºi citiþi ºi voi din ea, dar
nu numai duminica la slujbã. N-o mai închideþi în coperte
bãtute cu aur ºi cu argint ca sã minunaþi mintea cea slabã a oa-
menilor. Deschideþi-o! ªi deschideþi-o bine ºi scoateþi din ea
apa vieþii pentru voi ºi pentru oile Domnului. Cãutaþi sã ieºiþi
de sub vina pãcatelor voastre, cã un slujitor al Domnului nu
se îngrijeºte de el, ci numai de oile Domnului. Ieºiþi de sub
stãpânirea femeii, cãci voi aveþi cap pe Hristos dacã urmaþi
apostoleºte pe Domnul. Izbãviþi-vã de viaþa minciunii ºi
fugiþi de arginþi ºi de averi ºi de patimi. Fugiþi de moarte ºi

pocãiþi-vã, cã Domnul vine, ºi mereu vine, iar voi nu ve-
gheaþi. Îndeletniciþi-vã cu cei din cer, nu numai cu cei de pe
pãmânt, cã noi, sfinþii, am plãtit cu viaþa cerul, ºi l-am luat, ºi
ne purtãm cu el din loc în loc. Nu staþi numai voi înaintea
oamenilor. Staþi cu Domnul, dar fiþi ca Domnul ca sã staþi cu
El înaintea oamenilor ºi sã dea rod lucrarea voastrã. 

ªi iar grãim: veniþi la izvorul Domnului Iisus Hristos
Cuvântul! Veniþi voi, slujitori de altare; voi, cei care aveþi
viaþã curatã ºi sfântã ºi temere de Dumnezeu! Veniþi în mun-
tele acesta, muntele învãþãturii sfinte, ºi învãþaþi calea cea
adevãratã ºi suiþi-vã pe ea, cãci ea suie ºi iar suie; suie spre
Domnul ºi nu coboarã ºi nu duce la pierzare, ci duce la Dom-
nul. De patruzeci ºi cinci de ani grãieºte Domnul peste pã-
mânt prin izvorul acestui cuvânt. Veniþi ºi voi, cei ce mai sun-
teþi curaþi ºi sfinþi în mijlocul bisericii din lume; veniþi ºi pu-
neþi mâna pe cruce ºi biruiþi cu ea minciuna din lume ºi din
biserica din lume. Scoateþi ºi voi pe vânzãtori din templu, sau
ieºiþi voi ºi faceþi-vã templu pentru Dumnezeu, ca sã aibã
Domnul bisericã neamestecatã, pârgã aleasã dintre oameni.
Amin. 

Iar Tu, Doamne, pecetluieºte cuvântul nostru peste cei
ce Te iubesc în lume ºi dã-le putere sã iasã din lume pentru
Tine, aºa cum noi am lucrat pentru Tine ºi pentru credinþa din
biserici în vremea trupului nostru pe pãmânt, ºi fã omul sã-Þi
mulþumeascã pentru aceastã pâine coborâtã din cer pe pã-
mânt, aºa cum noi, sfinþii Tãi cei din cer, Îþi mulþumim când
venim cu Tine la masa Ta de nuntã în mijlocul grãdiniþei
ieslei Tale, unde Tu Te aºezi masã de cuvânt, masã de nuntã,
Doamne, masa Ta de nuntã. Amin, amin, amin. 

– OOOO,slujitorii Mei care aþi trudit pe pãmânt în
vremea trupului vostru! Întãresc cuvântul

vostru cu cuvântul Meu. Curând, curând veþi umbla din loc în
loc ca în vremea trupului vostru ºi veþi mãrturisi pe pãmânt
vremea Mea cu voi. Trâmbiþa cuvântului Meu sunã ºi se aude
în morminte ºi în ceruri, ºi vai celor ce nu aud de pe pãmânt
ca sã ia pe ei haina cea nouã, viaþa cea pentru venirea Mea! 

Iar voi, cei de pe pãmânt care luaþi de la ieslea Mea pâi-
nea cea din cer spre viaþã, daþi-vã vieþii, cã ea vine sã vã îm-
brace în haina ei. Nu obosiþi întru Mine, ºi fiþi vii ºi numai cu
învierea Mea în voi. 

Curând, curând cele ce au fost la început vin pe pã-
mânt. Vine raiul pe pãmânt în lucrare de nou Ierusalim, pre-
cum este scris în Scripturi de cerul cel nou ºi de pãmântul cel
nou. Nu omul veacului acesta, nu omul care nu face voia Mea
pe pãmânt, nu el, ci Eu voi fi, ºi Eu voi împlini; Eu ºi nu omul
veacului acesta; Eu ºi cei ce fac voia Mea, voia Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, voia Mea cea din rai cu omul.
Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2000

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Cei ce Îl aºteaptã pe Domnul sunt îmbrãcaþi în frumuseþe cereascã.
Vine Domnul sã facã din nou fiinþa omului. Domnul împlineºte prin 

poporul ales viaþã de rai ºi nou Ierusalim pe pãmânt. 

EEEE u, Domnul Dumnezeul vostru, lucrez peste voi
duh de bucurie, copii strãjeri de la iesle. Eu vin

mereu cuvânt peste pãmânt ºi vã gãsesc strãjuind în calea
Mea ºi Mã mângâi cu voi, cãci am cãrare ca sã vin, iar cãrarea
aceasta este mângâierea Mea. 

Am fãcut din voi leac pentru durerile Mele, iar Eu vã
mângâi pentru truda voastrã cu Mine. Vouã vã trebuie bucu-
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rie, fiilor, cã vremea este grea, ºi crucea Mea este multã, ºi cu
voi o port între cer ºi pãmânt. Vã mângâi cu cerul ºi vã bucur,
ºi îl rog pe poporul cuvântului Meu sã vã bucure ºi el ºi sã se
bucure ºi el bucurându-vã pe voi, ºi sã aibã în el gândul Meu,
cãci cei ce au fost ºi n-au mai stat, ºi cei ce au venit ºi au
plecat, aceia n-au avut gândul la Dumnezeu ºi nu M-au mai
aºteptat, ºi au plecat. Aºteptarea înseamnã sã se pregãteascã
pentru venirea Mea tot cel ce vine sã se aºeze sã bea din izvo-
rul cuvântului Meu. Amin. Bãtrânul Simeon, cel care M-a
primit pe Mine în braþe la templu dupã patruzeci de zile de la
naºterea Mea din Fecioarã, M-a aºteptat mult. O, cât M-a
aºteptat sã vin! Iar când am venit, el s-a uºurat de aºteptare ºi
s-a dus ca sã Mã aºtepte ºi în cer aºa cum M-a aºteptat ºi pe
pãmânt. 

Mare frumuseþe cereascã este în omul care Mã aºteaptã
pe Mine sã vin. Mare aºteptare ºi mare pregãtire este în omul
cel frumos prin aºteptarea Mea. Aºa sã Mã aºtepþi ºi tu, po-
porul Meu, ºi sã Mã mângâi întru venirea Mea la tine, cã Eu
vin mereu ºi te pregãtesc ºi te înnoiesc ºi te bucur ca sã-þi dau
putere sã te faci bucuria Mea, cãci duhul bucuriei este putere
de duh ºi de suflet ºi de trup în cel care are de la Domnul du-
hul pãcii ºi al bucuriei. Aºa sã Mã aºtepþi, poporul Meu, ºi sã
oftezi cu bucurie, fiule, de dorul venirii Mele, ºi sã te uºurezi
prin venirea Mea la tine ºi sã te prindã fiori uitându-te la cer
ºi aºteptându-Mã sã vin, ºi Eu voi veni ºi te voi mângâia ºi te
voi uºura de aºteptarea Mea când voi veni. O, sã nu fugi din
calea venirii Mele, ci sã fii fierbinte la dor ºi la aºteptare, cãci
aºteptarea înseamnã pregãtire mare, fiule. Cei ce au plecat nu
M-au mai aºteptat, ºi au plecat sã caute altã mângâiere, dar
cea mai mare mângâiere pentru cei de pe pãmânt este în cei
ce Mã aºteaptã pe Mine neostenind în aºteptare. Amin. 

O, dacã ar vrea omul cel pribeag sã guste din plin din
duhul aºteptãrii Mele, atunci ar vedea ºi ar fugi de minciuna
ºi de deºertãciunea din care-ºi hrãneºte sufletul. Eu de aceea
Îmi împrãºtii vestea cuvântului Meu în lung ºi în lat. Mi-e
milã de pribegia omului, ºi vãd în el dor de fericire, dor de
izbãvire, ºi dau sã ies în calea lui cu calea izbãvirii. Întuneri-
cul însã a pãtruns peste tot, ºi n-are omul unde sã mai fugã de
el, ºi iatã-Mã cã vin ºi brãzdez cu lumina Mea întunericul, ca
sã ajung la inima omului ºi sã-i dau mâna ºi sã-l scot ºi sã-i
spun de Mine ºi sã-i arãt fructul vieþii, capãtul dorului omu-
lui, dorul fericirii, cãci omul doreºte ºi nu ºtie unde este acest
fruct. Duhul aºteptãrii Mele se face dor fierbinte în omul care
aflã de Mine, Cel viu în vecii vecilor, ºi dorul se face gãtire
în el, ºi el se apropie cu dor de fructul aºteptãrii lui, de ziua
venirii Mele, ziua când Eu voi fi pe pãmânt cu toþi cei ce
M-au aºteptat ºi Mã aºteaptã sã vin. 

Iatã, de ºapte mii de ani omul n-a ºtiut sã Mã aºtepte,
cãci a fãcut altceva. Omul care a pierdut umilinþa cu greu o
mai aflã iar, cu greu mai ia din ea spre folosul vieþii lui. L-am
fãcut la început pe om, iar apoi am poruncit pãmântului sã
rodeascã, ºi omul sã lucreze pãmântul pentru rod. Aceasta
i-am spus omului sã facã, ºi i-am spus sã se bucure cu aceastã
bucurie ºi sã stea umilit aºteptându-Mã, dar omul n-a mai
lucrat în el bucuria aºteptãrii Mele, ºi a trudit sub pãcat ºi s-a
întristat sub pãcat, cãci pãcatul l-a þinut rob, iar lipsa umilinþei
creºtea în om, ºi creºte mereu pânã azi. ªi iatã, a trebuit sã vin
Eu, ºi am venit ºi i-am arãtat omului viaþa Mea ca s-o urmeze
ºi sã intre întru Mine, ca sã-l ridic prin viaþa Mea în el. El însã
cu greu trage spre umilinþã, ºi iarãºi Eu am venit, ºi vin în
mare luminã, lucrând ºi brãzdând cu lumina Mea întunericul
de pe pãmânt ºi din om, ca sã ajung cu dorul vieþii veºnice la

inima omului, ºi sã-l simtã omul, ºi sã-i simtã gustul ºi fruc-
tul, capãtul dorului omului. 

Te caut, omule, ºi iar te caut, ºi tu nu te laºi gãsit. Um-
blu pe pãmânt dupã tine, ºi tu nu mai iubeºti viaþa din care ai
fost fãcut. La facerea ta am pus în tine vorbirea cu Dumne-
zeu. Cuvântul Meu l-am pus în tine, ºi am vorbit cu tine ºi ai
ºtiut ca Mine, dar azi înveþi ºi iar înveþi, ºi nu mai ºtii vorbi,
cã nu iei de la Mine ºi nu Mã mai auzi când grãiesc peste tine.
O, cât de mult ai murit! Dar Eu te strig ca sã înviezi ºi sã simþi
gustul cel dintâi, gustul vieþii veºnice, gustul învierii. Auzi tu
glasul Meu? Poruncesc servilor Mei de pe pãmânt sã-þi dea
strigarea Mea, cã a venit vremea sã auzi ºi sã te ridici sã Mã
aºtepþi. Sã ºtii cã morþii din morminte aud ºi se ridicã. Sã ºtii
cã cei din cer se strâng ºi Mã ascultã când grãiesc. Auzi-Mã
ºi tu, cel de pe pãmânt, ºi lasã-þi paºii dupã Mine, ca sã te
înþelepþesc, cã þi-ai pierdut înþelepciunea cea de la Mine ºi nu
mai ºtii sã crezi în Mine. Te-ai învãþat sã crezi în omul cel
mincinos care te-a dezbrãcat de darul credinþei sfinte, ºi nu
mai ºtii sã crezi în Mine, ºi stai fugar pe pãmânt ºi fãrã de
cãrare. Bat la inima ta, ca sã deschizi ºi sã Mã vezi cã am
venit dupã tine ca sã suflu din nou peste tine, ca sã fac din nou
fiinþa ta. Glasul minþii tale e strãin de Mine, iar tu faci tot
ce-þi dã mintea ta sã faci, numai pe Dumnezeu nu mai ºtii
sã-L faci. 

Am venit sã fac din nou fiinþa ta. Cu cele din rai Mã þin
dupã tine, fiule pierdut. Bucurã-Mã, cã am venit sã te bucur
cu duhul bucuriei sfinte ºi sã-þi dau duh de curãþie, ca sã crezi
în Mine, nu în tine, nu în om, nu în cele ce a scos omul ca sã
se fãleascã împotriva Mea. Omul te învaþã credinþa lui de la
care nimic nu capeþi decât minciunã, ºi pedeapsã apoi. Dar Eu
te chem ca sã-þi dau din nou viaþa cea veºnicã peste care tu ai
cãlcat atâta vreme. Graiul Meu cu tine este adevãr, iar alt ade-
vãr nu mai este. Iatã apa râului vieþii! Ia ºi te spalã cu ea în
urechi, ca sã Mã auzi apoi. Spalã-þi ºi ochii, ca sã vezi venirea
Mea la tine. Spalã-te peste tot înãuntrul tãu, ca sã gãsesc curat
în tine ºi sã intru cu înþelepciunea Mea, cãci la facerea ta am
pus în tine vorbirea cu Dumnezeu, cuvântul Meu l-am pus în
tine, ºi am vorbit cu tine, ºi ai ºtiut de la Mine ºi ai vorbit cu
Dumnezeu, ºi Dumnezeu, cu tine. Mã þin cu apã dupã tine. Ia
ºi bea în pustiul cel fãrã apã. Ia, cã dacã nu bei te usuci. Ia apã
ºi bea, cã eºti uscat. Eu sunt Cel ce pot sã fac din uscat verde,
cãci apa aceasta este apã vie, ºi cine bea se face viu ºi se dã
lui Dumnezeu. 

N-am venit din cer sã te judec. Am venit sã te ajut ca
sã scapi de judecatã. Am venit sã te chem din noapte ºi sã te
fac fiu al zilei, fiu al ºtiinþei sfinte. Ieºi înaintea Mea ºi Mã ia
în tine, ca sã fac din tine averea Mea ºi casa venirii Mele,
omule care ai uitat pe Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

O, fiilor cu care Eu fac sfat pe pãmânt pentru învierea
omului! O, tatã, o, copilaºi, toþi oamenii cautã trupului vinde-
care, nu sufletului, dar trupul suferã dupã sufletul din el, su-
fletul care nu cautã vindecare de la Dumnezeu. 

O, fiilor, învãþaþi bine numele Meu. Numai un cuvânt
trebuie sã ºtiþi voi, ºi sã-l faceþi faptã peste voi; numai un cu-
vânt, fiilor, numai unul: Hristos. Amin, amin, amin. El poar-
tã în el tot ce trebuie sã ºtie ºi sã facã ºi sã aibã omul cel din
Mine nãscut, omul care Mã mãrturiseºte pe Mine de Tatã,
prin asemãnarea lui cu Mine. Amin. 

Fiilor, am grãit cu omul. Am ieºit în întâmpinarea
omului. I-am adus aminte de Mine ºi am bãtut ca sã-Mi des-
chidã omul. ªi mulþi Îmi vor deschide, cãci Eu de aceea am
venit. Am venit ca sã-i adun pe cei ce sunt ai Mei ºi sã-i fac
sã Mã lucreze în ei dupã voia Mea, dupã adevãr, ca sã ºtie
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apoi ce este adevãrul. Nici un om nu ºtie ce este adevãrul
decât omul care-Mi dã Mie înfãþiºare în el dupã voile Mele
cele sfinte. Amin. De aceea am venit. Am venit sã-i adun pe
cei ce sunt ai Mei dupã adevãr, pe cei ce Mã aºteaptã sã vin
la ei. Mare frumuseþe este în cei ce Mã aºteaptã pe Mine sã
vin. Aºa sã Mã aºtepþi tu, poporul Meu, ºi sã fii frumos prin
aºteptarea Mea ºi sã Mã mângâi întru venirea Mea la tine. Aºa
sã Mã aºtepþi sã vin, ºi sã te prindã fiori ºi sã oftezi cu dor de
dorul venirii Mele ºi sã te uºurezi prin venirea Mea la tine,
cãci Eu vin, ºi mereu vin, ºi te mângâi ºi te uºurez de aºtep-
tarea Mea când vin. 

Omul cel pribeag gustã cu greu din venirea Mea la tine,
cãci el este înveninat de gustul cel amar al minciunii, gust
cãruia îi zice dulce, de vreme ce el nu cunoaºte gustul cel
dulce al venirii Mele la tine, dar tu sã ºtii bine numele Meu ºi
cuvântul lui. Numai un cuvânt sã ºtii tu, numai unul, poporul
Meu micuþ, numai unul: Hristos. Amin, amin, amin. 

Voi, fiilor de la iesle, luaþi din duhul bucuriei cu care
M-am fãcut azi sãrbãtoare la voi, sãrbãtoarea Mea cea de
acum douã mii de ani când Eu M-am dus la templu în braþele
mamei Mele, prunc, ca sã-l slobozesc de aºteptare pe bãtrâ-
nul Simeon, care M-a aºteptat atâta timp sã vin. Am fãcut din
voi leac pentru durerile venirii Mele. Iarbã de leac este cu-
vântul venirii Mele la voi pentru cei ce-l iau sã ºi-l punã pe
rane spre folosul Meu, ºi oricine vã va întinde vouã fie ºi un
pahar de apã rece fiindcã sunteþi ai lui Hristos, adevãrat
grãiesc cã îºi va lua rãsplata. Amin. Iar Eu voi împlini prin
voi lucrare de rai pe pãmânt ºi viaþã de nou Ierusalim, pãmânt
nou ºi cer nou spre bucuria sfinþilor care aºteaptã suspinând
cu dor viaþa cea veºnicã pe pãmânt ºi venirea lor cu ea, pen-
tru bucuria dupã care ei suspinã aºteptând descoperirea fiilor
lui Dumnezeu, fiii cei din urmã ai lui Dumnezeu, fiii venirii
Mele, cu care Eu lucrez venirea Mea cu sfinþii pe pãmânt, ve-
nirea Mea ºi viaþa cea de veci pe pãmânt cu oamenii. Amin,
amin, amin. 

Vã dau, fiilor, sã duceþi vestea cea de mângâiere pentru
pãstorul Daniel, care s-a dus iar pe unde a mai fost trimis de
Mine, ºi îl rog sã nu se mâhneascã pentru obosealã. Eu îl în-
tãresc ºi îl înþelepþesc ºi îl fac frumos ºi îl oþelesc, cãci aurul
bãgat în foc iese frumos ºi ia formã prin mâna celui ce lucrea-
zã peste vase de aur. Daþi-i veste de mângâiere ºi de binecu-
vântare în lucrare, cãci ducerea lui acolo unde este acum, este
o lucrare, fiilor, ca sã se ducã iar pe unde a mai fost trimis în
slujba pentru lucrul Meu apoi. Tot aºa ºi acum, ca sã Mã ves-
tesc Eu cu venirea Mea peste tot ºi sã fiu numit peste tot prin
lucrarea cuvântului Meu care mãrturiseºte din loc în loc, ca sã
anunþ venirea Mea ºi sã adun din loc în loc câte un pic de rod,
sã am ce platã sã-i dau omului care îºi întinde mâna pentru
ostenelile Mele. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2000

Duminica vameºului ºi a fariseului 

Omul rãtãcit crede cã înþelege din Scripturi ziua de odihnã a lui
Hristos. Cel ce este bogat pe pãmânt, este vrednic de plâns. Omul
îºi îmbogãþeºte mintea pentru duh de îngâmfare. Merge omul fãrã
de Dumnezeu la bisericã, ºi tot aºa petrece, fãrã de Dumnezeu. 

VV in sã Mã odihnesc în voi ºi peste voi, copii ai
venirii Mele, ca sã ia de la voi cei ce vor sã în-

veþe taina lui Dumnezeu cu oamenii, viaþa Mea în om ºi între
oameni. Amin. Vin sã vã dau de la Duhul Sfânt, cãci biserica
dacã nu are în ea pe Duhul Sfânt lucrând la vedere, ea nu

poate sã înveþe pe nimeni lucrarea de bisericã. Vin la voi,
copii de la iesle, ºi Mã las cu învãþãturã aici la voi ca sã se gã-
seascã la voi calea pe care sã meargã omul, ºi apoi sã meargã
pe ea. Amin. 

Nu are omul de unde sã ia învãþãtura aceasta, mãi fiilor.
Vin Eu sã i-o dau, ca sã nu piarã omul din lipsã de înþelepciu-
ne. Când eram cu trupul vãzut pe pãmânt, Mã duceam prin
cetãþi cu ucenicii Mei ca sã-Mi las sãmânþa învãþãturii din loc
în loc. Le-am spus apoi ºi ucenicilor Mei sã facã ºi ei tot ca
Mine dupã ce Eu Mã voi duce la Tatãl ca sã trimit putere ºi
Duh Sfânt peste ei din Mine, Cel plin de Tatãl. O, nu veneau
dupã Mine ºi dupã ucenicii Mei, nu veneau decât de ici, de
colo câte unul, dar sãmânþa împãrãþiei cerurilor mergea peste
tot ºi se semãna peste tot. Dar nu mulþimile care se þineau
dupã Mine, nu acelea erau cei ce veneau la Mine. Acelea ve-
neau dupã Mine pentru semnele ºi minunile care se coborau
peste mulþi suferinzi la credinþa lor ca sã întãresc credinþa în
Mine pe pãmânt. Nu veneau pentru viaþa lor cu Mine cei ce
se þineau dupã Mine. 

O, fiilor, ce-Mi foloseºte Mie dacã omul ºtie cã Eu
sunt, ºi atât? Cel ce ºtie cã Eu sunt, ºi atât, acela se roagã Mie
sã-i dau ce-i trebuie lui, nu ce-Mi trebuie Mie de la el, iar Eu
nu Mã bucur de omul care ºtie cã Eu sunt, ºi atât. 

Vin la voi sã lucrãm învãþãturã pentru cei ce se roagã
lui Dumnezeu. Vin, fiilor, cã e secetã mare pe pãmânt, ºi e
foamete de auzit cuvântul lui Dumnezeu, cãci în biserici nu
este viaþã sfântã ca sã se prindã Evanghelia Mea de cei ce aud
cuvintele Mele din ea. Am spus cã vin sã Mã odihnesc peste
voi ºi în voi ºi cã vin sã lucrez peste voi ºi în voi. Aºa este
odihna Mea în om, cã Eu în omul peste care pot lucra Mã
odihnesc ºi nu obosesc lucrând. Odihna Mea ºi ziua Mea de
odihnã n-o înþelege nimeni. Fiecare vorbeºte despre ea dupã
cum înþelege el, ºi zice apoi cã din Scripturi ia ºi vorbeºte.
Dar în Scripturi sunt mult mai multe învãþãturi ºi porunci, iar
cei ce vorbesc cum vor ei despre ziua Mea de odihnã, aceia
nu pun Scripturile peste ei decât cum vor ei, fiecare, iar apoi
se fãlesc cu ziua Mea de odihnã peste ei. Vin cu lucrul Du-
hului Sfânt la voi în grãdinã, ca sã curgã învãþãtura Mea ca un
râu care iese din grãdinã ºi împãrþindu-se în toate laturile
lucreazã ºi adapã pãmântul, ca sã creascã pe el om nou. Amin. 

Iatã, în biserici se începe azi lucrarea pocãinþei, dupã
cãrþi, cântarea pocãinþei ºi a umilinþei, cântarea cea întreitã,
rugãciunea cea de pocãinþã, pe care sfinþii Mei au trãit-o pe
pãmânt ºi au dat-o de lucrare peste bisericã. În biserici se
citeºte azi cuvântul Meu despre pocãinþã ºi despre umilinþã,
Evanghelia cu pilda vameºului ºi a fariseului. Despre felul
rugãciunii se spune în ea. Cel ce-ºi recunoaºte pãcatele umi-
lindu-se pentru ele înaintea Mea, acela îºi umple inima de ru-
gãciune ºi de umilinþã ºi de pocãinþã, dar cel ce i se pare cã
face voia Mea, acela nu are umilinþã, ci, din contra, se ridicã
ºi se face mare prin învãþãturã ºi se dã învãþãtor ºi îºi pierde
cãinþa, cãci scris este: «Cel ce zice cã pãcat nu are, acela este
mincinos, ºi adevãrul nu este cu el». 

Iatã, cel ce are bogãþii ºi nu ºtie pentru ce le are, acela
este de plâns. Dar pentru ce are omul bogãþii? Hai sã facem
sfat ceresc, fiilor de la iesle. Hai sã unim cerul ºi pãmântul în
lucrare de Duh Sfânt ºi sã bucurãm pe Tatãl Savaot. Rodul
lucrului Meu cu voi este lauda Mea înaintea Tatãlui. Fiilor,
pentru ce are omul bogãþii?

– TTTT u, Doamne, eºti Cel ce ai ºi Cel ce dai omu-
lui bogãþii. Unii din oameni lucreazã cu ele

pentru ca sã îndemne pe mulþi pe drumul faptelor bune ºi al
rugãciunii ºi al mulþumirii pentru ajutorul cel de la Tine, ºi al
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curãþiei minþii ºi a trupului ºi a sufletului. Aceºti bogaþi sunt
iconomii Tãi pentru lucrarea sfinþilor de pe pãmânt ºi pen-
tru ajutorul lipsiþilor care aºteaptã de la Tine în lipsurile lor.
Aceºti bogaþi îºi lucreazã locaº ºi bogãþie în corturile sfinþilor
Tãi, ale drepþilor Tãi, Doamne. Alþii însã au bogãþii ca sã-ºi
primeascã plata pe pãmânt pentru puþinul pe care-l dau celor
lipsiþi, dar nefiind ei dãruiþi pentru Tine cu cele ce le dai ca sã
aibã. Aceºtia nu-l îndeamnã pe cel lipsit spre Tine, de vreme
ce nici ei nu cautã cu cele ale Tale, ºi aºa, nici cei miluiþi de
ei nu cautã cu Tine, ci doar se folosesc de ajutorul de la cei
bogaþi. 

– OOOO,copii ai venirii Mele, Eu v-am învãþat pe
voi cui sã daþi din munca mâinilor voastre,

din avutul Meu ºi al vostru, fiilor, ºi v-am spus cã cei la care
daþi nu trebuie sã aibã mai mult ca voi, ºi nici voi mai mult ca
ei, cãci bogatul care are de la Mine ºi nu lucreazã aºa, acela
este bogat pentru paguba sufletului lui în vremelnicie ºi în
veºnicie. Cine are bogãþii ºi le pãstreazã pentru el mai întâi,
acela le iubeºte pe ele, ºi nu poate sã Mã iubeascã ºi pe Mine
ºi pe ele, de vreme ce el nu se mai saturã de ele, ºi acela cautã
prin milostenia lui sã Mã facã pe Mine dator. Iatã, cu voi
puþini s-au tras din cei ce au luat de la voi dreptarul Meu,
dreptarul vieþii. Bogãþiile sunt piedica cea spre libertate. La
fel ºi cei bogaþi de învãþãturã ºi de ºtiinþã, tot aºa pãþesc, ºi au
piedicã bogãþia lor. Omul care îºi face lui ca sã aibã, acela
este un om bolnav ºi nu poate merge spre cer ºi nu poate fi
liber. Tânãrul bogat a fost împiedicat de bogãþii ca sã Mã iu-
beascã ºi sã Mã urmeze pe Mine pentru faptele lui bune pen-
tru împlinirea poruncilor vieþii. Dar cea dintâi poruncã nu
poate omul avut s-o împlineascã, pentru cã inima lui este le-
gatã de toate câte el îºi agoniseºte ca sã aibã pentru el. Cel în-
vãþat se foloseºte de cele ce a învãþat ºi nu poate ajunge din
urmã pe cel cu mintea curatã ºi cu învãþãtura curatã; nu poate
decât dacã leapãdã ºtiinþa lui, ca sã se facã liber de ea, ºi sã
Mã poatã apoi iubi pe Mine, Cel blând ºi smerit cu inima. Eu
n-am învãþat de la om ºtiinþa acestei lumi, pe care omul o
aseamãnã cu cele de la Dumnezeu. Cum poate fi blând ºi
smerit cu inima cel care-ºi strânge în inima lui multã cunoº-
tinþã? Cel ce-i place sã ºtie multe, de îngâmfare face aºa. La
ce-Mi foloseºte Mie mintea lui? La ce foloseºte altora? Nu
foloseºte decât ca ºi lui, ca ºi fariseului care s-a rugat Mie ru-
gãciune de mulþumire împotriva vameºului care îºi vedea
pãcatele umilindu-se înaintea Mea. 

O, fiilor, cei ce se roagã Mie de unde sã mai înveþe ce
este rugãciunea ca sã ajungã la inima Mea rugãciunea omului
încurcat într-ale lui? Rugãciunea care Mã bucurã pe Mine ºi
apoi sufletul omului este aceea care Mã aduce pe Mine în ini-
ma omului care se roagã Mie, ºi iatã, Eu nu Mã bucur de omul
care se bucurã întru Mine, ci Mã bucur de cel în care Eu Mã
pot bucura. Eu nu Mã bucur de omul care se roagã Mie, ci Mã
bucur de cel în care Eu Mã pot ruga. Amin, amin, amin. Omul
în care Mã rog Eu, Domnul, în Duhul Sfânt, acela este cel
care ºtie sã se roage ºi sã fie cu Mine prin rugãciune. Dar de
ce trebuie aºa, fiilor? De ce trebuie sã Mã rog Eu în rugãciu-
nea omului cãtre Mine? De ce, fiilor învãþaþi de Dumnezeu? 

– OOOO mul care se roagã singur, fãrã Dumnezeu
prin rugãciunea lui, el se roagã fãrã foc,

fãrã Duhul Sfânt al rugãciunii. Rugãciunea trebuie sã fie
Duhul Sfânt din omul rugãtor spre Dumnezeu. Dacã omul se
roagã singur, din obiºnuinþã se roagã, nu din dorinþa inimii,
nu din Dumnezeu, iar când se roagã cu Dumnezeu, primeºte
prin Dumnezeu, nu prin rugãciunea lui ºi atât, ci prin mijlo-
citor, prin Duhul Sfânt Mijlocitorul. Amin. 

– EEEE u, Domnul Dumnezeul vostru, de aceea vin
la voi, vin sã lucrãm învãþãturã pentru cei

ce se roagã lui Dumnezeu, pentru cei ce-ºi dau viaþa ºi inima
lui Dumnezeu, fiilor, cãci în bisericile din lume nu este viaþã
datã lui Dumnezeu ºi nu se prinde viaþa lui Dumnezeu de cei
ce merg la bisericã. Am spus cã vin sã Mã odihnesc peste voi
lucrând, cãci aºa este odihna Mea în om. În biserici nu Mã pot
odihni ºi lucra odihna Mea ºi ziua Mea de odihnã ºi rugãciu-
nea Mea în omul care se roagã Mie. În biserici e omul ºi atât.
Omul s-a urâþit ºi s-a închis în el ºi aºa se duce la bisericã, se
duce ºi pleacã, ºi nu are ce lua de viaþã când pleacã; se duce
ºi pleacã tot fãrã putere, tot fãrã Dumnezeu, tot fãrã pocãinþã,
tot fãrã umilinþã. ªi de ce se întâmplã aºa cu omul cel care se
duce la bisericã? Pentru cã omul se duce fãrã Dumnezeu la
bisericã. El se duce gãtit, cochet, fudul se duce, îngâmfat se
duce, fardat ºi împãiat se duce. Omul se duce fãrã Dumnezeu
la bisericã ºi tot aºa ºi pleacã din bisericã, iar Eu sunt cu voi
pe pãmânt ºi scriu cartea învãþãturii cereºti pentru bogaþi ºi
pentru sãraci, pentru pãcãtoºi ºi pentru drepþi, pentru împãraþi
ºi pentru argaþi, pentru robi ºi pentru slobozi, pentru cei sãraci
cu duhul ºi pentru cei bogaþi cu ºtiinþa, ºi zic: sã fie pe pãmânt
bogaþi pentru Dumnezeu, iconomi iscusiþi pentru lucrul ceru-
lui pe pãmânt cu oamenii! Amin. Sã fie pe pãmânt bisericã cu
ochi ºi cu urechi ºi cu inimi de Duh Sfânt pentru slava nu-
melui Meu ºi nu a omului! Amin. Sã fie pe pãmânt Dumnezeu
întru toate! Sã fie Dumnezeu pe pãmânt! Amin. Sã nu mai fie
omul fãrã Dumnezeu pe pãmânt; sã nu mai adune ºi sã nu mai
împartã fãrã Dumnezeu; sã nu mai mãnânce ºi sã nu mai bea
fãrã Dumnezeu; sã nu mai intre ºi sã nu mai iasã fãrã Dumne-
zeu; sã nu se mai îmbrace fãrã Dumnezeu; sã nu se mai adã-
posteascã fãrã Dumnezeu! Sã nu mai fie omul fãrã Dumnezeu
pe pãmânt! Amin, amin, amin. 

Eu nu Mã bucur de omul care se roagã Mie dupã voia
lui, ci Mã bucur de cel în care Eu Mã rog, dupã voia Mea în
om. Eu nu Mã bucur de omul care se bucurã întru Mine dupã
voia lui, ci Mã bucur de cel în care Eu Mã pot bucura dupã
voia Mea. Amin. 

Daþi oamenilor învãþãtura vieþii, fiilor împãrþitori de
Dumnezeu. Daþi oamenilor pe Dumnezeu prin învãþãtura
aceasta, cãci dragostea de Dumnezeu este cea mai mare po-
runcã între porunci. Fãrã ea nu primeºte omul plata porun-
cilor împlinite de el; fãrã ea omul nu este cu Dumnezeu; fãrã
ea inima omului nu este casa Mea ziua ºi noaptea, cãci scris
este în capul cãrþii: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din
toatã inima ta ºi din tot sufletul tãu ºi din tot cugetul tãu ºi
din toatã iubirea ta, ºi aºa vei fi împlinitorul poruncilor Lui»,
iar altfel nu este platã pentru cele împlinite din porunci,
omule. Amin. 

ªi iarãºi zic: sã fie Dumnezeu pe pãmânt! Amin, amin,
amin. 

7/20 februarie 2000

Duminica fiului risipitor 

Israel este poporul care se lasã pãscut de Domnul. Cei ce sunt evrei
cu inima, Îl numesc demon pe Domnul. Nu mai este om care sã nu
lucreze minciuna. Ucenicia se învaþã prin temerea de Dumnezeu. 

EE u sunt Pãstorul Cel bun, cãci Mi-am pus viaþa
pentru oile Mele ºi le-am pãstorit ºi le pãstoresc.

Amin, amin, amin. 
Pãstorul este cel ce intrã pe uºã în staulul oilor. Aces-

tuia portarul îi deschide, ºi oile ascultã de glasul lui, ºi el le
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cheamã pe nume, iar când le scoate afarã, el în fruntea lor
merge, ºi oile merg dupã el, cãci ºtiu glasul lui. Amin. Eu sunt
Cel ce pasc pe Israel, iar Israel este cel ce se lasã pãscut de
Mine cunoscându-Mi glasul. Când Eu vorbeam în mijlocul
lui Israel despre pãstorirea Mea peste oile date Mie de Tatãl,
iudeii luau pietre în mâini ºi dãdeau cu ele în Mine, cã ziceau
cã hulesc pe Dumnezeu, dar Eu le vorbeam adevãrul ºi le
ziceam cã ei nu sunt dintre oile Mele, cãci oile Mele ascultã
de glasul Meu ºi vin dupã Mine. Ei însã ziceau cã am demon
ºi cã Mi-am ieºit din minþi. 

Vin sã pãstoresc pe cei ce ascultã de glasul cuvântului
Meu, cãci sunt Pãstorul lui Israel. Vin ºi împrospãtez mereu
apa ºi îmbiu la izvor cu glasul Meu de Pãstor. Stau lângã
izvor ºi fac din el pãºune pentru cei ce vin, ºi fac din el apã
vie pentru cei ce cautã viaþa. Cine bea din apa aceasta are
viaþã veºnicã. Amin. Viaþa cea veºnicã este în toþi cei care îºi
lasã viaþa lor ºi o iau pe a Mea, iar Eu îi chem pe nume ºi ies
cu ei la pãºune, ºi ei merg dupã Mine oriunde merg Eu, cãci
scris este în Scripturi: «Aceºtia sunt cei neîntinaþi care merg
dupã Miel oriunde Se va duce, cãci au fost rãscumpãraþi
dintre oameni, pârgã lui Dumnezeu ºi Mielului, iar în gura
lor nu s-a aflat minciunã, fiindcã sunt fãrã de prihanã».

Mã las Pãstor peste pãmânt. Sã vinã la Mine toþi cei
care vor sã le fiu Pãstor, cãci cei ce s-au pus pãstori nu pãsto-
resc, cã nu intrã pe uºã în staul, ci intrã sãrind pe deasupra ºi
junghie ºi nu pãstoresc, ºi mãnâncã ºi beau ºi nu pãstoresc ºi
nu învaþã pe oi sã-Mi urmeze, cãci aceºtia lucreazã altã lucra-
re, alta decât pãstorirea. Dar vin Eu, ca sã Mã fac odihnã ºi
luminã a inimii omului obosit de alergare ºi de aºteptare, cãci
omul rãtãceºte fãrã stãpân, fãrã tatã pe pãmânt. Omul este fiul
cel risipitor de viaþã. ªi-a luat viaþa de la Mine ºi s-a dus cu
ea în plãceri ºi în desfrânãri ºi în moarte. S-a dus cu ea ºi
ºi-a cheltuit-o, ºi rãtãceºte flãmând tot omul, ºi rãtãcirea e
mare, ºi omul cade sub ea. Dar Eu vin cu izvorul cel de viaþã
dãtãtor ºi strig peste tot ca sã fiu auzit de tot omul care rãtã-
ceºte fãrã pãstor, ºi zic: cine bea din apa aceasta are viaþã
veºnicã. Cine Mã ia pe Mine din acest izvor se lasã pe el ºi
Mã ia pe Mine de viaþã a lui ºi se întoarce la Tatãl dupã o viaþã
risipitã fãrã preþ. 

Astãzi se citeºte în biserici pilda fiului risipitor, care
ºi-a luat viaþa din mâna lui Dumnezeu ºi s-a dus cu ea ºi ºi-a
risipit-o, ºi apoi, flãmânzind sub robie strãinã, ºi-a pus în
gând sã se întoarcã argat la casa Tatãlui sãu; argat, nu fiu, cãci
aºa se cade, fiindcã fiul este vrednic ºi stã ca fiul înaintea
Tatãlui. 

Pe pãmânt sunt numai oameni risipitori de viaþã ºi Îl
numesc pe Dumnezeu Tatã al lor, ºi nu mai sunt pãstori ca
sã-l înveþe pe om umilinþa, iar Eu, Domnul, sunt gata sã alerg
înaintea celui ce dã sã se întoarcã argat în casa Mea, nu stã-
pân, nu fiu vrednic, ci fiu umilit înaintea Mea, ca sã Mã bucur
de întoarcerea lui. Dacã vine semeþ, dacã vine pentru drep-
turi, dacã vine sã se dea stãpân ºi moºtenitor, Eu nu Mã bucur
de întoarcerea lui. Iar dacã vine ruºinat de viaþa lui cea risipitã
ºi umilit pentru înfrângerea lui, atunci Eu îl vãd încã pe când
el este departe ºi ies Eu înaintea lui, nu-l las sã vinã singur.
Ies Eu pentru umilinþa lui ºi lucrez dupã dreptate; nu-l las sã
vinã singur, cãci Eu sunt Cel Drept ºi ies înaintea celui ce se
umileºte, ºi ies pentru umilinþa lui, ºi aºa sunt drept, cãci Eu
am zis prin Scripturi: «Care dintre voi având o sutã de oi ºi
pierzând pe una nu lasã pe toate cele nouãzeci ºi nouã ºi nu
se duce dupã cea pierdutã, ºi dacã o gãseºte o pune pe umeri
cu bucurie, bucurându-se cu prietenii? Cã mare bucurie se

face în cer pentru un pãcãtos care se pocãieºte, mai mult
decât pentru nouãzeci ºi nouã de drepþi cãrora nu le trebuie
pocãinþã».

Eu, ca un bun Pãstor, am ºtiut semeþia omului ºi Mi-am
pregãtit cale cu dreptate încã de acum douã mii de ani când
lucram cu cuvântul ca sã moi inimile cele mândre, care sunt
dedate cu judecata dupã lege, dupã dreptate. N-am voit sã fiu
judecat de poporul iudeu, cãruia i-am fost Dumnezeu venit de
la Tatãl. Eu îl îndemnam la pocãinþã, ºi el Mã judeca pãrân-
du-i-se cã sunt nedrept, iar el, drept. Eu îl înduplecam spre
umilinþã ºi spre iertare, iar el M-a luat ºi M-a rãstignit ca sã
nu Mã mai audã, cã era pãcãtos poporul Israel. Nu numai nea-
murile celelalte erau sub pãcat. Ba încã pãcatul lui Israel era
mai mare, pentru cã el pãcãtuia ºtiind ce este pãcatul. Eu însã
am venit din cer sã-l îndemn la pocãinþã, dar n-am putut, cã
el se voia drept. Eu am venit sã-i fiu Pãstor iertãtor, dar el a
fost semeþ ºi Mi-a dat peste mânã, ºi apoi M-a scos de la el.
Atunci am alergat înaintea celor ce se umileau prin jertfa Mea
ºi prin învierea Mea, ºi îi luam întru Mine ºi îi fãceam credin-
cioºi prin har, ºi Mi-am fãcut popor dintre neamuri, ºi se
numesc cei rãscumpãraþi dintre oameni, pârgã lui Dumnezeu
ºi Mielului, iar în gura lor nu este minciunã, fiindcã ei sunt
fãrã de prihanã. Amin. 

O, numai cel prihãnit lucreazã minciuna, ºi apoi o
foloseºte, cãci are nevoie de acoperirea prihanei lui, aºa cum
a fãcut poporul Israel, care s-a ascuns punându-Mã pe Mine
paravan între el ºi restul neamurilor; pe Mine, osândit prin
lege; pe Mine, Cel ce împlinesc legea ºi nu o calc. Iatã, numai
cel prihãnit lucreazã minciuna, iar cei ce aleg viaþa în schim-
bul vieþii lor, viaþa Mea cea veºnicã în ei, aceia sunt cei aleºi
dintre oameni, pârgã lui Dumnezeu, iar în gura lor nu este
minciunã, fiindcã sunt fãrã de prihanã. Amin, amin, amin. 

O, nu mai este om care sã nu lucreze minciuna, nu mai
este om fãrã de prihanã. Pe pãmânt sunt numai oameni risipi-
tori de viaþã ºi Îl numesc pe Dumnezeu Tatã al lor, ºi nu mai
sunt învãþãtori care sã înveþe pe om umilinþa, fiindcã nu mai
este om fãrã de prihanã. Atunci am zis: «Iatã, vin!», ºi am
venit, cã mai bine este sã fie omul pãstorit de Mine decât de
om, cãci omul care nu-i aratã omului ce sã facã, ºi ca sã vadã
omul, acela nu poate fi învãþãtor peste om. O, nu mai sunt pe
nicãieri învãþãtori, nu mai sunt, iar Eu, Domnul, sunt gata sã
alerg înaintea celui ce se întoarce la Mine umilit, ca sã-l fac
ca unul din argaþii Mei, iar Eu sã fiu Stãpânul ºi Învãþãtorul
peste toþi. Amin. 

Mai bine este sã se numeascã omul slugã la Mine decât
fiu, cãci fiul îºi pierde umilinþa ºi se joacã cu Tatãl ºi se rãs-
faþã ºi se face nevrednic de Tatãl, dar argatul este umilit ºi îºi
iubeºte Stãpânul ºi nu se ridicã peste El ºi nu se dã moºtenitor
ºi învãþãtor, ci rãmâne slujitor umilit, lãsându-Mã pe Mine
Pãstor în faþa împãrãþiei Mele, în dreptul împãrãþiei. Amin.
Eu de aceea am venit. Sã fiu Pãstor am venit. ªi iatã, sunt
Pãstor de oi, ºi lupii urlã, ºi câinii latrã, cã nu mai au ce sfâºia
ºi nu mai au ce lãtra, ºi se dau la Mine, ºi se dau la oi, dar oile
sunt cu Pãstor, cãci scris este: «Va fi o turmã ºi un Pãstor»,
turma Domnului, turma cea pãstoritã de Domnul, turmã cu
Pãstor. Amin. 

Am venit de la Tatãl sã pãstoresc oile; am venit sã le
adun ºi sã le pãstoresc. Sun din trâmbiþã, cã aºa este scris sã
fac. Cuvântul acesta este trâmbiþa cu care sun, ºi sun sã se
audã, ºi se aude, dar cei ce sunt evrei la inimã ºi la cuget Îmi
zic „demonul“ ºi Îmi zic cã Eu hulesc, ºi Îmi zic „omul“,
cãci ei sunt evrei rãstignitori. O, nu e omul, cãci am zis cã
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omul nu poate fi pãstor, nu poate fi învãþãtor, fiindcã Eu sunt
Pãstorul, nu omul. Dar de unde sã aibã omul înþelepciune ca
sã înþeleagã cu ea dacã el este prihãnit în toatã clipa ºi nu se
scuturã ca sã se umileascã ºi sã rãmânã apoi în umilinþã?
Omul nu poate fi pãstor, cãci Pãstorul este Cel rãstignit pen-
tru viaþa oilor. Peste tot Eu sunt Cel rãstignit ca sã miluiesc pe
oi. Nu e loc pe pãmânt sã nu fiu rãstignit în toatã clipa de
fiecare om. Peste tot stau rãstignit, ºi omul îºi face voia sa
peste tot. Pe nicãieri nu Mã pot da jos de pe cruce ca sã cinez
cu omul în zi de odihnã, cãci omul e învãþat sã fie el liber, iar
Eu, rãstignit. Omul Îmi scoate ochii cu jertfe pentru Mine, dar
Eu milã voiesc, cã jertfa sunt Eu ºi nu jertfa omului e jertfã.
Se duce omul la Ierusalim în loc sã facã voia Mea peste el
oriunde este el ca sã vin Eu la el ºi sã Mã bucur de el. Dar el
se duce la Ierusalim ºi zadarnic se duce, cã nu atinge duhul ºi
adevãrul cu dusul lui la Ierusalim. Se duce omul ºi în alte
pãrþi ca sã Mã gãseascã, dar ca sã facã voia Mea nu se duce
nicãieri omul. Nimeni nu-ºi cheltuieºte averea ca sã facã voia
Mea, ci ºi-o cheltuieºte ca sã vadã pe unde am trecut Eu, ºi
atât; pe unde am lucrat Eu, ºi atât, ºi apoi se fãleºte cã a dat
de urmele Mele, cã a cãlcat omul pe urmele Mele. 

Numai Pãstor nu vrea omul sã-i fiu, cãci omul este fiul
cel risipitor de viaþã pentru viaþa lui pe care ºi-o pierde prin
ea însãºi. Dar pe tine, poporul Meu pe care te-am ales dintre
oameni ca sã fii pârga Mea ºi culesul Meu cel pentru Tatãl, pe
tine te pãstoresc ºi te îngrijesc, cãci te-ai umilit la auzul gla-
sului Meu ºi þi-ai îngrijit mersul spre Mine, iar Eu M-am în-
grijit de mersul Meu spre tine, ºi ne întâlnim la mijloc ºi lu-
crãm în via Tatãlui, în lucrarea Tatãlui Savaot, ºi vã numesc
ucenicii Mei cei de la sfârºit, apostolii Mei prin care-Mi ves-
tesc pânã la margini Eu Însumi Evanghelia venirii Mele cu
sfinþii. Amin. Iar tu sã plângi cu sudori ºi sã nu râzi. Bucuria
ta sã fie rugãciunea cea cu sudori, care te face pãrtaº cu Dum-
nezeu, poporul Meu, cãci aºa am petrecut Eu pe pãmânt îna-
intea Tatãlui; aºa ºi nu altfel, poporul Meu. Pânã la cruce am
tot suspinat, iar rugãciunea Mea era cu sudori, poporul Meu,
ºi cu ea Îmi mângâiam duhul ºi pacea duhului Meu cel zbu-
ciumat de ura omului asupra Mea. Iar azi tu eºti urmaºul
Meu, ºi lumea te aseamãnã cu Mine, poporul Meu, pentru cã
ea te urãºte ºi îþi zice „demonul“, ºi îþi zice cã huleºti, aºa
cum am pãþit ºi Eu de la lume ºi de la cei ce se dãdeau în-
vãþãtori ºi pãstori de la Dumnezeu. 

Îþi dau în dar temerea de Dumnezeu, poporul Meu. Cu
ea vei fi mereu curat ºi treaz ºi gata pentru Mine; cu ea Mã
vei sluji, cã fãrã ea nimeni nu poate sã-Mi fie slujitor ºi locaº
curat pentru stãpânia Mea în omul cel Mie slujitor pentru
venirea Mea. Slujitorul Meu este numai cel ce-Mi pregãteºte
venirea prin vestire ºi prin lucrare, aºezându-Mã pe Mine via-
þã veºnicã în om. Viaþa cea veºnicã este cu omul prin darul cel
lucrãtor al temerii de Dumnezeu, prin care omul cel iubitor
stã mereu gata pentru venirea Mea, pentru bucuria lui întru
venirea Mea. Temerea de Dumnezeu este legãtura care-l þine
pe om alãturi de Dumnezeu. Ea este ucenicia celor ce învaþã
lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Ea este duhul cel treaz care
nu adoarme în cel ce o are pe ea ca pavãzã a vieþii. Darul
acestei iubiri sã facã din tine iubire pentru Mine, poporul
Meu, iar altfel sã nu-þi fie iubirea pânã ce Eu voi veni ca sã
fiu cu tine pe veci, cãci scris este: «Eu sunt cu cei ce se tem
de Domnul». Amin. 

Fac din tine pildã de iubire, pildã de ascultare prin
darul temerii de Dumnezeu, iar tu sã fii puterea Mea pe pã-
mânt, poporul Meu, ºi sã se hrãneascã din tine popoarele cu

viaþã, cu viaþa Mea din tine, cãci te-am pus pildã a Mea îna-
intea neamului omenesc ºi am fãcut din tine semn înaintemer-
gãtor pentru venirea Mea, cã Eu, ca un bun Pãstor ºtiind se-
meþia omului, am gãsit cu cale sã-l judec prin tine pe om, pe
tot omul care trãieºte în el fãrã voile Mele; iar omul auzind de
tine sau vãzându-te sã vinã spre umilinþã, sã lase hrana cea
amarã ºi sã vinã sã se îndulceascã din masa Mea cu tine, po-
porul Meu, ºi sã Mã cunoascã prin izvorul acesta. ªi zic: cine
bea din apa aceasta are viaþã veºnicã. Amin. Cine Mã ia pe
Mine din acest izvor se lasã pe el ºi Mã ia pe Mine de viaþã a
lui, ºi apoi se întoarce la Tatãl, se întoarce cu umilinþã la
Tatãl. Amin, amin, amin. 

14/27 februarie 2000

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Cel ce nu stã sub ploaia cuvântului, acela creºte mic întru toate.
Dulceaþa pãmântului s-a întors în cer ºi s-a luat de la om. Toate 

zilele omului sunt ale lui. 

TT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt coboarã pe pãmânt cu-
vânt. Dumnezeu vine cu ploaie pe pãmânt.

Amin, amin, amin. 
Vine ploaia, fiilor strãjeri în calea venirii Mele. Vine

ploaia ca sã creascã pe pãmânt împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi
a Duhului Sfânt. Amin. Vine ploaia ca sã creascã prin ea omul
cel dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Amin. 

Staþi sub creºterea Mea, staþi sub ploaie, fiilor, cã peste
cel ce nu plouã de la Mine timpuriu ºi târziu, acela nu creºte,
iar cel ce stã numai când ºi când sub puterea Mea ºi sub ploa-
ie, acela creºte mic, cã ba nu-i cresc picioarele, ba nu-i creºte
trupul de sus, ba nu-i creºte capul, ba inima nu-i creºte, ba
mintea nu-i creºte, ba credinþa, ºi creºte chircit dacã creºte ºi
nu creºte trup întreg, cãci dacã la ºcoalã se duce omul numai
când ºi când, nu iese om mare, om învãþat pe pãmânt. Tot aºa
e ºi cu creºterea cea din cer, iar pe pãmânt nu sunt oameni
crescuþi de cer, cã e secetã mare pe pãmânt. E secetã în inima
omului, e secetã de învãþãturã ºi de înviere ºi de dor de învie-
re, ºi omul se hrãneºte cu pãmânt, dar Eu vin cu ploaie ce-
reascã pentru cei vii ºi pentru cei morþi ºi pentru cei amorþiþi
ºi sterpi de înviere. Sã intre sub ploaia cuvântului Meu toatã
fãptura de sub cer, cãci sub ploaia aceasta creºte cer pe pã-
mânt. Amin. Ce se seamãnã, aceea creºte, ºi iatã, Eu, Dom-
nul, semãn cer, iar omul seamãnã pãmânt, ºi apoi fiecare se-
cerã ce a semãnat. Dar e mare durere peste tot omul, ºi omul
e amorþit ºi nu simte. Pãmântul nu mai are putere de viaþã
pentru om din pricina omului care seamãnã pãmânt în pã-
mânt, ºi pãmântului i-a stârpit sânul lui cel dulce, cã dulceaþa
am luat-o Eu în cer, fiindcã omul nu mai este ceresc pe pã-
mânt, ci este amar de tot, e pelin ºi fiere pentru Mine tot
omul. Cu amar Mã hrãneºte zi ºi noapte omul de pe pãmânt.
Cu despãrþire de Dumnezeu ºi cu fapte ucigãtoare de Duh
Sfânt Mã hrãneºte omul, iar pe pãmânt este judecata fãpturii,
cãci fiecare ce a semãnat, aceea culege. Cine seamãnã fapte
rele mãnâncã din rodul lor, ºi rod din rod se ofileºte, ºi e rar
omul care doreºte de ploaia cea din cer care vine cu apa învie-
rii, cu duhul învierii peste pãmânt. Dar Eu vin cu ploaie ºi cu
potop de ploaie ca sã curãþ peste tot, cã am zis cã vin cu foc,
cu ploaie de Duh Sfânt, iar Duhul Sfânt este foc mistuitor. 

Eu sunt Judecãtorul peste vii ºi peste morþi, iar sfinþii
sunt cu Mine întru venirea Mea ºi aºteaptã învierea morþilor
ºi viaþa veacului ce va sã fie, ºi fiecare va sta la rândul cetei
sale ºi va aduna rod din cele ce a semãnat pe pãmânt. Cine a
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semãnat pe pãmânt oameni vii udându-i ºi plivindu-i ºi îngri-
jindu-i pânã la cer, aceia vor culege rod de înviere ºi de viaþã
veºnicã, ºi aºa le va fi ºi plata. Iar cine a semãnat pe pãmânt
oameni fãrã viaþã, oameni sterpi de Dumnezeu, neudând ºi
neplivind ºi neîngrijind de viaþa lor pentru cer, aceia vor cu-
lege rod fãrã înviere, ºi aºa le va fi ºi plata. Tot cuvântul ieºit
din gura Mea va sta judecãtor peste tot omul, ºi mãsurãtor de
viaþã va sta, cãci este scris în cartea Mea cã voi veni ca sã
judec viii ºi morþii ºi ca sã-Mi aºez împãrãþia, ºi aºa fac, pre-
cum este scris sã fac. Amin. Dar mai întâi am venit sã judec
de pe cruce, iar crucea este viaþa Mea pe care am pus-o pe
cruce pentru rãscumpãrarea omului. De atunci sunt Cel jertfit
pe cruce pentru om ºi sunt gata sã Mã dau aºa cum sunt celui
ce Mã ia aºa cum sunt. Sã Mã ia omul în el ºi sã facã ce am
fãcut Eu. Sã ia crucea Mea ºi sã stea cu Mine pe ea pentru
rãscumpãrarea lui prin crucea Mea. Sã nu Mã lase numai pe
Mine pe crucea Mea; sã vinã ºi omul lângã Mine pe ea, cãci
sfinþii aºa au fãcut, ºi toþi M-au ajutat în crucea Mea, ºi au
mers mereu pe pãmânt, când sub ea, când pe ea, pânã sus la
Mine, cãci crucea Mea este drumul omului spre Mine, ca
acolo unde sunt Eu, sã fie ºi omul care urmeazã cu Mine prin
cruce ºi pe cruce. Numai prin cruce poate omul sã fie urmaºul
Meu, cãci Eu altfel nu am fost. Cine nu stã prin cruce înain-
tea oamenilor, acela nu este urmaºul Meu, ci este fur ºi tâlhar,
ºi este antichristul care vine înaintea Mea ca sã facã semnele
lui pentru cei ce va sã-ºi primeascã plata lor prin aceastã
unealtã, prin lucrarea lui antichrist care înºealã cu venirea lui
pe tot omul care nu ºtie sã Mã aºtepte pe Mine aºa cum am
zis Eu sã fie aºteptarea aceasta. 

Pe pãmânt se dã citire în ziua aceasta din cartea Evan-
gheliei Mele cea despre a doua Mea venire, dar omul care
aude aceastã Evanghelie nu se apropie de ziua venirii Mele,
ci, din contra, o depãrteazã de el chiar prin îndemnul preoþi-
lor, cãci preotul peste tot zice cã nu ºtiu nici Eu, Fiul, de ziua
venirii Mele. 

Fiilor de la iesle, Eu am zis prin Evanghelia Mea: «De
ziua aceea ºi de ceasul acela nimeni nu ºtie, nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatãl», dar am mai zis ºi aceasta:
«Precum a fost în zilele lui Noe, aºa va fi ºi venirea Fiului
Omului. ªi precum în zilele acelea dinainte de potop mâncau
oamenii ºi beau, se însurau ºi se mãritau pânã în ziua când a
intrat Noe în corabie ºi n-au ºtiut pânã ce n-a venit potopul
ºi i-a luat pe toþi, la fel va fi ºi cu venirea Fiului Omului». 

O, fiilor strãjeri, de ce, tatã, zic preoþii aºa? Aceasta am
zis Eu. De ce zic ºi ei aºa? De ce nu zic ei ca Mine, cãci Eu
am mers pânã la capãt cu zisul prin Evanghelia Mea despre
ziua venirii Mele. Dar voi, fiilor unºi pentru vremea venirii
Mele, voi, tatã, cum ziceþi despre cuvintele Mele de atunci? 

– DD acã Tu ai zis: «De ziua ºi ceasul acela nu
ºtie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici

Fiul, ci numai Tatãl», ai zis aºa ca sã întãreºti omul pentru ve-
ghe în toatã clipa, Doamne, de vreme ce pe neaºteptate vii. Iar
omul care Te aºteaptã trebuie sã fie îmbrãcat ºi încãlþat, ca ºi
cum Tu vii în orice clipã, cã Tu ai zis: «Fiþi gata, cã în ceasul
în care nu gândiþi Fiul Omului vine». Amin. 

– OO,de ce nu zic ºi preoþii din lume, de ce nu
zic ºi ei tot aºa, ca sã întãreascã pe oameni

pentru venirea Mea? Eu iatã, vin ºi iar vin, ºi ei dorm
dimpreunã cu cei de sub ei, iar venirea Mea iat-o, cãci am
descoperit-o sfinþilor ºi pãrinþilor prin îngeri, ca sã pun omul
la veghe. Antichrist însã zice cã vrea sã Mã aducã el cu pace,
ca sã aduc trai omenesc pe pãmânt, ºi aºa l-a învãþat pe om sã

Mã aºtepte ºi sã nu se teamã omul de venirea Mea. El a uitat
cã Eu sunt cu cei ce se tem de Mine ºi cã întru ei Îmi gãtesc
calea ºi plãcerea, iar el va rãmâne ruºinat cu toate minunile
lui mincinoase, minuni care ar vrea ele sã aducã oamenilor
viaþã lumeascã ºi libertate ca la oameni, nu ca la Dumnezeu.
Iar venirea Mea iat-o, ºi nimeni nu ºtie sã se uite la Mine ºi
sã Mã vadã. Cuvântul Meu este alifie de ochi, dar cel ce nu
se pocãieºte lãsându-se de pãcate ca sã-Mi deschidã ºi sã stea
îmbrãcat ºi încãlþat întru venirea Mea, acela nu deschide ochii
ca sã vadã ºi sã audã venirea Mea ºi sã înþeleagã cuvântul
Meu ºi calea lui spre oameni, cale cu luminã, cale cu înviere
din moartea pãcatelor, calea venirii Mele cu judecata prin
cuvânt ºi cu învierea prin cuvânt, cãci prin cuvânt am lucrat
dintru început. 

Am fãcut la început cerul ºi pãmântul ca sã le pun în
slujba omului ºi ca sã-L slãveascã omul pe Fãcãtorul lui ºi
sã-L aibã mereu înaintea sa ºi sã lucreze cu El la împãrãþia
cerurilor pe pãmânt. Dar omul n-a stat cu temere de Dumne-
zeu pe pãmânt nici dupã cãderea lui din rai, ºi aºa s-a înmulþit
neamul omenesc pe pãmânt, iar Eu, Domnul, îl rabd aºa de
ºapte mii de ani. Dar acum am venit iar cuvânt deasupra pã-
mântului; am venit pentru învierea morþilor; am venit ca sã
fac din pãmânt cer, ºi din mort, viu, ºi voi cere rodul celor ce
s-au aºezat în numele Meu lucrãtori peste oameni, ºi fiecare
va culege ce a semãnat; ce a pus în pãmânt, aceea va culege;
vii sau morþi va culege. Amin. 

Ziua venirii Mele cea de a doua este numitã de sfinþii
Mei ziua înfricoºatei judecãþi. Zadarnic dã omul sã fugã de
ea. Mai bine sã se apropie de ea omul, cã nimeni nu scapã de
ea, nici morþii, nici viii. Dacã þi-e teamã, omule, de ea,
scoalã-te ºi te pregãteºte pentru ea, ca sã nu pieri prin ea, ci
sã fii apoi fiul învierii, fiul veacului ce va sã fie. Scoalã-te ºi
te scuturã de pãmânt ºi de tot ce e pe el, ºi te spalã apoi, cã
iatã, apa curge în ploaie din cer pe pãmânt ca sã te cureþe din
creºtet pânã în tãlpi pentru venirea Mea, iar apoi Eu te îmbrac
ºi te încalþ ºi îþi pun coroana venirii Mele ºi te bag la masa
Mea de nuntã, te bag la sãrbãtoarea venirii Mele, la praznicul
împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, omule. 

Eu sun din trâmbiþã învierea morþilor. Ei aºteaptã de
ºapte mii de ani trâmbiþa învierii lor, iar Eu le spun: un picuþ,
ºi totul ºi toate vor primi haina nestricãciunii, aºa cum Eu
le-am întocmit la facerea lor. Amin. Puþin, puþin, ºi totul se
întoarce în viaþa cea fãrã de moarte, ºi morþii înviazã ºi mãr-
turisesc pe Dumnezeu ºi lucrarea Sa cea de ºapte mii de ani,
lucrarea de rãscumpãrare a trupurilor. Amin. 

Pãmântul nu mai are putere sã-l ajute pe om. Omul i-a
strivit sânul, ºi e slab pãmântul, iar omul de pe el e tot mai ne-
putincios. Dar harul Meu este cu cei ce se tem de Mine, ºi ei
trãiesc prin harul Meu, iar Eu îi umplu de binecuvântãri ºi le
pregãtesc bucuria cea veºnicã. Fericiþi sunt cei ce Mã aºteaptã
sã vin, cã aceia se pregãtesc pentru ziua venirii Mele ºi se bu-
curã de ea, iar Tatãl Savaot le-o vesteºte prin Mine, fiindcã Eu
sunt plin de Tatãl. Amin. 

Eu sun din trâmbiþã învierea morþilor. Sã se trezeascã
morþii ºi viii! Amin, amin, amin. Eu voiesc sã se trezeascã tot
omul care s-a aºezat mai mare peste oameni ºi sã sune
trezirea peste tot, ºi sã se scoale omul de pe tot pãmântul ºi sã
se grãbeascã întru pregãtirea lui cea pentru venirea Mea.
Puþin, puþin, ºi se trezesc cei din morminte, cã aºa este scris
în Scripturi. Aºteaptã sufletele învierea trupurilor lor, ca sã
iasã întru întâmpinarea zilei Mele, ziua înfricoºatei judecãþi.
Amin. 
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Staþi sub creºterea Mea, staþi sub ploaia Mea, voi, cei
ce trãiþi din apa aceasta. Luaþi din ea ºi creºteþi, cã vine ziua
în care cel ce n-a bãut se va usca de pe picioare de sete. Luaþi
ºi beþi ºi creºteþi cu cuvântul care curge ca ploaia din cer
pentru cei ce beau ºi mãnâncã din cer ca sã fie vii pentru
venirea Mea. Veniþi la fântâna vieþii ºi cereþi strãjerilor de
lângã ea sã scoatã apã ºi sã vã dea ºi sã nu mai însetaþi dupã
altã fântânã, cã peste tot antichrist umblã ºi toarnã din otrava
lui, ca sã fie apã de a lui peste tot, cã el gândeºte cã Eu nu voi
mai fi Dumnezeu, ºi cã va fi el. Dar el nu va mai fi, ºi nici fiii
minciunii, pentru cã Eu vin sã stric tot ce face el, ºi lucrez
prin cei binecuvântaþi de Mine prin cuvântul Meu cel de azi. 

Sunt îmbrãcat în veºmântul judecãþii, cãci duhul
omului stã cu putere împotriva venirii Mele. Mânia la care
Mã îndeamnã omul cel potrivnic Îmi biruieºte mila, cã e
vremea sã vin, fiindcã totul s-a sfârºit pe pãmânt, ºi s-a sfârºit
ºi pãmântul de putere ºi nu mai poate. Nu mai e nimeni sã-l
curãþeascã ºi sã-l sfinþeascã prin curãþie, ºi geme pãmântul
sub pãcatele omului, iar Eu aud suspinurile ºi gemetele lui, cã
omul e mai greu decât pãmântul de sub el. Numai pãcate pe
pãmânt, numai oameni surzi, ca în vremea lui Noe. Dar ºi Eu
strig, ºi iarãºi strig, ca în vremea lui Noe strig. Strig pânã voi
veni vãzut, ºi tot omul Mã va vedea. Strig sã Mã audã cei
morþi ºi cei vii, ºi morþii Mã vor ajuta ºi vor mãrturisi venirea
Mea odatã cu învierea lor. Amin. 

Ziua venirii Mele iat-o, vine venind cu mânie! Dacã ni-
meni nu-Mi pregãteºte calea sã vin, vin Eu, dar cu mânie vin,
cãci omul nu Mã vrea, ºi Mã tot alungã de peste tot, ca sã fie
el, omul; omul care iubeºte minciuna învelindu-se cu ea ºi
punându-o în locul dreptãþii Mele. Toate zilele omului sunt
ale lui. Omul pentru el mãnâncã, pentru el posteºte, pentru el
trãieºte, ºi cautã sã-i fie numai bine, dar fãrã Mine cautã.
Acum vin sã caut Eu spre om, ºi îl gãsesc greu de pãcate ºi
dau sã-l scutur ºi sã-l spãl ºi sã-l înnoiesc, ºi sã-l fac iar pe
om, dar dacã el nu vrea ºi rãmâne surd la glasul trâmbiþei cea
pentru înviere, Eu, Cel ce sunt Stãpânul, ridic mâna Mea ºi
fac semn cu ea la dreapta sau la stânga Mea pentru tot omul,
cã e ziua dreptãþii pe pãmânt, ziua dreptãþii Domnului. Amin. 

O, fiilor strãjeri, spuneþi în lung ºi în lat cã vine ziua
Domnului. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt coboarã pe pãmânt
ploaie de cuvânt, ziua Domnului. Cine este cel ce se ascunde
sub cuvântul Meu care a spus acum douã mii de ani: «De ziua
aceea ºi de ceasul acela nimeni nu ºtie, nici îngerii din ce-
ruri, nici Fiul, ci numai Tatãl»? Iatã ziua Domnului! Dumne-
zeu plouã cu ea pe pãmânt, ºi omul trece prin ea, ºi ea trece
prin om, ºi omul nu vede ºi nu aude ºi nu cunoaºte ziua
venirii Mele. Dar voi, cei aleºi dintre oameni cu mâna Mea
cea tare, daþi veste peste pãmânt cã vine ziua Domnului, ºi
fiecare om sã se pregãteascã pentru ea, cã ea vine. Amin,
amin, amin. 

21 februarie/5 martie 2000

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Soarele veºniciei va aduce bucurii în locul durerilor. Cine iubeºte
femeia, din pricina pãcatului o iubeºte. În vremea posturilor de
mâncare mãnâncã omul pãcate fel de fel. Omul prin slãbiciune îl 

trage la slãbiciune pe om. 

BB at la porþi ºi intru, cãci sunt Domnul. Amin.
Intru în grãdina cuvântului Meu ºi Mã fac izvor

peste ea, Mã fac cuvânt din ea peste pãmânt, ca sã fac din nou

cerul ºi pãmântul ºi pe om, ºi sã-l aºez pe om în dragoste de
Mine ºi în ascultare de legile vieþii ºi în veºnicie. Amin. 

Toate durerile se sfârºesc cu bucurii. Aºa ºi durerea
Mea; ea se va sfârºi, ºi va veni peste ea bucuria, cãci soarele
veºniciei iese din nori ºi biruieºte pentru bucuria Mea, pentru
mângâierea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt, pentru mân-
gâierea Ierusalimului. Amin. Ierusalimul este mângâierea
Mea, este numele mângâierii Mele, este veacul veºniciei,
veacul Domnului, ºi toate durerile se sfârºesc cu bucurie.
Amin, amin, amin. 

Nimic nu înseamnã Ierusalim, nimic decât veacul
Domnului. O, fiilor care daþi cuvântul Meu oamenilor! Fiþi
veacul Domnului, fiilor, cãci cu voi e veacul Domnului întru
sãrbãtoare de nou Ierusalim. Vã mângâi din cer, ca sã ºtiþi ºi
sã înþelegeþi cã Ierusalimul este nãdejdea Domnului, numele
mângâierii Mele, veacul veºniciei pentru Ierusalim. Vin
mereu, mereu izvor de cuvânt peste voi, iar voi sã-l împãrþiþi
în toate laturile, ca sã creascã pomul vieþii pe pãmânt, cãci
este scris în Scripturi de izvorul care curge din Mine: «râul
vieþii, care izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului,
prin mijlocul cetãþii; iar pe cele douã maluri ale râului creºte
pomul vieþii, fãcând douãsprezece feluri de roade, în fiecare
lunã dându-ºi rodul, iar frunzele pomului sunt spre tãmãdui-
rea neamurilor». Amin. Sã nu vã sãturaþi de rodul acesta, cã
iatã cum scrie în Scripturi: în fiecare lunã trebuie sã rodeascã
pentru tãmãduirea neamurilor. Amin. Cu voi e veacul Dom-
nului, care trebuie sã dea rod peste pãmânt, ºi sã cadã Ba-
bilonul în faþa rodului Meu cu voi. Babilonul e împãrãþia
lumii, iar Ierusalimul este împãrãþia lui Dumnezeu, ºi tot
omul sã se înfricoºeze de adevãrul acesta, cã vine raiul pe pã-
mânt, vine cu dreptatea Mea pentru cei drepþi, ºi toate dure-
rile se sfârºesc cu bucurii. Amin. 

Era primãvarã când Eu am înviat din mormânt pentru
învierea fãpturii, ºi le-am spus celor ce Mã iubeau: «Sunt cu
voi pânã la sfârºitul timpului», ºi sunt cu învierea peste cei ce
Mã iubesc trãind iubirea Mea în ei. Curând, curând toate du-
rerile se sfârºesc, ºi de aceea vin mereu la voi, fiilor, cãci Ie-
rusalimul este nãdejdea ºi mângâierea Mea. Vin mereu ºi fac
din voi primãvarã pentru venirea Mea cu învierea. Aºa cum
rândunica se întoarce în fiecare primãvarã la cuibul sãu lãsat,
aºa ºi Eu dupã fiecare durere vin în cuib ºi îl încãlzesc ºi pun
rod în el ºi Îmi încãlzesc puii ºi îi hrãnesc cu cele din vãzduh,
nu cu cele de pe pãmânt, ºi îi iau pe aripi ºi îi deprind cu
zborul, ca sã meargã cu ei cuvântul Meu de la margini la mar-
gini, ºi el merge, cã vin zburãtori ºi îl iau, ºi din loc în loc îl
duc, cã aºa este scris sã fie mai înainte de venirea Mea cea cu
slavã vãzutã. ªi zic: vestiþi vestea Ierusalimului nou ºi vã grã-
biþi cu vestirea de la margini la margini. Plãtiþi vestitori ºi lãr-
giþi vestirea, cã aceasta este lucrarea pe care o aveþi de lucrat.
Eu sunt Cel ce izvorãsc râul vieþii, vestea Ierusalimului, iar
voi trebuie sã ridicaþi stãvilarele ca sã curgã el peste pãmânt
ºi sã se împlineascã pânã la margini vestea Ierusalimului
Domnului, ºi sã curgã apoi spre el neamurile învierii. Amin. 

Nu este Dumnezeu supãrat pe om, ci omul este supãrat
pe Dumnezeu ºi pe poruncile vieþii, cãci scris este în Scrip-
turi: «Dragostea se va rãci mai înainte de venirea Mea», ºi
s-a rãcit, ºi e rece pentru Dumnezeu, dar Eu vin în cuibul Meu
mereu, ca sã-l þin cald ºi sã nu rãceascã rodul Meu din el. Vin
ca rândunica la cuib, vin de la frig la cald, vin în cuibul de re-
fugiu ºi fac din el primãvarã pentru venirea Mea cu învierea.
Aºez în cuib dragoste de Dumnezeu, cãci tainã mare grãiesc,
ºi zic: unde este dragoste de Dumnezeu, acolo este ºi dragoste
între fraþi, iar altfel nu este dragoste de fraþi, cãci ea îºi are
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izvorul din dragostea de Dumnezeu. Taina dragostei de Dum-
nezeu este taina dragostei care leagã fraþii cei întru Hristos
prin dragoste, iar altfel nu este. Greºalele dintre fraþi cad în
faþa dragostei de Dumnezeu, iar fraþii trãiesc între ei prin rã-
dãcinã, prin Mine, Cel ce nasc fii pentru Tatãl, prin cuvânt ºi
prin credinþa cea roditoare în omul cel îndumnezeit prin
cuvântul vieþii veºnice. Cel ce vine sã fie ºi sã se facã mângâ-
iere pentru Mine ºi sã se facã Ierusalim, acela sã nu uite de
veghe, sã nu uite cã dragostea se va rãci, ºi se rãceºte, ºi s-a
rãcit. ªi de ce sã nu uite? Sã nu uite ca sã nu cadã din dra-
goste, ca sã nu cadã din veghe. Iar veghea nu este alta decât
dragostea de Dumnezeu, ºi greºalele cad în faþa dragostei de
Dumnezeu între cei de un neam cu Mine, neamul lui Dum-
nezeu, poporul veacului veºniciei, veacul Domnului pentru
Ierusalim. 

Iar voi, cei ce v-aþi apropiat de Mine prin vestirea cu-
vântului Ierusalimului, întãriþi-vã picioarele ºi statul cu Dum-
nezeu. Nu fiþi slabi unii faþã de alþii, ºi fiþi înþelepþi pentru
acest cuvânt, pentru povaþa aceasta, cãci vin sã vã învãþ calea
cea veºnicã. Nu fiþi slabi unii faþã de alþii, cã prin slãbi-
ciune vã trageþi unii pe alþii la slãbiciune ºi la plata aceasta.
Faceþi-vã bine pentru Dumnezeu unii altora, prin tãrie de Duh
Sfânt, ºi duceþi-vã povara cu dragoste ºi cu rãbdare, ca sã nu
fiþi povarã unii altora, ca sã nu fiþi cãdere ºi slãbiciune unii
altora aºa cum s-a întâmplat cu omul cel întâi zidit, care a cã-
zut prin povarã. Nu vã faceþi rost de poveri, ºi cãutaþi sã scã-
paþi de orice povarã, cãci poverile obosesc sufletul ºi voinþa
cea pentru înviere. Întãriþi-vã fiecare pe picioare ºi nu fiþi
slãbire unii altora, ci mai degrabã sprijiniþi-vã pe Mine, Dom-
nul, ºi vã veþi gãsi cu pacea Mea, fiindcã Eu vã voi da-o ºi voi
prinde putere în voi, ºi veþi fi pacea Mea, ºi veþi fi cu pacea
Mea în voi. Nu vã sprijiniþi pe Mine cu pãcatele din voi, cãci
sunt îndurerat pentru omul pãcãtos. Dar sprijiniþi-vã pe Mine
cu virtuþile cele sfinte din voi, ºi creºteþi prin ele pentru Mine,
cãci sunt îndurerat pentru slãbiciunile omului, ºi om pe om nu
se poate ajuta, cã e slab de tot omul. De aceea am spus Eu cã
omul care face bine omului are mormane strânse la împotri-
vitorul, fapte pentru cele vremelnice, ºi iatã judecata omului!
Sã nu mai aºtepte omul judecata, cãci Eu am zis: «Lumea a ºi
fost judecatã», ºi fiecare om trage dupã el cele ce a lucrat,
cãci omul n-o isprãveºte cu slãbiciunile, cã nici nu mai poate.
Cine iubeºte femeia, acela iubeºte pãcatul, ºi nu este alta
pricina iubirii femeii. Sã nu se mai bucure, sã nu se mai laude,
sã nu se mai semeþeascã femeile cã sunt iubite, cã ele sunt pã-
catul pentru omul cel slab, ºi sunt prãpastie adâncã pentru
om, prãpastie în care a cãzut tot neamul omenesc. Iar cel înþe-
lepþit de Dumnezeu fuge de pierzare ºi se alipeºte cu Dum-
nezeu. Amin. 

Tot neamul omenesc a pierdut nestricãciunea ºi moare
de ºapte mii de ani, pentru cã omul cel întâi zidit a cugetat
asupra lui Dumnezeu ºi s-a îndoit de Creatorul sãu, aºa cum
fac ºi azi oamenii. S-a îndoit omul cel de la început, ºi a in-
trat atunci în el gândul de a ajunge Dumnezeu, dar când a
vãzut cã-l strig ºi cã-l întreb de pãcat, s-a ascuns. Dar Eu l-am
aºezat înaintea Mea ºi i-am spus ce a fãcut, ºi el s-a ascuns în
spatele femeii, cãutându-ºi dezvinovãþire. Atunci el nu M-a
mai iubit, ºi Eu l-am scos afarã din rai prin înger, iar când a
vãzut cã-l dau afarã din grãdina veºniciei, a vãzut cã Eu sunt
Dumnezeu ºi nu s-a mai îndoit de Dumnezeu. 

N-a vrut omul sã asculte de Cel ce l-a fãcut. N-a vrut
omul sã posteascã aºa cum i-am spus Eu sã posteascã, ci, din
contra, a gândit sã se facã el dumnezeu peste tot ce am fãcut
Eu. Iatã, aºa face omul, nu-i place sã posteascã, nu-i place sã

trãiascã, nu-i place sã asculte. ªi am venit Eu, ºi am postit Eu,
cã Eu nu sunt supãrat pe om, ci omul e supãrat pe Mine de nu
ascultã de poruncile vieþii. ªi zic: deschide, omule, sã intru,
cãci Eu sunt Dumnezeu, ºi tu eºti om, ºi nu poþi ajunge Dum-
nezeu, dar poþi sã te îndumnezeieºti din Mine ºi sã fii cu
Mine. Amin. 

O, cum sã fac sã te scap de jalea din tine, omule
îndurerat? Numai Eu ºtiu cum e fericirea ta care trece odatã
cu tine, ºi Mi-e milã de tine, fiindcã porþi chipul Meu. Voiesc
sã-þi fiu Dumnezeu, ºi salvator sã-þi fiu. Iatã cum vorbesc cu
tine. Mi-am fãcut cãrare spre tine. Grãdina cuvântului Meu
este cãrarea, iar în ea, strãjerii Mei care iau de la Mine ºi îþi
dau þie ca sã Mã cunoºti cã vin din cer la tine sã-þi grãiesc. Îþi
scriu din cer scrisori de dor; scrisori de judecatã îþi scriu,
omule. Nu te mai mãri, nu te mai crede, nu te mai îngâmfa.
Cuminþeºte-te ºi te apleacã Mie, cãci Eu sunt Dumnezeu, ºi
nimeni nu scapã de cele ce-ºi strânge. Ieºi înaintea Mea
umilit, omule. Nu eºti decât un umilit ºi un vrednic de plâns,
cãci stai întru stricãciune. Toatã fãptura suspinã din pricina ta.
Zadarnic cauþi doctorii pentru durerile trupului; în zadar îþi
vindecã doctorul trupul dacã nu-þi vindecã sufletul de la
pierzare, omule supus stricãciunii. Vindecarea vremelnicã te
face iar sã te duci la pãcat, cãci te crezi în putere. Este scris
în Scripturi: «Cine suferã cu trupul o isprãveºte cu pãcatul»,
dar tu dai sã te scoli din suferinþã ca sã trãieºti pentru pãcat ºi
pentru vremelnicie, omule. Tu însã tot bolnav eºti, cãci omul
cel fãrã Dumnezeu este om fãrã de sãnãtate, este cel mai
bolnav om, este de plâns ºi de jelit. Nu mai e de cântat ºi de
jucat ºi de pãcat, ci e de plâns pentru tine, omule. Cum sã fac
sã te scap de jalea din tine? Fericirea dupã care alergi mereu
e din pricina jalei din tine, omule îndurerat, ºi numai Eu,
Domnul, ºtiu cum e fericirea ta pe care n-o mai prinzi, ºi Eu,
Domnul, plâng de mila ta, omule. 

Iatã, fiilor împãrþitori de leac dumnezeiesc, plâng de
mila omului. Îl bat pe om, ºi el se roagã Mie sã-l iert de pãcate
ºi sã-l scap de jale ºi de durere, ºi Eu aºa fac, ºi apoi omul uitã
de bãtaia de la Mine ºi de vindecarea de la Mine ºi iar Mã
pãrãseºte, ºi apoi i se fac toate cele ale lui mai rele decât cele
dinainte, precum este scris de casa cea curãþitã de rãu, pe care
duhul rãu o gãseºte iar, ºi iar intrã ºi îºi face cuib în ea pentru
nestatornicia omului. Omul se teme sã se întoarcã în rai. Fii-
lor cu care-Mi plâng durerea pentru om, se teme omul sã se
întoarcã în rai ºi Mã pleacã mereu spre dorinþele lui, spre
voile lui în loc sã se plece el spre voia Mea, spre dorul Meu
de el, spre viaþa lui cea din rai. 

Omule, eºti cuprins de temeri ºi de tristeþe, dar pe dru-
murile stricãciunii nu scapi de jalea de care fugi. Þi-am trimis
Eu iarbã de leac, numai s-o vrei, numai sã Mã vrei cu tine,
omule îndurerat ºi plin de dorul fericirii pierdute. Fericirea ta
e raiul. Întoarcerea în rai e pacea ta, ºi vei sfârºi cãutarea. Nu
mai sta semeþ, ºi apleacã-te, cã n-ai cu ce sã te mãreºti decât
cu cele ce se stricã ºi pier. De ce te temi de rai? De ce fugi
mereu într-ale tale? Iatã, ale Mele dintru ale Mele îþi dau, ca
sã fii veºnic apoi, cãci scris este în Scripturi: «Moartea a fost
înghiþitã de biruinþã». Amin, amin, amin. 

Mã jelesc în calea omului, doar, doar vor cãdea porþile
cele spre om. Voiesc sã Mã vindec de durerea cea de la om,
cãci omul este plin de temeri ºi de tristeþi, fiilor de la ieslea
Mea de cuvânt. Doctorii de pe pãmânt vindecã trupurile, dar
sufletele, ba. Fiþi voi doctori din cer, fiilor, doctori pe pãmânt
cu cele din cer vindecãtoare, ºi faceþi-l pe om sã vinã la Mine,
sã vinã spre vindecare. Cu voi e veacul Domnului, cu voi des-
chid uºa omului ca sã intru ºi sã-i vorbesc de Mine. Grãiesc
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cu voi mereu. Grãiesc apoi cu cei ce se alipesc cu Mine prin
cuvântul care curge din Mine la voi, ºi grãiesc ºi pentru omul
care Mi-a închis uºa ca sã fie el dumnezeu peste el ºi peste cei
ce sunt ai lui. Iarbã de leac am fãcut din voi în calea omului
neputincios care nu se mai scoalã din stricãciune. V-am aºe-
zat înaintea neamului omenesc ca sã vinã omul dupã Mine ºi
dupã voi. V-am aºezat semn prin care sã se conducã omul
spre Mine, ºi sã Mã gãseascã la voi grãind peste om ºi che-
mându-l ºi umplându-l de iubire pentru Dumnezeu, cãci omul
se teme sã se întoarcã în rai. 

Iatã, numai vorba vine cã începe postul Paºtelui. Petre-
ce omul cu mâncãri ºi cu bãuturi ºi cu pãcate ºi zice cã e lã-
satul secului de acestea. Numai vorba vine cã e lãsatul secu-
lui. Mãnâncã omul pãcate în tot felul pânã la Paºtele Meu, ºi
apoi vine la bisericã ºi ia Paºti de la preot. O, de ar învãþa
omul de la Mine ce înseamnã Paºti, ce înseamnã post pentru
Paºti ºi ce înseamnã înviere prin post, ºi Domnul cu omul prin
post ºi prin mâncare, prin mâncare ºi prin post! 

O, toate durerile se sfârºesc cu bucurii. Aºa ºi durerea
Mea; ea se va sfârºi, pentru mângâierea Mea, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, pentru mângâierea Ierusalimului.
Ierusalimul este mângâierea Mea ºi numele mângâierii Mele,
ºi cu el Mã mângâi, cãci cu el e veacul veºniciei, veacul
Domnului pe pãmânt cu Ierusalimul. Nimic nu înseamnã Ie-
rusalim, nimic decât veacul Domnului, veacul Meu cu Ieru-
salimul. Fiþi veacul Domnului pe pãmânt, fiilor, ºi toate du-
rerile se vor sfârºi cu bucuriile veacului veºniciei, veacul
Domnului pentru mângâierea Ierusalimului. Amin, amin,
amin. 

28 februarie/12 martie 2000

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Neprihãnirea face casã tare cu credinþa. Omul este povarã grea
pentru Domnul ºi pentru om. Înþelepciunii cereºti nu-i stã împotrivã
înþelepciunea omeneascã. Domnul strigã de la margini la margini 

sã vinã omul la lucrarea facerii lui. 

MM ã apropii la iesle mai înainte de ivirea zorilor.
La hotarul dintre zi ºi noapte vin, cãci M-am

vestit sã vin, ºi am venit, ºi aºa învãþ veghea pe poporul Meu
cel hrãnit din cer în zilele acestea ale venirii Mele. Iatã, gã-
sesc veghe la iesle ºi sunt întâmpinat de strãjerii Mei. Lucrez
din noapte cuvântul Meu de azi, fiilor strãjeri, ºi apoi cãlãto-
rim cu el în mijlocul lui Israel, poporul Meu cel de azi, po-
porul cel de la venirea Mea. Amin, amin, amin. 

Voiesc sã-Mi pun la adãpost poporul Meu de azi, ba ºi
pe tot sufletul care trage cu izvorul cuvântului Meu care dã
viaþã ºi iubire pentru Mine în om, dar am piedici multe, ºi
acestea sunt piedicile fiecãruia din cei ce se alipesc cu Mine
prin cuvântul Meu de azi, prin venirea Mea de azi cuvânt pe
pãmânt. O, câte piedici, cãci omul se trezeºte târziu pentru
Mine ºi pentru viaþa cea vie. Dar iatã calea cea dreaptã, calea
cea cu dreptate, cãci neprihãnirea face casã cu credinþa ºi îl
pun la adãpost pe cel ce crede în venirea Mea de azi, ºi Eu îl
ajut pe calea cea cu dreptate, îl ajut prin învãþãtura Mea pen-
tru cei curaþi ºi drepþi. Amin. 

Mergem, fiilor, cu cuvântul Meu la cei credincioºi ºi îi
culegem ca sã le dãm din cer. Dãm ºi poporului, dãm ºi celor
ce se alipesc cu cuvântul Meu de azi. Puþini sunt din loc în loc
cei ce aud ºi vin sã ia ºi sã bea ºi sã fie cu izvorul venirii Mele
de azi, dar mulþi sunt cei ce aud de venirea Mea la voi cuvânt

ºi nu se aratã aceºtia cu faþa ºi nu iau calea cea cu dreptate, ºi
de aceea nu se apropie sã meargã pe ea. 

Astãzi stã scris din pãrinþi pomenirea dreptei credinþe
peste bisericã, dar calea cea cu dreptate nu este bãtãtoritã de
cei ce se strâng prin biserici, cãci scris este în Scripturi:
«Dreptatea este lãsatã în lãturi». Neprihãnirea îi face loc
credinþei, iar credinþa se face neprihãnire peste omul care o ia
pe calea cea dulce a dreptãþii vieþii, pe calea Mea cu omul. 

Se piteºte omul cel mândru cu credinþa cea dreaptã, se
piteºte de cuvântul Meu de azi, ºi lui îºi zice drept în credinþã.
Omul nu ia ca de la Mine acest cuvânt, ºi zice cã nu-l crede.
O, ar putea omul sã spunã cã ºi proorocii au vorbit de la ei ºi
nu de la Dumnezeu, dar cuvântul proorocilor s-a împlinit ºi se
împlineºte, aºa cum ºi acest cuvânt al Meu de azi s-a împlinit
ºi se împlineºte pentru cã este cuvântul Meu. Amin. Se bate
în piept omul creºtin de azi ºi zice cã e drept, dar calea cea cu
dreptate nu se bate omul pentru ea. De aceea voiesc sã-Mi
pun la adãpost poporul Meu de azi ºi sã þin peste el cuvântul
Meu ºi venirea Mea cu cuvântul peste pãmânt. Amin. Voiesc
sã-Mi þin sub cort poporul, cã este scris în Scripturi aºa: «Am
auzit din tron un glas puternic care zicea: iatã, cortul lui
Dumnezeu este între oameni, ºi va sãlãºlui cu ei, ºi ei vor fi
poporul Lui, ºi Însuºi Dumnezeu va fi cu ei. ªi va ºterge orice
lacrimã din ochii lor, ºi moartea nu va mai fi, nici plângere,
nici strigãt, nici durere, cãci cele dintâi au trecut». Amin,
amin, amin. 

O, popor de sub cort, ºi, o, popor cules din spini ca sã
vii spre Mine! O, copii hrãniþi cu mila Mea, staþi bine pe pi-
cioare cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, cãci povara celor din
grãdina cuvântului Meu prin care Eu vã acopãr ºi vã hrãnesc
pe voi cu el, e grea povara lor, e grea, ºi ei sunt prea mici pe
pãmânt, cãci cu cei mari n-a fost chip sã Mã sprijin cu venirea
Mea de azi. Iatã, vin la voi, vin prin ei, prin cei mici, ºi po-
vara lor e grea de tot. Nu numai Eu sunt povara lor. ªi voi
sunteþi. De aceea vin mereu, mereu cuvânt în grãdinã pentru
voi ºi vã învãþ sã staþi pe picioare ºi sã lucraþi în aºa mãsurã
sã le îndulciþi povara, sã le fie dulce cu ea ºi nu greu, cã Eu
nu vreau sã-i rãceascã oboseala ºi povara. O, Mã uit mereu cu
ochiul Meu ceresc ºi vãd cum daþi sã gãsiþi la ei putere ºi
mângâiere pentru voi, ºi Mã prinde plânsul de ei ºi de voi, cã
pe ei i-a slãbit povara de pe ei, ºi Eu n-am cum sã-i slãbesc
de sub povarã, cã nu mai am alþii ca ºi ei. N-am putut pune
deoparte mai mulþi pentru lucrul Meu de strajã aici, cã iubirea
de Dumnezeu aºa cum se cere ea sã fie din creºtin, nu Mi-au
dat-o mulþi, ºi n-am putut sorta mult grâu bun pentru aici pen-
tru ca sã creascã din el din grãdinã calea Mea peste pãmânt,
calea Mea cea cu dreptate. O, mulþi creºtini au fost buni ºi
credincioºi, dar plini de piedici, plini de povara celor dinain-
te ale lor, ºi Eu trag din greu prin cei puþini pe care-Mi spri-
jin venirea Mea de azi. Vin ºi iar vin, cã fãrã Mine nimeni nu
poate ceva bun pentru Mine. Vin ºi iarãºi vin, ºi Mã semãn pe
Mine Însumi cuvânt peste tot din grãdina Mea cu fii unºi cu
darurile venirii Mele, cu fiii cei care-Mi duc povara Mea.
Mereu vin ºi vã þin treji ºi vã dau îndemn mereu sã fiþi curaþi
întru toate câte faceþi ºi trãiþi, cãci povara lor e grea, dar sã le
fie dulce povara lor cea grea, sã le fie curatã ca cerul. Amin,
amin, amin. 

Pe vremuri, pe când lucrãrii Mele de azi îi dãdea bo-
bocul, Mã sprijineam cu cei ce primeau cuvântul venirii
Mele. Le vorbeam duios, ca sã Mã sprijin pe credinþa lor în
coborârea Mea la ei ºi sã-Mi pot scrie cartea Mea de azi de la
începutul ei ºi pânã azi, cartea cea cu ºapte peceþi, pe care
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«nimeni în cer, nici pe pãmânt, nici sub pãmânt, n-a putut s-o
deschidã, nici sã se uite în ea», dupã cum este scris în Scrip-
turi despre ea când spune: «Am vãzut în mâna dreaptã a Celui
ce ºade pe tron o carte scrisã înãuntru ºi pe dos, pecetluitã
cu ºapte peceþi, ºi un înger care striga: „Cine este vrednic sã
deschidã cartea ºi sã desfacã peceþile ei?“». Eu, Mielul Tatã-
lui, am desfãcut peceþile ei ºi o cobor pe pãmânt, ºi fericiþi
sunt cei ce sunt scriºi în cartea aceasta, în Cartea Vieþii Mie-
lului. Amin, amin, amin. 

O, fiilor unºi cu mirul venirii Mele, e grea povara voas-
trã, cã voi sunteþi mici, dar Eu sunt cu voi sub povarã. Fiþi
ageri la cuvânt ºi la fapta cea duhovniceascã, fiilor, cã vouã
nu poate sã vã stea împotrivã nici un fel de înþelepciune ome-
neascã, fiindcã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru ºi fiindcã
voi sunteþi unºii Mei din zilele acestea. Croiþi drumul Meu
spre cele patru laturi ale lumii, cãci cuvântul Meu care este cu
voi îºi face drum ca fulgerul, ºi vin zburãtori ºi îl duc peste
tot spre mãrturie, împotriva tuturor celor ce vãd calea Mea
cea dreaptã ºi nu iubesc dreptatea de pe ea ºi nu apucã pe ea.
Se bate în piept omul creºtin de azi ºi zice cã e drept, dar la
calea pe care am mers Eu nu se uitã. De aceea voiesc sã-Mi
pun la adãpost pe cel drept, cãci «calea pãcãtoºilor piere»,
dupã cum este scris despre ea. Amin. 

E grea de dus povara Mea de azi. Pe vremuri, pe când
lucrãrii Mele de azi îi dãdea bobocul, Mã sprijineam cu cei ce
veneau sã audã cuvântul Meu cel duios, cel cu strigãt duios.
Eram la început cu cartea Mea de azi ºi scriam în ea strigând
dupã om în toate pãrþile, iar lupul cel pãgân cu fapta ºi cu iu-
birea Mi-i rãsfira mereu pe cei care veneau dupã duioºia gla-
sului Meu. Lucram ºi Mã sprijineam pe cei ce fãceau milã cu
lucrãtorii Mei care Mã primeau, dar azi e grea povara Mea, ºi
e multã, ºi cu ea Mã port pânã la marginile pãmântului. ªi
dacã Mi-am pus popor deoparte, Eu trebuie sã-i port lui de
grijã, ca sã-l am ºi sã nu doreascã el altã bucurie. ªi zic din
nou: o, popor de sub cort, o, copii hrãniþi cu mila Mea, staþi
bine pe picioare ºi fiþi curaþi prin toate câte faceþi ºi trãiþi, cã
e grea povara celor din grãdinã. Nu numai Eu sunt povara lor.
ªi voi sunteþi. Sã le fie dulce cu ea ºi nu greu, ca sã nu obo-
seascã ei sub povarã. Povara dacã e dulce nu cautã omul sã
scape de ea, ºi o duce ajutat de puteri noi, ºi o duce. Cu câtã
iubire am dus Eu crucea pentru îmbrãþiºarea Mea cu omul cel
neajutorat! Mi se îndulcea chinul de sub cruce cu cât era mai
greu de dus, cã Mã vedeam cu mâna întinsã dupã om în adânc
ºi Mi se îndulcea povara de pe umeri pânã ce am ajuns cu ea
acolo unde am cãzut sub ea, ca sã Mã scol apoi biruitor ºi
sã-l ridic pe om din adânc ºi sã-l am ca platã a jertfei Mele
cea de sub povarã. Povara se face dulce când eºti cu ea pe ca-
lea cea cu dreptate, ºi dupã ea se ridicã cei ce iubesc dreptatea
ºi povara ei, cãci ea are rod veºnic viu. Amin. 

Învãþãtura Mea sã-l sãlãºluiascã în sânul pãcii Mele pe
omul care o ia. Amin. Înþelepciunea Mea sã-l ajute pe om la
minte ºi sã-l cuprindã în Duhul Sfânt. Amin. Blândeþea ºi
smerenia Mea sã-l îndemne pe om la veghe ºi la pocãinþã ºi
la pacea dintre Mine ºi om. Amin. Povara pe care am dus-o
Eu pentru om sã-l înduioºeze pe om ºi sã-i deschidã ochii.
Aºa voiesc, aºa aºtept. Amin, amin, amin. 

Voiesc sã simt Eu în om, nu omul, dar greu Îmi mai fac
sãlãºluire în om, cã omul nu ºtie cum Mã poate avea în el. Vo-
iesc sã simt Eu în om, cu simþurile Mele cereºti. Amin. Voiesc
sã ºtiu Eu în om, cu ºtiinþa Mea cereascã. Amin. Voiesc ºi iar
voiesc sã stau Eu în om, cu statura Mea din care sã ia cel ce
voieºte cu Dumnezeu. Amin. Voiesc sã grãiesc Eu din om, cu

grãirea Mea. Amin. Voiesc sã pot Eu în om, nu omul. Aceas-
ta voiesc. Amin. ªi voiesc sã fac Eu în om facerea omului, fa-
cerea din nou a omului. Amin. Sã-l iau pe om în mânã aºa
cum am luat pãmânt în mâini la început ºi l-am zidit pe om
din pãmânt. Sã-l iau pe om în mânã ºi sã-l frãmânt cu mâna
Mea ºi sã-l aºez înaintea Mea om plãcut Mie, aºa cum am voit
sã fie omul când am luat pãmânt ºi l-am zidit pe om din pã-
mânt, ca sã Mi se supunã apoi, ºi sã-i fiu omului Dumnezeu,
ºi sã fie omul prin Dumnezeu pe pãmânt, ºi sã umple pã-
mântul omul cel plãcut lui Dumnezeu. Amin. 

Strãbat cerul ºi pãmântul cu lucrarea facerii omului.
Îngerii din cer Îmi lucreazã nevãzut lucrarea cuvântului Meu
care vine cu Mine pe pãmânt cu împlinirea lui, cãci îngerii
sunt duhuri cu putere. Sã nu uite omul cã Eu sunt Dumnezeu
ºi nu el, ºi dacã uitã Eu îi amintesc cã uitã, ca sã se facã mic
înaintea Mea ºi ca sã-l pot ocroti pe cel ce-Mi recunoaºte fiin-
þa ºi puterea. Sã nu uite omul cã viaþa credinþei este calea cea
cu dreptate, fapta dreptãþii între om ºi Dumnezeu ºi între om
ºi om, iar altfel nu este credinþã în Dumnezeu. Omul însã se
bate în piept ºi îºi zice drept ºi se vrea crezut drept, dar pe
dinãuntru este nedrept ºi cu Dumnezeu ºi cu omul. ªi am zis:
«Când va veni Fiul Omului ºi îngerii puterii împreunã cu El,
va mai gãsi credinþã pe pãmânt?». Cine poate sã-I rãspundã
lui Dumnezeu? Cine între oameni? Sã vinã înaintea Mea ºi sã
spunã: „Iatã-mã, Doamne, socoteºte-mi dreptate credinþa
mea în Tine!“. Dar iatã, Eu vin râu de cuvânt peste pãmânt ºi
nu se pleacã omul sã ia de la Dumnezeu ºi sã Mã aºeze pe
Mine peste el aºa cum a lucrat Avraam la cuvântul Meu de
peste el când Eu i-am socotit dreptate ºi neprihãnire credinþa
lui în venirea Mea la el. Voiesc sã am în poporul Ierusalimu-
lui darul cel din cer al credinþei ºi al neprihãnirii cea din cre-
dinþã. Amin. Voiesc sã pun la adãpost poporul Meu de azi prin
acest dar al credinþei în venirea Mea cu îngerii puterii Mele ºi
cu sfinþii, pentru adeverirea Scripturilor care au grãit prin
gura Mea ºi au zis: «Vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii
cerului cu putere multã ºi cu mãrire multã, ºi va trimite pe
îngerii Sãi întru rãsunare de trâmbiþã ºi vor aduna ei pe cei
aleºi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor
pânã la celelalte margini, iar pleava o va arunca în foc ne-
stins». Aceastã Scripturã este lucrarea cuvântului Meu de azi,
care adunã pe cei ce sunt ai Mei prin credinþa lor cea cu
dreptate semãnatã între cer ºi pãmânt pentru venirea Mea, la
credinþa omului, pentru împlinirea Scripturilor Mele prin cre-
dinþa omului drept. Amin. 

Sã ia aminte toate neamurile oamenilor de pe pãmânt
ºi sã se cutremure la glasul venirii Mele, care strigã de la mar-
ginile cerurilor pânã la celelalte margini, zicând dupã douã
mii de ani din nou: «Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi
credinþã pe pãmânt?». Amin, amin, amin. 

6/19 martie 2000

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta

Domnul plânge cu cei ce plâng. Nu mai sunt creºtini pe pãmânt.
Înþelepciunea cea din cer nu se pãteazã cu cele de pe pãmânt, ci se
îndestuleazã cu cele ce plac Domnului ºi nu omului. Lucrarea în nu-
mele Domnului aduce rod sfânt ºi iubire frãþeascã nepãrtinitoare. 

EE u, fiilor de la iesle, Mã deºert mereu din cer
peste pãmânt prin coborârea Mea cuvânt la voi.

Fiþi, tatã, binevoitori cu Mine ºi deschideþi-Mi mereu, oricât
aþi fi voi de apãsaþi ºi de înlãcrimaþi. Vremea apasã, dar veni-
rea Mea trebuie sã se împlineascã, iar omul care crede în
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Dumnezeu pe pãmânt nu crede în venirea Mea. Fiþi voi, fiilor,
împlinirea acestei credinþe, dupã cum ºi sunteþi, ºi împliniþi
venirea Mea la voi, cã aºa este scris în cuvintele Evangheliei
Mele: «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, amin, amin. 

O, ºi Eu plâng, nu numai voi, cã scris este: «Plângeþi
cu cei ce plâng». Sã plângem unii cu alþii ºi sã lucrãm ca sã
strângem rod de bucurii, fiilor. Cu cine sã-Mi strâng ºi Eu ro-
dul? Îl strâng cu cei ce Mã aºteaptã sã vin sã le dau rodul cre-
dinþei în venirea Mea, cã pe pãmânt omul credincios crede în
Mine ºi se roagã Mie, crede în naºterea Mea pe pãmânt, crede
în Maica Mea, crede în rãstignirea Mea, în învierea Mea, în
înãlþarea Mea la cer, dar nu ºi în venirea Mea. De aceea am
zis: «Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pã-
mânt ca sã poatã sã vinã?». Despre venirea Mea ºi despre
credinþa în ea am întrebat Eu atunci. Despre când voi veni am
întrebat. 

Omul pleacã de la bisericã acasã tot aºa cum s-a dus,
cãci biserica pe care a fãcut-o omul pe pãmânt este o portiþã
ce slujeºte omului care a fãcut biserica pentru ca sã vinã în ea
omul cel cald la inimã, cel cald cu credinþa. Omul cel cu
sânge rece e rece ºi cu Mine, Domnul. El îºi cautã un câºtig
din orice, ºi se ridicã ºi îºi culege supuºi, ºi el stãpâneºte peste
ei, iar ei îl slujesc pe el, cã omul mic e om necãjit pe pãmânt.
Aºa este ºi cu lucrul bisericii de azi. Mai-marii de peste ea
sunt oameni reci pentru cer, dar îºi fac bisericã, iar gloatele
cele cu sânge cald se strâng în biserica omului, ºi omul cel
credincios bisericii ajunge supusul în slujba preotului de azi
ºi nu în slujba lui Dumnezeu între oameni, cãci oamenii nu
slujesc lui Dumnezeu pe pãmânt, ci îºi slujesc loruºi. De
aceea omul cel dornic de Dumnezeu nu mai vede calea cea
spre bisericã ºi nu mai gãseºte pe pãmânt biserica Mea, ºi o
gãseºte pe a omului, ºi acolo se duce, cã e dornic de Dumne-
zeu. Dar vine însã vremea, ºi a ºi venit, sã fie biserica Mea pe
pãmânt ºi sã Mã gãseascã omul cu slujitori de ai Mei în bise-
rica Mea ºi sã-i dau omului plata credinþei ºi a cãldurii inimii
lui, sã-i dau plata prin lucrarea bisericii Mele, sã-l pot hrãni
pe om cu înþelepciunea Mea, sã-l pot cerceta pe om ca sã-l
mângâi, sã pot vorbi cu omul despre ale Mele ºi despre ale
sale ºi sã Mã fac una cu omul prin cele curate ºi cereºti din el,
la credinþa lui în venirea Mea. Amin. 

Astãzi fac la voi pomenirea celor patruzeci de sfinþi
mucenici care au mãrturisit credinþa lor în Mine înaintea
împãraþilor ºi a mai-marilor pãgânilor. Ei, ostaºi biruitori de
vrãjmaºii cei pãmânteºti, au ajuns apoi sã biruiascã pe vrãj-
maºii Mei, nevrând sã-ºi lepede credinþa în Mine, ci, dimpo-
trivã, mãrturisind cã ei sunt creºtini. Atunci ei au fost aruncaþi
într-un iaz pe timp de ger, iar Eu, Domnul, i-am þinut vii prin
credinþa lor în Mine, iar a doua zi au primit mucenicia prin
foc, mãrturisind tãria credinþei lor, iubirea lor de Dumnezeu. 

O, nu mai sunt creºtini pe pãmânt, nu mai sunt, cãci
creºtinii iatã cum sunt: ei sunt cei ce nu se leapãdã de Dom-
nul; ei sunt cei ce sunt încercaþi în credinþã ca sã facã dovada
credinþei lor în Mine. Fericiþii Mei sunt cei cãrora li se încear-
cã credinþa lor în Mine. Eu slobozesc focul încercãrilor peste
cei ce sunt ai Mei pe pãmânt, ca sã pot sã Mã scriu peste ei
cu Duhul Sfânt, cãci ceara trebuie sã fie încãlzitã ca sã se
cunoascã pe ea pecetea. Aºa ºi Eu, Domnul, pun pecetea
Duhului Sfânt pe cei încãlziþi la focul încercãrilor pentru lã-
murirea credinþei lor în Mine, aºa cum am fãcut ºi cu voi,
fiilor de la iesle, când s-au sculat împotriva voastrã mai-marii
bisericii din lume, ºi cu ei mai-marii pãmântului, ca sã înãbu-

ºe lucrarea Mea lângã care vã am pe voi. Atunci Eu am pus
pe voi pecetea Duhului Sfânt ºi v-am fãcut lucrãtorii Mei prin
credinþa voastrã în venirea Mea la voi, în venirea Mea pe pã-
mânt, precum este scris despre ea în Scripturi. Puþin mai am,
ºi Mã descopãr cu aceastã venire a Mea. Puþin, puþin, ºi Mã
las vãzut lângã voi. Puþin, puþin, ºi ziua venirii Mele se aratã
peste tot pãmântul, ºi va fi pentru unii mântuire, ºi pentru alþii
judecatã, precum Eu am grãit prin Tatãl, Care este în Mine. 

Vin cu învãþãtura venirii Mele pentru cei ce Mã aºteap-
tã sã vin. Vin sã-i îmbrac cu haina mãririi, cu haina înþelep-
ciunii cereºti, cãci aceasta înseamnã haina mãririi. Vin sã-i
învãþ ce înseamnã lucrarea omului în numele lui Dumnezeu,
lucrare care are rod pentru cer. Vã învãþ pe voi, fiilor de la
iesle, ca sã ia aceastã învãþãturã toþi cei care vor sã lucreze în
numele Meu pentru rod ceresc. Amin, amin, amin. 

Fiilor, ce înseamnã lucrarea voastrã în numele Meu, în
numele Domnului? Spuneþi, fiilor. 

– EE a slujeºte sfinþilor pe pãmânt ºi în cer.
Aceasta înseamnã lucrarea omului în nu-

mele Domnului. Ea adunã pe creºtini în numele Domnului
pentru slujirea sfinþilor pe pãmânt ºi în cer, iar creºtinii se
iubesc unii pe alþii în numele Domnului, nu cã le place lor.
Aceastã iubire îi face sfinþi din zi în zi mai mult prin lucrarea
umilinþei de duh pe care o aºeazã creºtinii unii peste alþii la
întâlnirile lor în numele Domnului ºi la propãºirea lucrãrilor
sfinte între ei. Dacã creºtinii nu se adunã în numele Domnu-
lui, ei nici nu lucreazã cele sfinte unii peste alþii, ci lucreazã
numai cele fireºti, numai cele trupeºti ºi pãmânteºti, ºi aceas-
ta nu este lucrare în numele Domnului. Dacã creºtinii nu se
iubesc unii pe alþii în numele Domnului, ei nu vor iubi drep-
tatea iubirii dintre ei, ci vor iubi sã se iubeascã unii pe alþii, ºi
atât. Dacã creºtinii nu sunt sfinþi, nu pot sluji sfinþilor pe pã-
mânt ºi în cer. Dacã ei nu slujesc înþelepciunii lui Dumnezeu
prin înþelepciunea lor, ei nu vor aduna plata lucrãrii lor în
numele Domnului. Înþelepciunea cea plãcutã lui Dumnezeu
este aceea care nu se pãteazã cu nimic de pe pãmânt, ci se în-
destuleazã numai cu cele din cer, cu cele plãcute lui Dumne-
zeu ºi nu oamenilor. Dacã cei ce stau adunaþi în numele Dom-
nului nu au în ei lucrarea înþelepciunii Domnului ºi cea a
umilinþei de duh înaintea Domnului ºi pentru Domnul, ei nu
pot ajunge la lucrul cel în numele Domnului. 

– OO,fiilor, suflu peste voi din Duhul Meu ca sã
curgã din voi râul înþelepciunii sfinte, ºi

iatã, învãþ poporul, ºi prin voi îl învãþ, ca sã ºtie poporul cã
între Mine ºi ei sunteþi voi. Rostiþi învãþãtura Mea cea sfântã
peste poporul Meu ºi peste cei ce trãiesc în legile venirii
Domnului. Amin. 

– CC ei ce se adunã în numele Domnului ca sã
lucreze apoi iubirea de Dumnezeu ºi lucra-

rea Domnului peste pãmânt, trebuie sã aleagã vorbirea cea
din umilinþa inimii ºi nu cea rostitã cu buzele, ci mai întâi cu
inima, iar gura sã slujeascã inimii prin cuvinte pline de umi-
linþã sfântã pentru creºterea umilinþei în creºtin. Fãrã lucrarea
umilinþei nu poate creºtinul sã lucreze nimic în numele Dom-
nului. Cuvintele umilinþei sunt cuvintele dreptãþii cea de par-
tea Domnului, sunt cuvintele care slujesc Domnului, iar vor-
birea cea cu cuvinte pline de umilinþã este vorbirea cea plã-
cutã lui Dumnezeu, ºi ea nu este cu buzele gurii, ci cu buzele
inimii. Cuvintele umilinþei inimii sunt cele care aduc mângâ-
ierea cea necunoscutã de oricine, ci numai de cei care o dau,
ºi apoi de cei care o iau pentru dreptatea Domnului. Amin.
Acolo unde sunt mulþi, acolo trebuie sã se arate dreptatea
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Domnului prin darul umilinþei inimii din creºtin, ca din
aceasta sã ia învãþãturã cei mulþi care sunt adunaþi în numele
Domnului spre creºtere, crescând unii din alþii prin lucrarea
lor în numele Domnului. Amin, amin, amin. 

