
Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Învãþãturã de facere peste ucenici noi. Omul trebuie sã se vadã din
Dumnezeu ºi nu din sine. Cel învãþat cu cele de pe pãmânt nu are
învãþãtor din cer. Veacul omului se sfârºeºte, iar veacul Domnului 

se aºeazã pe pãmânt ºi se numeºte Noul Ierusalim. 

MM ã apropii la iesle ºi Mã fac cuvânt de zidire, cu-
vânt de mângâiere, ºi Mã dau apoi vouã ºi

celor ce se strâng pe lângã voi sã se facã Mie sãrbãtoare.
Mi-aþi fãcut zi de sãrbãtoare, fiilor de la iesle, cã s-au strâns
pe lângã voi copilaºi cuminþi ca ºi voi, ca sã petreacã în
numele Meu cu voi, iar Eu sã-i hrãnesc din cer. Când lumea
de pe pãmânt s-a strâns sã-ºi petreacã zilele ei, iatã, ºi voi aþi
aflat prilej ºi Mi-aþi fãcut coborâre ca sã-i hrãnesc pe cei ce
vin la crescut lângã izvorul care spalã pe om ºi apoi îl creºte
ca sã fie. 

Iatã-Mã ca sã vã dau har ºi mângâiere, vouã ºi celor
veniþi la izvor. Sunt Eu Însumi. Trupul Meu este acoperit de
ochii voºtri, dar din el curge cuvântul Meu ºi se aude, ºi hrã-
nesc cu el ºi îl fac venirea Mea, cã a venit vremea aceasta, ºi
tot omul va fi luat ca pe neºtire, cã nu vrea omul de pe pãmânt
sã stea din mersul lui ºi sã asculte ºoapta venirii Mele, cuvân-
tul Meu care se face cale pentru venirea Mea. Dacã Scrip-
turile Mele cele de acum douã mii de ani sunt mincinoase, Eu
nu voi veni. Dar ele sunt adevãrate, ºi de aceea vin, ºi vin sã
le împlinesc. Amin. 

Am spus ucenicilor Mei sã înþeleagã de la smochin
semnul venirii Mele. ªi iatã, el a dat mlãdiþe fragede, cãci s-a
apropiat venirea Mea. Eu sunt smochinul, cãci smochinul de
pe pãmânt s-a uscat ºi nu mai pot mânca din roadele lui. Eu
Însumi am venit ºi am dat rod ºi am dat mlãdiþe noi, cãci
venirea Mea este aproape. Smochinul cel uscat se crede verde
ºi nu înþelege semnele vremii Mele, semnele venirii Mele.
Voi, copii de la iesle, sunteþi semnele venirii Mele. Eu sunt
smochinul, iar voi, mlãdiþele, ºi venirea Mea este cu voi.
Amin, amin, amin. Din nou am lucrat tainic, ca ºi acum douã
mii de ani. Ca ºi atunci, oamenii nici acum nu vor sã pricea-
pã din semnele vremii venirea Mea de la Tatãl. Duhul potriv-
nic Mie este împãrat peste om ºi îi ºopteºte omului la ureche
sã nu se aºeze în veghe pentru venirea Mea, ci sã-ºi petreacã
cele ale nopþii omul. ªi iatã, venirea Mea ia omul pe neºtire
ºi omul n-o vede, cãci scris este: «Ochi au ºi nu vãd; urechi
au ºi nu aud; ºi cine nu crede nu ajunge sã vadã». Eu însã vin
la iesle cu hranã din cer ºi Mã dau spre zidire sfântã celui ce
voieºte cu Mine aºteptându-Mã sã vin. Mã dau vouã, iar voi
sã Mã daþi, fiilor, ºi sã fiu gãsit la voi de cei ce au învãþat
calea spre izvorul venirii Mele. 

Pe cel ce vine la crescut îl învãþ sã se uite mereu la el
dacã creºte din cuvântul Meu. ªi cum adicã aceasta? Sã se

uite în cuvântul Meu ºi sã se mãsoare în el, cã Eu aºa îl învãþ
pe cel ce creºte din Mine ºi aºa îi spun: cautã, copile, sã vezi
ce este între tine ºi Dumnezeu, între tine ºi aproapele tãu.
Cautã sã te vezi din Dumnezeu când te uiþi, nu cãuta sã te vezi
din tine. Cautã sã te vezi din fratele tãu când vrei sã te vezi,
nu sã te vezi din tine, cã ochii tãi nu-þi pot spune despre tine.
Cautã sã te uiþi la tine din Dumnezeu ºi din aproapele tãu,
sã-I placi lui Dumnezeu ºi aproapelui tãu, nu þie, cãci aºa sunt
cei ce vegheazã întru venirea Mea. Iar pentru lucrarea veghii
sã nu fie amestecat duh de stãpân ºi slugã, cãci acest duh le
stricã veghea celor ce vegheazã, ci sã fie duh de iubire care
dã putere pentru veghe, care dã gust veghii celei sfinte dintre
fraþi, cãci scris este: «Cel mai mare sã fie slujitor celui mic,
nu stãpân», cãci aºa este învãþãtura Mea. Cel mai mare sã ve-
gheze cel mai bine, ca sã se poatã vedea din el cel mic. ªi cine
este cel mic? Cel mic este cel ce se uitã la sine din Dumnezeu
ºi din aproapele sãu. Amin, amin, amin. 

Omul nu ºtie ce este fericirea lui. Numai cel ce ajunge
pe plac aproapelui sãu la ce este bine spre zidire, numai acela
îºi face sufletului sãu ochi pentru fericire, cãci atunci el aflã
pacea cea desãvârºitã ºi nu mai iese din ea, cã ea e dulce, ea
înþelepþeºte omul, ea îl zideºte zi cu zi pânã la ziua zilei, ea îl
mângâie ºi îl þine în ea, ºi omul îºi aflã odihna. 

O, nu este altfel de odihnã pentru om, nu este. O, nu
vine omul sã ia de la Mine ºi sã-ºi afle odihna. O, nu mai sunt
oameni adevãraþi, fiilor, nu mai sunt. O, nu mai sunt creºtini
adevãraþi, mãi copilaºi, nu mai sunt, fiilor. Cei ce cautã mi-
nuni ca sã se facã creºtini, aceia pãþesc ca omul împietrit în
care nu încolþeºte sãmânþa vieþii, cãci minunile n-au avut pu-
tere sã omoare moartea din om. Când Eu, Domnul, trimit mi-
nuni în calea omului ca sã-l întãresc pentru Mine, e una, dar
când omul cautã minuni, e altceva. ªi iatã, pentru unii minu-
nile au fost drum spre Mine ºi, iarãºi, pentru alþi mulþi ele au
fost drum spre sine, cãci s-au fãlit cãzând prin ei înºiºi. O, rãu
e de omul care n-are învãþãtor de sus din cer, cã acela se în-
vaþã cu pãmântul ºi cu cele de pe pãmânt ºi cu cele de la om. 

Cautã, copile care iei învãþãtura Mea, cautã sã înveþi pe
placul Meu. Nu e bine sã te ocupi de tine înaintea Mea, ci e
bine sã iei de la Mine ºi sã-þi foloseascã ºi þie cele ce dau, cã
de aceea dau. Dau ca sã iei, nu ca sã mai ceri. Dau ca sã fie
dat, ºi sã aibã omul care ia, ºi nu sã Mã mai ispiteascã pentru
el însuºi. Dau mereu tot ce vãd cã-þi trebuie, ca sã te ajut sã
ai ºi sã te foloseºti de venirea Mea la tine. Cel ce are nu se
mai plânge cã e lipsit. Cel ce ia are, dar cel ce nu ºtie sã ia,
acela nu are, ºi cere ca sã aibã. 

Iar Eu, ca un Învãþãtor bun, spun aºa: ferice celui ce se
lasã gãsit de Dumnezeu, cã acela ºtie sã-L afle pe Domnul.
Cine-L cautã pe Domnul nu-L mai gãseºte, dar cel ce se lasã
gãsit, a gãsit pe Dumnezeu. Amin. 
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Iatã, M-am lãsat Învãþãtor ca sã Mã dau, cã vã vãd cum
aºteptaþi voi ºi cei ce vin sã Mã ia. Voiesc sã Mã nasc desã-
vârºit în cel ce Mã voieºte în el, cãci omul e nãscut din om, ºi
Eu trebuie sã-l învãþ naºterea lui din naºterea Mea în el.
Amin. Un picuþ, ºi voi sãrbãtori cu voi sãrbãtoarea naºterii
Mele cea de acum douã mii de ani, ºi Mã voi înnoi cu ea în
tot omul care voieºte în el naºterea Mea, Duhul Meu, Care
este din cer, ºi trupul Meu cel ceresc. Amin. 

V-am dat hranã caldã, fiilor. Daþi-o pe masã ºi
învãþaþi-i pe cei ce o iau sã o ºi rumege, cã voiesc sã-l învãþ
pe cel ce vine la Mine naºterea Mea în el. Veacul cel nou adu-
ce naºterea Mea în inima omului, numai sã ia omul, numai sã
audã omul taina veacului cel nou. Trec cu el pe lângã veacul
omului ºi vin sã-l aºez pe pãmânt, cã vã am pe voi începãtu-
rã de veac nou, plãmãdit de Mine ºi de voi între pãmânt ºi cer.
Curând, curând nu vor mai fi cele ale veacului omului, ºi
omul va vedea tot mai mult veacul cel nou care se aºeazã pe
pãmânt, ºi va plânge omul care nu are nimic zidit în veacul
cel nou. 

Iar voi, voi ºi cei ce sunt cu Mine prin voi, zidiþi-vã,
fiilor, în taina veacului cel nou ºi fiþi zidirea lui, cãci el va fi
pe veci. V-am învãþat lucrarea zidirii, ºi de atâta vreme vã
învãþ. Zidiþi-vã în veacul cel nou ºi fiþi ziditori ai veacului ce
va sã fie, cãci totul va fi înghiþit de biruinþa venirii Mele ºi voi
rãmâne Eu, cu veacul cel nou ºi cu moºtenitorii lui. Amin. 

Îi dau omului ochi ca sã vadã; îi dau urechi ca sã audã;
îi dau înþelepciune ca sã înþeleagã; îi dau iubire ca sã aibã,
numai sã ia omul din pacea venirii Mele. Cu pace ºi cu har
ceresc vin pentru cei ce Mã aºteaptã, iar pentru cei ce nu Mã
aºteaptã vin cu zi de mânie, vin cu plata celor lucrate de tot
omul care s-a ascuns de Mine iubindu-se pe sine. 

Eu aºa am spus: «Sã se lepede omul de sine ºi sã vinã
sã-Mi urmeze». Omul însã s-a ascuns ºi n-a primit chemarea
Mea ca sã vinã. ªi acum, vin Eu, ºi când vin, nu-l mai chem,
ºi îi zic sã se ducã, nu sã vinã, cãci când i-am zis „Vino!“, n-a
venit; s-a oprit pentru sine ºi n-a venit. ªi iatã, veacul omului
trece, ºi Eu vin cu veacul Meu, ºi vin. Vin, cã este scris sã vin
dupã cele douã mii de ani de la înãlþarea Mea la Tatãl, cãci
M-am dus ca sã vin. ªi dacã vin, le spun iarãºi tuturor cã vin,
ºi zic: 

Deschideþi Scripturile, fii ai oamenilor, ºi citiþi în ele
despre venirea Mea. ªi dacã citiþi, nu le ispitiþi, nu le rãstãl-
mãciþi, ci înþelegeþi-le. ªi dacã nu le înþelegeþi, chemaþi cu la-
crimi ºi cu tânguire pe Duhul Sfânt, ca sã vã înveþe El despe-
cetluirea tainei Scripturilor venirii Mele. Deschideþi Scriptu-
rile ºi nu le închideþi, ºi nu le ascundeþi, cã în ele este scrisã
venirea Mea care trebuie împlinitã. ªi dacã ºtiþi sã citiþi, veþi
gãsi în ea o þarã nouã, un Ierusalim nou, cãci Ierusalimul cel
de atunci M-a tãiat ºi M-a dat la pieire, dar Eu M-am ridicat
ca un Dumnezeu venit din Tatãl, ºi iarãºi am fost, ºi am ales
din nou Ierusalimul, cãci Tatãl îl avea pus deoparte pentru
venirea Mea cea de dupã douã mii de ani. 

Iatã þara strãlucirii pe care a vãzut-o de departe proo-
rocul Daniel, pãmântul cel de la început, pãmântul român din
care Eu am luat pãmânt cu mâna ºi l-am fãcut pe omul cel
zidit de mâna Mea. Iatã noua Mea þarã, noul Meu ogor în care
am însãmânþat sãmânþa veacului cel nou, veac ceresc pe
pãmânt, Noul Ierusalim. Aºa se numeºte veacul cel nou: Noul
Ierusalim. Amin, amin, amin. 

Deschideþi Scripturile, voi, fii ai oamenilor, ºi veþi gãsi
în ele venirea Mea cu veacul cel nou, coborât din cer pe pã-
mânt. ªi iatã venirea Mea, cã sunt cuvântând din mijlocul pã-

mântului român peste pãmânt, ºi merge cuvântul Meu ca ful-
gerul de la rãsãrit pânã la apus, cãci venirea Mea aºa vine, ca
fulgerul, precum scrie în Scripturi. 

Cel ce înseteazã, sã vinã ºi sã bea din apa Mea, ºi sã fie
viu apoi, ºi sã nu mai înseteze apoi, cã iatã, omul înseteazã
mereu. Bea ºi înseteazã iar, cãci apa este la Mine, nu la el. Sã
vinã omul la Mine ºi sã bea. ªi dacã nu vrea sã vinã, sã nu
vinã, cãci scris este: «Cine este sfânt, sã se sfinþeascã încã, ºi
cine este spurcat, sã se spurce ºi mai mult», cã venirea Mea
vine ca un fur, ºi cel ce nu-i venit spre ea, nu mai are vreme
sã vinã. 

O, fii ai oamenilor, rãscumpãraþi vremea, cã zilele sunt
grele. Aºa vã învaþã Scriptura. Deschideþi Scripturile, voi, fii
ai oamenilor, ºi veþi gãsi în ele cã Eu vin, ºi veþi înþelege de
ce vin Eu. Vin, cã este scris sã vin dupã cele douã mii de ani
de la înãlþarea Mea la Tatãl. M-am dus la Tatãl ca sã vin ºi sã
pregãtesc de lângã Tatãl locaºul venirii Mele. ªi am venit, ºi
Mi l-am pregãtit, ºi Mi-l pregãtesc, ºi Mi-l curãþesc, ºi Mi-l
slãvesc, ca sã vadã toþi împãraþii pãmântului locaºul venirii
Mele: pãmântul român. Acest pãmânt curând, curând va fi cu
totul al Meu, iar cei ce vor fi pe el se vor face sfinþii Mei,
neam sfânt ºi împãrãtesc, popor dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, cãci aºa este în casa Tatãlui Meu. Amin. 

O, copii de la iesle, v-am dat har ºi mângâiere vouã ºi
celor ce s-au strâns lângã izvor ca sã bea ºi ca sã creascã. Ba
ºi fiilor oamenilor le-am dat ca sã bea, numai sã vrea sã bea.
O, dacã Scripturile venirii Fiului Omului sunt minci-
noase, atunci El nu va veni. Dar dacã sunt adevãrate, Fiul
Omului vine, ºi «se vor tângui toate neamurile pãmântului
vãzându-L venind cu putere ºi cu slavã multã», precum scrie
în Scripturi. Amin. 

Am chemat pe tot omul sã vinã spre venirea Mea. De
douã mii de ani îl tot chem pe om. De ºapte mii de ani îl tot
chem pe om. Dar ca azi nu l-am chemat nicicând. Îl chem pe
cel ce nu vine. Îl chem pe cel ce nu aude ºoapta venirii Mele.
Iar când voi veni, nu-l voi mai chema, ºi îi voi spune sã se
ducã, precum este scris în Scripturi. 

O, copii ai venirii Mele, vine venirea Mea. Zidiþi-vã în
taina veacului cel nou ºi fiþi ziditori ºi spuneþi tuturor celor ce
locuiesc pe pãmânt cã vine venirea Mea. Un ceas, ºi vin, iar
veacul cel nou care vine cu Mine, se numeºte Noul Ierusalim.
Amin, amin, amin. 

19 decembrie 2000/1 ianuarie 2001

Praznicul Naºterii Domnului 

Omul este vechi chiar dacã viaþa lui este o zi. Aºezãmântul Noului
Ierusalim este sãmânþa pãmântului nou ºi viaþa veacului ce va sã 

fie pe el. 

MM -am coborât la iesle, cãci cuvântul Meu din
zilele acestea îºi are ieslea sa, fiindcã Eu am

pregãtit loc, ca acolo unde cobor Eu, sã fie ºi ai Mei, cei pre-
gãtiþi de Mine pentru întâmpinarea Mea când vin cuvânt. Încã
de pe când n-aveam pas sã merg printre fiii oamenilor cu cu-
vântul ºi sã lucrez cu el, încã de pe atunci Eu ºi cu Tatãl Mi-am
aºezat cuibul coborârii aici, iar apoi am cuvântat, ºi din acest
cuvânt Mi-am fãcut iesle sã vin, ºi am venit ºi am împlinit
cuvântul, ºi am loc sfânt, ºi am iesle caldã, cãci în casele cele
fãcute de oameni nu pot rãzbi cu uºorul, cã nimeni nu Mã
iubeºte ºi nimeni nu Mã doreºte aºa cum sunt Eu. Nu e om pe
pãmânt sã nu Mã vrea, cã ºtie omul cã Eu am în mâini viaþa

1399Anul 2001



cea veºnicã, dar nimeni nu Mã vrea cu ea, cãci ea se dã încã
de pe pãmânt, ºi dacã vin cu ea la om ca sã i-o dau, ea are în
ea pe cele din cer, dar pe pãmânt nu încap cu viaþa Mea cea
veºnicã în om. E prea lipit omul de cele ce trec. S-a prea furat
omul din Mine, cãci pe furate a fãcut aceasta. Dacã omul nu
Mã vede, uitã cã Eu vãd. Uitã omul, ºi se furã din Dumnezeu,
ºi se dã om pe om deºertãciunii lucrurilor, iar Eu suspin
dupã om. 

Am coborât la voi, copii de la iesle. Am sãlaºul Meu la
voi, ºi vin sã Mã odihnesc în el, cãci sunt obosit, ºi sunt în
suspin mereu ºi tot mereu pentru omul de pe pãmânt. Am
venit sã grãiesc vouã despre naºterea Mea în om. Iatã sãrbã-
toarea naºterii Mele de acum douã mii de ani. Se purta Mãi-
cuþa Mea din loc în loc prin lume ºi nu gãsea pe cineva s-o
primeascã ºi sã Mã nascã, ºi sã-L primeascã omul pe Dumne-
zeu în casa lui ºi sã-L aibã apoi. Tot aºa a fost ºi azi. Nu e loc
pe pãmânt, nu e om pe pãmânt sã ºtie ºi sã poatã sã Mã pri-
meascã în casa lui, sã Mã nasc Eu cu naºterea Mea în om, ca
sã ºtie omul apoi ce este sãrbãtoarea naºterii Mele cu omul. 

Iatã sãrbãtoare de naºtere. Eu Însumi Mã mãrturisesc
cu voi ºi în voi, cãci în casele cele mari ale oamenilor nu vo-
iesc sã fiu. Eu Mi-am fãcut locaº omul, ºi apoi M-am odihnit
în el. Apoi omul M-a alungat, ºi s-a alungat pe sine din Mine,
ºi Eu am rãmas cu suspin fãrã locaº dupã ce l-am fãcut pe om.
Dar am rostit atunci cuvânt tainic cã Mã voi naºte Eu din om,
cã Mã voi face sãmânþã în trup nãscãtor ºi voi zdrobi pe
duºmanul omului, ºi iarãºi îl voi avea pe om, ºi Mã voi naºte
în el cu taina naºterii Mele, ºi iarãºi Mã voi odihni, cãci omul
este casa Mea ºi ieslea Mea ºi odihna Mea. 

Vã dau seminþe, ca la puiºorii care cresc mâncând,
fiilor copii. Vin la voi la iesle ºi Mã fac hranã ºi Mã fac cu-
vânt de naºtere ºi îl aºtept pe om sã înveþe în el taina naºterii
Mele între oameni dupã douã mii de ani de la naºterea Mea
din Fecioara care a biruit pe ºarpele cel de demult prin sã-
mânþa Mea pusã în ea de la Tatãl ºi de la Mine ºi de la Duhul
Sfânt, pentru ca sã-l rãscumpãr pe om venind dupã el pe pã-
mânt. ªi am venit, ºi M-am fãcut Om. Prunc mic M-am nãs-
cut din om, ca ºi omul, ºi M-am numit apoi Fiul Omului. Eu
Însumi am coborât din cer ºi M-am fãcut sãmânþã micã ºi
M-am aºezat în trup de Fecioarã ca sã Mã fac prunc din ea, ºi
sã cresc apoi între oameni ºi sã Mã îngrijeascã mama ºi tata
aºa cum creºte un copil între pãrinþii lui pânã se face mare.
Atât de mic S-a fãcut Dumnezeu ca sã poatã veni dupã om,
ca sã-l ridice pe om pânã la El din nou ºi sã-l facã asemenea
Lui din nou pe om, cãci când Tatãl Mi-a spus sã vin pe pã-
mânt sãmânþã din care sã Mã fac prunc de om ºi sã cresc apoi
ca omul ºi sã Mã las înjunghiat de om ca sã-i dau omului viaþa
Mea, când Tatãl Mi-a spus în cer taina naºterii Mele cea de
acum douã mii de ani, El a grãit cu Mine ca la începutul cel
dintâi, iar Eu L-am ascultat ºi I-am zis: «Tatã, vom face om
dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã, om cu duh dãtãtor de
viaþã. Eu Însumi Mã voi duce ºi Mã voi face om pe pãmânt,
Tatã, ºi iarãºi voi veni la Tine dupã ce-Mi voi da viaþa Mea
omului, dupã ce voi plãti plata pentru om, Tatã». 

O, copilaºi de la iesle, vã aduc cuvânt cald, taina naº-
terii Mele în om. Întâi M-am aºezat în om, ºi apoi M-am fãcut
Om. M-am fãcut ca omul ca sã pot sã fiu cu el ºi sã-l învãþ
calea spre casã, fiilor. Eu, fiilor, întâi l-am fãcut pe om din pã-
mânt ºi din Dumnezeu, ºi apoi S-a fãcut Dumnezeu din om,
ca sã-i dea omului viaþã. Iatã taina vieþii omului. Ea este de la
Dumnezeu, ºi viaþa omului nu este a lui, dar cine sã-i mai
spunã ºi cine sã-l mai înveþe pe om, pe omul care se naºte din

om, ºi apoi el nu mai ºtie sã se nascã din Dumnezeu, ºi Dum-
nezeu din el? 

Eu, fiilor, pentru aceasta am venit pe pãmânt din nou ºi
Mã fac cuvânt la voi, ca sã-l fac din nou pe omul cel vechi,
vechi de ºapte mii de ani, vechi de douã mii de ani, cã omul
este vechi, ºi tot aºa se naºte, ºi este vechi chiar dacã viaþa lui
este o zi. Toate cele vechi trec, iar Eu Mã port dupã om cu
viaþa cea din cer ca sã-l înnoiesc din ea ºi sã-l fac sã se îmbra-
ce cu ea ºi sã fie înghiþit de ea omul. Amin. 

Eu sunt Omul Cel nou, cu Duh dãtãtor de viaþã, ºi vo-
iesc sã Mã dau omului de viaþã. Sunt Fiul Omului, ºi vin pe
norii cerului de la Tatãl la om, ca sã-Mi culeg rodul ºi sã-l dau
Tatãlui, ca sã-Mi adun rodul ºi sã-l am. Am venit la cules, dar
mai întâi am semãnat, am udat, am îngrijit cu cele din cer pes-
te pãmânt, ca apoi sã culeg ºi sã am pãmânt pentru cer, cãci
curând, curând cobor cerul pe pãmânt, ºi sã am pãmânt pen-
tru cer. Amin. 

Eu de aceea am venit cuvânt pe pãmânt. Am venit sã
pregãtesc loc pe el, ca sã vin apoi ºi sã-i adun în el pe cei aleºi
ai Mei, pe cei ce se lasã culeºi pentru ziua venirii Mele cu
sfinþii în slavã vãzutã. Am venit sã-l pregãtesc pe om cu cu-
vântul Meu, care sfinþeºte ºi care înnoieºte duhul omului ºi
care-Mi face Mie loc cu naºterea Mea în el. Naºterea Mea în
om îl smulge pe om din cele pãmânteºti ºi omeneºti ºi îl face
ceresc pe pãmânt ºi îl face sfânt ºi îl face casã a Mea ºi îl face
scarã a Mea ca sã vin din cer pe pãmânt. Naºterea Mea în om
este salvarea omului, cu trupul ºi cu sufletul ºi cu duhul lui,
ºi omul se face purtãtor de Dumnezeu între oameni, ºi se face
luminã din cer pe pãmânt, ºi se face omul locaº al venirii Me-
le cu sfinþii, împãrãþie a cerurilor în mijlocul oamenilor. Naº-
terea Mea în om este împãrãþia cerurilor înãuntrul omului,
precum Eu am zis acum douã mii de ani despre taina aceasta.
Veni-va vremea ºi a ºi venit, ºi se va vedea aceastã tainã; dar
ea se vede bine, ºi omul de pe pãmânt are ochi ºi nu vede. 

S-a smuls de tot din Mine omul, ºi nu mai vede cu
ochii lui. E prea lipit omul de cele ce trec, ºi mereu le cautã,
cã e lipsit omul de toate cele ºi cautã mereu, dar omul pe
Mine Mã cautã, ºi el nu ºtie ce cautã. Când omul cautã viaþa
lui, ºi pentru viaþa lui, pe Mine Mã cautã, cã numai Eu sunt
viaþa omului, dar nimeni nu Mã vrea cu ea, cã dacã vin cu ea
la om ca sã i-o dau, ea are în ea pe cele veºnice, pe cele care-l
fac veºnic pe om, pe cele ce rãmân. Taina vieþii n-o pricepe
omul, cãci el s-a luat din Mine, ºi singur nu mai ºtie, ºi înþe-
lepciunea lui îl scoate mereu din Mine, fiindcã omul mare se
umple de sine ºi nu se mai poate face prunc aºa cum M-am
fãcut Eu când am venit de la Tatãl ca sã încep în om împãrãþia
cerurilor. 

Taina vieþii omului Eu sunt. Cine vrea sã aibã viaþã, Eu
sunt taina vieþii omului, ºi pentru aceasta M-am nãscut pe
pãmânt. Cine se sfinþeºte pentru Mine, la acela Eu Mã duc ºi
Mã fac sãmânþã în el, ºi din ea creºte pom nou din pãmânt
nou, om nou din Mine. Când Eu Mã sãlãºluiesc în om cu sã-
mânþa Mea cea veºnicã, atunci Eu Mã fac prunc ºi Mã dau
omului sã Mã creascã, ºi din Mine sã se facã omul om nou,
din Mine crescut, iar Eu sunt sãmânþa lui. 

M-am fãcut prunc ca sã încap în om. Mã fac mic ca sã
Mã primeascã omul, ºi apoi sã Mã fac mare în om cu mãrirea
Mea cea din cer, ºi apoi sã-l am pentru vecie pe om, cã dupã
om Mi-e tot un dor suspinul. Îl aud mereu pe om cã Eu am
venit ºi M-am dat sã fiu rãstignit ºi sã mor pentru el. O, Eu
am venit sã Mã nasc pentru om, sã Mã fac mic ca sã încap în
om, sã Mã fac om, ca sã fiu cu omul, ºi el sã fie cu Mine. ªi

1400 Cuvântul lui Dumnezeu



dacã omul nu M-a voit în el, ºi dacã el n-a vrut sã Mã cunoas-
cã prin naºterea Mea, Eu M-am lãsat atunci sub mâna lui, ºi
el M-a strivit. Dar Eu iarãºi M-am nãscut cu acelaºi trup, prin
rãstignire; M-am nãscut prin moarte. Am murit ca un muritor,
ca sã vin apoi la om cu taina învierii pentru toþi cei ce au mu-
rit, ºi încã mor ºi acum. Taina rãstignirii Mele este taina în-
vierii, este taina naºterii prin moarte dacã omul a murit. Am
venit întru totul dupã om dacã am venit. Am trecut prin toate
ale omului, numai sã-l fac din nou pe om ºi sã nu piarã omul.
Am venit cu naºterea Mea în om. Am venit iar dupã douã mii
de ani, ºi Mã fac cuvânt la iesle ca sã Mã ia omul ºi sã Mã
aºeze în el, ºi apoi sã fiu în om cu slava cuvântului Meu îm-
plinit. Amin. Magii au venit din depãrtãri pânã la ieslea care
Mã adãpostea pe Mine prunc în Betleem ºi pe Mãicuþa Mea,
cea proorocitã de Mine încã de la facerea omului când omul
fãcut s-a smuls din Mine ºi M-a lãsat cu suspin. Dacã magii
n-ar fi venit, dacã pãstoraºii din munte n-ar fi coborât la ves-
tea îngeraºilor care veneau din cer pentru naºterea Mea, o,
dacã aceºtia nu s-ar fi gãsit lângã trupul Meu de prunc nãscut
din Fecioarã, cine, oare, ar fi lãsat pe pãmânt peste veacuri
venirea Mea de la Tatãl acum douã mii de ani? Magii au venit
din pãmânturi strãine ºi s-au închinat naºterii Mele ºi au
crezut orânduielii cereºti care Mã trimisese pe Mine de la
Tatãl, dar casa Tatãlui Meu s-a sculat asupra Mea ºi nu M-a
primit poporul din care am rãsãrit. Aceasta este ruºinea lui
Israel, care apoi M-a scos afarã din mijlocul lui ºi M-a trimis
înapoi la Tatãl. Aºa ºi azi, Mã duc cuvânt de vestire ºi de
înnoire ºi de înviere peste tot, iar casa Tatãlui Meu nu mai
este a Lui, nu mai este a Mea, ºi Mã trimite înapoi la Tatãl
când vin, ca nu cumva sã vin sã-i izbãvesc, cã ei zic cã i-am
izbãvit acum douã mii de ani, dar când sã vin sã-Mi
împlinesc Scripturile venirii Mele, nu Mã vor cu ei. Iar Eu
rãmân la voi, copii ai venirii Mele. Când ºi când vin magi la
voi ºi Mã gãsesc cu voi învãþând omul sã se îmbrace cu hai-
na vieþii care vine. Minunea venirii Mele de azi se scrie pe
pãmânt de Mine Însumi prin mânuþele voastre, aºa cum naº-
terea Mea cea de acum douã mii de ani ºi-a fãcut loc în car-
tea vremii de atunci prin cei iubiþi ai Mei care M-au mãrturisit
împotriva poporului Meu, care a dat cu orice preþ, ba chiar cu
preþul vieþii Mele pentru ei, au dat sã Mã dea pieirii cu tot cu
numele Meu, cu tot cu trupul Meu cel dumnezeiesc, care s-a
fãcut prunc din Fecioarã acum douã mii de ani, în ziua naº-
terii Mele. 

Iatã, totul piere, dar Eu rãmân, ºi sunt. Eu sunt cerul pe
pãmânt, precum am fost acum douã mii de ani, dupã ce M-am
nãscut prunc din Fecioarã. Eu sunt cerul pe pãmânt, venit în
cuvânt ºi cuvântând facerea din nou a lumii, cer nou ºi pã-
mânt nou, dar mai întâi om nou, sãlaº al Meu pe pãmânt, cã
Eu l-am fãcut pe om ca sã Mã sãlãºluiesc în el ºi sã fiu, ºi sã
fie ºi omul. Amin. 

Nu poate omul sã fie, sã fie aºa cum este el. Omul tre-
buie sã fie în Mine ca sã fie, ºi sã fiu Eu în el ca sã fie, cãci
altfel omul este el, ºi el nu ºtie sã fie. 

Eu pe voi, copilaºi de la iesle, v-am învãþat ca pe niºte
prunci mici, v-am învãþat sã fiþi, fiilor. Naºterea în om e tainã
dulce care îl þine pe om în bucuria cea tainicã de a fi în sãrbã-
toarea cea veºnicã a naºterii Mele în om, cãci Eu sunt veºnic. 

Vã mângâi, ºi mereu vã nasc din Mine cu cuvânt nou,
care vã naºte din el mereu ºi vã creºte mereu ca sã fiþi prunci,
cãci pruncii sunt cei ce stau la crescut. Vã dau din cer bucuria
mamei Mele Fecioara, care M-a purtat în braþe prunc ºi M-a
iubit cum n-a fost iubire între pãmânt ºi cer. M-a iubit ca pe

fiul ei încã de când M-a dat ei arhanghelul Gavriil când M-a
aºezat în ea cu sãmânþa Mea din care am ieºit prunc micuþ,
nãscut în peºtera cea curatã din Betleem. 

Mama Mea se apleacã spre iesle ºi vã dã duh de mân-
gâiere pentru Mine, Cel sãlãºluit dupã douã mii de ani la voi.
Mama Mea Fecioara sãrutã ieslea Mea de la voi ºi se apleacã
spre voi. Amin, amin, amin. 

– MM ã aplec, Fiule Emanuel. Mi-e duhul plin
de fiori, cã Tu eºti Cel iubit al meu ºi cã

ai iesle pe pãmânt, Fiule, cã ai gãsit unde sã fii, ºi sã fii printre
oameni, copilul meu Cel de acum douã mii de ani. Nimic nu
m-a durut când Te-am nãscut, decât omul cel rece, poporul
cel rece care nu Te-a primit, Fiule. N-a fost nimeni pe pãmânt
sã simtã în clipa aceea cã Dumnezeu S-a fãcut om ºi Se naºte
prunc între oameni pentru ca sã-i mângâie ºi sã le dea viaþa
înapoi, Fiule, cãci omul s-a luat din Tine ºi ºi-a pierdut viaþa
dacã aºa a fãcut. 

Dar azi mã doare, Fiule venit pe pãmânt; ºi cu duhul,
ºi cu sufletul, ºi cu trupul mã doare. Mã doare, Fiule, ca ºi pe
Tine pentru om. Timpul s-a scurs, ºi nu mai este ca Tu sã-l
mai aºtepþi pe om. Mã doare când vãd venind venirea Ta, ºi
omul n-a venit la ea. Îþi mângâi ieslea ºi pe cei mici din ea,
cãci mângâierea noastrã este numai la cei mici care se bucurã
de noi, Fiule nãscut din trupul meu cel fecioresc acum douã
mii de ani. O, cum de n-a înviat neamul omenesc dupã o aºa
minune a naºterii Tale din trup fecioresc? O, cum de n-a reîn-
viat neamul omenesc dupã ce Tu ai înviat din rãstignire, Fiule
din cer? Sã se fi fãcut cerul Tãu omul, aºa cum m-am fãcut eu
de Te-ai sãlãºluit în mine, ºi apoi ai ieºit ºi Te-ai dat omului,
copilule ceresc al Tatãlui din cer. Îþi mângâi ieslea care Te
primeºte cuvânt. Mi-e duhul cuprins de fiori aici, unde Tu ai
împãrãþia Ta. Facã-se pe veci voia Ta aici, Fiule scump. 

Mare minune este sã se dea omul Þie. Mare minune
este sã se facã omul prunc ºi sã Te aibã, Fiule din cer, ºi sã Te
arate precum aceºtia Te aratã ºi Te dau precum eºti, cã Tu eºti
Cuvântul Tatãlui, ºi Te-ai fãcut trãistuþã cu seminþe ºi Te se-
meni pe pãmânt ca sã rãsarã din ele veacul ce va sã fie, copil
ceresc, nãscut în Betleem, de la Tatãl ºi din mine, ca sã Te faci
naºtere nouã în om pentru Tatãl. 

Nu plânge, Fiule Emanuel. Lacrimile bucuriei sfinte
sunt dulci. Nu plânge cu durere. O, Tu plângi pentru om, cã e
mare ºi mult neamul omenesc, ºi nu vine, Fiule, spre venirea
Ta. Dar la naºtere e bucurie. E sãrbãtoare în grãdina ieslei
Tale, e pentru naºterea Ta cea de acum douã mii de ani sãrbã-
toare. Iatã-i pe cei ce Te poartã întru venirea Ta. Ei dau izvo-
rul mângâierii Tale la cei ce vin din depãrtãri în jurul ieslei
pentru Tine, Fiule adãpostit cu cei mici. Numai cei mici Te
primesc. Neamul cel mare nu se pleacã, Fiule, dar cei mici
s-au fãcut copii ai venirii Tale ºi Te poartã spre neamurile pã-
mântului ca sã se audã venirea Ta pânã la margini, de aici
pânã la toate marginile, Fiule rãnit de dor. Eu Te mângâi cu
cuvintele mele pentru cei de la ieslea Ta, cãci ei s-au fãcut bu-
curia Ta ºi cale a Ta de la Tatãl la oameni, ºi Tu Te vei odihni
curând, curând în bucuria venirii Tale, Fiule Care vii venind
ºi pregãtind venirea Ta. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã Fecioarã, nu ºtie omul ce este cerul
în care Noi suntem. Cerul e lângã om, ma-

mã, ºi omul nu-l poate pipãi. Îi trebuie inimã nouã omului,
mamã. Îi trebuie iubire fãrã margini omului, mamã. 

Voi, fiilor copilaºi, aduceþi Mie inimile voastre mereu,
ca sã am pe veci sãlaº la voi ºi cu voi. Pãmântul de sub voi
este sãmânþa cea nouã a pãmântului nou. Îl þin în mâna Mea
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ºi îl cresc, ºi ca prin vis voi acoperi în curând pãmântul tot cu
el, cu pãmântul pe care v-am aºezat pe voi. O, de s-ar curãþa
omul pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, ca sã am bucu-
rie întru venirea Mea, ºi sã lucrez cu iubire ºi nu cu durere ºi
nu cu mânie cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi viaþa veacu-
lui ce va sã fie cu ele. 

O, fiilor, daþi celor ce vin la iesle mângâierea naºterii
Mele în om. Daþi magilor daruri, fiilor. Daþi colindãtorilor da-
ruri pe Hristos, Cel de la ieslea de la voi. Daþi cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou în dar, ºi legea Mea cea sfântã de pe ele. 

Pace vouã ºi celor ce se bucurã de Mine ºi de voi, cã
sunt la voi cu ieslea venirii Mele! 

Pace vouã ºi celor ce iau în ei naºterea Mea în om! Vã
mângâi cu pacea Mea, cu pacea venirii Mele la voi, iar voi
daþi celor ce vin la ieslea Mea de aici, daþi mângâierea naºterii
Mele în om, daþi-Mã pe Mine, daþi daruri pe Hristos, Cel
sãlãºluit în ieslea de la voi. Amin, amin, amin. 

25 decembrie 2000/7 ianuarie 2001

Sãrbãtoarea întâiului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Oamenii se închinã în dreptul crucii, dar nu-ºi închinã lui Dumne-
zeu viaþa. Lucrarea sufletului este miºcarea cerului în trupul omu-
lui. În curând omul va vedea taina cerului pe pãmânt. Priceperea 

lucrurilor stã în duhul cel umilit al omului. 

DD eschideþi cartea Mea, copii de la iesle, ºi cu
iubire primiþi cuvântul Meu, cãci Eu sunt

Dumnezeu. 
Mi-e duhul plin de dor. Îmi sting dorul, fiilor, dacã am

cu cine sã vorbesc. E mare minune pentru cer cã am cu cine
grãi de pe pãmânt, cã am cu cine sã cinez pe pãmânt. Vã
mângâi ºi pe voi când grãiesc cu voi, dar Mã mângâi pe Mine,
cãci sunt îndurerat adânc. Îi vãd pe oameni trecând pe drum
ºi închinându-se cu grabã la crucile pe care sunt arãtat Eu
rãstignit. Fac oamenii cruci ºi Îmi zic sã-i ajut, ºi apoi se duc
înainte pe cale ºi îºi fac ale lor. O, n-am cu cine sã vorbesc de
pe pãmânt, cã omul aºa face, atâta ºtie între Mine ºi el. Dacã
aº vorbi cu omul care se opreºte în faþa crucii ca sã se închine
Mie prin semnul sfintei cruci, dacã aº vorbi ºi Eu cu el sã-i
spun ºi Eu rugãmintea Mea, el ar cãuta apoi sã spunã la toþi
cã M-a auzit grãind aºa ºi aºa, ºi ar cãuta oamenii sã vinã sã
se închine ºi ei la crucea aceea. Dar ca sã vinã omul sã audã
vorbirea Mea cu voi ºi cu omul, aºa ceva e greu sã facã omul.
Mai degrabã ar crede oamenii într-un om pãcãtos care le-ar
spune cã Eu l-am strigat de pe cruce decât sã Mã creadã pe
Mine, Care grãiesc cu atâta aºezare, cu atâta înviere pentru
om, ca sã-l chem pe om la viaþã, la sfinþenie ºi la bucurie ce-
reascã ºi sfântã cu omul pe pãmânt. 

De aceea vã dau Eu înþelepciune vouã, ºi cu ea voi în-
þelegeþi ce este cerul pe pãmânt, fiilor. Cerul este lângã om ºi
îl înconjoarã, dar omul nu vrea sã ºtie de cer. Când omul se
naºte din om, el ia suflet din cer, cãci sufletul îºi are loc în cer
ºi în om. Cum se naºte omul, gata, ºi sufletul intrã în om prin
suflul omului. Omul, singur îºi ia sufletul, trãgându-l în el în
clipa naºterii lui, dar sufletul stã în cer, ºi omul îl ia mereu, cã
el este darul cerului, ºi fiecare om ºi-l ia din cer, de la Dum-
nezeu, fiindcã Dumnezeu este viaþã. 

O, copilaºi, atât de dulce ºi de mare este taina cerului
lângã om, ºi atât de mult Mã doare cã omul nu vrea sã ºtie
nimic despre vasul lui, despre viaþa lui, despre viaþa Mea ca-
re este în cer, ºi din care omul ia în fiecare clipã! Suflet din

sufletul Meu ia omul mereu, cãci cerul îl cuprinde pe om din
pãrþi, ºi ia omul din cer, ºi nu stã cu cerul, cã nu ºtie omul ce
este sufletul lui. Sufletul dã viaþã trupului, dar mintea omului
ºi inima omului nu-I mulþumesc lui Dumnezeu pentru suflet.
Cere omul mereu la Mine, cere ce-i trebuie, cere ce vrea el,
dar ca sã-Mi mulþumeascã pentru suflet nu-i vine omului în
gând. Plânge cerul ºi Îmi spune cã omul nu-Mi mulþumeºte
niciodatã pentru suflet. 

O, nu ºtie omul ce este cerul, nu ºtie omul cã ia mereu
din cer viaþã ºi duh de viaþã. Cerul se face înger de viaþã pen-
tru fiecare om, pentru fiecare trup de om, dar trupul omului
nu-i slujeºte cerului. Omul îºi consumã trupul mai mult pen-
tru diavolul, care este vrãjmaºul Meu ºi vrãjmaºul omului.
Diavolul este cel care dã sã ºubrezeascã cu puþinul ºi cu mul-
tul casa sufletului, trupul omului. O, prea puþin ascultã omul
de Dumnezeu, de la Care are sufletul, duhul de viaþã. Casa
sufletului ar trebui sã strãluceascã precum cerul, dar omul nu
ºtie ce este cerul din care îºi are sufletul în fiecare clipã. 

O, fiilor înþelepþi, oamenii nu se iubesc între ei pentru
cer. Se urãsc oamenii unii pe alþii pentru pãmânt ºi pentru cer,
ºi nu vor sã fie pe mãsura sufletului. Când ªtefan, mãrturisi-
torul Meu cel de acum douã mii de ani s-a luminat cu sufletul
din el ºi când faþa lui a strãlucit ca de înger pentru Mine cã
M-am arãtat lui cu cerul de lângã Tatãl, oamenii care nu ºtiau
ce este cerul i-au strivit casa sufletului lui, i-au strivit trupul
cu pietre lui ªtefan, iar sufletul purtat de el a strãlucit fericit
în trupul lui. Când omul îi dã cerului putere în el, atunci su-
fletul se preamãreºte în om ºi se bucurã cerul în trupul omu-
lui. Dar când cerul îndurã strâmtorare dupã strâmtorare în om
din pricina duhului omului cel strãin de suflet, atunci sufletul
zace în dureri ºi în chinuri în trupul omului, ºi îl doare ºi pe
om, ºi se îndreaptã omul spre casa sufletului lui, spre cer se
îndreaptã omul cel durut. O, mare este taina sufletului, dar nu
e de nepãtruns, ºi e lângã om, ºi e în om, ºi e în cer în aceeaºi
clipã. Face sufletul cale din cer în om ºi din om în cer ºi hrã-
neºte omul cu viaþã, cãci aºa a fost fãcut omul cel întâi zidit,
din care purced trupurile oamenilor. 

Am venit la voi la iesle cu sãrbãtoare iar. Am venit,
fiilor, cu prãznuirea mucenicului ªtefan, care a dat luminã în
el sufletului lui mãrturisindu-Mã pe Mine celor ce nu voiau
sã Mã aibã. Dar Eu sunt, ºi de la Mine are omul duh de viaþã,
chiar dacã omul nu ºtie aceasta când Mã prigoneºte din el ºi
din preajma lui. Când l-am zidit pe om, am pus în el sufletul,
duhul de viaþã. Am suflat peste el, ºi a intrat sufletul în el la
suflarea Mea peste el. Atunci omul a început sã fie, ºi din el
ºi-a luat apoi trup tot neamul oamenilor. 

O, fiilor, învãþaþi de la Mine ºi daþi la toþi duhul dãtãtor
de viaþã care este cu Mine la voi. Învãþaþi sã aveþi grijã de
casa sufletului. Sã ºtiþi, fiilor, cã sufletul are putere pentru
trup, cã este din cer. Omul la bucurie ºi la veselie poate mai
mult ºi îi poate ºi trupul mai bine. Aºa ºi sufletul, mãi copii,
când are de la trup bucurie ºi viaþã pentru el, când omul îi
mulþumeºte sufletului, atunci poate sufletul pentru trup. Daþi
putere sufletului sã facã minuni cereºti în voi, cã e din cer,
fiilor, ºi cerul este minune înaintea omului. Sufletul care are
bucurie cereascã în trup, devine veºnic în casa lui, ºi casa nu
se mai stricã. 

Învãþaþi viaþa cea veºnicã, fiilor, cã Eu aceasta v-am
dat-o s-o lucraþi în voi ºi s-o aveþi pe veci. Amin. Daþi ºi altora
s-o ºtie ºi s-o ia de la Mine prin voi. Lucrarea sufletului este
miºcarea cerului în trupul omului, este cerul în om, cãci omul
este cuprins de cer. Dacã sufletul omului este din cer, sã înþe-
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leagã omul unde este cerul ºi sã nu-l mai caute, ci sã-i slujeas-
cã ºi sã-i mulþumeascã pentru suflet. Când pruncul se naºte,
cerul este la gura lui ºi din el îºi ia pruncul sufletul, duhul de
viaþã. 

O, copii credincioºi de la ieslea Mea! O, câte aº voi sã
vã vorbesc! V-aº alina mereu în toate greutãþile. V-aº desluºi
limbile care se ivesc în fel ºi chip când se ivesc. V-aº lega rã-
nile care vin din toate pãrþile. V-aº sufla la ureche toate înþe-
lesurile lucrurilor ºi ale stãrilor, numai sã-Mi daþi glas între
voi, numai sã Mã aºezaþi între voi, fiilor. Eu sunt în cer, ºi ce-
rul e nevãzut ca ºi sufletul. Eu vreau sã intru mereu cu cuvân-
tul la voi, ca sã fie Dumnezeu pe pãmânt, fiilor. Sã înveþe
omul sã fie cu Dumnezeu pe pãmânt, cã Eu nu sunt departe,
dar omul nu ºtie ce este cerul ºi Dumnezeu. În curând voi da
în pãrþi vãlul de pe ochii omului, ca sã vadã omul lucrul ceru-
lui ºi duhul cerului. Voi deschide mari ochii duhului omului
ºi îi voi face ca în cer, ºi omul va vedea taina cerului pe pã-
mânt, taina cea de ºapte mii de ani acoperitã de ochii trupului
omului. Omul a acoperit-o, nu Eu. Omul s-a smuls din cer, nu
Eu l-am smuls. Voiesc acum sã-l fac sã ºtie cã el s-a smuls, ºi
cã Eu lucrez din greu sã-l iau iar în cer, ºi sã-i arãt iar pe cele
ce nu se vãd ºi sã-l aºez întru ele, cã pentru om au fost ele fã-
cute ca sã fie. Eu, fiilor scumpi, pentru om le-am fãcut pe toa-
te câte se vãd ºi pe toate câte nu se vãd. Omul a dat mereu, ºi
dã ºi acum sã-Mi striveascã biruinþa Mea cea pentru el, cã e
slab omul la cunoºtinþã ºi nu pricepe pe cele pregãtite de
Mine pentru el. E îndãrãtnic omul. Nu se moaie uºor omul.
Parcã ar fi nevinovat, de nu se moaie. Parcã n-ar avea sufletul
împrumutat, de nu se moaie. O, cât de mult aº vorbi cu voi ca
sã fie pe pãmânt vorbirea Mea care umblã la înþelepciunea
omului ca s-o înnoiascã ºi ca sã se umileascã omul spre înnoi-
re, cãci înnoirea este lucrarea pe care dau Eu acum s-o aºez
peste tot ºi peste toate. Când îl vãd pe om înfoiat pentru sine,
Mã doare sufletul din om. 

La voi, fiilor, când Mã daþi pe Mine unii altora, sã învã-
þaþi cum sã Mã daþi, ca nu cumva în numele Meu sã lucraþi
ceva care Mã doare în om. Am la voi izvor de înþelepciune.
Adãpaþi-vã din el ca sã fiþi plãcuþii Mei în tot ce lucraþi în
numele Meu, ºi sã fie jertfã unul pentru altul lucrarea pe care
o faceþi unul peste altul. Vã învãþ aici, cã are mult de învãþat
creºtinul din jurul Meu, creºtinul din staulul poporului Meu.
V-aº da, fiilor, o mulþime de desluºiri peste toate stãrile care
vã lucreazã pe voi ºi pe cei ce sunt poporul cuvântului Meu.
Aº voi sã-l fac pe copilul acestei lucrãri sã ºtie sã Mã pri-
meascã de câte ori vin la voi ºi prin voi, sã Mã primeascã aºa
cum primeºte sufletul din cer în fiecare clipã. Aº voi sã înþe-
leagã tot poporul cel nou cã Eu prin voi îi fac numai bine, dar
sã aibã pricepere cel ce voieºte sã priceapã. Cel ce nu are pri-
cepere, acela nu vrea sã priceapã, ºi de aceea nu se sãlãºluieº-
te în el priceperea decât numai pentru sine, decât numai din
sine. Dacã priceperea omului nu Mã alinã pe Mine prin sme-
renia ei, ea nu-l poate alina nici pe om. Priceperea lucrurilor
stã în duhul cel umilit al omului care ºtie ce este iubirea de
Dumnezeu ºi de fiii lui Dumnezeu, ºi acela ºtie când sã fiu
Eu, ºi când sã fie el. Omul când este el în numele Meu, este
fãrã rod în lucrul lui cel în numele Meu. Dar omul în care pot
fi Eu când lucreazã în numele Meu, acela este dãtãtor de viaþã
precum Eu sunt. Aceasta înseamnã omul cel nou, Hristos, Cel
cu duh dãtãtor de viaþã dinãuntrul omului care lucreazã viaþa
Mea ºi mângâierea Mea peste om. Amin, amin, amin. 

Acum, copii iubiþi, întãriþi casa sufletelor voastre prin
iubire mare, ºi ardeþi, fiilor, de dor dupã venirea Mea, dupã

statul Meu cu voi, ºi staþi cu Mine prin dorul vostru, cã dorul
Meu de voi este lângã voi ºi voieºte sã fie în voi, aºa cum
sufletul vostru este în voi ºi se poartã din voi la cer ºi de la
cer la voi clipã cu clipã, fiilor. Dorul vostru de Mine dã bucu-
rie sufletului în voi ºi dã viaþã multã trupului ºi vã dã puterea
cea biruitoare în trupul vostru, cel ce poartã în el dragostea
cea pentru Mine, Omul Cel cu duh dãtãtor de viaþã. Amin. 

Fiþi biruitori aºa cum am fost Eu pentru viaþã. Eu am
biruit pentru viaþa trupului Meu, ºi aºa sã lucraþi ºi voi, cãci
viaþa cea fãrã de pãcat este viaþã fãrã de moarte, viaþã care-i
dã trupului viaþã de-a pururi, cã a venit vremea aceea sã vin
ºi sã gãsesc omul în trup când vin la el. Fiþi destoinici pentru
venirea Mea ºi pentru vremea aceasta, fiilor, cã e vremea sã
înnoiesc duhul ºi trupul ºi sufletul omului, casa Mea ce va sã
fie curând, curând, ca sã pot apoi veni cu totul vãzut, ºi sã se
arate biruinþa Mea ºi plata ei, care este viaþa omului. 

Fac omul din nou, dar sã stea la fãcut. Am spus cândva
prin acest cuvânt cã voi, copii ai acestui cuvânt, când veþi cre-
de cã veþi pieri, cãci pieirea celor ce nu sunt vine curând,
atunci Eu, Domnul, voi fi numaidecât alãturi de voi ºi vã voi
da vouã toatã plata biruinþei pe care am lucrat-o Eu de ºapte
mii de ani pentru om, pentru omul care se dã Mie ca sã-l am
ºi ca sã fie. Fiþi precauþi, ca sã ºtiþi ce este lucrarea nãdejdii în
cele fãgãduite de Mine vouã. Fiþi fiii puterilor Mele cereºti,
care vor lucra vãzut pentru voi ºi pentru cei ce vor fi prin voi
pentru Mine. Cel ce este pentru Mine ºtie ce înseamnã ceea
ce face el ºi ºtie sã facã aceastã lucrare. Amin. Daþi darul înþe-
lepciunii vieþii la cei ce stau la crescut cu fructul vieþii. Iar voi
aprindeþi-vã de dor ºi scuturaþi-vã cu el peste cei ce vor sã se
facã vii, dupã chipul ºi asemãnarea Mea, dupã Mine ºi dupã
Tatãl. 

Eu vã iubesc. Acest cuvânt al Meu de peste voi vã þine
departe de orice rãu, fiilor. Eu vã doresc. Acest cuvânt al Meu
sã vã dea ºtiinþa cã voi sunteþi dorirea Mea ºi cã ea Mã þine
cu voi ca sã vã cresc pe voi ºi pe toþi cei ce va sã fie. Amin. 