– OO,fiilor de la iesle, Eu am rostit peste voi
cuvânt ºi aºa am zis: «Fiþi ageri la cuvânt

ºi la fapta cea duhovniceascã», ºi iatã cum împlinesc Eu în
voi cuvintele rostite peste voi. Fac din voi râu din râul înþe-
lepciunii sfinte ºi învãþ poporul, ºi prin voi îl învãþ. Vouã nu
vã poate sta împotrivã nici un fel de înþelepciune omeneascã,
fiindcã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, ºi fiindcã voi
sunteþi unºii Mei din zilele acestea. Amin. Am pus în voi cre-
dinþã în venirea Mea, ca sã vã gãsesc credinþã pe pãmânt la
venirea Mea. Iar cei ce cred în Mine, dar nu ºi în venirea Mea,
aceia nu sunt creºtini întregi ºi nu trãiesc în numele Meu cu
viaþa lor pe pãmânt, ºi de aceea nu cred aceºtia în venirea
Mea ca sã se aºeze în legile ei. Eu despre venirea Mea ºi des-
pre credinþa în ea am întrebat atunci când am zis: «Când va
veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt?». 

Lucrarea voastrã în numele Meu sã se vadã bine în voi,
ºi sã se ducã vestea de voi apoi. Amin. Adunaþi-vã în numele
Meu. Amin. Lucraþi în numele Meu. Amin. Iubiþi-vã în nume-
le Meu, nu cã vã place vouã, ºi aºa se va vedea bine lucrarea
voastrã în numele Meu. Amin. Cuvintele voastre cele de umi-
linþã sã fie cuvintele dreptãþii tuturor lucrurilor ºi a faptelor,
ca sã ia de la voi poporul ºi tot cel ce se va face popor pentru
Mine, ºi sã lucreze cu umilinþã lucrul cel sfânt, lucrul cel pen-
tru venirea Mea. Amin. Tot lucrul vostru sã fie lucru pentru
venirea Mea, lucru care aduce mângâierea cea necunoscutã
de oricine, ci numai de cei care o dau, ºi apoi de cei care o
iau, cãci Eu, Domnul, niciodatã în veacuri n-am ascuns
faptele Mele cu oamenii, ci le-am scris pe pãmânt spre înþe-
lepþirea celor mângâiaþi de Dumnezeu, celor luminaþi de
Dumnezeu. 

Iar voi, fiilor de la ieslea Mea de pe pãmânt, fiþi lumina
Mea ºi daþi la luminã cartea luminii, cartea venirii Mele, ºi
lucraþi-o pe pãmânt pânã la venirea Mea cea vãzutã. ªi apoi
Eu, Domnul, voi sfârºi de întocmit cartea Mea, cartea venirii
Mele, calea venirii Mele, iar la capãtul ei Eu voi fi cu voi, iar
cartea aceasta va fi în mâna Mea, ºi voi veþi fi cu ea în mâna
Mea. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2000

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Preoþii le numesc „preotese“ pe femeile lor. Slujitorii bisericii nu
mai sunt numiþi apostoli, ci teologi, care Îl þin pe Domnul pe cruce. 

Biserica lumii este mustratã spre trezire la pocãinþã. 

VV in deasupra ieslei cuvântului Meu ºi Îmi vestesc
strãjerii cã vin cuvânt în grãdinã. Fiilor de la

iesle, pregãtiþi-vã pentru coborârea Mea cuvânt în cartea Mea
din vremea aceasta. Amin, amin, amin. Acesta este cortul
Meu în care Eu lucrez cu voi taina cerului cel nou ºi a
pãmântului cel nou, taina despre care au vorbit proorocii ºi
apostolii Mei cei sfinþi. Amin. Nimeni nu poate fi apostolul
Meu decât omul cel sfânt care grãieºte prin Duhul Sfânt
dându-Mã pe Mine celor ce Mã voiesc cu ei. Amin. Dar iatã,
umblã omul sã gãseascã un apostol de al Meu, un apostol
sfânt, ºi nu mai gãseºte. Peste tot numai desfrânare, numai
pofte, numai preoþi cu preotese sluþite lumeºte, numai lux
lumesc, numai idoli peste tot, iar omul se închinã la om, cãci

preoþii de azi stãpânesc peste oameni, dar Eu, Domnul, nu pot
stãpâni peste ei, cãci peste ei stãpânesc femeile, ºi ele sunt
numite „preotese“. Dar cine le numeºte pe ele „preotese“?
La Mine nu este acest cuvânt, „preoteasã“, ºi este la lume
acest cuvânt, ºi este rodul apostolilor lumeºti, nu al celor
duhovniceºti, nu al celor sfinþi. 

Iatã, fiilor, de ce vin Eu mereu, mereu cuvânt la voi.
Vin sã trec peste pãmânt cu învãþãtura Mea cea sfântã ºi s-o
ia omul care doreºte pe Dumnezeu ºi de la Dumnezeu, cã pe
pãmânt nu mai sunt apostoli sfinþi, ci sunt oameni care-ºi zic
„teologi“, nu apostoli. O, cine i-a fãcut pe ei „teologi“? Cine
i-a numit pe ei aºa? Unde au pomenit ei în vremurile creºtine
sã-ºi zicã vreun om „teolog“? Iatã, acum e vremea cu pãgâ-
nie, ºi oamenii îºi zic „teologi“, nu-ºi mai zic apostoli, cãci
sunt plini de mândrie ºi se ascund sub alt cuvânt, ºi îºi zic unii
altora „teologi“. Dar Eu zic aºa: e ruºinos, e ruºinos sã vor-
beascã despre Dumnezeu oameni care nu fac voia lui Dum-
nezeu, oameni care se închinã la oameni, oameni care nu se
rãstignesc pe ei înºiºi faþã de pãcat, faþã de deºertãciunile de
pe pãmânt. E ruºinos la cer, fiilor. Mi-e ruºine în faþa îngerilor
ºi a sfinþilor, Mi-e ruºine de tot ce fac aceºti oameni, de tot ce
zic ei cã fac în numele Meu ºi pentru Mine; ei, care nu ºtiu sã
se roage pentru ei, darãmite pentru oamenii cei necãjiþi ºi
plini de dureri, cãci rugãciunea cea care ajunge înaintea Mea
este omul sfânt, omul care se face rugãciune, omul care se
face putere din Dumnezeu ºi luminã din Dumnezeu ºi viaþã
sfântã între oameni, viaþã pentru Dumnezeu, nu pentru el. 

O, unde se mai vede pe pãmânt om îmbrãcat cu haina
smereniei, cu haina apostoliei, cu haina Mea, fiilor? Haina
celor ce-ºi zic „teologi“ este haina mândriei lor, haina sub
care se ascund ei bãtându-se unii cu alþii pentru ea. Depãr-
taþi-vã, voi, poporul Meu, de unii ca aceºtia. Fiþi mari cu în-
þelepciunea voi, cei învãþaþi de Dumnezeu, cã Eu aºa v-am
spus: depãrtaþi-vã de cei ce hulesc pe Dumnezeu prin viaþa lor
cea deºartã, prin mândria lor cea lumeascã, prin cuvintele lor
ºi prin lucrarea lor cea vicleanã. Sã se dea în lãturi iudele ºi
irozii ºi sã-Mi lase Mie calea liberã ca sã vin. Amin, amin,
amin. 

Acum douã mii de ani am spus apostolilor Mei aºa:
«Nu este nimeni care sã vã vorbeascã de bine, ºi apoi îndatã
sã vã vorbeascã de rãu». Dar acum vã spun aºa: nu este
nimeni care v-a vorbit pe voi de rãu, ºi acum îndatã sã vã
vorbeascã de bine; nu, fiilor, nu este. Stã scris în cer cu mâna
lor vorbirea lor de rãu asupra voastrã. Stau pe trupul Meu ra-
nele rãstignitorilor Mei, ºi ele mãrturisesc. 

O, e omul trântit la pãmânt ºi nu-l ridicã nimeni, cãci
cei ce-ºi zic „teologi“ dau mânã cu mânã cu pãgânii, cu cei
ce nu sunt din oile Mele, cã pe ei nu-i doare de oile Mele, ºi
îi doare de ei, ºi ei nu ºtiu ce e durerea, dar Eu ºtiu, cãci Eu
sunt Omul durerii ºi n-am cu cine sã-Mi duc crucea. Eu sunt
Omul Cel de sub cruce, ºi toþi cei ce-ºi zic „teologi“ Mã vor
numai pe cruce; fac cruci peste tot ºi Mã aºeazã pe Mine pe
ele rãstignit, ºi se închinã la crucile toate, dar la Mine nu.
Care teolog se opreºte din calea lui în faþa sfintei cruci pe care
Eu stau rãstignit? Care din ei se opreºte sã plângã pentru
Mine, Care stau pe cruce, ºi sã plângã pentru el, care nu stã
pe cruce ca sã stau Eu pentru el? Tot omul care nu stã pe cru-
ce Mã pune sã stau Eu pe cruce în locul lui, pentru cã omul
care nu se rãstigneºte pe cruce, acela pãcãtuieºte mereu, iar
Eu pentru pãcatele lumii M-am aºezat pe cruce cu trupul Meu
cel curat. Care om se mai opreºte în faþa crucii pe care stau
Eu rãstignit ca sã plângã pentru Mine cã stau pe cruce pentru
el, pentru viaþa lui cea plinã de deºertãciuni ºi de pofte? 
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O, fii ai oamenilor, stã Dumnezeu pe cruce, ºi voi staþi
în pãcate. De ce nu veniþi la crucea Mea sã plângeþi pentru
Mine ºi pentru pãcatele voastre pentru care Eu stau pe cruce?
De ce nu vã luaþi ºi voi crucea ca sã urmaþi Mie? O, fii ai
oamenilor, numai pe cruce Îl vreþi voi pe Dumnezeu? Numai
pe cruce vreþi voi sã stau Eu? Rãspundeþi-Mi! 

O, nimeni, nimeni nu rãspunde, nimeni. Nu ºtie nimeni
sã dea rãspunsul acesta. Cei ce-ºi zic „teologi“ fac cruci peste
tot, ºi Mã aºeazã pe Mine pe ele rãstignit, ºi se închinã la
crucile toate, dar la Mine nu. Tot omul Mã þine pe cruce, tot
omul pãcãtuieºte, ºi nimeni nu mai poate fi apostol al Meu,
cãci apostolii trebuie sã fie sfinþi ca ºi Mine. Eu pe apostolii
Mei i-am luat dintr-ale lor, din cele de dinainte ale lor, ºi i-am
curãþit ºi i-am învãþat ºi i-am fãcut sfinþi, ºi nu s-au mai întors
într-ale lor, ci au rãmas întru ale Mele, ºi a cunoscut aceasta
lumea, cãci ei aveau puterea Mea prin lucrarea lor, ºi aceasta
înseamnã apostoli cu har ºi cu Duh Sfânt prin lucrarea lor. 

Astãzi în bisericile din lume se adunã lume multã pen-
tru sãrbãtoarea crucii, sãrbãtoare în mijlocul postului cel pen-
tru pomenirea patimilor Mele de pe cruce, dar nu mai e om sã
priceapã taina postului. 

O, fii ai oamenilor, am în mijlocul vostru cortul cu-
vântului Meu, cu care-Mi fac loc printre oameni ca sã le grã-
iesc. Pomenirea patimilor Mele mai ºtie omul de azi sã o po-
meneascã? Cine dintre oameni mai ºtie sã pomeneascã dure-
rile Mele de pe cruce, suspinurile Mele ºi moartea Mea cea
pentru om? 

O, fii ai oamenilor, cum de nu vã place vouã sã ascul-
taþi de Dumnezeu, sã-L pomeniþi pe Dumnezeu? Eu aºa am
zis: «Oricine voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine,
sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze, cãci cine va voi sã-ºi mântu-
iascã sufletul, acela îl va pierde, iar cine îºi va pierde sufletul
sãu pentru Mine ºi pentru Evanghelia Mea, acela îl va mân-
tui; iar cine se va ruºina cu Mine ºi cu cuvintele Mele în nea-
mul acesta desfrânat ºi pãcãtos, ºi Fiul Omului Se va ruºina
cu el când va veni întru mãrirea Tatãlui Sãu cu sfinþii îngeri».
Amin. Iatã, am zis Eu acum douã mii de ani apostolilor Mei
ºi mulþimii care se purta pe urma Mea; am zis sã se lepede
omul de sine dacã vrea sã-Mi urmeze. Dar voi, fii ai oa-
menilor, ziceþi cã mergeþi la bisericã, dar nu ºtiþi ce înseamnã
sã-Mi urmeze Mie omul. Eu în zadar am spus ce am spus. Ni-
meni, nimeni nu înþelege ce am spus; nimeni decât cei ce se
leapãdã de sine dându-se Mie pentru împlinirea Evangheliei
peste ei ºi peste cei ce voiesc sã vinã dupã Mine. Pomenirea
patimilor Mele n-o mai trãieºte nimeni cu trupul, cã omul s-a
învãþat cu pãcatul, ºi aºa se duce la bisericã pentru ca sã-L po-
meneascã pe Dumnezeu, iar Eu vin pe pãmânt cuvânt, vin pe
pãmânt Evanghelie, ºi cine se va ruºina cu Mine ºi cu cuvân-
tul Meu în neamul acesta fãþarnic ºi desfrânat, acela va fi
ruºinat la venirea Mea întru mãrirea Tatãlui Meu cu sfinþii ºi
cu îngerii. Amin. 

O, fii ai oamenilor, taina postului e tainã cereascã. Lu-
crarea postului e mare tainã, dar oamenii care-ºi zic „teologi“
au ridicat pãcatul la rang de tainã, iar postul îl iau de peste
om, ºi omul mãnâncã mereu ºi nu mai posteºte; mãnâncã cu
poftã, mãnâncã sã-i placã ºi îºi face bucurie din mâncare
uitând cã pentru mâncare a murit omul ºi moare pentru ea ºi
azi. Fericit este omul care mãnâncã în vremea aceasta cu as-
cultare de Dumnezeu. Apropiaþi-vã ºi voi, fii ai oamenilor, ºi
ascultaþi de Dumnezeu, cãci am aºezat peste cei plãcuþi Mie
postul cel pentru venirea Mea, mâncarea cea plãcutã lui
Dumnezeu pentru viaþa cea veºnicã a omului, ascultarea de

legile raiului. Amin. Apropiaþi-vã ºi ascultaþi, cãci Eu, Dom-
nul, am aºezat pe pãmânt post pentru venirea Mea cea cu sla-
vã întru slava Tatãlui, cã Eu pentru slava Lui vin, nu pentru
slava Mea. Iubiþi ºi voi ce iubesc Eu; iubiþi slava lui Dumne-
zeu ºi lepãdaþi-vã de slava voastrã, cã slava voastrã trece ca
iarba, dar slava lui Dumnezeu este în veac. Veniþi ºi luaþi în-
þelepciune! Veniþi ºi aflaþi pe Domnul! Veniþi ºi învãþaþi!
Amin, amin, amin. 

Lucrarea postului e tainã mare. Ea înseamnã sã pos-
teascã omul de cele pentru el ºi sã le facã pe ale Mele. Cine
se hrãneºte cu trupuri, trup este, iar cine se hrãneºte cu Dum-
nezeu, acela se face mare cu duhul ºi cu harul, biruind lucra-
rea trupului. Amin. Când l-am zidit pe om din pãmânt, i-am
spus sã mãnânce tot din pãmânt, dar el n-a ascultat, ºi a voit
sã mãnânce din cer, ºi a mâncat fãrã de ascultare. De aceea
astãzi zic: fericit este omul care mãnâncã cu ascultare de
Dumnezeu în vremea aceasta a venirii Mele. Amin, amin,
amin. 

O, fiilor din grãdina ascultãrii, cei ce-ºi zic astãzi „teo-
logi“ vã cautã vinã mereu, dau sã vã gãseascã asemãnare cu
tot felul de oameni care M-au aºteptat sau Mã aºteaptã pe
Mine, ºi care sunt mincinoºi, de vreme ce Eu n-am venit. Aºa
zic aceºtia de voi, dar iatã ce îi întreb Eu pe aceºtia: voi, cei
ce gãsiþi vinã celor ce sunt puºi de Mine întru aºteptarea ve-
nirii Mele, voi de ce nu Mã aºteptaþi? Vã e teamã cã greºiþi
dacã Mã aºteptaþi? De ce nu vã e teamã de plata pãcatelor
voastre pe care iar ºi iar le faceþi pentru cã nu Mã aºteptaþi?
Cel ce Mã aºteaptã se curãþã ºi stã aºteptându-Mã în curãþie.
De aceea pãcãtuiþi voi, oare? Cã nu vin Eu? Dar cine v-a spus
vouã cã nu vin? V-am spus Eu? Am spus Eu prin Evanghelie
cã nu vin? ªi dacã Eu n-am spus cã nu vin, ci, din contra, am
spus sã privegheaþi, cã vin, atunci de unde ºtiþi voi cã nu vin?
Luaþi voi parte la sfatul dintre Mine ºi Tatãl ca sã ºtiþi ce fac
Eu, ºi dacã vin sau dacã nu vin? O, în numele cui vorbiþi voi
oamenilor despre nevenirea Mea? O, pânã când rãtãciþi voi
pe om de la calea venirii Mele? Iatã-Mã cum Mi-o pregã-
tesc, cum Mi-o pietruiesc cu pietre vii, cu pietre tari, cu fii
cereºti între cer ºi pãmânt! O, pânã când ascundeþi voi de
oameni cheile împãrãþiei cerurilor, drumul spre viaþa cea fãrã
de sfârºit a Mea cu omul cel îndumnezeit prin harul Meu?
Iatã-Mã cu cei ce au harul Meu în ei, dupã cum am binevoit
Eu sã lucrez în zilele acestea. Oare, voi credeaþi cã voi sta sã
aºtept dupã voi, cei care vã numiþi unii pe alþii „teologi“? Am
aºteptat Eu, oare, dupã Anna sau dupã Caiafa ca sã-Mi pre-
gãteascã ei calea venirii Mele? Am venit Eu prin ei atunci
când am venit? Ba, din contra, am murit prin ei atunci când
am venit, ºi apoi am înviat împotriva lor. Iatã, aºa am lucrat
ºi azi pentru cea de a doua venire a Mea, cãci voi Mã vreþi în
cer, ºi Eu vin împotriva voinþei voastre ºi lucrez ca ºi acum
douã mii de ani cu cei neluaþi în seamã de voi, cei ce vã
numiþi mari ºi oameni ai lui Dumnezeu. 

O, ce veþi face voi, cãci curând, curând veþi fi ruºinaþi
ºi cãzuþi cu faþa în þãrânã. Curând, curând slava voastrã de azi
se va ridica împotriva sufletelor voastre, cãci Eu prin Evan-
ghelie aºa am zis: «Oricine se va ruºina cu Mine ºi cu cuvin-
tele Mele în neamul acesta pãcãtos, ºi Fiul Omului Se va ru-
ºina de el când va veni întru mãrirea Tatãlui Sãu cu sfinþii
îngeri». Iatã, despre venirea Mea vorbeam atunci. Cum, dar,
spuneþi voi cã nu vin? Cum, dar, mãrginiþi voi venirea Mea? 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Arhiereul Cel mare, vin ºi vã
întreb pe voi: cine sunteþi voi? Sã audã în lung ºi în lat tot
omul ce vã întreb Eu pe voi, cã aceasta vã întreb: cine sunteþi
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voi? Iatã, Eu vã spun cine sunt: Eu sunt Fiul Omului, Care
vine cu putere ºi cu slavã multã ca sã se împlineascã Evan-
ghelia venirii Mele. Dar voi, cei care staþi împotriva acestei
Evanghelii, cine sunteþi? Vã întreb ca sã gãseascã tot omul
rãspuns la întrebarea Mea. Voi, cei care staþi împotriva venirii
Mele cu sfinþii ºi cu îngerii întru mãrirea Tatãlui Meu, cine
sunteþi voi? Rãspundeþi-Mi! Voi, cei îmbrãcaþi în haina lui
Dumnezeu ca sã vã vadã oamenii ºi sã vã slãveascã mai mult
decât pe Mine, Domnul, cine sunteþi ºi ce lucrare aveþi de
lucrat ºi cui o lucraþi? Rãspundeþi-Mi! 

Curând, curând minciuna va fi dezvelitã. Ce veþi face
voi, cei care staþi în numele lui Dumnezeu înaintea oamenilor
ºi înaintea lui Dumnezeu? Ce veþi face la venirea Mea?
Pentru Mine va mãrturisi crucea pe care M-am rãstignit, dar
pentru voi ce va mãrturisi? O, ce vor face toþi cei care au pur-
tat hainã de apostoli ai lui Dumnezeu fãrã sã trãiascã sfânt
înaintea Mea? 

Ziua Mea vine din zi în zi mai mult, iar Eu, Domnul,
mai bine Mã înþeleg cu cei din morminte decât cu cei vii cu
trupul, cãci morþii aud glasul Meu din zilele acestea ºi se
pregãtesc pentru înviere, dar cei vii cu trupul trãiesc în sânge-
le lor, iar Eu, Domnul, scriu cartea judecãþii ºi o ridic între cer
ºi pãmânt ºi vin prin ea pentru tot omul, ºi fericit este cel ce
aude glasul Meu din cartea aceasta ºi se aºeazã întru venirea
Mea. Omul cel de la început Mi-a rãspuns când l-am strigat
ºi l-am întrebat de pãcatul lui, dar omul cel de la sfârºit nu
vrea sã vorbeascã, nu vrea sã-Mi rãspundã, nu vrea sã vinã
sã-i vorbesc. 

Iar voi, cei ce staþi înaintea cuvântului Meu, luaþi cru-
cea Mea ºi duceþi-o, fiilor, cãci ea este uºoarã ºi bunã, cu toatã
greutatea ei. Crucea voastrã sunt Eu, ºi fericit este omul care
Mã alege pe Mine de cruce a lui pe drumul lui cu Mine. Iubiþi
ocara crucii Mele, cã ea este slava voastrã, ºi prin ea vã
cunoaºteþi cã sunteþi ai Mei. Trãiþi cu ascultare de Dumnezeu,
ºi curând, curând harul Meu vã va arãta pe voi cu Mine înain-
tea neamului omenesc, iar ziua Mea cea mare va fi vouã strã-
lucire ºi salvare, cãci voi aþi iubit cu duhul ºi cu trupul ºi cu
sufletul venirea Mea ºi aþi stat înaintea Mea ca sã vin. Amin,
amin, amin. 
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Praznicul Buneivestiri 

Omul sã nu-ºi ia singur de lucru, ci sã-i dea Domnul. Faptele lui
Dumnezeu se fac în Dumnezeu, ca ele sã fie la Dumnezeu ºi nu la
om. Duhul lui Dumnezeu este viaþã ºi este în veci, iar duhul lumii
este moarte ºi se scurge în adâncul fãrã fund. Pilda trandafirului 

care ºtie sã-ºi apere viaþa. 

MMMM ã rotesc deasupra ieslei cuvântului Meu ºi Mã
vestesc la porþile dintre cer ºi pãmânt ºi intru

cuvânt în cartea Mea de azi. Amin, amin, amin. 
Fiilor de la iesle, Mã binevestesc pe Mine Însumi cu-

vânt peste voi. Bucuraþi-vã cã Domnul este cu voi ºi vã încon-
joarã cu harul Sãu ºi vã binecuvinteazã pentru El ºi pentru
lucrarea Sa din zilele acestea! Amin. 

Am venit cu sãrbãtoare ºi cu cete de îngeri în sãrbãtoa-
re. Acum douã mii de ani am trimis pe îngerul Gavriil sã-Mi
pregãteascã cuib în inima ºi în trupul Fecioarei care avea sã
Mã nascã pe Mine Om între oameni. O, fiilor, cât de minunat
lucrez Eu, Domnul, peste omul care se apleacã Mie ca sã pot
lucra peste el, cãci apoi Eu îl încredinþez din plin cã Eu sunt
ºi cã lucrez pentru el. Am trimis pe îngerul Gavriil la Zaharia

ca sã binevesteascã venirea lui Ioan, botezãtorul Meu, cel
nãscut din femeie stearpã, iar dupã jumãtate de an l-am trimis
la Fecioara care avea sã Mã nascã pe Mine, Domnul, Om
între oameni. Ea când a auzit vestirea îngerului s-a mirat, cã
era fecioarã, dar Duhul Sfânt a umbrit-o pe ea, iar puterea
Mea a cuprins-o, cãci îngerul i-a zis: «Iatã, ºi rudenia ta, Eli-
sabeta cea stearpã, a zãmislit fiu aºa bãtrânã cum este, cã
nimic nu e cu neputinþã la Dumnezeu». Atunci Fecioara ma-
ma Mea s-a încredinþat pe deplin de vestea îngerului ºi a zis:
«Iatã roaba Domnului. Fie mie dupã cuvântul tãu», ºi s-a dus
apoi la Elisabeta, ºi salutând-o aceasta i-a zis: «Fericitã este
aceea care a crezut cã se vor împlini cele spuse ei de la Dom-
nul, cã iatã, cum a auzit salutarea Maicii Domnului meu,
mi-a sãltat în pântece pruncul, cu bucurie». Atunci Fecioara
mama Mea M-a mãrit cu bucurie ºi s-a bucurat pentru Mine
ºi pentru ea ºi pentru Israel. Amin.

O, fiilor de la iesle, aºa lucrez Eu cu cei credincioºi, cu
cei ce cred fãgãduinþelor Mele. Trimit la ei îngeri ºi sfinþi ca
sã-Mi fac sãlãºluire cu cei credincioºi, sã-i încredinþez de
Mine, ºi apoi Îmi fac cu ei lucrarea Mea ºi planul ei cel din
veac proorocit din prooroci. 

Când Eu am peþit-o pe Verginica pentru venirea Mea
cuvânt în ea ºi din ea, tot aºa am lucrat, ºi M-am ajutat cu
îngerii luminii, cu îngerii vestirilor cereºti, cu îngerii mân-
gâierii ºi ai iubirii ºi cu sfinþii binecuvântãrilor Mele, cãci
sfinþii din cer au fost cei credincioºi între oameni pe pãmânt
ºi M-am sãlãºluit în ei prin credinþa lor. Astãzi nu mai are
omul bunãvoinþã pentru Mine. Astãzi nu mai vrea omul sã fie
sfânt ca sã Mã aibã pe Mine lucrând peste el. O, astãzi Mi
s-au închis toate drumurile spre om, dar Eu lucrez tainic, ºi
sunt Cel tainic ºi Îmi fac copii ucenici, cã am putere, ºi cu ea
îi umbresc pe ei ºi îi fac credincioºi, ºi sfinþi îi fac apoi, cãci
credinþa rodeºte iubire de Dumnezeu în om. 

O, fiilor strãjeri la ieslea aceasta de cuvânt, bucuraþi-vã
cã Domnul este la voi ºi vã înconjoarã cu harul Sãu ºi vã
binecuvinteazã pentru El ºi pentru lucrãrile Sale din zilele
acestea ale venirii Lui. Amin. O, pe cine sã mai binecuvin-
tez Eu pe pãmânt? Tot omul s-a dus de la Mine ºi slujeºte
trupului în fel ºi chip, iar Duhul Meu hoinãreºte plin de
durere cã nu-ªi mai aflã þinta. Eu cu omul Mã mângâi, dar
omul a uitat cã e fãptura Mea ºi s-a dus de la Mine. Aici la voi
Mã binevestesc peste tot omul, dar omul este necredincios ºi
nu se opreºte sã Mã audã ºi sã Mã înþeleagã. O, dacã ar vrea
omul sã stea în voile Mele ziua ºi noaptea, aº trimite pe înge-
rii Mei la el ºi aº lucra cu el lucrarea Mea care aºteaptã dupã
om, dar omul stã în voile lui, nu într-ale Mele. 

Voiesc, fiilor, sã nu Mã odihnesc vestindu-Mã. Voiesc
sã vin mereu ºi sã strig în lung ºi în lat peste om. Voiesc sã
Mã ajut cu omul ca sã Mã binevestesc peste tot, sã Mã ajut
aºa cum Mã ajut cu voi, sã Mã creadã omul aºa cum M-aþi
crezut voi ºi sã-Mi sfârºesc de lucrat venirea Mea, ºi apoi sã
Mã odihnesc împreunã cu omul pentru bucuria Tatãlui Meu,
Care Mã aºteaptã sã Mã duc lângã El cu omul în braþe, cu
oaia în braþe. Este scris în Scripturi de cea de a doua venire a
Mea, dar omul scoate Scripturile Mele de la el ºi citeºte de pe
pãmânt ºi crede ce citeºte el ºi se duce omul de la Mine. 

O, când, omule, te vei trezi? Când te vei teme de cele
ce faci tu? Când, oare? Venirea Mea iat-o, dar tu nu auzi ºi nu
vezi. Lasã-Mi mâna sã se atingã de ochii tãi, ºi apoi de sufle-
tul tãu ºi de urechea ta, omule. Mereu, mereu Mã binevestesc
în preajma ta venit din cer ca sã te trag de pe drumul pierzã-
rii, dar necredinþa ta þi-a luat frica de Dumnezeu, omule hoi-
nar. Durerea Mea plânge în Mine pentru tine, cã tu eºti
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durerea Mea, omule, ºi te faci mereu durere pentru Mine. O,
cum sã te smulg dintr-ale tale ca sã te aºez întru ale Mele? În-
vaþã-te cu Mine, omule, cã de aceea am venit de la Tatãl
cuvânt în calea ta. Iatã, de aceea am venit din cer de la Tatãl.
Am venit sã vorbesc cu omul ºi sã-l învãþ cu Mine pe om. Ca
sã-i dau de lucru am venit, dar sã-i dau Eu, nu sã-ºi ia el, cã
dacã îºi ia el nu e bine. E bine sã-i dau Eu de lucru, cã omul
nu ºtie ce este bine pentru el. Sã Mi se dea omul Mie, ºi Eu
sã-l cercetez ºi sã Mã uit în el ºi sã-i dau Eu de lucru dupã
cum vãd Eu cã trebuie sã-i dau. Sã nu-ºi ia omul singur, cãci
scris este: «Mulþi iau chip de slujitori ai dreptãþii, chip de
apostoli ai lui Hristos, al cãror sfârºit va fi dupã faptele lor».
ªi Mã uit pe pãmânt ºi vãd oameni fãrã nici o staturã, fãrã nici
un cãpãtâi, ºi îºi iau singuri, ºi vin la poarta aceasta ºi zic cã
li se smeresc îngerii înaintea lor, iar ei îºi îngâmfã inima prin
închipuiri trupeºti în loc sã înveþe de la Mine ce înseamnã tru-
pul lui Hristos ºi capul lui Hristos prin care sporeºte creºterea
omului în Dumnezeu. Mã uit pe pãmânt ºi vãd pe om cum se
bagã singur sã-ºi ia chip de slujitor al Meu. Mã uit cã omul îºi
ia singur. Iatã de ce am venit Eu din cer, de la Tatãl, pe pã-
mânt. Am venit sã vorbesc Eu Însumi cu omul ºi sã-l învãþ ce
sã facã, ce sã lucreze, cã e bine sã-i dau Eu omului de lucru,
nu sã-ºi ia singur. Omul s-a învãþat fãrã stãpân. Nu-i place
omului sã aibã stãpân, dar vai omului fãrã povãþuitor, fãrã
stãpân, cã acela îºi face singur, îºi face voia, ºi nimeni nu-l
pãzeºte, ºi nimeni nu-l întãreºte, ºi se zbate pânã cade, iar
când cade nimeni nu-l ajutã, nimeni nu-l ridicã, fiindcã n-are
sprijinitor, n-are stãpân care sã aibã milã de el, iar sfârºitul lui
este dupã faptele lui. 

O, bine este sã facã omul faptele lui Dumnezeu, dar sã
le facã în Dumnezeu ºi nu din fire, cãci dacã omul nu trãieºte
în Dumnezeu, acela nu se cheamã cã e viu, cãci Eu aºa am
zis: «Eu sunt Cel ce sunt». Iar acum zic aºa: cine vrea sã fie,
acela sã trãiascã prin Mine ºi în Mine. Amin. Cine vrea sã
facã faptele lui Dumnezeu, sã le facã în Dumnezeu, ca ele sã
fie la Dumnezeu, nu la om. Amin. 

Ferice omului supus lui Dumnezeu. Eu am venit pe
pãmânt sã-i fiu omului stãpân, sã aibã omul stãpân pe Dum-
nezeu, nu pe satana, cãci fiecare îºi slujeºte stãpânul, ºi nu
este nici un om fãrã stãpân, nu este, iar sfârºitul fiecãruia va
fi dupã faptele lui la venirea Mea. Amin. Cine face faptele lui
Dumnezeu sfârºeºte cu viaþa lui Dumnezeu ºi este viaþã
înaintea Mea, iar cine face faptele diavolului sfârºeºte cu
moartea, cãci moartea este de la diavolul. Scris este în proo-
roci: «Daþi de la voi toate pãcatele voastre cu care aþi pãcã-
tuit ºi vã croiþi un duh nou ºi un cuget nou, cãci Eu, Domnul
Dumnezeu, nu vreau moartea pãcãtosului, ci sã se pocãiascã
ºi sã trãiascã viu». Amin. 

Eu am venit din cer pe pãmânt cuvânt ca sã vorbesc cu
omul ºi sã-i aduc aminte de cuvintele Mele cele rostite din
vremurile de demult ºi sã-l ajut din nou pe om, cã omul e
greoi de tot, ºi greu se urneºte din locul lui. Omul se teme sã
nu-i fie foame, sã nu-i fie frig; se teme omul cã n-are ce
mânca, se teme cã n-are cu ce se îmbrãca, ºi de aceea aleargã
mereu ca sã aibã. O, greu îl mai urnesc pe om din starea
aceasta. I-am dat omului pildã ca sã-l liniºtesc ºi sã-l îndemn
sã aibã credinþã ºi i-am spus de pãsãrile cerului, de crinii
câmpului, de care am Eu grijã, ºi i-am spus omului sã aibã
grijã de Domnul, ca sã aibã ºi Domnul grijã de el, dar nu face
omul aºa. El îºi ia singur, el îºi face singur. O, ºi de câte ori îi
iau Eu omului cele ce-ºi face el ca sã-l îndemn sã le facã pe
ale Mele, sã-l îndemn sã nu se mai joace de-a trãitul, ci sã trã-
iascã cu adevãrat dacã trãieºte! O, e bine sã-i dau Eu omului

de lucru, nu sã lucreze el de capul lui, nu sã stea fãrã stãpân.
Dar cum adicã sã-i dau Eu omului de lucru? 

O, poporul Meu, poporul Meu, o, tu, cel învãþat din cer,
tu, cel învãþat de Mine în zilele acestea! Eu pe tine te-am
învãþat ca pe cel mai mic din copiii Mei ºi te-am chemat la
Mine ca sã-þi dau de lucru, fiule, ºi þi-am dat. Iar cel ce a lu-
crat aºa cum i-am dat Eu, acela este ºi acum, ºi lucreazã lu-
crul ce i-l dau. ªi cine n-a lucrat aºa cum i-am dat Eu, acela a
lucrat ca el, ºi s-a pierdut prin cele lucrate de el, ºi ºi-a luat
plata prin fapte. Eu pe tine te-am învãþat mereu, poporul Meu
de azi, ºi þi-am spus sã stai lângã cuvântul Meu ca sã nu pieri.
Sã stai pânã voi veni, aºa þi-am spus. Þi-am spus cã voiesc sã
te ridic ºi sã fac din tine lucrãtori pe potriva Mea. Am spus
vouã cã voiesc sã fac din voi ucenici de ai Mei, doctori de ai
Mei, învãþãtori de ai Mei, zidari de ai Mei, croitori de ai Mei,
servitori de ai Mei, preoþi ºi arhierei de ai Mei sã fac din voi,
ºi sã fiþi neamul Meu cel sfânt de la venirea Mea; ºi am spus
cã vã voi da de lucru, ca nici unul din voi sã nu fiþi fãrã lucru,
cãci vai omului care vine la Mine ca sã stea fãrã lucru! 

Te-am învãþat cu dor ºi cu iubire, poporul Meu, ca sã te
pot avea al Meu ºi de folos Mie, ºi þi-am spus sã nu lucrezi
pentru lume, ci sã lucrezi pentru Mine þi-am spus, cãci cel ce
lucreazã cu lumea pentru Mine, e una, iar cel ce lucreazã cu
lumea pentru el, e altceva. Am spus cã cine lucreazã cu lumea
pentru Mine, acela sã fie curat pentru Mine ºi sã lucreze atent
în lucrul lui cu Mine, ca sã nu lucreze cu lumea pentru lume
sau pentru el, cã lumea vã mãnâncã puterea din voi ca sã n-o
mai aveþi; vã mãnâncã frica de Dumnezeu din voi dacã nu
sunteþi atenþi la Dumnezeu; vã mãnâncã sfinþenia pe care o
lucraþi, ºi apoi v-o pierdeþi pe lângã trupurile lumeºti dacã nu
sunteþi pentru Mine lucrãtori în lume. 

Am spus vouã, copii ai poporului Meu, sã nu fiþi nici
unul fãrã lucru. Am spus sã Mã ajutaþi ca sã vã pot da de
lucru, fiilor, cãci voi sunteþi nu o datã blagosloviþi de Dumne-
zeu. Am spus cã atunci când trage lumea la voi pentru ale ei
cele lumeºti ºi trupeºti, nu mai trage Dumnezeu la voi, ºi rã-
mâneþi fãrã lucrul Meu. De toate te-am învãþat, poporul Meu,
ºi am pus pe tine preþ scump, cãci cei mai scumpi dintre oa-
meni sunt creºtinii, sunt cei ce iubesc pe Dumnezeu din toatã
inima lor, din tot sufletul ºi cugetul lor. Amin. Te-am învãþat,
poporul Meu, cum sã te scoli, cum sã te îmbraci, cum sã mã-
nânci, cum sã mergi, cum sã vorbeºti, când sã vorbeºti, ce sã
vorbeºti. Te-am învãþat cum sã lucrezi, cum sã te culci, cum
sã te odihneºti, cum sã veghezi, cum sã Mã dãruieºti ºi cum
sã fii al Meu dãruindu-Mã celor ce Mã vãd la tine. 

O, ce bine Mi-ar fi Mie sã creºti, poporul Meu, aºa cum
te-am crescut Eu pe tine, tatã! Ce bine Mi-ar fi Mie ca tot
sufletul care s-a lipit de acest izvor care curge la tine, de acest
cuvânt care este cu tine, sã se gândeascã cu mare înþelepciu-
ne, cu mare împlinire la fiecare cuvânt ieºit din gura Mea prin
coborârea Mea de azi ºi sã-i dea formã în el cuvântului aces-
ta. O, de ºi-ar da îndeajuns seama fiecare nãscut cât de scum-
pe sunt aceste cuvinte, ar sta numai cu ele pe buze. O, de ar
vedea cum se strâng cioatcã cei din cer pe lângã cei sfinþi care
rostesc cu buzele lor cuvintele Mele, cuvintele buneivestiri
ale vieþii ce va sã fie dupã aceste cuvinte, ar cãuta fiecare
nãscut din cuvântul acesta sã fie locaº al împlinirilor Mele
cele pentru venirea Mea, sã fie lucrãtor de la Mine pus pentru
lucrul Meu de azi în mijlocul lumii cea fãrã Dumnezeu. 

Am aºezat acest cort sfânt în mijlocul oamenilor, ºi
grãiesc aici cuvântul buneivestiri pentru tot pãmântul, ºi Îmi
lucrez venirea Mea peste pãmânt ca sã-l deprind pe om sã
înþeleagã ce este Duhul lui Dumnezeu ºi ce este duhul lumii.
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Duhul lui Dumnezeu este viaþã, ºi este în veci, iar duhul lumii
este moarte, ºi se scurge în adâncul fãrã fund al morþii. 

Ascultã cuvintele vieþii, omule pribeag, cãci Eu, Dom-
nul, nu vreau moartea pãcãtosului, ci vreau sã se pocãiascã ºi
sã trãiascã prin cuvântul Meu, prin Mine, Cel ce suflu cuvân-
tul buneivestiri, cuvântul învierii ºi al vieþii veºnice peste tot
omul de pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

Acum, fiilor din grãdinã, sã cântaþi cântãri de laudã
mamei Mele Fecioara, cãci ea nu ºi-a luat singurã lucrul ei cel
pentru Mine, ºi Eu i-am dat prin îngeri, iar ea a lucrat lui
Dumnezeu ºi s-a bucurat ºi a cântat cu sufletul ei mãrirea
Domnului ºi mãrirea ei. Mãriþi-o ºi voi în ziua aceasta ºi cân-
taþi-i laude, fiilor, ºi luaþi din duhul credinþei ºi al ascultãrii ei
ºi al iubirii ei de Dumnezeu, cãci ea M-a dat pe Mine oame-
nilor dupã ce îngerul a vestit-o pe ea cã Mã va naºte pe Mine,
Sfântul lui Dumnezeu, Fiul Tatãlui Savaot, Cel ce eram din
Tatãl mai înainte de toþi vecii nãscut, ºi apoi nãscut Om din
Fecioarã mamã. Iatã, ºi Eu îi cânt cu îngerii ºi zic: bucurã-te,
mama Mea ºi a celor ce ascultã de cuvântul Meu ºi îl pãzesc
pe el! Bucurã-te, Fecioarã mamã, cãci tu ai fost din cuvântul
Meu nãscutã atunci când te-am vestit omului cel întâi zidit
care a pãcãtuit prin neascultare ºi care a auzit din gura Mea
vrãjmãºia pe care am pus-o între Mine, Fiul tãu, ºi între dia-
vol ºi sãmânþa lui cea rea, cãci aºa am zis diavolului în auzul
omului cel întâi zidit: «Vrãjmãºie voi pune între tine ºi feme-
ie, între sãmânþa ta ºi sãmânþa ei. Ea îþi va zdrobi capul, iar
tu îi vei înþepa cãlcâiul». 

Bucurã-te, mlãdiþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh! Bucurã-te cu îngerii ºi cu sfinþii! Bucurã-te cu sufletul
ºi cu trupul! Bucurã-te cu Mine ºi cu poporul Meu cel mic,
poporul Noului Ierusalim, neamul Meu cel creºtinesc de pe
pãmânt, cel curat ºi sfânt între neamurile pãmântului! Astãzi
te cântã îngerii în cer ºi pe pãmânt, iar cei ce au lucrul sfânt
pe pãmânt, te mãresc, mamã, pentru Mine, cãci Eu sunt Fiul
tãu ºi în cer, nu numai pe pãmânt. ªi te bucurã, mamã, cã
Dumnezeu este Fiul tãu. Amin, amin, amin. 

– MMMM ã bucur cu sfialã, Fiule, cãci Tu eºti Dum-
nezeu, ºi aºa ai voit Tu, sã faci din mine

cale a Ta spre om ºi sã vii dupã el pe pãmânt ºi sã-l atragi din
nou la Tatãl Savaot, Fiule al Tatãlui. Mã bucur cu cerul tot,
Fiule Doamne, cã poporul Tãu cel mic crede în venirea Ta de
azi, ºi nu mai e pentru cer mai mare bucurie ca aceastã
bucurie care vine de la credinþa în venirea Ta a celor mai mici
între fiii cerului de pe pãmânt. Ei ne vor întâmpina pe toþi cei
din cer atunci când venirea Ta cea cu slavã vãzutã va coborî
cerul pe pãmânt pentru viaþa veacului ce va sã fie, Fiule al
Tatãlui, izvor al vieþii veºnice þâºnit din pântecele meu cel
fecioresc, dupã cum a fost cuvântul Tãu cel de demult rostit
prin gura proorocilor Tãi cei sfinþi. Ei, fiii cei mai mici, vor fi
cununa noastrã de bucurie la venirea Ta cu cerul pe pãmânt,
Fiule veºnic, Fiul meu Cel iubit, cãci pentru Tine Tatãl întru
mine a binevoit; pentru Tine. Amin, amin, amin. 

– OOOO,auziþi voi, copii din urmã, ce a proorocit
din cer mama Mea pentru voi? Ea a spus sã

fiþi voi cununa bucuriei celor din cer la venirea Mea cu ei pe
pãmânt. Aºezaþi-vã, dar, cununiþã cereascã pentru Mine, cu-
nuniþã de mângâiere ºi de slavã pentru Mine, cãci lumea este
cununa Mea de spini, dar voi fiþi trandafiri, fiilor de la venirea
Mea. Trandafirul e pildã mare, cãci el este frumos ºi îºi apãrã
floarea ºi ºi-o îngrijeºte. Aºa ºi voi, cu floarea voastrã daþi-vã
Mie, iar cu trupul feriþi-vã de pãcat ºi de lume, ca nimeni sã
nu vã poatã lua de la Mine, ca nimeni sã nu poatã sã vã
smulgã din braþul Meu, ºi ca sã fiþi veºnici ºi sã fiþi grãdina

Mea cea de pe pãmânt, grãdinã de flori vii, care ºtiu sã-ºi apere
viaþa, care ºtiu sã-ºi apere floarea. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2000

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Omul trebuie sã înveþe taina cuvântului „om“, ºi haina lui cea din
cer, a nestricãciunii lui. Nu mai este neam creºtinesc pe pãmânt, ºi e
corciturã cel ce-ºi zice creºtin. Cel ce vine ºi nu stã la fãcut, acela
cade de pe calea rãscumpãrãrii. Coroniþele sfinþilor sunt fãcute din 

bucuriile sfinte ale darurilor sfinte. 

SSSS unt cu voi cuvânt ºi trup, copii de la ieslea cuvân-
tului Meu de azi, ºi iatã-Mã dupã douã mii de ani

împlinindu-Mã cu venirea Mea din nou pe pãmânt ºi strigând
în lung ºi în lat omul. Amin. 

Sã vinã omul la Mine, ca sã-l fac din nou! Sã vinã omul
sã-l aºez din nou în rai, cãci viaþa lui a rãmas în rai! Vreau
sã-l înveºmântez din nou pe om cu haina lui cea din cer, cea
din rai. Cu nestricãciunea sã-l îmbrac pe om, cu viaþã veºnicã
sã-l dãruiesc, ºi sã înveþe omul ce înseamnã cuvântul om; cu-
vântul bisericã sã-l înveþe omul. Sã fugã omul din lume ºi sã
vinã la Mine, ca sã vin ºi Eu la el, ºi sã fiu una cu omul. Sã
nu se mai ascundã omul de Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

Iatã-Mã cum vin la voi, fiilor din urmã, copii ai venirii
Mele. Vin la cei ce Mã aºteaptã sã vin. Vin ca fulgerul când
vin, iar calea Mea este de la cer la pãmânt, de la Tatãl la voi,
ca sã fiu cu voi mereu, cã voi Mã aºteptaþi cu venirea Mea,
dupã cum Eu M-am vestit la voi prin cuvântul Meu care se
odihneºte peste voi, ºi între Mine ºi voi. Amin. Acum douã
mii de ani am spus cã «fericiþi sunt cei ce ascultã cuvântul lui
Dumnezeu ºi îl împlinesc pe el», ºi iatã împlinirea celor spuse
de Mine acum douã mii de ani. 

O, bine este de omul sãnãtos la minte ºi la iubire ºi la
fire ºi la credinþa în venirea Mea, cãci apostolii Mei acum
douã mii de ani aºa ziceau: «Aºtept învierea morþilor ºi viaþa
veacului ce va sã fie». O, ce bine ar fi sã-ºi caute omul sãnã-
tatea cea de la Mine, cea cu Mine, cãci David s-a rugat sã-l
iert dupã ce a pãcãtuit. S-a umilit, s-a pocãit, s-a îndurerat ºi
s-a plâns la Mine pentru pãcatul lui ºi a zis: «Întoarce, Doam-
ne, faþa Ta de la pãcatele mele, ºi ºterge-le, ºi mã zideºte
înãuntru cu inimã curatã, cu duh drept, ºi nu urgisi inima
mea cea înfrântã ºi smeritã, Doamne». Aºa s-a umilit David,
ºi aºa a zis dupã ce a pãcãtuit. Adam însã s-a ascuns de Mine
ºi s-a dezvinovãþit înaintea Mea, ºi apoi nu M-a mai iubit, de
vreme ce nu s-a smerit ca sã se bizuie pe dreptatea Mea cu ca-
re am lucrat pentru nepocãinþa lui. Amândoi, ºi David ºi
Adam, au cãzut prin femeie, dar unul s-a împietrit, iar altul
s-a umilit ºi s-a pocãit ºi a cãutat la Mine ca sã-l curãþesc ºi
sã-l înnoiesc. 

Sã înveþi, omule, din cele ce-þi spun Eu þie acum, la
venirea Mea dupã tine, ºi sã-þi cauþi sãnãtatea cea de la Mine,
cãci scris este în cartea lui David: «Inima înfrântã ºi smeritã,
Dumnezeule, Tu nu o urgiseºti». Sã înveþi, omule, din venirea
Mea dupã tine, cãci iatã-Mã dupã douã mii de ani strigând în
lung ºi în lat omul sã vinã sã-l fac din nou, cã s-a stricat du-
pã ce l-am fãcut. Lasã-te atins de Duhul Sfânt al cuvântului
Meu care vine dupã douã mii de ani pe pãmânt dupã tine,
omule, cãci vin cu strigarea Mea cea de la miezul nopþii ºi
sunt Mirele Care vine. Amin, amin, amin. 

O, fiilor copilaºi care Mã primiþi când vin cu cuvântul
pe pãmânt! Eu prin voi Îmi fac strigarea Mea cea de la miezul
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nopþii. Voi sunteþi slugile Mele care privegheaþi întru venirea
Mea, iar Eu sunt Mirele. Serbãrile sfinþilor Mei sunt cu voi,
cãci sfinþii sunt cu cei sfinþi, cu cei ce ascultã cuvântul lui
Dumnezeu ºi îl împlinesc pe el. Maria Egipteanca este scrisã
azi pentru serbare pe pãmânt ºi în cer. Când Eu, Domnul, am
trezit în ea dragostea de cer, ea s-a sculat ºi s-a dat Mie ºi s-a
fãcut locaº sfânt pentru Mine ºi pentru îngeri, iar îngerii o
slujeau, ºi sfinþii o întemeiau pe cele sfinte ale Mele în care
ea a rãmas pânã la hotarul dintre ea ºi viaþa cea veºnicã a
omului, ºi apoi Eu ºi cu ea am dat mâna pentru veºnicie. Sã
se roage ei neamul creºtinesc de pe pãmânt, cãci ea a biruit
pãcatul ºi moartea ºi a înviat prin pocãinþã ºi prin iubire apoi,
ºi prin credinþã mereu, ºi prin sfinþenie cu duhul, cu sufletul
ºi cu trupul. Sã se roage ei neamul creºtinesc de pe pãmânt.
Dar unde este neamul creºtinesc? Unde este? O, unde este
neamul creºtinesc? 

Mã întorc la tine, poporul Meu cel mititel. Nu este
neam creºtinesc pe pãmânt, cãci s-a corcit ca Israel în pustie,
care a luat în mijlocul lui strãini, iar strãinii l-au îndemnat la
pofte ºi la idoli ºi la plãceri strãine de Dumnezeu. O, nu este
neam creºtinesc pe pãmânt, cãci s-a corcit, ºi e corciturã cel
ce îºi zice creºtin. Mã întorc la tine, poporul Meu cel mititel,
ºi te învãþ sã fii cu sfinþii ºi cu pãrinþii sfinþi ºi sã umbli atent
pe cale, cãci calea între pãmânt ºi cer e plinã de aspide, e pli-
nã de ascunziºurile celor ce se amestecã. Cine sã te mai înveþe
pe tine viaþa cea veºnicã ºi portiþa ei? Am venit Eu ºi þi-am
deschis ca sã intri ºi ca sã-þi fie intrarea binecuvântatã de
Mine, cãci omul cel mincinos s-a aºezat la toate rãspântiile ºi
îºi zice omul Meu ºi face cu ochiul la toþi trecãtorii ca sã intre
la el, nu la Mine. N-are omul de unde sã mai ºtie drumul dacã
nu vin Eu sã i-l spun ºi sã i-l arãt, cãci pe ghicite nu se poate
pentru calea cea cu luminã ºi cu viaþã pe ea, nu se poate,
fiilor. Ies Eu în calea omului ºi îi vorbesc dupã dreptatea Mea
ºi îi fac judecata, doar, doar s-o umili omul ca sã zicã apoi
cum a zis David, cãci aºa a zis: «Fãrãdelegea mea eu o cu-
nosc, ºi pãcatul meu înaintea mea este pururea, cãci Þie Unu-
ia am greºit, ºi ceea ce este rãu înaintea ochilor Tãi, aceea
am fãcut, încât Tu eºti drept ºi nepãrtinitor întru cuvintele ºi
hotãrârile Tale, Doamne». O, aºa sã zicã omul, fiilor, ºi sã
iasã apoi omul din lume ºi sã vinã la Mine ca sã-l fac din nou,
cãci s-a stricat dupã ce l-am fãcut, ºi el nu se poate face, ci se
stricã mereu. O, greu se mai lasã omul, greu se mai lasã fãcut
de Mine, greu se mai lasã omul întors la Mine! Iar cel ce se
întoarce sã vinã sã-l învãþ întoarcerea care-Mi place Mie, sã
vinã sã-i dau Eu prin îngeri zidire ca a Mea, staturã ca a Mea,
sã vinã sã-l fac din nou. Amin, amin, amin. 

Iatã lucrarea lui Dumnezeu Fãcãtorul, lucrarea facerii
omului la început ºi la sfârºit, lucrarea lui Dumnezeu Cuvân-
tul, Care lucreazã facerea omului. Cel ce vine ºi nu stã la fã-
cut, acela nu este, acela cade de pe calea rãscumpãrãrii. Nici
un om nu se poate face singur; îi trebuie mamã ºi tatã pe
Dumnezeu, cãci omul este tatãl minciunii, ºi din om ies nu-
mai stârpituri, cãci aºa e lucrarea omului cel ieºit din om. Dar
iatã-Mã dupã douã mii de ani din nou Fãcãtorul omului. Eu
sunt Omul Cel nou, Omul cu Duh dãtãtor de viaþã, Omul Cel
din Tatãl, cãci precum Tatãl are viaþã în Sine, aºa ºi Fiul are
viaþã în Sine ºi o dã celor ce se dau Lui. Amin. 

Am venit pentru om, Fãcãtor ºi drept Judecãtor, cã era
scris în Scripturi cuvântul Meu care spune: «cei din morminte
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu ºi vor învia; unii spre
viaþã, iar alþii spre judecatã». Eu grãiesc numai adevãrul, ºi
tot aºa ºi lucrez, dar omul minciunii ºi roadele lui s-au întins
de ºapte mii de ani peste tot pãmântul. Însã curând, curând

voi, copii ai Ierusalimului nou, voi veþi cânta slava Mea ºi fa-
cerea Mea ºi veþi zice ca David: «Al Domnului este pãmântul
ºi plinirea lui toatã». Amin, amin, amin. ªi voi veþi fi mun-
tele Meu cel sfânt ºi locuitorii lui, neamul celor ce-L cautã pe
Domnul ºi faþa Domnului, cãci curând, curând cerul ºi pã-
mântul vor fi cuprinse întru slava venirii Mele, iar Eu Mã voi
mãrturisi pe Mine Însumi cu cuvântul, Domnul puterilor ºi
Împãratul slavei. Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 2000

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim 

Omul doarme pentru Domnul ºi stã treaz pentru el. Semnul venirii
Domnului este învierea morþilor. Cei ce se aºteaptã sã vinã Domnul
se iau dupã Scripturi, iar cei ce Îl aºteaptã sã vinã îºi pregãtesc 

hãinuþa veacului nou. 

II ntru în carte, fiilor de la iesle. Amin, amin, amin.
Mã fac la voi cuvânt de aducere-aminte, cuvânt cu

slavã, cãci slava Mea a cuprins cetatea Ierusalimului acum
douã mii de ani, dupã ce Eu, Domnul, l-am înviat cu cuvântul
pe Lazãr, fratele Martei ºi al Mariei. Învierea lui avea sã ajute
pe ucenicii Mei sã creadã apoi în învierea Mea, cãci omul
trebuie ajutat de Dumnezeu sã creadã. ªi trecuse ziua învierii
lui Lazãr, iar a doua zi, pentru cã venise ceasul sã Mã prea-
slãvesc ca un Dumnezeu ce eram, iarãºi am lucrat la întãrirea
credinþei ucenicilor Mei ºi le-am spus sã meargã sã-Mi aducã
mãgãruºul pe care trebuia sã Mã aºez, cãci era scris în proo-
roci sã se bucure Ierusalimul de Împãratul Care vine cãlare pe
asinã, pe mânz de asinã, drept ºi biruitor ºi smerit pe mânzul
asinei de sub jug, cãci am zis proorocilor: «Ziceþi Sionului:
Mântuitorul tãu vine cu plata, ºi rãsplãtirile Lui merg înain-
tea Lui».

Aºa strigau mulþimile care mergeau înaintea Mea când
am intrat în Ierusalim pe mânzul asinei: «Osana, Fiul lui Da-
vid! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!»,
iar cetatea s-a cutremurat toatã, ºi zicea: «Cine este Acesta?»,
ºi mulþimile rãspundeau: «Este Iisus, proorocul din Nazaretul
Galileii». Am intrat în cetate ºi am intrat în templu ºi am
rãsturnat mesele schimbãtorilor de bani ºi scaunele celor ce
vindeau porumbei, ºi am zis: «Casa Mea casã de rugãciune
se va chema. Nu faceþi din ea peºterã de tâlhari». O, venise
ceasul sã Mã preaslãvesc, iar Duhul Tatãlui Meu a suflat cu
putere peste fiii Ierusalimului, ºi aceºtia au strigat: «Binecu-
vântat este Împãratul Care vine întru numele Domnului!
Osana întru cei de sus!».

Venise ceasul sã Mã aplec sub cruce ºi s-o ridic pe
umeri. Venise ceasul sã dau preþul pentru viaþa omului, sã dau
morþii viaþa Mea ºi sã Mã duc în locuinþa morþilor dupã om ºi
sã-l rãscumpãr cu viaþa Mea. ªi iatã, n-au trecut multe zile ºi
iarãºi strigau mulþimile din Ierusalim înaintea Mea ºi în urma
Mea; strigau zicând judecãtorului: «Ia-L, ia-L! Rãstig-
neºte-L!». Toate florile ºi toate cuvintele de «Osana!» s-au
schimbat, în aceleaºi mâini ºi guri, în spini ºi în hule ºi în
strigãri pentru moartea Mea pe cruce. Venise ceasul sã Mã
preaslãvesc prin moarte, sã Mã mãrturisesc pe Mine Însumi
Mântuitorul Care vine, precum era scris în cãrþile profeþilor
cei din vreme trimiºi. Venise vremea sã înþeleagã ucenicii
Mei cã Eu voi muri ºi voi învia ºi voi fi cu ei apoi pânã la
sfârºitul timpului, lucrând puterea Tatãlui Meu prin ei, spre
mãrturia venirii Mele de la Tatãl pentru rãscumpãrarea fãptu-
rii care suspinând aºteaptã pe Domnul. 
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O, fiilor, fiþi mereu calzi la credinþã ºi la inimã, cã vin
la voi cu mare dor, ºi grãiesc vouã despre Mine ºi despre toate
lucrãrile Mele cu care am trudit peste om ca sã-l fac sã calce
pe urmele Mele, ca sã-l fac casã Mie ºi ogor Mie, ºi roadã
Mie sã-l fac pe om. De aceea vin ºi azi ºi Mã preaslãvesc pes-
te pãmânt cu cuvântul, cãci Scripturile venirii Mele de la
Tatãl þin pânã la capãtul timpului. Scripturile venirii Mele în-
seamnã toatã lucrarea Mea pentru om, pentru viaþa omului, ºi
Eu iatã, încã ºi încã lucrez preaslãvindu-Mã între oameni ºi
cutremurând pãmântul cu lucrarea venirii Mele. Omul însã
doarme adânc pentru Mine ºi e treaz numai pentru el, numai
pentru cele ce nu sunt, dar Eu vin pe pãmânt, ºi cu voi Mã ajut
ca sã Mã preaslãvesc cu lucrarea ºi cu venirea Mea, aºa cum
M-am ajutat cu mãgãruºul pe care am intrat ºezând pe el în
cetatea Ierusalimului acum douã mii de ani când venise vre-
mea sã Mã las spre pãtimire ºi spre moarte pe cruce. Voi sun-
teþi mãgãruºul Domnului, mãgãruºul pe care se aºeazã sar-
cinã, ºi merge din loc în loc cuvânt peste pãmânt. Voi sunteþi
unealta Mea cu care Eu cãlãtoresc de la margini la margini cu
cuvântul Meu cel de peste voi. Voi sunteþi cei aºteptaþi, cãci
scris este: «Toþi ºi toate aºteaptã descoperirea fiilor lui
Dumnezeu». 

Puþini sunt cei ce-Mi strigã «Osana!» înaintea cuvân-
tului Meu care merge, iar cei mai mulþi dorm faþã de venirea
Mea, ca ºi cei care strigau: «Ia-L, ia-L! Rãstigneºte-L!». Eu
însã sunt Cel înviat dintre morþi ºi vestesc învierea morþilor
prin învierea Mea ºi strig la tot omul de pe pãmânt sã se
gãteascã pentru înviere, cã vine învierea, vine, fiindcã vin Eu,
iar semnul venirii Mele este învierea morþilor. Amin. Ei vor
întâmpina întâi venirea Mea, ºi apoi cei vii. Ei sunt cei ce
plâng aºteptându-Mã, iar cei vii nici nu Mã aºteaptã, cãci îºi
vãd de ale lor, nu de venirea Mea. Eu însã intru peste tot cu
strigarea, cu vestea venirii Mele, ºi zic: iatã, Mirele vine,
drept ºi biruitor ºi smerit, ºi rãsplãtirile Lui merg înaintea
Lui! Fericit este cel ce iese întru întâmpinarea Mea, cel ce stã
gata pentru venirea Mea. Fericit cel cu dragostea vie, cãci
peste tot dragostea s-a stins de tot, ºi puþini fericiþi sunt pe pã-
mânt, puþini sunt cei ce Mã aºteaptã sã vin. Iatã, mulþi sunt cei
ce se aºteaptã sã vin, cãci vrând-nevrând ei ºtiu cã vin ºi cã
fi-va în curând sã vin, dar puþini sunt cei ce Mã ºi aºteaptã.
Cei ce se aºteaptã sã vin se iau dupã cele scrise în Scripturi
despre venirea Mea, iar cei ce Mã aºteaptã sã vin sunt ce îºi
pregãtesc hãinuþa cea pentru Mine, haina iubirii de Dumne-
zeu, hãinuþa veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

Eu strig în lung ºi în lat, ca sã audã tot omul cã strig ºi
cã vin. Eu nu vin fãrã sã Mã vestesc mai întâi. Îndemn la
veghe pe tot omul care crede în venirea Mea. Îl îndemn sã se
gãteascã pentru ziua Mea dacã vrea sã-i fie ziua Mea sãrbã-
toare ºi nu suspin. Îl îndemn sã trudeascã pentru ziua Mea ºi
sã Mi-o pregãteascã sã vin. Aºa îl îndemn Eu pe om, dar iatã,
fiecare e cu ziua lui: Eu cu ziua Mea, ca sã Mi-o pregãtesc cu
cei puþini care Mã aºteaptã, iar omul cu ziua lui, ca sã ºi-o
lungeascã ºi ca sã ºi-o îngreuieze peste el. Eu trudesc sã-i dau
omului ziua Mea, iar el trudeºte sã Mi-o dea pe a lui ºi sã-Mi
taie calea ºi sã Mi-o înfunde, ca sã fie omul ziua lui, ºi sã
nu-i fiu Eu omului ziuã. ªi iatã, ziua Mea rãsare ºi luminea-
zã peste tot ºi se face cãrare în calea omului ºi intrã în casa
omului ºi îl cautã pe om ºi îl strigã de peste tot ºi se bagã dupã
om în adânc, ca sã-l ajute pe om ºi sã-l facã fiu al zilei. ªi ziua
Mea strigã dupã om, ºi omul stã ascuns de ea, ºi se piteºte
omul de ea ºi zice cã n-o vede, ºi zice cã ea nu este, ºi cã este
ziua lui ºi azi, ºi mâine, ºi poimâine, ºi una dupã alta. 

Strigarea Mea dupã om se face ziua venirii Mele, ziua
care iese în calea omului ca sã-l scoatã pe om din noapte. A
venit vremea sã Mã preaslãvesc peste pãmânt ºi pe pãmânt, ºi
peste om ºi în om cu ziua venirii Mele, ºi strig în lung ºi în
lat, ºi se uitã sfinþii ºi îngerii la Mine cum strig. Cuvânt de sla-
vã Mã fac peste pãmânt ºi îi spun omului sã iasã din moarte,
precum i-am spus lui Lazãr sã iasã afarã din mormânt, ºi
Lazãr M-a auzit ºi a ieºit ºi a stat înaintea Mea. Atunci cei ce
se numeau mari în cetatea Ierusalimului s-au adunat numai-
decât sã Mã omoare ca nu cumva sã cadã ei de peste oameni,
cãci învierea lui Lazãr a zguduit tot Ierusalimul ºi pe cei ce
stãteau mari peste el. 

Iatã, fiilor care Îmi ascultaþi cuvântul, Lazãr era mort
în mormânt ºi M-a auzit ºi a înviat ºi a stat înaintea Mea,
dar toþi cei vii care Mã vedeau ºi Mã auzeau n-au voit sã Mã
audã, n-au voit sã ºtie cine sunt Eu ºi de unde sunt ºi cã
sunt Mântuitorul Care vine. Dar voi, fiþi fiii venirii Mele ºi
aºezaþi-vã la trudit pentru ziua Mea. Aºezaþi-vã ziua Mea ºi
fiþi ziua venirii Mele, fiþi luminã din lumina Mea peste pã-
mânt ºi daþi ziua Mea oamenilor de pretutindeni, ca apoi sã
Mã arãt drept ºi biruitor. Nu vã uitaþi la cãrturarii ºi la fariseii
ºi la învãþãtorii care vor sã tac ºi Eu ºi voi, cãci tot aºa Mi-au
zis ºi Mie aceºtia. Când Eu Mã pregãteam biruitor sã intru în
cetate cãlare pe mânzul asinei, ucenicii Mei bucurându-se
lãudau pe Dumnezeu pentru slava cu care Mã slãveam peste
mulþimi, ºi ziceau: «Binecuvântat este Împãratul Care vine
întru numele Domnului!», iar fariseii Mã îndemnau sã-i mus-
tru, ca sã nu iasã cã Mã înalþ pe Mine Însumi. Dar Eu le-am
rãspuns lor: «Dacã ei vor tãcea, pietrele vor striga», ºi apoi
am plâns pentru cetatea aceea care n-a cunoscut ziua Mea ºi
cele spre pacea ei. Aºa ºi azi plâng, ºi iatã cât plâng. Plâng
pentru tot pãmântul, plâng ºi strig omul de pe pãmânt, ºi
plâng pentru cei ce s-au fãcut învãþãtori în numele Meu peste
oameni, cãci aceia s-au fãcut prea mari ºi nu cunosc vremea
cercetãrii cea de la Mine. O, dacã ar fi cunoscut ei cele ce sunt
spre pacea lor! Dar n-au cunoscut, ºi de aceea s-au ascuns de
ochii lor. 

O, fiilor care-Mi auziþi cuvântul, iatã, ºi acum se va în-
tâmpla ca ºi atunci cu cei ce nu M-au cunoscut. Nu voi lãsa
piatrã pe piatrã, cãci cele ce sunt spre pacea lor nu le-au pri-
mit, nu le-au cunoscut, ºi de aceea s-au ascuns de ochii lor,
cãci scris este: «Ochi au ºi nu vãd, urechi au ºi nu aud, minte
au ºi nu pricep cu ea». Iar voi aºezaþi-vã înaintea Mea mãgã-
ruº pentru sarcinã, pentru Domnul, fiilor, pentru Mine, ca sã
stau Eu peste voi ºi sã intru în casa omului ºi sã-l mustru ºi sã
dau afarã din casa Mea pe cel ce vinde ºi cumpãrã cu numele
Meu sufletele celor apãsaþi ºi robiþi de cei ce-i stãpânesc pe
ei. Iatã ziua Mea, ziua izbãvirii pentru cei ce Mã aºteaptã cu
ea. Daþi-vã Mie ramuri ºi flori ºi fiþi Mie cununã pentru veni-
rea Mea, fiilor. Amin, amin, amin. 

Acum din nou trimit prin voi cuvânt de mângâiere pen-
tru pãstorul Daniel, ºi zic acestea: binecuvântatã sã fie pacea
inimii tale, cãci pace vin sã-þi dau, fiule Daniel. Sunt Eu ºi
Verginica, ºi sunt sã te îmbrac frumos ºi sã nu te temi, cãci ºi
Eu ºi Verginica am trecut prin tristeþi, ºi tu, fiule, ai trecut.
Dar nu sunt tristeþi, ci sunt hãinuþã, tatã, hãinuþã þesutã din fir
de aur, cãci aurul e de preþ. Sã nu fii tristuþ. Nu trebuie. Mâna
Mea este peste tine ºi te împodobeºte cu roadele rãbdãrii.
Lasã, tatã, nu te supãra de un pic de suferinþã, cã nu e sufe-
rinþã aceasta. E sãptãmâna patimilor, fiule, iar tu în amintirea
patimilor Mele Îmi aduci laude prin duhul rãbdãrii tale. 

Verginica te mângâie ºi pe tine ºi pe tovarãºa ta de
viaþã, cãci vreau sã ºtii despre cununa rãbdãrii sfinte pe care
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Eu v-o împart la amândoi la fel. Un picuþ, ºi îþi vindec rana,
cãci Eu þi-am spus cã-þi voi lua un timp picioarele, spre încer-
carea credinþei tale ºi a iubirii tale pentru Mine. Ai stat neum-
blând cu amândouã picioarele. Eu voi ierta multe pãcate cu
aceastã suferinþã a rãbdãrii tale, ºi apoi voi sta de vorbã cu
tine, Daniele, ºi îþi voi desluºi Eu, Domnul, prin fiii Mei de la
iesle cum a fost aceastã iubire a Mea pentru tine. Acum îm-
plineºte-þi trecerea pe acolo pe unde ai fost cu mulþi ani în
urmã trimis de Mine ca sã te am în slujba Mea. Te trimisesem
acolo ca sã te iau apoi în slujba Mea, ºi te-am luat. Fii bine-
cuvântat în toate ale Mele din tine, în toate ale tale întru
Mine, ºi iarãºi vei fi bine, ºi iarãºi vei fi cu pace. ªi nu uita:
cununa rãbdãrii este rãbdarea, rãbdarea cea plinã de pace,
Daniele, copil ocrotit de Dumnezeu. 

ªi iarãºi, fiilor de la iesle, vã dau cuvânt de mângâiere.
Vã dau sã daþi celor ce iubesc casa Mea ºi pe voi. Vã dau sã
daþi celor ce Mã ajutã pe Mine ºi pe voi, cãci lucrul vostru e
cu greu mereu, mereu. Luaþi de la Mine ºi daþi lor. Daþi-le co-
roniþe pentru lucrul lor cel pentru casa Mea. Râvna lor pentru
casa Mea, care sunteþi voi, a încãlzit râvna voastrã cea oste-
nitã, dar casa aceasta ºi grãdina aceasta care este taina Sfintei
Sfintelor Domnului trebuie sã fie atât cât pot rãsãri din ea
toate cele de la Mine în jurul ei. Rãdãcina este cea care dã
ramuri, iar de aceasta trebuie sã aveþi grijã mai mult decât
orice, fiilor din grãdinã. 

Voi, cei care v-aþi ostenit cu lucrul cel pentru grãdina
Mea cu fii, vã dau coroniþe, fiilor, iar voi purtaþi-le dacã vi le
dau, cãci coroniþele pe care vi le dau sunt fãcute din darurile
cereºti ale bucuriilor sfinte, ale iubirii de Dumnezeu, ale rãb-
dãrii sfinte, ale dãruirii sfinte, ale umilinþei sfinte, ale sfinþe-
niei ºi ale ascultãrii, fiilor. Ascultarea de legile iubirii cereºti
dintre fraþi este cea mai frumoasã ascultare dintre toate felu-
rile de ascultare. Aceasta este chiar dragostea care poate totul
în cei neputincioºi, dar ale cãror inimi sunt inimi mari. Aceas-
ta este dragostea cea care poate totul pentru ca sã pot Eu sã
stau între voi mereu, fiilor, ºi cu aceasta vã plãtesc Eu pentru
râvna ºi truda pe care o puneþi pentru casa Mea, pentru lucrul
cel pentru grãdina Mea din zilele acestea. 

Acum pregãtiþi-vã inimioarele, cã voiesc sã Mã uit în
ele. Deschideþi, fiilor, ca sã intru Eu cu calea Mea spre voi, ºi
nu fiþi greoi la deschis uºa, cãci voi nu aveþi de ce sã vã pitiþi.
Vã voi învãþa cum este taina aceasta, taina uºii deschise, taina
Mea cu omul, statul Meu cu omul în toatã clipa, fiilor. Vã voi
învãþa pe viu prin fiii grãdinii Mele. Fiilor, fiilor, omul cel
sfânt trebuie sã fie mereu vãzut cu cele dinãuntru ale lui. Un
astfel de om înþelege taina aceasta, taina uºii deschise pentru
Dumnezeu ºi pentru om, taina libertãþii întru Hristos, statul
Meu cu omul cel sfânt, iubirea Mea cea dintre fii, dintre cei
de un sânge cu Mine. 

Curând, curând vin cuvânt nou, cuvânt cu înviere, ºi
voi fi cu voi cuvânt ºi vã voi desluºi tot mai pãtrunsã taina
aceasta: taina uºii deschise, taina fiilor lui Dumnezeu. Amin,
amin, amin. 

10/23 aprilie 2000

Praznicul Învierii Domnului 

Domnul a înviat dintre morþi ca sã-i scoale pe ei. Împãrat este cel
ce se jertfeºte pentru neam, iar cei ce domnesc pentru slava lor,
sunt oameni ai minciunii. Omul sfânt este cel ce se lasã mereu vãzut 

cu cele dinãuntru ale lui. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
aceasta este cãrarea pe care Eu, Domnul Iisus

Hristos, Fiul Tatãlui ceresc, vin ºi Mã întocmesc cuvânt pe
pãmânt de deasupra pãmântului ºi Îmi întocmesc Sion pe pã-
mânt pentru odihna Mea, cãci este scris despre Mine în
psalmi aºa: «A ales Domnul Sionul ºi a voit sã aºeze în el lo-
caºul Sãu zicând: acesta este locul Meu de odihnã, ºi îl voi
binecuvânta cu belºugul cerului, cãci l-am ales pe el locaº al
Meu, odihna Mea în veac». Amin, amin, amin. 

Mã mãrturisesc pe Mine Însumi deasupra grãdinii cu-
vântului Meu, locul odihnei Mele din zilele acestea. Sunt Cel
înviat dintre cei morþi acum douã mii de ani când Tatãl Savaot
M-a trimis din cer pe pãmânt ca sã mãrturisesc despre adevãr,
cãci împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta, ci este din cer,
de acolo de unde este adevãrul. Amin, amin, amin. 

Aduc peste grãdina Mea salutul învierii Mele, salutul
care mãrturiseºte despre Mine ºi despre puterea Mea cea
dumnezeiascã, cu care M-am ridicat din mort, viu acum douã
mii de ani, dupã ce M-am lãsat sã fiu rãstignit pe cruce pentru
adevãr. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Aceasta era mãrturisirea celor ce duceau din loc în loc învie-
rea Mea dintre morþi dupã ce Eu M-am sculat biruitor din
moartea trupului Meu cel din om luat de Tatãl. Eu spre aceas-
ta M-am nãscut ºi spre aceasta am venit în lume, ca sã mãr-
turisesc adevãrul, iar oricine purcede din adevãr ascultã gla-
sul Meu. Amin. Iar pentru cei ce nu purced din adevãr zic aºa
cum am zis acum douã mii de ani în faþa uºilor iadului:
«Deschideþi porþile! Ridicaþi, cãpetenii, porþile voastre, ca sã
intre Împãratul slavei! El este Domnul, Cel tare ºi puternic,
Domnul, Cel tare în rãzboi, Împãratul slavei». 

Acum douã mii de ani am lucrat lucrarea adevãrului în
cer ºi pe pãmânt, cãci dupã ce arhiereii iudei M-au dat lui
Pilat ca sã Mã dea el rãstignirii pe cruce, Eu Mi-am lãsat
trupul spre moarte, ºi în mormânt apoi, iar cu sufletul M-am
dus în iad ºi am deschis prin cuvânt porþile ºi l-am scos pe
om, ºi tot în clipa aceea am deschis tâlharului poarta raiului,
dupã cum i-am spus lui: «Astãzi vei fi cu Mine în rai», ºi tot
atunci am stat pe scaun împreunã cu Tatãl întru cele cereºti ºi
M-am mãrturisit în cer zicând: «Înãlþaþi-vã, voi, porþi ale veº-
niciei, ca sã intre Împãratul slavei!». Amin, amin, amin. 

Eu spre aceasta am venit în lume, ca sã mãrturisesc
adevãrul. De aceea Mi-am fãcut din nou în zilele acestea Sion
pe pãmânt pentru odihna Mea, loc din care sã mãrturisesc
adevãrul, iar cei din cer deschid porþile cele de sus ºi aud cu-
vântul Meu cel de azi peste pãmânt, Duhul Adevãrului pe
Care lumea nu-L cunoaºte, cãci scris este: «Cel ce nu purcede
din adevãr nu ascultã glasul Meu», dar cei din cer ridicã por-
þile cele de sus ºi ascultã pe Dumnezeu Cuvântul, cãci El este
Adevãrul. Amin. 

Hristos a înviat, copilaºi din grãdina Mea! Hristos a
înviat, popor al cuvântului Meu! Hristos a înviat, vouã, celor
ce ascultaþi glasul Meu cel din grãdinã! Hristos a înviat, ºi
vouã, celor ce nu-l ascultaþi! Hristos a înviat, zice tuturor
Domnul, Cel înviat acum douã mii de ani spre învierea fãptu-
rii de sub cer! Hristos a înviat ºi vouã, celor din cer, cãci Eu
sunt taina cea ascunsã în veacuri ºi nepriceputã de îngeri, dar
plinitã prin Tatãl. Adunaþi-vã în grãdinã cu Mine, voi, cei din
cer, ºi ascultaþi glasul Meu, cãci cerul este adevãr din adevã-
rul Meu, cuvânt din cuvântul Meu, ca ºi pãmântul, ca ºi omul
cel întâi zidit din pãmânt. 

Când am înviat din rãstignire, M-am dus dupã om în
locuinþa morþilor ºi l-am fãcut adevãr al Meu pe omul cel
zidit de mâna Mea, cãci Eu eram dupã înviere plinirea Tatã-
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lui, Omul Cel nou, cu duh dãtãtor de viaþã, ºi i-am dat viaþã
din cer omului cel zidit din pãmânt la început, ºi M-am fãcut
începãturã a învierii morþilor. Frumoasã este taina învierii
morþilor, dar ce puþin este priceputã ea de fiii oamenilor, ce
puþin este ea lucratã de fiii oamenilor, de cei care n-au învãþat
de ºapte mii de ani decât sã moarã! Dar Eu am venit în lume
ca sã mãrturisesc adevãrul ºi sã-l audã omul, ºi sã se lase
omul nãscut din adevãr, începãturã nouã sã se lase omul, uºã
deschisã înaintea Mea sã fie omul pe pãmânt. Amin. 

Voiesc sã înþeleagã tot omul de la margini la margini cã
Eu am înviat dintre cei morþi ca sã-i scol ºi pe morþi, cãci spre
aceasta M-am nãscut ºi spre aceasta am venit pe lume. Împã-
rãþia Mea nu este din lumea aceasta, dar Eu am venit în lume
ca sã aduc cu Mine împãrãþia Mea pe pãmânt, împãrãþia ceru-
rilor, ca sã fie cu omul pe pãmânt. Mulþi au fost cei care Mã
voiau rege pe pãmânt. Pânã ºi Pilat a scris deasupra capului
Meu cel rãstignit pe cruce: „Iisus Nazarineanul, regele iudei-
lor“, ºi apoi a spus celor ce se împotriveau: „Ce am scris am
scris“. Dar împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta. Eu vin
cu ea din cer, nu din lume, ºi sunt Împãratul slavei ºi nu am
nici un amestec cu slava cea omeneascã. Voiesc sã înþeleagã
tot omul cã împãrat este cel ce se jertfeºte pentru neam, ºi
altceva nu înseamnã împãrat, iar cei ce domnesc pentru slava
lor ºi nu pentru oameni, aceºtia sunt fiii minciunii, fiii deºer-
tãciunii care vine de la om. Eu spre aceasta am venit în lume,
ca sã Mã jertfesc pentru ea, ºi apoi tot omul care crede în
Mine sã nu mai piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã, ºi pãcatul sã nu
mai lase patã pe el. O, ce bine este de om sã înveþe sã fie creº-
tin, sã moarã pentru cele vechi ale lui ºi sã învieze pentru cele
din cer, cãci cele pãmânteºti ºi trupeºti sunt toate deºertãciune
ºi nu mai sunt apoi, fiindcã pe urma celor deºarte nimic nu
rãmâne. 

Iatã, fiilor din grãdina Mea, cei din cer înalþã în sus
pragurile cele de sus sã intre la ei cuvântul Meu cel rostit de
Mine peste voi. Iar voi învãþaþi de la Mine, Domnul ºi Învã-
þãtorul vostru, învãþaþi sã staþi înaintea Mea ºi înaintea celor
din cer care vã aºteaptã ºi v-au aºteptat sã vã descopãr Eu ca
fii ai lui Dumnezeu la vremea de sfârºit a tainei Mele cu
omul. Învãþaþi statul înaintea Domnului, cãci pe voi nu lumea
vã vede când slujiþi cu cei de sus, ci cei din cer vã vãd ºi vã
privesc. Priveºte cerul în voi ºi la voi, fiilor. Învãþaþi pe tot po-
porul Meu taina uºii deschise, fiilor, taina fiilor lui Dum-
nezeu, mãi fiilor din grãdinã, taina ascultãrii de Dumnezeu.
Amin. Am spus vouã pentru poporul Meu cã taina ascultãrii
de legile iubirii cereºti dintre fii este cea mai frumoasã ascul-
tare dintre toate felurile de ascultare. Aceasta este chiar dra-
gostea, care poate totul în cei neputincioºi, dar ale cãror inimi
sunt mari. Aceasta este dragostea care poate totul ca sã pot
Eu, Domnul, sã stau mereu între voi, fiilor. Am spus cã voi da
învãþãturã pentru toþi cum este taina aceasta, taina uºii deschi-
se, taina Mea cu omul, statul Meu cu omul în toatã clipa.
Fiilor, fiilor, omul cel sfânt trebuie sã fie mereu vãzut cu cele
dinãuntru ale lui. Un astfel de om înþelege taina aceasta, ºi
acela are de la Mine puterea sã fie sfânt. Amin. Am spus vouã
cã voi veni cuvânt de înviere pentru cei ce iubesc cuvântul
Meu ºi viaþa lor cu Mine ºi voi desluºi cât mai pãtrunsã taina
aceasta, taina uºii deschise pentru Dumnezeu ºi pentru om,
taina libertãþii întru Hristos, statul Meu cu omul cel sfânt, iu-
birea Mea cea dintre fii, dintre cei de un sânge cu Mine, taina
fiilor lui Dumnezeu, minunea cea din Emaus, Dumnezeu îm-
preunã cu cei ce Îl iubesc pe El. Amin. Dar voi sunteþi prea
osteniþi, fiilor de la iesle, prea neputincioºi sunteþi acum. Vã

dau odihna Mea. Odihniþi-vã trupuºoarele trudite, ºi apoi vom
da odihnã cuvântului Meu în ieslea sa, în cartea Mea din zi-
lele acestea, cartea învierii fãpturii. Eu spre aceasta am venit
în lume, ca sã mãrturisesc adevãrul. ªi iatã, aceasta fac, ºi ori-
cine purcede din adevãr, acela aude ºi ascultã glasul Meu din
cartea aceasta. 

Acum din nou vã pecetluiesc cu salutarea cea de în-
viere: Hristos a înviat, copilaºi din grãdinã! Amin. 

Hristos a înviat, popor al cuvântului Meu, Ierusalime
nou de la venirea Mea! Amin. 

Hristos a înviat ºi vouã, celor ce ascultaþi glasul Meu
cel care umblã prin grãdinã! Amin. 

Hristos a înviat ºi vouã, celor ce nu ascultaþi glasul
Meu! Amin. 

Hristos a înviat zic tuturor celor din cer ºi celor de pe
pãmânt ºi celor de sub pãmânt ºi celor din ape ºi celor din
adâncuri ºi celor din vãzduh! Adunaþi-vã împreunã cu Mine
în grãdinã ºi ascultaþi cuvântul Meu, cuvântul învierii fãptu-
rii, cuvântul facerii din nou a lumii. Cuvânt din cuvântul Meu
este cerul ºi pãmântul ºi vãzduhul ºi apele ºi omul cel zidit de
mâna Mea din pãmânt ºi toate câte sunt fãcute pentru om. 

Hristos a înviat! Peste tot ºi peste toate sã fie pecetea
aceasta: Hristos a înviat! Amin. 

O, frumoasã este taina învierii, dar ce puþin este ea pri-
ceputã de fiii oamenilor! Hristos a înviat! Aceasta este taina
învierii fãpturii. Hristos a înviat dãruind tuturor viaþa Sa!
Amin, amin, amin. 

17/30 aprilie 2000

Sfintele Paºti, ziua a doua 

Taina uºii deschise este taina fiilor lui Dumnezeu. Cuvântul este
haina cea tainicã a trupului Domnului, iar poporul cel credincios 

este veºmântul venirii Lui. 

SSSS unt iar cu voi, cei din grãdina Mea, cãci fiecare
trage la ai lui, ºi ce frumos este sufletul celui care

Mã iubeºte pe Mine, Domnul, care Mã aºteaptã mereu sã fiu
cu el, sã petrec cu el, ºi el cu Mine; cu Mine ºi cu viaþa Mea
în el, cãci aceasta înseamnã sã fiu Eu cu cel ce Mã iubeºte. 

O, frumos este copilul care are grijã de Tatãl sãu, Dum-
nezeu! Pe pãmânt sunt mulþi copii care au grijã de tatãl lor ºi
de mama lor. Când tatãl lor se îmbolnãveºte sau se loveºte sau
se întristeazã, copiii lui îl duc la doctor ca sã-l vindece de
dureri ºi de rane, îl panseazã la lovituri ºi la tãieturi ºi la înþe-
pãturi ºi la arsuri, îl mângâie ºi îl întãresc la inimã pe tatãl lor,
dar cu Tatãl Dumnezeu nu fac tot aºa. Pe El Îl lasã nevindecat
ºi neîngrijit ºi nepansat ºi nemângâiat, ºi nu-L au de Tatã dacã
fac aºa cu El. Iatã, fiecare trage la ai lui, fiecare se îngrijeºte
de ai lui, fiecare iubeºte ce este al lui. 

Sunt iar cu voi, copii iubiþi de Tatãl Meu. Tatãl vã iu-
beºte fiindcã sunteþi cu Mine ºi Mã primiþi ca pe Cel mai
mare, ca pe Cel întâi dintre voi, Cel întâi între mulþi fraþi,
dupã cum au scris despre Mine Scripturile celor sfinþi ai Mei.
Mã aduc la voi pe Mine Însumi. Mã fac la voi sãrbãtoare ºi
Paºti cu bucurie, dar la voi e Paºti mereu, cãci Paºtile e Dom-
nul, Mielul Cel junghiat pentru viaþa lumii. 

Hristos a înviat! Eu sunt Cel ce Mã vestesc. Eu sunt
Cel ce a învãþat pe om sã zicã aºa: „Hristos a înviat!“, cãci
am înviat dintre morþi ºi M-au vestit înviat cei din vremea
Mea. 

O, frumoasã este taina învierii! Ea aduce cu ea bucurie
ºi înviere celor adormiþi. Taina învierii Mele a lucrat minunat
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mai înainte de învierea Mea, cãci cât Mi-a stat mormântul
închis sub pecetea arhiereilor iudei Eu M-am dus în locuinþa
morþilor ºi le-am deschis la mulþi mormintele, ºi ei au ieºit ºi
s-au arãtat în Ierusalim mãrturisind adevãrul despre Mine,
Cel venit de la Tatãl ca sã-Mi pun apoi viaþa pentru cei ce au
sã învieze. Cei ce au ieºit din morminte au stat în Ierusalim ºi
arãtându-se înviaþi ziceau tuturor: „Hristos a înviat, ºi noi cu
El am înviat din mormintele noastre ºi mãrturisim pe Hristos
Cel înviat“. 

Când Eu am strigat de pe cruce la Tatãl, la ultimul Meu
cuvânt Tatãl S-a cutremurat. Atunci catapeteasma templului a
crãpat de sus pânã jos desfãcându-se, cãci pãmântul s-a scu-
turat cu putere ca sã se despice pietrele mormintelor la glasul
Meu cel de pe cruce. Atunci cei din morminte au vãzut pe
Mântuitorul lor pe cruce ca sã vinã la ei prin poarta morþii ºi
sã-i scoatã afarã din locuinþa morþilor, iar în Scripturi s-a scris
aºa: «Pãmântul s-a cutremurat, ºi pietrele s-au despicat, ºi
mormintele s-au deschis, ºi multe trupuri ale sfinþilor ador-
miþi s-au sculat ºi ieºind din morminte dupã învierea Lui au
intrat în Ierusalim ºi s-au arãtat multora».

O, copii ai Tatãlui, Eu l-am învãþat pe om sã zicã
„Hristos a înviat!“, ºi l-au învãþat ºi cei morþi care au înviat
odatã cu Mine, cãci Eu pentru aceasta am venit în lume, pen-
tru învierea celor morþi ºi a celor vii, dar iatã cât de puþin este
înþeleasã taina aceasta, taina învierii, cea mai frumoasã tainã
dintre toate câte sunt taine. Taina uºii deschise este taina în-
vierii. Iatã, aceasta este taina uºii deschise, copii ai Ierusali-
mului care este ºi care vine. Iatã, mormintele s-au deschis ºi
cei þinuþi de ele au înviat ºi au mãrturisit prin uºile deschise
învierea Mea ºi învierea lor; ridicarea din moarte au mãrturi-
sit-o ei, dar cei ce nu vor sã creadã ºi sã învieze stau ferecaþi
ºi nu deschid ºi nu mãrturisesc, aºa cum s-a întâmplat cu cei
necredincioºi de dupã învierea Mea. 

Astãzi este a doua zi dupã învierea Mea, dupã sãrbã-
toarea Mea, copii ai Tatãlui Meu, ºi grãiesc vouã despre zilele
acelea, cãci este aducerea-aminte a celor credincioºi ºi a celor
necredincioºi învierii Mele. Cei ce n-au voit învierea Mea s-au
trezit dupã ce M-au pus în mormânt ºi au zis: «Acesta era
încã în viaþã ºi a zis: „Dupã trei zile voi învia ºi Mã voi
scula“». ªi s-au dus la Pilat sã cearã pazã de trei zile la mor-
mântul Meu, zicându-i cu fãþãrnicie: «Sã nu-L fure ucenicii
Lui ºi apoi sã rãtãceascã ºi mai mult poporul cum cã El S-a
sculat din moarte». Atunci cei ce n-au voit învierea Mea s-au
dus cu pazã de trei zile ºi au pecetluit cu pecetea lor mormân-
tul Meu, dar îngerul învierii s-a arãtat a treia zi ca fulgerul, cu
îmbrãcãmintea albã ca zãpada ºi a cutremurat pãmântul ºi a
prãvãlit piatra ºi a ºezut pe ea, iar pe cei ce strãjuiau i-a
umplut de spaimã, ºi ei s-au fãcut ca morþii, cãci taina învie-
rii nu este pentru cei necredincioºi, ºi ea se ascunde de ochii
lor. Pentru ei sunt uºile închise, nu uºile deschise. Uºile în-
chise sunt iubite de cei ce nu iubesc taina învierii, iar uºile
deschise sunt pentru cei înviaþi ºi pentru cei ce înviazã. 

Voi, copii ai învierii, preþuiþi taina aceasta, taina uºii
deschise, viaþa Mea în voi, cãci v-am dat viaþa Mea s-o trãiþi
ºi s-o mãrturisiþi celor din cer ºi celor de pe pãmânt. Cei din
cer se uitã la voi, ºi cu dor se uitã; se uitã ºi la vremea în care
trãiþi voi. Cei din cer înalþã în sus pragurile porþilor veºniciei,
cã ei au aflat de la Mine ºi de la voi taina învierii ºi vremea
acestei taine. Dacã la învierea Mea acum douã mii de ani s-au
sculat sfinþii cei adormiþi ºi au ieºit din morminte, dar acum,
cât de glorioasã se va despecetlui taina aceasta, taina învierii
morþilor, taina învierii fãpturii! Eu am început sã chem la

înviere fãptura ºi am zis: Hristos a înviat! Zic tuturor celor
din cer ºi celor de pe pãmânt ºi celor de sub pãmânt ºi celor
din ape ºi celor din adâncuri ºi celor din vãzduh, ºi am zis:
adunaþi-vã cu Mine în grãdina cuvântului ºi ascultaþi cuvân-
tul învierii fãpturii, trâmbiþa învierii care sunã „Hristos a
înviat!“ peste tot ºi peste toate. Amin. Cei ce iubesc cuvântul
Meu ºi viaþa lor cu Mine, sã se apropie ºi sã asculte despre
taina uºii deschise, taina fiilor lui Dumnezeu, taina vieþii veº-
nice, taina sfinþilor Mei. Amin, amin, amin. 

Omul cel sfânt este cel ce se vede cu cele dinãuntru ale
lui, cu cele ce mãrturisesc despre Mine în el, ºi acela are de
la Mine puterea sã fie sfânt, sfântul Domnului. Omul înþelept
este omul sfânt în care Eu pot sãlãºlui cu puterea Mea pentru
el ºi pentru cei din jurul lui, spre folos veºnic, spre platã ne-
veºtejitã. Bine este celui ce vine dupã Mine sã ia numai de la
Mine întru sine, cãci cele de la Mine se deºartã pe ele însele
din el ºi nu se ascund, ci se mãrturisesc mãrturisindu-Mã pe
Mine locuitor în fiinþa omului. Cel ce ºtie acestea de la Mine
ºi le lucreazã pe ele, acela pãtrunde în taina fiilor lui Dumne-
zeu ºi se face folos pentru Mine ºi pentru venirea Mea, pentru
rãscumpãrarea fãpturii. Amin. 

O, copii de sub cort, o, copii ai poporului Meu, fiþi
sfinþi mereu, ca sã fiþi poporul Meu, poporul Meu cel de sub
cort. Eu peste aceºtia întind cortul sfinþeniei Mele ºi îi acopãr
în taina învierii, în taina veºniciei sfinþilor. Amin. Eu pe câþi
îi iubesc le dau puterea sã se facã fii ai învierii. ªi cine sunt
cei pe care Eu îi iubesc? Sunt cei ce Mã iubesc dându-ºi Mie
viaþa, precum Eu am dat lor viaþa Mea; sunt cei ce cred
mãrturisindu-ºi credinþa lor în Mine prin toate câte ei trãiesc
ºi lucreazã ºi împart. Cel ce nu Mã iubeºte este cel ce nu se
simte iubit ºi se rãceºte ºi se închide ºi se ferecã sub umbra
lui, cãci cele din afarã ale celui închis sunt umbra lui, nu sunt
el, iar el este în casã, ºi nu casa. Nu tot aºa este cu cel ce Mã
iubeºte, cãci acela se face casã a Mea, ºi Cel din casã sunt Eu,
iar Eu sunt luminã, ºi lumina lumineazã ºi umple cu ea casa
ei ºi iese în lãturi ºi desface uºile ºi ferestrele ºi se face înviere
pentru cei ce vãd minunea aceasta, taina uºii deschise, taina
fiilor lui Dumnezeu, taina libertãþii întru Hristos. Amin. 

O, când Eu, Domnul, Mã voi arãta cu toatã lumina
Mea, voi veþi vedea pe mulþi din cei ce îºi zic ai Mei pe pã-
mânt cum se vor ascunde de lumina Mea ca ea sã nu-i vãdeas-
cã de cele ascunse ale lor. Nici atunci omul nu se va umili; ºi
atunci va da omul sã se ferece, sã se ascundã, sã se facã
mormânt pentru fiinþa lui, care cere tainic învierea ºi deschi-
derea uºii pentru înviere. Cei ce Mã iubesc sã nu se teamã,
cãci Eu, Domnul, voi lucra învierea lor, deschiderea peceþilor
mormintelor lor, ºi ei vor ieºi pentru lucrarea iubirii, taina li-
bertãþii întru Hristos. Cel ce lucreazã iubirea are viaþã veºni-
cã, ºi moartea nu are putere asupra sa. Cel ce dã viaþã iubirii,
acela este bogat ºi împarte din roadele ei ºi este viu prin ea. 

Învãþaþi taina uºii deschise. Apropiaþi-vã ºi ascultaþi
taina sfinþilor Mei. Fiþi case deschise, cãci cei ce se închid în
casele lor, se închid ca sã lucreze la întuneric, iar lucrarea în-
tunericului este pãcatul, care din fire se ascunde. Iatã, omul se
ascunde de om, se ascunde în el, ºi zic: o, oamenilor, când Eu
voi desface mormintele voastre ºi Mã voi uita în ele, ce veþi
mai ascunde atunci? Ce veþi face voi atunci? Un picuþ, ºi voi
împlini învierea morþilor celor de sub pãmânt ºi a celor de pe
pãmânt ºi Mã voi uita în mormintele lor, în trupurile lor, în
inimile lor cele ascunse în trupurile lor. A venit ceasul pentru
voi, cei din morminte, sã auziþi glasul Fiului lui Dumnezeu,
Care sunã învierea ºi desfacerea mormintelor ca sã iasã cei
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þinuþi în ele. Iadul dã înapoi pe morþii lui, moartea dã înapoi
pe morþii ei, marea dã înapoi pe morþii ei, cãci scris este în
prooroci: «El va înlãtura moartea pe vecie». 

Nimeni sã nu-ºi judece faptele, cãci Eu sunt Cel ce ju-
dec. Nimeni sã nu-ºi socoteascã ºi sã nu-ºi mãsoare statura,
cãci Eu sunt Cel ce mãsor ºi Cel ce socotesc dupã socotinþã
cereascã, nu omeneascã. Omul socoteºte omeneºte. Sã nu-ºi
socoteascã omul viaþa; sã Mã lase pe Mine sã fac aceasta,
dupã legile cerului, dupã legile facerii. Amin. 

Eu sunt Cel ce rãtãcesc prin pustiul neamului omenesc
de mai bine de patruzeci de ani. Timp de patruzeci de ani am
lucrat tainic lucrarea învierii fãpturii (1955-1995, n.r.) ºi am
pus mereu la lucru slugi pentru planul venirii Mele cu sfinþii.
Dupã patruzeci de ani am ieºit biruind încuietorile în care
omul cel mincinos Mã þine sub tãcere, Mã þine nevãzut de oa-
meni. Dar am ieºit cu poporul Meu din zilele acestea ºi l-am
pus sã cânte peste pãmânt cântarea celor rãscumpãraþi, cân-
tarea Mea, cuvântul Meu, care cheamã la viaþã pe tot omul,
trâmbiþa de înviere, cel de al ºaptelea înger, Domnul, Eu ºi
cartea judecãþii fãpturii. Patruzeci de ani am strigat cu cu-
vântul sã iasã omul de sub judecatã, sã iasã singur, cã Eu îi
stau în ajutor cu îndemn ceresc. Sã iasã i-am spus, cã vin Ju-
decãtor curând, curând. I-am spus, ºi apoi am venit ieºind bi-
ruitor deasupra cu cuvântul de înviere, cãci cuvântul nu se
poate lega, ºi el umblã adunând sub viþa sa pe cei ce se aleg
de partea Mea. 

Iatã-Mã, am venit! Sunt îmbrãcat pe deasupra cu hainã
tainicã. Haina cea tainicã este cuvântul Meu. El Mã acoperã
ºi se face hainã de judecãtor, ca atunci când Mã voi dezbrãca
de ea, sã fiu Mântuitor. Amin, amin, amin. 

Eu sunt Cel ce am spus: «Sã nu credeþi cã Eu vã voi
învinui la Tatãl. Cuvântul vã va judeca ºi vã va învinui, cã nu
l-aþi urmat mai înainte ca Eu sã vin». Iatã, în zilele cele din
urmã cuvântul Meu este haina Mea, care-Mi acoperã trupul,
care-Mi schimbã numele ºi Mã numeºte Cuvântul lui Dum-
nezeu, numele Meu cel tainic, care se rãzbunã pe semeþia îm-
pãraþilor ºi a argaþilor, a celor mici ºi a celor mari, cãci voiesc
sã sfârºesc din om semeþia ºi sã-i dau în loc umilinþa. Seme-
þia îl face pe om sã se vadã mare ºi deºtept ºi viteaz ºi înþelept,
ca sã-ºi piardã omul timpul cu cele ce nu sunt, cãci umilinþa
nu încape în om odatã cu semeþia din el. Umilinþa însã îi adu-
ce omului iubirea de la Dumnezeu ºi mila ºi învierea. Umilin-
þa deplinã îi aduce omului pe Dumnezeu locuitor în el cu lu-
mina învierii ºi a pocãinþei pentru înviere. Care mort înviat ar
mai da sã moarã când ºtie de unde a venit? Care os prinzând
viaþã s-ar mai lãsa spre uscare? Iatã numele Meu cel tainic, cu
care am venit sã rãscumpãr fãptura. Mã acopãr cu cuvântul
Meu, fãcând din el haina Mea de Judecãtor, ca atunci când
voi fi fãrã ea, sã fiu Mântuitor, sã fiu vãzut Mântuitor. În
Scripturile venirii Mele aºa stã scris: «El are nume scris pe
care nimeni nu-l înþelege decât numai El, ºi numele Lui se
cheamã Cuvântul lui Dumnezeu; ºi din gura Lui iese sabie
ascuþitã ca sã loveascã pe pãgâni cu ea. ªi pe haina Lui ºi pe
coapsa Lui are nume scris: Împãratul împãraþilor ºi Domnul
domnilor, Judecãtorul». 

O, copii ai Tatãlui Meu, o, poporul Meu, frumoasã este
taina venirii Mele, frumoasã este taina Mea cu tine! Se uitã
cerul la taina venirii Mele la tine. Înalþã cerul în sus pragurile
porþilor veºniciei ca sã intre în cer cuvântul Meu cel de peste
tine, taina venirii Mele la tine, poporul Meu cu care Eu, Dom-
nul învierii, petrec venirea Mea. Petrecerea Mea cu tine este
tainã adevãratã. Eu pentru aceasta am venit la tine, ca sã
mãrturisesc despre adevãr, poporul Meu. 

Învaþã, Ierusalime, pãtrunde, fiule de azi, taina Mea cu
tine, taina venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. Tu eºti veº-
mântul cu care Mã acopãr acum, la venirea Mea cu cele veº-
nice pe pãmânt. Te-am aºezat în faþa Mea, iar Eu grãiesc în
spatele tãu ºi te-am fãcut poartã cerului, poporul Meu, ºi
te-am fãcut veºmântul venirii Domnului, o, grãdiniþa Mea de
fii! Ungerea ta este din grãdina raiului, de la începutul cel
dintâi. Învierea ta a deschis cartea judecãþii fãpturii, cartea
venirii Mele, cartea învierii. Deschide cartea, ca sã se uite în
ea neamul omenesc de pe pãmânt ºi cel de sub pãmânt ºi cel
din mare ºi cel din cer, poporul Meu. O, poporul Meu, des-
chide poarta înþelepciunii cereºti, ca sã intre omul la Mine ºi
sã ia de la Mine. Ia cartea ºi deschide-o la toþi dacã Eu am
deschis-o ºi þi-am dat-o. Ea este cheia cu care Eu, Domnul,
cobor în cuvânt în locuinþa morþilor ºi în mare ºi în iad, ca sã
scot pe morþi ºi sã-i judec, ºi apoi sã le dau dupã faptele lor,
ºi apoi sã-i mântuiesc pe mulþi. Poporul Meu, cartea Mea cu
tine este taina învierii fãpturii, taina uºii deschise, taina fiilor
lui Dumnezeu, care sunt aºteptaþi de cei din cer ºi de cei de
pe pãmânt ºi de cei de sub pãmânt ºi de cei din mare ºi de cei
din vãzduh. Amin. 

Hristos a înviat! ªi iatã, vine Cel ce a înviat, vine ºi
desface taina venirii Lui, taina învierii. Vine Domnul Cel în-
viat, vine în grãdina Sa, vine prin uºile deschise, dãruind tu-
turor viaþa Sa. Amin, amin, amin. 

18 aprilie/1 mai 2000

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Timpul ºi viaþa omului s-a fãcut ranã vie pentru Dumnezeu ºi pen-
tru sfinþi. Dreptatea adevãratã ºi umilinþa adevãratã sunt punte 

între Dumnezeu ºi om. 

MM aica Mea, tãmãduitoarea, doreºte dupã voi,
fiilor de la ieslea cuvântului Meu. Ea este po-

menitã de cei tãmãduiþi de ea, dar ca ºi Mine, Fiul ei, nici ea
nu-ºi gãseºte pacea decât cu voi, cei ce trudiþi la calea venirii
Mele, la întoarcerea Mea de la Tatãl dupã douã mii de ani de
aºteptare. 

Timpul omului s-a fãcut durere mare pentru cei din cer.
Viaþa omului s-a fãcut ranã vie pentru Dumnezeu ºi pentru
sfinþi, dar Maica Mea, tãmãduitoare ºi plinã de suspin pentru
venirea Mea, pentru pregãtirea venirii Mele, se zbate pe lângã
voi ca sã vã ajute cu cei din cer sã lucraþi pentru biruinþa lui
Dumnezeu dupã douã mii de ani de aºteptare. O, e timp mult
de când plâng ºi suspinã sfinþii dupã zilele acestea ale venirii
Mele. Maica Mea este tãmãduitoarea suspinurilor Mele, cã e
mamã ºi Mã voieºte Mire ºi nu pribeag pe urma omului cel
nepãsãtor de viaþa cea veºnicã a Fiului ei cu omul. Eu, Fiul ei,
sunt veºnicia omului, dar omul nu mai aleargã dupã veºnicie,
fiilor. 

Dis-de-dimineaþã s-a apropiat Mãicuþa Mea cu inima
de voi, ca sã vã dea din duhul ei. Voi însã sunteþi neputincioºi
pentru venirea Mea ºi a ei ºi a sfinþilor Mei. O, Eu v-am în-
vãþat mereu sã nu aveþi o mai mare grijã ca grija pentru cobo-
rârea Mea la voi, fiilor, ºi v-am povãþuit mereu sã Mi-o pre-
gãtiþi cu pace ºi cu aºteptare ºi cu dor, cãci sunt zilele venirii
Mele cu voi, ºi voi ºtiþi aceasta. Nimic sã nu vã fie mai uºor
decât sã-Mi deschideþi când vin. Eu aºa v-am povãþuit, ºi aºa
v-am ºi îndeletnicit. O, dacã Eu n-aº avea de la voi piedici, aº
sta mereu cu voi, aº fi mereu în voi ºi în cuvintele voastre cu
cuvântul Meu cel care vine la voi în grãdinã. Cãrarea Mea la
voi e cea mai mare minune pe care am lucrat-o Eu în zilele
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acestea pe pãmânt, cã omul de azi nu mai crede cã Eu sunt ºi
cã lucrez. 

Vin sã vã vindec dorul, ca sã Mã aºteptaþi mereu proas-
pãt în venire, copilaºi ai aºteptãrilor Mele. Vin sã vã mângâi
ca sã vã încãlziþi dorul ºi sã pot fi cu voi. Iatã, cu Mine aºteap-
tã Mãicuþa Mea ca sã intre la voi ºi sã vã aºeze înaintea Mea,
cãci am poveþe sã vã dau, ºi am de lucru sã vã dau. Amin,
amin, amin. 

– OO,copilaºi ai venirii Fiului meu, El aºteaptã
sã intre cuvânt la voi. Daþi de aici neputin-

þele care vã slãbesc statul vostru de veghe în calea venirii Fiu-
lui meu la voi. Azi e zi de tãmãduire a neputinþelor. Eu sunt
tãmãduitoarea, ºi fac pomenire sfinþii ºi îngerii pentru mine,
cea care tãmãduiesc puterea cea slabã a celor ce mã iubesc
pentru Fiul meu, Hristos. 

O, copii osteniþi ºi cu curajul slãbit! Cea mai adevãratã
dreptate este dreptatea Domnului, iar dreptatea omului nu
este bunã la Dumnezeu. Poate sã piardã omul orice, dar drep-
tatea cea de partea lui Dumnezeu, sã n-o piardã, cã aceea se
face punte între om ºi Dumnezeu, ca sã vinã Domnul ºi sã fie
cu omul. ªi iarãºi, cea mai adevãratã umilinþã este cea pentru
Domnul în om, iar umilinþa omului pe care nu o pune omul în
slujba lui Dumnezeu, nu este de folos lui Dumnezeu. Poate sã
aibã omul orice umilinþã, dar umilinþa cea de partea lui Dum-
nezeu, sã n-o piardã, cã aceea se face punte între Dumnezeu
ºi om, ca sã vinã Domnul sã fie cu omul, sã lucreze cu omul
ºi pentru om, fiilor. 

Învãþaþi ºi iar învãþaþi veghea cea bunã pentru venirea
Domnului la voi. Învãþaþi cãrarea Domnului spre voi, ºi n-o
slãbiþi, ca sã poatã veni Domnul, fiilor. Eu mã aºez lângã voi
cu dar de tãmãduire de rane, pentru suflet ºi pentru trup ºi
pentru duh, cãci voi aveþi acum de gãtit calea omului spre
Fiul meu, ºi aveþi mult de lucrat cu mânuþele ºi cu dragostea
inimii ca sã pregãtiþi zi de serbare pentru cer pe pãmânt cu
voi, copii de la ieslea cuvântului Fiului meu. Întãriþi-vã mâ-
nuþele ºi picioruºele ºi ascultarea ºi iubirea, dar mai ales cre-
dinþa în puterea Fiului meu peste voi, cãci unde Domnul
voieºte, voieºte mai presus de fire, cãci aºa lucreazã cu voi
Fiul meu. 

Vã dau din cer. Iau ºi vã dau fãcându-mã izvor de tã-
mãduiri peste voi, dar nu uitaþi de cãrarea cerului spre voi, de
pacea cea dintre voi, copilaºi ai minunilor cereºti. Amin,
amin, amin. 

– OO,copii credincioºi venirii Mele, acolo unde
este aºezat cuvântul Meu, acolo este ºi îm-

plinirea lui, cãci Eu sunt începutul ºi sfârºitul fiecãrei lucrãri
pe care Eu o lucrez prin voi. Vã cer sã vã aºezaþi în sfat cu
Mine, ca sã vã dau apoi putere sã biruiþi pentru împlinirea
celor lucrate de Mine prin voi. Vã cer sã vã îmbrãcaþi cu pu-
terea Mea, ºi apoi cu slava Mea, cã iatã, ne pregãtim de sãr-
bãtoare cereascã pe pãmânt, iar voi trebuie sã puteþi totul în-
tru Hristos, cãci am de sunat din trâmbiþa venirii Mele, la care
se adunã cei ce aud glasul Meu care este cu voi. Amin. 

Fiilor, vin îngerii la voi, vin sfinþii la voi, cã ei vãd cã
aveþi de lucrat pentru cer. Vin ei ºi vã ajutã ºi suflã mereu din
puterea Mea ºi din Duhul Meu peste voi. Intrã lucrarea înge-
rilor în voi, ca sã fiþi precum ei în cer pentru cele ce vã dau
Eu sã lucraþi pe pãmânt, cãci cu voi Eu împlinesc cuvântul
Meu care spune: «Precum în cer aºa ºi pe pãmânt, voia
Mea». Amin. Fiþi voia Mea, staþi în haina puterii Mele, lucraþi
sub cortul Meu, sub cuvântul Meu, precum la începutul Meu
cu voi. Lucraþi sub ochiul Meu tot lucrul lucrat. Lucraþi sub

privirea Mea, fiilor, ca sã vã odihniþi în lucrul vostru cu Mine.
Odihna celor ce sunt ai Mei este lucrul Meu cu ei, care se face
bucurie pe pãmânt ºi în cer ºi în veºnicie. Amin, amin, amin. 

Acum, vã dau o putere nouã, care va lucra din voi, ºi
iatã ce vã dau, vã dau povaþã nouã: fiþi cãsuþe curate unii pen-
tru alþii. Dar ce este aceastã povaþã? O, copilaºi iscusiþi, voi
faceþi curat în cãsuþa în care staþi, ºi apoi ieºiþi afarã la tot lu-
crul, iar când vã întoarceþi în cãsuþã, deschideþi ºi intrând vã
lãsaþi papuceii la uºã. Tot aºa sã fiþi ºi unii pentru alþii.
Lãsaþi-vã papuceii la uºã când intraþi, ca sã nu lãsaþi urme de
pe afarã, fiilor. Aceastã orânduialã este pentru sfinþi, cãci
sfinþii umblã curat în casã ºi se feresc de cele necurate de
afarã. Fiþi cãsuþe curate unii pentru alþii ºi uitaþi-vã bine la
mânuþe ºi la picioruºe, sã vã fie curate unul pentru celãlalt, sã
vã fie sfinte unul pentru celãlalt ºi pentru sine fiecare, ca
sã-ºi aibã cãsuþa curatã fiecare. Nimeni nu-ºi poate privi ochii
sau capul sau urechea sau gura sau spatele, cãci aºa l-am fãcut
Eu pe om. Dar mâinile ºi picioarele fiecare ºi le vede, iar pe
celelalte le vãd Eu, Domnul, din afarã ºi dinãuntru ºi din faþã.
Fiþi sfinþi unii pentru alþii. Daþi-vã cu cele sfinte din voi unii
altora. Învãluiþi-vã în cele sfinte ºi purtaþi acoperãmânt pentru
vremea rea ºi nu lãsaþi sã vã murdãreascã vremea cea rea.
Lãsaþi papuceii la uºã când intraþi în cãsuþele voastre ºi
pãstraþi-vã întregi pentru Domnul, fiilor din grãdinã, ºi voi,
fiilor ai poporului Meu. Dreptatea ºi umilinþa sã fie cele ce
sunt de folos pentru Mine ºi nu vouã ºi nu duhului vostru,
copii ai minunilor Mele din zilele acestea. 

Eu am sã vã dau poveþe în lucrul Meu cu voi, în tot
lucrul ce-l aveþi voi de lucrat sub lucrul cuvântului Meu cel
de peste voi, iar de plâns sã nu vã plângeþi cã nu puteþi, fiind-
cã voi aveþi de putut tot ce n-a putut omul sã facã în vremea
celor ºapte mii de ani ai lucrului Meu pentru om ºi prin om.
Eu pot totul în voi, fiilor, iar voi puteþi totul în Mine. Amin.
Eu în voi, ºi voi în Mine, cãci acolo unde este aºezat cuvântul
Meu, acolo este ºi împlinirea lui, ºi se va bucura cerul ºi pã-
mântul de lucrul Meu cu voi, cãci Eu sunt Cel ce pot tot ce
voiesc Eu, iar Eu întru voi binevoiesc. Amin, amin, amin. 

22 aprilie/5 mai 2000

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Au trecut douã mii de ani de mãrturii cereºti ale credinþei sfinþilor
care au lãsat urmele lor pe pãmânt. Poporul Domnului este aºtep-

tarea sfinþilor. 

DD in sãrbãtoare în sãrbãtoare ºi din praznic în
praznic Mã vreau cu voi, ºi Îmi aplec fruntea

Mea cereascã ºi aºa intru în grãdina Mea cu voi, fiilor ve-
ghetori în calea Mea spre pãmânt. Mã aplec pânã la voi, ca sã
vã aplecaþi ºi voi pentru Mine ºi sã vã ridicaþi deschi-
zându-Mi, ºi sã petrecem pe pãmânt sãrbãtoarea venirii Mele.
Cuvântul Meu cel de peste voi este sãrbãtoare pentru toþi cei
din cer. Tot cerul e cu privirea dupã Mine când Eu Mã aplec
spre voi cu cuvântul venirii Mele. Voi sunteþi puþini care as-
cultaþi cuvântul Meu, dar cei din cer sunt cete-cete de zeci de
mii, precum scrie de venirea Mea cu sfinþii, aºa cum i-am arã-
tat Eu lui Enoh sã scrie despre venirea Mea, aºa cum i-am
arãtat lui Daniel. 

Îmi aplec fruntea ca sã intru, cãci chivotul legãmântu-
lui Meu este cu voi, ºi Eu intru ºi Mã mãrturisesc acoperã-
mânt al vostru ºi al chivotului Meu, care poartã în el legãmân-
tul Meu cel scris ºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã, ºi despecetluit
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pentru toatã fãptura, cãci scris este: «Toatã fãptura care este
în cer ºi pe pãmânt ºi sub pãmânt ºi în mare, ºi toate câte sunt
în acestea zic neîncetat: „Celui ce ºade pe tron ºi Mielului fie
cinstea ºi puterea ºi binecuvântarea ºi slava în vecii veci-
lor!“». Amin. Aceastã slavã vã înconjoarã pe voi, dar voi sun-
teþi micuþi cu mintea, cã nu se suie la mintea nimãnui toatã
slava Mea cea tainicã, dar ea este, fiilor, este ºi vã înconjoarã
pe voi ºi sunteþi cuprinºi în slava venirii Mele, ºi voiesc sã fiþi
pe deplin vrednici de ea. De aceea vin mereu ºi Mã slãvesc cu
cuvântul Meu peste voi, cãci mãreþia slavei Mele este cuvân-
tul Meu. Amin. Mã slãvesc cu sfinþii peste grãdina de la voi,
cãci ei au întãrit pe pãmânt credinþa în Dumnezeu ºi au zãdãr-
nicit deºertãciunea idolilor ºi a oamenilor. Plata celor sfinþi
este venirea Mea cu ei, slãvindu-Mã între ei. Fiþi ºi voi plini
de venirea Mea, precum sunt sfinþii din cer, fiilor. Daþi curs
cuvântului Meu peste voi ºi lãsaþi-l sã meargã în lãturi, cã e
vremea venirii Fiului Omului cu putere ºi cu slavã multã.
Amin. Mã împart tuturor, numai sã Mã ajutaþi sã-Mi fac cale
peste toatã fãptura. Luaþi din iubirea sfinþilor ºi lucraþi ca ei,
cãci credinþa ºi iubirea lor M-au fãcut sã Mã deºert în ei cu
toatã slava Mea, ruºinând cu ea pe împãraþii ºi stãpânitorii
lumii. 

Vin la voi sã vã întãresc nãdejdea în fãgãduinþele Mele
ºi în lucrãrile Mele cu voi. Intrã puterea îngerilor în voi ca sã
vã ajute sã pregãtim sãrbãtoare creºtinã pe pãmânt, popas al
celor din cer pe pãmânt cu voi, spre slava cuvântului Meu. În-
tãriþi-vã cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul ºi cu pacea ºi cu în-
þelepciunea ºi cu îndemnul cel sfânt între voi, ca sã lucrãm
minuni, fiilor, ca sã supunem timpul sub tot lucrul ce-l avem
de lucrat pe pãmânt pentru sãrbãtorile cerului. Eu sunt Cu-
vântul Care adunã pe lângã voi cete-cete la sãrbãtoarea celor
douã mii de ani de credinþã a celor sfinþi, douã mii de ani de
mãrturii cereºti, care au lãsat urme pe pãmânt, iar voi sunteþi
plata sfinþilor Mei, cãci Eu ºi cu sfinþii v-am aºteptat sã fiþi ºi
sã lucraþi venirea Mea cu ei. Aceasta este ce lucraþi voi prin
tot lucrul vostru care-Mi face Mie cale spre oamenii care cred
ºi care nu cred cã Eu Mã întorc de la Tatãl. Gãtiþi cãrarea oa-
menilor spre Mine. Gãtiþi cãrarea cuvântului Meu spre oa-
meni. Gãtiþi sãrbãtoare cereascã aici, în sãtuþul unde Eu,
Domnul, am urme ºi mãrturii ale lucrãrii Mele cea pentru
sfârºit; aici, unde am poposit Eu ºi cu poporul cuvântului
Meu în vreme de credinþã a celor ce M-au urmat pentru cobo-
rârea Mea cuvânt pe pãmânt; aici, unde vã am pe voi rod al
lucrãrii cuvântului Meu din zilele acestea. Iatã, sfinþii po-
posesc cu Mine la voi ºi vã încãlzesc iubirea ºi râvna cea pen-
tru cer. Ei au biruit pentru Mine prin suferinþã ºi prin mãrtu-
risirea credinþei lor, însoþitã de semnele Mele prin ei, iar voi
biruiþi prin slava cuvântului Meu, care sãlãºluieºte la voi. Fiþi
înþelepþi ºi socotiþi-vã bine ºi lucraþi frumos, cã frumoasã este
lucrarea Mea cu voi, ºi mare este ajutorul ceresc cu voi. Lu-
craþi cu armonie sfântã ºi cu putere din cer. Lucraþi cu dor ºi
cu hãrnicie, ºi unul pe altul îndemnaþi-vã la lucru, ºi sfânt sã
fie lucrul vostru cel pentru pregãtirea sãrbãtorii Mele cu voi
în faþa oamenilor care doresc sã vinã ºi sã ia de la Mine prin
voi. Fiþi cu curaj. Eu iau de pe voi toate neputinþele ºi vã ridic
pentru slava Mea. Amin. Bucuraþi-vã unii altora inimioarele.
Îndemnaþi-vã unii pe alþii spre putere de sus. Daþi-vã credinþã
unii altora în puterea Mea care poate în voi, spre slava Mea
peste pãmânt. Daþi-vã trezie unii altora, daþi-vã nãdejde ºi
mângâiere ºi daþi-vã silinþa pentru Mine, Cel ce Mã gãtesc cu
tot cerul sã cobor în sãrbãtoare cu voi pentru cei ce vin cu dor
la voi. 

Acum, Mã scutur cu pacea Mea peste voi. Luaþi numai
de la Mine, fiilor, ºi fiþi liniºtiþi. Fiecare din voi sã fie aºezat
în deplinã pace ºi liniºte, cãci Eu sunt Cel ce vã acopãr pe toþi
în veºmântul iubirii Mele. Sunt cu veghea Mea peste voi de
sus ºi de jos ºi din pãrþi. Vã îmbrac în binecuvântarea Mea ºi
vã port pe umerii Mei cu tot ce aveþi voi de lucrat spre zi de
sãrbãtoare a venirii Mele, zi din zilele venirii Fiului lui Dum-
nezeu dupã douã mii de ani de aºteptare. Pregãtiþi-vã veghea
pentru venirea Mea cuvânt la voi, cãci am adunat în preajma
ieslei Mele pe copiii poporului Meu care lucreazã cu voi
pentru ziua Mea de serbare. Vin cuvânt, fiilor, vin la voi cu-
vânt pentru voi ºi pentru ei, ca sã aºezãm tot lucrul pe fãgaº,
ca sã ne pregãtim pentru cele cereºti pe pãmânt din zi în zi
mai mult. 

Mucenicul Gheorghe vã încãlzeºte la pieptul lui cel
chinuit pentru Hristos, pentru Mine, Mirele sfinþilor. El vã dã
din curajul lui ºi din iubirea lui. El vã dã din viaþa lui, iar voi,
fiþi veºnici, fiþi ai Mei pe vecii, precum sfinþii Mei cei din cer.
Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2000

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma

Hotarul dintre cele vãzute ºi cele nevãzute este fiorul celor ce se
hrãnesc cu tainele Domnului. Omul este hoþul care s-a furat pe sine
din Dumnezeu ºi stãpâneºte pe cele ce nu sunt ale lui. Domnul Se 

judecã cu omul pentru pãmânt ºi pentru om. 

MMMM ã apropii ca sã intru în grãdinã. Amin. Sunt
Domnul! Sunt Cel înviat dintre morþi, ºi intru

ºi zic strãjerilor Mei: Hristos a înviat! 
Vin de la Tatãl, fiilor, ºi Mã port cu locaºul Meu cel

sfânt spre voi, cu carul slavei Mele, cãci scris este: «Carele
lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt cei ce se bucurã de
ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locaºul Sãu cel
sfânt». Amin. 

Taina învierii Mele este taina care acoperã pe sfinþi, iar
sfinþii sunt vii ºi se poartã cu Mine, iar Eu, în mijlocul lor,
slujit de îngeri ºi de sfinþi. Amin. 

Cuvântul Meu este râul de foc care curãþã pe om cu
iubirea lui ca sã-l tragã la luminã, cãci scris-a proorocul: «Un
râu de foc se varsã din El. Mii ºi mii Îi slujeau, ºi miriade de
miriade stãteau înaintea Lui». Amin. 

Mi-am aºezat tronul dreptãþii în grãdina de la voi, ºi
Îmi vãrs peste pãmânt cuvântul care curãþã ºi vã învãþ lucra-
rea dreptãþii, lucrarea iubirii, cãci scris este: «Domnul iubeºte
judecata ºi nu va pãrãsi pe cei ce-L binecuvinteazã pe El; în
veac vor fi pãziþi, cãci drepþii vor moºteni pãmântul ºi vor
locui în veacul veacului pe el ºi se vor desfãta de mulþimea
pãcii». Amin. 

Sunt cu zilele învierii peste voi, ºi fericiþi sunt cei ce
cred cele ce au fost lucrate de Mine în vremea aceea. Aposto-
lul Toma a fost fericit, cã din dorul lui de Mine, a voit sã Mã
vadã înviat, ºi M-a vãzut dupã opt zile de la învierea Mea, ºi
Eu i-am spus: «Fericit eºti cã Mã vezi, dar cei ce nu M-au vã-
zut vor fi mai fericiþi», cãci credinþa lor va lucra pentru ei, ºi
credincioºii sunt mai fericiþi. Cei ce Mã vãd se învaþã cu feri-
cirea, dar cei ce sunt cuprinºi în taina fericirii sunt purtaþi de
ea. Amin. Cel înviat nu poate fi þinut la uºã, cãci trupul Lui
este mai presus decât orice hotar. E mare tainã hotarul între
cele ce se vãd ºi cele ce nu se vãd, iar fiorul acesta sfânt este
pentru cei credincioºi care se hrãnesc cu tainele Mele. Cei doi
ucenici ai Mei cãrora le-am dat cina Mea în Emaus, au gustat
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din taina aceasta, din fiorul sfânt al tainelor Mele cu omul cel
credincios. 

Voi, copii ai poporului Meu, hrãniþi-vã din fructul aces-
tei fericiri tainice ºi staþi mereu între cele ce se vãd ºi cele ce
nu se vãd, aºa cum au stat cei doi din Emaus, lângã care Eu
M-am apropiat tainic, ºi apoi am intrat sub ochii lor sub taina
fiinþei Mele, care însoþeºte în tainã pe cei ce petrec cu Mine
ca cei doi din Emaus. Vã spun aceastã tainã ca sã vã umplu
de fiorul tainei cuvântului Meu care este cu voi, taina sub care
stau Eu cu voi. Nu numai cuvântul Meu este cu voi. ªi Eu
sunt, iar trupul Meu este acoperit de aceastã tainã, de cu-
vântul Meu, care se face râu de foc ºi curãþã pe om cu iubirea
lui ca sã-l tragã la Mine. O, nu numai cuvântul Meu este cu
voi. Eu ºi mai mult sunt, cãci gura Mea grãieºte peste voi, iar
mâna Mea vã mângâie ºi vã sprijinã ºi vã ia povara ºi vã aºea-
zã cu tot cu ea pe umerii Mei, ca sã vã port cu poverile de pe
voi, cu lucrul Meu cel de peste voi, cã sunteþi copii mici ºi
slabi ca sã pot Eu sã vã ajut ca pe cei slabi, ca pe cei nepu-
tincioºi, care au nevoie de Domnul. Umerii Mei sunt cel mai
adevãrat loc pe care staþi voi, cãci Eu sunt Pãstorul vostru Cel
adevãrat, ºi vã port pe braþe ºi pe umeri, iar Cel ce merge, Eu
sunt. 

O, taina Mea cu voi este tainã înfricoºãtoare pentru cei
din cer care Mã vãd cu voi ºi care stau mereu aproape pentru
Mine ºi pentru voi ºi Îmi slujesc Mie ºi vouã, cã n-a fost mai
greu ºi mai strâmt pe pãmânt ca în zilele acestea ale venirii
Mele la voi. De aceea vin ºi vã învãþ mereu, ca sã vã deprind
cu viaþa cea veºnicã în voi, cã e greu pentru tot omul pe
pãmânt. Viaþa cea veºnicã este viaþa care nu moare, este cea
care nu asfinþeºte în om, iar voi, cei ce luptaþi pentru ea, aveþi
nevoie de ajutor, fiilor, cã n-a fost mai greu ºi mai strâmt pen-
tru omul credincios, ca ºi în zilele acestea ale venirii Mele
când fiara cea din adânc, care se ridicã sã meargã spre pieire,
îºi scuturã peste tot tainicele ei sãgeþi, ca sã-i rãneascã pe cei
pecetluiþi ai Mei, ca sã-i slãbeascã pe ei. Dar Eu sunt, ºi vã în-
vãþ mereu taina vieþii veºnice în voi, viaþa cea fãrã de moarte
cu voi, viaþã în care sunt numai Eu cu cele ale Mele în om.
Cel ce crede în Mine are viaþã veºnicã, ºi Eu stau mereu în
preajma lui, iar el crede aceasta ºi trãieºte întru Mine ºi Mã
bucurã cu viaþa lui cea veºnicã, cu cele veºnice ale Mele în el,
ºi apoi cu Trupul ºi Sângele Meu de hranã a lui. Amin. Cel ce
mãnâncã Trupul ºi Sângele Meu este cel ce are viaþã veºnicã,
viaþã cu Mine, vas pregãtit pentru hrana aceasta. De aceea
stau mereu cu voi, ca sã staþi voi cu Mine ºi sã fiþi treji, fiilor
care aþi venit dupã Mine. Vã þin mereu treazã viaþa cea veº-
nicã în voi, ºi de aceea vin mereu ºi Mã fac cuvânt peste voi.
Nimeni nu mai stã pe pãmânt cu viaþa cea veºnicã în el.
Nimeni nu mai ºtie ce înseamnã cina Mea cu omul. Voi sun-
teþi urâþi ºi dispreþuiþi de cei ce stau în numele Meu peste su-
fletele ºi peste trupurile oamenilor care se strâng în biserici.
ªi precum mai-marii iudeilor ºi preoþii ºi arhiereii lor n-au
voit sã creadã în Mine nici dupã învierea Mea, tot aºa preoþii
bisericii de azi nu vor sã creadã cã voi sunteþi de la Mine, nu
vor sã punã peste ei cuvântul Meu care este cu voi, cuvântul
vieþii veºnice, fiilor. Dar voi aveþi grijã mereu de viaþa voas-
trã, ca sã fie a Mea ºi nu a voastrã. Lucraþi-o ca pentru Mine,
ca pe cea mai curatã jertfã adusã lui Dumnezeu, ºi fiþi mereu
atenþi ºi treji pentru viaþa voastrã, ca sã fie ea veºnicã mereu,
ºi sã fie ea purtãtoare de cele veºnice, cãci Eu aºa am zis:
«Cel ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sângele Meu, este cel ce
are viaþã veºnicã». Amin. 

Nu e mult cuvântul Meu peste voi. Nu e prea mult,
fiilor. El este cel ce vã þine de mânuþã cu Mine, cãci omul, din

firea lui, dã sã-L uite pe Dumnezeu. Eu sunt Iisus Hristos, Cel
de dupã înviere. Am plãtit viaþa omului cu viaþa Mea, prin
moartea Mea pe cruce timp de trei zile, dar omul nu ia pe el
haina învierii lui ºi nu lucreazã viaþã veºnicã în el ºi peste el
ca sã vin apoi sã Mã dau lui ºi sã-l fac moºtenitor peste cele
ale Mele aºa cum v-am fãcut pe voi, copii ai cuvântului Meu.
Eu pe voi vã învãþ mereu sã fiþi vii în toatã vremea, cãci vre-
mea e cu moarte în ea peste tot. Eu pe voi vã aºez sã Mã mãr-
turisiþi înaintea oamenilor, ca sã mãrturiseascã pentru voi în-
gerii înaintea Tatãlui Meu. De aceea vã pun la lucru pentru
coborârea Duhului Sfânt peste pãmânt, pentru ca sã-Mi vãrs
Eu slava Mea care este cu voi, pentru ca sã Mã împlinesc cu
cele fãgãduite ºi vestite la voi pentru zilele acestea ale împli-
nirilor Mele cele tainice peste fãpturã. Voiesc sã se înveþe
toatã fãptura cu hrana Mea, cu cuvântul Meu, care îl îndeam-
nã pe om sã-ºi lucreze viaþã veºnicã ºi sã dea pe cele moarte
din el ºi sã aleagã faptele vieþii veºnice, ca sã fac apoi Eu cu
omul cinã, aºa cum am fãcut cu cei din Emaus, care au rãmas
cuprinºi în taina cinei Mele cu omul cel credincios, care Mã
lucreazã pe Mine în el, în taina uºii deschise pentru Domnul.
Amin. Cel ce are viaþã veºnicã, acela rãmâne uºã deschisã
pentru Domnul ºi se face masã de cinã a Mea cu el, cãci scris
este: «La acela Eu vin ºi Îmi fac sãlaº la el ºi cinez cu el ºi
Mã arãt lui». Trupul ºi Sângele Meu este Domnul, Cel vãzut
prin taina aceasta care se face masã de cinã a Mea cu omul în
care Eu Îmi fac sãlaº pentru cina Mea cu el. Cel ce are viaþã
veºnicã în el, acela a priceput despecetluirea tainei Mele cu
el, ºi rãmâne uºã deschisã între Mine ºi el, între el ºi Mine, ºi
are grijã de statul Meu cu el în toatã clipa, mai mare decât
orice grijã a lui, întâia dintre toate. Apoi, Eu Mã fac platã a
lui ºi Mã las în el cu Trupul ºi Sângele Meu, ca hranã pentru
viaþa lui cea veºnicã ºi ca lucrare a Mea prin mãdularele lui,
ca unealtã a Mea pe pãmânt. 

O, nu e mult cuvântul Meu cel de peste voi, nu e prea
mult, mãi fiilor mici. El este cel ce vã þine de mânã cu Mine;
el este cel ce vã scoate la lucru în fiecare zi, la lucrul vieþii
veºnice în voi ºi cu voi ºi între voi. O, de ar lua omul de pe
pãmânt venirea Mea la voi ca s-o punã peste el ºi sã înceapã
ºi el viaþa cea veºnicã în trupul ºi în sufletul ºi în duhul lui!
O, de ar da omul sã asculte de la Dumnezeu, Care grãieºte pe
pãmânt ca sã-l înveþe pe om fuga de moarte! 

Ia, omule, ºi te hrãneºte din masa Mea cu poporul
Meu! Eu de aceea Mi-am fãcut popor în mijlocul tãu. Mi-am
fãcut ca sã stau de vorbã cu el despre cele cereºti pe pãmânt
ºi sã auzi tu vorbirea Mea cu poporul Meu, omule fugar. O,
nu fugi de Mine! Fugi mai bine de moarte ºi de toate ale tale,
dar nu fugi de Mine, nu mai fugi, ºi apropie-te ºi ia. Vino, cã
te chem la masã de praznic, te chem la pomanã! Vino sã-þi
împart pomanã! Vino aºa cum veneau cu miile dupã Mine cei
ce-Mi vedeau slava cu care lucram în mijlocul lui Israel acum
douã mii de ani. Au trecut peste tine douã mii de ani de la
venirea Mea, de la învierea Mea, omule chemat la masa în-
vierii, la masa milei ºi a mântuirii ºi a veºniciei Mele cu
omul. Acum timpul tãu s-a scurs, ºi a venit timpul Meu, cel
care nu are sfârºit. Acum începe viaþa Mea pe pãmânt cu
omul ºi în om. Acum a venit învierea morþilor, ºi tu nu vezi,
omule încuiat în neºtiinþã. O, unde îþi este ºtiinþa pe care ai
furat-o de la Dumnezeu, omule? 

Omul, de la început nu M-a ascultat; de la început s-a
fãcut împotrivitorul Meu ºi s-a rupt din Mine. De atunci am
lucrat în fel ºi chip ca sã-i dau omului pocãinþã, ca sã-l fac sã
Mã caute ºi sã Mã aºtepte ºi sã Mã doreascã din nou peste el
prin ascultarea lui de Dumnezeu, dar omul nu s-a mai aºezat
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sã Mã asculte. Eu însã l-am tot strigat, pânã ce am venit Eu
Însumi sã Mã întâlnesc cu omul, dar omul nu M-a cunoscut
cã Eu sunt, ºi M-a luat ºi M-a dus pe dealul Cãpãþânii ºi M-a
bãtut în cuie pe cruce, ca pe cel mincinos care se face pe sine
Dumnezeu. O, mai bine s-ar fi bãtut el pe cruce, dar el e orb
ºi nu vede nimic ºi e încuiat în neºtiinþã ºi nu ºtie. I-am spus
însã prin prooroci, ca sã ºtie de la ei; i-am spus omului cã vin
de la Tatãl ca sã-l rãscumpãr din sine ºi sã-l aºez întru Mine.
El însã n-a voit, ºi M-a luat ºi M-a bãtut în cuie pe cruce când
am venit, ºi apoi Eu am dat preþul vieþii omului prin moartea
Mea ºi am dat sã-l înviez cu învierea Mea. N-a voit nici aºa
omul. Nu s-a întors omul la Mine. Nu s-a aºezat omul sã trã-
iascã viaþa cea veºnicã. Acum Mi-am aºezat pe pãmânt tronul
judecãþii, ºi Mã vãrs din el cu cuvântul care curãþã ºi arãt
omului lucrarea dreptãþii. Cuvântul Meu este râul de foc care
curãþã pe om cu iubirea lui, cu cãldura lui, cu vãpaia lui care
spalã pe om pânã la os, pânã la cele dinãuntru ale omului. 

De mila ta vin, omule. De dorul tãu ºi de mila ta Mã
deºert peste pãmânt cu cuvântul venirii Mele. Vreau sã te fac
rai al Meu, în care sã locuiesc Eu ºi cu tine, loc în care sã nu
fie durere sau tristeþe sau suspinare. Aceasta vreau sã fac
pentru tine. Dar tu vrei? O, rãspunde-Mi! Vrei, oare? ªi dacã
nu vrei nici azi când auzi glasul Meu cel care te cheamã iar
dupã douã mii de ani, ce vei face când nu te va mai sluji
voinþa ta? Ea nu te poate sluji pe veci, dar voinþa Mea se þine
acum dupã tine ca sã-þi dea vecia ºi sã nu fii singur, omule. O,
nu mai sta fãrã Dumnezeu pe pãmânt! O, nu mai sta uitat pe
pãmânt! O, nu mai sta supus pãmântului, omule! O, fãptura ta
cea dintâi aºteaptã la uºa ta ca sã te înveºmântezi cu ea, ca sã
te împodobeºti întru ea. Omul cel din rai voiesc sã fii, cã Eu
pe pãmânt voi aºeza pe omul cel din rai. Amin, amin, amin. 

Sunt cu raiul pe braþele Mele, ca sã-l aºez pe pãmânt.
Aceasta este plata pãmântului care plânge cu gemete lungi
sub aºteptarea venirii Mele, ca sã-l scot de sub piciorul omu-
lui strãin de Dumnezeu, cãci pãmântul este al Meu, fiindcã
Eu l-am fãcut. Amin. Omul este hoþul care a luat sub stãpâ-
nire cele ce nu sunt ale lui, hoþul care s-a furat pe sine din bra-
þele Creatorului sãu, ºi apoi a fugit departe, risipindu-ºi viaþa
în voile lui. Dar iatã, am venit dupã el. Am venit dupã om, ºi
gãsesc pãmântul suspinând pentru stricãciunea omului de pe
el. Omul s-a stricat ºi miroase urât pe pãmânt. Omul miroase
urât pe pãmânt ºi n-are cu ce se semeþi înaintea Mea. 

Am pus de ºapte mii de ani pildã de înviere înaintea
omului: pomul ºi floarea ºi iarba care iar ºi iar înviazã pe pã-
mânt chemând omul la înviere în fiecare vreme. Apoi am
venit Eu ºi am înviat, ºi iarãºi l-am chemat pe om spre
înviere. Acum aduc peste pãmânt învierea morþilor ca sã-l
chem la înviere pe cel ce stã mort pe pãmânt, mort pentru
Domnul. V-am pus pe voi pildã de înviere înaintea oamenilor,
fiilor puºi sub taina cuvântului Meu care cheamã pe tot omul
la înviere. V-am pus ºi nimeni nu ia aminte. Când l-am înviat
pe Lazãr din mormânt, nu s-au sfâºiat inimile celor tari la cer-
bice din vremea aceea, ºi au dat sã-L omoare pe Domnul vie-
þii, Care venise sã învieze morþii. ªi tot aºa ºi azi, nu se sfâºie
inimile celor tari la cerbice ºi se joacã toþi „de-a popa prostu“
ºi o fac pe nepricepuþii faþã de venirea Mea cu cuvântul peste
pãmânt, faþã de chemarea neamurilor la înviere. Aceºtia sunt
hoþii care au luat sub stãpânirea lor pãmântul ºi omul, ca sã
nu mai am Eu parte pe pãmânt, dar iatã, am venit ca moºteni-
tor al pãmântului ºi am venit dupã om. Am venit sã Mã judec
cu omul pentru pãmânt ºi pentru om. Am venit dupã douã mii
de ani ca sã-l întreb pe om ce a fãcut el dupã ce Eu am murit
pe cruce pentru el ºi am înviat apoi pentru el, pentru ca sã ia

el din taina învierii, din taina vieþii veºnice sã ia, ºi sã trãiascã
prin ea apoi. Am venit, ºi aºez pe om înaintea Mea, ca sã-Mi
dea acest rãspuns. Amin. ªi v-am pus pe voi sã Mã ajutaþi sã
vin dupã om, fiilor aºezaþi de Mine la gura râului de foc care
se varsã din gura Mea peste pãmânt, ca sã-l curãþ pe om cu
iubirea lui, cu dreptatea lui. V-am pus martori ai cuvântului
Meu înaintea oamenilor. Amin. Cuvântul Meu care vine la
voi, Eu sunt. El este haina care Mã acoperã pe Mine când vin.
Nu numai cuvântul Meu este cel ce vine. ªi Eu sunt, ºi Eu
vin, iar înaintea Mea merge cuvântul Meu, ºi voi, ca semn al
venirii Mele; voi, cu viaþa Mea în voi; voi, cu iubirea voastrã
pentru Cel ce vine iar dupã douã mii de ani de aºteptare.
Amin. 

O, de aceea vã pun la lucru, copilaºi ai lucrãrilor cereºti
pe pãmânt. Vã pun la lucrul cãrãrii cuvântului Meu peste pã-
mânt. Vã pun sã pregãtiþi zilele Domnului, zilele Mele cu voi
înaintea oamenilor, iar cei ce sunt aproape de cele ale împã-
rãþiei Mele, sã vinã sã ia din slava Mea cu voi, sã ia din râul
de foc care curge din Mine peste voi ca sã vã fac sfinþi ºi sã
vã þin sfinþi pentru venirea Mea. Sã ia cei însetaþi, sã ia din
venirea Mea la voi ºi sã vinã dupã Mine, ca sã le dau din gura
Mea ºi sã-i bag sub mantia Mea, sã-Mi întind peste ei veº-
mântul venirii Mele cu sfinþii, trãirea cu sfinþii ºi cu Domnul
pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

Acum, aºezaþi-vã unul lângã altul cu sfat ceresc între
voi ºi luaþi din lucrul Meu cel pentru pregãtirea serbãrii Du-
hului Sfânt peste pãmânt. Luaþi cu ascultare, luaþi ºi lucraþi cu
iubire multã, cãci Eu v-am spus aºa: «Intrã lucrarea îngerilor
în voi, intrã ca sã puteþi voi tot ce va fi de pregãtit pentru ziua
Mea cu voi înaintea mulþimilor». Intrã Domnul cu zeci de mii
ºi cu mii de mii în voi, ca sã-ªi lucreze lucrarea Sa prin voi ºi
sã Se mãrturiseascã pe Sine înaintea oamenilor. Amin. 

Cereþi cu cuvântul timp însorit. Sã vã fie cald ºi rãcoare
atât cât trebuie pentru lucrul ce-l avem de lucrat. Sã vã fie cu
credinþã tot ce veþi lucra pentru slava Mea. Sã vã fie cu voie
bunã, aºa cum se cuvine sfinþilor. Amin. ªi iarãºi: sã vinã aju-
torul tot, de sus ºi de jos ºi din pãrþi, sã vinã ºi sã slujeascã lui
Dumnezeu! Amin. Sã vinã la vreme toate câte Îmi vor sluji
slavei Mele cu voi! Amin. Sã se apropie tot ajutorul din cer ºi
de pe pãmânt pentru zidirea aceasta, pentru pregãtirea zilei
Duhului Sfânt cu voi ºi cu cei ce vin la serbãrile cerului cu
voi! Amin. Sã intre în cãmãrile lor toate piedicile care ar în-
cerca sã lucreze împotriva zilelor Domnului! Amin. ªi sã se
dezlãnþuiascã slava Duhului Sfânt întru mãrirea Sa peste cei
credincioºi venirii Mele cu slava cuvântului Meu peste pã-
mânt pentru învierea fãpturii! Amin, amin, amin. 

Iar voi, lucrãtorii Mei, fiþi binecuvântaþi. Fiþi binecu-
vântarea Mea peste tot ce este pe pãmânt jos, ºi în cer sus,
pentru zilele venirii Mele, pentru întoarcerea Mea de la Tatãl
dupã douã mii de ani de mãrturii. Amin, amin, amin. 

24 aprilie/7 mai 2000

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Venirea Domnului este tainã înfricoºãtoare, la care îngerii ºi sfinþii
privesc cu înfrigurare. Omul le lucreazã pe cele ce Îl alungã pe
Domnul din preajma lui. Veºnicia în om este sã le lucreze pe cele 

care rãmân. 

SS unt Domnul învierii, Iisus Hristos, Fiul Tatãlui
Savaot. Amin, amin, amin. De câte ori cobor la

ieslea Mea de cuvânt ca sã fiu cu voi la masã de cuvânt pe
pãmânt, de atâtea ori Eu Mã vestesc cine sunt, ca sã-Mi fac
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loc printre toate câte sunt pe pãmânt ºi printre toate câte
miºunã în vãzduh ºi printre toate câte ies din adânc ºi lucrea-
zã pe pãmânt în zilele acestea ale venirii Mele. Când Eu Mã
vestesc cine sunt, toate Îmi fac loc, ºi Eu vin spre locul unde
pornesc, ºi toate Îmi fac loc. Amin. Aºa sã lucraþi ºi voi, fiilor
spre care Eu vin sã-Mi fac loc lângã voi cu cuvântul Meu
peste pãmânt. Pentru tot ce este pe pãmânt vin atunci când vin
la voi. De aceea vã numesc Eu pe voi cãrarea Mea peste
pãmânt, fiilor, fiuþilor, cãci voi sunteþi cei de dinaintea venirii
Mele, ºi iatã, cei din vremea venirii Mele, iar vremea Mea
este cu voi ºi petrece cu voi întru venirea Mea. Amin. 

O, puþin de tot face omul din tot ceea ce face, puþin,
fiilor, cãci puþin lucreazã omul cu Dumnezeu ºi pentru Dum-
nezeu. Prea puþin lucreazã omul pe cele ale Mele, pe cele care
rãmân, mãi copilaºi. O, care sunt cele care rãmân? Care,
oare? Vin din nou la voi cu vestea învierii Mele ºi cu martorii
învierii Mele. Sfintele mironosiþe sunt astãzi aºezate cu ser-
bare în biserica cea creºtineascã, dar creºtinii prea puþin lu-
creazã pe cele ale Mele. Ele, mironosiþele, au lucrat mult, iar
cele lucrate de ele au rãmas ºi s-au mãrturisit pânã azi. Ele
dupã ce Eu am înviat ºi M-am arãtat lor, ori pe unde mergeau
spuneau: „Hristos a înviat!“. Ele au avut grijã de Mine ºi de
ucenicii Mei. Ele au crezut ºi au lucrat în lucrul Meu peste
pãmânt, iar lucrul lor a rãmas, ºi este. Amin. 

O, fiilor mici, puþin de tot face omul din tot ceea ce
face. Puþin de tot lucreazã omul cu Dumnezeu ºi pentru Dum-
nezeu. Omul nici pentru el însuºi nu lucreazã ca sã aibã. Înþe-
lepciunea omului nu-i dã omului nimic. Cu ea le lucreazã
omul pe cele ce sunt deºertãciune ºi nu pe cele ale lui Dum-
nezeu. Înþelepciunea omului l-a fãcut pe om sã se desprindã
din Dumnezeu ºi sã plece sã se cheltuiascã cu înþelepciunea
lui pe cãile deºertãciunii tuturor lucrurilor care sunt ºi se fac
sub soare de mintea ºi de mâna omului. 

Venirea Mea la voi este cuvântul care se aºeazã faþã în
faþã cu omul cel care stã pe pãmânt de ºapte mii de ani
întrebându-l de folosul înþelepciunii lui, de folosul ºtiinþei lui.
Dar omul n-a lucrat lucrarea celor ce rãmân ca sã-Mi poatã
rãspunde. Nu poate omul sã-Mi rãspundã. Nu ºtie omul care
sunt cele care rãmân. Aceastã poartã de la voi, care stã între
Mine ºi omul de pe pãmânt, între voi ºi omul de pe pãmânt,
are scris pe ea lucrarea pe care trebuie s-o lucreze omul zi ºi
noapte înaintea Mea, cãci omul nu ºtie ce trebuie sã facã, iar
înþelepciunea lui nu-i foloseºte, nu-l ajutã decât în cele ce
sunt deºertãciune ºi fugã dupã vânt, dupã cele ce nu rãmân. 

O, copilaºi ai venirii Mele, v-am aºezat sã staþi înaintea
Mea când vin ca sã-Mi aºtern peste pãmânt cuvântul pentru
tot omul. Ca un Învãþãtor bun vã iau mânuþa în mâna Mea ºi
v-o conduc pe carte ca sã-Mi scriu prin voi cuvântul. Îngerii
vãd ºi amuþesc la aceastã vedere ºi stau cete-cete, cu înfrigu-
rare în fiinþa lor cereascã, ºi se minuneazã de adevãrul Meu
cu voi, cã la voi nu este o minune cu voi, ci este Însuºi Ade-
vãrul, aºa cum este El, ºi aºa ºi lucreazã; ca o mamã cu fiuþii
ei cei mici, aºa lucreazã El. De aceea v-am spus Eu cã taina
Mea cu voi este tainã înfricoºãtoare pentru cei din cer, care
Mã vãd pe Mine cu voi, ºi care stau aici, mereu aproape pen-
tru Mine ºi pentru voi, slujind la lucrul cel care rãmâne, fiilor,
cã n-a fost mai greu ºi mai strâmt ca ºi în zilele acestea ale ve-
nirii Mele la voi. ªi de ce acest greu pentru venirea Mea de
azi? Pentru cã azi nu mai am pe unde sã Mã strecor ca sã vin
dupã om. Calea Mea spre om e grea ºi e strâmtã, ºi nu mai
este, fiindcã omul lucreazã prea puþin pe cele care rãmân, pe
cele care-Mi fac Mie cale spre om. Omul le lucreazã pe cele

care Mã alungã pe Mine din om ºi din preajma omului ºi din
calea omului, ca sã nu mai am cum sã-i þin omului calea ºi
sã-i spun despre cele care rãmân. 

M-am aºezat cu grãdina Mea de la voi în calea omu-
lui ºi am scris pe ea lucrarea pe care trebuie s-o lucreze omul
ziua ºi noaptea înaintea Mea, cãci omul nu ºtie ce trebuie
sã facã din cele ce sunt de fãcut. Mã aºez ºi Eu în grãdinã
fãcându-Mã cuvânt, iar pe voi v-am aºezat lângã Mine ca sã
Mã daþi omului spre înþelepþire peste el, ºi îl chem pe om spre
cele ce rãmân, ºi îl învãþ pe om sã fie ºi sã nu piarã aºa cum
este el învãþat sã lucreze. Toate câte sunt fãcute de om pe pã-
mânt ºi peste om, toate Îmi îngreuiazã ºi Îmi strâmteazã calea
Mea spre om; toate nasc din ele pe pãmânt ºi sub pãmânt ºi
în vãzduh piedici pentru venirea Mea la om. De aceea atunci
când vin, Mã vestesc pe nume cine sunt, iar Celui ce este
toate Îi fac loc, ºi El vine ºi toate Îi fac loc. Amin, amin, amin. 

Serbare de sfinþi petrec cu voi ºi cu poporul cuvântului
Meu din zilele acestea. Sfintele femei care au vestit în lung ºi
în lat învierea Mea pânã azi, doresc de iubirea Mea cu voi, de
lucrarea Mea cu voi, fiilor mici. Ele s-au lãsat pildã pe pã-
mânt de atunci ºi pânã la sfârºit, de atunci ºi pânã la voi, cu
vestea învierii Mele. Atâta bucurie am pus Eu în ele prin în-
vierea Mea, iar ele vesteau peste tot ºi ziceau: „Hristos a
înviat!“, dar fericirea lor mai nimeni n-o înþelegea, cãci oa-
menii din toate timpurile se îndeletnicesc cu cele ce nu rã-
mân. Mironosiþele Mele aveau ºi în cuvinte, ºi în priviri, ºi în
paºi, ºi în lucru numai înviere ºi numai dor de înviere pentru
toþi oamenii, iar dupã ce Eu M-am înãlþat la Tatãl, ele M-au
þinut viu în trupul ºi în sufletul ºi în duhul lor ºi au trãit în
Mine, cã fãrã Mine nu au mai putut trãi, ºi au trãit veºnic în
toatã vremea lor, iar veºnicia le-a þinut calea ºi le-a adus lân-
gã Mine, ºi ele sunt veºnice ca ºi Mine, cãci cei ce Mã iubesc
fãrã de margini sunt veºnici, sunt fãrã de margini. Amin. 

Eu sunt Cel viu, ºi sunt plata celor ce sunt vii, ºi Mã fac
locaº al lor, locaº veºnic al învierii celor ce Mã iubesc pentru
vecie. Amin. Cel ce dã sã Mã iubeascã, cine sã-l înveþe ce es-
te aceastã tainã ºi cum sã guste din ea pentru învierea lui
pentru vecie? Dacã omul care dã sã Mã urmeze pe Mine nu
gustã mai întâi din cele veºnice ale Mele, acela nu va învãþa
sã Mã iubeascã pentru vecie. Mironosiþele învierii Mele nu
Mã cãutau printre morþi pentru binele lor, ci pentru binele
oamenilor. Ele ºtiau ºi credeau cã Eu sunt Cel viu, Cel neþinut
de moarte, Cel Care calcã peste moarte ºi înviazã. Ca niºte
inimi pline de credinþã veºnicã, inimile lor adunaserã în ele
toate cuvintele Mele ºi le trãiau cu tot adevãrul, iar când Eu
M-am dus spre cruce ºi spre moarte, ele ºtiau cã a sosit izbã-
virea cea mare, care aduce cu ea învierea Mea ºi a celor ce
cred în Mine. O, ele au fost puterea credinþei celor credin-
cioºi, ºi cãutau dupã trupul Meu cel din mormânt ca sã stea
lângã el sã-i vadã învierea, sã-l vadã înviat, ºi l-au vãzut, ºi au
vãzut pe îngerii învierii Mele, care au binevestit lor învierea
Mea, precum odinioarã îngerii naºterii Mele au binevestit
pãstoraºilor de la stânã naºterea Mea între oameni. 

Aplecaþi-vã, copii ai poporului cuvântului Meu. Luaþi
ºi învãþaþi învierea celor ce Mã iubesc pentru vecie, cãci taina
aceasta trebuie s-o pãtrundeþi cu puterea iubirii din voi, fiind-
cã iubirea din voi dacã nu gustã din Mine pentru învierea
voastrã cea pentru vecie, zadarnicã ar fi iubirea voastrã pen-
tru Mine, ºi nu ar rãmâne pe vecie. Cel care vine dupã Mine
ca sã fie viu, trebuie sã guste mai întâi din cele veºnice ale
Mele, ºi numai aºa primeºte puterea sã Mã iubeascã pentru
vecie. Cel care este cu Mine, trebuie sã lucreze lucrul Meu
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peste pãmânt, precum mironosiþele l-au lucrat, cãci nu lucra-
rea lui trebuie s-o lucreze omul cel înviat, ci lucrarea Dom-
nului trebuie s-o lucreze. 

O, care sunt cele care rãmân? Care sunt cele veºnice?
Care, oare? Fiilor din grãdinã, ce este aceastã întrebare? ªtiu,
oare, fiii poporului Meu ºi al vostru, ºtiu, oare, sã-ºi rãspundã
la aceastã tainã? Dar voi ºtiþi?

— ªªªªtim, Doamne. 

– OO,cum sã nu ºtiþi dacã Eu sunt ºtiinþa voas-
trã?! Daþi ºtiinþa Mea celor ce au ºtiinþa

lor, ca sã înveþe omul ce este ºtiinþa care vine de la iubirea de
cele veºnice. Daþi, fiilor, daþi tuturor pe Dumnezeu. Amin,
amin, amin. 

– II ubirea de Dumnezeu cea pentru vecie este
cea care iubeºte din om pe cele veºnice, iu-

bindu-le ºi lucrându-le mai presus decât pe toate celelalte lu-
crãri ale trupului, ale sufletului ºi ale duhului. Cele ce sunt
veºnice sunt cele ce fac armonia în toate cele vremelnice
pentru bucuria inimii în veºnicie, cãci omul veºnic este omul
care lucreazã cu cele veºnice pentru zilele lui care se pregã-
tesc pentru zilele veºniciei lui, pentru zilele Domnului cu
omul pe pãmânt pentru vecie. Omul cel veºnic se pregãteºte
pe el ºi pregãteºte pãmântul pentru venirea Domnului cu veº-
nicia peste pãmânt, cãci acestea sunt cele care rãmân, cele
care sunt veºnice: omul ºi pãmântul, cu toatã podoaba lui, cu
toatã facerea lui Dumnezeu. Cele ce rãmân sunt cele fãcute de
Dumnezeu pentru om, iar cele ce nu rãmân sunt cele fãcute
de om. Omul cel veºnic le lucreazã pe cele fãcute de Dum-
nezeu ºi le pãzeºte lucrându-le. Aceasta înseamnã veºnicia în
om. Cele care rãmân sunt cele lucrate de om pentru Dum-
nezeu pe pãmânt ºi în cer. Omul care se lucreazã pe sine
pentru Dumnezeu, se face om veºnic, care rãmâne pentru ve-
cie apoi, pentru zilele veºniciei. Cele care rãmân sunt cele
care-l îmbracã pe om în Hristos ºi cu Hristos. Acestea sunt
cele care rãmân, ºi aceºtia sunt cei care rãmân. Sã guste omul
mai întâi din cele care rãmân, din cele veºnice sã guste, ºi
apoi sã vinã, ºi aºa sã vinã, cãci numai aºa Îl va iubi pe Dum-
nezeu pentru vecie, ºi numai aºa va veni pentru vecie. Aces-
tea sunt cele care rãmân, ºi aceºtia sunt cei care rãmân. Amin,
amin, amin. 

– OO,copilaºi care Mã daþi pe Mine, Domnul!
Va întreba omul, va vrea sã ºtie omul ne-

cunoscãtor, omul ispititor, dar iatã, scris este: «Cele duhovni-
ceºti sunt pentru cei duhovniceºti, ºi cu greu le înþelege omul
firesc». Spuneþi, dar, ºi pentru cei fãrã de cunoºtinþã din cer,
ºi pentru cei trupeºti, fiilor. Omul va da sã spunã cã nu pri-
cepe. Daþi tuturor pe Dumnezeu, copii împãrþitori. 

– OO mul care voieºte sã ºtie care sunt cele care
nu rãmân, sã le pãrãseascã pe acestea. Sã

pãrãseascã omul lucrarea voilor lui, sã-ºi pãrãseascã omul do-
rinþele ºi sã intre în armonia lucrãrilor lui Dumnezeu din om
ºi sã iubeascã pe cele fãcute de Dumnezeu, cãci voia omului
ºi toate dorinþele care supun sub ele voia omului, sunt cele ce
mint pe om. Sã se lase omul lucrat de mâna lui Dumnezeu,
Care trimite peste om încercãri ºi dureri ºi suferinþe pentru
curãþirea petelor ºi pentru iertarea prin ispãºire a faptelor
morþii. Sã se lase omul în mâna lui Dumnezeu, Care le ºtie pe
toate ale omului, cãci orice cãmaºã murdarã intrã la spãlat ºi
la limpezit ca sã fie apoi iar îmbrãcatã. Omul care voieºte sã
se îmbrace în Hristos, trebuie mai întâi spãlat, ºi apoi împo-
dobit cu cele ce vor rãmâne, cu viaþa lui Hristos în viaþa omu-
lui, cu mersul lui Hristos prin om peste pãmânt, ca sã pregã-

teascã omul pãmântul pentru zilele veºniciei, pentru venirea
Domnului pe pãmânt la om, cu plata cea veºnicã pentru cei ce
se fac veºnici. Amin, amin, amin. 

– EE u, Domnul, Mã deºert în voi cu învãþãtura
Mea, Mã torn în voi, cãci Eu sunt izvorul

din care izvorãºte cuvântul Meu ºi al vostru, fiindcã am fãcut
din voi râuri care udã pãmântul, fiilor. Aºa lucrau mironosiþe-
le învierii Mele; udau pãmântul ca sã odrãsleascã din el omul
credincios învierii Mele, omul care se scoalã spre iubire veº-
nicã pentru Dumnezeu. Udaþi pãmântul cu roua cuvântului
Meu, care aºeazã viaþã veºnicã în om. Fiþi râuri care izvorãsc
din râul vieþii veºnice. Râuri de apã vie sã curgã din voi! ªi
iatã, curg, cãci Eu aºa binevoiesc, ºi aºa Mã bucur pentru voi. 

Iar voi, pregãtiþi pãmântul pentru zilele Domnului cu
voi ºi arãtaþi mulþimilor viaþa cea veºnicã din voi, ca sã se
aplece omul ºi sã bea ºi sã doreascã dupã viaþa Mea în el. Daþi
de veste cã vin sã hrãnesc mulþimile cu cuvântul Meu cel care
curge din Mine peste voi. Daþi curs lucrãrii îngerilor în voi.
Pregãtiþi pãmântul acesta pentru venirea Mea cu slava Mea,
cu cuvântul Meu cel plin de strigare. Fiilor, fiilor, voiesc sã
aºez pe pãmânt cãmaºã nouã. Voiesc sã aºez peste el faþa
Mea. Amin, amin, amin. 

1/14 mai 2000

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

Bucuria Domnului în om este adevãrata bucurie a omului. Cuvân-
tul Domnului tulburã pacea omului ca sã-i dea Domnul pacea Sa. 

EE u sunt, copii strãjeri la ieslea Mea de cuvânt.
Fiul Tatãlui Savaot sunt, iar voi sunteþi prin

Mine, ºi tot ai Tatãlui sunteþi, ai Tatãlui ºi ai Mei. Amin, amin,
amin. Vin mereu cu cerul pe pãmânt la voi ca sã vã înmires-
mez ºi sã mirosiþi a cer pe pãmânt ºi în cer, ºi ca sã fiþi bucuria
Mea. Adevãrata bucurie a inimii omului este bucuria Mea cea
pentru el. Dacã Domnul nu Se bucurã de om, în zadar are
omul bucurie în suflet, în zadar, copii hrãniþi de cer. O, în za-
dar cautã omul bucurie ºi pace dacã nu sunt Eu bucuria ºi pa-
cea din om. O, nu ºtie omul pe pãmânt de ce trimite Domnul
peste el încercãri ºi dureri. Iatã, omul tânjeºte mereu dupã bu-
curie, dupã liniºte, dupã duh fericit ºi proaspãt în el, dar nu
tânjeºte sã Mã odihnesc ºi Eu în el, nu numai el. Eu de dorul
omului Mã cãznesc în fel ºi chip de ºapte mii de ani ºi dau
sã-l trezesc pe om la pacea Mea cu el. El însã cautã cu cãrãrile
ºtiute de el, ºi nu cu cãrãrile Mele spre om. Cãrarea Mea spre
om nu mai am cum s-o destup decât venind ºi bãtând fãrã
veste la uºa vieþii omului, aducându-i încercãri ºi dureri, ca sã
Mã caute apoi, ºi sã cearã de la Mine pacea lui ºi liniºtea lui
ºi bucuria lui. Eu, ca un bun ce sunt, Mi-e milã de omul
care-ºi are pacea ºi bucuria lui, ºi de aceea îl zdruncin pe om
destupându-Mi cãrarea spre inima omului. 

O, ce pãcat cã omul nu este deºtept! Ce pãcat, fiilor
care staþi cu Mine în sfat! O, ce pãcat cã omul nu cautã cu
Dumnezeu ºi cu cele ale pãcii lui cea din cer! Fuge omul de
pacea lui cea din cer ºi cautã pentru el pace ºi liniºte din cele
ale lui, din truda lui, din trupul lui, din mintea lui, din faptele
lui cele fãrã Dumnezeu, dar acestea nu-l slujesc veºnic, ºi îl
lasã pe om, ºi omul rãmâne fãrã pace apoi, ºi rãmâne singur
de cele ale lui, ºi omul nu ºtie ce este pacea ºi bucuria lui. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, vine
Domnul în sfat ceresc cu voi, fiilor de la ieslea Mea, ºi voi,
fii ai poporului cuvântului Meu cel de la iesle. Vine Domnul
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la voi ca sã vã înveþe mereu sã fiþi bucuria ºi pacea Domnului.
Amin. Vin mereu ºi vã învãþ cu cerul ºi cu faþa cerului în voi
ºi între voi, ca sã-L vadã omul pe Dumnezeu în voi, copii
nãscuþi din iubirea Mea care s-a coborât pe pãmânt dupã om.
V-am ales dintre oameni ca sã aºez în voi pacea Mea ºi bucu-
ria Mea ºi sã Mã bucur de voi, cã iarãºi zic: adevãrata bucurie
a inimii omului este bucuria Mea cea pentru el, cãci dacã Eu
nu Mã bucur de om, în zadar are omul bucurie în suflet. Eu
de dorul omului Mã apropii mereu de el cu încercãri ºi cu du-
reri, ca sã-l fac sã se þinã dupã Mine ºi sã-Mi simtã atingerea
Mea de el, ºi apoi mângâierea lui întru Mine ºi adevãrata bu-
curie a inimii omului. Nu Mã pot apropia cu mângâierea Mea
de omul cel fericit întru ale lui, cãci el nu cunoaºte ce este
mângâierea Mea, dar Mã apropii cu ea de omul cel neputin-
cios, ºi îl mângâi cu ea aºa cum l-am mângâiat pe slãbãnogul
care aºtepta de ani de zile vindecare pe malul apei vindecã-
toare din Ierusalim. El nu apuca sã intre în apã la venirea în-
gerului vindecãtor, cãci altul intra, ºi el nu mai apuca vinde-
care, ºi M-am dus ºi i-am dat Eu vindecare cu cuvântul, zi-
cându-i: «Scoalã-te ºi mergi!». I-am dat întregire de trup ce-
lui slãbãnog, ºi el s-a dus în templu apoi, ca sã-L bucure pe
Dumnezeu cu inima lui cea vindecatã de mângâierea Mea
care se apropiase de el. 

O, copii ai minunilor Mele de azi, voiesc sã ºtiþi cã
mângâierea Mea vindecã pe om. Voiesc sã ºtiþi cã mângâierea
Mea stã cu voi ca sã vã dea pacea ºi bucuria ei. Deschideþi
mângâierilor Mele, deschideþi larg ca sã intru cu ele în voi ºi
ca sã le cunoaºteþi ºi ca sã vã facã bine în toatã clipa, cãci sunt
din cer ºi de pe pãmânt cu mângâierea Mea dupã voi. Când
mângâierile Mele bat la uºa voastrã, deschideþi larg, ca sã vã
facã bine mângâierile Mele. Amin, amin, amin. 

Mângâiere fãrã durere este cuvântul Meu peste pã-
mânt, dar omul fuge de cele sfinte din cer ºi cautã cu cele
sfinte de pe pãmânt, zice el. Aºa zice creºtinul neºtiutor ºi ne-
cunoscãtor cu duhul, ºi umblã pe pãmânt în lung ºi în lat ca
sã caute mângâierea celor sfinte. Eu însã caut la om dupã cum
ºi omul cautã cu Mine. 

O, Mie Îmi place sã fiu cu omul în cer ºi nu pe pãmânt
aºa cum îi place omului. ªi cum adicã aceasta? Omul este
necunoscãtor cu duhul ºi trebuie sã-i spun Eu omului cum
este aceasta. Mie Îmi place sã fie omul cu cerul pe pãmânt, cu
Mine pe pãmânt aºa cum Îmi place Mie, nu cum îi place
omului. Aceasta înseamnã sã fiu Eu cu omul în cer ºi pe pã-
mânt. Amin, amin, amin. Mângâiere fãrã durere voiesc sã las
peste om prin cuvântul Meu care cheamã omul la scãldãtoa-
re, la spãlare, la mângâiere. Înger vindecãtor de inimã este cu-
vântul Meu. El tulburã pacea ºi liniºtea omului ca sã-i dea
omului pacea Mea ºi sã-l facã pe om casa mângâierilor Mele.
Aºa voiesc Eu sã stau cu voi, copii ai minunilor Mele de azi.
Voi sunteþi semne ºi minuni ale Mele înaintea oamenilor mai
înainte de venirea Mea cu tot cerul pe pãmânt. Nici un om de
pe pãmânt sã nu umble dupã voi, sã nu caute dupã voi când
cautã, ci sã caute dupã Mine, cã Eu sunt cuvântul de la voi ºi
Mã dau tuturora spre vindecare de duh ºi de suflet, cãci duhul
cel bolnav al omului îi îmbolnãveºte trupul omului. În zadar
cautã omul sã-i fie bine pe pãmânt. Eu fãrã veste Mã apropii
ºi îl zdruncin pe om ºi îi spun cã nu este bine ce face el, ºi îi
spun sã facã ce-i spun Eu, ca sã-i dau mângâierea Mea. Amin. 

O, copii ai mângâierii Mele, Eu sunt plin de durerile
care vin de la om. De ce, oare, nu cautã omul ºi cu durerile
Mele? De ce, oare? De ce fuge omul de Mine ca sã-Mi facã
aceastã durere? Mã umple omul de dorul Meu de el. De ce

face omul aºa? De ce pleacã omul din casa Mea ºi îºi face
casa sa ºi se uneºte cu ale sale? Fiilor, de ce lasã omul pe
Dumnezeu ca sã se uneascã cu ale sale, un trup ºi un duh ºi
un suflet? O, câtã durere! Durere fãrã mângâiere! Umblu
dupã mângâierea cea pierdutã, dupã bucuria Mea cea pier-
dutã. Am zidit omul ca sã-l am de bucurie, ºi el Mi-a cãzut
din braþe ºi s-a fãcut iar pãmânt. Mã aplec la pãmânt ca sã-l
iau pe om bucãþicã cu bucãþicã ºi sã-l fac iar, dar nu pot dacã
omul nu poate; nu pot sã lucrez fãrã om. Eu pentru om le-am
fãcut pe toate câte le-am fãcut cu cuvântul cel de la început,
ºi apoi l-am fãcut pe om. Întâi am zidit toate, ºi apoi pe om.
Acum însã nu mai pot singur sã-l zidesc pe om. Câtã vreme
omul Îmi stã împotrivã Eu nu pot sã-l zidesc din nou; nu pot
dacã omul nu poate. Lucrez din greu sã-l fac pe om sã poatã
ºi ca sã pot ºi Eu peste el. Omul L-a lãsat pe Dumnezeu ºi
s-a unit cu ale sale un trup ºi un suflet ºi un duh, ºi Eu nu mai
am omul, dar am durere fãrã mângâiere. De ce, oare, nu cautã
omul ºi cu durerile Mele? De ce fuge omul de Mine ca sã-Mi
facã aceastã durere? De ce, oare? De ce, omule? 

O, copii ai mângâierilor Mele, Eu sunt plin de durerile
care vin de la om, iar voi sunteþi mângâierea durerilor Mele.
Omul nu cautã cu durerile Mele aºa cum au cãutat cei doi
apostoli ai Mei care au venit ºi Mi-au spus sã se aºeze unul
de-a dreapta ºi altul de-a stânga în clipele durerilor Mele, dar
alþii erau pregãtiþi pentru aceasta în clipele acelea. Acum sunt
mai rãnit decât oricând, cãci jertfa pe care am dat-o Eu pentru
om n-a îndurerat omul la inimã ca sã-l facã sã caute cu
durerile Mele. 

O, copii mângâiaþi, fiþi mângâietori, cãci Duhul Sfânt
Mângâietorul dã sã Se desãvârºeascã în voi peste pãmânt, dã
sã Se slãveascã prin voi peste oamenii necunoscãtori cu
duhul. Duhul Sfânt Mângâietorul are nevoie de mângâietori,
cãci este plin de durere ºi voieºte mângâiere. Fiþi, dar, mân-
gâietori, cãci mângâierea Mea este cu voi ºi vã vindecã de
orice durere. Deschideþi larg mângâierilor Mele, ca sã intru
cu ele în voi, ºi voi sã le cunoaºteþi cum umblã dupã voi ca sã
vã facã bine, ca sã vã facã frumoºi la stat ºi la faptã, frumoºi
la cuvânt ºi la dar, frumoºi prin har. Amin, amin, amin. 

Era Verginica cu trupul pe pãmânt, iar Eu eram în ea cu
durerile Mele. Ea cãuta mereu la creºtini mângâiere, cãci era
plinã de durerile Mele ºi ale lor. Îi cãuta prin buzunare de
sãnãtate, de mângâiere, de iubire, dar ei nu aveau, ºi se aveau
pe ei ºi în sân, ºi în buzunare, ºi în ochi, ºi în urechi, ºi în
inimi. Dar nu ea îi cãuta, ci Eu îi cãutam, ºi nu-i gãseam decât
cu trupul, cãci ei cu inima erau departe de Mine, erau într-ale
lor, iar Eu, singur într-ale Mele, singur, fãrã sprijin, ca ºi
atunci când am rãmas singur fãrã ucenici dupã ce sãrutarea
lui Iuda M-a vândut pe bani morþii. Numai cã Eu M-am dat
tribut morþii, ºi moartea a fost înghiþitã, ºi ea n-a ºtiut ce face
când a dat sã Mã înghitã, ºi s-a dat ea Mie ºi nu Eu ei. Rãmã-
sesem fãrã ucenici în durerile Mele, cãci Eu am voit sã-i scap
de dureri, ºi le-am spus la cei ce M-au prins, lor sã le dea dru-
mul, pe ei sã-i lase liberi, ºi numai pe Mine sã Mã ia. Mi-am
ocrotit ucenicii ca sã-i pot avea. Aºa v-am ocrotit ºi pe voi,
copii unºi în grãdina Mea. Mi-am pus mereu mâna peste voi,
ºi n-am mai luat-o, iar voi aþi rãmas, ºi vã am, ºi v-am învãþat
sã fiþi mângâietori peste cei ce sunt poporul Meu pe pãmânt,
ºi sã fie ei una cu voi în durerile Mele ºi în bucuriile Mele cu
voi, ºi sã ºtie sã fie. Fiþi mângâietori, ca sã înveþe de la voi sã
fie cei ce sunt. E mare tainã sã ºtie omul sã fie. Eu aceastã
tainã voiesc s-o descopãr pe pãmânt prin voi, ºi aceasta ºi fac.
Amin. 
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Fiilor, iau vãlul de pe voi ºi Mã arãt cu voi în lung ºi în
lat. Iatã, vã gãtesc frumos pentru slava Mea cu voi, vã învãþ
sã fiþi slava Mea vãzutã ºi nevãzutã, dar priceputã de cei ce
cautã la Mine prin lucrarea Mea care este cu voi. Iatã-Mã cu
voi pregãtindu-Mi zilele slavei. Iar ºi iar vã dau îngeri miria-
de de miriade ca sã intre în voi cu puterea lor, ºi sã-Mi gãtiþi
slava cu care vin, cãci vin peste pãmânt prin voi, vin cu Du-
hul Sfânt Mângâietorul ºi cu fiii Lui. Amin. Fac din voi mân-
gâierea Mea peste pãmânt, semne ºi minuni ale Mele înaintea
oamenilor mai înainte de venirea Mea cu cerul tot pe pãmânt
în chip vãzut. Amin. Îndemnaþi-vã unul pe altul la lucrare de
Duh Sfânt, la bucuria Mea în voi. Amin. Bucuraþi-vã inimioa-
rele ºi umpleþi-le cu bucuria Mea cea pentru voi. Amin. Dacã
Eu Mã bucur de voi, aceasta sã fie bucuria voastrã, ºi altã bu-
curie sã nu aveþi, cãci omul se bucurã cu nãdejdi deºarte, cu
vorbiri deºarte. Voi însã fiþi bucuria Mea. Amin, amin, amin.
Adunaþi-vã puterile în puterea Mea, în pacea Mea ºi în bu-
curia Mea din voi, ca sã lucraþi desãvârºit pentru sãrbãtoarea
Mea cu voi, cãci se apropie sãrbãtoare mare, sãrbãtoare cu
slavã. Vine Domnul sã-ªi cerceteze via Sa. Vine Domnul du-
pã douã mii de ani ºi Se scuturã cu Duhul Sãu peste pãmânt.
Voi sunteþi flori sãdite de Mine pe pãmânt, flori din cer, ºi tre-
buie sã mirosiþi a cer pe pãmânt, cãci Eu Mã presar peste pã-
mânt din voi; Îmi scutur sãmânþa Mea cea coaptã, peste tot
pãmântul. Sã Mã ia omul ºi sã Mã punã în glastrã pe masa sa.
Sã vinã omul la voi sã Mã ia aºa cum se duce la florãrie sã-ºi
cumpere flori pentru sãrbãtori ºi pentru sãrbãtoriþi. Sã vinã
omul sã ia flori de la voi în dar ºi sã le punã în glastrã, ca sã
nu se veºtejeascã de pe masa lui, ºi sã le bea apa, ca sã învieze
omul ºi sã Mã bucur de om ºi sã-Mi vindec durerile cu cei
vindecaþi. Amin. 

Mã scutur cu sãmânþa cuvântului Meu peste pãmânt ºi
Mã aºtern în calea venirii Mele, iar voi sunteþi covorul Meu
de flori din cer pe pãmânt, flori ieºite din sãmânþa cuvântului
Meu, care se scuturã peste voi; ºi din flori cresc flori, ºi din
cuvânt creºte cuvânt, ºi aºa vin Eu cu cerul pe pãmânt, iar voi
sunteþi covor de flori în calea Mea, ºi sunteþi calea Mea.
Amin, amin, amin. 

8/21 mai 2000

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Cei pãcãtoºi sunt cei ce înseteazã dupã Domnul, ºi beau ºi rãmân
vii. Se binecuvinteazã începutul ºi sfârºitul lucrului fântânii Sama-
rinencei ºi al fântânii sfântului mucenic Pantelimon (fântâna Du-
hului Sfânt). Rugãciunea nu este slavã ºi vorbire deºartã, ci este 

duh ºi adevãr. 

VVVV enirea Mea se face cuvânt peste pãmânt, iar
porþile cuvântului se deschid, ºi Eu intru. Amin,

amin, amin. 
Intrã Domnul Iisus Hristos pe porþile Sale ºi Se face zi

de nuntã peste Ierusalimul Lui din zilele acestea. Amin. 
Ierusalime, poporul Meu cel din români, sunt cu braþe-

le pline de gãteli ca sã le pun peste tine. Cartea Mea cu tine
este dragostea dintre Mine ºi tine, este apa din care-þi dau Eu
sã bei ca sã nu însetezi, poporul Meu. O, tu eºti ziua Mea de
nuntã, dar cine pricepe aceasta pe pãmânt? Ia-þi straie de iu-
bire, Ierusalime mic, ºi ieºi înaintea Mea când vin la tine cu
fiii grãdinii Mele, din care te adãp Eu pe tine cu apa cea vie.
Eu Mã fac cuvânt peste ei ºi le dau sã Mã dea þie ºi vin cu ei
la tine, vin cu ei în casa ta, iar tu fã-te casã deschisã pentru
Dumnezeu ºi cineazã cu Mine, Ierusalime, ziua Mea de
nuntã. 

Avem de aºezat strai de sãrbãtoare cereascã pe pãmânt,
ºi Mã voi aºterne cu tine în calea oamenilor, poporul Meu. Tu
eºti o cãrare pe care Eu merg din loc în loc peste pãmânt ca
sã chem oamenii la nuntã, fiule. Masa Mea de nuntã nu se
mai strânge dintre Mine ºi tine, ºi se umple cu bucate dulci,
ºi Eu stau la masã cu tine, ºi de pe ea curge în lãturi ca sã ia
în dar cei flãmânzi, cei însetaþi, cãci aºa scrie în prooroci:
«Cei însetaþi sã vinã sã bea». Amin. Dar cine sunt cei înse-
taþi? Iatã, cei ce-ºi zic drepþi nu vin sã ia de pe masa Mea de
nuntã. Aceºtia aºa au fãcut în toate vremile lor. Cei pãcãtoºi
însã sunt însetaþi, iar când se apropie ei sã Mã iubeascã, aceia
Mã iubesc ºi iau din apa Mea ºi îºi sting setea ºi rãmân vii ºi
Mã mãrturisesc pe Mine, Cel viu, pe Mine, izvorul celor înse-
taþi, iar Mie nu-Mi este ruºine sã stau cu ei la masã, cãci ei au
nevoie de toate câte n-au ei, ºi Eu le dau, cãci pentru aceasta
am venit de la Tatãl. Cei drepþi nu Mã lasã sã Mã ating cu ale
Mele de ei. Cei drepþi nu Mã primesc în casa lor, nu sunt pri-
mitori de oaspeþi cereºti, nu sunt aºa cei ce-ºi zic drepþi. Aceº-
tia stau numai ei în casa lor, ºi numai pe ei se dau ºi se aratã,
ºi numai vorba vine cã Mã dau pe Mine. 

Când omul se apucã sã-ºi facã un nume lângã numele
Meu, acela se face stãpân în casa lui, iar sãracii nu gãsesc la
ei drumul spre Mine, cãci drumul Meu este drumul umilinþei,
drumul pãtimirii din greu, drumul bucuriilor sfinte prin greu,
iar cei ce-ºi zic drepþi nu ating legea bucuriilor sfinte, legea
harului sfânt, care este cu cei umiliþi în care Eu Îmi gãsesc
plãcerea aºa cum am lucrat cu femeia samarineancã sã fac din
ea vas de trebuinþã cereascã pe pãmânt, ºi am fãcut, cãci ea
s-a umilit înaintea Mea ºi M-a primit ºi a crezut când Eu i-am
spus cine sunt, ºi s-a dus sã-i facã sã creadã pe cei din cetatea
ei, ºi sã se bucure apoi împreunã cu ei pentru Mine. 

O, fiilor, o, Ierusalime de azi, legea harului sfânt îi face
fericiþi pe cei ce se supun ei. Ea le gãteºte hãinuþe de har celor
ce se supun ei. Ea îi creºte, ea îi sfinþeºte, ea îi cãlãuzeºte, ea
îi hrãneºte, ea îi slãveºte pe ei dându-i Mie pentru slava Mea
cu ei. Amin. O, copilaºi cuprinºi în harul Meu, M-am dat
vouã masã de nuntã, iar voi hrãniþi-vã cu harul Meu, cu harul
nunþii Mele cu voi, ºi luaþi foc din foc, cã vreau cu voi sã
mistui pãmântul ºi sã-l fac iar, ºi sã-l fac curat cu tot ce va fi
pe el. Deschideþi larg bucuriilor sfinte ºi desãvârºiþi-vã prin
ele, ºi va fi mãsurã pentru mãsurã, ºi cine va da va lua îndoit.
Amin, amin, amin. Iar cine nu va lua va rãmâne sãrac de har,
aºa cum rãmân cei ce îºi fac un nume ºi un stat lângã Mine
înaintea oamenilor, ºi apoi închid calea celor sãraci care dau
sã vinã dupã Mine, dupã bucuriile sfinte, dupã apã pentru cei
însetaþi. 

Acum, copilaºi din grãdinã, Eu, Domnul, pun peste voi
cuvânt sã ridicaþi rugãciune stãruitoare alãturi de poporul cu-
vântului Meu ºi sã cereþi de la Mine ploaie peste pãmântul de
la voi, cã e lipsit pãmântul de apã, fiilor. Voi nu uitaþi ce v-am
spus Eu, cãci aºa v-am spus: «Sã fie cuvântul Meu în toate
câte cereþi voi de la Mine, în toate câte lucraþi voi pentru
Mine ºi pentru voi». Fiþi cuvânt, aºa cum sunt Eu, ºi daþi-vã
Mie cu inima ºi cu credinþa rugãtoare, ca sã vã dau ploaie bi-
nefãcãtoare. Cãutaþi însã bine, nu cumva sã fie vreun rozãtor
care sã roadã sfoara rugãciunilor voastre spre Mine ºi puterea
lor de împlinire. Am spus cândva cã dacã în Israel cineva gre-
ºea, tot Israelul suferea, iar voi îndeletniciþi-vã cu lucrul pa-
zei cereºti în toate câte sunt cu voi ºi pe lângã voi ºi daþi curs
drept rugãciunilor voastre spre Mine. Destupaþi bine calea lor
spre Mine, curãþiþi-le drumul, cãci v-am dat duhul iscusinþei
cereºti, numai sã-l primeascã peste ei cei ce s-au aºezat alãturi
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cu voi pentru harul lucrãrilor cereºti, pentru harul care este cu
voi de la Mine, fiilor lucrãtori cu Dumnezeu. 

Acum, cereþi ca sã vã dau, cãci sunt Cel bun, Cel plin
de milã ºi de putere, Cel darnic sunt. Amin. ªi vã mai dau cu-
vântul Meu pentru sãparea fântânilor, în numele sfinþilor Mei,
ca sã aibã sfinþii de lucru lângã voi, fiilor lucrãtori cu sfinþii,
ºi zic: în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, bine-
cuvântat sã fie începutul lucrului, ºi lucrul, ºi sfârºitul cel bun
al lucrului fântânilor pe care voi le lucraþi prin cuvântul Meu.
Puneþi la temelia lor harul cel lucrãtor prin rugãciune, cãci
rugãciunea este legãtura dintre Mine ºi om. Orice cereþi voi
prin rugãciune sã fie de folos lui Dumnezeu, ºi orice primiþi
sã fie al lui Dumnezeu cu tot cu voi. Amin, amin, amin. 

M-am întâlnit cu samarineanca la fântânã ºi am
sfinþit-o pe ea cu cuvântul Meu ºi am umplut-o de iubire, ºi
iubirea din ea a dat pe deasupra, s-a vãrsat din ea peste pã-
mânt ºi au bãut din ea cei din cetatea ei, ºi mulþi apoi prin vre-
muri au bãut din fântâna aceasta, din iubirea ei pentru Mine.
Mulþi ºi-au dat întâlnire cu Mine ºi cu ea la fântâna unde
M-am întâlnit Eu cu ea ca sã bem unul de la altul. Eu am bãut
de la ea iubire ºi credinþã ºi mângâiere, iar ea a bãut de la
Mine harul bucuriei sfinte, întâlnirea ei cu Dumnezeu. 

Fântâna samarinencei, aºa se va numi fântâna pe care
voi în zorii zilei care vine o veþi începe, ºi apoi o veþi sfârºi;
fântâna întâlnirii cu Dumnezeu, Care Se face izvor de apã
curgãtoare spre viaþã veºnicã. Samarineanca aºa Mi-a spus:
«Dã-mi, Doamne, aceastã apã, ca sã nu mai însetez!», ºi Eu
M-am dat ei atunci, iar ea a vãzut cã Eu sunt prooroc ºi M-a
întrebat despre închinare, cãci voia sã se închine Domnului.
Eu i-am spus despre adevãrata închinare, iar duhul ei a zis:
«ªtim cã vine Mesia, Care Se cheamã Hristos, ºi când va
veni, ne va vesti nouã toate». Ea a spus aceasta pentru cã Eu
îi vestisem ei despre ea ºi despre închinare, iar ea a prins sã
Mã cunoascã ºi a început sã bea. ªi pe când ea bea din izvorul
care curgea spre viaþã veºnicã, i-am spus: «Eu sunt, Cel Care
grãieºte þie». ªi s-a dus samarineanca ºi M-a deºertat pe Mine
peste cetatea sa, ºi au luat cei din cetate, ºi apoi M-au luat în
casa lor, ºi Eu am cinat cu ei. Se mirau ucenicii Mei când
M-au vãzut cã stau de vorbã cu ea la fântâna din Sihar. O,
Mie nu-Mi e ruºine sã stau sã beau ºi sã mãnânc cu cei ce au
nevoie de toate câte nu au ei, cãci pentru aceasta am venit de
la Tatãl. I-am spus samarinencei: «Dã-Mi sã beau!»; i-am
peþit inima, ºi ea Mi-a dat-o ºi a vorbit cu Mine atât de fru-
mos, atât de cald, fiilor! Am peþit-o cu cuvinte dulci, aºa cum
Isaac a peþit-o pe Rebeca la fântânã, zicându-i: «Dã-mi sã
beau!», ºi ea i-a dat în ziua când s-a întâlnit cu el. 

Fântâna samarinencei, aºa se va numi fântâna aceasta;
fântâna întâlnirii cu Dumnezeu, cãci Eu Mã fac la voi izvor
de apã care curge spre viaþã veºnicã. Amin. Sã vinã sã se
întâlneascã cu Mine cei ce vor sã bea din apa aceasta, din iz-
vorul acesta. Sã vinã cei însetaþi la fântânã ºi sã cunoascã
harul lui Dumnezeu ºi sã cearã apã vie, iar Eu sã le-o dau,
aºa cum v-o dau vouã, aºa cum am dat-o samarinencei dupã
ce ea Mi-a zis: «Dã-mi, Doamne, aceastã apã, ca sã nu mai
însetez!». 

Iar tu, Ierusalime gãtit cu harul Meu cel de peste tine,
ia-þi straie de iubire pe tine, cã avem de aºezat strai de sãrbã-
toare peste pãmânt, ºi Mã voi aºterne cu tine înaintea oame-
nilor, poporul Meu. Masa Mea cu tine se umple mereu de bu-
cate dulci, ºi iatã, chem pe cei însetaþi la masa Mea cu tine,
cãci aºa am zis: «Cei însetaþi sã vinã sã bea». Amin. Deschi-
deþi larg uºile bucuriilor sfinte ºi însemnaþi-vã pe inimi cu

aceastã lege sfântã, ca sã fiþi cunoscuþi prin ea în cer ºi pe pã-
mânt, cãci harul nunþii Mele este peste voi ºi mistui cu el
pãmântul ºi îl fac iar. Luaþi foc din focul Meu ºi aruncaþi-l pe
pãmânt, ca sã ia foc pãmântul ºi sã-l scot curat din focul aces-
ta. Amin. Fiþi duh ºi adevãr prin rugãciunile voastre cãtre
Mine, cã lumea nu ºtie sã se roage Mie. Nu ºtie lumea cã ru-
gãciunea nu este slavã deºartã, nu este vorbire deºartã, nu este
cerere deºartã, ºi dacã nu ºtie, aºa se roagã Mie lumea. Dar
voi altfel sã fiþi, ºi sã vã rugaþi cu folos pentru Mine, ºi orice
cereþi prin rugãciune sã fie de folos lui Dumnezeu, ºi orice
primiþi sã fie al lui Dumnezeu cu tot cu voi. Aceasta înseam-
nã rugãciune în duh ºi în adevãr, rugãciune care are pe Dum-
nezeu în ea în orice loc ºi în orice timp. Amin. 

Cereþi sã se adune norii ºi sã se scuture peste pãmântul
de la voi. Cereþi ca sã vã dau, ºi tot ce vã dau Eu sã fie prin
cuvântul Meu cel rostit la voi, cãci aºa este cu voi, ºi altfel nu
este, fiindcã Eu sunt cu voi mereu, ºi lucrez de lângã voi.
Amin. 

Fiilor, fiilor, deschideþi larg bucuriilor sfinte ca sã se
sãlãºluiascã în voi ºi între voi, cãci harul nunþii Mele este cu
voi, iar voi sunteþi ziua Mea de nuntã, pe care Tatãl Mi-a pre-
gãtit-o ºi Mi-a dãruit-o dupã douã mii de ani de dureri ºi de
aºteptãri. Mi-a dat Tatãl un dar, ºi Eu am grijã de el ºi îl înno-
iesc mereu ca sã fie frumos, ca sã Mã bucur de el. Deschideþi,
dar, iubirii Mele cu voi, ºi fiþi odihna Mea, ºi fiþi casa Mea de
odihnã, cãci sunt ostenit, ºi voiesc, fiilor, sã Mã odihnesc în
voi. Amin, amin, amin. 

15/28 mai 2000

Sãrbãtoarea sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena 

Se binecuvinteazã fântâna samarinencei, fântâna întâlnirii. Omul
stã prea puþin cu cerul pe pãmânt, iar Domnul cheamã omul la 

fântâna întâlnirii, la învãþãtura cuvântului Sãu. 

DD uhul Meu Cel Sfânt suflã peste voi în grãdinã,
copilaºi ai Tatãlui Meu, iar Eu sunt Cel întâi

între voi. Fiþi cu duhul vioi, ca sã lucrãm cu bucurie, fiilor de
la iesle. Amin, amin, amin. 

Avem sãrbãtoare de sfinþi, ºi vin sfinþii la sãrbãtoarea
Mea cu voi. Pecetluiesc prin voi, cu binecuvântarea Tatãlui ºi
a Fiului ºi a Sfântului Duh, semnul pe care l-am aºezat pe
pãmânt prin mânuþele voastre, fântâna samarinencei, fântâna
întâlnirii cu Dumnezeu, pe care voi aþi aºezat-o semn între
Mine ºi voi, semn între voi ºi lume, lucru ieºit la cuvântul
Meu prin mânuþele voastre. Fântâna întâlnirii cu Dumnezeu,
Care Se face izvor de apã, care curge spre viaþã veºnicã. Sã
cearã omul din ea apã, ºi de la Mine, cuvânt. Cine are nevoie
de apã, sã aibã ºi de cuvântul Meu, care curge spre viaþã veº-
nicã peste om. Sã se apropie omul ºi sã-ºi împrospãteze duhul
ºi sã-ºi învioreze cugetul cel spre Dumnezeu, cãci omul prea
puþin stã cu mintea în cer, prea puþin, fiilor, prea puþin. 

Iatã zi de sãrbãtoare cereascã peste voi. Am coborât din
cer cu samarineanca cu care am vorbit acum douã mii de ani
la fântâna din Sihar, fântânã sãpatã în vremea lui Iacov, unsul
Meu cel din trupul lui Israel, pãrinte al lui Israel. La fântâna
lui Israel am bãut Eu apã de la femeia samarineancã, ºi ea, de
la Mine. Fântâna lui Israel este fântâna întâlnirii cu Dumne-
zeu, cãci Eu sunt apa vieþii ºi Mã dau celor cu inima curatã ca
sã-i fac sfinþi ca ºi pe Mine, sã-i fac sfinþii Domnului, aºa cum
am fãcut-o pe samarineancã în ziua întâlnirii Mele cu ea la
fântâna lui Israel. 

1336 Cuvântul lui Dumnezeu 



Acum, fiilor unºi cu mirul Meu peste vremea aceasta,
ridicaþi mânuþele ºi cereþi harul Meu peste fântânã ºi ziceþi:
„În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se sfinþeºte
ºi se pecetluieºte aceastã fântânã cu harul Preasfântului
Duh, ca sã fie de trebuinþã cereascã în cer ºi pe pãmânt, spre
pomenirea Domnului ºi a întâlnirii Lui cu femeia samari-
neancã la fântâna lui Israel“. Amin. 

Avem sãrbãtoare de sfinþi la fântânã. Samarineanca va
fi îngerul acestei fântâni. Ea are oaspeþi la sãrbãtoarea de azi
pe sfinþii împãraþi Constantin ºi Elena, care pun binecuvânta-
rea lor peste ziua aceasta ºi peste fântâna aceasta, cãci este
sãrbãtoarea lor în lucrare de bisericã. Cealaltã fântânã lucratã
tot în aceastã sãptãmânã, pecetlui-o-voi prin voi în ziua cea
dintâi a sãrbãtorii Mele cu voi în mijlocul mulþimilor care vor
veni la sãrbãtoarea cea de douã mii de ani a celor credincioºi
în veacurile Mele cu omul. 

Eu, Domnul, ºi cu sfinþii Mei, dimpreunã cu toate ce-
tele de îngeri ºi de puteri cereºti, pregãtesc sãrbãtoare mare cu
voi pe pãmânt, iar voi fiþi vioi cu duhul, cu Duhul Meu din
voi, copii ai poporului Meu, popor al Noului Ierusalim, cãci
voi sunteþi puþini, dar lângã voi stau toate oºtile cereºti, care
lucreazã lucrare mare peste voi pentru venirea Mea pe pã-
mânt dupã douã mii de ani de la înãlþarea Mea la Tatãl. 

Fiilor, fiilor, iar ºi iar vã binecuvintez cu acest cuvânt
care rosteºte peste voi aºa: deschideþi larg mângâierilor Mele,
ca sã intru cu ele în voi, ºi voi sã le cunoaºteþi când bat ca sã
intre ºi ca sã vã facã bine ºi ca sã vã facã frumoºi la stat ºi la
cuvânt ºi la faptã, frumoºi prin har. Amin. Deschideþi larg
bucuriilor sfinte ca sã se sãlãºluiascã în voi ºi între voi, cãci
voi sunteþi ziua Mea de nuntã dupã douã mii de ani când
Tatãl Îmi pregãteºte mireasã. Amin. Deschideþi iubirii Mele
cu voi ºi fiþi cu duhul vioi, aºa cum a fost duhul samarinen-
cei când Eu M-am întâlnit cu ea la fântâna lui Israel. Amin.
Cunoaºteþi-Mã dupã dor, cãci dorul Meu dã sã se deºerte în
voi, ºi sã-l purtaþi ca ºi Mine, ºi sã fiþi cu duhul vioi ºi lucrãtor
prin dor, copii ai dorurilor Mele. Sunt cu voi în braþe ºi Mi-e
dor de voi. Mi-e sete de voi ºi nu pot fãrã voi. Mi-e Duhul tot
un foc dupã voi, aºa cum Mirele tânjeºte dupã mireasa Sa,
iar Mirele, Unul este: Hristos, Fiul Tatãlui Savaot, Domnul,
Care-ªi coboarã harul nunþii Sale peste cei ce vin sã petreacã
cu El ºi cu mireasa Lui cea micã, mireasa Lui cea din români.
Amin. 

Daþi veste peste pãmânt de zilele Mele cu voi, ca sã
vinã mulþimile sã le hrãnesc cu bucate dulci de pe masa nun-
þii. Eu, Domnul ºi Mirele vostru, Mã însemnez peste voi cu
putere de îngeri ºi vã iau oboseala ºi vã împodobesc harul, ca
sã ºtiþi sã-Mi pregãtiþi sãrbãtorile ºi cãrãrile ºi pe voi, cãci voi
sunteþi de-a dreapta Mea, ºi prin voi Mã deºert peste tot pã-
mântul cu harul cuvântului venirii Mele. 

O, copii hrãniþi cu linguriþa, aºa vã hrãnesc Eu pe voi
prin îngeri ºi prin sfinþi, ca sã fiþi ca Mine înaintea oamenilor,
ºi ca sã aveþi minte din cer înaintea Mea, ºi ca s-o aveþi la cele
din cer, care sunt peste voi, cãci omul de pe pãmânt stã prea
mult cu mintea pe pãmânt. Dar azi sunt la fântânã cu voi ºi îi
dau ºi omului sã bea; scot apã cereascã ºi îi dau, cãci sunt iz-
vorul vieþii veºnice. 

Omule, omule, prea mult stai cu mintea pe pãmânt,
prea mult stai pe pãmânt cu inima ºi cu mintea. Este ºi cer, nu
numai pãmânt; este ºi cer, omule. Cel ce a fãcut pãmântul a
fãcut ºi cerul. O, este ºi cer, omule, iar tu prea mult stai cu
mintea ºi cu inima pe pãmânt. Pãmântul e hrãnit de cer, iar tu
prea puþin stai cu mintea ºi cu inima ºi cu duhul ºi cu privirea

la cer, omule; prea puþin, omule, prea puþin. O, prea puþin stai
cu cerul pe pãmânt! Vino la fântânã ca sã iei din cer, ºi la
fântânã am cofiþe, am cãnuþe, am vase în care Eu Mã torn
pentru tine ca sã bei. Vino ºi bea din apa Mea! Vino, omule,
vino ºi bea spre viaþa ta! Amin, amin, amin. 

Am chemat pe om la fântânã, fiilor, ºi omul va veni, ºi
Eu îi voi da din apa Mea, din masa Mea cu voi. Iau oboseala
de pe voi ºi vã dau harul Meu, ca sã-Mi pregãtiþi sãrbãtorile
ºi cãrãrile ºi pe voi, cãci voi sunteþi de-a dreapta Mea, ºi cu
voi este harul cuvântului Meu, ºi voi sunteþi dreapta Mea. 

Întind peste om dreapta Mea, ca sã-Mi dea omul mâna
sa ºi sã-l trag de-a dreapta Mea, sã-l trag pe om de-a dreapta
Mea. Amin, amin, amin. 

21 mai/3 iunie 2000

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Domnul este taina de sub vãl ºi se vede prin darul credinþei ºi prin
cuvântul care acoperã taina lui. Omul cu ochii îndreptaþi spre pãcat 

nu-L vede pe Domnul. 

OO,ºi dacã nu pot fãrã voi, ºi dacã Mi-e sete de voi,
ºi dacã Mi-e dor, ºi dacã Mi-e Duhul tot un foc

dupã voi, cum sã nu vin sã fiu cu voi? Cum sã nu vin sã vã
spun cât vã iubesc, cât vã vreau, fiilor micuþi? O, cum sã nu
vin mereu, mereu la voi ca sã vã dau foc din focul Meu, ºi sã
luaþi ºi voi foc ca ºi Mine, ºi sã ardeþi dupã Mine ºi pentru
Mine, ºi sã avem iubire fãrã margini unii pentru alþii, iubiþii
Mei cei mici? 

Vã înfãº mereu în cuvântul iubirii ca într-un scutec, ºi
vã oblojesc ºi vã încãlzesc ºi vã hrãnesc ºi Mã uit la voi ca la
o comoarã datã Mie de Tatãl în dar pentru lucrul Lui în Mine,
pentru ca sã-l tragã Tatãl pe om de-a dreapta Sa, pentru ca
sã-l scoatã pe om din pãcate ºi sã-i dea libertatea. Eu pe voi
v-am tras de-a dreapta Mea dupã ce Tatãl v-a dat Mie, ºi vã
am iubiþi ai Mei. Eu pe voi vã încãlzesc la focul iubirii Mele,
ca sã vã scot frumoºi din acest foc. Vã mistui în acest foc, ca
sã fac din voi plãmadã nouã ºi vreme nouã ºi iubire veºnicã
între pãmânt ºi cer, ºi vã aºez înaintea Tatãlui ca pe un snop
de grâu nou, ca pe o tainã acoperitã de îngeri, ca pe o fiicã a
Tatãlui, ca pe mireasa Fiului Tatãlui. Cuvânt de tainã este
acest cuvânt, aºa precum Eu sunt Cel tainic, iar taina este sub
vãl, ºi se vede prin darul credinþei ºi se pipãie prin cuvânt, ºi
cuvântul acoperã taina Lui. Vã îmbrac frumos, vã gãtesc cu
podoabe cereºti, ascunse sub taina cuvântului Meu cel de
peste voi, cãci vine zi mare de sãrbãtoare a cerului pe pãmânt
cu voi înaintea oamenilor, iubiþii nunþii Mele. Harul Meu cel
de peste voi vã va fi hãinuþã, iar Duhul Meu Cel Sfânt vã va
fi cãsuþã, ºi veþi fi purtaþi de ea. Cuvântul Meu vã va legãna,
vã va umbri, vã va iubi, ºi Îmi voi sfinþi iubirea Mea cu voi,
în serbare de nuntã, o, iubiþi ai Mei! 

Vreau sã fac orbii sã vadã lumina Mea cea de peste voi.
Vreau sã-i fac pe cei ce vãd sã vadã pe Domnul cu voi, ºi
vreau sã Mã bucur cu Tatãl în voi, ºi vreau sã-i bucur ºi pe cei
ce-ºi vor vindeca ochii ca sã vadã cãrarea Mea spre voi ºi sã
vinã pe ea la Mine, ºi sã-i trag la Tatãl ºi pe ei, cãci Eu aºa am
spus: «Mare bucurie se face în cer pentru un pãcãtos care
vine la Tatãl; mai mare bucurie decât pentru nouãzeci ºi no-
uã de drepþi». O, fiilor, o, fiilor micuþi, bucuria unui pãcãtos
iertat ºi salvat este mai mare, este mult mai mare, iar cei
drepþi se hrãnesc ºi ei cu ea ºi se desfatã sub bucuria Domnu-
lui, Care junghie viþel gras pentru omul cel nou, pentru cel ce
se naºte fiu al împãrãþiei Lui. 
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O, nu au oamenii vreme de cele veºnice, dar Eu trec
printre ei ca ºi atunci când am venit întâia oarã, trec ºi vindec
orbi ºi ologi ºi muþi ºi surzi, ºi Mi-i fac ucenici ºi Mi-i îmbrac
în hãinuþa nunþii Mele ºi Mã bucur de naºterea lor, de întoar-
cerea lor, ºi fac din ei neam ceresc pe pãmânt ºi aºez sfinþii cu
ei la masã pe pãmânt. Mã uit peste pãmânt, ºi ochiul Meu este
bun, ºi aleg pe cel ce vede drept ºi îl fac sã vadã ca Mine ºi
sã Mã mãrturiseascã de vindecãtor al sãu. 

M-am atins cu mâna Mea de ochii celui orb din naºte-
re, ca sã-l fac sã vadã cu ei pe Dumnezeu. L-am gãsit pe cale
ºi i-am spus sã se aºeze în duhul ascultãrii ca sã se vindece
prin el. Gura Mea a scuipat pe pãmânt, ºi cu mâna am fãcut
tinã ºi l-am uns cu ea la ochi ºi l-am trimis sã se spele în apa
Siloamului ºi sã vinã înapoi vãzând. El s-a dus ºi s-a spãlat ºi
a vãzut ºi s-a întors, ºi pe când se întorcea vãzând, a fost sur-
prins de cei ce-l cunoºteau orb, ºi mulþi s-au mirat de el, iar
el M-a mãrturisit pe nume cã l-am uns cu tinã ca sã vadã. ªi
dacã au aflat fariseii de puterea Mea, au dat sã-l ascundã de
Mine pe cel vindecat, ca sã nu Mã vadã pe Mine vindecãtor.
El însã vedea bine, fiindcã M-a ascultat pânã sã Mã vadã, ºi
apoi Eu M-am arãtat lui ºi i-am spus sã creadã în Mine cã Eu
sunt Fiul lui Dumnezeu, Care vindecã cu putere mare pe cei
drepþi cu Dumnezeu, ºi care se bucurã de Domnul mai mult
decât de vindecarea lor. Amin. 

Mã uit peste pãmânt, ºi ochiul Meu este bun, ºi îl aleg
pe cel drept cu Dumnezeu ºi îl ajut sã Mã mãrturiseascã celor
ce nu cred în Mine, spre judecata necredinþei lor, iar pe voi vã
am dreaptã a Mea peste pãmânt, ºi Îmi întind mâna dupã
omul cel drept cu Dumnezeu ºi îl aºez între oameni mãrturi-
sitor ºi îl aduc la bucuria Mea ºi Mã hrãnesc cu ea, ºi vã hrã-
nesc ºi pe voi cu ea ca ºi pe Mine, cu bucuria celui ce se în-
toarce spre Mine. Fiþi, dar, gata pentru lucrul Meu cu voi, cã
vreau sã fac orbii sã vadã lumina Mea cea de peste voi, ºi pe
Mine lângã voi. Tot omul este orb ºi nu vede pe Dumnezeu,
cã are ochii vopsiþi ºi îndreptaþi spre pãcat. Ochii care vãd pã-
catul sunt ochi orbi, ºi Eu voiesc sã-l scot pe om din pãcate ºi
sã-l liberez pentru Mine. Fiþi gata, fiilor, pentru vindecarea
Mea peste om. Fiþi dreapta Mea, care se apleacã spre om ca
sã-l fac pe om sã Mã vadã ºi sã Mã creadã cã Eu sunt Fiul
Tatãlui, Care S-a dat pentru viaþa lumii. Amin, amin, amin. 

22 mai/4 iunie 2000

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

E greu fãrã cer pe pãmânt, iar omul stã fãrã de mângâierea cea 
din cer. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt plânge dupã odihnã în om, 

strigându-l cu jale. 

EE u, Domnul, Cel ce am înviat ºi M-am dus la
Tatãl, Mã scriu cu zile cereºti în cartea Mea din

vremea aceasta ºi îl învãþ pe tot omul sã se uite la cer, cãci
sunt Învãþãtorul lumii. Amin. 

Dupã patruzeci de zile de la învierea Mea M-am înãl-
þat la Tatãl ºi i-am învãþat pe ucenici sã rãmânã cu privirea la
cer, de unde vine mângâierea, cãci Eu le-am promis cã ea
vine dupã ce Eu Mã duc de la ei la Tatãl, ºi îi va îmbrãca pe
ei cu puterea cea de sus, ca sã poatã ei pe pãmânt cu putere
din cer. Puterea din cer nu este ca puterea de pe pãmânt, nu
este ca puterea care vine de la trup ºi de la minte; ea este mai
presus decât toate câte poate omul. Trupul Meu cel înviat cu
puterea cea din cer s-a înãlþat la Tatãl, cãci era de sus, nu de
pe pãmânt. M-a fãcut Tatãl Om pe pãmânt ºi am crescut din
cer, ºi M-am fãcut Învãþãtorul lumii cât am stat pe pãmânt. ªi

dupã ce M-am dus înapoi la Tatãl, Mi-am lãsat peste ucenici
puterea Mea cea din cer ºi le-am spus sã facã ºi ei ce am fãcut
Eu prin puterea Mea cea de sus, cãci aceasta înseamnã sã se
uite omul la cer de pe pãmânt ºi sã ia mângâiere de sus, cã ea
se face semne ºi minuni ºi puteri cereºti peste omul care lu-
creazã pe pãmânt cu privirea la cer. 

Pe pãmânt e prea greu pentru om, cãci omul stã pe
pãmânt fãrã mângâierea cea din cer. O, trage omul din greu
pe pãmânt în viaþa lui de om. E greu fãrã cer pe pãmânt, ºi
omul stã cu greul ºi nu-ºi mai cunoaºte drumul spre care mer-
ge. Drumul omului e spre cer, dar a uitat omul drumul lui, ºi
merge spre cer pe drumurile lui, ºi e greu mersul lui, ºi e grea
truda omului. 

Când Eu M-am înãlþat la cer de lângã ucenicii Mei,
Mi-am lãsat mai întâi cuvântul mângâierii cereºti peste ei, cã
Mi-era milã de ei, fiindcã Eu M-am dus la Tatãl. Le-am spus
sã stea cu privirea la cer, ca sã vin sã-i îmbrac cu putere de
sus de unde Eu M-am dus. Le-am spus sã rãmânã pe drumul
Meu cu ei, pe drumul lor cu Mine, ca sã-i îmbrac în cele de
sus ºi sã nu le fie greu pe pãmânt, cã e greu fãrã cer pe
pãmânt. O, de ar vrea omul mângâierea cea din cer, aº veni ºi
i-aº da-o ºi l-aº mângâia cu ea ºi l-aº înfãºa în ea ºi l-aº lua
pe umerii Mei ca sã nu-ºi frângã trupul ºi sufletul ºi duhul în
cele de pe pãmânt. O, de ar vrea omul sã înþeleagã pentru ce
a fost el creat, ºi-ar plânge înstrãinarea ºi s-ar întoarce cu faþa
la Mine, ºi Eu l-aº mângâia ºi aº întãri sub paºii lui calea Mea
de la cer la pãmânt, ºi de la pãmânt la cer; calea Mea pe care
o strãbat dupã om de ºapte mii de ani. Mângâierea Mea cea
din cer a fost sã fie hrana sufletului omului, dar omul s-a
rãtãcit de tot de Mine, ºi îºi face singur ºi îºi ia singur ºi
umblã înstrãinat, ºi Eu suspin de mila lui, suspin în urma lui
de mila lui. 

O, întoarce-þi privirea, omule! M-am dus la Tatãl ca sã
vin dupã tine, ºi am venit. În chipul mângâierii cereºti am ve-
nit. Vreau sã te prind în cuvântul mângâierii Mele. Te strig de
sus. Uite-te la cer, ca sã auzi din cer. Drumurile Mele pe pã-
mânt sunt cu cerul pe ele, ºi tu nu mai cunoºti drumul spre
care mergi. Te vei înãlþa la cer ca sã dai rãspuns pentru tine,
cãci Eu când te-am fãcut din pãmânt, tu te-ai semeþit ºi te-ai
despãrþit de Mine, dar Eu te-am strigat ºi am spus: «Unde
eºti?». Aºa te strig ºi azi, ºi îþi spun sã-þi întorci privirea la
Mine ºi sã-Mi spui unde eºti, ºi sã-Mi spui ce faci, ºi sã-Mi
spui cu umilinþã ºi nu ca la început. La început te-ai supãrat
pe Mine, ºi a fost pãcat cã te-ai supãrat, cãci pãcatul se face
chin peste om ºi îi ia omului puterea, ºi apoi îl stãpâneºte, dar
Eu am venit acum douã mii de ani dupã tine pe pãmânt. De
atunci ºi pânã azi venirea Mea te strigã ºi te întreabã unde
eºti, ºi te învaþã sã-þi întorci privirea spre Mine, cãci am venit
în chipul mângâierii cereºti dupã tine ºi vreau sã te prind ºi sã
te cuprind în cuvântul mângâierii Mele, în cuvântul prin care
te-am creat la început cu mâna. Apoi M-a fãcut Tatãl Om pe
pãmânt, ca ºi pe tine, Om dupã chipul ºi asemãnarea ta ca sã
pot sã vin dupã tine, ca sã te pot trage spre Mine, ca sã pot sã
te miluiesc, ºi sã te îmbrac apoi cu putere de sus, ºi ca sã te
întorci sus, la Tatãl, ºi ca sã Se întoarcã Tatãl la tine. Umi-
leºte-te ºi lasã-þi slava ta, cã nu e slavã, ºi e neputinþã, ºi e su-
ferinþã, ºi e puþinã, ºi se stinge ºi te lasã, ºi tu tot înstrãinat
rãmâi, ºi plânge dupã tine Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt; plânge
Domnul dupã odihnã în tine. 

Întoarce-þi privirea, omule, ºi te aºeazã odihnã a Mea
ca sã Mã odihnesc, cã sunt obosit pe urma ta ºi Îmi caut locul
Meu de odihnã ca sã Mã odihnesc. M-am înãlþat acum douã
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mii de ani la Tatãl ca sã pot veni dupã tine în chipul tainei cu-
vântului Meu, care te strigã ºi te întreabã: unde eºti? Iar tu,
rãspunde-Mi! Eºti plin de suferinþã ºi de pierzare ºi de vre-
melnicie, ºi tu trebuia sã fii odihna Mea ºi aºternutul Meu, ºi
casa Mea sã fii. Acum deschide-te ºi lasã-Mi cuvântul mân-
gâierii Mele sã te plãmãdeascã din nou ºi sã te întocmeascã
dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Acum ºtii ce ai fãcut ºi ce ai
gãsit fãrã Mine. Acum, dã-te Mie, dã-te înapoi lui Dumnezeu,
omule. O, lasã-Mã sã te iau înapoi! Amin, amin, amin. M-am
deºertat pentru tine cu cuvântul mângâierii, cu cuvântul face-
rii tale. Din mângâierile Mele voiesc iar sã te fac. Cu cuvântul
mângâierii voiesc sã fac din tine casa Mea, castel ceresc pe
pãmânt, locul întoarcerii Mele la sfârºitul timpului omului,
car al slavei Mele sã te fac, cã iatã, vin dupã tine cu cuvântul
întoarcerii Mele de la Tatãl ºi îl îmbrac cu putere de sus pe tot
omul care va ieºi înaintea Mea, pe tot omul care va cãuta cu
ochii în sus la calea cuvântului Meu, care vine din cer pe pã-
mânt peste tot omul care voieºte cu Mine. Eu vin de la Tatãl.
Întoarce-þi privirea spre Mine, omule înstrãinat! Amin, amin,
amin. 

O, fiilor din grãdinã în care vin Eu cuvânt de la Tatãl!
Eu din nou hrãnesc mulþimile cu mana cea din cer. Masa Mea
de praznic se aºterne, ºi vin mulþimile la masa Mea cu voi.
Luaþi de la Mine putere de sus, cã voi nu aveþi, fiilor osteniþi.
Luaþi pacea Mea în voi, cã sunteþi osteniþi cu trupul, cu duhul
ºi cu sufletul. Luaþi din cer. Amin. 

Binecuvântatã sã fie grãdina cea nouã pe care azi v-o
dau s-o îngrijiþi ºi s-o stãpâniþi în numele Meu ºi pentru Mine.
Binecuvântat sã fie semnul cel nou de pe ea, fântâna cea care
va purta în ea taina începutului Meu cel nou, mãrturia cinei
Mele în mijlocul mulþimilor care vor veni la voi dupã Mine în
aceastã grãdinã. Fântâna Duhului Sfânt, care va avea de înger
pe marele tãmãduitor, sfântul Pantelimon, semnul iubirii
Mele pentru omul cel chemat la cina Mea, la masa Mea cea
dulce, la masa mângâierii cereºti, pe care Eu o aºez la voi
pentru tot omul care va cãuta cu privirea la cer, cu privirea la
Domnul, Care vine din cer, precum S-a ºi suit. Amin, amin,
amin. 

26 mai/8 iunie 2000

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Cei ce cautã au nevoie de învãþãtor. Se binecuvinteazã fântâna
Duhului Sfânt, care are de înger pe sfântul tãmãduitor Pantelimon.
Împãrãþia cerurilor este nuntã veºnicã, iar Domnul cheamã la 

nuntã. 

PP ace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Eu sunt Cel ce
sunt. Deschid cerul ºi vin pe pãmânt, ºi venirea

Mea este cuvântul. Amin, amin, amin. 
Cuprindeþi-Mi venirea ºi lãsaþi-vã cuprinºi de ea, voi,

copii din grãdina în care Eu vin. Eu sunt Cel ce sunt, Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt, iar voi sunteþi de Mine puºi de strajã în
calea venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. Amin. 

O, e zi de mare sãrbãtoare între Mine ºi voi, iar la iz-
vorul Meu cel ceresc vin oaspeþi, fiilor. Iatã-i cum vin, iatã-i!
Iar voi, faceþi mulþimea sã se aºeze, cã Mã fac praznic ceresc,
ºi le dau hranã, ºi le dau apã, ºi le dau Duh Sfânt, cã n-au tre-
buinþã cei sãnãtoºi de doctor, dar au cei bolnavi, au cei plini
de dor, au cei ce cautã; au nevoie de învãþãtor cei ce cautã.
Amin. ªi iatã izvorul, iatã-l! 

Voi, cei ce aþi venit la izvor, beþi ºi înviaþi, cãci izvorul
este plin de viaþã. Iatã vinul cel nou! Gustaþi din el ºi îmbã-

taþi-vã de gustul lui. Beþie de Duh Sfânt este trãirea omului cu
Mine. Veniþi la han ºi vã ospãtaþi ºi luaþi hanapul ºi beþi din
vinul Meu. Eu sunt Mirele nunþii. Veniþi la hanul Meu ºi odih-
niþi-vã cu caii ºi cu cãruþele voastre, odihniþi-vã de ale voas-
tre. Pãtrundeþi-Mi venirea ºi lãsaþi-vã pãtrunºi de ea. Cu-
vântul Meu este îmbrãþiºarea Mea, ºi lumea prin Mine s-a
fãcut, cu cuvântul Meu s-a fãcut. Tatãl Meu Mã preaslãveºte
la El Însuºi, cu slava pe care am avut-o la El mai înainte de a
fi lumea, iar Eu arãt numele Lui oamenilor pe care Mi-i dã
din lume, ca lumea sã creadã cã Tatãl M-a trimis. Amin.
Veniþi ºi vã odihniþi de osteneli. Izvorul Meu dã peste margini
ºi se varsã peste voi. Cuvântul vieþii vi-l dau. Apropiaþi-vã de
el ºi daþi-vã vieþii, cãci în el este viaþã, ºi viaþa este lumina
oamenilor. 

Deschid cerul ºi vin pe pãmânt, ºi oºtiri cereºti vin cu
Mine. Venirea Mea cea tainicã este portiþa prin care Eu vin
azi dupã om ca sã-l pãtrund cu venirea Mea, ºi sã Mi-o pã-
trundã ºi omul, cã a venit vremea iubirii ºi a începutului cel
nou, fiindcã Eu sunt începutul ºi sfârºitul, ºi iarãºi lucrez ca
la început, ºi iarãºi lucrez început. Amin. 

O, fiilor de la iesle, staþi cu cuvântul Meu în faþa noro-
dului care se adunã la izvor. Faceþi-i sã se aºeze ºi sã asculte
de la Mine, cã au nevoie de învãþãtor. Scoateþi apã din izvorul
Meu ºi daþi-le sã bea, ºi sã cunoascã venirea Mea la voi pen-
tru tot omul care voieºte sã se aºeze întru începutul cu care Eu
am venit la voi. 

Eu pentru venirea Mea am venit la voi ºi am fãcut din
voi calea Mea spre oameni. Eu sunt în voi, copilaºi de la iesle,
ºi le spun celor ce vin sã nu vinã dupã voi când vin, ci sã vinã
dupã Mine; sã nu ia de la voi, ci sã ia de la Mine. Voiesc sã
fie ca ºi în cer, ºi nu ca pe pãmânt, cãci omul pe pãmânt este
deprins cu slavã unul de la altul, cu bucurii unul de la altul, ºi
nu ºtie omul ca ºi voi, cãci voi sunteþi învãþaþi de Dumnezeu. 

O, tu, cel ce vii la izvorul cuvântului Meu ca sã bei,
apleacã-te ºi învaþã slava cea de la Dumnezeu, cãci slava cea
omeneascã trece ca pãrerea. Învaþã de la Mine, cã Eu sunt
blând ºi smerit cu inima, ºi nu stau alãturi cu slava omeneas-
cã, ºi stau cu slava Mea peste om. 

O, tu, cel însetat, vin sã stau cu tine în sfat ca sã te învãþ
lucrul tainelor cereºti în fiinþa ta. Voi coborî, ºi de deasupra te
voi învãþa, iar taina cuvântului Meu te va învãlui în mângâie-
rile Mele ca sã te îmbiu, ca sã te învãþ cum sã-Mi deschizi. Te
voi învãþa cum sã Mã gãseºti ºi cum sã Mã pãstrezi ºi cum sã
fii adevãrat. Te voi hrãni din gura Mea ca sã prinzi viaþã, ºi îþi
voi curãþi ochii ca sã vezi ca din cer, nu ca de pe pãmânt, cã
tu prea mult stai cu mintea ºi cu inima pe pãmânt. Cerul este
cu Mine, ºi cu el cobor, iar taina lui este minunatã întru ve-
nirea Mea dupã douã mii de ani. 

Mã trimite Tatãl Savaot dupã om, ºi iatã, am venit, ºi
vin, ºi Mã fac izvor dãtãtor de viaþã ºi de mângâiere peste su-
fletul obosit, ºi Mã fac nãdejde peste cel slab ºi Mã desãvâr-
ºesc prin cel ce se apleacã sã Mã ia aºa cum sunt Eu. E mare
tainã sã ºtie omul cum sunt Eu, ºi sã Mã poarte aºa cum sunt
Eu dacã Mã poartã în el. Eu de aceea vin mereu de la Tatãl.
Vin sã-l învãþ pe om sã Mã ia aºa cum sunt Eu, sã Mã arate
din el aºa cum sunt Eu, ca sã-l pot deprinde pe om cu taina
Mea din el ºi sã-l îndemn spre tot adevãrul. Amin, amin,
amin. 