Fericit, fiilor, fericit este cel ce ºtie sã ia ºi sã aibã viaþa
veacului ce va sã fie, iubirea Mea cea pregãtitã de Mine ºi de
Tatãl cu dor, cu mare dor pentru om. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2000/9 ianuarie 2001

Sãrbãtoarea sfântului Vasile cel Mare 

Este de fãcut veacul cel veºnic peste om. Morþii ascultã cuvântul
venirii Domnului mai mult decât cei vii. Când îngerii vor cânta, 

omul îºi va sfârºi voia sa. 

MM ã fac cuvânt pe pãmânt, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin, amin.

Acest nume este cuibul în care sã se strângã cei ce vor fi ºi
vor avea bucuria cea veºnicã dupã care tânjeºte tot omul ºi tot
ce este viu pe pãmânt. Acest nume este barca de salvare care
va purta în ea pe cei mântuiþi. Amin. 

Iatã trâmbiþa, cuvântul care strânge în barcã pe cei care
aud ºi vin ca sã fie apoi. O, ce bine este când Eu, Domnul, am
cu ce sã cãlãtoresc din cer pe pãmânt, din cer spre om, spre
urechea omului, ca sã-l strâng în barca Mea pe om, pe cel ce
aude ca sã vinã. Barca pierzãrii are ochi viclean ºi îi face cu
ochiul la om, ºi omul se suie în ea ºi nu se teme de pierzare,
cãci înºelarea a ajuns sã aibã putere peste omul nepregãtit
pentru cer, aºa cum credinþa ºi fapta ei au putere sã ducã omul
la scãpare ºi la bucuria cea de veci. Când omul vrea sã mear-
gã în locuri depãrtate peste ape, se suie în corabie ºi merge
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într-acolo. Omul cãlãtoreºte cu maºina, cu trenul, cu avionul
ºi ajunge acolo unde voieºte ºi îºi face ale sale. Eu, Domnul,
tot la fel. Când voiesc sã-Mi fac lucrul pe pãmânt, vin cu cu-
vântul ºi Îmi fac lucrul, iar numele Meu se slãveºte în cuvân-
tul Meu pentru tot lucrul care este de fãcut. 

O, fii ai ieslei Mele de cuvânt, este de fãcut veacul cel
veºnic peste om. Veacul cel veºnic este din vecii, ºi este, dar
peste om nu este. ªi iarãºi rostesc cuvânt ºi spun: este de fãcut
veacul cel veºnic peste om. Amin, amin, amin. 

Cuvântul Meu care vine cu Mine la voi cheamã omul
la veacul cel veºnic, la viaþa veacului ce va sã fie; cheamã pe
morþi ºi pe vii, dar cei ce au voile lor sunt prinºi sub ele ºi nu
pot scãpa sã vinã. Mai bine ascultã morþii de acest cuvânt care
cheamã la viaþã pe cele ce au fost ºi pe cele care sunt. Morþii
nu mai au voile lor, dar cei vii le au ºi stau sub ele ºi îºi þin
trupul sub voile lui, sub voile trupului, care robesc duhul ºi
sufletul ºi trupul omului. Fericit este omul care se smulge ºi
pleacã spre Mine ca sã ia peste el voia Mea, ºi apoi plata bu-
curiei veºnice, cãci cine face voia Mea are viaþã veºnicã ºi cu
ea plata bucuriei, Domnul cu cei mântuiþi. 

Lucrarea peste pãmânt a cuvântului Meu cheamã omul
la cele ce vor fi pe pãmânt curând, curând. Eu poruncesc pã-
mântului sã fie curat. Amin. Sã fie împodobit în duh de sãr-
bãtoare pentru venirea Mea. Amin. Sã fie sfânt ºi curat pã-
mântul, cã slava venirii Mele vine pe el curând, curând. Vine
cu vecia, care aºteaptã de ºapte mii de ani cerul cel nou ºi pã-
mântul cel nou ºi pe cei drepþi care vor împodobi veacul ce
va sã fie ºi viaþa din el. Amin. Cuvântul Meu este facere nouã.
Cuvântul Meu nu trece aºa cum trec cuvintele omului. Cu-
vântul Meu e împlinire, cãci poartã în el împlinirea lui. Amin.
Sã fie curat pãmântul pentru împlinirea pe el a cuvântului
Meu cel de cer nou ºi pãmânt nou. Amin. Sã fie casã lui Dum-
nezeu pãmântul, ca sã poposeascã cerul pe pãmânt în chip
vãzut, în slavã vãzutã, în slava veacului ce va sã fie. Amin.

Venirea Mea vine cu cuvântul care pãtrunde ca fulgerul
de la rãsãrit pânã la apus ca sã arate omului glasul cuvântului
Meu. Întâi se aratã fulgerul pe cer, ºi apoi glasul lui. Întâi vine
Cuvântul pe pãmânt, ºi apoi trupul Lui, ºi apoi trupul Meu,
cel care a înviat din rãstignire acum douã mii de ani. Trupul
Meu cel înviat îºi pregãteºte venirea din cer pe pãmânt în chip
vãzut. Cerul cel nevãzut, care Mã þine pe Mine acum ca sã nu
Mã vadã omul, cerul este tronul Meu, ºi îºi va arãta slava cu-
rând, curând, cã este scris acest cuvânt ca sã se împlineascã.
Amin. 

O, bine este sã am Eu, Domnul, cu ce cãlãtori pe pã-
mânt ca sã-Mi fac lucrarea. Eu prin cuvântul Meu am dat me-
reu sã adun omul sub mantia Mea ºi sã-l ocrotesc. Am lucrat
cuvântul Meu prin profeþi. Am venit Eu Însumi apoi pentru
om. M-am dus apoi la Tatãl pentru om, ºi iarãºi am venit, ºi
strig cu cuvântul pe om Eu Însumi, nu prin profeþi. Îl chem pe
om sub cortul Meu, ºi el aude, dar nu vine. Nu vine omul la
viaþã, ºi Eu trebuie sã curãþ pãmântul de pustiul de pe el ºi sã-i
deschid omului ochii ºi sã-i destup urechile, cãci curând, cu-
rând îngerii vor dãnþui ºi vor cânta cu sfinþii Mei venirii Mele
ºi vor zice: „Binecuvântat este cel ce vine întru numele Dom-
nului!“. Amin. Atunci omul nu va mai avea voia lui ca sã
poatã veni atunci la Mine. Atunci numai voia Mea va fi în cer
ºi pe pãmânt. 

O, fiilor de la iesle, cum sã facem sã aºezãm veacul cel
veºnic peste om? Cum sã facem sã ia omul duh de veºnicie
din acest cuvânt care are în el Duhul Meu, duh dãtãtor de
viaþã? Casa omului e pustie. Trupul omului e pustiu, e pustiit

de tot. E omul fãrã Dumnezeu pe pãmânt, cãci stã în poftele
lui ºi îºi iroseºte viaþa ºi nu I-o dã lui Dumnezeu ºi nu vrea
omul sã-l adun sub mantia Mea. De ºapte mii de ani vreau
sã-l adun, ºi cu cât îl strig, el mai mult se risipeºte, el mai
mult nu vine. 

O, fiilor care-Mi purtaþi cuvântul peste pãmânt, cum sã
facem sã-l aºezãm pe om în viaþa veacului ce va sã fie? Am
început cu voi aceastã mare tainã pe pãmânt ºi am pus-o îna-
intea oamenilor, ºi se uitã oamenii ºi nu înþeleg, cã nu au înþe-
lepciune pentru cele tainice ale Mele pe pãmânt cu oamenii.
Cum sã facem sã ia omul duh de pricepere cereascã ºi sã vadã
ºi sã audã ºi sã înþeleagã, ºi sã ia omul duhul proorociei în el,
ºi cu el sã înþeleagã, cãci scris este: «Duhul proorocilor se su-
pune proorocilor». Amin. O, duhul tainelor cereºti, cum sã
facem sã vinã peste om ºi sã-l cuprindã ºi sã-i desluºeascã
omului venirea Mea ºi lucrarea veacului cel nou peste pã-
mânt? Cum de nu înþeleg ºi cum de nu vãd oamenii bisericii
de pe pãmânt cã nu pot sã-i adune pe oameni în taina veacului
ce va sã fie, în lucrarea de om nou pe care Eu o aºtept de pe
pãmânt de la om? O, nu mai pot sã oftez singur. Stau cu voi
în sfat ºi Îmi împart cu voi oftatul, copii ai venirii Mele, ca sã
învãþaþi ce înseamnã sã fiþi copiii venirii Mele ºi la greu ºi la
uºor, ºi la durere ºi la bucurie. 

O, copii ai tainei venirii Mele, veacul cel nou se lucrea-
zã cu cuvântul, fiilor. Cuvânt cu cuvânt se strânge ca sã se
facã împlinire, ca sã se facã râu de viaþã. Eu cu cuvântul am
lucrat pe om ºi viaþa lui. Eu cu cuvântul ºi azi lucrez, ºi vã
voiesc pe voi cuvânt din cuvânt, rod din rod, râuri de cuvânt,
cãci avem de lucrat veacul ce va sã fie, care va purta în el fã-
gãduinþa ºi cuvântul ei cel împlinit. Nu ºtiu cum sã o mai dau
sã vã aduc puteri din puteri, sã vã dau bob cu bob hranã ca sã
puteþi lucra lucrul Meu. Nu ºtiu cum s-o mai dau ca sã vã um-
plu ºi sã daþi pe deasupra ºi sã curgã Dumnezeu din voi spre
tãmãduirea neamurilor, cãci omul pânã nu vede nu crede, mãi
copii. Sunt în pragul arãtãrii Mele, ºi omul nu vede vremea
aceasta. Am ajuns la voi foc care mistuie rãul din om, dar
omul nu vede nici focul. E surd omul ºi e orb pentru cele de
la Mine. El ºtie sã creadã numai ce-i aud urechile trupului ºi
numai ce-i vãd ochii trupului, ºi Eu aºa îl voi face sã creadã
dacã el aºa vrea ºi nu ca Mine. Dar pe voi ºi pe cei ce sunt ca
voi vreau sã vã am ºi sã vã îmbrac tot mai slãvit pentru slava
veacului nou, ºi vreau cu un ceas mai devreme sã fac aceasta,
poate voi mai deschide ochii la oameni, fiilor. Vedeþi voi de
ce Mã întreb Eu cu voi cum sã facem sã aºezãm peste om vea-
cul cel veºnic, sã ia omul duh de veºnicie din lucrul Meu cu
voi ºi sã vinã omul? 

Râvnesc cu dor dupã om ºi dau sã Mã deºert în voi aºa
cum sunt, râvnind dupã om, ca sã fiþi ºi voi ca Mine în lucru,
ca sã luaþi din crucea Mea cea multã, cãci pe ea voiesc sã-l sui
pe om ºi sã-l port ca sã nu piarã. Dar iatã, nu-l pot birui pe
om. Îl strig ºi nu Mã aude; îl aºtept ºi nu vine ºi nu se lasã
biruit omul, ºi Eu vin ºi îl gãsesc împietrit pe om, cã omul nu
se lasã biruit. Sã-l biruiesc Eu, fiilor? 

O, Eu aºtept de mult sã fie omul biruitor în numele
Meu ºi de partea Mea prin cele ce am lãsat Eu sã le facã omul,
cã Eu am trecut prin toate ale omului ca sã-i spun omului cã
poate. Acum douã mii de ani, în ziua sãrbãtorii pe care azi o
pomenesc la voi, M-a dus mama Mea ºi M-a dat omului slu-
jitor la templu ºi M-a tãiat împrejur dupã opt zile de la naº-
terea Mea, ca sã se vadã cã Eu rãsar de la Tatãl prin Fecioa-
rã, ºi din Israel, poporul Domnului. Ca un om am fost tãiat
împrejur, dar Eu sunt Dumnezeu. Pentru om ºi pentru Israel
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M-am tãiat împrejur, ºi M-am ridicat apoi pentru ridicarea ºi
pentru cãderea multora, precum a fost proorocia din ziua
tãierii Mele împrejur. Aºa a fost, cãci cei mari au cãzut, iar cei
mici s-au ridicat, aºa cum a fost ºi cu lucrarea venirii Mele la
voi cuvânt dupã douã mii de ani, cãci cei mari au cãzut, ºi cei
mici s-au ridicat ºi au venit la Mine, ºi vin la Mine cei mici,
cã au nevoie de sprijin ºi de viaþã. Cei mari sunt cei ce se bat
în piept cã sunt ai lui Dumnezeu ºi cã în numele Lui sunt, iar
cei mici sunt cei care s-au risipit prin munþi ºi prin vãi cãu-
tând viaþa ºi, negãsind-o, Mã arãt lor ca sã le-o dau ºi ca sã-i
lucrez la viaþã, ºi ca sã aibã apoi viaþã dupã adevãr. Tãierea
împrejur a inimii este semnul celor ce au pe Dumnezeu, ºi se
cunoaºte cã-L au, ºi pe aceia îi cunosc Eu. Altfel Eu nu-l cu-
nosc pe om cã este al Meu, cãci omul în loc sã blesteme pe
diavolul Mã blesteamã pe Mine, ºi el nu ºtie ce va culege
dacã face aºa. Dar pe voi v-am învãþat sã-l certaþi pe vrãjma-
ºul Meu ºi al vostru, cãci cine nu-l ceartã, acela îl slujeºte. 

V-am învãþat, fiilor, sã fiþi fãrã diavolul ºi sã-l þineþi
departe de voi ºi sã fiþi tari împotriva lui, cã omul care stã cu
diavolul e slab de tot ºi nu poate ieºi de sub robia lui. Ierarhul
Vasile a biruit mai întâi pentru el pe diavol, ºi apoi l-a biruit
ºi pentru cei robiþi de el. Vasile cel Mare s-a mãrit prin mãri-
rea Mea în el, ºi ce bine ar fi sã înþeleagã creºtinul cel adãpat
de Mine prin voi ce este mãrirea Mea în el, ºi mãrirea lui în
Mine! 

O, copii împuterniciþi de Mine ca sã ºtiþi de la Mine
toate câte daþi voi sã ia creºtinul! Cum sã fac Eu cu creºtinul
ca sã înveþe sã ia de la Mine prin voi ºi sã nu ia de la voi, ºi
dacã ia, sã nu ia cum îi place lui sau dacã-i place lui sã ia. Eu,
fiilor, cu greu dau sã Mã strecor în cele ce se ivesc între creº-
tin ºi Mine, cã omul are rãul obicei sã culeagã de la om ºi nu
de la Mine. Dacã aº da sã Mã strecor în creºtin pe de-a dreptul
în toate ale lui, el dã vina pe om, ºi Eu Mã smeresc ºi îl las în
ale lui, ca sã nu spunã cã e omul la mijloc în cele ce Eu dau
sã zidesc peste el pentru placul Meu întru el. Aº voi sã-l fac
pe placul Meu pe tot creºtinul care dã sã se facã sprijinul Meu
între oameni. Ce bine ar fi sã-Mi lase Mie judecata lucrurilor
creºtinul care se lipeºte ca sã fie pentru Mine! 

O, copii, copilaºi de la iesle, din nou grãiesc ce am mai
grãit. Aº voi sã înþeleagã tot poporul cuvântului Meu, tot cel
ce se naºte din nou din cuvântul Meu de la voi, sã înþeleagã
cã Eu prin voi îi fac numai bine, fiilor micuþi, ºi cã l-aº vrea
micuþ pe cel ce stã cu Mine, l-aº vrea micuþ faþã de Mine, aºa
cum staþi voi, fiilor, cã uneori staþi aºa de micuþi cã abia pot
sã-Mi sãvârºesc prin voi pe cele mari ale Mele pe pãmânt, iar
alþii care stau lângã Mine sunt ºi se vor aºa de mari cã abia
pot sã-Mi sãvârºesc prin ei pe cele mici care-Mi slujesc de pe
pãmânt. O, cele pentru trup sunt mici de tot faþã de cele pen-
tru duh ºi pentru suflet. Nu vorbesc de cele trupeºti, ci de cele
pentru trup. Sã fie înþelepciune de la voi la cei ce iau de la
Mine, ca sã nu strâmbe cineva taina cuvintelor Mele, fiilor
împãrþitori. O, sã se aºeze Israel cel nou cu voi la sfat, ca sã
vã dea vouã poporul Meu lucru peste el, ºi ca sã nu-Mi dea
Mie de lucru, cã Eu trebuie sã arãt aºa cum sunt Eu prin faþa
acestui popor înaintea fiilor oamenilor. 

O, copii vestitori din partea Mea, sã-i adunaþi, fiilor, la
izvor pe cei pe care-i aveþi la învãþat, ca sã le dau ºi Eu, ca sã
le daþi ºi voi dacã cer. Eu îi vãd pe cei care cer, iar cei care nu
cer nu au nevoie, ºi nu iau dacã le dau fãrã sã cearã ºi fãrã sã
le placã cum le dau. Iar voi fiþi înþelepþi din Mine ºi faceþi ca
Mine tot lucrul peste omul care se lasã lucrat ºi fãcut, cã Eu
trebuie sã Mã arãt aºa cum sunt Eu, prin toatã dreptatea lu-
crurilor care sunt. 

Acum, fiþi în sãrbãtoare ºi sãrbãtoriþi-Mã pe Mine cu
voi ºi în voi ºi peste voi, ºi bucuraþi-Mã, ca sã Mã mângâi de
la voi. Încã de când eram prunc M-am supus omului, ca sã se
supunã ºi omul Mie dupã ce Mã voi dovedi Dumnezeu desã-
vârºit peste om. Cel ce se face prunc pentru ca sã fie al Meu,
acela este sãrbãtoare pentru Mine, ºi Eu Mã bucur ºi Mã mân-
gâi cu cei mici. Sã-i adunaþi la izvor ca sã le dau din apa Mea
ºi sã Mã bucure apoi, fiilor. 

Binecuvântatã sã fie întâlnirea la izvor a poporului
Meu cel mic pentru ca sã-L slãvim pe Tatãl întru Mine, ºi pe
Mine întru Tatãl în ziua serbãrii de Boboteazã. Vã voi învãþa,
ºi voi veþi asculta, ºi Eu voi fi cu învãþãtura Mea pentru creº-
terea lui Israel, pentru viaþa poporului Meu cel nou, pe care
voiesc sã-l iau ºi sã-l zidesc veac nou în calea venirii Mele cu
veacul cel nou ºi veºnic pentru fiii cei daþi Mie de Tatãl,
pentru cei ce se fac mângâiere a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfân-
tului Duh dupã douã mii de ani de aºteptare pe urma omului.
Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2001

Praznicul Botezul Domnului 

Tainele lui Dumnezeu nu mai au viaþã pe pãmânt. Arhiereul Irineu
stã strâmtorat ca în groapa cu lei. Rodul credinþei este haina cea 

nouã a omului. 

EE u sunt Cel ce sunt. Tatãl Savaot Se slãveºte în
Mine, cãci sunt Fiul Lui iubit. Duhul Sfânt Mân-

gâietorul Mã preamãreºte în cuvânt peste pãmânt ºi Mã sãr-
bãtoreºte, cã e praznic de Boboteazã. Amin, amin, amin. 

Am spus sã veniþi la izvor, ºi aþi venit. Am spus sã vinã
sã le dau de la Mine celor ce Mã cer. Sunt plin de cuvânt ºi
Mã dau. Binecuvântatã sã fie întâlnirea la izvor a poporului
cel mic. Binecuvântatã sã fie creºterea ºi ascultarea ºi iubirea
ºi lucrarea ºi pacea Mea cu el. Vreau sã-l zidesc veac nou în
calea venirii Mele. Vreau pe cel mic care Mã ascultã numai
pe Mine sã-l fac mângâiere a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh. 

Am spus sã veniþi la izvor, ºi aþi venit. Ferice celui ce
ºtie sã vinã, cã mare este taina omului zidit în Mine ca sã fie.
O, de ar ºti omul ce este taina botezului, ar fi mare minune,
dar omul nu ºtie cât de mare este taina aceasta, ºi de aceea nu
rãmâne în ea. Eu când am ieºit din apa Iordanului, din apa bo-
tezului, am adus pe pãmânt puterea acestei taine, viaþa omului
nou, omul cu duh dãtãtor de viaþã, omul îndumnezeit prin
botez. 

Fii atent la cuvântul Meu care izvorãºte din Mine,
popor mititel, cã ai venit sã te învãþ ºi sã ºtii. Puterea tainelor
creºtineºti s-a stins din obiceiul oamenilor, iar oamenii se joa-
cã de-a tainele lui Dumnezeu ºi n-au viaþã prin ele pe pãmânt,
ºi n-are putere omul prin botez. Eu am venit Om pe pãmânt,
dar când am ieºit din apa botezului, am fost mãrturisit de
Tatãl ºi de Duhul Sfânt ºi am lucrat apoi toatã taina cerului
peste om, ca sã ia omul ºi sã cunoascã apoi, ºi sã aibã omul
viaþã din cer pe pãmânt. Viaþa din cer este sã-L iubeascã omul
pe Dumnezeu cu sufletul ºi cu trupul ºi cu duhul în toatã
vremea, aºa cum am lucrat Eu înaintea Tatãlui. Eu pentru om
am venit de la Tatãl, ºi am venit sã-l nasc ºi sã-l botez ºi sã-l
cresc ºi sã-l slãvesc ºi sã-l am pe vecie pe om, cãci omul cel
ieºit din om nu poate sã fie dacã nu se naºte din Mine pentru
viaþa lui. 

Aº striga ca un leu rãnit, sã rup inima omului ºi sã-l
trezesc sã audã de la Mine ºi sã ia înþelepciunea tainelor vieþii
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peste el, ca sã ºtie cã cel ce se boteazã, acela se naºte din
Dumnezeu, ºi trebuie sã fie dacã se boteazã. 

O, sunt cuprins în durere fãrã margini, cã omul nu are
început al sãu, nu are omul fricã de Dumnezeu ca sã se ridice
pentru începutul sãu pentru ca sã se facã om nou. Cel ce nu
crede în viaþa veacului ce va sã fie, acela calcã poruncile vie-
þii acesteia, iar cel ce crede îºi lucreazã lui aceastã viaþã. Cel
ce se boteazã, cel ce se naºte prin botez, trebuie sã se facã
prunc apoi, trebuie sã se facã copil apoi, cãci aceasta este
taina botezului: sã fie omul prunc apoi, care nu mai trece ºi
care moºteneºte pe cele din cer în el, nu pe cele de pe pãmânt,
ci pe cele ale vieþii ce va sã fie. Eu M-am fãcut atât de mic
sub mâna botezãtorului Meu, care nu se încumeta sã Mã atin-
gã, cãci eram Dumnezeu din Dumnezeu, dar M-am smerit
pentru ca sã-l înalþ pe om spre viaþã, spre locul pe care l-a
pierdut omul prin mãrirea de sine. 

O, greu mai dã omul sã înþeleagã tainele vieþii! V-am
adunat la izvorul tainelor vieþii. Am spus sã veniþi la izvor, ºi
aþi venit. Iar Eu spun aºa: ferice celui ce ºtie sã vinã când îl
chem, cã mare este taina omului nou, zidit în Mine ca sã fie.
Eu voiesc sã vã zidesc pe voi veac nou în calea venirii Mele
în faþa a tot neamul omenesc, zidire ca în cer, nu ca pe pã-
mânt. Viaþa veacului ce va sã fie este din cer, ºi nimeni n-o
poate lua de pe pãmânt. Botezul este din cer, credinþa este din
cer, ºi acestea nu se pot lua de pe pãmânt. Iar cine le ia pe
acestea se face prunc ºi are în el faþa împãrãþiei cerurilor, du-
hul omului cu duh dãtãtor de viaþã, cãci unde nu este moarte,
acolo este locul împãrãþiei cerurilor. Amin. 

Eu voiesc sã nu mai moarã omul ºi voiesc sã-l învãþ
viaþa. Eu voiesc sã ia omul haina lui cea din cer, casa lui cea
din cer ºi sã-Mi fie Mie locaº, ºi Eu sã Mã arãt cu el în cer ºi
pe pãmânt. Asta voiesc Eu. ªi tu sã voieºti aºa, popor mititel
care stai la crescut. Dar cum se stã la crescut? La crescut stai
numai dacã te faci copil, numai dacã stai copil. Cei ce nu stau
copii se pierd în sine ºi nu mai primesc creºtere ºi ies din
împãrãþia cerurilor ºi ies din casã ºi pierd mângâierea ºi n-o
mai vor cei ce nu stau copii. Eu am venit din cer pe pãmânt
sã fac din om copil, copil iubitor de mângâiere, iubitor de în-
vãþãturã ºi de fapta ei, cã asta înseamnã mângâiere. 

Învãþãtura Mea este duh de mângâiere, dar cine nu este
copil nu-i trebuie mângâiere ºi se iroseºte în plãceri care aduc
cu ele amãrãciunea lor. Voiesc sã-l trag pe om spre duhul
mângâierii, spre duhul învãþãturii Mele. Iatã, Mã fac cuvânt
peste pãmânt ca sã Mã dau omului cu duhul mângâierii Mele
ºi sã înveþe omul sã vinã la Mine, sã vinã la mângâiere omul.
Sã se tragã omul din el în lãturi ºi sã-Mi facã Mie loc în el, ca
sã fie apoi. Amin. 

Apa Iordanului a vorbit cu Fãcãtorul ei, a stat în lãturi
de o parte ºi de alta a trupului Meu când M-am plecat sub
mâna mãrturisitorului Meu, botezãtorul Ioan. Toate cele fã-
cute de Mine Mã cunosc Stãpân al lor, dar omul nu vrea. Cel
ce s-a vrut mare nu vrea. Cel mare nu vrea, dar taina bote-
zului îl îndeamnã pe om sã înþeleagã de la Mine viaþa ºi faþa
celui botezat. 

O, vino, omule, spre pocãinþã, vino spre botez! Vino sã
iei de la Mine aceastã învãþãturã, cã nimeni nu te învaþã pe
pãmânt puterea acestei taine, a naºterii din Mine a omului
prin botez. Vino, ºi învaþã-te sã vii, cã mulþi dau sã vinã, dar
nu ºtiu sã vinã. Aceastã ºtiinþã voiesc sã þi-o dau. Mulþi dau
sã se boteze, dar nu ºtiu ce poartã în ea taina aceasta. Ea adu-
ce împruncirea trupului ºi a duhului ºi a sufletului omului. Ea
îl naºte pe om pentru cer, nu pentru pãmânt. 

Dau sã te învãþ, dau sã te deprind sã vorbeºti cu Mine,
omule ieºit din om. La botezul Meu a vorbit cu Mine apa
Iordanului ºi Tatãl din cer, ºi voiesc sã ºtii ce înseamnã botez
ºi naºterea ta de sus, ca sã fii apoi, cã iatã, nu eºti, ºi mori me-
reu ºi nu eºti, cãci iubeºti moartea ºi nu viaþa. O, Eu pentru
tine am venit de la Tatãl ºi M-am fãcut Om, ºi am trecut întru
totul prin cele omeneºti, ca sã le zdrobesc în trupul Meu ºi sã
auzi tu câte am fãcut Eu pentru tine. Vino sã auzi învãþãtura
Mea de la sfârºitul timpului, cã iarãºi lucrez pentru viaþa ta,
omule. Iarãºi vin de la Tatãl ºi cu Tatãl ca sã-þi dau mâna ºi sã
înveþi sã vii la viaþã, cã Eu þie Mi-am dat viaþa, ºi mereu þi-o
dau ca sã iei din ea ºi sã fii. Cufundã-te în cuvântul Meu cel
de facere nouã ºi boteazã-te în el, omule, cã-þi grãiesc cuvânt
de naºtere din nou, fiindcã Eu nu voiesc moartea ta, ci sã te
întorci ºi sã fii viu. Amin, amin, amin. 

Am spus sã vinã sã le dau de la Mine celor ce Mã cer.
Sã vii, popor mititel, ºi sã Mã iei de la izvor ºi sã înveþi sã stai
copil, ca sã-þi dau mângâiere. Tu vii la mângâiere când vii la
izvor, ºi Eu te mângâi cu cuvântul, dar fii atent cã Eu acum
douã mii de ani M-am fãcut Om, ºi am ºi Eu nevoie de mân-
gâiere, ºi vin la izvor sã bem ºi sã ne mângâiem unii pe alþii.
Mare ºi dulce este taina mângâierii, ºi cât aº vrea sã te vãd lu-
crând cu ea, popor mititel de la venirea Mea! Eu când am
ajuns Om desãvârºit lângã Tatãl acum douã mii de ani, þi-am
trimis pe pãmânt duhul mângâierii, cã El este numai pentru
cei ce-Mi urmeazã Mie pe drumul cãtre Tatãl. Dar plinãtatea
Mângâietorului este acum, ºi este cu tine, cãci Eu Mã fac iz-
vor de cuvânt mângâietor pentru cei ce se nasc din Mine. Cel
ce se naºte din Mine, pânã nu trece prin baia pocãinþei, care
aduce iertarea pãcatelor, nu poate sã se nascã pentru viaþã.
Mângâierea Mea este duhul cunoºtinþei celor cereºti prin
duhul umilinþei omului. Îl mângâi pe cel ce se pleacã spre
Mine ºi îi dau înþelepciune curatã ºi îi dau duh blând ºi sme-
rit, ca sã fie ca Mine ºi sã-l am de mângâiere de pe pãmânt.
Mã apropii sã vin pe pãmânt ºi nu am duh de mângâiere de
jos ca sã vin blând ºi sã vin cu iubire, cã omul nu Mã aºteap-
tã ºi nu stã în calea Mea cu dor. Aºtept dor de pe pãmânt. Aº-
tept pregãtire de pe pãmânt. Îl aºtept pe om sã iasã în întâm-
pinarea Mea, ºi el nu vrea. S-a rãcit omul de Mine ºi nu vrea. 

Ioan, botezãtorul Meu, a ieºit în calea Mea ºi Mi-a
gãtit-o ºi s-a fãcut cale a Mea spre oameni ºi îi striga spre îm-
pãrãþia cerurilor. ªi pe tine, popor micuþ, te-am fãcut cale a
Mea peste pãmânt, ca sã vin apoi ºi sã împlinesc Scriptura ve-
nirii Mele. O, greu am rãzbãtut cu cuvântul venirii Mele, cã
omul e cuprins într-ale lui. Dar Mi-am împlinit cuvântul rostit
din timp ºi am ieºit peste þara venirii Mele ºi strig peste ea, ºi
strig din ea, ca sã se audã venirea Mea, care vine cuvântând
de deasupra pãmântului ºi înnoind duhul omului. Amin. 

Iatã sãrbãtoare de Boboteazã! Mã sãrbãtoresc cu tine,
popor mititel, adunat în jurul ieslei cuvântului Meu; cu tine ºi
cu Ioan, naºul Meu de la botez. Acum nouã ani am venit cu
Ioan ºi am îmbrãþiºat aici la iesle pe cel care M-a mãrturisit
în zilele acestea peste lume cu lucrarea venirii Mele: pe
Irineu, arhiereul Meu cu care Mi-am înfipt þãruºul împãrãþiei
venirii Mele în mijlocul neamului român, de unde cuvântam
vestea împãrãþiei cerurilor, vestea cea nouã a venirii Mele.
Mi-e dor de el sã Mã vesteascã cu venirea Mea de azi, ºi îi voi
face loc ºi voi smulge din calea lui pe toþi împotrivitorii ve-
nirii Mele ºi vã voi pune pe voi în calea lui spre Mine, cã Eu
prin voi ºi prin el vreau sã dau viaþã neamului omenesc mai
înainte cu un ceas, ºi apoi sã vin. Mi-e dor de cuvântul lui cel
plin de har ºi de adevãr, dar el e strâmtorat ca în groapa cu lei
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ºi e pãzit din toate pãrþile ca sã nu se audã glasul lui peste pã-
mânt, ca sã nu se ridice omul spre venirea Mea. Dar Eu Mã
scol ºi pedepsesc împotrivirea ºi pe toþi cei care-l þin pe el
legat, ºi îi voi desface mersul ºi cuvântul ºi va fi cãutat ca sã
mijloceascã la Mine de pe pãmânt. Eu îl iubesc, cã are umi-
linþã. Eu îl ajut, cã are pocãinþã. Eu îl aºtept, cã are iubire ºi
are milã de om. Eu îl cuprind, cã e copil, ºi îl mângâi ºi îl
cresc cu duhul nãdejdii în cele fãgãduite de Mine pentru vea-
cul cel nou peste pãmânt, cã iatã, cu voi lucrez, cã sunteþi
mici ºi vã zidesc veac nou în calea venirii Mele. Tai din rãdã-
cinã toatã împotrivirea din calea voastrã ºi din calea lui, dar
am nevoie de credinþã ºi de mângâiere de la voi, copii ai ve-
nirii Mele. Stã lumea într-un pustiu fãrã margini ºi voiesc sã
lucrez pãmântul din nou ºi sã însãmânþez pe el împãrãþia
cerurilor, ºi ea sã creascã. Ud mereu ºi îngrijesc mereu sã-
mânþa de la voi, ºi îi dau duhul mângâierii, ºi îi dau cãldurã,
ca sã creascã ºi ca sã am de ce sã vin. 

Îl mângâi ºi pe el, pe arhiereul venirii Mele dupã douã
mii de ani, dar cu greu ajung cu mângâierea Mea la el, cã e
pãzit din toate pãrþile ca sã nu scape din închisoare. Dar el e
blând ºi smerit ºi drept, ºi aduce Mie rugãciune cu dor ºi cu
iubire. Rugãciunea lui Îmi sfâºie duhul ºi Mã dor lanþurile lui.
Mi-a adus slujbã de Boboteazã cu voi acum nouã ani, ºi apoi
a fost luat de lângã voi. Cel ce a lucrat împotrivire pentru
paºii lui spre izvor, a fost tãiat ºi aruncat de la locul lui, de pe
scaunul lui de arhiereu peste locurile venirii Mele în mijlocul
neamului român. Îi voi tãia pe toþi cei care îi fac lui ºi acum
durere, cã durerea lui despicã cerul, ºi Eu biruiesc pentru
durerea lui pe toþi vrãjmaºii lui ºi ai Mei. O, nu ºtie slujitorul
bisericii ce are de fãcut. El în loc sã lupte de partea Mea, luptã
împotriva Mea ºi stã pe scaun de bisericã ºi n-are fricã de
Dumnezeu ºi n-are credinþã în viaþa veacului ce va sã fie, cã
dacã ar avea, n-ar cãlca poruncile vieþii acesteia, ºi le-ar îm-
plini pe ele. Mã umplu de mare dor dupã cel pândit de ochi
duºmani. Mi-e duhul tot o ranã pentru rana lui. Dar Eu, Dom-
nul ºi Stãpânul, voi face cale netedã ºi vor merge pe ea cei
mântuiþi, dupã cum am fãgãduit din vreme Eu prin prooroci.
Amin, amin, amin. 

Tu, popor mititel, sã meriþi acest nume de copil. Sã stai
micuþ în braþul Meu, sã stai cuminte, fiule mic, cã la copii tre-
buie sã li se spunã mereu sã fie cuminþi. 

Te-am învãþat mereu cum sã fii, fiule mic. Sã te uiþi
mereu în învãþãtura Mea, cã ea e duhul mângâierii, care te ali-
nã ºi te ajutã sã fii. Sã pui peste tine cuvântul zidirii, cã Eu te
zidesc veac nou, poporul Meu micuþ. Sã dai de la tine orice
duh strãin. Duhul mãririi de sine, duhul nemulþumirii, duhul
tãu dã-l de la tine ºi stai în Duhul Meu, cã Eu sunt ceea ce tre-
buie sã fii tu, fiule copil. O, sã nu te superi pe Dumnezeu! O,
sã nu te superi pe fratele tãu! ªi dacã te superi prin el sau pen-
tru el, sã nu te superi pe el dacã e copilul Meu, ºi învaþã-l sã
fie copil, ca sã nu mai aducã durere în lãturi, dar învaþã-l sã
nu Mã supere pe Mine, cã aceastã tainã aduce pacea Mea în-
tre fraþii cei de un sânge cu Mine. Amin. 

O, cum aº strânge pe mulþi în izvorul acesta, dar multe
mai sunt care-l þin pe om încurcat ºi rupt de statul lui numai
cu Mine. Nu toþi cei ce vin la izvor sunt ai acestui izvor, ºi Eu
îi aºtept sã bea, ºi sã ºtie sã fie dacã beau. Cel ce este al aces-
tui izvor, acela este numai al Meu ºi nu mai este al lui, iar Eu
îl fac pãsãricã ºi îl hrãnesc cu grija Mea de el, ºi îi iau lui grija
de el ºi îi dau grija de Mine, ca sã am cu cine sã Mã sprijin pe
pãmânt cu împãrãþia Mea, cu taina împãrãþiei Mele. Pe cel ce
vine la Mine Eu îl primesc ºi îl învãþ sã Mã primeascã. O, de

M-ar primi cel ce vine aºa cum îl primesc Eu ºi îi dau alin din
cer ca sã creascã ºi sã fie! O, cât aº voi sã cresc Eu în om, ºi
omul sã se micºoreze atât cât Îmi trebuie Mie! O, de ar voi
omul sã înveþe de la Mine tainele vieþii, ºi apoi sã lucreze
peste el viaþa veacului ce va sã fie! 

Acum, cuvântul Meu rosteºte prin voi, cei unºi peste
ieslea Mea, binecuvântare peste apa slujitã azi de voi ºi de
îngeri, ca sã fie spre putere, spre curãþire ºi spre bucurie pen-
tru voi ºi pentru cei ce se aºeazã pe potriva Mea. Nu-i de
ajuns sã creadã omul cã ce fac Eu aici este adevãrat ºi bun ºi
din cer. O, nu-i de ajuns, ca sã se strecoare apoi sub binecu-
vântarea Mea. Îi trebuie hainã nouã omului care vine sã-ºi ia
de la Mine. Una este sã-ºi ia omul, ºi alta este sã i se dea. 

Am spus sã veniþi la izvor. ªi aþi venit. Am spus sã vinã
sã ia de la Mine cei ce Mã cer. Cine este cel ce Mã cere? Este
cel ce Mã aºteaptã veghind. O, e mare lucrare de tainã sã ºtie
omul sã vinã când Eu îl chem la izvor. V-am dat izvorul Meu.
Mângâiaþi-vã! Sã fiu ºi Eu mângâiat de cel mângâiat de Mine.
Amin. 

Fiilor, fiilor, învãþaþi poporul sã ºtie sã vinã, sã ºtie sã
fie. Fiilor de la iesle, lucraþi ceea ce vã dau, lucraþi pe poporul
Meu cel mic, ca sã-l am dupã voia Mea, ºi zidiþi-vã cu el veac
nou, pentru ca sã fiþi, ºi sã vã am la venirea Mea. Amin. 

ªi iarãºi vã voi da ºi vã voi hrãni, ca sã fiþi bogaþi ºi sã
daþi, fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2001

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul 

Raiul este mângâierea cea pierdutã de om. Dorul dupã veºnicie o va
aduce pe ea pe pãmânt. Iubirea de Dumnezeu nu poate face ranã. 

CC uvânt de Duh Sfânt Mã fac mereu peste ieslea
Mea de pe pãmânt, cã e sãrbãtoare din cer. Cea

mai mare mângâiere vine de la cuvânt. Aºa este ºi în cer, aºa
este ºi pe pãmânt, dar sãrbãtorile din cer au mângâierea cea
adevãratã. Ea vine de la cuvântul cel curat, cel adevãrat, din
Dumnezeu Cuvântul, Care are pe Duhul Sfânt, Mângâietorul
Care mângâie. Fãrã mângâiere nu este putere, nu este viaþã,
nu este rai. Raiul este chiar mângâierea, ºi voiesc sã-i dau
omului raiul, ca sã aibã putere pentru cer, cãci cerul este veº-
nic, precum Eu sunt. Cuvântul este veºnic, precum Eu sunt,
iar cuvântul Meu este mângâierea. Amin.

Mã las iar cu mângâierea din cer. Cerul poartã în el nu-
mai mângâiere. Dacã omul ar avea mereu cerul în el, ar avea
mereu mângâiere, ºi ar avea putere ºi n-ar mai fi slab, ºi n-ar
mai fi neputincios omul. El însã ia în el pe cele ce nu sunt din
cer, cã de când omul a cãzut din veºnicie, a cãutat sã-ºi facã
el mângâiere, dar nu ca mângâierea din rai, care era de la
Mine ºi din cuvântul Meu cu care-l mângâiam pe om. O, cât
îl mângâiam ºi cât Mã mângâiam când aveam cuvântul între
Mine ºi om! Dar când el n-a mai împlinit cuvântul Meu cel
mângâios peste el, nu i-a mai plãcut cu mângâierea cea ade-
vãratã ºi ºi-a luat din el mângâiere, dar aceea nu este din cer,
nu este din rai, ºi omul nu mai ºtie de unde vine mângâierea
lui. Mângâierea cea din rai vine de la cuvântul vieþii, iar altã
mângâiere nu e mângâiere. De ºapte mii de ani umblã omul
dupã mângâiere ºi n-o mai gãseºte, cã a pierdut-o. Raiul este
mângâierea omului. Dupã ce Eu l-am fãcut pe om, i-am fãcut
ºi mângâierea ºi l-am aºezat în ea, ca sã fie el ca Mine, cu
putere pentru cer, cãci mângâierea îi dã omului puterea cea
pentru cer. 
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Nimeni nu poate fãrã mângâiere. Nici Eu nu pot fãrã
ea, ºi de aceea am lucrat mereu cu omul de pe pãmânt, cã Eu
de ºapte mii de ani caut mereu mângâierea, caut mereu pe om
ca sã Mã mângâi cu el, ca sã grãiesc cu el ºi sã Mã mângâi.
Am fãcut raiul cu cuvântul Meu ºi am aºezat în el mângâie-
rea Mea. Omul era mângâierea Mea, ºi dupã ce l-am fãcut,
l-am aºezat în rai. Cuvântul Meu poartã în el taina mângâierii,
ºi el era între Mine ºi om. Cuvântul Meu poartã în el mângâ-
ierea cea din rai, dar pãmântul e prea strãin de cuvântul mân-
gâierii din rai. S-a învãþat omul cu mângâierile lui, ºi pe cele
din Mine nu le mai ºtie. N-are omul mângâierea cea adevã-
ratã, iar Eu pentru om lucrez între cer ºi pãmânt ca sã-i dau
iar mângâierea ºi sã Mã mângâi cu omul, ºi el sã se mângâie
cu Mine, precum era taina cea din rai a mângâierii. 

O, taina mângâierii este cu omul care pune peste el cu-
vântul Meu, cea mai mare mângâiere. Iar acum, în zilele cele
din urmã, am adus mângâierea pe pãmânt, am adus taina raiu-
lui, cuvântul Meu cu omul, ca sã-l mângâi Eu Însumi pe om
ºi sã-i dau putere sã se întoarcã în taina mângâierii, cãci raiul
este chiar mângâierea, taina mângâierii, grãdina vieþii ºi viaþa
cea din grãdinã, viaþa cea veºnicã peste om, ºi Eu o aduc
acum pe pãmânt la om. Amin. 

Ioan M-a mângâiat în ziua botezului Meu. A grãit cu
Mine Ioan, ºi Eu M-am mângâiat, cãci cuvântul este mângâ-
iere. Am vorbit unul cu altul, ºi duhul mângâierii a fost între
noi în ziua de Boboteazã. Cuvântul sfinþeºte totul. Apa spalã
ºi mângâie cuvântul, cãci botezul este tainã dulce ºi plinã de
mângâiere. Botezul este foc ºi apã, ºi amândouã curãþã pe om,
ºi amândouã mãrturisesc. Cine-l face pe om sã vinã spre bo-
tez? Cuvântul. El este ca focul care curãþã rãul din om, ºi
omul se înnoieºte prin cuvântul care curãþã. Iar apa este mân-
gâierea cuvântului, semnul spãlãrii, semnul care mãrturiseºte
taina botezului, viaþa cea de sus peste om. 

O, copii ai venirii Mele! V-am fãcut mângâierea Mea.
Dacã Mã iubiþi, mângâiaþi-Mã, fiilor. Când era omul în rai,
era cuvântul între Mine ºi om. Iatã, încã o datã, la sfârºitul
timpului omului, iarãºi este cuvântul Meu între Mine ºi om.
Taina raiului este cuvântul, mângâierea care vine prin cuvânt.
Cuvântul este iubirea cea din rai, dintre Mine ºi om. Fãrã cu-
vânt nu este iubire. Iubirea este numai din cuvânt, ºi unde nu
este iubire, nu este nici fapta ei, ºi dacã este faptã fãrã de cu-
vânt cu ea mereu, fãrã de iubire, aceea nu este fapta iubirii,
cãci faptele iubirii sunt chiar raiul, iar taina raiului este cu-
vântul, fiilor, cuvântul iubirii. Iubirea cuvântului are ca faptã
mângâierea omului, iar omul poate, ºi este frumos prin iubire
ºi poate pentru el ºi pentru cei din jurul lui care seamãnã cu
el. Dacã omul stã între cei ce nu seamãnã cu el, el nu poate,
cãci puterea vine de la mângâierea raiului. 

V-am spus, fiilor copii, sã vã faceþi mângâiere unul
pentru altul, sã vã faceþi rai unul altuia, cã aveþi nevoie de
mângâiere ca sã aveþi putere pentru cer, fiilor copii. Voi tre-
buie sã aveþi toatã puterea cea de la Mine, cãci sunteþi mân-
gâiaþi mereu. Vorbirea Mea este cu voi mereu. 

Iatã, în ziua ce a trecut am fost cu voi în cuvânt de
Boboteazã, iar acum iarãºi stau cu voi ºi vã dau mângâiere ca
sã vã îndemn la mângâiere, fiilor copii. Acum douã mii de ani
M-am fãcut om ca ºi voi. Am nevoie de mângâiere, cã M-am
fãcut ca voi ca sã vã mângâi ºi ca sã Mã mângâiaþi. Stau cu
voi întru toate, ºi aº sta ºi mai mult dacã M-aþi simþi mai mult,
dacã M-aþi mângâia, fiilor, dacã v-aþi mângâia mai mult cu
Mine ºi de la Mine. Eu la aceasta voiesc sã ajung: sã vin ºi sã
stau mereu cu voi, ºi voiesc sã învãþãm aceastã veºnicie ºi,

stând în taina ei, ea sã ne cuprindã deodatã pentru vecie, cãci
aºa va veni viaþa cea veºnicã. Amin. Foamea voastrã de ea o
va aduce la voi, ºi ea vã va cuprinde în ea pe veci, ºi mulþi vã
vor cãuta atunci din cei de jos, ºi nu vã vor mai vedea, cã veþi
fi cuprinºi în cele de sus, care nu se vãd de cei ce sunt cu cele
de jos. O, Eu aceasta voiesc: sã vin tot mai mult la voi, sã stau
tot mai mult cu voi, ºi apoi mereu sã rãmân cu voi, cuprinºi
în taina veºniciei, în taina raiului, taina mângâierii. Amin. 

Iatã ce tainã mare este cuvântul Meu de peste voi. Cea
mai mare tainã între cer ºi pãmânt, între cele ce se vãd ºi ce-
le ce nu se vãd, este cuvântul Meu care grãieºte cu omul, ºi
omul care grãieºte cu cuvântul Meu, cu Mine, fiilor copii. 

Dau când ºi când sã vã deprind prin cartea Mea cu vor-
birea voastrã cu Mine, cuvântul Meu ºi al vostru alãturi pen-
tru mângâiere. Sunt oameni pe pãmânt care vã judecã pe voi
cã îndrãzniþi pânã la Mine ºi grãiþi cu Mine în loc sã vã sme-
riþi ºi sã vã ºtiþi mãrginiþi ca tot omul. Dar Eu caut mângâiere
la voi când vã cer sã grãiþi cu Mine, ºi dau sã fie mãrturisitã
mângâierea Mea de la voi. Pentru mângâierea Mea vã cer cu-
vântul vostru. Caut mereu sã Mã mângâi cu voi ºi sã vã mân-
gâiaþi cu Mine. Sã fie ºi de la voi ºi de la Mine la fel mân-
gâierea, cã ea ne dã putere unii spre alþii, copii ai venirii Mele. 

Am venit cu mângâierea pe pãmânt. Taina raiului este
cuvântul, iar raiul este chiar mângâierea. Vai celui ce aude
aceastã mângâiere ºi se saturã apoi de ea ºi se duce ºi se smul-
ge din taina raiului ºi îºi cautã apoi rãspuns împotriva ade-
vãrului tainei cuvântului care a venit pe pãmânt în zilele aces-
tea, ºi zice cã nu e Dumnezeu aceastã venire a mângâierii.
Acela zice aºa ca sã-ºi îndreptãþeascã pe dumnezeul poftelor
sale, care-l mângâie cu mângâiere pãcãtoasã pe cel ce fuge de
taina raiului, de taina curãþiei ºi a veºniciei omului. 

O, copii mângâiaþi! Ioan, botezãtorul Meu, M-a mân-
gâiat. Am vorbit amândoi la Iordan ºi Ne-am mângâiat unul
pe altul. Aceastã mângâiere s-a fãcut rod al credinþei omului
care a cunoscut cã Eu eram Dumnezeu ºi cã am lãsat prin
Ioan botezul pentru om. Fãrã botez omul nu se naºte. Fãrã bo-
tez nu are început omul. Iar cine are început prin botez, acela
rãmâne cu acest început ºi nu se mai pierde din el ºi nu se mai
stricã, ci se face mângâiere a Mea, ºi Mã ia ºi Mã dã din el la
cei ce înseteazã dupã adevãr. Amin. 

Sunt iar la voi, ca ºi în ziua ce a trecut. Eu prin cuvânt
sunt cu voi. Voi prin cuvânt sunteþi cu Mine. Cu cuvântul ne
mângâiem, cã el este mângâierea ºi taina vieþii, taina care
mângâie ºi care este ruptã din viaþa cea de veci. 

O, fiilor copii, Mi-e duhul sfâºiat dupã mângâiere. Sunt
ars de dorul ei. Sunt ranã vie, ºi rana doare, fiilor. Caut la voi
ca sã-Mi alin aceastã ranã. Omul cel din rai dupã ce s-a as-
cuns de Mine nu M-a mai mângâiat. Eu l-am rugat sã se facã
iar mângâierea Mea ºi sã rãmânã pentru Mine, iar el n-a mai
vrut, ºi s-a oprit pentru sine. O, fiilor, ce este ºi cum este omul
care se opreºte pentru sine? Dar cel ce se dã Mie ºi nu lui?
Vreau sã Mã mângâi cu voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

– OO mul care nu rãspunde iubirii lui Dumne-
zeu sau iubirii omului îndumnezeit nu

poate rãspunde din pricinã cã s-a oprit pentru sine. El ºi le ia
din el pe cele ale lui pe care le are, cã nu are în el pe cele pe
care le poate da dacã nu le ia ca sã le aibã ºi sã le dea. El nu
ºtie unde sã fie da ºi unde sã fie nu; nu ºtie unde este locul
pentru da ºi pentru nu. Aceastã ºtiinþã îºi are izvorul în iubirea
de Dumnezeu, care nu poate face ranã, care nu ºtie sã zicã nu
nici lui Dumnezeu, nici omului îndumnezeit, ba chiar nimã-
nui nu-i poate spune nu. Aºa este cel ce se opreºte pentru sine
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ºi stã în sine ºi din sine lucreazã ºi se dã. Iar cel ce se dã lui
Dumnezeu, acela este deprins prin Dumnezeu sã se dea, la ce-
rerea iubirii inimii omului, aºa cum Dumnezeu Se dã omului
ca sã-l deprindã pe om sã stea în Dumnezeu ºi nu în sine ºi nu
sã se opreascã pentru sinele lui. El nu poate purta durerea ce-
lui respins de el, ºi cautã mereu sã-l bucure pe om ºi pe tot
trupul care are în el duh de viaþã. Cel ce nu se opreºte pentru
sine îºi ia mereu mângâiere ºi bucurie din iubirea lui, care
rãspunde fãrã oprire la orice dor din jurul lui, la orice cuvânt
care-i cere lui, care-l cere pe el sã se dãruiascã ºi sã zicã: da.
Amin. 

– OO,fiilor copii, cum sã nu Mã mângâi Eu de la
cel care nu se opreºte pentru sine? Cum sã

nu Mã mângâi cu voi când voi Mã mângâiaþi cu cuvântul pe
care vi-l cer ca sã-l dau la toþi cei care aud cã Eu grãiesc cu
voi, ºi voi cu Mine? O, de s-ar învãþa omul sã vinã la Mine
cum aþi venit voi! Vreau, fiilor mângâioºi, sã învãþãm pe po-
porul cel mic sã trãiascã taina mângâierii, ºi Eu sã iau din ea.
Sã nu se opreascã pentru sine copilul acestui popor; sã nu stea
în sine, ci sã se dea, ca sã primeascã de la Mine cu multul, ºi
sã aibã ºi sã fie ºi sã se dãruiascã cu cele de la Mine, cu cel
mai frumos dar, cu cerul din el sã se dea. Cerul e plin de mân-
gâiere pentru om. Sã ia copilul acestui popor, sã ia cerul în el
ºi sã-l dea, ca sã fie numai cer pe pãmânt, numai rai pe pã-
mânt sã fie. Amin. 

Am adus la voi desluºirea tainei mângâierii. Taina raiu-
lui este cuvântul, mângâierea care vine din cuvânt. Cuvântul
este iubirea cea din rai, dintre Mine ºi om, iar fãrã cuvânt nu
este iubire. Amin. Iubirea este numai din cuvânt, iar fapta iu-
birii este chiar mângâierea, cuvântul care are în el taina mân-
gâierii între Mine ºi om, între om ºi Mine, ºi între om ºi om.
Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2001

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Fiii oamenilor stau sub numele de creºtin fãrã sã-l merite. Cel
nefãcut nu este. Creºtinii sunt cei sfinþi care lucreazã cu sfinþii. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
un picuþ Mã las azi în sfat cu voi, copii lucrãtori de

la ieslea Mea. V-am dat sã lucraþi cu bucãþica poporul, ca sã
fie el dupã voia Mea, iar voi sã lucraþi, fiilor. Amin, amin,
amin. Cel ce vine ca sã fie lucrat de Mine prin voi, acela este
fãcut, ºi rãmâne plãcut Mie ºi celor ce sunt ai Mei. Iar cel ce
vine ca sã fie cu poporul acesta ºi nu stã la lucrat, acela nu
este al acestui popor. 