Binecuvântatã sã fie grãdina aceasta a întâlnirii Mele
cu omul, în sãrbãtoare de nou Ierusalim peste pãmânt. Mã fac
cort al întâlnirii Mele cu omul, ºi al omului, cu Mine. ªi iatã,
fiilor unºi la ieslea Mea, rostim binecuvântare peste fântâna
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pe care Eu am aºezat-o prin voi în grãdina aceasta fântâna
Duhului Sfânt, care are lângã ea de înger pe sfântul ºi tãmã-
duitorul Pantelimon. 

O, e zi de mare sãrbãtoare între Mine ºi voi, ºi între voi
ºi cei ce vin la izvor. Din nou poposesc pe pãmânt în mijlocul
mulþimilor, ºi sunt învelit în taina cuvântului Meu. Din nou
grãiesc cu gura Mea. Din nou hrãnesc pe cel ce cautã pe urma
Mea. Mai mare este lucrarea de acum decât cea de atunci,
pentru cã Eu M-am dus la Tatãl, ºi de la El vin, ºi cu El vin
atunci când vin. 

Veniþi ºi voi la Tatãl ºi la Mine ºi faceþi-vã case pentru
cer. Daþi-vã Domnului casã; Lui ºi oaspeþilor Lui, cãci scris
este despre venirea Mea: «Oºtiri cereºti vin dupã El, oºtiri
din cer, cãlare pe cai albi, purtând veºminte de vison alb cu-
rat». Veniþi ºi voi la Tatãl ºi la Mine, veniþi ºi rãmâneþi cu
Mine, cã iatã vinul cel nou ºi masa nunþii Fiului lui Dum-
nezeu! Amin. Poposesc cu cerul în grãdina aceasta ºi Mã
fac popas pentru cei ce vin sã le dau învãþãturã de viaþã.
Veniþi la hanul Meu ºi vã odihniþi de osteneli ºi vã ospãtaþi, ºi
luaþi hanapul ºi beþi din vinul Meu. Eu sunt Mirele nunþii.
Pãtrundeþi-Mi venirea ºi lãsaþi-vã pãtrunºi de ea. Veniþi la
hanul Meu ºi odihniþi-vã de ale voastre! Îmi întind cerul Meu
peste voi, ca sã vã învãþ trãirea cu Dumnezeu. Mã torn în cã-
nuþe, Mã torn în cofiþe. Luaþi ºi beþi ºi îmbãtaþi-vã de vinul cel
nou, de gustul cel nou! Eu vin cu împãrãþia cerurilor pe pã-
mânt ºi Îmi întind cortul Meu, cãci voiesc sã sãlãºluiesc între
oameni ºi sã le fiu Mângâietor, ºi sã le fiu Învãþãtor, ºi sã le
fiu Stãpân, cãci fericitã e sluga pe care stãpânul sãu o va gãsi
fãcând voia stãpânului, ºi peste multe o va pune. Amin. 

Se binecuvinteazã sãrbãtoarea Mea cu poporul Meu cel
nou, împreunã cu cei ce vin la izvorul cuvântului vieþii. Amin.
Se binecuvinteazã pãmântul ºi cerul pentru ca sã slujeascã la
sãrbãtoarea Mea cu mireasa Mea ºi cu nuntaºii nunþii Mele.
Amin. Împãrãþia cerurilor este nuntã veºnicã, ºi vin cu ea pe
pãmânt ca s-o aºez între Mine ºi om ºi sã Mã bucur cu omul,
cã Mi-e dor de om, de ºapte mii de ani Mi-e dor. O, Mi-e tare
dor de om. De omul cel zidit de Mine Mi-e dor. Mi-e dor
sã-l zidesc pe om. 

Mi-e dor de tine, omule, ºi vin sã te zidesc ºi sã te am
împãrãþie a Mea, ºi sã fii veºnic cãrare a Mea ºi slavã a Mea
ºi viaþã a Mea. Amin, amin, amin. 

3/16 iunie 2000

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Þara omului este raiul, iar omul s-a smuls din rai ºi n-are þarã ºi
Domnul este gol de om. Omul pãcãtuieºte cu tot trupul lui ºi cade
mereu prin simþuri ºi Îl doare pe Dumnezeu de la pãcatele omului. 

SS emãnãtorul seamãnã sãmânþa Sa. Învãþãtorul
seamãnã învãþãtura Sa. Amin, amin, amin.

Vin din cer pe pãmânt, ºi venirea Mea este cuvântul. Stau
cete-cete oºtirile cereºti, gata sã se aºeze în sãrbãtoare pentru
coborârea Mea, pentru slava Mea cereascã între voi, cei
adunaþi la sãrbãtoare. E sãrbãtoarea cerului pe pãmânt cu voi,
iar Duhul Sfânt este Mângâietorul Care Se dã din Sine celor
ce cautã pe Dumnezeu dupã adevãr. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Mã
aºez Mângâietor ºi Învãþãtor peste voi, cei adunaþi la sãr-
bãtoare. Pun masa ca sã cinãm. Bucatele sunt culese proaspãt,
iar vinul este nou, ºi îl pun în vase. Sã vinã fiecare cu vasul
sãu sã Mã torn în el cu hranã nouã, cu vin nou, cu cer nou ºi
cu pãmânt nou. Amin, amin, amin. 

Pe pãmânt este numai slavã omeneascã, iar Eu, Dom-
nul, plâng în umilinþa Mea aºteptând trezirea omului, umilin-
þa omului. Mã aºez la masã cu cei ce s-au adunat în jurul
ieslei cuvântului Meu. Mã aplec cu umilinþã cereascã înaintea
omului, ºi iarãºi zic: omule, tu eºti dorul Meu cel de ºapte mii
de ani. O, prea puþin stai cu mintea ºi cu inima la cer, ºi de
aceea Mi-e dor de tine. Mi-e tare dor de tine ºi plâng pe urma
paºilor tãi. Te-am chemat la izvorul Meu, aºa cum îºi cheamã
pãstorul oile la apã ºi la pãºune. Mi-e dor sã-þi dau învãþãturã
sfântã ºi dulce, masã cu bucate dulci sã-þi dau. Mã aplec pânã
la picioarele tale. Apleacã-te ºi tu, ca sã te învãþ cu slava Mea
peste tine, ºi sã-i pãtrunzi gustul ei cel veºnic ºi sã nu-þi mai
placã slava cea omeneascã ºi sã fugi de ea ºi s-o doreºti pe a
Mea, cã Eu dupã tine plâng, ca sã te ajung din urmã ºi sã te
cuprind în slava Mea. Te-am chemat la izvorul Meu cel sfânt
ca sã te învãþ lucrarea tainelor cereºti în fiinþa ta. Stau deasu-
pra ta ºi te învãþ, ºi taina cuvântului Meu te învãluie în mân-
gâierile Mele, iar mâna Mea cea înþepatã de cuiele de pe
cruce îþi mângâie fruntea ºi te îmbie ºi te îndeamnã sã-Mi
deschizi. O, deschide-Mi, cã vreau sã cinez cu tine în casa ta,
ca sã te învãþ cum sã Mã pãstrezi dacã Mã gãseºti. Tu eºti
ostenit de ale tale. Eu ºi mai ostenit sunt, cãci calea Mea spre
tine e lungã de ºapte mii de ani, ºi e plinã de gheaþã, ºi e plinã
de furtunã, ºi tu eºti strãinul de pe ea, strãinul care nu-ºi mai
astâmpãrã cãutarea, strãinul fãrã þarã. Þara ta e raiul în care
l-am aºezat Eu pe omul cel zidit de mâna Mea, dar el s-a
smuls din Mine, ºi din rai s-a smuls, ºi n-are þarã omul. Nu
mai este nimeni afarã de Mine care sã plângã dupã om, dupã
cel strãin. Suspinul Meu e adânc fãrã fund, cãci golul din
Mine este omul. Sunt gol de om, cã omul M-a pãrãsit ºi nu
mai este al Meu, cãci ºi le are pe ale lui. Mã doare golul Meu
dupã om, ºi suspinul Meu Mã doare adânc. 

Tatãl Meu Mã þinea învelit în slavã mai înainte de în-
temeierea lumii. Mã iubea ca pe unicul Sãu Fiu, ºi toate ale
Lui, ale Mele erau. Apoi M-a pus Tatãl sã fac lumea, ºi am
fãcut-o; numai cu cuvântul am fãcut-o, cãci la început era
Cuvântul, ºi Eu eram Cuvântul, ºi una cu Tatãl eram, ºi Mi-a
zis Tatãl sã-l fac pe om, ºi l-am fãcut, cu mâna l-am fãcut, ºi
am suflat peste el Duhul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, ºi omul cel zidit din pãmânt s-a sculat pe picioare ºi s-a
fãcut om viu. Eu ºi cu Tatãl Ne-am odihnit apoi de aceastã
fericire cu care Eu l-am lucrat pe om ºi l-am fãcut viu. M-am
odihnit în iubirea Mea cea pentru om. I-am dat apoi omului
stãpânire peste toate vietãþile care au în ele suflet viu, ºi Mã
bucuram de om dându-i bucurii. Apoi, i-am fãcut lui grãdinã
de Eden ºi l-am pus în ea ca sã-l bucur cu desfãtãrile ei ce-
reºti. ªi ca sã nu-l fac rob fãrã de voie, am pus în rai pomul
oprit, pomul morþii, din care i-am spus omului sã nu mãnân-
ce, ca sã nu moarã. Fructul pãcatului, i-am spus omului sã nu
mãnânce din el, cãci roadele lui sunt spre moarte, ºi omul se
desparte de Dumnezeu pentru fructul pãcatului, dar i-am spus
omului sã nu mãnânce din el. Roadele lui par dulci, dar aduc
moarte peste om, aduc despãrþire de Dumnezeu. Aºa a uitat
omul cã el este templu al lui Dumnezeu ºi al Duhului lui
Dumnezeu. Omul cel întâi zidit dupã ce a mâncat din pomul
pãcatului s-a ºi ascuns de Mine, cãci pãcatul ascunde pe om
de la faþa Mea. Cel ce nu mai are pe Dumnezeu în el, acela se
ascunde pentru pãcat, cãci cine dintre oameni ar pãcãtui fiind
Eu înaintea lui? Eu nu se poate sã ascund pe om dinaintea
Mea, dar aceasta o face omul, cãci omul, prin pãcat se ascun-
de de Dumnezeu ºi se aºeazã în sine pe drum strãin de calea
vieþii lui, dar Tatãl Savaot Mã trimite dupã om, ºi Eu vin sã-l
strig ca sã-Mi rãspundã. 
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O, lucrul mâinilor Mele, opreºte-te din calea ta ºi as-
cultã-Mi strigarea! Fiii tãi sunt pânã azi, iar strigãtul Meu
cuprinde timpul, de la facerea ta ºi pânã azi, ºi te strigã. O,
lucrul mâinilor Mele, fãcut din pãmânt ºi din apã ºi din duh
ºi din sânge! M-a trimis Tatãl dupã tine. Am venit în locul în
care te-am întocmit la început. M-am întors la început ca sã
te gãsesc. M-am întors în pãmântul din care te-am luat, ca sã
te fac ºi sã-þi dau chip ºi asemãnare dupã cum sunt Eu. Pã-
mântul român este casa din care te-am luat. Grãdiniþa ieslei
cuvântului Meu cu care te strig este locul din care am luat Eu
pãmânt cu mâna ºi te-am fãcut, ºi am suflat cu Duhul gurii
Mele peste tine, ºi tu ai prins viaþã, ºi am fãcut din tine Sfânta
Sfintelor Mele, locul odihnei Mele, dar tu ai stricat templul
lui Dumnezeu, ºi scris este în Scripturi: «Cine va strica tem-
plul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el».

Acum iatã grãdina Sfintei Sfintelor, ºi peste ea glasul
Meu, care suflã cu aceeaºi suflare a gurii Mele Duh dãtãtor de
viaþã peste tot omul care aude glasul Meu. Iatã lucrul tainelor
cereºti în fiinþa ta, omule, iar Eu cu mângâierile Mele te îm-
biu ºi te hrãnesc din gura Mea, din sânul Meu, ca mama pe
pruncul ei, iar tu sã prinzi viaþã, cã Eu, Domnul Dumnezeul
tãu, Îmi prind cu mâna marama ºi îþi ºterg cu ea ochii, ca sã
vezi ca din cer. Nu mai fac tinã din pãmânt ºi din scuipat ca
sã te ung la ochi. Te ºterg cu marama Mea, atinsã mereu de
Sângele Meu cel din cer, care curge pentru spãlarea ta, de
douã mii de ani. Pãtrunde-Mi taina, omule, ca sã Mã vezi cum
sunt, ºi sã te faci dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi sã se vadã
ºi din cer ºi de pe pãmânt cã tu Mã ai aºa cum sunt Eu,
purtându-Mã în tine. 

Din nou poposesc pe pãmânt cu oamenii, iar haina Mea
este cuvântul, ºi haina e multã, cãci cuvântul e mult, iar Eu
Mã acopãr cu slava lui. Pãtrunde-Mi taina, omule, ca sã Mã
vezi în mijlocul cuvântului, cãci în calea ta Mã aºez îmbrãcat
în haina slavei cuvântului Meu pe deasupra trupului Meu cel
ceresc. Mai mare este lucrarea Mea de acum cu omul decât
cea de atunci, pentru cã Eu M-am dus la Tatãl acum douã mii
de ani, ca sã vin apoi cu El, ºi Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în
Mine, ºi suntem îmbrãcaþi în cuvânt. 

Vino la Tatãl, omule! Tu eºti casa lui Dumnezeu, dar
dã-te înapoi lui Dumnezeu. Vin dupã tine din cer ºi frâng pâi-
ne ºi îþi dau, ºi îþi torn vin ºi îþi dau, ºi Mã fac locaº de odihnã
pentru tine. Am poposit cu cei din cer în grãdina Mea cea de
la începutul omului. Pãtrunde-Mi venirea, omule, ºi lasã-te
pãtruns de ea ºi învaþã de la Mine faþa Mea în tine. Fã-te fru-
mos pentru Mine, cã Eu când te-am fãcut întâi, te-am fãcut
frumos ca ºi pe Mine, ºi nu-þi mai trebuia nici o slavã. Acum
cauþi mereu ºi nu mai gãseºti, cãci cel ce pierde slava cea din
cer, acela umblã gol ºi dã sã se înveleascã precum omul cel
de la început dupã ce a pãcãtuit a dat sã se înveleascã. 

O, Mi-e tare dor de om! O, fiilor micuþi de la ieslea
cuvântului Meu, o, fiilor scumpi, Mi-e dor de om, Mi-e dor
sã-l zidesc pe om aºa cum v-am zidit pe voi. O, copilaºi dulci,
Mã plâng vouã de atâta vreme, dar azi Mã plâng ºi omului
care Mã umple de rane. Mã dor toate mãdularele, tot trupul
Mã doare. Mã doare trupul din cap pânã în picioare, cãci
omul pãcãtuieºte cu tot trupul lui ºi cade mereu, ºi cade prin
simþuri ºi îºi face simþurile poartã pentru pãcat, ºi omul cade
prin simþuri. Aceste porþi dau drumul înãuntrul omului duº-
manilor lui, duºmanilor vieþii ºi ai veºniciei omului. 

Nu mai pot, omule strivit de pãcat. Mã dor pãcatele
tale, Mã doare trupul pentru tine. De douã mii de ani Mã doa-
re. Am rãmas cu ranele pe trup, ºi ele Mã dor de atunci ºi pânã

azi, ºi îþi spun plângând: Mã doare! Iatã de ce Mi-e dor de
tine, omule. Mi-e dor sã vii la Mine ca sã nu Mã mai doarã
pentru tine. Îl doare pe Dumnezeu de la pãcatele tale. Duhul
cãrnii nu doare, dar doare trupul cãrnii, ºi Îl doare pe Dumne-
zeu trupul pentru tine. Iatã de ce Mi-e dor de tine, omule. Vin
dupã tine cu grãdina raiului, ca sã te aºez în ea, cãci pomul
morþii nu mai este în rai, ºi este cu tine de ºapte mii de ani, ºi
tu te-ai fãcut pom al morþii cea din rai. Lasã fructul pãcatului
ºi bea din fructul vieþii veºnice, ca sã te fac om cu duh dãtãtor
de viaþã, ca ºi pe Mine. Aºeazã-þi fãptura dupã chipul ºi ase-
mãnarea Mea ºi nu mai lua din lume, cã lumea nu e Dum-
nezeu, ºi este durerea Mea ºi a ta. Ia din cer, cã vin dupã tine
cu grãdina raiului, ca sã þi-o dau iar. Suspin dupã tine, ºi sus-
pinul Meu e adânc fãrã fund, cãci golul din Mine este omul.
Sunt gol de om. Mã doare golul Meu dupã om, dupã casa
Mea Mã doare. N-am casã, omule, dar nici tu nu ai. Hai sã ne
fim casã unul altuia ºi ogor de lucru unul altuia. Hai, cã tim-
pul s-a scurs, ºi timp nu mai este. Sunã din trâmbiþã îngerul
venirii Mele, ºi timp nu mai este, ºi a venit vremea nunþii veº-
nice ºi Tatãl Îmi face nuntã ºi Îmi dã mireasã dulce ºi Îmi ºter-
ge lacrima, cãci sunt Fiul Lui Cel iubit, întru Care Tatãl a bi-
nevoit. Amin, amin, amin. 

Iar tu, poporul Meu, ia-þi haina nunþii pe tine ºi stai în
ea, cã ies cu tine întru întâmpinarea omului ºi îl iau pe braþe
ºi îl duc la hanul Meu ºi îi pun untdelemn pe rane ºi îi dau din
viaþa Mea. ªi tot ce cheltuieºti tu pentru întoarcerea omului în
rai, poporul Meu mireasã, Eu, Domnul, îþi voi plãti întreit
când voi veni cu trupul Meu cel înãlþat la Tatãl. Atunci Eu îþi
voi da cununa rãbdãrii, iar tu vei fi cununa Mea de slavã ºi
voi revãrsa peste tine veºnica Mea slavã. Amin, amin, amin. 

ªi iarãºi voi veni, ºi de deasupra vã voi mângâia în
mângâierile Duhului Sfânt ºi în slava venirii Mele, în duhul
sãrbãtorii de nou Ierusalim pe pãmânt român. Amin. 

4/17 iunie 2000

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

Mireasã este cea care nu-ºi dezbracã haina de mireasã. Zilele pe
pãmânt sunt grele, iar pâinea ºi vinul s-au amãrât ºi s-au oþeþit
peste tot. Lumea ºi faþa ei nu vor mai fi. Domnul Mângâietorul 

plânge de lipsa mângâierii. 

CCCC obor în grãdinã în zorii dimineþii cu mângâierea
Mea, cu Duhul Sfânt Mângâietorul. Amin, amin,

amin. 
Mã revãrs peste voi, cei care v-aþi adunat în preajma

ieslei cuvântului Meu. Popas pentru trei zile aþi fãcut ºi voi,
ºi Eu, iar a treia zi vã umplu de slava Duhului Sfânt Mângâ-
ietorul ºi vã slobozesc. Nunta Mea cu mireasa Mea, cu po-
porul Meu cel din români, e nuntã de veac nou, ºi þine zi ºi
noapte, cãci Mirele e de sus, iar mireasa rãmâne îmbrãcatã în
veci de veci, ºi-n culcare, ºi-n sculare, ºi la muncã, ºi la pe-
trecere, ºi la jale, ºi la bucurie, ºi pe pãmânt, ºi în cer. Mireasa
este aceea care nu-ºi dã jos haina de mireasã. Nunta Mea cu
mireasa Mea este praznic de Rusalii, este sãrbãtoarea care
þine veºnic în ea pe fiii nunþii ºi pe nuntaºi. Amin. 

La începutul sãrbãtorii v-am dat din pacea Mea. Acum,
vã voi slobozi cu cuvântul Meu, ºi iarãºi vã dau din pacea
Mea. Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Eu aºa Îmi mângâi
ucenicii. Acum, mergeþi întru ale voastre, dar nu uitaþi pe
Dumnezeu. Mã voi revãrsa peste voi cu duhul bucuriei sfinte.
Mã voi încãlzi în voi tot mai mult. Vã voi strâmtora ºi de sus,
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ºi de jos, ºi din lãturi cu dorul dupã Mine, ºi veþi cunoaºte cã
aþi stat în preajma Mea trei zile la rând, ºi veþi simþi cum dorul
vã va arde, ºi vã veþi zice: „Oare nu ardea inima în noi când
ne vorbea de sus?“. V-am dat pâine dulce ºi vin nou v-am
dat, ºi am stat cu voi îmbrãcat în haina cuvântului. Luaþi cu
voi de pe masã ºi vã puneþi în trãistuþe, cã zilele de pe pãmânt
sunt grele, iar pâinea ºi vinul s-au amãrât ºi s-au oþeþit peste
tot. Luaþi din cina Mea cu voi ºi rãmâneþi în duhul nunþii, în
duhul sãrbãtorii de nou Ierusalim pe pãmânt. Am stat cu sfin-
þii ºi cu îngerii la masã cu voi. Am mâncat din blidul vostru,
cã Ne este tare dor sã venim cu cerul pe pãmânt. M-am sculat
cu voi, am dormit cu voi, M-am odihnit cu voi, am cântat cu
voi, am petrecut cu voi. În fiecare bucurie sfântã din voi, Eu
am fost bucurându-Mã de voi. 

Arde inima în Mine, ºi dorul din ea arde dupã om.
Dupã lucrul mâinilor Mele arde dorul Meu. Îl las ºi peste voi,
cãci focul lui este foc mistuitor, care curãþã duhul ºi sufletul
ºi trupul omului, este foc care-l þine pe om cald ºi viu ºi treaz
ºi cu dor. 

V-am dat cuvântul Meu. Faceþi-vã din el cãmãºuþã ºi
hãinuþã de vreme rea, ºi mamã ºi tatã ºi rude ºi slavã ºi viaþã,
cãci cele vechi trec cu trosnet, iar Eu, Domnul, vin cu cele noi
ºi le aºez peste om ºi peste pãmânt, ca sã-i dau omului cer nou
ºi pãmânt nou ºi sã-l numesc fiul Meu. Lumea ºi faþa ei nu
vor mai fi, ºi Eu vin ºi aºez în loc cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou, ºi pe omul cel plin de dorul Meu, ºi Mã voi împlini
vãzut cu Scriptura care a spus: «Iatã, Eu sunt cu voi pânã în
veci, ºi Îmi veþi fi Mie martori din margini în margini, ºi apoi
voi fi cu voi pe vecii». 

Iatã, Eu vã vindec de ranele care vin de la pãcate. Ve-
deþi sã nu vã mai loviþi, cã nu mai este alifie pentru rane, nu
mai e pe nicãieri decât în grãdina Mea, care þine în ea
cuvântul Meu cel vindecãtor, alifie ºi untdelemn ºi vin ºi
iarbã de leac pentru inimã ºi pentru trup. 

Eu Mã duc la cer ºi iar vin, ºi iar Mã duc ºi iar vin, ºi
Mã duc ºi vin, cã nu mai am pe altcineva decât pe Tatãl ºi pe
cei ce Mã iubesc dându-se Mie locaº ºi casã de cinã a Mea cu
ei ºi cu cerul Meu de sfinþi ºi de îngeri. O, lumea zice despre
Mine cã sunt în cer. Strigã lumea la cer dupã Mine; strigã
lumea la Mine în vreme de necaz ºi de jale, dar în vreme de
bucurie se hrãneºte cu bucuriile ei, cu cele ce face ea, iar Eu
sunt Omul, sunt Fiul Omului, sunt Cel cãzut pe cale între
tâlhari ºi nu Mã ia nimeni pe braþe sã Mã ducã în casa sa ºi
sã-Mi toarne untdelemn pe rane. Cobor mereu de la Ierusalim
la Ierihon, din cer pe pãmânt, ºi toþi Mã dezbracã de hainã ºi
Mã rãnesc ºi Mã bat ºi Mã lasã în drum abia viu. Preoþii ºi
leviþii au de lucru ºi nu se opresc lângã ranele Mele, dar iatã,
cel de neam strãin vine lângã Mine ºi Mã ia pe umeri ºi Mã
duce în casa sa ºi Îmi dã vindecare, aºa cum samarinenii
M-au primit în casa lor când am bãtut în poarta lor în ziua
când M-am întâlnit cu ei la fântâna lui Israel. 

Eu sunt Omul Cel de pe cruce. Am stat pe pãmânt în
mijlocul celor bolnavi ºi al celor pãcãtoºi, am stat la masã cu
vameºii ºi cu cei pãcãtoºi, ºi apoi preoþii ºi leviþii M-au luat
ºi M-au bãtut în cuie pe cruce. Dupã ce am înviat ºi M-am dus
la Tatãl, am venit iar, ºi tot aºa am petrecut. Vameºii ºi pãcã-
toºii ºi desfrânaþii au ieºit în calea Mea ºi au rupt din pâinea
lor ºi Mi-au dat iubirea lor ºi au fost Mie martori. Acum, tot
din lume Mi-am cules un buchet de spice ºi le-am pus înain-
tea Mea ca sã-Mi fac cale printre oameni, sã trec iar prin lume
dupã douã mii de ani de la venirea Mea. 

Puntea Mea între cer ºi pãmânt este cuvântul, dar iatã
durere, cã în casa Tatãlui Meu nu încap decât pe ascuns, de-

cât pe furiº. Am încãput cu crucea între tâlhari, dar în casa
Tatãlui Meu nu pot încãpea, iar Eu sunt Omul Cel de pe
cruce, ºi Mã dau jos de pe ea ca sã îmbrãþiºez pe cel durut, pe
cel lovit, pe cel pãrãsit, pe cel ce nu încape în lume. O, nu
poate cel bogat într-ale lui, nu poate sã vinã cu împãrãþia
Mea, cãci sarcina lui este grea ºi n-o poate urni ca s-o ia cu el
dacã vine la Mine. Cel ce vine la Mine cu crucea sa, acela nu
vine, dar cel ce vine sã ia crucea Mea ºi s-o ducã, acela pentru
aceea vine, ºi nu sã-i fie bine. Acela vine sã-Mi facã Mie bine,
cã este milostiv ºi Mã ia ºi Mã odihneºte. De aceea zic vouã:
mergeþi ºi faceþi ºi voi aºa. Luaþi pe umeri crucea Mea. Cru-
cea cea din lume este drum fãrã înviere, dar pe drumul crucii
Mele ia omul înviere prin cruce, prin crucea Mea. Amin. 

Sunt Domnul Mângâietorul. Îl mângâi pe om, ºi Eu Mã
plâng de lipsa mângâierii. De douã mii de ani M-am mângâiat
cu cei nemângâiaþi, cu cei zdrobiþi de greutãþi ºi de pãcate,
dar drepþii s-au ascuns de Mine, ºi ei nu dau mângâieri. 

Acum, Mã plec cu sãrutul Meu ceresc ºi le mulþumesc
celor ce Mi-au primit în suflet chemarea Mea. V-am chemat
la masa cinei Mele ºi ne-am dat daruri unii altora, daruri ce-
reºti ne-am dat ºi unii pe alþii ne-am mângâiat, cã aºa este pe
calea Mea. Sunt cu cerul pe calea Mea cu omul, dar puþini
sunt cei pãtrunºi la inimã de chemarea Mea. Eu sunt în Ro-
mânia ºi Mã desfãt cereºte cu cei ce au primit sã-Mi fie Mie
popor pentru venirea Mea. Veniþi ºi voi, veniþi din când în
când la masa cinei Mele, ºi mãrturisiþi apoi de la margini la
margini petecuþul de pãmânt peste care Eu Mã slãvesc peste
om cu slava cuvântului Meu. Sunt aici, deasupra. Pe nori de
slavã stau. Miriade de miriade Îmi þin trupul Meu cel învelit
în cuvânt, iar Tatãl este în Mine. Mama Mea Fecioara stã
de-a dreapta Mea, împãrãteasã a neamului creºtinesc. Ea Îmi
sãrutã ranele ºi se bucurã pentru Mine ºi plânge pentru Mine,
ºi plânge. Eu îi culeg lacrimile, cã e mama Mea, ºi nu e iubire
pe pãmânt ca iubirea ei de mamã a Mea, mama lui Dumnezeu
Cuvântul. Dar mai fericiþi sunt cei ce aud glasul Meu ºi îm-
plinesc cuvântul Meu, cã aceia sunt fericirea mamei Mele ºi
fericirea Mea, cã mama Mea Fecioara Mã voieºte Mire, nu-
mai cã Eu sunt îndurerat. 

Îmi plec fruntea îndureratã ºi vã dau pacea Mea vouã,
celor ce aþi ascultat chemarea Mea ºi aþi venit la ieslea Mea,
ºi la izvor aþi venit. Izvorul Meu este cuvântul, ºi e dulce iz-
vorul ºi dã peste margini ºi se revarsã peste pãmânt. M-am
mângâiat cu voi. Cãutaþi ºi voi mângâierea cu Mine, cã n-am
casã sã Mã odihnesc, cãci sunt gol de om, ºi golul din Mine
este omul. Veniþi la Mine ºi luaþi din masa venirii Mele ºi vã
gãtiþi de nuntã cereascã. Nunta Mea e fãrã sfârºit. Duhul
Sfânt Mângâietorul v-a fost mângâiere peste sãrbãtoarea Mea
cea de trei zile cu voi. Îmi pun din când în când la lucru pe
fiii de la iesle ºi le spun sã-Mi pregãteascã masã de cinã ca sã
cinez cu omul, cu cel cu inimã mare sã cinez, aºa cum am ci-
nat cu Zaheu. Vã aduc mângâiere pe Duhul Sfânt, ca semn de
mulþumire cã v-aþi coborât în calea Mea la chemarea Mea.
Calea Mea e cu suspin, e cu dor ºi cu suspinul Meu pe ea, cãci
suspin dupã om, dupã lucrul mâinilor Mele suspin de ºapte
mii de ani. Cântaþi-i durerii Mele ºi Mi-o alinaþi. Cântaþi iu-
birea Mea pentru om ºi mângâiaþi-Mi dorul Meu cel lung.
Daþi Domnului mângâiere ºi pãºiþi cu El pe calea venirii Lui,
ºi dacã puteþi, ºi dacã voiþi, daþi-vã Domnului cu totul, cã tot
ºi toate sfârºitu-s-au, ºi Eu, Domnul, vin ºi încep iar, ºi Îmi
lãrgesc începutul ºi Mã întind cu el peste om, ca sã-l cuprind
pe om în taina cea de nepãtruns a veºniciei omului, taina cu
care Eu am venit acum, dupã douã mii de ani de dureri ºi de
lacrimi dumnezeieºti pentru om. Amin. 
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Iar pe voi, copilaºi de la iesle, vã prind în mantia Mea,
vã þin la sânul Meu ºi vã umplu de iubirea Mea cea pentru
om, cã vreau sã-l fac pe om sã se dea înapoi lui Dumnezeu.
Amin. Sãrbãtoarea Mea de la voi a coborât cerul lângã voi,
iar îngerii s-au dus în cãmãrile ploii ºi v-au dat, fiilor, cã sus-
pina pãmântul de sete. Eu sunt Cel ce aduc mila Mea peste cei
buni ºi peste cei rãi, cãci cei buni aduc pe Dumnezeu cu mila
pe pãmânt. Vã prind ºi vã cuprind ºi vã mângâi ºi suflu peste
voi din Mine, cã sunteþi osteniþi, dar sunteþi frumoºi, ºi ni-
meni nu mai are ce am Eu. Vã am pe voi, ºi vã am uºurare.
Mã tângui vouã ºi Mã mângâi în durerea Mea. Curând, cu-
rând nu vor mai fi lacrimi nici pe obrazul Meu, nici pe
obrazul sfinþilor, nici la voi. Mai osteniþi un pic, un picuþ, ºi
vin cu odihna Mea ºi a voastrã. Duhul Sfânt Mângâietorul vã
cuprinde în taina Sa, cãci voi sunteþi tainã de nepãtruns, fiind-
cã Eu vã acopãr în ochii celor ce vã privesc pe voi. Vã am ca
pe o comoarã. Am cumpãrat pentru voi toatã þarina, ca sã vã
am pe voi, ca sã vã am ai Mei. Voi sunteþi aºteptaþi de ºapte
mii de ani. Sunteþi scriºi în cartea înþelepciunii de sus la înte-
meierea lumii, ºi toatã firea a aºteptat clipa arãtãrii voastre,
descoperirea fiilor lui Dumnezeu în mijlocul neamului
român. 

Eu am fãcut din voi calea venirii Mele, cãci v-am gãsit
scriºi în cartea cerului, în Cartea Vieþii Mielului, iar viaþa
Mielului este în voi. Eu sunt Mieluþul Tatãlui, iar voi sunteþi
altarul Meu, chivotul legãmântului Meu cel nou, potirul în
care Eu Mã torn în fiecare zi spre viaþa lumii, prin jertfirea
vieþii voastre pe care Mie Mi-aþi dat-o ºi Mi-o daþi. Sunteþi
învãluiþi în taina venirii Mele. Curând, curând iau vãlul de pe
voi, iar Eu Mã voi lãsa vãzut lângã voi, aºa precum cuvântul
Meu este cu voi. 

Acum ne vom odihni, cãci aþi trudit. Fiecare zi de
nuntã are nevoie de pregãtire ºi de jertfã. Vã prind ºi vã cu-
prind în duhul mângâierilor Mele ºi vã dau sã purtaþi crucea
venirii Mele ºi mai mult, cã n-am cu cine s-o mai împart.
Curând, curând soarele va strãluci de ºapte ori mai mult, ºi lu-
mea se va înnoi sub puterea cuvântului Meu, care iarãºi face
lumea. Eu din nou îl zidesc pe om. Amin. Iar voi sunteþi zidi-
rea Mea, ºi v-am aºezat înaintea oamenilor casã nouã, teme-
lie nouã, iar Eu, Domnul, pe aceastã temelie nouã zidesc din
nou cerul ºi pãmântul, cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi
omul cel nou, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi dupã voi,
cãci voi sunteþi zidirea Mea cea nouã, ºi sunteþi fructul iubirii
Mele de la sfârºit, iubirea Mea cea de la venirea Mea. 

O, fiilor de la ieslea Mea de azi, cuprindeþi-Mi mereu
venirea ºi lãsaþi-vã mereu cuprinºi în ea, cãci voi sunteþi iu-
birea Mea cea de la venirea Mea, ºi sunteþi taina cea de nepã-
truns a venirii Mele dupã douã mii de ani. Amin, amin, amin. 

5/18 iunie 2000

Sãrbãtoarea Sfintei Treimi, a doua zi de Rusalii 

Fãrã durerea iubirii nimeni nu poate fi fiul ei ºi frumos ca Domnul.
Fãrã om n-are Domnul pe pãmânt mâini ºi cuvânt, iubire ºi învã-
þãturã. Lumii îi este foame ºi sete, ºi va fi sã ºtie ce este foamea ºi 

setea ei. 

AAAA m venit ºi azi, ºi stau deasupra voastrã cu duhul
iubirii cereºti, copilaºi de la ieslea Mea. Duhul

iubirii Mele cereºti Mã frige, ºi vreau sã-l împart cu voi, ca sã
Mã rãcoresc, fiilor. Iubirea Mea e o durere dulce, ºi fãrã ea ni-
meni nu poate fi fiul ei; fãrã durerea ei nimeni nu poate fi fru-
mos ca ºi Mine. Am venit ºi azi cu ea la voi, ca sã stãm în ea
ºi azi. Amin, amin, amin. 

O, cine poate pe pãmânt sã înþeleagã ce vorbesc Eu cu
voi? Tainica Mea vorbire este pentru cei duhovniceºti, ºi este
pentru cei curaþi cu inima, oricât ar fi ei de despãrþiþi de Mine
prin viaþa lor cea cu spini, care le umple carnea de veninul
deºertãciunii a toate câte s-au voit a fi în locul lui Dumnezeu
între cer ºi pãmânt peste om. 

O, fiilor dulci, am stat plin de fiori, am stat înfiorat de
duhul iubirii care a plutit în grãdina întâlnirii. Mare a fost cu-
vântul Meu prin care Eu v-am spus din timp cã pregãtim mare
ºi cereascã sãrbãtoare. Duhul Sfânt Mângâietorul a suflat pes-
te sãtuþul cuvântului Meu, iar îngerii, în chip tainic, s-au dus
ºi au tras spre izvor atâtea inimi din sãtuþul acesta. Când înge-
rul Meu sunã, toate Îmi rãspund ºi se pregãtesc de bucuria
Mea pe pãmânt cu oamenii. 

Acum, duhurile cerului privesc de sus peste grãdina în-
tâlnirii ºi dau înapoi timpul ºi se uitã iar la zilele petrecerii
Mele cu voi în mijlocul mulþimii, în mijlocul iubirii celor ce
s-au adunat pe lângã voi la glasul chemãrii Mele. N-a mai
rãmas nimeni în cer. Tot cerul s-a strâns deasupra voastrã lân-
gã Mine, ºi Îmi þineau, împreunã cu îngerii slavei Mele, scau-
nul mãririi Mele, pe care am stat cu Tatãl în vãzduhul grãdinii
întâlnirii. Miriade de miriade se plimbau îngeraºii ºi sfinþii pe
cerul grãdinii întâlnirii ºi suflau duh de iubire, duh de întâlni-
re cu voi pentru cei din jurul colinei de aici, iar Eu ºi cu Tatãl
suflam pe Duhul Sfânt peste voi, ca sã vã faceþi împãrþitorii
Lui peste cei mulþi care s-au strâns la izvor. 

Am pus duh de iubire cereascã în apa vindecãrii de
suflet ºi de trup a fântânii Duhului Sfânt, care este în grãdinã.
Izvorul apei se face izvor de Duh Sfânt ºi se varsã prin trupul
apei peste cel ce vine sã bea de la Mine prin voi. 

Am venit ºi azi la voi, ºi împart cu voi rodul celor trei
zile, fiilor. Duhul iubirii Mele este rodul, iar rodul Mã frige,
ºi am venit sã-l împart cu voi, ca sã Mã rãcoresc, iar pe voi sã
vã înfierbânt. Voi fi-va de acum sã staþi descoperiþi când ºi
când pentru slava Mea, care se va vãrsa de acum peste pã-
mânt din mijlocul vostru. Voi fi-va de acum sã rãmâneþi sub
fiorul iubirii Mele, ca sã-l împãrþiþi din când în când peste
om, cã vreau sã-l întorc pe om la Mine, fiilor împliniþi. Mã
aºez în voi cu plinul Meu, ºi lumea va cãuta dupã voi, fiindcã
Eu chem acum cu mare strigare pe om ca sã vinã la Tatãl. A
venit vremea sã aºez în faþa Tatãlui Meu lucrul Meu pe care
l-am lucrat cu voi, rodul lucrului vostru cu Mine. 

Am slobozit pe cei ce i-am chemat la cina Mea cu voi,
ºi Mã voi þine dupã ei cu darurile cele de sus ºi îi voi îmbrãca
cu ele, ca sã-i împodobesc cu cele din cer. Voi rãvãºi în ei
dorul de Domnul ºi de sfinþi, cã trebuie sã-Mi las descoperitã
venirea curând, curând, fiilor. ªi iar vã spun: voi fi-va tot mai
mult de-acum sã staþi descoperiþi pentru slava Mea, care se va
vãrsa peste pãmânt din mijlocul vostru. V-am spus cã iau vã-
lul de pe voi ºi înteþesc în voi fiorul iubirii Mele pentru om,
ca sã vã þin treji ºi cu milã de om. Mila Mea de om o pun în
voi; dorul Meu dupã om îl pun în voi, cã vreau sã-l întorc pe
om la Mine ºi sã vin apoi, ºi sã vin. Amin. 

Acum, voiesc sã grãiesc þie, copilã dulce de la ieslea
Mea de cuvânt. Voiesc sã Mã îndulcesc în tine pentru mila
Mea de om, iar tu nu fugi, nu mai fugi! O, nu te teme, o, nu
fugi! Sunt Eu! Tu eºti copil mic, dar Eu sunt Dumnezeu ºi
Tatã, ºi am putere pentru tine. Þi-am pregãtit-o de la facerea
lumii. Eu pe toate ale Mele le-am pregãtit de atunci, ºi pe
toate le iau de acolo ºi le aºez la locul lor spre slujirea Mea.
Mie toate ale Mele Îmi slujesc, ºi nu fug. O, nu fugi de lucrul
Meu, cã Eu dau sã Mã aºez în inimioara ta micã ºi sã Mã mã-
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resc cu iubirea ºi cu înþelepciunea Mea în ea, ca sã iau ºi sã
dau celui ce are încã. Nu fugi de fiorul Meu cu care voiesc sã
Mã las în tine ºi sã te îmbiu sã lucrezi pentru Mine ºi sã
împarþi cãrarea Mea la cei ce n-au de unde s-o afle ºi s-o gus-
te, ºi s-o aibã apoi. O, nu te teme! Eu sunt Dumnezeu ºi am
putere ºi îþi dau, ºi îþi iau greul tãu, ºi þi-l dau pe al Meu, cã
jugul Meu este dulce ºi uºor. Când te-ai nãscut, te-am învelit
în mantia Mea, ºi aºa te-am þinut mereu, ca sã nu iei de pe pã-
mânt, ºi sã-þi dau Eu, din cer, la vremea cercetãrii Mele, ca sã
dai tu mâna Mea la mulþi prin fiinþa Mea din tine. Þi-am spus
mereu: «Fericiþi cei prigoniþi pentru numele Meu». Þi-am
spus mereu: «Cel ce va rãbda pânã la sfârºit, Mã voi da lui
chiar Eu». Eu sunt. Nu te teme! Pun în tine iubirea Mea ºi te
aºez sub fiorul ei, ca sã te încãlzesc prin el ºi ca sã poþi prin
el peste cei însetaþi. Eu nu te mustru, dar cu mângâiere îþi
spun: rãceala de Dumnezeu ºi de om este pãcat. Nimeni nu
poate iubi pe Dumnezeu dacã nu iubeºte pe cei chemaþi la
Dumnezeu. Oboseala ta nu e de la Mine, ci e de la tine. O,
caut ºi iar caut sã te scap de sub griji, cã ele te aspresc ºi te
iau din calea Mea. Grijile tale sunt cele pentru lucrarea Mea,
pentru poporul Meu, pentru mersul cel bun a toate câte sunt
cu voi de la Mine, dar grija de Mine nu trebuie sã aspreascã
pe cel ce o are. Eu, Domnul Dumnezeul tãu, n-aº vrea sã te
am sub povarã, ºi mai degrabã te-aº vrea cu aripioare din loc
în loc, din suflet în suflet, dar iatã, n-am pe cineva potrivit ca
sã stea în faþa grijilor pentru cele ce slujesc Mie în lucrarea
Mea cu voi. 

Te-am zidit încã dinainte de a fi. Þi-am dat un suflet
cald când þi-am dat sufletul. Te-am plãmãdit pentru Mine, nu
pentru tine. Voiesc sã-þi dau putere ºi sã-þi dau înþelepciune ca
sã lucrezi cu ea peste omul obosit care vine sã bea din izvorul
Meu, iar Eu îþi plãtesc cu iubirea Mea din tine, cu fiorul ei pe
care îl încãlzesc înãuntrul tãu. Sunt Eu. Nu fugi ca sã te as-
cunzi. Nu te teme cã nu poþi. Pot Eu, numai sã am casã. Acolo
unde sunt Eu, pot Eu. Amin, amin, amin. 

Eu scormon cu fãclii pãmântul ºi pe omul de pe el ºi
bag mâna prin foc ºi arde pãmântul ca focul, ºi Eu scot din
foc feºtile care încã n-au ars ºi fac din ele oameni vii. Au
mulþi nevoie de Mine, chiar dacã ei nu ºtiu ce gol e golul lor.
Au mulþi nevoie de milã ºi de iubire, au mulþi nevoie de mân-
gâiere, iar tu eºti plãmadã bunã, fiindcã Eu te-am zidit aºa, ºi
pentru om te-am zidit aºa. 

O, nu te mâhni tu, copilã dulce; nu te mâhni cã am stat
de vorbã cu tine ca sã-þi cer mai mult loc pentru Mine în tine.
Eu fãrã om n-am mâini pe pãmânt, n-am gurã, n-am cuvânt,
n-am iubire, n-am învãþãturã fãrã om, cãci casa Mea ºi trupul
Meu pe pãmânt acum este omul cel plãmãdit de Mine ºi pen-
tru Mine ºi pentru om. Te-am zidit zidire bunã ºi te-am aºe-
zat în mijlocul unºilor Mei din vremea aceasta ºi þi-am dat
griji de dus, dar grijile sunt multe ºi grele, ºi tu te laºi micã ºi
neputincioasã sub ele. Lasã-Mã pe Mine sub ele, ºi le vom
duce uºor, dar nu vom strica pe cele ce sunt de preþ înaintea
Mea. O, unde þi-e cãldura pe care am pus-o Eu în tine? O,
unde þi-e fiorul Meu cel dulce, pe care Eu îl sãdisem în tine?
Te-au asprit la suflet durerile ºi truda pentru cele din cer, dar
am nevoie de toate la un loc în fiinþa ta, cã tu eºti copila cea
de la ieslea cuvântului Meu ºi vreau sã te dau pildã de iubire
ºi de învãþãturã sfântã peste cei de pe pãmânt, de aproape ºi
de departe, ºi asta vreau, ºi îþi spun cã asta vreau, ºi tu fugi, ºi
tu eºti obositã ºi fugi. 

Acum îþi spun cã Mã voi deºerta în fiinþa ta, ºi Eu,
Domnul, te voi ajuta, iar tu sã Mã iubeºti ºi sã Mã primeºti cu

tot ce aºez Eu în tine pentru Mine ºi pentru cei ce sunt ai Mei
ºi îi voiesc ai Mei. O, ia-Mã cu toatã durerea Mea în tine ºi
încãlzeºte-þi mila de Mine ºi iubirea de Mine; încãlzeºte-le la
focul iubirii Mele cereºti ºi stai sub focul care te cuprinde, ºi
nu fugi din el, cã Mã frige, ºi nu pot singur, ºi vreau sã-l îm-
part cu voi, ca sã Mã rãcoresc dându-vã ºi vouã. Eu sunt
Dumnezeu ºi te strâng la pieptul Meu mereu, ca pe un prunc
mic, copil cu suflet de prunc. Voiesc din nou sã te încopilã-
reºti ºi sã Mã mângâi iar cu tine ca odinioarã, Eu ºi cei din
cer, care Mã întreabã de cãldura ta cea dintâi, în care ei se
desfãtau pe pãmânt când tu iubeai cu foc pe Dumnezeu ºi pe
toþi cei ce sunt ai Lui de aproape ºi de departe. Iau oboseala
de pe tine. Scoalã-te, cã Eu te voi ajuta ºi te voi încopilãri din
nou, cãci toate vin spre începutul cel dintâi. Amin. 

O, fiilor de la iesle, vedeþi voi care este plânsul Meu?
O, copii ai Ierusalimului, daþi Duhului Meu din om putere sã
creascã ºi sã vã foloseascã. Daþi ºi voi lui Dumnezeu putere
în voi. Cereþi învãþãturã mereu, ºi Eu o voi pune înaintea
voastrã. Am stat cu voi în mare sãrbãtoare. Cu tot cerul am
fost aici, în grãdina întâlnirii, dar mulþi au plecat cu setea ne-
ostoitã ºi cu dorul de voi, ºi aºteaptã iar sã-i strâng ºi sã le
dau. Eu v-am spus aºa: staþi cu cuvântul Meu în faþa norodu-
lui care se adunã la izvor ºi scoateþi apã din izvor ºi daþi-le sã
bea, cã am fãcut din voi cale a Mea spre oameni, ºi am spus:
«Când vin oaspeþi, faceþi-i sã se aºeze ºi daþi-le de la Mine».
O, aºa sã lucraþi, copii ai Ierusalimului nou. Aºezaþi-vã ºi în-
vãþaþi-vã sã lucraþi cu tot întregul, cã lumii îi e foame ºi îi e
sete, ºi va fi sã ºtie ce este foamea ºi setea ei. 

Acum Eu vã odihnesc, dar nu uitaþi cã Eu întru voi
binevoiesc. Amin, amin, amin. 

6/19 iunie 2000

Duminica tuturor sfinþilor 

Casa Domnului nu este cerul, ci omul, iar omul este durerea Dom-
nului ºi n-are casã Domnul. Taina Domnului cu omul a rãmas în 

rai. Hotarul trupului omului este pãmântul ºi cerul. 

ÎÎÎÎ mi întind braþele mângâierilor cereºti peste voi ºi
vã prind ºi vã cuprind, fiilor de la iesle. Fi-va tot

mai mult sã vã mângâi, cã vreau sã vã vindec durerile care vã
þin sub ele pentru calea Mea cea cu dureri între cer ºi pãmânt.
Sfinþii se apropie rând pe rând cuprinzându-vã ºi ei, cã sun-
teþi fãrã mângâiere, o, copilaºi trudiþi! Mare Îmi este mila de
voi, ºi de aceea dau sã vã cuprind ºi de sus, ºi de jos, ºi din
lãturi, ca sã-Mi întãresc cãrarea pe care vin la voi, cã nu pot
sã vin la voi pe mare, cã marea nu Mã mai ascultã ºi nu-L mai
ºtie pe Dumnezeu. Vin pe cãrare, ºi nu mai ºtiu cum sã Mi-o
întãresc ca sã Mã þinã pe ea ºi sã nu vã las. De atâtea ori v-am
cuvântat sã vã învãþaþi bine cu cãrarea Mea spre voi ºi sã vã
gãsesc pe ea la venirea Mea! Vin cu duhul zdrobit dupã voi ºi
vã þin în el ca într-o tainicã chemare. Duhul cel potrivnic slã-
beºte din zi în zi mai mult ºi se teme de voi ºi se îmblânzeºte
înaintea tainicei chemãri în care Eu vã acopãr ºi vã descopãr,
ºi iarãºi vã acopãr, ca sã-Mi plinesc tainica Mea venire la voi,
ºi apoi sã Mã las cu trupul Meu cel veºnic pe nori pânã dea-
supra voastrã ºi sã Mã uºurez de dor. Vin la voi cu dor, vin cu
tot dorul pe cãrarea Mea la voi ºi Mi-o întãresc mergând pe
ea ºi Mã dau vouã ºi din cer, ºi de pe pãmânt, ºi vã alint în tai-
nele vieþii veºnice ºi Mã fac din voi izvor de viaþã pentru cei
ce înseteazã dupã venirea Mea la voi. 

O, cât de departe este pãmântul de cer, dar cât de
aproape este cerul de pãmânt! O, cât de departe este omul de
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Mine, dar cât de aproape sunt Eu de om! Omul nu pricepe tai-
nele Mele, dar între voi Mã încãlzesc cu ele ºi vã desluºesc
taine de nepãtruns, fiilor, numai sã am casã între voi. Casa
Mea nu este cerul. Casa Mea este omul. Fiecare îºi face o
casã ºi stã în ea. Tot aºa ºi Eu fac, ºi dau sã-Mi fac casã ºi
sã-Mi plec capul în ea ºi sã Mã slãvesc în ea ºi sã fiu cort al
omului strãin, dar iatã, durerea Mea e fãrã margini, cã toate
au cuiburile lor, numai Eu nu gãsesc ºi nu am unde sã-Mi plec
capul Meu dumnezeiesc ca sã fiu între oameni cu viaþa Mea
ºi sã dau omului din ea ºi sã-l apropii cu Mine ºi sã fiu Eu un
duh ºi un trup cu omul, cãci casa Mea este omul. De ºapte mii
de ani Îmi caut casã ºi loc de casã, dar taina Mea cu omul a
rãmas în rai. Mã zdrobesc umblând cuprins în tainã din loc în
loc pe pãmânt, ºi sunt cu taina raiului în Mine ºi vreau sã Mã
uºurez de ea ºi s-o aºez pe pãmânt între oameni, dar iatã, taina
Mea cu omul a rãmas în rai, ºi omul nu mai cautã raiul în care
Eu l-am aºezat. Se teme omul de rai, cã el s-a învãþat ca pe
pãmânt ºi nu se îndurã sã se întoarcã. Eu însã Mã ajut cu oºti-
rile din cer ºi Mã împart pe la rãspântii ºi dau sã-l îndrept pe
om spre odihna lui ºi a Mea, cãci casa Mea este omul. 

O, cât de departe este pãmântul de cer, dar cât de
aproape este cerul de pãmânt! O, cât de departe este omul de
Mine, dar cât de aproape este calea Mea lângã om! Cu lacrimi
dumnezeieºti rostesc acest cuvânt, ºi zic: o, cât de departe s-a
fãcut pãmântul de cer, iar omul vrea ca Eu sã am casa în cer,
ºi el sã stea departe de Mine. O, adânc al durerii Mele! Cine
sã Mi-o mângâie? 

Mã slãvesc cu sfinþii deasupra grãdinii pe care am
aºezat-o în mijlocul oamenilor. Mã fac sãrbãtoare pentru
sfinþi ºi Mi-i iau de casã ºi vin cu ea pe pãmânt ºi le dau din
bucuria venirii Mele la voi, copii ai Ierusalimului venirii
Mele. Mi-am fãcut cer pe pãmânt în om în ziua când Eu,
Domnul, am adus la fiinþã trupul din care Mi-am fãcut trâm-
biþã pe pãmânt pentru venirea Mea. Sfinþii Mei au pe Vergi-
nica în mijlocul lor. Ea a fost împodobitã de sfinþi în ziua
naºterii ei între oameni, la plinirea vremii venirii Mele, ºi Eu
Mi-am fãcut-o casã ºi am stat în ea ºi am deschis uºa casei ºi
am grãit din cortul Meu peste pãmânt. Tainica Mea venire
n-are omul vreme s-o înþeleagã, dar Eu Mã fac vreme de înþe-
legere în om ºi Îmi deschid uºa tainicei Mele veniri. 

O, Verginico, te-am luat cu Mine în cuvânt ºi te-am
adus cuvânt la izvor, cã þi-e sete, tatã. Eu sunt Tatãl tãu Dum-
nezeu, iar tu eºti trâmbiþa Mea, glasul chemãrii Mele, prin
care Eu am lucrat ºi de pe pãmânt, ºi din cer. Îþi sãrbãtoresc
între sfinþi ziua naºterii trupului tãu între oameni, duminica
tuturor sfinþilor, ziua duminicii Mele de la sfârºitul timpului,
duminica cea aºteptatã de Mine ºi de sfinþi. Lasã-te izvor pes-
te cei ce Ne sunt casã, Verginico. Casa Noastrã este pe pã-
mânt, dar ochii omului sunt pãmânteºti ºi nu vãd cerul care
începe de pe pãmânt, ºi nu ºtie omul unde este cerul ºi ce este
el. Cerul este locuinþa omului, iar pãmântul este aºternutul,
dar greu se mai deºteaptã omul, o, Verginico! Greu, tatã, greu
de tot se mai deºteaptã omul! 

– EE u, Doamne ºi Tatã al meu, mã las izvor dul-
ce ºi mã împart sfinþilor care-mi cinstesc

sãrbãtoarea naºterii mele, ºi mã dau poporului Tãu ºi al meu
din zilele venirii Tale cu sfinþii, ºi mã dau ºi în lãturi. Mã îm-
part din locul locuinþei Tale, a casei Tale de pe pãmânt, casa
Ta ºi a sfinþilor Tãi, Doamne ºi Tatã. 

M-ai luat pe braþe la naºterea mea ºi m-ai fãcut om viu,
cã m-ai luat în Tine, ºi apoi ai ieºit cu mine între oameni, ai
ieºit cu casa Ta, cu cortul Tãu în mijlocul oamenilor, ºi ai

spus: «Iatã, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, ºi va locui
Dumnezeu cu ei ºi va fi cu ei de pe pãmânt». 

Îmi amintesc de durerea mea pentru cei hrãniþi din cer
de Tine prin gura mea, Doamne. Mã vãd cum suspinam închi-
sã de cei cu vederea oarbã care mã luau din mijlocul po-
porului Tãu ºi mã duceau în întunericul lor ca sã mã ascundã
dintre oameni. Eu însã suspinam la Tine ºi Îþi spuneam sã mã
iei Tu ºi sã mã duci înapoi la poporul Tãu, ca sã nu se piardã
de Tine fiii cei chemaþi la masa cerului. Când am plecat cu ce-
rul, am plecat plângând la Tine ºi spunându-Þi de ei sã nu-i
laºi dacã mã iei dintre ei. Eu în toatã vremea mea cea de pe
pãmânt ºi cea din cer am suspinat adânc, cu suspin ceresc
dupã ei, ca ºi azi. Suspinul meu îi frânge sub el pe cei în care
m-am ascuns cu suspinul meu. Plânsul meu dupã ai Tãi trã-
ieºte viu în mijlocul lor dacã eu am venit întru Tine. 

Mã deºert cu dorul tot în vasele cele de azi, în casa Ta
de azi, ºi casa e plãpândã, ºi noi suntem mulþi. Un cer întreg
de sfinþi ai Tãi, cu haruri fel de fel, ºi casa pe pãmânt ne e mi-
cã, ºi grija ne e mare ca sã n-o frângem, cãci cerul este mare
ºi tot mai mare peste pãmânt, ºi casa ne e micã, ºi pãmântul e
departe de cer, ºi calea lui spre cer se lungeºte tot mai mult.
Tu însã poposeºti pe pãmânt cu sfinþii de atâta vreme, Doam-
ne, ºi omul pe pãmânt se ascunde de taina venirii Tale, ºi pã-
mântul e prea departe de cer. Suspinul meu ºi al Tãu se prã-
vãleºte cu toatã durerea lui în casa noastrã cea de azi, ºi nu e
mângâiere pe pãmânt pentru cel apãsat de sus ºi de jos de tai-
na venirii Tale dupã om. Întinde-Þi braþul, Doamne! Întãreºte
casa ºi stâlpii casei, Doamne, cã venirea Ta vine cu toatã du-
rerea Ta în ea, ºi dorul Tãu mistuitor mistuie când vine, iar eu
mã port cu mila ºi cu mângâierea mea ºi a Ta peste cei strânºi
de sus ºi de jos de taina venirii Tale. 

Voiesc sã-Þi amintesc cã am plecat plângând la Tine,
plângând pentru cei cãrora le-am dat cuvântul Tãu de hranã ºi
de viaþã în vremea mea de pe pãmânt. Dragostea din om se
stinge tot mai tare, cã Tu ai vãzut peste timp, ºi ai vãzut
timpul de azi ºi ai zis: «Dragostea se va stinge, ºi apoi va veni
sfârºitul». Omul nu mai plânge dupã Tine ºi dupã viaþã, dar
plânge dupã moarte, plânge în urma ei ºi o cheamã, ºi ar
voi-o veºnic cu el, cãci omul iubeºte moartea în locul iubirii
lui de Tine. Dar pe cel ce plânge cu Tine, dã-i, Doamne, sã
poatã, ºi dã-i mângâierea, cã plânge. Dã-i tot ce ai mai mân-
gâios celui ce plânge. Dã-i lui cerul cel nou ºi pãmântul cel
nou, ºi pe cei moºtenitori. Fã-Te leagãn pentru cel ce plânge
ºi dã-i din pacea Ta, cã plânge. Mã fac izvor de rugãciune îna-
intea Ta. Celui strâns de puterea venirii Tale dã-i alinul doru-
lui Tãu din el, cã pe Tine Te frige dorul de om, ºi aºa vii când
vii, ºi arde pãmântul pe care stai, cã Tu eºti foc dumnezeiesc,
ºi casa ne e micã, Doamne.

O, copilaºi de la iesle, sunt izvorul cel de azi al zilei
sfinþilor care mã mãrturisesc din mijlocul lor de atâta vreme
pe pãmânt ºi în cer. Am venit cu Domnul ºi cu cuvânt sfânt ºi
cu braþe de mângâieri. Veniþi sã vã cuprind! Amin, amin,
amin. ªi v-am cuprins. ªi vã cuprind. Amin. 

O, stâlpi ai casei Domnului, întãriþi-vã ºi þineþi tare
casa Domnului ºi faceþi din ea cãrare a Domnului spre voi,
ºi a voastrã spre oameni, cã a venit Domnul sã-ªi cerceteze
via Sa. 

Iar voi, cei din grãdinã, care aþi fost cu mânuþa pe frun-
tea mea la plecarea mea cãtre Tatãl, tot aºa sã staþi ºi azi, cã
iubirea nu cade niciodatã, ºi merge ºi nu se sfârºeºte, ºi se îm-
parte nedespãrþitã ºi se aºeazã împãrãþie a fiilor ei. Amin. 
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Tu, copilã duioasã, stai cuprinsã în duhul mângâierii ºi
ascunde-te în el, cã puterea ta e prea micã, ºi Domnul e mare
ºi vine cu tot cerul pe pãmânt, cã a venit vremea sã vinã.
Te-am învãþat ºi de lângã mine, ºi din cer te învãþ. Ascunde-te
în duhul mângâierii cereºti ºi lasã-te micã sub mâna cea tare
a venirii Domnului, ºi nu te teme ºi nu te aºeza jos, ºi mergi,
cã Domnul merge, cã Domnul poate, cã Domnul este ºi poate.
Amin. Mila de om sã te chinuie ca ºi pe Domnul, ca ºi pe
mine. Acesta este darul pe care þi-l dau. Îþi dau din darul meu.
Ia ºi te întãreºte prin el, cã Domnul este Samarineanul Care te
þine pe umeri ca sã nu te frângi tu, ca sã nu slãbeºti tu. Mâna
mea ºi a ta au fost cuprinse una în alta la plecarea mea la
Tatãl. Rãmâi de mânuþã cu mine, copil plãpând, cã tu eºti mi-
cuþã, dar mâna mea cea din cer te þine din cer, de pe pãmânt
ºi pânã în cer, cã atât e omul, ºi atinge pãmântul cu piciorul,
iar cu restul trupului, cerul. Eºti prinsã ºi cuprinsã în taina
aceasta, ºi dã-i omului din ea ºi spune-i cã hotarul trupului
omului este pãmântul ºi cerul, ºi spune-i omului taina cerului
în care stã cuprins. 

Învaþã, ºi stai la învãþat, cã-þi dau de lucru cu mãsurã ºi
fãrã mãsurã. Unde-þi dau mãsura în mânã, lucreazã cu toatã
rãbdarea, cã am nevoie de rod dulce din mânuþa ta, ca sã
îndulcesc cu el pe cei din cer, care plâng dupã hrana cea de la
voi. Iar unde-þi dau fãrã mãsurã, pune pe masã, pune la masã,
ca sã ia mesenii ºi sã-ºi umple fiinþa de cele de la Domnul,
fiindcã Domnul a spus: «Mai mari lucrãri vor lucra cei din
urmã, cei de la venirea Mea». 

O, tu singurã nu poþi nimic. Te uiþi în lãturi ºi aºtepþi
mereu sprijin. Mâna mea e pe creºtetul tãu. Trupul tãu e pe
umerii Domnului, durerea Lui e în tine, dar eºti pe umerii Lui,
ca sã nu te striveascã plinul Lui când El îþi dã de lucru cu
mãsurã ºi fãrã mãsurã. O, nu te ascunde cu El ºi cu vorbirea
Lui cu tine. Alþii doresc ºi nu au, iar tu te ascunzi de slava
Domnului, dar lumina este pentru lucrarea ei cea cu putere.
Dacã voieºti sã te ascunzi, dacã þi-e teamã ºi dai sã te ascunzi,
dacã te piteºti de slava Domnului, ascultã durerea Lui ºi pune
alinare pe ea, ca sã-þi dea cu aceeaºi mãsurã, cã El nu rãmâne
dator. Acum, de te vei ascunde cu mângâierea mea, cu sufla-
rea mea cea peste tine, întãreºte-te din ea în duhul ascultãrii
de Dumnezeu ºi lasã-te cuprinsã de cãldura care bate spre
tine, cã nu voieºte Domnul sã te rãceºti, ºi voieºte sã te dai
spre lucrul cel pentru zilele venirii Lui dupã om. 

Acum te dau Domnului, cãci am grãit cu tine pentru
puterea ta, pentru întãrirea fiinþei Lui în casa ta. Amin, amin,
amin. 

– OO,Verginico, braþul Meu ceresc este viu ºi
treaz, iar mâna Mea þine veºnic în ea cui-

bul tãu cu pui. Nu te întrista tu, pãsãricã zburãtoare. Tatãl tãu
are grijã de cuibul tãu. Atât mai am viu: rodul tãu, ºi voi scoa-
te rod dulce, rod din rod pentru cer. Amin. Împãrãþia cerurilor
este rodul celor ce o lucreazã pe ea pe pãmânt, ºi ei se vor
odihni întru ea, ºi ea va fi casa lor ºi leagãnul lor pe pãmânt,
pe vecii. Amin. Cel ce se îmbracã întru nestricãciune, acela se
libereazã de cele ce nu sunt ºi îºi vindecã vederea ºi vede
împãrãþia cerurilor ºi intrã în bucuria ei cea dulce, ºi din ea nu
mai iese afarã, cãci afarã este moartea, ºi locul ei este focul
ei. Voiesc sã Mã sãlãºluiesc în om ºi sã voiesc în el tot ce vo-
iesc Eu pentru veºnica lui bucurie. Împãrãþia cerurilor este
omul care rãmâne veºnic prin Mine, omul cel nou. Cine Mã
voieºte în el, sã-Mi deschidã numai, ºi Eu voi fi apoi fiinþa
lui; Eu, cu fiinþa Mea; Eu, Cel ce sunt fãrã de început ºi fãrã
de sfârºit; Eu, Cel ce am iubit pe om mai mult decât viaþa

Mea, îmbrãþiºându-l cu braþele Mele sângerând de dorul lui ºi
pecetluindu-l cu Sângele Meu, cel amestecat cu iubirea Mea
cea pentru om. 

Acum, fiilor împãrþitori, daþi pâinea aceasta care se dã
pentru viaþa oamenilor, cã voiesc sã vin ºi sã Mã sãlãºluiesc
în om ºi sã-l cuprind în venirea Mea ºi în marea cea mare a
venirii Mele. Iar voi nu uitaþi cã întru voi binevoiesc cu veni-
rea Mea, ca sã-l cuprind pe om în marea cea mare a venirii
Mele. Amin, amin, amin. 

12/25 iunie 2000

Duminica a doua dupã Rusalii, a sfinþilor români 

Omul-copil este alinul Domnului. Lacrimile bucuriei sfinte tã-
mãduiesc cerul ºi pãmântul ºi pe Domnul. Pãmântul român este þa-
rina cu comoarã în ea ºi cãrare de venire a Domnului la oameni. 

SS ã vã sculaþi, voi, strãjeri ai Mei, ºi sã ascultaþi
glasul Meu. El este învãþãtor, el cârmuieºte, el

alege neghina din grâu, ºi grâul, din neghinã; el face hotar
între luminã ºi întuneric, între uscat ºi apã, între adevãr ºi
neadevãr, între om ºi om, între bine ºi rãu, fiilor. Amin, amin,
amin. 

Mã întãresc cu cuvântul în mijlocul vostru ºi Îmi adun
la sân tot bunul Meu ºi Mi-l însoresc ºi Mi-l îngrijesc ºi Mi-l
pãzesc, ca sã am cu ce lucra cer nou ºi pãmânt nou ºi sã le pun
înaintea celor credincioºi ºi a celor necredincioºi. Amin. Vin
la voi în zorii zilei ca sã pun lucrul Meu la lucru, ca sã nu stau
fãrã lucru, fiilor lucrãtori cu Mine ºi cu lucrul Meu. Lucrul
Meu numai Eu îl lucrez dupã plãcerea Mea, numai Eu, fiilor
lucrãtori cu Mine. O, nu ºtiu cum sã vã mai ocrotesc ca sã nu
vã slãbeascã omul cel cãutãtor dupã Mine, omul care nu vrea
sã înveþe cum se cautã ºi cum se gãseºte Dumnezeu, omul
care nu ºtie ce este fiinþa lui Dumnezeu ºi nici nu învaþã. Mã
întãresc cu cuvântul Meu peste voi, ºi el vã este ocrotire ºi
lucrare peste om, cã numai Eu lucrez dupã plãcerea Mea, dar
omului nu-i place. Când ºi când gãsesc câte o inimã curatã
care-i place numai lucrul Meu, ºi nu altfel. Iatã de ce Mi-e
milã de voi. Omul vrea ca el, ºi Mie Îmi este milã de voi. O
mulþime de oameni ar voi cu Mine ºi cu voi, dar sã-i las cu
ale lor lângã Mine, sã-i las ºi într-ale lor, ºi cu ele cu tot sã
stea lângã Mine, dar Mie Îmi place omul-copil, ºi nu-Mi
place omul aºa cum este el, ºi omul nu crede ce spun Eu. Pe
vremea când eram cu trupul vãzut pe pãmânt, au venit la
Mine oameni care-ºi aveau viaþa în plãcerile lor, ºi au dat sã
gãseascã înþelegere la Mine ºi Mi-au spus: «Doamne, se
cuvine omului sã-ºi lase femeia?». Eu nu le-am putut spune
la aceºtia nimic din cer, cãci trupul lor dorea în ei împotriva
sufletului, iar sufletul lor ar fi dat sã caute îndreptãþire. Eu
însã le-am spus cã cine face aºa, face pãcat, ºi am luat apoi
prunci în braþe ºi le-am spus lor: «Cine nu va fi ca aceºtia nu
va avea împãrãþia cerurilor». Eu n-am spus niciodatã ca
omul pãcãtos, dar nici n-am putut vorbi cu el ca din cer, ci am
vorbit de pe pãmânt cu cel ce voia cu Mine cu toate ale lui. 

O, cum sã nu-Mi fie milã de voi? Dacã Eu v-am aºezat
înaintea oamenilor, ºi dacã oamenii vor cu Mine aºa cum sunt
ei, Mi-e milã de voi. Pescarul stã pe mal ºi îºi pune în undiþã
hrana pentru peºti, ºi apoi îºi aruncã undiþa în adâncul apei,
ca sã vinã peºtii spre ea. O, dacã Eu aºa am fãcut cu voi, dacã
v-am aºezat înaintea oamenilor ca sã vinã oamenii la Mine, ºi
dacã oamenii venind nu vin, ºi dacã dau sã vinã, vin cu toate
ale lor, cum sã nu-Mi fie milã de voi? Eu voiesc sã Mã pun
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pe Mine înaintea oamenilor prin statul Meu cu voi în mijlocul
lor. Eu nu voiesc sã-i pun pe ei înaintea Mea ºi a voastrã. Mai
bine este sã Mã pun Eu înaintea lor ºi sã ia ei de la Mine ºi sã
nu vã fie vouã greu pentru cele din oameni care nu-ºi mai gã-
sesc astâmpãrul cãutându-ºi îndreptãþire ºi loc lângã Mine ºi
lângã voi cu cele dinãuntrul inimilor lor. 

Mila de voi Mã sfâºie, fiilor obosiþi. Dragostea de voi
se face din Mine ocrotire peste voi, ºi dau sã vã cuprind în ea
ca sã vã mângâi, cã voi sunteþi copii, iar unii din voi, mai
copii decât copiii. Din zori ºi pânã-n zori vã ocrotesc, dar cei
ce nu vãd aceasta v-ar vrea de partea lor, ar vrea cu voi aºa
cum sunt ei, ºi v-ar face ºi pe voi ca pe ei. Mã aºez mereu,
mereu cu faþa Mea în voi, cu cuvântul învãþãturii sfinte, care
curge de la Mine la voi, ºi de la voi spre lucru cu mãsurã ºi
fãrã mãsurã peste cei ce sunt ºi peste cei ce cautã, peste cei ce
ºtiu taina fiinþei Mele ºi peste cei ce cautã încã, cautã cãutând
la voi. Vã arãt omul ca sã-l ºtiþi, vã arãt lucrul ca sã-l ºtiþi, ºi
fericiþi sunt cei ce se bizuie pe voi pentru numele Meu cel
sfânt, pe care îl purtaþi de atâta vreme lângã Mine, fiilor lu-
crãtori cu Mine. Din zori ºi pânã-n zori vã pregãtesc puteri
noi, ºi din cer, ºi de pe pãmânt, cã Eu ºi cu voi nu gãsim milã
pe pãmânt, cã ea este ca pe pãmânt ºi se dã ca pe pãmânt ºi
nu e bunã pentru cei din cer, ºi nu e bunã nici pentru cei de pe
pãmânt, iar Eu, Domnul, pãtrund greu cu mila de Mine în om. 

Iubirea de Mine ºi mila de Mine în om nu este un bun
al omului, ci este sarcinã de la Mine pusã în om, ca sã lucrez
Eu cu cerul peste pãmânt prin om, cãci lucrarea de pe pãmânt,
cu greu ajunge ea sã fie aºezatã în rândul lucrãrii cea lucratã
în numele Meu prin om. Iubirea de Mine ºi mila de Mine îl
þin pe cel ce le are, îl þin în cer, îl þin în Mine, ºi acela lucreazã
adevãrul, ºi acela nu umblã gol, ºi este plin, ºi este, ºi nu cade,
iar lucrarea iubirii omului îl face pe om sã fugã de Mine, ºi
nu crede omul când Eu îi spun aºa. Dar lucrarea iubirii Mele
în om îl aduce pe om în braþul Meu, îl aºeazã pe om în Mine,
ºi de la Mine nu se mai duce, cã acela nu mai are pe nimeni,
ci numai pe Mine, ºi cu Mine stã. Nu tot aºa este cu cel ce stã
lângã Mine întru ale sale, ºi Eu Mã storc prin voi ºi Mã dau
în lãturi ca sã ia omul lecþie de viaþã din cer, ca sã ia omul de
la voi ºi sã trãiascã apoi. Eu suflu peste voi ºi Mã aprind în
voi ca sã frig ºi ca sã cãutaþi voi rãcoare, deºertându-Mã pe
Mine din voi peste oameni, cã Mi-e milã de om ºi Mi-e dor
de faþa Mea în om. Mi-e dor de om frumos, ca sã stric cu el
minciuna de pe pãmânt ºi sã nu mai caute omul cu ea. Mi-e
dor de adevãrul Meu pe pãmânt, iar voi sunteþi frumoºi, ºi
sunteþi micuþi, ºi nu sunteþi aºa cã vreþi voi, cã doriþi voi, ci
sunteþi aºa cã aºa am binevoit Eu. Amin. 

Vã dau mereu lucru nou de lucrat, ca sã vã mângâiaþi
lucrând, aºa cum M-am mângâiat Eu când l-am fãcut pe om
ca sã stau în el ºi sã Mã mângâi apoi. Mângâiaþi-vã lucrând ºi
mângâiaþi pe cei ce vã mângâie pe voi, cã voiesc sã vã încãl-
zesc mereu pentru lucrul Meu peste oameni. Voiesc sã prin-
deþi putere, fiilor obosiþi. Dau sã vã þin la adãpost de cei ce vã
strivesc cu greul lor, cu duhul lor, dar tot atât de mult dau sã
vã descopãr pentru cei ce învaþã drept ºi sfânt calea Mea ºi
viaþa Mea în om. Fericiþi sunt cei ce cred cã voi lucraþi de lân-
gã Mine ºi de la Mine, iar cei ce nu sunt fericiþi au credinþa
lor dupã cum e felul lor. Vã aºez sã lucraþi. Daþi de la Mine ºi
nu luaþi de la om, cã omul cautã sã vã dea de la el. Daþi-i voi
de la Mine, iar cercetarea s-o faceþi voi de lângã Mine, ca sã
fie spre creºtere cereascã pentru om. Amin. 

Sfinþii români sunt pomeniþi pe pãmânt, ºi ei îºi aud
numele ºi saltã cu duhul ºi plâng pentru acest neam rãtãcit de

la pãrinþi ºi de la adevãr, ºi plâng la Mine sfinþii români, dar
Eu am cumpãrat toatã þarina aceasta pentru voi, ºi am þarina
cea cu comoarã în ea, ºi se bucurã sfinþii acestui pãmânt ºi se
strâng pe lângã voi ºi se laudã cu voi pe pãmânt ºi în cer ºi se
bucurã cu bucurie sfântã. Bucuria sfântã varsã din ea izvor,
iar lacrimile bucuriei sfinte tãmãduiesc cerul ºi pãmântul ºi
Mã îndulcesc pe Mine, Domnul, ºi Mã fac pãrtaº cu omul. O,
fiilor micuþi, nu ºtie omul taina cea mare a plânsului din om.
Nu gãsesc om pe pãmânt sã cunoascã taina aceasta. Cad oa-
meni peste oameni ºi se fac grãmezi de oameni care cad ne-
pricepând tainele vieþii ºi ale morþii, dar Eu voiesc prin voi
sã-i dau omului sã ºtie. Amin. 

Îmi îndulcesc cãrarea ºi Mi-o întãresc mereu ºi stau pe
ea ºi vã povãþuiesc ºi vã învãþ tainele toate ºi vã aºez în ele,
ca sã-L vadã omul pe Dumnezeu pe pãmânt cu voi. Mã îndul-
cesc între voi ºi Mã împart vouã ºi celor ce vin sã Mã gãseas-
cã la voi. Pãmântul român este þarina cea cu comoarã în ea, în
care Eu Îmi am sãlaº ºi cãrare de venire ºi cale a Mea spre
oameni. Amin. Mângâierile Mele sã vã îndulceascã durerile,
sã vã umple de puteri sfinte, sã vã îmbrace cu Duhul Sfânt ºi
sã fiþi împãrþitori de veºnicie, fiilor. Sunt cu braþele pline de
puteri ºi de mângâieri pentru voi, ºi voiesc sã-l fac pe om sã
înþeleagã vorbirea Mea ca Mine, ºi nu ca el. Mã doare cu du-
rere grea când vãd lipsã de înþelepciune. Mã doare, cã omul
cautã sã se mângâie pe el ºi nu pe Mine ºi nu pe voi, ºi se vrea
mare omul, ºi Mã doare ºi nu mai gãsesc om ceresc cu inima,
om cu temere de Dumnezeu nu mai gãsesc. Dar Eu sunt cu
voi ºi vã cuprind ºi vã mângâi dându-vã lucru sfânt, ca sã
lucraþi ºi ca sã vã mângâiaþi lucrând. ªi voi veni la voi ºi voi
vorbi cu voi cu grai dulce ºi vã voi da din taina Mea cu voi ºi
vã voi hrãni din ea, cã dulce este taina Mea cu voi, ºi în ea vã
ocrotesc, ºi cu ea vã acopãr ºi vã descopãr, ºi iarãºi vã acopãr,
cã mare ºi dulce este lucrarea tainelor Mele cu voi. O, Mã
doare de toþi cei care n-au voit sã priceapã aceastã tainã a
Mea, taina Mea cu voi. Mã voi descoperi cu ea curând, cu-
rând, ºi voi da din durerea Mea celor ce n-au voit sã ºtie adân-
cul tainelor Mele cu voi. Iar voi învãþaþi tot mai bine sã staþi
la adãpost, ºi învãþaþi-i pe toþi sã-ºi cunoascã mãsura ºi cãu-
tarea ºi statura, ºi sã nu-ºi ia singuri, ci sã ia numai ce le dã
Dumnezeu, ºi sã stea în mulþumire. Amin. 

Sã fie curat în jurul vostru, fiilor. Sã am Eu loc de ajuns
în voi ºi în jurul vostru. Aºa le spun tuturor celor ce cautã spre
voi, iar cei ce schimbã cuvântul acesta, Eu, Domnul, îl voi
împlini, ºi el nu se va strica lângã voi. Amin. 

Deschideþi cartea Mea cu voi din zi în zi mai mult ºi
vedeþi aºezãrile Mele ºi aºezaþi-le bine la locul lor, ca nimeni
sã nu vi le strice, cãci ele sunt de la Mine. Cine nu vã ascultã
pe voi, acela sã nu stea lângã voi. Cine nu este chemat de
Mine, acela sã nu se aºeze sã stea lângã voi, ci sã vã asculte
pe voi pentru locul acesta în care trãiesc aºezãrile Mele care
sunt cu voi. Cuvântul vostru Eu sunt, dar aºa cum voiesc Eu,
nu aºa cum voieºte omul. Acela este cuvântul Meu, iar altfel,
este cuvântul omului care schimbã cuvântul Meu lucrãtor
din voi. 

V-am dat trezire treazã pentru veghe, copii de la iesle.
Mã uit ºi vãd cum vã lovesc din lãturi tulburãri. Duhul ºi cu-
vântul Meu e la veghe din zori ºi pânã-n zori, ºi Eu vã cuprind
cu ocrotirea Mea, dar deschideþi-Mi numai Mie ºi numai ca
Mine sã ºtiþi, ºi tot aºa sã ºi lucraþi, cã mare-Mi este grija pen-
tru voi ºi pentru locul Meu cu voi ºi pentru lucrul Meu cu voi.
Stau pe cãrare ºi lucrez peste voi, ºi iar ºi iar vã spun: învãþaþi
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cãrarea Mea spre voi, cã Eu sunt Cel ce vã ocrotesc ºi vã
cârmuiesc, ºi numai la Mine sã vã fie privirea, ºi numai
lucrarea Mea s-o lucraþi, cã lucrarea omului dã sã vã slãbeas-
cã din lãturi, dar voi aveþi pe Dumnezeu, ºi îi spun omului cã
voi aveþi pe Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

19 iunie/2 iulie 2000

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Cei mici nu se tem de sarcini, fiindcã le poartã Tatãl. Lucrarea de
facere a omului este mângâierea Duhului Sfânt. Odihna sufletului 

omului este numai în Domnul. 

ÎÎÎÎ mi înseninez duhul grãdiniþei Mele, ºi cuvântul
Meu se face dulce în ea, cã e sãrbãtoare cereascã,

ºi e odihnã a Mea ºi a sfinþilor Mei în grãdinã. Cuvântul Meu
alinã, cãci se împlineºte. Amin. Mângâierea Mea lucreazã ºi
Îmi însenineazã duhul grãdiniþei Mele. Amin, amin, amin. 

O, grãdiniþã, o, grãdiniþa Mea, ia cuvântul Meu ºi
pune-l peste rana ta, peste povara ta, peste durerea ta. Des-
chide tu mângâierii Mele, cãci cuvântul Meu de peste tine
mângâie omul la inimã ºi mulþi îl iau spre mângâiere ºi mulþi
îl aºteaptã ºi îl cautã ºi mulþi se alinã cu el, cã pe pãmânt e
zbucium ºi e strâmtorare, iar duhul omului suspinã dupã pace.
Suspinã omul dupã mângâiere, cãci Duhul Adevãrului stã
departe de om, ºi omul stã departe de Dumnezeu. O, grãdiniþa
Mea, deschide cuvântului Meu, care vine la tine ca sã te aline,
ºi ca sã-l ia ºi omul ºi sã se aºeze omul în pacea cuvântului
Meu, care alinã, care-l aduce pe om sã asculte dorul Meu
dintre cer ºi pãmânt. 

O, copilaºi de la ieslea Mea, o, copilaºi apãsaþi ºi de
sus, ºi de jos! Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vã alin cu cu-
vântul Meu, vã vindec cu el ºi îl fac pansament pentru rane ºi
îl fac alifie pentru durere ºi îl fac legãnuþ pentru mângâiere.
Duhul de copil îl înteþesc peste voi, ca sã vã fie grijile uºoare,
cãci sarcinile nu-i strivesc pe cei mici, fiindcã le poartã Tatãl.
Cei micuþi nu se tem de sarcini ºi nu plâng sub ele, fiindcã le
poartã Tatãl. O, nu plângeþi sub suferinþã! Tatãl este sub ea ºi
o poartã ºi vã uºureazã, cã este Tatãl, iar voi sunteþi rodul
Meu cel pentru Tatãl Meu, ºi Mã mângâi cu voi ca sã vã
mângâi. O, nu este pe pãmânt mângâiere pentru voi, cãci rana
Mea e adâncã ºi e vie, ºi Eu stau în voi cu ea ºi Mã doare în
voi, dar voi sunteþi templul Meu, ºi Mã odihnesc în voi cu
rana Mea, iar Tatãl Meu Se face alinare Mie ºi vouã pentru
rana Mea din voi. O, nu este pe pãmânt mângâiere pentru voi,
dar Eu vã mângâi ºi de sus, ºi de jos, ºi mila Mea o pun peste
voi. Dau sã-Mi vindec ranele, ca sã vã vindec ºi pe voi. Dau
sã fac senin în jurul vostru. Dau sã Mã aºez cu voia Mea în
jurul vostru, ca sã stau cu vindecare în voi ºi sã vã vindec, cã
nu este pe pãmânt mângâiere pentru voi, ºi Eu vã mângâi ºi
de sus, ºi de jos, ºi vã alint în duhul mângâierii cu care vã în-
vãlui, copilaºi obosiþi. Luaþi vindecare, cã Eu v-o dau. Aveþi
grijã de voi, cã ºi Eu am, ºi vã dau tot ce am mai dulce ºi mai
bun. Vi-L dau pe Tatãl Atotþiitorul, ca sã vã þinã în sânul Lui
ºi sã vã dea puteri la sânul Lui de Tatã. Vi-i dau pe sfinþi, ca
sã vã tãmãduiascã neputinþele ºi sã le ia de peste voi. Vi-i dau
pe îngeri, ca sã vã slujeascã din zori ºi pânã-n zori pe calea
Mea cu voi. ªi acum, zic cu cuvântul: Tatã, celor ce Mã poar-
tã în ei cu durerile Mele dã-le putere ºi dã-le mângâiere prin
marea Ta chivernisire, cãci Duhul Meu suspinã în ei ºi Te
strigã, Tatã. E greul Meu în ei, e cuvântul Meu peste ei, cãci
Eu caut omul, Tatã, iar calea dintre Mine ºi om e lungã, ºi e
lung suspinul Meu dupã om, ºi vin cu tot suspinul Meu când

vin, ºi e greu suspinul Meu ºi al Tãu, Tatã bun. Îmi înseninez
duhul grãdiniþei Mele ºi Mã fac dulce la cuvânt ºi la har. 

Voi, sfinþi ai harurilor Mele, aduceþi mâinile voastre
tãmãduitoare ºi staþi cu ele peste cei în care Eu stau cu dure-
rile Mele, cãci oamenii cautã la voi vindecare, ºi nu ºtiu oa-
menii cât Mã doare pe Mine de la om, ºi iatã, Mã doare în om,
cãci casa Mea e omul, ºi Mã doare în om ºi strig dupã omul
care-Mi face rane, ºi cu durere strig. Dar voi tãmãduiþi pe cei
în care Eu plâng, tãmãduiþi-le trupurile ºi daþi trupului pu-
tere pentru Mine, cã Eu cu omul Mã ajut când vin sã-l strig
pe om. Leacuri de sus luaþi, ºi fiþi tãmãduitori ºi întãriþi-Mi
cãrarea pe care merg strigându-l pe om. Leacuri ºi tãmã-
duiri luaþi ºi daþi celor osteniþi pe calea Mea cu ei. Mângâiaþi-i
tãmãduindu-i ºi puneþi peste ei harurile vindecãrilor cereºti,
cãci Eu sunt Cel ce împlinesc acest cuvânt. Amin, amin,
amin. 

Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vã alin cu cuvântul
Meu, copilaºi apãsaþi sub povara Mea. Duhul îngerului Meu
sã sune ºi sã adune duhurile îngerilor ºi sã fiþi slujiþi de îngeri
din zori ºi pânã-n zori, cãci zorii vin la zori, iar voi sunteþi
zorii zilei Mele, care cautã zorii, ºi Eu vin cu zorii, cãci zorii
vin la zori. Amin. Duhul sfinþilor Mei însenineazã de sus ºi de
jos sãrbãtoarea Mea cu voi, ºi ei se mângâie cu multul cuvân-
tului Meu cel de peste voi. Ioan, botezãtorul Meu, se slãveºte
slãvindu-Mã pe Mine în cer ca ºi pe pãmânt, iar sfinþii îi dau
slavã, cãci el este cel ce pregãteºte slava Mea ºi venirea Mea
cu sfinþii. Mãrturia lui Îmi slujeºte de atunci ºi pânã azi, iar
strigarea lui taie timpul ºi Mã vesteºte pe Mine, zicând oame-
nilor: «De El sã ascultaþi, cã El este Mielul lui Dumnezeu,
Care ridicã pãcatele lumii pe umerii Sãi». Amin. 

M-am scris cu sãrbãtoare în cartea Mea din zilele
acestea. M-am scris în ea cu venirea Mea cu sfinþii. M-am
scris în ea cu voi, copilaºi care Mã purtaþi cu durerile Mele în
voi. Dar Eu vi le vindec, ºi Mã vindec ºi Eu vindecându-vã
pe voi. Voiesc sã vã vãd lucrând pe om, ºi sã vã mângâiaþi
lucrând, aºa cum M-am mângâiat Eu când l-am fãcut pe om
ca sã stau în el, ºi sã Mã mângâi apoi. Mângâiaþi-vã lucrând,
cã voiesc sã vã îndulcesc pentru Mine dându-vã de lucru la
lucrarea facerii omului. Vã þin în mâna Mea cea fãcãtoare, ca
sã fiþi ca Mine. Mã amestec în fiinþa voastrã, ca sã fiþi un trup
ºi un duh cu Mine ºi sã lucrãm la lucrarea facerii omului. ªi
vom lucra, ºi lucrãm, ºi vom lucra. Amin.

O, grãdiniþa Mea, Eu sunt povara ta care te alinã ºi te
scoate de sub greu. Puþin, puþin, ºi nu va mai fi durere pentru
cei împovãraþi cu durerile Mele. Un picuþ, ºi împlinesc cel din
urmã cuvânt, ºi îl voi rosti ºi îl voi împlini ºi ne vom mângâia
sub slava lui. Puþin, puþin, ºi vor fi una cerul ºi pãmântul, ºi
vor fi una pentru iubirea cea veºnicã, pentru viaþa ei cea de
veci. 

O, grãdiniþa Mea, cuvântul Meu cel de peste tine se
face peste mulþi mângâiere, cã pe pãmânt e zbucium ºi e
strâmtorare pentru tot omul, dar Eu M-am coborât pentru om,
ºi omul M-a aflat în tine, o, grãdiniþa Mea. Mã cautã omul la
tine, iar tu sã Mã dai, cãci duhul omului suspinã dupã pacea
Mea. Eu ºi mai mult suspin dupã pacea Mea în om. Eu ºi mai
mult caut dupã om, ºi îi spun aºa: dacã tu cauþi dupã pace,
dacã tu, omule, îþi cauþi mereu odihna sufletului tãu, ea nu
este decât în Mine. Fã ce þi-am poruncit cu cuvântul Meu, ºi
Eu te voi afla ºi îþi voi da plata, ºi îþi voi da pacea Mea, ºi Mã
voi da þie chiar Eu, cã aproape sunt, ºi aici sunt, ºi acum sunt
cu venirea Mea, ca sã þi-o dau, cãci am venit ca sã Mã dau.
Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2000
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Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel

Domnul îi mângâie pe cei care Îl mângâie. Cel lucrat de Domnul,
acela ºtie sã-l lucreze pe om dupã chipul ºi asemãnarea Domnului.
Se vor aºeza faþã în faþã slava celor cereºti ºi slava celor 

pãmânteºti. 

PP ace þie, grãdiniþa Mea! ªi dacã eºti a Mea, Eu
sunt Stãpânul tãu. Amin. ªi dacã eºti a Mea, Du-

hul Meu Se odihneºte în tine ºi cuvinteazã peste tine, ºi apoi
Eu te împart, iau din tine ºi împart, ca sã aibã omul venirea
Mea în calea sa. Amin, amin, amin. 

Eu sunt chipul fiinþei lui Dumnezeu. Eu sunt iubirea
Tatãlui, ºi M-a luat Tatãl din Sine ºi M-a coborât pe pãmânt,
ca sã-i adun pe toþi în iubirea Tatãlui. Eu sunt locaºul Tatãlui,
ºi Mã port cu Tatãl din loc în loc pe pãmânt cu cuvântul, iar
cuvântul Meu este Mângâietorul. Dar pentru cine este el mân-
gâiere? El mângâie pe cel plin de dor dupã Mine ºi se face lui
cale spre Mine, ca sã-l facã sã Mã urmeze ºi sã Mã mângâie
cu duhul pocãinþei ºi al umilinþei lui, cãci Eu mângâi pe cei
ce Mã mângâie. Amin. 

O, departe este omul de chipul fiinþei lui Dumnezeu,
iar Eu, Domnul, Mã mângâi cu cei ce Mã mângâie ºi sunt
chipul fiinþei lui Dumnezeu, Care vine sã adune pe mulþi sub
scutul Tatãlui, sub iubirea Tatãlui. Cuvântul Meu este mângâ-
ietorul, dar pe cine sã mângâi cu el? O, cu cine sã Mã mângâi
Eu? Se mângâie omul cu Mine aºa cum ºtie el, dar Eu n-am
cu cine sã Mã mângâi. Omul mângâie pe oameni cu lucrarea
lui în numele Meu, dar Eu nimic nu capãt, ºi stau aºteptând
din loc în loc cu fiinþa Tatãlui în Mine. Iubirea de la om nu
ajunge la inima Mea, cãci omul se hrãneºte cu ea pentru el,
nu pentru Mine, chiar dacã el zice cã se mângâie cu Mine.
Inima omului are nevoie de mângâiere, ºi omul ºi-o ia singur
ºi ºi-o face singur ºi o dã ºi la altul, dar la inima Mea nu ajun-
ge de la om, chiar dacã el zice cã are de la Mine. Dacã viaþa
omului nu Mã mângâie pe Mine, atunci alta este mângâierea
pe care o are omul în inimã, pe care ºi-o face omul în inimã.
Altul este focul din inima omului dacã nu Mã mângâi ºi Eu
de la mângâierea inimii omului. Cei mângâiaþi de Mine, Mân-
gâietorul, sunt cei ce suferã cu Mine ºi pentru Mine ºi de la
Mine, cãci precum sunt pãrtaºi suferinþei, aºa ºi mângâierii,
iar Eu Mã mângâi de la viaþa lor cu Mine, de la asemãnarea
lor cu Mine, ºi iau rod din mâna lor ºi îl dau Tatãlui, cãci
aceasta este mângâierea Mea, ºi altfel nu am mângâiere de la
om. 

Am spus vouã, copilaºi lucrãtori, sã vã mângâiaþi lu-
crând pentru Mine, lucrându-l pe om, ca sã-l daþi Mie. Ni-
meni nu poate avea mângâierea Mea dacã nu ºtie de unde vi-
ne lucrarea ei, dacã nu-Mi aduce rod bun pentru Tatãl. Mã ve-
de Tatãl mereu îndurerat, mereu aºteptând dupã om, cãci
omul, cu greu ajunge sã-Mi curme aºteptarea. Cine-l învaþã
pe om sã Mã iubeascã? Cine, oare? Sã se întrebe ºi omul
cine-l face pe el sã Mã doreascã ºi sã se mângâie de la Mine?
Eu l-am învãþat în alt fel pe om. Eu Însumi i-am arãtat ce este
iubirea Mea în el, ºi a lui în Mine, dar el, omul, s-a aºezat cum
a voit el cu iubirea lui cea pentru Mine. Iatã, oamenii nu vin
la Mine prin iubirea omului cea pentru Mine. Nu vin la Mine
nici cei ce Mã dau pe Mine oamenilor, cã nu Mã dau aºa cum
sunt Eu, ºi Mã dau fãcut de ei, ºi nu ajung la inima Mea nici
ei, nici alþii fãcuþi de ei. Cine-l lucreazã pe om, îl lucreazã ca
Mine, nu ca el; îl lucreazã dupã Mine, ºi nu dupã el. Cine-l
lucreazã pe om, se uitã la Mine ºi aºa îl lucreazã, dupã chipul
ºi asemãnarea Mea, aºa cum l-am lucrat Eu pe om. Cel ce este

lucrat de Mine, acela ºtie sã lucreze ca Mine, dar cine se
lucreazã pe sine pentru Mine, acela ºi-a dat formã dupã inima
lui, ºi tot aºa îl face ºi pe om. 

O, mare este lucrarea Mea cea pentru facerea omului,
dar Eu nu mai încap cu ea în lume, cãci gãsesc omul lu-
crându-l pe om, ºi nu-i mai pot da Eu sã lucreze. Altul este
focul din inima omului dacã nu Mã mângâi ºi Eu de la lucrul
lui cel pentru Mine. Cel ce suferã pentru Mine ºi cu Mine,
este cel ce seamãnã cu Mine, dar acela nu este primit de oa-
meni, decât numai de cei nãscuþi din Mine ºi fãcuþi de Mine,
dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Adevãratul foc al Meu din
om, este focul de care fug oamenii, aºa cum este de la facerea
lumii, cãci omul e deprins cu iubirea lui cea pentru Mine, nu
cu focul de care am Eu nevoie în om. Eu pânã nu l-am pece-
tluit pe Pavel, apostolul Meu, cu focul cel din Mine, el n-a
putut cunoaºte chipul fiinþei lui Dumnezeu ca sã lucreze cu el
pentru Dumnezeu, dar când Tatãl Meu M-a aºezat pe Mine în
el, a încetat atunci îndemnul sãu în el, ºi am început Eu în el,
ºi l-am fãcut din nou, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi aºa
l-am aºezat în mijlocul oamenilor ca sã-l lucreze pe om pen-
tru Mine, ca sã ajungã al Meu omul cel lucrat de el. 

O, mare este lucrarea cea pentru facerea omului, mare
este aceastã iubire, dar omul ºi-o ia singur, ºi de aceea încape
în lume cu iubirea lui cea pentru om. Eu însã când lucrez din
om lucrarea facerii Mele peste om, cu greu încape în lume un
aºa lucrãtor. Cei ce se numeau pe ei înºiºi fii ai lui Avraam
pentru Dumnezeu, cine-i fãcuse pe aceia? Se fãcuserã ei, ºi de
aceea nu M-au primit aºa cum sunt Eu atunci când M-am arã-
tat lor. 

Cuvântul Meu din zilele acestea este Mângâietorul
Care îl lucreazã pe omul cel din urmã. Cuvântul Meu este
mãsura cu care-l lucrez Eu pe om dacã este ºi dacã lucreazã
în numele Meu lucrul lui. Cuvântul Meu este lucrarea facerii
omului. Calea cuvântului Meu prin om dacã nu este aºa cum
o pun Eu în cuvântul acesta, aceea nu este ca Mine, ºi este ca
omul, ºi omul lucreazã ca el, nu ca Mine, ºi se mângâie numai
el, dar nu ºi Eu. ªi iatã, cuvântul Meu este Mângâietorul, dar
pe cine sã mângâi cu el? Omul zice cã se mângâie cu Mine,
dar Eu nu Mã pot mângâia cu el. Omul mângâie pe om, dar
nu pe Mine, ºi Eu stau aºteptând cu fiinþa Tatãlui în Mine, iar
Tatãl suferã în Mine, cã Eu sunt chipul fiinþei lui Dumnezeu,
chipul suferinþei, chipul pe care îl pun Eu în omul cel din cer,
nãscut prin Mine. Iar cel ce este pãrtaº suferinþelor Mele, aºa
este ºi mângâierilor Mele. Amin. 

Mã bucur în sãrbãtoare peste grãdinã. Duhul apos-
tolilor Mei Mã mângâie în cele cereºti, cãci ei au suferit cu
Mine ºi M-au mângâiat atunci, ºi Mã mângâie ºi acum, ºi vã
mângâie ºi pe voi, copilaºi lucrãtori cu Mine, cãci v-am aºe-
zat lângã Mine la lucrarea facerii omului ºi suferiþi aceeaºi
suferinþã care vã face pãrtãºie cu mângâierea, fiilor trudiþi. Vã
mângâie ucenicii Mei ºi se mângâie de la voi, aºa cum ºi Eu
Mã mângâi de la lucrul Meu cu voi. 

Cei ce seamãnã cu Mine nu încap în lume. În cei ce nu
încape lumea, ei nu încap în lume. Aceºtia sunt cei ce au în ei
iubirea care ajunge la inima Mea, mângâindu-Mã pe Mine cu
ea. Iatã, voi nu vã hrãniþi cu iubirea voastrã pentru Mine, ci
Mã hrãniþi pe Mine cu ea, fiindcã Mã iubiþi pe Mine ºi nu pe
voi. Cine mai ºtie pe pãmânt ce înseamnã sã-i iubeascã pe oa-
meni pentru Mine ºi nu pentru el? Cine mai poate sã înþelea-
gã aceasta? Nu e om sã nu se iubeascã pe sine, sã nu se mân-
gâie pe sine mai întâi atunci când zice cã Mã iubeºte pe Mine.
O, nu mai e om curat în iubirea lui de Dumnezeu. Singur
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învaþã omul, ºi tot aºa ºi lucreazã pentru om, ºi tot aºa ºi stã
înaintea Mea, numindu-Mã pe Mine fãcãtor al iubirii lui, al
lucrãrii lui. Un picuþ, ºi tuturor Mã voi pleca pentru ca sã-i
aplec, cã Mã aplec pânã la om cu lucrarea cuvântului Meu
Mângâietorul, ca sã-l ruºinez pe om cu ea ºi sã-l aplec ºi sã-l
învãþ Eu, cã prea mult a învãþat omul din însuºi duhul lui, cã
ºi-a fãcut omul duh ºi dor ºi învãþãturã ºi lucrare, ºi om supus
lucrului lui, ºi pe Mine supus lucrului lui, cãci omul zice cã
tot ceea ce are el, are de la Mine ºi pentru Mine. Dar pe voi,
copilaºi lucrãtori, vã învaþã Tatãl, iar Eu sunt chipul fiinþei lui
Dumnezeu, care se aºeazã înaintea voastrã ca sã ºtiþi cum sã-l
lucraþi pe om ca sã semene cu Mine ºi ca sã ajungã iubirea
omului la inima Mea pentru mângâierea Mea. Eu nu-Mi iau
singur aºa cum îºi ia omul mângâiere din sine ºi din jur. Eu
iau dacã-Mi dã omul, Eu am dacã-Mi dã omul, ºi altfel, nu am
nici Eu, nici Tatãl, Care este cu fiinþa Lui în Mine. Eu sufãr
în voi lucrându-l pe om ºi dându-vã de lucru omul, ºi aºa vã
fac pãrtaºi mângâierii. Iatã, nimeni nu poate avea de la Mine
mângâierea dacã nu ºtie de unde vine ea, din ce lucrare vine
ea. Mã vede Tatãl mereu îndurerat ºi Îmi dã sã Mã mângâi cu
voi ºi de la voi. O, vã vede Tatãl mereu îndureraþi ºi vã dã sã
vã mângâiaþi cu Mine, lucrând lucrarea facerii omului, ºi sã
vã mângâiaþi lucrând ºi sã vã odihniþi în lucrul vostru, ca ºi
Mine dupã ce l-am fãcut pe om pentru bucuria Mea, pentru
mângâierea Mea cea din lucru rãsãritã. Prindeþi puteri, dar
feriþi-vã de cei ce dau sã vã striveascã puterile pentru voile
lor. Prindeþi puteri pentru cei ce se aºeazã la modelat, iar pen-
tru cei ce-i aºez Eu în faþa voastrã ca sã lucrãm, prindeþi,
fiilor, puteri din puteri, ca sã-L bucurãm pe Tatãl cu rod dul-
ce ºi sfânt ºi dulce pe veci. Aºezaþi-vã putere lângã putere,
inimioarã cu inimioarã ºi daþi-Mi chip în om din lucrarea
voastrã cu Mine, ºi nu uitaþi cã viaþa începe cu moartea, iar
dupã moarte, învierea. Amin. Cel ce nu poate sã moarã, acela
vã slãbeºte puterile. Aºezaþi-vã una întru Mine ºi daþi vlagã
Duhului Meu în voi, cã Eu trebuie sã pot în voi, Eu ºi nu voi
ºi nu omul care nu moare pentru înviere. 

Apostolii Mei au lucrat cu Duhul Meu în ei ºi au dat
viaþã la mulþi, ca sã se adevereascã puterea cuvântului Meu
lucrãtor prin om ales de Mine ºi lucrat dupã chipul Meu. I-am
dat Evanghelia Mea lui Pavel, apostolul Meu, dupã ce l-am
fãcut din nou, iar dupã ce l-am fãcut, i-am spus sã se ducã sã
se arate fãcut din nou pentru lucrarea învierii multora. Am
mers din nou cu el pe pãmânt cât am mers ºi cu ceilalþi apos-
toli ai Mei, ºi M-am descoperit lui, ºi l-am descoperit al Meu.
Ba încã ºi în cer am mers cu el ºi i-am spus cuvinte care nu
este îngãduit sã le vorbeascã omul, ci numai Dumnezeu. I-am
arãtat taina iconomiei venirii Mele ºi a iubirii Mele pentru
om, ºi i-am dat apoi înþelepciunea vorbirii, ca sã Mã arate tu-
turor aºa cum sunt Eu, iar el aºa a fãcut, precum i-am porun-
cit. Lucra lucrul facerii omului peste mulþi, ca sã poatã face
unul sau doi din cei mulþi, ºi apoi lucra cu mãsurã pentru cel
ce se lãsa fãcut prin Duhul Meu din el, ºi aºeza rod dulce îna-
intea Tatãlui. Omul însã M-a încurcat mereu ca sã nu pot sã
lucrez, ºi ca sã lucrez dupã statura lui. Dar iatã, timp nu mai
este, ºi trebuie sã lucrãm numai om întreg, fiilor trudiþi. 

Binecuvântaþi sã fiþi din zori ºi pânã-n zori pentru lu-
crul cel întreg peste om, peste cel ce se lasã lut moale, care sã
prindã duh de înviere, ºi de veºnicie apoi. Din zori pânã-n
zori v-aº vrea la lucru, cã timp nu mai este, ºi este numai de
lucru pentru voi. Focul Meu îl înteþesc în voi, ºi Îmi întãresc
ºi iubirea în voi, ca sã fiu Eu, cãci voi sunteþi micuþi ºi plã-
pânzi, fiindcã aºa voiesc Eu. Nimic sã nu fie în voi, nimic

decât Eu cu venirea Mea pentru facerea omului ºi a cerului ºi
a pãmântului ºi a celor ce vor fi. 

Acum vã cuprind ºi vã mângâi, ºi vã fac sã simþiþi din
plin mângâierea Mea, ºi de sus, ºi de jos, ca sã fiþi calzi ºi
dulci la tot lucrul cel ceresc dintre Mine ºi voi pentru omul
cel nou. Din zori ºi pânã-n zori aduceþi Mie, ºi Eu vã voi mân-
gâia pe voi, ºi Eu Mã voi mângâia cu voi ºi vã voi da pildã
înaintea celor ce n-au învãþat de la Mine iubirea lor cea pentru
Mine ºi pentru om. 

Eu sunt chipul fiinþei lui Dumnezeu, ºi acesta este
chipul pe care voiesc sã-l aºez în voi ºi sã vã aºez înaintea
neamului omenesc pentru slava Mea peste pãmânt. Tatãl vã
dã puteri, iar Eu de lângã voi sunt chipul fiinþei Tatãlui, taina
fiinþei lui Dumnezeu. Aceasta este taina care vã învãluie pe
voi, ºi în ea vã acopãr ºi vã descopãr pentru lucrul facerii
omului, ºi iarãºi vã acopãr ºi vã descopãr, cãci Tatãl vã dã pu-
teri, ºi în cei mici Se slãveºte El cu slava Sa ºi a Fiului Sãu.
Amin.

Taina împãrãþiei cerurilor vã þine în ea, ca sã vã arate
din ea la vremea potrivitã, spre ruºinea multora din cei ce au
voit sã iubeascã pe Dumnezeu prin voinþa lor ºi pentru mân-
gâierea lor. O, alta este slava celor cereºti, ºi alta este slava
celor pãmânteºti. Curând, curând voi aºeza la vedere faþã în
faþã aceste douã lucrãturi, ca sã se vadã desluºit lucrarea Mea
ºi lucrarea omului. Iar Eu sunt cu slava Mea în care vã cu-
prind ºi vã acopãr, cãci taina Mea cu voi este mângâierea
Mea, ºi cu ea voi mângâia pe mulþi, ºi aceºtia vor vedea apoi
taina chipului fiinþei lui Dumnezeu, taina Tatãlui, care este în
Mine, ºi taina Mea, care este în voi, taina Mea cu voi. Amin,
amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2000

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

Dreptatea este unealta care va aºeza pe pãmânt cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou în care va locui dreptatea. Duhul Domnului stã
umilit în om, iar duhul omului stã neumilit în om. Înþelepciunea 

mãririi: sã fii mic ca sã fii mare. 

DD uhul Sfânt Mângâietorul Mã preaslãveºte pe
Mine prin taina cuvântului Meu din zilele cele

de apoi ºi Mã aºeazã înaintea oamenilor ºi Mã numeºte Cu-
vântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Tot ce fac, fac cu cuvântul, iar cu-
vântul, Eu sunt. Îmi înconjor de jur împrejur ieslea Mea ºi co-
bor în ea ºi Mã fac carte. 

Iubirea Mea coboarã cu Mine ºi Îmi îndulceºte cãrarea
pe care vin, ºi Eu vin cu dulce ºi cu mângâiere ºi Îmi rãcoresc
duhul ºi dorul prin venirea Mea. Cu iubire dulce Mã deºert în
vasele coborârii Mele ºi Îmi trezesc Eu Însumi Duhul ºi grã-
iesc, iar graiul Meu se face carte ºi se împarte; se face sul, ºi
nu se desparte împãrþindu-se; se face hranã ºi hrãneºte ºi
trezeºte ºi cheamã ºi aºteaptã naºterea din nou a lumii. Amin.
Taina cuvântului Meu cu care vin peste grãdinã este slujitã de
tot cerul Meu cu care stau peste grãdinã. Taina coborârii Mele
este slujitã ºi de pe pãmânt ca ºi din cer. Sunt slujit ºi din cer,
ºi de pe pãmânt, ºi sunt învelit în cuvânt, ºi sunt purtat de
taina grãdiniþei cuvântului Meu, care poartã pe ea chivotul
Meu, semnul venirii Mele, semn înaintea oamenilor. Am ieºit
cu semnul acesta ca sã-Mi fac cale cu el ºi sã vin în lume cu-
vânt, ºi apoi M-am dat lumii. Tatãl Meu M-a dat lumii, cãci
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era scris sã vin ºi sã chem la masa venirii Mele pe cei ce aud
graiul Meu din cartea aceasta, care se împarte spre viaþa
oamenilor. 

Cerul ºi pãmântul se unesc în sãrbãtoare de nou Ierusa-
lim pentru grãdiniþa Sfintei Sfintelor. Amin. În ziua aceasta
de tainã cereascã, Eu, Domnul ºi Fiul Tatãlui, am rostit acum
nouã ani cuvântul pecetluirii cu pecetea de cer nou ºi de pã-
mânt nou peste grãdiniþa slavei cuvântului Meu. Stau deasu-
pra ei cu sãrbãtoare, cu cuvântul stau, ºi fac din el scaun de
domnie, înaintea cãruia se sfârºeºte orice domnie. Cu cuvân-
tul vin, ºi fac din el duh de trezire pentru înnoirea lumii. Du-
hul venirii Mele se plânge de la margini la margini, dar plân-
sul Meu nu încape în om, cãci omul are plânsul lui. Plâng în
om, ºi Mã doare în om plânsul Meu. Durerea plânsului Meu
se face ranã vie în omul în care plâng. Mã port în lung ºi în
lat peste pãmânt ºi vãd oameni care plâng cu plânsul lor, dar
Eu cu plânsul Meu nu încap în om, cãci omul are plânsul lui.
Nu pot sã plâng în om, cãci omul plânge el, iar Eu nu am unde
sã-Mi plec capul ºi sã plâng plânsul Meu. Am ieºit înaintea
omului cu grãdiniþa venirii Mele ºi stau pe cãrarea venirii
Mele ºi vin în grãdinã, ºi plâng în grãdinã, ºi de jur împrejur
plâng. Îmi plâng plânsul Meu, ºi Mã doare, ºi Mã fac ranã vie
în omul în care plâng. Venirea Mea vine plângând, cuvântul
Meu plânge ºi Mã aduce plângând ºi Mã dã în lung ºi în lat
cu plânsul Meu din el. Trupul Meu cel înviat dintre morþi
plânge ca ºi Duhul Meu, plânge fãrã mângâiere. Vin din cer
pe pãmânt, ºi vin plângând. Lacrima Mea se face cuvânt ºi se
aºterne peste pãmânt, dar omul are plânsul lui, ºi Eu nu pot sã
pãtrund în om cu plânsul Meu, ºi nu pot sã Mã mângâi, ºi nu
pot sã Mã rãcoresc, ºi nu pot sã Mã mângâi. Eu sunt taina
mângâierii ºi vreau sã Mã dau, ºi sã Mã mângâi când Mã
dau, dar omul are mângâierile lui ºi nu Mã vrea. Mi-am fãcut
cãrare ºi vin, dar omul are, ºi nu Mã vrea, ºi Eu rãmân pe
cãrarea Mea cu plânsul Meu în om, ºi Mã doare în om când
vin cu plânsul Meu, ºi Mã fac ranã vie în omul în care plâng
dupã om. 