Astãzi lucrãm, fiilor, cu cei mai mici, cu cei ce vin sã
se facã fii ai acestui popor. Iar Eu am zis: fericit este cel ce
ºtie sã vinã, ºi Eu sã-l fac apoi fiu al acestui popor. Cel ce
vine, acela se lasã fãcut dupã tiparul fiului acestui popor. Dar
cine este cel ce vine? Este cel ce lasã þarini, ranguri, pãrinþi,
fraþi ºi rude ca sã fie pentru Mine apoi, iar Eu îl iau ºi îl lu-
crez prin voi ºi îi dau înfãþiºare pe plãcerea Mea, ºi el intrã
sub crucea Mea, sub crucea venirii Mele ºi îºi lasã crucea lui
ºi o ia pe a Mea pe umerii sãi, ºi pe acela vi-l fac vouã cunos-
cut ºi vi-l dau sã-l puneþi cu cei ce sunt poporul Meu. 

Lucraþi cu toatã atenþia, copii de la iesle. Cel ce vine,
sã ºtie sã vinã, cã e mare ºtiinþã venirea la Mine a omului care
se voieºte al Meu. Nu Eu sã fiu al lui, ci el sã fie al Meu, ca
sã fiu Eu Dumnezeul lui. Creºtinii din lume nu ºtiu aceastã

ºtiinþã ºi stau sub numele de creºtin fãrã sã-l merite. Dar voi
luaþi-i pe cei ce vin de mult la izvor ºi întãriþi-le statornicia
ºi aºezaþi-Mã pe Mine în ei. Câte doi, câte trei, câte patru,
luaþi-i ºi lucraþi-i dupã voia Mea, ºi apoi Eu îi scriu fii ai
poporului nou, copii ai Ierusalimului îi scriu. 

Fiþi mari cu veghea, cã Eu vã învãþ cu amãnuntul. Pe
cei ce au lãsat orice legãturã de pe ei, lucraþi-i, fiilor. Poporul
cel mai de la începutul lucrãrii Mele de cuvânt n-a venit sã
stea, cãci ca sã stai înseamnã sã nu mai ai nimic decât în
Dumnezeu, sã nu mai vrei nimic decât din cer, sã nu mai ºtii
nimic decât sã ai viaþã, ºi mereu sã ai. Dar cei de la început ºi
de la mijloc aveau de toate, ºi aºa voiau sã vinã, ºi s-ar fi voit
ucenici ai Mei. Eu le spuneam ce înseamnã ucenic, dar ei nu
aveau pentru Mine pricepere, ºi aveau pentru ei. Eu voiam sã
le fiu Eu Dumnezeu, dar ei nu voiau sã se dea ai Mei cu totul,
cã aveau soþi, aveau soþii, aveau copii, aveau pãrinþi, aveau
casele ºi averile lor, aveau nume, aveau þarini, aveau serviciu
la stãpân ºi nu puteau sã-Mi slujeascã Mie ºi lucrului Meu, ºi
nu puteau sã fie ucenici ai Mei, ucenici ai cuvântului Meu cel
nou. Dar acum vã am pe voi începãturã nouã, fiilor. Pe cei ce
sunt poporul Meu þineþi-i ai Mei. Pe cei ce vin ca sã fie ai Mei
lucraþi-i ca sã fie, cã nelucrat nu poate nimeni fi. Cel ce se
lucreazã pe sine ca sã fie cu Mine, acela nu este bun pentru
acest popor. Eu sunt Cel ce fac omul. Amin, amin, amin. 

Pun peste voi binecuvântarea Mea pentru lucrul de azi.
Azi, doi, trei, ºi apoi iar, ºi veþi fi gãsiþi lucrând la via Mea cea
nouã, cãci am înnoit via, ca sã am vie, ca sã am cules ºi sã-l
dau Tatãlui. Amin. Pentru toþi cei care vin ºi iar vin ºi nu are
ce-i opri ºi nu are ce-i despãrþi de Mine, Eu, Domnul, bine-
cuvintez lucrul Meu prin voi peste ei. Picuþ cu picuþ, bucãþicã
cu bucãþicã, petecuþ cu petecuþ, ºi vom face pãmânt nou din
loc în loc ºi cer nou din loc în loc. 

Mã doare de cei ce au venit pânã acum ºi n-au înþeles
ce înseamnã sã vinã ºi sã fie ai Mei. Mi-e rana cât trupul de
mare, cât cerul ºi cât pãmântul de mare, ºi Eu o împart cu voi.
Dar prin voi voiesc sã-l lucrez bine pe om ºi sã-l am întreg, ºi
mereu numai al Meu, ca sã-i dau plata, sã-i dau venirea Mea
ºi veacul cel veºnic ºi sã-l cuprind în el pe cel ce stã la fãcut
acum. Celui ce vine ca sã fie, sã-i spuneþi, fiilor, cã trebuie sã
se facã sfânt, cãci creºtinii trebuie sã fie sfinþii cei de pe pã-
mânt lucrând cu sfinþii din cer pentru venirea Mea pe pãmânt
cu viaþa veacului ce va sã fie, ºi sã-i spuneþi cã Eu sunt sub
greu cu voi, ºi sã nu se aºeze greu ca sã-Mi slãbeascã mersul
Meu prin voi. Cine vine nu mai este greu, ºi asta înseamnã sã
vinã. Amin. 

O, copii lucrãtori, Mã uit la voi ºi la lucrul Meu cu voi.
Sunt în voi, fiilor. Tot lucrul vostru este din Mine. Sã aibã rod
lucrul Meu din voi, cã Eu vin curând ca sã Mã bucur de rodul
viei Mele ºi sã le dau vierilor Mei rod din rodul Meu ºi sã-i
bucur. Curând, curând se vor vedea cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou ºi poporul cel nou. Acesta este rodul pentru care Eu
lucrez cu voi. Hai, cã lucrul este cu putere, fiilor. Vã dau ogor
prielnic, ºi el va rodi ºi va aduce rod. Amin. Voi sunteþi mari,
cã Eu v-am lucrat, cãci aþi ºtiut sã veniþi când v-am chemat sã
fiþi ai Mei ºi sã Mã sprijin pe voi. 

Binecuvântat sã fie lucrul zilei peste poporul care creº-
te din Mine. Pacea Mea v-o dau. Daþi-o ºi celor ce se aºeazã
ca sã fie fãcuþi, cã-i vreau mai sus, îi vreau din Mine ºi din
lucrul Meu cel nou pentru cei ce se fac sfinþi ai venirii Mele.
Amin, amin, amin. 
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Duminica vameºului ºi a fariseului 

Haina celui credincios este cãmaºa curãþeniei. Omul neînnoit rã-
mâne fire veche. Cei ce vin la izvor, sã nu-L ispiteascã pe Dumne-
zeu. Pocãinþa nu este întristare, ci este vindecare. Lecþia vieþii veº-
nice este Duhul Sfânt în minte sfântã. Venirea Domnului vine ºi tot 

vine, ºi ea nu va mai pleca de pe pãmânt. 

SSSS unt Domnul, fiilor care-Mi primiþi cuvântul. Sunt
Fãcãtorul omului, fiilor. Amin, amin, amin. În

numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, aduc la voi
cuvânt de zidire, cuvânt pentru facerea omului, ºi aduc la voi
pe cei care se aºeazã la fãcut, pe cei ce vin de mult la izvor ºi
care ºi-au aºezat viaþa lângã a voastrã, lângã Mine, fiilor, dar
trebuie lucraþi, trebuie fãcuþi, cãci aºa v-am zis: «Cel ce vine
sã fie cu poporul acesta al venirii Mele ºi nu stã la fãcut,
acela nu este al acestui popor, cã nu are formã, cã nu are
hainã, iar haina este cãmaºa curãþeniei». Amin. Acestei cã-
mãºi nu-i trebuie multe pete ca sã se numeascã pãtatã. Chiar
una dacã are, ea este pãtatã, iar sfinþenia din om se ºubrezeºte
ºi îi scade omului puterea pentru cele din cer. Iatã, omul tre-
buie sã stea la fãcut, ca sã ºtie apoi ce fel de zidire este ºi ce
are de lucrat ca sã fie al Meu. 

Începem lucrul cel ziditor peste cei ce-i chem prin voi
ca sã le dãm formã cereascã între oameni. Tot omul sã ia învã-
þãturã din cuvântul Meu cel de facere a omului nou pentru po-
porul Meu cel nou, care Mã va întâmpina la venirea Mea. Cu
mare fericire de duh lucrez la facerea omului când am om
peste care sã lucrez. De când Mi-am început aceastã lucrare
de facere a omului prin Verginica, n-am putut sã lucrez ca
acum, cã venea creºtinul sã fie cu Mine, dar nu punea peste
el de la Mine. Cu cât îl rugam, cu cât îl strigam, el se rãcea
mai mult, pânã ce Mã ura ºi pe Mine ºi pe scula Mea prin care
lucram pentru om, ºi apoi pleca într-ale lui ºi Mã pãrãsea. 

Omul se alege pe sine în loc sã Mã aleagã pe Mine.
Se întoarce omul într-ale inimii lui ºi se face de piatrã pentru
cele care sunt spre scãparea sufletului lui. Omul care nu-ºi
înnoieºte firea atunci când vine dupã Mine, el rãmâne cu firea
lui cea veche, ºi cu ea se întoarce mereu la ea ºi nu înainteazã
ºi stã stanã de piatrã, care nu se miºcã înainte, aºa cum a stat
Sarra lui Lot, care n-a vrut sã ia învãþãtura Mea ºi chemarea
Mea. 

Iatã, omul se alege pe sine în loc sã Mã aleagã pe Mine.
Când Pilat a întrebat pe cine sã elibereze, între Mine ºi
Baraba, între Mine ºi om, omul ºi-a ales omul, omul l-a ales
pe Baraba, ºi pe Mine M-a dat de la el. Toþi ºi-au ales omul,
toþi l-au ales pe Baraba, oaia cea rãtãcitã, ºi iatã, pentru o oaie
pier cele nouãzeci ºi nouã de oi, cãci Dumnezeu le lasã ºi pe
acelea. Eu venisem sã aduc înapoi oaia cea pierdutã ca sã dau
turmei întregirea trupului, ca sã nu piardã cea pierdutã pe cele
nouãzeci ºi nouã. Dacã între apostolii Mei a fost unul care
ºi-a fãcut mintea duh rãu, acela a lucrat lucru rãu ºi a risipit
toatã turma Mea dând-o spre ispitã. De aceea spun pentru tot
omul care vine sã se uneascã în trupul poporului Meu cel nou:
dacã vine, sã stea la fãcut ºi sã nu caute sã se facã singur, cãci
am zis: «Cel ce se lucreazã pe sine ca sã fie apoi cu Mine,
acela nu este bun pentru acest popor, cãci Eu sunt Cel ce fac
omul». Amin. 

Cel ce vine, sã nu Mã ispiteascã pentru partea sa însãºi,
sã nu aibã gând ascuns, plan ascuns, iubire ascunsã, voie
ascunsã, sã nu caute cuvânt de la Mine spre folosul planului
lui, cã acela e cuvântul lui, nu al Meu. Cel ce a fãcut aºa dupã
ce a venit, a rãmas jos de tot, cã Eu nu M-am lãsat ispitit, ºi
fiecare s-a ispitit prin însãºi pofta sa, prin însãºi voia sa. 

Când Eu îl lucrez pe creºtin, el nu trebuie sã se închidã,
nu trebuie sã-l doarã, ci trebuie sã-i placã ºi sã aºtepte aceasta
cu bucurie ºi sã lucreze cu Mine la facerea lui ºi sã nu-Mi dea
peste mânã când îl lucrez. O, e mare înþelepciune sã nu-Mi
dea omul peste mânã când Eu îl lucrez ca sã fie, când Eu bat
ca sã-Mi deschidã ºi sã intru la el ca sã-i spun cum este el ºi
ca sã-l aºez sã fie. Cel ce vine la fãcut, sã aibã de la Mine în-
þelepciune, sã poarte mare grijã de paza vieþii lui, adicã sã nu
alunge pe îngeraºul cel pãzitor de lângã el ºi din el; sã aibã
grijã sã nu plângã îngeraºul, cã e pãcat, fiilor, sã plângã înge-
raºul, sã fie alungat îngeraºul. Cel ce-Mi este Mie fiu, acela
are mereu în el ºi cu el pe înger, ºi aºa Îmi este mereu fiu.
Îngerul fãrã de casã plânge. Pãcat, fiilor, sã plângã îngeraºul.
Fiþi atenþi în toatã clipa pentru îngerul pãzitor, ca sã aveþi me-
reu viaþã vie, fiilor. 

O, copii care veniþi la fãcut ºi la crescut! Copilul cel
fãcut nu se mai mâhneºte, nu se mai întristeazã, nu se mai în-
chisteazã, nu mai stã singur, nu mai stã în sine, nu mai stã ne-
pãsãtor pentru pacea lui ºi a fratelui lui, ci toate acestea le
lucreazã pentru pocãinþã, pentru duhul pocãinþei care trebuie
sã-l însoþeascã pe creºtin ca sã nu cadã. Pocãinþa nu este în-
tristare cum s-ar crede cã este, cãci întristarea cea din pocãin-
þã e dulce, e stare dulce ºi duioasã ºi caldã ºi frumoasã ºi plã-
cutã în jur ºi vindecãtoare þie ºi în pãrþi, cãci cu duhul po-
cãinþei din tine faci omul sã se aplece ºi sã se aºeze în duhul
vieþii, în duhul pocãinþei, iar nepãsarea de suflet, adicã lipsa
duhului pocãinþei, îl face pe creºtin sã greºeascã, ºi îl face ºi
pe cel din jur sã greºeascã sau sã-l facã pãrtaº la roadele ne-
pãsãrii lui. Numai viaþa duhovniceascã îmbogãþeºte pe om ºi
pe Dumnezeu, cãci ea îi dã omului sfinþenia ºi paza ei, ºi
omul se dã Mie cu cele din zi ºi cu cele din noapte ale lucrãrii
lui duhovniceºti. Acela îndulceºte cerul în el, cãci cerul se în-
dulceºte în cel duhovnicesc ºi se face luminã peste pãmânt
din om. Lucrarea duhovniceascã este cea mai dulce trãire a
omului, cea mai mângâioasã viaþã, cãci mintea omului este cu
cele sfinte, cu cele mari ºi dulci pentru suflet, iar sufletul poa-
te, cãci el este viaþa cea din trup. Amin. 

Lecþia vieþii veºnice este Duhul Sfânt stând în mintea
omului care s-a dat Mie. Când Duhul Sfânt stã din lucru în
mintea omului, când El Îºi vede locul din om ameninþat,
atunci îngerul omului plânge, cãci mintea omului se face duh
rãu, care-L goneºte pe Dumnezeu din om. Mintea omului îl
cade pe om ori prin desfrânare, ori prin semeþia care poartã în
ea pãrerea de sine a omului. Iatã, Duhul Sfânt Învãþãtorul în-
vaþã pe cei ce se aºeazã la fãcut ºi la crescut, iar viaþa cea veº-
nicã are învãþãtura ei. Mereu, mereu trebuie lucratã viaþa, cãci
ea este raiul în care stã omul, ºi Eu i-am zis omului sã lucreze
ºi sã pãzeascã raiul. Amin. Cel ce stã în rai nu mai stã în lume,
ºi iese ºi îºi lucreazã raiul, ºi îl pãzeºte apoi. Iar Eu am zis:
«Fericit este cel ce ºtie sã vinã la Mine, ºi Eu sã-l iau ºi sã-l
fac apoi fiu al poporului nou, ºi sã vi-l fac vouã cunoscut ca
pe unul care ºtie sã vinã la Mine». 

O, fiilor copii, mulþi au venit la Mine cu totul, numai
de la un cuvânt al vieþii veºnice sau al judecãþii veºnice. Aºa
au venit Zaheu ºi Maria Egipteanca ºi atâþia ca ei care s-au
lãsat prinºi în nãvodul Meu. Iar alþii, atât de mulþi, aud mereu
prin biserici Evanghelia Mea ºi a apostolilor Mei care au avut
de la Mine, ºi nu vin nici ei, nici mai-marii lor, preoþii, care
stau în zadar în faþa oamenilor, cã iatã, oamenii nu vin la Mi-
ne, nu ºtiu sã vinã la Mine, nu ºtiu ce înseamnã sã fie omul
cu Dumnezeu ºi sã lucreze pentru Dumnezeu. O, nu ºtiu oa-
menii sã se facã copii, nu ºtiu sã se facã sfinþi. Cel ce nu se
face copil, aceluia nu-i place sfinþenia, nu-i place smerenia,
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nu-i place adevãrul vieþii. Cel ce Mã ascultã, acela este copil,
ºi este copilul Meu apoi, cãci cei sfinþi sunt fiii cerului. Iar cel
ce nu Mã ascultã îºi face mintea duh rãu, ori pentru semeþie
de sine, ori pentru desfrânare. 

Voi, cei care veniþi la Mine pentru venirea Mea, pentru
cuvântul vieþii care pregãteºte pe om pentru venirea Mea, daþi
Duhului Sfânt locaºul minþii voastre dacã aþi scãpat din
închisoarea lumii. Lumea îi dã omului ranguri ºi averi ºi þarini
ºi familie ºi rude ºi însurat ºi mãritat, dar cei ce vin dupã
Mine se fac îngeri, se fac copii purtaþi de îngeri ºi se fac pur-
tãtori de îngeri ºi luminã pe pãmânt ºi sare ºi apã ºi hranã ºi
veºmânt celor goi de viaþã, dar care dau sã vinã dupã viaþã. O
mulþime de trupuri sunt pline de avuþii ºi de ranguri care-l
pierd pe om, dar sunt goi de viaþã aceia. Aceia aleg omul ºi
nu pe Mine, iar Eu stau în rãstignire prin ei, cãci aºa Mi-au
fãcut ºi cei care M-au dat pe Mine la moarte cerând elibera-
rea omului, cerându-l pentru ei pe Baraba. 

Cuvântul cel de azi este zidire, fiilor. Se poate omul
zidi din el, numai sã se lase zidit. Eu aºa ºtiu sã-l zidesc pe
om. Eu aºa îl învãþ sã fie: sã-ºi facã mintea Duh Sfânt ºi sã se
facã apoi copil ºi sã ia de la Mine lucru sfânt pentru sfinþi ºi
sã lucreze venirea Mea, cã iatã, la acela Eu vin ºi cinez cu el
ºi Mã arãt lui ºi Îmi fac casã la el, dupã cum Eu am rostit fã-
gãduinþa pentru cei ce ºtiu sã vinã dupã Mine. Pe toþi cei pe
care Eu vi-i fac cunoscuþi daþi-le înfãþiºare sfântã înaintea
Mea ºi adãugaþi-le mereu de la Mine, ca sã-i am fii ai po-
porului Meu cel nou. Eu pe câþi îi cunosc vi-i fac vouã cunos-
cuþi, ºi aceia sunt cei ce se fac vouã cunoscuþi, ca sã-i cunosc
Eu apoi, ºi sã-i învãþ de la Mine pe cei ce iau din viaþa Mea. 

Eu iar le spun celor pe care vi-i dau ca sã-i am ai Mei:
când Eu îl lucrez pe creºtin, el sã nu se întristeze, el sã nu se
teamã, el sã nu se închidã ºi sã nu-l doarã, ci sã-i placã ºi sã
aºtepte ºi sã se bucure ºi sã lucreze cu Mine la facerea lui, ºi
sã nu-Mi dea peste mânã când îl lucrez, cãci cei ce sunt copii
se pleacã, fiindcã ei nu pãcãtuiesc. Cine nu se pleacã, acela
pãcãtuieºte în el, ºi de aceea nu se pleacã, pentru cã pãcatul
aceasta face din om: neplecare face, ascundere face. Cel ce
vine la Mine nu mai are cu ce sã se ascundã, cãci cãmaºa cu-
ratã este cinstea lui, ºi el stã deschis ºi stã frumos ºi stã în hai-
na nunþii. Haina nunþii îl face pe om sã fie copilul Meu. Haina
nunþii este fãrã de patã, iar cel ce o poartã este umilit ºi este
blând, ºi este. Cel ce vine, cel ce ºtie sã vinã, acela nu mai
pleacã, adicã nu mai pãcãtuieºte ºi stã în haina nunþii, în haina
cea albã a vieþii. 

Haina albã este bunã, dar puþini o iau pe ei, cã ea aratã
orice patã dacã are patã, ºi îl vãdeºte pe cel pãtat, cãci cãma-
ºa pãtatã nu-i trebuie multe pete ca sã nu mai fie curatã, ci e
de ajuns o patã ca sã nu mai fie curatã. De aceea fericesc Eu
pe cel ce ºtie sã vinã când vine la Mine, cã acela ºtie sã nu
mai plece, sã nu mai pãcãtuiascã. Amin. 

Eu iubesc mult de tot pe omul deºtept, pe cel ce nu
pãcãtuieºte, îl iubesc cu multã iubire, iar de cel pãcãtos, care
nu ºtie venirea la Mine, Mã scârbesc, ºi stau rãstignit de el ºi
de faptele lui, ºi stau ca în mormânt în cel ce Mã ia fãrã sã Mã
aibã. 

O, ce frumos a ºtiut Zaheu sã vinã la Mine! S-a suit în
pom sã Mã vadã, ºi M-a vãzut cu adevãrat. ªi pentru cã a ºtiut
sã vadã, a zis apoi: «Doamne, dau jumãtate din ce am, la sã-
raci, ºi dacã am nãpãstuit pe cineva, întorc împãtrit». O, el
numai a nãpãstuit, cã a fost vameº, ºi din asta ºi-a fãcut ave-
rea din care a dat jumãtate la sfinþi, ºi jumãtate nevoilor Evan-
gheliei, lucru împãtrit lucrat. I-a fost de ajuns lui Zaheu sã Mã
vadã dacã a voit sã vadã bine, dar omul care nu vrea sã vinã

la Mine, oricât M-ar vedea, oricât M-ar auzi, nu vine, cãci se
are pe sine, ºi nu vine. 

Astãzi este aºezatã peste bisericã învãþãtura Evanghe-
liei despre pilda vameºului ºi a fariseului. Amândoi au dat sã
vinã la Mine, dar cel semeþ a rãmas în semeþia lui, iar cel umi-
lit pentru pãcatele lui a plecat mai îndreptat, mai luminat de-
cât fariseul cel întunecat de semeþia din el, cãci scris este:
«Înþelepciunea îl îngâmfã pe omul semeþ din fire ºi îl cade de
la faþa Mea». Dar cei ce vin acum la Mine când Eu vin, aceia
sã vinã ca ºi copiii, cãci numai copiii sunt ai Mei. Sã se facã
mai întâi copil cel ce voieºte sã fie, ºi numai apoi sã vinã.
Învãþãtura Mea de azi aceasta îl învaþã pe om, sã se facã întâi
copil, sã se facã fiu ºi sã stea în lucrarea de fiu, ca sã se vadã
lucrarea lui de fiu al Meu, ºi ea sã înþelepþeascã în jur pe tot
omul, cãci iatã, învãþãtorii cei ce s-au pus peste lume în nu-
mele Meu nu sunt copii, nu s-au fãcut fii ai Mei ºi nu are pu-
tere de viaþã peste om învãþãtura cea prin ei. 

Dar voi, fiilor copii, voi ºi cei ce vin ca sã fie copii ca
ºi voi, cei ce-Mi primiþi cuvântul facerii Mele peste om, fiþi
locaºul Meu cel sfânt în care Eu intru ºi ies pentru ca sã dau
viaþã lumii. Luaþi-i pe cei pe care Eu vi-i fac cunoscuþi ºi
cunoaºteþi-i, ca sã-i cunosc apoi ºi Eu, ºi sã-i iau ºi sã-i fac
dupã Mine, ca sã-i am apoi, ºi sã le dau din cina Mea cu voi.
Lucrarea Mea cu voi sunteþi voi. Nimeni sã nu vã ia dupã în-
fãþiºare, cãci voi sunteþi slabi ºi mici, ci sã vã ia dupã Duhul
Meu din voi cu Care Eu lucrez la facerea omului nou, ca sã
am o mânã de popor viu la arãtarea Mea cea din ziua venirii
Mele cu cerul pe pãmânt pentru voi ºi pentru cei ce vor fi nu-
miþi sfinþi, pentru cei ce vor fi sfinþi ºi poporul Meu cel nou,
care va fi ºi va sta întru întâmpinarea Mea. Amin. 

Cina Mea cu voi este nouã, cãci Eu sunt cu voi ºi vã
hrãnesc cu trupul, dar ºi cu cuvântul Meu cel curat pentru cei
curaþi. Eu ºi cu apostolii Mei stãm ºi cinãm din cinã nouã ºi
curatã, din Paºti nou în împãrãþie nouã ºi neamestecatã, vin
nou, fãcut de Mine, nuntã cereascã ºi vin nou, cãci în lume e
lume, nu e Dumnezeu, ºi Eu nu stau la masã cu cei întinaþi, ci
stau cu copiii, stau cu fiii, ºi Eu i-am deosebit pe ei pentru
Paºtele Meu cel nou cu voi ºi cu cei din cer. 

Lucraþi cu Mine pe omul cel nou. Lucraþi, copii lucrã-
tori, om nou, ca sã rup din Mine ºi sã Mã dau, ca sã aibã omul
viaþã veºnicã precum Eu am, iar viaþa Mea este trupul Meu cu
care Mã dau celor curaþi spre viaþa lor ºi spre venirea Mea la
ei cu cinã nouã, cu vin nou, cãci iar ºi iar rostesc ºi zic: fe-
riciþi ºi sfinþi sunt cei ce au minte de la Duhul Sfânt, ca sã ºtie
sã vinã la Mine copii, ºi în chip curat sã vinã, ºi Eu sã-i am
pe ei sfinþi ai Mei, sfinþi ai venirii Mele cu sfinþii, cãci iatã,
venirea Mea vine ºi tot vine, ºi ea nu va mai pleca de la voi.
Amin, amin, amin. 

22 ianuarie/4 februarie 2001

Duminica fiului risipitor 

Fericirea omului este tristeþea care îl înºealã pe om. Pãcatul îl bate
de ºapte mii de ani pe om. Omul-copil este bucuria Domnului. Cel
ce stã în haina nunþii se face cale a Domnului spre om. Izvorul se 

dã fãrã de platã celui ce bea din el. 

SS ã vã sculaþi ºi sã auziþi cuvântul Meu, fiilor copii.
Vorbirea Mea cu voi vã þine ai Mei, ºi Mã þine pe

Mine cu voi. Aceasta este statul Meu cu omul. Amin. Aºa
trebuia sã rãmân Eu cu omul dupã ce l-am fãcut. Dar iatã, fe-
ricirea omului l-a deprins pe om sã nu mai tragã spre fericirea
Mea cu el. Nu mai este omul învãþat sã fie cu Mine, iar feri-
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cirea lui este cea mai mare tristeþe care îl înºealã pe om ºi îl
face sã uite de bucuria Mea cu el. 

O, fiilor copii, urechea Mea se deschide în voi ca sã se
deschidã urechile voastre ºi sã auziþi cuvântul Meu. Aduceþi
în cartea Mea cuvântul Meu, cã el e hranã vie pentru tot su-
fletul care iubeºte statul lui cu Mine, adevãrata fericire a
omului. Una este sã vin Eu la om, ºi alta este sã vinã omul la
Mine. Una este sã Mã dau Eu omului, ºi alta este sã Mã cum-
pere omul de la cei ce Mã vând. 

E jale mare pe pãmânt. Nimeni nu vegheazã, nimeni nu
se teme, ºi dacã se mai teme cineva ca sã alerge la Mine, omul
ºtie un singur drum spre Mine, ºi se duce la cei ce Mã vând,
ºi aºa dã sã vinã spre Mine la durerea lui. Când omul n-are
dureri ºi încercãri, nu cautã spre Mine, cã îºi are fericirea lui,
dar ea este duºmanã pe om. Un singur duºman are omul: pã-
catul. Pãcatul îl bate pe om de ºapte mii de ani. Pãcatul îl pe-
depseºte pe om în vremea pãcatului, cãci omul fãrã de veghe
e om pedepsit de pãcat. Nimeni nu-l pedepseºte pe om decât
pãcatul, dar iatã, omului nu-i este teamã de pãcat, cãci pãca-
tul are faþã ascunsã, dar el este pedeapsã pentru rãtãcirea
omului. Fiul cel rãtãcit când ºi-a luat partea lui de avere ºi
ºi-a risipit-o în desfrânãri, aceasta a fost pedeapsa lui pentru
lipsa de veghe, pentru lipsa de iubire, cãci nimeni nu poate
pedepsi pe om pentru lipsa iubirii decât pãcatul, care se face
platã pentru semeþia din om. 

O, fiilor copii, Mã doare de omul care este necãjit la
suflet. Omul necãjit aleargã la Mine ºi nu Mã gãseºte. Cei ce
Mã vând nu Mã pot da omului necãjit. Fecioarele care n-au
vegheat dacã s-au dus la cei ce Mã vând ca sã-ºi cumpere unt-
delemn pentru candele, au rãmas afarã din odaia nunþii. O, cei
ce Mã vând nu Mã pot da omului. Omul necãjit de pãcate nu
mai are unde sã Mã gãseascã, cãci cei ce Mã vând nu Mã au.
Rar om pãcãtos care sã-ºi zicã în sine: „Mã voi întoarce la
Tatãl meu, cã e foamete pe pãmânt“. Rar om care sã se lase
de pãcat, fiilor copii. Omul nu trebuie sã dea sã Mã cumpere,
ci trebuie sã se lase de pãcat, ca sã Mã dau lui apoi, ºi sã Mã
fac fericire a lui, cãci necãjit este omul pãcãtos, fiilor. Adevã-
rata fericire a omului este starea cea de umilinþã care vine de
la sfinþenia duhului ºi a sufletului ºi a trupului omului. Cel ce
stã cu Mine nu se crede ºi nu se dã sfânt, cã acela are ca pazã
smerenia minþii. Cel sfânt nu cade cu mintea, cã el stã cu
Mine, ºi nu cade cel ce stã cu Mine. Cine cade, cu mintea ca-
de, ºi când cade, îºi face mintea duh rãu, ºi aºa cade.

O, fiilor copii, Eu am zis cã am venit sã fac din om, co-
pil, cãci omul-copil scapã de pedeapsã. ªi am zis: nimic ºi ni-
meni nu-l pedepseºte pe om decât pãcatul, dar omul-copil
scapã de pedeapsã. O, nu ºtie omul de ce vã zic Eu fii-copii.
Mã sprijin cu voi pentru venirea Mea. Îmi desfac urechea
Mea din voi ca sã se desfacã urechile voastre ºi sã auziþi cu-
vântul venirii Mele ºi sã-l puneþi pe pãmânt, ºi vã numesc
fii-copii. Omul-copil este omul curat la simþuri ºi la minte, ºi
pe acela îl folosesc Eu pentru Mine ºi pentru venirea Mea la
oameni, cãci calea Mea de la Tatãl la oameni trebuie sã fie
cale sfântã ca sã pot Eu merge pe ea. Iatã, nu copiii sunt cei
ce-Mi plac Mie, ci omul-copil este cel ce Mã bucurã, cel ce
Mã mângâie cu statul Meu în el. 

Omul-copil nu-Mi este dator, cã este fiul Meu, fiu-co-
pil este, iar fiii sunt scutiþi de datorii. L-am întrebat pe Petru:
«Cine dau dãri împãraþilor? Fiii lor, sau strãinii?», iar el
Mi-a rãspuns: «Strãinii, Doamne». «Aºadar, fiii sunt scutiþi.» 

Iar Eu am spus: E jale mare pe pãmânt. Se duc oamenii
necãjiþi la cei ce Mã vând, la cei ce iau dãri de la oameni, ºi

oamenii sunt strãini de Mine ºi sunt strãini de împãraþii lor
care Mã vând lor pe bani aºa cum M-au vândut iudeii când
M-au dat sã mor pentru viaþa lor, cã ei n-au auzit de la Mine
când am spus: «Cel ce cautã sã-ºi scape sufletul, acela ºi-l va
pierde». 

O, fiilor-copii, oftez cu mare durere, cu mare jale. Ni-
meni nu-ºi mai pierde, nimeni nu-ºi mai pune sufletul pentru
Evanghelia Mea, pentru viaþa Mea ca s-o dea oamenilor ºi sã
aibã oamenii viaþã ºi luminã ºi ridicare ºi mângâiere de la
Mine prin cei ce-ºi pun sufletul pentru viaþa Mea în om. Cei
ce Mã vând ºi-au fãcut prãvãlii peste tot ºi s-au aºezat cu ele
în calea oamenilor, iar cei necãjiþi pentru pãcate se duc la prã-
vãlie sã caute mângâiere de la Mine, dar nu sã caute în-
toarcere aºa cum a cãutat fiul cel risipitor dupã ce a fost pe-
depsit ºi bãtut de pãcat. Cei ce Mã cumpãrã de la cei ce Mã
vând nu pot intra în sala nunþii Mele, cãci Eu cât am stat pe
pãmânt n-am primit la Mine pe cei ce Mã aveau de la negus-
tori, ci i-am primit pe fii, iar fiii nu sunt datori, ºi ei nu cum-
pãrã ºi nu vând, cãci sunt fii. Amin. 

Sã audã omul de la voi cuvântul Meu care se dã în dar
celui ce aude ca sã vinã ºi sã se facã copil pentru împãrãþia
Mea dacã vine. Iar voi staþi copii, cãci copiii sunt scutiþi de
datorii, sunt scutiþi de vinã ºi nu mai cautã sã-ºi cumpere ne-
vinovãþia, iar Eu am grijã de ei ºi lucrez cu argaþii Mei ºi Îmi
þin fiii la sân ºi îi mângâi, cãci fiii-copii sunt mângâierea Mea.
Cine stã în haina nunþii se face Mie cale de la Tatãl la oameni
ca sã-i strig ºi sã-i îndemn sã se întoarcã la Tatãl. Cine sunt
cei ce-L recunosc pe Tatãl? Sunt fiii; fiii care-L bucurã pe Ta-
tãl, fiii care ºterg lacrimile Tatãlui, durerea Tatãlui, care vine
de la cei ce rãtãcesc fãrã de veghe, fãrã de iubire. Fii-copii
voiesc sã am, ºi sã-i iau ºi sã-i pun pe ranele Mele ca sã Mi le
vindec. Amin. 

O, de s-ar întoarce pãcãtoºii la sfinþenie, M-aº da lor cu
zile de nuntã, aºa cum a dat Tatãl viþelul cel mai gras pentru
ospãþ când s-a întors la El fiul cel fugar, care n-a mai voit
vrednicie de fiu, ºi a voit sã fie primit ca un argat, ca sã aibã
ce mânca. O, de ar veni sã mãnânce de la Mine cei pãcãtoºi,
le-aº da din hrana Mea ºi M-aº bucura cu voi de întoarcerea
lor. 

O, fiilor copii, daþi pãcãtoºilor din hrana Mea cu voi, ca
sã vadã cã-i chem ºi sã vinã cu umilinþã, ºi Eu sã le dau de la
izvor. Izvorul nu-i cere omului nimic când bea din apa lui, dar
omul care ia de la izvor ca sã vândã, acela nu Mã poate da pe
Mine omului. 

O, fiilor-copii, daþi izvorul Meu oamenilor, cã Eu Mã
dau celor necãjiþi ca sã-i îndemn spre Mine. Amin, amin,
amin. 

29 ianuarie/11 februarie 2001

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Omul sãrac nu este cel lipsit de pâine ºi de haine ºi de bani, ci este
cel lipsit de Dumnezeu. Numai cel ce ºtie sã sape dã de bogãþia
cuvântului vieþii. Cei ce se aºeazã peste oameni ºi peste mãri ºi þãri,
sunt orbi de tot, ºi orbii îi aleg. Preot este cel ce se jertfeºte nu cel 

ce ia jertfã. Bisericã înseamnã oile, nu zidurile. 

MMMM ã aºez în carte cu cuvântul sãrbãtorii de azi.
Amin. Eu, Domnul sfinþilor, îi mângâi pe sfinþi

în cer ºi pe pãmânt, în cele ce nu se vãd ºi în cele ce se vãd,
cãci sfinþii au fost ºi sunt mângâierea Mea în cer ºi pe pãmânt.
Amin. 
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Mare minune este sã-Mi dea omul casa lui ºi viaþa lui.
Casa omului e trupul lui, iar viaþa omului e lucrarea lui. Când
omul se dã Mie, Eu vin ºi Mã aºez în el ºi îl fac casã a Mea
ºi stau în ea cu ale Mele ºi le înmulþesc ca un gospodar iscusit
ºi le împart la sãraci ºi dau sã-i vindec de lipsuri ca sã aibã
cine mãrturisi despre Mine ºi despre sfinþii Mei care se fac
casã Mie pe pãmânt. Lipsurile omului sãrac nu sunt pâinea ºi
haina ºi banul. Acelea sunt lipsurile omului leneº, care nu
vrea sã lucreze nici pentru hrana lui, nici pentru haina lui.
Omul sãrac este omul lipsit de Dumnezeu ºi de cele de la
Dumnezeu. Omul îmbogãþit de Mine cu cele ale Mele este cel
ce face adevãrata milostenie când le împarte pe ele în jurul
sãu. Cel ce miluieºte este miluit, cãci ºtie sã miluiascã.
Adevãrata pâine cu care omul poate sã miluiascã pe om este
pâinea cea din cer, pâinea cea pentru sfinþi, hrana cea tare a
sufletului. 

Mã fac hranã pentru viaþa omului ºi Mã deºert în vasele
Mele ºi Mã dau. În dar Mã dau, cãci izvorul nu-i cere nimic
celui ce bea din el. Dacã este sau nu cine sã bea din el, izvorul
curge fãrã sã se opreascã. Aºa voiesc Eu sã curgã cuvântul
Meu peste pãmânt, ºi sã bea din el omul, cãci omul este flã-
mând ºi însetat ºi gol ºi sãrac de toate cele. El îºi strânge me-
reu pe cele ce se stricã, pe cele ce-l sãrãcesc de viaþã. Pe toate
ºi le mai face omul, dar viaþã nu-ºi face. Eu, ca un milostiv
ceresc ce sunt, îl chem pe om ca sã-i dau viaþã, cã el nu-ºi
poate face viaþã. Ale Mele dintru ale Mele voiesc sã-i dau ºi
sã i le înmulþesc ºi sã-l fac milostiv ca ºi pe Mine, cã de aceea
îi dau; îi dau ca sã dea, cãci izvorul curge ºi nu se opreºte ºi
se varsã peste tot în calea lui. Eu sunt izvorul, ºi Mã vãrs în
sfinþii Mei, ºi ei se varsã în sfinþi din loc în loc ºi Îmi adunã
Mie rod de sfinþi, cãci sfinþii au viaþã, iar viaþa este rodul care
rãmâne pe veci. 

O, mare minune este sã-Mi dea omul casa lui ºi viaþa
lui, ºi ca sã fac Eu din el râu de apã vie precum Eu sunt. Nu
cunoaºte omul fericirea aceasta, cã dacã ar înþelege omul
aceastã fericire, s-ar face râu din râul vieþii ºi ar adãpa ºi ar
hrãni ºi ar împodobi pe cei sãraci. Cel ce miluieºte, acela este
cel miluit, dar dacã omul nu miluieºte pe om cu aceastã milã,
de aceea nu are omul. Cine dã, lui îºi dã, cãci izvorul nu sea-
cã, ºi aceasta este taina izvorului care curge. Eu sunt izvor de
viaþã ºi M-am dat cu ea, ºi dacã M-am dat, am viaþã ºi izvor
de viaþã ºi Mã dau mereu, cã aºa este izvorul. Mã vãrs peste
pãmânt cu cuvântul vieþii, cu taina vieþii, ºi chem sãracii sã
vinã sã ia viaþã ºi sã aibã, ºi din belºug sã aibã. Amin. 

Eu când l-am fãcut pe om, l-am fãcut dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, nu l-am fãcut cum este el acum. ªi dupã ce
l-am fãcut, omul ºi-a pierdut viaþa prin neascultare, ºi de
aceea el nu poate da viaþã. Dar Eu am venit iar în calea lui ca
sã-l fac iar ºi sã aºez în el viaþa. Amin, amin, amin. Nu sunt
negustor de cuvinte, ci sunt adevãrul cuvântului care dã viaþã
omului. Amin. Cine nu crede ce spun, sã Mã punã la încer-
care, sã se dea Mie casã, sã-ºi dea Mie viaþa ºi lucrul vieþii lui
ca sã lucrez Eu ºi nu el, ºi sã vadã apoi cã Eu sunt Cel ce dã
viaþã omului, cã Eu sunt cuvântul adevãrului, Omul cu Duh
dãtãtor de viaþã. Amin. Cel ce nu-Mi dã Mie viaþa lui ca s-o
fac Eu, acela pãtrunde cu greu cuvântul Meu care dã viaþã.
Tainele cuvântului nu sunt la suprafaþa lui, ci sunt în adâncul
cuvântului. Numai omul care ºtie sã sape dã de bogãþia cu-
vântului Meu cel tainic. Numai cel ce iubeºte viaþa Mea în el,
numai acela are cu ce sã pãtrundã în adâncul cuvântului Meu
cel plin de taina lui. Când omul se dã Mie, numai apoi începe
sã ºtie, începe sã vadã, începe sã poatã, începe sã dea, cãci

sfinþii aºa lucreazã ºi aºa se împart fãcându-Mã pe Mine iz-
vor din ei pentru viaþa oamenilor. Amin. 

Duhul Meu ºi al sfinþilor Mei se odihneºte în grãdina
cuvântului, spre tãmãduirea neamurilor. Treime de arhierei
sfinþi am fãcut Eu în cer din cei trei sfinþi care s-au dat oame-
nilor în numele Meu, pãstori cu milã de oi, pãstori care nasc
miei dându-le viaþã din viaþa Mea; pãstori care au pãtruns
taina cuvântului ca sã înveþe cu el pe oameni. Viaþa lor cea
sfântã a bucurat lucrarea Mea în ei, cãci omul care se dã Mie
casã se face luminã peste pãmânt ca sã meargã oamenii pe
drum cu luminã. Rari de tot au mai fost pãstori cu milã de oi,
de la ei pânã azi. Antichrist era ºi atunci bãgat în bisericã ºi
Îmi prigonea turma, iar apoi s-a îmbrãcat în hainã de sfânt ºi
ºi-a fãcut lucrarea pânã azi, cãci lucrarea lui cea omeneascã
are ce are cu lucrarea Mea, cu biserica Mea. De douã mii de
ani de când el s-a pitit în bisericã ºi ºi-a tot fãcut fii cu trupul
ca sã-i prigoneascã pe cei ce se nasc cu duhul pentru Mine, el
s-a îmbogãþit de slavã pe urma bisericii. O, puþinã, puþinã de
tot a fost biserica Mea, iar biserica lui abia mai încape în casa
ei. Asuprit ºi strâmtorat a fost cel ce M-a urmat cu adevãrat.
În biserica lui n-a încãput omul care a cãlcat pe urmele Mele.
Aºa este ºi azi, cã el n-are nevoie de om sfânt, cãci la rugã-
ciunea omului sfânt au cãzut mereu zidurile necredinþei care
ascund în ele pe omul minciunii, pe antichrist, care-ºi are
viaþa în bisericã. Cine se face pãstor trebuie sã aibã bani, ºi
acela se face pãstor pentru ranguri, pentru bani se face pãstor.
Adevãratul pãstor nu-ºi strânge nimic decât oi, ca sã îngri-
jeascã de ele, ºi ele sã prãseascã oi ºi sã le dea pãstorului, iar
el sã le dea Mie. 

O, cum de nu s-a trezit de douã mii de ani lumea care
a dat sã se facã bisericã a Mea? O, cum de n-a vãzut omul cã
este înºelat în numele Meu? Am spus prin cartea Mea din
zilele acestea cã biserica Mea n-a fost pe pãmânt, ci numai
sub pãmânt ºi numai în ascuns, iar cea care se aºeazã cu zidu-
rile ei pe înãlþimi ca sã prindã sub ea robi, aceea e biserica
omului ascuns care lucreazã taina fãrãdelegii cea proorocitã
de apostolii Mei cã se va lucra în bisericã spre dãrâmarea ei. 

Se mirã omul pe pãmânt de ce am venit Eu cu cuvântul
în lume acum, dupã douã mii de ani. O, dacã ar ºti omul ce
lucrare face pãruta bisericã de pe pãmânt, n-ar mai sta nepã-
sãtor omul, ºi ar alerga la Mine aºa cum a alergat fiul risipitor
de viaþã la tatãl sãu ca sã-i dea sã mãnânce. Sunt frânþi de jale
sfinþii din cer care au fost pe pãmânt pãstori de la Mine puºi
pentru turma cea risipitã. Am spus cã nici un om nu poate
înºela pe om ºi pe Dumnezeu ca ºi omul care se aºeazã de la
el citire sau de la oameni citire peste oameni în numele Meu
ca sã pãstoreascã, zice el. O, pãstorul cel adevãrat nu se mai
are pe sine. Dar unde sã mai gãseºti aºa ceva? Astãzi nu mai
este nici un pãstor în afarã de Mine. De aceea am venit acum,
dupã douã mii de ani, sã fiu Pãstor pe pãmânt. Am venit cã nu
mai sunt pãstori de oi. Am venit cã Mi-e milã de om. Cei ce
se aºeazã mai mari peste oameni ºi peste mãri ºi þãri, sunt orbi
de tot, dar nu sunt orbi, ci le place lucrarea de orb, ºi de aceea
o lasã ca sã fie. Cine-i alege pe orbi? Orbii îi aleg. Sunt orbi
toþi oamenii ºi nu vor sã se trezeascã din orbire. Nu boala este
vinovatã, ci bolnavul este vinovat. 

Am venit Pãstor pe pãmânt, cã Mi-e milã de om. N-are
omul povãþuitor, n-are omul preot, cãci preot este cel ce se
jertfeºte, nu cel ce ia jertfã. Preotul care ia de la oi, acela nu
este preot. Eu n-am fãcut aºa, ca sã sug de la oi. Mi-era milã
de ele ºi le dãdeam Eu. Eu n-aveam nici casã, nici masã, nici
þarini, nici avere, dar aveam ce sã dau la oi. Aveam putere sã
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le dau. Cu cuvântul le fãceam mâncare ºi hãinuþe de har ºi
adãpost de la Tatãl, ºi ele uitau de frig ºi de foame ºi de jale
ºi se þineau dupã Mine cu dor, ºi Eu le dãdeam. Dar când au
aflat pãstorii cei plãtiþi, care pândeau dupã Mine ºi dupã oile
Mele, s-au sculat ºi Mi-au rãsfirat toate oile ºi le-au fãcut sã
strige la Pilat sã Mã punã pe cruce, ca sã nu-ºi piardã pãstorii
oile de la care sugeau ei. Aºa este ºi azi. Eu pãstoresc cu pã-
ºune cereascã ºi adãp cu izvor dulce pe oi, ºi pãstorii cei vi-
cleni s-au supãrat ºi Mi-au râs de oile pe care Eu le-am strâns
la pieptul Meu ca sã le dau viaþã din viaþa Mea. Dar ei s-au
tãiat ºi se vor tãia în sabia pe care ei au scos-o împotriva ve-
nirii Mele ºi a turmei Mele cea curatã, cea curãþitã de Mine
ca sã fie, ºi ca sã nu piarã biserica Mea dintre pãmânt ºi cer.
Nu este bisericã aceea care stã ziditã de om pe înãlþimi. Aceea
este prãvãlie pe care scrie „Dumnezeu“, ºi se duce omul sã
Mã ia de acolo ºi Mã plãteºte. Nu e om sã încapã în biserica
aceea dacã nu are bani. Toþi slujitorii ei zic cã banul e pentru
bisericã, ºi omul nu ºtie ce zice mai-marele lui, care-i ia lui
banul ºi îl cheltuie în plãceri trupeºti ºi pãmânteºti ºi trecãtoa-
re. Iatã, nu este pentru bisericã banul pe care-l dã omul la
aceastã prãvãlie. Biserica înseamnã oile, nu ziduri înseamnã,
nu altceva înseamnã. Oaia slabã n-are trecere în templul omu-
lui; oaia stearpã, nici atât. Dar oaia grasã încape, cã are lapte
ºi are lânã ºi are miei. Nu preotul trebuie sã umble cu banii
dacã e nevoie de bani pentru viaþa bisericii, ci iconomii care
au în grijã lipsurile oilor. Oaie pe oaie se ajutã prin iconomii
cei drepþi, care se fac împãrþitori cu nevinovãþie, precum scrie
Scriptura. Iar preotul trebuie sã pãstoreascã, trebuie sã hrã-
neascã ºi sã panseze ºi sã pãzeascã oile Mele, ºi el sã nu aibã
oi, de vreme ce se aºeazã pãstor al oilor Mele, iar Eu nu le cer
nimic la oi, ºi le dau din viaþa Mea. Amin. 

Mã plâng cu cuvântul. Sunt orbi toþi oamenii, ºi Eu nu
mai pot scãpa de robie, cãci omul minciunii M-a scris pe casa
lui ca sã trãiascã pe urma numelui Meu, dar Eu nu i-am spus
sã facã aºa. Eu nu M-am dat nimãnui sã Mã vândã decât lui
Iuda, ca sã se împlineascã Scriptura cu Mine, Pãstor vândut
de om. 

Iatã, aºa a fost mereu cu pãstorii minciunii. Vãduva cea
sãracã s-a împrumutat ca sã-i ajungã sã dea pãstorilor partea
cea de la oi. Când am vãzut-o cum a dat, Mi-a fost milã de ea.
Nimeni n-a cercetat-o dacã are, ci dacã a dat. N-avea decât
puþin de tot, ºi nu s-a mai gândit la viaþa ei, ba a mai ºi
împrumutat, ºi iatã cât a dat. O, de ce nu fac aºa ºi pãstorii?
De ce nu-ºi pun ºi ei viaþa pentru oi aºa cum oile ºi-o pun
pentru ei? 

O, biete oiþe, multã milã am de voi. Am venit dupã voi
ca sã vã scot de sub robie. Pãstorii cei de peste voi vã sug
vlaga, vã irosesc timpul. Voi munciþi la stãpâni strãini ca sã
vã þineþi viaþa, iar pãstorii de peste voi vã mãnâncã laptele, ºi
voi nu mai ºtiþi sã naºteþi ºi sã creºteþi miei pentru Mine. Sã
ºtiþi cã pãstorii cei de peste voi nu sunt de la Mine, ci sunt
vânzãtorii Mei. M-au scris pe prãvãlia lor ºi ºi-au fãcut argaþi
ºi strângãtori de bir ºi Mã vând vouã, zic ei, iar pe voi vã
cumpãrã cu numele Meu, scris pe prãvãlia lor. Iatã, vânzare
ºi cumpãrare, ºi unde este aceasta, acolo este lucrare anti-
christã, pecete mincinoasã. Nimeni nu poate vinde pe Dum-
nezeu, nimeni nu poate cumpãra oi pânã ce nu are scris pe el
acest nume tainic: „antichrist“, omul fãrãdelegii, care stã
pitit în hainã de sfânt de douã mii de ani. Biserica Mea nu este
aºa, ºi unde ea este, nu este vânzare ºi cumpãrare, nu este
pãstor plãtit, care dã oile la lup dacã vine lupul; nu este Dum-
nezeu vândut ºi nu este oaie cumpãratã pentru ca sã argã-

þeascã pãstorul, ci este iubire ºi jertfã sfântã, aºa cum Eu am
arãtat la oi, aºa cum Eu am lucrat înaintea oilor ca sã ia oile
de la Mine învãþãturã de bisericã. Dar acest fel de bisericã nu
ºi-a gãsit loc niciodatã printre oameni, cãci oamenii sunt orbi
ºi nu cautã sã cunoascã Duhul Adevãrului ca sã vadã apoi
prin El. 

O, Mã doare pentru minciuna de pe pãmânt ºi pentru
casa ei ºi pentru numele Meu, scris pe aceastã casã. Mã doare.
O, Tatã al Meu, Mã doare, ºi Îþi spun Þie, cãci sunt Fiul Tãu:
Mã doare, Tatã! 

– DD e când l-ai pierdut pe om Te doare, Fiule.
Când am vãzut cât Te doare, Te-am trimis

dupã el ca sã-l faci iar, dar omul n-a stat la fãcut, Fiule fãcã-
tor al omului. Ai voit sã mori pentru durerea oilor fãrã pãstor,
cã Te durea risipirea lor, iar dupã ce ai murit, ai înviat, ca sã
vadã oile cã eºti Pãstorul lor. Dar pãstorii minciunii s-au arã-
tat iar, ºi stau de douã mii de ani în locul Tãu peste oi ºi Te
vând, zic ei, pe viaþa oilor, pe laptele de la oi, ºi Te doare de
douã mii de ani, ºi nimeni n-are milã de durerea Ta cea de
ºapte mii de ani. De când l-ai pierdut pe om Te doare, tatã, ºi
aºa Mã doare ºi pe Mine, cã eºti Fiul Meu Cel durut de la om,
dar scris este: «ªezi de-a dreapta Mea pânã ce voi pune pe
toþi vrãjmaºii Tãi aºternut sub picioarele Tale». Amin. Un
picuþ, ºi tot omul de pe pãmânt Te va avea de Pãstor, cãci toþi
pãstorii minciunii pier curând, curând. Le voi cere viaþa oilor
ºi îi voi pedepsi cã Te-au vândut, Fiule. Ca iudeii Te vând toþi
pe bani ºi cu banii de pe Tine îºi fac ale lor ºi s-au umplut de
lãcomie ºi de minciunã în numele bisericii, Fiule, dar biseri-
cã nu este, cã bisericã este numai ce este al Tãu, numai Tu, cu
oile Tale, Fiule Pãstor. 

Te-am trimis iar Pãstor pe pãmânt dupã douã mii de
ani. Cheamã-Þi oile ºi le dã viaþã, cã n-au; n-au viaþã, n-au
vlagã, n-au cunoºtinþã, n-au mângâiere, n-au, Fiule, n-au. Nu-
mai pe Noi Ne doare de oi, dar oile nu ºtiu. Nu ºtiu oile unde
este mângâierea lor ºi alifia lor, cã s-au pus pãstorii minciunii
între Tine ºi oi ºi s-a astupat calea cea cu luminã, Fiule Pãstor. 