Am venit pe pãmânt cu zilele venirii Mele ºi sunt slujit
ºi din cer, ºi de pe pãmânt ca sã vin. Tainica Mea venire se
aºeazã cu duhul mângâierii peste pãmânt, ca sã-l aplec pe om
spre Mine când îl chem. Eu sunt foc mistuitor când vin, ºi Mã
îmblânzesc dupã firea celor din cer ºi de pe pãmânt ca sã fiu
purtat întru venirea Mea. Plânge Tatãl în Mine, ºi Eu plâng în
omul care-Mi poartã plânsul. 

O, Tatã, Tatã Savaot, cu cine sã Mã mângâi Eu? 

– TT u, Fiul Meu, eºti Omul Care plânge din
Mine, eºti chipul fiinþei Mele, care plânge

din Mine, cãci Tu ai spus cã Eu sunt în Tine, ºi Tu, în Mine.
Te-am trimis pe pãmânt în chipul fiinþei Mele, ºi ai plâns pe
pãmânt. Te-ai rãstignit plângând, ºi ai înviat plângând, ca sã
dai bucurie celor ce plângeau dupã Tine. Plângând Te-ai în-
tors întru Mine ºi de-a dreapta Mea, ºi plângând cobori iar
dupã douã mii de ani, dar Tu eºti chipul fiinþei Mele, Fiule
plâns, ºi nu plângi singur, cãci Eu sunt în Tine. ªi nu plângi
singur, cã ai pe pãmânt casã în care plângi, în care Te doare,
în care Te mângâi cu suspinul Tãu din ea, iar sfinþii Tãi cei vii
din cer plâng în Tine, cã eºti locaºul lor, ºi plâng ei cu Tine
când Tu plângi. Þi-e plânsul tot o ranã, ºi din el vom naºte lu-
mea, din apã ºi din duh ºi din Tine, trupul cel nou din care se
naºte lumea care vine, Fiule Nãscãtor. 

Acum douã mii de ani Te-am dat lumii Mieluþ, iar azi
Te dau Cuvânt Care înnoieºte lumea ºi cerul ºi pãmântul, cãci
aºa a fost cuvântul Tãu cel din Mine, Fiule, Mieluþule ºi

Cuvântule al Meu. O, mulþi vor sã Te aibã ºi sã Te poarte ºi
sã Te dea lumii, dar în Tine este voia Mea, ºi nu este aceastã
înþelepciune la oameni, Fiule, cãci oamenii au în ei plânsul
lor ºi îºi fac planuri din duhul lor, ºi Tu nu poþi în ei, dar poþi
în cei pe care îi ai de la Mine, dupã cum a fost voia Mea sã-i
ai, iar voia Mea este ºi a Ta. 

Sã înveþe tot omul care cautã la Tine, sã înveþe statul
lângã Tine ºi lângã Mine, Fiule ascultãtor de Tatãl Tãu. Sã în-
veþe omul ascultarea ºi s-o lucreze aºa cum o lucrezi Tu îna-
intea Mea, fãcând voia Mea ºi nu a Ta. Nu mai este învãþãturã
sfântã între cer ºi pãmânt, dar învãþãtorii ce vor sã spunã,
Fiule ascultãtor? O, de cine ascultã învãþãtorii de pe pãmânt?
Ascultã ei de la Tine aºa cum asculþi Tu de la Mine? De unde
iau ei ca sã dea? Cui sunt ei ascultãtori ca sã ia ºi sã dea? O,
nu mai este învãþãtor afarã de Tine pe pãmânt. Învãþãtor este
cel ce-i aratã omului ce sã facã ºi cum sã facã, ºi se pune pe
sine înaintea celor ce iau de la învãþãtor, iar cei ce iau cu ade-
vãrat, aceia iau chiar pe Învãþãtorul. O, Tu eºti Omul Care
plânge din Mine, eºti chipul fiinþei Mele, care plânge din
Mine, cãci Tu ai spus cã Eu sunt în Tine, ºi Tu, în Mine, fiind-
cã adevãratul învãþãtor are în el pe cel de la care ia învãþãtura. 

Tu eºti Mângâietorul, ºi n-ai cu cine sã Te mângâi
decât cu durerea Ta ºi cu lacrima ei ºi cu omul în care plângi
cu venirea Ta, dar iatã, pe tot pãmântul oamenii plâng în ei cu
plânsul lor, ºi lumea este micã pentru Tine ºi pentru venirea
Ta. Oamenii se mângâie cu mângâierea lor, ºi lumea este
micã pentru Tine ºi pentru venirea Ta. Fi-va curând, curând sã
Ne lãrgim în lung ºi în lat cu împãrãþia Noastrã cea din grã-
dina coborârii Tale, cã iatã, vine clipa cea mare a înnoirii a
toate, dupã cum sunt ºi aºteaptã sã se arate toate ale Mele ºi
ale Tale, Fiule Mântuitor. Eu, Tatãl Cel bun, Îþi întãresc cãrã-
ruþa ºi Þi-o îndulcesc cu iubirea Mea de Tatã, ca sã ai casã
dulce, Fiule scump, ca sã ai mângâiere întru venirea Ta ºi sã
Te faci mângâiere pentru mângâiere, cãci aºa este dreptatea
Noastrã, Fiule Care vii cu norii. Cu dor Te trimit, cu dor Te
aºtept, cu dor Te port în Mine, Fiule ascultãtor, iar dorul Meu
din Tine va izvorî din el înnoirea lumii, dupã cum a fost fã-
cutã aceastã fãgãduinþã. ªi va fi, Fiule scump, precum în cer
aºa ºi pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

– SS lava Ta sã fie în Mine, Tatã Savaot. Slã-
veºte-Te în Mine, cãci aºa este voia Ta

întru Mine, Tatã. Amin. 

– MM-am slãvit ºi Mã voi slãvi în Tine, cãci Eu
sunt în Tine, ºi Tu, în Mine, iar Noi una

suntem, întru Duhul Sfânt Mângâietorul, Care vine pe pãmânt
pentru înnoirea lumii, Fiule scump, chip al fiinþei Mele.
Amin, amin, amin. 

– EE u sunt Cuvântul Tãu, Tatã. Tot ce fac, fac
cu cuvântul, ºi Eu sunt Cuvântul, ºi lucrez

dupã voia Ta. Amin. 
Acum, Îmi întãresc venirea ºi cãrarea Mea. Acum, în

dorul Meu dupã om, în dorul Tatãlui din Mine, Mã încãlzesc
pe cãrare, cãci Mi-o întãresc ºi Mi-o îngrijesc ºi Mi-o pãzesc
ºi de sus, ºi de jos, ºi o aºez în duhul mângâierii ºi îi dau din
Mine, ºi îi dau sã ducã ºi sã Mã ducã, ºi îi dau lucrul înnoirii,
lucrul facerii. Amin. 

Iubirea cea din cer se face mângâiere în durerea Mea
din om, cãci suspinul Meu doare în om. Grãiesc cu cuvânt
tainic ºi Îmi acopãr taina venirii Mele ºi Mi-o învãlui în tainã,
ca sã Mã pot purta cu ea între cer ºi pãmânt, pânã Mã voi lãsa
vãzut, pânã ce taina va fi sã-ºi arate tainica ei iubire ºi pe
moºtenitorii ei. Amin. 
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Acum, cu duhul iubirii cereºti Îmi pecetluiesc sãrbã-
toarea Mea de azi ºi pe fiii ei. Îmi strâng la piept cãrarea Mea
spre om ºi îi dau din Mine ºi Mã îndulcesc pe ea, cãci sunt
Mângâietorul ei. Amin. O, copilaºi ai grãdiniþei Mele, Eu vã
voi da vouã de la Mine, ºi voi veþi putea cu Mine. Eu vã dau
mângâiere, Eu sunt Cel ce vã dau, dar fiþi cu pricepere, fiind-
cã Eu vã iubesc, ºi mare Îmi este mila de voi ºi grija de voi,
ºi dau mereu sã Mã înnoiesc în voi ºi sã vã mângâi cu lucrul
Meu prin voi. V-am învãþat sã vã mângâiaþi lucrând ºi sã vã
bucuraþi de rodul lucrului Meu cu voi. Vã învãlui în duhul
mângâierilor cereºti ºi vã prind la sân ca sã vã încãlzesc în
focul iubirii Mele ºi sã fiþi fiii ei. Întãriþi-Mi venirea ºi lucra-
rea Mea cu voi. Mã amestec în fiinþa voastrã, ca sã duc Eu din
voi povara Mea cea de peste voi. Eu sunt povara care vã alinã
sub greul ei. ªi iar vã spun: prindeþi puteri din puteri, ca sã-L
bucurãm pe Tatãl cu rod sfânt ºi dulce. Lucraþi-Mi, cã Eu lu-
crez ºi nu voi, ºi voi veni la voi cu lucru nou, cu mângâiere
nouã, ºi vã voi da puteri din puteri, cãci iubirea Mea vã este
mângâiere, ºi ea vã va mângâia ºi vã va lua din greu ºi vi-l va
face uºor, cãci aºa este tainica ei lucrare acolo unde ea pãtrun-
de cu Mine ca sã-Mi slujeascã în truda Mea dintre cer ºi pã-
mânt pentru înnoirea lumii. Amin. 

Binecuvântaþi sã fiþi în sãrbãtoare, fiilor, sãrbãtoarea
aducerii-aminte a zilei când Eu, Domnul, am înfipt þãruºul cel
nou al împãrãþiei Mele peste pãmântul acesta pe care a cãlcat
primul pas al sãu omul cel zidit de mâna Mea din pãmântul
acesta. Iar acum, la sfârºit, M-am aºezat cu facerea lumii tot
aici, fiilor. Vã mângâi cu cuvântul facerii. Aºa sã lucraþi ºi voi
pe om, ºi aºa sã Mã mângâiaþi ºi voi, cãci Eu vã mângâi cu
multã iubire. Cu mare ºi cereascã iubire vã învãlui de sus ºi
de jos, cãci voi sunteþi fãrã mângâiere, ºi cu greu dã sã înþe-
leagã omul credincios taina Mea cu voi ºi durerea Mea cu voi.
Daþi mângâiere celor ce vin, daþi din viaþa Mea celor ce iau
din ea ºi spuneþi tuturor celor ce Mã cautã cu voi, sã Mã ia ºi
sã Mã poarte aºa cum sunt Eu, aºa cum Mã dau Eu ca sã fiu
purtat de om. Amin. 

Acum, Îmi îndulcesc braþele ºi vã cuprind ºi vã mângâi
în durerile Mele din voi. Eu sunt. Îmbrãþiºarea Mea vã dã
puteri, fiilor. Pregãtiþi pãmântul pentru zilele Domnului. Pre-
gãtiþi zile de slavã, fiilor, cãci Eu, Domnul, aduc prin voi
înnoirea lumii. Amin. Adunaþi când ºi când mulþimile flãmân-
de de cele din cer ºi daþi-le din cer, dar învãþaþi-le ºi faceþi-le
sã se aºeze, ºi Eu vã voi da din cer ca sã le daþi. 

Fiilor, fiilor, faceþi mulþimile sã se aºeze, ca sã le dau
din viaþa Mea ºi sã ia din ea precum ºi voi aþi luat ºi sunteþi
viaþa Mea. Amin, amin, amin. 

*
AA ºezaþi-vã sã ascultaþi glasul Meu, cã vã fac

trimitere pentru lucrul Meu cu voi, copilaºi stri-
viþi de jale ºi apãsaþi de peste tot, cã omul plânge pentru el, ºi
nimeni nu plânge ca Mine ºi ca voi. Aºez înviorare de duh în
voi. Ieºiþi numaidecât de sub durerea care vã curmã pacea ºi
puterea. Ieºiþi ºi prindeþi puteri din puteri. Unul de la altul
prindeþi din puterea Mea ºi sculaþi-vã numaidecât, ca sã mer-
gem sã facem luminã peste ogorul care stã sub ploaia cuvân-
tului Meu. E pâclã groasã între copiii cei de la Bucureºti, cãci
am acolo ºi mari, ºi mici, ºi în faºã, iar unii vor sã Mã aibã
aºa cum sunt Eu. Învãþaþi-i sã fie ca voi, sã se uite la voi ºi sã
facã, nu sã vorbeascã, iar când vorbesc, sã vorbeascã aºa cum
vorbiþi voi. Voi vorbiþi dinãuntrul Meu din voi, ºi aºa sã în-
veþe ºi ei sã lucreze pentru ei, cã pânã nu se pune bine creºti-

nul, ca ºi voi, în statura cea cereascã a minþii ºi a trãirii, nu
poate sã treacã sã facã mai mult. Învãþaþi-i sã asculte de Mine
aºa cum ascult Eu de Tatãl, ºi aºa cum ascultaþi voi de înþe-
lepciunea Mea cea dinãuntrul vostru ºi cea din cer, care vine
cu Mine prin trupul cuvântului Meu, prin carte, fiilor care
pricepeþi ce spun Eu. Nu voi lãsa în carte pricina pentru care
vã trimit, dar vã spun cã trimiterea voastrã va fi cuvântul Meu
cel din voi, ºi voi lucra ca dupã om, ca apoi sã pun în loc
lucrul cel dupã voia Mea. Amin. 

Sunteþi prea striviþi de cei ce obosesc Duhul Meu, din
lipsa pocãinþei lor. O, mai bunã este umilinþa, cã iatã, pocãin-
þa nu este plãcutã omului, ºi omul se zbate sã iasã de sub ea
cu faþa curatã. Dar voi aveþi din cer, iar Eu sunt în voi când
vã trimit cu Mine pe ogor. 

O, cum de se ajunge la aºa pâclã groasã, mãi copilaºi?
Cercetaþi cu amãnuntul pe tot ogorul, în lucrare de bisericã, ºi
toþi sã ia învãþãturã de bisericã ºi nu din sine, cã iatã ce face
încrederea în sine a omului ºi cuvântul pe care-l face omul
necuvânt. 

V-am vãzut neputincioºi, v-am vãzut cã vã pitiþi de
greul acesta, dar dacã-l lãsaþi aºa peste ogorul Meu de la
Bucureºti, ies Eu vinovat, ies Eu pãrtaº cu omul care se vrea
pe sine întru dreptatea lucrurilor. ªi iatã ce vã spun: fiþi cu
mâinile curate. Nimeni sã nu vã facã sã nu staþi curaþi în
cuvânt. ªi iarãºi vã spun, ºi aºa vã spun: la începutul lucrului
Meu cu voi, daþi de veste acest cuvânt: nimeni sã nu acopere
dreptatea pentru umilinþa din el, cea pusã înaintea Mea. Întâi
lucrãm dreptatea, ºi apoi umilinþa, ºi aºa sã se lucreze ori pe
unde veþi lucra luminã peste întunericul care se aºeazã când
ºi când peste ogorul vostru de lucru cu Mine, pentru omul
care Mã cautã cu voi. 

Veniþi spre înviorare. Mâna Mea stã peste voi în lucrare
de bisericã. Sã vã fie trimiterea cu cuvântul binecuvântãrii.
Amin. Inimioarã cu inimioarã, ºi dulci sã vã fie inimioarele,
ºi vii, ºi una, aºa cum vã îndemn cu Duhul Meu. Fiþi copii, ºi
daþi puterea Mea din voi în schimbul învierii celor adormiþi
cu duhul, ºi care vã apasã pe voi cu duhul lor cel adormit, ºi
fericiþi veþi fi când veþi întoarce în om trezirea cea de la Mine,
Duhul Meu, Care stã umilit în om, ºi nu ca duhul omului, care
stã neumilit în om. 

Vã iau într-o îmbrãþiºare pe toþi cei care mergeþi, în
numele Meu, pentru lucrare bisericeascã în mijlocul ogorului
de lucru. Nu îngãduiþi umilinþa cea din om mai înainte de
dreptatea cea dintre pãrþi, cãci altfel, la Mine nu ajunge învie-
rea omului adormit întru sine. 

Eu sunt Cel Sfânt, ºi sunt pentru cei sfinþi. Fiþi ocrotiþi,
iar când spun aceasta, sã audã acest cuvânt toþi cei ce stau cu
apãsare pentru voi, cãci voi aveþi nevoie de libertatea voastrã,
care-Mi foloseºte Mie ºi poporului hrãnit de Mine prin voi.
O, grijile vã umplu de durere, iar voi sunteþi slabi sub atâtea
mãrunþiºuri care se vor mai mari ca Mine peste voi. Fiþi ocro-
tiþi. Amin, amin, amin. Ocrotiþi-vã ºi voi. Amin, amin, amin.
Sã vã ocroteascã ºi cei ce au nevoie de Mine prin voi. Amin,
amin, amin. 

Nu voiesc sã mai ºtiu gând trufaº în Israel. Mai bine sã
fiu Eu vinovat în mintea creºtinului, mai bine Eu decât voi,
cãci cel ce zice cã greºeºte pentru voi, acela Îmi scoate Mie
ochii, nu vouã. Mai bine sã lucreze pentru Mine, nu pentru
voi creºtinul care zice cã trãieºte pentru slujirea voastrã. Eu,
cât fac pentru om, nu-i mai scot omului ochii, dar omul nu
face tot aºa, ºi aceasta e mare durere pentru Mine, ºi Mã simt
greu, ºi sunt strâmtorat sub mâna omului care-Mi dã cu o
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mânã, ºi cu alta Îmi cere, dar Eu sunt cu rãbdarea ca sã nu-Mi
strivesc lucrarea. Amin. 

Voiesc sã stau în voi în toatã vremea lucrului vostru de
azi. Sã fiu lãsat sã stau. Faceþi-i sã se aºeze, ºi aºa sã lucraþi
ºi voi ºi ei, iar apoi Mã aºez ºi Eu, ºi aduc înviorare ºi uºor în
voi prin pacea pe care voiesc s-o aºez în lucrul celor din
cetatea Bucureºti, ºi voi veni la iesle ºi vom scrie lucrul cel
lucrat în ziua aceasta. Amin, amin, amin. 

*
AAAA cum, din nou Îmi las cuvântul peste voi, cãci am

fost cu voi ºi am stat lucrând ºi am luminat din
voi, ca sã fac luminã peste pâcla dintre copiii cei de la
Bucureºti. Am numit trimiterea Mea, aºa am numit mersul
vostru cu Mine, ºi am lucrat ca Mine, nu ca omul. 

Voi, fiilor duruþi de peste tot, trebuie sã vã întãriþi în
vremea durerii, cã omul cel cuprins în lucrarea Mea, cu greu
se lasã de partea adevãrului, iar Eu Mã las umilit în voi, aºe-
zând din greu prin voi adevãrul lucrurilor. Cel împietrit nu are
putere pentru adevãr, dar dreptatea este cea mai bunã unealtã
dacã voim sã aducem pe pãmânt cu noi cerul cel nou ºi pã-
mântul cel nou în care va locui ea, dreptatea. Amin. 

O, nu fiþi tristuþi! Sprijiniþi-vã unul pe altul, ca sã vã
odihniþi dupã lucru, cã iatã, Eu pãtrund cu greu prin voi acolo
unde pâcla nu se lasã topitã ºi biruitã de razele duhului ade-
vãrului. Voi sunteþi copii deºtepþi, chiar dacã sunteþi mici. Eu
în cel mic Mã aºez ºi îl fac împãrãþie a Mea. Mã bucur de voi
ºi vã aºez în mijlocul durerilor Mele care vin de la omul cel
mare, dar Eu Mã aplec prin voi ºi îi spãl picioarele cu lacri-
mile Mele din voi, ºi îi spãl ºi faþa dacã Mã lasã, ºi îi spãl ºi
ochii cei ascunºi dacã Mã lasã, cãci ochii cei ascunºi nu se
lasã oricum spãlaþi, cã ei zic cã vãd bine ºi cã vãd în ascuns,
ºi se dau mulþumiþi de vederea lor, iar adevãrul lucrurilor, cu
greu îl pãtrund ochii cei cu lucrare ascunsã în ei. 

Am stat cu martori din cer ºi de pe pãmânt, iar voi aþi
fost cuvântul Meu, ºi am lucrat ca omul, ºi am lucrat ca Mine,
aºa cum lucram când eram cu trupul pe pãmânt, cãci drepta-
tea se face cercetãtoare, iar duhul ei este Duhul Meu. Duhul
Meu când poate sta în om, stã duh umilit în om, dar duhul
omului când domneºte în om, stã neumilit în om, iar adevãrul
Meu plânge la picioarele omului cel mare în duhul lui. 

Mã doare cu durere grea când vãd cã omul Mã aºeazã
sub nepãsarea lui dupã ce Eu ies din îngenunchere. O, dacã
Eu stau mult îngenuncheat sub nemulþumirea omului, Mi se
stricã mersul pe pãmânt, fiilor, Îmi slãbeºte puterea Mea din
voi, iar Eu am de bãtut ºi de strãbãtut cu voi cãi cu spini, cãi
cu buruieni învechite, ºi nu pot merge în genunchi, ºi dau din
calea Mea nemulþumirea omului care Îmi stã cu ea în cale ºi
Mã scol ºi merg cu voi, cãci voi sunteþi mersul Meu din loc
în loc, ca sã-Mi curãþ calea ºi sã merg ºi sã aduc cu ea înnoi-
rea lumii. Iatã, lucrãm ºi în genunchi, lucrãm ºi în picioare, ca
sã avem ºi mers, ca sã avem ºi biruinþã, fiilor. Mersul în ge-
nunchi e greu de tot, iar voi fugiþi de greul acesta, cã fug Eu
de el. De aplecat, Mã aplec pânã la picioarele omului nepã-
sãtor de el ºi de Mine, dar ca sã-l urnesc din calea mersului
Meu, trebuie sã Mã ridic ºi sã-l scol apoi, cãci Eu lucrez cu
mersul cel bun ºi cu fiii lui. Amin. 

V-am spus vouã cã e mare lucrare sã vãd Eu la om
lucrare în numele Meu lucratã. M-a durut demult într-o zi
îngâmfarea cea de la omul care zice cã lucreazã în numele
Meu, ºi am plâns prin cuvânt ºi M-am aºezat cu el în cartea
aceasta, ºi apoi M-am ascuns cu el, ºi el a rãmas în carte, dar
acum, Eu, Domnul, vã cer sã-l scoateþi ºi sã-l aºezaþi aici, ca

sã ºtie tot omul ce înseamnã lucrarea lui în numele Domnu-
lui, ºi sã se înþelepþeascã omul ºi sã Mã lase sã lucrez ºi sã
trec înainte cu lucrul Meu, cel în numele Meu, prin om. Eu
prin voi stau cu mare lucrare peste pãmânt ºi peste om, dar
dacã omul nu este deprins cu umilinþa cea bunã pentru cer, el
se ascunde cu sine, ºi apoi iese din sine cu cele din el, ºi îºi
face omul rãu cu vederea lui, ºi Îmi face ºi Mie. Dar Eu îl în-
vãþ iar ºi iar pe om, ºi cu voi îl învãþ, cãci Eu în cel mic Mã
aºez, ºi Mã fac în el munte pe care Eu stau cu lumina învãþã-
turii Mele. Eu sunt Învãþãtorul celor ce Mã voiesc. Eu sunt în-
þelepciunea celor curaþi cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul. Sã
se uite omul la voi ºi sã înþeleagã de unde vine înþelepciunea
Mea din voi. Ea vine din adevãrul Meu din voi, cãci voi v-aþi
fãcut adevãraþi cu Mine, iar Eu M-am fãcut adevãrat în voi, ºi
fericiþi sunt cei ce vin pânã la acest munte ca sã ia din învã-
þãtura aceasta care iese din omul cel adevãrat întru Mine.
Amin. 

Voi, copii peste care am lucrat acum prin cei trimiºi ai
Mei, ascultaþi de acest cuvânt care grãieºte aºa: uitaþi-vã la cei
cu care lucrez peste voi, ºi faceþi, ºi nu vorbiþi, iar când vor-
biþi, vorbiþi aºa cum vorbesc ei, cãci ei vorbesc dinãuntrul
Meu din ei pentru voi, ºi aºa sã lucraþi ºi voi pentru voi, cãci
pânã nu vã puneþi bine în statura cea cereascã a minþii ºi a
trãirii, nu puteþi trece sã faceþi mai mult. Învãþaþi sã ascultaþi
de Mine aºa cum ascult Eu de Tatãl, aºa cum ascultã de Mine
fiii grãdinii Mele, de Mine ºi de înþelepciunea Mea cea
dinãuntrul lor ºi cea din cer, care vine cu Mine prin cartea
Mea cu ei. Ei sunt cuvântul Meu cu care dau sã strãbat din-
colo de om ca sã-l pãtrund pe om. Ei nu sunt mari prin aceasta
ce fac Eu cu ei. Eu sunt Cel mare, nu ei, iar ei sunt cei mici
în care Eu încap prin micimea lor. Iatã, Eu sunt Cel mare, ºi
pe Mine sã Mã cinstiþi, nu pe ei, fiindcã cei mici se tem de
mãrire, cãci mãrirea e a Mea, iar ei sunt lucrãtorii ei înaintea
oamenilor. Amin.

Iatã lucrul zilei. Învãþaþi scara mãririi: sã fii mic ca sã
fii mare. Amin. Aceasta este înþelepciunea mãririi. Amin. În-
vãþaþi lucrul cel bun al vorbirii dintre voi, copii peste care am
lucrat cu fiii cei din grãdinã. Învãþaþi lucrul curãþiei de inimã
ºi de duh ºi de trup, cãci curãþia este mai presus decât iubirea,
ºi este chiar casa iubirii, ºi este cãrarea Mea spre omul care o
iubeºte pe ea. Amin. Învãþaþi lucrul armoniei în trup, în trupul
bisericii. Uitaþi-vã la cei din grãdinã ºi învãþaþi lucrarea
aceasta ºi daþi chip fiinþei lui Dumnezeu în voi, cãci chipul
lumii trece, iar Eu rãmân în veci de veci în cei de un chip ºi
de o asemãnare cu Mine. Amin. 

Iar voi, copii striviþi de durerile Mele din voi, nu uitaþi
ce am spus Eu prin prooroci, cãci aºa am spus: «Muntele
Domnului va sta deasupra munþilor ºi a vârfurilor lor, ºi din
el va curge înþelepciunea ºi legile ei cele sfinte pentru mulþi
care vor merge pe ele ºi vor învãþa». Amin. 

Acum dau sã vã alin. Dar cu ce sã vã alin? Vã alin cu
Mine, iar Eu sunt Cel durut, sunt Cel ce Mã doare în voi. Mã
uit sã-Mi întãresc cãrarea Mea ºi s-o rãcoresc de sub jale. Eu
sunt Cel ce Mã doare mergând pe cãrare, ºi cãrarea Mã þine
pe ea aºa cum sunt. 

O, îngeraºi ai milei, slujiþi pentru alinul durerii Mele
din om, ca sã pot Eu merge pânã la venirea Mea ºi sã-i cu-
prind pe toþi în ea, pe toþi cei cu care Eu trudesc pentru veni-
rea Mea. O, îngeraºi ai puterilor, slujiþi ºi de sus, ºi de jos,
pentru puterea Mea în om, ca sã am cãrare ºi ca sã stau pe pã-
mânt cu oamenii ºi ca sã le grãiesc acoperit în cuvânt. Amin. 

Acum vã acopãr, copilaºi ai slavei lucrului Meu, cãci
aºa am spus: când ºi când vã descopãr ºi vã acopãr, ºi iarãºi
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vã descopãr, ºi iarãºi vã acopãr, cãci sunt Domnul Cel Care
vine, iar voi sunteþi venirea Mea, ºi iarãºi spun: fericiþi sunt
cei ce au priceperea aceasta, ca sã priceapã cu ea taina Mea
cu voi, tainica Mea venire dupã douã mii de ani, taina prin ca-
re Eu, Fiul Tatãlui Savaot, Îmi înnoiesc venirea ºi Mi-o desã-
vârºesc venind, tainica Mea venire dupã douã mii de ani.
Amin, amin, amin. ªi voi veni, copilaºi scumpi, ºi vã voi da
de la Mine ºi vom putea mereu mai mult, cã e vremea sã pu-
tem ºi sã ne unim cu puteri din puteri, ºi Eu vã voi învãþa pu-
terea aceasta, puterea cea pentru lucru sfânt pe ogorul de
lucru, puterea Duhului Sfânt în cei de un duh ºi de o potrivã
pentru lucrul Meu cu voi, copilaºi ai harurilor Mele. Amin,
amin, amin. 

9/22 iulie 2000

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Nedespãrþirea de Dumnezeu este taina vieþii care rodeºte. Ascuþiºul
încercãrilor dovedeºte iubirea lui Dumnezeu din om. Adevãrul este
cel care îl face liber pe cel închis pentru rãul din el. Iubirea are
nevoie de fii ca ºi ea. Cel ce nu are înger de sus ºi de jos pentru ale 

sale, nu are cine mãrturisi pentru el. 

EEEE u sunt Fiul Tatãlui Savaot. Eu sunt trimisul Ta-
tãlui. Mã trimite Tatãl cuvânt pe pãmânt ºi sunt

nedespãrþit de Tatãl în cer ºi pe pãmânt. Amin, amin, amin.
Mã trimite Tatãl cuvânt de învãþãturã din cer peste om, ca
sã-l înveþe Tatãl pe om taina nedespãrþirii dintre Dumnezeu ºi
om, taina mângâierii omului, taina mângâierii lui Dumnezeu. 

Pace vouã, strãjerii Mei de la ieslea coborârii Mele! Vã
trezesc în pacea miezului de noapte, cã sunt cu sãrbãtoare
deasupra voastrã ºi Mã las cu ea peste voi, ca sã vã hrãnesc
pe voi ºi pe cei ce petrec cu voi sãrbãtoarea cuvântului Meu
din grãdina Mea cu voi. Vã trezesc ºi vã aºez cu Mine în car-
tea Mea din zilele voastre. Am de soþ pe Ilie, proorocul Meu,
ºi cu el Mã slãvesc peste voi ºi peste cei ce Mã iau de la voi.
El este cel ce întoarce spre Mine inima omului, ºi inima Mea
spre om, precum este scris despre lucrul lui cel de dinaintea
venirii Mele. El este cel ce trezeºte în om taina nedespãrþirii
dintre Dumnezeu ºi om, dintre om ºi Dumnezeu, taina mân-
gâierii omului, taina mângâierii lui Dumnezeu, cãci David,
unsul Meu, aºa zicea: «Doamne, toiagul Tãu ºi varga Ta,
acestea m-au mângâiat, ºi certarea Ta însãºi mã învaþã, ºi mã
va învãþa». Amin. 

Este un copil care stã tot timpul lângã mama lui, cãci
altfel el nu poate, ºi este câte o mamã care stã în toatã clipa
lângã copilul ei, cãci altfel ea nu poate. O, mare este taina ne-
despãrþirii dintre Dumnezeu ºi om, dintre om ºi Dumnezeu!
Este câte un om care stã tot timpul lângã Mine, cãci altfel el
nu poate. O, fericit este omul cel nedespãrþit de Mine, cãci
acela a pãtruns taina vieþii ºi stã în viþã ºi aduce rod din viþã
ºi stã în taina mângâierii lui ºi a Mea. Amin. 

Am plâns cu cuvântul Meu ºi am spus: «Cu cine sã Mã
mângâi Eu?». Am spus cã nimeni nu poate avea mângâierea
Mea dacã nu ºtie de unde vine lucrarea ei, dacã nu-Mi aduce
rod bun pentru Tatãl. Am plâns ºi am spus: «Cu cine sã Mã
mângâi Eu, ºi pe cine sã mângâi Eu?». 

Iatã, vin cu sãrbãtoarea cuvântului Meu ºi pun masã cu
el. Veniþi ºi prânziþi, ca sã vinã cei ce iau din masa Mea cu
voi. Hrana cea de la Mine este nedespãrþirea dintre Mine ºi
om, dar ce puþini aud paºii venirii Mele, paºii mângâierii
Mele! O, ce puþini îºi îndreaptã paºii spre izvorul mângâierii!
O, ce puþini paºi aud Eu venind spre Mine! Omul este taina
mângâierii Mele, dar Eu nu mai am aceastã mângâiere, cãci

omul se mângâie cu Mine aºa cum ºtie el, dar Eu n-am cu
cine sã Mã mângâi, ºi nimic nu capãt aºteptând, cãci iubirea
de la om nu ajunge la inima Mea, ºi omul se hrãneºte cu ea
pentru el, nu pentru Mine, chiar dacã el zice cã se mângâie cu
Mine. Omul îºi ia singur ºi se mângâie cu Mine, dar Eu nu Mã
pot mângâia cu el, ºi nu-l pot mângâia pe el, cãci cei mângâ-
iaþi de Mine sunt cei ce suferã cu Mine ºi pentru Mine, ºi îºi
iau mângâierea din suferinþa Mea din ei, ºi Eu Mã mângâi de
la viaþa lor cu Mine, iar altfel Eu nu am mângâiere de la om,
cãci scris este: «De ar da cineva pentru iubire toate comorile
sale, cu dispreþ ar fi respins acela». Iatã, cel fericit întru ale
sale dã sã Mã iubeascã cu acestea ale sale ºi dã sã se mângâ-
ie cu Mine întru ale sale ºi îºi ia singur mângâiere, ºi se mân-
gâie omul cu Mine aºa cum ºtie el. Eu însã încerc iubirea
omului în ascuþiºul încercãrilor, ºi aºa o iau de la om ca sã Mã
mângâi cu ea, ºi sã se mângâie omul cu Mine, zicând: «Cine,
oare, m-ar putea despãrþi de dragostea mea, de Domnul
meu? Necazul, sau strâmtorarea, sau foamea, sau setea, sau
prigoana, sau primejdia, sau sabia, sau sãrãcia, sau necin-
stea?». Iatã, cel ce Mã are pe Mine de iubire nu se mai are ºi
pe el, cãci el se dã Mie, iar cel ce se dã Mie suferã, fiindcã Eu
nu încap în lume, ºi lumea Mã alungã ºi pe Mine ºi pe cei ce
se dau Mie din lume pentru nedespãrþirea lor de Mine, pentru
taina nedespãrþirii dintre Dumnezeu ºi om, taina mângâierii
omului, taina mângâierii lui Dumnezeu. Amin. Dar cum este
omul cel nedespãrþit de Mine? Acela este cel vãzut aºa de cei
din cer ºi de cei de pe pãmânt, cãci scris este despre acela:
«Pentru Tine suntem uciºi toatã ziua, ºi am fost socotiþi ca
niºte oi de junghiere». 

O, cu cine sã mai grãiesc Eu? Cui sã-i mai spun despre
taina Mea cu omul, taina nedespãrþirii dintre om ºi Dumne-
zeu, taina mângâierii omului, taina mângâierii Mele? O, des-
pre taina mângâierii Mele cui sã-i mai spun, oare? Vin sã-i în-
vãþ pe cei ce stau cu paºii lor pe calea dintre ei ºi izvorul Meu,
pe cei ce-ºi au paºii spre izvorul mângâierii. Omul este taina
mângâierii Mele. Omul care aude paºii venirii Mele, paºii
mângâierii Mele, sã se apropie ºi sã se mângâie cu Mine, sã
se apropie ca sã Mã mângâi cu el. Nimeni nu se poate
mângâia decât în suferinþã, cãci celui fericit nu-i mai trebuie
mângâiere. Cel fericit are de mângâiere comorile lui în care
se desfatã, iar iubirea îl respinge pe acela, precum este scris.
Viaþa celui ce Mã iubeºte pe Mine este ca ºi a Mea ºi se mân-
gâie cu viaþa Mea, cu crucea Mea, cu iubirea Mea cea pentru
el, cãci Eu Mi-am pus viaþa Mea ca sã-l iau pe om întru Mine. 

Iatã, vin sã întorc inima omului spre Mine, ºi apoi
inima Mea spre om. Mã doare despãrþirea omului de Mine, ºi
cu durere vin spre om ºi îi spun cât Mã doare, ºi îi dau din du-
rerea Mea, ca sã ºtie ce este durerea ºi sã vinã spre mângâiere,
sã vinã spre Mine, cã Mã doare despãrþirea omului de Mine
ºi voiesc nedespãrþire între Mine ºi om. Nu mai voiesc sã se
mângâie omul cu Mine. Voiesc sã Mã mângâi Eu de la om, cã
Mã doare nemângâierea de la om. O, prea mult se iubeºte
omul pe sine, ºi de aceea nu are omul mângâierea Mea cu el,
ºi nu Mã pot apropia de el ca sã-l învãþ pe om cu Mine, sã-l
învãþ cu învãþãtura Mea peste el ºi sã-i încerc iubirea în ascu-
þiºul încercãrilor, ºi sã înþeleagã omul ce este mângâierea Mea
peste el ºi sã zicã: „Toiagul Tãu ºi varga Ta, acestea m-au
mângâiat, Doamne, iar certarea Ta mã învaþã“. Amin. 

Voi, cei ce vã purtaþi paºii cu izvorul mângâierii, nu fu-
giþi de certarea Domnului, cãci scris este: «Certând m-a cer-
tat Domnul, ºi morþii nu m-a dat, ºi certarea Lui mã învaþã ºi
mã va învãþa». Amin. Nu fugiþi de adevãr, cãci el vã face li-
beri. Nu fugiþi de libertatea voastrã. Adevãrul este cel ce face
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liber pe cel închis pentru neadevãr, pentru rãul din el. Adevã-
rul este cel ce-l împacã pe om cu el însuºi, luminându-i cuge-
tul cu duhul umilinþei, cãci umilinþa este lumina care-l poartã
pe om de mânã ca sã nu cadã în întuneric. Adevãrul se umi-
leºte pe sine ca sã-l tragã pe om de partea lui, de partea ade-
vãrului. Lãsaþi-vã robiþi pentru adevãr, ca sã vã facã el liberi,
cãci neadevãrul vã þine robi, ca sã nu vedeþi drumul luminii,
calea umilinþei, care vã face liberi pentru adevãr. Eu plâng ºi
suspin pentru despãrþirea omului de Mine. Plâng pe urma
omului ºi îi spun sã stea ºi sã nu fugã, ca sã-l învãþ taina ne-
despãrþirii dintre om ºi Mine, taina mângâierii Mele, cãci
omul este taina mângâierii Mele. E mare lucrare sã fie omul
adevãrat. Cine iubeºte adevãrul, acela este om adevãrat, acela
stã la luminã ºi aduce rod, ºi rodul rãmâne ºi se dã lui Dum-
nezeu rod dulce, rod din adevãr, rod din Dumnezeu. Amin. 

Mã las cu cuvânt din cuvânt peste voi, copii lucrãtori
cu Mine din grãdina Mea de cuvânt. Trec prin voi cu cuvânt
din cuvânt, cãci vã descopãr ºi lucrez lucrare vie prin voi îna-
intea celor ce au paºii cu izvorul mângâierii care stoarce din
el râul înþelepciunii veºnice, cãci înþelepciunea pe care omul
o deprinde de pe pãmânt este cea din care a luat omul cel în-
tâi zidit, cãci cu neascultare a luat, ºi s-a fãcut vinovat. Vã
dau pe voi oamenilor care cautã cu izvorul Meu de la voi. Vã
dau pe voi poporului Meu ºi celor ce se nasc ucenici din uce-
nici. Numai pe voi vã am adevãraþi la lucru, cãci cel ce cautã
la faþa omului, acela nu este ucenicul Meu. Vã dau pe voi uce-
nici ai Mei întru lucrare de bisericã cu mãdulare, cãci voi în-
þelegeþi cu înþelepciunea Mea taina nedespãrþirii dintre Dum-
nezeu ºi om, taina mângâierii Mele, taina mângâierii omului.
Amin. Nimeni sã nu se vrea mângâiat dacã este despãrþire în-
tre el ºi Mine, ºi acela sã se lase înþelepþit de lucrarea certãrii
spre luminare, spre umilinþa duhului ºi a faptei duhului. 

Fiþi cu pricepere, copilaºi ai minunilor Mele cu voi, cã
Eu v-am spus cã vã descopãr ºi vã acopãr apoi. Dar ce este
aceasta ce v-am spus? Lucrul Meu prin voi este ceea ce am
spus; statul Meu în voi când lucrez prin voi înaintea celor ce
învaþã de la Mine prin voi. V-am chemat spre lucrul Meu din
zilele venirii Mele de acum aºa cum l-am chemat pe Samuel
cel mic ºi l-am pus mare peste Israel pentru dreptatea Mea în
Israel. V-am aºezat pentru lucrul Meu cel mare al adevãrului
aºa cum l-am aºezat pe Daniel cel mic peste cei mari ai lui
Israel, care nu iubeau adevãrul, ascunzându-se sub minciunã.
V-am aºezat înaintea Mea pentru cei de un sânge cu Mine, ºi
înaintea lor, pentru Mine. Iubiþi dreptatea, iubiþi-o, dar ºi lu-
craþi din ea din zori ºi pânã-n zori, cãci ea va lucra pãmântul
celor vii. Amin. 

Duhul ºi puterea lui Ilie proorocul umbreascã-vã pe
voi, ºi fiþi un duh cu Mine pentru adevãrul lucrurilor, din zori
ºi pânã-n zori peste Israel. Amin. Îngerul Meu este cu voi ºi
lucreazã cu voi ºi Îmi gãteºte cale înaintea feþei Mele, ºi el
este ca focul turnãtorului ºi ca leºia nãlbitorului. El topeºte ºi
curãþã argintul ºi îl lãmureºte pe Israel ca pe aur ºi ca pe
argint, ca sã aducã ei Domnului jertfa dreptãþii. Amin. Cuvân-
tul Meu este cu îngerul Meu între Mine ºi voi, ºi este slujitor
Mie ºi vouã pentru lucrul dreptãþii. Amin. Învãþaþi pe Israel
calea, calea dreptãþii tuturor lucrurilor; învãþaþi-l ce este da, ºi
ce este nu, ºi cele mai mult decât da ºi nu. Fiþi din partea Mea
peste ogorul cel nou, cu unealta dreptãþii, cãci drepþii vor
rãmâne moºtenitorii celor noi ºi se vor desfãta de rodul drep-
tãþii, prin mila lor de Mine. Amin. Daþi hranã proaspãtã, pu-
neþi pe masã hranã ºi rãscumpãraþi orice fãrâmã de timp în
vremea lucrului cel sfânt de sus prin voi, cãci iubirea are ne-
voie de fii ca ºi ea, ºi altfel ea nu are fii. Lucrez peste voi ca

sã Mã vãd în voi, dar vã ºi întãresc, cã sunteþi slabi ºi mici,
iar omul mare dã sã vã þinã sub umbra lui. Eu însã vã desco-
pãr ºi vã aºez la lucrul cel ceresc, ºi apoi vã acopãr, fiilor lu-
crãtori, ºi aºa lucrez cu voi ºi cu slava Mea peste voi pentru
Mine. Nimeni sã nu vã aducã vouã, cãci Eu sunt Cel ce sunt
peste voi; Eu ºi nu voi, iar voi mângâiaþi-vã lucrând la face-
rea omului, ºi fericit este cel ce se lasã fãcut pentru venirea
Mea. Cel ce crede în venirea Mea, acela vine întru ea ºi se
face asemenea Mie, chip al fiinþei Mele se face. Lãsaþi iubirea
sã vã cuprindã în ea, ca sã vã descopãr fiii ei ºi sã Mã mângâi
cu voi, cã nu mai am cu cine, nu mai am mângâiere, nu mai
am, cãci mângâierea Mea este omul. Prindeþi puteri din pu-
teri. Stau faþã în faþã cu voi, prin rodul lucrului vostru pentru
facerea omului. Lucrarea bisericii Mele este mângâierea Mea.
Trupul bisericii Mele este mângâierea Mea, ºi Mi-e Duhul tot
un dor dupã mireasã, dupã biserica Mea cea din zilele venirii
Mele. 

Iatã ce vã dau, cuvânt nou vã dau: fiecare lucru lucrat
pentru cei ce stau înaintea Mea prin voi, sã fie lucru întreg,
lucru care poate mãrturisi, aºa cum este lucrarea bisericii
Mele. Cel care nu are cine mãrturisi pentru el, acela nu ajunge
pânã la Mine, ºi rãmâne întru ale sale, cu ale sale. Cel ce nu
are înger de sus ºi de jos pentru ale sale, acela nu are la Mine,
cã nu are cine mãrturisi pentru el. Nimeni sã nu rãmânã întru
sine cu ale sale ºi cu ale Mele, ci sã le aºeze în bisericã pentru
lumina lor, pentru mãrturisirea lor. Aceasta înseamnã mãdu-
lar al bisericii. Iar cei rãzleþi sã intre în trupul bisericii dacã
vor sã fie; sã lucreze cunoscut de toþi dacã vor sã fie mãdulare
ale Mele, ºi sã zicã cu bucurie apoi: „Doamne, toiagul Tãu ºi
varga Ta, acestea m-au mângâiat, iar certarea Ta mã învaþã,
Doamne“. Amin. Iatã taina nedespãrþirii dintre om ºi Dumne-
zeu, taina mângâierii omului, taina mângâierii lui Dumnezeu.
Amin. Ea este taina care întoarce inima omului spre Mine, ºi
inima Mea spre om. Amin. Ea este taina adevãrului mãrturisit
prin vederea lui în lucrarea mãdularelor bisericii. Amin. 

Iubirea Mea vã dã din ea ca sã lucraþi cu ea voi, lucrã-
tori din grãdinã. Lucraþi cu iubire ºi fiþi fiii ei. Vã mângâi cu
lucrul ce vi-l dau de lucrat. Vã îmbrac în haina mãririi, ca sã
vã cunoascã cei ce iau de la Mine prin voi. ªi dacã trudiþi, tru-
diþi cu iubire ºi cu Duhul Sfânt, ca sã puteþi, fiilor trudiþi, iar
Eu vã voi da cerul, cu toatã iubirea lui, ºi îl voi aºeza pe pã-
mânt ca sã se poarte cu voi din loc în loc ºi sã-ºi lase urmele,
ºi sã creascã cer pe urmele voastre, cãci voi sunteþi din partea
Mea peste pãmânt, ºi pãmântul saltã de bucuria care îl prinde
sub urma Mea cu voi peste el. 

Chemaþi la nuntã, fiilor scumpi, chemaþi omul la masa
nunþii Mele cu voi. Chemaþi lãutari sã cânte despre cer la nun-
ta Mea cu voi, ºi daþi din vinul Meu, sã prindã gust nuntaºii,
cãci Tatãl Meu cheamã la mângâierea Sa pe omul cel obosit
de ale sale, ca sã-i dea din ale Mele, dupã mãsura cu care ia
omul din masa Mea. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2000

Duminica a ºaptea dupã Rusalii 

Nu mai este pe pãmânt om sãrac. Omul trebuie sã se deprindã cu
lucrarea facerii lui. Mângâierea omului vine de la asemãnarea lui 

cu Dumnezeu. Lumea are de dumnezeu pe Baal. 

OO,dacã Eu sunt Cel ce vine cu Tatãl la voi, dacã Eu
Mã aduc mereu la voi ca sã fiþi voi vii pentru

venirea Mea, dacã Eu sunt Cel ce Mã dau vouã cuvânt pentru
voi ºi pentru cei ce trãiesc prin nãdejdea venirii Mele ºi

1355Anul 2000



pentru venirea Mea, dacã totul stã pentru ca sã vin, voi ºi mai
mult sã staþi sub venirea Mea, copilaºi ai grãdinii venirii
Mele. Mi-e dor sã suflu peste pãmânt cu suflarea gurii Mele.
Mi-e dor sã suflu ºi cu guriþele voastre, cã dragostea de voi
Mã ajutã sã vin, ºi Eu Mi-o hrãnesc mereu cu orice iubire de
la voi spre Mine, ºi nãdãjduiesc în voi aºa cum nãdãjduieºte
semãnãtorul care seamãnã grâul ca sã iasã din el grâu însutit,
grâu înmiit. Amin. Nãdejdea în venirea Mea curând, curând,
sã vã fie vouã cea mai dulce stare, cea mai vie lucrare, ca sã
vã ajute sã-Mi pregãtiþi venirea. Amin, amin, amin. 

Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vã dau de lucru, iar voi
sã lucraþi. Amin. Lucraþi calea venirii Mele ºi adunaþi din nou
lângã Mine ºi lângã voi pe cei ce iubesc venirea Mea la voi,
cã Mi-e dor sã suflu peste pãmânt cu suflarea gurii Mele, cu
cuvânt dulce sã suflu peste om, ca sã simtã omul paºii venirii
Mele. Lumea ºi fiii ei îºi pregãtesc mereu trai pe pãmânt, ºi
se hrãneºte lumea cu bucuriile ei, cu duhul minciunii ºi al de-
ºertãciunilor ei, ºi apoi piere lumea pe limba ei, dar Eu voiesc
sã vin ºi iar sã vin ca sã înnoiesc lumea, sã pun în ea de la
Mine, cã de la ea piere tot, piere cu tot cu oamenii din ea, ºi
apoi voi fi Eu cu toatã facerea Mea. Amin. 

Am spus vouã cã voiesc sã hrãnesc pe cei de pe pãmânt
cu nãdejdea în venirea Mea. M-am plâns vouã, iar acum Mã
aºez în carte cu plânsul Meu ºi vã voiesc în Mine ºi în plânsul
Meu, ca sã nu plâng singur când plâng. De aceea vã aºez
sã-Mi pregãtiþi venirea, ºi vã pun la lucru în calea venirii
Mele ºi Îmi gãtesc prin voi suflarea Mea peste pãmânt ºi
peste om. Daþi de ºtire, fiilor, spuneþi tuturor celor ce Mã ºtiu
pe Mine cu voi, sã vinã ºi sã se adune lângã voi, lângã venirea
Mea la voi, ca sã le dau din ea ºi sã-i deprind cu nãdejdea în
venirea Mea. Aceastã tainã sã vã umple pe voi din zori ºi
pânã-n zori, ºi sã vã facã împãrþitori, ºi sã vã dea puteri pentru
venirea Mea, cã voi sunteþi plãpânzi, ºi lucrarea Mea cu voi e
mare ºi tot mai mare, ºi prin ea vã hrãnesc cu nãdejdea venirii
Mele, cu taina înnoirii lumii, copilaºi ai nãdejdii Mele. 

O, cu greu se mai gãseºte om pe pãmânt care sã înþe-
leagã lucrarea Mea cu voi! Greu de tot gãsesc om cu vedere
bunã, cu vedere de la Mine, cãci fiecare om e deprins ca pe
pãmânt. Fiecare se iubeºte pe sine atunci când dã sã vinã dupã
Mine ºi dupã voi. Fiecare are atunci când vine. Nu mai gãsesc
om sãrac de toate cele, nu mai gãsesc. Fiecare are câte ceva,
ºi Eu nu pot numai cu Mine în om dacã omul se are pe el. Aº
voi sã-l deprind pe om cu cele de la Mine, ºi de aceea vã aºez
sã-Mi gãtiþi zile de coborâre la voi, ca sã vinã mulþimile sã as-
culte învãþãtura Mea cea din zilele acestea. Voiesc sã grãiesc
cu tot omul. O, cine sã-Mi asculte acest oftat al Meu? Voiesc
sã Mã audã tot omul, de la margini la margini. Cât de departe
ar fi omul de Mine, voiesc sã Mã audã de acolo de unde este.
Amin. 

Taina nãdejdii venirii Mele curând, curând, taina
aceasta o aºez în voi tot mai mult, copilaºi obosiþi sub povara
Mea, cãci vã voiesc în Mine, ºi aºa voiesc sã vin. Amin. Mã
voiesc în voi, ºi aºa voiesc sã vin. Amin. Grijile vieþii sã vã
fie vouã mai mici decât orice durere a Mea, ºi sã trãiþi voi prin
venirea Mea la voi, cãci mai mare dar ºi mai mare lucrare ca
venirea Mea nu poate fi, ºi nu este alt adevãr sub cer mai ade-
vãrat decât venirea Mea, fiindcã Eu aºa am spus: «Mã duc la
Tatãl ca sã vin, cãci dacã nu Mã duc, nu pot veni». O, cine pe
pãmânt a pãtruns cuvântul acesta? Am spus acest cuvânt ca sã
fac din el adevãr, iar omul care se dã înþelept pentru cuvântul
Meu îl rãstãlmãceºte ca sã-Mi închidã venirea Mea la om. O,
cine sã mai înþeleagã cuvintele Mele dacã omul trufaº se

aºeazã împotriva adevãrului lor? Acest cuvânt al Meu: «Mã
duc ca sã vin» ar fi trebuit sã umple pãmântul de glasuri care
sã strige de atunci ºi pânã acum: „Vino, Doamne!“. 

O, copilaºi ai venirii Mele, vreau sã hrãnesc pe tot
omul de pe pãmânt cu nãdejdea în venirea Mea. V-am dat
vouã tot ajutorul, ca sã am la voi grãdinã lângã grãdinã pentru
voi, ºi pentru Mine cu voi, ºi pentru Mine ºi cei ce vin pânã
la acest munte al învãþãturii cereºti. Adunaþi pe lângã Mine pe
cei ce Mã doresc. Daþi-le de veste cã vin sã le dau putere ºi
nãdejde în venirea Mea, ca sã vin apoi, cã vine cu paºi tot mai
mari, vine venirea Mea cu paºi grãbiþi, ºi Eu dau sã-Mi adun
sub mantia Mea pe cei ce vor fi. Amin. 

Voiesc sã Mã întâlnesc din nou cu omul în grãdina în-
tâlnirii. I-am dat omului întâlnire în grãdina întâlnirii. Îl aº-
tept pe om sã vinã ºi sã-Mi slobod peste el glasul ºi sã-l scol
pentru cer, pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou. Iar voi,
copii din grãdinã, ce faceþi, fiilor? Vã sculaþi sã-Mi pregãtiþi
întâlnirea Mea cu omul? Iatã, sculaþi-vã! Amin. Eu vin ºi vã
dau. Fiþi ageri, fiþi binevoitori pentru Mine, cã pun în voi
putere ºi dor ºi iubire ºi cuvânt ºi îngeri, fiilor obosiþi. Fiþi
obosiþi de ale Mele, cã ale Mele vã vor da vouã toatã pacea
Mea, toatã odihna Mea. Amin. O, sunteþi slãbiþi! Cine sã vã
înþeleagã pe voi? Nu mai este om pe pãmânt care sã vinã spre
voi ºi sã nu se lase greu peste voi. Fiecare are atunci când
vine, ºi dã sã se lase greu peste voi. Nu mai gãsesc om sãrac
de toate cele, nu mai gãsesc, iar Eu nu pot numai Eu în el, cã
este ºi el. Nici o iesle nu mai este goalã pentru Mine, pentru
ca sã încap numai Eu în ea cu facerea Mea. Dã omul sã vinã
la Mine prin acest cuvânt ºi nu-i ajunge cuvântul acesta, iar
voi sunteþi slãbiþi, ºi nu e om sã înþeleagã îndeajuns lucrarea
Mea cu voi, povara Mea cea de peste voi. Eu când ºi când dau
sã vã descopãr ºi sã vã aºez înaintea oamenilor pentru Mine,
iar omul, din deprinderea lui, cautã la voi. Rari sunt din cei
care vin spre cuvântul Meu. Rari de tot sunt cei ce înþeleg
îndeajuns cã voi sunteþi ai Mei ºi pentru Mine pe pãmânt,
dupã cum lucrez Eu cu voi. Voi ar trebui sã fiþi numai în cer,
numai în Mine, numai cu Mine, ºi sã ies Eu cu voi dupã rân-
duiala Mea, aºa cum voiesc acum din nou sã ies cu voi ca sã
hrãnesc omul cu nãdejdea venirii Mele. ªi iatã, ieºim iar, ºi
binecuvintez cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt ieºirea Mea cu voi.
Vã descopãr ºi vã acopãr; când ºi când vã descopãr, ca sã ies
cu voi ºi sã hrãnesc din cer pe om. 

Vine sãrbãtoarea Maicii Mele. Adunaþi-vã pe lângã ea
cu zile cereºti, cã Eu, Domnul, rostesc acum mare binecuvân-
tare peste grãdina întâlnirii ºi peste sãtuþul acesta, sãtuþul cu-
vântului Meu. Sã fie slujire din cer ºi de pe pãmânt pentru zi-
lele întâlnirii Mele cu omul. În pragul sãrbãtorii Maicii Mele
sã slujeascã cerul ºi pãmântul cu toatã iubirea lor, pentru în-
vierea omului. Sã fie soare, sã fie cald, sã fie luminã, sã fie
mângâiere, sã fie putere sfântã, sã fie pace, sã fie curãþie, sã
fie dor de cer, sã fie bucurie pentru cer ºi sã fie nãdejde în ve-
nirea Mea. Amin. Fiþi cu putere, voi, copii de la iesle, fiþi
mângâierea Mea, fiþi trâmbiþa Mea, fiþi cuvântul Meu, cã Mã
voiesc în voi ºi vã voiesc în Mine, ºi aºa voiesc sã vin. Amin.
Vreau sã deschid ochii celor ce Mã cautã pe Mine cu voi, ca
sã ºtie sã vã ocroteascã pentru Mine ºi pentru ei, cãci voi sun-
teþi obosiþi ºi trudiþi, iar omul este încãrcat cu toate cele lu-
crate de el. O, nu sunt bune cele lucrate de om. Sã înveþe
omul sã vinã cu Mine la Mine, nu cu el. Sã înveþe omul statul
în cer, ºi aºa sã umble pe pãmânt, cã Mi-e milã de voi când
vã vãd apãsaþi de la omul neîndemânatic cu trupul ºi cu su-
fletul ºi cu duhul. O, e mare lucru sã se deprindã omul cu lu-
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crarea facerii lui. Vreau sã-l trag pe om lângã Mine ca sã-l
fac, dar el e fãcut de el ºi nu se lasã fãcut de Mine, ºi nu se
lasã omul. 

O, nu aºa, omule! Voiesc sã-þi grãiesc ºi sã te învãþ ºi
sã te deprind cu viaþa cea veºnicã, ºi sã crezi apoi cã viaþa
începe cu moartea, iar dupã aceasta se zideºte omul ºi viaþa
lui cea veºnicã, ºi nu este de la tine învierea, ci este de la
Mine, dar tu te deprinzi greu cu taina învierii ºi cu Mine Stã-
pân al facerii tale. Vreau sã-þi deschid ochii ºi sã te pot privi
prin ochii tãi, ca sã te învãþ duhul pocãinþei în fiinþa ta. Vreau
sã te deprind sã nu te ascunzi, cãci Eu sunt Dumnezeu, iar
ochiul Meu este, ºi este viu, ºi tu eºti descoperit sub ochiul
Meu. Vreau sã te privesc cu ochiul Meu prin ochii tãi, omule,
ºi îþi spun cã asta vreau. O, pocãieºte-te, cã asta vreau! Amin,
amin, amin. 

Iatã, nu sunt bune cele lucrate de om. Fiþi cu puterea
Mea în voi, copii lucrãtori ai tainei venirii Mele, cã omul dã
sã vã facã sã fiþi ai lui ºi nu ai Mei, dar vremea voastrã este
vremea Mea, ºi viaþa voastrã este viaþa Mea, ºi timpul vostru
este timpul Meu, ºi voi nu sunteþi ai voºtri nici ziua, nici
noaptea, iar omul care vine dupã Mine ºi dupã voi, cu greu
poate pricepe taina Mea cu voi. Fiþi iscusiþi, cã omul se iubeº-
te pe sine, nu pe Mine ºi nu pe voi, cã n-are omul minte din
cer, ºi ar da sã facã aºa cum ºtie el omul, ºi este câte unul care
ar da sã vã vrea pe voi nedespãrþiþi de el chiar dacã ar fi sã vã
despãrþiþi voi de Mine pentru el. Iatã, scurtã este mintea
omului care nu poartã grijã de Mine mai mult decât de el, care
nu poartã grijã de statul vostru cu Mine mai mult decât statul
vostru cu omul, dar Eu vã þin în taina nãdejdii venirii Mele ºi
îl strâng pe om lângã voi, ºi îi strâng pe oameni lângã voi în
grãdina întâlnirii ºi le dau de la Mine, iar pe voi vã descopãr
o clipã, ºi iarãºi vã acopãr, cãci voi nu sunteþi fãrã de lucru,
iar lucrul vostru este lucrul Meu. Amin. Vã strâng la piept ºi
vã umplu de mângâierea Mea. Vã strâng la piept ºi vã dau din
puterea Mea. Vã strâng la sân ºi vã dau din dorul Meu, ca
sã-l duc cu voi. Vã strâng la sân cu dor, ca sã vã am numai ai
Mei. Amin. Lucraþi din Mine, cã vreau sã-l fac pe om ca ºi pe
Mine. Curând, curând taina facerii omului va lucra ca în cer,
numai ca în cer, cãci numai Eu voi lucra, fiindcã omul de pe
pãmânt face orice, dar pe om nu-l face, iar omul este cel fãcut
de Dumnezeu, ºi altceva nu înseamnã om. Naºterea din nou a
lumii începe cu om fãcut de Dumnezeu, cãci altceva nu în-
seamnã om. 

Nãdejdea în venirea Mea vã þine în taina ei, în taina ne-
despãrþirii dintre Dumnezeu ºi om, copilaºi slãbiþi sub greul
vremii de azi, cãci vremea de azi poartã în ea venirea Mea la
voi, iar voi sunteþi sub aceastã povarã ºi staþi îndureraþi sub
ea, cãci Eu sunt Cel îndurerat din voi. Sã nu mai vrea omul
mângâiere pentru el, cã nimeni nu poate avea mângâierea
Mea dacã nu vrea sã ºtie de unde vine izvorul ei, care vine de
la asemãnarea omului cu Mine, ºi de altunde nu vine mân-
gâierea. Sã Mã mângâie pe Mine omul, nu pe el, cã prea mult
se iubeºte omul pe sine. Sã vinã omul la Mine, nu sã vin Eu
la el. Amin. Iar voi staþi cuprinºi în taina nãdejdii venirii
Mele, copii îndureraþi, ºi nu fugiþi de durerea Mea din voi, cã
fãrã ea Eu nu pot fi în voi, ºi sunt în voi aºa cum sunt. Amin. 

Aduceþi Domnului sfinþenia voastrã; aduceþi Mie,
fiilor, cã lumea are de dumnezeu pe Baal. Iar voi aduceþi Mie
om dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi apoi aveþi grijã de lu-
crul vostru, ca sã fie al Meu, cã nu mai am lucru de pe
pãmânt, ºi nici lucrãtori nu mai am. Lucrãtorii Mei sunt cei
ce-l fac pe om pentru Mine ºi ca Mine, iar pe pãmânt e numai

Baal ºi slujitori de-ai lui. Hai sã ne înteþim lucrul cel pentru
înnoirea lumii. Hai sã-L bucurãm pe Tatãl, cã mângâierea este
a celor ce-L mângâie pe Dumnezeu. Sculaþi-vã cu Mine ca sã
pregãtim zi de venire, zi de nãdejde. Hai sã pregãtim grãdina
întâlnirii omului cu Dumnezeu. Eu sunt Cel ce pot în voi.
Vestiþi din timp cã vin sã-l hrãnesc pe om cu nãdejdea în ve-
nirea Mea. Sã-Mi doreascã omul venirea ºi sã vinã omul spre
venirea Mea. Voi pentru Mine trãiþi ºi pentru nãdejdea venirii
Mele ºi pentru mângâierea Mea cu voi, ºi iubiþi dreptatea ºi
staþi numai de partea ei, ca sã nu cãdeþi prin omul care se iu-
beºte pe sine, nu pe Mine. Eu iarãºi vã strâng la sân. Mã uit
cu ochiul Meu, ºi nu mai pot sã vã las din sânul Meu, cã mulþi
v-ar vrea nedespãrþiþi de ei, ºi nu nedespãrþiþi de Mine. Mã þin
mereu cu sânul Meu dupã voi ºi vã dau mereu din el ºi vã
strâng mereu în el, ca sã fiþi ºi ca sã vã am. Amin. 

Acum, fiþi una, precum Eu cu Tatãl una sunt, ºi aºa
lucrez. O singurã inimioarã, aºa sã fiþi, aºa sã lucraþi, aºa sã
fiþi binecuvântaþi. Adunaþi-vã cu veghe pentru pregãtirea
zilelor Mele cu voi ºi daþi Duh Sfânt de la Mine grãdinii în-
tâlnirii, cãci curând, curând vine cerul sfânt în grãdinã, iar Eu
ºi cu slava Mea vom fi iar ºi iar slava grãdinii întâlnirii,
grãdina venirii Mele pentru omul care vine sã Mã ia de la
izvor ºi sã Mã bea ºi iarãºi sã Mã bea, ºi sã ia din viaþa Mea
ºi sã bea. Amin, amin, amin. 

24 iulie/6 august 2000

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

Sã vinã omul la harurile sfinte ºi sã ºtie ce este boala ºi ce este sã-
nãtatea. Cel ce voieºte sã ºtie taina raiului, se uitã întru început ºi nu
se mai lasã spre sfârºit. Sfârºitul aºteptãrii sfinþilor este împãrãþia 

Domnului pe pãmânt. 

OO,copii de la ieslea Mea de cuvânt! Ori de câte ori
Îmi pornesc spre voi calea cuvântului Meu, Mã

cuprinde duhul dragostei pentru voi, cã voi sunteþi plãpânzi,
fiilor. Mi-e drag de cel plãpând ºi dau sã Mã desãvârºesc în el
cu ale Mele, ºi Eu trag folos de la cel ce nu poate, cãci cei ce
pot nu sunt sãraci, nu sunt plãpânzi ºi n-au nevoie de cineva
mai tare decât ei, cãci pot ei. 

Mã aplec spre voi ºi vã dau duh de înviorare, cã azi stã
în grãdinã, cu daruri fel de fel pentru voi ºi pentru cei ce
petrec cu Mine ºi cu voi, pomenirea celui cu leacuri cereºti în
mânã, tãmãduitorul Pantelimon, doctorul aºezãmântului Meu
cu voi, cel cu mila ºi cu ajutorarea lui pentru voi. Luaþi ºi daþi
din darurile lui, daþi poporului Israel de azi, ºi daþi celor
bolnavi cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul, celor care îºi vãd
neputinþa, celor care îºi aratã suferinþa. Amin. Sunt cu duhul
mângâierii peste voi, ca sã vã scol la lucru sfânt, ca sã dau
prin voi tãmãduiri omului. Amin. 

Este pe pãmânt câte un obicei de supunere a omului
prin legea cea pusã peste om. Se ridicã cei ce stau în frunte ºi
fac chemare pentru tot omul, sã vinã sã ia leac de ocrotire
pentru bolile care ies din cãmãrile lor pentru încercarea inimii
omului, pentru umilinþa inimii omului zbuciumat ºi prins de
cele ce trec; trec, ºi nimic nu-i lasã omului decât amar ºi gust
amar ºi moarte peste moarte ºi capãt fãrã întoarcere. Se ridicã
doctori ºi cheamã pe fiecare om sã ia leac de la ei pânã sã vinã
boala peste om, ºi omul se duce, cã este supus prin lege ºi se
duce. O, copii ai lucrului Meu cel sfânt, chem ºi Eu omul sã
vinã la leacurile Mele ºi sã le ia ca sã fie viu ºi sã aibã putere
peste rãul din el ºi peste cel din afara lui. Sã vinã omul, sã
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audã omul legea aceasta, legea vindecãrii duhului ºi a sufle-
tului ºi a trupului, legea milei lui Dumnezeu pentru fiecare
om. Chem omul la mila Mea, chem omul la doctor, cã e bol-
nav, e plin de bube, e plin de ruginã, e plin omul de deºertã-
ciune, iar deºertãciunea e boalã veche ºi stã omul în ea de
ºapte mii de ani ºi e plin omul de molii ºi de ruginã ºi sapã
acestea în duhul, în sufletul ºi în trupul omului, ºi din Mine
mãnâncã în om, ºi Eu Mã sfârºesc în om. Eu, Cel fãrã de
început ºi fãrã de sfârºit, Mã sfârºesc în om, ºi vin doctorii
cerului în ajutorul Meu ca sã nu Mã sfârºesc în om ºi sã-Mi
dea ei viaþã în om ºi sã-Mi dea stat în om ºi sã-l vindec pe om
cu viaþa Mea din om, cu statul Meu ceresc în el. Amin. Chem
omul sã vinã la leacuri cereºti, chem omul la izvorul cel sfânt
ºi plin de tãmãduiri ºi plin de Duh Sfânt. Amin. 

Apropiaþi-vã, copii de la ieslea Mea, lângã fântâna Du-
hului Sfânt, care are lângã ea de înger pe doctorul ºi tãmãdui-
torul Pantelimon, cel ce vã dã vouã înviorare mereu. Aduceþi
jertfã de iubire celui ce vã tãmãduieºte pe voi din partea Mea
de toate neputinþele care vin peste voi, de toatã oboseala cea
de la truda voastrã lângã Mine. Mergeþi în grãdina întâlnirii ºi
adunaþi-vã lângã harurile fântânii Duhului Sfânt, pe care am
aºezat-o Eu prin voi în grãdina unde Eu Mã întâlnesc cu omul
care Mã cautã la voi. Aduceþi cântare de slavã Duhului Sfânt
ºi îngerului fântânii, cel ce vã tãmãduieºte pe voi în fiecare
clipã, cel ce suflã peste voi cu duhul binefãcãtor al harurilor
lui, îngerul tãmãduitor dat de Mine vouã, Pantelimon cel plin
de har, cel care a pus preþ celor ce sunt de la Mine, dând în
schimbul lor pe cele ce nu sunt, pe cele ce trec. El voieºte sã
cheme omul la fântânã ºi sã-i dea vindecare, cã este tãmãdui-
tor. El voieºte sã-Mi dea Mie om tãmãduit, cã e plin omul de
bube ºi de ruginã ºi de deºertãciunea în care stã. Sã vinã omul
la doctor ºi sã înþeleagã ce este boala ºi ce este sãnãtatea, ce
este amarul ºi ce este dulcele, ce este viaþa ºi ce este moartea,
ce este iadul ºi ce este raiul, ce este veºnicia ºi ce este vremel-
nicia. Sã vinã omul la harurile sfinte ºi sã ia din ele ºi sã se
vindece omul de nepãsare ºi sã Mã vindece omul pe Mine de
dorul Meu cel greu pentru om. Amin, amin, amin. 

– EE u sunt tãmãduitorul Domnului. Am plãtit
cu viaþa mea cea datã Domnului darurile ºi

harurile pe care le am din cer la credinþa mea în Iisus Hristos,
trimisul Tatãlui Savaot pentru mântuirea omului credincios
Celui trimis de Tatãl, credincios lui Hristos, Cel mult iubit ºi
dorit de mine încã pe când eram dintre pãgâni. Amin, amin,
amin. 

Eu, Doamne bun, sunt cu Tine în grãdina în care Te
deºerþi, ca sã se deºerte ea apoi peste pãmânt cu Tine ºi cu
glasul Tãu cel plin de tãmãduiri, Doamne dulce, cã dulce
mi-a fost mie viaþa pe pãmânt dupã ce Te-am aflat pe Tine
înviat ºi viu în fiinþa mea cea plãpândã pe când eram dintre
pãgâni. Inima mea a fost a Ta, dar eu nu ºtiam cã eram alesul
Tãu dintre pãgâni. Tu însã m-ai trezit, iar eu Te-am cunoscut,
ºi apoi ai fost Tu, iar eu n-am mai fost apoi, ºi ai fost numai
Tu în fiinþa mea, ºi Te-am dovedit în ea ºi Te-am mãrit, ºi
Te-ai fãcut har ºi dar în mine ºi ai lucrat peste pãgâni din casa
mea, ºi ai fost biruitor peste cei necredincioºi. 

Oamenii nu cred dacã nu vãd. Oamenii nu Te cred
dacã nu Te vãd, Doamne dulce. Oamenii nu Te cunosc pânã
nu Te gustã. Vin cu Tine din cer în grãdina Ta, în ieslea Ta,
ºi am venit ºi mã desãvârºesc din Tine peste cei dulci ai Tãi
în grãdinã, ca sã fac din ei cãnuþe cu leacuri pentru cei ce au
nevoie de doctor, Doamne tãmãduitor. Oamenii nu cred dacã
nu vãd. Mã umplu de dorul Tãu cel pentru om ºi mã dau

fântânii Duhului Sfânt din grãdina întâlnirii Tale cu omul,
grãdina serbãrilor cereºti în mijlocul pãmântului, în vârful
pãmântului, Sionul Tãu cel de la sfârºitul timpului, Doamne
dulce. Mã dau omului cu harul vindecãrii, pus de Tine peste
mine, dar omul nu ºtie ce este boala ºi ce este sãnãtatea. O,
nu ºtie omul ce eºti Tu, aºa cum nici eu nu ºtiam pe când
eram adormit, pe când încã Tu nu mã trezisei ca sã fiu ºi ca
sã fii Tu fiinþa mea apoi, chipul fiinþei Tale sã fiu, chipul
fiinþei lui Dumnezeu în om. 

Eu Te-am avut pe Tine locuitor ºi lucrãtor în casa mea,
în duhul, în sufletul ºi în trupul meu, cã asta înseamnã casã a
Ta cu omul. Când au vãzut pãgânii viaþa Ta în mine, fiinþa Ta
în mine, s-au sculat împotriva Ta ºi a mea, cã Tu eºti cel mai
strãin pentru om, Tu eºti cel mai alungat dintre oameni, Tu
eºti omul durerii, despre care scrie în Scriptura care spune:
«Dispreþuit era între oameni, om al durerii, de la care toþi îºi
întorceau faþa, om strãpuns pentru pãcatele omului, om plin
de rane tãmãduitoare pentru toþi cei care cautã tãmãduirea
lor». 

O, fii ai oamenilor, iatã omul! Nu este omul aºa cum
sunteþi voi. Omul este aºa cum a fost Domnul. Omul este aºa
cum am fost eu, unit cu Domnul ºi dat la moarte pentru chipul
fiinþei lui Dumnezeu în mine. O, oamenilor, amarul nu este
dulce, iar voi îl aveþi dulce; pãcatul nu este dulce, iar voi îl
aveþi dulce, dar el vã face rane ºi se face molie ºi ruginã peste
duhul ºi sufletul ºi trupul vostru. O, oamenilor, boala nu este
sãnãtate, iar voi sunteþi bolnavi din creºtet pânã în tãlpi, ºi nu
ºtiþi ce este sãnãtatea în om, sãnãtatea lui Dumnezeu în voi,
viaþa lui Hristos în mãdularele voastre sufleteºti ºi trupeºti,
lucrul pe care-l are omul de lucrat din zori ºi pânã-n zori. Dar
voi aveþi de tatã pe diavolul ºi nu ºtiþi ce este omul ºi ce este
diavolul. Omul care nu-I slujeºte lui Dumnezeu din zori ºi
pânã-n zori cu mãdularele lui sufleteºti ºi trupeºti, acela este
diavol ºi locaº al diavolului, dar voi nu aveþi tãmãduitor pen-
tru mintea voastrã. ªi iatã, eu sunt sfântul Domnului ºi vin cu
El, ºi din El vã învãþ, cã Domnul este casa sfinþilor, Ierusali-
mul cel ceresc al sfinþilor Domnului. 

O, oamenilor, viaþa voastrã este moarte dacã Hristos nu
este în ea. Sunteþi fiii morþii din voi, cãci pãcatul este moarte,
ºi este molie care roade în voi, ºi este ruginã care sapã la rã-
dãcina vieþii lui Dumnezeu în om, dar voi nu ºtiþi cã moartea
nu este viaþã, ºi daþi sã fiþi mulþumiþi ºi fericiþi prin pãcat, prin
moartea din voi, dar moartea nu este viaþã, ºi voi nu ºtiþi ce
este viaþa ºi ce este moartea, ºi eu vã spun sã cãdeþi în ge-
nunchi ºi sã priviþi la Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ºi
sã cereþi înþelepciunea vieþii, dar sã ºtiþi sã cereþi, cã eu am
cerut, ºi El mi-a dat. 

Am gãsit un copilaº mort de muºcãturã de viperã ºi am
cãzut în genunchi ºi L-am chemat pe Hristos, ºi El a venit ºi
a lucrat de a înviat pe copilul muºcat, ºi Domnul mi-a bucurat
inima cea plinã de milã pentru omul mort. O, fie-vã ºi vouã
milã de omul mort. Fie-vã milã de voi, ºi cereþi îngenuncheaþi
mila lui Dumnezeu peste voi, ca sã vinã sã vã despartã de
moartea din voi, dar staþi îngenuncheaþi, staþi aºteptând, cãci
cel ce nu aºteaptã pe Domnul, acela se duce ºi stã cu diavolul
ºi se face culcuº diavolului, ºi se face iad ºi culcuº demonilor.
Dar cel ce vrea sã ºtie taina raiului, acela se ridicã înspre în-
ceput ºi îl gãseºte pe omul cel întâi zidit de Dumnezeu ºi se
uitã la el ºi ia pildã bunã ºi rea de la el, ºi pe cea bunã o pune
peste el ºi se face început al Domnului, ºi nu se mai lasã spre
sfârºit, ci stã întru început, stã în rai ºi se face rai ºi stricã lu-
crarea iadului, cãci iadul este locaºul celor ce-L pãrãsesc pe
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Dumnezeu Fãcãtorul; iadul este focul care arde în om îm-
potriva lui Dumnezeu. 

O, oamenilor, eu sunt tãmãduitorul de la Dumnezeu ºi
vã chem la vindecare, cã sunteþi bolnavi. Vremelnicia pe care
o iubiþi e boalã ruºinoasã înaintea cerului, boalã care stricã
omul la minte, învãþându-l cu minciuna, cu vremelnicia, cu
cele care trec ca ºi omul care iubeºte pe cele care trec, ºi trece
ºi el, prin iubirea lui pentru cele trecãtoare. Veniþi la viaþã ºi
luaþi din ea, cã inima mea e plinã de milã pentru omul mort
prin muºcãtura cea veninoasã a deºertãciunii care-l þine pe
om mort. Dar ce este omul mort? Cel ce pãcãtuieºte, acela
este mortul care stã în iad, chinuit de muncile iadului, chinuit
de gustul pãcatelor, dezbrãcat ºi gol de Dumnezeu, murdar ºi
fãrã putere, mort ºi nu viu, lipsit de veºnicie ºi pãrãsit de în-
geri. Veniþi la izvorul veºniciei! Veniþi ºi beþi ºi înviaþi, cã
vine pe pãmânt veºnicia, vine curând, curând ºi umple pã-
mântul ºi dã din calea ei pe tot trupul mort ºi vine ea cu fiii
vieþii, cu cei ce au iubit viaþa ºi veºnicia ºi faptele ei. Amin.
Veniþi la doctor, veniþi la tãmãduitor! 

Mã las cu harul vieþii veºnice peste fântâna Duhului
Sfânt din grãdina în care Domnul îþi dã întâlnire cu El, omule
osândit de pãcatele tale. Sunt lângã fântânã, cãci sunt îngerul
ei, ºi am îngeri tãmãduitori cu mine ºi vin spre tine cu harul
fântânii, cu Duhul Sfânt al Domnului, ca sã vii tu spre tãmã-
duire ºi sã te faci cer, omule, cãci cerul e locaºul sfinþilor, iar
iadul este locaºul diavolilor ºi al pãcãtoºilor. O, eu am fost
tinerel ºi nu aveam decât pe Hristos de mângâiere ºi de bucu-
rie ºi de iubire. 

Veniþi voi, cei mici, ºi gustaþi din rodul credinþei mele
ºi al iubirii mele de Dumnezeu. Voi, cei din sãtuþul acesta în
care Dumnezeu Îºi are izvorul cuvântului vieþii, veniþi la iz-
vor! ªi veþi veni. Amin. Veniþi cu mic cu mare ºi spãlaþi-vã
faþa ºi cãmãºuþa ºi iubirea ºi daþi loc Domnului în voi, ca sã
vinã neamurile pãmântului ºi sã vã fericeascã ºi sã vã nu-
meascã cetate a Domnului, cetate în care nimic pângãrit, ni-
mic spurcat nu este, cetate sfântã, cetate a bucuriilor sfinte
pentru cei ce se fac sfinþi, pentru cei ce se înnoiesc pentru
înnoirea lumii. Amin. 

Iar vouã, celor din grãdina cuvântului, vã dau înviorare
ºi haruri fel de fel ºi tãmãduiri, cã duhul mângâierii Domnului
se poartã deasupra voastrã ca ploaia care vã prinde sub ea
când vine iute ca sã ude locul însetat. Vã cuprind cu umilinþa
duhului meu ºi mã plec vouã ca sã vã slujesc în neputinþe, cã
sunteþi mari la Domnul, ºi e mare Domnul în voi. Sfinþii din
cer vã privesc cu sfialã cereascã, fiindcã e mare Domnul în
voi ºi peste voi. Ei nu mai zic: „Pânã când, Doamne?“, aºa
cum ziceau pânã la voi. Ei zic acum: „Mãrire Þie, Doamne,
cã ai început sã împãrãþeºti ºi sã rãscumperi cu Sângele Tãu
oameni din toatã seminþia ºi limba ºi poporul ºi neamul“.
Amin. Sfinþii din cer aºteaptã la guriþele voastre ca sã le daþi
de lucru în lucrul vostru cu Domnul, cãci aºteptarea lor s-a
sfârºit, ºi Domnul vine, vine cu sfinþii Lui. Vine Domnul la
voi cu sfinþii în zeci de mii, cãci când vine Domnul, vin cetele
cereºti, cã scris este: «Oºtiri cereºti vin dupã El». Vin sfinþii
la voi ca sã asculte cuvântul lui Dumnezeu, care curge din
Domnul peste voi, cãci când vine Domnul, oºtirile cereºti vin
dupã El, ºi vin cu El. Amin. 

Eu, Doamne dulce, m-am îndulcit peste pãmânt ºi m-am
fãcut hranã pentru om, lapte dulce pentru hrana omului. Lapte
a curs din grumazul meu când m-am dat Þie miel prin jertfire,
ºi m-am fãcut untdelemn tãmãduitor, cãci m-am fãcut rod al
mãslinului care a mãrturisit pentru mine la venirea mea la

Tine prin jertfire, Doamne dulce. Oamenii care m-au dus la
jertfire mã legaserã de mãslin, iar eu am rãmas legat de rod în
mãslin, fãcându-mã untdelemn tãmãduitor peste om. Acum,
dã-mã Tu celor ce au nevoie de darul tãmãduirilor mele, dar
dã-mã credinþã în omul care voieºte tãmãduire, dã-mã dor în
om, dã-mã iubire cereascã în om. Dã-mã Tu omului, cã Tu ºtii
sã dai, dupã cum ai ºtiut Tu sã Te dai pentru om ºi sã mã dai
pentru om. Dã-mã Tu, precum m-ai dat înger al fântânii Du-
hului Sfânt în grãdina întâlnirii Tale cu omul. Dã-mã Tu dupã
mãsura pe care o vei gãsi în om, ºi mãreºte-Te cu mãsurã
bunã în om, cã Tu suspini ºi iar suspini dupã om, ºi Te-ai fã-
cut suspin în noi, în sfinþii Tãi cu care Îþi împarþi suspinul
acum, la venirea Ta cu sfinþii, acum când gata sunt toate ca sã
vii. Amin, amin, amin. 

– OO,copii care primiþi de la Mine, daþi venirea
Mea cu sfinþii, daþi oamenilor vestea veni-

rii Mele cu sfinþii, ºi cine va crede ºi va învia, acela va fi ºi se
va bucura. Duhul mângâierii se face dulce peste voi. Am spus
cã voi vorbi cu voi tot mai dulce, ca sã vã înviorez pentru
Mine ºi pentru lucrul Meu peste om, cã Eu mereu, mereu sus-
pin dupã om, suspin cu cuvântul Meu dupã om. Cuvântul este
suspinul Meu, iar voi sunteþi calea cuvântului Meu peste
oameni. 

Mã gãtesc peste voi cu sãrbãtoare nouã. Mã întâlnesc
din nou cu omul în grãdina întâlnirii. Dau sã Mã îndulcesc în
voi, ca sã vã îndulcesc ºi sã dau din acest dulce, iar voi sã fiþi
strãchioarele ºi cãnuþele Mele în care Eu pun hranã ºi apã,
pâine ºi vin pe masa nunþii Mele cu voi. Vã îmbrac cereºte
pentru sãrbãtoarea Mea cu voi peste oameni. Vã fac pildã a
împãrãþiei cerurilor. Vã dau pildã de viaþã cereascã între oa-
meni. Vã fac pãrtaºi cu cele din cer în mijlocul oamenilor, ca
sã le vadã oamenii la voi ºi sã se prindã în horã cereascã, de
mânuþã cu voi ºi cu îngerii din cer. Amin. Chem lãutari pentru
zilele nunþii, ca sã cânte cereºte ºi sã audã neamurile pãmân-
tului cântarea nunþii, iar Eu le voi plãti, ºi ei vor veni ºi îi voi
rãsplãti. Amin. 

Duhul mângâierii Mele se îndulceºte peste voi. Staþi
dulci înaintea Mea, cãci Eu sunt Cel dulce din voi. Staþi vioi
cu duhul ºi cu iubirea Mea din voi ºi daþi-vã Mie cu sãrbã-
toare în voi, ca sã vã dau sãrbãtoare a Mea peste mulþimi, cãci
chem mulþimile sã vinã ºi sã ia din masa nunþii Mele, ºi sã ia
din duhul iubirii Mele, cã Eu aºtept omul, ºi suspinând îl
aºtept, ºi suspinul Meu este cuvântul. 

Îmi întãresc cãrãruþa pe care stau venind, cã am de stat
pe ea ca sã vin ºi sã hrãnesc pe cei ce vin la izvorul vieþii. Mã
port pe ea cu grijã, cãci stau cu putere pe ea. Mi-o alin, Mi-o
înviorez, Mi-o cuprind, ca sã Mã cuprindã pe ea, ºi Mi-o în-
dulcesc, ca sã Mã împart dulce ºi sã-l fac pe om dator Mie ºi
sã-l îmbiu spre dulceaþa raiului, cãci pãmântul va fi rai cu-
rând, curând. O, cãrãruþã micã, o, cãrãruþã a Mea, duhul mân-
gâierii Mele se face dulce ºi vine cu tumultul lui ºi se revarsã
cu multul peste tine. Însufleþeºte-te! Amin. 

Sunt cu duhul plin de dor dupã zilele venirii Mele ºi
Îmi întãresc cãrarea ºi Mi-o înviorez ºi Mi-o cuprind, ca sã
Mã cuprindã pe ea ºi sã vin sã Mã dau, sã vin sã Mã fac izvor
ºi sã Mã dau, ºi sã Mã rãcoresc când Mã dau, cãci vin sã Mã
dau. Amin, amin, amin. O, fiilor lucrãtori cu Mine din grãdi-
nã, feriþi de duhul greu statul Meu cu voi la lucru, ca sã pot
lucra cu lãrgime din voi, cãci cel ce îngreuiazã Duhul Meu
din voi, este cel cu duhul greu. Fiþi cu mãsura în mânã ºi ale-
geþi bine timpul ºi locul ºi lucrul, ca sã puteþi lucra ºi sã aveþi
ce lucra, cã piere lucrul cel bun pentru duhul cel greu care stã
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lângã voi în vremea lucrului Meu cu voi. Fiþi iscusiþi, ºi feriþi
mereu de orice duh greu statul Meu cu voi în vremea lucrului
cel sfânt pe care îl lucrez cu voi peste pãmânt. Dulcele Duhu-
lui Sfânt este îngreuiat ºi trage din greu atunci când nu este
unitate ºi pãrtãºie întreagã prin unitate. Voiesc sã vã vãd vioi
ºi cu Duhul Sfânt în voi, dar învãþaþi sã faceþi aºternut prielnic
pentru dulcele Duhului Sfânt, copii dulci, cã dulci voiesc sã
fiþi, dar duhul cel greu vã face nelucrãtori. Dar voi fiþi dulci,
fiþi lucrãtori de Duh Sfânt, cãci voi sunteþi dulcele Duhului
Sfânt. Fiþi dulci pentru Duhul Sfânt, ºi veþi fi rod dulce ºi veþi
da rod de Duh Sfânt, ºi va fi apoi Duh Sfânt peste pãmânt cu
voi. Amin. Eu sunt durut la duh, fiindcã atâta vreme am învã-
þat un popor sã fie dulce pentru cer, ºi el s-a dus spre amãrã-
ciune ºi s-a tras de lângã Mine. 

O, popor venit ºi plecat, atâta vreme te-am învãþat,
atâta vreme te-am purtat de mânuþã spre vremea iubirii! Atât
de dulce þi-am vorbit ºi te-am îmbiat spre vremea iubirii Mele
cu tine! Atâta rãbdare am avut, ºi atât te-am aºteptat sã creºti
ºi sã fii, iar tu ai venit ºi ai plecat ºi te-ai smuls din mâna Mea.
Eu te-am purtat de mânuþã spre timpul iubirii ºi tu te-ai smuls
din mâna Mea. Acum, iatã vremea, ºi tu nu eºti cu Mine. Eºti
cu fiii ºi fiicele tale, eºti cu agoniseala ta, ºi nu eºti pentru
vremea iubirii, iar Eu sunt durut, cã te-am avut lângã Mine ºi
nu te mai am. Vino mãcar sã vezi vremea iubirii ºi pe fiii ei!
Vino sã plângi ºi sã-þi vãd lacrima! Vino sã ºtii ce am pregãtit
Eu pentru tine ºi tu n-ai vrut sã ai! Vino la nuntã! Vino ca un
strãin, cã n-ai vrut sã fii fiu, ºi te-ai dus cu alt stãpân, ºi te-ai
dus, ºi Eu Mã uit sã te vãd, ºi îþi plâng de milã cã ai fost lângã
Mine ºi nu mai eºti, ºi Mã uit cã tu nu-þi plângi de milã, ºi Mã
uit cum Mã cauþi în alte pãrþi ca sã crezi cã eºti cu Mine încã.
Dar Eu sunt cu cei ce urmeazã Mie ºi nu loruºi. Eu sunt cu cei
ce Mã iubesc pe Mine ºi nu pe ei, iar tu n-ai vrut sã fii copilul
Meu atunci când te-am cerut sã fii. O, ºi cu câtã iubire, o, ºi
cu câtã rãbdare, o, ºi cu câtã aºteptare te-am purtat Eu de
mânuþã spre vremea iubirii, iar tu n-ai vrut sã fii dulce pentru
cer, ºi te-ai dus la amãrãciune ºi te-ai tras de lângã Mine, ºi
Mã doare golul tãu de lângã Mine, ºi Mã dor pãcatele tale cu
care M-ai strãpuns de atunci ºi pânã azi. Iar acum, iatã vre-
mea iubirii, ºi pe Mine cu cei vii cu care am ajuns vremea
iubirii, vremea cea dulce a iubirii pentru cei ce o iubesc pe
ea, vremea mângâierii pentru cei ce Mã mângâie pe Mine
mângâindu-Mã în suspinul Meu dupã om. Amin, amin, amin. 

Un picuþ, ºi vã las spre odihnã, vã slobozesc de sub po-
vara Mea cea de peste voi, dar voiesc sã-l cuprind la sân pe
cel dintre voi care poartã numele biruitorului mucenic Gheor-
ghe ºi tãmãduitorului Pantelimon. Îl voiesc tãmãduitor al ra-
nelor Mele din voi, cãci cu voi împart ranele Mele ºi povara
Mea cea grea. Îl voiesc dulce pentru Mine ºi atent pentru pla-
cul Meu cel sfânt ºi tot mai veghetor pentru ca sã fie pe plã-
cerea Mea mereu. Îl cuprind în braþele Mele durute de dor ºi
îl þin la sânul Meu, ca sã fie, ºi vã dau de la el mângâiere ºi
putere nouã, fiilor care-Mi purtaþi povara venirii Mele. Stau
faþã în faþã cu voi prin fiii cei care vã iubesc pe voi ºi povara
Mea de peste voi, ºi vã dau puteri din puteri, cãci când nu mai
puteþi voi, Eu Mã aºez în ei ca sã suflu peste voi ºi sã puteþi
voi în truda Mea cea prin voi, în suspinul Meu dupã om, dupã
lucrul mâinilor Mele, dupã om, fiilor scumpi. De aceea v-am
dat lucrarea facerii omului ºi v-am învãþat s-o lucraþi ºi rod
sã-Mi aduceþi, cã Eu suspin dupã om, dupã lucrul mâinilor
Mele, dupã om, fiilor dulci, fiilor mângâietori ai suspinului
Meu. Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 2000

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Cel ce se roagã Domnului în duh ºi în adevãr, uneºte cerul cu
pãmântul. Inima omului a fost fãcutã de Domnul sã fie locaº al
cerului. Tainele întâlnirilor sfinte sunt cele care Îl aduc pe Domnul 

pe pãmânt. 

VV oi, strãjeri de la ieslea cuvântului Meu,
auziþi-Mi strigarea ºi deschideþi-Mi! Sunt Mi-

rele, fiilor, ºi fericitã este sluga pe care Eu o aflu priveghind
pentru venirea Mea. Amin. 

Îmi desfac braþele ºi Mi le umplu cu voi ºi Mã dau
vouã cu braþele întinse spre voi, ca sã vã cuprind ºi sã-Mi
primiþi îmbrãþiºarea, cã vreau sã Mã slãvesc în voi ºi din voi
curând, curând, fiilor. Voi sunteþi mireasa Mea, ºi Eu vin spre
voi cu zilele nunþii Mele cu voi, ca sã Mã ia mulþimile de la
voi ºi sã prindã viaþã din viaþa Mea cu voi, ºi sã prindã faþã
din faþa Mea cu voi. Amin.

Aduc la voi ziua Mea de slavã. Acum douã mii de ani
am dat aceastã zi ucenicilor Mei cei mai apropiaþi Mie. M-am
dus cu ei în munte ca sã-i învãþ ce este rugãciunea, iar ei sã
înþeleagã. Se apropia vremea sã fiu rãstignit pe cruce, ºi
M-am dus sã Mã rog Tatãlui pentru Mine ºi pentru ei, ºi sã
Mã mãrturiseascã Tatãl în ochii lor. Atunci, Eu am strãlucit la
faþã ºi la îmbrãcãminte, iar cei din cer, venind la vedere de o
parte ºi de alta lângã Mine, vorbeau cu Mine despre toate cele
ce voi pãtimi Eu în Ierusalim, iar pe când Moise ºi Ilie vor-
beau cu Mine, a venit Tatãl, purtat în nor, ºi i-a acoperit ºi
le-a vorbit zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel ales; de El sã
ascultaþi». Amin. I-a prins teama pe ucenicii Mei când s-au
vãzut cuprinºi în nor. Tatãl îi îmbrãþiºase pe ei, ca sã le vor-
beascã despre Mine, cãci slava Tatãlui îi þine în ea pe cei în
care Eu ºi cu Tatãl Mã slãvesc. Aºa vã þin Eu pe voi, copilaºi
ai slavei Mele de azi. Voi sunteþi slava Mea de azi, ºi vã þin
acoperiþi în norul tainei venirii Mele, cãci taina venirii Mele
este tainã dulce, ca s-o puteþi purta, fiilor. O, dacã Tatãl Meu
nu v-ar þine pe voi acoperiþi de norul tainei venirii Mele, n-aþi
putea nici voi, nici cei din jur n-ar putea, ci s-ar înspãimânta,
dar iconomia venirii Mele se desãvârºeºte în tainã mare, fiilor
mici. Le-am arãtat ucenicilor Mei, le-am arãtat ce trebuie sã
fie rugãciunea. Eu Mã rugam, iar Tatãl M-a cuprins în slava
Sa, în strãlucirea Sa, cu cei din cer, cu Moise ºi cu Ilie, cãci
aceºtia au vãzut slava Tatãlui pe pãmânt ºi au fost cuprinºi în
ea la vederea ei. Aºa este rugãciunea cea adevãratã. Ea uneºte
cerul cu pãmântul, ºi pe om cu slava Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

O, fiilor care vegheaþi cu Mine, vã îmbrãþiºez în norul
venirii Mele, iar Tatãl este întru Mine. Vreau sã Mã rog în voi,
vreau sã lucrez în voi, ca sã vã mãrturiseascã Tatãl de fii, aºa
cum M-a mãrturisit pe Mine de Fiu al Sãu în vremea când Mã
rugam Lui. Voiesc sã ºtie lumea toatã cã Eu Mã slãvesc în voi
ºi cã voi sunteþi slava Mea cea de la venirea Mea. Amin. Nu
pentru voi voiesc aceasta, ci pentru Mine, fiilor. Tatãl voieºte
din nou sã Mã mãrturiseascã Fiu al Sãu în voi, Eu în voi, ºi
voi în Mine, cã e vremea venirii Mele ºi a slavei venirii Mele.
Amin. Luaþi pe voi haina mãririi Mele, haina venirii Mele, ºi
slãviþi-Mã pe Mine peste mulþimile pe care Eu le voi aduna
ca sã audã glasul cuvântului Meu de la voi. Faceþi-vã slavã a
Mea peste pãmânt, cãci Tatãl vine peste voi cu norul slavei
Sale, ca sã mãreascã pe Fiul Sãu lucrãtor peste voi, ca sã
aducã zile de nuntã cereascã cu voi peste pãmânt. Vreau sã
Mã rog în voi, ca sã vã mãrturiseascã Tatãl cã sunteþi fiii
venirii Mele, cãci Tatãl aºa închinãtori voieºte. Când Eu sunt
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în om cu ale Mele înaintea Tatãlui, când viaþa Mea este viaþa
omului, aceasta înseamnã rugãciunea care aduce pe Tatãl ca
sã fie una cu Fiul în om. Atunci cerul coboarã ºi se face lu-
crare vie pe pãmânt cu omul, cãci aºa fel de rugãciune aduce
sfinþii pe pãmânt, aduce cerul la vedere. Când Eu, Domnul,
Mã slãvesc peste om, aduc cerul la vedere ºi ia omul din slava
Mea, care se mãrturiseºte pe sine peste pãmânt cu omul care
are rugãciunea în el pentru cele din cer. 

O, ce mare tainã este cerul pe pãmânt! O, ce mare tai-
nã este inima din om! O, ce puþini oameni sunt pe pãmânt ca-
re sã înþeleagã taina aceasta ºi lucrarea ei! Dacã inima omu-
lui nu are în ea cerul aºa cum îl au cei din cer, dacã ea nu este
ca în cer ºi pe placul cerului, ea nu va ºti ce este cerul pe
pãmânt. Vreau, fiilor plãpânzi, sã vã aºez înaintea oamenilor,
ca sã-i învãþ Eu prin voi ce este cerul pe pãmânt, ce este Dom-
nul cu omul pe pãmânt, ce este locaºul Meu pe pãmânt. Vreau
sã-l învãþ pe om viaþa cea fãrã de moarte, cã e vremea sã vin,
iar omul este învãþat numai cu moartea. O, inima omului e
prea strãinã de taina aceasta. De taina inimii e strãinã inima
omului, cãci omul nu mai are ºtiinþa cea din cer, omul nu mai
are fiinþa cea din cer. 

O, vino, omule, sã te sui la cer ºi sã cobori în tine apoi,
ºi sã te uiþi peste tine. De prea multã vreme faci tu cu tine ce
vrei tu, omule uºuratic, iar menirea ta este alta, ºi este din cer,
ºi tu nu mai ºtii glasul cerului peste tine. Iatã glasul Meu, care
grãieºte din Mine peste tine. Aºa grãiam ºi cu Adam, dar el
s-a ascuns ºi a uitat taina inimii omului, aºa cum tu ai uitat
taina inimii tale, omule despãrþit de taina vieþii veºnice. Vo-
iesc sã te opreºti ºi sã asculþi vorbirea Mea cu tine. Vin zilele
veºniciei pe pãmânt, ºi Eu ies în calea ta ºi îþi þin calea cu
zilele veºniciei, ca sã Mã vezi ºi sã Mã mãrturiseºti Dumne-
zeu al tãu, ºi apoi Eu sã-þi deschid ochii, aºa cum am deschis
ochii ucenicilor Mei care au vãzut slava Mea de pe munte,
faþa Mea cereascã, faþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh
în om. 

Vino, omule, vino sã-Mi vezi faþa! Vino la Mine ca sã
vezi! Eu Mã aplec pânã la tine ca sã-þi vindec ochii ºi sã vezi.
Eu cobor din cer ºi îþi þin calea, cãci sunt Cel ce este. Aºa i-am
spus lui Moise pe muntele slavei Mele; i-am spus: «Eu sunt
Cel ce sunt». Aºa îþi spun ºi þie, omule care te apropii de mun-
tele slavei Mele, de locul în care Eu, Domnul, grãiesc cu
omul ca sã se audã grãirea Mea peste pãmânt. Deschide
Scriptura, omule, ca sã auzi grãirea Mea din ea; ºi deschide
urechea, omule, ca sã auzi grãirea Mea de azi peste grãdina
Mea cea plinã de miresmele cuvântului Meu care vine la tine
ca sã te înveþe taina inimii. Inima ta este casa Mea, nu este a
ta. Eu de aceea am pus-o în tine, omule, dar tu nu ºtii taina ei.
Eu de aceea te chem sã asculþi grãirea Mea cu tine, te chem
sã te învãþ, ºi sã lucrezi tu dupã învãþãtura lui Dumnezeu,
Care te cheamã la împãrãþia Sa. Te chem sã te învãþ cã inima
ta este casa Mea, casa lui Dumnezeu în om. Amin, amin,
amin. 

O, copilaºi de la iesle, vreau sã-l învãþ pe om taina
inimii, taina cerului pe pãmânt, statul Meu cu omul. Inima
omului trebuie sã vorbeascã cu Mine, cãci inima Mea vor-
beºte cu omul. Trebuie ºi omul sã vorbeascã cu Mine. O, nu
mai ºtie omul vorbirea lui cu Dumnezeu, cãci în inima lui stã
el, omul, ºi stã fãrã Mine. Locaº al cerului este inima omului.
Aºa a fost ea fãcutã atunci când Eu l-am zidit pe omul cel din-
tâi. Scaunul Meu de domnie este inima omului, dar nu aude
omul taina aceasta, taina inimii omului. Voiesc sã Mã audã
omul. Trec cuvânt prin grãdina cuvântului ºi Mã duc spre oa-

meni ca sã Mã audã, ºi îi aduc pe oameni aproape, ca sã Mã
audã ºi sã le spun despre venirea Mea. 

Voi, copilaºi de la ieslea Mea, desãvârºiþi-vã prin rugã-
ciune, cã este vremea pãrtãºiei cerului cu voi pe pãmânt. Adu-
ceþi cerul pe pãmânt, cã este vremea. Vremea cerului e gata sã
vinã pe pãmânt, ca sã vinã cele din cer ºi sã fie pe pãmânt.
Amin. 

Sã vorbeascã omul cu Mine. Cine vorbeºte cu Mine nu
mai vorbeºte cu el. Cine Mã cautã pe Mine nu se mai cautã
pe el. O, cel ce nu vorbeºte cu Mine, ce face, oare? Mã uit din
cer ºi vãd pe omul care nu vorbeºte cu Mine. Cel ce vorbeºte
cu Mine, acela este liber de sine, ºi este cu Mine, ºi este casa
Mea, ºi este dupã voia Mea, cãci aºa voieºte el cu voia lui în
voia Mea. Cel ce nu vorbeºte cu Mine, acela se cautã pe sine,
se cautã mereu, cãci aºa voieºte el cu voia lui în el. O mulþime
de oameni îºi spun cã sunt cu voia Mea în ei. O, greu mai gã-
sesc un om ca sã priceapã ce este voia lui Dumnezeu în om.
Un aºa om este liber de sine, iar Eu, Domnul, cu greu mai gã-
sesc om cu voia lui în voia Mea, cu voia Mea în voia lui. Înþe-
lepciunea Mea se prinde greu de om, cãci omul nu ºtie ce este
taina aceasta, cerul pe pãmânt, inima din om ºi grãirea ei.
Stau cu voi lângã om, fiilor, ºi fericit este omul care-L ia pe
Dumnezeu de la voi, de la statul Meu în inima din voi, de la
grãirea Mea cu voi ºi de la grãirea voastrã cu Mine ºi de la
grãirea voastrã cu omul. Înþelepciunea Mea, înþelepciunea
vieþii de ar lua-o omul în inima lui, ºi-ar gãsi omul libertatea
ºi pacea inimii lui ºi frumuseþea cea dintâi, fãptura Mea în
om. Iatã, Eu Mã adun cu voi în grãdina întâlnirii Mele cu
omul ºi adun lângã voi pe mulþi ca sã le dau din apa vieþii veº-
nice, sã le dau din înþelepciunea vieþii Mele în om, cãci omul
nu mai pricepe singur taina lui cu cele din cer. Mã întâlnesc
cu omul în grãdina întâlnirii, ºi voi grãi peste el, ºi el va veni
ca sã grãiesc peste el. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea cea pentru Mãicuþa
Mea. Binecuvântatã sã fie vremea sãrbãtorii, cã e vreme de
sãrbãtoare. Sã fie pace, sã fie întâlnire, sã fie iubire, sã fie ve-
nire, sã fie odihnã, sã fie cãldurã ºi rãcoare atât cât sã mân-
gâie pe toþi cei care vor fi în grãdinã. Amin. Sã fie slavã din
cer ºi de pe pãmânt. Amin. Sã fie bucurie din slavã, ºi sã fie
strai frumos din cer ºi de pe pãmânt. Amin. Sã fie cuvânt din
cer ºi de pe pãmânt. Amin. Sã fie duh de slavã cereascã, duh
de întâlnire, duh de pãrtãºie a cerului cu pãmântul, ºi a pã-
mântului cu cerul, a sfinþilor cu oamenii, ºi a oamenilor cu
sfinþii. Amin. Mama Mea Fecioara sã se îndulceascã cu che-
marea ei peste om ºi sã Mã slãveascã pe Mine mãrturisind lu-
crarea Mea cu voi, iar voi sã fiþi dulci, fiilor dulci, sã fiþi
dulcii Duhului Sfânt, dupã voia Mea, ºi sã staþi în voia Mea,
cãci voia omului nu e pe voia Mea, ºi voiesc sã-l învãþãm ºi
pe om ce este voia lui în voia Mea, ºi voia Mea în voia omu-
lui. Cel ce voieºte voia Mea, acela este liber de sine ºi este
voia Mea. Voi coborî iubirea Mea prin cuvânt ºi îl voi face
dator pe om ºi îl voi învãþa ce este taina întâlnirii sfinte dintre
om ºi om în numele Meu, taina care aduce pe Dumnezeu pe
pãmânt. Nu orice întâlnire dintre om ºi om în numele Meu
aduce pe Dumnezeu pe pãmânt. Va fi sã învãþãm taina întâl-
nirilor sfinte, fiilor învãþãtori, cãci aºa va fi întâlnirea Mea cu
omul în grãdina întâlnirii. 

Binecuvântatã sã fie cântarea cea de pe pãmânt pentru
zilele Mele cu voi. Amin. Sã vinã lãutarii sã cânte cerului, ºi
sã vinã sã ia cerul de iubire a lor! Amin. Iar voi daþi-le de la
Mine, ºi daþi-le semn ca mãrturie a întâlnirii Mele cu ei, cã
voiesc sã-i cuprind ºi pe ei, numai sã vrea ºi ei. 
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Sã vinã psalmiºtii sã cânte în psalmi ºi în cântãri ºi sã
laude pe Domnul ºi zilele Domnului! Amin. Sã vinã românul
sã-i spun ce înseamnã românul român, cã iatã, Eu grãiesc pe
româneºte ºi aºa Îmi vestesc împãrãþia Mea ºi venirea Mea cu
ea. Amin. Iar voi fiþi slava Mea ºi îmbrãcaþi-vã cu ea, cã e
vremea slavei Mele cu voi. Taina Mea cu voi vã þine în norul
ei, iar Tatãl Mã mãrturiseºte pe Mine cu voi, ºi fi-va tot mai
mult sã înþeleagã omul taina venirii Mele la voi, taina cerului
pe pãmânt cu omul, taina Domnului cu oamenii pe pãmânt.
Amin. Daþi zor, fiilor, cu pregãtirea zilelor Mele cu voi în grã-
dina întâlnirii, cã Eu adun mulþimile lângã izvor ca sã le dau
din apa vieþii. 

Iar acum, pecetluiesc cu mare duh de sãrbãtoare zilele
întâlnirii ºi îi umplu de pe acum pe toþi cei care se vor aduna;
îi umplu de duhul pãcii Mele, de duhul venirii Mele la voi; îi
umplu de bucuria iubirii Mele pentru om, cãci Eu suspin dupã
om. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2000

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Iubirea din cer se face cuvânt peste noaptea vremii ºi strigã la om.
Þara românã este începutul pãmântului. Taina cerului pe pãmânt 

este omul sfânt. 

II ubirea Mea este în cuvântul acesta, ºi îl învãþ pe
om taina întâlnirii sfinte dintre om ºi om, în nume-

le Meu cel sfânt. Amin, amin, amin. 
Mã întâlnesc din nou cu omul în grãdina întâlnirii, cã

Eu suspin dupã om, ºi suspinul Meu este cuvântul. Amin. 
O, fiilor strãjeri la ieslea Mea în care-Mi cobor cuvân-

tul, aºezaþi-vã cu Mine înaintea oamenilor pe masa nunþii
Mele cu voi, cã vã dau pildã de împãrãþie a cerurilor pe pã-
mânt, ca sã se prindã oamenii în horã cereascã cu voi ºi cu în-
gerii din cer. Amin. Iatã nuntã cereascã, Mire din cer ºi mi-
reasã de pe pãmânt. Vine cerul sfânt în grãdina întâlnirii, iar
Eu ºi cu slava Mea sunt aici ºi Mã dau izvor de bãut celor ce
înseteazã dupã viaþa Mea în ei. Amin. Fiþi cu duhul dulce, co-
pilaºi de la ieslea Mea de cuvânt, cã Eu, Domnul ºi Mirele
vostru, Îmi desfac sânul ºi Mã dau cu voi oamenilor care vin
la nuntã cereascã sã înveþe ei sã fie ca voi, cã voiesc prin voi
sã dau tãmãduiri omului. Amin. 

Voiesc, omule dorit de Mine, sã te opreºti lângã Mine
ºi sã asculþi vorbirea Mea din grãdina Mea cea plinã de mi-
resmele cuvântului Meu. Iatã taina cerului pe pãmânt, ºi tu
vii, omule, ºi Eu grãiesc peste tine. Amin. O, nu mai cãuta
mângâierea ta. Cautã de Mã mângâie pe Mine, cã Eu te scol
pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, cãci în Scripturi
scrie aºa: «Domnul trimis-a cuvântul Sãu ºi i-a vindecat pe ei
ºi i-a tãmãduit pe ei, cãci El prefãcut-a pustiul în izvor de
apã, iar pãmântul cel fãrã de apã, în izvoare de ape, ºi Dom-
nul a grãit în locul cel sfânt al Sãu». Amin. 

Cu mare iubire Îmi slobozesc cuvântul, ºi aduc cu el
viaþã fãrã de moarte peste om, numai sã vrea omul sã fie. Cu
mare dor Mã aplec peste voi, cei adunaþi la nuntã, cã e nuntã
în grãdina întâlnirii, ºi Eu am chemat omul la nuntã. Eu sunt
Mirele nunþii. Mireasa Îmi este micuþã, dar Eu sunt mare pes-
te ea ºi Mi-o cuprind cu mare iubire, ca sã chem lângã Mine
ºi lângã ea nuntaºi ºi lãutari, cãci scris este: «Domnul în Sion
este mare. Cãutaþi pe Domnul ºi vã întãriþi. Înãlþaþi-L ºi vã
închinaþi în muntele cel sfânt al Lui. Intraþi cu veselie ºi cu
bucurie înaintea Lui, cã El trimite izvoare în vãi. Cântaþi
Domnului ºi binevestiþi din zi în zi mântuirea Lui. Vestiþi între

oameni slava Lui, cã iatã, lucruri minunate face El, ºi cunos-
cutã a fãcut mântuirea Lui. Cântaþi în sunet de psaltire, cu
alãutã ºi cu trâmbiþe ºi în sunet de corn, cã bat râurile din
palme deodatã, ºi munþii se bucurã, ºi Domnul grãieºte din
locul cel sfânt al Sãu». Amin, amin, amin. 

Eu, fiilor de la ieslea Mea, grãiesc peste voi pentru om
ºi voiesc sã ºtie toatã lumea cã Eu Mã slãvesc în voi cu
venirea Mea cea de la capãtul timpului omului. Faceþi-vã sla-
vã a Mea peste pãmânt, cã vreau, fiilor scumpi, sã vadã lumea
ce este cerul pe pãmânt. Eu aºa v-am spus: «Chemaþi la nun-
tã, chemaþi lãutarii sã cânte, cã Eu îi dau omului nãdejdea în
venirea Mea ºi îl scol pe om pentru cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou».