O, nu mai plânge, tatã. Eºti Fiul Meu ºi Mã doare
pentru Tine. Hai sã pãstorim omul de pe pãmânt ºi sã-i dãm
ºi putere sã Ne ia ºi sã Ne aibã ºi sã Ne cunoascã bine, ca sã
nu se mai lase omul înºelat de minciunã. Hai, Fiule, copilul
Meu, cã Tatãl poate în Tine, ºi Tu vei zdrobi sub mersul Tãu
pe pãmânt pe toþi cei care s-au folosit de numele Tãu ºi de
haina Ta pentru câºtig nedrept ºi pentru ranguri ºi pentru
slavã. Hai, cã timpul e pe sfârºite ºi tot ce este al timpului se
duce, iar Noi vom câºtiga pe om, Fiule. Hai, cã avem popor
care Ne cunoaºte ºi cãruia îi facem cunoscutã taina vieþii ºi
taina fãrãdelegii, ºi el va propãºi pe pãmânt cu adevãrul cel
din cer. Amin, amin, amin. 

– ªª i noi, Tatã bun, ºi noi, arhierei din Arhiereul
Cel veºnic, Îþi mângâiem Fiul, cã e copilul

Tãu Cel moºtenitor, Care ºtie sã-Þi dea Þie toatã moºtenirea
Lui când ªi-o va dobândi din nou de sub om pe deplin. ªi noi
sunãm în zi de sãrbãtoare din trâmbiþa cuvântului cu care
ne-a insuflat Hristos, Pãstorul Cel din Tine, Tatã. Strigãm oile
sub mantia Lui, cã pãstorii de peste oi sunt lupii care trãiesc
din oi. Sã vinã oile la izvor! Sã vinã! Amin, amin, amin. 

A venit Hristos la voi, o, oiþelor! Auziþi-L cum cântã cu
fluieraºul ca sã vã adunaþi ºi sã-I cunoaºteþi glasul. Este Cel
ce ªi-a pus viaþa pentru voi. A venit sã vã dea pãºune fãrã
platã. Veniþi la El, cã adevãrul nu mai este în oameni. Nu le
mai spunem lor, pãstorilor de peste voi, sã vã lase sã veniþi la
izvorul vieþii. Ei vã pun spini în cale ca sã vã spunã cã drumul
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e greºit, iar în calea spre ei pun minciuna lor pe care ei scriu
numele lui Hristos. Aduceþi-vã aminte cã Domnul n-a încãput
cu oile Lui în casa pãstorilor de atunci. El le pãstorea prin
grãdini, pe malul apelor ºi prin munþi, ºi le pãzea de lupi, cã
ºi atunci erau lupii ca ºi azi, îmbrãcaþi în haine de sfinþi.
Veniþi spre grãdinile Domnului ca sã vã dea El hranã, ca sã vã
înmulþeascã viaþa ºi mângâierea cea din cer, cã pe pãmânt
omul minciunii vã duce spre tãiere. Fiþi dupã chipul ºi asemã-
narea lui Hristos, Cel ce a fãcut omul. Nu vã purtaþi dupã chi-
pul ºi asemãnarea pãstorilor voºtri care vã sug laptele, care vã
închid calea spre cer ca sã rãmâneþi pe pãmânt. Veniþi cu ce-
rul, cãci cerul este veºnic. Veniþi la izvorul cel din cer care
curge în mijlocul oamenilor, cãci Domnul l-a coborât pe pã-
mânt ca sã aibã cel ce ia din viaþa lui, din cuvântul cel dãtãtor
de viaþã. 

Strigãm oile sub mâna Ta de Pãstor, Doamne. Dã-le
mâna ºi le dã putere ca sã vinã. Amin, amin, amin. 

– EE u vin cu mântuirea oilor. Smochinul a dat
muguri, ºi via Mea s-a copt, ºi primãverile

vin ºi se aºeazã peste pãmânt. Eu sunt Cel ce Mi-am pus viaþa
pentru oi, ca sã aibã oile viaþã. Sã vinã oile sã le dau viaþã,
cãci am ieºit în calea lor ºi Mã dau lor Pãstor. ªi pe câte vor
veni Eu le voi pãstori. Pe munþii Mei Eu le voi pãstori ºi pe
veci le voi mângâia pe munþii Mei. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2001

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Vai celui ce îºi ascunde în sine gândurile lui. Oamenii rãstãlmãcesc
Evanghelia pentru ca sã-ºi acopere pãcatele. Trãirea cu ascultare
îl pãzeºte pe om ca în rai. Omul drept este cel ce nu se îndreptãþeºte
pe sine, ci numai pe Dumnezeu. Tot omul spune: „Dumnezeu m-a 

fãcut“. 

II zvorul Meu curge mereu, cã aºa este izvorul. Apã
vie este izvorul Meu cel ce dã viaþã. Voiesc sã ia

omul din el ºi sã se facã sãnãtos de orice boalã este el cuprins.
Amin, amin, amin. 

Numai într-o sãrbãtoare aº sta cu voi, fiilor-copii
care-Mi auziþi cuvântul ca sã-l puneþi în carte. Voi Ne sãrbã-
toriþi pe Noi, cei din cer, iar cei din cer vã sãrbãtoresc pe voi,
cã sunteþi taina venirii Mele cea de dupã douã mii de ani, ºi
sunteþi casa Mea de oaspeþi, ºi Eu vã voi plãti când voi veni.
Un ceas, ºi voi veni cu slava pe care o am la Tatãl mai înainte
de întemeierea lumii. Amin. 

Mã aºez iar în cartea venirii Mele. Cerul se face sul de
carte, cãci cuvântul Meu este cerul cel plin de tainele lui, Eu
ºi tot ce este în cer, în cele ce nu se vãd. Dar omul se vede,
cãci face parte din cele ce se vãd. Tot ceea ce este trup se
vede. Voiesc ca pe tot omul care este fiu al Meu sã-l fac tainã
de necuprins între cele ce se vãd, cãci cele ce se vãd sunt tre-
cãtoare, iar cele ce nu se vãd sunt veºnice, aºa cum este scris
în Scripturi. Amin. 

Slava lucrãrii Mele cu voi nu se vede, fiilor copii. Cu-
vântul acoperã slava ei. ªi Eu sunt învelit în cuvânt, ºi venirea
Mea, ºi lucrarea Mea, ºi voi, cei ce Mã aduceþi în carte ca sã
Mã dau omului cu venirea Mea. Sãrbãtoarea venirii Mele se
aºeazã mereu în calea omului, ca sã-l îmbie pe om sã se aºeze
în sãrbãtoare, sã se aºeze în odihnã, sã se odihneascã de toate
ale lui ca sã Mã odihnesc ºi Eu cu el. Voiesc sã se odihneascã
omul de toate ale lui, ºi sã le ia pe ale Mele sã le lucreze, cãci
cele ce nu se vãd sunt veºnice. Pe acelea sã le lucreze omul,
ºi sã intre el în tainele lor, cãci cele ce se vãd sunt trecãtoare,

ºi omul se vede, cã face parte din cele ce se vãd. Tot ce este
trup se vede, dar duhul dã viaþã ºi lucreazã tainic pentru om
ca sã-l rãscumpere, ca sã fie înghiþit de veºnicie omul, cãci
aºa este scris. 

Eu M-am fãcut Om, dar am venit din veºnicie. Am
venit sã lucrez veºnicia peste om, ca sã fie omul înghiþit de
veºnicie, sã fie omul mântuit. Aºa a spus bãtrânul Simeon:
«Vãzurã ochii mei mântuirea Ta pe care ai gãtit-o înaintea
feþei tuturor noroadelor, luminã spre luminarea neamurilor,
Doamne. Acesta este pus spre cãderea ºi spre ridicarea mul-
tora, ºi ca un semn care va stârni împotriviri». 

Trupul Meu era din veºnicie, cãci dupã Mine l-am fã-
cut pe omul cel zidit de mâna Mea. Tainã de necuprins este
trupul Meu, ºi cu el am venit ºi M-am arãtat pe pãmânt. M-am
micºorat de am intrat în om ca sã-i arãt omului cum trebuia
sã fie naºterea lui pe care Eu i-am proorocit-o la început când
i-am zis: «Fiþi roditori ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul». 

Trupul Meu era din veºnicie, ca ºi Duhul Meu cu Care
am suflat peste om de i-am dat duh de viaþã, duh de veºnicie.
Am voit sã-l am mereu pe om ºi sã Mã mângâi cu el ºi sã-l
înmulþesc ºi sã fie veºnic ca ºi Mine. El însã n-a rãmas în
trãire cu ascultare aºa cum eram Eu ºi cu Tatãl în acelaºi duh,
în acelaºi gând, în acelaºi lucru. Omul s-a smuls din Dumne-
zeu. N-a mai lucrat omul cu ascultare, n-a mai avut omul gân-
dul lui Dumnezeu, ºi ºi-a fãcut gândul lui ºi ºi-a ascuns gân-
dul, dar Eu am vãzut ºi l-am strigat ca sã-l întreb de ce s-a
ascuns, ºi aºa l-am întrebat: «Unde eºti?». El dacã a vãzut cã
l-am întrebat, s-a temut ºi Mi-a rãspuns: «Sunt gol, ºi m-am
ascuns». Am lucrat cu durere ºi cu grijã mare ca sã nu-i mã-
resc teama. Am cãutat sã-l apropii cu cuvântul ºi l-am între-
bat: «Cine þi-a spus þie cã eºti gol?». O, cel ce se ascunde iese
cu greu ca sã fie vãzut, cã ascunderea aduce temere, aduce
ascundere, ºi el a dat iar sã se ascundã ºi a zis: «Femeia pe
care mi-ai dat-o sã fie cu mine, aceea mi-a dat din pom, ºi eu
am mâncat». ªi dacã el s-a ascuns dupã femeie, M-am purtat
dupã el ºi dupã ea, dupã cum a fost lucrarea lor, ºi i-am zis ei:
«Pentru ce ai fãcut aceasta?», ºi apoi s-a ascuns ºi ea dând
vina pe ºarpe. 

Iatã, omul s-a ascuns dupã ce s-a rupt din Dumnezeu,
dupã ce n-a mai avut gândul lui Dumnezeu; ºi-a fãcut gândul
lui ºi s-a ascuns cu el, cãci simþul vinovãþiei aduce teamã pes-
te om, ºi omul dã sã fugã de judecatã. Dar n-a avut unde sã
fugã omul, cãci Eu sunt veºnic ºi nu este nimic ascuns pentru
Mine. 

Am voit sã-l am mereu pe om ºi sã Mã mângâi cu el ºi
sã-l înmulþesc ºi sã fie veºnic ca ºi Mine ºi sã stea în trãire cu
ascultare. Neascunderea este trãire cu ºtire, adicã cu asculta-
re, cã iatã, vai de omul care-ºi ascunde în sine gândul lui!
Acela îºi pierde mintea din viaþã dacã dã sã se ascundã cu ea.
Eu l-am învãþat pe om sã nu se ascundã, ºi l-am învãþat sã trã-
iascã, nu sã moarã. Cel ce trãieºte nu se ascunde, iar cel ce
moare se ascunde. Vin ºi acum ºi îl învãþ pe om sã trãiascã, îl
învãþ sã fie ca sã nu mai aibã de ce sã se ascundã, cãci dacã
se ascunde, nu mai este, fiindcã cel ce moare se ascunde. Îl
învãþ pe om sã aibã viaþã. Sã trãiascã cu ascultare îl învãþ,
adicã cu ºtire. Dacã omul ar fi vrut sã-Mi spunã când a dat sã
ia din pom, Eu i-aº fi spus sã nu ia, i-aº fi spus din nou. Nu
M-aº fi sãturat sã-i spun orice M-ar fi întrebat, orice Mi-ar fi
adus de ºtire, iar Eu l-aº fi povãþuit mereu, ºi Mi-aº fi împãrþit
gândul cu el ca sã ºtie de la Mine ºi sã Mã iubeascã, ºi Eu
sã-l iubesc. 

O, nu e bunã voia liberã. Iatã, ea îl ascunde pe om; pen-
tru ea se ascunde omul. De ºapte mii de ani îi spun omului sã
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nu mãnânce singur, sã nu-ºi ia singur, sã nu se ascundã, dar el
ºi-a pierdut mintea ºi nu cunoaºte greutatea acestui pãcat,
pofta, care este zãmislirea pãcatului care se naºte apoi. Cel ce
are voie liberã aºa face, iar cel ce trãieºte cu ascultare este
viu, este sub ºtire ºi nu este singur, cãci Eu am zis: «Nu este
bine sã fie omul singur». Dacã omul este singur, se ascunde,
iar cel ce se ascunde este cel vinovat. 

Omul cel dintâi trebuia sã fie cu Mine, nu singur, cãci
aceasta este cãdere. De aceea vin azi ºi zic: sã nu-Mi dea
omul peste mânã când vin spre el ca sã-l fac; sã nu se ascundã
dacã vrea sã-l fac, ºi ca sã fie apoi. Sã vinã singur ºi sã-Mi dea
de ºtire ce face ca sã-i spun dacã e bine sau dacã nu e bine sã
facã, ºi sã nu facã nimic fãrã ºtire omul, sã nu facã nimic cu
ascundere, cãci cele mici se fac multe ºi se face ascundere
multã, ºi din ea se naºte pãcatul ascunderii, cãderea cea mare. 

Omul trebuie sã se micºoreze ca sã intre în Mine, ca sã
trãiascã cu ºtirea Mea, ca sã-Mi dea Mie viaþa lui ºi duhul lui,
cã aceasta înseamnã sã intre omul în Mine, sã ºtiu Eu de el
mereu. Eu M-am micºorat de am intrat în om ºi i-am dat lui
toatã taina Mea, tot gândul Meu, ca sã-i arãt omului cum tre-
buie sã fie naºterea lui din Mine ºi trãirea lui în Mine, iar el
sã Mã întâmpine mereu, ca sã nu fie singur, iar când Eu îl
întâmpin, el sã-Mi deschidã, el sã nu se ascundã. 

Când omul Mã întâmpinã cu viaþa lui cea de ieri, acela
vine cu cele ascunse, cu cele de ieri. Dar dacã el vine la Mine
cu cele de azi, el vine ºi Îmi spune ce va face, nu ce a fãcut,
iar Eu îi spun, Eu îl sfãtuiesc ce sã facã pe cel ce trãieºte cu
ascultare. Mãcar sã-Mi spunã, chiar dacã are de gând sã facã
tot ca el. Mãcar sã fie cu ºtire ceea ce face, cãci pofta nu poate
fi opritã, ºi ea îºi face lucrul ei. Fiul cel risipitor i-a spus tatã-
lui sãu sã-i dea partea lui de avere, cãci avea poftã de plãceri,
ºi tatãl i-a dat-o. Cu ºtirea tatãlui a fãcut el ce a fãcut, ºi nu-l
ura pe tatãl lui, ci îl numea tatã, iar dupã ce a fost bãtut de pã-
cat, a ajuns flãmând ºi gol ºi i-a spus aceasta tatãlui: «Tatã,
am greºit la cer ºi înaintea ta». Singur a venit ºi ºi-a cunoscut
pãcatul în faþa tatãlui. Nimeni nu i-a zis sã vinã sã spunã. El
n-a ascuns nimic, ci a lucrat cu ºtirea tatãlui, ºi a adus tatãlui
de ºtire greºeala lui apoi. Aceastã pildã este adâncã, dar omul
n-a pãtruns-o nici pânã azi, ºi vorbeºte ce vrea el în dreptul ei.
Toate cuvintele Evangheliei Mele cea de acum douã mii de
ani le rãstãlmãceºte omul cel ascuns, poate-poate s-ar ascun-
de sub ele pentru acoperirea pãcatelor lui cele ascunse ºi cele
propovãduite. Numai Eu am desluºirea cea tainicã a cuvin-
telor Mele, ºi îl prind pe om sub ele ca sã fiu îndreptãþit întru
cuvintele Mele ºi sã biruiesc când judec cu ele. 

O, nu e bunã voia liberã. Ea îl ascunde pe om. Pentru
ea omul trebuie sã se ascundã. Am adunat pe poporul Meu cel
nou în bucheþele mici ca sã poatã el sã trãiascã viaþã cu
ascultare, lucrare cu ºtire, ºi am zis sã-l am dupã voia Mea ºi
sã Mã zidesc cu el veac nou ºi sã am popor la venirea Mea.
Trãirea cu ascultare e trãire dulce, e viaþã cu iubire în ea. Ea
îl pãzeºte pe om ca în rai. Eu prin ea am voit sã-l pun pe om
în rai, ºi ea sã-l pãzeascã ºi sã-l lucreze ºi sã-i fie rai omului,
ca sã nu cadã omul din rai. Fãrã acest rai nu are omul inimã
dulce, iubire dulce, viaþã dulce. Omul îndãrãtnic nu cunoaºte
aceastã dulceaþã. Omul ascuns, nici atât, dar omul cel dulce o
cunoaºte, cãci din ea el se îndulceºte ºi se pãstreazã ºi se pã-
zeºte, ºi este. Ea este taina vieþii raiului. Dacã omul ar fi înþe-
les aceastã tainã, n-ar mai fi cãutat sã-ºi facã viaþã din alt fel
de viaþã. Iatã, cel ce-ºi iubeºte viaþa, acela ºi-o pierde, iar cel
ce ºi-o dã spre lucru, acela ºi-o dobândeºte ºi ºi-o pãzeºte ºi

ºi-o pãstreazã, iar cel ce face aceasta întru Mine, acela are
viaþã veºnicã. Amin. 

Fericit este cel ce vine la Mine ca sã cunoascã viaþa,
taina vieþii de obºte, cãci scris este: «Acolo unde sunt doi ºi
trei în numele Meu vieþuind ºi dându-se Mie, acolo sunt Eu,
acolo este casa Mea ºi viaþa Mea ºi cina Mea ºi slava Mea
cea vãzutã». Amin. Cei ce se adunã doi ºi trei ca sã se dea
Mie, aceia sunt cei ce cunosc taina vieþii, ºi unul pe altul se
dau Mie prin duhul iubirii veºnice. Iar cel ce nu cunoaºte
iubirea cea veºnicã, sã nu se încumete sã strice pe cei mai
mici ai Mei, ci sã stea sã creascã dacã nu este crescut, cãci
scris este: «În poporul Meu vor fi numai drepþi». Amin. 

Omul drept este omul care nu se îndreptãþeºte pe sine,
ci numai pe Dumnezeu prin tot ce lucreazã. Eu pe voi vã învãþ
toatã taina cuvântului Meu, copii ai poporului sfânt, ºi de
aceea vã ºi desluºesc ceea ce vã învãþ. Poporul sfânt îºi
lucreazã sfinþenia numai dacã o înþelege, numai dacã ºtie ce
este ea ºi ce face ea în om ºi cu omul. De unde sã ºtie omul
de pe pãmânt tainele cuvântului Meu cel de acum douã mii de
ani? 

Îl mai aud pe om cã nu-i mai trebuie altã Scripturã, cã
îi este de ajuns cea de acum douã mii de ani ºi cã aceea are
totul. Are, omule, dar nu ai tu din ea. Nu te mai împotrivi
când vin sã þi-o desluºesc pe cea de atunci prin cea de acum.
Nu te mai îndreptãþi, cã n-ai cu ce, de vreme ce nu calci pe ur-
mele Evangheliei Mele de atunci, cã iatã, n-a încãput pe pã-
mânt cartea Mea de atunci, n-a încãput peste viaþa ta cuvântul
Meu cel fãcãtor al omului nou aºa cum am voit Eu sã-l fac pe
om prin Evanghelia Mea de atunci. Iar acum vin ºi îþi amin-
tesc cã n-ai cãlcat pe urmele Mele. ªi dacã acest cuvânt de azi
îþi aratã judecata faptelor tale cele împotriva învãþãturii Mele,
tu te ridici sã bagi sub minciunã cartea Mea de azi ºi zici cã
nu-þi trebuie ºi cã o ai pe cea de atunci. O, unde o ai? Pe hârtie
o ai? Dacã o ai aºa, aceea este cartea judecãþii tale. Eºti jude-
cat, cã n-ai lucrat dupã ea. Mãcar umileºte-te. Dar nu, tu nu
poþi, cã eºti în voile tale ºi nu poþi sã þi le frângi. Le frângi pe
ale Mele ºi zici: „Nu-mi trebuie“. Aºa zici ºi cuvântului Meu
de azi, ºi cuvântului Meu cel de acum douã mii de ani. Nu-þi
trebuie nici unul. O, dacã nu-þi trebuie, de ce trãieºti de pe
urma lui? De ce câºtigi tu bani de pe urma Evangheliei Mele
cea de acum douã mii de ani? Eu am spus cã ea va câºtiga
suflete ºi trupuri pentru împãrãþia cerurilor, iar tu câºtigi bani
pe lângã munca Mea cea de atunci ºi îþi faci voia ta cu ei.
Dacã nu-þi trebuie cuvântul cel de azi al învierii morþilor ºi al
învierii tale ºi dacã cel de atunci are totul, oare, n-ai gãsit în
el ce trebuie sã faci ºi tu? O, cel ce trãieºte prin voie liberã,
acela nu trebuie sã vorbeascã de Dumnezeu, cãci scris este:
«Cel ce nu lasã pentru Mine totul nu poate sã fie ucenicul
Meu»; acela sã nu se bage sub lucrarea Mea nici s-o facã,
nici s-o spunã altora, cãci vai de cei ce zãdãrnicesc Evanghe-
lia Mea înaintea oamenilor! 

Acum am venit sã spun la tot omul adevãrul, cã este
vremea judecãþii, vremea adevãrului. Aceasta înseamnã jude-
cata: adevãrul. Amin, amin, amin. Cuvântul Meu este adevã-
rul. E vremea lui, ºi de aceea vine pe pãmânt. Sã Mã întâm-
pine omul ºi sã ia cuvântul Meu ºi sã-l punã peste el ºi sã-ºi
vadã statura ºi sã vinã sã-l fac din nou pe el, cãci omul este
nefãcut. N-are cine sã-l facã pe om ca sã fie. Eu sunt Fãcãto-
rul omului, ºi am venit sã-l fac. Tot omul spune: „Dumnezeu
m-a fãcut“, dar Eu nu spun tot aºa. Dacã l-aº face Eu pe om,
ar fi omul dupã chipul ºi asemãnarea Mea, nu ar fi cum este
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el acum, iar cum este el acum, el singur mãrturiseºte cine-i
este tatã, cãci fiecare seamãnã cu tatãl sãu. Amin. 

Sã Mã întâmpine omul ºi sã ia peste el cuvântul Meu
cel de facere a omului. ªi dupã ce se lasã fãcut, ºi dupã ce e
fãcut, numai apoi sã zicã „Dumnezeu m-a fãcut“.

O, poporul Meu! O, popor al venirii Mele! Aratã-i
omului facerea ta din mâna Mea. Sã vadã omul la tine om
fãcut de Dumnezeu, cãci zic: fericit este cel ce vine la Mine
ca sã cunoascã viaþa ºi taina ei ºi duhul iubirii veºnice, ca sã
stea în el ºi sã creascã ºi sã fie, cãci în poporul Meu vor fi
numai drepþi, vor fi numai sfinþi. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2001

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Evanghelia cea nouã este semnul venirii Fiului Omului. Umilinþa
este darul sfânt al omului cel mai frumos. Oamenii bisericii zic:
„Nimeni în afarã de Tatãl nu ºtie ziua venirii Domnului“. Omul
cautã mângâiere în loc de pocãinþã. ªi va suna ultimul glas de 

trâmbiþã. 

AA cest cuvânt sunt Eu. Tot cuvântul care iese de la
Mine Eu sunt. Am venit cu el ca sã adun în faþa

lui toate neamurile pãmântului. Amin. Vor, nu vor ele, Eu pe
tronul slavei Mele, stau înaintea lor cu cuvântul Meu, cu
cartea venirii Mele cãci scris este în cuvântul Meu cel de
acum douã mii de ani, ºi aºa am zis atunci: «Când va veni
Fiul Omului întru slava Sa, ºi toþi sfinþii îngeri 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-
parte pãstorul oile de capre, ºi va pune oile de-a dreapta Sa,
iar caprele, de-a stânga». Amin, amin, amin. 

Mi-a fost dor de venirea Mea cea de dupã douã mii de
ani. Am aºteptat cu mare dor sã vin ºi sã adun neamurile
înaintea Mea. Am venit sã-i dau omului viaþã fãrã de pãcat
dacã vrea omul. Nu-l împilez pe om ca sã vrea, dar aºez pe
pãmânt cuvântul dreptãþii, cartea judecãþii, scrisã înãuntru ºi
pe afarã, aºa cum a vãzut-o Ioan, apostolul Meu cel viu, ºi a
zis: «Am vãzut în mâna Celui ce ºade pe tron o carte scrisã
înãuntru ºi pe afarã, pecetluitã cu ºapte peceþi».

Mi-a fost atât de dor sã vin sã Mã aºez pe tronul slavei
Mele ºi sã adun neamurile la cuvântul Meu ºi sã le dau viaþã
fãrã de pãcat dacã vor. Cuvântul Meu este minune fãrã de ase-
mãnare, cãci scris este: «Înaintea Lui înþelepciunea înþelep-
þilor se pierde ºi isteþimea celor isteþi piere», precum a proo-
rocit proorocul care zice: «În vremea aceea cei surzi vor auzi
cuvintele cãrþii, ºi ochii celor ce nu vãd vor vedea fãrã umbrã
ºi fãrã întuneric, iar cei smeriþi ºi sãraci se vor veseli de
Domnul. Cei rãtãciþi cu duhul vor cãpãta înþelepciune, iar cei
cârtitori, învãþãturã». Amin. 

Numai omul nebun mai zice cã acest cuvânt nu este
Dumnezeu. David aºa a zis: «Nebunul zice în inima lui: „Nu
este Dumnezeu“». Dar Eu zic aºa: acest cuvânt sunt Eu, ºi am
venit cu el ca sã adun în faþa lui neamurile pãmântului. Amin.
Le adun ºi le spun venirea Mea ºi le arãt cãrarea Mea pe care
vin, ca s-o ºtie ºi sã vinã sã-Mi aducã slavã, ºi sã-Mi aducã
duh de credinþã ºi sã ia de la Mine viaþã fãrã de pãcat ºi sã
intre sub crucea Mea, de sub care Eu vestesc vestea venirii
Mele. Întâi aduc crucea, greul Meu sub care trudesc fãrã aju-
tor trudind sã vin, cãci sunt mici cei ce Mã ajutã sã vin, ºi cu
ei trudesc din greu. Întâi aduc crucea ºi chem sub ea pe cei ce
vor sã deschidã venirii Mele ca sã pot veni tot mai mult, ca sã
chem tot mai mult omul, ºi cu cuvântul sã-l chem. ªi pe câþi

vor veni sã Mã ajute sã vin, ºi pe câþi Mã vor cerceta întru
venirea Mea, Eu le voi spune apoi: «Veniþi ºi fiþi binecuvân-
taþii Tatãlui Meu, cãci am fost strãin ºi gol ºi însetat ºi flã-
mând ºi apãsat, iar voi M-aþi cercetat». Iar dacã ei vor zice:
«Când, Doamne?», Eu le voi rãspunde: «Când i-aþi ajutat pe
cei mai mici ai Mei, pe cei ce Mã ajutã sã vin, pe cei de sub
greul crucii venirii Mele». Amin. 

Venirea Mea de acum e cruce grea pentru cei ce s-au
pus punte ca sã vin. Evanghelia venirii Mele este cruce, este
semnul Fiului Omului, dupã cum este scris când am zis: «Se
va arãta pe cer semnul Fiului Omului ºi vor plânge toate nea-
murile pãmântului ºi vor vedea pe Fiul Omului venind pe
norii cerului cu putere ºi cu slavã multã. ªi va trimite pe în-
gerii Sãi cu sunet mare de trâmbiþã ºi vor aduna pe cei aleºi
ai Lui». Amin. 

Cuvântul Meu este trâmbiþa ºi sunetul ei, iar Eu stau pe
tronul slavei Mele ºi trimit cuvântul Meu de la margini la
margini ºi chem omul la viaþã fãrã de pãcat, cãci pãcatul e
moartea omului, iar Eu chem omul de la moarte la viaþã,
chem omul la Mine ca sã-i dau viaþa Mea, ºi sã fie omul.
Amin. 

Venirea Mea se face învãþãturã de viaþã. Cel ce ºi-a
strâns învãþãturã de pe pãmânt e plin de sine ºi nu întinde
mâna sã ia de la Mine. Cel ce nu are umilinþã nu poate sã
vadã, nu poate sã se uite în taina aceasta, în cuvântul Meu
care vine sã adune înaintea lui neamurile pãmântului. Umilin-
þa este darul cel mai frumos din om dacã omul are acest dar
care-l face frumos pe om pe pãmânt ºi în cer. Ea îl face pe om
sã poatã totul pentru viaþã, cãci viaþa are ca temelie a ei
umilinþa. Dar ce este ea? Ea este puterea cea din cer a omului
frumos, darul cel mai dulce, care îndulceºte viaþa omului, pa-
cea cea mai sfântã, cãldura care încãlzeºte în jur, cãci ea îm-
parte în jur liniºtea cea plinã de tainã, cea plinã de putere. Nu-
mai omul deºtept o are pe ea, cãci ea este chiar înþelepciunea
care-l înþelepþeºte pe om, care-i dã omului viaþã din viaþã. Ea
îl înalþã pe om pe culmile ºtiinþei ei, ºi omul se îmbogãþeºte
din ea. Nici un om nu poate propãºi mai mult între cer ºi
pãmânt ca ºi omul care are acest dar: umilinþa. Cel ce o are pe
ea este ocrotit de orice rãu, cãci rãul nu trage la cel ce o are
pe ea, cã ea este armã ocrotitoare care nu rãneºte rãul, dar îl
þine departe ca sã nu rãneascã. Ea îl þine pe om curat ºi sfânt,
cãci darurile ei sunt din luminã ºi sunt luminã din Luminã. O,
nu se opreºte omul lângã aceastã bogãþie, cãci omul este plin
de sine. Nu-i place omului sfinþenia, iar umilinþa este izvorul
sfinþeniei. Veniþi, voi, oameni, la izvorul ei, ºi veþi fi roditori
apoi. Eu am venit sã vã chem la Mine, ºi vã pun înainte darul
umilinþei, izvorul sfinþeniei, cãci viaþa cea din cer are ca te-
melie umilinþa, puterea care-l face pe om sã poatã pentru
viaþã. Amin. 

Venirea Mea cheamã la ea pe tot omul, cãci scris este:
«Se vor aduna înaintea Lui toate neamurile», dar cuvântul
Meu cel de atunci adaugã ºi spune: «Va despãrþi pe unii de
alþii precum desparte pãstorul oile de capre, ºi va pune oile
de-a dreapta Sa, iar caprele, de-a stânga». Amin. Venirea
Mea îl îndeamnã pe om de-a dreapta Mea, dar întunericul din
lume îi aduce omului nepãsare ºi îl minte pe om cã Domnul
nu vine. ªi dacã nu vine Domnul, omul trebuie sã stea în întu-
neric? Cel mai mare întuneric este pãcatul, iar întunericul este
din iad. Dacã nu vine Domnul cu cerul, e numai iadul pe
pãmânt. 

De ce, oare, zice omul cã Domnul nu vine? Ca sã aibã
vreme pentru pãcat? De aceea zice aºa? Durerea venirii Mele
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e fãrã de margini, cãci cel ce-i zice omului cã nu vine Dom-
nul, este chiar cel ce s-a fãcut slujitor în numele Meu peste
oameni. El zice: „Nu ºtie nimeni când vine ziua Domnului.
Ea va veni ca un fur. Nu ºtie nimeni decât Tatãl. Nu ºtie nici
Fiul“. Iatã, aºa repetã omul slujitor în numele Meu, aºa zice
el la om, iar omul rãmâne în întuneric, cãci Eu am zis: «Vine
noaptea, când nimeni nu mai poate sã lucreze». 

O, nimeni nu mai lucreazã venirea Mea. Nimeni nu
mai spune de ea. Nimeni. Nu vrea nimeni sã vin. Nu vrea
omul sã audã aºa ceva, cã el iubeºte întunericul, el iubeºte
pãcatul. 

Vreau sã-l fac pe om. Nu este omul fãcut de Mine, ºi
de aceea nu poate cu Mine. O mulþime de oameni vor cu
Mine ºi cu mângâierea Mea, dar nu sunt fãcuþi de Mine. Eu îl
mângâi pe cel fãcut, pe cel fãcut de Mine. Dacã nu-i fãcut,
nu-l mângâi; nu-l mângâi Eu, ºi se mângâie el, cã el nu poate
dacã nu este mângâiat. Fuge omul de pocãinþã, ºi mai degrabã
cautã mângâiere, cã dacã omul este iubit sau mângâiat, poate,
fie spre pãcat, fie spre Dumnezeu, dupã cum îºi alege omul
calea ºi mersul. Dacã omul nu este iubit ºi mângâiat ºi încu-
rajat, se supãrã ºi pune totul jos, cã zice cã nu poate. El poate
prin voie bunã, prin ajutor, prin mângâiere, prin compãtimire.
Numai prin pocãinþã nu poate omul. 

O, cel fãcut de Mine e cel fãcut din pocãinþã, ºi apoi Eu
îl iau ºi îl cresc cu cele adevãrate ale vieþii omului, cu cele
care se lãmuresc prin cuptor, prin foc. Aºa încerc Eu omul
când lucrez la facerea lui. Îl încerc pânã ce vãd cã este fãcut,
pânã când îl lãmuresc pe el. Amin. 

Vreau sã-l fac pe om, cã nu este omul fãcut de Mine ºi
nu pot începe cu mângâierea dacã-l fac. Naºterea omului nou
se face din pocãinþã ºi din Duh Sfânt, prin cuvânt. Omul se
naºte din pãcat ºi prin pãcat, ºi Eu vreau sã-l scot pe om din
pãcat ºi sã-l nasc din Duhul Sfânt, prin pocãinþa lui, sã-l nasc
de sus pe om, cã omul e nãscut de jos. 

O, greu mai lucrez la facerea omului, greu de tot, cãci
omul este învãþat cu mângâierea, cu voia bunã, nu cu durerea
care vine de la pocãinþã. Durerea pocãinþei este cea mai ade-
vãratã mângâiere, cãci ea îl naºte pe om pentru cer. Dar omul
nu poate aºa. El vrea sã-l nasc din mângâiere, cãci altfel Îmi
dã peste mânã omul. Cum vrea el sã-l fac, aceea nu e facere,
ºi stã omul nefãcut dacã nu-i place facerea cea adevãratã.
Sunt gata sã vin sã sun din trâmbiþã ultimul sunet ºi sã vin sã
îmbrac totul în viaþã, în nestricãciune, ºi omul încã nu stã la
fãcut. Am venit cu haina nestricãciunii, ca sã-l îmbrac în ea
pe om, dar trebuie sã-l fac pe om pentru haina aceasta. Amin. 

Nimic nu-i mai uituc decât omul. Toate celelalte fãcute
de Mine nu Mã uitã, ºi nu uitã sã-ºi doreascã ziua nestricãciu-
nii lor, ºi toate aºteaptã pe omul cel fãcut de Dumnezeu.
Omul însã e uituc de tot; uitã de azi pe mâine de Dumnezeu,
uitã omul sã aibã grijã de ziua nestricãciunii lui. Nimic nu-i
mai uituc ca omul. Uitã omul sã-Mi dea Mie ziua facerii lui.
Uitã omul de pocãinþã ºi fuge de ea ca de cea mai mare tris-
teþe în loc sã fugã spre ea ca spre ziua lui de mântuire, ca spre
haina nestricãciunii lui. Un ceas, ºi Eu aduc pe pãmânt haina
nestricãciunii când totul va fi înghiþit de viaþã. Atunci omul
nu va mai avea timpul înainte ºi nu-i va mai folosi atunci po-
cãinþa decât numai pentru osânda lui cea de veci. Pocãinþa va
fi osânda cea de veci a omului dacã omul n-o foloseºte pe ea
mai înainte ca Eu sã vin pe pãmânt cu haina nestricãciunii
când totul va fi înghiþit de viaþã ºi de veºnicie. 

O, dacã ar ºti omul cã adevãrata mângâiere a lui este
pocãinþa cea de dinaintea venirii Mele cu nestricãciunea omu-

lui, ar da omul toatã mângâierea din calea lui ºi ºi-ar alege
ziua facerii lui, pocãinþa cea pentru viaþã, cea pentru mângâ-
ierea de dupã ea. Pocãinþa cea de dupã viaþã nu mai are în ea
mângâiere, ci are numai durere, durere pe veci. 

Aminteºte-þi, omule, de ziua facerii tale ºi vino cu ea
spre Fãcãtorul tãu. Am venit cu darul facerii omului. Vreau
sã-l fac pe om. Nu este omul fãcut de Mine, ºi de aceea nu
poate cu Mine ºi cu cele din cer care dau viaþã. Aceastã mân-
gâiere pot sã-þi dau, omule: facerea ta. Amin. Nu este prunc
ca sã nu-l doarã trupul ºi duhul când se naºte din mama lui.
La fel ca ºi pe mamã îl doare ºi pe prunc când se naºte, cã
uneori nici sã plângã nu mai poate, iar dupã ce se naºte, înce-
teazã numaidecât durerea ºi începe bucuria ºi pacea. 

Mã doare facerea omului ºi nu pot sã-l fac, cã el fuge
de durerile facerii ºi nu voieºte sã se nascã ºi uitã de ziua
facerii lui ºi nu vine cu ea la Mine ca sã Mi-o dea, ºi Eu sã-l
fac apoi. Durerea venirii Mele e fãrã margini, cãci omul nu se
lasã fãcut pentru venirea Mea, iar «Eu vin sã adun toate nea-
murile, ºi îi voi despãrþi pe unii de alþii precum despart pãs-
torii oile de capre, ºi voi pune oile de-a dreapta Mea, iar ca-
prele, de-a stânga», precum Eu am spus acum douã mii de
ani despre venirea Mea. 

Vreau sã-l fac pe om. Vreau sã-l pun de-a dreapta Mea
pe cel fãcut de Mine. Amin. Aminteºte-þi, omule, de ziua fa-
cerii tale ºi vino cu ea spre Fãcãtorul tãu, ca sã te pun de-a
dreapta Mea în ziua facerii din nou a lumii. Un ceas, ºi Eu
aduc pe pãmânt aceastã tainã, taina nestricãciunii, facerea din
nou a lumii când totul va fi înghiþit de viaþã pe veci de veci,
când drepþii vor merge la viaþã veºnicã, iar cei pãcãtoºi, la
osândã veºnicã. Amin. 

Omule, tu pentru trupul tãu te laºi de Dumnezeu. Dacã
faci aºa, îþi vei pierde trupul ºi þi-l vei duce în focul cel veºnic.
Dã-Mi Mie trupul tãu ca sã þi-l rãscumpãr din pãcat ºi din foc
ºi sã þi-l dau înapoi pe veci, ºi ca sã mergi apoi cu el în feri-
cirea cea de veci. Pãcatul trupului tãu este focul în care-þi
zace trupul, omule. Te-a ars de tot focul acesta. Dã-Mi Mie
trupul tãu sã-l scap de focul lui ºi sã-l fac iar, dupã tiparul
cerului, ºi sã þi-l dau nou, fãcut din nou, ºi sã-l ai pe veci pen-
tru veºnica ta viaþã, pentru mângâierea cu care Eu voi mângâ-
ia pe cei ce vor fi gãsiþi dupã chipul ºi asemãnarea Mea la ve-
nirea Mea cea pentru rãscumpãrarea trupurilor, pentru facerea
din nou a lumii ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

5/18 februarie 2001

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Cuvântul va fi scump ºi va fi cãutat de toate neamurile pãmântului.
Nu sunt luminã cei ce s-au pus soare ºi lunã peste oameni. Smo-
chinul cu muguri este noua preoþie, prin duhul descoperirii. Nu au
Duh Sfânt cei ce lucreazã prin punerea mâinilor. De ºapte mii de 

ani plânge Domnul moartea omului. 

SS crieþi, fiilor, cuvântul Meu, cã el este scump, mãi
fiilor. El va fi cãutat curând, curând de toate nea-

murile pãmântului, care vor alerga cãtre Mine curând, curând,
fiilor. De aceea Eu ºi cu voi lucrãm ca sã avem foiºoare, ca sã
avem corturi pentru întâlniri. Am spus aceasta din vreme. Am
profeþit prin aceastã lucrare de cuvânt cã vom avea corturi de
întâlnire ºi grãdini pentru ele, dar n-am avut pânã acum cu
cine ºi cum sã împlinesc cuvântul cãrþii Mele de azi, carte
nefãcutã de mânã, ºi pe care Eu o scriu cu voi în zilele aces-
tea. Mi-a trebuit un popor cu care sã vorbesc, care sã-Mi audã
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cuvintele cãrþii ºi sã le punã pe hârtie, ºi sã se întocmeascã pic
cu pic cartea cea scrisã înãuntru ºi pe afarã, ºi pe care Eu o þin
în gura Mea ºi în mâna Mea, ºi ea e de la Tatãl. El Mi-a dat-o
ca s-o pun pe pãmânt, ca s-o aºez pe tron, ºi sã judece cu ea
toate neamurile pãmântului, precum este scris despre ea în
Scripturi. Amin. 

Sã caute în Scripturi omul care-ºi zice deºtept ºi teolog,
sã caute bine, sã vinã la voi sã vã întrebe ca sã ºtie sã caute în
Scripturi cartea aceasta în care sunteþi voi scriºi, cã Eu cu voi
vorbesc prin cartea aceasta, ºi aºa o dau omului de pe pãmânt,
ºi ea este drumul venirii Mele dupã douã mii de ani. În zadar
a pus omul care-ºi zice teolog, în zadar a pus în calea venirii
Mele timp lungit ca sã aibã omul necredinþã întru venirea
Mea. Eu am venit, aºa cum a fost scris în cartea lui Ioan, aºa
cum a fost scris în cartea proorocilor Mei din Scripturi. Iatã,
lipsa înþelepciunii îl face pe om sã se lase înºelat de om, îl
face pe om necredincios ºi pãcãtos pânã la venirea Mea, cãci
omul nu se lasã de pãcat, iar venirea Mea este în prag. Sã des-
chidã omul Scriptura ºi sã vadã bine în ea cuvântul Meu care
a spus: «Privegheaþi, cã nu ºtiþi ziua, nici ceasul când va sã
vinã Mirele ºi nunta Lui». Amin. 

Scrieþi, fiilor care-Mi auziþi cuvântul, scrieþi cartea
cuvântului Meu, cã el e scump ºi tot mai scump, ºi va fi cãutat
ca aurul cel mai de preþ. Moise a scris toate cuvintele Mele,
iar poporul lui aºa zicea: «Toate cuvintele pe care le-a grãit
Domnul le vom face ºi le vom asculta». Amin, amin, amin. 

Iatã ce vã spun: învioraþi-vã! Mã uit la voi cã aveþi du-
rere la inimioare. Lucrul Meu cu voi e greu. Lucrul vostru cu
poporul e greu. Lucrul cel cu mâna e greu ºi e mult, dar înge-
rii Mei stau aproape de voi ºi suflã de la Mine în puterile
voastre ca sã puteþi. Amin. Iar Eu vã spun: învioraþi-vã! Dure-
rile voastre sunt durerile Mele. Nu e nimic sã nu Mã doarã pe
Mine din toate câte vã dor pe voi, ºi nu e nimeni sã ºtie sã vã
mângâie pe voi, sã ºtie cum sã stea lângã voi sub sarcina Mea
de peste voi.

O, mititeii Mei, lucrul Meu cu voi e greu de tot. Timpul
omului preseazã peste venirea Mea ca sã Mi-o înãbuºe, dar
Eu vã am pe voi ºi Îmi croiesc cu putere drumul ºi vin ºi adun
pe cei ce vin la izvor, ºi Eu iau din izvor ºi împart. Sã des-
chidã omul Scriptura ºi sã vadã ce scrie în ea despre acest
izvor care curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul ca sã ada-
pe pãmântul. Sã citeascã omul cuvântul Meu cel de acum
douã mii de ani, cã în el spune aºa: «Privegheaþi, cã nu ºtiþi
ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului, Mirele nunþii».
Ferice de omul cãruia Eu îi sunt Mire, cã acela aºa Mã aºteap-
tã, cãci bucuria nunþii e mare bucurie, iar dragostea dintre
Mire ºi mireasã e cea mai mare bucurie de suflet. Dacã M-ar
avea omul de Mire, M-ar ºi aºtepta sã vin ºi sã aduc bucuria
nunþii veºnice, ºi cu ea, desfãtarea bunãtãþilor cele de veci.
Dar nu ºtie omul cine sunt Eu, cãci Lumina Mea este bãgatã
sub obroc, fiindcã este scris în cartea Mea cea de acum douã
mii de ani: «Soarele ºi luna se vor întuneca ºi nu-ºi vor mai
da lumina, iar stelele vor cãdea din cer ºi puterile cerurilor
se vor zgudui». Cei ce s-au pus soare ºi lunã peste oameni,
aceia nu lumineazã pe oameni, fiindcã Eu sunt lumina, nu ei.
O, nu ºtie omul cine este Dumnezeu, cãci lumina este bãgatã
sub obroc, este bãgatã sub hainã, iar haina Mea s-a fãcut min-
ciunã din pricina celui mincinos care îmbracã haina Mea,
lumina care nu þine luminã. Umblã omul prin acest întuneric
ºi nu mai vede drumul bietul om. Eu cum sã nu fi venit acum
când omul nu mai dã decât de lumina care nu þine luminã?
Dacã aºa a fost scris în Scripturile Mele, Eu aºa am fãcut. Am

venit, cã am gãsit scris sã vin, ºi aºa am gãsit scris: «Vor ieºi
hristoºi mincinoºi ºi vor da sã amãgeascã, de va fi cu putinþã,
chiar ºi pe cei aleºi, care Mã aºteaptã sã vin. ªi îndatã dupã
strâmtorarea acelor zile soarele se va întuneca ºi luna nu-ºi
va mai da lumina ei, iar stelele vor cãdea din cer ºi puterile
cerurilor se vor zgudui, ºi atunci se va arãta pe cer semnul
Fiului Omului, ºi vor plânge toate neamurile pãmântului ºi
vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere ºi
cu slavã multã, ºi va trimite pe îngerii Sãi cu sunet mare de
trâmbiþã ºi vor aduna pe cei aleºi ai Lui din cele patru vân-
turi, de la marginile cerului pânã la celelalte margini».
Amin. Eu aºa am rostit prin Scripturi acum douã mii de ani,
ºi am adãugat zicând: «Învãþaþi de la smochin. Când mlãdiþa
lui se face fragedã ºi odrãsleºte, cunoaºteþi cã vara este
aproape. Aºa ºi voi, când veþi vedea acestea, sã ºtiþi cã este
aproape, la uºi. Privegheaþi, fiþi gata, cã în ceasul în care nu
gândiþi vine Fiul Omului». Amin. 

Citesc Eu Scripturile împreunã cu omul, cã este ceasul
în care omul nu mai gândeºte, nu mai citeºte, nu mai aude
venirea Mea ºi Evanghelia Mea, ºi când omul minciunii, îm-
brãcat în haina Mea, zice: „Nu ºtie nimeni când va fi venirea
Domnului; nu ºtiu nici îngerii, nu ºtie nici Fiul, darãmite
omul!“, iar când omul aude aºa, nu mai gândeºte la venirea
Mea. Numai cã Eu am spus atunci: «În ceasul în care nu gân-
diþi, vine Domnul», ºi am spus despre lucrarea Mea de azi, ºi
aºa am spus: «Când mlãdiþa smochinului se face fragedã ºi
odrãsleºte, vara este aproape, la uºi. Învãþaþi de la smochin
pilda». Amin. 

Cine este smochinul? Eu sunt, iar smochinul de pe
pãmânt e fãrã roade. Eu sunt Smochinul Cel fraged, cã a venit
vremea frãgezelii Lui ºi El a odrãslit, ºi vara este aproape.
Am aºezat preoþie nouã, am fãcut totul nou. Muguri noi am
fãcut, cãci smochinul de pe pãmânt este uscat ºi nu gãsesc în
el hranã pentru Mine. Nu mai vede omul calea, cã nu mai sunt
preoþi de-ai Mei ca sã-i arate omului venirea Mea ºi veghea
pentru ea. Preotul i-a luat omului gândirea la venirea Mea, cã
el nu cautã venirea Mea; el cautã bani, bietul de el, ºi cautã sã
nu aibã omul gândire la veghea cea pentru venirea Mea. Dacã
omul ar avea minte, ar gândi la Mine, dar nu mai are omul
minte pentru Mine. 

Am fãcut totul nou. Muguri noi am fãcut, cãci smochi-
nul de pe pãmânt e uscat, ºi din el nu ies decât uscãturi. Când
Petru punea mâinile peste cei botezaþi, aceia luau Duh Sfânt,
iar Simon, care fusese vrãjitor, a adus bani ca sã i se dea ºi lui
puterea punerii mâinilor. Iar Petru i-a zis aºa: «Banii tãi sã fie
cu tine spre pierzare, cã ai socotit cã darul lui Dumnezeu se
agoniseºte cu bani. Tu nu ai moºtenire la chemarea aceasta,
cã nu este dreaptã inima ta pentru Dumnezeu. Roagã-te ºi te
pocãieºte de rãutatea ta, doarã þi se va ierta cugetul inimii
tale». 

Iatã de ce am spus Eu cã biserica omului este prãvãlie
pe care scrie „Dumnezeu“, de unde Se cumpãrã Dumnezeu ºi
darurile Lui aºa cum crede omul, aºa cum este învãþat omul
sã caute la darul lui Dumnezeu. De douã mii de ani aceastã
minciunã cu faþã de bisericã a Mea vinde pe bani trepte ºi ran-
guri de preoþi la cei care vor sã cumpere. Aºa sunt cei ce-ºi
zic preoþi ai lui Hristos, aºa se fac ei preoþi, iar Eu zic pentru
ei: banii lor sã fie cu ei spre pierzare, cã au socotit cã darul lui
Dumnezeu se agoniseºte cu bani. Aceºtia n-au moºtenire la
chemarea Mea. Amin. 

Cei ce s-au fãcut soare ºi lunã peste neamurile de pe
pãmânt, nu lumineazã pe oameni, fiindcã Eu sunt Lumina, nu
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ei, iar ei au bãgat lumina sub obroc, sub haina lor care seamã-
nã cu haina Mea, ºi îºi zic cã pot sã vândã luminã, dar lumina
lor nu þine de luminã, cãci viaþa este lumina oamenilor.
Oamenii însã n-au viaþã, cã nimeni nu le-o dã, nimeni nu-i
învaþã ce este viaþa, viaþa fãrã de moarte, viaþa fãrã de pãcat.
Nu este nimeni pe pãmânt sã-l înveþe pe om sã se întoarcã în
rai, sã se întoarcã la viaþa cea fãrã de moarte. Numai Eu sunt
fãrã de moarte ºi numai Eu pot sã-l învãþ pe om, cãci învãþãtor
este cel care face el mai întâi cele ce învaþã pe om sã facã. De
aceea am fãcut totul nou, cãci smochinul de pe pãmânt e
uscat, ºi soarele ºi luna s-au fãcut ca un sac de pãr ºi ca sân-
gele, ºi cad stelele de pe cer, cad creºtinii din cer, cad din
Dumnezeu, cã n-are cine-i lumina pe ei ca sã nu cadã. Ca un
sac de pãr s-au fãcut preoþii, ºi slujitorii lor s-au murdãrit de
sânge ºi sunt plini de silnicie, ºi Eu nu-i aud pe ei, dupã cum
este scris în Scripturile proorocilor despre aceºtia: «Când ri-
dicaþi mâinile voastre spre Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea,
ºi când înmulþiþi rugãciunile voastre, nu voiesc sã le ascult,
cãci mâinile voastre sunt mânjite de sânge, iar prãznuirile
voastre au ajuns pentru Mine povarã». 

Dar Eu ies ca un Pãstor milos în calea oilor fãrã pãstor,
ºi le chem la izvor ºi aºa le zic lor: haideþi la înviere! Veniþi
de luaþi luminã! Amin. Haideþi cãtre cei ce i-am pus împãr-
þitori de la Mine vouã! Le-am dat acestora lumina Mea ca sã
v-o dea. Ei n-au luat de la om nici darul, nici lumina. La aceº-
tia le-am dat Eu, le-am dat ca sã dea fãrã sã ia platã pe Dum-
nezeu. Veniþi de luaþi lumina Mea de la ei, cã am fãcut totul
nou, fiindcã smochinul de pe pãmânt este uscat ºi nu poate
rodi decât uscãturi ºi zgârieturi ºi rãni, cãci uscãturile zgârie.
Cei ce s-au fãcut apostoli sunt din lume, ºi s-au fãcut cu bani,
ºi pentru bani jupoaie oile cele bicisnice ºi sug grãsimea ºi
laptele lor. Dar Eu îi voi hrãni pe aceºtia cu pelin, fiindcã Eu
aºa am profeþit pentru ei prin prooroci ºi am zis: «Îi voi hrãni
cu pelin, cãci de la ei s-a întins necredinþa peste tot».

Nu au Duh Sfânt cei ce lucreazã peste om punerea mâi-
nilor. Aceia au bani, nu Duh Sfânt. Aceia vor bani, iar Duhul
Sfânt nu Se dã pe bani de cãtre cei ce zic cã-L au ºi cã-L dau.
ªi dacã-L dau, de ce n-au Duh Sfânt cei cãrora ei le dau? De
ce nu se aratã botezaþi cei botezaþi de cei ce boteazã plãtind
bani? Apostolii Mei le ziceau la cei botezaþi: «Luaþi Duh
Sfânt!», ºi luau cei botezaþi, ºi se vedea cã luau. Iar cel ce n-a
luat, vãzând cum iau Duh Sfânt cei botezaþi peste care apos-
tolii îºi puneau mâinile, a venit cu bani la apostoli ºi le-a zis
sã-i dea ºi lui puterea aceasta, ca pe oricine va pune mâinile
lui, sã primeascã aceia Duh Sfânt. Dar Petru a rostit lui ºi a
zis: «Banii tãi, odatã cu tine sã fie de pierzare, cã nu se cîºti-
gã cu bani darul lui Dumnezeu, iar tu n-ai parte ºi nici sorþi
la chemarea aceasta, cãci inima ta nu este dreaptã pentru
Dumnezeu».