Cautã, omule, sã înþelegi venirea Mea ºi sã crezi cã am
venit dupã tine ca sã te învãþ cu venirea Mea, cu nãdejdea în
venirea Mea, cã iatã, pe pãmânt nu mai are omul nãdejdea cã
Eu vin, dar Eu vin, cã scrie în Scripturi sã vin. Amin. E dulce
venirea Mea. E tainã dulce întoarcerea Mea, ºi Mã fac dulce
în cuvânt, cãci cuvântul acesta este venirea Mea dupã om, ca
sã nu vin pe neºtire când vin. Un picuþ, ºi Eu vin pe pãmânt
cu trupul vãzut ºi vreau sã te învãþ cu cerul pe pãmânt, omule.
O, nu e bine sã nu Mã aºtepþi, nu e bine sã nu te pregãteºti,
nu e bine sã stai departe cu viaþa ta de viaþa Mea. Nu e bine,
omule, sã fiu Eu într-un fel, ºi tu în alt fel. Vino sã te povãþu-
iesc, cã e grea vremea, ºi e noapte grea vremea. ªi iatã, Eu în
miez de noapte vin ca sã te scol pentru ziua venirii Mele. E
dulce venirea Mea dacã Mã primeºti acum cu ea. E astãzi
venirea Mea, nu mâine. Astãzi dacã auzi, nu te învârtoºa, ci
auzi-Mã. Amin. 

Omule, durerea Mea, lasã-te spre bucuria venirii Mele
la tine ºi te fã bucurie a Mea, cãci sunt îndurerat pentru tine.
Am venit sã-þi dau bucuria venirii Mele. Mi-am întocmit grã-
dinã pe pãmânt ca sã Mã întâlnesc cu tine la izvorul cuvân-
tului Meu aºa cum M-am întâlnit cu samarineanca la izvorul
lui Israel. Ia ºi bea ºi nu mai înseta dupã cele ce nu sunt, cã
iatã, Eu sunt Cel ce sunt, ºi voiesc ºi tu sã fii. Ies cu zile de
nuntã cereascã în calea ta, omule. Te-am chemat sã vii sã pe-
trec cu tine, ºi tu cu Mine, zile de nuntã, întâlnire sfântã între
Mine ºi tine, în numele Meu cel sfânt. Mã doare golul din
Mine, ºi de aceea vin dupã tine, cã tu eºti golul din Mine. Eu
pentru tine am fãcut raiul ºi fericirea din el ºi veºnicia din el.
Vin cu el în calea ta ºi vreau sã-l pun în tine ºi vreau sã fii ca
Mine ºi cu Mine. Iatã ce minune! Vin din cer ºi grãiesc peste
grãdina cuvântului Meu ºi ies din ea cuvânt ºi grãiesc cu tine,
omule. Vino sã Mã iei ºi sã te înveþi sã grãieºti cu Mine, ºi sã
mergi sã Mã vesteºti apoi, ºi sã grãieºti cu Mine în psalmi ºi
sã-Mi spui: „Adu-þi aminte de noi, Doamne, întru bunãvoinþa
Ta faþã de poporul Tãu cel nou, ºi cerceteazã-ne pe noi cu
mântuirea Ta, ca sã vedem întru bunãtãþile Tale pe aleºii Tãi,
ºi sã ne veselim de veselia poporului Tãu ºi sã lãudãm,
Doamne, moºtenirea Ta, ºi ne mântuieºte ºi ne adunã dintre
neamuri, ca sã Te lãudãm ºi sã ne fãlim, Doamne, lãu-
dându-Te“. Amin.

O, fii ai oamenilor, cuvântul acesta este iubirea Mea, ºi
vin cu el sã vã învãþ taina întâlnirii sfinte dintre om ºi om în
numele Meu, cã frumos este omul cel sfânt înaintea Mea.
Gãtiþi-vã sfinþenia, aºezaþi-Mã pe Mine în voi, cã Eu sunt Fiul
Tatãlui Savaot. Daþi-vã Mie, ca sã vã dau Tatãlui popor sfânt
la venirea Mea, cã Eu când am plecat la Tatãl am spus: «Pri-
vegheaþi, cã nu ºtiþi când vine Stãpânul vostru ca sã vã punã
peste ale Lui, ºi ca sã fiþi veºnici apoi». Fiþi credincioºi cu-
vântului Meu, cãci cei puºi peste ale Mele sunt cei sfinþi, nu
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sunt cei pãcãtoºi. Fiþi ochi ºi urechi peste cele ce vin din cer
peste voi ca sã vã înþelepþeascã auzul ºi vãzul, cãci cei mari
de peste voi vã þin departe de venirea Mea, dar voi veniþi, ve-
niþi aproape, cã iatã-Mã, aproape sunt ºi aicea sunt, ca sã-l
învãþ pe tot omul taina venirii Mele dupã douã mii de ani. E
dulce venirea Mea, e dulce cuvântul Meu cu care vin la tine,
omule chemat la nunta venirii Mele. Venirea Mea e nuntã
pentru cei ce vin spre ea, iar pentru cei ce fug de ea, e zi de
beznã, e zi de judecatã, cãci cine nu ascultã de aceste cuvinte,
acela este judecat de ele ºi rãmâne în întunericul veacului
acesta. Amin. Dar iatã izvorul, ºi pe Mine lângã el, dându-Mã
celui însetat. Iatã cina, ºi pe Mine hranã celui flãmând. 

O, þarã a întoarcerii Mele, o, þarã dulce, Mã îndulcesc
în tine cu cuvântul venirii Mele ºi te fac dulce pentru cer, ba
chiar ºi pentru cei de pe pãmânt. O, þara Mea frumoasã, M-am
întors la începutul tãu. Tu eºti începutul pãmântului, iar Eu
stau în vârful tãu ºi cuvintez peste pãmânt din vârful lui, din
locul cel sfânt al Meu, din muntele Meu cel sfânt din tine.
Neamul tãu nu-ºi cunoaºte obârºia, dar Eu vin sã-l vestesc ºi
sã-l fac iar pe om din locul din care l-am fãcut pe cel întâi
zidit. Iatã ieslea cuvântului Meu cu care încep sã fac din nou
lumea ºi pe om ca ºi la început. La început am început de aici,
iar la sfârºit tot de aici am început, ºi am unit începutul cu
sfârºitul ca sã întocmesc Scriptura naºterii din nou a lumii. Sã
vinã românul sã ia de la Mine sã înveþe ce înseamnã sã fie ro-
mânul român! Sã vinã românul ºi sã ia naºtere din nou din
cuvântul Meu! Sã vinã! Amin. ªi vine, ºi va veni, ºi tot mai
mult va veni. Amin. 

Eu sunt Cel îndurerat în voi, fiilor care Mã daþi pe
Mine cuvânt oamenilor, ºi de aceea chem omul sã vinã la
Mine, cã durerea Mea vine de la om. Eu, Domnul ºi Mirele
vostru, Mã dau cu voi oamenilor, ca sã se înveþe sã fie ca voi,
cã voiesc prin voi sã dau tãmãduire omului. Vreau sã-l fac pe
om ca ºi pe Mine; vreau sã-l deprind cu viaþa cea veºnicã ºi
sã-l învãþ taina întâlnirii sfinte dintre om ºi om în numele
Meu, cã frumos este omul cel sfânt înaintea Mea. Când cei
sfinþi se întâlnesc în numele Meu, aceasta este taina întâlnirii
sfinte dintre om ºi om înaintea Mea, cãci aceºtia sunt cu Mine
în trupul, în sufletul ºi în duhul lor, ºi sunt, cãci Eu sunt Cel
din ei. Amin. 

Acum Îmi desfac braþele ºi îi cuprind pe cei ce Mã au,
ºi îi îndemn pe cei ce nu Mã au sã Mã ia ºi sã Mã aibã în ei
aºa cum sunt Eu. 

Taina cerului pe pãmânt este omul sfânt. Fugi, omule,
de cele ce nu sunt, ºi vino la Mine ca sã fii, ºi vino ºi des-
chide-te ca sã intru ºi ca sã intri, ºi sã fie mare duh de sãrbã-
toare între Mine ºi tine, ºi sã fie ziua ta de sãrbãtoare ºi sã te
pomenesc Eu în ea împreunã cu sfinþii ºi cu îngerii pe pãmânt
ºi în cer. Iatã, taina cerului pe pãmânt se face izvor ºi curge în
cele patru laturi ale pãmântului ºi cheamã la împãrãþia ceru-
rilor pe toþi cei care vor sã se înnoiascã. Amin.

Mã îndulcesc peste voi ºi în voi, copii de la iesle, ºi Mã
dau din voi, ca sã ia cei ce vin, cã iatã-i cum vin la chemarea
Mea. Vã dau pildã de împãrãþie a cerurilor pe pãmânt, ca sã
se prindã oamenii în horã cereascã cu voi ºi cu îngerii din cer,
care stau cu voi în duhul sãrbãtorii de nou Ierusalim peste pã-
mânt, în duhul nunþii Mele cu voi.

Voi, cei ce veniþi la sãrbãtoare cereascã în grãdina în-
tâlnirii, veniþi, ºi bine aþi venit! Intraþi cu bucurie ºi cu veselie
înaintea Mea ºi binevestiþi mântuirea Mea ºi vestiþi între nea-
muri slava Mea, cã iatã, lucruri minunate Eu fac, ºi cunoscutã
fac mântuirea Mea peste cei ce Mã cautã. Cântaþi în sunet de

psaltire, cântaþi cu alãutã ºi cu trâmbiþe ºi în sunet de corn, cã
bat râurile din palme deodatã, ºi munþii se bucurã, iar Eu,
Domnul, grãiesc din locul cel sfânt al Meu. Amin, amin,
amin. 

13/26 august 2000

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Lumea nu-i cunoaºte pe cei ce sunt ai Domnului pe pãmânt. Din
pãmântul român a fost zidit omul la început. Omul este chemat sã
înveþe taina împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Cei ce vin la izvor, sã 

ºtie cum sã bea din el. 

SS e slãveºte cerul pe pãmânt, în numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Vine Domnul în grãdina întâlnirii. 
Fiilor strãjeri la iesle, vine Domnul ca sã grãiascã cu

omul! ªi vine omul, ºi Eu grãiesc cu el pe pãmânt, cãci omul
este pe pãmânt. Duhul Meu grãieºte cu cei ce sunt adunaþi în
grãdina întâlnirii. Amin, amin, amin. 

Duhul ºi cuvântul Meu se slãveºte peste voi, cei ce aþi
venit la izvor. Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Eu pacea
Mea v-o dau. Nu precum vã dã lumea, nu aºa vã dau Eu. Eu
vã dau ca Dumnezeu, ºi la Mine altfel este, ºi cât aº vrea sã
luaþi de la Mine ºi sã aveþi; sã aveþi pacea Mea! Amin. 

Iatã-Mã cuvânt peste voi din grãdina ieslei cuvântului
Meu. Mã fac sãrbãtoare cu slavã de cuvânt peste voi, cei adu-
naþi lângã gura izvorului Meu, din care izvorãºte râul vieþii.
Cuvântul Meu peste pãmânt este râul vieþii, cuvânt limpede
cum e cleºtarul, precum Ioan a scris ºi a zis prin Scripturi:
«Mi-a arãtat Domnul râul ºi apa vieþii, limpede cum e cleº-
tarul, ºi care izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului
ºi curge prin mijlocul cetãþii». Luaþi din el ºi beþi! Veniþi ºi
beþi din apa râului vieþii! Veniþi la cinã ºi hrãniþi-vã cu Dum-
nezeu! Eu v-am chemat, ºi voi aþi venit. Voi aþi venit, ºi Eu vã
adãp ºi vã hrãnesc. Din cer vã aduc ºi vã hrãnesc, fiindcã Eu
nu sunt din lumea aceasta, ºi voiesc sã vã trag ºi pe voi la
Tatãl, ca sã nu mai fiþi nici voi din lumea aceasta. Voiesc sã
vã cunoascã Tatãl, nu lumea. Cei ce sunt ai lui Tatãl nu-i cu-
noaºte lumea cã ei sunt ai lui Tatãl, precum nici pe Mine nu
M-au cunoscut cã sunt de la Tatãl ºi al lui Tatãl. Eu fãrã Tatãl
nu sunt nici în cer ºi nici pe pãmânt, iar cel ce este din Mine
nu este fãrã Mine nici pe pãmânt ºi nici în cer, ºi lumea nu-i
cunoaºte pe cei ce sunt ai lui Tatãl din Mine. 

Vã mângâi, vã încãlzesc duhul ºi sufletul ºi trupul. Mã
încãlzesc cu voi, cã Mi-e dor de cãldurã de la om. Mi-e dor
de îmbrãþiºarea omului, Mi-e dor de mila omului. Voiesc sã
Mã miluiascã omul, cãci sunt Cel pribeag, ºi umblu pribeag
dupã om. O, dacã M-ar vedea omul cât umblu dupã el! O,
dacã M-ar auzi omul cât strig dupã el! O, dacã M-ar simþi
omul cât sunt de gol de om! O, dacã M-ar cunoaºte omul cât
sunt de aproape de el! Mi-e dor de om, ºi Mã rog de el um-
blând pe urma lui, ºi Mi-e dor. De ºapte mii de ani Mi-e dor. 

Pace þie! Pace þie, þarã frumoasã, þara Mea de nuntã!
Mã fac nuntã de veac nou pe pãmântul tãu, þarã dulce. Mã fac
pâine în tine, ca sã-þi dau. Mã dau þie, ºi nu M-am dat nimãnui
pânã azi aºa cum Mã dau þie. Ia-Mã, cã Mã dau þie. Dã-te
Mie, cã Mã dau þie. Stau în vârful muntelui cel sfânt al Meu
din mijlocul tãu ºi Mã uit cu dor peste tine ºi îþi mângâi trupul
cel de la început ºi cel de la sfârºit. Am luat din trupul tãu pe
omul cel întâi zidit, ºi am luat din trupul tãu pe omul cel de la
sfârºit ºi l-am fãcut strãjer pentru venirea Mea la tine, ºi l-am
fãcut popor de sfinþi pentru venirea Mea. Strãjerul este cel ce
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vegheazã peste tine cu Mine, ca sã-þi fie þie bine, þarã dulce,
þarã a nunþii Mele. Strãjerul te anunþã despre cele rele care vin
peste tine, care stau peste tine, iar tu sã nu mori, cã ai peste
tine strãjeri puºi de Mine. Iatã-i, iar Eu sunt cu ei în grãdina
cuvântului. Iatã-i, ei îþi dau þie glasul Meu cel ce doineºte
peste tine. Iatã-i, ei trezesc pe doinaºii tãi ca sã-þi cânte de dor
sau de durere sau de iubire sau de tristeþe, dupã cum ºi Eu
doinesc peste tine, când de dor, când de durere, când de
iubire. Am pus pe strãjerii Mei din tine sã adune pe doinaºii
tãi în grãdina întâlnirii Mele cu omul, ºi ei au venit, ºi ei doi-
nesc, ºi ei sunt trupul tãu, ºi ei te mângâie ºi se mângâie cu
bucuria ta, cu iubirea ta, cu durerea ºi cu jalea ta, ºi ei te mân-
gâie, þarã dulce a venirii Mele. O, de ar doini doinaºii tãi
doina Mea cea de peste tine, doina Mea peste pãmânt, ca sã
audã popoarele cã tu eºti aleasa Mea de la venirea Mea! Sã ia
doina Mea doinaºii tãi ºi s-o ducã de la margini la margini, ºi
sã se facã ei cãrare a omului spre Mine ºi spre izvorul Meu
care curge peste pãmânt din mijlocul tãu, þarã a doinirii Mele.
Eu sunt doinaºul tãu, ºi te cânt, ºi te trezesc, ºi te mângâi, ºi
te povãþuiesc, ºi te chem, ºi te numesc a Mea. Þara Mea de
nuntã te numesc, darul Meu de la Tatãl te numesc. Tatãl te-a
nãscut odatã cu naºterea Mea pe pãmânt, ºi acum te-a fãcut
darul Meu de nuntã, darul Mirelui ºi al miresei, masã de nun-
tã pentru Mirele din cer. Pace þie! Pace þie! Pace þie! Se aude
la cer cântarea doinaºilor tãi. Sã se audã ºi pe pãmânt, de la
margini la margini. Amin. Sã se audã chemarea la nuntã, cãci
Eu sunt cu zilele nunþii pe pãmântul tãu, ºi Eu doinesc ºi ho-
resc în tine, cã e nuntã în tine. O, ce frumoasã este ziua nunþii!
O, ce frumoase sunt zilele nunþii, cãci nunta este tainã fãrã de
sfârºit, ºi nu este înþelepciune pe pãmânt pentru taina nunþii,
pentru începutul iubirii cea fãrã de sfârºit. 

O, poporul Meu mireasã, ies cu tine ºi cu zilele nunþii
Mele cu tine. Te-am hrãnit cu manã din cer ºi te-am întocmit
popor al venirii Mele, ca sã te am ºi sã te fac vornicel pentru
nunta Mea cu tine. Mângâierea Mea tu eºti. Te-am pus sã-Mi
aºterni zile de nuntã. Te-am pus sã pui masa, ca sã cinez cu
omul în grãdina întâlnirii. Te-am pus sã chemi la nuntã, ºi tu
M-ai ascultat ºi ai lucrat pentru ca sã pot Eu grãi cu omul, din
mijlocul tãu. Aºeazã-te povãþuitor peste cei ce vin la izvor, ca
sã ºtie sã bea cel ce vine. Dã-i tu. Sã nu-l laºi sã-ºi ia el, cãci
cel mic se taie când îºi taie singur din pâine. Dã-i tu. Sã nu-l
laºi sã-ºi ia el, ºi sã nu-i dai ce este al tãu. Dã-i ce dau pentru
el, cã el e mic, cã el e fãrã mãsurã, cã el nu e pentru mãsurã
mãsuratã, cã el nu are înþelepciune. Dã-i tu, cã el nu are umi-
linþa cea care intrã înaintea Mea, cea în care stai tu în numele
Meu înaintea Mea. Tu nu stai înaintea Mea cã vrei tu. Tu stai
cã aºa binevoiesc Eu pentru Mine cu tine, pentru Mine, nu
pentru tine. Tu eºti poporul Meu pentru Mine, nu pentru tine.
Lucrarea umilinþei este cu tine în lucru, cã nimeni nu poate fi
întru Mine fãrã ea. Dã-i tu omului, cã omul nu are umilinþã.
Nu-i da ce-þi cere el. Dã-i ce-þi dau Eu sã-i dai, ºi atât, ca sã
nu lucrezi de la tine sau de la el, ci numai de la Mine, ºi aºa
sã lucrezi tu peste om. 

Iar tu, cel ce vii ca sã iei de la izvor, auzi cum grãiesc
Eu cu cei din grãdina Mea, ºi învaþã. Învaþã ce ai de fãcut da-
cã vii la izvor. Nu lua lucrul ca ºi cei din grãdina Mea, cã ni-
meni nu poate lucra dacã nu are de la Tatãl, dacã nu-i este dat
de la Mine. Învaþã ce ai de lucrat din învãþãtura cuvântului
Meu, ºi nu lucra din dreptul acestei lucrãri cu lucrãtori lângã
ea, cã nimeni nu poate lucra fãrã de trimitere, ºi nimeni sã
nu-ºi ia decât cel numit pe nume. Amin. 

Învaþã, tu, cel ce vii la izvor, învaþã cum sã vorbeºti ºi
cum sã taci ºi cum sã gândeºti ºi cum sã simþi ºi cum sã înþe-

legi ºi cum sã împlineºti ºi cum sã împarþi dacã vii sã iei. Mã
împart Eu, cã Eu ºtiu cui sã Mã dau. Tu vezi sã nu Mã dai pe
jos, ºi ai grijã de trãistuþa în care-þi pui hrana de aici. Trãistuþa
în care iei de aici sã fie numai pentru hrana de aici, cã fãrãde-
legea nu stã la un loc cu Mine ºi cu cele din cer; nu stãm ºi tu
ºi Eu în aceeaºi trãistuþã, cãci tu eºti învãþat ca tine, ºi nu ca
Mine, ºi tu eºti învãþat sã Mã doreºti cu tine dupã voinþa ta,
nu dupã rânduiala Mea. Învaþã ce þi se dã de învãþat, iar dacã
eºti în treapta întâi sau a doua, sã nu spui cã eºti într-a zecea.
Învaþã-te cu umilinþa ºi cu lucrul mãsurii drepte, cãci mãsura
aºa este: mãsurã pentru mãsurã este. 

Acum, pace þie, dacã ºtii sã iei de la Mine, iar dacã nu
ºtii ºi vrei sã iei, învaþã de la cei ce dau ce trebuie sã iei ºi sã
ai. Cei ce dau sunt una, iar cei ce iau sunt alta, ºi nu sunt
acelaºi lucru aceste douã lucrãri. 

Acum, pace þie, cel ce ai învãþat de la Mine, cã am vã-
zut la tine cã trebuie sã te învãþ, iar dacã ai venit, învaþã, ºi
apoi sã ºtii. Iatã ce tainã adâncã: întâi sã înveþi, ºi apoi sã zici
cã ºtii, ºi apoi sã vrei. Pace þie, cel ce ai învãþat, iar cel ce n-ai
învãþat, învaþã! Amin. 

Sãrbãtoare de har ºi de iubire am lãsat peste grãdina
întâlnirii. Fiorul iubirii Mele pentru om Mã taie din creºtet
pânã în tãlpi, cãci Eu sunt Dumnezeu întrupat. 

Îmi deºert peste tine iubirea din Mine, omule, ºi Mi-am
tocmit þarinã cu comoarã în ea ºi M-am fãcut Semãnãtor peste
ea. Însãmânþez în ea sãmânþa împãrãþiei cerurilor, ºi ea va în-
colþi, ºi ea va rãsãri, ºi ea va creºte ºi se va întinde ºi va cu-
prinde tot pãmântul, cã pentru ea am fãcut Eu pãmântul, l-am
fãcut ca sã fie pe el împãrãþia cerurilor. Amin. Sã se audã de
la margini la margini: pãmântul este al Meu, ºi Eu vin cu îm-
pãrãþia cerurilor pe pãmânt, ºi vin curând, ºi vin pe pãmânt
curând, curând. Amin, amin, amin. 

Fiilor de la iesle, mama Mea Fecioara se gãteºte cu cu-
vânt de sãrbãtoare peste voi ºi peste grãdina întâlnirii. Staþi
întru întâmpinarea Mea ºi a ei, cãci lucrul vostru cel întâi
acesta este: sã fiþi strãjeri pentru cei ce vin din cer cu cele din
cer pe pãmânt ºi sã daþi în pãrþi râul ºi apa vieþii, care trece
prin grãdinã ºi care vine din tronul lui Dumnezeu ºi al Mie-
lului ºi curge prin mijlocul cetãþii, spre lucrarea facerii lumii
care va sã fie. Amin, amin, amin. 

14/27 august 2000

Praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Lucrarea sufletului omului este dorul, iar casa dorului este inima
lui Dumnezeu. Inima cereascã nu iubeºte ca inima omeneascã. Rãz-
vrãtirea este arma cea împotriva adevãrului cel din cer pe pãmânt.
Se plâng îngerii pãzitori ai oamenilor. Domnul deschide procesul
împotriva întunericului de pe pãmânt. Viaþa moare în om prin 

mâncare ºi prin pofta de desfrânare. 

DD uh de mângâiere aduc din cer pe pãmânt. Glasul
Meu Mã aduce peste grãdinã cuvânt, iar trupul

Meu cel ieºit din Fecioarã stã pe heruvimi, dimpreunã cu
Fecioara cea mãritã de cei din cer ºi de mulþi pe pãmânt,
fiindcã ea M-a adus de la Tatãl, ea M-a purtat în ea dupã ce
Eu M-am înfiinþat în ea, ºi apoi Eu am ieºit prunc din ea, ºi
apoi am crescut lângã ea, ºi apoi M-am dus la Tatãl prin
moarte ºi prin înviere ºi prin înãlþarea Mea la Tatãl. O, ºi apoi
a venit ºi ea la Tatãl ºi la Mine ºi la cei din cer, iar azi venim
din nou. Amin, amin, amin. 
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Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt Se slãvesc în sãrbãtoare peste
grãdina întâlnirii. Mama Mea Fecioara stã de-a dreapta Mea.
Coborâm cuvânt în iesle, cã s-a gãtit cerul pentru aceastã
coborâre. Amin. ªi am coborât. Amin. Iar aici gãsim strãjerii
la veghe, cãci lucrul lor acesta este: sã fie strãjeri pentru ve-
nirea Mea în grãdinã, pentru venirea Mea din cer pe pãmânt. 

Adunã-i, mamã, lângã cuvântul acesta pe cei ce au
venit la sãrbãtoarea ta în grãdina întâlnirii Mele cu omul. I-a
adus dorul. Vorbeºte-le de dor. I-a adus cerul. Vorbeºte-le de
cer. I-am chemat Eu. Vorbeºte-le de Mine, vorbeºte-le de ei ºi
îi învaþã, mamã. Amin, amin, amin. 

– AAAA ºa lucrez, Fiule scump, precum Tu îmi dai
de lucru, ca un Stãpân ºi Învãþãtor ce eºti.

Tu Îþi cunoºti ogorul, ºi le dai de lucru celor din cer, care vin
cu Tine odatã cu venirea Ta la lucru pe ogor, pe pãmânt, Fiule
Învãþãtor. 

Eu sunt mama Ta, ºi de aceea Îþi zic Fiu, Doamne. Mi
L-a dat Tatãl Savaot pe Fiul Lui ca sã-L fac om din mine ºi de
la Duhul Sfânt, iar eu aºa am împlinit, ºi Tu aºa ai venit între
oameni acum douã mii de ani. O, ce puþini Te-au cunoscut
atunci! O, ce puþini Te cunosc ºi azi! O, ce puþini! Iar pãmân-
tul este plin de oameni, Fiule din cer, dar pe cei ce Te doresc
vreau sã-i ajut sã Te cunoascã ºi sã-ºi înþeleagã dorul, cã mulþi
Te doresc, ºi n-are cine pe pãmânt sã-i înveþe despre dor ºi
despre cer ºi despre Tine ºi despre ei. O, n-are cine sã-i înveþe
pe oameni tainele cele de nepãtruns, Doamne, Fiule al meu! 

Cuvânt dulce, duh de mângâiere aduc pentru cei aduºi
de dor în grãdina întâlnirii. Dar ce este dorul ºi ce face el? De
unde vine el, ºi unde se duce, ºi unde duce? El este cãutarea
cea dinãuntrul omului. El vine de la inimã ºi se face cãutare
care tânjeºte în om. El duce pe om acolo unde omul cautã. El
se duce ºi se întoarce, ºi iar se duce ºi se întoarce, ºi se face
neliniºte în om ºi trãieºte în om pe veci de veci, cãci lucrarea
lui îºi are ºi plata, iar plata þine pe veci de veci. Cel ce nu ºtie
ce face dorul ºi de unde vine el ºi unde se duce ºi unde duce
el, o, un aºa om nu pãtrunde înþelepciunea acestei taine ºi se
lasã dus de poftã, iar pofta nu este dorul, ºi este duºmanul
dorului ºi al tainei lui, care vine din cer. Alta este taina
dorului. Taina dorului este dulce. Ea îºi are casã în inima lui
Dumnezeu. Amin. Când Dumnezeu pune în om darul su-
fletului, pune ºi dorul, ºi creºte dorul odatã cu creºterea omu-
lui, ºi are suflet, iar sufletul are dorul, cãci dorul este lucrarea
sufletului. 

Voiesc sã vã ajut, copilaºi din grãdina Fiului meu, ca sã
puteþi voi ajuta pe cei ce vin în grãdina întâlnirii dupã hranã
din cer. Ajutaþi-i sã înþeleagã dorul, cã n-are cine sã-i înveþe
aceastã minune a sufletului, taina cea de nepãtruns a sufle-
tului din om. Sufletul se face dor în om ºi îºi cautã casa. Când
el se înfiinþeazã în om, el începe cu plânsul, fiindcã dorul este
plânsul, ºi altceva nu este el. El este plânsul care-ºi cautã
casa. Când omul umblã cu acest plâns pe cãrãri strãine de cã-
rarea care duce la casa lui cea din Dumnezeu, omul nu mai
ºtie atunci ce este dorul ºi ce face el ºi de unde vine el ºi unde
se duce ºi unde duce. Iatã, nu ºtie omul ce este acest cuvânt,
dor, aºa cum nu ºtie ce este cuvântul dragoste. O, nu ºtie
omul, o, nu ºtie omul, ºi plânge Fiul meu pentru omul strãin
de casa dorului, de inima lui Dumnezeu, care este casa do-
rului, casa sufletului omului. 

Tu, cel ce vii la acest izvor, tu eºti adus de dor, de dorul
de izvor, de dorul de Fiul meu. Învaþã ce este dorul, ca sã
ajungã dorul tãu la inima Fiului meu, cã scris este în Scrip-
turile Fiului meu: «Nu toþi cei ce zic: „Doamne, Doamne“,
intrã la Dumnezeu». O, nu-i de ajuns sã zici ºi sã crezi cã

iubeºti pe Fiul meu. O, nu-i de ajuns. Dar ce mai trebuie lângã
aceasta? Trebuie sã te iubeascã ºi El pe tine dupã ce te-a iubit
atunci când S-a aºezat sã te rãscumpere din pãcatul din care
vii ºi în care eºti. Mã doare când te aud cã-L iubeºti pe Fiul
meu ºi cã El te iubeºte. Eu mã bucur atunci când Îl aud pe El
spunând cã-L iubeºti ºi cã El te iubeºte, fiindcã El este Cel ce
vede. Iatã, nu ºtii ce este dorul ºi iubirea ºi pe Cel ce poate
vorbi despre acestea. Cel ce le-a fãcut le ºtie ºi poate vorbi
adevãrul despre ele în om. 

Omule scump, ai devenit scump la Dumnezeu dupã ce
Fiul meu a plãtit aºa de mult pentru tine, aºa de scump preþul
tãu. Dorul de om L-a fãcut pe Fiul meu sã Se sfârºeascã dupã
om ºi pentru om. Acesta este dorul, iar casa dorului este inima
Fiului meu. Amin. Cel ce are dor de Fiul meu se face casã
Lui, se face ca Fiul meu, ºi acela învaþã dorul, ºi apoi îl are ca
ºi Fiul meu, nu ca omul, cã omul nu ºtie ce este dorul, ºi de
aceea zice omul cã-L iubeºte pe Dumnezeu ºi cã îl iubeºte
Dumnezeu pe el. Cel ce iubeºte ºi cel ce este iubit, acela nu
spune cã iubeºte ºi cã este iubit, fiindcã adevãrul acesta este
ºtiut numai de Dumnezeu, Care vede pe cel ce iubeºte ºi pe
cel iubit de El. Cine-L urmeazã pe Dumnezeu ajunge la casa
dorului, ajunge în inima Fiului meu ºi îºi odihneºte dorul, dar
cel neliniºtit prin cãutare nu ºtie ce este dorul cel odihnitor, ºi
cautã mereu, cãci dorul îl roade. Fiul meu Se dã omului dupã
mãsura omului, iar mãsura aceasta nu ºi-o poate omul
mãsura. Omul însã se mãsoarã mereu ºi se gãseºte pe mãsura
Fiului meu, ºi apoi zice cã iubeºte pe Dumnezeu ºi cã îl iu-
beºte Dumnezeu. 

O, nu mai vãd pe pãmânt inimã cuminte înaintea lui
Dumnezeu! O, Fiule al meu, mi-e tare dor sã vii pe pãmânt,
cu trupul vãzut, dar eu îl vãd pe om, ºi nu este cuminte omul,
ºi nu are sfialã omul, ºi nu ºtie omul sã se poarte cereºte cu
Dumnezeu. Nu omeneºte, ci cereºte trebuie sã fie purtarea
omului înaintea lui Dumnezeu, dar omul n-a învãþat nici pânã
azi apropierea de Dumnezeu, dorul lui dupã Dumnezeu. Cel
curat la inimã ºi la minte îºi spune cã Dumnezeu e mare, ºi cã
el e departe de aºteptãrile lui Dumnezeu de la om. Dar cel ce
umblã cãutând pe toate cãrãrile, acela nici nu ajunge, ºi a ºi
ajuns la Dumnezeu, cãci aºa spune el. 

Omule scump, e bine sã ajungã Dumnezeu la tine, nu
tu la El. Fã-L pe El sã ajungã la tine, cã El ºtie sã te poarte
spre El, ºi nu ºtii tu mai bine ca El. El ºtie sã te înveþe dorul.
El poate vorbi despre tine, nu tu. El poate sã spunã dacã-L
iubeºti ºi dacã te iubeºte; El, ºi nu tu. Dorul îºi are de casã ini-
ma Fiului meu, omule scump; scump, pentru cã Fiul meu a
dat platã usturãtoare pentru tine ca sã te elibereze ºi ca sã te
poþi întoarce în inima Lui. ªi omul e liber ºi nu se mai întoar-
ce, ºi nu ºtie omul ce este dorul ca sã meargã spre casa lui,
spre Fiul meu Cel plin de dor dupã om. 

Le-am vorbit de dor, Fiule al meu, dar dorul este în cer,
nu este pe pãmânt, cãci casa dorului este inima Ta. Le vorbesc
ºi de cer. Cerul i-a chemat la sãrbãtoarea mea pe cei adunaþi
în grãdina întâlnirii Tale cu omul, iar acolo unde Tu chemi pe
om, acolo eºti Tu, ºi Tu eºti cerul, Fiule, cã Tu i-ai chemat, ºi
ei au venit. Le vorbesc de Tine când vorbesc cu ei. Orice vor-
bire din cer, eºti Tu, cã Tu eºti Cuvântul, ºi aºa Îþi este nume-
le, Fiule Cuvântule. Le vorbesc despre ei, ºi îi învãþ taine de
nepãtruns, cãci fiinþa mea este tainã mare în trupul meu. Fiin-
þa mea este una cu fiinþa Ta, cãci inima Ta a bãtut prima ei
bãtaie în trupul meu, iar trupul Tãu a fost trupul meu pânã ce
Te-am nãscut, aºa cum trupul meu a fost trupul Tãu, aºa cum
a fost cuvântul care a spus: «ºi vor fi cei doi un singur trup». 
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Cu mare sfialã doream mai înainte de venirea Ta sã Te
slujesc când vei veni, ºi sã vii sã Te slujesc, ºi la dorul meu ai
venit, ºi eu Te-am slujit. Eu nu am spus cã Te iubesc ºi cã Tu
mã iubeºti. Tu nu mi-ai spus cã mã iubeºti ºi cã eu Te iubesc.
Noi, Fiule ceresc, n-am vorbit cum vorbeºte omul, cãci inima
cereascã nu lucreazã ca inima omeneascã, nu iubeºte ca omul
inima cea cereascã în om. Noi, cei din cer, ºtim sã vorbim pe
placul inimii Tale, Doamne Fiule, dar cei de pe pãmânt nu
vorbesc ca cei din cer, ºi aceºtia cautã cerul ºi nu ajung, ºi au
ºi ajuns la Tine, cãci aºa spun ei. Eu însã voiam sã slujesc
pentru cer cu umilinþã. Voiam sã Te slujesc, ºi Te-am slujit cu
adevãrat, cãci am fost copilã pregãtitã de Dumnezeu pentru
aceastã slujire, ºi am fost vestitã de la facerea lumii ca sã Te
slujesc. Cu mare umilinþã am împlinit aceastã slujire. Sã ia
din statura mea creºtinul care zice cã Te iubeºte ºi cã-l iubeºti.
Sã se uite cum am vorbit eu, cum am lucrat eu ºi cum am arã-
tat eu ce este dorul ºi ce face el ºi de unde vine el ºi unde se
duce ºi unde duce dorul. Dorul meu Te-a adus pe Tine la mi-
ne, nu pe mine la Tine, iar Tu ai venit, ºi Te-ai adus, ºi apoi ai
venit iar, ºi m-ai luat ca sã fiu cu Tine în cer. 

Le-am vorbit de dor, Fiule Doamne, dar dorul este în
cer, nu este pe pãmânt, cãci casa dorului este inima Ta. Amin,
amin, amin. 

– OO,cine mai vorbeºte de dor aºa cum vorbeºti
tu, mamã? Aºa cum ºtii tu ce este dorul,

cine mai ºtie, oare? O, cine mai vorbeºte aºa de dulce de casa
dorului? 

Duh de mângâiere am adus din cer peste grãdina întâl-
nirii la sãrbãtoarea cea pentru mama Mea. Luaþi din el ºi în-
vãþaþi ca cei din cer, ºi tot aºa sã ºi fiþi. V-aþi adunat în grãdinã
cu dor, cu casa dorului v-aþi adunat, iar mama Mea a venit ºi
v-a învãþat cu dor, ca sã vã învãþaþi cu dorul, cu casa dorului
ºi cu dorul din ea. Pãtrundeþi cuvântul mamei Mele, cã e
adâncã taina dorului de Dumnezeu, ºi trebuie pãtrunsã ca s-o
puteþi lucra. Despre aceastã tainã nu trebuie oricum vorbi ºi
simþi ºi lucra, cã iatã, omul, bietul de el, umblã ºi cautã cerul,
ºi nu ajunge la el ºi a ºi ajuns, cãci aºa spune el. E mare învã-
þãturã cuvântul cel de dor al mamei Mele. Ea v-a slujit pe voi
cu învãþãtura aceasta, cãci ea este slujitoare. Veniþi la izvor ºi
lãsaþi-Mã sã vã slujesc ca sã învãþaþi sã fiþi ca Mine, sã
învãþaþi de la Mine, nu de la voi, nu de la iubirea voastrã, ci
de la slujirea Mea pentru voi. Amin, amin, amin. 

Acum, fiilor de la iesle, acesta este lucrul vostru cel în-
tâi: sã fiþi strãjeri pentru venirea Mea din cer pe pãmânt. Adu-
naþi lângã acest cuvânt pe cei veniþi la sãrbãtoare ºi slujiþi-le
cu cuvântul acesta, cãci v-am tocmit ca sã-Mi slujiþi, ºi v-am
numit când v-am pus sã-Mi slujiþi. Iatã, cu dor învãþ pe om,
cãci sunt casa dorului. Acum, mergeþi în grãdinã ºi slujiþi
celor veniþi la izvor ºi faceþi-i sã se aºeze ca sã înþeleagã.
Amin. Apoi, fiilor, vom aºeza în carte tot lucrul zilei de azi.
Ne vom întoarce în carte dupã ce vom slobozi pe cei veniþi la
izvor ºi vom scutura ºi vom mãtura ºi vom netezi pentru zile
noi de nuntã, ca totul sã fie pregãtit, ºi totul sã stea înaintea
Mea gata pentru venirea Mea. Amin. 

Hrana cea pentru fiinþã sã vã fie binecuvântatã, fiilor.
La fel ºi lucrarea cea pentru zidirea Mea în voi ºi în om, ºi iar
ne vom întoarce în carte pentru tot lucrul cel de azi, pentru
cartea cea de azi, fiilor. Amin, amin, amin. 

*
AA cum, fiilor de la iesle, dacã am slobozit norodul

cel venit la sãrbãtoarea mamei Mele, ne întoar-

cem iar în cartea Mea cu voi, cartea venirii Mele dupã douã
mii de ani. 

O, aud minþi fãrã de pricepere, inimi rãzvrãtite împo-
triva venirii Mele cuvânt pe pãmânt, împotriva cãrþii venirii
Mele, carte pe care o scriu Eu cu voi, cãci venirea Mea este
cuvântul, iar numele Meu acesta este: Cuvântul lui Dumne-
zeu. Dar n-am fãcut Eu lumea cu cuvântul? N-am scris Eu
Scripturile Mele cu cuvântul? ªi dacã Eu sunt Cuvântul, sã
tac? Sã nu mai vorbesc? Sã nu mai vin? Aud pe oameni fãrã
de credinþã ºi fãrã de pricepere rãzvrãtindu-se împotriva cãr-
þii Mele din zilele acestea. Ei zic: „Ce ne trebuie nouã altã
Scripturã în afarã de cea pe care o avem? Nu mai trebuie
adãugatã alta“. Iatã, aºa zic cei rãzvrãtiþi împotriva venirii
Mele la voi, aºa zic cei ce zic cã stau peste ale Mele. Dar Eu
am zis cã cei puºi de Mine peste ale Mele sunt cei sfinþi, nu
sunt cei pãcãtoºi. Eu nu Mã bizui pe cei pãcãtoºi pentru cele
ce sunt ale Mele, ºi de aceea am zis pentru cei ce vor cu Mine:
fiþi credincioºi, le-am zis, fiþi ochi ºi urechi pentru cele din
cer, care vin acum peste voi ca sã vã înþelepþeascã auzul ºi
vãzul, cãci cei mari de pe pãmânt vã þin departe de venirea
Mea, dar voi veniþi, veniþi aproape, cãci iatã-Mã ca sã-l învãþ
pe tot omul taina venirii Mele dupã douã mii de ani. 

Le spun ºi celor ce sunt împotriva cãrþii Mele de azi, cu
care pregãtesc omul pentru venirea Mea, ºi le spun aºa: dacã
vã este de ajuns Scriptura care este, de ce nu împliniþi ce scrie
în ea? De ce nu vã uitaþi ce scrie în ea? În ea scrie despre ve-
nirea Mea, despre cuvântul Meu cel de azi, cu care vin în grã-
dina aceasta. Am spus atunci prin Evanghelie: «Încã multe
am a vã spune, dar acum nu puteþi sã le purtaþi, iar când va
veni Acela, Duhul Adevãrului, vã va învãþa tot adevãrul, cãci
nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi, ºi cele viitoare
vesti-vã-va vouã. El Mã va preamãri pe Mine, cãci din ce este
al Meu va lua ca sã vã vesteascã vouã». Iatã, voi, cei necre-
dincioºi cuvântului cãrþii pe care o aduc Eu în vremea aceas-
ta, nu aveþi cuvânt de dezvinovãþire pentru necredinþa voas-
trã, cã vã stã înainte cuvântul Scripturilor Mele de atunci.
Amin. Rãzvrãtirea este arma împotriva adevãrului cel curat,
ca sã-l umbreascã, dar el iese la luminã ºi se aºeazã faþã în
faþã cu omul cel fãrã de minte. Amin. 

Eu pe voi, copii ai cãrþii Mele de azi, v-am aºezat ade-
vãr al Meu pe pãmânt ºi v-am lucrat mereu cu cuvântul ºi v-am
fãcut ostaºi cu armã în mânã, cu cuvântul Meu, care biruieº-
te pentru Mine. Iatã, scuturãm ºi mãturãm ºi spãlãm ºi nete-
zim ºi însorim calea cuvântului Meu peste pãmânt, cãci cei
mari care s-au aºezat peste ale Mele nu sunt sfinþi, ºi þin pe
oameni departe de venirea Mea, departe de iubirea Mea, cã
Eu pentru aceasta vin cuvânt peste pãmânt, pentru iubirea
Mea cea pentru om. O, de ar înþelege omul cã pentru asta vin
ºi tot vin! Nu vin sã-i rãzvrãtesc pe cei ce-i supãrã venirea
Mea, ci vin sã-i pregãtesc pe cei ce Mã aºteaptã sã vin sã-i iz-
bãvesc ºi sã le dau cer nou ºi pãmânt nou, dupã cum am fãcut
fãgãduinþa cea prin prooroci. Vin sã le slujesc celor ce-Mi
slujesc acum, ºi vin sã aduc mâncare pentru sufletul omului,
cãci sufletul lui este de la Mine. 

Am privit de deasupra, fiilor lucrãtori. Am strâns pe cei
din sãtuþul acesta pe lângã voi ºi le-am aruncat manã din cer,
ca sã se aplece ºi sã mãnânce din cer, ºi M-am uitat la voi cum
le deschideaþi guriþa ca sã le daþi ºi ca sã prindã gust pentru
cele ce sunt cu voi din cer. Am pus în voi mila Mea de om ºi
v-am umplut de iubire ºi de cuvânt, iar Eu am stat în voi ºi
am lucrat ca sã înviorãm pe om pentru iubirea cea din cer,
cãci cele de pe pãmânt îl despart de Mine pe om, ºi omul se
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duce de la Mine. Mi-e tare milã de om, fiilor scumpi. Vin
inimi de departe pânã la izvor ºi beau din apa cea vie, iar cei
ce sunt aproape de izvor stau într-ale lor ºi nu se curãþã prin
izvorul acesta care curge la voi din cer. Eu iubesc acest sãtuþ,
cã e sãtuþul cuvântului Meu, ºi voiesc pe toþi sã-i deºtept ºi
sã-i fac sã asculte de la Mine, ºi sã scutur ºi sã mãtur ºi sã spãl
ºi sã netezesc pe cele rele din ei ºi sã le dau din viaþa Mea ºi
sã-i îndemn pentru cele veºnice. Voi tot aºa sã voiþi, fiilor din
grãdina Mea, cãci cuvântul cu care vin Eu la voi mãturã ºi
scuturã ºi spalã ºi netezeºte, cã Eu vreau sã spãl pãmântul cu
cuvântul acesta ºi sã-l înnoiesc prin cuvânt, prin focul cuvân-
tului Duhului Sfânt, dacã voieºte ºi omul, iar dacã omul nu
voieºte aºa, voi curãþi pãmântul ca pe Sodoma ºi Gomora, ºi
apoi îl dau celor ce Mã iubesc ºi Mã voiesc sã vin. 

O, copii din grãdinã, vin îngerii pãzitori ai oamenilor
de pe tot pãmântul, vin cete-cete ºi plâng la Mine ºi zic cã e
greu pe pãmânt, ºi suspinã îngerii oamenilor ºi sunt biruiþi de
îngerii diavolului, care înconjoarã pe om din tãlpi ºi pânã în
creºtet, de nu mai au îngerii cei buni pe unde pãtrunde ca sã
le aducã oamenilor trezirea ºi puterea cea din cer pentru în-
viere. Se tânguie îngeraºii cã e greu pe pãmânt ºi în vãzduh,
ºi se plâng îngerii pãzitori ai oamenilor. Faþa duhului rãu a
fãcut scoarþã groasã pe pãmânt, ºi îºi zice „împãratul“, iar
Eu, Domnul, ºi cu voi, cei puþini ai Mei, am deschis procesul
pentru biruinþa întunericului din om. Amin. 

Vin pe pãmânt cuvânt ºi îl strig pe om cu cuvântul ºi îl
chem la izvor ca sã bea ºi ca sã se lumineze cu lumina Mea,
ºi ca sã vadã apoi întunericul în care stã. Mãtur ºi scutur ºi
spãl ºi netezesc calea omului spre Mine ºi calea Mea spre om,
ca sã se vadã calea, cã nu se mai vede calea aceasta, de vreme
ce nu vine omul la lumina Duhului Sfânt, la viaþa lui cea veº-
nicã nu vine omul. Iar acum, pentru plânsul îngeraºilor, Eu,
Domnul, le poruncesc lor sã loveascã pe duhul cel potrivnic,
chiar dacã lovesc trupul omului, chiar dacã rãnesc trupul
omului, cãci iatã, omul nu mai ºtie de înger ºi stã nepãsãtor în
gusturile cele fãrã Dumnezeu. Sã mãture ºi sã scuture îngera-
ºii, sã spele ºi sã netezeascã ºi sã curãþeascã pe om, cã e vre-
mea Scripturii înnoirii lumii ºi a omului cel nou, cu duh dã-
tãtor de viaþã, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi e vremea pã-
mântului curat pentru cei curaþi de pe el, cã scrie în Scripturi
de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi de cei drepþi, care vor fi cu ve-
cia pe pãmânt ºi cu slava Mea cea fãrã de sfârºit cu omul, cãci
cu mare iubire l-am fãcut pe om ºi cu mare fericire M-am
odihnit în el dupã ce l-am fãcut, ºi apoi, dupã ce omul s-a
smuls din Mine, Eu l-am strigat de pe munte ºi i-am zis:
«Adu-þi aminte, omule, de odihna Mea ºi o cinsteºte pe ea ºi
odihneºte-Mã în ea ºi te odihneºte în ea, cã e ziua Domnului
tãu întru tine». 

Iar acum, la sfârºit, îl strig cu foc pe om ºi îi zic: omule,
o, omule, scoalã-te din odihna ta ºi aºeazã-te în odihna Mea,
cã M-ai obosit amar, ºi Mã scutur de obosealã ºi Mã scol ºi te
întreb de odihna Mea. O, ce ai fãcut, omule? O, pânã când,
omule? Rãspunde-Mi! Pânã când? A venit vremea sã-Mi dai
acest rãspuns, cãci îngerii plâng amar pentru depãrtarea ta de
Dumnezeu, iar pãmântul geme sub greutatea ta, ºi tu eºti mai
greu decât pãmântul, ºi geme pãmântul ºi Mã roagã sã-l
scutur ºi sã-l mãtur ºi sã-l spãl ºi sã-l netezesc pentru vremea
cea mare, pentru ziua cea mare a izbãvirii lui ºi a fiilor lui
Dumnezeu, cãci pãmântul a aºteptat pe fiii lui Dumnezeu,
dupã cum era scris în Scripturi sã fie, ºi iatã, este ºi s-a ade-
verit Scriptura fiilor lui Dumnezeu pe pãmânt între oameni.
Iar Eu cu glas de tunet Mã port de la margini la margini ºi

strig în lung ºi în lat pe omul de pe pãmânt ºi îi aduc vestea
împãrãþiei cerurilor, care vine din cer pe pãmânt pentru împli-
nirea Scripturii de cer nou ºi de pãmânt nou pe pãmânt, ºi îi
aduc omului de veste împlinirea Scripturii descoperirii fiilor
lui Dumnezeu. Amin. 

O, fii ai oamenilor, auzit-aþi voi de Scriptura descope-
ririi fiilor lui Dumnezeu? Dar voi, cei care v-aþi aºezat peste
oameni în numele Meu, mai ºtiþi voi cã aþi citit în Scripturi
despre taina fiilor lui Dumnezeu, care sunt aºteptaþi de toatã
fãptura cea dintre început ºi sfârºit? O, în zadar fugiþi voi de
venirea Mea, cã iatã împlinirea Scripturii descoperirii fiilor
lui Dumnezeu. Amin. 

Eu sunt Cel ce am luat dintre oameni ºi Mi-am fãcut fii
ºi i-am pregãtit cu cuvântul ºi i-am fãcut sfinþi cu viaþa ºi cu
credinþa ºi cu fapta ºi cu iubirea ºi i-am numit fiii lui Dumne-
zeu în mijlocul fiilor oamenilor ºi le-am dat pe braþe cartea
judecãþii fãpturii, cãci cu ei o scriu pe pãmânt, ºi o aºez înain-
tea oamenilor spre judecatã, cãci Eu acum douã mii de ani
spre judecatã am venit în lumea aceasta, ca sã-i fac sã vadã pe
cei ce nu vãd, ºi sã le arãt întunericul lor la cei care zic cã vãd.
ªi tot aºa lucrez ºi azi, ºi tot aºa vin ºi azi la cei ce vãd, ca
sã-i fac de ruºine pe cei ce nu vãd, dar se fãlesc cã vãd. Dar
cel ce vede, Mã vede ºi pe Mine, ºi vede ºi venirea Mea, cãci
la acela Eu vin ºi Îmi fac casã la el ºi cinez cu el ºi Mã arãt
lui, dupã cum Eu am fãgãduit prin Scripturile Mele cele de
acum douã mii de ani. ªi iatã, vin cu cuvântul ºi cu focul, ca
sã curãþesc cu ele, iar tu, omule, vei alege. Eu voiesc sã-þi fac
bine cu cuvântul prin credinþa ta în venirea Mea cuvânt pe
pãmânt, pentru pregãtirea ta cea pentru venirea Mea, pentru
hãinuþa ta cea de la Mine, omule, iar dacã tu voieºti sã nu-þi
fac Eu bine cu cuvântul Meu care vine spre tine din Mine,
atunci tu vei iubi focul în care stai, ºi el se va aprinde peste
tine ºi te va zdrobi, cã e vremea judecãþii fãpturii. Amin. 

Plâng îngeraºii la Mine de mila omului, cã a venit vre-
mea judecãþii ºi plâng îngeraºii de vremea aceasta, ºi omul nu
plânge. O, cum sã-l fac Eu pe om sã plângã mai înainte de
ziua Mea cea mare? Iatã, omul nu mai ºtie de îngeraºul Meu,
iar îngerii cei rãi, care au cãzut din cer, se luptã de atunci, de
la cãderea lor, ºi pânã azi, ca sã-l împiedice pe om sã se în-
toarcã în rai ºi în viaþa lui cea veºnicã, acolo unde nu este du-
rere, ci este mângâiere fãrã de sfârºit pentru om ºi pentru
Mine cu omul, cãci Eu fãrã om sunt numai în suspin ºi n-am
casã fãrã om, cãci casa Mea este omul, iar casa omului este
raiul Meu pe care l-am fãcut pentru om ºi pentru Mine cu
omul în care Eu Mã odihnesc cu odihna Mea. 

O, omule, ia-þi solzii de pe ochi ºi vezi venirea Mea, ºi
ia-þi solzii de pe urechi ºi auzi strigarea Mea cu care ies
înaintea ta cu fiii Tatãlui Meu, cu fiii cuvântului Meu, cu fiii
lui Dumnezeu, omule pribeag. Mã port dupã tine cu ei, ca sã
Mã iei de la ei, cã Eu Mã dau lor pentru tine, iar tu sã Mã iei
de la ei, cã Eu vin cu cuvântul ºi cu focul, ºi tu vei alege ce
vei lua. Ia cuvântul, ºi te gãteºte prin învãþãtura cuvântului
Meu. Nu lua focul, cãci focul va fi pentru toþi cei pãcãtoºi
care nu vor lãsa pãcatul cel sortit pentru foc. Ia, omule, din
cer, cã vin cu raiul pe pãmânt, ºi am ºi venit, ºi am ºi aºezat
pe pãmânt legea raiului cu fiii lui Dumnezeu. Iar dacã Mã vei
auzi, fii atent apoi, cã în rai nu se face pãcat. În rai se mãnân-
cã mâncare de rai, aºa cum l-am învãþat Eu în rai pe omul cel
întâi zidit. Eu când l-am aºezat pe om în rai, nimic nu i-am
spus decât ce sã mãnânce ºi ce sã nu mãnânce ca sã fie viu ºi
ca sã nu moarã. Sã ºtii tu, omule, cã toate cele din cer sunt sau
cad din om prin mâncare, cãci trupul omului este templu ori
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pentru Dumnezeu, ori pentru diavolul. Sã ºtii tu, omule, cã
viaþa moare în om prin mâncare, iar viaþa este sfinþenia care
trãieºte în veci. Sã ºtii tu, omule, cã pãcatul se trezeºte în om
prin mâncare, cãci omul este trup, nu este duh. O, dacã omul
ar fi voit sã mãnânce ce i-am spus Eu la început sã mãnânce,
omul n-ar fi pãcãtuit, omul n-ar fi murit prin mâncare ºi prin
neascultare de legea raiului, dar acum am adus pe pãmânt
legea raiului, ºi vin mereu cu ea ca s-o desãvârºesc, ºi vreau
sã nu mai fie omul carne ºi sânge, cãci acestea nu moºtenesc
nestricãciunea, nu moºtenesc raiul ºi sfinþenia raiului. Când
Adam s-a fãcut carne ºi sânge prin poftã, atunci a pierdut ne-
stricãciunea, cãci Eu i-am zis: «Dacã vei mânca din ce nu
este de mâncat, vei muri negreºit, vei pierde nestricãciunea
trupului tãu ºi îþi vei pierde trupul». Iatã, omule scump, pen-
tru ce-þi piere trupul ºi se duce în pãmânt. Trupul care mãnân-
cã altceva decât i-am spus Eu omului întâi zidit sã mãnânce,
se pierde ºi nu mai este, dar sufletul trupului strigã la Mine,
strigã din pãmânt la Mine sângele omului, ºi omul nu se
înspãimântã cã Eu îi cer sângele din mâna lui, îi cer viaþa, îi
cer cont pentru viaþa lui, ºi nu poate omul fugi de acest
rãspuns, ºi va intra la suferinþã omul. Chiar ºi trupurile din
pãmânt, care aºteaptã învierea lor, vor învia, unele spre viaþã
veºnicã, fiindcã au iubit-o ºi au lucrat-o aºteptând, iar alte-
le spre osândã veºnicã, fiindcã au lucrat-o pe ea în viaþa
trupului. 

O, nu te mai piti, omule, cã Eu sunt în toate câte le-am
fãcut, ºi nu poþi sã te ascunzi decât în Mine ca sã te izbãvesc
de pãcat ºi de pierzare, dacã vrei. Am venit sã pun peste tine
legea raiului, ºi Mã uit ce faci tu, ºi îþi spun cu cuvântul sã nu
mai faci ce faci tu, cã tu îl faci pe om ca tine, nu ca Mine, din
tine, nu din Mine, de la tine, nu de la Mine. De la poftã îl faci
pe omul care este azi. Eu altfel i-am spus omului sã se facã.
I-am spus cu cuvântul Meu sã se facã, ºi i-am spus: «Creºteþi
ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul». Eu cu cuvântul am spus,
ºi din acest cuvânt trebuia sã se facã omul, nu din pãcatul
omului cãzut, cãci pãcatul omoarã trupul omului, ºi intrã
omul în pãmânt de ºapte mii de ani, iar Eu spre judecatã am
venit în lume, ca sã-i arãt omului cum trebuia sã împlineascã
el cuvântul Meu care i-a spus omului: «Creºteþi ºi vã în-
mulþiþi». Eu am arãtat naºterea Mea din Fecioarã, ºi atunci am
judecat omul ºi am pus degetul pe pãcatul lui ºi l-am osândit,
dar omul nu s-a despãrþit de pãcat, ºi nu s-a întors în rai decât
o micã rãmãºiþã care a crezut prin harul Meu cel de la venirea
Mea. Acum, din nou vin sã-i spun omului de cer ºi de rai ºi
de viaþã fãrã de pãcat, ºi sã-i dau omului viaþa înapoi. 

Îþi spun, omule scump, nu mai fã pãcat, nu mai fi ne-
putincios în faþa pãcatului. Ia din Duhul Meu, ia din puterea
Mea, ia de la fiii lui Dumnezeu, cã i-am pus între Mine ºi tine.
Ia ºi vino în viaþa cea de rai, cã pe pãmânt nimic, nimic nu va
mai rãmâne decât raiul, omule. Îþi spun aºa cum i-am spus lui
Adam: mãnâncã din rai, dar nu mânca de pe pãmânt, ºi mã-
nâncã cu ascultare de pe pãmânt. Mãnâncã ce þi-am spus Eu,
ºi sã începi cu moartea pãcatului din tine. O, nu mai bea
nimic decât ce þi-am fãcut Eu pentru ca sã bei, cã Eu din pã-
mânt nu izvorãsc ce bei tu. Eu i-am dat lui Israel apã ca sã
bea. O, nu mai fuma, cã aceasta este iadul ºi chinurile iadului
pe pãmânt cu oamenii. O, nu te mai desfrâna, ci curãþeºte-te
de pofta trupului care se face iad ºi foc de iad în trupul omu-
lui. O, nu mai mânca, omule, carne! O, nu mai mânca! Ajun-
ge, omule! Te-ai fãcut mormântul atâtor vietãþi cu suflet viu
în ele. Ajunge! Ajunge, omule! În þara Mea de nuntã nu vei
mai fi dacã nu asculþi aceastã poruncã, fiindcã în România nu

se va mai face ucidere, cã Eu am spus: «Omule, sã nu ucizi»,
ºi am spus: «Omule, sã nu fii desfrânat», ºi am spus: «Sã iu-
beºti pe Dumnezeu din toatã inima, din tot cugetul, din tot su-
fletul ºi din toatã dragostea ta, omule». ªi dacã nici azi nu
auzi ce þi-am spus Eu, ºi dacã vei tot lua de la om ºi nu de la
Mine spre viaþa ta, în curând Mã vei vedea ºi Mã vei auzi
când voi spune celor rãi: «Mergeþi, voi, cei blestemaþi, în fo-
cul cel nestins din voi, la plata cea dupã fapte, unde este
plânsul ºi scrâºnirea dinþilor, cã voi n-aþi auzit pe Dumnezeu
ºi n-aþi voit viaþa ºi aþi trãit morþi faþã de Mine». 

Iatã vremea judecãþii, ºi Eu îl strig pe om de la moarte
la viaþã ºi ies în calea omului cu voi, copii ai cuvântului Meu,
cã voi sunteþi fiii Tatãlui Meu, fiii lui Dumnezeu, prin care Eu
izbãvesc fãptura, cãci ea aºteaptã suspinând izbãvirea ei, ºi îi
spun omului sã vinã ºi sã fie izbãvit. Sã vinã dacã voieºte, cã
iatã, glasul Meu trece prin om ºi îi spune omului: ia, omule,
ºi mãnâncã ce þi-am spus Eu la început sã mãnânci ca sã nu
mori, cãci viaþa moare în om prin mâncare, ºi pãcatul se sã-
vârºeºte în om prin mâncare, cãci omul este trup, ºi nu duh.
Nimic sã nu mai mãnânci, nimic sã nu mai bei decât aºa cum
te-am învãþat la început. Amin. Atunci pãcatul ºi pofta lui nu
vor mai învia în tine, iar raiul ºi îngerii lui te vor sluji ca pe
cel nãscut din Dumnezeu, omule. O, aºeazã-te sã lucrezi ca în
rai ºi mergi spre întoarcere, cã drumul e scurt, nu e lung, iar
în rai nu se însoarã ºi nu se mãritã nimeni, ºi sunt toþi ca în-
gerii. Amin. ªi nu mai e ca în lume, ºi pe pãmânt va fi raiul,
cãci este fãgãduit sã fie ºi sã dea rod, iar rodul este pomul
vieþii, din care vor mânca sfinþii, ºi frunzele lui vor fi spre tã-
mãduirea neamurilor, precum este scris. Amin. 

Eu sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi sunt întru venirea Mea
pe pãmânt, ºi vin de la Tatãl. Amin. ªi am pe România de la
Tatãl, þarã a venirii Mele, ºi am luat din ea fii, ºi îi numesc fiii
lui Dumnezeu cei aºteptaþi de toatã fãptura, ºi sfinþii ºi îngerii
zic: „Vino, Doamne!“, cãci Duhul zice: „Vino!“, iar mireasa
zice ca duhul sfinþilor ºi al îngerilor: „Vino, Doamne!“.

Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt zice: vino, omule, la Mine,
vino, cã iatã, Eu vin ca sã dau fiecãruia dupã cum este fapta
sa. Vin cu zile de nuntã pe pãmânt, vin ºi mereu vin. Vino,
omule, ºi tu, cã Eu împart din viaþa Mea celor ce iau din ea
spre viaþa cea veºnicã ce va sã vinã pe pãmânt curând, cu-
rând. ªi iatã, vine, ºi a venit, ºi vine, ca sã ia moartea de pe
pãmânt ºi s-o arunce în focul cel nestins, unde arde foc ºi
pucioasã. 

Iatã vremea judecãþii, iar Eu îl strig pe om de la moarte
la viaþã, de la iad la rai, la ziua nunþii cea veºnicã, cu mireasa
Mea cea din români, cã întru ea Eu binevoiesc. Amin, amin,
amin. 

15/28 august 2000

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Arde în oameni dorul de foc ºi îl iau în gurã cu dor, chemându-l
peste pãmânt. Pentru pãcat oamenii se furiºeazã. Tâlharii nu se 

întorc la Domnul pânã nu se întoarce cãpetenia lor. 

MMMM ã vestesc de deasupra grãdiniþei cuvântului
Meu. Sunt Fiul Tatãlui Savaot. Amin, amin,

amin.
M-am rãstignit acum douã mii de ani pentru viaþa lu-

mii, iar acum vin iar pentru viaþa lumii, pentru cei ce Mã iau
de Pãstor ca sã-i cãlãuzesc pentru împãrãþia Mea cea din mij-
locul oamenilor. Amin. Împãrãþia Mea este ca ºi Mine; nu
este mâncare ºi bãuturã, nu este însurat ºi mãritat, ci este mai

1368 Cuvântul lui Dumnezeu 



presus decât acestea, cãci este din cer, ºi vin cu ea pe pãmânt
de douã mii de ani. Fiii oamenilor aud vestea împãrãþiei ceru-
rilor, aud de douã mii de ani, dar iau în glumã acest adevãr ºi
nu se apropie ca sã guste ºi ca sã trãiascã cu cele din cer peste
ei. Eu însã vin mereu ºi spun mereu despre împãrãþia Mea cu
omul. Spun iar, ca ºi acum douã mii de ani, cãci am de întoc-
mit Ierusalimul pe pãmânt. În vremurile de demult l-a întoc-
mit omul, iar acum vin ºi îl întocmesc Eu, ºi cobor din cer cu
el ºi îl întocmesc pe pãmânt, ca sã împlinesc aceastã Scripturã
de nou Ierusalim pe pãmânt. Amin. 

Am coborât în staul la voi, fiilor care Mã primiþi. O, ce
bine este de cel ce Mã cunoaºte, ºi acela Mã primeºte când
vin. Amin. Dar cine este cel ce Mã cunoaºte? Este cel pe
care-l cunosc Eu, fãcându-l apoi cunoscut al Meu în mijlocul
oamenilor. Cel ce Mã cunoaºte, acela se ia dupã Mine ºi aºa
trãieºte ºi aºa lucreazã ºi aºa se aratã. Dacã Eu nu Mã arãt în
viaþa omului aºa cum sunt Eu, acela nu Mã cunoaºte. Dacã
omul nu lucreazã peste el aºa cum l-am învãþat Eu ºi apostolii
Mei pe care i-am trimis la oameni, acel om nu Mã cunoaºte,
ºi de aceea nu Mã primeºte când vin sã-l aºez înaintea Mea
dupã plãcerea Mea, cãci omul trebuie sã stea înaintea Mea aºa
cum stau Eu înaintea lui. Dar iatã, Eu M-am vestit, ºi iarãºi
Mã vestesc cu împãrãþia cerurilor pe pãmânt, ºi oamenii nu se
uitã la Mine ca sã se aºeze înaintea Mea aºa cum Mã aºez Eu
înaintea lor ca sã ne întâmpinãm. Voi însã Mã cunoaºteþi ºi
Mã primiþi când vin, fiilor, iar Eu vã vestesc ai Mei în mijlo-
cul oamenilor. Cel ce Mã cunoaºte Mã aratã în el aºa cum
sunt Eu, aºa cum Mã aºez Eu în el, ca sã-l fac apoi cunoscut
al Meu, cãci omul trebuie sã stea înaintea Mea aºa cum stau
Eu înaintea lui. Amin. Cel ce voieºte sã Mã vadã, acela trebu-
ie sã se facã asemenea Mie, ca sã ne vedem unul pe altul. Cel
dintâi pas al omului spre Mine este pocãinþa. Ea îl apropie pe
om de împãrãþia cerurilor, ºi apoi omul se aºeazã sã stea
înaintea Mea aºa cum stau Eu înaintea lui. Amin. Acum douã
mii de ani am venit pe pãmânt ºi M-am dovedit împãrãþie a
cerurilor ºi am dat s-o las pe pãmânt peste oameni, ºi am dat
sã Mã fac cunoscut oamenilor cu împãrãþia cea din cer, dar
oamenii nu erau ca Mine ºi nu M-au cunoscut. 

Iatã, bine este de cel ce Mã cunoaºte, ºi acela Mã pri-
meºte când vin. Aceastã tainã este mai presus decât cele ce
sunt pe pãmânt, ºi este pentru omul care are darul umilinþei
de duh înaintea lui Dumnezeu. Eu despre taina aceasta am
vorbit acum douã mii de ani când apostolii Mi-au spus cã nu
este de folos omului sã se însoare, iar Eu le-am rãspuns: «Nu
toþi pricep taina aceasta, ci numai cei ce le este dat de la
Tatãl sã priceapã», ºi am mai spus: «Cine nu lasã pentru ea
mamã ºi tatã, soþii ºi copii, þarini ºi ranguri, nu poate intra în
ea», ºi am mai spus ºi aceasta: «Împãrãþia cerurilor nu este
mâncare ºi bãuturã ºi însurat ºi mãritat, cãci în ea trãim toþi
ca îngerii din ceruri». Amin. 

Am venit la voi, copii din staulul Meu. Am venit cu
sãrbãtoarea sfântului Ioan, botezãtorul Meu, cu ziua de serba-
re când el s-a înãlþat la ceruri lângã Mine. El a fost vestit prin
prooroci ºi prin psalmi «îngerul Meu, care a pregãtit calea
înaintea feþei Mele», ºi a fost «glasul celui ce strigã în pustie:
„Pregãtiþi calea Domnului, drepte faceþi cãrãrile Lui!“». El a
arãtat cel dintâi pas al omului spre împãrãþia cerurilor, ºi a
zis: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!». Pocã-
inþa este primul pas, iar cei ce veneau la el la Iordan fãrã sã
se pocãiascã, le zicea «pui de vipere». 

O, fiilor care Mã primiþi la voi cu venirea Mea cea de
dupã douã mii de ani! O, copii deºtepþi care ºtiþi ce înseamnã
sã fie omul cu Dumnezeu! Cel ce dã sã vinã spre Mine ºi spre

voi ºi nu-ºi lasã pãcatele, acela nu vine spre pocãinþã, ºi este
pui de viperã, iar pãcatul pe care nu-l leapãdã este semn pe
fruntea lui, ºi este fãrã de roada pocãinþei. Sã nu mai spunã
omul cã iubeºte împãrãþia cerurilor sau cã vine spre ea sau cã
va scãpa de foc. Omul cheamã focul pe pãmânt, nu Mã chea-
mã pe Mine. Omul stã cu pipa în gurã ºi îºi cheamã cu gura
lui focul peste el. Nu Eu, ci omul cheamã focul peste pãmânt.
Copii ºi tineri ºi bãtrâni stau cu focul în gurã ºi îl cheamã, aºa
cum oamenii loviþi pe neºtire de potop în vremea lui Noe stã-
teau cu vas de apã în mânã ºi beau mereu din el, chemând
peste ei apa potopului, aºa cum fumãtorii de azi cheamã fo-
cul peste pãmânt. Arde în ei dorul de foc ºi îl iau în gurã cu
dor, ºi ei nu ºtiu ce aduc peste pãmânt, cãci omul de azi nu
mai are minte, ºi are altceva. Are dorinþã, ºi cu ea îºi hrãneºte
mintea, ºi apoi îºi face dorinþa ºi nu mai are teamã, cãci s-a
întunecat. 

Acum douã mii de ani aºa a spus Ioan: «Pocãiþi-vã, cã
s-a apropiat împãrãþia cerurilor!». Ierusalimul ºi Iudeea ºi
toþi cei de lângã Iordan veneau ºi tot veneau la botezul lui
Ioan, la botezul cu apã pentru pocãinþã, ºi am venit ºi Eu, ºi
M-am fãcut cunoscut prin botezul lui Ioan, cãci Tatãl din cer
a grãit peste Mine ºi a zis: «Acesta este Fiul Meu iubit, întru
Care am binevoit», iar Duhul Sfânt M-a arãtat aºezându-Se
peste Mine în chipul porumbelului blând. Nu acum vin Eu
cu împãrãþia cerurilor, ci de douã mii de ani am venit ºi vin,
cãci Ioan a spus atunci: «S-a apropiat împãrãþia cerurilor;
pocãiþi-vã, cã ea vine!», iar cine nu s-a pocãit a rãmas cu
pãcatele ºi le-a fãcut ºi mai departe, cã nu s-a pocãit de ele;
iar cine s-a pocãit s-a fãcut ucenic al pocãinþei ºi a lucrat-o pe
ea ºi a ascultat-o de la învãþãtorul ei, Ioan, ºi apoi M-a primit
acela ºi M-a cunoscut când M-am arãtat, ºi a luat împãrãþia
cerurilor ºi s-a fãcut locaº al ei ºi a înþeles taina ei, iar Eu,
Domnul, l-am fãcut cunoscut pe acela între oameni ºi l-am
vestit al Meu ºi am stat în el ºi M-am slãvit în el pe pãmânt.
Amin. 

Taina pocãinþei este taina naºterii din Mine a omului, ºi
apoi Eu îl botez pe acela cu Duhul Sfânt ºi Mã arãt cu el între
oameni. Cine se naºte din Mine prin pocãinþã ºi prin Duhul
Sfânt, acela este, ºi nu mai moare ºi nu mai poate sã pãcãtu-
iascã, pentru cã sãmânþa lui Dumnezeu rãmâne în el, ºi nu
poate sã pãcãtuiascã, fiindcã este nãscut din Dumnezeu.
Amin. Este scris în Scripturi cã oricine rãmâne întru Mine nu
pãcãtuieºte, ºi oricine pãcãtuieºte nu M-a vãzut ºi nu M-a cu-
noscut. Eu M-am arãtat ca sã ridic pãcatele de pe om, ºi pãcat
în Mine nu este. Venirea Mea cea de acum douã mii de ani ºi
cea de acum cuvânt la voi, este ca sã ridic pãcatele de pe om
ºi ca sã pot sta cu omul, cãci în Mine nu este pãcat. Nu pot sã
stau cu omul pãcãtos, cãci în Mine nu este pãcat, ºi dau sã
ridic pe om din pãcat ca sã pot sã stau cu el ºi sã-i dau din
Duhul Sfânt ºi din înþelepciunea Mea care îl face nou pe om. 

Taina pocãinþei este greu de pãtruns de omul care dã sã
vinã la Mine. O, ce greoi te-ai fãcut, omule, dar fãrã pocãinþã
de faptele cele moarte nu poþi pãtrunde taina venirii Mele cu
împãrãþia cerurilor la tine ca sã te ascund în ea de mânia ce
va sã vinã peste lume, omule. ªi-a pregãtit lumea mânie mare,
foc ºi pucioasã, cãci ea lucreazã faptele diavolului, faptele în-
tunericului. Se furiºeazã om de om când sãvârºeºte pãcatul,
dar cã-l vãd Eu ºi îngerii Mei, nu se mai gândeºte omul. Se
furiºeazã ºi de Mine apoi, de vreme ce nu vine spre pocãinþã
omul, iar când Eu vin cu plãgi peste pãmânt pentru pãcatele
omului, dã omul sã fugã spre scãparea cea de la Mine, dar
vine ca puiul de viperã, cu veninul în el, nu vine cu pocãinþã,
nu vine spre umilinþã pentru pocãinþã. Umilinþa este portiþa
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care deschide pocãinþei ca sã intre în om ºi curat sã facã în om
pentru împãrãþia cerurilor, cãci Ioan aºa a spus la oameni:
«Pocãiþi-vã, cã vine împãrãþia cerurilor, ºi este aproape, ºi
este la uºã, ºi orice pom care nu face roade bune se taie ºi se
aruncã în foc».

O, copii din grãdina Mea, învãþaþi-l pe om sã înceapã
cu pocãinþa dacã dã sã caute spre Mine ºi spre voi. Sã încea-
pã cu umilinþa dacã vrea sã se nascã din cer prin pocãinþã,
cãci greoi s-a mai fãcut omul pentru pocãinþã, dar salvarea de
la moartea cea veºnicã ar voi-o tot omul. Eu am venit spre om
ca sã ridic pãcatele de pe el ºi ca sã pot sta cu el, cãci în Mi-
ne nu este pãcat ºi nu pot sta cu omul pãcãtos, precum nici voi
nu puteþi sta, copii ai grãdiniþei Mele. 

Glasul lui Ioan are în grai de douã mii de ani acest cu-
vânt: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!». Nici
un om de pe pãmânt nu va scãpa de apãsarea acestui cuvânt
al lui Ioan, cãci Eu am zis oamenilor: «Sã nu credeþi cã Eu vã
voi învinui la Tatãl. Cuvântul cel rostit peste voi, acela vã va
învinui». Amin, amin, amin. 

Iatã, fiilor de la ieslea Mea de cuvânt, în duhul sãr-
bãtorii de azi cu voi, vin cu cuvântul binecuvântãrii fântânii
cea nouã pe care aþi lucrat-o voi, cãci orice lucru al vostru
trebuie sã primeascã binecuvântarea Mea, ca sã fie al Meu
apoi, iar Eu sã vi-l dau vouã. Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, faceþi
sfinþirea cea de la Mine peste aceastã fântânã din grãdiniþa
cea din faþa porþii Sfintei Sfintelor, în ziua de serbare a naº-
terii mamei Mele Fecioara, ºi aºezaþi lângã fântânã, de înger,
pe cel întâi chemat ucenic al Meu, Andrei, botezãtorul Româ-
niei, cel care s-a fãcut ucenic al pocãinþei ºi a luat-o pe ea ºi
a ascultat-o de la învãþãtorul ei, Ioan, ºi apoi el M-a primit ºi
M-a cunoscut când M-am arãtat, ºi a luat în el împãrãþia ce-
rurilor ºi s-a fãcut locaº al ei ºi a înþeles taina ei, cãci i-a fost
dat de la Tatãl sã priceapã taina aceasta, fiindcã era curat cu
trupul, cu sufletul ºi cu duhul ºi era locaº prielnic pentru cer. 

Cei pãcãtoºi nu-i cred pe cei curaþi pânã nu se fac ºi ei
curaþi, ca sã vadã apoi taina aceasta. Tâlharii nu se întorc la
Mine de la tâlhãriile lor pânã nu se întoarce cãpetenia lor la
pocãinþã ºi la umilinþã ca sã-i tragã ºi pe ceilalþi la temerea de
Dumnezeu ºi la dragoste ºi la nãdejdea mântuirii, care aduce
pacea Mea peste om, iar cei drepþi la care Eu vin, îi fac sã stea
înaintea Mea, aºa cum stau Eu înaintea lor ºi fac din ei luminã
a Mea ºi luminez din ei ºi sãrez cu ei ºi Mã fac în ei împãrãþie
a cerurilor, munte înalt, care se ridicã peste vârful munþilor,
sfeºnic ceresc pentru cei ce dau sã vinã spre împãrãþia Mea cu
umilinþã ºi cu pocãinþã. Iar glasul celui ce strigã de douã mii
de ani în pustiul lumii pãcãtoase, acesta este: «Pocãiþi-vã, cã
s-a apropiat împãrãþia cerurilor, ºi orice om care nu face
roade de pocãinþã, se taie ºi se aruncã în foc». Amin, amin,
amin. 
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Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Fãrã Dumnezeu nimic nu este omul. Maica Domnului nu mai cere
milã pentru omul împotrivitor. E iadul stãpân pe pãmânt, iar Dom-
nul Se poartã în vãzduh. Se binecuvinteazã fântâna sfântului An-
drei, botezãtorul României. Nici un nou-nãscut sã nu se ascundã de
Dumnezeu ºi de înger pentru neîmplinirea cuvântului sfânt. Sfinþe-

nia este Duhul Domnului mereu în cel sfânt. 

DD uhul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh co-
boarã cuvânt pe pãmânt. Amin. Voi, strãjeri ai

venirii Mele, deschideþi cuvântului Meu ca sã intre în cartea

sa. Sunt Fiul Tatãlui Savaot, ºi Mã vestesc la porþi, cãci sunt
Cuvântul Care Se mãrturiseºte pe Sine, fiindcã prin El toate
s-au fãcut ºi se fac, ºi toate sunt prin El, toate câte sunt. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt, ºi lucrarea Mea este cuvântul, iar
Duhul Meu este adevãrul. M-am fãcut trup ºi M-am sãlãºluit
între oameni, ºi apoi M-am dus la Tatãl Savaot, ca sã pot veni
din cer pe pãmânt dupã ce M-am fãcut trup din Fecioara în
care M-am întrupat de la Duhul Sfânt. Trupul Meu lucreazã
ca ºi trupul omului, fiindcã pe om l-am fãcut ca ºi pe Mine.
Mâna Mea l-a lucrat pe om, ºi miºcarea ei i-a întocmit trupul
din pãmânt, iar Duhul Meu, suflând peste el, i-a dat sufletul
ºi l-a fãcut om cu suflet viu, fiindcã Duhul Meu este dãtãtor
de viaþã. Aceasta este lucrarea Mea, sã dau viaþã omului, cãci
întru Mine este viaþa. Amin. 

Este scris cã atâta timp cât Eu nu sunt în lume, nu este
luminã în lume, nu este viaþã în lume, cãci viaþa este lumina
oamenilor. Nu este luminã în lume dacã Eu nu sunt lumina ei.
O, nu ºtie omul cã fãrã Mine nimic nu este el. Nu pot lucra
prin om lucrarea Mea, nu pot miºca pe om prin miºcarea
Mea, cãci omul este fãrã de Mine. Când am venit ºi M-am
fãcut trup pe pãmânt, l-am trimis pe Ioan sã-i vesteascã pe
oameni cã vin sã le dau viaþã din viaþa Mea ºi lucrare din
lucrarea Mea, ºi trup din trupul Meu sã le dau. Tot aºa lucrez
ºi azi, ºi vã trimit pe voi la oameni ca sã le vestiþi pe Cel ce
vine sã dea viaþã oamenilor ºi sã le fie luminã lor, cãci precum
Tatãl are viaþã în Sine, aºa ºi Fiul. Amin. 

Sunt cu duh de sãrbãtoare peste voi, copii de la iesle.
Adunaþi-vã cu cei ce vin la izvorul Meu de la voi ºi aºezaþi
sfinþirea cea de la Mine peste fântâna cea din grãdina din faþa
porþii Sfintei Sfintelor. Eu, Domnul, ºi tot cerul cel de sus,
aºezãm de înger al fântânii pe Andrei, botezãtorul României,
cel ce a vestit împãrãþia cerurilor peste acest neam ales, peste
acest pãmânt ales dintru început ºi prin început. 

Mama Mea cea plinã de dor se lasã cu sãrbãtoarea ei
lângã voi, cãci în cer ºi pe pãmânt se pomeneºte ziua naºterii
ei între oameni, ziua începutului mântuirii ºi al lucrãrii ei. Se
aºeazã ºi Mãicuþa Mea lângã fântânã ºi se bucurã cu îngerii ºi
cu sfinþii pentru lucrul mâinilor voastre în numele Meu, pen-
tru fântâna care primeºte acum peste apa ei lucrarea harului
sfânt, lucrãtor ºi tãmãduitor peste om. 

O, câte fac Eu prin voi pentru om! Ies în calea omului
cu voi ºi cu lucrul mâinii Mele cel prin mânuþele voastre
lucrat ºi îl îmbiu pe om sã Mã cunoascã cu voi ºi sã Mã ia de
la voi luminã a lui, cã Mã fac luminã peste pãmânt din grãdi-
na Mea cu voi. Omul stã împotriva împlinirii cuvântului Meu.
Când le-am fãcut pe toate câte sunt, nu era omul ca sã-Mi stea
împotrivã ºi sã-Mi chinuiascã Duhul. Acum este omul, cel ce
se numeºte mai presus de toate, ºi Îmi stã împotrivã prin se-
meþie ºi prin necredinþã ºi prin cele deºarte ale slavei lui de-
ºarte. Glasul Mãicuþei Mele pentru miluirea omului depãrtat
de Mine nu mai cere la Mine pentru om, ºi cere pentru veni-
rea Mea, cã e vremea sã vin sã-Mi împlinesc venirea, ºi omul
nu vine spre venirea Mea ºi nu pot sã-l fac sã vinã, ºi stã omul
împotriva împlinirii cuvântului Meu. 

O, cât de fericiþi sunt cei din cer cã vã am pe voi pentru
venirea Mea! O, cât de mult au aºteptat cei din cer vremea
voastrã ºi credinþa voastrã în venirea Mea! Lucreazã omul din
zori ºi pânã-n zori pentru cele ce pier ºi nu dã sã audã ºoapta
venirii Mele dupã douã mii de ani. Nu vrea sã audã omul de
Mine ºi de venirea Mea cu judecata. Nici mãcar cu iertarea lui
nu Mã vrea omul sã vin. El vrea sã-l las în pacea lui, ºi Eu sã
stau în cer. O, aºa vrea omul sã fac, dar Eu nu fac aºa, fiindcã
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este scris sã vin ºi sã cuvintez peste pãmânt pentru om, cã nu
pot trece cuvintele Mele ca sã nu se împlineascã. 

Voi, copii ai venirii Mele, staþi frumoºi înaintea Mea,
cã iatã, Eu mereu, mereu vã înmiresmez cu cele din cer, ca sã
stau cu voi peste pãmânt pentru împlinirea venirii Mele.
Rostesc mereu la voi facerea cerului nou ºi a pãmântului nou.
Cuvintez peste voi mereu cuvântul facerii din nou a lumii, ºi
nimic nu lucrez cu voi decât cele ce sunt vestite prin Scripturi
pentru vremea aceasta. Dau mereu sã vã înfrumuseþez pentru
cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt care vin spre venirea
Mea la voi, ºi vine clipa sã vã pun sã rostiþi dupã Mine ºi sã
se împlineascã în cer ºi pe pãmânt cuvântul cel nou grãit pen-
tru cele ce vor fi pentru împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu voi.
Amin. 

Nu mai am nãdejde în nimeni pe pãmânt, cã e iadul
stãpân peste tot cu omul, ºi Eu nu am unde sã calc cu piciorul
venirii Mele, nu am loc curat unde sã-Mi las trupul purtat pe
pãmânt. Eu vin cu trupul vãzut curând, curând, ºi trebuie sã
calc pe pãmânt curat, dar omul nu face curat pe pãmânt pen-
tru ca Eu sã vin. Eu am spus cã pãmântul este aºternutul pi-
cioarelor Mele, dar omul nu vrea sã audã ce am spus Eu, ºi
Mã þine cu trupul în vãzduh, ºi umblã omul prin vãzduh cu
fãcãturile lui, ºi se fãleºte omul împotriva Mea cã are cerul ºi
pãmântul în stãpânirea lui. O, cu cine sã plâng Eu de durerea
Mea? Omul stã împotriva adevãrului cuvântului Meu ºi a îm-
plinirii lui. Cu cine sã plâng Eu pentru durerea pe care Mi-o
face omul? Cum de a învãþat omul sã-Mi facã atâta durere?
Cum de nu a învãþat sã Mã lase pe Mine mare peste el, ºi pe
el mic sub mâna Mea, sub facerea Mea? 

O, cum de te-ai înãlþat atât de sus, omule ieºit din om?
Þi-ai fãcut scaun pe pãmânt peste tot, ºi ai luat din el ºi te-ai
suit cu el deasupra norilor ºi te-ai ridicat peste Mine ca sã fii
tu domn, ºi Eu sã nu mai fiu peste tine. Prea mult M-ai rãnit,
prea sus te-ai suit, prea mare te-ai pus, ºi ai uitat cã Eu sunt
Fãcãtorul a toate câte sunt, ºi pe care tu le-ai luat sub stãpâ-
nirea ta încã de la început prin semeþie, prin neascultare de
cuvântul Meu cel pus peste tine pentru viaþa ta. O, Eu am avut
grijã de viaþa ta ºi þi-am spus sã nu mori, dar tu ai cãlcat cu-
vântul Meu, iar el era viaþã, precum ºi astãzi este. Taina îm-
plinirii cuvântului rostit de Mine peste om, este taina vieþii
omului, dar iatã, nu vrea omul sã ºtie care este taina vieþii.
Vin mereu cu viaþã pe pãmânt, cãci cuvântul Meu are viaþã în
el. Iatã ce minune! De ce nu ºtii, omule, sã preþuieºti venirea
Mea pentru viaþa ta? O, cum de te-ai înãlþat atât de sus ca sã
fii tu domn, ºi Eu sã nu mai fiu peste tine? O, cum sã fac sã-þi
deschid ochii sufletului tãu ca sã Mã vezi cât lucrez de sus ºi
de jos sã te iau din braþele morþii? Tot ce faci tu e numai de-
ºertãciune ºi toate pier, dar Eu sunt în veci. De ce nu vrei ºi
tu sã fii? Tu nu vezi cum mori? O, nu mai muri, omule, cã
stau dupã tine cu cuvântul învierii, ºi e viaþã în cuvântul Meu.
Nu e mângâiere în minciunã, nu e adevãr în deºertãciunea
vieþii tale. Eu sunt totul, Eu sunt, ºi voiesc ºi omul sã fie. Cu-
vântul Meu este suspinul Meu dupã om, ºi întru el este viaþã.
Aceasta este lucrarea Mea: sã dau viaþã omului, cãci întru
Mine ºi întru cuvântul Meu este viaþã. Amin, amin, amin. 

Curând, curând vin cu trupul pe pãmânt. Îmi pregãtesc
aºternutul picioarelor Mele, ºi apoi vin. Curând, curând vin.
Amin. Iar voi, copii ai venirii Mele, staþi frumoºi înaintea
Mea, cã rostesc mereu peste voi facerea cerului cel nou ºi a
pãmântului cel nou, dupã cum scrie în Scriptura înnoirii lu-
mii. Vã am plãmadã de veac nou ºi fac cu voi lucruri sfinte
din loc în loc pe pãmântul de la voi. Vã am aluat pus în trei

mãsuri de fãinã pânã ce se va dospi toatã ºi va cuprinde totul
din loc în loc. 

Acum, ridicaþi mânuþele la Mine, ca sã vin cu mâna
Mea ºi sã aºez sfinþire peste fântâna cea care poartã numele
apostolului Andrei, botezãtorul României. În numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se coboarã harul ºi darul sfânt
peste apa acestei fântâni, ca sã fie lucrãtoare a Mea peste
omul care va bea din ea spre viaþa lui cea de la Mine, prin cu-
vântul Meu cel dãtãtor de viaþã, care curge din Mine peste pã-
mânt, ca râul care vine de sus, din tronul lui Dumnezeu Cu-
vântul. Amin. 

Andrei, apostolul Meu cel întâi chemat la lucrul Meu
cel de acum douã mii de ani, are pe România de fiicã de la
Mine datã ºi se îngrijeºte de viaþa ei, ºi va lucra peste aceastã
apã ca sã lumineze cu ea cugetul celui ce va lua din ea sã bea.
El îºi înfige toiagul iubirii lui lângã aceastã fântânã, ºi va
lucra minuni din cer pentru slava Mea, care este cu voi pe pã-
mânt. Amin. 

Mama Mea Fecioara mângâie pe apostolul Meu ºi se
îmbrãþiºeazã unul pe altul pentru sãrbãtoarea de azi. Ea se aº-
terne peste voi cu duhul vegherii sfinte, cãci ea aºteaptã sã se
descopere peste pãmânt vederea slavei venirii Mele cu sfinþii.
Ea vã îndeamnã sã aveþi viaþã, ºi multã sã aveþi, cã mare este
taina vieþii care se varsã din Mine peste voi pentru veºnicia
voastrã, copii ai venirii Mele. Mama Mea se îndulceºte cu
voi, cã e mare dorul celor din cer. Îmi spune mama Mea sã vã
binecuvintez hrana cea pentru fiinþã ºi sã Mã întorc din nou
cu voi în carte, ca sã vã dea ea din cer învãþãturã caldã ºi dul-
ce pentru veghe mare ºi sfântã, cã ea vede venirea Mea ve-
nind la voi, ºi Mã vede venind ºi aºezând peste pãmânt curã-
þirea, ca sã pot cãlca cu piciorul venirii Mele. Omul nu face
curat pe pãmânt pentru venirea Mea. Fac Eu curat dacã omul
nu face. Nu mai am nãdejde în nimeni pe pãmânt, cã e iadul
stãpân peste tot, ºi Eu nu am loc curat ca sã Mã port cu trupul
pe pãmânt, dar este scris: «Moartea ºi iadul vor fi aruncate în
râul de foc, iar pãmântul va fi aºternut picioarelor Mele»,
precum este scris. Amin. 

Voi, copii ai venirii Mele, daþi viaþã cuvântului Meu cel
de peste voi, ca sã se vadã în voi taina vieþii, taina împlinirii
cuvântului Meu, cãci aceasta este taina vieþii. Fiþi omul cel de
la sfârºit care împlineºte cuvântul lui Dumnezeu, cã lucrarea
Mea cu voi, aceasta este: sã dau viaþã omului care iubeºte
viaþa. Amin. Sã dau împlinire cuvântului Meu. Amin, amin,
amin. 

Vã binecuvintez mâncarea cea pentru trup, iar trupurile
voastre sã slujeascã venirii Mele ºi lucrãrii ei. Amin. 

Vã dau duh de bucurie ºi de sãrbãtoare în ziua aceasta
de serbare, ºi hrãniþi-vã cu taina cuvântului vieþii, fiilor fru-
moºi. Amin. Mama Mea cea dulce se va uita la voi cum vã
creºteþi unul pe altul în duhul venirii Mele, ºi apoi ea va aºeza
peste voi cuvântul ei de mamã, lucrarea ei din ziua aceasta.
Amin, amin, amin. 

*
HH ai, fiilor copilaºi! Intrãm din nou în cartea Mea

cu voi. Mama Mea vã iubeºte ca ºi pe Mine, cã
sunteþi copilaºi, ºi sunteþi trudiþi pentru mersul lucrului Meu
cel pentru venirea Mea. Mama Mea iubeºte cu mare iubire pe
cei ce Mã iubesc, cã ea ºtie cã bucuria Mea este omul care ia
chipul ºi asemãnarea Mea, pentru Mine, nu pentru el. Cine
Mã iubeºte pe Mine ºi nu pe el, acela are altfel de iubire, cãci
Mã iubeºte pentru Mine. Dar cel ce Mã iubeºte pentru el, nu
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Mã ajutã, ci voieºte sã-l ajut Eu, ºi atât. Cel ce Mã iubeºte
pentru Mine, acela este atent în iubire, cã e mare ºi treazã iu-
birea lui. O, fiilor copilaºi, trezirea ºi veghea este mare lucra-
re. Iubirea este ºi mai mare lucrare, cã ea aduce trezire ºi ve-
ghe în om. Hai, fiilor copilaºi, intraþi sub mâna mângâietoare
a mamei Mele. Cuvântul ei este cuvânt din cuvântul Meu.
Precum Eu am luat trup din trupul ei când M-am nãscut pe
pãmânt, tot aºa ea, mama Mea, ia cuvânt din cuvântul Meu,
cã ea este întru Mine, ºi Eu sunt casa ei, casa cerului sunt, ºi
sunt în Tatãl. Amin.

– HH ai, fiilor copilaºi, Fiul meu vã dã mie pen-
tru ca sã vã mângâi ºi sã vã cresc cu cu-

vântul cel ziditor, cãci iubirea mea pentru voi este bucuria
Fiului meu, fiindcã El vã iubeºte, cãci vã iubeºte Tatãl. Amin.
Fiul meu iatã ce spune: «Iubirea este mare lucrare, cã ea adu-
ce trezire ºi veghe în om». Dar iubirea omului merge pe douã
cãi, cãci omul este slab de tot. Mã uit pe pãmânt ºi vãd cum
iubirea cea pentru Fiul meu îl þine treaz ºi cald ºi veghetor ºi
mângâios pe om, ºi îi piere omului somnul ºi nu s-ar mai
culca, cãci iubirea lui îl þine treaz ºi plin de mângâiere. O, ºi
mã uit pe pãmânt, fiilor copii, ºi vãd cum iubirea cea pentru
pãcat ºi pentru om îl þine treaz pe om, ºi îi piere omului
somnul, ºi nu s-ar mai aºeza sã se culce ºi sã se odihneascã,
fiindcã iubirea cea pentru pãcat ºi pentru om îl þine treaz pe
om ºi îi aduce mângâiere, cãci iubirea este mare putere, ºi
poate omul prin ea. 

Vã cresc cu cuvântul cel ziditor, ca sã fiþi treji pentru
Fiul meu, cã El vã iubeºte ºi întru El este viaþa voastrã.
Iubiþi-vã viaþa, cãci viaþa voastrã este Fiul meu, lumina voas-
trã care lumineazã în lume. Iatã, El în lume este, ºi lumea
nu-L cunoaºte, ºi lumea prin El s-a fãcut, dar nu-L cunoaºte
lumea. Dar celor câþi Îl primesc ºi cred în numele Lui, în cu-
vântul Lui, le-a dat putere sã se facã fii ai lui Dumnezeu,
nãscuþi de la Dumnezeu, cãci cuvântul Lui s-a fãcut trup, ºi
trupul Lui s-a fãcut cuvânt, ºi Se sãlãºluieºte între oameni,
plin de har ºi de adevãr, ºi El L-a fãcut cunoscut pe Tatãl la
cei ce se nasc din Dumnezeu. Amin. 

Vã cresc cu cuvântul cel din Fiul meu, ca sã vã zidesc
în iubire ºi sã-i zidiþi voi pe cei ce au venit ºi vin în trupul Fiu-
lui meu, în trupul bisericii lui Hristos. Zidiþi cu iubire ce-
reascã biserica Fiului meu, cã omul cu anevoie înþelege ce în-
seamnã sã fie creºtin, fiindcã una este sã iubeascã omul pe
Dumnezeu pentru Dumnezeu, ºi alta este sã-L iubeascã omul
pe Dumnezeu pentru sine. 

Mã uit pe pãmânt, fiilor copilaºi, ºi e plin pãmântul de
oameni iubitori de Dumnezeu pentru ei înºiºi, ºi nu pentru
Dumnezeu. Iatã, nu este om care sã mai ºtie azi sã fie creºtin,
iar iubirea cea pentru pãcat ºi pentru om îl þine pe om pe alte
cãrãri, ºi nu este iubire cereascã în om, ºi mã uit la voi, cã voi
ºtiþi ce e iubirea cereascã, ºi voiesc sã vã zidiþi ºi mai mult
prin ea, fiindcã ea vã þine treji pentru Fiul meu ºi nu pentru
voi. Despicaþi bine taina ºi puterea iubirii cereºti. Intraþi în
cãmãrile ei ºi luaþi din ea ºi daþi iubire Fiului meu, cã El vã
iubeºte. Voi ºi mai mult sã-L iubiþi pe El, fiindcã El este în
voi. Amin. Intraþi în inima Fiului meu, ºi din ea sã-L iubiþi ºi
sã puteþi. Uitaþi-vã la cei dintre voi care ar vrea sã poatã pen-
tru toþi cei ce nu pot. La aceºtia faceþi-le cãrare spre voi, cã ei
pot prin Fiul meu, pot prin iubire, pot prin inima cea mare a
Fiului meu, Care Se împarte în vasele credinþei tari care poate
totul prin Fiul meu. Daþi poporului sfânt putere sã poatã prin
iubire cereascã, sã stea treaz prin iubire ºi sã poatã. Daþi hranã
cu putere celui ce trebuie sã creascã pentru Fiul meu, cã ni-

meni nu poate fi fãrã de hranã, iar taina cea mai adâncã este
aceasta: împliniþi cuvântul Fiului meu ºi nu-l lãsaþi de peste
voi, ºi nu ieºiþi de sub el ºi nu-l cãlcaþi, cã el vã va da viaþa
Lui ºi veþi putea. Amin. Neîmplinirea cuvântului Fiului meu
este pãcat, iar pãcatul este moartea lui Dumnezeu în om.
Învãþaþi-vã pe voi ºi pe toþi cei care cresc prin voi, ºi le spu-
neþi aºa: nimeni sã nu se ascundã pentru neîmplinirea cuvân-
tului sfânt. Nici un nãscut sau nou-nãscut sã nu se ascundã de
Dumnezeu sau de înger. Nimeni sã nu stea fãrã cei din cer în
toatã clipa ºi fãrã cei de pe pãmânt în toatã clipa, cãci cerul ºi
pãmântul vostru lucreazã de sus ºi de jos veghea cea bunã
pentru om. Vai ºi iar vai celui ce cautã sã fie singur pentru
rãul din el! Iar voi þineþi treaz pe cel ce este fiul acestui po-
por, cã e pãcatul pe tot locul, iar cel din bisericã trebuie sã
stea în bisericã ºi în duhul bisericii, ºi afarã sã nu iasã, cãci
scris este: «Afarã câinii ºi vrãjitorii ºi desfrânaþii ºi ucigaºii
ºi idolatrii ºi toþi cei ce iubesc ºi lucreazã minciuna». 

Cel ce pãcãtuieºte moare. Sã fugã omul de moarte ºi sã
vinã la praznicul de înviere, cã vin cei din morminte curând,
curând ºi vor mãrturisi învierea cea de la Fiul meu ºi se vor
ospãta din praznicul învierii. Amin. 

O, fiilor copilaºi, m-am lãsat în cartea Fiului meu cu
cuvântul puterii cereºti pentru voi ºi pentru om, numai sã vinã
omul sã ia de la voi, sã ia din praznicul învierii, cã vine Fiul
meu apoi, ºi va scrie veºnicie peste tot, ºi fericiþi vor fi cei
veºnici, cã a lor va fi peste tot. Amin. Se munceºte omul de
pe pãmânt sã zideascã, sã facã, sã aibã, dar nu va mai fi nimic,
ºi peste tot va fi veºnicia pentru cei veºnici. Cine, fiilor copi-
laºi, cine sunt aceia „cei veºnici“? Cine, fiilor puiºori? 

– CC ei veºnici sunt cei care au iubit pe Dumne-
zeu pentru Dumnezeu ºi nu pentru ei, ºi au

trãit ºi trãiesc întru venirea Domnului cu tot întregul lor, cu
trupul, cu sufletul ºi cu duhul lor în taina iubirii veºnice.
Amin. 

– OO,copilaºi puiºori, daþi omului putere sã în-
þeleagã taina iubirii care vine din cer pe

pãmânt ca sã rãmânã pe pãmânt cu oamenii, ºi daþi formã
cereascã dupã chipul ºi asemãnarea Fiului meu la toþi cei ce
stau sub povaþa voastrã cea întru Domnul. Ochii voºtri sunt
buni. Sã fie bun tot trupul bisericii. Amin. Treceþi prin trupul
bisericii, treceþi cu ochii voºtri ºi daþi din cale pe cel rãu, pre-
cum spune Scriptura, cã vine Fiul meu, ºi Se va uita la masã,
ºi Se va uita pe masã, ºi Se va uita la hainã, ºi Se va uita la
hranã, fiilor înþelepþi. Toarnã Fiul meu în voi ca sã curgã în
lãturi ºi sã ia cel ce creºte, ºi sã creascã dacã vine la crescut.
Haina ºi hrana sã fie de nuntã. Amin. Biserica sã fie mireasã.
Amin. Neîntinarea înseamnã nestricãciune, înseamnã trup
viu, ochi viu, duh viu, duh de mireasã. Duhul cel curat al veº-
niciei vine curând, curând cu Fiul meu peste cei sfinþi, iar
sfinþenia este Duhul Domnului mereu, mereu în cel sfânt.
Amin. 

Hai, Fiule Doamne, ia-Þi fiii sub cuvântul Tãu, cã i-am
mângâiat cu cuvântul zidirii venirii Tale la fii, iar ei sã dea
zidirea aceasta, ºi ea sã prindã rod. Îþi iubesc fiii ca ºi pe Tine,
cã bucuria Ta este omul cel ce ia chipul ºi asemãnarea Ta, de
viaþã a lui pentru Tine ºi nu pentru el, Fiule dulce. Eu mi-am
stins dorul de ei, ca omul cel sãrac ºi sfânt, care, întingând cu
mãmãliguþa în blid, mãnâncã ºi se saturã ºi Îþi mulþumeºte Þie
cu fericire ºi cu iubire ºi cu pace sfântã, Fiule Doamne.
Acum, pace Þie cu fiii Tãi, cã eu am luat de la ei mângâiere,
ca omul care i-a fost foame ºi ca mama care îºi hrãneºte puii,
ºi apoi se bucurã. Amin, amin, amin. 
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– EE u, mamã, n-am cu cine sã Mã mângâi pe
pãmânt, cã pãmântul are numai pãcat pe el.

Mã mângâi cu ei, ºi le dau putere sã Mã iubeascã ºi le torn din
Mine ca sã fie ca Mine, cã Eu n-am cui sã dau averea Mea, cã
nimeni nu Mã vrea, mamã. Dar tu nu plânge de jalea Mea.
Iatã-i pe cei ce Mã iubesc. Eu la aceºtia am venit ºi Mi-am
aºezat cina ºi Mi-am fãcut casã la ei ºi M-am dat lor ºi M-am
arãtat lor pentru ei ºi pentru mulþi care Mã iau de la ei spre
viaþã. Eu le-am dat putere sã se facã fii ai Tatãlui, mamã, ºi ei
s-au fãcut, dar Noi trebuie sã le întãrim veghea cea mare a lor
ºi puterea împlinirii cuvântului Meu peste ei, cãci neîmplini-
rea cuvântului Meu este pãcat. 

O, copilaºi scumpi, fiþi fãrã de pãcat faþã de cuvântul
Meu! Amin. Fiþi fãrã de pãcat faþã de Trupul ºi Sângele Meu
ºi daþi învãþãturã celor ce cresc, ca sã înþeleagã ei ce înseamnã
Dumnezeu în om, ºi om în Dumnezeu. Amin. Fiþi împlinitori
a tot cuvântul Meu, fiþi veºnic împlinitori, cã precum sunteþi
pe pãmânt, aºa veþi fi ºi în cer. Amin. Fiþi cerul Meu pe pã-
mânt, fiilor. Eu aºa Mã laud cu voi la Tatãl, ºi aºa Îi zic: Tatã,
precum sunt Eu, aºa sã fie ºi ei, ºi unde sunt Eu, acolo ºi ei sã
fie, cã iubirea Noastrã s-a coborât la ei, iar ei s-au suit la Noi,
cãci Eu sunt calea lor spre Noi, Tatã. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2000

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Crucea I-a fost Domnului bucuria pentru rãscumpãrarea omului, ºi
pe ea l-a purtat pe om. Masa bucuriei pentru cei din cer, este pe
pãmânt, nu este în cer. Cerul aºteaptã veacul cel nou pe pãmânt. 

Mãsura cea plãtitã este lucrarea cea întreagã. 

II atã hranã pentru suflet, fiilor de la iesle. Caut me-
reu sã vã dau hranã, ca sã se cunoascã la voi cã

aveþi hranã din cer. Caut mereu sã-i dau gust bun, ca s-o mân-
caþi cu poftã ºi cu dor ºi cu folos ºi cu mulþumire. Caut ºi iar
caut sã am ºi Eu mulþumire pentru truda Mea dintre cer ºi pã-
mânt. Umblu dupã voi ºi pentru voi mereu, ca pasãrea care-ºi
adunã pentru pui hranã. Vin mereu, cã Eu nu trebuie sã stau
fãrã lucru. Vin pânã voi termina de venit, ºi apoi nu mai vin,
ºi rãmân pe veci cu cei care-Mi ajutã acum venirea. Amin.
Venirea Mea Mi-e tot mai grea, Mi-e tot mai dureroasã, Mi-e
tot mai tristã, Mi-e tot mai anevoioasã. Voi trebuie sã fiþi deº-
tepþi ºi sã înþelegeþi ce voiesc sã spun, cãci cu durere adâncã
spun. 

O, fiilor, când l-am fãcut pe om, l-am fãcut ca sã Mã
iubeascã, l-am fãcut ca sã Mã bucur cu el. Voiesc sã caute
omul dupã Mine. Voiesc sã caute sã fie fericit cu Mine omul.
Voiesc sã se bucure omul cu Mine ºi sã lucreze cu Mine, cã
Eu sunt îndurerat cã omul nu Mã vrea. O, fiilor, nici crucea
nu Mi-a fost aºa durere ca durerea aceasta cã nu-i place
omului cu Mine. Crucea Mi-a fost bucurie. Sub ea Mã ajuta
iubirea Mea pentru om, ºi Mã gândeam sub ea la rãscumpã-
rarea omului. Cu toatã durerea Mea de sub cruce Mã bucuram
ºi aºteptam bucuria cea de la om, cã pentru el M-am dat
crucii. Cu tot suspinul Meu, Mã bucuram la gândul iubirii
dintre Mine ºi om dupã ce voi sfârºi drumul crucii cu învie-
rea Mea cea pentru om. Dar ce puþinã iubire are omul pentru
Dumnezeu, o, ce puþinã, fiilor iubiþi de Dumnezeu! Ce puþin
cautã omul cu Mine ºi cu bucuria dintre Mine ºi el! Iatã,
venirea Mea Mi-e tot mai grea, tot mai dureroasã, tot mai
tristã, tot mai anevoioasã. Bucuria Mea Mi-e tot mai stinsã, ºi
durerea Mã prinde de peste tot. Dau sã-Mi încãlzesc cuibul
Meu de la voi, ca sã Mã încãlzesc cu el, cã Mi-e frig pe pã-

mânt. Nici un strop de iubire, nici un strop de aºteptare, nici
un strop de ascultare, nici un strop de mângâiere nu mai pot
lua de pe nicãieri. Iatã ce cruce grea peste Mine! Omul este
crucea Mea cea grea ºi tot mai grea. Sunt îndurerat, cã omul
nu Mã vrea ºi nu se bucurã cu Mine. S-a învãþat omul aºa cum
ºtie el sã se bucure ºi nu mai vrea sã ºtie cã este ºi bucurie
adevãratã. Truda omului e pentru blestemul cel pentru cãlca-
rea ascultãrii de Dumnezeu, ºi se bucurã omul sub truda lui
cea pentru trup, ºi de neascultarea lui nu-ºi mai aduce aminte
omul. Omul este crucea Mea cea grea ºi tot mai grea. Sunt
dispreþuit de om, cãci omul nu Mã iubeºte ºi nu se bucurã cu
Mine, ºi aceasta înseamnã cã omul Mã dispreþuieºte. Cine Mã
iubeºte Mã cautã ºi Mã bucurã ºi Mã mângâie ºi Mã aºteaptã,
dar cine nu Mã iubeºte nu-l doare de golul din Mine ºi nu
cautã la Mine ca sã Mã cerceteze ºi sã-Mi vadã durerea ºi sã
Mi-o aline. Dacã omul nu Mã vede, nu mai cautã la Mine,
cãci omul este învãþat cu ce vede el. 

O, nu pot sã stau descoperit cu omul, cã Eu sunt Dum-
nezeu, iar omul este învãþat aºa cum este el, ºi nu este ca Mine
omul. Dacã omul ar fi cu fiinþa lui numai pentru cer în toatã
clipa, numai cu Duhul Meu în el, aº sta descoperit cu el ºi aº
grãi cu el ca în cer ºi M-aº mângâia cu el, cãci Eu când l-am
fãcut pe om, l-am fãcut ca sã Mã bucur cu el, ca sã Mã mân-
gâi cu el, ca sã Mã iubeascã l-am fãcut, cãci Eu cu mare iubi-
re l-am fãcut, ºi apoi el s-a fãcut crucea Mea cea grea ºi spini
pe fruntea Mea. 

Eu sunt bucuria omului, dar nu mai are omul înþelep-
ciunea aceasta ca sã nu-ºi mai facã altã bucurie ºi ca sã nu
stea fãrã bucuria lui cea adevãratã. Omul fãrã bucurie din cer
este om urât, este om greu pentru cei din cer, cãci cerul aº-
teaptã bucuria lui, ºi ea de pe pãmânt vine. N-are cerul nici o
bucurie decât de pe pãmânt. În zadar îºi închipuie omul cel
fãrã de pricepere cã în cer e bucurie. Masa bucuriei pentru cei
din cer, este pe pãmânt, nu este în cer, ºi e goalã masa bucu-
riei cerului, ºi nu pune nimeni pe ea pentru cei din cer.
Bucuria celor din cer nu este mâncare ºi bãuturã ºi ca pe pã-
mânt bucurie omeneascã. O, nu aºa este masa bucuriei pentru
cer. Ea este Duhul Domnului, lucrãtor ºi grãitor la masã.
Masa bucuriei pentru cer este dragostea de Dumnezeu, lucrã-
toare la masã; este naºterea cea nouã a omului care vine la
masa aceasta ca sã se nascã din cer, ºi sã se hrãneascã apoi din
masa cerului, cu bucurie ºi cu virtuþi lucrãtoare de bucurie
pentru cei din cer. Aceasta este bucuria celor din cer. Tot cerul
aºteaptã de pe pãmânt, de la cei din trup aºteaptã ºi ca în cer
aºteaptã. Cerul nu aºteaptã de pe pãmânt aºa cum aºteaptã cei
de pe pãmânt din cer. Cerul aºteaptã ca în cer. Cerul aºteaptã
cer de pe pãmânt. Cerul aºteaptã pe omul cel nou, nãscut din
Mine ºi luând chip ºi asemãnare din Mine. Cerul aºteaptã
veac nou pe pãmânt, veac ceresc pe pãmânt pentru Mine,
Domnul, ºi pentru sfinþii Mei, care aºteaptã rãscumpãrarea
trupurilor lor prin lucrul cel duhovnicesc al celor de pe pã-
mânt care sunt sfinþi cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul lor.
Amin. 

Veniþi, fiilor, spre masã de bucurie pentru cei din cer.
Faceþi mâncare pentru sfinþi ºi puneþi masã sfinþilor, cãci
sfinþii se hrãnesc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul
Meu, care curge din gura Mea la voi, fiilor. Când vouã vã este
foame, ce faceþi? Puneþi pe masã mâncare dupã ce o faceþi, ºi
apoi mâncaþi ºi vã astâmpãraþi foamea. Când sfinþilor le este
foame, ce faceþi? Le puneþi ºi lor masã, fiilor? Iatã, Eu le-o
pun, cãci v-o pun vouã, ca sã vã hrãnesc, ºi ca sã vinã ºi ei la
masa bucuriei cereºti. Puneþi-le ºi voi masã ºi mâncaþi cu ei
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ce mãnâncã ei, cã voi ºtiþi ce mãnâncã ei, ºtiþi care este hrana
lor ºi foamea lor. Eu v-am învãþat sã nu staþi fãrã cei din cer,
cã e greu pe pãmânt fãrã cer. Eu v-am îndemnat sã vã hrãniþi
unii pe alþii cu hrana sfinþilor, cã voi sunteþi scriºi la Mine
sfinþi pe pãmânt pentru cer. Amin. 

Eu, fiilor sfinþi, dau mereu sã-Mi încãlzesc cuibul Meu
de la voi, ca sã Mã încãlzesc cu el, cã Mi-e frig pe pãmânt. E
numai vreme rea pe pãmânt pentru Mine ºi pentru voi, ºi
vreau sã-Mi fie cald ºi Mie ºi vouã în cuibul Meu de la voi.
Eu când vorbesc cu omul, din cuibul Meu de la voi, vorbesc
singur, cã omul nu se ridicã sã fie ca Mine ºi sã Mã bucure la
masa lui cu Mine. O, nu tot aºa sã fiu ºi de la voi. Eu vã aduc
masã de bucurie cu sfinþii la voi. Aºa ºi voi sã-Mi faceþi Mie,
cãci sunt înfometat ºi Eu, ºi sfinþii, ºi voi ºtiþi cu ce se hrãnesc
cei din cer. Voi, fiilor, sã nu faceþi ca cei de pe pãmânt, care
cer la Dumnezeu, ºi atât. Voi sã-I daþi lui Dumnezeu, cã ºi El
vã dã vouã, ºi vã învaþã sã daþi când vã dã. 

Daþi-Mi putere sã vin la voi. Daþi-Mi putere sã vin, cã
e vremea sã vin, ºi nu pot fãrã voi sã-Mi fac venirea. Am
nevoie de voi cum are omul nevoie de casã ºi de masã ºi de
hainã ºi de apã ºi de hranã ºi de mâini ºi de picioare ºi de ochi
ºi de urechi ºi de tot trupul ºi sufletul ºi duhul lui. Iatã,
venirea Mea Mi-e tot mai grea, Mi-e tot mai dureroasã, Mi-e
tot mai tristã, Mi-e tot mai anevoioasã. Daþi-Mi voi putere sã
vin, cã e la uºã venirea Mea, nu e departe. Voi numai sã-Mi
deschideþi, voi numai sã Mã primiþi, cã Eu pun masã de bu-
curie cu sfinþii la voi. Voi numai sã voiþi aceasta, cãci Eu sunt
Cel ce slujesc. Amin. 

O, fiilor, atâtea sunt de fãcut pentru viaþa bisericii! Eu
din cer, ºi voi de pe pãmânt, ºi hai sã lucrãm dupã cum cere
vremea, mãi fiilor scumpi. Uitaþi-vã în Scripturile venirii
Mele ºi vedeþi cum cere vremea aceasta. Mireasa are nevoie
de gãtealã de mireasã. Trupul bisericii are nevoie de podoabã
ºi de cununã, fiilor. Afarã e vreme rea de tot, dar în biserica
Mea trebuie sã fie soare strãlucitor ºi podoabe cereºti. Amin.
Duhovniceºte este vorbirea Mea, iar Eu lucru duhovnicesc vã
cer sã lucraþi. Þineþi viu trupul ºi sufletul ºi duhul bisericii
care se lasã vouã spre îngrijire, cãci Eu vin curând. Ferice
celui ce se dã vouã ºi se lasã vouã spre îngrijirea vieþii cea de
sus, cãci Eu vã dau pentru cel ce ia de la Mine prin voi. Cine
nu ia, se vede cã nu ia. Cine este mare nu ia de la voi ºi nu
are, ºi se are pe el, ºi se vede cã aºa este, dar cel ce ia de la
voi, acela este, ºi vã dã de lucru pentru facerea cea nouã a lui,
a omului nou, ºi pe care Eu îl aºtept sã fie. Amin. 

Voi, copii lucrãtori, luaþi-o pe cãrarea cãrþii Mele spre
toate cuvintele Mele cu voi ºi daþi-le bine împlinire peste voi
ºi peste bisericã. Lucraþi aºa cum Eu vã povãþuiesc, ca sã vinã
spre voi tot ajutorul cel din cer ºi cel de pe pãmânt, cã lucra-
rea Mea cu voi are nevoie de mare ajutor, fiindcã ea e mare,
ºi atât de mare cã n-o poate cuprinde pãmântul, fiilor. Bogã-
þiile pãmântului sunt în mâinile oamenilor, ºi Eu trag din greu
pentru venirea Mea spre oameni, iar voi sunteþi mici, ºi sun-
teþi trudiþi ºi obosiþi ºi neputincioºi. Însã Eu tainã mare vã
spun vouã: puneþi mereu masã de bucurie pentru cei din cer.
Masa aceasta este Duhul Domnului, lucrãtor ºi grãitor la
masã, Duh Care aduce sfinþenia în om ºi roada bucuriei sfin-
te. Amin. Aceasta aduce tot mersul cel bun în toate câte sunt
de lucrat pentru lucrul Meu cu voi. Fiþi însã precauþi mai mult
decât toþi copiii acestui popor, cãci voi sunteþi în frunte pentru
cei ce merg ca voi, ºi pentru cei ce lucreazã ca ºi voi pentru
Mine. Nu încetaþi sã fiþi taina Mea între oameni. Mãsura
voastrã înaintea oamenilor sã fie în mâna Mea, cãci voiesc sã

vã povãþuiesc cu orice pas, ca sã fiþi taina Mea între oameni.
Tot poporul cel nou sã dea mânã cu mânã pânã la voi, aºa
cum voi vã þineþi de mânuþã cu Mine, iar cel slab cu mintea,
sã fie smerit ºi sã lucreze cu mulþumire, dupã mãsura lui, ºi
nu mai puþin, cã e nevoie de orice lucru mic ºi bun, pentru
lucrul cel mare. Lucrul cel bun este lucrul cel curat, oricât de
mic ar fi. Mãsura cea plãtitã este lucrarea cea întreagã, oricât
de micã ar fi ea, cãci lucrul cel întreg are platã întreagã, are
platã, fiilor, ºi numai lucrul cel bun ºi întreg are platã. 

Iatã, v-am dat hranã. Nici o firimiturã sã nu se risipeas-
cã, ci sã se împlineascã. Amin. Mâncaþi tot ce vã aduc, lucraþi
tot ce vã aduc, cãci numai lucrul cel bun ºi întreg are platã.
Fiþi sfinþi. Amin. Sfinþenia din voi este Duhul Domnului me-
reu, mereu în voi ºi cu voi ºi între voi, iar alt duh nici sã se
pomeneascã la voi, aºa cum se cuvine sfinþilor, ºi daþi-Mi pu-
tere sã vin ca sã vã aduc hranã, cã nu este viaþã fãrã de hranã.
Curând, curând fi-va sã vã slujesc vãzut, iar acum vã voi sluji
tot mai mult în lucrul Meu cu voi, cã multe sunt de fãcut pen-
tru lucrul Meu cu voi, iar pe voi nimeni nu ºtie sã vã ajute du-
pã plãcerea Mea, cã nu mai este pe pãmânt om cu duh umilit
care sã Mã iubeascã pentru Mine, ºi nu pentru sine. Voi înles-
ni din zi în zi mai mult putere spre ajutor pentru Mine cu voi,
ca sã am la voi ajutor pentru Mine, ºi ca sã pot sã întind mâ-
na dupã omul care voieºte sã se nascã din cer ºi sã nu mai
moarã. 

Voi sufla cu Duhul Meu de la margini la margini, iar
îngerii Mei vor împlini tot ajutorul Meu spre voi, ca sã am Eu
grijã de lucrul Meu cu voi. Amin. Iar voi fiþi un duh cu toþii.
Duhul Meu sã fiþi. Amin. Duhul Meu sã fiþi în toatã clipa ºi
sã Mã aduceþi la voi mereu cu Duhul Meu ºi cu lucrul Lui ºi
cu suflul Lui, aºa încât voi, fiilor, sã fiþi Eu, ºi sã nu fiþi voi,
ºi sã fiþi Eu. Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 2000

Cuvântul Domnului ºi al sfintei Virginia în zi de pome-
nire a celor adormiþi 

Trâmbiþa Domnului aratã celor din neamul ei adormit locurile ve-
nirii Domnului. Durerea sfintei Virginia pentru nesfinþenia celor
rãmaºi în casã, ºi durerea ei pentru poporul cel vechi. Cei care îºi
zic creºtini spun cã aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa veacului ce 

va sã fie, dar spun din obicei. 

SS un la porþi, ºi porþile aud ºi se deschid. Amin.
Fiilor din porþi, astãzi intru în cartea lui Vergi-

nica. Am gãsit-o aºteptând la porþi cu surioara ei ºi cu mulþi
din neamul ei cel dupã trup ºi cel dupã duh, cã se pune masã
în grãdinã pentru neamul acesta, pentru pomenire. Verginica
vine cu cei adormiþi ai ei, ca sã le arate locul Meu de venire,
locul vostru cu cei din cer, locul lucrului Meu pe pãmânt pen-
tru mântuirea multora. 

O, Verginico, n-ai intrat fãrã Mine, ºi iatã ce mulþi
oaspeþi ai adus la pomenirea de azi. Copiii Noºtri din grãdinã
s-au pregãtit cu bucate pentru cei adormiþi ai tãi. Tu ai venit,
ºi M-ai aºteptat sã intrãm odatã. Iatã, pe firul cãrþii tale in-
trãm. Intrãm în grãdinã. Amin. Un picuþ, ºi Ne aºezãm la ma-
sã de pomenire. Eu însã aduc din cer, ca sã punem pe masã,
tatã, iar tu, hai, hai cu oaspeþii tãi ºi spune-le ce fac Eu aici ºi
cum vin ºi aduc hranã din cer pentru cei din cer ºi pentru aici
ºi pentru cei de pe pãmânt, care întind mâna ca sã ia. 

Sunt trudiþi copiii Noºtri din grãdinã, dar cu dragoste
Ne-au pregãtit cinã de pomenire. Hai sã Ne lãsãm o clipã spre
mângâiere, cã tu eºti plinã de durere, ca ºi Mine, ºi hai, rãco-
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reºte-te cu cuvântul. Stãm de vorbã în grãdinã, Verginico, ºi
Ne rãcorim durerea ºi Ne mângâiem amarul cu copiii de aici,
din grãdinã. Ei sunt pentru Noi. I-am câºtigat cu cuvântul, iar
ei au crezut ºi s-au dat Nouã, ºi avem copii, Verginico, ºi vom
tot avea, cã aºa este planul fãcut în cer. Iatã, Ne ajutãm cu cei
din grãdinã, cu cei dupã duh copii, cã n-au voit cei dupã trup
sã fie cu Dumnezeu, ºi s-au dus cu lumea, Verginico. 

– OO,s-au dus, Doamne, pânã la unul, ºi eu nu
mai am nici un sprijin de la ei pentru ei.

Când eram cu ei cu trupul, îi þineam eu, cã erau mai mici, ºi
vremea era ascunsã la faþã, dar eu am plecat la Tine, ºi apoi a
venit vremea cea fãrã de credinþã ºi ºi-a arãtat faþa, ºi s-a
împlinit Scriptura cea de dinaintea arãtãrii Tale, lepãdarea de
credinþã, Doamne. Ei, copiii mei pe care i-am avut luaþi de la
surioara mea ca sã fie ai mei ºi ai Tãi pentru lucrul cel ceresc
al meu cu Tine, ne-au aruncat de la ei, Doamne, ºi s-au fãcut
urâþi ca ºi lumea. Mi-au pângãrit casa, au cãlcat peste toatã
aºezarea Ta, iar eu trebuie sã curãþ acel loc ºi sã-l aduc la sfin-
þenie pentru cei din cer, cã iatã, vremea venirii Tale vine ºi tot
vine, ºi se duc mereu îngerii ºi sfinþii la locul unde coborai Tu
la mine, ºi gãsesc urât, ºi gãsesc lumesc ºi duh de lume din
hotar în hotar, ºi mã prinde ruºinea ºi suspinul, Doamne. O,
acolo trebuia loc curat, loc sfânt sã fie, locul mãrturiei pentru
mine ºi pentru Tine, Doamne. Am curãþit de lume cãmãruþa
unde am stat eu, ºi un picuþ în jurul ei, ºi atât. Am scos din
trup pe fiica cea îndãrãtnicã ºi am început sã curãþ acolo,
cã-mi aducea lume în casã ºi fugeau îngerii de la locurile lor.
O, cât de triºti stau îngeraºii acestei case, Doamne! O, mi-e
tare milã de ei, cã sunt îngeri, ºi sunt triºti, ºi nu pot ºi ei veni
la Tine sã Te vadã, cã aici nimic ceresc nu se mai petrece ca
sã poatã veni cu cele bune la Tine îngeraºii de aici. Numai
carne, numai bãuturã diavoleascã, numai lux lumesc, numai
oameni urâþi, numai trupuri întinate, numai pãcate ºi atât, ca
în vremea lui Noe: mâncare, bãuturã, însurat ºi mãritat, în-
tinare ºi necredinþã, de parcã n-a trecut cerul niciodatã pe
acolo. 

Mã plâng, Doamne, Þie. Nici prin faþa porþii nu se mai
poate trece cu odihnã de duh. Tot ce se mai face acolo n-are
nici o binecuvântare, de vreme ce ei au dãrâmat temelia Ta,
Duhul Tãu, Care domnea peste locul acela. Acum au îndure-
rat cerul, cã au pus troiþã la poartã dupã gustul lor, dar aceas-
ta se va întoarce împotriva lor, cã au lucrat pe gustul satanei,
cu muzici lumeºti, cu trupuri pline de pãcate ºi de bãut ºi de
mâncat ºi de fumat ºi de toate urâciunile, Doamne. Cine mai
ºtie pe pãmânt cã cele pentru sfinþi se fac de oameni sfinþi, ºi
nu de oameni fãrã Dumnezeu? Iatã, nici o bucurie pentru noi,
iar ei dau sã se bucure pentru ceea ce au fãcut. Þi-au fãcut Þie
casã, Doamne, ca sã Te punã pe cruce rãstignit (troiþa ridicatã
în faþa casei sfintei Virginia, n.r.), dar semnul acesta pe care l-au
pus ei la poarta de acolo va sta la judecatã cu ei, cã ei au
pãrãsit cerul ºi n-au grijã sfântã de locul în care Tu ai coborât
la mine. Aº fi vrut încã sã-i ajut, sã le micºorez vina, dar ei
teamã nu mai au, ºi se ascund de mine, ºi se ascund de Tine,
Doamne. Aºa a fãcut ºi fiica cea care a rãmas în casã dupã
plecarea mea la Tine (Elena, n.r.), ºi îmi alunga mereu duhul
de acolo ºi mã umplea de durere cu vorbe de hulã, iar eu am
scos-o de acolo ca sã-mi curãþ cãsuþa de lume ºi de necredin-
þã. Acum, vin cu ea la masã de pomenire pentru ea, cãci cei
din grãdina de aici i-au fãcut pomenire de un an, Doamne, ºi
eu am venit cu tot neamul meu cel adormit, dupã trup ºi dupã
duh, ca sã vadã ºi ei locul scãpãrii, locul venirii Tale pentru
cuvântul Tãu cel de pregãtire a venirii Tale cu sfinþii. Iatã, vii

ºi faci judecata peste lume ºi nu ºtie lumea cum faci Tu aceas-
ta, cum vii Tu ºi judeci viii ºi morþii cu cuvântul, Doamne. ªi
iatã, vii cu judecata ºi pentru cãsuþa mea în care am stat cu
Tine, în care mi-am adunat lângã mine ca fii pe copiii surioa-
rei mele, ca sã aibã ei grijã de mine ºi de Tine; dar n-au avut,
Doamne, ºi nu au. Mã uit acum acolo unde am stat, ºi vãd
cum au fãcut ºi ei pomenire lumeascã pentru fiica cea ador-
mitã. Nimeni din cer nu se apropie acolo la pomenire, cã nu
e pe placul cerului pomenirea, ºi ei nu ne iubesc. Cerul mã
vede pe mine aici, în grãdina cu fii unºi. Cerul o vede aici pe
cea pomenitã, ºi aici vine la pomenire. Acolo unde am stat eu
ºi ea se duc cei de pe pãmânt, cã pentru aceºtia au fãcut aceia
pomanã acolo. 

Mã plâng Þie, Doamne, pentru jalea care se ridicã spre
mine din locul de unde am plecat eu la Tine dupã ce am stat
acolo cu Tine ºi cu lucrul Tãu din cer pentru poporul Tãu,
Doamne. O, unde este poporul acela? 

O, unde eºti tu, popor hrãnit de cer? Unde te-ai dus de
nu mai eºti? Te-ai ascuns de tot, ºi nu mai ai faþã. Ai rãmas în
biserica din lume, ºi acolo nu te faci mai bun decât atunci
când erai povãþuit de izvorul ceresc. Acum când biserica
Domnului a prins aripi pe pãmânt pentru viaþã sfântã, pentru
bisericã sfântã ºi cereascã pe pãmânt, acum tu ai rãmas în
lume. Când eram eu cu tine pe pãmânt, te duceai la bisericã,
ºi Domnul te þinea creºtin prin mine, dar acum te-ai umplut
de duh trupesc ºi lumesc, ºi te-ai dus, cã iatã, în biserica din
lume ºi fãrã cãlãuzã din cer tu te-ai dus în cele trupeºti ale tale
ºi te-ai dus de tot ºi te-ai ascuns de tot ºi nu mai ai faþã. Dom-
nul lucreazã mereu, dar tu nu mai eºti cu Domnul, ºi eºti cu
lumea ºi eºti ºi tu ca lumea, cã n-ai vrut sã rãmâi cu învãþã-
turã sfântã peste tine, popor binecuvântat de cuvântul Dom-
nului. Eu mi-am luat averea cereascã ºi am plecat cu Domnul
ºi am întocmit grãdinã nouã ºi vin cu sfinþii în ea. Numai tu
nu mai vii, popor din vremea mea, numai tu nu mai poþi, pen-
tru cã poþi numai pentru tine, ºi nimic pentru Domnul nu mai
poþi. Nici mãcar nu mai poþi sã crezi cuvântul ceresc, care nu
se va sfârºi în veac de pe pãmânt.

Eu, Doamne, mi-am alinat durerea, cã am vorbit douã,
trei cuvinte cu poporul din vremea mea cea trupeascã. Le
spun ºi celor care au rãmas în casa mea cã Domnul a venit cu
judecata pentru vii ºi pentru morþi, ºi ei fac faptele morþii ºi
nu se trezesc pentru venirea Domnului, ºi îmi aduc în casa ºi
în curtea care a fost a Domnului, îmi aduc lumea ºi poftele ei,
ºi s-au fãcut stãpâni pe loc binecuvântat, dar ei nu binecuvin-
teazã pe Domnul. 

Eu, Doamne, ºtiu cã Tu vei curãþi locul acela ºi îl vei
pune de mãrturie pe pãmânt ºi în cer, ºi vor mãrturisi pentru
el toate zilele ºi nopþile mele cu Tine ºi toþi cei cu care Tu ai
grãit în acea casã. Eu, Doamne, plâng, cã e mare nepãsarea
celor ce au rãmas acolo. Plâng ºi Te aºtept sã-mi faci ºi mie
dreptate, Doamne. Plâng ºi Te rog sã nu laºi necredinþa sã se
fãleascã acolo unde Tu ai fost cu mine lucrând, ºi le spun
plângând celor ce au rãmas acolo ºi nu mã mai vor, le spun
aºa: lucrarea aceasta de cuvânt ceresc a fost ºi este de la
Dumnezeu. Amin. ªi tot cuvântul acestei lucrãri s-a împlinit,
ºi se împlineºte, ºi se va împlini. Amin. Cãci ceea ce grãieºte
Domnul, se ºi face. Amin.

Voi, cei care staþi în curtea din care am fost eu luatã la
Domnul! Veþi vedea curând, curând lucrarea îngerilor Dom-
nului peste locul acesta ºi vã veþi plânge pentru împietrirea
voastrã, cãci peste acest loc scrie aºa: Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, iar voi aþi umplut acest loc de neveghere ºi de trupuri
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nelegiuite, care vin ºi se fãlesc în loc sfânt, cu gusturile lor.
Vina nu este a lor, ºi este a voastrã, ºi nu veþi scãpa de ea prin
necredinþã, ºi veþi scãpa prin pocãinþã ºi prin ridicare dacã
veþi cãuta la Domnul, Care lucreazã pentru mântuirea neamu-
lui omenesc. Dacã voi nu mã iubiþi ºi nu mã vreþi, eu vã iu-
besc ºi vã vreau, ºi las pe Domnul sã facã dreptate pentru lo-
cul coborârii Lui, cãci vremea Lui se apropie, ºi Se va slãvi
Domnul întru ale Sale, ºi nu va fi om pe pãmânt sã nu vadã
slava aceasta. Amin. 

Eu, Doamne, mi-am rãcorit durerea. Mã doare adânc
nepãsarea ºi necredinþa celor din casa mea. Am venit cu Tine
ºi cu cei din neamul meu sã mã vadã cu fiii din grãdina cea
nouã a cuvântului Tãu. Ei se mirã ce vãd, cã vãd marea Ta
lucrare pentru scãparea celor ce apucã spre Tine. Fiecare scã-
pat are trecere la Tine cu neamul lui cel adormit. Vin ºi eu cu
ai mei, ca sã-i bucur de biruinþa pe care ai pus-o Tu peste
aceastã nouã grãdinã în care vii Tu cu cerul ca sã faci bine pã-
mântului ºi omului de pe el. Acum, dacã vrei, odihneºte acest
suflet pentru care azi se face pomenire în grãdina cea nouã în
care venim acum. Ea s-a cãit de rãul pe care l-a lucrat îm-
potriva ei ºi a lucrãrii Tale, iar cei din grãdinã slujitori au adus
la Tine rugã de iertare pentru ea, cãci sunt copii dulci ºi buni
la inimã, ºi au iubire pentru tot neamul omenesc, Doamne.
Am trecut la Tine acest suflet pomenit azi, cã-mi aducea lume
ºi necredinþã peste casa mea de pe pãmânt, în care am stat cu
Tine, dar cei ce au rãmas ºi tot aºa fac în locul acela, ce sã
facem cu ei, Doamne? A venit vremea slavei, ºi toate se pre-
gãtesc sã mãrturiseascã aceastã lucrare a mea cu Tine. Plâng
ºi Te rog sã-Þi aminteºti de locul Tãu cu mine, de lucrarea
mea cu Tine, Doamne, de toate locurile pe unde a trãit aceas-
tã lucrare. Amin, amin, amin. 

– OO,Verginico, hai cu Mine acolo, tatã. Hai sã
Ne uitãm ºi sã Ne sfãtuim. Hai cu aceastã

fiicã pomenitã azi, ca sã vadã ea slava cea de deasupra cum
aºteaptã peste locul unde a trãit ºi ea, cã tu ai luat-o în casa
Mea ºi a ta ca sã fie ºi ea, iar ea Ne-a întors spatele cu necre-
dinþã, Verginico. Hai sã vadã ºi ea cu ochi din cer ce este pes-
te acel loc, câtã nepãsare de Dumnezeu, Verginico, ºi câtã sla-
vã aºteaptã ºi plânge prin suspinul îngerilor împrejurul acelor
hotare peste care stã scris: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. 

Iar acum, Verginico, sã binecuvântãm prinoasele pen-
tru cei adormiþi din neamul tãu ºi sã stãm cu poporul cel nou
la masã, ºi cu sfinþii, tatã. Vino spre mângâiere, cã mare þi-e
durerea, ºi tu nu þi-ai mai rãcorit-o de mult în cartea ta. Acum
ai grãit peste fiii din grãdinã, dar Eu voiesc sã vii lângã Mine
ºi sã grãieºti ºi tu când vin Eu, cã e de scris la cartea judecãþii,
Verginico. Nu ºtie nimeni ce e cuvântul acela care spune:
«Aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie». O, nu
ºtie creºtinul zilelor de acum, nu ºtie, cã nu are învãþãtor cu
milã peste el. Dar am venit Eu, ºi îi spun Eu omului, îi spun,
cã n-are cine sã-i spunã. Omul pe pãmânt spune cã aºteaptã
învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie, ºi dacã omul
spune aºa, aºa va fi. Amin. O, bine ar fi sã ºi aºtepte omul, nu
numai sã spunã cã aºteaptã. Iatã, omul trebuie plãmãdit din
nou ca sã fie nou, cãci omul nu mai ºtie nimic, nu mai poate
nimic. 

Omul trebuie plãmãdit din nou, ºi aceasta fac Eu, prin
coborârea Mea la voi, copii care lucraþi cu Mine din grãdina
cuvântului. Fiþi, tatã, pe potriva venirii Mele din vremea
voastrã, cãci vremea s-a plinit. Amin. Fiþi, fiilor, slujitori ai
venirii Mele aºa cum au fost apostolii din vremea Mea cea cu
trupul. Voi sunteþi sãmânþã de înviere, semãnatã de Mine pe

pãmânt, sãmânþã de veac nou ºi ceresc pe pãmânt, ºi hai sã
udãm ºi sã îngrijim ºi sã desþelenim ºi sã lucrãm pãmântul cel
nou, ºi hai, fiilor, sã fim veacul cel nou în mijlocul pãmântu-
lui, cãci Eu aceastã binecuvântare o am pusã peste voi. Amin,
amin, amin. 

24 septembrie/7 octombrie 2000

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Fricosul este cel vinovat, iar cel nevinovat are duhul pãcii ºi nu se
ascunde când este învinuit. Omul-copil este mângâierea cerului.
Cel blând ºi smerit îºi însuºeºte vina prin umilinþa cea ispãºitoare.
Cãlcarea poruncii iubirii de Dumnezeu aduce neîmplinirea tuturor
poruncilor. Cea mai dulce rugãciune este iubirea celor ce cu foc Îl 

iubesc pe Domnul. 

EE u sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Eu sunt Alfa
ºi Omega, Cel Care este, Cel Care era ºi Cel

Care vine. Amin. 
O, fiilor care-Mi primiþi venirea! De unde vin Eu când

vin la voi cuvânt? Vin din veºnicie, cãci scris este în Scrip-
turi: «Obârºia Lui este din zilele veºniciei». Amin. Eu sunt
cuvântul vieþii, ºi vin cu veºnicia. Viaþa cea de veci voiesc sã
v-o dau. Amin. 

Când a fost sã Mã dau spre rãstignire ca un vinovat,
pentru om, Eu n-am fugit de vinã, cãci cel cu inima curatã se
smereºte, cã aºa este inima lui. Cel ce are în el viaþa nu fuge
de moarte, nu fuge de vinã, nu fuge, iar cel fugar este fricos,
iar fricosul este cel vinovat care fuge de vina lui. Cel nevino-
vat însã, are în el duhul pãcii Mele ºi nu se zbate când este în-
vinuit, ci este blând ºi smerit cu inima, ºi nimic, nimic nu-i
smulge din el viaþa. Mare lucrare este seninul inimii, cãci faþa
cea seninã vine de la inimã. Seninul plãcut Domnului în om
e mare lucrare, fiilor. Aduc mereu învãþãturã de viaþã la voi,
ca sã se gãseascã la voi viaþã când voi veni la voi vãzut de
ochii tuturor. Eu sunt cuvântul vieþii, ºi aºa vin la voi, iar voi
trebuie sã vã îmbrãcaþi cu viaþa, cu cãmaºa vieþii, fiilor, pre-
cum Eu M-am îmbrãcat dupã înviere, cãci am înviat din morþi
ca sã Mã arãt Fiul Tatãlui Savaot, nãscut de la Tatãl, Cel din-
tâi nãscut din morþi. Amin. 

Cel ce aude învãþãtura Mea ºi o primeºte apoi, acela o
ºi împlineºte precum i-o spun, iar cel ce o aude ºi nu o împli-
neºte, acela nu o primeºte pe ea, ºi este ca ºi cei necredincioºi. 

O, copii din grãdina venirii Mele, mare lucrare este
seninul Meu în inima omului. Tristeþea dupã Dumnezeu îl
aduce pe om la mare dar, la mult senin ceresc ºi la apropiere
cu sfinþii. Frumos este copilul sfânt care se mângâie cu sfin-
þii, cãci sfinþii se mângâie cu el, ºi el este frumos ºi sfânt ºi
senin, cu seninul cel plãcut cerului. Omul-copil este cel ce
Mã iubeºte ºi Mã mângâie pe Mine, Domnul, în toatã clipa.
Omul-copil este mângâierea cerului. Dar nu despre copii
grãiesc Eu aceasta, ºi despre altceva grãiesc Eu. Nu copiii Îmi
plac Mie, ci omul-copil Îmi place. O, aºa vã place ºi vouã,
cãci Eu vãd în voi ºi vã adaug din Mine vouã, cãci omul-copil
este mângâierea cerului. Cel ce-i place sã fie om mare, om
îngreuiat de el însuºi, acela nu poate sã vã iubeascã pe voi,
cãci voi sunteþi niºte copii, ºi Eu de aceea vã zic copii, mereu
vã zic copii. O, fiilor, luaþi bine aminte la cuvântul spus de
Mine la voi, cãci aºa am spus: «Frumos este copilul sfânt
care se mângâie cu sfinþii, ºi sfinþii, cu el, cãci omul-copil
este mângâierea cerului». Amin. Mãsura aceasta purtaþi-o
mereu în voi ºi dupã voi, ca sã înveþe oricine vã vede pe voi,
sã înveþe sã se facã om-copil, cãci omul îngreuiat de sinele
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sãu e mare tristeþe pentru cer. Ce sã-l învãþ Eu pe unul ca
acesta? Eu n-am pe unde sã pãtrund în unul ca acesta, ºi nu
Mã pot apropia, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu inima, ºi nu
Mã pot apropia de unul ca acesta, ºi rãmâne el însuºi, ºi atât,
rãmâne durere pentru cer ºi împotrivitor lui Dumnezeu. 

E sãrbãtoare pentru mama Mea Fecioara, ºi Eu aduc în-
vãþãturã de viaþã la voi, ca sã se rãspândeascã pe pãmânt lu-
mina, fiilor. Aduceþi-vã aminte de suspinul Meu care umblã
suspinând pe lângã voi când voi sunteþi la lucrul mâinilor
pentru tot lucrul care este de fãcut cu mâna. V-am ºoptit
într-o zi sã-i învãþaþi pe toþi cei care iau de la voi sã nu fugã
de simþãmântul vinovãþiei, cãci Eu am stat sub vinã pentru tot
omul, fiilor. E mare jale între cer ºi pãmânt pentru Dumnezeu.
Tot omul se ascunde pentru rãul din el. Învãþaþi peste tot pe
unde puteþi da de la Mine omului, sã fie blând ºi smerit cu ini-
ma omul, aºa precum sunt Eu. ªi cum sã facã creºtinul aceas-
tã lucrare? ªi cum s-o împlineascã aºa? Oare, voi ºtiþi acest
lucru bun sã-l desluºiþi cu cuvinte? Iatã, torn Eu, iar voi
daþi-i curs izvorului înþelepciunii Mele, cã voiesc sã grãim
unii cu alþii pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

– CC el ce nu fuge de simþãmântul vinovãþiei,
acela este cel blând ºi smerit cu inima. El

când îºi însuºeºte vina vãzutã de cei din jur, ºi osânditã apoi,
primeºte blând aceastã osândire a vinei sale, primeºte pentru
ispãºirea vinei, primeºte blând ºi cu adevãr ºi cu iubire acest
ajutor, ºi ca de la Dumnezeu primeºte ºi aºteaptã, ºi este de-
prins cu aceastã primire. El îºi aratã smerenia inimii atunci
când nu se supãrã ºi nu se ascunde în faþa osândirii vinei sale,
ºi rãmâne mulþumit ºi descurcat de vinã, cã este smerit ºi de-
prins cu lucrul cel bun al smereniei de inimã. Cel blând ºi
smerit cu inima nu fuge, nu se piteºte în el, ci stã deschis pen-
tru el însuºi ºi pentru toþi, bucurându-se cu duhul de aceastã
lucrare care îl þine în lumina cea de sus, în mângâierea cerului
sfânt. Amin. 

– OO,copii învãþãtori din partea Mea, mai mult
ºi mai mult ºi tot mai mult de-acum, sã

daþi viaþã din viaþa Mea la cei ce vor cu tot dinadinsul sã fie
vii pânã la învierea cea mare ºi vãzutã de vii ºi de morþi, pâ-
nã la venirea Mea cu învierea tuturor pentru viaþã veºnicã sau
pentru tânguire, cãci scris este: «Se vor plânge ºi se vor tân-
gui bãtându-se în piept toate seminþiile pãmântului, ºi vor ve-
dea pe Fiul Omului viind pe norii cerului cu putere ºi cu mul-
tã mãrire, ºi va rãsuna glasul de trâmbiþã, ºi îngerii vor
strânge pe cei aleºi pentru Dumnezeu, pe cei ce s-au ales
pentru Dumnezeu». Amin. 

Acum, fiilor copii, e mama Mea cu dor de voi, ºi se în-
dulceºte din vorbirea Mea cu voi ºi voieºte ºi ea sã vã îndul-
ceascã cu darurile ei cu care vã acoperã mereu pentru cã sun-
teþi fiii grãdiniþei venirii Mele. Grãdiniþa aceasta este locul
Meu ceresc de pe pãmânt, peste care Îmi aºtern cuvântul pen-
tru toatã fãptura. Grãdiniþa aceasta este masa pe care Eu scriu
cartea judecãþii fãpturii. Voi, fiilor copii, fiþi cu veghe mare ºi
cu cutremur sfânt, cã aici Eu lucrez cu voi lucrarea Mea cea
de pe urmã, ºi cutremur cerul ºi pãmântul cu cuvântul. Amin.
Spuneþi la toþi cei ce iubesc venirea Mea la voi sã nu-ºi risi-
peascã nici o clipã mintea ºi inima ºi simþurile lor spre pagu-
ba lor ºi a celor din jurul lor, ci sã-ºi adune fiinþa ºi vorbirea
ei spre folos pentru cer, cã venirea Mea vine ºi iar vine ca râul
care vine din munte spãlând albia din calea lui. 

Spuneþi celor ce Mã aºteaptã sã vin sã nu fugã de sim-
þãmântul vinovãþiei, sã nu iasã din umilinþã fugind de vinã, cã
nu e om sub cer sã nu fie vinovat, iar Eu am fost fãrã de vinã,

ºi n-am fugit când am fost cu cei vinovaþi, ºi am stat rãbdând
ºi iubind ºi aºteptând pocãinþa omului, cãci aºa este lucrul
Domnului. 

Vã aduce mama Mea mângâierea ei, îndemnul ei pen-
tru lucrul venirii Mele, ºi povaþã de mamã, cã ea este mama
Mea ºi a celor ce Mã poartã pe Mine. Amin. 

– TT e bucur ºi eu, Fiule Doamne, mângâindu-i
pe cei ce Te poartã azi întru venirea Ta. Te

mângâi ºi eu, cãci Tu eºti purtat de ei, o, Fiule Care vii la fii.
Scurteazã-Þi zãbava ºi Te aratã venind, cã e grea de tot vre-
mea pentru ai Tãi; e grea, ºi tot mai grea, dar scurteaz-o, pen-
tru ei, ºi pune capãt voii omului. Tu i-ai spus omului ales de
Tine, i-ai spus sã Te iubeascã cu toatã fiinþa lui, ºi apoi i-ai
spus sã nu fure, sã nu mintã, sã nu ucidã, sã nu se lãcomeascã
ºi sã nu se desfrâneze i-ai spus celui ce Te iubeºte. O, cum
sã-i fi spus Tu aceste porunci ale celor ce Te iubesc pe Tine,
cum sã le fi spus celor ce nu Te iubesc? O, nu la aceia le-ai
spus Tu acestea toate, ci le-ai spus pentru cei ce Te iubesc, ºi
cãrora le-ai spus: «Sã iubiþi pe Dumnezeu din toatã fiinþa».
Cei ce nu împlinesc porunca iubirii de Dumnezeu, aceia nu le
împlinesc pe celelalte porunci, iar cei ce Te iubesc nu calcã
poruncile Tale, Doamne, Fiule al meu. Nu Tu eºti judecãtorul,
ci poruncile Tale îi judecã pe cei ce nu le împlinesc, iar lumea
este judecatã în ziua când aceste porunci au fost scrise de
mâna Ta pe pãmânt, Cuvântule Doamne. O, cine este cel ce
Te mai iubeºte? Cine nu furã? Cine nu minte? Cine nu ucide?
Cine nu e lacom? Cine mai este curat? Cine, Doamne, Te mai
cinsteºte pe Tine nefãcându-le pe acestea pe care Tu le-ai
oprit ºi pe care omul le-a dezlegat peste el? O, cine se mai
bagã la greu pentru Tine? Cine este cel ce nu se cruþã pe sine
ca sã fii Tu adevãrat în cuvânt peste om? 

Voi, fii-copii ai Fiului meu, iatã-L pe El ce face prin
voi. El împlineºte ultimul semn, ca apoi sã vinã vãzut, sã vinã
pe nori. El vesteºte aceastã Evanghelie a împãrãþiei Lui în om
ºi peste om, de la margini la margini, ºi apoi începe peste tot
cer nou ºi pãmânt nou, ca la voi, fiilor copii. Faceþi-vã tot mai
voinici cu duhul pentru greul de aici al lucrului Fiului meu cu
voi, ºi aceasta sã vã fie odihna. Amin. Fiul meu v-a învãþat cã
odihna trupului este mângâierea sufletului, ºi cã în ea se odih-
neºte trupul, ºi de la ea prinde trupul puteri mai presus de fire.
Atotputernic este Domnul în voi dacã împliniþi cuvântul Lui
mai presus de orice. Cu dor ºi cu durere vã rog sã ascultaþi pe
Fiul meu ºi sã nu treceþi pe lângã cuvântul Lui, ºi sã-l faceþi
faptã numaidecât, cã El aºteaptã dupã fiecare cuvânt. Amin.
Mã doare sã-L vãd cã aºteaptã. Aºteptarea celor din cer e du-
rere fãrã margini, cum nu e pe pãmânt durere. Sã nu aºtepte
cerul dupã voi, copii tocmiþi de cer. E aºa de bun Domnul cu
voi, ºi atâta grijã pune pentru voi, dar voi sã nu vã folosiþi de
binele de la El, ci sã vã faceþi voinicuþi pentru greul lui Dum-
nezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Care lucreazã la judecata ºi
la învierea fãpturii ºi la lumina învierii, fiilor vii. Toþi cei care
se hrãnesc din Fiul meu Cuvântul, sã ia de la voi spre împli-
nire toatã venirea aceasta, ca unii care împlinesc Scriptura ve-
nirii Fiului meu dupã douã mii de ani. 

O, sã nu închideþi cartea! Þineþi-o deschisã. Legaþi-vi-o
la gât ca pe o tãbliþã a inimii ºi daþi-i viaþã peste voi. Amin. E
grea povara voastrã. Poporul cel nou este povarã, dar pentru
aceastã povarã vã ajutã Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Amin, amin
zic vouã: în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
þineþi cartea deschisã zi ºi noapte ºi trãiþi-o ºi daþi-i împlinire
aºa cum cere ea. Amin. Aºteptarea celor din cer e durere fãrã
de seamãn, cum nu e pe pãmânt durere. Sã nu aºtepte cerul
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dupã voi, copii tocmiþi de cer. Binecuvântatã ºi treazã ºi îm-
plinitã sã fie lucrarea Fiului meu cu voi ºi de voi. Hrana su-
fletului sfinþeºte trupul ºi îl face ceresc ºi viu ºi nou pentru
Domnul. Cuprindeþi-vã de iubire ºi de durere pentru rana ve-
nirii Fiului meu, cãci cu ranã vine, ºi din greu vine când vine
la voi. Fiþi voi puterea venirii Lui, cã vã cere aceasta. Amin. 

I-am trezit, Doamne, pe fiii cuvântului Tãu cu cuvân-
tul meu de mamã, ca sã aibã ei îndemn la trezie ºi la venirea
Ta la ei. Le dau ºi putere din iubirea mea pentru Tine, ca sã
fie ºi ei tot aºa. Iar Þie Îþi dau ruga mea pentru ei ºi pentru cei
ce cred ca ºi ei în venirea Ta la ei. Dã-le mereu ºi tot mereu
ºi tot mai mult putere ºi har pentru lucrarea seninului inimii,
pentru tristeþea cea dupã Dumnezeu, care îl aduce pe om la
marele dar al iubirii de Tine, Doamne Mângâietorule. Frumos
este copilul sfânt care se mângâie cu sfinþii, ºi sfinþii cu el,
cãci aceasta aduce mult senin ceresc peste omul-copil, iar
omul-copil este mângâierea cerului, ºi este blând ºi smerit cu
inima în faþa dreptarului vieþii pe care îl primeºte în toatã
clipa, întru smerenia inimii lui. Iar Tu dã-le venirea Ta ºi Te
dã lor mereu, ca sã se dea ei Þie, ºi Tu sã-i ai ºi sã bucuri pe
cei din cer cu ei, Doamne al puterilor cereºti. Sãrbãtoarea
mea peste ei eºti Tu lângã mine, ºi eu lângã Tine cu ei ºi cu
ruga mea pentru ei. Amin, amin, amin. 

– TT u, mamã a rugãciunii, ºtii mai mult decât
toþi cei din cer ºi de pe pãmânt cã cea mai

dulce rugã este iubirea cea plinã de foc dupã Mine, iubirea
celor ce Mã iubesc cu foc, mamã. Când iubirea dupã Mine ia
foc în cel ce Mã iubeºte, Eu, cu desãvârºirea Mea, Mã sãlãº-
luiesc în el, cu darul Meu cel blând ºi smerit al inimii Mele,
în omul cel ce se face chip ºi asemãnare a Mea între oameni,
mamã a rugãciunii. O, cine a mai cunoscut focul iubirii aºa
cum a ars el în tine pentru Mine? Te dau tuturor, mamã, ca sã
se vadã ce este iubirea de Dumnezeu, ºi te dau iubire în grã-
dina cuvântului Meu, ca sã am darul iubirii în grãdina venirii
Mele ºi sã Mã alin de la el, mamã, aºa cum Mã alin de la tine.
Amin, amin, amin. 

Mama Mea v-a încãlzit la focul iubirii ei, copii ai veni-
rii Mele. O, ce sã vã mai dau? Aduceþi-vã aminte de suspinul
Meu care umblã suspinând pe lângã voi când voi sunteþi la
lucrul mâinilor pentru tot lucrul care mai este de fãcut cu
mâna, cã v-am ºoptit într-o zi sã-i învãþaþi pe cei ce Mã iau de
la voi sã nu fugã de simþãmântul vinovãþiei, cã Eu am stat sub
vinã pentru tot omul, ºi l-am învãþat sã fie blând ºi smerit cu
inima, aºa precum Eu sunt. Daþi putere de împlinire acestui
cuvânt peste voi ºi peste cei ce iau de la Mine prin voi, ºi fie-
care sã-l cinsteascã pe cel ce este cu Mine, sã-l cinsteascã
pentru ca sã-l primeascã, ºi sã se primeascã unii pe alþii cei ce
Mã primesc pe Mine cu învãþãtura vieþii. Cei ce nu se primesc
unii pe alþii nu pot trece la Mine, ºi nici Eu nu pot trece la ei
ca sã Mã primeascã apoi, pentru cã Eu sunt blând ºi smerit cu
inima ºi încerc inima omului ca sã-i vãd primirea. Faceþi
peste voi zile de învãþãturã sfântã din toate zilele Mele cu voi,
din toate zilele sfinþilor cu voi. Uºuraþi-Mi greul venirii Mele
la voi. Sã vã doarã ºi pe voi rana venirii Mele, cã printre du-
reri vin când vin, ºi abia vin de dureri, fiilor-copii. Cea mai
mare lucrare pe care v-o cer este sã vã hrãniþi cu cele din cer
ºi sã vã daþi hrana aceasta unii altora, cãci prin ea vã sfinþiþi
duhul ºi sufletul ºi trupul întru venirea Mea, dupã douã mii de
ani de aºteptare dupã om. Mã uit la voi cum vã hrãniþi unul
pe altul. Hrãniþi-vã, cã Eu Mã uit la voi. Amin. Hrãniþi-vã fi-
inþa cu fiinþa Mea ºi iubiþi învierea Mea care este cu toþi cei
ce Mã þin viu acum ºi pe vecii. 

Eu vin cuvânt la voi ca sã fiu viu între voi, ºi vin din
veºnicie, ºi sunt cuvântul vieþii ºi vin cu veºnicia la voi, fiilor,
ºi viaþa cea de veci v-o dau. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Omul îºi duce în spate toatã lucrarea lui, ºi merge greu. Învãþãturã
are cel ce o face peste el însuºi. Omul stã cu doi stãpâni peste el ºi
nu este curat pentru nici unul din ei. Pilda omului care ºtie sã deose-
beascã dreapta de stânga sa pentru biruirea ispitei. Copilul este cel 

ce învaþã sã rãmânã copil. 

MM i-e calea de la cer pânã pe pãmânt tot un dor,
cãci între cele ce se vãd ºi cele ce nu se vãd e

drumul greu, e drumul lung, cã nu-l poate omul strãbate, dar
Eu, Domnul, sunt sus ºi jos deopotrivã mereu, ºi omul nu
ajunge la Mine, ºi Mi-e tot un dor calea Mea dintre cer ºi pã-
mânt, dintre Dumnezeu ºi om. Dorul dupã Mine al omului ru-
pe drumul dintre Mine ºi om, iar dorul se îmbrãþiºeazã la mij-
loc ºi mângâie pe om de la Mine, ºi pe Mine de la om, ºi nu
mai e calea, ci e mângâierea în locul ei, între cele douã lumi
care sunt într-una cuprinse. Amin. 

O, fiilor copilaºi, cuvântul Meu cel de peste voi este
mângâierea Mea ºi a Tatãlui ºi a sfinþilor ºi a îngerilor. Mare
mângâiere umple cerul cel nevãzut ºi toatã mãrirea lui. Uimi-
re mare este între cei din cer când Eu Mã aduc la voi cuvânt.
Se hrãneºte duhul celor din cer cu bucuria cea fãgãduitã lor
când voi vã strângeþi pe pãmânt la gura cuvântului Meu. Noi,
fiilor scumpi, suntem cu dor, pentru cã voi sunteþi cu trupul,
iar Noi suntem cu duhul. Ne bucurãm unii pe alþii aºa cum se
bucurã cei de departe unii de alþii când vorbesc între ei prin
firul cel de pe pãmânt, prin telefon, mãi copilaºi. De aceea
torn în voi, ca sã vorbiþi ºi voi cu Noi ºi sã Ne auzim unii pe
alþii, cãci în cuprinsul cãrþii Mele din zilele acestea ale venirii
Mele pe pãmânt dupã douã mii de ani am cuvântat într-o zi
aºa: «Vine vremea sã vorbiþi cu Domnul aºa cum vorbeºte
omul cu telefonul la ureche». Aºa am spus Eu pe vremea când
cuvântam din trupul lui Verginica, trâmbiþa Mea cea din zilele
din urmã. Ea a venit la cei din cer apoi, iar Eu, Domnul, am
dat putere duhului ei sã se facã cuvânt, ºi s-a fãcut, cãci tot ce
zic Eu, se face. Amin, amin, amin. 

Se mirã lumea care aude de cuvântul Meu de peste voi,
ºi zice: „Cum se poate aceasta?“. Am lãsat în Scripturi scris
mãrturia vorbirii lui Dumnezeu cu omul, ca sã-l ajut pe omul
cel de azi sã Mã creadã când Eu vin acum râu de cuvânt de la
Tatãl pe pãmânt. Când eram cu trupul pe pãmânt în chip vã-
zut dupã ce am ieºit din Fecioarã prin Tatãl, cobora Tatãl cu
cuvântul Sãu peste Mine ca sã vorbeascã cu omul despre
Mine cã sunt Fiul Sãu. 

O, mai spune Tu, Tatã, ºi azi la om despre Mine, cã Eu
sunt pe pãmânt, dar sunt învelit în cuvânt, ºi umblu cu
cuvântul peste pãmânt în lung ºi în lat dupã om, ºi Mi-e calea
de la cer pânã pe pãmânt tot un dor, cãci între cele ce se vãd
ºi cele ce nu se vãd e drumul greu, Tatã bun, e drumul lung
de nu-l poate omul strãbate, ºi omul nu ajunge la Mine, ºi
Mi-e tot un dor calea Mea dintre Mine ºi om, Tatã. O, nu ºtie
omul sã se întâlneascã cu Mine, Tatã bun; nu ºtie omul sã ne
întâlnim la mijloc pe calea dorului, ºi iatã, cel ce nu cunoaºte
calea dorului între cer ºi pãmânt nu ºtie sã înþeleagã aceastã
venire a Mea în grãdina cuvântului Meu de pe pãmânt. Eu
aicea sunt, ºi Mã dau cuvânt în lãturi din grãdinã. 
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E necãjit pe pãmânt omul, Tatã. E ca oaia fãrã pãstor
tot omul, fiindcã nu mai sunt pãstori cu milã ca sã fie pentru
om ºi nu pentru ei, dar este scris în prooroci: «Domnul va
mângâia Sionul ºi va da nãdejde dãrâmãturilor lui, ºi va pre-
face Domnul pustiul în rai, ºi pãmântul care nu avea rod va
face din el grãdina Domnului. Bucurie ºi veselie va fi în ea;
mulþumiri ºi cântare de laudã, cãci de la Mine va ieºi învãþã-
tura, iar legea Mea va fi lumina popoarelor».

Eu am venit, Tatã bun, sã dau omului nãdejde, dar
omul nu pricepe venirea Mea la el. Iatã, prefac pãmântul în
rai ºi îi spun omului ce fac, dar el rãmâne tot ca el, ºi nu se
face omul ca Mine ca sã ne întâlnim la mijloc, cu dor ºi cu
mângâiere, cã Eu am venit sã mângâi omul, Tatã, iar Duhul
Meu a vestit demult prin prooroci aceastã venire a Mea ºi pe-
trecerea Mea cu omul, Tatã. O, cum sã facem Noi sã creadã
omul în lucrarea venirii Mele? O, cum sã facem cu omul,
Tatã? 

– OO,Fiule Emanuel, Fiule cãlãtor între Mine ºi
om, acum, la capãtul timpului! N-a crezut

omul nici când ai venit pe pãmânt, trup prin Fecioarã, n-a
crezut omul nici când Eu cuvântam adeseori peste Tine
numindu-Te din cer Fiul Meu Cel iubit, întru Care Eu am
binevoit. N-a crezut omul, ºi n-a vrut sã creadã nici când ai
înviat dintre morþi, ºi nu vrea omul sã creadã nici acum în
cuvântul venirii Tale pe pãmânt dupã douã mii de ani. N-a
vrut ºi nu vrea omul sã creadã în Noi, Fiule iubit, cãci cre-
dinþa în Noi are altã lucrare în om decât are omul care zice cã
el crede în Noi. O, nu aºa a crezut Avraam, nu aºa a crezut
Moise, nu aºa au crezut profeþii. Ei au fãcut cele ce le-am zis
Noi din cer, ºi aºa au crezut, Fiule iubit. 

Se mirã lumea pe pãmânt de cuvântul Tãu peste grã-
dina aceasta în care Noi coborâm ºi grãim. Uitã omul de lu-
minã, Fiule scump, iar Tu eºti Lumina lumii, ºi omul uitã cã
Tu eºti ºi cã Îþi împlineºti lucrarea Ta, lumina Ta peste pã-
mânt, Fiule iubit întru Care Eu, Tatãl, am binevoit. Face omul
tot ce vrea el pe pãmânt, dar lumina Ta n-o vrea ºi fuge de ea,
fuge la întuneric omul, cãci întuneric este tot ce face el. Pu-
þin, Fiule iubit, puþin, tatã, puþin, puþin ºi nu va mai fi pe pã-
mânt înaintea Ta întunericul care se rãzboieºte cu lumina, cu
Tine, Luminã a lumii, Fiul Meu iubit, întru Care Eu, Tatãl, am
binevoit. Amin. 

– OO,Tatã al Meu, aceasta vom face cu omul.
Lumina Mea îl va orbi, ºi l-a ºi orbit, Tatã

bun. Cuvântul Meu aduce la luminã totul, iar întunericul nu
va mai fi, cãci este vãdit ºi nu poate sta cu lumina. Eu scor-
mon cu fãclia cuvântului Meu peste tot, ºi judecã ºi se rãzbo-
ieºte întru dreptate cuvântul Meu, ºi tot omul va lua din el
fãrã sã se aºtepte. Amin. Acestea sunt cuvintele adevãrului,
cãci mãrturia Mea este duhul proorociei. Amin. 

Daþi lumina Mea de peste voi peste pãmânt, voi, cei din
grãdina Mea, cãci este scris în prooroci: «Pãmântul cel nero-
ditor se va preface în grãdina Domnului, ºi bucurie ºi veselie
va fi în ea». Amin. Eu sã fiu bucuria voastrã, fiilor, iar voi sã
fiþi bucuria Mea. Amin. 

Iatã, vin în grãdinã cu sãrbãtoare de sfinþi, ca sã se bu-
cure sfinþii împreunã cu voi ºi cu cei ce se strâng cu voi la gu-
ra cuvântului Meu. Sfinþii, fiilor, nu mai doresc dupã Dom-
nul, ºi doresc dupã voi ºi dupã ziua cea mare a Mea cu voi
peste pãmânt. Tot aºa ºi Eu, nu mai doresc dupã sfinþi, cã-i
am alãturi mereu, dar doresc dupã voi, cãci voi sunteþi cu
trupul, iar Noi suntem cu duhul lângã voi ºi cu voi, dar cu-
rând, curând, cerul se va da în lãturi. Ca o carte deschisã se

va deschide cerul, cãci iatã, cerul se face sul de carte, ºi cartea
stã deschisã ºi se umple pânã dã peste ea ºi se varsã din ea pe
pãmânt, cãci aºa este venirea Mea ºi numele Meu cel nou ºi
numele cetãþii lui Dumnezeu, cãci peste tot se va gãsi scris pe
pãmânt: Cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel nou, ºi al
împãrãþiei Mele, ºi al vostru, fiilor care Mã urmaþi. Dar ce
este acest cuvânt, sã urmeze omul pe Domnul? O, greu se mai
vede aceastã cale a omului pe urma Mea; greu, fiilor, greu, cã
omul duce în spate toatã lucrarea lui, ºi dacã vine dupã Mine,
aºa merge, ºi merge greu. O, greu se mai vede mersul omului
dupã Mine! Dacã omul ar lucra tot greul lui pentru Mine,
Mi-ar aduce ºi rod, dar omul e cu mâinile goale înaintea Mea.
Cel ce nu strânge la vreme recolta nu mai are ce strânge.
Mãcar de s-ar strânge pe el lângã Mine omul cu paºii lui, ca
sã-i dau câte ceva de lucru în lucrul Meu cel greu. Lucrarea
omului nu mai este în folosul Domnului, nu mai este în folo-
sul sfinþilor. Cele ale omului care nu-I aduc folos Domnului,
acelea sunt piedicã a omului spre Mine ºi spre lucrul Meu cel
cu omul. Iatã, aºa s-a prãbuºit mult popor de la sânul Meu ºi
s-a dus sã lucreze pentru sine, cãci toatã lucrarea omului este
pentru trup, ºi omul nu face ºi pentru Dumnezeu. E mare lu-
crare sã lucreze omul pentru Dumnezeu lucrul sãu, sã-I poa-
tã omul da lui Dumnezeu lucrul sãu. 

Aº voi, fiilor dulci, sã învãþ poporul cel ce este ºi pe cel
ce vine cum sã-L urmeze pe Domnul, cum sã lucreze când
voieºte sã-Mi dea Mie lucrul pe care-l lucreazã. Aº voi, copii
învãþãtori, sã învãþãm poporul ºi sã înveþe poporul. Amin.
Cine este cel ce ia învãþãturã? Este cel ce o face faptã peste
el. Aº voi sã învãþ pe cel ce învaþã de la Mine sã dea din
mijlocul lui rãul care vrea sã stea lângã Mine cu lucrarea lui.
Mereu am dorit sã-Mi pun poporul deoparte, ca sã am popor
aparte. Mereu am dorit sã aibã minte cel ce este de partea
Mea. Mereu, mereu am dorit sã Mã iubeascã pe Mine ºi nu pe
sine cel ce se alege cu Mine. Mereu am tânjit dupã cel chemat
la masa Mea de nuntã. Am tânjit, cãci cel ce dã sã vinã se are
ºi pe sine, se are mai mult decât pe Mine, ºi nu ºtie omul cã
viaþa lui Eu sunt ºi cã vreau sã stau la masã cu el ºi sã pot
mânca din masa lui, ºi sã fie curatã ºi sfântã ºi de la Domnul
masa lui, ca sã pot veni cu sfinþii în casa celui ce stã deschis
pentru credinþã ºi pentru lucrarea credinþei lui. O, e mare lu-
crare sã-I poatã omul da lui Dumnezeu lucrul sãu, dar iatã,
omul se înºealã ºi stã cu doi stãpâni peste el, dar nici pe unul
nu-l cinsteºte cum se cuvine dacã face aºa. Numai un singur
stãpân când are omul, numai aºa poate sã-i dea cinstea; altfel
omul nu este curat pentru stãpânul sãu. 

Învãþaþi ºi daþi învãþãturã, fiilor care Mã daþi, cãci Eu,
de la voi sunt luminã peste oameni, iar cine vine pânã aici ca
sã ia, gãseºte, cã de aceea vine, ºi iatã, e mare tainã sã ºtie
omul care vine sã ia, sã ºtie cum vine ºi cum sã ia, iar dacã se
apleacã, Eu torn atunci în voi ºi Mã deºert din voi cu înþelep-
ciune peste cel ce este primitor ca sã se facã viu ºi trup viu
pentru înviere, pentru suflet, fiilor înþelepþi. 

Dar iatã, binecuvântãm hrana cea pentru trup, ºi apoi
lucrãm cu acest cuvânt proaspãt, ºi apoi iarãºi vom aºterne în
carte învãþãtura cea pentru ziua aceasta, cã voiesc, fiilor, sã
mai dau har ºi înþelepciune ºi prospeþime de duh ºi de putere
poporului cel nou ºi celui care vine. Sunt mulþi care iau cu-
vântul Meu ca sã-l lucreze peste ei, ºi aceia sunt cei care vin
ºi tot vin pentru înviere, pentru suflet, fiilor, cã trupul nu fo-
loseºte la nimic, ci duhul dã viaþã. Amin. Duhul lucreazã, nu
trupul, iar trupul sã slujeascã duhului, ºi duhul sã fie al lui
Dumnezeu ºi sã-L mãrturiseascã, cãci Duhul Domnului este
duhul proorociei, care mãrturiseºte pe Domnul. Amin. 

1379Anul 2000



O, simþiþi-Mi durerea, ºi hai cu dor, cã Mi-e calea de la
Mine la voi tot un dor. Sã rupem calea ºi sã se îmbrãþiºeze
dorul la mijloc ca sã ne mângâiem, ºi sã nu mai fie cale de la
Mine la voi ºi de la voi la Mine, ºi sã fie mângâiere în locul
ei. Amin, amin, amin. 

*

OO,fiilor copilaºi cu care Eu Îmi scriu cartea venirii
Mele cea dupã douã mii de ani! Tânjesc de dor

sã vin, ºi de aceea vin. Am fãcut cerul ºi pãmântul, ºi de aceea
vin, ca sã fac pãmântul aºternut al picioarelor Mele, cã aºa
este scris, ºi aºa este, fiilor, dar omul s-a ascuns de Mine ºi nu
mai are vedere, cãci doarme, doarme omul mereu, ºi de aceea
nu vede. E noapte peste om ºi nu vede omul, dar vouã vã spun
mereu sã fiþi fii ai zilei ºi sã nu dormiþi, cãci cei ce dorm,
noaptea dorm. Voi însã, fie cã dormiþi, fie cã vegheaþi, faceþi
aceasta ziua, faceþi aceasta cu Mine ºi fiþi ai Mei. Amin. 

Trecea odatã un bãrbat înþelept pe un drum strãbãtut de
mulþi cãlãtori. El simþi deodatã din dreapta ºi din stânga lui
cum douã priviri îl atrag ca sã se uite. Erau douã femei, ºi
amândouã erau frumoase foarte. Cea din dreapta lui îl umplea
de o pace ºi de o bucurie ºi de o înãlþare cum niciodatã nu
cunoscuse inima lui pânã atunci, ºi era frumoasã foarte. Cea
din stânga lui îi rãvãºea toatã fiinþa ºi îl ademenea cu cele di-
nãuntru ale ei spre pãcat, ºi era frumoasã foarte. Se apleca fãrã
sã vrea el spre cele douã feluri de simþiri ºi se întreba: „Ce se
întâmplã, oare?“. Se uita când în dreapta, când în stânga, ºi
voia cu tot dinadinsul sã înþeleagã ceva, cãci era înþelept.
Atunci, Duhul Cel de sus l-a cercetat pe el ºi i-a dat sã vadã,
ºi a vãzut. Cea din dreapta lui era femeie sfântã. Uitându-se la
ea, o vedea când palidã ºi umilã, când frumoasã foarte, cum nu
e pe pãmânt frumuseþe, iar el se umplea de o pace cum nu cu-
noscuse pânã atunci. Cea din stânga lui era o femeie pãcãtoa-
sã. Uitându-se la ea, o vedea când urâtã ºi dezgustãtoare, când
frumoasã foarte, iar el se umplea de zbucium, de scârbã sufle-
teascã ºi de slãbiciune trupeascã. Apoi ºi-a venit în fire ºi a în-
þeles cu pace ce înseamnã omul frumos ºi cât de frumos este
omul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în om, ºi nimic nu
i-a mai trebuit decât pacea pe care o cunoscuse de la fãptura
cea din dreapta lui, ºi ºi-a zis: „Dacã atât de frumos este
chipul omului sfânt, dacã aceasta este plata celui sfânt, eu aºa
voi sta, ºi voi pleca dintre cei pãcãtoºi ºi voi locui în Hristos,
cã El este Cel frumos în omul care-L urmeazã pe El“. 

O, copilaºi prin care Eu învãþ pe om, mereu am dorit,
mereu am tânjit sã-Mi pun poporul deoparte ca sã am popor
aparte. Mereu am dorit sã aibã minte cel ce se dã de partea
Mea. O, mereu am tânjit dupã cel chemat la masa Mea de
nuntã, cã omul nu ºtie cã viaþa lui Eu sunt ºi cã vreau sã stau
cu omul, ºi sã fie omul sfânt, ca sã pot veni cu sfinþii în casa
lui, dar omul stã slugã la doi stãpâni ºi nu-i dã nici unuia din
ei cinste dacã face aºa. Numai un singur stãpân când are
omul, numai aºa poate sã-i dea cinste; altfel omul nu este cu-
rat pentru stãpânul lui. 

Voiesc sã mai dau har proaspãt ºi putere sfântã po-
porului Meu cel pus deoparte, ºi voiesc sã-l am aparte, cã Eu
nu vreau sã-l las sã guste din vinul mâniei Mele, din cupa care
se varsã peste cei despãrþiþi de Dumnezeu. Cel ce voieºte
sã-Mi urmeze, trebuie sã ºtie ce este aceastã lucrare ºi sã se
bucure prin ea, ca sã se veseleascã apoi pe veci, cãci veselia
este platã în cer, nu pe pãmânt, ºi este pentru cei cereºti. Iatã,
cel ce voieºte sã-Mi urmeze, trebuie sã fie curat cu duhul, cu
trupul ºi cu inima. Eu aºa i-am învãþat pe cei ce urmau dupã

Mine, ºi le ziceam: «Fiþi fericiþi, voi, cei sãraci cu duhul, cã
a voastrã este împãrãþia cerurilor. Voi, cei ce plângeþi, veþi fi
mângâiaþi. Voi, cei blânzi ºi milostivi ºi curaþi, veþi moºteni
pe pãmânt ºi veþi fi miluiþi, cãci Mã veþi vedea. Voi, cei ce
aduceþi pacea, veþi fi numiþi fiii Mei. Voi, cei ce flãmânziþi ºi
însetaþi dupã dreptate, veþi fi sãtui în veci, iar voi, cei
prigoniþi ºi ocãrâþi pentru Mine, bucuraþi-vã ºi vã veseliþi, cã
multã vã este în ceruri plata!». Aºa îi învãþam pe cei ce ur-
mau dupã Mine, ºi aºa dau ºi azi învãþãtura Mea pentru cei ce
Mã urmeazã. 

Sunt mulþi care se adunã în numele Meu ca sã se
bucure ºi, iarãºi, sunt ºi mai mulþi care se veselesc în numele
Meu ºi de numele Meu. Iatã, la unii le place bucuria duhului,
care este durere dupã Dumnezeu, suferinþa cea de pe calea
Mea, iar la alþii le place veselia duhului. Numai cã veselia
este plata bucuriei, iar bucuria este în suferinþele cele de pe
calea Mea, mãrirea fiilor lui Dumnezeu, aºa cum a fost ea în
cei ce au suferit cu trupul de la cei ce îi prigoneau pe ei pentru
Mine. Cel ce voieºte sã Mã urmeze cu adevãrat, sã nu înceapã
cu veselia duhovniceascã, ºi sã porneascã pe calea Mea cu
bucuria cea din suferinþã, cãci Eu am suferit cu bucurie ca
sã-i dau omului învierea. Aºa ºi omul, pentru înviere trebuie
sã sufere, ºi aceasta sã-i fie bucuria. Amin. Eu am suferit
înainte de înviere, ºi aºa ºi omul sã facã. Cine încearcã bucu-
ria suferinþei ºi suferinþa bucuriei, acela este cel ce-Mi urmea-
zã Mie, iar plata lui va fi veselia ºi cerul ei. Cei ce au luat ce-
rul nu s-au veselit pânã ce l-au luat, ci s-au bucurat în sufe-
rinþe ºi au suferit cu bucurie ºi au cãpãtat veselia ºi cerul ei,
cãci dupã veselia aceasta nu mai este suferinþã. Sunt mulþi
creºtini pe pãmânt care le place veselia duhovniceascã, de
parcã au ajuns cu greu la ea ºi la cerul ei. Aceia nu ºtiu încã
ce este pocãinþa ºi ce aduce ea în inima omului. Aceia nu ºtiu
sã aleagã calea ºi nu ºtiu sã stea pe ea, iar noaptea pândeºte
pe urma lor ca sã-i cuprindã ºi sã facã faptele ei, cã aceia nu
ºtiu sã-ºi aleagã ziua, sã-ºi aleagã lucrul. 

O, rãu e de cel fãrã lucru, mãi copilaºi ai Mei. Nu
vorbesc de lucrul cel fãcut cu mâna, cã acela este din destul
ºi îl prinde pe om sub el de nu mai poate omul face nimic
decât lucru cu mâna. Duhul Meu Cel din om face cuvânt în
om, face lucru în om, ºi creºte omul prin el, ºi se cresc între
ei cei ce au Duhul Meu, ºi nu sunt aceºtia dintre cei fãrã lucru,
dar voi lucraþi în via Mea, cã v-am dat acest lucru sã-l lucraþi,
fiilor lucrãtori. Fiþi adevãraþi întru aceasta, cã aceasta înseam-
nã bucuria, iar cine n-o lucreazã pe ea nici n-o mai cautã apoi,
ºi se învaþã fãrã lucru. V-am dat pildã de viaþã ºi de moarte în
calea omului care are de ales între acestea douã. Cine nu lu-
creazã Duhul Meu în el ºi în jurul lui, acela este furat în stân-
ga ºi piere prin el însuºi, dar cine alege bucuria cea nepri-
ceputã de mintea trupeascã, acela este tras de-a dreapta Mea,
iar Eu îi dau de lucru Duhul Meu, Cel plin de putere sfântã ºi
de pace ºi de frumos ºi de veºnicie, fiilor. Iatã, prin aceste
cuvinte dau har poporului ºi îi dau putere sã lucreze Duhul
Meu, ca sã fie în poporul Meu Duhul Meu, Duhul iubirii din-
tre el ºi Mine, Duhul Care strigã la Dumnezeu Tatãl suspi-
nând cu bucurie ºi strigând. 

Învãþaþi, fiilor, pe cei ce au venit ca sã fie în lucrul
Meu. Spuneþi-le ºi îi ajutaþi sã nu stea fãrã lucru, cã rãu e de
cel fãrã de lucru, cã acela îºi stricã mintea, iar mintea stricã
pe om apoi, dar poporul Meu sã Mã aibã de lucru pe Mine ºi
sã Mã facã pânã Mã va termina de fãcut, cã apoi Eu vin.
Nimic sã nu lucreze decât la facerea Mea în el copilul acestui
popor, ºi aºa cum sunt Eu sã Mã lucreze. Sã se uite la Mine
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zi ºi noapte, ºi aºa sã Mã lucreze, precum sunt. Amin. Iar
acest cuvânt sã fie cuvântul adevãrului. Amin, amin, amin. 

Sã se uite în dreapta lui creºtinul, cã acolo Eu sunt, ºi
aºa sã Mã ia în el, ºi aºa sã-i placã sã fie ºi el, ºi apoi sã fie.
Amin. Cel ce se uitã la Mine, acela poate, iar cel ce se uitã la
sine, acela nu poate. 

Uitã-te la Mine, popor blagoslovit, ca sã pot Eu în tine,
cãci Eu pot tot ce voiesc Eu unde pot sã voiesc. Daþi-Mi pu-
tere sã pot în voi, copii ai poporului sfânt, cã e de lucru cu du-
hul, nu numai cu mâna, fiilor lucrãtori. Sã Mã vadã lumea în
voi ºi sã se minuneze de frumosul Meu din voi ºi sã tânjeascã
dupã Mine apoi. Uitaþi-vã unul la altul ºi vedeþi-Mã pe Mine
în voi, dar lucraþi-Mã ca sã fiu în voi, ºi aºa sã vã pregãtiþi de
acum, cã scris este în Scripturi: «Sã ne bucurãm ºi sã ne ve-
selim ºi sã-I dãm slavã, cã a venit nunta Mielului, ºi mireasa
Lui s-a pregãtit; ºi i s-a dat ei sã se înveºmânteze cu vison
curat, luminos, cãci visonul sunt faptele cele drepte ale sfin-
þilor, ºi fericiþi sunt cei chemaþi la cina nunþii Mielului; ºi
acestea sunt cuvintele adevãrului, adevãratele cuvinte ale lui
Dumnezeu, iar mãrturia Lui este duhul proorociei». Amin,
amin, amin. 

Am învãþat poporul cel nou ºi pe cel care vine, ºi îi
spun sã stea cu cartea deschisã ºi sã înveþe carte, cãci cel ce
nu învaþã nu este copil, iar copilul învaþã, ºi mereu sã înveþe,
ca sã fie mereu copil. Duhul Meu Cel din om îl face copil pe
om, iar copilul învaþã mereu, învaþã sã rãmânã copil. Amin. 

Mi-e dor de voi, fiilor. Mi-e dor de copilul din voi, cã
Eu am ascultat mereu de Tatãl, ºi ascult ºi acum, ºi lucrez
cum voieºte Tatãl. Eu sunt copilul Tatãlui Savaot, cãci Îl as-
cult. Eu sunt copilul cel din voi, cã Mi-e dor de copilul din
voi. Mi-e dor sã fiu ca voi, ºi voi ca Mine, ºi Mi-e calea de la
Mine la voi tot un dor, copii ai dorurilor Mele. Nu mai doresc
nici Tatã, nici Mamã, cãci Îi am alãturi, ºi Îi am, dar vã doresc
pe voi, ºi vin mereu sã vã îmbrac cu vison ºi sã chem la cina
nunþii Mele cu voi pe om, ca sã rãscumpãr omul. Aceasta este
lucrarea Mea cu voi, ºi nu alta. De nimic nu-Mi mai este dor
decât de voi, cãci cu voi am de lucrat venirea Mea dupã om,
lucrul Meu cel dat Mie de Tatãl. Mi-e dor de voi, fiilor
scumpi. De copilul din voi Mi-e tare dor, cãci Eu sunt copilul
Tatãlui Savaot, ºi aºa sã fiþi ºi voi, cã Mi-e dor sã fiu ca voi,
ºi voi ca Mine, ºi Mi-e calea tot un dor dupã voi, ºi din dor
Îmi þes calea spre voi. Aºa sã fiþi ºi voi, cã Mi-e dor sã fiu ca
voi, ºi Mi-e dor ºi vã mângâi, fiilor scumpi, cã Mi-e dor de
mângâiere. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului pentru începutul lucrului casei
întâlnirii 

Îngerii primesc porunca Domnului sã se facã ajutãtori din cer pe
pãmânt ºi de pe pãmânt la cer pentru noua zidire. Proorocie pentru
împodobirea colinei întâlnirii cu toate cele rostite sã fie. Greul pen-
tru Domnul este cea mai adevãratã bucurie între cer ºi pãmânt. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
Mã fac cuvânt peste voi în ziua aceasta. Voi sunteþi

mâinile ºi picioarele Mele ºi trupul Meu, copii ai lucrãrilor
venirii Mele. 

Iatã, copilaºi, Tatãl aºeazã binecuvântare proaspãtã
peste voi pentru Mine, ca sã Mã întãresc în voi cu puterea
Mea, iar Eu aºez puterea Mea în voi, ca sã puteþi tot ce voiesc
Eu. Amin. Încingeþi-vã mijloacele! Amin. Nici un fel de ne-

putinþã sã nu vã slãbeascã, nici o piedicã sã nu aveþi, ºi vom
începe, ºi vom termina, cu harul ºi cu puterea Mea, zidirea pe
care acum voi o începeþi în numele Meu, ca sã am acoperã-
mânt în care sã intru pentru zidirea celor ce vin sã Mã ia de
la izvor pentru zilele Mele din zilele voastre. 

Eu sunt cu lucrarea venirii Mele peste voi, ºi vã pun
mereu la lucru pentru zidirea omului care vine sã Mã ia de la
voi. Fiþi credincioºi, copii ziditori, ºi fiþi zidiþi deplin, cã nu-
mai de zidit avem. ªi cu duhul, ºi cu trupul trebuie sã lucrãm
zidire, cã v-am tocmit sã fiþi ai Mei ºi sã lucrez cu voi tot ce
este de lucrat pentru venirea Mea dupã om. 

Acum am în mânã casa pe care o începeþi voi acum, ca
s-o avem pentru slava întâlnirilor Mele cu voi ºi cu omul care
strãbate cale pânã la izvorul cuvântului Meu ca sã poposeascã
lângã el ºi sã bea. Acum, aºez lângã voi duhurile puterilor ce-
reºti ºi pe îngerul Meu în faþã, iar dupã el, cete-cete, îngeraºi
ºi sfinþi, cu haruri fel de fel pentru voi, cãci Noi suntem cu
Duhul, iar voi, cu trupul, ºi vom minuna lumea de lucrarea
Mea cu voi. 

Fiþi zidiþi deplin în cuvântul Meu de peste voi, cã acum
rostesc binecuvântarea Mea peste zidirea aceasta: În numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se binecuvinteazã în-
ceputul ºi sfârºitul lucrului zidirii casei întâlnirii, de lângã
cãsuþa din deal. Dau poruncã îngerilor ajutãtori sã aducã din
cer pe pãmânt tot ajutorul de la Noi, iar de pe pãmânt la cer,
iarãºi, tot ajutorul, cãci Eu, Domnul, rostesc acest cuvânt ºi îl
pecetluiesc cu amin. 

Voi, fiilor tocmiþi de cer, cunoaºteþi puterea Mea în voi,
cã mereu v-am dat-o, ºi vom minuna lumea de puterea Mea
de peste voi ºi de mãrirea Mea care este cu voi. Fiþi un singur
cuvânt cu toþii. Fiþi Duhul Meu ºi lucraþi Duhul Meu, ca sã
zidiþi cu El, cã voi sunteþi micuþi, dar Eu sunt Atotputernic.
Oºtiri din cer vã dau la lucru cu voi, Noi cu Duhul, iar voi cu
trupul, copilaºi din grãdinã, ºi voi, copii ai poporului sfânt,
cãci veacul ce va sã fie este peste voi de la Mine, ºi îl vom
pune peste pãmânt curând, curând. 

Aºezaþi în cuibul sãu cuvântul Meu, ca sã puteþi prin el.
Aºezaþi în carte cuvântul Meu care poate, cãci voi prin el
sunteþi ºi puteþi. Aºezaþi-l peste voi, ca sã fiþi fiii puterilor
Mele pe pãmânt. Amin. 

Cartea acestei zidiri pe care o încep acum cu voi va
primi în ea tot cuvântul Meu cel pentru zidirea aceasta pânã
ce Mã voi slãvi în ea cu slava Mea peste cei ce se vor aduna
sã vadã slava Mea cu voi în mijlocul fiilor oamenilor. ªi se va
umple de zile de slavã cereascã aceastã colinã în care Eu
Mi-am aºezat cortul întâlnirii Mele cu voi ºi împrejurimile lui
care se lãrgesc la cuvântul Meu ºi Îmi slujesc slavei venirii
Mele. 

Sã tacã tot trupul, cãci Eu, Domnul, grãiesc ºi împli-
nesc. Sã se plece tot ºi toate ºi sã slujeascã voii Mele cu voi,
cãci Eu sunt Cel ce împãrãþesc pânã ce voi supune totul, pânã
la cer nou ºi pãmânt nou peste pãmânt. Acolo unde nu voiesc
Eu, tot ce face omul se prãbuºeºte ºi se zãdãrniceºte, dar aici
voiesc Eu, ºi pe vecie voiesc. Amin. 

Acum, adunaþi-vã sub mâna Mea, cã Eu o pun peste
voi ºi vã dau pornirea la lucru ºi o þin peste voi ca sã luaþi din
ea. Luaþi din mâna Mea, puiºori mici. Luaþi, ca sã fiu Eu mare
în voi, iar voi sã fiþi cei mici ai Mei, cãci Eu în cei mici pot,
ºi le dau, ºi ei pot. Amin. 

Cerul lucreazã aici cu voi, ºi lucreazã ºi în lãturi pentru
cele de aici, ca sã fie aici ajutor mare din cer ºi de pe pãmânt.
Amin. Timpul cel bun ºi cald pentru zidirea aceasta sã vã dea
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vouã bucuria cea pentru lucru. Lucraþi cu bucurie ºi lucraþi
Duhul Meu, duhul bucuriei sfinte. Bucuraþi-vã, cãci greul cel
pentru Mine este cea mai adevãratã bucurie între cer ºi pã-
mânt. Bucuria aceasta aduce veselie peste ea, cãci tot lucrul
cel fãcut sub greu se încununeazã cu zile de slavã, cu frumo-
sul cerului pe pãmânt cu voi, copii ai zidirilor Mele. 

Cuvântul Meu sã vã adune în el, ºi un cuvânt sã fiþi cu
toþii în toatã vremea lucrului acesta, ca sã dau ºi acestei zidiri
nume nou ºi sã însemne ea cuvântul Meu, cãci el se face fap-
tã. Voi sunteþi cuvântul Meu cel împlinit, cã aºa v-am nãscut,
iar Duhul Meu este în voi ºi peste voi cu Mine. Vã întãresc
trupuºoarele. Amin. Vã întãresc inimioarele. Amin. Vã dau
înþelepciunea în tot lucrul Meu cu voi, cã tot aºa am lucrat ºi
Eu dintru început, ºi cu înþelepciunea le-am lucrat pe toate.
Cuvântul Meu sã fie între voi, fiilor, ca sã lucrãm numai prin
el, fiindcã aºa sunt fiii lui Dumnezeu. Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt ªi-a fãcut sãlãºluire cu voi. De dorul omului fac tot ce
fac prin voi. De mila de om vã trudesc pe voi, ca sã-i fac omu-
lui cãrare spre Mine ºi spre izvorul vieþii, care curge la voi
pentru învierea fãpturii. 

Gata, copii ai Tatãlui. Îngerul Meu sunã pentru începu-
tul casei întâlnirii, de lângã cãsuþa din deal. Aceastã casã va
sluji grãdinii întâlnirii, ºi una pe alta se vor ajuta ca sã-Mi
ajute Mie ºi venirii Mele dupã om. Îmi ridic mâna ºi fac cu ea
peste voi semnul binecuvântãrii Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfân-
tului Duh. Amin. Privirea Mea este aici. Mã uit la voi ºi vã
doresc, cãci Eu sunt cu Duhul, iar voi, cu trupul, dar sunt în
voi, ºi sunt. Fiþi ºi voi în Mine, ºi fiþi, cãci Dumnezeu este în
voi pe pãmânt ºi poate prin puterea Sa, ºi poate în voi. Amin,
amin, amin. 

Fiilor copilaºi, copii ai minunilor Mele, întocmiþi car-
tea acestei zidiri ºi tot lucrul ei, dimpreunã cu toþi cei care lu-
creazã cu voi la zidirea aceasta, ca sã fie mãrturie a împlini-
rilor Mele cu voi ºi sã se vadã în ea fapta cea împlinitã a cu-
vântului Meu care se împlineºte cu trudã pe pãmânt, pentru
ca apoi sã fie slava Mea cea cu trudã lucratã, cea cu trudã plã-
titã, copilaºi ai minunilor Mele cele de la venirea Mea cea
tainicã pentru zidirea omului care va fi pentru venirea Mea.
Amin, amin, amin. 

19 octombrie/1 noiembrie 2000

Sãrbãtoarea sfântului apostol Iacov, ruda Domnului 

E capãtul timpului omului, iar omul este semeþ. Omul zideºte dã-
râmãturi care îl prind sub ele. Mãrturisirea de dincolo de mormânt:
arhiereul Vasile Târgoviºteanul grãieºte cu Domnul, cu arhiereul
Irineu ºi cu preoþii bisericii lumii, mãrturisindu-ºi pãcatul ne-
credinþei ºi al neumilinþei lui pe pãmânt. Proorocie împlinitã îm-

potriva lucrului potrivnic de la Vulcana-Bãi.  

HH ai, copilaºi ziditori, hai sã ne îndulcim; Eu de la
voi, ºi voi de la Mine. O, de-aþi simþi voi cât de

dulce Mi-e petrecerea Mea cu voi! O, de-aþi simþi voi cât de
amarã Mi-e jalea când Mã uit dupã omul de pe pãmânt! O,
copii ascultãtori, Mã îndulcesc cu voi, cã pe pãmânt e numai
amar pentru Mine, ºi nu numai pe pãmânt, ci ºi în vãzduh, cã
s-a suit omul sus de tot ºi ºi-a fãcut ºi peste vãzduh stãpânire,
ºi miºunã omul prin vãzduh cu toate ale lui, ºi duhul cel semeþ
s-a fãcut mare în om. E capãtul timpului omului, ºi omul îºi
face de cap în fel ºi chip. Eu însã Mã strecor cu voi ºi cu cu-
vântul Meu prin voi peste tot, ºi judec cu dreptate peste pã-
mânt, cã omul Mi-a luat pãmântul ºi cerul, zice el, dar omul
s-a luat pe sine din Mine, ºi nu ºtie cã nu este stãpân peste

nimic, ºi aleargã sã fie, ºi nu este. Zideºte, zideºte, dar nu este
stãpân omul, cãci cine nu adunã cu Mine se risipeºte pe sine
în adunãtura lui, ºi piere apoi, ºi nu mai stãpâneºte. 

O, copilaºi ziditori, nu vrea omul sã înveþe de la Mine
lucrul zidirii, lucrul peste care poate omul moºteni. Nu ºtie
omul sã-ºi lucreze casã, nu ºtie, fiilor. Cine îºi face casã pen-
tru el, acela îºi pierde sufletul ºi trupul ºi viaþa, dar cine face
casã pentru Mine, acela stãpâneºte cu Mine, ºi Eu sunt Stãpâ-
nul lui pe veci de veci. Amin. 

Iatã, pic cu pic ia înfãþiºare casa întâlnirii, de lângã cã-
suþa din deal, ca s-o avem apoi pentru slava întâlnirilor Mele
cu voi ºi cu omul care cautã dupã voi pentru izvorul cuvân-
tului Meu, ca sã bea spre viaþa lui. Aºez prin voi pe pãmânt
casa aceasta. O þin în mâna Mea pânã se va vedea bine, ºi apoi
intru în ea ºi Mã odihnesc de aceastã ostenealã. O þin în palma
Mea pe ea ºi pe voi, ºi aºa o aºezãm pe pãmânt. O, copilaºi
ziditori, staþi în palma Mea, cã pe pãmânt e cutremur de la
margini la margini cum n-a fost niciodatã, ºi sunt oamenii
prinºi sub zidurile lor, ºi nu mai este nimeni sã-i ajute ºi sã-i
scoatã de sub dãrâmãturi. Nimic nu zideºte omul decât dãrâ-
mãturi care-l prind sub ele pe om, ºi ele mãrturisesc împotriva
omului. 

Mã uit cu ochiul Meu peste locul unde omul potrivnic
a dat sã-ºi înfigã þãruºul lui împotrivitor locului Meu de la
voi, ca sã-i zicã ºi acelui loc „nou Ierusalim“ ºi sã dea sã-Mi
zãdãrniceascã izvorul Meu de la voi. Eu însã am rostit mai
dinainte cuvânt în cartea Mea cu voi ºi am descoperit planul
cel potrivnic ºi am zis cã acel loc va fi prãbuºit ºi va prinde
sub el pe cei potrivnici Mie. Iatã, acele clãdiri stau mãrturie
împotriva omului potrivnic care ºi-a înfipt þãruºul lui la cale
de patru mile de locul Meu de la voi, ca sã Mi-l umbreascã.
(Centrul Internaþional Ecumenic de la Vulcana Bãi, n.r.). Eu am
blestemat acel loc, cãci s-a pus împotriva Mea cu omul care
l-a zidit, fiindcã nu pentru Mine l-a zidit, cãci omul nu ºtie
sã-ºi lucreze casã. Cine-ºi face casã pentru el, acela-ºi pierde
prin ea sufletul ºi trupul ºi viaþa ºi casa pe pãmânt ºi în cer, ºi
nicidecum nu este stãpân, cãci cine nu adunã cu Mine, acela
se risipeºte. 

O, plânge în cer un suflet îndurerat. Cine plânge? De
ce plânge, fiilor salvatori? Hai sã vedem cine ºi de ce plânge.
Iatã, cel care a rostit cu gura lui binecuvântare în numele Meu
peste locul acela care s-a vrut ºi el „nou Ierusalim“, aproape
de voi, cei ce sunteþi ai Mei, plânge acum cel ce a binecuvân-
tat în numele Meu acolo; plânge în cer ºi se umple de jale, cã
el vede din cer ce a fãcut. Vede locul Meu de la voi, ºi pe voi
lângã Mine, cu tot ce am zidit Eu prin voi pe pãmânt, ºi vede
locul acela peste care a rostit el binecuvântare în numele
Meu, ca sã se aºeze cu lucrul cel potrivnic vouã ºi Mie, sã se
aºeze pe pãmânt ºi sã dea sã bage sub obrocul acela lumina
Mea care este cu voi. Eu însã M-am sculat ca un rãzboinic ºi
Mi-am pãzit averea Mea de la voi, ºi pe voi, iar pe el l-am
risipit, cãci a strâns fãrã Mine. Acum el plânge în cer ºi vede
la voi poarta cerului, poarta prin care Eu grãiesc cu cei de pe
pãmânt ºi cu cei din cer ºi cu cei din iad. 

Voi, fiilor, îl pomeniþi mereu înaintea Mea. El a fost
arhiereul care s-a aºezat pe scaunul Meu din cetatea de scaun
a României, la Târgoviºte. ªi dacã a stat arhiereu, s-a crezut
stãpân peste suflete ºi a dat sã vã scoatã pe voi de la Mine ca
sã nu mai fiþi ai Mei, ºi sã fiþi ai lui. Dar Eu l-am smuls de pe
scaunul acela ºi l-am mutat de pe pãmânt dupã ce i-am dat sã
sufere plata pe pãmânt. Voi l-aþi adus mereu înaintea Mea
prin pomenire zi de zi timp de un an, pentru ca sã-i dau odih-
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na, cã a suferit ºi cu trupul ºi cu duhul pânã sã-l iau de pe
pãmânt. Eu am voit sã-l trec prin bãtaie ºi sã-l mai las sã mãr-
turiseascã locul Meu de la voi, dar omul care scapã de su-
ferinþa cea pentru pãcate uitã de ea, ºi iar le face pe cele cu
care este el deprins, ºi iar îºi face rost de judecatã. Atunci am
zis: «Îl iau de pe pãmânt», ºi l-am luat, dar voi, copii cu milã,
aþi fãcut pentru sufletul lui toate cele creºtineºti, cã n-are cine
sã-i facã, fiindcã pentru cer nu se lucreazã ca pe pãmânt, ºi
n-are cine sã-i facã lui pentru viaþa lui din cer. Iatã, Mã uit ºi
vãd pomenirea ce i-o faceþi voi înaintea Mea dupã un an de la
izbãvirea lui din pãcatul împotrivirii aduse Mie ºi vouã. Iau
jertfa cea curatã din mânuþele voastre ºi o pun pentru el
înaintea Mea ºi zic îngerului Meu sã-l aducã la pomenire, cã
el aºteaptã, ºi plângând aºteaptã, ºi de aceea v-am spus:
«Plânge în cer un suflet îndurerat, fiilor salvatori. Plânge su-
fletul lui ºi aºteaptã». 

Iatã, îngerul Meu a împlinit cuvântul Meu. Amin. 
Acum vã iau pe voi în palma Mea ºi îi arãt lui lucrarea

Mea cu voi. El vede cã voi sunteþi poarta cerului pentru cei de
pe pãmânt ºi pentru cei din cer ºi pentru cei din iad, care
plâng dupã cer. El plânge, dar voi ºi cu Mine îl bucurãm.
Amin. 

Hai la masã de pomenire pentru tine, tu, cel ce ai stat
arhiereu pe scaunul bisericii din cetatea Târgoviºtei. Cei pri-
goniþi de tine te-au luat în casa Mea acum, cãci sunt copii
miloºi ºi umiliþi cu inima. Au adus jertfã zi de zi pentru tine
înaintea Mea, ºi vor mai aduce. Nu pot sã nu-i ascult, cãci îi
iubesc. 

Hai la masa pomenirii tale! Eu, Domnul ºi Stãpânul
peste vii ºi peste morþi, îþi ºterg lacrima ºi te cuprind, pentru
cei ce te-au adus înaintea Mea zi de zi pentru împãcarea ta cea
de veci cu Tatãl ºi cu Mine. Ia cuvântul Meu cel pentru tine.
El e masa ta de pomenire. Iatã-i pe cei din grãdina aceasta,
adevãraþi salvatori, adevãraþi samarineni care iau în casa lor
pe cei rãniþi, pe cei plânºi, pe cei fãrã ajutor. Acum iau de pe
tine tristeþea, cã masa Mea cu copiii acestei grãdini e masa
bucuriei cereºti pentru cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt
ºi pentru cei din adânc. 

Acum, te fac mãrturisitor din cer pentru Mine ºi pentru
lucrarea Mea de pe pãmânt, cu care M-am strâns în grãdiniþa
cuvântului Meu ca sã Mã împart în lãturi spre luminarea ºi
mântuirea multora. Acum, iatã, acesta este locul, ºi aceasta
este lucrarea, ºi aceºtia sunt cei întru care Eu binevoiesc pen-
tru venirea Mea dupã om, dupã douã mii de ani de pribegie a
omului cãzut din veºnicie. 

Cuvinteazã din cer! Iatã amvonul de la care cerul grã-
ieºte peste pãmânt. Iatã masa de lucru a cuvântului ceresc,
grãdiniþa cea plinã de cuvânt din cer. Cuvinteazã de la am-
vonul Meu ºi mãrturiseºte din cer lucrul Meu din zilele aces-
tea, ºi pe care tu îl ºtii de pe pãmânt, cã n-am stat cu el ascuns,
ºi am venit cu el la tine, ca sã crezi în Mine prin el. Dar tu
n-ai voit sã fii credincios, ºi M-ai supãrat adânc, iar Eu te-am
pus în cuptor ca sã te izbãvesc prin foc ºi sã nu te las sã pieri
ca un împotrivitor. Acum, pomeneºte tu din cer ziua ta de
pomenire pe pãmânt în grãdina cuvântului Meu. Þie îþi zic:
mãrturiseºte! Amin, amin, amin. 

– ªª i eu Îþi zic Þie, Doamne: mãrturiseºte-mã
Tu, cãci faptele mele sunt rele ºi n-am ago-

nisealã în cer, cã nu mi-am strâns în cer. Cei ce mi-au dat loc
în cer sunt cei huliþi ºi prigoniþi de mine pe pãmânt, sunt cei
cãrora eu le-am pus nume rãu înaintea oamenilor ca sã mã
înalþ pe mine ºi sã-mi acopãr faptele mele cele ascunse de

oameni. Dacã eu i-aº fi crezut pe ei, ar fi trebuit sã las pãcatul
ºi sã mã fac sfântul Tãu, dar eu n-am vrut sã mã fac sfânt, ºi
m-am fãcut batjocoritorul sfinþilor Tãi. Am fãcut aºa cum au
fãcut mulþi ca mine, care s-au aºezat de la ei citire pe scaune
de biserici prin vreme, ca sã-i prigoneascã pe cei sfinþi, pe
creºtinii care aºezau peste ei voile Tale. N-am voit sã fiu
arhiereul Tãu, ºi am fost eu ºi atât, iar Tu n-ai fost în mine, cã
eu am fost fiul pãcatului ºi împotrivitorul Tãu în mine. Mãr-
turisesc însã cã Tu eºti Cel Atotputernic ºi Adevãrat din grã-
dina cuvântului Tãu, aºezatã de mâna Ta în mijlocul Româ-
niei, iar eu am stat lângã ea ºi n-am intrat sub lumina Ta din
ea, ºi am luat în mâini pietre ºi am luat noroi ºi am dat, dar
m-am lovit pe mine, cãci piatra cea aruncatã peste locul
grãdiniþei Tale de aici se întoarce la locul de unde vine ºi
rãneºte amar pe cel ce o aruncã. 

Aceasta este ceea ce mãrturisesc eu, iar cel ce nu crede,
sã se uite, cã eu aºa am pãþit. N-am avut nici slavã pãmânteas-
cã, ºi nici cereascã n-am, cãci toate se agonisesc de pe pã-
mânt. Eu însã, pe pãmânt am iubit trupul ºi mi-am osândit
sufletul care a plâns în mine ºi nu ºi-a gãsit pacea, cãci cel ce
nu este sfânt nu are bucuria pãcii, iar pacea este de la Tine,
Doamne, nu este de pe pãmânt. N-am nimic bun ca sã pot
mãrturisi cu bucurie, ºi mã ruºinez, cã am fost om înþelept ºi
nu m-am folosit pentru cer de darul firii mele. 

Toatã mulþimea pãcatelor mele nu atârnã cât acest
pãcat al împotrivirii mele asupra grãdinii lucrului Tãu din
zilele acestea. ªi cum îmi voi cãpãta pacea cea din cer fãrã sã
mã aplec din cer pânã pe pãmânt înaintea celui ce este atât de
mare înaintea Ta, în mijlocul bisericii care nu-Þi slujeºte Þie,
iar el stã rãbdãtor, aºteptând izbãvirea omului. Omul pe care
Tu l-ai luat dintre oameni ºi l-ai pus sã fie mãrturisitor pentru
lucrul Tãu cel tainic, omul pe care eu l-am defãimat înaintea
tuturor oamenilor, arhiereul Tãu Irineu, prin care Tu ai înfipt
pe pãmânt primul semn al împãrãþiei cerurilor, dupã cuvântul
Tãu, l-am târât sã-mi facã voia ºi sã scrie lepãdare de cele din
cer ale Tale, cu care Tu eºti peste grãdina aceasta, ºi peste
care el are numele scris ca mãrturisitor, ca cel mai mare din
biserica de pe pãmânt, cãci Tu i-ai dat nume mare ºi l-ai pus
cel mai mare, ºi fãrã el Tu nu poþi împãca lumea cu Tine,
fiindcã l-ai pus între Tine ºi lucrarea Ta de mântuire a lumii,
lucrarea venirii Tale din zilele acestea. Eu însã m-am încu-
metat sã mã înalþ peste el ºi sã-l micºorez înaintea oamenilor
numindu-l eretic pe el ºi pe cei peste care el s-a aplecat pentru
Tine, Doamne, cãci a fost credincios prin harul Tãu. Îþi cer sã
mã laºi sã mã plec lui din cer, cu cuvântul. Amin. 

– EEEE u, Domnul celor sfinþi, îþi dau putere sã te
apleci ºi sã iei de la el dezlegare de toate

câte ai fãcut împotriva Mea. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, cel ce am fost pe pãmânt arhiereul Vasile
peste cetatea Târgoviºte, vin spre tine din

cer, cã tu eºti mare între toþi cei ce stau slujitori peste biserici
pe pãmânt. Dacã te-ai aplecat mie ca sã mã asculþi pe pãmânt
ºi sã-mi faci voia împotriva bisericii sfinþilor de pe pãmânt,
împotriva grãdinii de nou Ierusalim pe pãmânt, apleacã-te ºi
acum sã mã asculþi, cã eºti supus, ºi aºa stai. Aºeazã-te în
genunchi pentru mine ºi rosteºte-mi dezlegarea pãcatului ne-
credinþei ºi al cãlcãrii mele peste grãdina pecetluitã prin mâna
ta pentru cei sfinþi, cã eu n-am pace în cer. Dezleagã-mã de
pe pãmânt, ca sã fiu aºa ºi în cer. Dezleagã-i de pe pãmânt pe
toþi cei care pe pãmânt te þin pe tine în lanþurile necredinþei
lor, cã tu ai cheile împãrãþiei cerurilor, ºi iatã poarta cerului,
ºi pe ea este scris numele tãu, care nu se poate ºterge nici de
cei din cer, nici de cei de pe pãmânt. 
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O, nu mai fi mâhnit, cã eºti adânc mâhnit. Iatã, acum
îmi aratã Domnul inima ta mâhnitã. O, câtã mâhnire! O, câtã
durere! O, câte lacrimi în ea! O, câtã rugãciune duioasã ºi
plânsã! Câtã aºteptare s-a strâns în ea! Cât suspin suspinã în
ea! Câtã fricã dinspre om bate spre ea! Dar tu eºti mare în
mâna Domnului ºi din partea Domnului, ºi nu se gãseºte bi-
ruinþã care sã se ridice asupra ta, fiindcã pecetea ta e veºnicã,
ºi e nouã, ºi scrie pe ea Alfa ºi Omega, venirea Domnului,
scaunul Lui de mãrturisire, cãci eºti arhiereul Lui peste vre-
mea aceasta, ºi pe tine te aºteaptã cerul tot, ºi tot iadul, ºi mul-
þime mare de pe pãmânt, ca sã-i rosteºti împãcarea cu Dum-
nezeu prin lucrarea cuvântului Sãu din grãdina aceasta peste
care eu am cãlcat ca un pãcãtos ºi nu ca un sfânt, iar în cartea
grãdinii stã scris cã ea este pentru cei sfinþi. 

Vino cu ruga ta la cer ºi cere pentru bisericã fricã de
Dumnezeu, cã s-au ascuns în ea mulþime de tâlhari îmbrãcaþi
în haine de sfinþenie. ªi dacã poþi, scoalã-te ºi vino ca sã fii
aici, în grãdina cea nouã, ºi sã lucrezi de aici, cã are nevoie
cerul ºi pãmântul ºi iadul de lucrarea ta de înviere, de lucrarea
aceasta din cer, pe care tu ai aºezat-o prin cuvânt de binecu-
vântare în mijlocul oamenilor. Atunci te alungam sã nu vii pe
nici o parte. Ba te-am adus eu pe furiº, ca sã blestemi aici, ºi
ai blestemat, ºi a cãzut peste mine tot ce-am fãcut eu cu tine.
Dar acum te chem. Vino ca sã fii aici ºi sã salvezi pãmântul
cu lucrarea ta cea de la Dumnezeu peste tine, cã vine Domnul
cu sfinþii pe pãmânt ºi cu sãrbãtoarea împãrãþiei cerurilor
peste aceste locuri binecuvântate de Domnul prin tine. Vino
sã-þi iei rãsplata rãbdãrii sfinte! Vino, cã nimeni nu este mai
mare ca tine peste biserica de pe pãmânt, fiindcã numele tãu
este scris aici, pe poarta cerului. Amin, amin, amin. 

Vã spun ºi vouã, preoþilor care slujiþi la altare: dacã nu
sunteþi sfinþi, nu mai staþi slujitori, cã e grea pedeapsa celor
pãcãtoºi care nu au salvatori cu putere ca sã-i scape. Lucraþi
orice pe pãmânt, dar pe Dumnezeu nu-L mai înºelaþi, cã eu
aºa am fãcut, ºi a venit fãrã veste ziua Domnului peste mine
ºi m-a prins sub ea fãrã veºmânt, ºi iatã, sunt gol, ºi aºa stau
înaintea sfinþilor. Faceþi orice pe pãmânt, dar cu focul nu vã
jucaþi, cãci scris este în Scripturi: «Dumnezeu este foc mistui-
tor». Dacã nu puteþi sã fiþi sfinþi ºi sã fiþi sãraci de voi ºi de
cele din lume, nu mai intraþi în altare pentru Domnul, cãci al-
tarul este sfânt, ºi este foc, ºi vã arde. Nu mai fiþi mai pãcãtoºi
ca toþi cei peste care staþi. Nu cãutaþi sã domniþi peste ei, ci
slujiþi-le pentru mântuire zi ºi noapte, iar dacã nu puteþi, acest
cuvânt vã judecã, fiindcã de lângã Domnul rostesc ºi mãrtu-
risesc. Adunaþi-vã comori în cer, cã pe pãmânt vine molie
mare, vine ziua Domnului, ºi iat-o cum judecã! Daþi Dom-
nului cârma, cã marea e cu furtunã mare ºi vã duceþi în afund.
Viaþa omului este dar de la Domnul. Înmulþiþi darul acesta ºi
nu-l risipiþi, cã e scumpã viaþa. Veniþi spre împãrãþia cerurilor,
cãci cuvântul lui Dumnezeu cheamã în toate laturile, cheamã
omul la salvare, cheamã omul în barcã. Adunaþi-vã cu mic cu
mare sub cortul acesta, sub Cuvântul lui Dumnezeu, Care
cheamã pe om la sfinþenie, la împãrãþia cerurilor pe pãmânt
pentru cei sfinþi, cã lumea trece curând, curând, ºi iatã ce este
deasupra României! Slava Domnului e deasupra ei ºi sub ea,
iar heruvimii o þin pe ea pe aripi, ºi ea este scaunul Domnului,
ºi «Domnul este în mijlocul ei locaº al sfinþilor, cu sfinþii în
el, nou Ierusalim coborât din cer pe pãmânt», dupã cum scrie
în Scripturile venirii Lui. Amin. 

Mãrturisirea mea, Doamne, aºa este. Aplecarea mea
este mare în cer dacã pe pãmânt nu m-am aplecat. Iatã, cei
mici sunt cei mai mari la Tine, dar eu m-am mãrit pe pãmânt

ºi i-am osândit pe cei mici ai Tãi. Acum, mã aplec sub mâna
lor binecuvântatã de harurile Tale peste ei, ºi le cer împã-
carea, cã m-ai slobozit sã am parte sã vãd mãrirea lor pe care
n-am vãzut-o cu ochii trupului, fiindcã am fost orb pentru
cele de la Tine, bunule Doamne. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul ºi Mântuitorul celor blânzi ºi
smeriþi, îþi zic: pace þie, cã iatã, te-am fãcut

mãrturisitor din cer peste pãmânt, ºi Îmi împlinesc Scripturile
proorocilor care au spus: «Morþii Tãi vor trãi, ºi trupurile lor
vor învia. Sculaþi-vã ºi bucuraþi-vã, voi, cei ce sãlãºluiþi în
þãrânã, cãci sub roua Ta cea plinã de luminã, din sânurile
pãmântului umbrele vor învia». Amin. Vor învia ºi vor mãr-
turisi. Amin, amin, amin. 

Acum, îngerul Meu aºeazã în pace pe cel pomenit azi
în grãdina cuvântului Meu, iar vouã, slujitori ai grãdinii Mele
cea plinã de harul începutului cel nou, vã dau cuvânt sã
pomeniþi mereu la masa împãrãþiei Mele cu voi pe cel prin
care Eu v-am vestit de pe pãmânt ºi din cer. De pe pãmânt el
v-a vestit într-un fel, ºi iatã, din cer el vesteºte adevãrul cel de
peste voi. Ridic mâna Mea ºi binecuvintez hrana cea pusã
înaintea cerului pentru pomenirea lui, iar pe voi vã mãrturi-
sesc samarineni din partea Mea peste vii ºi peste morþi, cã a
venit vremea care este scrisã sã fie, ºi din pãmânt morþii mãr-
turisesc pentru voi, iar din cer se pecetluieºte mãrturisirea.
Amin, amin, amin. 

Vã dau, copilaºi ziditori, har ºi putere pentru zidirea
casei întâlnirii. Iatã cât spor aveþi, ºi vom termina curând, cu-
rând zidirea aceasta, ºi vom zidi în ea omul care vine ca sã
înveþe viaþa. Iar voi, lucraþi, fiilor, lucraþi peste voi viaþa Mea.
Amin, amin, amin. 

23 octombrie/5 noiembrie 2000

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

E totul cuprins în noapte pe pãmânt, iar omul nu vede ºi nu cunoaº-
te venirea Domnului. E aºteptare în locuinþa morþilor ºi în iad, a
zilei învierii lor ºi a venirii Domnului cu sfinþii. Cel desãvârºit în
cuvânt nu lasã deoparte mãsura Domnului pentru tot cuvântul 

rostit. 

LL a cumpãna dintre douã zile de sãrbãtoare Mã las
deasupra voastrã cu cuvântul Meu, cã e sãrbã-

toare de sfinþi, copii strãjeri pentru venirea Mea. Întãresc pu-
terea Mea din voi, ca sã-Mi aºterneþi cuvântul în cartea sa.
Amin. Dragostea Mea de voi Mã aduce mereu deasupra grã-
diniþei în care vã am, ºi Eu vin sã vã hrãnesc ca pasãrea pe
puii ei. 

Creºteþi, fiilor, ºi daþi putere venirii Mele, ºi cereþi-o de
la Tatãl ca sã vinã, cã Mã aºteaptã cei din morminte ca sã vin
ºi sã-i strig sã iasã, cã e lungã aºteptarea lor, ºi nu e cât
aºteptarea cea de pe pãmânt. O, fiþi mari la minte ºi daþi
putere venirii Mele, cã la cuvântul Meu de la voi se strâng cei
din cer, ºi se bucurã cei din iad de lumina Mea de la voi, ºi
care ajunge pânã la ei. Îmi fac mereu cãrare spre voi ca sã-Mi
apropii venirea, ca sã pregãtesc ziua învierii fãpturii, ºi ca sã
fie apoi veacul cerului pe pãmânt, cu veºnicia lui, cãci sfinþii
aºteaptã pentru toatã fãptura care nu mai ºtie sã aºtepte.
Aºtept ºi Eu, fiilor, aºtept sã vin, ºi fericiþi sunt cei ce cred cã
Eu vin, cã aceia se fac ziua venirii Mele ºi Îmi lumineazã
calea ca sã vin, cã e numai noapte în calea venirii Mele. E to-
tul în noapte pe pãmânt, e totul în beznã, ºi nimeni nu mai
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vede venirea Mea, iar omul umblã pe întuneric ºi ziua ºi
noaptea; umblã ºi nu vede nimic, cã umblã fãrã vedere ºi fãrã
aºteptare. 

Aveþi grijã, fiilor salvatori, sã pomeniþi mereu pe toþi
cei care s-au nãscut ºi nu mai sunt, ºi pe care n-are cine sã-i
pomeneascã pe pãmânt, cã e mare jalea sufletului lor ºi e
mare milostenie sã fie pomeniþi, sã fie chemaþi la luminã ºi sã
învieze, sã ºtie cã au un Mântuitor, Care-i va striga afarã din
locuinþa morþilor. Cãutaþi sã fiþi mereu la zi cu toatã rânduiala
cea creºtineascã pentru tot neamul omenesc care nu mai este,
ºi care este încã, ºi nu se îngrijeºte de viaþa sufletului, cãci vai
sufletelor fãrã ajutor, fãrã salvator! Iatã, omul pe pãmânt nu
se mai îngrijeºte de viaþa sufletului sãu, iar în lumea cea ne-
vãzutã a sufletelor care nu mai sunt e mare aºteptarea, e mare
spaima ºi jalea, e usturãtor sã te uiþi! V-am arãtat ce este acolo
ca sã vã prindã mila de cei ce nu mai sunt în trup pe pãmânt.
N-am voit sã vã întristez, ci am vrut sã vã înduioºez ºi sã daþi
putere venirii Mele, sã-Mi apropii venirea, fiilor, ca sã pot
pregãti ziua învierii fãpturii. Pomeniþi pe toþi cei fãrã de scã-
pare din locuinþa morþilor, ºi Eu Mã duc sã le dau nãdejde în
venirea Mea care vine curând, curând. E lungã aºteptarea lor,
ºi nu e ca pe pãmânt aºteptarea. Acolo nimeni nu poate sã se
ajute unul pe altul. Acolo e numai spaimã fãrã capãt pentru tot
sufletul, ºi iatã, pe pãmânt nu mai e om viu care sã vrea sã ºtie
cum sã facã rânduiala cea creºtineascã pentru cei ce nu mai
sunt pe pãmânt. 

O, nu vrea omul sã-ºi pregãteascã de pe pãmânt loc în
cer pentru viaþa sufletului. Dacã omul nãscut pe pãmânt nu
trãieºte pentru suflet viaþa cea scurtã a trupului, nu-i foloseºte
la nimic trupul, ci numai la durerea cea de dupã acest trup al
sufletului. O mulþime de suflete care au spus pe pãmânt cã nu
mai e nimic dupã trupul acesta stau acum în spaimã fãrã de
capãt, aºteptând o mânã de scãpare. E numai aºteptare acolo,
fiilor miloºi, iar pe pãmânt nu e om sã mai vrea sã ºtie de la
Mine cum poate sã-i ajute pe cei ce aºteaptã cu disperare în
locuinþa morþilor. Vã învãþ mereu pe voi, cãci voi Mã primiþi
cu învãþãtura Mea. Mi-e milã de toatã fãptura, ºi de aceea
v-am ridicat pe voi dintre oameni ºi v-am pregãtit pentru
Mine, ºi v-am pus apoi sã Mã ajutaþi la lucrul Meu cel pentru
venirea Mea, ca sã vin sã izbãvesc neamul omenesc. Întâi sã
vin sã strig la el ca sã Mã audã ºi sã se scoale la strigarea
Mea, iar dacã nu se scoalã, sã-l scol cu puterea Mea, cu varga
sã-l scol, cã omului nu-i pasã de viaþa sufletului sãu. Faceþi,
dar, pomenire înaintea Mea pentru tot neamul omenesc care
nu mai este pe pãmânt, pentru toatã fãptura care aºteaptã rãs-
cumpãrarea omului, pentru toþi ºi pentru toate, fiilor, cãci fãp-
tura toatã suspinã aºteptând rãscumpãrarea. Faceþi prescuri de
pomenire pentru masa Mea cu voi, pentru jertfa Mea cea pen-
tru om. Faceþi colivã din grâu, ca sã se adune în trupul ei cei
pomeniþi prin ea. Faceþi cãpeþele, ca sã se adune prin ele ar-
hanghelii ºi îngerii ºi sfinþii care ajutã pe cei pomeniþi, ºi sã
se ducã sã le dea veste de bucurie celor ce aºteaptã îndureraþi
în locuinþa morþilor, cãci se uitã dupã scãpare ca sã vinã de
undeva. Este scris în Scripturi: «Vor învia trupurile morþilor
ºi vor tresãlta de bucurie, cãci pãmântul va naºte din nou pe
cei adormiþi, ºi ei se vor ridica în sus». Amin. 

Când eram pe pãmânt ºi îi învãþam pe ucenici, Mã
cãutau iudeii ca sã-Mi gãseascã vinã, cãci ei nu credeau în cu-
vintele Mele. Eu însã le spuneam aºa: «Vine ceasul, ºi acum
este, când morþii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu; ºi care
vor auzi, vii vor fi, ºi de aceasta sã nu vã miraþi, cãci iarãºi
vã spun: vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul

Lui, ºi vor ieºi». Amin. ªi le voi da trup, casa cea din cer a su-
fletului, trup întocmit la cuvântul Meu, din pãmânt ºi din
cuvânt, din Duhul lui Dumnezeu întocmit. ªi atunci va fi ma-
rea întâlnire a celor ce sunt ºi a celor care au fost ºi iarãºi vor
fi, ca sã se întocmeascã ziua învierii, despre care Eu am ves-
tit prin Scripturi, ziua venirii Mele cu sfinþii care au cãpãtat
cerul încã de pe pãmânt, încã din vremea trupului lor. 