O, cum sã nu ies în calea omului ºi sã-i fiu Pãstor?
Cum sã nu-l chem la luminã pe cel din întuneric care nu ºtie
ce este lumina? Mi-e milã de om; de ºapte mii de ani Mi-e
milã. De când a murit omul Mi-e milã. Mi-e tare milã de cel
ce moare. O, cine sã-i dea viaþã celui ce moare? Cine de pe
pãmânt sã-i dea? Viaþa nu se câºtigã cu bani. Viaþa este Duhul
Sfânt. Amin, amin, amin. Duhul Sfânt este duh dãtãtor de
viaþã. Ce bine i-ar fi fost omului sã asculte povaþa Mea! N-ar
fi murit omul dacã ar fi rãmas sub povaþa Mea care i-a dat lui
viaþã. Povaþa Mea a fost Duhul Sfânt, Care i-a spus omului sã
nu moarã. Povaþa Mea este mâncare prin care omul creºte
pentru poveþele Mele cele ce dau viaþã. L-am fãcut pe om, ºi
apoi i-am dat din viaþa Mea, i-am dat viaþã fãrã de moarte ºi

l-am pus stãpân peste toate câte Eu fãcusem pentru el, ca sã
le cunoascã ºi sã le numeascã ºi sã le stãpâneascã. Dar el nu
s-a mulþumit, el nu s-a umilit, ci s-a semeþit ºi a cãutat asupra
Mea, asupra fiinþei Mele, ºi a vrut sã fie el Dumnezeu, ºi a
vrut sã ºtie ca Dumnezeu, binele ºi rãul, care erau sub stãpâ-
nirea Mea. Eu i-am dat omului sã cunoascã viaþa ºi atât. Nu
i-am dat sã cunoascã binele ºi rãul, nu viaþa ºi moartea, ci nu-
mai ascultarea pentru viaþa cea veºnicã. Una este viaþa, adicã
binele, ºi alta este viaþa cea veºnicã, în care era omul pânã în
semeþia lui, iar dupã ce s-a semeþit, omul a clãtinat cerul ºi
pãmântul, cãci s-a fãcut mai greu ca ele, fiindcã s-a vrut el
Dumnezeu, fiindcã a vrut sã ºtie ca Dumnezeu binele ºi rãul,
care erau sub stãpânirea Mea. Eu pusesem sub cheie, puse-
sem sub cuvânt binele ºi rãul, dar iatã ce repede a stricat omul
cuvântul Meu, cheia care-l þine pe om în rai, în locaºurile
raiului! 

O, ce bine i-ar fi fost omului sã asculte de povaþa Mea!
O, ce bine i-ar fi omului sã asculte de povaþa Mea! Ea este
Duhul Sfânt dãtãtor de viaþã. Cum sã fac sã-l împiedic pe om
de la calea cea cu întuneric, de la ziua întunericului lui? Omul
în vremea întunericului lui vede rãul bine ºi îl face fãrã fricã,
fiindcã frica de rãu este numai în vremea luminii omului, nu
în vremea întunericului lui. Omul care nu ascultã de povaþa
Mea se face lui întuneric, se face lui însuºi zi de întuneric ºi
de beznã, vreme în care vede rãul bine ca sã-l facã pe el. Cum
sã fac sã-l împiedic pe om de la pierzare, de la calea cea cu
întuneric pe ea? 

Cum sã fac, omule, cu tine? Cum, oare, sã fac cu tine
ca sã te aduc la zi cu luminã? Ce sã-þi fac, oare, ca sã auzi
chemarea Mea, chemarea ta la Mine? Eu sunt Omul cu duh
dãtãtor de viaþã. Dupã ce tu ai dat cu piciorul la viaþa cea
veºnicã ºi dupã ce þi-ai înmulþit acest pãcat în fii, Eu am fãcut
din nou omul, Omul Cel cu viaþã veºnicã; L-am fãcut din
Mine, nu L-am mai fãcut din pãmânt. Eu Însumi M-am fãcut
Om, Om din Dumnezeu fãcut; din Dumnezeu ºi din om, ca sã
pot veni dupã om, ca sã pot veni la tine, omule, ºi M-am fãcut
luminã peste întuneric ca sã vezi tu calea spre Fãcãtorul tãu,
de la Care aveai viaþa sufletului tãu ºi a trupului tãu. Dar n-am
putut pãtrunde la inima ta cu taina vieþii veºnice, cã din tine,
omule, s-a nãscut potrivnicul Meu, antichrist, cel care a lucrat
taina fãrãdelegii ºi a pus-o între Mine ºi om, între Mine ºi
tine, omule zidit de mâna Mea din pãmânt. 

Acum întind din nou mâna dupã tine ºi dupã fiii tãi, dar
iatã, din tine s-a nãscut omul fãrãdelegii ºi fiii lui ºi supuºii lui,
omul care s-a bãgat sub haina Mea ca s-o facã de minciunã.
Dar Eu îl vãdesc, îl scot de sub haina aceasta ºi Îmi rãscumpãr
pe cele sfinte ale Mele, ºi voiesc sã te învãþ drumul spre Sfânta
Sfintelor, omule pribeag, ºi vin din cer la tine ca sã te fac
Sfânta Sfintelor Mele, ºi Eu sã intru în ea pe uºã. Amin. 

Voiesc sã ºtii, omule necãjit, cã Eu sunt Stãpânul ºi
Pãstorul tãu ºi viaþa ta cea veºnicã. Tu ºi fiii tãi v-aþi smuls
din viaþa cea veºnicã încã de la începutul tãu. Dar Eu sunt Cel
fãrã de început, ºi am venit dupã tine sã-þi dau început, ºi tu
sã rãmâi în el ºi sã fiu Eu începutul tãu, început fãrã de sfârºit,
cã Mi-a fost milã de tine când ai alunecat din viaþã cãzând din
grãdina raiului, ºi Mi-a fost milã de Mine când am rãmas fãrã
tine. M-am bucurat o clipã dupã ce te-am fãcut. M-am bucu-
rat de când þi-am dat duh de viaþã ºi pânã ce ai murit prin se-
meþie, pânã în clipa semeþiei tale. Te-am luat atunci cu uºorul,
fiindcã intrase în tine frica. Dar tu te-ai ascuns, cã-þi era fricã.
Eu însã eram de faþã ºi te-am strigat sã stai înaintea Mea, iar
tu te furiºai. De ce, oare, te-ai furiºat? De ce, oare? O, de ce
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nu te-ai umilit? De ce, oare, nu te-ai umilit, omule? Nimic
nu-þi trebuia sã te umileºti, nimic decât pocãinþã înaintea
Mea, cã tu ºtiai cã Eu sunt Fãcãtorul tãu. Dar tu nu te-ai umi-
lit, ci M-ai judecat. M-ai judecat pentru femeia pe care þi-am
dat-o ca sã te ajute sã lucrezi ºi sã pãzeºti raiul. Eu te-am fã-
cut bãrbat ºi femeie când te-am fãcut, ºi apoi þi-am zis „om“,
iar tu apoi te-ai desfãcut în douã ºi n-ai mai fost un singur trup,
ºi ai pãcãtuit dacã ai fãcut aºa. Ai fãcut din unul doi dupã ce
te-ai semeþit asupra Mea, iar unde sunt doi, nu mai este unul,
nu mai este un singur trup, ci sunt douã, ºi apoi Eu te-am pier-
dut, cãci ai murit. M-am bucurat o clipã dupã ce te-am fãcut,
ºi apoi ai murit. Eu þi-am spus sã nu mori, ºi tu nu M-ai as-
cultat, ºi ai murit. De ºapte mii de ani plâng de moartea ta,
plâng la moartea ta, cãci fiii tãi mor ca ºi tine. Te plâng de
ºapte mii de ani, omule. Tu plângi dupã mortul tãu o zi sau o
lunã sau un an, dar Eu plâng dupã mortul Meu de ºapte mii
de ani. 

Am venit cu povaþa Mea ca s-o audã omul ºi sã facã
din ea Duh Sfânt peste el. 

Cum sã fac, omule, cu tine? Ce sã-þi fac, oare, ca sã
auzi povaþa Mea, chemarea Mea, chemarea ta la Mine? O,
pânã când te ascunzi de glasul Meu care te cheamã? Vreau sã
fac din tine Sfânta Sfintelor Mele. Auzi tu ce vreau? Au trecut
cele ºapte vremi despre care scrie în Scripturi. Auzi tu ce
vreau? Eu, Domnul, te voi face sã auzi. Te voi hrãni cu pelin
ºi îþi voi da pâinea îngrijorãrii, ca sã Mã cauþi ºi sã Mã strigi
sã-þi dau viaþã, omule. Voi lua moartea de pe pãmânt, ºi tu Mã
vei cãuta sã-þi dau viaþã. Voi lua toatã moartea ta de pe
pãmânt ºi o voi coborî în pãmânt arzând-o cu foc. Voi lua de
pe pãmânt tot ce a omorât sufletul tãu, tot ce ai fãcut tu cu
mintea ºi cu mâna spre moartea sufletului tãu, spre moartea
Mea în tine. Tu te-ai semeþit ºi nu poþi sã te umileºti, dar scris
este: «Ceea ce este cu neputinþã þie, pot Eu». Eu te voi umili,
omule, ºi tu vei vedea cã nu eºti Dumnezeu, cã nu poþi fi
Dumnezeu. Tu te-ai semeþit ºi nu poþi sã te umileºti, dar pot
Eu sã te umilesc. Cum adicã te-ai semeþit? Adicã n-ai fãcut
cum am zis Eu. Asta înseamnã cã te-ai semeþit ºi cã te-ai ridi-
cat sã fii Dumnezeu. De ºapte mii de ani te ridici sã fii Dum-
nezeu, dar nu eºti, cã tu mori. Dacã ai fi Dumnezeu, n-ai mai
muri. De ºapte mii de ani te semeþeºti ºi nu te mai umileºti, ºi
treci din neam în neam aºa cum eºti. Dar acum, lasã-te bãtut.
Acum umileºte-te, omule, mai înainte sã Mã vezi. Vreau sã
fac din tine Sfânta Sfintelor Mele. Auzi tu ce vreau? Eu,
Domnul, te voi face sã Mã auzi. Amin. Ce este la om cu nepu-
tinþã, este cu putinþã la Dumnezeu, ºi Eu, Domnul, te voi face
sã Mã auzi. Amin, amin, amin. 

Cuvântul Meu este scump, fiilor care auziþi cuvântul
Meu. El va fi cãutat ca aurul cel mai de preþ curând, curând
de toate neamurile pãmântului. Pãmântul pe care staþi voi, pã-
mântul pe care vi-l dau sã-l stãpâniþi va rãmâne ca o corabie,
ºi Eu Mã voi preaslãvi pe el în faþa a tot pãmântul. Amin.
Cartea Mea cu voi Eu sunt, iar locul pe care staþi voi este
tronul cãrþii Mele. Mi-a fost tare dor s-o iau din mâna Tatãlui
ºi s-o pun pe pãmânt, pe tronul ei, ºi sã judec cu ea toate nea-
murile pãmântului. Sã caute în Scripturi omul care-ºi zice
deºtept ºi învãþãtor ºi teolog; sã caute bine în ele cartea aceas-
ta în care Eu Mã scriu cu voi peste pãmânt, cã Eu cu voi vor-
besc prin cartea aceasta aºa cum grãiam ºi cu proorocii prin
cartea proorociei din vremea lor. Cu voi grãiesc în ea, ºi o dau
omului de pe pãmânt ca sã ia din ea Duh Sfânt, ºi sã vadã
omul venirea Mea cea de dupã douã mii de ani, cãci omul nu
se lasã de pãcat cã nu ºtie unde sunt Eu cu venirea Mea, iar

pãstorii de peste ei Îmi lungesc timpul venirii. Eu însã vin, ºi
am venit, ºi zic tuturor: privegheaþi, cã iatã ziua venirii Mele
ºi cartea ei care judecã fãptura! Învãþaþi de la smochin pilda.
Mlãdiþa lui a odrãslit, ºi vara este aproape. Privegheaþi, fiþi
gata, cã în ceasul în care nu gândiþi Eu vin. 

ªi am venit. ªi vin ca un Mire sau ca un Judecãtor,
dupã cum îl voi afla pe fiecare om în ceasul acela. Amin,
amin, amin. 

12/25 februarie 2001

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Nu-i trebuie daruri omului, ci dãruire. Rãul din om îl învaþã pe om
sã se ascundã. Nu lucrul cu mâna, ci dãruirea este lucrarea omului
care se dã spre facere. Iubirea de aproapele nu este iubirea de 

Dumnezeu. 

BB at, ºi Mi se deschide ºi intru. Intru cuvânt în car-
te. Amin, amin, amin. Cartea Mea cu voi este

uºa prin care Eu intru la om. Eu sunt cartea. Eu sunt uºa. Tot
ºi toate câte sunt, Eu sunt. Amin. 

Eu sunt uºa oilor. Oile au ciobãnaº, au pãstor. El le
scoate la pãscut, el le bagã apoi în staul, el le mânã la apã, el
le pãzeºte de furi, el cântã oilor, iar oile pasc, ºi dacã pasc, îl
rãsplãtesc pe pãstorul lor, ºi îi dau lui lapte, ºi îi dau lui miei,
cãci pãstorul le dã pãºune, le dã lor viaþã, le dã lor viaþa lui.
Amin. 

O, fiilor copii care-Mi puneþi cuvântul în carte! Dacã
Eu le dau pãºune la oi, miere ºi lapte trebuie sã curgã de la ele
pentru Mine ºi pentru ele, cãci aceastã binecuvântare am
rostit-o Eu pentru Israel, pentru poporul Meu cel pãºunat de
Mine, pentru cel ce trebuie sã-Mi nascã ºi sã-Mi creascã miei,
cu pãºunea de la Mine, cu mierea ºi laptele cel din cer. 

O, poporul Meu de azi! Nu-þi trebuie daruri cereºti ca
sã fii pentru Mine, ca sã poþi ce-þi cer Eu. Îþi trebuie dãruire,
asta îþi trebuie, cãci darul sunt Eu. M-a dat Tatãl omului,
numai sã se dãruiascã omul, numai sã vrea omul sã iasã din
sine ºi sã se dea Mie, cãci Eu Mã dau lui. Sã nu spui cã nu te
pricepi, cã nu poþi, cã nu ºtii; sã nu spui aºa, copil al pãºunii
Mele. Dacã te dãruieºti, ai. Numai cel ce nu se dãruieºte nu
are, iar cel ce se dãruieºte are ce am Eu, cãci Eu sunt darul
celui dãruit Mie ºi am în el cele ale darului Meu. Amin. 

Toþi cei care s-au dãruit Mie, aceia sunt cei ce au miere
ºi lapte ºi miei pentru hrana aceasta, cãci vai de oile sterpe, cã
acelea nu fac lapte. Dar omul nu ºtie ce înseamnã dãruirea ºi
darul lui. Cine n-are daruri nu ºtie ce este dãruirea ºi nu se
dãruieºte, ºi de aceea n-are ce da, n-are ce lucra. Eu am fost
Luminã din Luminã, ºi aºa trebuie sã fie ºi omul. Cel ce se
dãruieºte Mie ia luminã din lumina Mea ºi cu ea se face lu-
minã, iar lumina se vede cã este dupã roadele ei, fiindcã unde
se vede ea, se strâng oamenii sã umble în luminã, în mers cu
luminã, cãci întunericul nu ajutã mersul. 

Este scris în Scripturi despre «cetatea Noului Ierusa-
lim, care n-are trebuinþã de soare, nici de lunã ca sã o lumi-
neze, cãci mãrirea lui Dumnezeu a luminat-o, ºi fãclia ei este
Mielul; ºi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împãraþii pã-
mântului aduce-vor la ea mãrirea lor, ºi noapte nu va mai fi
în ea. Nimic pângãrit, nimic spurcat, nimic mincinos nu va fi
în ea, ci numai Cartea Vieþii Mielului ºi cei scriºi în ea».
Amin. 

O, poporul Meu care umbli în lumina Mea! Nu-þi tre-
buie daruri cereºti ca sã fii pentru Mine, ca sã poþi ce-þi cer
Eu. Îþi trebuie dãruire. Asta îþi trebuie, cãci darul sunt Eu, du-
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pã cum este scris: «fãclia ei este Mielul, ºi neamurile vor um-
bla întru lumina ei». Cel ce se dãruieºte Mie, acela lumineazã
în jur, încãlzeºte în jur ºi poate totul prin Mine, cã Eu sunt
darul din el. Dacã nu iese acest rod din el, acela nu s-a dãruit
încã. Dacã nu sunt Eu darul din om care se varsã în jurul lui,
acela nu s-a dãruit ºi nu a luat ca sã aibã ºi ca sã dea ºi ca sã
fie. Cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului sunt cei ce au ºtiut sã
se dãruiascã ºi ca sã Mã aibã pe Mine ca dar în jurul lor, ca
luminã în jurul lor. 

Vin cuvânt în cartea Mea ca sã-l învãþ pe orice om ce
este dãruirea ºi ce este darul cel pentru ea, cã prea multã min-
ciunã stã ascunsã sub numele de popor al Domnului, sub
numele de bisericã. Biserica este nume sfânt. Cetate sfântã în-
seamnã bisericã. Ea n-are trebuinþã de soare ºi de lunã ca s-o
lumineze, cãci fãclia ei este Mielul, ºi mãrirea lui Dumnezeu
o lumineazã pe ea. Amin. Biserica este omul dacã se dãruieº-
te, iar Lumina ei este Domnul, ºi lumina lumineazã în întune-
ric, dupã cum este scris. Lumina este cuvântul, ºi întru el este
viaþã, ºi viaþa este lumina oamenilor. Cine nu se face cuvânt,
acela nu se face luminã în jur. Biserica este omul care lumi-
neazã în jur cu fãclia cea din ea, iar fãclia ei este Hristos. Cel
ce se dãruieºte Mie, acela are luminã în el ºi cu ea lumineazã
în jur. Amin. 

Nu-i trebuie omului daruri. Îi trebuie dãruire, iar cel
dãruit lucreazã cu cele ale Mele aºa cum am lucrat Eu. Dar ce
este dãruirea? Ce face ea ºi ce aduce ea omului? Ea este viaþa
cea plinã de umilinþã ºi de iubire din cer în om, cãci nu iubi-
rea face umilinþa, ci umilinþa face iubirea. Dãruirea scoate din
om iubirea de sine ºi aduce omului darul umilinþei, iar aceas-
ta îl aºeazã pe om în iubirea cea care nu cautã ale sale, ci nu-
mai pe cele ale lui Hristos ca sã le dea în jur. Dãruirea aduce
omului darul umilinþei, care-l face frumos pe om, care-l
pãzeºte pe om de tot rãul din el ºi din jurul lui. 

Întreabã-te, copil crescut cu miere ºi cu lapte,
întreabã-te dacã eºti frumos prin acest dar care te face pe
tine luminã ºi cãldurã ºi lapte ºi miere în jur. Întreabã-te dacã
eºti mic ca sã te poatã lua oricine în braþe. Întreabã-te dacã
eºti mare ca sã poþi sprijini pe cei ce învaþã sã meargã.
Întreabã-te dacã eºti de folos lui Dumnezeu cu duhul, cu su-
fletul ºi cu trupul tãu. Întreabã-te dacã eºti mulþumit, cãci
adevãrata mulþumire o cunoaºte numai cel ce are darul umi-
linþei, darul care-l face pe om sã se dãruiascã ºi sã ºtie cele ce
se cer sã fie fãcute. 

Întreabã-te dacã eºti frumos, copil al iubirii cuvântului
Meu; frumos lui Dumnezeu ºi celor din jurul tãu. ªi dacã nu
eºti, nu te tulbura, ci umileºte-te, ca sã poþi lucra prin umilin-
þã, ºi dãruieºte-te. Amin. Dãruirea aduce dupã ea darul umi-
linþei, care-l face pe om plãcut Mie ºi celor din jurul lui. Nu
este umilinþã pânã nu este dãruire. Nu este dãruire pânã nu
este umilinþã. Nu iubirea face umilinþa, ci umilinþa face iubi-
rea. Altfel iubirea îºi dã aere ºi nu foloseºte nici omului, nici
celor din jurul lui. 

Iubirea este dãruire, este jertfã fãrã de platã. Ea nu-ºi
cere plata, ºi aceea este iubirea. Iatã ce face dãruirea ºi ce da-
ruri îi aduce ea omului. Dar dacã omul nu are pãstor ca sã-l
pascã, nu ºtie omul cum sã mãnânce ºi ce sã mãnânce ºi de ce
sã mãnânce. Cine mãnâncã trebuie sã nascã, ºi apoi sã-i
creascã pe cei mici, pe cei care se nasc. Iar cine nu-i creºte pe
cei ce se nasc, acela nu a crescut, acela nu este de folos lui
Dumnezeu. 

Cine iubeºte trebuie sã se jertfeascã, iar iubirea este cea
fãrã de platã, cãci plata pentru ea este rodul cel pentru cer.

Amin. Omul credincios este omul dãruit, care nu se mai iu-
beºte pe sine, care nu mai cautã ale sale, cãci cel dãruit nu mai
este al lui. Amin.

Fiilor copii, de ce-l face Dumnezeu pe om când îl face?
E bine, oare, ca omul fãcut de Mine sã-ºi foloseascã lui însuºi
facerea lui? De ce-l fac Eu pe om dacã-l fac? Spuneþi voi
aceastã lucrare a Mea, cã voiesc sã vã vãd cã ºtiþi ca Mine ºi
cã sunteþi fãcuþi de Mine, fiilor. Amin. 

– AA ºa cum omul se aºeazã sã facã un lucru de
care sã se foloseascã apoi, tot aºa ºi Dum-

nezeu când îl face pe om, îl face sã Se foloseascã de el, îl face
sã I se dãruiascã Lui. Dacã omul este de folos lui însuºi sau
omului de lângã el ºi atât, acela nu este om fãcut de Dum-
nezeu. Dacã omul îºi iroseºte viaþa în cele care nu sunt pen-
tru cer ºi din cer, acela nu are chipul ºi asemãnarea lui Dum-
nezeu. Cel fãcut de Dumnezeu are chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu. Acesta este semnul omului fãcut de Dumnezeu.
Amin. 

Dacã omul cel fãcut de Dumnezeu nu poate sã aºeze în
alt om pe Dumnezeu ºi sfinþenia cea pentru Dumnezeu, acela
sã-ºi caute înãuntru ºi sã vadã de unde-i vine neputinþa aceas-
ta ºi sã cearã de la Dumnezeu Duh Sfânt, ºi sã-L primeascã
apoi, ºi cu El sã-ºi lucreze umilinþã, ºi pe Hristos ca viaþã ºi
ca lucrare a sa, cãci cel ce nu-I este de trebuinþã lui Dumne-
zeu, de ºi-ar da trupul sã fie ars, la nimic nu foloseºte acela.
Amin. 

– AA min zic ºi Eu, Domnul, cãci voi, cei ce
grãiþi cu Mine la voinþa Mea, sunteþi Mie

de folos, fiilor. Amin. 
O, cum de nu poate omul cel fãcut de Mine în zilele

acestea? Am venit pe pãmânt cu cuvântul Meu care-l face pe
om. Eu pot totul. Cum de nu poate ºi omul pe care-l fac ca sã
poatã ca Mine? Oare, nu pot Eu sã-l fac pe om de nu poate
omul cel fãcut? Cuvântul Meu este fãcãtor. Toate prin cuvânt
s-au fãcut, iar Cuvântul Eu sunt, cãci scris este: «La început
era Cuvântul, ºi Cuvântul era la Dumnezeu, ºi Dumnezeu era
Cuvântul, ºi toate printr-Însul s-au fãcut». 

Omului îi este fricã de Dumnezeu dupã ce face rãul, ºi
apoi se ascunde. Rãul din om îl învaþã pe om sã se ascundã.
Iatã, frica aceasta nu este cea pe care i-am spus Eu omului
s-o aibã. Eu i-am spus omului sã Mã aibã de Dumnezeu ºi sã
se teamã sã facã rãu. Aceastã fricã i-am spus Eu omului s-o
aibã, frica cea care-i dã omului înþelepciune, nu cãdere ºi apoi
fricã de Dumnezeu din pricina cãderii. Frica cea din pricina
cãderii îl face pe om sã fugã de Dumnezeu. Iatã, dãruirea îl
ajutã pe om sã fie. Sã se dãruiascã omul lui Dumnezeu, ºi sã
fie Dumnezeu darul omului, darul care poate face totul în toþi
ºi în toate. Amin. 

O, copii ai poporului nou, sã nu cãutaþi cum staþi cu
omul. Sã cãutaþi cum staþi cu Mine, fiilor. Sã cãutaþi sã fiþi
fii-copii, fiilor. Nu vã trebuie daruri cereºti ca sã fiþi de folos
Mie, ca sã puteþi sã fiþi ca Mine ºi sã lucraþi ce voiesc Eu. Vã
trebuie dãruire, fiilor. Sã nu cãutaþi sã vã puneþi bine cu omul
cel pus de Mine între voi ºi Mine. Cel pus între Mine ºi voi,
acela ia de la Mine ºi vedere ºi dreptate, ºi cu ele lucreazã
între Mine ºi voi. Sã cãutaþi sã fiþi plãcuþii Mei, ºi aºa sã vã
faceþi plãcuþi celor ce sunt puºi de Mine între voi ºi Mine. O,
sã nu cãutaþi sã vã puneþi bine cu omul cel de la Mine. Aceas-
ta nu vã va aduce odihnã sufletelor voastre. Omul cel fãcut de
Dumnezeu nu lucreazã aºa. Fiþi precauþi pentru facerea voas-
trã cea de la Mine. Cuvântul Meu pe care-l dau vouã prin cei
din grãdinã are în el putere sã-l facã pe om, ºi sã-Mi fie omul
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de folos apoi. Cãutaþi sã-i ajutaþi ºi sã-i bucuraþi pe cei de la
Mine lângã voi. Sã-i bucuraþi cu facerea voastrã cea de la
Mine. Aduc mereu cuvânt de facere a omului. Lãsaþi-vã me-
reu fãcuþi. Lãsaþi-vã fãcuþi bine ºi daþi-vã spre facere. Cu toa-
te cele din zi ºi din noapte daþi-vã spre facere. Cele ale trupu-
lui ºi cele ale duhului vostru sã fie arãtate cu cuvântul care
iese din voi în gurã, cã altfel nu se cheamã cã staþi la fãcut zi
ºi noapte. Duh este lucrarea minþii voastre. Ea se poate vedea
prin cuvântul pe care-l rostiþi voi despre cele dinãuntrul
vostru. Amin. 

Dãruirea este lucrarea care vã face pe voi sã vã daþi
Mie pentru facere. Nu lucrul cel cu mâna este dãruirea pe care
o cer Eu de la voi. Nu asta înseamnã cã vã dãruiþi. Nimeni sã
nu spunã cã nu se pricepe ce grãiesc Eu. Cuvântul Meu este
plin de putere. El de atâta vreme învaþã pe om. El îºi cere roa-
dele lui acum, cãci sãmânþa lui este sãmânþã de viaþã veºnicã,
ºi asta trebuie sã iasã din omul peste care s-a semãnat cuvân-
tul Meu. Amin. Omul care zice cã nu poate nu se îndreptãþeº-
te prin acest cuvânt prin care zice cã nu poate ºi cã nu ºtie.
Cine are dãruire poate totul apoi. Cine nu se iubeºte pe sine,
acela se dãruieºte, ºi poate totul apoi, prin dãruire. Ea îl învaþã
pe om darurile cele de sus care sunt de folos lui Dumnezeu. 

De atâta timp iubirea din biserici s-a învãþat sã iubeas-
cã în alt fel decât aºtept Eu de la omul care crede în Mine.
Omul îl iubeºte pe aproapele lui ºi îi face bine cât poate de
puþin sau de mult, ºi atât este puterea care vine de la iubirea
din biserici, ºi îºi zice omul apoi cã iubeºte pe Dumnezeu ºi
cã asta înseamnã iubirea de Dumnezeu. La Mine însã nu ajun-
ge nici un strop de iubire, cã lucrarea pe care o am Eu de aºe-
zat pe pãmânt, nu vine nimeni sã o lucreze cu Mine, ºi omul
iubeºte pe aproapele sãu ºi atât. Dar Eu am zis: «Sã iubeascã
omul pe Dumnezeu, din toatã fiinþa lui ºi din tot cugetul ºi
virtutea lui», ºi dupã aceea am spus: «ºi pe aproapele lui».
Aceastã poruncã nu este împlinitã în nici un fel pentru Dum-
nezeu, cãci omul îºi iubeºte pe cei asemenea lui, ºi nici pe
aceia nu-i iubeºte, cãci ca sã iubeºti trebuie sã-i dai omului
viaþa cea veºnicã dacã tu o ai mai întâi prin dãruirea ta lui
Dumnezeu, ºi numai aºa se poate spune cã ºtie omul sã iu-
beascã pe aproapele sãu. Amin. 

Cuvântul Meu este fãclia care te lumineazã, care te în-
cãlzeºte pe tine, popor al cuvântului Meu de azi. Tu n-ai tre-
buinþã de soare, nici de lunã, ca sã te lumineze, cãci mãrirea
Mea te lumineazã, ºi fãclia ta este Mielul. Amin. Aratã-te Mie
ca sã te vãd, ca sã-þi vãd creºterea ºi sã-þi spun ºi þie: «Iatã
israelitean în care nu este vicleºug». Amin. 

Omul nu ºtie ce este postul când vorbeºte despre post,
cã dacã ar ºti, ar posti omul de tot rãul care-l desparte pe el de
Mine. El vrea sã se apropie de Mine prin postul lui de bucate,
dar aºa nu ajunge el la Mine. Iatã, omul nu ºtie ce este lumina
ºi din ce se face ea ca sã aibã omul luminã. Iar Eu zic: luaþi
luminã de la cuvântul Meu cel fãcãtor, o, fii ai oamenilor!
Luaþi facerea voastrã de la Mine prin acest cuvânt care curge
de atâta vreme peste pãmânt pentru facerea omului. Daþi-vã
lui Dumnezeu Fãcãtorul ca sã vã facã. Amin. A venit vremea
înnoirii lumii, ºi trebuie om nou pentru vremea aceasta, cã
vine Fiul Omului, vine ca sã-ªi aºeze masa împãrãþiei Sale pe
pãmânt cu oamenii. Fiii nunþii nu vin, cãci singuri s-au fãcut
fii ai nunþii Mele, ºi dacã-i chem, nu vin la masa nunþii. 

Sã vinã toþi cei care n-au putere, sã vinã toþi cei slabi,
sã vinã sã-i fac Eu, prin lucrarea Mea de facere a omului nou;
sã vinã sã-i fac ºi sã moºteneascã viaþa cea de veci apoi, cãci
fiii împãrãþiei s-au dus afarã, ºi acolo au rãmas. Iar Eu am

venit, ºi vin, ºi îi întãresc pe cei slabi, ºi fac din ei neam sfânt,
ºi Îmi aºtern masa Mea de nuntã cu ei, ºi stau cu ei la masa
Mea, la cina Mea de nuntã. Amin, amin, amin. 

19 februarie/4 martie 2001

Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci 

Omul nu înþelege taina împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. Preoþii
lumii sunt vânãtori de creºtini. 

CC opilaºi de la iesle, faceþi-Mi intrarea la voi.
Amin. Cartea Mea cu voi e mângâierea Mea

peste voi, e cuvântul puterii Mele peste toate neputinþele
voastre. Am zis prin prooroci: «Eu dau tãrie celui obosit, ºi
celui slab îi dau putere mare». Am zis: «Cei ce nãdãjduiesc
în Mine, voi întãri puterea lor, le vor creºte aripi ca ale vultu-
rului, vor alerga ºi nu-ºi vor slãbi puterea, vor merge ºi nu
vor obosi». Amin. 

Fiilor copii, nãdãjduiþi în cuvintele Mele ºi daþi-vã
putere unul altuia ºi aveþi grijã de voi, fiilor. Nu numai Eu sã
am. ªi voi sã aveþi, cã Eu am nevoie de voi ca sã hrãnesc cu
Duhul Meu Cel Sfânt pe omul de pe pãmânt de care se lipeºte
ºoapta Duhului Sfânt, cã voiesc sã nu mai stea nepãsãtor
omul pentru pãcatul sãu, ºi voiesc sã se scoale ºi sã strige
dupã iertare ca sã-l vãd cã se îngrijeºte de suflet, ºi apoi sã-l
îngrijesc ºi Eu pe om. Eu voiesc sã aduc pe pãmânt veºnicia,
dar mai întâi trebuie sã-l fac pe om sã lepede tot rãul din el,
ca sã nu pãþesc iar cum am pãþit cu Israel, care pãcãtuia în
omul cel dinãuntru. Îi fãcusem nestricãcioase ºi haina ºi
hrana, dar el Mã dãrâma dinãuntrul lui, din omul cel dinãun-
tru. O, de ce, oare, n-a vrut sã se facã nestricãcios ºi el ca
sã-l fi avut pe veci popor? 

Iatã, fiilor copii, e greu omul la minte. Greu mai înþe-
lege omul taina împãrãþiei cerurilor. Eu i-am spus omului cã
împãrãþia cerurilor nu este pe vãzute, nu vine în chip vãzut.
Dacã ea nu împãrãþeºte în om, nu poate omul s-o vadã ºi s-o
pipãie altfel. Toate cele cereºti nu se fac vãzute, dar se fac, ºi
sunt, ºi se fac. 

Voiesc sã am popor sfânt, ºi sã se hrãneascã unul pe
altul cu sfinþenie fiul poporului Meu, ºi sã fie sãnãtos poporul
Meu, cã scris este în profeþi: «Cei ce locuiesc în Sion nu vor
zice „Sunt bolnav“, cãci poporul acesta va dobândi iertarea
pãcatelor, ºi veselia cea veºnicã va încununa capul lor, iar
lauda ºi bucuria îi vor ajunge pe ei, ºi vor fugi de la ei dure-
rea, întristarea ºi suspinarea».

Vã hrãnesc cu nãdejde, fiilor copii. Daþi poporului
putere de la Mine, daþi Duh Sfânt Ierusalimului, cãci Ierusa-
lim înseamnã fii ºi fiice sub mângâierea Duhului Sfânt. E
calea grea, dar Eu sunt sub greu cu voi. Duhul rãu are supã-
rare mare pe voi, dar fiþi atenþi ºi aveþi grijã de voi, ca sã vã
am cale a cuvântului Meu peste oameni. Cuvântul Meu liniº-
teºte zbuciumul Meu din om ºi îl cãlãuzeºte pe om la vreme
de greu, dar vreau sã-l fac pe om sã nu mai pãcãtuiascã în
omul cel dinãuntru, ºi sã fie el cel ce Mã iubeºte, sã fie curat
cu trupul, ºi cu sufletul nespurcat de cele din afarã, cã Eu am
venit cu împãrãþia cerurilor ca s-o ia omul înãuntrul sãu ºi
s-o verse în lãturi. Amin. 

Mare înþelepciune îi trebuie omului care cautã sã îm-
plineascã în el împãrãþia cerurilor. El nu trebuie sã înceapã cu
cele din afara lui, ci cu cele dinãuntrul lui, ca sã poatã apoi
avea pe deasupra acestora pe cele de slujire a vieþii cea de
toate zilele. O, nu am povãþuitori pe pãmânt ca sã-i povãþu-
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iascã pe oameni. Am lipsã de om cu înþelepciune pentru îm-
pãrãþia cerurilor, care este sfinþenia ºi iubirea de Dumnezeu ºi
viaþa lui Dumnezeu înãuntrul omului. Eu am atâta de lucru la
zidirea împãrãþiei cerurilor, ºi nu este om descurcat de sinele
lui ºi de cele legate de el, cãci omul este rob pentru cele ce
ºi-a dobândit în viaþã. Mulþi vor da sã alerge dupã aceastã
fericire în care Eu v-am aºezat pe voi, dar vor fi pândiþi ºi vor
fi vânaþi ca sã nu fugã. Eu am spus prin cartea Mea cu voi cã
vine o vânãtoare de creºtini, ºi, iat-o, fiilor. Creºtini cu dor de
cer ºi de fericire dacã dau sã vinã dupã cuvântul Meu, sunt
opriþi de pãstorii lor, sunt ameninþaþi, sunt vânaþi înapoi, aºa
cum s-a întâmplat cu mulþi care au venit pânã la Mine, ºi apoi
s-au întors de unde au venit. Dar cine este creºtin dupã ade-
vãr, aceluia Eu îi pun calea sub picioare, ºi el umblã pe ea, ºi
nimeni nu mai poate sã-l smulgã de pe ea, cãci cei de pe ea
nu smulg pe nimeni spre înapoi. 

Iatã, povãþuitorii oamenilor nu-i lasã pe oameni sã vinã
dupã aceastã fericire în care Eu v-am aºezat pe voi. Dar Eu vã
spun azi mare tainã: Duhul Sfânt Se va îndulci în cuvântul
Meu din zi în zi mai dulce ºi mai cu dor, ºi va încãlzi toatã
inima rece ºi va umple de fericirea Mea sufletul omului, de
cuvântul fericirii care-l cheamã pe om la Mine. Pe pãmânt e
numai greu, e numai durere, dar Eu Mã voi mãri tot mai mult,
chemând omul la Mine ca sã-i dau mângâiere, ca sã-i dau pu-
tere sã poatã cu Mine ºi pentru Mine ºi pentru tainica lui feri-
cire, pe care n-o va gãsi omul pe nicãieri decât numai cu
Mine. Amin. 

Vã dau, fiilor copii, vã dau putere, cã aþi slãbit cu
trupul ºi cu sufletul, dar sã nu slãbiþi cu duhul, cã Eu sunt me-
reu cu voi ºi vã fac sã puteþi. Vã vindec neputinþele toate, cã
scris este: «Eu celui slab îi dau putere mare», cãci cei tari nu
vin la Mine, nu stau cu Mine, cã aceia se pãstreazã pe ei
într-ale lor ºi nu se pot da Mie cei tari. Aveþi grijã de trupurile
voastre, cã ele sunt temple ale Mele ºi ale Duhului Sfânt.
Aveþi grijã de voi, fiilor copii, cã ºi Eu am. ªi aveþi grijã de
tot Ierusalimul Meu pe care l-am sfinþit cu cuvântul ºi cu
Trupul Meu, spre iertarea pãcatelor, cã Eu am zis de cei ce se
sfinþesc cã vor dobândi iertarea pãcatelor. Amin. Întãriþi-vã cu
totul, ca sã pot veni prin voi ºi sã-l înviu pe om suflând cu
cuvântul Meu peste el. 

Aºez peste voi sãnãtate întru toate. Luaþi, ca sã aveþi,
fiilor copii. Luaþi, cã Eu sunt viaþa cea din voi, dar lucraþi ºi
daþi putere Ierusalimului, cãci Ierusalimul înseamnã fii ºi
fiice, ceruri noi pentru venirea Mea pe nori, precum este scris
despre venirea Mea. Amin, amin, amin. 

5/18 martie 2001

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta

Cei din morminte aud glasul Domnului ºi îi judecã pe cei vii care
nu aud. Împãrãþia cerurilor este omul care desãvârºeºte fiinþa lui

Dumnezeu în el. 

SS unã îngerul Meu din trâmbiþa venirii Mele, iar
Eu, Domnul, Îmi gãtesc alaiul de sfinþi ºi de în-

geri ºi Îmi fac intrarea în cartea Mea de pe pãmânt, cã e sãrbã-
toare de sfinþi mãrturisitori, ºi îi iau cu Mine la ieslea cuvân-
tului Meu cea din mijlocul României. Amin. 

Bucuraþi-vã cu Mine, sfinþi ai cerului sfânt! Zilele nun-
þii Mele sunt rãsplata pe care v-o dau pentru iubirea ce Mi-aþi
dat-o de M-aþi mãrturisit pe Mine Dumnezeu adevãrat în cer
ºi pe pãmânt. Zilele nunþii Mele sunt venirea Mea pe pãmânt

cu sfinþii, cãci despre venirea Mea aºa scrie: «Vine Domnul cu
sfinþii în zeci de mii». Amin, amin, amin. 

Împodobesc venirea Mea cu strai de nuntã, ºi voi nunti
pe pãmânt cu voi, copilaºi care-Mi primiþi cuvântul, care-Mi
primiþi venirea. V-am îmbrãcat în hainã de mireasã ºi v-am
aºezat la masã de nuntã ca sã audã ºi sã vadã oamenii de pe
pãmânt zile de nuntã cereascã ºi sã se facã din trupeºti duhov-
niceºti, aºa cum v-aþi fãcut voi la chemarea Mea, la vestea
venirii Mele cea dupã douã mii de ani. 

Împãrãþia Mea nu vine în chip vãzut, aºa cum îºi
închipuie omul neºtiutor. Ea se încuibeazã înãuntrul omului,
ºi omul o aflã înãuntrul sãu ºi ia din ea bucurându-se, ºi nu
ºtie de unde-i vine bucuria. Bucuria nu vine din cer. Ea vine
dinãuntrul inimii care are în ea împãrãþia cerurilor. Bucuria
este împãrãþia cerurilor care se bucurã în om, iar altã bucurie
a inimii omului este deºertãciune care se sfârºeºte. 

O, cum de nu vrea omul sã cunoascã ºi sã guste din
bucuria împãrãþiei cerurilor ºi sã rãmânã apoi în ea? O, cum
sã-l fac pe om sã cunoascã aceastã tainã a Mea în om: împã-
rãþia cerurilor? 

Nimic nu-i veºnic din cele ce iubeºti tu, omule pribeag.
Ia ºi gustã din veacul cel veºnic ºi vezi-i dulceaþa ºi taina lui
cea dulce, ºi vino apoi sã fii, cãci ca sã fii e tainã mare, e tainã
dulce, omule. O, cine sã te înveþe, cine sã te dezmierde cu
cele ce sunt ca sã le simþi gustul ºi veºnicia lor? Nu e nimeni
sã te înveþe acestea în afarã de Mine. Ia ºi bea din fântâna
aceasta, omule obosit. Eºti nemâncat, eºti nebãut, eºti gol,
eºti mut ºi surd, eºti orb, eºti ºchiop, eºti fãrã de putere, eºti
fãrã de viaþã. Ia de la Mine ca sã fii, omule. Vreau sã te dez-
mierd fãcând fiinþa ta, cã altfel nu stai la fãcut ca sã fii. Vreau
sã fii, omule, precum Eu sunt. Dacã acum douã mii de ani am
plãtit cu viaþa Mea viaþa ta ca s-o am în mâna Mea ºi sã þi-o
pot da, iatã-Mã venind acum aºa cum am spus atunci cã voi
veni ca sã dau viaþã oamenilor ºi înviere morþilor. Amin. 

Te judecã morþii din morminte, omule de pe pãmânt, cã
a venit ceasul sã audã ei glasul Meu cel de peste tine, vestea
învierii, omule, vestea învierii celor de pe pãmânt ºi a celor
din morminte care aºteaptã tainica Mea venire, tainica Mea
împãrãþie în om, descoperirea fiilor lui Dumnezeu care poar-
tã în ei împãrãþia cerurilor cea plinã de tainã. 

Dar ce este împãrãþia cerurilor? Iatã, ea este omul cel
dinãuntru, omul care se lasã fãcut dupã chipul ºi asemãnarea
Mea ca sã fie apoi, precum Eu sunt. Ea este omul care se
desãvârºeºte desãvârºind fiinþa Mea în el. Ea este raiul în care
Eu stau cu omul cuvântându-ne unul altuia cele veºnice, cele
ce sunt. Iatã împãrãþia cerurilor. Ea este voia Mea cu totul în
om, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Ea este locul odihnei
Mele, în care omul face mereu curat pentru Mine, pentru
statul Meu în el, pentru sãrbãtoarea Mea cea veºnicã cu omul. 

Mã doare cu mare durere, Mã doare pentru om, Mã
doare omul. N-are omul povãþuitor, ºi Mã doare cã n-are.
N-are cine sã-l ajute pe om spre Mine, ºi Mã doare cã n-are.
Dacã s-ar uita omul la cele ce sunt, nu la cele ce pier, M-ar
vedea omul în toate câte Eu le-am fãcut ºi le fac ºi s-ar mân-
gâia în calea lui cea grea ºi M-ar descoperi în taina cea dinã-
untrul lui aºteptându-l cu rãbdare. Eu stau în mare tainã
înãuntrul omului, aºteptându-l cu rãbdare sã se întoarcã ºi sã
se uite în casa sufletului lui ºi s-o cureþe ca sã-Mi trezesc Eu
odihna în casa lui. 

Când i-am dat omului raiul, i l-am dat ca sã-l lucreze ºi
ca sã-l pãzeascã, ºi cu poruncã i-am dat aceasta, ºi aºa am zis
lui: «Din toþi pomii grãdinii vei mânca, dar din pomul cunoº-
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tinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, fiindcã în ziua când vei
mânca din el, vei muri». Omul însã n-a pãzit aceastã tainã a ra-
iului. Aceasta avea el sã lucreze ºi sã pãzeascã: sã mãnânce ºi
sã nu mãnânce. Când i-am zis: «Din toþi pomii raiului vei mân-
ca», aceasta îi era lucrarea ce i-o dãdusem s-o facã. ªi când
i-am zis: «dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu
mãnânci», aceasta era lucrarea ce i-o dãdusem s-o pãzeascã. Îl
aºezasem în taina raiului, dar el n-a lucrat-o ºi n-a pãzit-o. 

Acum, dupã ºapte mii de ani, din nou am venit ºi i-am
zis omului ca ºi atunci, ºi Mã doare cu mare durere omul. Mã
doare omul, ºi el nu ºtie cum vine aceasta. Aºtept de ºapte mii
de ani cu mare tainã înãuntrul omului. Aºtept în casa lui, îl aº-
tept pe om, ºi el Mã doare, ºi el e durerea Mea. Mã doare
omul, ºi el nu ºtie ce-Mi face, ºi el nu ºtie cât Mã doare în el.
El mãnâncã mereu din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului, ºi
moartea lui Mã doare în el. O, cum sã-l fac pe om sã înþeleagã
durerea Mea în el? Cum sã-l fac pe om sã Mã mãrturiseascã,
ºi Eu sã Mã scol în el întru odihna Mea? Omul este muncit de
truda de a mânca din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului. Dar
ca sã mãnânce din pomii raiului din care i-am spus Eu sã mã-
nânce ºi sã fie, o, nu face omul aceastã lucrare ºi nu se pãzeº-
te omul sã nu mãnânce din cele de la care l-am oprit. Numai
când îl opresc Eu se opreºte. Mai devreme nu se opreºte omul
ca sã lucreze ºi sã pãzeascã raiul aºa cum Eu i-am poruncit. 

Îþi trebuie dragoste, omule pribeag, omule uituc. Proo-
rocirea ºi darul limbilor ºi ºtiinþa se vor sfârºi curând, cãci
sunt frânturi, ºi vine ce este desãvârºit, ºi rãmâne, ºi atunci
vei cunoaºte pe deplin. Când tu vei fi cunoscut pe deplin,
atunci vei cunoaºte pe deplin, cãci toate vor pieri, ºi acestea
trei rãmân: credinþa, nãdejdea ºi dragostea. Dar mai mare în-
tre ele este dragostea. Amin, amin, amin. 

Îþi trebuie dragoste, omule; dragostea Mea, care aº-
teaptã înãuntrul tãu, ºi de aceea spun Eu cã Mã doare, cã Mã
doare omul. E greu omul peste Mine. Fiinþa Mea din om stã
apãsatã de cunoºtinþa omului, care-l îngâmfã pe om. Dar iatã,
cunoºtinþa nu zideºte pe om, ci îl îngâmfã, iar îngâmfarea lui
este durerea Mea în om. 

Îþi trebuie dragoste, omule. Ea zideºte, ea te zideºte, ea
Mã zideºte pe Mine în tine ºi Mã scoate de sub durere în tine.
Opreºte-te de la rodul cunoºtinþei binelui ºi rãului! E fructul
morþii. Opreºte-te! Amin. ªi întoarce-te în tine, ºi Mã vei gãsi
aºteptând dupã tine ca sã vii înãuntrul tãu ºi sã zideºti cu
dragostea. Amin. Împãrãþia Mea aºteaptã înãuntrul tãu de
ºapte mii de ani. Ea nu vine din cer în chip vãzut. Ea vine di-
nãuntrul inimii care are în ea împãrãþia Mea. Bucuria este îm-
pãrãþia cerurilor care se bucurã în om, iar altã bucurie a inimii
omului este deºertãciune care se destramã. 

Îþi trebuie dragoste, omule. Vreau sã te dezmierd lu-
crând la fiinþa ta, la omul cel dinãuntrul tãu. Vreau sã fii,
omule, cãci împãrãþia cerurilor este omul cel dinãuntru care
se lasã fãcut dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ca sã fie apoi,
precum Eu sunt. 

Iatã împãrãþia cerurilor! Ea este voia Mea cu totul în
om, precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Amin. Dragostea este cea
care îl zideºte pe omul cel dinãuntru. Ea are în ea pe toþi
pomii din rai din care trebuie sã mãnânce omul ºi sã fie omul.
Atunci, acestea trei rãmân: credinþa, nãdejdea ºi dragostea.
Dar mai mare între ele este ea, dragostea, dragostea Mea în
om, dragostea Mea care aºteaptã înãuntrul omului ca sã
zideascã în el împãrãþia nestricãciunii, taina învierii omului.
Amin. 

ªi iatã, se împlineºte cuvântul învierii, cuvântul Meu
cel de acum douã mii de ani prin care am grãit ºi am spus:

«Vine ceasul, ºi a ºi venit, când morþii vor auzi glasul Fiului
lui Dumnezeu ºi ei vor învia», ºi ei vor mãrturisi venirea Mea
ºi vestea învierii. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2001

Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan
Scãrarul 

Cei fãrã de rugãciune sunt prinºi de diavolul. Omul nu crede în
viaþa ce va sã fie. 

MM ã vãrs peste pãmânt cu râul vieþii care curge
din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului. Eu În-

sumi sunt, cãci a zis Ioan pe cele ce i-am arãtat, ºi a zis: «Am
auzit din tron glas puternic care zicea: iatã, cortul lui Dum-
nezeu este între oameni, ºi va sãlãºlui cu ei, ºi ei vor fi po-
porul Lui, ºi Însuºi Dumnezeu va fi cu ei, ºi va ºterge lacrima
lor, ºi moarte nu va mai fi, ºi fac totul nou». Amin, amin,
amin. 

Cartea Mea este râul vieþii care curge din Mine. Izvorul
ei este tronul Meu. Eu Însumi sunt cartea aceasta. Dacã ea
este cuvântul Meu, Eu sunt cartea aceasta. Eu sunt tot ºi toate
câte sunt ºi care seamãnã cu Mine. Voiesc sã-l fac pe om sã
semene cu Mine ºi sã fac din el tronul Meu ºi sã curg din el
în lãturi, ºi sã se vadã slava aceasta. Sã se vadã! Amin, amin,
amin.

Împãrãþia Mea sã fie omul ºi sã-i dau lui toate câte
sunt, toate câte pentru el le-am fãcut, ºi sã ºtie omul sã le stã-
pâneascã ºi sã nu le mai striveascã, ci sã fie omul fãcãtor, aºa
cum Eu sunt. Amin. Bucuria omului ar fi mare dacã el s-ar
face împãrãþie a Mea, dacã s-ar face el bucurie a Mea. O, ce
frumos era când grãiam Eu cu omul, ºi omul cu Mine pânã
când el nu cãzuse din Mine! Dupã ce omul a vãzut cãderea lui
din Mine, el n-a mai avut bucurie. Bucuria o are numai omul
care trãieºte în Mine, ºi acela biruieºte ca ºi Mine ºi rãmâne
pe veci al Meu ºi bucuria Mea este în el. Amin. 

Fiilor copii, am coborât la iesle cuvânt ca sã hrãnesc pe
vii ºi pe morþi, cã mare este lucrarea Mea cu voi. Celor ador-
miþi li se descoperã bucurie mare, alinare multã ºi nãdejdea
învierii ºi a vieþii veºnice, cãci cei ce nu mai sunt în trup vãd
bine, cãci vãd cu duhul, cu adevãrata vedere a omului; Mã
vãd pe Mine cuvântând cuvântul învierii fãpturii; Mã vãd pe
Mine cu voi pe pãmânt, iar Eu le descopãr lor lucrarea Mea
cu voi, taina învierii lor prin Mine, jertfa cea de fiecare zi cu
care Mã las la voi pentru iertarea pãcatelor fãpturii. Jertfelni-
cul de la voi pe care Eu Mã aºez zi cu zi ºi la care v-am aºe-
zat sã pomeniþi toatã fãptura care a fost ºi care este, acesta
este râul de foc care spalã pe cei care au fost ºi pe cei care
sunt pe pãmânt. Noapte de noapte ºi zi de zi spalã focul Meu
de la voi, iar Duhul Cel Sfânt al cuvântului Meu care este din
Tatãl face judecata faptelor omului, ca sã vinã omul la pocã-
inþã, ºi la înviere apoi, ºi la veºnicie apoi. Mi-e milã de voi
când vã vãd înconjuraþi de oameni care nu iau pentru ei din
râul Meu de la voi ca sã-ºi spele faþa, ca sã-ºi spele viaþa. Din
când în când merg cu voi între oameni aºa cum mergeam ºi
cu ucenicii Mei cei de acum douã mii de ani. Mergeam prin
cetãþi dupã câte unul pe care-l vedeam drept, ºi îl luam în
mâna Mea pe acela, ºi apoi el venea dupã Mine ºi lucra îm-
pãrãþia Mea în el ºi în jurul lui, ºi Îmi fãceam mãrturisitori din
loc în loc. E mare suferinþa celor sfinþi când ei trec prin mij-
locul oamenilor, dar mila Mea de om e mare ºi sufãr pentru
el ºi vreau sã-l chem la bucuria care rãmâne ºi îl chem mereu,
poate-poate va veni. Cei ce sunt în trup nu-ºi lasã duhul spre
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cele ce nu se vãd ºi spre Mine. Eu sunt vederea omului, ºi dau
sã-l iau cu uºorul pe om, ca sã-l fac pe el vedere a Mea, ºi cu
ea sã se uite la Mine ºi sã vadã bucuria lui. 

E greu sã-l fac pe om sã vadã. E greu, cã omul nu Mã
ajutã când Eu vin spre el. Cel ce rãmâne într-ale lui dupã ce
Mã aude pe Mine bãtând la uºa lui, e greu sã-l fac sã-Mi
deschidã. Mã aud cei din morminte ºi vin când îi chem. Vin
aºa cum a venit Lazãr când l-am chemat afarã din mormânt.
Dar cei ce sunt în trup nu ies din mormintele lor ca sã vinã ºi
sã-i fac ai Mei, ºi stau aceºtia morþi în trupurile lor ºi nu vin
la viaþã ca sã guste din bucuria lor cu Mine. Sã-i fac de fricã
sã vinã la viaþã? Sã-i fac cu pedeapsã sã vinã? O, iubirea de
nevoie nu poate mângâia Duhul Meu, nu poate sã-l facã pe
om frumos pentru cer. 

Omul la început era frumos ca ºi Mine, cã Mã iubea. ªi
dupã ce s-a iubit pe sine de ºi-a fãcut voia, s-a fãcut urât
omul, ºi n-a mai putut rãmâne în rai cel ce n-a mai semãnat
cu Mine, cel ce n-a mai fost frumos. Omul cel frumos este
omul care grãieºte cu Mine, care trage la Mine ca sã ia pe cele
ale Mele. 

Trecea odatã un preot spre bisericã ºi a vãzut la uºa
unui frate mulþime de diavoli, cãci era vãzãtor. Diavolii se
fãceau femei necuviincioase, se fãceau oameni batjocoriþi de
pãcat, care îºi schimonoseau chipul în fel ºi chip. El a suspi-
nat ºi a zis: „Fratele acesta stã întru lenevie ºi diavolii se bu-
curã ºi îl împresoarã“. ªi dupã ce ºi-a fãcut el slujba bisericii,
a bãtut la uºa fratelui lenos ºi i-a zis lui: „Sunt prins de neca-
zuri, frate. Cred cã îmi va fi de folos sã faci rugãciuni pentru
mine ca sã-mi uºurez necazul din inimã“. Iar el a zis: „Pãrin-
te, eu sunt nevrednic sã mã rog pentru tine“. Dar preotul a
zis: „Nu mã duc de la tine pânã nu-mi vei da cuvântul cã în
fiecare noapte vei face o rugãciune pentru mine“. ªi i-a zis
lui fratele: „Voi face aºa“. Dar pe când el se ruga în miez de
noapte pentru preot, s-a umilit ºi ºi-a zis: „Suflete ticãlos,
pentru preot faci rugãciuni, iar pentru tine nu te rogi. Fã ºi
pentru tine, suflete al meu“. ªi aºa a fãcut apoi, una pentru
preot, ºi una pentru el, noapte de noapte rugãciune. ªi când
preotul a trecut iar la bisericã, i-a aflat triºti pe diavoli, stând
lângã chilia fratelui, ºi a cunoscut ascultarea cea pentru rugã-
ciune ºi a zis fratelui: „Mai adaugã, frate, ºi altã rugãciune
pentru mine“. ªi i-a zis lui sã nu se leneveascã. Iar diavolii,
vãzându-i petrecerea în vorbire cu Dumnezeu ºi în ostenealã,
s-au dus de la el. Iatã, omul cel frumos este cel ce are petre-
cere cu Mine ºi ostenealã pentru Mine ºi pentru el cu Mine.
Cel frumos este cel ce Mã iubeºte pe Mine, ºi acela petrece în
mulþumire, cã scris este: «Nu este pace fãrã Domnul».

Voiesc sã fac din om tronul Meu, tronul lui Dumnezeu
ºi al Mielului, împãrãþie a Mea în duhul, în sufletul ºi în
trupul omului. Eu asta voiesc. Nimic nu-i poate da omului
bucurie decât statul Meu în el. 

S-a învãþat omul sã fugã de Mine, sã fugã într-ale lui.
O, nu ºtie omul sã aleagã. ªi dupã ce ºi le alege pe ale lui,
acestea se fac amare pentru om, ºi omul nu mai are înþelep-
ciunea cea din cer, ºi numeºte amarul dulce, ºi dulcele amar,
ºi aºa stã, bietul de el. Nu este nimic de fãcut cu omul îngâm-
fat, ºi el piere prin toate ale lui, ºi cade ca orbul în cele ce nu
sunt, ca omul cel fãrã Dumnezeu cade el. 

Scoalã-te, omule, ºi te roagã pentru Mine Tatãlui ca sã
ies din necazul pe care tu Mi-l faci cu voia ta deºartã.
Scoalã-te, omule, ºi te roagã pentru Mine la Tatãl, cã Mi-e
inima plinã de durere de la tine. Spune-I tu Tatãlui sã Mã
scoatã din durere. Vreau sã cred cã rugãciunea ta va putea la

Tatãl ºi va aºeza pacea între Mine ºi tine. Cere la Tatãl pacea
Mea în tine, cere-I Lui sã-Mi vindece durerea pe care Mi-o
faci ºi sã nu mai fiu durut în tine, ºi sã fiu cu bucurie peste
tine, pentru Mine ºi pentru tine, omule. O, tu te-ai învãþat sã
fugi de Mine ºi sã-þi alegi voia ta ºi s-o simþi dulce, dar ea te
duce la nepãsare de suflet pentru Mine ºi pentru tine. O, cum
sã fac sã-þi stârnesc vorbirea ta cu Dumnezeu ºi sã-I ceri Lui
bucuria Mea în tine, adevãrata bucurie a ta ºi a Mea în inima
ta? O, nu fugi de Dumnezeu! O, nu mai zi cã eºti cu Mine
când tu fugi de Mine pentru voile tale! O, nu te lenevi, omule,
pentru binele tãu, pentru bucuria ta, pentru pocãinþa ta! Cu
ochii plini de lacrimi îþi grãiesc acest cuvânt. Sunt Fiul Tatã-
lui ºi plâng înaintea ta cu durere, omule. Nu mai fugi de
Mine. Hai sã zidim iubire între Mine ºi tine, ºi fericire care nu
trece, omule dorit de Dumnezeu. Cere la Tatãl pacea Mea în
tine, omule dorit de Dumnezeu. Cere, ºi vei primi. Amin,
amin, amin. 

O, copii cu care-Mi sprijin venirea Mea, Mi-e milã de
voi când merg cu voi în mijlocul oamenilor care nu iau pentru
ei din râul Meu de la voi ca sã-ºi spele în el faþa ºi viaþa. Mã
vãd dispreþuit de om când îi dau lui cuvântul Meu ºi el nu-l ia
ca sã-l punã peste el. Dar cei ce-l iau, daþi-le povaþã mereu,
ca sã ºtie cum sã ia acest cuvânt, ca sã se aºeze în el cel ce
vine la Mine prin voi. Mi-e milã de voi când Mã port cu voi
printre cei îngâmfaþi care dau sã vã iubeascã pe voi pentru ei
ºi nu pentru Mine. Voi sunteþi comoara Mea de pe acest pã-
mânt, ºi sunteþi scumpi pentru cer ºi pentru omul de pe pã-
mânt, fiindcã v-am fãcut cale a Mea de la cer pe pãmânt ca sã
vin dupã om ºi sã-l îmbiu la fericire, fiilor copii. Am fãcut din
voi copii ai Tatãlui, precum Eu sunt copilul Lui. V-am dat pu-
terea sã vã faceþi copiii Lui. ªi v-aþi fãcut. Iar Eu Mã vãrs prin
voi peste pãmânt cu râul vieþii din care iau ºi beau neamurile
pãmântului. Dau sã lucrez cu dor ºi cu foc, ca sã bea cu folos
omul care bea din râul cuvântului Meu. 

Mare mângâiere îi trebuie omului ca sã vrea sã se nascã
ºi sã creascã ºi sã vadã bine calea vieþii veºnice ºi sã nu mai
plece de pe ea. E mare apãsarea timpului. E dureroasã vre-
mea. E vremea venirii Mele, dar rãtãcirea omului e prea mare.
Nu crede omul în viaþa ce va sã fie; n-o vede ca sã creadã în
ea. Dacã s-ar ruga Mie ca sã i-o arãt, o, ce nu i-aº da Eu omu-
lui din ea dacã Mi-ar cere! Dar nu-Mi cere omul, nu vorbeºte
cu Mine ca sã-Mi simtã pãrtãºia ºi bogãþia mângâierii care stã
în mâna Mea ca sã i-o dau celui ce Mi-o cere. Voi însã cereþi,
ca sã vã dau, fiilor. Cereþi viaþa veacului ce va sã fie, ºi pe
care o aºteaptã cei din morminte ca sã se scoale, ºi s-o aibã
apoi. Cereþi sã vinã mângâierea. Cereþi viaþa veacului ce va sã
fie pe veci, cãci veacul omului nu mai este, ºi se duce cu totul.
Cu dor ºi cu drag voiesc sã vã ascult. Cu dor ºi cu drag sã-Mi
grãiþi, ºi sã nu staþi fãrã grai între voi ºi Mine, între Mine ºi
voi, între voi ºi voi, fiilor. Tot Ierusalimul Meu sã fie numai
mângâiere. Amin. Duhul mângâierii este Duhul Meu. El dã
putere, el dã bucurie ºi iubire ºi vedere celui ce vede cereºte.
Daþi mânã cu mânã pentru mângâiere ºi fiþi sãnãtoºi întru toa-
te prin duhul mângâierii. Luaþi-l de la Mine ºi daþi-i viaþã vie
între voi. Mereu, mereu sã trãiþi prin el, sã respiraþi prin el, sã
fiþi prin el, fiilor. Amin. 

Vã dau cer nou ºi pãmânt nou ca sã le lucraþi ºi ca sã le
pãziþi. Binecuvântatã sã vã fie truda pentru acestea. Vã dau
puteri din cer ca sã lucraþi cu ele ºi prin ele tot ce mai e de
lucrat ºi de terminat la zidirea casei întâlnirii ºi a grãdinii
întâlnirii. Pe voi ºi pe toþi cei care trudesc pentru Mine ºi în
numele zilelor Mele de nuntã cu voi pe pãmânt, pe toþi îi
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învãluiesc în puteri din cer ca sã lucreze la planul venirii
Mele dupã om. Tot lucrul mânuþelor voastre sã fie slujit de în-
geri, copii ai Ierusalimului. Socotiþi-vã bine tot lucrul ºi folo-
siþi timpul cu mare chivernisire, ca sã vã vãd destoinici, ºi sã
poatã în voi îngerii. Amin. Lucrãm la ºiragul de mãrgãritare
pe care Eu l-am profeþit cã va fi în jurul ieslei Mele de aici.
Voiesc sã-Mi desfac mantia ºi sã iau în ea pe cel ce ºtie sã
vinã la Mine ºi sã fie. Hrãniþi-vã duhul cu mângâierea Mea
cea multã. Fiþi numai iubire, precum Eu sunt, cãci scris este:
«Dumnezeu este iubire». Nu ºtie omul sã înþeleagã acest cu-
vânt, ºi îl ia ºi îl foloseºte pentru el. Dar cuvântul iubire tre-
buie sã-l foloseascã omul pentru Mine, cãci Eu sunt iubirea,
iubirea cea care se jertfeºte, iar altceva nu este iubirea. De
unde sã ºtie omul taina ºi lucrarea acestui cuvânt dacã nu are
peste el pãstor de la Mine? Iatã, sunt Eu Pãstor, ºi îi dau omu-
lui pãºune ºi dau sã-l învãþ cu ea ºi sã se vindece de neputinþe,
cãci cea mai mare neputinþã a omului este lipsa lui de Dum-
nezeu, lipsa vieþii Mele în om. 

Sã vã fie uºoarã truda voastrã cea pentru Mine peste
om, fiilor. Fericit este cel ce-Mi lucreazã Mie, cãci iatã, po-
porul cel de la începutul Meu cu Verginica a avut lucrul lui ºi
nu l-am putut lua sã fie al Meu. Voi însã v-aþi dat Mie ºi
lucrului Meu, ºi vã am, ºi Mã dau cu voi oamenilor, cãci jertfa
voastrã cea de zi ºi de noapte Îmi lucreazã Mie venire ca sã
vin dupã om ºi sã-l strig sã vinã sã-i dau viaþã ºi sã-i dau mân-
gâiere. Pace vouã! ªi veþi putea totul. Tot ce am Eu de lucrat
peste pãmânt veþi putea, în numele Meu veþi putea, cãci Eu
pot în voi; Eu ºi nu voi. Eu, fiilor, Eu. Amin, amin, amin. 
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Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Înãlþarea minþii este boalã grea peste om. Creºtinul este cel ce este.
Cel ce se întoarce de la întuneric la luminã se face învãþãtor peste 

mulþi. 

OOOO,copii ai dragostei, deschideþi cartea Mea ºi
aºezaþi-Mi în ea cuvântul Meu. Cu el vã îmbrã-

þiºez mereu ºi vã strâng la piept, cã-Mi sunteþi de ajutor ºi Îmi
sunteþi de mângâiere în durere, cãci durerea Mea cea de la om
e ranã fãrã mângâiere peste Mine. Dar vouã v-am dat har, ca
sã-Mi fiþi plãcuþi prin el ºi sã vã dau mereu pâine din cer,
copii ai dragostei. Cu ea sã vã hrãniþi, cu ea sã vã întãriþi pu-
terea ºi mersul vostru cel pentru Mine, cã vin din toate pãrþile
valuri care dau sã sufle în puterea Mea din voi, în fãclia Mea
din voi. Dar voi aºezaþi mereu pe pãmânt cartea Mea, cartea
cea deschisã, fiilor copii. Cei credincioºi sunt fii-copii, sunt
Mie credincioºi, adicã se dau Mie cu totul, cu trupul, cu su-
fletul ºi cu duhul, în toatã vremea, iar Eu Mã sprijin pe ei cu
planul Meu cel de la Tatãl. Amin. 

Voiesc sã fie tot poporul cel nou ca voi, fiilor copii. Tot
poporul Meu, poporul cuvântului Meu, sã fie carte deschisã
precum Eu sunt, ºi sã fie plãcut Mie tot copilul. Cine vrea sã
fie copil, sã fie, cãci aceasta este mare har peste om, ºi mult
stat Îmi dã Mie în el acela care Mã primeºte în el cu împãrãþia
Mea. 

O, copii care-Mi aºezaþi cuvântul în carte, o, copii ai
dragostei! Mult veghez Eu peste puterea Mea din voi. Smere-
nia minþii ºi a inimii voastre cea plinã de harul Meu Mã face
pe Mine cu putere în voi, fiilor copii. Dacã aþi fi din fire de-
prinºi sã vã înãlþaþi cu mintea ºi cu inima, Eu n-aº putea sã
Mã sãlãºluiesc în voi cu venirea Mea, cu puterea venirii

Mele. Dar nici mici sã nu vã lãsaþi în faþa celor ce apasã peste
voi, cã voi aveþi mereu de lucrat lucrare mare, ºi omul e îndã-
rãtnic ºi e ascuns în sine ºi e semeþ în sine, cãci înãlþarea
minþii e boalã grea, ºi creºtinul care o foloseºte picã din har
ºi pierde mângâierea Mea, cã Eu nu pot petrece în cel ce face
aºa. Omul cel cu har de sus e om plãcut Mie ºi vouã, fiilor
copii. Despre harul inimii vorbesc, despre harul cel de sus, nu
despre harul minþii sau al mâinii. Harul cel de sus îl umple pe
om de dragostea cea de sus ºi îl poartã întru toate ºi îl face
unul ºi înãuntrul ºi în afara lui, ºi e unit trup ºi suflet cel ce
are de cârmã harul cel de sus. O, rari creºtini din cei care au
fost, din cei care vin ºi nu ºtiu sã vinã când dau sã vinã, rari
sunt din aceºtia, rari care ºtiu sã se uite la voi ºi sã Mã vadã
pe Mine mai mult decât pe voi. ªi iatã, mulþi au lovit în voi ºi
s-au sfãrâmat de tot, s-au dus de tot, cãci s-au lovit în Mine ºi
în dragostea Mea din voi, care nu trebuie sã fie împãrþitã celor
ce nu au duh umilit, celor ce au iubire de sine. O, cel ce vrea
sã-ºi facã dreptate înaintea Mea, acela învinuieºte pentru el
pe cei din jur, ºi aceasta este cãdere. ªi iatã-i pe cei ce au lovit
în voi, s-au sfãrâmat de tot, s-au dus de tot, cãci cel ce-ºi face
singur dreptate Îmi este Mie urât, ºi defãimãtor Îmi este. Mã
defaimã cel ce-ºi face dreptate, fiilor copii. 

Aº voi sã învãþ pe poporul cel nou sã ºtie sã aibã har,
ca sã fie plãcut inimii Mele fiul cel mângâiat de cuvântul
mângâierii Mele pentru cei ce au har de sus. Pe drumul Meu
cu voi Eu trebuie sã am numai om cu luminã în el, ca sã se
poatã merge pe drum, ºi sã vadã ºi orbii drumul Meu, ºi sã le
fie ºi ologilor drum cu mers, cãci asta înseamnã drumul Meu.
O maºinã care merge printre maºini dacã i se stricã lumina, ea
trebuie trasã în lãturi, cã altfel stricã mersul maºinilor de pe
drum. Aºa ºi pe drumul Meu, trebuie numai om cu luminã în
el, cã altfel se încurcã mersul celor ce lumineazã drumul
Meu, celor ce sunt învãþãtori pentru cei ce vin sã înveþe sã
meargã cu luminã pe drum. La ºcoalã când se duce omul, se
duce ca sã facã ºcoalã, ºi apoi sã fie pus la probã dacã a învã-
þat. ªi dacã nu trece proba, el e întors din nou la învãþat, o ia
din nou de la capãt cu învãþatul, ºi apoi iar este pus la probã
pentru cele ce are de învãþat, ºi nu i se dã dreptul sã meargã
decât dacã cunoaºte toatã lumina cea pentru drum cu luminã.
Iar cel ce greºeºte pe drum, moare; moare cã nu are umilinþã
de duh; moare cã loveºte cu învinuire pe altul pentru el.
Moare cel ce se semeþeºte cãutându-ºi dreptate, ºi cine-ºi face
dreptate cade. Creºtinul nu trebuie sã cadã, dar cei ce-ºi zic
creºtini cad, ºi Eu aºa le-am zis: «Sunteþi dumnezei, dar voi
ca niºte oameni cãdeþi».

Te învãþ, poporul Meu, sã ai har ºi sã nu uiþi sã fii. Cine
uitã sã fie nu mai lucreazã cele ale vieþii, ºi cel uituc cade din
har ºi pierde pâinea cea din cer, care nu se mãnâncã aºa cum
vrea omul s-o mãnânce, ci se mãnâncã aºa cum vrea Dumne-
zeu, cãci Dumnezeu o face, ºi o face pentru fii ºi pentru cei
ce vor sã se facã fii. Creºtinul care vine sã fie trebuie sã fie zi
ºi noapte ºi sã nu moarã cu nici un chip, cãci cel ce rãmâne
fãrã luminã stricã mersul celor de pe drumul luminii. Cel ce
voieºte sã fie ºi sã nu cadã din har, acela nu trebuie sã uite sã
fie, fiindcã cel ce este nu cade nu moare niciodatã, ºi se dã
Mie cu totul ºi în toatã clipa, ºi stã, ºi rãmâne întru Mine, cãci
Eu sunt Cel ce sunt, ºi aºa îl numesc ºi pe creºtin, ºi zic: creº-
tinul este cel ce este. Amin, amin, amin. Numai cel ce moare
nu este, iar cel ce este viu este în veci, cãci Eu am zis: «Eu
sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi sunt Cel Viu în vecii
vecilor», ºi aºa trebuie sã fie ºi creºtinul; fie cã vegheazã, fie
cã doarme, viu trebuie sã fie. Amin. 
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Fac lecþii cu creºtinul aºa cum face la ºcoalã învãþãto-
rul cu ºcolarii lui. Dacã harul cel de sus nu se aºeazã în creº-
tin, el nu poate sã Mã iubeascã pe Mine, ºi se iubeºte pe sine
cu cele ale Mele, ºi se înalþã cu mintea înãuntrul lui, ºi apoi
rãmâne pe întuneric ºi încurcã harul ºi mersul celor din jur. 

O, mare Scripturã este aceea care spune: «Iatã ce fru-
mos este, ºi nimic nu este mai frumos decât a locui fraþii îm-
preunã. Acolo a poruncit Domnul binecuvântarea ºi viaþa
pânã în veac». O, acolo unde dau sã se strângã fraþi împreunã
pentru Mine, acolo este de Mine poruncitã viaþa, binecuvân-
tarea pentru viaþã. Aceasta este temelia pe care trebuie sã se
aºeze fraþii împreunã, toþi pentru luminã, iar dacã n-au dra-
goste, sã nu se aºeze împreunã, cãci cine n-are dragoste face
întuneric peste cei cu luminã, peste cei cu dragoste în ei,
fiindcã unde pãtrunde întunericul, el învinuieºte apoi, ºi acolo
trebuie sã vin Eu sã fac dreptatea Mea pentru cei ce sunt
luminã Mie. 

Dragostea cea pentru viaþã este mai presus de orice
putere, cãci ea are în ea viaþa. Sã fugã creºtinul de vrãjmaºul
dragostei. De înãlþarea minþii sã fugã, cãci ea aduce moarte ºi
alungã pe Dumnezeu din om. 

Dar ce este înãlþarea minþii? Ce face ea în om atunci
când ea este în om? Vã dau har, fiilor copii, vã dau vouã din
Mine, ca sã grãiþi peste pãmânt ºi sã-i spuneþi creºtinului de
pe pãmânt ce este înãlþarea minþii. Amin, amin, amin. 

– CCCC el ce ºtie ce este ea, acela are har de sus, ºi
cu el ºtie ce este ea, ºi o þine departe ºi n-o

primeºte, cãci înãlþarea minþii este cãdere din har, din veghe,
din stat. Cine o are pe ea, aceluia i se pare cã stã, ºi nu duce
grijã sã nu cadã. Iar cel ce nu are aceastã grijã, „sã nu cadã“,
acela stã cu nepãsare pentru statul lui, ºi cade apoi. ªi cum
cade? Cade în pãrere de sine ºi îºi face mulþumire de sine
dupã ce-ºi pierde umilinþa inimii, ºi apoi pierde harul, pierde
vederea cea de sus ºi se lasã spre nepãsare ºi slãbeºte în el
viaþa, adicã veghea, adicã frica de Dumnezeu, ºi apoi vine du-
hul rãu care se îndulceºte în om spre patimã trupeascã, spre
cãdere din har, spre plata celor ce se înalþã cu mintea dupã ce
L-au cunoscut pe Dumnezeu ºi viaþa cea cu har, fãcãtoare de
minuni ºi de puteri cereºti în om. Cel ce slãbeºte cu harul nu
mai poate fi drept nici pentru sine, nici pentru altul, cãci înãl-
þarea minþii face întuneric peste vederea cea dinãuntru. Înãl-
þarea minþii este hrãnirea sinelui care-l face pe creºtin sã fie
mândru de el însuºi, îngâmfat cu virtuþile, ºi apoi vine duhul
slavei deºarte, care risipeºte harul cel de sus ºi locul lui din
om, umilinþa inimii. Amin. 

– OOOO,copii ai dragostei care dã har, mai multã
umilinþã ºi-au lucrat pãcãtoºii care s-au

întors la viaþa cea de sus decât drepþii care stau departe de pã-
cat. Cine se întoarce de la moarte la viaþã, aceia nu se mai în-
cearcã în coasa morþii care secerã viaþa din om, aceia nu au
de ce sã se semeþeascã, fiindcã ei au cunoscut boldul înãlþãrii
cu mintea, care i-a þinut pe ei în întuneric. Iar când ei trec de
la întuneric la luminã, se pot face învãþãtori ºi pot îndrepta pe
oameni la viaþã. Amin. 

Tot cerul se bucurã atunci când un pãcãtos se întoarce
cu pocãinþã de la moarte la viaþã, cã acela ºtie sã se agaþe cu
totul de cele ale vieþii ºi sã nu le mai scape. Maria Egipteanca
s-a fãcut sfântã într-o clipã, umplându-se de dorul dupã Mine
ºi luându-Mã pe Mine de dragoste a ei. Iar Eu M-am desfãtat
în ea ca într-o casã nouã ºi M-am slãvit în ea, dând de ºtire
aceasta prin preotul care a povestit apoi iubirea ei de pãcat, ºi
iubirea ei de Dumnezeu apoi, ºi viaþa ei cea plinã de har, care
a dus-o pe ea în grãdinile cele mai dulci ale vieþii cea de veci,

cãci viaþa ei era cereascã încã de pe pãmânt. Dorul ei de Mine
a mistuit în ea dorul de pãcat. 

Dar cine vrea sã audã aceastã minune a dorului, dorul
de Dumnezeu, pe care drepþii nu-l dobândesc în toatã viaþa lor
de drepþi atât cât îl dobândesc cei pãcãtoºi care scapã de la
moarte la viaþã? Cel ce vine la Mine ºi nu se hrãneºte cu dorul
de Mine, ºi pe care ºi-l hrãneºte mereu apoi, acela nu vine
pentru Mine, ºi vine pentru sine dacã vine la Mine. Dar cel ce
vine cu dor, pe acela Eu îl iau ºi îl umplu de har prin dorul lui
de Mine, ºi îl fac împãrþitor, ºi îl fac învãþãtor, ºi îl fac pildã
a vieþii Mele în om, cãci Eu Mã aºez cu toatã împãrãþia Mea
în cel ce o doreºte tânjind zi ºi noapte pentru ea înãuntrul lui.
Aceasta este mângâierea cea adevãratã a inimii omului: îm-
pãrãþia Mea desfãtându-se în el. Altfel, oricât ar cãuta omul,
nu va gãsi mângâierea inimii lui. Cine vrea sã aibã mângâie-
re, aceasta este ea: împãrãþia Mea în om, umilinþa inimii omu-
lui în care Eu încap cu împãrãþia Mea. Amin. 

Puþin câte puþin; puþin, puþin ºi va pieri toatã liniºtea
omului, ºi aceasta va fi mare durere pentru om, cãci omul
n-a cãutat pacea dintre Mine ºi el. Dar voi, copii ai dragostei,
pãstraþi-vã pentru Mine, iar dragostea sã n-o risipiþi, ci
daþi-Mi-o Mie, fiilor copii. Vã învãþ din vreme, mãi fiilor, cã
vor da oamenii sã vinã sã vã stoarcã pentru neliniºtea din ei,
dar aceasta va fi pedeapsa lor, agoniseala lor. Voi însã fiþi pre-
cauþi. Eu niciodatã nu Mã voi face ghicitor în voi, dupã cum
ºi-ar închipui omul aºa învãþat. Eu nu Mã bag pentru cei ce
pãcãtuiesc aºa cum nu M-am bãgat pentru femeia cea pãcã-
toasã pe care au adus-o la Mine fariseii ca s-o judec. Le-am
dat-o lor s-o judece, iar Eu nu M-am bãgat nici s-o osândesc,
nici s-o îndreptãþesc faþã de ei. Se agaþã omul de cuvintele
Evangheliei ca sã-ºi caute îngãduinþe pentru cele rele ale lui
ºi iertare pentru acestea, ºi îºi zic oamenii cã nu-i voi judeca
precum n-am judecat pe femeia cea prinsã în pãcat. Iatã, omul
pãcãtos rãstãlmãceºte Scripturile ajustându-le peste el dupã
viaþa lui. Puþini de tot cautã sfinþenia în Scripturi ca s-o punã
peste ei ºi sã fie vii prin ea. Aceºtia în curând îºi vor pierde
liniºtea în care stau acum, ºi vor alerga dupã liniºte, cãci neli-
niºtea e grea pentru om. Voi însã pãstraþi-vã viaþa, fiilor, cãci
viaþa trebuie pãstratã, nu trebuie tulburatã. Eu eram Dumne-
zeu ºi Îmi slãbea puterea lângã omul pãcãtos, iar lângã cel ce
se întorcea din rele Îmi creºtea puterea cea de la Tatãl ºi Mã
bucuram de întoarcerea lui cea plinã de pace, cãci omul care
se întoarce la Dumnezeu, se întoarce dupã ce-ºi capãtã pacea
cea de sus prin pocãinþa care lucreazã nãdejde ºi dragoste în
om. Amin. 

Staþi buchet toþi cei ce sunteþi ai Mei. Staþi ca focul ºi
ardeþi pentru Mine la fel toþi cei ce gândiþi la fel. Nu cu lucrul
mâinilor sã nu te opreºti pentru tine, ci cu lucrul duhului tãu
care se dã Duhului Sfânt cu lucrare pentru ca sã ardã focul
acesta, ºi Eu sã Mã încãlzesc la el cu tot cerul care tânjeºte
dupã cãldura Duhului Sfânt, arzând de pe pãmânt spre cer, cu
slavã vãzutã din cer ºi de pe pãmânt. Amin. 

O, copii care aºezaþi pe pãmânt cartea Mea de azi,
cartea venirii Mele! L-aº învãþa mereu pe om, ca sã aibã omul
de unde lua. E lipsit omul de înþelepciune, fiilor copii. E lipsit
omul de cunoºtinþã ºi Mi-e milã de om. Dar de cel ce cu-
noaºte bine calea Mea ºi voia Mea ºi n-o face, de acela nu-Mi
mai este milã. Nu mai pot sã-Mi fie milã ºi de acesta. Acesta
Mã dispreþuieºte, acesta Mã face de râs înaintea diavolilor ºi
a îngerilor, ºi Eu nu mai pot sta biruit de cei ce-Mi cunosc pu-
terea, ºi apoi Mi-o sfãrâmã în ei. 

Mã ascund cu voi ºi la voi în taina iubirii veºnice, ºi hai
sã-i hrãnim cu ea pe cei mici care pun umãrul cu Mine pen-
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tru venirea Mea. Hai sã dãm iubirea cerului la cei ce s-au dat
Mie cu dor ºi cu ascultare ºi cu veghe. Hai sã ne împãrþim
celor ce mãnâncã cu folos. Hai, fiilor, hai. Eu pot în voi pen-
tru cei ce sunt, pentru cei ce au viaþã sfântã ºi minte sfântã ºi
dragoste sfântã. Eu dau viaþa Mea celor ce Mi-o dau pe a lor,
ºi unii altora ne dãm, cãci aceasta înseamnã Dumnezeu cu
oamenii. Amin. 

O, cât de mult s-a dat Mie Maria Egipteanca, ºi tot atât
M-am dat ºi Eu ei. Cu multul sã se dea Mie tot cel ce Mã
iubeºte luându-Mã de la voi. Sã ºtie sã se dea Mie cel ce Mã
iubeºte. Amin. Sã ºtie sã Mã iubeascã cel ce se dã Mie. Amin.
ªi de unde sã ºtie? De la Mine ºi de la voi, cãci Eu M-am dat
vouã precum voi v-aþi dat Mie. ªi v-aþi dat, ºi Eu Îmi sprijin
pe voi drumul venirii Mele ºi am grijã de voi, cã e greu
drumul venirii Mele, e cu greu, e cu greutate, fiilor. Când voi
aþi venit la Mine, nu v-aþi mai fãcut nici o socotealã pentru
voi, ci numai pentru Mine v-aþi fãcut. Eu când am vãzut cã aþi
ºtiut sã veniþi la Mine, M-am umplut de dragoste pentru voi,
cã ºi voi eraþi plini de dragoste pentru Mine, ºi M-am unit cu
voi ºi v-am numit prin Verginica ºi v-am scris ca sã vã am, ºi
apoi v-am aºezat înaintea Mea ºi v-am îngrãdit cu puteri de
sus ºi v-am îmbrãcat cu har ºi cu viaþa Mea vã hrãnesc.

Hai, fiilor, hai. Eu dau viaþa Mea celor ce Mi-o dau pe
a lor. Eu Mã ascund cu voi ºi la voi în taina iubirii veºnice, ºi
hai sã-i hrãnim cu ea pe cei ce ºtiu sã vinã. Amin. 

Împrospãtez binecuvântarea ºi harul ºi lucrul pentru
voi, cei ce lucraþi cu fiii poporului Meu tot lucrul ce mai este
de lucrat pentru gãtirea casei întâlnirii ºi a grãdinii întâlnirii,
podoabele cele din jurul ieslei slavei cuvântului Meu. 

Sã fie timp cald ºi frumos pentru voi, cei frumoºi
care-Mi gãtiþi Mie zile de nuntã, zile de slavã a Mea cu voi
între oameni. Fiþi frumoºi, fiilor copii. ªi fiþi frumoºi, fii ai Ie-
rusalimului, cãci Ierusalimul înseamnã fii ºi fiice, inimi sfinte
ºi trupuri sfinte, hrãnite din slava Duhului Sfânt, Care Se îm-
parte între fii aºa cum fiii îºi împart pâinea. Daþi-vã unul
altuia cu Mine în voi spre mângâierea Mea ºi a voastrã, fii ai
Ierusalimului, ºi veþi avea putere multã ºi veþi cãlca pe ºerpi,
ºi ei nu vã vor vãtãma, dar staþi întru puterea cea de sus.
Amin. Sã aveþi de toate pentru Mine ºi pentru voi. Sã aveþi
toatã slujirea de care este nevoie ºi tot ajutorul din cer ºi de
pe pãmânt pentru lucrul Meu cu voi, pentru casa Mea cu voi,
pentru slava Mea cu voi. Chemaþi soarele sã vã dea ce are de
la Mine bine ºi fiþi soarele cel de pe pãmânt care sã lumineze
pânã în cer, cãci soarele la soare trage. Chemaþi ploaia sã vinã
la vreme potrivitã, ºi apoi sã se retragã ºi sã dea loc soarelui
pentru tot lucrul ce-l aveþi de lucrat la sãvârºirea casei
întâlnirii ºi a grãdinii întâlnirii, cãci Eu soare vã dau. Amin. 

Eu dau viaþa Mea celor ce Mi-o dau pe a lor. Eu pot
pentru voi. Eu pot în voi. Eu pot din voi mai mult decât din
cer, ºi aceasta-Mi este bucuria: sã pot în voi, fiilor. Amin,
amin, amin. 

19 martie/1 aprilie 2001

Praznicul Buneivestiri 

Iubirea de Dumnezeu este paza fecioriei inimii ºi a trupului omului.
Cel ce nu ºtie sã se dea Domnului, nu se dã. Nu este mântuire fãrã 

mãrturisire. 

MM ã las peste voi cu praznic de bunãvestire, copii
binevestitori din partea Mea peste pãmânt, cã

frumoºi sunt la Mine cei ce Mã binevestesc pe Mine peste
pãmânt. Nu vreau sã-l iau pe om cu rãu ºi cu bãtaie ca sã-l fac

sã-Mi asculte strigarea Mea cea de pe urmã, ºi vreau sã-l iau
cu bunãvestire, ca sã-l fac sã Mã iubeascã, fiindcã iubirea este
vindecarea omului. Ea este doctoria care-l mai poate face sã-
nãtos pe om. Vreau sã-l fac pe om sã Mã iubeascã ºi sã se dea
Mie casã, ºi sã zicã apoi ca David: «Mistuitu-s-a inima mea
dupã casa Ta, Doamne, dupã curþile Tale, Doamne». Amin. 

Mã aduc la voi mereu bunãvestire peste pãmânt, ca
sã-i dau omului putere sã Mã iubeascã, ºi sã se facã Mie casã
omul. Amin. Am trimis pe îngerul Meu la Fecioara care avea
sã Mã nascã, ºi a cerut-o pe ea sã se facã Mie casã. Ea Mã
iubea, cã Mã gãsise vestit prin prooroci, ºi Mã aºtepta sã Mã
arãt precum era scris, iar Eu am cerut-o pe ea sã fie ea casa
Mea. Când ea a aflat de la înger cã Duhul Sfânt Mã va aduce
de la Tatãl în casa ei ca sã iau fiinþã în ea ºi din ea, atunci ea
s-a dumerit bine ºi s-a învoit sã-Mi fie Mie casã ºi a zis: «Ia-
tã roaba Domnului!». Cea mai mare virtute a inimii ei a fost
fecioria întru totul, ºi aºa a rãmas inima ei pe veci de veci, ºi
ea s-a fãcut vecia Mea, casa Mea de veci. Amin. 

Virtutea fecioriei se pãzeºte prin multã dragoste de
Dumnezeu în inima omului. Trãirea Mea înãuntrul omului se
face o hranã, o masã mereu întinsã pentru inima din om. Dacã
aceastã masã se strânge, pentru ce se strânge? Pentru ca omul
sã se ocupe ºi cu altele în afarã de aceastã masã. Dar cel ce
voieºte sã rãmânã pe veci întru Mine, ºi Eu întru el, acela nu
mai strânge masa Mea cu el, ºi rãmâne mereu cu Mine la
masã nesfârºitã ºi în feciorie de neclintit, de veci, fiilor. 

Dragostea de Dumnezeu în inima omului este doctoria
care-l face pe om sãnãtos de orice neputinþã, de orice vrãjmaº
din afara ºi dinãuntrul omului. O, dacã ar ºti omul sã vinã la
Mine când dã sã vinã, ar fi mare minune venirea lui la Mine.
Cel ce ºtie sã vinã la Mine, acela ºtie sã se jertfeascã cu cele
dinãuntru ºi cu cele din afara lui ºi ºtie sã se facã Mie casã.
Acela nu-ºi alege nici o bucurie în afarã de Mine, ºi se face
ca Mine, spre bucuria Mea, bucurându-Mã cu ea. 

O, cu câtã bucurie M-am dat Eu celor din Emaus dupã
ce Eu am cãlãtorit cu ei pe cale! I-am vãzut mergând pe drum
cu dragostea de Mine în suflet ºi M-am apropiat de ei în chip
de cãlãtor tâlcuindu-le cele despre Mine, ale rãstignirii ºi ale
învierii Mele, ºi apoi M-am dat lor fãcându-Mã masã pentru
ei, masã întinsã pe veci, masã de veci între Mine ºi ei. Iar ei,
de bucuria Mea cu ei, ºi a lor cu Mine, s-au dus cu inima
aprinsã la apostolii Mei la Ierusalim sã le povesteascã. ªi pe
când ei le povesteau, Eu iar am stat înaintea lor ºi le-am zis:
«Pace vouã!», ºi le-am tâlcuit Scripturile proorocilor Mei cei
de demult. 

Masã de nestrâns M-am fãcut peste pãmânt de-atunci,
dar cel ce mãnâncã din masa Mea, ºi o strânge apoi, ca sã mã-
nânce din masa lui ºi a vrãjmaºului Meu ºi al lui, acela este
altceva. Acela a aflat cum am mâncat Eu la masã cu cei ce ar-
deau dupã Mine, cu cei ce au ºtiut sã se dea Mie casã. ªi dacã
acela a aflat, îºi ia ºi el de pe masa aceasta, dar Eu îi voi cere
socotealã pentru cã nu rãmâne pentru masa Mea. Masa Mea
cu omul este cina cea din Emaus, pâinea pe care i-o dau Eu
omului în care arde iubirea Mea, fiinþa Mea în om. 

Voiesc sã-i binevestesc omului sã se pregãteascã pen-
tru masa Mea, cãci masa Mea e veºnicã ºi nu se strânge între
Mine ºi om dacã ea este. Ea este pentru cei înfometaþi de ea,
pentru cei înfometaþi dupã Dumnezeu care se fac Mie casã ºi
masã, cãci trãirea Mea înãuntrul omului se face hranã, o ma-
sã mereu întinsã pentru inima din om. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul buneivestiri pentru
om! Omul se dã deºtept ºi mare ºi vestit întru toate îndeletni-
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cirile lui. E plinã lumea ºi pãmântul de vestirile de la om, de
îndeletnicirile de la om, dar în iubirea de Dumnezeu nu este
omul deºtept. Cea mai mare înþelepciune a omului asta ar fi:
iubirea de Dumnezeu, dar pe ea n-o alege omul ca sã umple
apoi pãmântul cu ea ºi cu vestea ei. 

Cui sã Mã arãt Eu cu venirea Mea de acum aºa cum
M-am arãtat Eu apostolilor Mei cu învierea Mea cea de-acum
douã mii de ani, ºi cu care Mã voi arãta curând, curând la
toatã fãptura, spre învierea ei? Dacã se apropie sãrbãtoarea
învierii Mele, omul se pregãteºte cu altceva pentru ea; se pre-
gãteºte cu mâncare, cu bãuturã, cu haine noi, cu care noi, dar
nu cu înviere. Sãrbãtoarea învierii trebuie sã fie întâmpinatã
cu înviere, aºa cum au întâmpinat-o apostolii Mei cei de acum
douã mii de ani, cãci stãteau lipiþi de Ierusalim, aºa cum le-am
spus Eu sã stea ºi sã aºtepte pe Duhul Sfânt, Care-i va învãþa
pe ei, ca sã se ducã ei apoi cu vestea învierii Mele peste tot
pãmântul ºi sã rãmânã ea peste veacuri prin propovãduirea
lor, prin buna vestire a lor. Iatã, ºi acum, ca ºi atunci, nu Mã
pot arãta cu învierea Mea ºi cu venirea Mea decât celor ce Mã
aºteaptã cu trãirea Mea înãuntrul lor, cu masa Mea de cinã
între Mine ºi ei. 

O, fiilor care-Mi primiþi venirea, omul se îmbatã de vin
ºi de toate bãuturile pe care ºi le face pentru masa lui, dar de
iubirea de Dumnezeu nu se îmbatã omul aºa cum s-au îmbã-
tat din masa Mea cu ei cei ce au petrecut cu Mine pe pãmânt
pânã în rãstignirea Mea ºi dupã învierea Mea. 

O, masa învierii e goalã, fiilor. Masa învierii e altceva
decât a învãþat omul luându-ºi singur din masa Mea. Nu se
face omul casa Mea. Nu se dã omul Mie casã ºi masã. Nu ºtie
omul ce este învierea, fiilor copii. Învierea este viaþã fãrã de
moarte, este dragostea de Dumnezeu în inima omului, masa
Mea cu omul, masã care nu se strânge între Mine ºi om.
Aceasta înseamnã învierea ºi masa învierii la care am stat Eu
cu apostolii Mei dupã ce am înviat. Eu prin învierea lor am
înviat, cãci ei Mã aºteptau înviaþi, Mã aºteptau cu Duhul
Sfânt, pe Care-L promisesem lor. Întâi i-am înviat pe ei
dându-le lor Trupul ºi Sângele Meu mai înainte de rãstignirea
Mea, ºi dupã aceea M-am dat jertfã pentru ei, ºi dupã aceea
am înviat. Am înviat prin învierea lor. Amin. 

O, dacã Eu nu am om care sã se aºeze întru Mine, Eu
nu pot sã-Mi fac lucrarea cea proorocitã prin prooroci. Dacã
mama Mea Fecioara nu ar fi pãzit în ea dragostea ei cea multã
pentru Mine ºi casa Mea în ea, cum aº fi putut sã-Mi fac prin
ea venirea Mea între oameni? Dragostea de Dumnezeu este
paza inimii, este fecioria inimii, cãci fecioria trebuie pãzitã de
dragostea de ea, iar dragostea de ea este dragostea de Dum-
nezeu în inima omului. Nu numai sã facã omul voia Mea ºi
cuvântul Meu. Nu numai atât, ci sã ºi ardã de dragoste, cãci
dragostea este foc care arde ºi care nu se stinge. Numai focul
care arde, numai acela nu se stinge. În Fecioara mama Mea
ardea focul dragostei, ºi el nu s-a mai stins nici ziua, nici
noaptea, ºi prin el Eu trãiam în ea nestins, ºi prin el ea se pã-
zea în fecioria inimii, care înfecioreºte trupul cel fecior ºi îl
þine întru Mine ºi pentru Mine. Cine se dã Mie casã, trebuie
sã Mã ºi aibã în casã, dar omul creºtin de azi nu are fricã de
Dumnezeu, nu are fricã fãrã Dumnezeu ºi stã fãrã Dumnezeu
ºi nu se teme sã stea aºa. Dar Eu fac azi peste om bunãvestire
ºi zic: îngrijeºte-te, omule, de statul Meu în tine ºi dã-te Mie
ca sã te vãd, cã nu e mântuire fãrã Mine. Creºtinul trebuie sã
se aºeze în mâinile Mele în toatã vremea, prin rânduiala pusã
între Mine ºi om. Cu cele de bine ºi de rãu ale lui trebuie sã
se aºeze creºtinul în mâinile Mele lucrãtoare, ºi cu dragoste ºi

cu dor sã facã aceasta în toatã vremea, ºi sã ia de la Mine
binecuvântare ºi dezlegare de cele neputincioase ale lui, cãci
altfel nu este creºtin creºtinul, ºi altfel Eu nu-l cunosc, ºi
altfel Eu nu-l am fiu, ºi altfel nu este al Meu. Dar nepãsarea
omului e mare, ºi îºi lasã omul sufletul nedat Mie în toatã
vremea. Iatã, cel ce nu ºtie sã se dea Mie nu se dã. Cel ce nu
vrea sã se dea Mie nu se dã, ºi rãmâne în el, ºi nu vine la Mine
dacã rãmâne în el. Iar Eu vin curând, ºi nu voi mai gãsi pe
nimeni pe pãmânt, pentru cã Eu îl iau pe om din mâna cuiva
dacã-l iau. Iar dacã el nu se dã mereu ca sã am cum sã-l iau,
el rãmâne neluat, ºi iatã Scriptura care spune: «Unul va fi
luat, ºi altul va fi lãsat». 

O, nu mai are omul cui sã-ºi mãrturiseascã viaþa în
toatã vremea ca sã am Eu de unde sã-l iau ºi sã-l am pe om.
Nu mai am duhovnici pe pãmânt ca sã Mi-l dea Mie pe om
prin lucrul lor de duhovnic. Duhovnicul dacã nu este duhov-
nicesc ziua ºi noaptea, nu poate fi de folos Mie sau omului. 

O, cum sã fac sã-l pot pe om atrage la Mine, sã-l trag
pe om pe drum? El nu e pe drum, ºi e pe margini? Vin curând,
curând, ºi iatã, încã n-am cum sã-l scap pe om de cele rele ale
lui de demult ºi de azi. Nu este mântuire fãrã mãrturisire. Nu
este. Cum sã fac sã-l ajut pe om sã vinã la Mine ºi sã-ºi punã
sarcina jos? Nu mai am slujitori unºi de Mine, nu mai am ca
sã-Mi slujeascã Mie ºi omului care cautã drumul. Mi s-a
înfundat drumul spre om, ºi i s-a înfundat drumul omului spre
Mine, cãci pe drum stau slujitorii mincinoºi, care par ai Mei
dupã arãtare, dar dupã omul cel dinãuntru nu sunt ai Mei ca
sã-i poatã face bine omului. 

Sã vinã omul la Mine, ºi Eu îi voi da povãþuitor. Cel ce
a murit, sã se dea deoparte din drum, dar cel ce înviazã din
moartea cea de pânã acum, sã se scoale ºi sã vinã sã-l curãþ ºi
sã-l însemnez ºi sã-l binecuvintez, cã Eu vin curând, ºi omul
nu este cunoscut de Mine ºi n-are cine Mi-l da ca sã-l am ºi
sã-l însemnez. De iertat l-aº mai ierta pe om prin pocãinþa lui
cea de ajuns de mare, dar de însemnat n-am prin cine sã-l în-
semnez, ºi sã Mã însemnez Eu în el cu pecetea învierii Mele,
cu moartea ºi cu învierea Mea, cu lucrarea Mea cea de mân-
tuire a omului, pe care am lãsat-o peste toþi cei ce ardeau dupã
Mine aºa cum ardea inima în cei cu care am cinat în Emaus. 

Îngrijeºte-te, omule, de fiinþa Mea în tine ºi dã-te Mie
ca sã te vãd bine prin vederea ta asupra ta, ºi apoi sã te curãþ
de tine, ºi apoi sã te umplu de Mine, ºi apoi sã fii în Mine, ºi
Eu în tine, cã nu poþi sã fii în Mine pânã ce nu sunt Eu în tine.
Eu vin curând, curând, ºi tu nu eºti ca sã fii luat ºi sã nu fii
lãsat, cã Eu când vin, îl iau spre salvare pe cel ce Mã are pe
Mine ºi pecetea Mea în el ºi pe el, iar pe cel ce nu le are pe
acestea nu-l iau. Îl las dacã el nu este. Îl las pe cel ce nu vrea
sã fie. Dar Eu voiesc sã fie, ºi de aceea binevestesc omului în-
vierea lui prin moartea ºi prin învierea Mea, ºi prin masa Mea
de cinã cu el dupã înviere, aºa cum am fãcut ºi acum douã mii
de ani cu ucenicii Mei, cãrora le-am dat cina învierii, hrana
cea de veci, masa Mea cea întinsã pentru vecie. Amin. 

Acum douã mii de ani, cu ºase zile înainte de Paºti,
M-am dus în Betania ºi M-am lãsat cu praznic în cetatea
aceea ºi am stat la masã cu Lazãr cel înviat, iar Maria, cea
plinã de dragostea Mea în ea, Mi-a uns picioarele cu mir ºi Mi
le-a ºters cu pãrul ei. A doua zi norod mult, venit la praznic în
Ierusalim, auzind cã vin ºi Eu, M-a întâmpinat cu stâlpãri de
finic ºi cu osanale, ca pe Unul Care vine în numele Domnu-
lui, ca pe Împãratul lui Israel, cãci venise Duhul Sfânt de la
Tatãl peste ei ca sã se împlineascã Scriptura care spune: «Din
gura pruncilor vor ieºi laude pentru Domnul». Iar Eu am
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spus celor ce întrebau de Mine: «A venit ceasul sã Se prea-
slãveascã Fiul Omului, cã acum este judecata acestei lumi, ºi
stãpânitorul ei va fi aruncat afarã». Amin. 

O, copii de la iesle care-Mi primiþi cuvântul când vine!
Mâine în zori intru din nou cuvânt în carte. Sã-Mi deschideþi,
sã staþi deschiºi, fiilor. Eu sunt Împãratul lui Israel, iar voi
sunteþi în faþa poporului Meu cel nou ca sã Mã daþi lui, ºi el
sã Mã primeascã ºi sã Mã aibã ca pe Împãratul lor Cel ceresc.
Amin. Iubirea poporului Meu cel nou sã fie ca mirul cel mult
mirositor ºi sã-Mi spele cu ea ranele aºa cum Maria Mi-a
spãlat picioarele Mele cele obosite, care Mã purtau spre jertfã
ºi spre înviere dupã jertfã. 

O, cui sã Mã arãt Eu cu venirea Mea de acum aºa cum
M-am arãtat acum douã mii de ani apostolilor Mei cu învierea
Mea de atunci? Când voi veni spre vedere, Mã vor vedea oa-
menii înviat, cãci Eu ºi acum sunt dupã înviere, sunt Cel
înviat Care dã omului înviere. Voiesc sã-l gãsesc pe om când
voi veni, cãci vin curând, curând. Voiesc sã gãsesc omul la
masa Mea cea care nu se strânge în veci; sã-l gãsesc însemnat
de pecetea Mea înãuntrul lui ºi în afara lui, ca sã-l cunosc ºi
sã-l iau spre salvare ºi sã nu-l las necunoscut ca pe cel ce nu
este. 

Fericiþi sunt cei ce vor fi gãsiþi scriºi în cartea Mea, în
cartea învierii, în care sunt scriºi cei înviaþi, cãci Eu sunt în
ei, ºi ei în Mine, ºi aºa sunt fiii învierii. Amin. 

Întãresc peste voi binecuvântare mare ºi puteri sfinte ºi
lucrare îngereascã pentru lucrul vostru de pregãtire a zilelor
Mele cu voi în mijlocul mulþimilor care vin la praznicele
Mele cu voi pe pãmânt. Pace vouã, ºi peste tot lucrul ce mai
este de lucrat ºi de sfârºit pentru casa întâlnirii ºi pentru grã-
dina întâlnirii, locaºurile Mele de poposire între cer ºi pãmânt
pentru vestea venirii Mele ºi a învierii fãpturii care va sã fie.
Pace vouã, ºi celor ce ajutã Mie ºi vouã pentru ca Eu sã vin
lucrând la calea venirii Mele! 

Pace, fiilor! Pace celor ce iubesc drumul venirii Mele
ca sã vin, cã Eu prin învierea lor vin. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2001

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Naºterea îl face pe om sã fie. Domnul îl plânge pe Israel cel dupã
trup. Biserica de zid este peºterã de tâlhari. Ierusalimul nou este zi 

de Florii. 

SS ã fie zi de slavã ziua aceasta, cãci cuvântul Meu
este slava Mea peste pãmânt. Amin. Cu el ºi prin

el M-am slãvit acum douã mii de ani. Cu el lucram lucrãri
mai presus de fire, ºi tot aºa lucrez ºi azi cu voi, copii prin ca-
re Eu Îmi desãvârºesc cuvântul Meu cel rostit la voi. Tatãl
Meu S-a preaslãvit din cer peste pãmânt prin cuvânt. Glasul
Lui cuvânta din cele ce nu se vãd, cuvânta peste Mine când
Eu grãiam cu El în durerile Mele sau din mijlocul slavei cu
care El Mã slãvea înaintea ucenicilor Mei. 

Intru cuvânt în carte. Cartea Mea e deschisã, cãci voi
Mã aºteptaþi. Voi cunoaºteþi cele ce sunt spre pacea voastrã,
cãci Eu v-am învãþat pe voi sã cunoaºteþi vremea, fiilor, ºi
s-o daþi de ºtire Ierusalimului, poporul care s-a nãscut prin
cuvântul Meu de azi. Cel ce se naºte creºte apoi, numai sã se
nascã, numai sã vinã spre naºterea cea din cer, ca sã fac apoi
din cel nãscut mãdular al Ierusalimului. Amin. 

Naºterea îl face pe om sã fie, dar iatã, azi nu mai sunt
adevãrate locaºuri în care sã vinã omul sã se nascã ºi sã fie

apoi, ºi sã aibã doici apoi, care sã-l îngrijeascã ºi sã-l hrãneas-
cã, ºi omul sã creascã ºi sã stea la crescut. Pruncii cei nãscuþi
din oameni sunt dezmierdaþi, sunt dãdãciþi în fel ºi chip, ºi
sunt hrãniþi ºi sunt îmbãiaþi ºi sunt înfãºaþi ºi sunt ocrotiþi ºi
sunt iubiþi, ºi ei cresc. Dar cei ce vor sã se nascã din cer ºi sã
fie, aceºtia nu mai gãsesc case de naºtere ºi îngrijire pentru
creºtere. Eu am venit dupã om acum douã mii de ani ca sã-l
iau în Mine, ºi sã-l nasc apoi cu naºtere nouã ºi sã-l am iar al
Meu, ºi am lucrat sub cerul liber, ºi M-am fãcut doicã pentru
cei ce s-au lãsat spre naºtere. Dar Ierusalimul cel de atunci
n-a cunoscut cele spre cercetarea lui, spre pacea lui, n-a cu-
noscut vremea naºterii lui cea de sus aºa cum biserica cea de
azi nu cunoaºte ºi nu crede ºi nu pricepe minunea cuvântului
Meu care curge ca râul peste pãmânt din grãdina aceasta în
care Eu Mã sãlãºluiesc cu cuvântul spre naºterea din el a
omului. 