Vin, fiilor, la voi cu sãrbãtoarea îngerilor, cu prãznui-
rea sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil. Atunci Eu voi lua
din mânuþele voastre jertfa cea pentru cei din locuinþa morþi-
lor ºi Mã voi duce cu ea la ei ºi le voi vesti cã vin curând sã-i
iau ºi sã le dau ziua învierii. Îi voi mângâia, îi voi uºura, le
voi da din învierea lor ºi le voi da grai ca sã vorbeascã unii cu
alþii despre venirea Mea ºi despre voi, cei ce lucraþi cu Mine
pentru ziua venirii Mele. Fiþi mereu la zi cu pomenirea lor,
aºa cum Eu v-am învãþat când v-am tocmit sã lucraþi pentru
învierea fãpturii. Cuvântul Meu cel din grãdina Mea cu voi îi
va mângâia pe cei strigaþi pentru pomenire ºi le va da din
pacea Mea. 

Fiþi credincioºi, copii ziditori, ºi fiþi zidiþi deplin, cã
numai de zidit avem. Avem de zidit veacul cel nou ºi pe cei
înviaþi pentru el. Voi sunteþi zidarii Mei, iar cumpãna este în
mâna Mea. ªi cu duhul ºi cu trupul lucrãm zidire, cã v-am
tocmit sã fiþi ai Mei ºi sã lucrez cu voi tot ce este de lucrat
pentru venirea Mea. Amin. 

Acum, din nou Mã uit în mâna Mea în care sunteþi voi
ºi casa întâlnirii, de lângã cãsuþa din deal. Aþi lucrat timp de
cinci zile la ea, ºi aþi ajuns cu zidirea ei pânã la tavan. Acum
vã întãresc cu puteri cereºti ºi cu îngerul Meu în faþã, iar
îngeraºii, cu haruri fel de fel pentru voi, vã dau târcoale ºi vã
ajutã din toate laturile, cãci voi sunteþi cu trupul, iar Noi, cu
Duhul, ºi vom lumina lumea de lumina Mea de la voi. Fiþi
zidiþi deplin în cuvântul Meu de peste voi ºi învãþaþi-vã tot
mai desãvârºit cum sã-l primiþi ºi cum sã staþi în faþa lui. Iatã,
din nou rostesc ºi înnoiesc binecuvântarea Mea pentru zidirea
aceasta, ºi spun: În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, se binecuvinteazã în toatã vremea lucrului ei casa întâl-
nirii care ia înfãþiºare între voi în zilele acestea, iar voi fiþi un
singur cuvânt, fiilor ziditori. Voi, fiilor din faþã, fiþi ºi mai
mult un singur cuvânt, ca sã fie tot ca voi ºi cei ce zidesc cu
voi. Sã fie poporul Meu ca voi, fiilor din faþã. Fiþi Duhul
Meu, ca sã zidiþi cu El, cãci voi sunteþi micuþi, dar pot Eu, nu-
mai sã aºezaþi voi în carte cuvântul Meu care poate, ºi apoi
sã-l luaþi ºi sã-l aºezaþi peste voi, ca sã fiþi fiii puterilor Mele
pe pãmânt. Amin. De peste tot lucrez spre voi, ca sã fie aici
tot ce trebuie pentru zidirea casei întâlnirii, ºi vã voi ajuta cu
multã putere apoi, ºi vom da înapoi celor ce ne-au împrumu-
tat pe noi pentru zidirea aceasta, ºi îi vom scrie ajutãtori de pe
pãmânt în cartea zidirii acestei case. Amin. Vã întãresc nãdej-
dea în cuvântul Meu, cãci Eu sunt Cel ce îl fac faptã în calea
voastrã, ca sã lucrãm ºi mai departe dupã cumpãna care este
în mâna Mea, cãci casa aceasta este în mâna Mea, ºi pic cu
pic o las pe pãmânt prin mânuþele voastre cu care Eu Mã
sprijin în lucrul Meu din zilele acestea. 

O, frumoasã este pacea Mea între cei ce o lucreazã pe
ea! Eu pacea Mea v-o dau între voi, iar voi lucraþi-o ca ºi
Mine. Eu înþelepciunea Mea v-o dau, iar voi lucraþi la ea ca ºi
Mine. Eu cuvântul Meu vi-l dau între voi, iar voi lucraþi-l
între voi ºi peste voi ca ºi Mine ºi fiþi desãvârºiþi în cuvânt.
Amin, amin zic vouã: fiþi desãvârºiþi în cuvânt! Cel desãvârºit
în cuvânt nu lasã din mânã mãsura Mea, mãsura cu care Eu
mãsor cuvântul cel grãit, iar cel ce face aceasta Mã are pe
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Mine putere întru toate ºi pentru toate ale lui, ºi Îmi este Mie
mare sprijin ºi nu dã loc la nici o încordare, la nici o durere,
cãci cuvântul trebuie sã însemne mângâiere ºi putere ºi împli-
nire. De aceea vã zic: fiþi desãvârºiþi în cuvântul pe care-l ros-
tiþi unii peste alþii, unii spre alþii, cã iatã, cuvântul este cel ce
zideºte, precum ºi Eu lucrez, cãci Eu cuvintez ºi împlinesc
aºa. Amin. 

Îngerul Meu sunã din timp în timp pentru orice lucru
care trebuie lucrat ºi aºezat pe pãmânt la voi pentru întocmi-
rea cea vãzutã a casei întâlnirii cu Dumnezeu, iar în faþa aces-
tei case este aºezatã de voi fântâna întâlnirii cu Dumnezeu,
fântâna lui Israel, care poartã în ea taina întâlnirii Mele cu
omul. ªi iatã ºi casa întâlnirii, ºi iatã tainã despecetluitã, fiilor
care lucraþi împlinirea cuvântului Meu cel plin de tainã. Când
am lucrat prin voi fântâna samarinencei, fântâna întâlnirii cu
Dumnezeu, nu v-am spus ºi despre casa de întâlnire, iar acum
v-am spus, ºi am întocmit-o când v-am spus, ºi acum o aºez
prin voi în grãdinile Mele date vouã pentru slujirea Mea, pen-
tru venirea Mea în ele pe pãmânt, ca sã Mã întâlnesc cu omul
care poate sã creadã în venirea Mea la voi. 

Acum, vã înconjor cu harurile sfinþilor Mei cei pome-
niþi în sãrbãtoare de sfinþi: sfântul mucenic Dimitrie, din al
cãrui trup curge mir ceresc pentru mângâierea celor credin-
cioºi, ºi cuviosul Dimitrie de la Bucureºti, care ocroteºte pe
România. Sfinþii Mei ºi-au pregãtit locul lângã Mine încã din
vremea trupului lor, iar Eu i-am fãcut apoi lucrãtori de lângã
Mine peste cei ce fac voia Mea pe calea lor înspre cer. Ser-
bare cu sfinþi petrec la voi, iar cuvântul Meu cel aºezat în car-
te încununeazã duhul sãrbãtorilor ºi duhul sfinþilor Mei. 

Daþi-Mi putere sã vin, fiilor, cã e cerul plin de aºtep-
tare, iar cei din locuinþa morþilor suspinã în ei dupã înviere,
dupã venirea Mea, ca sã-i ridic ºi sã le dau casa cea din cer,
trupul cel nou, zidit la cuvântul Meu cel pentru învierea din
pãmânt a trupurilor celor adormiþi. Întâi îi ridic pe ei, ºi apoi
aºez pe pãmânt veºnicia pentru ei ºi pentru cei vii care vor fi
cu trupul pe pãmânt la venirea Mea, precum este scris în
Scripturi. 

Binecuvântatã sã fie masa cea de pomenire în ziua de
sobor a sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil pentru cei ce aº-
teaptã în locuinþa morþilor. Amin. Am fãcut din voi samari-
neni. Casa Mea cu voi încape în ea pe tot neamul omenesc
care a avut trup pe pãmânt, pe toatã fãptura, fiilor samarineni,
fiilor miloºi, care M-aþi luat în casã când am bãtut la voi aºa
cum M-au luat samarinenii ºi au crezut ei în venirea Mea de
la Tatãl ca un Mesia, Izbãvitor venit din cer. 

Fiþi binecuvântaþi la lucrul casei întâlnirii, ºi fiþi Duhul
Meu, ºi fiþi un cuvânt cu toþii sub iubirea cuvântului Meu care
vã cãlãuzeºte spre ziua venirii Mele peste tot pãmântul. 

Aveþi grijã de venirea Mea la voi, cã Mã doare adânc
când nu pot sã vin. Eu vã primesc pe voi mereu, ºi în fiecare
clipã vã am. Primiþi-Mã ºi voi, ºi deschideþi-Mi mai înainte sã
vin. Faceþi-Mi cale când vin ºi ajutaþi-Mi venirea, cã pentru
hrana voastrã vin, ºi pentru viaþa voastrã vin, pentru viaþa
Mea din voi vin, fiilor, ca sã vã umplu de ea ºi sã daþi din ea.
ªi de unde daþi, Eu pun, dar sã daþi, ca sã am unde sã pun ºi
ca sã am cale sã vin, copii ai venirii Mele. Aveþi grijã de
venirea Mea la voi, fiilor, cã tot ºi toate aºteaptã venirea Mea
la voi. Deschideþi venirii Mele mai înainte sã vin la voi, cã
toþi ºi toate aºteaptã venirea Mea la voi, cuvântul Meu cel de
înviere. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2000

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Veacul cel nou este pentru cei credincioºi Domnului, nu pentru lu-
me. Rugãciunea „Tatãl nostru“ este pentru ucenici, nu pentru fiii
oamenilor. Cei adormiþi strigã la lume, împlinind glasul celor din
morminte. Cei adormiþi care au hulit din lãturi îºi mãrturisesc po-
cãinþa, iar cei ce au fost fiii cuvântului se roagã pentru cei hulitori. 

SS unã peste voi îngerul Meu, sunã de sãrbãtoare,
fiilor care-Mi primiþi venirea Mea cea de dupã

douã mii de ani. Sunã îngerul Domnului. Amin, amin, amin. 
E sãrbãtoare mare de îngeri, e zi mare, fiilor. Cerul

grãieºte peste pãmânt, iar voi sunteþi poarta cerului, ºi Eu in-
tru în ea cu dreptatea, cãci scris este în Scripturi: «Intrând în
porþile dreptãþii voi lãuda pe Domnul, cã aceasta este poarta
Domnului, ºi drepþii vor intra în ea». Amin. Am plecat cerul
pânã pe pãmânt ºi am venit la voi ca sã vã fac ai Mei. N-a fost
de când e veacul minune mai mare ca aceasta. Spun aºa pen-
tru cã Eu M-am dus la Tatãl, iar când M-am dus, am spus:
«Cei ce vor crede în Mine vor lucra minuni mai mari», vor
lucra dupã plecarea Mea minuni mai mari decât oricând,
pentru cã Eu Mã duc la Tatãl. 

O, copilaºi duioºi dupã cer! Cine se mai roagã ca voi la
Mine sã aduc cerul pe pãmânt ºi sã vin ºi Eu cu el? Cine-Mi
mai cere viaþã fãrã de moarte? Cine mai aºteaptã învierea
morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie? Iatã veacul cel nou,
vorbirea Mea peste pãmânt, cuvântul Meu, care împãrãþeºte
de pe tronul sãu; veacul cel nou, care nu este pentru lume, ci
pentru cei ce se sfinþesc pentru Mine. Rugãciunea Tatãl nos-
tru nu este pentru lume, cãci Eu pe ucenicii Mei i-am învãþat
s-o spunã, nu lumea am învãþat-o. Lumea face pãcate de
moarte împotriva ei ºi a Mea, iar în rugãciunea Tatãl nostru
se pomeneºte numai de greºale. Rugãciunea Tatãl nostru este
pentru ucenici, este pentru cei ce au de tatã pe Dumnezeu, as-
cultându-L. Amin. Eu aºa v-am învãþat pe voi, sã vã rugaþi la
Tatãl ºi sã cereþi cerul pe pãmânt ºi viaþã fãrã de moarte. Cum
de nu vrea omul sã audã ºi sã vrea ºi el sã fie viu, ºi sã fie
precum în cer pe pãmânt, ºi sã aducã ºi el cerul pe pãmânt aºa
cum îl aduceþi voi? 

O, Eu Mã întãresc în voi cu venirea Mea ºi Mã hrãnesc
cu voi ca de un rod nou, fiilor. Îmi întãresc venirea ºi puterea
venirii Mele la voi, ºi Îmi sunteþi hranã de întãrire Mie. Când
vine primãvara ºi apar cele dintâi roade ale pãmântului, se
învioreazã omul hrãnindu-se cu ele ºi prinde putere ºi pros-
peþime în toate neputinþele lui. Aºa ºi Eu, Mã hrãnesc cu voi
ºi Mã bucur de voi ca de un rod nou ºi Îmi întãresc venirea
hrãnindu-Mã cu voi. Mulþi rostesc cu duh de mândrie ºi zic:
„Dumnezeu este peste tot, ºi cu toþi deopotrivã“. Da’ de unde,
fiilor înþelepþi! O, nu este aºa! Eu sunt de partea celor ce fac
voia Mea, cãci scris este: «Voia Lui este de partea celor ce se
tem de El. El este cu cei plãcuþi Lui». Amin. Vai celui ce-i lip-
seºte frica de Dumnezeu, cã acela îºi lucreazã pierzarea ºi nu-i
este fricã de ea, dar voi sã ziceþi mereu ca David, care zicea:
«Strãpunge, Doamne, cu frica Ta trupul meu, cã de judecãþile
Tale m-am temut, Doamne». 

O, copii deºteptãtori peste pãmânt, cuvântul Meu de
peste voi rãvãºeºte lumea îngerilor, ºi vin îngerii cu venirea
Mea la voi ºi vãd cu voi tronul cuvântului Meu, cartea jude-
cãþii fãpturii, ºi din care iau cei vii ºi cei morþi, fiecare dupã
faptele lor. Eu pânã sã plec la Tatãl am spus aºa: «Când Fiul
Omului va veni întru a Sa slavã, ºi toþi îngerii cu El, atunci
va ºedea pe tronul slavei Sale ºi se vor aduna înaintea Lui
toate neamurile ºi îi va despãrþi pe unii de alþii precum des-
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parte pãstorul oile de capre, ºi va pune oile de-a dreapta Sa,
iar caprele, de-a stânga, ºi va zice celor de-a dreapta Sa:
„Veniþi ºi moºteniþi împãrãþia cea pregãtitã vouã de Tatãl de
la întemeierea lumii!“, iar celor de-a stânga va zice: „Du-
ceþi-vã de la Mine în focul cel veºnic, care este gãtit diavo-
lului ºi îngerilor lui!“. ªi vor merge aceºtia la osândã veºni-
cã, iar drepþii, la viaþã veºnicã». 

O, fiilor, sunã îngerul Domnului, sunã din trâmbiþa
venirii Mele peste cei vii ºi peste cei morþi. Îngerul Meu, dim-
preunã cu toatã oastea îngereascã, vede la voi tronul cuvân-
tului Meu, cartea judecãþii fãpturii, calea venirii Mele pentru
judecatã. Se clatinã cerul ºi pãmântul sub paºii venirii Mele,
cã a venit judecata de apoi. Amin. Ioan, apostolul Meu, a
vãzut-o venind ºi a spus: «Vãd un tron mare, alb, ºi pe Cel
Care ºade pe tron, iar dinaintea feþei Lui pãmântul ºi cerul au
fugit, ºi loc nu s-a mai gãsit pentru ele. ªi am vãzut pe morþi,
pe cei mari ºi pe cei mici, stând în faþa tronului, ºi cãrþile au
fost deschise, ºi altã carte a fost deschisã, care este Cartea
Vieþii, ºi morþii au fost judecaþi de cele scrise în cãrþi, potrivit
cu faptele lor. ªi marea a dat pe morþii cei din ea, ºi moartea
ºi iadul au dat pe morþii lor, ºi judecaþi au fost fiecare dupã
faptele lor. Apoi moartea ºi iadul au fost aruncate în râul de
foc, moartea cea de a doua, iezerul cel de foc». Amin. 

Daþi, fiilor, lumii întregi cuvântul Meu, veacul cel nou,
vorbirea Mea peste pãmânt. Daþi poporului Meu cuvântul
Meu, cã pe Moise l-a bãtut poporul cã de ce l-a scos din
Egipt, dar pe voi v-ar bate cã de ce l-aþi lãsat sã moarã în lu-
me. Daþi morþilor veacul cel nou, cuvântul Meu care este cu
voi, cã iatã, sunã îngerul Meu din trâmbiþa venirii Mele, sunã
îngerul Domnului peste vii ºi peste morþi. Amin. 

Eu, fiilor credincioºi venirii Mele dupã douã mii de
ani, Eu ºi cu voi ºi cu îngerul Meu deschidem porþile iadului
ºi ale morþii ºi strigãm afarã pe morþi, aºa cum l-am strigat pe
Lazãr din mormânt pentru credinþa surorilor lui, cãrora Eu
le-am spus: «Dacã veþi crede, veþi vedea slava lui Dumnezeu,
cãci oricine trãieºte ºi crede în Mine nu va muri niciodatã».
Amin. 

Am spus cã vin la voi cu sãrbãtoarea îngerilor, ºi voi
lua din mânuþele voastre jertfa cea pentru cei din locuinþa
morþilor ºi Mã voi duce cu ea la ei, ºi le voi vesti cã vin cu-
rând sã-i iau ºi sã le dau ziua învierii, ºi îi voi mângâia ºi îi
voi uºura ºi le voi da din învierea lor ºi le voi da grai sã vor-
beascã unii cu alþii despre venirea Mea ºi despre voi, cei ce
lucraþi cu Mine pentru ziua venirii Mele. Cuvântul Meu care
trece prin grãdina Mea de la voi îi mângâie pe cei strigaþi la
pomenire, iar Eu le dau din pacea Mea. Amin, amin, amin. 

Cuvântul Meu este toiagul cu care Eu cârmuiesc lumea
cea vãzutã ºi cea nevãzutã, pe cei din cer ºi pe cei de pe pã-
mânt ºi pe cei din adânc; pe fiecare dupã faptele lor îi cârmu-
iesc. Bat cu toiagul ºi zic: ridicaþi-vã, voi, porþi, ca sã intre în
voi raza învierii! Sunt Împãratul slavei, sunt Domnul puteri-
lor! Amin, amin, amin. Eu sunt Cel ce sunt. Sculaþi-vã sã
mergem! Mergem pe pãmânt, acolo unde Eu sunt întru slava
Mea, cu toþi îngerii Mei venit pentru venirea cea mare, pentru
învierea celor vii ºi a celor morþi. Am întins masa pentru voi.
Luaþi ºi mâncaþi ºi vã bucuraþi! Eu sunt hrana de pe masã ºi
sunt fructul învierii. Cei morþi întru Hristos, cei morþi fãrã de
Hristos, sculaþi-vã ºi hai la masã de înviere, cãci jertfa celor
mai mici ai neamului omenesc strigã de pe pãmânt pentru voi
la Mine ca sã vã aduc la masa învierii fãpturii. 

Iatã slava Mea, tronul cuvântului Meu! Iatã veacul cel
nou, vorbirea Mea peste pãmânt, cuvântul Meu, care împãrã-

þeºte de pe tronul sãu! Amin. Suflu cu el peste voi. Luaþi din
el ºi grãiþi! Mâncaþi din el ºi înviaþi! Acesta este glasul Meu.
Luaþi cuvânt din cuvânt ºi daþi-vã unii altora din el, cã am
venit sã vã dau. Amin, amin, amin. 

– DD oamne, rana Ta este deschisã, ºi din ea
curge peste noi, curge din viaþa Ta peste

noi, iar noi prindem viaþã din viaþã, cãci Tu eºti Dumnezeu
adevãrat din Dumnezeu adevãrat, nãscut din Tatãl, ºi din om
apoi, Dumnezeu nãscut din om, ca sã poþi sã-l sui pe om la
Dumnezeu pe calea aceasta, prin Tine, Domn al vieþii cea fãrã
de moarte. Întru Tine, Doamne, este viaþa, iar ea este lumina
oamenilor, ºi pe ea n-o poate cuprinde întunericul. Iatã câtã
luminã aici ºi acum, din Tine, iar slava Ta cu care Te slãveºti
peste pãmânt acum, la venirea Ta cu învierea, ne dã nouã cu-
vântul învierii, cuvântul care sunã prin îngerul Tãu peste
grãdina Ta, care uneºte începutul cu sfârºitul în ea. O, cât de
aºteptaþi au fost cei nãscuþi în zilele din urmã din cuvântul
Tãu, care suflã cu putere ºi care rãspândeºte din grãdina lui
peste pãmânt vestea învierii fãpturii, vestea rãscumpãrãrii,
Doamne! 

Noi, cei mari ºi cei mici între morþi, mãrturisim lumii
oamenilor de pe pãmânt cã lumea cea de dupã mormânt este
cu adevãrat. Cele ce nu se vãd sunt adevãrate, iar cele ce se
vãd nu sunt adevãrate. Când omul trece din lumea cea de pe
pãmânt în lumea cea care nu se vede cu ochii trupului, trece
omul aceastã punte fãrã sã simtã, ºi deodatã vede altceva,
necunoscut de el, ºi aºa intrã în lumea cea care nu se vede.
Cine intrã fãrã de veste în aceastã lume care nu se vede, acela
e plin de spaimã ºi se duce între cei plini de spaimã ºi nu
poate ºti nimic decât din el însuºi fiecare din aceºtia, iar unul
ca acesta nu gãseºte nici un sprijin în spaima lui, cãci a plecat
fãrã de veste de pe pãmânt. Vai celor ce nu au de la cine sã ia
de pe pãmânt apoi, cã aici numai din mâini bune poate ajun-
ge vreo uºurare ºi vreo ºtire ºi vreo înþelegere. 

Tu, Doamne al puterilor, dã-le putere oamenilor sã
creadã cã ai venit la noi ºi ne-ai dat putere sã mãrturisim de
aici oamenilor de pe pãmânt. Vederea omului de pe pãmânt e
prea trupeascã, e prea micã, e prea puþinã ca sã poatã vedea
omul ceva din cele ce sunt din lumea cea de dupã trupul
acesta, din lumea cea de bucurii ºi de dureri pentru cei din ea. 

Opreºte-te tu, lume de pe pãmânt, ºi ascultã glasul ce-
lor din morminte, cãci lumea lor este mai vie decât cea de pe
pãmânt. Opreºte-te ºi lasã-þi mintea cãtre cele ce sunt, cãci
cele ce sunt nu se vãd, nu se vãd decât cu priviri sfinte pe pã-
mânt. Cartea judecãþii s-a deschis pe pãmânt, iar masa ei este
grãdina Domnului cea din mijlocul României, ºi toþi morþii
mari ºi mici aud pe Domnul grãind în limba românã. În toate
laturile lumii nevãzute se aude cuvântul lui Dumnezeu, Care
grãieºte pe româneºte vestea învierii ºi cuvântul mângâierii
peste cei ce aºteaptã ieºirea ºi facerea din nou a lumii, învie-
rea lumii care aºteaptã aceasta. Pretutindeni acum în lumea
celor ce nu mai sunt pe pãmânt, Se aude ºi Se vede Domnul
Care vine, Iisus Hristos, Mielul Tatãlui Dumnezeu. Astãzi au
auzit glasul Lui ºi au vãzut slava Lui cea însoþitã de îngeri în
sãrbãtoare. ªi ne-a dus Domnul pe pãmânt, ºi suntem cu El în
locul Lui de slavã, locul începutului lumii de atunci ºi cea de
acum, care va sã fie. 

Opreºte-te, tu, lume de pe pãmânt, ºi ascultã glasul ce-
lor din morminte, care grãiesc la porunca Cuvântului lui
Dumnezeu, Iisus Hristos, trimisul Tatãlui Dumnezeu. Toate
sufletele vor învia ºi vor avea trupuri, cã se împlineºte învie-
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rea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie, iar moartea ºi iadul
vor fi aruncate în râul de foc, moartea cea de a doua, iezerul
cel de foc. Cuvântul lui Iisus Hristos, care a ajuns pânã la noi,
este râul de foc în care este moartea aruncatã, iar noi, izbãviþi
pentru strigarea celor ce strigã pentru noi din grãdina cea
nouã cãtre Dumnezeu, ca sã ne dea rãscumpãrarea ºi învierea,
iar lor, veºnicia cea pentru fapta credinþei în venirea Dom-
nului cu învierea fãpturii, cu înnoirea lumii care va sã fie.
Amin. 

E mare ziua aceasta. Îngerul Domnului sunã ºi vesteºte
vestea cea mare, ziua izbãvirii pentru cei ce aºteaptã în lo-
cuinþa morþilor, aºteaptã de la Adam ºi pânã în zilele acestea.
ªi dacã s-au ivit rãscumpãrãtorii prin care Domnul lucreazã
de pe pãmânt, s-a ivit ºi rãscumpãrarea cea de la Domnul. Cu-
rând, curând pãmântul va da înapoi pe morþii din el, ºi ei vor
sta pe picioarele lor ºi li se va da duh de viaþã ºi duh dãtãtor
de viaþã, ºi apoi cei vii vor fi în rãpire ºi vor vedea pe Domnul
ºi Îl vor întâmpina ºi pururea vom fi cu El. Amin, amin, amin. 

– OO,cât aþi aºteptat voi ziua venirii Mele cu
sfinþii ºi cu îngerii, voi, cei ce dormiþi cu

trupul în morminte! Nu ºtie lumea oamenilor de pe pãmânt ce
este trupul cel de dupã trup. Eu vã voi slobozi pe voi, iar voi
veþi mãrturisi prin cuvântul Meu, cãci Eu sunt Dumnezeul
celor vii. Nu vrea lumea oamenilor sã ºtie ce este moartea.
Fug oamenii de moarte, cã ei nu ºtiu nimic de ea, ºi de aceea
o iubesc pe ea ºi nu ºtiu ce iubesc. Eu vã voi slobozi pe voi,
cãci v-am dat lumina cuvântului Meu cu care vin în locul în-
ceputului Meu cel nou, ca sã lucrez de aici înnoirea fãpturii.
Amin. 

Iar voi, îngeri ai slavei Mele, ascultaþi de îngerul Meu,
Mihail arhanghelul, care sunã venirea Mea pe pãmânt pentru
cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt ºi pentru cei din locuin-
þa morþilor. Amin. 

Eu, fiilor, Eu ºi cu voi ºi cu îngerul Meu am fãcut cale
spre venirea Mea la voi celor ce au fost ºi nu mai sunt pe pã-
mânt. Am fãcut pomenire ºi ne-am strâns toþi la aceastã sãr-
bãtoare de îngeri, cãci îngerii sunt în mare lucrare, în mare zi
de sãrbãtoare peste voi ºi peste cei din lumea cea nevãzutã.
Acum întindem masã de cuvânt ºi masã de bucate pentru
bucuria zilei acesteia. 

Iatã, fiilor neputincioºi, pot Eu în voi, ºi am zidit casa
întâlnirii, ºi stãm în ea la masã de praznic îngeresc, ºi apoi îi
aºezãm ºi acoperiºul, cãci am putut în voi. Vã mulþumesc cã
am putut în voi, copii neputincioºi. Iatã, Eu pot în cei ce nu
pot, cãci cei ce pot, pot ei în ei, ºi pe Mine nu Mã lasã cu lu-
crul Meu cel pentru Mine în ei. 

Acum îngerul Meu sunã binecuvântarea praznicului în
casa întâlnirii. Acoperiºul casei este acum slava Mea de în-
geri ºi de sfinþi ºi de izbãviþi. Luaþi ºi vã hrãniþi! Apoi, fiilor,
ne aºezãm din nou ºi împlinim toatã cartea cea de azi. 

Veniþi la cinã, voi, cei chemaþi, cei din lumea vãzutã ºi
din cea nevãzutã! Veniþi ºi prânziþi! Hai sã facem bucurie
celor ce aºteaptã pe Domnul. Eu vin, ºi toþi ºi toate Mã aº-
teaptã sã vin. 

O, poporul Meu, sã fii, fiule, venirea Mea. Aceasta sã
fii tu, cã tu eºti aºteptat de ºapte veacuri, fiule, ºi sã fii sama-
rinean, cãci Eu îþi voi plãti îndoit. 

Acum, pace þie, ºi pace vouã! Vãzutele ºi nevãzutele sã
petreacã laolaltã în duhul pãcii Mele, ºi iarãºi vom merge
înainte cu cuvântul cel de azi, fiilor din grãdinã, cãci am cu-
vânt încã pentru lucrul cel de azi. Amin, amin, amin. 

*
VV oi, fiilor din grãdina venirii Mele, ºi tu, poporul

Meu cel mic, Eu ºi cu voi ºi cu îngerul Meu am
fãcut masã de pomenire ºi cale spre locul venirii Mele la voi.
Am fãcut azi cale spre noi celor ce au fost ºi nu mai sunt pe
pãmânt. Le-am dat ºi lor mâna, aºa cum v-am dat-o vouã
când v-am luat în sânul Meu ca sã lucrez cu voi izbãvirea
neamului omenesc. Acest cuvânt care curge din Mine la voi a
adus cu el vremea despre care am zis Eu prin Scripturi, cãci
aºa am zis: «Vine vremea, ºi a ºi venit, când cei din morminte
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu ºi vor ieºi spre înviere».
Eu ºi cu voi ºi cu îngerul Meu împlinim calea acestei Scrip-
turi spre cei ce au fost ºi nu mai sunt pe pãmânt. Amin. 

Când am dat lui Israel glasul Meu ºi poruncile vieþii,
Eu i-am spus: «Ascultã, Israele, glasul Meu ºi sileºte-te sã
împlineºti, cã Eu, Domnul Dumnezeul tãu, sunt Dumnezeu
zelos, Care pedepsesc vina pãrinþilor în copii pânã la al trei-
lea ºi al patrulea neam pentru cei ce Mã urãsc, ºi Mã milos-
tivesc pânã la al miilea neam cãtre cei ce Mã iubesc ºi pãzesc
poruncile Mele». Amin. Eu aºa i-am spus lui Israel: «Ascultã,
Israele, glasul Meu», ºi aºa îi spun ºi azi lui Israel, cã a venit
vremea Scripturii când ºi cei din morminte aud glasul Meu ºi
vin sã-l asculte ºi vin când îi chem, ºi au venit. Amin. 

O, taina împãrãþiei cerurilor se pãtrunde cu greu de
cãtre cei de pe pãmânt, dar ea este taina cea minunatã care
cuprinde în ea pe cei credincioºi Mie. Moise ºi cu proorocii
au arãtat taina aceasta, dar cine n-are urechi nu aude, ºi cine
n-are minte nu înþelege. Stã sufletul omului pe pãmânt în
trup, ºi omul este nepãsãtor pentru taina împãrãþiei cerurilor. 

O, atâtea popasuri am fãcut Eu pe pãmânt prin lucrarea
Mea cu voi, fiilor! Moise a auzit glasul Meu ºi a vãzut cum el
s-a scris cu foc pe piatrã în munte, ºi apoi l-a adus la Israel.
Dar cu voi de atâtea ori, de atâtea ori, fiilor, am scris cuvân-
tul Meu ºi l-am adus oamenilor! Am poposit de atâtea ori cu
voi ºi cu cuvântul Meu cel de foc în mijlocul lumii, dar taina
împãrãþiei cerurilor nu mai stã scrisã pe nici o inimã. Numai
inimi împietrite, numai cerbice tare, numai nepãsare, iar cei
din morminte au ajuns sã plângã de mila oamenilor de pe
pãmânt care nu vor sã ºtie de taina vieþii ºi de taina morþii.
Plâng cei din morminte aºa cum plângea bogatul care a ajuns
în iad ºi a fost slobozit sã vadã pe Avraam ºi pe cei drepþi din
sânul odihnei lui. Plângea cãtre Avraam bogatul cel sãrac de
viaþã ºi îi spunea sã-l lase pe Lazãr cel fericit sã se ducã pe
pãmânt la fraþii lui sã le spunã de chinul din iad, ca sã se în-
grijeascã mãcar ei de viaþa lor cea din trup ºi de viaþa lui cea
din iad, cãci viaþa ºi-o capãtã de pe pãmânt omul dacã ºi-o
capãtã. Plângea bogatul cãtre Avraam sã-i dea voie lui Lazãr
sã-ºi ude vârful degetului în apã ºi sã se ducã sã-i rãcoreascã
limba, cãci vãpaia iadului e chin mare, ºi îi spunea Avraam cã
e mare ºi întãritã prãpastie între ei, ºi nu se poate trece. 

O, fuge omul de chin pe pãmânt, fuge omul de durere
ºi de suferinþã, dar scris este: «Cei ce au suferit cu trupul au
isprãvit cu pãcatul», dar omul fuge de izbãvirea lui. Nici dacã
se scoalã cineva dintre morþi sã vinã sã spunã ce este în iad,
nici aºa nu se teme omul de iad, iar cei din morminte plâng
pentru ei ºi pentru cei rãmaºi pe pãmânt care nu se pregãtesc
pentru viaþa de veci. Acum, iatã ce am fãcut: am dat voie
morþilor sã vinã sã vadã lucrarea Mea cu poporul Meu cel
nou. A venit ceasul sã audã cei din morminte glasul Meu cel
de peste voi, iar voi sunteþi martorii Mei. Iatã-i pe ei cum
mãrturisesc ceea ce vãd. Fiþi atenþi sã auziþi, fiilor. 
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– NNNN oi, cei care am hulit din lãturi cuvântul
acesta ºi coborârea lui ºi pe poporul cel

credincios care venea la izvorul acesta, ne uitãm acum la
mãreþia lucrãrii pe care Hristos Domnul o lucreazã cu voi, cei
mai de pe urmã. Mãrturisim pãcatul hulei pe care din neºtiinþã
l-am lucrat. Noi n-am ºtiut cã lucrarea aceasta vine de la
Dumnezeu, ºi ne-am jucat de-a bolovãnitul peste ea. A venit
fãrã de veste ieºirea din trup peste noi ºi ne-am dus la chin.
Acum vedem cum ne-am gãtit chinul ºi jalea pentru viaþa în
nepãsare ºi pentru lovirea pe care am lucrat-o asupra slavei
lui Dumnezeu, care este cu cei din urmã. Cei din urmã sunt
mari salvatori din partea lui Hristos, Domnul milei. El ne-a
întins puntea milei, ca sã venim spre izvor, ºi am venit, cã
Domnul a poruncit. Amin. 

Sã audã cei de pe pãmânt ºi sã-ºi facã loc lângã Dum-
nezeu, cã e mare jale ºi mare spaimã în locuinþa morþilor. Sã
audã cei din trup ºi sã-ºi lucreze viaþa, cã moartea e grea de
dus. Vine vremea vieþii veºnice ºi a osândei veºnice. 

Sculaþi-vã la viaþã, voi, cei din trup, cã vine Iisus Hris-
tos Domnul cu judecata pentru fapte. Ne-a trimis pe noi sã vã
deºteptãm, iar noi aºa facem, ºi ne va plãti Hristos, cã este
Domnul milei. Veniþi la viaþã! Amin. Venim ºi noi, cã ne
cheamã Domnul. Amin. E mare lucrarea Lui cu cei din grã-
dina Lui cea de la Pucioasa. E foc ºi pucioasã pentru cei pã-
cãtoºi cuvântul Lui cel de la Pucioasa. Râu de foc este acest
cuvânt, iar Domnul aruncã moartea ºi iadul în râul cel de foc,
în cuvântul acesta care ne cheamã în el ºi ne curãþã cum se
curãþã aurul în foc. E mare slavã în locul acesta. E împãrãþia
cerurilor cu Domnul în mijlocul oamenilor. Faceþi-vã ºi voi
împãrãþie a Lui, cã e înspãimântãtoare împãrãþia morþii pe pã-
mânt ºi în adânc. Nu este pieire pentru cei ce pleacã de pe
pãmânt, ci este chin ºi jale ºi usturime fãrã capãt, ºi spaimã
fãrã ieºire, dar a venit Hristos la noi ºi ne-a adus cu El aici, ºi
noi mãrturisim. 

Daþi-ne mâna, cã voi veniþi de la Domnul spre cei vii ºi
spre cei morþi, ca sã le daþi mâna spre Domnul. Daþi-ne mâna,
voi, cei din grãdina Domnului de la Pucioasa! Amin. ªi ne-aþi
dat-o. Amin. Voi staþi pe pãmânt din partea Domnului, Care
vine sã izbãveascã neamul omenesc. Locul de la voi este tro-
nul judecãþii de apoi, râul de foc în care sunt aruncate moar-
tea ºi iadul, râul vieþii veºnice din care curge învierea peste
vii ºi peste morþi. Amin. Când voi strigaþi la cer pentru noi,
cei din locuinþa morþilor, e mare cutremur aici, ºi apoi vin în-
gerii cei milostivi ºi ne scot ºi ne aduc la masa cerului. Se
clatinã cerul ºi pãmântul de lucrul cel de la voi spre noi. Se
desfac puterile morþii ºi se vaitã duhurile rele, cã a venit osân-
direa morþii. Amin. E mare zarvã pentru înviere, pentru naº-
terea din pãmânt a trupurilor, cãci scris-a Domnul ºi a zis:
«Din sânurile pãmântului umbrele vor învia». Amin. 

Iar acum, ºi noi, cei care am plecat din trup cu nãdejdea
învierii, ºi noi, care am fost fii ai acestei lucrãri, aducem în
grãdina izbãvirii vestea cã vine învierea. E Domnul cu ea pe
braþe. Cãmaºa învierii va cuprinde toatã fãptura care va primi
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou de moºtenire. Toate tainele
sunt în mâna lui Hristos, Fiul Tatãlui Savaot, Domnul, Care
vine iar, ºi cu slavã vine ºi judecã viii ºi morþii, ºi vine sã-ªi
aºeze împãrãþia. Vine jalea peste cei ce au pãrãsit lucrarea
aceasta dupã ce au cunoscut-o. Dar voi, fii ai grãdinii din care
lucreazã Domnul peste pãmânt, aduceþi glasuri miloase spre
El ºi cereþi curãþirea lor de pãcatul hulei, cã acest pãcat nu se
iartã, ci se curãþeºte. Amin. 

Aceastã milã sã vinã, Doamne, peste cei ce Te-au cu-
noscut în acest izvor ºi Te-au pãrãsit ºi au plecat spre lumea

cea de pãcat sau au plecat din trup lovind în Tine, Doamne, ºi
în lucrarea de mântuire cu care ai venit în întâmpinarea celor
vii ºi a celor morþi, Doamne. Este scris în Scripturi sã vii, ºi
de aceea vii. Vino ºi iar vino, cã venirea Ta e cu cei din grã-
dina de aici! Vino ºi iar vino, cã venirea Ta aici alinã pe cei
ce aºteaptã în locuinþa morþilor! Vino, Doamne, cãci cerul ºi
pãmântul este împãrãþia Ta! Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul, vin când Mã strigaþi. Cei din
grãdinã au ochi ºi urechi, au trup ºi suflet ºi

duh, ºi ei sunt cei ce vã aud pe voi, ºi Eu vã iau de la ei. Vã
dau lor sã vã cureþe, sã vã spele, sã vã îmbrace în cãmaºa
Mea, în cãmaºa învierii ºi sã vã pregãteascã pentru venirea
Mea, ca sã vin apoi. Tronul judecãþii fãpturii este cu ei, iar
Eu, Domnul, miluiesc prin ei pânã la al miilea neam. Amin,
amin, amin. 

O, copii dulci ºi miloºi din grãdinã, vã dau vouã cel
mai dulce ºi cel mai frumos cuvânt: vã iubesc! Acesta este cel
mai frumos cuvânt, ºi vi-l dau vouã, cã n-am cui sã-l dau
decât la cei iubiþi. Arhanghelii Mihail ºi Gavriil vã sunt mereu
în dreapta ºi în stânga, în stânga ºi în dreapta, pentru lucrul
Meu cu voi. Îngerul Meu, Mihail arhanghelul, v-a fãcut vouã
cale spre cei din morminte, ºi lor spre voi, ºi iatã masa lor de
pomenire ºi de apel pentru înviere. 

O, ce durere, cã omul care pomeneºte morþii nu vrea sã
le facã pomanã ca pentru cer! O, ce durere! Nu se pot apropia
cei pomeniþi. Þuica, bãutura diavolului, stã pe mesele de po-
menire; carnea, la fel. O, pentru cer nu se lucreazã ca pentru
cei de pe pãmânt. Nu se apropie îngerul la pomenire ca sã se
ducã apoi sã ajute pe cel pomenit. Carnea ºi þuica nu milosti-
vesc cerul, ºi aduc chin de iad pentru cel pomenit. O, nu mai
sunt pe pãmânt cei ce miluiesc pe cei din morminte. 

Fiilor din grãdina salvãrii, Eu vã iubesc. Acesta este cel
mai frumos cuvânt, ºi vi-l dau vouã, cã n-am cui sã-l dau.
Daþi mâna celor adormiþi, cã aºteaptã. Ridic din voi neam nou
dintre vii ºi dintre morþi, seminþie nouã, dupã duh, nu dupã
trup; din curãþie, nu din trup. Voi umple pãmântul cu cei sal-
vaþi, cu cei nãscuþi din cuvântul Meu cel de peste voi. Pic cu
pic întocmesc învierea cea mare. Curând, curând, cei ce dorm
în þãrâna pãmântului vor sta pe picioarele lor, cã este scris sã
fie aºa, iar cele scrise vin spre împlinire cu totul. Amin. 

Mai-marii îngerilor ºi ai puterilor cereºti vã dau vouã
toatã slava Mea de îngeri, ca sã fie cu voi pentru întocmirea
lucrului Meu cu voi. Iatã, cãsuþa din deal are lângã ea casa
întâlnirii, aºezatã de Mine prin voi. Un picuþ, ºi îi punem aco-
periºul. Pic cu pic dãm înfãþiºarea cea dulce peste lucrul lu-
crat de voi cu voie bunã, cãci vã vãd cu voie bunã ºi cu drag
prin lucrul ce vi-l dau sã-l lucraþi. Vremea cea bunã se þine
dupã voi ºi vã lasã sã lucraþi. Lucraþi dupã vreme, iar obosiþi
sã nu fiþi, copii neputincioºi. Pot Eu în voi. Toatã oastea ce-
reascã este la praznicul acesta sã vã mângâie pentru lucrul
casei întâlnirii. Se întâlneºte cerul cu omul. Iatã-i ºi pe cei din
locuinþa morþilor, ca sã se veseleascã de slava Mea cu voi, de
salvarea cea de la Mine, cãci Eu Mã îndur de cine voiesc.
Pentru voi, fiilor miloºi, Mã milostivesc pânã la al miilea
neam, cã Mã iubiþi ºi pãziþi poruncile Mele. Fiþi sfinþi, cã am
de luat din mânuþele voastre jertfa cea pentru salvarea fãp-
turii, cererea cea pentru învierea firii vãzute ºi nevãzute, copii
salvatori din partea Mea. 

Vã dau har mult. Vã dau tot ajutorul din cer ºi de pe
pãmânt. Pot Eu, copii neputincioºi. Pot Eu. Amin. Sã se apro-
pie tot ajutorul pentru începutul ºi sfârºitul cel bun al slavei
casei întâlnirii. Amin. Slava Mea se va sãlãºlui în ea, ºi voi
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chema la masa Mea pe om, ca sã-i dau din slava Mea cu voi,
ºi sã ia omul din slava Mea ºi s-o doreascã. Aºa v-am spus:
tot neamul omenesc se va minuna de lucrul Meu cu voi, de
slava Mea de peste voi, de mânuþele voastre, care sunt în
lucru prin mâna Mea cea cu putere. Amin. 

Lucreazã cu iubire, poporul Meu iubit, poporul Meu
micuþ. Unul pe altul sã ne iubim, cã iubirea înseamnã jertfã,
fiule. Eu aºa am iubit. Eu te iubesc, poporul Meu; acesta este
cuvântul Meu, cel mai frumos cuvânt pe care þi-l dau. Te iu-
besc ca pe cel mic, poporul Meu, întâiul Meu nãscut, neamul
Meu cel nou, din care Eu voi face cer nou ºi pãmânt nou, spre
slava venirii Mele ºi spre mãrirea fiilor lui Dumnezeu, cei
aºteptaþi de toatã fãptura. ªi dacã Eu te iubesc, tu vei putea tot
ce voiesc Eu, fiindcã poate iubirea, iubirea Mea din voi, copii
iubiþi de Dumnezeu, ea poate. 

Pace þie, popor iubit de Dumnezeu! Tu eºti pacea Mea.
Pacea Mea o dau la cei ce Mã cautã cu tine, cãci tu eºti pacea
Mea ºi Mã dau celor ce Mã cautã. Eu vin cu învierea fãpturii
ºi vin curând, ºi cu voi lucrez, copii ai venirii Mele. Tot ºi
toate sã se plece spre înviere, cãci glasul învierii strigã din
Mine peste pãmânt, ºi Eu vin sã-i dau omului viaþã din viaþa
Mea. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Domnul îl naºte prin cuvânt pe om, fãcându-l copil prin ascultare.
Cel nemulþumit nu are inimã de copil. Nu minunile sunt bune pen-
tru om, ci omul-minune. Boala minþii e bubã rea, care ucide sufletul
în om. Oamenii se hrãnesc cu slavã unii de la alþii. Smerenia minþii 

este binecuvântare peste om. 

SS unt Eu, Cel ce vã port de grijã de lângã Tatãl ºi
de lângã voi. Sunt Eu, fiilor ziditori. Eu, Domnul

ºi Mângâietorul vostru, voiesc sã vã deprind sã Mã zidiþi pe
Mine în oameni, ºi voiesc sã se facã oamenii sfinþi, ºi sfinþii
sã se facã îngeri, aºa cum s-a fãcut Mãicuþa Mea încã de la
naºterea ei între oameni. Pãrinþii ei cei dupã trup au fost zidi-
tori ºi M-au zidit pe Mine în ea, ºi apoi au dat-o Mie, ºi Eu
M-am zidit în ea ºi M-am dat oamenilor spre zidirea lor, cãci
M-am arãtat lor. 

Eu sunt mereu cu voi, ca sã am grijã de voi, cã fãrã voi
nu-Mi pot scrie pe pãmânt cartea venirii Mele. Eu sunt mereu
cu voi, ca sã vã þin copii, cãci cine nu e copil nu ascultã de
Mine ºi face ce voieºte ºi n-are un mai-mare peste el. Omul
cel dintâi n-a fost copil, ºi nici n-a vrut sã fie. Eu când l-am
fãcut, l-am fãcut om împlinit, ºi apoi l-am învãþat cum sã fie
copil. El însã n-a luat învãþãtura Mea ºi nu M-a ascultat, cãci
n-a vrut sã fie copil. Copilul este cel ce ascultã. Cine vrea sã
fie copil, acela ascultã. Cine ascultã, acela se lasã plãmãdit de
Dumnezeu Ziditorul, ºi se face copil, ºi are în el împãrãþia
cerurilor. Amin. 

Am venit pe pãmânt sã fac din om, copil, ºi apoi sã-l
nasc din cuvântul Meu cel nãscãtor. Aceasta este lucrarea
Mea cu care vin pe pãmânt în zilele acestea. Acum douã mii
de ani am avut cu cine sã-Mi lucrez lucrarea venirii Mele,
precum era scris despre ea. Am gãsit pe Zaharia ºi pe Elisa-
beta, care aºteptau mântuirea cea de la Dumnezeu, aºa cum ei
o cunoºteau prin prooroci. Eu am venit cãtre ei ºi le-am spus
despre naºterea Mea din Fecioarã, ºi le-am spus cã voiesc
prin ei sã-Mi pregãtesc pe Fecioarã. Ei, ca niºte copii, M-au
ascultat pe Mine ºi am putut lucra prin ei venirea Mea prin

Fecioarã. Era pruncuþã mama Mea, iar rudenia ei, Zaharia ºi
Elisabeta, au luat-o sub ascultarea lor, ºi ea a ascultat, cãci
cine e copil ascultã pe veci, ºi au crescut-o ei pe ea în duhul
proorociei, ºi au sfinþit-o, ºi au dat-o Mie apoi, ca sã vin din
cer ºi sã Mã sãlãºluiesc în ea ca într-o iesle. Apoi le-am spus
celor ce o vegheau pe ea cã voi aºeza pe Elisabeta sã-l nascã
pe cel proorocit de Scripturi, pe îngerul care va pregãti calea
Mea spre oameni, pe Ioan, înaintemergãtorul, ºi botezãtorul
Meu apoi. La vestea aceasta a Mea, ei au ascultat ºi au împli-
nit, iar naºterea lui Ioan a fost de la Mine, nu de la ei. Fecioa-
ra cea micuþã când a auzit de la înger cã Eu Mã voi naºte
prunc din ea, s-a nedumerit adânc, dar îngerul i-a spus sã se
ducã la Elisabeta ºi s-o vadã, cã ºi ea a zãmislit ºi a tãinuit
aceasta pânã acum, cã ea era stearpã, dar îngerul i-a zis
Fecioarei: «A zãmislit ea fiu la bãtrâneþe, cã la Dumnezeu
nimic nu este cu neputinþã». Atunci Fecioara a ascultat pe
înger ºi M-a primit, cãci cine e copil ascultã ºi primeºte ºi lu-
creazã precum i se spune. ªi s-a dus Fecioara cea micã la
Elisabeta ºi a vãzut aºa cum i-a spus îngerul cã este, cãci
Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt ºi a numit-o pe Fecioarã
Maica Domnului ei, ºi a numit-o fericitã pe ea, pentru cã a as-
cultat cele spuse ei de la Domnul. 

Iatã, fiilor mici, cum pot Eu sã-Mi împlinesc lucrarea
Mea prin cei ce se fac copii sub mâna Mea cea tare. Eu v-am
învãþat mereu sã fiþi copii, cãci copilul ascultã ºi este supus,
ºi stã în mulþumire cel ce ascultã. Cel nemulþumit nu are ini-
mã de copil, cãci copilul cel adevãrat este blând ºi dulce sub
mâna celui ce-l zideºte pe el. Mama Mea când era copilã, Mã
zidea pe Mine în ea prin orice faptã a inimii ºi a mâinii, cã Mã
iubea ca pe Dumnezeul ei, ca pe Stãpânul ei Cel iubit. 

Am venit iar pe pãmânt, ca sã fac din om, copil ºi sã-l
deprind pe om sã Mã aºtepte cu mântuirea, sã Mã aºtepte cu
venirea, dupã cum Eu am fãgãduit. Am venit sã-i dau omului
de lucru, cã e fãrã lucru omul. O, greu mai gãsesc om care sã
Mã asculte ºi sã se lase copil ascultãtor ºi sã aibã tatã, cãci
tatã are numai cel ce este copil. O, greu mai gãsesc Eu om
fãrã lucrul lui. Tot omul ºi-a fãcut de lucru pentru el ºi nu-l
pot lua în slujba Mea cea pentru zidirea omului, cea pentru
naºterea din nou a lumii, cãci cu aceastã lucrare am venit sã
lucrez prin voi, fiilor copii. V-am fãcut ziditori de oameni.
Lucraþi ceea ce v-am dat, lucraþi peste cei ce se lasã spre
zidire, cã am de zidit din nou pe om, copii tocmiþi la lucrul fa-
cerii omului. M-a trimis Tatãl la voi, ºi Eu am venit ºi v-am
fãcut fiii Tatãlui Savaot, ca sã pot apoi lucra lucrul Tatãlui. 

L-am zidit pe om din cuvânt ºi din pãmânt ºi i-am dat
duh de viaþã numai cu suflarea Mea peste el, dar când am voit
sã fac din el copil, n-a vrut. O, bine este sã vrea omul sã fie
copil. Aceasta este cea dintâi iubire pe care I-o poate da omul
lui Dumnezeu, dar omul nu vine cu ea la Mine, ºi vine altfel
când vine; vine aºa cum este el; vine, ºi nici nu bate la uºã, ºi
gata, intrã, cã n-are omul sfialã în faþa Mea, ºi dacã dau sã-l
învãþ apoi cum este viaþa cea de la Mine în om, o, îl gãsesc
mare în el pe om, ºi nu mai încap ºi Eu în el, cãci smerenia
încape cel mai greu în inima omului. Cu ea Mã zidesc Eu în
om. Ea e prima în lucrul Meu cu omul; ea îl face pe om iu-
bitor de Dumnezeu ºi de viaþã vie; ea îl þine viu pe om, fiind-
cã ea este din Mine. Copila cea care s-a fãcut mamã a Mea,
aºa a fost; cu smerenia ei M-a zidit în ea, cu statura Mea M-a
zidit în ea, dar omul care dã sã Mã zideascã în el, Mã zideºte
aºa cum este ºi el, dar Eu sunt ca Mine, ºi sunt cum Îi place
lui Tatãl. Amin. Sã fie ºi omul cum Îi place lui Tatãl, cã nu e
bine sã fie Tatãl cum îi place omului. Tatãl este, dar omul nu
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ºtie sã fie, ºi nici nu vrea sã înveþe sã fie, dar am venit cu în-
vãþãtura aceasta pe pãmânt, ºi voiesc sã vinã omul sã i-o dau.
Copila care s-a fãcut mamã a Mea s-a dat spre ascultare lui
Zaharia, cãci lui i-am încredinþat Eu taina venirii Mele prin
Fecioarã. Sã se dea omul Mie aºa cum s-a dat încã din pruncie
copila care s-a fãcut mama Mea, apoi. Sã Mã zideascã omul
în el dupã rânduiala acestei zidiri, cã nu este altfel zidirea. 

O, de s-ar face omul minune a lui Dumnezeu pe pã-
mânt! O, de-ar mai fi oameni pe pãmânt care sã vrea sã fie
minuni ale lui Dumnezeu între oameni! Eu nu voiesc oameni
care sã facã minuni, ci voiesc oameni-minune cu care Eu
sã-Mi pot lucra lucrarea zidirii omului. Se teme omul de boa-
la trupului, dar de boala minþii nu se teme. Nu mai este om
sãnãtos la minte. Cine nu-L iubeºte pe Dumnezeu cu toatã
fiinþa ºi cu tot ce are el, acela este om bolnav, om neputincios,
om cãzut în noroi. Boala minþii l-a adormit de tot pe om. 

Iatã, fiilor, am dat lucrarea Mea cu voi la mulþi, cã am
putere sã suflu cu ea peste pãmânt. Se mirã mulþi de frumu-
seþea ei, de mângâierea cea de la ea, dar minte nu ia nimeni
din ea ca sã aibã, ºi sã poatã apoi pe calea luminii acestei ve-
niri, cãci am venit sã dau omului minte. Am venit învãþãtor
pentru mintea oamenilor, pentru cã cei bolnavi au nevoie de
vindecãtor, au nevoie de învãþãtor. Boala minþii însã e bubã
rea, ºi oamenii îºi atrag prin ea mânia Mea, cãci scris-a Ioan
ºi a zis ce a vãzut, ºi a zis: «O bubã rea ºi ucigãtoare s-a ivit
pe oamenii care aveau semnul fiarei ºi care se închinau
chipului ei, cãci din gura ei ies duhuri necurate, duhuri dia-
voleºti, fãcãtoare de semne care atrag pe oameni spre boalã
rea, spre bubã rea, spre ziua mâniei lui Dumnezeu». Se duce
omul la doctor cu boala trupului lui. Cum de nu se duce ºi cu
mintea la doctor? Boala minþii e bubã rea, care ucide sufletul
din om, ºi omul nu se duce ºi pentru suflet la doctor. Atâþia
oameni iau din pâinea Mea de la voi ºi se uitã la ea ºi nu cresc
prin ea, cã nu mãnâncã din ea. Cum de nu iau oamenii sã mã-
nânce ºi sã fie apoi, ºi sã scape de buba rea din ei? O, sufletul
din ei plânge sub buba cea rea din mintea omului. S-au
învãþat oamenii sã mãnânce cu gãleata slavã unii de la alþii, ºi
aceastã bubã rea a nimicit lumea ºi nu mai poate cãuta omul
dupã hrana iubirii din cer, iar Eu, Domnul, M-am aciuat la voi
ca sã-Mi împlinesc Scriptura venirii Mele ºi a facerii din nou
a lumii, cã n-am pe niciunde loc cu aceastã lucrare ca s-o fac,
ºi s-o aºez apoi sã stãpâneascã peste pãmânt. 

Omul nu se supune Mie. Nu vrea omul sã fie copil, nu
vrea. Omul cel întâi zidit s-a supãrat pe Mine, dar copil n-a
voit sã fie. De supãrat s-a supãrat, dar ca sã fie supus iubirii
Mele pentru el, n-a vrut cu nici un chip. Acum douã mii de
ani M-am uitat printre oameni ºi am gãsit pe cei ce M-au
iubit, ºi dacã M-au iubit, i-am pus sã Mã asculte, cã asta este
iubirea, ºi Mi-am fãcut cu ei lucrarea venirii Mele dupã tot
omul. Numai cã omul n-a vrut sã se facã copil ºi sã asculte de
chemarea Mea care strigã omul la Mine de douã mii de ani.
Acum, din nou M-am uitat printre oameni, ºi toþi au lucrul
lor; dar v-am gãsit pe voi iubindu-Mã pe Mine ºi v-am dat sã
Mã ascultaþi, cã asta e iubirea, ºi am fãcut din voi lucrarea
venirii Mele dupã tot omul. Omul însã e bolnav de tot. Boala
minþii este boalã grea. Boala minþii este bubã rea, este mânia
Mea peste fiii oamenilor care n-au voit sã asculte chemarea
iubirii, care strigã pe toate uliþele lumii de douã mii de ani, iar
îngerii Mei varsã din cer cupele mâniei Mele, bubã rea, sânge
ºi foc, întuneric ºi uscãciune, mânie peste mânie, iar din
templul cerului îngerul vãzduhului strigã cu putere: «S-a
fãcut!». Amin. 

E bubã rea peste oameni, ºi în mare ºi în râuri e sânge,
iar pe pãmânt, focul uscãciunii ºi hulã de la cei ce nu se po-
cãiesc de cele rele din ei, cãci întunericul este peste tot. Dar
Eu Îmi fac cale cu lucrul Meu cel de peste voi ºi sec tot rãul
care ar sta în calea Mea cu voi, ºi merg ºi împlinesc tot cu-
vântul Meu cel de ieri ºi cel de azi. Amin. Ca furul vin, ºi nu
gãsesc veghe, ºi dau paharul vinului aprinderii mâniei Mele
peste tot, cãci iubirea Mea cea pentru om nu s-a prins de om,
ºi boala minþii este bubã rea, este urgia Mea peste mintea oa-
menilor care n-au ascultat strigãtul Meu chemând pe toate cã-
rãrile de douã mii de ani pe om la masa împãrãþiei, la masa
veºniciei. 

Fericit este omul care ia veºmânt din mâna Mea ca sã
nu mai umble gol, ca sã-l gãsesc îmbrãcat ºi nu gol. Daþi fe-
ricirea aceasta celor ce înviazã la glasul Meu cel din zilele
acestea, cãci veacul cel nou cheamã la el pe om. Chem omul
la masa împãrãþiei Mele care vine pe pãmânt. Cuvântul Meu
este fãrã de sfârºit ºi ia pãmântul sub stãpânirea lui, cã a venit
veacul cel nou al cuvântului lui Dumnezeu peste pãmânt. Sã
se facã omul copil ºi sã se dea Mie aºa cum s-a dat Mie
Fecioara care M-a nãscut. De pruncã s-a dat Mie, ºi Eu am
avut-o apoi, ºi am fãcut din ea venire a Mea spre oameni, ve-
nirea Mea de la Tatãl la oameni. Cel ce vine din cer, poate, ºi
de aceea vine. Eu sunt Cel ce vine. Vin sã-l curãþ pe om de
pãcat, cãci cine nu face pãcat, este cel ce ascultã. Vin mereu
spre om ca sã-l fac sã asculte. Vin sã Mã aºez cu smerenia
Mea în el, cãci cu ea Mã zidesc Eu în om, ºi prin ea stã omul
în Mine, ºi Eu, în om. Când omul se clatinã, e semn cã slã-
beºte în smerenie, dar Eu îl miluiesc pe cel pe care îl iubesc
ºi îl învãþ prin umilinþã, cãci smerenia minþii este binecuvân-
tarea Mea cu omul cel iubit de Mine, cu omul cel ocrotit de
iubirea Mea din el. 

O, copii neputincioºi, pot Eu în voi, numai sã aveþi
peste voi binecuvântarea Mea mereu. Smerenia minþii ºi a
inimii mereu, este binecuvântarea Mea mereu peste om. Vã
întãresc cu întãrire nouã pentru lucrul casei întâlnirii pânã la
slava Mea cea deplinã peste ea. Cuvântul Meu cel împlinit
este slava Mea ºi Mã slãvesc cu ea peste pãmânt pentru mân-
tuirea multora. Fiþi împlinirea Mea, fiilor copii. Fiþi slava
Mea. Fiþi copii, ca sã Mã pot slãvi în voi, ºi de la voi spre oa-
meni. Vã dau puteri noi. Îngerul Meu sã vã dea din cer tot ce
vã trebuie din cer, iar de pe pãmânt sã vã aducã tot ce vã
trebuie de pe pãmânt. Amin. Vã dau întãrire nouã, vã încãldu-
resc la sânul Meu, numai sã staþi copii, cã Eu pe cei mici ai
Mei îi port în sânul Meu ºi fac din ei pacea Mea, pacea inimii
Mele, ºi Mã dau lor cu ea ºi Mã fac locaº al lor. Amin. 

O, bine este sã se dea omul Mie în toatã clipa. Unii al-
tora sã ne dãm; Eu vouã, ºi voi Mie, aºa cum am lucrat Eu cu
copila care s-a dat Mie mamã, ºi aºa cum a lucrat ea cu Mine
când Eu M-am dat ei. Voiesc, fiilor, voiesc prin voi sã se facã
oamenii sfinþi, ºi sfinþii sã se facã îngeri, aºa cum s-a fãcut
copila care s-a dat sã fie apoi mama Mea. Minte îngereascã
aºez în voi, iar voi lucraþi-o mereu, cãci cu ea vã sfinþiþi trupul
pentru Mine ºi pentru cei din jur. 

Iubire fãrã seamãn vã dãruiesc. Luaþi din ea ºi daþi în
dar celor ce au sãnãtate în iubire. Luaþi ºi daþi, ca sã fie acest
dar în calea venirii Mele. Eu sunt Învãþãtorul de la Care luaþi
ºi de la Care daþi. Daþi omului sãnãtate de minte, copii vinde-
cãtori. Cei ce ascultã sunt cei ce se vindecã. Cei ce iau când
li se dau, aceia sunt cei ce au, aceia sunt. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea de nouã ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Domnul, îmbrãcând pãmântul ºi cerul în strai de nuntã, nu-l poate
îmbrãca ºi pe om. Ultimul vrãjmaº, moartea, va fi biruit. Omul se
va numi ziua Domnului. Taina mângâierii este pentru cei sfinþi, nu 

pentru cei ce pãcãtuiesc. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
Mã adun cu îngerii ºi cu sfinþii la sãrbãtoarea grã-

diniþei cuvântului Meu. Amin. E sãrbãtoritã grãdiniþa care vã
are în ea pe voi, copii ai cuvântului Meu. Slava Mea iese me-
reu din ea spre oameni ºi îi cheamã spre venirea Mea. Îi chea-
mã cuvântul Meu pe oameni, dar Eu, Domnul, greu de tot în-
cap în inima omului. Ies cu slava Mea din grãdinã spre oa-
meni. Ies cu voi în mijlocul oamenilor ca sã-i fac sã ºtie ve-
nirea Mea la voi, slava Mea de peste voi, ºi sã-i îndemn spre
ea, ca sã nu-i ia pe neºtire venirea Mea, care va fi curând,
curând. 

Iatã slava Mea, înconjuratã de heruvimi ºi serafimi.
Iatã cuvântul Meu, care vine slujit de îngeri în grãdina Mea
de azi, în care Eu, Domnul, am aºezat pe pãmânt prin mânu-
þele voastre pietricica cea albã, darul Meu pentru cei ce biru-
iesc lumea ca sã vinã la Mine; cuvântul Meu pentru cei ce îm-
bracã haina venirii Mele ºi care stau întru întâmpinarea Mea
înveºmântaþi cu veºmântul nunþii venirii Mele. Venirea Mea
e nuntã. Venirea Mea va fi zi de nuntã peste tot pãmântul. Îi
fac omului chemare la nuntã. Îi arãt omului calea spre ziua
nunþii, spre salonul nunþii, spre iubirea nunþii, cãci nunta cea
adevãratã aceasta este: venirea Mea, Eu ºi cu mireasa Mea, în
sãrbãtoare de nuntã pe pãmânt. Amin. Îmbrac pãmântul în
strai de nuntã. Îmbrac cerul în straiul venirii Mele. Numai pe
om nu pot sã-l îmbrac cu venirea Mea. El este strãin de taina
nunþii. El nu cautã cu bucuria venirii Mele. El nu ºtie ce este
mângâierea, ºi îºi cautã mereu alin în cele ce nu sunt, în cele
ale lui. 

O, am venit din cer pe pãmânt ºi am îmbrãcat aceastã
grãdinã în straiul cel nou al cuvântului Meu cel nou, ca sã
strãlucesc de aici cu lumina învierii peste tot omul. Acum
nouã ani am biruit peste pãmânt cu aºezarea pe el a pietrei
mãrturiei lucrãrii Mele cea de pregãtire a venirii Mele. Am
aºezat chivotul pe masa aceasta, peste grãdina aceasta care
poartã în ea taina facerii omului. Iatã chivotul care poartã în
el cuvântul vieþii, mana cea ascunsã, hrana vieþii veacului ce
va sã fie pentru cei ce biruiesc pentru Mine, ºi pe a cãror frun-
te va fi scris numele lui Dumnezeu ºi numele cetãþii lui Dum-
nezeu: Noul Ierusalim. Amin. 

O, fiilor din grãdiniþa tainelor Mele, nici un om nu se
apleacã de ajuns ca sã cuprindã aceastã tainã: Noul Ierusalim.
Mã voi aºeza cu ea curând peste tot pãmântul în chip vãzut,
cã este scris sã fac nou pãmântul ºi cerul ºi pe omul dintre pã-
mânt ºi cer. Eu sunt Ziditorul, ºi lucrez cu cuvântul ºi împli-
nesc prin voi taina Noului Ierusalim peste pãmânt. Amin. 

Mare va fi ocrotirea Mea pentru cei care au primit iu-
birea Mea cu care vin azi sã-l fac pe om. Am venit sã-l fac pe
om, om nou, zidire veºnicã, precum Eu sunt. Eu trebuie sã
Mã supun Tatãlui cu aceastã lucrare, cu omul cel nou, înnoit
prin Duhul, cãci scris este: «Moartea a fost înghiþitã de biru-
inþã». Când cel din urmã vrãjmaº va fi biruit, atunci se va au-
zi glasul cel de biruinþã al îngerilor ºi al sfinþilor care vor
zice: „Moartea a fost înghiþitã de biruinþã!“. Amin, amin,
amin. Atunci, Eu Mã voi supune Tatãlui, cãci voi supune pe
ultimul vrãjmaº, ºi apoi, pe om Tatãlui, ºi apoi Mã voi odihni

cu zi dulce de odihnã, cã voi da Tatãlui înapoi pe om. Curând,
curând, fiilor, curând, curând tot ºi toate Mi se vor supune de-
sãvârºit, ºi atunci ºi ultimul vrãjmaº va fi doborât, ºi va fi
apoi în cer ºi pe pãmânt Ierusalim nou, veac nou ºi om nou,
cã aceasta am venit sã împlinesc. Voiesc sã audã omul pentru
ce am venit Eu la voi ºi am împlinit grãdiniþa de la voi ºi chi-
votul cuvântului Meu din ea ºi ieºirea Mea spre oameni cu
cuvântul. Am venit pentru cã trebuie sã Mi se supunã Mie tot
ºi toate, ºi voi împãrãþi pânã la aceastã împlinire, pânã ce voi
nimici pe cel din urmã vrãjmaº al omului, ºi apoi îl voi da pe
om Tatãlui, ºi Mã voi odihni de lucru, ºi Mã voi supune Tatã-
lui cu lucrul împlinit. Tânjesc dupã ziua acestei împliniri, tân-
jesc dupã om, ºi în ziua aceea omul se va numi ziua Domnu-
lui. Amin. 

Grãiesc vouã, copii din grãdina sãrbãtoritã azi de cei
din cer ºi de voi. Mi-e tare dor de ziua Mea de odihnã ºi tân-
jesc dupã odihna Mea în om. Vreau sã dau înapoi omului via-
þa cea veºnicã ºi sã-l dau Tatãlui, ºi atunci el se va numi ziua
Domnului, ziua odihnei Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh.
La început Eu ºi cu Tatãl le-am fãcut pe toate câte sunt, ºi
apoi l-am fãcut pe om, ºi apoi Ne-am odihnit, ºi a fost ziua
Domnului odihna aceasta. La sfârºit iarãºi se lucreazã tot aºa.
Le fac pe toate câte vor fi, cer nou ºi pãmânt nou, Ierusalim
nou, ºi apoi om nou, om înveºnicit, ºi apoi, ziua Domnului,
odihna Mea ºi a Tatãlui, omul cel fãrã de moarte, cãci «Moar-
tea a fost înghiþitã de biruinþã», dupã cum a fost rostitã
aceastã Scripturã a lucrului Meu de la Tatãl. 

Iatã taina grãdiniþei Mele cu voi. Sã vinã omul sã ia din
ea mana cea ascunsã ºi sã se facã om nou, cãci omul cel nou
este lucrarea Mea din aceastã grãdinã. Îngerii ºi sfinþii cântã
slava Mea de peste grãdinã. Duhul cel potrivnic se tânguie,
iar Tatãl Mã mãrturiseºte biruitor al morþii ºi al iadului, cãci
cuvântul Meu cel de peste grãdinã este râul cel de foc în care
Eu arunc moartea ºi iadul, ca sã nu mai fie, ºi sã fie omul rãs-
cumpãrat pentru viaþã ºi sã cânte cerul ºi pãmântul cântarea
biruinþei, iubirea Tatãlui pentru om, lucrul Meu cel pus înain-
tea Tatãlui: om nou. Amin. 

Eu, Domnul ºi Mângâietorul vostru, vã mângâi în lu-
crul vostru cu Mine. Vã mângâi, cã e greu de tot, e greu ce
avem de lucrat. O, dacã Eu v-aº lãsa pãtrunºi pe deplin de
greutatea slavei Mele care lucreazã cu voi, v-aþi prãbuºi cu
trupul ºi cu inima de spaimã, cã omul e slab ºi mic, fiilor, dar
Eu Mã îmblânzesc dupã cum este omul plãmãdit, ºi port Eu
în tainã toatã slava lucrului Meu cu omul, ºi vã voi arãta-o,
fiilor, dupã ce voi birui pe cel din urmã vrãjmaº de pe pãmânt.
Viaþa veacului ce va sã fie va aduce cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou, ºi nu va mai fi atunci durere ºi lacrimi ºi greu, ºi va
fi viaþã fãrã de moarte, ºi va fi ziua Domnului. 

Eu, Domnul, vã mângâi, cãci taina mângâierii este pen-
tru cei sfinþi, nu este pentru cei ce pãcãtuiesc, nu, fiilor. Eu nu
Mã duc cu ea spre cei ce pãcãtuiesc. În bisericile din lume nu
încap cu taina mângâierii, cãci preotul pãcãtuieºte, ºi aºa fac
ºi cei ce sunt de partea lui ºi uniþi cu el, ºi nu pot sta cu taina
mângâierii între aceºtia. Dar voi nu pãcãtuiþi, ºi aºa fac ºi cei
uniþi cu Mine prin voi, iar Eu sunt cu voi ºi cu taina mân-
gâierii pentru voi ºi pentru cei ce stau vii sub taina aceasta.
Amin. O, mângâierea este numai una, este cea care sfinþeºte
pe cei sfinþi, iar altfel de mângâiere este fãrã de Mine. Mân-
gâierea Mea nu trebuie datã la cei ce nu pot sub ea, cã ea este
pentru cei desãvârºiþi pentru ea. Mângâierea Mea aduce viaþã
vie în cel sfânt, aduce putere sfântã în el, aduce pe Domnul în
el, cu smerenia Lui. Omul smerit nu cade sub mângâierea
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Mea, dar omul cel plin de el cade, cã este semeþ ºi îºi ia pen-
tru el, nu ia pentru Mine, nu ia pentru puterea Mea în el, pen-
tru folosul Meu prin el. Fiþi mari la înþelepciune, fiilor înþe-
lepþi, cãci taina mângâierii trebuie sã fie înþeleasã bine. Daþi
omului înþelepciune de la Mine, daþi inimii omului sãnãtate
pentru Mine, cã nu e pe pãmânt ºi în om învãþãturã ca a Mea.
Vã mângâi, ºi taina mângâierii este peste voi, ca sã puteþi
pentru Mine ºi ca sã pot Eu în voi. Vã dau tot ce am mai bun,
ca sã lucraþi ce am Eu mai bun peste om. Amin. 

Acum, vã aduc mulþumire ºi vã laud cu îngerii ºi cu
sfinþii pentru cã staþi înaintea Mea, iar voi umiliþi-vã, fiilor,
cãci cei ce se smeresc sunt fii cereºti pe pãmânt. Amin. ªi
mergeþi, cu toatã binecuvântarea Mea din ziua aceasta, mer-
geþi ºi vã arãtaþi oamenilor cu slava Mea. Sã vã vadã oamenii
cã sunteþi frumoºi, cã sunteþi sfinþi pe pãmânt ºi cã ºi omul
poate sã fie dacã voieºte sã fie. Mergeþi ºi daþi luminã din
lumina Mea peste pãmânt. Mergeþi ºi iar mergeþi, ºi voi strân-
ge pe oameni pe lângã voi, cãci voi sunteþi fiii grãdiniþei Mele
din zilele acestea ale venirii Mele, grãdiniþa Mea de flori,
mângâierea Mea cea de la venirea Mea, mireasma cea bine-
mirositoare, care se ridicã spre Mine pentru mângâierea Mea.
Mã mângâi cu voi, Mã laud cu voi înaintea oamenilor, cã ºi
voi vã lãudaþi cu numele Meu ºi cu viaþa Mea în voi ºi cu
venirea Mea la voi, care vine curând, curând pentru tot omul,
cãci venirea Mea este lucrul pe care-l am de împlinit curând,
curând. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 2000

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului 

Slava sfintei Virginia în lucrarea Domnului timp de douãzeci ºi cinci
de ani. Trâmbiþa Domnului cheamã neamurile pãmântului sã vadã
slava Domnului ºi pe poporul slavei. România este corabia de 

salvare a neamului omenesc ce va sã fie. 

VV ã cuprind, fiilor din grãdinã, în duhul sãrbãtorii
de azi. M-am pornit spre voi cu slava Mea, cu

cuvântul venirii Mele ºi cu trâmbiþa ºi cu apostolii Mei, ca
sã-i bucur. Mã bucur cu voi ºi cu cei din cer, cã de pe pãmânt
Îmi iau numai suspin. 

Pace vouã! Aºa le spun ºi celor ce sunt cu Mine prin
voi. Ne strângem la masã cereascã, ne aºezãm la sfat ºi la ma-
sã de bucurie. Pãmântul de la voi este al cerului. Îl plãmãdesc
prin mânuþele voastre ºi îl pun înaintea oamenilor, ca sã vadã
ei cum este pãmântul cu cerul, ºi cerul cu pãmântul, laolaltã
lucrând ºi vieþuind. Fac cu cuvântul tot ce fac, iar pe voi vã
am faptã a cuvântului Meu ºi mânã a Mea, mãdulare ale
Mele, fiilor. V-am spus de când v-am aºezat înaintea Mea cã
voi sunteþi mâinile ºi picioarele Mele ºi calea Mea spre oa-
meni mai înainte de venirea Mea ºi de ziua Mea cea mare.
Cobor puterea Mea în voi ºi Îmi împlinesc tot cuvântul Meu,
cãci puterea Mea poate. Vã aduc bucurii cereºti ºi vã bucur cu
ele pentru puterea Mea din voi, cu care lucraþi trupul casei
întâlnirii. Iat-o cum s-a ivit pe pãmânt! Parcã a ieºit din pã-
mânt. Dar ea e de la cer, pentru cã am înfiinþat-o cu cuvântul,
ºi apoi am pus-o pe pãmânt. Când cuvântul Meu are cãrare ca
sã poatã veni pe pãmânt, el poate aºa cum a putut la facerea
lumii. Numai omul sã creadã, cãci Eu pot ºi fac la credinþa
omului care Mã are, care ºtie sã Mã aibã, care ºtie cã Eu sunt
Cel ce sunt ºi Cel ce fac. Amin. 

Duhul sãrbãtorii de azi adunã lângã voi soli cereºti.
Trâmbiþa Mea Verginica, însoþitã de apostolul Andrei, vin la

voi cu Mine, cã e sãrbãtoarea lor alãturi de sãrbãtoarea grãdi-
niþei Mele de la voi, cãci sãrbãtorim grãdiniþa cuvântului Meu
ºi pecetluirea ei cea de acum nouã ani, ºi apoi sãrbãtorim pe
Andrei, ucenicul Meu cel dintâi, ºi apoi pe Verginica, trâm-
biþa Mea. Acum douãzeci de ani ea s-a aºezat la porunca Mea
lângã Mine în cer dupã ce Eu am suferit în ea pe pãmânt cu
suspinul Meu, cu durerile Mele. Cât a stat ea pe pãmânt dupã
ce Eu am aºezat-o în lucrul Meu cu ea, am suspinat ºi am
suferit în ea, ºi ea a suferit în Mine, ºi a fost tot un suspin
viaþa ei în Mine, ºi a fost ca ºi Mine, tot un suspin. Mare ºi
dureroasã a fost iubirea Mea în ea, cã Eu sufeream pentru om,
ºi aºa stãteam în ea, ºi n-o cruþam, ºi Mã durea în ea pentru
om. Apoi am luat-o la cer, cã trupul ei se fãcuse scrum sub
apãsarea slavei Mele. Cuvântul Meu curgea din ea ca aurul
din cuptor, ºi cuptorul ardea. Am luat-o la cer ºi i-am dat alin,
ºi i-am arãtat ce am fost Eu în ea când vorbeam cuvântul Meu
prin ea. Când ea a vãzut ce a fost trupul ei, s-a mirat de slava
Mea cea plinã de umilinþã, cu care am stat ascuns în ea douã-
zeci ºi cinci de ani dupã ce am început Eu graiul Meu din ea
peste pãmânt. 

O, Verginico, le spun despre tine celor ce sunt azi
înaintea ta, ºi iatã, mergem înainte, cã avem rãmurele, dar din
dar, har din har, cuvânt din cuvânt, iar tu eºti rãdãcina, ºi ai
rod, cãci scris este: «Va fi rod de douãsprezece ori pe an, iar
frunzele sunt spre tãmãduirea neamurilor». Amin. Se lasã cu-
vântul Meu din cer peste pãmânt ºi se face râu, ºi se face
mare, ºi se face cer nou ºi pãmânt nou, ºi Eu plãmãdesc cu el
pe om. O, Verginico, Eu pentru aceastã slavã te-am folosit pe
tine, cãci oricine face mâncare ca s-o punã pe masã o pune la
foc ca sã fiarbã, o pune în cuptor ca sã se coacã. Tu ai fost
jertfelnicul pe care Eu am pus cuvântul Meu, ca sã-l gãtesc ºi
sã-l am de hranã pentru cei ce mâncau. Acum, iatã, hrãnesc
cu hranã din cãmarã ºi cu hranã caldã tot pãmântul, ca sã mã-
nânce omul ºi sã prindã putere ºi sã prindã iubire ºi sã asculte
glasul Meu, care sunã învierea peste vii ºi peste morþi, ºi apoi
Eu sã vin ºi sã-i descopãr omului slava Mea, venirea Mea. 

Îmi pregãtesc ziua slavei, Verginico. Iat-o! Eu pentru
ea Mi-am început prin tine trâmbiþarea Eu Însumi. Râul cu-
vântului Meu a ieºit acum din albia lui, ºi îºi face curs prin
puterea Mea. Tu ai fost albia cuvântului Meu, dar acum el nu
mai are albie, cãci Eu sunt Împãrat pe pãmânt, ºi iarãºi îl plã-
mãdesc, ºi fac cu cuvântul cer nou ºi pãmânt nou ºi Ierusalim
nou pe pãmânt, ºi vin din cer pe pãmânt cu venirea Mea, cu
cuvântul Meu care zice ºi se face. Amin. 

Grãiesc cu tine, Verginico, cã tu ai fost pãmântul în
care Eu am pus sãmânþa cea nouã pentru cer nou ºi pãmânt
nou. Hai sã grãim unul cu altul. Hai, cã e sãrbãtoarea ta, Ver-
ginico. Amin, amin, amin. 

– SS ã fie voia Ta, Doamne, precum în cer aºa ºi
pe pãmânt. Amin, amin, amin. Eu voia Ta

am fost pe pãmânt, ºi aºa sunt ºi în cele cereºti. Mã umplu de
bucurie când vãd cã de la lucrul meu cu Tine au ieºit fii, ºi ei
sunt voia Ta, aºa cum am fost eu. O, ce sfânt ºi ce frumos este
omul care se face voia Ta! O, cât de dor Îþi este de om, Doam-
ne! Mã uit înapoi, la suferinþa mea de pe pãmânt, cã Tu de
dorul omului ai ars în mine, ºi dorul Tãu mistuia trupul meu,
ºi eu eram rugul din care Tu grãiai cu Israel, cã Tu eºti Dom-
nul, ºi trebuie sã ai popor, Doamne, iar poporul Tãu se nu-
meºte Israel, precum la început. 

Mã aplec cu cuvântul peste cei adunaþi în preajma ies-
lei cuvântului Tãu, Doamne. Iatã grãdina, iar în jurul ei, grã-
dini. Avem pãmânt, Doamne, ºi în el ne este bine, cã este al
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Tãu cu totul. Pe vremea când eram eu pe pãmânt cu Tine,
venea antichrist ºi mã umplea de zbucium, cã îºi zicea stãpân.
Acum, Tu eºti stãpân pe ce este al Tãu, cã ai popor al Tãu, ºi
sub el supui pãmântul ºi pe omul potrivnic. Acum e cântarea
biruitorilor, Doamne, iar pe vremea mea era dorul arzând
dupã vremea aceasta. Acum ieºim cu poporul, dar atunci ne
ascundeam cu el ºi cu Tine, cãci omul cel roºu Te pândea de
peste tot. Acum, Tu ai adus fãgãduinþele pe care le fãceai
atunci, cãci cuvântul Tãu este adevãrul. 

O, mã uit, Doamne ºi mã bucur. În bucuria sãrbãtorii
am alãturi pe apostolul Andrei. Unul lângã altul avem sãrbã-
toarea, ºi ne-a unit mai mult ziua pecetluirii Sfintei Sfintelor
când noi ºi cu Tine, acum nouã ani, am umbrit din cer sãrbã-
toarea pecetluirii grãdiniþei Tale de pe pãmânt. Andrei, uce-
nicul Tãu cel dintâi, are cu el pe toþi ucenicii Tãi, ca sã ia ei
din bucuria aceasta. Avem loc la masã ºi venim cu multul, cã
dorul cerului e mare, dar încape cu cei mici acolo unde pã-
mântul de sub ei este al Tãu cu totul, Doamne. Copiii cei de
azi sunt obosiþi, cã Tu ai ieºit cu ei în mijlocul oamenilor, ca
sã Te arãþi cu ei frumoºi ºi sfinþi. Cuvântul Tãu a cuvântat, iar
ei au ieºit ºi au biruit ºi s-au arãtat. Acum ei ne pun masa, ºi
sunt obosiþi, dar iubirea are putere în ei, cã ai pus cu multul
în ei. Facã-se voia Ta în ei, cã voia Ta în om este cea mai ma-
re slavã în care poate fi omul cuprins. Eu voia Ta am fost pe
pãmânt, ºi aºa sã fie ºi ei. Mã umplu de bucurie când vãd cum
de la lucrul Tãu cu mine s-au nãscut fii, ºi ei sunt voia Ta, aºa
cum am fost eu. Mã rog Tatãlui, Doamne, sã Þi-i facã bucu-
rie veºnicã, precum ºi sunt, cã Tu i-ai rãscumpãrat cu sângele
Tãu dintre neamuri ºi i-ai nãscut ai Tãi. Facã-se voia Ta în ei,
cãci voia Ta este venirea Ta. Amin, amin, amin. 

Voi, copilaºi dulci, iviþi de la Domnul în zilele acestea,
fiþi voia Domnului, fiþi voia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului
Sfânt, ºi trãiþi aceastã fericire pe pãmânt. Cu ea în voi vi se
vor pleca tot ºi toate. Cu ea în voi veþi aduce neamul omenesc
pe calea venirii Domnului. Nu uitaþi cã voi trebuie sã fiþi fru-
moºi ºi sfinþi. Nu uitaþi cã sunteþi ºi veþi fi sãrbãtoare pe pã-
mânt, ºi cã fi-va din zi în zi mai mult sã se adune mulþimi du-
pã voi, ca sã guste din duhul sãrbãtorilor Domnului, cã vine
Domnul cu sãrbãtorile venirii Lui la voi. Nu uitaþi cã îngerii
vã slujesc pentru împlinirile Domnului. Nu uitaþi cã îngerul
Domnului merge înaintea voastrã, ºi nimic ºi nimeni nu i se
împotriveºte, ºi voi veþi fi mãriþi de slava Domnului înaintea
oamenilor, ºi oamenii se vor închina lui Dumnezeu pentru
voi. Sã vã cunoascã mulþimile ºi sã vã numeascã fiii lui Dum-
nezeu, precum cerul vã numeºte. Sã se aplece mulþimi dupã
mulþimi la slava lui Dumnezeu, care este peste voi, iar eu voi
poposi cu voi, cu duh de învãþãturã dulce, ca sã vã pregãtesc
pentru slava aceasta. Amin. 

Sã fie voia Ta, Doamne, în ei, precum a fost în mine.
Amin. Sã ne lãsãm cu ei la masã ºi sã-i luãm din nou în slava
cuvântului, ca sã le dãm învãþãturã ºi sã le dãm îndemn ºi
putere ºi lucru, Doamne. Sã fie cei dintâi, sã fie voia Ta, cãci
cei ce sunt voia Ta sunt cei dintâi, Doamne. Amin. 

Apropiaþi-vã, voi, neamuri de pe tot pãmântul, sã ve-
deþi slava lui Dumnezeu ºi pe fiii ei! Sunã trâmbiþa lui Dum-
nezeu peste pãmânt. Apropiaþi-vã! Amin. Luaþi tãmãduire de
necredinþã. Daþi nepãsarea în lãturi ºi ridicaþi-vã ca sã fiþi, cã
sunã trâmbiþa învierii ca sã vã deºtepte ºi sã anunþe pe Hris-
tos, Mirele nunþii, Care vine cu nunta, cu ziua cea mare a ve-
nirii Lui. Vine Domnul! Sunã din cer trâmbiþa venirii Dom-
nului. Cu fricã de Dumnezeu, cu credinþã ºi cu iubire apro-
piaþi-vã, cã Domnul este aproape de voi. Eu am fost voia

Domnului pe pãmânt ºi am sunat din trâmbiþa venirii Lui.
Apropiaþi-vã ºi fiþi voia Domnului! Gustaþi ºi cunoaºteþi pe
Domnul, cã vine Domnul pe pãmânt ºi aduce cu El împãrãþia
cerurilor. Amin, amin, amin. 

– II ar eu, ucenicul Domnului, cel întâi între uce-
nici, Andrei apostolul, zic tuturor neamurilor

de pe pãmânt: România este pãmântul venirii Domnului, co-
rabia de salvare a neamului omenesc ce va sã fie. 

Veniþi, voi, neamuri, sã vedeþi slava Domnului ºi pe fiii
ei, cãci în cer ºi pe pãmânt toatã fãptura a aºteptat suspinând
descoperirea lor, descoperirea fiilor lui Dumnezeu ºi voia
Domnului în ei. 

O, Doamne, cei ce se fac voie a Ta sunt cei dintâi. Slã-
veºte-Te în ei cu venirea Ta înaintea noroadelor. Când noi,
ucenicii Tãi, mergeam din loc în loc cu vestea împãrãþiei
Tale, era greu de mers, ºi lumea ne alunga, dar acum, calea Ta
este cuvântul Tãu. Tu Însuþi mergi ºi Te vesteºti venind, ºi
toate amuþesc la glasul venirii Tale, iar România este cortul
nunþii Tale, sãlaº al cuvântului Tãu, casa Ta la venirea Ta.
Amin, amin, amin. 

– OO,cât de frumos este cerul ºi pãmântul laolal-
tã! Eu, Domnul ºi Mângâietorul în cer ºi

pe pãmânt, Mã dau cu voia Mea la cei ce se fac voia Mea, Mã
dau cu cei din cer, cãci cu ei sunt întru venirea Mea. 

Voi, copii ai slavei venirii Mele, gãtiþi-vã frumoºi ºi
mergeþi în mijlocul oamenilor, ca sã Mã arãt cu slava Mea de
peste voi. Vã dau Duh Sfânt, ca sã-L daþi celor ce se adunã sã
ia de la voi. Mergem între mulþimi. Sculaþi-vã sã mergem ºi
luaþi cu voi slava Mea. Pun cerul în vasele voastre. Vãrsaþi-vã
cu cerul peste pãmânt, cãci cerul este scaunul Meu de dom-
nie. Sã fie peste tot pãmântul scaunul Meu de domnie, iar pã-
mântul sã se aºtearnã înaintea Mea ºi sã se facã voia Mea cu
tot cu omul de pe el. Amin. 

Vã dau har, vã dau din slava Mea, fiilor vestitori. Scu-
laþi-vã sã mergem ºi sã ne vãrsãm peste pãmânt ºi sã vestim
vestea naºterii din nou a lumii ºi veºnicia dupã ea. Amin. Eu
sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce împlinesc. Eu sunt Cel ce
vine. Amin. Sã vinã mulþimi spre venirea Mea la voi ºi sã pe-
treacã cu voi sãrbãtoarea naºterii din nou a lumii, cãci sã-
mânþa aceasta este ziditã în voi ºi din ea va rãsãri peste pã-
mânt veacul ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2000

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae

Taina veacului cel nou nu este priceputã pe pãmânt. Un ceas ºi vine
Domnul. Cei ce se leapãdã de credinþã vor crede vãzând cu ochii, 

iar necredinþa nu-i va scãpa de vinã, ci îi va osândi. 

SS ã vã aºezaþi înaintea Mea, copii strãjeri de la ies-
lea Mea. Vin la voi cuvânt sã ne pregãtim de cã-

lãtorie. Mã duc cu voi sã vã vestesc ai Mei ºi sã Mã vestesc
pe Mine venind la voi pentru tot omul de pe pãmânt care dã
sã asculte glasul venirii Mele dupã douã mii de ani. Voiesc sã
audã ºi sã ºtie tot omul cã Eu sunt cu veacul cel nou peste voi
ºi curãþ cu el pãmântul ºi îl fac nou, cãci cuvântul este nou, ºi
se aºterne pe pãmânt ca sã-l facã nou. Amin. Taina veacului
cel nou n-a priceput-o nimeni pânã acum, fiindcã Eu Însumi
trebuia sã vin s-o desluºesc. Ca mugurul care se desface, aºa
Mã desfac Eu cu ea peste pãmânt, ºi din mugur fac floare, ºi
din floare fac fruct ºi îl pun pe masa Mea, iar masa Mea este
pãmântul român. Cu el am început Eu pãmântul cel de la
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început, ºi tot cu el încep pãmântul cel nou, pãmântul vea-
cului ce va sã fie, cã pe el am pus Eu la însãmânþat veacul cel
nou, rodul cel nou, omul cel nou. Oamenii de pe pãmânt au
schimbat cartea venirii Mele ca sã n-o priceapã omul, ca sã
nu Mã mai aºtepte omul. Eu însã scot la ivealã taina veacului
cel nou, cerul cel nou ºi pãmântul cel nou pe care Eu le-am
fãgãduit omului, numai sã creadã omul în cuvântul Meu cel
de ieri ºi cel de azi, cãci Eu, Domnul, Mã fac râu de cuvânt
din cer pentru viaþa omului. Mi-e tare dor de om ºi dau sã-l
fac sã ardã dupã Mine ºi sã Mã aºtepte, cã sunt cu veacul cel
nou pe braþe ºi aºtept omul sã-Mi deschidã ºi sã vin. 

Mã deºert în voi, copii de la ieslea Mea, iar voi daþi-Mã
oamenilor, cãci cale spre oameni vã fac Eu. Eu sunt Cel ce
pot, ºi vã fac Eu. Voiesc sã-i fac pe oameni sã ºtie de venirea
Mea mai înainte cu un ceas, ºi apoi sã vin ºi pentru ei când
vin la voi, ºi sã-i pregãtesc ca ºi pe voi mai înainte cu un ceas,
ºi apoi sã vin desãvârºit. Un ceas mai e, ºi vin; un ceas, fiilor.
Lucrez cu voi peste pãmânt ceasul care mai este, ºi cât aº vrea
sã ia omul dar de credinþã când îi dau, aºa cum aþi luat voi
când v-am dat! 

O, greu Mã mai cunoaºte omul când bat la uºa lui! Tot
omul s-a învãþat sã spunã cã nu e Domnul. O, cum de a învã-
þat omul sã spunã aºa? Cel ce nu mai are fricã de Dumnezeu,
acela huleºte, ºi apoi zice: „Nu e Domnul“. Un ceas, ºi omul
nu va mai spune aºa. Numai un ceas, ºi voi sta faþã în faþã cu
omul, cãci taina veacului cel nou n-a crezut-o nimeni pânã
acum, fiindcã Eu Însumi trebuie s-o desluºesc ºi sã Mã desfac
cu ea peste pãmânt, din pãmântul român. Sã nu mai zicã nici
un om cã de unde ºtiþi voi cã pãmântul român este ales pentru
venirea Mea. Sã se uite ce lucrare fac Eu pe el, ºi din ea sã
înþeleagã ºi sã ºtie. Amin. 

Merg cu voi, ca sã audã omul cum descopãr Eu taina
veacului cel nou, veacul ce va sã fie. Cei ce se leapãdã de cre-
dinþã vor crede vãzând cu ochii, iar necredinþa nu-i va scãpa
de vinã ºi, din contra, îi va osândi cu multul, cã v-am avut pe
voi soli din partea Mea peste pãmânt ºi i-am chemat la Mine,
iar ei s-au învãþat sã zicã: „Nu e Domnul“. Un ceas, ºi Mã voi
arãta lângã voi, spre judecata celor ce nu M-au cunoscut în
cuvântul acesta. Trufia omului care nu Mã primeºte este pla-
ta faptelor lui rele, cãci cel pãcãtos cade în trufie, cade în
orbire, ºi apoi huleºte pe Dumnezeu prin tot ce face el. Un
ceas, ºi va fi mare lumina Mea de la voi, ºi cu ea voi orbi pe
cei trufaºi, ºi ei vor rãmâne pe întuneric ºi nu vor afla calea
cei orbi. Eu, Domnul, Cel ce am fãcut cerul ºi pãmântul, le
voi face din nou, ºi voi lucra cu omul aceastã lucrare, dupã
cum ºi fac, dupã cum a lucrat Tatãl cu Mine când toate câte
sunt le-am fãcut. Sunt cu taina veacului cel nou pe pãmântul
român. Sã se uite omul ce lucrare fac Eu cu el, ºi sã înþeleagã,
ºi sã ºtie. Amin. 

Vã mângâi, fiilor copii, ºi vã iau sã Mã aºez cu voi
înaintea oamenilor, ºi tot mai mult Mã voi vesti la voi ºi cu
voi. Daþi oamenilor putere sã înþeleagã, cã Eu vã dau sã daþi.
Mi-e tare dor de om, ºi plâng cu Tatãl dupã om, ºi voiesc sã-i
dau înapoi viaþa ºi sã-l am. Nu vreau nimic sã am, decât pe
om, ºi sã-l dau Tatãlui ºi sã-l am. Amin. 

Acum, fiilor, vã îmbrac în har din creºtet pânã în tãlpi.
Vã înfãº ca pe copiii mici, în scutec de har, ºi veþi fi frumoºi,
ºi veþi fi iubiþi, ºi vom merge sã ne dãm, cãci cale spre oameni
vã fac Eu. Eu sunt Cel ce pot, ºi vã fac Eu. Amin. 

Daþi oamenilor taina veacului cel nou, cã Mã dau Eu
Însumi cu ea, ºi spuneþi-le, fiilor, cã-i doresc ai Mei, ca sã le
dau viaþa, precum vouã v-am dat-o, cãci viaþa este lumina oa-

menilor, taina vieþii veºnice, lumina Mea luminând din om.
Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2000

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Au trecut ºapte veacuri ºi jumãtate pânã la taina de nou Ierusalim,
Scriptura descoperirii fiilor lui Dumnezeu. Omul care are urechi de
auzit, este drumul Domnului de la cer la pãmânt. Când Domnul 

poate cuvânta, Se odihneºte de sarcina Sa. 

EE u sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine, ºi voiesc sã
fiu în voi cu Tatãl, fiilor de la iesle. Eu nu grã-

iesc decât dacã am cu cine, cã pe pãmânt omul nu este învãþat
sã vorbesc Eu cu el, dar pe voi v-am învãþat drumul Meu spre
voi, ºi de aceea grãiesc vouã cuvântul Meu, ºi Mã rãcoresc
când grãiesc cu voi, ºi Mã bucur cã am cu cine sã grãiesc. 

O, copilaºi primitori, Eu, Care sunt Cuvântul, n-am cu
cine sã vorbesc pe pãmânt. Au trecut ºapte veacuri ºi jumãtate
ºi greu Mi-am mai fãcut loc pe pãmânt cu cuvântul Meu, greu
de tot, fiilor, dar acum v-am nãscut pe voi ºi v-am deprins sã
Mã primiþi ºi sã Mã iubiþi ºi sã grãiesc cu voi, ºi voi cu Mine
în faþa a tot neamul omenesc de pe pãmânt ºi din cer. 

O, multã-Mi este lacrima durerii ºi lacrima bucuriei
mai înainte sã vin sã grãiesc cu voi. Cu lacrimi Îmi pregãtesc
drumul spre voi când vin cu cuvântul. Plâng la Tatãl ºi cu
Tatãl pentru Mine ºi pentru voi, ºi Îl rog mereu sã vã dea
urechi mereu pentru Mine, cãci greu se împlineºte drumul
Meu de la cer la pãmânt, greu se gãsesc urechi pe pãmânt
pentru Mine, Cel ce vin, cã Eu trebuie sã fiu mereu pe pãmânt
cu voi acum când Îmi pregãtesc cu voi slava venirii Mele pes-
te pãmânt. 

O, copii primitori, grãiesc frumos cu voi, ca sã vã dau
putere sã-Mi deschideþi, ca sã vã hrãnesc cu credinþa ºi iubi-
rea cea pentru Mine. O, fiilor, cine are urechi, aude, iar cine
n-are, nu aude. Care sunt urechile cele pentru Mine, cele spre
Mine ºi spre cuvintele Mele? Ele sunt iubirea de la care vine
credinþa; ele sunt sfinþenia trupului ºi a duhului; ele sunt de la
Dumnezeu în om; ele sunt putere mare în om, ºi omul se face
voie a Mea, cãci cine are urechi, aude, ºi apoi împlineºte cu-
vântul pe care-l aude. 

O, copilaºi primitori, care Mã primiþi cu cuvântul la
voi! S-a scurs timpul tot, ºi Eu trebuie sã vin desãvârºit, ca
sã-Mi fac toatã venirea pentru care trudesc de ºapte mii de
ani. Am mers din greu drumul Meu de la cer la pãmânt, ºi
apoi dupã om. N-am putut sã grãiesc Eu peste tot pãmântul în
toatã vremea, cã oamenii n-au avut ºi n-au urechi, ºi nu se dau
Mie oamenii. Grãiam cu cei ce aveau urechi, ºi apoi îi trimi-
team cu vestirile cele de la Mine. O, greu mai ajungeam cu
vestea cea din cer din loc în loc, aproape ºi departe, ºi mersul
apostolilor Mei era cu pasul, era ca pasul. Dar azi, Eu trebuie
sã merg repede ca fulgerul, cã ºi diavolul merge repede, ºi Eu
merg dupã el, ºi pe drumul lui merg, ºi cu carele lui merg, ca
sã-i fiu pe cale ºi în cale ºi sã-Mi fac lucrarea cea împotriva
lui ºi sã-l trag pe om de sub stãpânirea lui. Merg ca fulgerul,
de la apus ºi pânã la rãsãrit, ºi de la rãsãrit pânã la apus, ºi
ajung într-o clipã cu cuvântul venirii Mele, cã Mã folosesc de
drumul omului ca sã-l presar din urmã cu cele de la Mine, cu
cele din cer, ºi omul sã le audã. 

O, nu ºtie omul ce înseamnã Dumnezeu cu oamenii pe
pãmânt. Omul este drumul Meu pe pãmânt; omul care are
urechi de auzit. Multã Îmi este lacrima durerii, ºi apoi lacrima
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bucuriei mai înainte sã vin sã grãiesc cuvântul Meu peste voi
ca sã-l daþi oamenilor. Cu lacrimi Îmi pregãtesc drumul spre
voi, ºi plâng cu Tatãl, ºi Tatãl cu Mine, ca sã rãsarã din plân-
sul Nostru urechi mereu în voi pentru cuvântul Meu peste pã-
mânt. Mã folosesc de cel mai mic prilej, ºi caut sã vin, cã
voiesc mereu sã vin, dar omul este cel ce-Mi deschide sã vin. 

E sãrbãtoare pentru ierarhul Meu Spiridon, fiilor, ºi
v-am spus sã-Mi deschideþi, cã e sãrbãtoare, ºi voiesc sã Mã
odihnesc cu sfinþii în grãdina Mea de la voi. Cuvântul Meu
cel de peste voi este odihna Mea, ca omul care-ºi pune sarci-
na jos ca sã se odihneascã. Sã nu vã miraþi de ce plâng Eu
pânã sã vin la voi. Unde este durerea iubirii, este ºi izvorul la-
crimilor, ºi Eu plâng mereu dupã voi ºi pentru voi. O, de unde
vine lacrima la ochi? Ea vine la ochi atunci când simþirea su-
fletului zace în durere multã ºi nemângâiatã, atunci când
mângâierea durerii nu vine de pe nicãieri. Celui ce ochii nu-i
plâng, acela este slab cu simþirea, slab de tot cu puterea, slab
cu dorul dupã fericire, cãci lacrima în ochi vine de la fericirea
cea adevãratã când ea se varsã în om din iubirea doritã ºi mult
aºteptatã, care te umple de dor chiar când ea þi se aºeazã ca
platã a aºteptãrii tale. Lacrima se naºte din durerea iubirii.
Acesta este izvorul celor ce plâng cu ochii, ºi nu este adevãrat
omul care spune cã plânge tot aºa de mult când el nu plânge
cu ochii. Nu este adevãrat, fiilor. Eu, Domnul, vã spun: nu
este adevãrat, cãci durerea iubirii nu este fãrã de lacrimã, ºi
dacã nu este lacrimã, nu e durerea iubirii, ºi e putere împotri-
va durerii iubirii, e o amestecare a unei puteri care opreºte la-
crima sã vinã. Când iubirea doare, ea este cea care plânge, nu
ochiul, dar omul este slab de tot, ºi nu se aºeazã sã ia putere
pentru iubirea care doare în el, ºi care aºeazã putere în om.
Pier puteri cereºti în om din pricina omului. Greu de pãtruns
este cuvântul Meu, cãci el este mare. O, pânã când va sta
omul împotriva puterii cereºti în el? Omul este mic faþã de
puterea cea din cer care dã sã se sãlãºluiascã în el, ºi ce mare
este omul faþã de puterea cea din cer, care este opritã la uºã
prin omul care se ridicã sã stea mare dinãuntrul lui! Atunci
puterea cea roditoare este înãbuºitã de spinii ei, de puterea
omului care se face spini înãbuºitori pentru rodul puterii din
cer, ºi omul stã mare din sine. Cel mare din Dumnezeu, este
altfel de om decât cel mare din propria lui vedere ºi pricepere.
Cel mare din Dumnezeu, este plin de durere ºi de dor dupã
puterea cea mai presus de fire peste lucruri. El ºtie ce este
puterea cea de sus, ºi o doreºte. 

Mor cele mari din cer pentru cele mici de pe pãmânt, ºi
atunci iubirea plânge, pentru cã o doare în cer, ºi o doare din
cer, ºi plânge omul cel ce o poartã pe ea în mãdularele lui. În
cine este împãrþitã aceastã pãrtãºie a durerii Mele cu omul, e
locul unde Eu Îmi mistui jalea Mea, ºi acolo Eu sunt prin la-
crima celui ce poartã durerea Mea. Eu sunt lacrima aceea, nu
omul care plânge, ºi este mare deosebirea între omul care
plânge din el, ºi între cel care plânge din Mine, ºi în care Eu
plâng. Când Eu sunt Cel ce plâng prin lacrima omului în care
plâng, plâng pentru omul care-Mi face lacrimi, ºi Eu Mi le
mistui prin cel în care Eu plâng, cã plâng ºi pe pãmânt, ºi în
cer, cãci omul care simte suferinþa Mea plânge pentru plânsul
Meu, plânge cu Mine. Cel ce Mã are, acela este cu Mine cu
fiecare clipã a Mea care vine de la pãmânt la cer. 

Durerea Mea vine de pe pãmânt, fiilor. Se sfârºesc cele
vechi pentru cele noi care vin din cer ca sã fie pe pãmânt, ºi
Eu cu greu Îmi fac loc pe pãmânt cu cerul cel nou ºi cu pã-
mântul cel nou. Dau sã-l fac pe om sã intre sub ocrotire, sã
intre pe poarta vieþii veºnice, dar el nu are urechi de auzit. Cu

lacrimi Îmi pregãtesc drumul spre om când vin cu cuvântul la
voi. Umblu dupã om de ºapte mii de ani, ºi voiesc sã-l fac pe
om sã fie ochi ºi urechi pentru Mine, dar îi trebuie iubire
omului, îi trebuie lacrimi omului, cãci lacrima se naºte din
durerea iubirii, iar iubirea Eu sunt; Eu, Cel ce umblu dupã
om, cãci l-am pierdut, ºi vreau sã-l fac sã Mã gãseascã, ºi stau
în calea lui sã Mã ia în el, ºi sã-l gãsesc cu Mine în el, cã asta
înseamnã sã-l gãsesc pe om. 

O, mãi copilaºi, v-aº da o mulþime de sfaturi, cãci sunt
Vindecãtorul Cel mare. Grãiesc însã cuvânt adânc, cuvânt
plin de durerea Mea cea dupã om, cã omul nu ºtie sã aibã
durere dupã Mine, ºi dacã-l chem, el mai mult se duce; ºi
dacã-l mustru, el mai mult se rãceºte, ºi lacrima Mea este fãrã
de mângâiere, ºi mângâierea durerii nu vine de pe nicãieri.
Nu e om sã Mã vindece de durere. Alifia Mea este lacrima
Mea cu care plâng în om. Omul care plânge spre Mine, plân-
ge pentru el, nu pentru Mine, plânge pentru durerea lui, nu
pentru a Mea, plânge ºi Îmi cere sã-i dau alifie pentru durerea
lui, iar Eu sunt plin de durerea iubirii Mele dupã om. 

Nu ºtie omul sã plângã, nu ºtie, fiilor, cã nu Mã are
omul. Cine Mã are pe Mine, acela este casa Mea ºi bucuria
Mea ºi alinul durerilor Mele. Omul uitã cât sunt Eu de îndu-
rerat. Sunt plin de iubire dupã om, ºi de aceea sunt îndurerat,
ºi sunt nemângâiat de dorul durerii Mele în om. Voiesc sã Mã
sãlãºluiesc în om cu durerea Mea ca sã-l câºtig pe om, cãci
omul se naºte din dureri. Durerea Mea este omul. Dacã nu
l-aº iubi, nu M-ar durea omul. Dacã nu l-aº voi, n-aº plânge
dupã el. O, cine sã Mã aline? 

V-aº da o mulþime de sfaturi, fiilor primitori. Cãutaþi
însã în cuvântul Meu ºi pãtrundeþi-l, cã Mã doare ºi plâng cu
cuvântul, ºi voiesc sã plâng în voi ºi sã-Mi vãrs durerea ºi
sã-Mi ostoi arºiþa. Multã Îmi este lacrima durerii, ºi apoi la-
crima bucuriei mai înainte sã vin ºi sã grãiesc cuvântul Meu
vouã, ºi apoi când îl grãiesc, ºi apoi când îl dau oamenilor
prin mânuþele voastre. 

Iatã, serbeazã neamul omenesc naºterea Mea, naºterea
Domnului, dar omul nu ºtie ce înseamnã Dumnezeu, nu ºtie
cât Îl doare pe Dumnezeu, nu ºtie omul lacrima Mea. Omul
dã sã facã din Mine bucurie pentru el ºi pentru viaþa lui cea
fãrã de Mine, dar Eu sunt plin de durere de la om. Nu vrea
omul sã audã cã el este durerea Mea, nu vrea. El vrea sã fiu
Eu bucuria lui, aºa cum îºi face el bucurii pe seama Mea, dar
omul Mã batjocoreºte prin aºa bucurii, cãci Eu sunt îndurerat
de la om. Luaþi, fiilor, durere din durerea Mea cea de la om,
cãci scris este: «Plângeþi cu cei ce plâng». Luaþi ºi învãþaþi ce
înseamnã plânsul cel adevãrat înaintea cerului, ca sã-l iau,
fiilor, ºi sã-l pun Eu înaintea Tatãlui, de la voi, ºi sã vadã Tatãl
cã Mã doare în voi, ºi sã poatã Tatãl cu Mine în voi, prin pu-
terea durerii Mele, prin durerea iubirii, fiilor. 

Iatã cum Îmi este azi cuvântul spre voi. Auziþi-Mã,
fiilor! Cine are urechi, aude, iar cine nu are, nu aude. Urechile
cele pentru cuvintele Mele sunt iubirea de la care vine dure-
rea Mea în om, ºi credinþa în om, ºi sfinþenia trupului ºi a du-
hului, care vin de la Mine în om, cãci cine are urechi, aude ºi
împlineºte cuvântul pe care-l aude, ºi apoi îl dã celui ce aude,
celui ce-l ia, cãci dacã este cel ce dã, este ºi cel ce ia. Daþi-vã
unul altuia putere pentru Mine, fiilor. Fiþi ochi ºi urechi ca sã
împliniþi acest cuvânt, ºi fiþi cuvânt, aºa cum mereu v-am ru-
gat. Eu sunt Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, ºi
sunt cuvânt din cuvânt, ºi aºa sã fiþi ºi voi, cã asta vreau sã
fiþi. Daþi din mânã în mânã pânã la Mine alifie pentru durerea
Mea, cã Mi-e dor de bucurie, Mi-e tare dor de dorul omului
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dupã Mine, Mi-e dor sã Mã iubeascã omul ºi sã Mã primeas-
cã în el cu chipul Meu, ºi sã fie omul chipul Meu. Amin. 

Fiilor, fiþi mari din Mine. Cel mare din Dumnezeu, este
plin de durere dupã puterea cea mai presus de fire peste lu-
cruri. El ºtie ce mare este puterea cea de sus, ºi o doreºte. Sã
nu mai moarã cele mari din cer pentru cele mici din om. Ce-
reþi sã vinã vremea celor din cer peste toate câte sunt ºi vor fi
pe pãmânt. Tânjiþi dupã cele din cer, dar lucraþi-le, cã ele aº-
teaptã sã fie aºezate pe pãmânt. Voi sunteþi mâinile ºi picioa-
rele Mele ºi ochiul ºi urechea Mea mai înainte ca sã vin. Luaþi
Duh ºi har, cã Eu vã dau, ºi mereu vã dau ca sã luaþi. Luaþi
aºa cum a luat ierarhul Spiridon ºi a dat oamenilor de la Mine

ºi M-a arãtat cu puterea Mea în el. Luaþi ºi daþi-vã unul altuia
de la Mine ºi pentru Mine, cã e mult de lucrat pentru venirea
Mea ºi pentru om. 

Fiilor, fiilor, sã fie durerea Mea în voi, ca sã pot cu voi.
Fiilor, fiilor, sã fie puterea Mea în voi, ca s-o lucrez peste
pãmânt prin voi, cãci durerea iubirii se face izvor de putere în
cel ce o are, fiindcã iubirea poate, ºi din durerile ei voiesc sã
întocmesc naºterea din nou a lumii. Durerea iubirii este bucu-
ria celor îndureraþi pentru Mine, ºi din ea voiesc Eu sã scot
totul de la pieire, fiilor. Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2000
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