Eu vreau sã fac sã creascã vie nouã, cãci via care este
a rodit aguridã, ºi îi voi strica gardul ei, cãci scris este: «Po-
porul este rob ºi nu pricepe nimic. Cei mari ºi cei mici pier
de foame ºi se usucã de sete, iar ºeolul ºi-a lãrgit gura peste
mãsurã; acolo se va coborî mãrirea Sionului ºi vuietul lui ºi
veselia lui». Dar Eu trebuie sã am vie ºi sã Mã bucur de ea ºi
s-o îngrijesc, ºi ea sã rodeascã struguri pentru masa Mea, sã
fac din ei vin pentru masa Mea. Amin. Aceasta vreau sã fac,
cã iatã, cei ce vor sã se nascã din cer ºi sã fie, nu gãsesc ca-
sã, nu gãsesc îngrijire ºi creºtere, nu gãsesc calea. Vreau sã
fac din cuvântul Meu de azi soare strãlucitor ºi binefãcãtor ca
sã lumineze ºi sã încãlzeascã tot pãmântul. Cuvântul Meu din
zilele acestea sã fie ploaia care face sã creascã via cea nouã,
ºi sã se iveascã de la el naºtere nouã, om nou, îngrijit de în-
geri, ca sã creascã omul ºi sã fie. 

Am voit sã fie spre pacea pãmântului izvorul cuvân-
tului Meu de azi, dar pãmântul este plin de uscãciuni, ºi aces-
tea vor fi adunate de îngeri aºa cum îºi curãþã omul grãdina
de uscãturi primãvara, ºi acestea vor fi date spre foc, ca sã fie
curat pãmântul, ºi apoi pregãtit de însãmânþat. ªi voi începe
sã fac omul, cã el nu se dã spre facere. E prea vechi în rele ºi
nu vrea sã se dea la înnoit, iar Eu am ajuns cu lucrul Meu la
înnoirea lumii, la naºterea din nou a lumii, la cer nou ºi la
pãmânt nou. Sunt Împãratul Cel veºnic, iar împãrãþia Mea are
în ea cer nou ºi pãmânt nou ºi om nou ºi popor nou, curãþat
prin jertfa Mea ºi prin învierea Mea. 

E cerul plin de suspin dupã naºterea din nou a lumii,
dupã înnoirea pãmântului care cere sã fie curãþat ºi lucrat. Iar
tu, popor al naºterii de sus, eºti via Mea cea nouã, ºi din tine
voi altoi ºi Îmi voi face totul nou, cu cuvântul Meu cel de pes-
te tine. Aceasta este vestea Mea cea bunã de care se bucurã
îngerii ºi sfinþii în cer sus, ºi pe pãmânt jos, cãci tot ce este în
cer aºteaptã înnoirea, aºteaptã împlinirea fãgãduinþei de cer
nou ºi de pãmânt nou. Amin. 

Sã fii, Ierusalime mic, sã fii mereu nou. Sã fii ziua Mea
de Florii în care Eu sã Mã slãvesc cu sãrbãtoare de Sion
ceresc pe pãmânt. Sã stai întru întâmpinarea Mea, cã aceasta
este lucrarea ta, ºi sã Mã primeºti ca pe Împãratul tãu, Israe-
le nou. 

O, ce Mi-a fãcut Israel cel de atunci! S-a temut sã nu-ºi
piardã slava în care Eu îl aºezasem în mijlocul neamurilor
pãmântului, dar el nu era vrednic de slava lui cea de la Mine.
ªi pentru cã nu era vrednic, s-a temut de Mine. Dacã ar fi fost
învãþat cu duhul umilinþei, s-ar fi slãvit prin el Israel. Dar el,
fiindcã era nevrednic de slavã, a dat sã se slãveascã prin du-
hul îngâmfãrii, ºi s-a mãrit, dar ºi-a pierdut slava mãrindu-se
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împotriva Mea, cãci Eu aºa am zis: «A venit ceasul sã Se
preaslãveascã Fiul Omului, ºi acum este judecata acestei
lumi, ºi stãpânitorul ei va fi aruncat afarã». ªi aºa a fost, cã
Eu dupã rãstignirea la care M-au dat ei, stãpânii lumii, Eu am
înviat, iar ei s-au fãcut de ocarã veºnicã fiindcã au iubit mã-
rirea omeneascã mai mult decât mãrirea lui Dumnezeu. S-au
mãrit pe ei înaintea noroadelor, ºi pe Mine M-au micºorat ºi
au dat sã Mã ascundã prin moartea la care M-au supus. Ei
n-au iubit mãrirea Mea, ºi cine face aºa, rãmâne în întuneric
aºa cum a rãmas poporul Israel de atunci ºi pânã azi. Numai
cã Eu am avut grijã sã nu stârpesc venirea fãgãduinþelor
Mele, ºi Mi-am pus din timp deoparte o rãmãºiþã aleasã prin
har ca sã aibã cine-l judeca pe Israel, din mijlocul lui. 

O, nu e chip sã-Mi fac loc pe pãmânt cu mãrirea Mea,
cãci mãrirea cea omeneascã a omului care-ºi zice stãpân peste
via Mea e mãrire care nu meritã sã fie, ºi omul se teme de
dreptatea cea de sus ºi se luptã cu ea pentru statul lui cel mare
aºa cum au fãcut stãpânii lumii de atunci când Eu în chip
smerit M-am coborât din cer între ei ca sã le aduc luminã,
doar-doar o vor iubi ºi vor umbla întru ea. 

Iatã, ºi azi, ca ºi atunci, cei ce se simt stãpâni ai lumii
v-au certat pe voi ca sã tãceþi cu cuvântul Meu. Dar toate cele
ce sunt au fost cu voi, ºi Eu v-am întãrit cu har ºi v-am îm-
brãcat în el, ºi prin lucrarea Mea cu voi a fost iarãºi judecat
stãpânitorul lumii de azi ºi a fost aruncat afarã. Amin. 

Eu însã plâng cu amar pentru Ierusalimul cel de atunci
ºi pentru cei de azi care stãpânesc lumea prin biserica cea de
azi, cãci pentru nelegiuirile lor sunt ascunse de ochii lor cele
spre pacea lor. Curând, curând îngerii Mei cei tainici îi vor
arunca pe ei afarã din casele lor pe care Eu le-am numit încã
de pe atunci peºteri de tâlhari. Îi voi arunca aºa cum ei M-au
aruncat pe Mine dupã ce Eu le-am spus pilda lucrãtorilor viei
care au omorât pe Moºtenitorul ca sã-I ia moºtenirea, iar ei
s-au înrãit împotriva Mea atunci, ºi au împlinit aºa. ªi pentru
cã Eu le-am profeþit cã «va veni iarãºi Stãpânul viei ºi va
pierde pe lucrãtorii aceia ºi va da altora via», aºa a ºi fost,
cãci harul Meu a lucrat prin ucenicii Mei, ºi bunavestire a îm-
pãrãþiei cerurilor a înnoit via ºi a pus-o deoparte pentru cei
curaþi, pânã azi, cãci de atunci ºi pânã azi cãrturarii ºi fariseii
vor sã înºele cu slava lor omeneascã mulþimile, ca sã nu caute
ele cu slava Mea. Cum sã mai înþeleagã aceºtia cã umilinþa
este slava ºi nu mãrirea cea omeneascã? Cum sã-ºi mai simtã
ei orbirea dacã fug de luminã, dacã ei nu dau sã se spele ºi sã
se lase de deºertãciune ºi de pãcatele ei? ªi iatã Scriptura care
spune: «Iadul ºi-a lãrgit gura fãrã de mãsurã, ca sã coboare
în el mãrirea Sionului ºi vuietul lui ºi veselia lui». Dacã n-aº
fi venit cu acest cuvânt nou ca sã strig de la moarte la viaþã
pe cei mari ºi pe cei mici, dacã n-aº fi coborât acest râu de
viaþã dãtãtor ca sã se spele în el cei vii ºi cei morþi, ar fi avut
aceºtia îndreptãþire în cãile lor. Dar acum cuvântul acesta stã
faþã în faþã cu ei ºi îi aruncã afarã precum este scris: «Stãpâ-
nitorul acestei lumi va fi aruncat afarã». Amin. Iar cei ce
sunt vii prin viaþa Mea în ei, vor moºteni cu Mine în vecii ve-
cilor, cãci M-au iubit când lumea M-a urât, ºi M-au primit
când toþi M-au alungat, ºi M-au înviat când toþi M-au rãstig-
nit prin mãrirea lor cea omeneascã împotriva mãririi lui
Dumnezeu pe care n-au iubit-o, iar mãrirea lui Dumnezeu
este umilinþa cu care Eu Mã zidesc în om, în casa umilinþei,
în inima cea plinã de iubire pentru Mine ºi pentru mãrirea
Mea în ea. Amin. 

Tu, Ierusalime, tu, moºtenirea Mea, sã fii ziua Mea de
Florii, sã fii asinul pe care Eu cãlãtoresc de la margini la

margini cu cuvântul buneivestiri a venirii Mele ºi a mãririi lui
Dumnezeu peste pãmânt. Aceasta sã fii tu, Ierusalime nou.
Popor de ucenici ai venirii Mele, aceasta sã fii tu. Sã fii ziua
de Florii a sfârºitului timpului omului ºi sã-Mi cânþi, fiule, ºi
sã zici: „Vine Domnul! Bine este cuvântat Domnul întru ve-
nirea Sa, întru slava Sa cea de sus ºi cea de jos, întru cei de
sus ºi întru cei de jos, sus în cer, ºi jos pe pãmânt!“.

O, poporul Meu, vine Domnul, Împãratul Sionului ce
va sã fie, Împãratul ºi Stãpânul tãu, Ierusalime, Sionul Meu
cel nou, slava ºi mãrirea Mea, Ierusalime nou ºi drag Mie, ºi
cu care Eu Îmi zidesc vecia ta cea pentru Mine, Ierusalime,
ziua Mea de Florii. Amin, amin, amin. 

26 martie/8 aprilie 2001

Praznicul Învierii Domnului 

Învierea este taina dupã care tânjeºte toatã fãptura care a fost ºi
care este. Fiecare zi de viaþã trebuie sã fie întreagã pentru rãs-
cumpãrarea ei. Omul frumos este cel ce poartã chipul lui Hristos. 

ÎÎÎÎ ngerul învierii Mele Mã vesteºte de douã mii de
ani la cei vii cu trupul ºi la cei adormiþi cu trupul,

ºi zice tuturor: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a
înviat! Aceasta este vestea bucuriei pe care Eu, Domnul Cel
înviat, am împlinit-o ºi am împãrþit-o prin învierea Mea, care
aduce viaþã ºi început de viaþã. Amin. 

Bucurie ºi pace þie, Ierusalime de azi, cãci Eu te-am
întocmit cu cuvântul Meu cel plin de dor dupã om. Bucurã-te
întru învierea Mea! Bucurã-te întru învierea ta! Bucurã-te
întru mãrirea Mea ºi a ta, cãci Eu îþi zic: pace þie! Pace ºi zi
de înviere, poporul Meu de ucenici, cãci aºa le-am zis ºi uce-
nicilor Mei cei de atunci cu care dusesem greul vestirii îm-
pãrãþiei cerurilor peste pãmânt. Învierea este bucuria cea mai
presus de orice bucurie, cãci ea este biruinþa cea peste toate.
Pe ea o iubeºte ºi o doreºte ºi o aºteaptã tot ºi toate. Ea este
taina dupã care tânjeºte toatã fãptura care a fost ºi care este,
cãci ea aduce omul la viaþã fãrã moarte, la viaþa cea de veci.
Amin. 

Mã aduc pe Mine Însumi înviere. Cuvântul Meu învia-
zã morþii, ºi fericiþi sunt cei vii cu trupul, ºi care rãmân întru
cuvântul Meu. Cel ce rãmâne întru cuvântul Meu, acela se
numeºte creºtin. Creºtinul ia în el chipul ºi asemãnarea Mea
pentru învierea lui, pentru viaþa lui cea de veci, care este
chipul Meu în om, cã Eu sunt gata sã plinesc întru totul taina
învierii peste om, taina Mea cu omul. Amin. 

Trec prin grãdinã ºi Mã vãrs peste tine cu râul cuvân-
tului, Ierusalime al venirii Mele. Pentru toatã fãptura grãiesc
când grãiesc cu tine din grãdinã. Taina iubirii de Dumnezeu
este pentru cel ce rãmâne întru cuvântul Meu, întru iubirea
Mea. Viaþa de creºtin e dulce, numai sã se îndestuleze cu ea
creºtinul. Nu sã-ºi zicã omul cã e creºtin, ci sã se ºi îndestu-
leze cu aceastã avere pe care nici molia, nici rugina nu o stri-
cã, ci ea rãmâne pe veci averea omului creºtin. Amin. 

Dar cum este aceastã bogãþie, aceastã îndestulare?
Omul care se înhãrniceºte pentru aceastã bogãþie îºi întãreºte
îngerul ca sã poatã pentru el. Cine nu-ºi întãreºte îngerul, ace-
la este slab de înger, adicã nu este ajutat de înger. Dacã înge-
rul care te îndeamnã mereu la viaþã ºi la veghe pentru viaþã,
dacã el nu biruieºte întru tine ca sã te îndemne, ºi apoi sã faci,
atunci el pleacã de la tine, ºi cazi apoi sub puterea potrivni-
cului tãu, trupul cel potrivnic sufletului. Îngerul îl îndeamnã
pe creºtin la cele pentru Dumnezeu, la veghe sfântã ºi la rugã-
ciune pentru ea. Dacã creºtinul se lasã ºi nu face aºa, atunci
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îngerul slãbeºte ºi se depãrteazã, iar duhul rãu, cu faptele
lui, prinde loc în om ºi îl slãbeºte spre partea cea fãrã Dum-
nezeu, ºi apoi vine amarul, cãci viaþa fãrã înger se face amarã,
se face grea, se face povarã pentru suflet, se face durere pen-
tru om. 

O, viaþa de creºtin e dulce. E atât de dulce, numai sã se
îndestuleze cu ea creºtinul ºi sã se facã locaº îngerilor, care
aduc învierea în creºtinii care þin mereu azi vestea învierii.
Cine vrea sã fie viu, acela nu se lasã spre moarte, cãci n-o iu-
beºte, ci o biruieºte ºi nu este cu ea. Aceasta este învierea care
poate în om pentru viaþa lui cea de veci. Amin. 

O, dulce este viaþa de creºtin! Ea nu aduce nici durere,
nici întristare, nici suspin, cãci îngerul este tare ºi este cu toa-
te cele din cer în cel ce trãieºte în iubire. În creºtin e dulce ºi
suspinul, iar durerea este mângâiere. Suspinul cel dulce ºi du-
rerea cea mângâioasã sunt îngerii cei mai veghetori ai vieþii
cea de veci în om, sunt ca apa la rãdãcina pomului ºi ca lumi-
na la coptul roadelor lui, ºi viaþa de creºtin e dulce. Orice du-
rere, orice tristeþe aduce cu ea bucurie ºi mângâiere, ºi viaþa
de creºtin e dulce, numai sã se îndestuleze cu ea creºtinul. 

Când îngerul cel rãu ºi-ar dori în creºtin libertatea,
atunci creºtinul trebuie sã se îndulceascã în rugãciune ºi în
trezie ºi în iubire ºi în unire cu Mine, Domnul Cel fãrã de
moarte, Domnul mângâierii. Eu,creºtinilor le dau biruinþa ca
sã fie cu ei, numai sã se îndestuleze ei de dulceaþa vieþii de
creºtin. Fiecare zi de viaþã trebuie sã fie întreagã, sã înceapã ºi
sã se sfârºeascã prin rãscumpãrarea ei, cãci altfel îngerul cel
rãu îºi agoniseºte ºi el avere, ºi apoi îºi cere dreptul în creºtin. 

Eu vouã, copii ai Ierusalimului, vã spun adesea cã sun-
teþi copii frumoºi ºi vã spun sã fiþi frumoºi. Dar ce este omul
frumos cu frumuseþea pe care o pun Eu pe voi ºi pe chipurile
voastre? Ea este iubirea de Dumnezeu, care aduce în creºtin
chipul Meu ºi viaþa Mea ºi lucrarea Mea cu care Mã înfãþiºam
Eu înaintea Tatãlui în vremea lucrului Meu pe pãmânt. Eu
Tatãlui Mã rugam mereu pentru Mine ºi pentru cei ce Mi-i
dãdea ca sã fie cu Mine în lume. Mã rugam pentru pazã,
pentru veghea Tatãlui asupra Mea ºi a lor, ºi Îi dãdeam Tatãlui
iubire cu cuvântul, cã eram dator cu ea, fiindcã Tatãl Mi-o
dãdea ca sã am ce sã-I dau, ca sã am cu ce sã fiu cu Tatãl. 

O, prin ce poate sã fie cu Mine creºtinul? Prin iubirea
pe care i-o dau ca sã Mi-o dea, prin împãrþirea ei între Mine
ºi om, între om ºi Mine. Cine vrea sã fie viu ºi veºnic viu, sã
înveþe aceastã tainã a iubirii care se împarte, cãci iubirea,
aceea este: cea care se împarte, cea care miluieºte ea însãºi
prin dãruire, ºi toate ale ei se lucreazã cu cuvântul. Amin. 

E praznic de înviere în tine, Ierusalime nou, ºi voiesc
sã împart prin tine înviere ºi viaþã plinã de bunãtãþi peste om,
cãci omului îi trebuie multã mângâiere. Cel ce-Mi dã mân-
gâiere are mângâiere, dar cel ce nu-Mi dã, aceluia îi trebuie,
cã nu are. ªi dacã ea nu face rod când omul o primeºte, atunci
omul stã în nepãsare de suflet, ºi iubirea îi va cere socotealã.
O, când un om cade în vreo greºealã faþã de legile de pe pã-
mânt, vine temnicerul ºi îl ia pe om pentru pedeapsã. Atunci
omul ºi toþi ai lui dau sã plãteascã, dau sã despãgubeascã vina
ºi sã-l scape pe cel vinovat. O, cum de nu înþelege omul cã
pentru viaþa ºi libertatea cea de veci trebuie luptat cu mult
mai mult ºi mereu mult? Cine nu vrea sã lupte împotriva
pãcatului, acela sã nu facã pãcatul, dar cel ce-ºi îngãduie sã
pãcãtuiascã, acela sã punã mâna ºi pe armã ºi sã tragã cu ea
în pãcat, ca sã-l vadã Dumnezeu cã face aºa cu toatã puterea,
ca voievodul care dacã vine vrãjmaº în þara lui, el se scoalã ºi
se înarmeazã ºi scoate pe vrãjmaº din hotarele lui. 

O, duhul rãu aduce în om pãcat, ºi apoi se lasã în om
cu nepãsare, cu rãceala care-l face pe om sã se închidã înãun-
trul sãu ca într-un nor de întuneric. Dar Eu strãbat de douã mii
de ani cu vestea învierii peste toatã fãptura. Îngerul învierii
Mele se împarte pânã azi cu urarea cea de bucurie pentru cei
ce Mã iubesc, pentru cei ce s-au bucurat ºi se bucurã pentru
Mine de învierea Mea. 

Sunt atâþia oameni pe pãmânt care se bucurã pentru ei,
ºi cu bucuria lor în ziua de serbare a învierii Mele. Dacã dã-
deam astãzi soare ºi cãldurã, se umpleau poienile verzi de oa-
meni cu cãrnuri pe jar ºi cu veselie omeneascã ºi cu ospãþ lu-
mesc, ºi cu durere pentru Mine ºi pentru sfinþi ºi pentru în-
geri. Dar am slobozit din cer vreme ploioasã ca sã opresc
bucuriile omeneºti care se zic bucurii în numele creºtinismu-
lui. Dar neamul creºtin este neamul cel plin de umilinþa bucu-
riilor sfinte care se urcã pânã la Mine întru miros de bunã
mireasmã pentru mângâierea cerului, cã e cerul plin de suspin
de sfinþi ºi de îngeri care nu se mai pot apropia de oameni din
pricina necurãþiilor ºi a desfãtãrilor omeneºti ºi trupeºti
care-i fac pe oameni sã se îngroape în propriile lor trupuri
spre despãrþirea lor de Dumnezeu. Vouã însã, vouã ºi celor ce
dau sã semene cu voi prin pãzirea cuvântului Meu, vã dau
mângâiere ºi înviere ca sã le lucraþi între voi spre venirea Mea
cu înviere, spre pãzirea vieþii sfinte pe care Eu o cer de la
fiecare fiu care-ºi dã Mie iubirea ºi paza vieþii lui ºi lumina
lui cea pentru Mine, ca sã aibã bogãþie de har ºi sã poatã prin
har, cãci harul este cel ce-l face pe creºtin, harul Meu cel
dãtãtor de viaþã. Amin. 

E praznic de înviere, fiilor copii care-Mi puneþi în carte
cuvântul vieþii, ºi voi, fii ai Noului Ierusalim care staþi sub lu-
mina Mea. Aveþi grijã, fiilor, cum luaþi harul cel din grãdinã.
Luaþi-l ºi propãºiþi în har, ca sã aveþi lucrare sfântã în tot ºi în
toate, în voi ºi între voi, copii ai Ierusalimului, cãci Eu, Dom-
nul învierii, vã zic: har vouã, fiilor! Înviere multã peste voi,
mãi fiilor, cãci viaþa de creºtin e dulce ºi face dulceaþã aºa
cum fac albinuþele în cãsuþele lor adunând numai miere din
tot ceea ce face miere, din toate florile care au dulce în ele. Se
þin dupã voi creºtini care vin dupã miere la voi. Pe aceºtia
trebuie sã-i îndemnaþi sã se facã miere, precum Eu sunt, ºi sã
ºtie sã trãiascã întru Mine ºi sã Mã îndulceascã cu viaþa lor,
cu duhul lor, cu harul lor cel lucrãtor de înviere, cãci învierea
se întâmpinã cu înviere. Amin. 

Nu vã sculaþi ºi nu vã culcaþi ºi nu lucraþi fãrã rugãciu-
ne. Jertfa cea pentru Mine a mânuþelor voastre sã fie datã Mie
alãturi cu rugãciunea cea pentru viaþã veºnicã, cea pentru
pazã de îngeri, cãci îngerii nu stau lângã voi decât dacã aveþi
putere pentru ei ºi pentru Mine. Fiecare miºcare a minþii ºi a
inimii ºi a trupului sã aibã înger, fiilor frumoºi. 

V-am spus adesea sã fiþi frumoºi, mãi fiilor. Oare, ºtiþi
voi cu toþii, ºtiþi ce trebuie sã fiþi ca sã fiþi frumoºi? Dacã Eu
vã numesc copii frumoºi, ce este copilul frumos? Cine poate
sã se scrie în cartea Mea cu aceastã tainã a copilului frumos? 

Bucuraþi-vã, voi, cei ce-Mi scrieþi Cartea Vieþii, ºi
scrieþi-vã în carte de câte ori vã cer. Scrieþi-vã cu taina copi-
lului frumos. O, ce este copilul frumos? Spuneþi voi Domnu-
lui ceea ce vã întreabã, cã v-am crescut cu harul Meu, copii
frumoºi. Amin, amin, amin. 

– CCCC ine poate fi frumos decât cel care poartã în
el, în faptã ºi în cuvânt, chipul Celui fru-

mos, chipul lui Hristos, Omul Cel cu duh dãtãtor de viaþã?
Chipul ºi duhul creºtinului trebuie sã fie ca al lui Hristos.
Statul cu Hristos în toatã clipa îi dã îngerului omului putere
lângã om, iar depãrtarea de Hristos îi dã omului duh slab, trup

1433Anul 2001



slab, veghe slabã, iubire slabã ºi rugãciune micã ºi goalã. Cel
ce citeºte rugãciunea cea pentru viaþã ºi mereu viaþã, trebuie
s-o ºi facã, nu numai s-o citeascã; trebuie s-o ºi ducã la Dom-
nul, nu numai s-o citeascã cu ochii. Atunci va fi frumos cel ce
citeºte rugãciunea, atunci va fi umilit cel ce se roagã. 

Cel umilit aduce rugãciunea în inima lui, cã acolo îl
aºteaptã Hristos pe om. Atunci omul este frumos precum ru-
gãciunea lui care-L gãseºte pe Hristos în inimã, fiindcã omul
petrece în el cu Hristos. Cine nu petrece cu Hristos sau ca
Hristos, acela nu este om frumos, iar cine ºtie aceastã petre-
cere cu Hristos, la acela vin îngerii ºi sfinþii spre petrecerea
lui Hristos; la acela privesc pãcãtoºii spre a lor pocãinþã, spre
a lor înviere, cãci lângã cel viu înviazã totul. Omul cel frumos
este omul care iubeºte rugãciunea cea pentru viaþã, iar rugã-
ciunea este petrecerea cu Hristos, mângâierea de o parte ºi de
alta, duhul mângâierii pe care l-a dat Hristos celor ce-L iu-
besc pe El ca sã fie cu ei în veci. Amin, amin, amin. 

– ªªªª i acum, Eu, Domnul, v-am scris cu mâna
voastrã în Cartea Vieþii, cãci aºa am voit

Eu, ºi aºa voiesc Eu de câte ori voiesc sã Mã mângâi cu voi,
cu creºterea Mea în voi înaintea oamenilor care vin ºi iau
miere de la voi. O, sã aveþi sare între voi, fiilor frumoºi. Sã
aveþi miere între voi, mãi fiilor. Sã aveþi pâine ºi lapte, cãci
Eu vã dau sã aveþi hranã ºi pentru mari, ºi pentru mici, ºi pen-
tru sugari, cãci voiesc sã ridic din voi neam împãrãtesc între
pãmânt ºi cer. Amin. Cuvântul Meu cel de peste voi pãstoreº-
te pãmântul ºi cerul, dar cine înþelege aceastã tainã adâncã?
N-am alþii mai mari ca ºi pe voi pe pãmânt, cã Eu din cei mici
Îmi fac neam mare, fiindcã cel mai mare neam este neamul
cel sfânt de pe pãmânt. Amin. 

O, sã aveþi sare ºi miere ºi pâine ºi lapte ºi apã ºi har
între voi, copii frumoºi, ºi sã fiþi frumoºi pe veci. Iar cel fru-
mos este cel plin de har ºi de sfinþenie ºi de duh lucrãtor de
cer pe pãmânt, ºi în mijlocul neamurilor, ºi înaintea lor, spre
pocãinþa ºi învierea lor. Amin. 

Acum, pace vouã! Eu am înviat acum douã mii de ani
spre pacea ºi spre mângâierea celor ce Mã iubesc cu înviere.
Zi de Paºti v-am dat, ca sã aveþi mereu Paºti nou ºi sfânt,
fiilor, Paºti pentru sfinþi. Amin. Îngerul învierii Mele vã bucu-
rã cu vestea cea de acum douã mii de ani a învierii Mele din-
tre cei morþi: Hristos a înviat! E mare înviere în locuinþa mor-
þilor. Acolo e multã bucurie, iar cei vii nu ºtiu sã se bucure de
înviere ºi cu înviere. 

Hristos a înviat! Învierea Mea dã viaþã celor din mor-
minte, ºi le dã învierea. 

Hristos a înviat! Iar voi daþi îngerului învierii Mele
bucurie ºi putere în voi, cã taina îngerului omului e tainã care
trebuie sã ia viaþã ºi tot mai multã viaþã în voi, fiilor frumoºi,
copii ai învierii. Iar Eu voi fi cu voi, înviindu-vã mereu cu
învierea Mea, cu Paºtele cel nou al venirii Mele cea de acum,
cu întoarcerea Mea de la Tatãl pe pãmânt, ca sã fac pãmântul
masã de înviere pentru Paºtele venirii Mele la voi. ªi voi ci-
na cu voi ºi cu sfinþii pe veci de veci, ºi Îi vom da Tatãlui
bucuria. Amin, amin, amin. 

2/15 aprilie 2001

Sfintele Paºti, ziua a doua 

Fiii învierii trãiesc laolaltã cu îngerii ºi sunt trupul îngerilor. 

SSSS ã fiu ºi azi cu voi în cuvânt, copii ai Ierusalimu-
lui nou. Sã petrecem praznic de înviere ca sã-i

bucurãm pe sfinþi ºi pe îngeri, ca sã-L bucurãm pe Tatãl,

fiilor, cãci Tatãl mult Se bucurã de bucuria Mea, iar bucuria
Mea este omul, omul înviat, fiul învierii. Amin. 

Îngerul învierii Mele este sãrbãtorit odatã cu învierea
Mea. Ziua Mea de înviere este ºi ziua lui, cãci el are ca vestire
învierea Mea ºi vã spune de lângã Mine: Hristos a înviat! 

O, copii ai Ierusalimului cel de sus! Voi nu trebuie sã
uitaþi nici o clipã cã sunteþi fiii învierii ºi cã împreunã cu în-
gerii trebuie sã trãiþi în toatã clipa. Iar ca sã fiþi cu ei, trebuie
sã fiþi ca ei, ca îngerii, fiilor, ca fiii învierii ºi nu ca oamenii
de pe pãmânt. Cei de pe pãmânt sunt fiii veacului acesta, iar
cei ce trãiesc ca îngerii sunt fiii veacului ce va sã fie. Amin. 

Fiii veacului acesta se însoarã ºi se mãritã, aºa cum
le-am spus Eu saducheilor care nu cred în înviere ºi care cred
în veacul acesta. Dar Eu le-am spus lor de cei vii care se în-
vrednicesc de veacul ce va sã fie, ºi care nu se însoarã ºi nu
se mãritã, ci sunt toþi ca îngerii, la fel cu îngerii, ºi sunt fii ai
lui Dumnezeu, fiind fiii învierii. Eu v-am învãþat pe voi cum
este fiul învierii, cum este fiul lui Dumnezeu. ªi dacã v-am
învãþat, voi trebuie sã fiþi fiii învierii, la fel cu îngerii sã fiþi,
ºi sã fiþi trupul îngerilor, cã Eu vã dau îngeri mulþi pentru
toate câte am Eu de lucrat pe pãmânt cu voi. Amin. 

O, fiilor cereºti, Mã aud îngerii cã vã spun sã fiþi voi
trupul îngerilor, ºi se pregãtesc îngerii spre voi ca sã puteþi
voi fi la fel cu îngerii, sã fiþi ai lui Dumnezeu, precum îngerii
sunt. Voiesc prin voi sã fac îngeri mulþi ºi din fiii veacului
acesta, ºi sã-i zidesc apoi în taina veacului ce va sã fie, ºi sã
fie ei zidire nouã, seminþie fãrã de moarte, aºa cum sunt fiii
lui Dumnezeu, cãci scris este în cuvântul Meu cel de atunci:
«Cei care se vor învrednici sã dobândeascã veacul acela ºi
învierea cea din morþi, nici nu se însoarã, nici nu se mãritã,
cãci nici sã moarã nu mai pot, cã sunt la fel cu îngerii, ºi sunt
fii ai lui Dumnezeu, fiii învierii». ªi am mai spus atunci cã
morþii înviazã, ºi cã Dumnezeu nu este al morþilor, ci al viilor,
ºi cã Avraam ºi Isaac ºi Iacov trãiesc în Dumnezeu. Iatã, vea-
cul acela este. A fost ºi este, de vreme ce morþii înviazã. 

Când îngerul Meu s-a arãtat lui Moise în para de foc
care ieºea din rug fãrã sã-l mistuie, atunci Moise s-a minunat
de aceasta cã rugul nu se mistuia ºi ºi-a zis: „Mã duc sã vãd“.
ªi dacã Moise s-a apropiat, îngerul Meu l-a strigat pe nume.
ªi Moise a rãspuns: «Iatã-mã, Doamne!», iar glasul din rug a
zis lui Moise: «Eu sunt Dumnezeul tatãlui tãu, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov».

Fiilor, fiilor, veacul acela este, ºi trãiesc aceºtia în el,
cãci Dumnezeu nu este al morþilor, ci al viilor, ºi toþi cei vii
trãiesc, trãiesc în Dumnezeu. Amin. În Dumnezeu sã trãiþi ºi
voi în toatã clipa, ºi sã nu puteþi sã muriþi, ºi sã fiþi fiii învierii,
fiii lui Dumnezeu. Aceasta sã fiþi voi, ºi sã se iveascã din voi
sãmânþã de înviere, ºi ea sã fie luatã de vânt, de vântul Du-
hului Sfânt, care suflã din Mine ºi din voi peste pãmânt, ºi sã
plouã apoi peste sãmânþã, ºi sãmânþa sã facã trup nou, ºi sã se
facã fii ai învierii mulþimi multe din fiii veacului acesta, cãci
curând, curând nu va mai fi însurat ºi mãritat, fiindcã ceea ce
este acum pe pãmânt se numeºte desfrânare, nu însurat ºi
mãritat. 

O, nu mai este însurat ºi mãritat, nu mai e de multã
vreme. Aceasta este tainã mare, precum spune apostolul, dar
nu mai este taina aceasta pe pãmânt. Apostolul Pavel a zis
celor de atunci cã din pricina desfrânãrii fiecare sã-ºi aibã fe-
meia lui, ºi fiecare femeie sã-ºi aibã bãrbatul ei. El a spus
aceasta fiindcã ºtia de desfrânarea omului, ºi îi spunea omului
sã se fereascã de desfrânare cã ea îl dãrâmã pe omul cel
dinãuntru, ea este potrivnicã statului lui Dumnezeu în om, ea
stricã tronul lui Dumnezeu din om. Toate pãcatele îl costã pe
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om, dar desfrânarea Îl depãrteazã cu totul pe Dumnezeu din
om, cãci scris este: «Cel ce va strica templul lui Dumnezeu, îl
va strica Dumnezeu pe acela». Iatã veacul acesta, ºi iatã vea-
cul acela. Veacul acela va avea în curând sãrbãtoarea învierii,
cãci acolo sunt fiii învierii, sunt fiii lui Dumnezeu ºi sunt la
fel cu îngerii. Amin. Aºa ºi voi, copii ai învierii sã fiþi ºi aºa
sã rãmâneþi pe veci, ºi la fel cu îngerii sã trãiþi ºi sã fiþi trupul
îngerilor, copii ai Ierusalimului, cã avem, fiilor, de zidit Ieru-
salimul care este ºi care creºte ca sã fie. Sã se bucure îngerii
de trupurile voastre înviate prin jertfa ºi prin învierea Mea, iar
duhurile voastre sã nascã numai înviere pentru voi ºi pentru
cei ce vor tânji sã fie ca voi. Amin. 

Tatãl Se bucurã de bucuria Mea. Voi sunteþi bucuria
Mea. Tatãl ºi voi. Viaþa veacului ce va sã fie este viaþa celor
vii care întocmesc veacul, veac nou pe pãmânt, învierea celor
vii, rãscumpãrarea trupurilor lor prin cei ce sunt în trup, prin
cei ce sunt vii în trup, ºi prin care îngerii lucreazã lucrarea
Mea de veac nou ºi învierea cea din morþi. 

Îngerul învierii Mele vã umple de vestea învierii Mele,
ca sã dea ea pe afarã: Hristos a înviat! 

O, deschideþi-Mi ºi mâine în zori, copii ai învierii. Am
lecþii de înviere pentru multe noroade. Am, ºi vã dau ca sã
daþi, ºi sã se prindã vestea învierii. Învierea cea din morþi sã
se prindã de cei ce mai au încã un strop de iubire, un strop de
viaþã în ei. 

Hristos a înviat! Eu ºi îngerul învierii Mele, Hristos a
înviat! aceasta spunem. Pentru învierea multora, de aceea
spunem. Iar vouã vã dau pacea, pacea învierii Mele. Pace
pentru ucenici, pace, fiilor! Pace ucenicilor Mei! Amin. 

Daþi mângâiere celor ce înviazã. Daþi venire celor ce
vin. Lucraþi lucrare de ucenic, cã are pãmântul nevoie în lung
ºi în lat de înviere, de ucenici, fiilor. Ucenicul naºte ucenici ºi
îi aºeazã la lucrul Meu cel de înviere, cã mulþi se vor învred-
nici de învierea cea din morþi ca sã dobândeascã ei veacul
acela, veacul ce vine, ºi care va sã fie. Amin. 

Hristos a înviat! Pace celor înviaþi! Pace pentru uce-
nici! Pace, fiilor! Pace ucenicilor Mei! Amin, amin, amin. 

3/16 aprilie 2001

Sfintele Paºti, ziua a treia 

Naºterea de sus a omului este învierea. Cel ce vine la învãþat este
vânat înapoi. Omul a fãcut din trãiri pãgâneºti obiceiuri creºtineºti.
Domnul dã vãlul deoparte stricând casa care îºi zice casa Dom-

nului ºi strigând: „Ieºiþi din ea, poporul Meu!“. 

CC uvântul Meu este suflarea gurii Mele peste voi
ca sã aveþi voi viaþã din viaþa Mea, o, copii ai

venirii Mele! Eu ucenicilor Mei cei de atunci le-am dat viaþa
cea veºnicã ºi i-am învãþat s-o aibã. Viaþa cea veºnicã este
sã-L cunoascã omul pe Dumnezeu, sã-L cunoascã cu adevã-
rat, Dumnezeu adevãrat. Cel ce nu împlineºte cuvântul Meu,
acela nu face din Mine Dumnezeu adevãrat, iar cel cãruia Eu
îi sunt adevãrat, la acela totul este cu putinþã în numele Meu
ºi poate acela tot ce pot Eu. Amin. 

Cereþi, ºi veþi primi, copii ai venirii Mele. Cereþi, fiilor.
Aºa le-am spus ºi ucenicilor Mei cei de atunci, ºi ei aºa au
fãcut, ºi am fãcut prin ei lucrãri peste fire, ºi prin ele Eu îi
pãzeam pe ei, ºi prin ele îi sculam pe mulþi ca sã Mã cunoascã
Dumnezeu adevãrat. 

Cereþi, fiilor, cereþi Tatãlui în numele Meu, ºi veþi
primi, ºi vã veþi bucura de credinþa voastrã în Mine, cãci cel
ce se bizuie pe Mine, acela este mare ºi ia de la Mine ºi are.

Cereþi îngeri pentru tot ce aveþi de lucrat în numele Meu, ºi
Eu vã voi trimite îngeri, iar voi îi veþi primi, cã Eu îi dau celui
ce-Mi cere. Fiþi cu inimã mare ºi daþi-Mi-o Mie ca sã pun în
ea putere ºi credinþã ºi dãruire, cã Eu voiesc sã Mã slãvesc
prin voi pe pãmânt ºi sã-i ruºinez pe cei ce nu pot pentru
Mine. 

Învierea aduce omului viaþa cea veºnicã, îl face pe om
sã Mã cunoascã Dumnezeu adevãrat, venit de la Tatãl, sã Mã
numeascã omul Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat, nãscut ºi nu fãcut, una cu Tatãl, Fãcã-
torul a toate. Amin. 

Îl ajut pe om sã ia în el învierea lui ºi sã creadã în Mine
ºi sã Mã ia în el ºi pentru el în toate ale lui, ºi apoi în toate ale
Mele, cã Eu am lucrare mare de lucrat, lucrare care rãmâne
pe veci. Iatã ce tainã dulce: sã Mã ia omul în el pentru el în
toate ale lui, ºi apoi în toate ale Mele; sã fiu Eu în el, ºi apoi
sã fie el în Mine, cãci cu cel ce este întru Mine Eu lucrez lu-
crul Meu pe care-l am de împlinit de la Tatãl pe pãmânt; sã-l
ajut Eu pe om în toate ale lui cele pentru viaþã, ºi apoi sã Mã
ajute ºi el pe Mine în toate ale Mele, cã multe Mi-a dat Tatãl
sã le împlinesc peste pãmânt, ºi nu pot fãrã om. 

Cine Mã cunoaºte pe Mine Dumnezeu adevãrat, acela
se uitã la Mine ºi se face asemenea Mie în cuvânt ºi în faptã,
ºi aceasta este credinþa lui, ºi aºa înseamnã cã omul crede în
Dumnezeu. Când omul ia în el viaþa cea adevãratã pe care o
învaþã de la Mine, aºa înseamnã cã face el faptã din credinþa
lui în Mine. Sunt mulþi care au din fire darul de a Mã putea
face pe Mine viaþã în ei, dar nu au propovãduitor care sã-i
aducã la viaþa aceasta. Voiesc sã aduc pe mulþi la viaþã, ºi de
aceea Mã pregãtesc cu voi de zile de naºtere pentru ei, ºi apoi
sã Mã fac cu cuvântul creºtere peste ei, cã lucrul învierii sus-
pinã ca sã fie lucrat ºi sã aducã cu el ridicarea multora, ºi de
la unii la alþii sã se întindã ridicarea lor spre viaþa cea veºnicã,
spre cunoaºterea lui Dumnezeu, spre a-L cunoaºte pe Tatãl în
Mine Dumnezeu adevãrat. Amin. 

Fiilor lucrãtori, pe cei pe care voieºte sã Mi-i dea Tatãl
prin voi, pe aceia voiesc sã-i ridic ºi sã-i învãþ viaþa cea veº-
nicã ºi s-o ducã cu ei peste tot. Fapta credinþei în Dumnezeu
trebuie sã aducã în om viaþa cea veºnicã, trãire cereascã în om
pe pãmânt, sfinþirea pãmântului. Din loc în loc peste tot pã-
mântul voiesc sã am om cu trãire cereascã pentru sfinþirea pã-
mântului. Amin. Cel ce zice cã are simþire cereascã în inimã,
ºi nu se face ea apoi trãire cereascã în trup, acela este cel mai
mare vrãjmaº al Meu ºi al omului ºi al lui însuºi. O, cât Mã
doare de la cei ce ºtiu calea Mea ºi se pretind cã sunt pe ea
numai pentru cã o ºtiu, numai pentru cã o slãvesc cu buzele
ºi cu haina cea pentru calea aceasta! O, cât Mã doare de la
aceºtia, cã de la ei s-a întins peste tot nevegherea, netrãirea,
ºi mânã întinsã odatã cu Mine în blidul de pe masa Mea, cãci
prin netrãirea acestora Eu cad în mâna hulitorilor care Mã
hulesc pentru cei ce nu fac voia Mea pe calea cea cunoscutã
a fi calea Mea cu omul. 

Hai sã luãm vãlul acesta! Hai sã-l dãm deoparte, fiilor
lucrãtori, ºi sã vadã oamenii care ar putea sã se scoale spre
viaþã veºnicã, sã vadã cã nu Eu sunt sub vãlul acesta, ºi cã sub
el stau cei ce sug din oameni, cei ce mãnâncã pâinea ºi duhul
omului ca sã nu poatã omul învia prin învierea Mea. 

Hai sã aducem învierea cea pentru viaþã, cã aºteaptã
neamurile pãmântului viaþã ºi n-au de unde s-o ia. Viaþã le
dau Eu numaidecât, dar sã le arãtãm cã drumul cu care sunt
ei învãþaþi spre Mine e plin de scorpioni veninoºi, care nu nu-
mai cã le sug oamenilor pâinea ºi duhul, dar îi ºi omoarã cu
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muºcãturã veninoasã. Cã iatã, cel ce dã sã vinã sã înveþe de la
Mine viaþa cea veºnicã ºi s-o trãiascã apoi, e tras acesta îna-
poi, e vânat înapoi de cei ce sunt învãþaþi sã mãnânce pâinea
ºi duhul omului ºi înþelepciunea din om. Propovãduirea vea-
cului acesta îl învaþã pe om sã se facã creºtin de modã nouã,
ºi omul se duce pe apa sâmbetei, adicã spre moarte, iar dumi-
nica, viaþa cea înviatã în om, se stricã ºi nu mai are în ea în-
vierea omului, cãci toate cele sfinte sunt cãlcate în picioare de
tot omul. Omul a fãcut din trãiri pãgâneºti obiceiuri creºti-
neºti, zice el, ºi aºa îl va gãsi venirea Mea pe cel ce face aºa.
Zilele Mele de praznic ceresc au fost luate de oameni ºi cãl-
cate în picioare pentru poftele inimii lor. Mã doare de la aceºti
batjocoritori care nu Mã aºteaptã sã vin, care nu se aºteaptã
sã vin. Aceºtia n-au de unde sã înveþe viaþa cea veºnicã, n-au
de unde sã Mã cunoascã pe Mine Dumnezeu adevãrat. 

Vreau sã stric casa care înºealã pe oameni sub numele
de casã a Mea. Dau vãlul de pe ea, ºi aºa o stric, cã vreau
sã-l trag pe om la Mine ºi la Tatãl. I-am bãtut atunci cu biciul
pe neguþãtorii din templul care puseserã peste el numele Meu.
Din nou voiesc sã spun oamenilor adevãrul cel despre casa
Mea, ºi despre casa care-ºi zice a Mea. Mulþimi de oameni
sunt plini de lacrimi înãuntrul lor ºi cautã dupã Mine ca sã-i
vindec ºi sã le dau pacea, dar vai, nu dau aceºtia de calea Mea
cu omul, ci dau de omul care Mi-a rãpit calea ca s-o punã pe
calea lui ºi sã-Mi fure cu ea pe om, pe omul pentru care Eu
am plâns pe cruce ca sã-l rãscumpãr pentru înviere. 

Acum, stric casa care înºealã pe om sub numele de
casã a Mea, ºi zic: «Ieºiþi din ea, poporul Meu, ca sã nu vã
împãrtãºiþi din pãcatele ei ºi sã nu luaþi din pedepsele ei,
fiindcã pãcatele ei au ajuns pânã la cer, ºi Dumnezeu ªi-a
adus aminte de nedreptãþile ei, cã s-a gãsit în ea sânge de
prooroci ºi de sfinþi, ºi sângele tuturor celor înjunghiaþi pe
pãmânt». ªi apoi iarãºi voi rosti ºi voi zice: «Veseleºte-te de
ea, cerule, ºi voi, sfinþilor, ºi voi, apostolilor, ºi voi, prooro-
cilor, pentru cã Domnul v-a fãcut dreptate în judecata ce aþi
avut cu ea». Amin. Atunci învierea multora atunci va veni, ºi
noroade multe vor învãþa calea învierii din morþi, calea ceru-
lui pe pãmânt cu omul, sfinþirea pãmântului. Amin. 

Îngerul învierii Mele vã spune vouã: Hristos a înviat,
copii ai învierii! ªi hai sã pregãtim calea învierii din morþi
peste noroade; hai, cã suflarea gurii Mele peste voi se face cu-
vânt de viaþã veºnicã peste mulþimi, fiilor, ºi vom întâmpina
curând, curând fãptura cea nouã, omul care intrã sub taina
învierii din morþi. Amin, amin, amin. 

4/17 aprilie 2001

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Vai celui ce are nume mai mare decât viaþa lui ºi fapta ei! Rãul
începe cu cele mici ale omului, ºi ele se fac mari ºi îl doboarã pe
om. Domnul va sãdi pe pãmântul curat crini ºi trandafiri ºi 

busuioc. Lacrimile pocãinþei sunt izvor tãmãduitor. 

PP etrecerea Mea cu voi în cuvânt, s-o aºteptaþi, ºi
apoi s-o lucraþi peste voi, copii ai venirii Mele.

Amin. Dacã Eu n-aº veghea mereu cu cuvântul peste voi, voi
aþi cãdea din veghe, iar iubirea v-ar adormi, ºi Eu aº suferi
adânc. Când vãd cã voi sunteþi slabi sau îndureraþi, sau când
grijile vã biruiesc iubirea ºi puterea ºi sãnãtatea care-Mi face
Mie bine în voi ca sã lucrez cu voi peste pãmânt, Eu atunci
sufãr adânc, ºi vin ºi suflu peste voi cu cuvântul înviorãrii, cã
n-are cine sã mai sufle peste voi, fiilor. Toþi aºteaptã de la

Mine ºi de la voi, iar pe voi n-are cine sã vã întãreascã pentru
Mine, iar Eu sufãr în voi jertfindu-Mã cu puterea din voi, cu
lucrul Meu din voi peste pãmânt ºi peste poporul pe care-l am
aproape cu voi ca sã Mã sprijin cu el pentru planul Meu. Mã
aºez mereu sã-l cresc pe fiul acestui popor ºi sã-l desãvârºesc
ºi sã-l fac mare ca sã simtã greul Meu cel de peste voi ºi sã
vã întãreascã ºi el duhul ºi puterea, numai sã vrea sã aibã ºi
sã dea, cã pe voi n-are cine sã vã întãreascã pentru Mine. Dar
Eu pe voi ºi pe poporul Meu cel nou cu care Mã sprijin, ºi pe
toþi cei care se nasc ºi cresc ca ºi voi, ºi pe toþi cei ce se vor
naºte prin acest cuvânt de înviere, vã învãþ izvorul tãmãdui-
rilor. Amin. 

Învãþãtura de viaþã ºi dragostea pentru ea este cea mai
mare tãmãduire, fiilor. Dau acest izvor la tot omul care se
apleacã sã bea de la Mine, cã Eu cu dragostea cea veºnicã îl
înconjor pe om ºi îl învãþ cu ea, ºi îl chem la ea, ca sã se tãmã-
duiascã de el însuºi omul ºi sã Mã aºeze pe Mine în el cu sme-
renia Mea care dã oamenilor mântuirea, cãci vai celui ce are
nume mai mare decât viaþa lui ºi fapta ei! Cine are smerenie,
acela fuge de numele lui ºi Îmi dã Mie fapta lui, cu smerenie.
Nu ºi-o dã lui, ci Mi-o dã Mie. Amin. 

De aceea vã învãþ Eu pe voi învãþãturã tãmãduitoare,
cã vreau sã aibã omul de unde sã ia învãþãturã. Omul smerit
nu se înalþã cu mintea, ci numai cu bucuria cea întru Mine sau
cu suspinul cel pentru umilinþã. Un aºa om îl are mereu cu el
pe îngeraº. Iar Eu aºa îl învãþ pe omul care Mã aude, ºi îi
spun: sã ai, omule, îngeraºul cu tine, sã-l faci sã se þinã dupã
tine precum umbra ta te însoþeºte în vreme de soare. Aºa sã-l
ºtii tu pe îngeraº cu tine, ºi sã-l faci sã fie cu tine prin sme-
renia minþii tale ºi prin fapta ta, cãci vai omului care are
numele mai mare decât fapta, cã acela are cu el pe diavolul,
iar diavolul îi stricã mintea, cãci semeþia omului este diavol. 

O, vino, omule, spre smerenia cea mântuitoare, cã dacã
tu îþi pomeneºti pãcatele înaintea Mea cu izvor de lacrimi,
apoi Eu mai mult nu þi le mai pomenesc, numai sã vii la Mine
sã te vindec prin umilinþa ta, numai sã vii la Mine sã te vãd ºi
sã-þi dau doctorie pentru vindecare, pentru tãmãduirea de
tine, omule, cãci trupul trebuie pedepsit ca pe un vrãjmaº
dacã el trage spre moarte, fiindcã rãul începe cu cele mici ale
lui pânã se face mare ºi îl doboarã pe om sub el. Iar învãþã-
tura de viaþã este izvor de tãmãduire ºi Eu îl vãrs peste pã-
mânt ca sã-i dau omului vindecare. Învãþãtura Mea este înger
care-l îndeamnã pe om la viaþã, care-l scoate pe om din sine,
cãci cu cât omul se ascunde în sine, cu atât se mãresc relele
lui, ºi ele se învechesc în el, iar cele descoperite fug de la om,
dar greu îi este omului lucrarea smereniei, lucrarea învierii.
Cariul dacã rãmâne în lemn, mãnâncã mereu din el, dar dacã
se dã deoparte coaja de pe lemn, se stricã lucrarea cariului. O,
aºa sã facã ºi omul, cãci cel ce se închide în sine este om cu
duh de mândrie, dar smerenia cea ieºitã din om este izvor de
tãmãduiri. Amin. Valul de apã muºcã din mal, muºcã mereu
din el pânã îl cade, dar omul pãcãtos care se smereºte ca sã-l
vãd, acela opreºte bãtãile cele înspre el ºi le face hotar prin
umilinþã, ºi rãul se sfârºeºte ºi nu mai bate spre om. 

Am lecþii de înviere pentru toatã fãptura ºi Mã vãrs cu
ele în lãturi, numai sã se aplece omul sã ia din izvorul tãmã-
duirii care curge de la Mine trecând prin grãdina aceasta. O,
Eu voiesc sã fac curat pe pãmânt, dar omul nu vrea, ºi nu mai
este învãþãtor care sã lumineze omul la minte. Cei ce-ºi zic în-
vãþãtori de ai Mei peste oameni, de la aceia se ridicã fum greu
spre Mine ºi spre oameni, cãci pânã nu se face foc, nu iese
fum. Fuge Duhul Meu Cel Sfânt de lângã ei precum albinu-
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þele fug de fum, precum porumbelul fuge de mizerie. Duhul
Sfânt este Cãlãuzitorul Care-l poate purta pe om ca sã-i fie
omului bine, dar nu mai sunt vase purtãtoare de Duh Sfânt,
iar cei cu miros de fum alungã binecuvântarea de pe pãmânt. 

Sã se trezeascã oamenii ºi sã-ºi caute tãmãduirea, cã
Eu voiesc sã fac curat pe pãmânt ºi sã sãdesc crini ºi tranda-
firi ºi busuioc, ca sã-l umplu pe om de mirosul Duhului Sfânt
ºi sã iubeascã omul curãþenia ºi sfinþenia, ºi cerul pe pãmânt
sã-l iubeascã. 

Sã nu-ºi mai facã omul nume, cã numele îl va judeca.
ªi sã-ºi facã omul viaþã, iar viaþa îl va mântui. Amin. Sã nu-ºi
mai facã omul rang în numele Meu ºi hainã pe deasupra fap-
telor lui rele, cãci vai celui ce-i este numele mai mare decât
fapta! Sã-ºi facã omul umilinþã ºi cu ea sã-ºi îndulceascã în-
þelepciunea, ºi sã plângã omul temându-se de pedeapsa pã-
catelor lui, ºi sã vinã sã-l vãd, ºi mai mult nu-l mai pedepsesc
pe el, cãci precum pãcatul iese din trup spurcându-l, aºa ºi la-
crimile, tot din trup ies ºi îl curãþã pe om. Lacrimile sunt izvor
de tãmãduire, ºi mai mult Eu nu-i mai pomenesc omului
pãcatele dacã vine sã-l vãd, dacã-i vãd venirea lui la Mine. ªi
apoi, aducerea-aminte a pãcatelor sã fie temerea pentru pe-
deapsã, ºi atunci omul nu mai face altele ºi se tãmãduieºte
omul, cãci izvorul tãmãduirii, acesta este: lacrimile care ies
din om pentru spãlarea vinei. Amin. 

Mama Mea Fecioara aduce puteri ºi tãmãduiri de toate
neputinþele de peste voi, copii ai Ierusalimului. Fiii ºi fiicele
Ierusalimului sunt izvorul tãmãduirii durerii Tatãlui ºi a Fiu-
lui ºi a Sfântului Duh, sunt tãmãduirea durerii celor din cer. 

O, mama Mea cea tãmãduitoare peste Ierusalim!
Deschide-þi braþele ºi cuvântul ºi dã-le ºi tu, mamã. Amin,
amin, amin. 

– OO,Fiule tãmãduitor, minunea care se ridicã la
cer în zilele acestea este tãmãduirea veni-

rii Tale la fii, cãci aceºtia Þi-au tãmãduit-o. Toþi Þi-au lovit-o,
toþi Þi-au depãrtat-o ca sã nu vinã, dar ei Þi-au tãmãduit-o ºi
Te-au adus cu ea pe pãmânt la om, ºi aceasta este minunea pe
care au fãcut-o ei, cei ce Þi-au fãcut cu putere venirea, ºi apoi
Te-au primit, ºi de aceea vii. Vii, cã ei Te-au primit. Te-au pri-
mit aºa cum este sã fie venirea Ta de azi ºi nu oricum. Venirea
Ta este adevãratã peste cei ce Te au pe Tine Dumnezeu
adevãrat. Dar noi, Fiule, voim sã se întindã tãmãduirea aceas-
ta peste mulþi, cãci cei tãmãduiþi sunt vii ºi Te primesc ºi Te
cunosc când vii. Cei ce au numele mai mare decât fapta, mai
mare decât viaþa, aceia se fac mari în ei înºiºi ºi în lãturi, ºi
aceºtia nu Te cunosc când vii, cãci Tu celor semeþi le eºti po-
trivnic, cã nu poþi Tu, Cel blând, Cel umilit, Cel aplecat, Cel
smerit cu inima, nu poþi sã stai cu cei cãzuþi din cer prin se-
meþie. Noi, Fiule, pe aceia îi chemãm spre plecãciune ºi spre
tãmãduire prin smerenia care aduce lacrimi de umilinþã ºi de
pocãinþã ºi de înviere, Fiule umilit. Umilinþa Ta cea de veci
Te-a fãcut Împãrat a toate câte sunt, ºi de pe tronul umilinþei
Tu pãstoreºti cu milã pe cel ce se pleacã spre Tine. 

O, câtã putere de viaþã ºi de adevãr are umilinþa! O, ºi
cât de puþin pot oamenii cu ea! Pânã ºi creºtinii pot fãrã ea,
pânã ºi ei n-au dat de acest gust dulce care le împrospãteazã
fiinþa ºi îndumnezeirea ei. Învãþãtura Ta este umilinþa Ta care
dã sã-l înveþe pe om sã iasã din sine, cãci cu cât omul stã as-
cuns în sine, cu atât se dã mai mare ca Tine, stând împotriva
Ta cu relele care se învechesc în el. O, rãul pe care ºi-l desco-
perã singur omul prin temere de Dumnezeu, rãul acela fuge
de la om, cãci teama pentru pedeapsa lui îl opreºte pe om sã
facã rãul. 

Voi, cei ce auziþi glas din cer! Sã ºtiþi cã Fiul meu le dã
har celor smeriþi, iar celor semeþi le stã împotrivã. Voi, care
luaþi din grãdina aceasta, veniþi ºi luaþi, ºi vedeþi cã Fiul meu
este drept ºi cu cei buni ºi cu cei rãi. Izvorul tãmãduirii curge
peste pãmânt. Cãutaþi-l ºi luaþi din el, cã în urma lui vine
Domnul, ºi va fi Domnul cu cei tãmãduiþi. Amin. 

Iar voi, fii ºi fiice ale Ierusalimului, fiþi tãmãduitorii
celor din cer, cã aºteptarea lor e mare. Aduceþi-i la voi pe pã-
mânt, cã aºteptarea lor e mare. Sfinþiþi pãmântul cu cuvântul
venirii Fiului meu, cã e mare aºteptarea venirii Lui cu sfinþii.
Eu sunt mamã dulce aºa cum am fost ºi pe pãmânt, dar nea-
mul omenesc aduce amar cerului. O, cât de dulce mamã aº fi
eu, nu pot sã fac din amar dulce ca sã-l mai pot ajuta pe omul
care Îl amãrãºte pe Dumnezeu; nu pot, fiilor, dar pot cu toatã
tãmãduirea peste cei dulci care alinã durerea Duhului Sfânt,
cãci Duhul Sfânt plânge în Tatãl ºi în Fiul ºi în sfinþi ºi în
îngeri ºi nu aflã tãmãduire decât de la cei dulci care alinã du-
rerea Duhului Sfânt. 

Îmi aºez iubirea ºi mantia ºi mâna mea peste voi, cã
sunteþi osteniþi de truda cea pentru venirea Fiului meu cu zile
de nuntã cereascã pe pãmânt. Sã se þinã cu voi ºi dupã voi în-
gerii cu miile aºa cum umbra voastrã se þine lângã voi, cã
aveþi de trudit, fiilor micuþi. Tot ce am mai dulce vã dau. Am
iubire mare pentru Fiul meu. V-o dau s-o aveþi ºi voi ºi sã-L
alinaþi cu ea de pe pãmânt, cã El Se uitã la voi mereu, ºi aº-
teaptã ca un cerºetor sã puteþi pentru El, sã faceþi milã cu El,
fiilor, sã aibã de la voi casã ºi masã ºi hainã ºi apã ºi mângâ-
iere, mãi copii tãmãduitori. 

O, mulþi au fost râvnitori cu viaþa, dar puþini din ei au
fost ºi cu smerenia râvnitori. Lucrul vostru pentru cer este
aplecarea voastrã cãtre Dumnezeu, Cãruia nu Îi cereþi platã ºi
daruri ºi nume, ci Îi cereþi tãmãduirea în toate, ºi izbândã de
la El ºi pentru El. Mã uit la voi cã nu vã place slava. O, aºa
v-a zidit Fiul meu, iar voi sunteþi harnici pentru El. Fericiþi
sunt cei umbriþi de harul cel din cer, cã aceia nu sunt tari prin
ei, ci sunt prin harul Domnului. Amin. 

Îmi aºez mâna peste voi. Fiþi tari, copii ai venirii Dom-
nului. Îndulciþi durerea Duhului Sfânt, Care plânge în Tatãl ºi
în Fiul ºi în sfinþi ºi în îngeri. Faceþi cale bucuriilor sfinte
între voi, cã are Domnul casã la voi, ºi cinã ºi stat la voi. Sã
fie hranã de o parte ºi de alta la masã; voi de la cer, ºi cerul
de la voi. Mâna mea de mamã vã dã putere la lucru, cãci voi
sunteþi trupul îngerilor care lucreazã peste voi pentru gãtirea
zilelor Fiului Omului, Care este Fiul meu. Har vouã de la El,
fiilor! Amin, amin, amin. 

– OO,slavã þie, mamã, slavã cereascã, mamã! O,
nu ºtie omul, mamã, nu ºtie cã slava cea

pãmânteascã îl zdrobeºte pe om sub ea. Slava cereascã este a
celor umiliþi ºi smeriþi, ºi niciodatã nu se þine ea cu cei ce au
numele mare, mai mare decât viaþa ºi fapta lor. Iatã, cu aceia
Eu nu pot lucra nimic mântuitor, nimic tãmãduitor, nimic viu,
mamã. Ce sã fac Eu bun cu cei ce sunt plini de mãrirea slavei
deºarte înãuntrul lor ºi în afara lor, mamã? Aceºtia dau sã-ºi
zicã ai Mei, mamã, ºi omul pierde lumina cea adevãratã din
pricina aceasta. O, cât Mã doare, mamã! Mã doare, ºi voi stri-
ca toatã munca lor, toatã slava lor, cã au pierdut oamenii cã-
rarea spre Mine din pricina acestora care se îndestuleazã cu
slava cea deºartã pe pãmânt, iar Noi suntem ai slavei cereºti,
mamã. Amin. 

Mama Mea Fecioara vã dã tãrie ca sã îndulciþi voi du-
rerea Duhului Sfânt, Care plânge în Tatãl ºi în Fiul ºi în Du-
hul Sfânt, copii ai Ierusalimului. Aduceþi Domnului jertfã.
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Aduceþi Domnului mila voastrã de El, fiilor. Cerul sfânt stã
tot pe lângã voi ca sã voiþi ºi ca sã puteþi pentru Mine, ºi fiþi
trupul îngerilor, aceasta sã fiþi. Amin. Umilinþa ºi smerenia
minþii ºi a inimii sã le puneþi spre lucrul lor cu Mine pentru
mângâierea Mea, cã Eu întreiesc binecuvântarea Mea peste
voi ca sã aveþi putere ºi spor ºi dreaptã socotealã ºi înþelep-
ciune ºi cãldurã sufleteascã ºi credinþã întreagã pentru împli-
nirea celor douã mãrgãritare la care lucraþi: casa ºi grãdina în-
tâlnirii Mele cu omul care vine la izvor ca sã bea ºi ca sã ducã
cu el împãrãþia cerurilor ºi s-o aºeze pe pãmânt din loc în loc,
cãci împãrãþia cerurilor, din om strãluceºte ºi se slãveºte,
numai s-o ia omul în el. 

Îngerul învierii Mele este cu Mine. Hristos a înviat! vã
spune el, iar voi fiþi adevãraþi pentru Mine. Fiþi adevãraþi pre-
cum Eu pentru voi sunt, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat. Amin. 

Pace vouã ºi puteri sfinte, care sã poatã în voi! Amin.
Am dat învãþãturã de tãmãduire tuturor care se apleacã sã ia,
cãci lucrarea pocãinþei ºi a umilinþei este izvorul tãmãduirii în
om ºi peste om. Nu numai cu ochii sã plângã omul, cã mulþi
plâng cu ochii, dar nu e tot plânsul plâns de tãmãduire. 

Învaþã de la Mine, omule, ce este izvorul tãmãduirii
tale, ºi aºa sã faci, precum te învãþ Eu; ºi aºa sã plângi, pre-
cum te învãþ Eu, cã adevãratul plâns este plânsul care-l tãmã-
duieºte pe om de tot rãul din el, de toatã depãrtarea lui de
Mine, ºi aceasta înseamnã izvorul tãmãduirii care curge din
om spre tãmãduirea lui ºi a Mea. Amin, amin, amin. 

7/20 aprilie 2001

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma

La auzul cuvântului, cei din cer sunt treji de ºapte ori mai mult.
Toaca adunã cerul ºi pãmântul laolaltã pentru rugãciune. 

OOOO,fiilor, în cer nu e ca pe pãmânt. O, fiilor, sfinþii
cei de sus nu sunt ca sfinþii de jos. O, fiilor

care-Mi primiþi cuvântul în carte! Cuvântul Meu care grãieºte
din Mine în zilele voastre este aºteptat de cei din cer cu mare
înfiorare de duh, cu mare iubire, cu mare, mare dor. Cuvântul
Meu de azi, ºi cu care vã însoþesc Eu pe voi ºi pe mulþi
care-l iau de la voi, acest cuvânt este biruinþa Mea pe care am
dat-o Eu celor din cer, biruinþa aºteptatã de ºapte mii de ani.
Când cuvântul Meu de azi se aude la voi, toþi cei din cer sunt
treji de ºapte ori mai mult ºi se încãlzesc în iubire ºi în
mângâiere, cã aºteptarea lor e mare, fiilor. Voi sunteþi în trup,
ºi nu puteþi pricepe cât aþi fost voi de aºteptaþi ca sã fiþi ºi ca
sã daþi Ierusalimului cel de sus cuvântul Meu din zilele ve-
nirii Mele dupã douã mii de ani, dupã ºapte mii de ani dupã
om, fiilor. Dar, cum aºa? Oare, cei din cer nu aud dacã Eu
grãiesc din mijlocul lor, ºi dacã ei trãiesc în Mine? O, fiilor,
aºa este. Aud cei din cer când Eu grãiesc, dar dacã n-aº avea
cu cine sã grãiesc pe pãmânt, ar auzi cei din cer cuvântul Meu
de azi care Mã aduce pe pãmânt dupã douã mii de ani de la
învierea Mea? 

O, fiilor, Eu sunt Hristosul Cel de dupã învierea Mea
din morþi. Amin. Acum douã mii de ani, dupã ce am înviat din
morþi, M-am arãtat de câteva ori ucenicilor Mei, grãind cu ei,
prânzind cu ei ºi binecuvântându-i, dându-le Duh Sfânt prin
suflarea Mea peste ei, ºi trimiþându-i apoi la oameni sã le ierte
pãcatele, ºi aºa le-am zis: «Pace vouã! Precum M-a trimis pe
Mine Tatãl, vã trimit ºi Eu pe voi. Luaþi Duh Sfânt! Cãrora
veþi ierta pãcatele le vor fi iertate, ºi cãrora le veþi þine vor fi
þinute». 

Ei, apostolii Mei, erau atunci sub fiorul bucuriei învie-
rii Mele ºi erau calzi cu duhul, ºi Eu încãlzeam în ei fiorul ca
în cei din cer care atâta vreme au aºteptat sã vinã rãstignirea
ºi învierea Mea pentru izbânda vieþii cea de veci a sufletelor
ºi a trupurilor lor. 

O, fiilor, nu fiþi greoi la minte. Tainele Mele sunt adânc
cereºti. Oamenii zic mereu de învierea Mea, dar nu se înfioa-
rã cu duhul de trupul Meu cel de dupã înviere, trup care n-a
mai stat mereu cu apostolii cu care petrecusem pânã la jertfa
Mea cu trupul, ci s-a mai arãtat lor de câteva ori, ºi apoi s-a
dus în Tatãl ca sã fie locaº sfinþilor în cer, sfinþii care au aº-
teptat rãscumpãrarea trupurilor lor prin moartea ºi prin învie-
rea trupului Meu. 

Tatãl a voit sã-Mi fie pipãit trupul Meu înviat, ca sã
creadã omul apoi în taina rãscumpãrãrii trupurilor. Iar dupã
cina Mea cea de dupã înviere cu cei din Emaus, M-am dus iar
la apostolii Mei ºi am stat în mijlocul lor ºi le-am zis: «Pace
vouã! Nu vã temeþi! Sunt Eu». Dar ei crezând cã vãd duh s-au
înspãimântat, ºi Eu le-am zis: «Nu vã tulburaþi, nu vã înfrico-
ºaþi cu inima ºi cu gândul. Eu Însumi sunt. Pipãiþi-Mã ºi
vedeþi. Duhul, carne ºi oase nu are cum Mã vedeþi pe Mine cã
am». Apoi le-am arãtat mâinile ºi picioarele Mele ºi le-am
zis: «Aveþi voi aici ceva de mâncare?», ºi ei Mi-au dat peºte
ºi faguri cu miere, ºi am mâncat înaintea lor ca cel ce are trup,
ºi ca sã-i învãþ sã creadã în taina rãscumpãrãrii trupurilor ºi sã
le deschid mintea sã priceapã Scripturile cele despre Mine,
ale lui Moise, ale proorocilor ºi ale lui David, Scripturile
morþii ºi ale învierii Mele, ºi sã propovãduiascã ei în numele
Meu pocãinþa ºi iertarea pãcatelor în Ierusalim ºi peste tot
pãmântul. 

O, i-am arãtat apoi ºi lui Toma mâinile ºi picioarele
Mele ºi i-am pus degetul lui în coasta Mea ca sã întãresc cre-
dinþa omului în rãscumpãrarea trupurilor, care a venit ºi vine
prin învierea Mea, prin întruparea Mea cea de a treia oarã,
fiilor. Iatã, vã dau taine adânci, ca sã vã întãresc înþelepciu-
nea. Eu M-am întrupat o datã din Tatãl, ºi încã o datã din om,
din Fecioarã, fiilor, ºi, iarãºi, încã o datã, dintre morþi. Amin.
Din pãmânt Mi-am ridicat iarãºi trup ca sã-l rãscumpãr pe
omul cel ieºit din pãmânt la facerea lumii. ªi l-am rãscumpã-
rat. Amin. Cãci David a zis: «Eu, Doamne, întru fãrãdelegi
am fost zãmislit, iar mama mea întru pãcate m-a nãscut». O,
fiilor, cel ce iese din omul cel ieºit din pãmânt, aºa se naºte,
întru pãcate, fiilor. Dar Eu voiesc adevãrul ºi îi arãt omului
cele nearãtate ºi cele ascunse ale înþelepciunii Mele aºa cum
le-am arãtat apostolilor Mei trupul Meu cel întrupat din nou
acum douã mii de ani prin învierea din morþi. ªi dacã M-am
întrupat iar, apoi am mâncat ca omul care are trup ºi am do-
vedit adevãrul tainei rãscumpãrãrii trupului. 

O, fiilor, vã cer morþii de mâncare ca sã învieze ºi sã
mãnânce cu voi aºa cum am mâncat Eu cu ucenicii Mei pâine
ºi peºte când Eu M-am arãtat lor ºi le-am spus sã scoatã peºte
din mare atunci când ei nu gãseau sã scoatã. Iar Petru a scos
numai peºti mari, ca sã creadã cã Eu îl voi face pescar de oa-
meni cu credinþã, de oameni credincioºi ºi împliniþi în credin-
þã ºi în faptã, iar lui sã-i întãresc întoarcerea la Mine ºi lucra-
rea lui cea pentru apostolie. Iatã, aºa am petrecut Eu cu uce-
nicii Mei dupã învierea Mea ºi dupã întruparea Mea din
morþi. Iar azi petrec cu voi ºi dau sã-Mi întind petrecerea mã-
car pentru fiorul cel mângâios pe care-l au sfinþii cei de sus,
fiilor, cã în cer nu e ca pe pãmânt, mãi fiilor. 

O, sfinþii cei de sus nu sunt ca sfinþii cei de jos. Cuvân-
tul Meu cu voi este mâncat cu mare înfiorare ºi cu mare mân-
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gâiere ºi cu mare dor de cãtre sfinþii cei de sus. Când cuvântul
Meu de azi se aude la voi, toþi cei din cer sunt treji de ºapte
ori mai mult ºi se încãlzesc în focul acestei mângâieri. Voi
sunteþi în trup ºi nu pricepeþi aceastã tainã a hranei sfinþilor
de sus dupã douã mii de ani, ºi dupã ºapte mii de ani de
aºteptare a Paºtelui lor, a Paºtelui Meu cu voi, care se face
rãscumpãrare a lor. Când se aude la ei toaca de la voi, ea pe
toþi îi adunã la rugãciune, iar ei îºi înflãcãreazã rugãciunea
pentru voi ºi pentru ei ºi pentru Mine cãtre Tatãl. Toþi vin
atunci lângã voi ºi se aºeazã în rugãciune pentru lucrarea Mea
cu voi, care este biruinþa cerului ºi a pãmântului pentru taina
veºniciei. Amin. 

O, fiilor, când bate toaca la voi, toþi sfinþii ºi toþi îngerii
vin ºi se aºeazã în rugãciune. Nu vã spun aceasta ca sã vã în-
tristez, ci vã spun ca sã vã bucur ºi ca sã treziþi de ºapte ori
mai mult vremea rugãciunii, duhul rugãciunii, iubirea cea din
rugãciune, fiilor, mâncarea sfinþilor. Amin. 

Vã dau ºi întãrirea poruncii care este pentru împlinirea
mesei de praznic sfânt cu voi, a celor din cer ºi a celor ce aº-
teaptã în locuinþa morþilor ziua de serbare a sfintelor Mele
mironosiþe, uceniþele învierii Mele, fiilor. Atunci, voi daþi-le
sã mãnânce, cã ºi Mie Mi-au dat ucenicii Mei dupã ce am în-
viat. Faceþi-le lor loc la masã, ºi binecuvântatã sã le fie ºi sã
vã fie hrana cea pentru suflet ºi hrana cea pentru trup, cã mare
este taina întrupãrii trupului Meu prin învierea Mea din morþi,
iar taina aceasta se lucreazã peste tot trupul care a fost ºi care
este, cã Eu de aceea am aºezat-o pe pãmânt; am aºezat-o ca
sã vinã ºi ca sã fie, iar voi daþi-le sã mãnânce, fiilor. Amin,
amin, amin. 

Iubirea cea din rugãciune este hrana sufletelor sfinþilor
care curând, curând se vor arãta cu voi ºi vor cina cu voi ºi cu
Mine precum Eu am cinat cu ucenicii Mei, iar aceastã
sãrbãtoare de veac nou sã vã gãseascã, fiilor, încãlzindu-vã la
focul mângâierii la care se încãlzesc cei din cer în vremea
când Eu grãiesc cuvântul Meu peste voi. 

Pace vouã! Vouã ºi sfinþilor din cer, ca sã fie la voi ca
ºi în cer ºi nu ca pe pãmânt, fiilor. Amin, amin, amin. 

9/22 aprilie 2001

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Duºmanul care opreºte apa în cetate supune cetatea. Venirea Dom-
nului pe pãmânt este plata sfinþilor. Mironosiþele îºi mãrturisesc 

iubirea pentru Mirele ceresc. 

DD eschid zãgazurile cerului ca sã curgã râul vieþii
peste Ierusalimul Meu cel nou, ºi el sã bea.

Amin. Sã bea cerul ºi pãmântul, sã bea ºi sã aibã viaþã din râul
cuvântului Meu; sã bea ºi sã nu piarã poporul Meu. Amin. 

O, Ierusalime, sã bei din apa aceasta, sã bei mereu, cã
Eu îþi dau mereu. Mereu îþi dau, cã dacã nu þi-aº da mereu, tu
te-ai usca aºa cum se usucã floarea ºi iarba în vreme de sece-
tã. Mereu îþi dau, ca sã nu se gãseascã duºman biruitor pentru
tine, cã duºmanul când vede cã Eu te adãp mereu ºi cã tu
creºti ºi cã tu eºti, el nu poate peste tine, el nu se scoalã sã-þi
facã rãu. Când un duºman voieºte sã supunã o cetate, el cau-
tã sã-i opreascã apa, ºi apoi cetatea se supune vrãjmaºului ei.
Dar cu tine nu e tot aºa, o, cetate a Domnului, cãci izvorul tãu
este de sus, nu este de jos, ºi cine bea de sus, acela este de sus.
Amin. 

O, pace þie, cetate a Domnului, pace þie de la Domnul
Dumnezeul tãu! Eu sunt mare peste tine ºi te adãp cu cerul ca
sã fii tu cer pe pãmânt, ºi Eu sã Mã sãlãºluiesc întru tine ºi sã

Mã dau þie, ºi sã Mã dau sãracilor care cautã spre Mine mân-
gâierea ºi pacea lor ºi viaþa lor. Amin. 

Îngerul învierii Mele se vesteºte ºi azi peste voi cu
vestea bucuriei ºi vã spune vouã: Hristos a înviat! Iatã, se
adunã cei din cer pentru sãrbãtoare de înviere. Hristos a
înviat! sunã iar îngerul învierii Mele. Glasul lui îi adunã pe
cei din cer, pe cei chemaþi la masa Mea de Paºti cu voi, copii
ai Ierusalimului. 

Hristos a înviat! se aude peste voi prin glasul sfintelor
Mele mironosiþe. Iatã-le cu Mine pe pãmânt, la masã cereascã
cu Mine ºi cu toþi martorii învierii Mele, ºi toþi vã spun vouã:
Hristos a înviat! Iar Eu le spun: hai, hai la masã, hai la izvor!
Aºezaþi-vã cu cei mai mici ai Mei, cu cei din urmã, la masã
de Paºti, la masã de cuvânt sfânt, ca sã mãnânce viii ºi morþii
la masa Mea, la masa venirii Mele cu înviere peste fãpturi.
Cei ce au îmbrãþiºat cerul pe pãmânt, aceia sunt cei vii cu care
Eu am lucrat ºi lucrez pentru învierea fãpturii. Amin. 

Acum, ne aºezãm. Binecuvântatã sã fie masa de pome-
nire a sfintelor mironosiþe care au mãrturisit ºi mãrturisesc în-
groparea ºi învierea Mea din morþi. Ele au fost mângâierea
Mea, ca unele care au rãmas cu Mine în vreme de strâmto-
rare. Credinþa lor în Mine le-a þinut vii cu nãdejdea, iar când
am înviat, le-am dat mângâierea învierii, aºa cum le-am pro-
mis înainte de patimã cã Eu dupã îngroparea Mea Mã voi
scula ºi voi învia a treia zi. Ele au fost mângâierea Mea dupã
învierea Mea. Ele au fost ajutorul Meu pentru vestea învierii,
iar Eu le-am învãluit în taina bucuriei, cãci bucuria este chiar
biruinþa cea peste moarte. Amin. 

Numai cel ce biruieºte moartea, numai acela are adevã-
rata bucurie, ºi aceasta este taina bucuriei. O, cum sã-l fac pe
om sã afle taina aceasta, taina dupã care el aleargã în toatã
vremea lui cea din trup? Cine nu biruie moartea în trupul sãu,
aºa cum am fãcut Eu, acela nu poate cunoaºte taina învierii,
taina bucuriei, biruinþa morþii. Sã audã de tine toate neamurile
de pe pãmânt cã Eu sunt în mijlocul tãu cu taina bucuriei, cu
biruinþa cea peste moarte, Ierusalime. Cel ce biruie moartea
în trupul sãu, acela cunoaºte taina învierii, taina bucuriei, bi-
ruinþa cea peste moarte, taina împãrãþiei cerurilor în om, iu-
birea dintre om ºi Dumnezeu. Amin. 

O, Ierusalime, te-am fãcut bucurie pentru cei vii din cer
ºi de pe pãmânt, cã Eu vin la tine ºi Îmi pregãtesc venirea cu
sfinþii aºa cum Mi-am pregãtit cu cei ai Mei de acum douã
mii de ani învierea din morþi. Sunt la masã de Paºti sfânt cu
cei din cer ºi cu cei de pe pãmânt. Cei din cer mãrturisesc pe
pãmânt învierea Mea, iar cei de pe pãmânt mãrturisesc în cer
ºi pe pãmânt venirea Mea despre care Eu am grãit atunci. Ve-
nirea Mea este plata sfinþilor Mei, care Mã aºteaptã de ºapte
mii de ani, ºi de douã mii de ani. Pentru cei ce au strigat de
atâta timp: «Pânã când, Doamne?», de aceea Mi-am întocmit
venirea Mea. Pentru ei, o, copiii Mei de azi, pentru ei am fã-
cut Eu din voi popor de ucenici ai Mei în zilele acestea. Pen-
tru ei, fiilor, pentru ca sã dea pãmântul înapoi trupurile lor
înviate aºa cum din mormânt am rãsãrit Eu trup viu pentru
învierea celor adormiþi. Amin. 

Învierea naºte în om dorul dupã sfinþenie, iar aceasta
aduce viaþa cea de veci peste om. Sã ia omul în el înviere spre
viaþã, cã omul a luat ºi a mâncat moarte, ºi a murit apoi. Aºa
a pãþit Adam. N-a rãbdat sã nu ia sã mãnânce, ºi dupã ce a luat
ºi a mâncat, a poftit pãcatul ºi l-a luat în el, ºi a murit omul
cel fãcut de Dumnezeu. Mâncarea naºte pofta pãcatului, ºi
omul nu vrea sã înveþe de la Mine ce sã mãnânce ºi cum sã
mãnânce ca sã vinã spre Mine, ca sã Mã cunoascã omul ºi sã
caute dupã Mine apoi. 
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O, ce frumos am lucrat Eu cu ucenicii ºi cu uceniþele
învierii Mele! Le-am dat lor toatã taina cea ascunsã în vea-
curi, ºi pe care nici îngerii din cer n-o ºtiau. Le-am dat-o ca
sã rãmânã ea cu oamenii ºi sã creadã ei în ea, ºi apoi sã se
aºeze în ea aºa cum s-au aºezat în ea ucenicii ºi uceniþele în-
vierii Mele. O, ce frumos am lucrat Eu cu ei ºi peste ei taina
veºniciei! O, ce frumos, fiilor! O, câtã bucurie îi dã omului
aceastã tainã, omului care cautã cu taina aceasta! 

M-a desprins Tatãl de la sân ºi M-a dat oamenilor, iar
oamenii, prin necredinþa lor în Mine cã sunt de la Tatãl, M-au
dat rãstignirii. Dar rãstignirea Mea era chiar taina pentru care
Mã trimisese Tatãl pe pãmânt ca sã rãmân cu oamenii prin
taina aceasta, ca sã-Mi las trupul Meu spre hranã omului.
Trupul Meu cel rãstignit s-a fãcut hranã de înviere pentru tot
omul care se apleacã spre taina învierii trupului Meu. Eu da-
cã am înviat cu trupul, i-am dat omului credinþa în învierea
lui, dar mai întâi l-am învãþat pe om prin rãstignirea Mea sã
aibã credinþã în rãstignirea lui, care-i aduce învierea duhului
ºi a sufletului ºi a trupului lui. Iatã ce frumos am lucrat Eu
aceastã tainã, ºi pe care le-am dat-o de atunci ºi pânã azi uce-
nicilor ºi uceniþelor Mele. Cei ce M-au aflat, aceia M-au iubit,
ºi apoi M-au dorit fãrã de sfârºit, iar dorul lor de Mine a biruit
în ei moartea ºi le-a dãruit bucuria, biruinþa morþii din om. 

O, cum sã-l fac pe om sã afle taina aceasta, taina dupã
care aleargã el în toatã vremea lui cea din trup, taina bucuriei
care biruieºte moartea din trupul omului, ºi prin ea sã ia omul
învierea cea de veci? Cei ce au aflat ºi au iubit ºi au dorit taina
aceasta, iatã-i, sunt vii ºi sunt cerul Meu ºi locul Meu de odih-
nã, aºa cum sunt mironosiþele rãstignirii ºi învierii Mele din
morþi. O, cât au aºteptat ele învierea Mea! Trupul Meu cel
rãstignit le-a unit pe toate întru el, iar ele se strângeau lângã
trupul Meu ca sã-l ungã cu miresme, ca sã-l mângâie între
morþi. N-a fost iubire ca a lor pe pãmânt ca sã iubeascã atâta
trupul Meu, trupul lui Hristos, trupul cel sfânt ºi curat al lui
Dumnezeu. Omul iubeºte trupul omului. Ele însã au iubit
trupul lui Dumnezeu, Cel de trei ori întrupat: din Tatãl, din
Fecioarã, ºi din morþi. 

O, iubitele Mele, mironosiþele Mele cele mari cu iubi-
rea! Stãm la masã de cuvânt ºi de iubire cu cei mici de pe pã-
mânt. Bucuraþi-vã cu ei, o, uceniþelor! Amin, amin, amin. 

– TT rupul Tãu cel înviat, Doamne ºi Mire al
nostru, îl mãrturisim noi de douã mii de

ani. Toate slujbele bisericeºti cântã cântãrile învierii, iar noi
suntem pomenitele ºi binecuvântatele învierii Tale. Slavã
creºtinilor de pe pãmânt, Doamne, cã mãrturisesc mãrturisi-
rea noastrã despre învierea trupului Tãu pe care noi l-am uns
cu miresme ºi l-am ºters cu pãrul capului nostru spre mângâ-
ierea Ta ºi a noastrã, Doamne iubit. Iubirea mironosiþelor Tale
e iubire sfântã ºi multã ºi bine mirositoare, e mir care înmi-
resmeazã iubirea, Doamne iubit. Cea mai mare iubire în noi a
fost iubirea celor trei zile când Tu ai stat ascuns între morþi,
când noi Te cãutam printre morþi, Doamne, pânã când îngerul
învierii Tale ne-a spus sã nu Te mai cãutãm între morþi, cã Tu
ai înviat. Ne-ai lãsat cuvânt la îngeri ca sã ne spunã ei cã ai
înviat ºi cã vei merge în Galileea la ucenici ca sã-i mângâi cu
învierea Ta. Noi însã Te cãutam, ºi Tu vedeai cãutarea noas-
trã. Mare ne-a fost fiorul iubirii când Te-ai arãtat nouã înviat.
N-a mai fost bucurie mai mare pe pãmânt ca bucuria aceea
când noi Te-am cunoscut înviat, Doamne. Ne-ai umplut ini-
mile de iubire dupã Tine, cãci cine poate, în afarã de Tine, sã
umple de iubire inima omului? Ai plecat apoi la Tatãl, iar noi,
ucenicii ºi uceniþele Tale, am rãmas cu mângâierea mãrturisi-

rii învierii Tale la toatã fãptura. Ne mângâiam mãrturi-
sindu-Te ºi Te promiteam la toþi cei care primeau mãrturisi-
rea rãstignirii ºi învierii Tale, mãrturisirea dumnezeirii Tale,
Doamne. Când erau oameni care Te primeau ºi Te iubeau prin
mãrturisirea noastrã, noi eram fiii ºi fiicele bucuriei cea pen-
tru Tine, cã mult Te iubeam, ºi mult doream sã Te dãm tuturor
ºi sã ne mângâiem dându-Te. O, grea este iubirea de Tine;
grea ºi plinã de dor ºi de suferinþã cu dor. Le spunem celor ce
vor sã Te iubeascã, celor ce dau sã Te iubeascã, le spuneam
cã grea ºi plinã de neliniºte este iubirea de Tine, cãci cine Te
iubeºte nu mai poate fãrã Tine, ºi e plin de dor mângâios ca
sã poatã, cãci iubirea de Tine e ranã plinã de dor, ranã care-l
þine pe om în Tine, în trupul Tãu ºi în duhul Tãu, Doamne. 

Iubirea de Dumnezeu e cea mai mare putere, cea mai
mare mângâiere în om, cea mai mare biruinþã, o, oamenilor,
o, creºtinilor, o, fii ai lui Dumnezeu! Auziþi, voi, oamenilor!
Auziþi ºi voi, creºtinilor! ªi auziþi, voi, fii ai Domnului! Voi,
cei chemaþi, ºi voi, cei aleºi, ºi voi, cei credincioºi ºi sfinþi,
auziþi iubirea mironosiþelor! Iubirea de Dumnezeu este mir
pentru Domnul. Mare a fost iubirea noastrã pentru Domnul.
Ne purtam din loc în loc ºi din zi în noapte, ºi din noapte în
zi cu lacrimi pe obraz ºi pe suflet de dorul lui Hristos Cel
înviat, Care S-a dus la Tatãl ºi ne-a lãsat cu dorul. Când El Se
aºeazã cu dor de El în om, dorul de El se face ranã, iar inima
din noi a fost ranã vie pentru El, ranã care ne-a þinut în trupul
Lui ºi în Duhul Lui pânã sus în cer, pânã sus în Domnul Cel
vãzut de sfinþi. Sfinþii din cer sunt asemenea Lui, cãci ei Îl
vãd pe El cum este din pricina asemãnãrii lor cu El pe pã-
mânt. O, fericiþi sunt cei de pe pãmânt care iau chipul ºi ase-
mãnarea lui Hristos din mâna lui Hristos! 

O, nu vã miraþi cã nouã S-a arãtat întâi Domnul Cel
înviat. Domnul este Mirele, ºi El iubeºte mult femeia, cãci
Mirele iubeºte mireasa ºi mult o iubeºte. O, cine poate iubi pe
Mire mai mult decât mireasa? Iatã de ce iubeºte Domnul pe
mireasã. Ea este simbolul iubirii cea pentru Mire, precum
Mirele este simbolul iubirii pentru mireasã. Mirele ºi mireasa
sunt iubirea. Aceasta înseamnã iubirea. Amin, amin, amin. 

O, iubiþii Domnului, o, copii ai venirii Lui dupã douã
mii de ani! Suntem cu voi la masã dulce, la masa Domnului
cu voi, iar noi tânjim dupã El. Iubirea noastrã e cântatã de
Scripturi, iubirea miresei care plânge cãutând pe Mire ºi zi-
când: «Cãutat-am noaptea pe Acela dupã Care inima mea
tânjeºte ºi nu L-am aflat. M-am sculat ºi am cutreierat ceta-
tea, pe uliþe ºi la rãspântii am cãutat, cã dupã El inima-mi
tânjeºte, dar nu L-am aflat. M-au întâlnit paznicii ºi i-am în-
trebat: aþi vãzut, oare, pe Acela dupã Care inima-mi tânjeº-
te? Dar abia mã despãrþeam de ei, ºi am gãsit pe Alesul ini-
mii mele ºi m-am prins de El ºi nu I-am mai dat drumul».

O, aºa a fost cântat dorul mironosiþelor învierii, care-L
cãutau pe Cel drag pânã ce El S-a arãtat lor. ªi de atunci, noi
am fost casa dorului, altarul pe care se mistuie dorul nostru de
El, cãci iubirea dupã Dumnezeu e mare suferinþã, ºi e dulce
suferinþã, ºi nu e pe pãmânt om mai dulce ºi suflet mai frumos
ca cel ce are vie iubirea de El. Cine-L iubeºte pe El, dupã
dreptate Îl iubeºte. O, fii ºi fiice ale Ierusalimului venirii
Domnului! Cine-L iubeºte pe El, dupã dreptate Îl iubeºte, ºi
altfel nu se poate aceastã iubire. Nu se poate iubire fãrã drep-
tate, iar noi I-am fãcut Lui dreptate prin toate faptele noastre
vãzute ºi nevãzute ºi L-am fãcut nouã Stãpân. Cine nu-L are
pe El de Stãpân, nu-L poate iubi dupã dreptate, cã El îi zice
aceluia: „Du-te“ ºi el se duce, sau îi zice: „Vino“ ºi el vine,
ca sã facã acela dupã voia Stãpânului lui. Amin. 
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O, Mire înviat, cine Te iubeºte, dupã dreptate Te iubeº-
te. Cine Te iubeºte urãºte fãrãdelegea. Adunã-i pe toþi aceºtia
care urãsc fãrãdelegea, cã noi, miresele Tale, mãrturisim în-
vierea Ta din morþi ca sã creascã în oameni dorul dupã Tine
ºi dupã viaþã ºi dupã mângâiere, Doamne. Cântã fiii Ierusali-
mului cântarea învierii, ºi pe noi, martore lângã mormântul
cel gol care a purtat în el trei zile trupul Tãu cel rãstignit. Le
spunem ºi noi iubirea noastrã de Tine. Le-o dãm ºi lor s-o
aibã ºi s-o ducã aºa cum am dus-o noi ºi sã sufere pentru ea
cum am suferit noi, cu ea în inimi. Dorul lor dupã Tine este
dorul Tãu de ei ca sã lucreze ei pentru Tine ca sã vii pe pã-
mânt cu învierea morþilor, Doamne. 

Slavã Ierusalimului cel nou de azi pentru pomenirea
sfinþilor Tãi care stau la masã pe pãmânt cu fiii Ierusalimului
nou. Zi de zi mâncãm de la masa Ta cu ei, Doamne, iar ei zi
de zi mãnâncã cu sfinþii la masa trupului Tãu, din hrana
trupului Tãu. Iar noi, mironosiþele învierii Tale, îi ungem cu
mir ceresc ºi le spunem cã iubirea de Tine este cea mai mare
mângâiere, cea mai mare putere pentru fiii lui Dumnezeu.
Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, ca ºi pe voi, îi umplu ºi pe ei cu iubi-
re, o mironosiþele Mele, cã mai mirositoare

decât mirul cu care aþi uns trupul Meu a fost iubirea voastrã
pe care aþi dus-o din greu în voi dupã plecarea Mea la Tatãl,
cã grea ºi plinã de neliniºte este iubirea cea de sus în om, dar
ea este puterea ºi mângâierea ºi calea cea de veci a vieþii celui
ce Mã iubeºte. Amin. 

Iatã-i pe sfinþi cu Mine ºi cu voi la masã cereascã de
pomenire, la care se adunã ºi cei adormiþi ºi pomeniþi la alta-
rul Meu de la voi, masã bogatã în milã, fiilor, masa împãcãrii,
mãi fiilor. 

Verginica e plinã de mângâiere de la voi. Aceastã masã
de praznic sfânt Mi-o aducea ea Mie an de an când era cu
trupul pe pãmânt. Acum ea e numai bucurie, ºi ºi-a adus
poporul ei cel adormit ca sã stea la masã cu poporul cel viu.
Ea se bucurã cã are popor viu ºi spune: 

– PP rimeºte, Doamne, jertfa aceasta ºi binecu-
vinteazã moºtenirea Ta, ºi mântuieºte po-

porul Tãu, Doamne, ºi îi dã biruinþã asupra morþii de pe
pãmânt. ªi, Doamne, dã-i nestricãciunea. Amin, amin, amin. 

– LL e-o dau, Verginico, numai sã Mi-o dea ºi ei
pe a Mea în ei. Le-o dau, cã asta este truda

Mea ºi oful Meu ºi dorul Meu, cã Eu vin, ºi sunt gata cu totul
ca sã le dau nestricãciunea, ºi prin ei sã înnoiesc pãmântul cu
viaþa cea de veci ºi sã rãscumpãr fãptura ºi s-o dau nestricã-
ciunii. Amin. 

Vã aduc mulþumire, fiilor. Voi, de jos, ºi Noi, de sus, ºi
am fãcut masã cerul cu pãmântul laolaltã, cei de sus cu cei de
jos, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
Vã dau puteri peste puteri. Îngerii toþi vi-i dau, ca sã lucreze
prin voi lucrarea ce o avem de sfârºit pentru întâlnirea Mea
cu omul în zile de nuntã cereascã pe pãmânt. Întindem iar
masa Mea de nuntã cu voi, la care chem pe om sã vinã ca sã
ia din ea. ªi omul va veni. Amin. Vã dau puteri peste puteri
ca sã împliniþi voi jos pe pãmânt pe cele de sus din cer, ca sã
fie precum în cer pe pãmânt. 

Veniþi sã vã dau. Cereþi, fiilor, ca sã vã dau, cã pentru
Mine cereþi, ºi Eu vã dau. Amin. 

Pace vouã vã dau! Tot ce am vã dau, cã pentru Mine vã
dau. Iar voi aºa Mã iubiþi: Mã iubiþi dându-Mi Mie tot ce Eu
vã dau. Amin, amin, amin. 
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Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului. 
Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Gheorghe 

Domnul are sfialã înaintea celui fãrã de sfialã. Cel ce nu învaþã
rãmâne dator timpului cel pentru învãþat. Iubirea pentru Dumnezeu
e floare rarã. Adevãrata milostenie este sã se dea omul pe sine lui

Dumnezeu. 

SSSS unt plin de hranã pentru voi, fiilor copii, iar voi
sã Mã daþi cu ea Ierusalimului Meu cel nou, ca

sã-l hrãnesc pe el. Amin. 
Cine nu mãnâncã slãbeºte ºi se ofileºte ºi îºi pierde

frumuseþea lui cea pentru Domnul ºi pentru îngeri. Cine nu
mãnâncã de la Mine cu folos, acela este ca ºcolarul care mer-
ge la ºcoalã, dar nu ia ca sã facã ºi ca sã aibã înþelepciune, ºi
rãmâne mereu în urmã ºi repetã anul de ºcoalã ºi nu se face
om cu folos pentru om ºi pentru Dumnezeu. Dar cine mãnân-
cã, acela este sãnãtos, este credincios celui ce-i dã sã mãnân-
ce, ºi este de folos. Amin. 

Dau sã-i fac gust bun hranei, ºi aºa sã v-o dau, ca sã vã
fie drag s-o mâncaþi ºi s-o doriþi ºi s-o luaþi cu mulþumire, ca
sã am ºi Eu mulþumire pentru truda Mea dintre cer ºi pãmânt,
ca sã-Mi fie uºoarã venirea Mea la voi, pentru voi ºi pentru
toþi cei ce iau de la voi venirea Mea, fiilor care Mã primiþi
când vin. 

O, dacã omului nu-i place când vin ºi cum vin, el nu
doreºte sã vin, ºi se depãrteazã de Mine ºi se ruºineazã cu
Mine ºi dã sã Mã ascundã din calea lui. 

E rãu sã stea mare omul în el, fiilor. Acela nu Mã pri-
meºte pe Mine cu statura Mea în el, cãci statura Mea este
omul umilinþei care se jertfeºte pentru om. Omul nu are sfialã
pentru Dumnezeu, ºi iatã, are Dumnezeu sfialã înaintea
omului care nu are sfialã pentru Dumnezeu ca sã-L primeas-
cã. Celui ce nu-i place sã-L aibã pe Dumnezeu în fiinþa lui,
acela nu are sfialã nici pentru cei din cer, nici pentru cei de pe
pãmânt. 

O, fiilor, nu-i place omului vindecarea cea pentru sfialã
ºi pentru credinþã în Dumnezeu ºi nu doreºte omul sã vin ºi
sã vindec pãmântul de om mare în el. 

L-am vindecat pe cel slãbãnog cu trupul, cã n-avea
cine sã-l vindece, n-avea cine sã-l bage în apa vindecãrii când
venea îngerul ºi fãcea semn în apã. M-am dus lângã el ºi l-am
întrebat cu sfialã dacã vrea sãnãtatea. Dar el Mi-a rãspuns cã
n-are ºi el pe cineva care sã-l ajute sã-l bage în apã la vremea
potrivitã, ºi ajunge altul înaintea lui în apa vindecãrii, ºi el rã-
mâne mereu bolnav. Atunci Eu cu glas sfios i-am zis: «Ri-
dicã-te, ia-þi patul ºi mergi!», iar el M-a primit ºi aºa a fãcut,
ca sã se audã pe pãmânt despre venirea Mea de la Tatãl, ca sã
Mã primeascã iudeii de Dumnezeu al lor venit din cer pentru
ei, pentru vindecarea lor, pentru ca sã le dau viaþã adevãratã
ºi sã aibã viaþã. Dar lor nu le-a plãcut venirea Mea ºi se ru-
ºinau cu faptele Mele ºi s-au hotãrât sã Mã omoare, cã nu
puteau auzi cã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, nu puteau sã se
facã mici înaintea faptelor Mele mari care-i ruºinau pe ei între
oameni. 

O, fiilor care Mã aºezaþi pe Mine cuvânt pe pãmânt, cel
ce vine în numele Tatãlui, acela nu e primit de om, dar cel ce
vine în numele sãu, acela este primit de om. Iatã, oamenii
nu-L primesc pe Dumnezeu cu faptele Lui cele mari. De
aceea le-am spus Eu iudeilor care s-au supãrat cã l-am vin-
decat pe slãbãnog în zi de sâmbãtã: «Cum puteþi voi sã credeþi
când primiþi mãrire unii de la alþii, ºi mãrirea cea de la Unul
Dumnezeu nu o cãutaþi? Iatã, Moise vã va judeca pe voi, cã
dacã l-aþi fi crezut pe el, M-aþi fi crezut ºi pe Mine, Cel despre
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Care el a scris. Dar dacã voi nu credeþi în cele ce a scris
Moise, cum veþi crede în cuvintele Mele?». 

Iatã ce tainã mare: cine nu mãnâncã, acela nu este sã-
nãtos. Cine nu merge la ºcoalã ca sã înveþe, acela nu ºtie, aºa
cum n-au ºtiut iudeii cele scrise de Moise pentru Hristos. Cel
ce nu învaþã rãmâne dator când va fi întrebat de timpul cel
pentru învãþat. Tot omul care nu-L primeºte pe Dumnezeu,
acela nu a învãþat din Cartea Adevãrului care vine împli-
nindu-se pentru adeverirea celor scrise despre adevãr, despre
Dumnezeu. O, dacã omului nu-i place sã vin, aceluia nu-i pla-
ce cum vin, ºi cautã mereu cuvânt de împotrivire peste fap-
tele cele mari ale venirii Mele cea de douã mii de ani. Dacã
slãbãnogul cel vindecat de mila Mea era umilit prin slãbãno-
girea trupului lui, lui nu i-a fost greu sã Mã primeascã sã-l
vindec. Dar cel ce stã mare în el, acela se ruºineazã sã Mã pri-
meascã ºi sã Mã mãrturiseascã apoi. 

Mare umilinþã am adus Eu oamenilor mari în ei, prin
cei ce Mã mãrturiseau pe Mine între oameni. Judecata Mea
cea peste om a fost mereu pusã pe pãmânt de cei ce Mã pri-
meau în ei ca sã fac prin ei faptele Mele cele mari, ca sã-i
umilesc pe toþi cei care nu vor sã se vindece de mãrire, ca sã
aibã ei sfialã ºi credinþã în Dumnezeu, ºi ca sã pot Eu sã vin-
dec pãmântul de om mare în el. 

O, nu are cine sã-l vindece pe om, nu are cine sã-l bage
pe om în apa vindecãrii. Vin Eu ºi îl întreb cu sfialã pe om
dacã voieºte sã se facã sãnãtos. Eu ºtiu cã n-are cine sã-l vin-
dece pe om, ºi de aceea vin Eu cu venirea Mea la om, ºi îi
spun sã se scoale ºi sã meargã apoi, cãci omul este slãbãnog.
N-are omul nici mâini, nici picioare, nici cap, chiar dacã el
zice cã are, cãci celui ce nu-i place sã aibã sfialã înaintea lui
Dumnezeu ºi pentru cei din cer, n-are nici pentru cei de pe pã-
mânt. N-are omul vindecare de mãrirea din el ºi nu voieºte
omul sã Mã vindece de necredinþa lui, de nesfiala lui, sã ia de
la Mine ºi sã aibã omul, cã Eu sunt blând ºi smerit cu inima,
iar bunãtatea Mea îl îndeamnã pe om la pocãinþã. Dacã Eu
întârzii cu dreptatea peste viaþa omului ºi peste faptele ei,
aceasta este bunãtatea Mea care-l aºteaptã pe om sã se ridice
spre Mine, Cel plin de aºteptare dupã om. 

Aºtept sã Mã iubeascã omul din toatã fiinþa lui, cã Eu
aºa i-am dat lui poruncã ºi i-am zis: «Sã iubeºti, omule, pe
Dumnezeu din toatã virtutea ta, din tot sufletul tãu, din toatã
fiinþa ta». Iatã, aceasta trebuia sã fie pe pãmânt, ºi aceasta tre-
buie sã vinã pe pãmânt. Amin. O, fiilor care daþi fiinþã cuvân-
tului Meu în cartea sa de azi! Vom putea, oare, Noi ºi cu voi
sã aducem pe pãmânt împlinirea aceasta peste om? Aceasta
este ceea ce trebuie sã vinã pe pãmânt. Putea-vom, oare? O,
fiilor-copii, încopilãriþi pe poporul Meu cu aceastã poruncã
împlinitã peste el ºi peste Mine. Amin. Þineþi peste el mâna
Mea ºi a voastrã, ca sã stea el împlinitor pentru aceasta ce am
pus Eu peste om prin cuvântul acesta scris cu foc pe piatrã ºi
pe inima omului ºi pe inima Mea. Fericit este cel ce ºtie sã
iubeascã acest cuvânt: iubirea pentru Dumnezeu. 

Iubirea de Dumnezeu o au mulþi în felul lor ºi dupã
mãsura lor, dar iubirea pentru Dumnezeu e floare rarã, fiilor
copii. Iatã cât se iubeºte omul pe sine! Toatã iubirea ºi-o pãs-
treazã pentru el omul. Chiar ºi iubirea de Dumnezeu, tot lui
ºi-o dã, cãci omul dã sã se foloseascã de Dumnezeu în nevoi-
le lui omeneºti ºi trupeºti. Când M-am apropiat de slãbãnogul
care aºtepta lângã apa vindecãrii, l-am întrebat dacã voieºte
sã se vindece, ºi el s-a plâns cã n-are cine sã-l ajute pentru
vindecare. Nimeni nu se uita la el ca sã-i facã bine. Nimeni,
fiilor, nimeni. ªi dacã l-am ajutat Eu, el s-a aºezat în iubire
pentru Mine ºi M-a mãrturisit dupã ce Eu i-am spus cine sunt,

ºi i-am spus sã nu mai pãcãtuiascã apoi, ca sã nu-i fie iarãºi
mai rãu pentru pãcat. 

O, este mare lucrare sã vinã pe pãmânt iubirea pentru
Dumnezeu. Aceastã hãrnicie pentru ascultarea de acest cu-
vânt este cea mai frumoasã lucrare pe care o poate zidi omul
între pãmânt ºi cer. Eu am avut sfialã înaintea Tatãlui ºi când
l-am zidit pe om, ºi când i-am dat din Mine, ºi când l-am
pãstorit, ºi când l-am vindecat, ºi când l-am mângâiat, ºi când
l-am dojenit, ºi când l-am iubit. Dar omul când Mã iubeºte,
nu ºtie sã aibã sfialã, ºi îºi ia iubire de la Mine, ºi de aceea Mã
iubeºte. Dar ca sã aibã el iubire multã pentru Mine, ba. Iar Eu
stau sfios de ºapte mii de ani în slujba omului ºi îi dau din cer,
ºi ia ºi cel bun ºi cel rãu, dar Eu nu iau pentru Mine de la om,
ºi ce este al lui nu este al Meu, cã e al lui. 

I-aº da omului vindecare, dar i-aº da pentru Mine, nu
pentru el. I-aº da ca sã am ºi Eu ceva în el pentru Mine. Omul
aºteaptã vindecare pentru el. De ce sã-i dau dacã nu i-o dau
pentru Mine? De ce sã-i dau dacã el nu ºtie sã-I dea lui Dum-
nezeu dupã ce Dumnezeu îi dã? Omul îi dã omului, ºi apoi îºi
zice: „Am fãcut milostenie“. Aºa a învãþat omul sã-I dea lui
Dumnezeu; aºa ºtie el cã se dã lui Dumnezeu. Nimeni nu poa-
te sã-I dea ceva lui Dumnezeu dacã nu se dã el mai întâi cu
totul aºa cum v-aþi dat voi Mie, copii care aveþi cu voi veni-
rea Mea la voi. Iubirea pentru Mine îl face pe om sã nu se mai
opreascã pentru sine nici un strop, ci numai pentru Dumnezeu
ºi la cererea lui Dumnezeu. Amin. 

Voi pe Mine, fiilor, nu M-aþi cãutat aici, dar v-am cãu-
tat Eu acolo unde eraþi ºi v-am cerut. Cui v-am cerut? Vouã,
fiilor, iar voi v-aþi dat cu totul. Nu omului v-aþi dat, ci Mie.
Aceasta înseamnã mare înþelepciune, ºi Mã bucur sã vãd pe
cineva venind la Mine aºa cum aþi venit voi. Dar iatã, puþini
ºtiu acest fel de venire la Mine ºi pentru Mine. 

Mulþi ar voi sã vinã la Mine, dar pentru ei, nu pentru
Mine, fiilor. La cererea Mea sunt prea puþini care ar da sã vi-
nã, dar sunt mulþi care dau sã vinã la cererea lor, la dorinþa lor.
Eu când i-am peþit pe apostoli, M-am dus Eu dupã ei, iar cei
ce vin aºa, sunt cei mai iubiþi. De ce sunt cei mai iubiþi?
Pentru cã rãspund chemãrii pe care le-o fac Eu pentru Mine
ca sã le dau slujbã în planul Meu cel de la Tatãl peste pãmânt.
Fericit ºi iubit ºi prea iubit este cel ce Mã aude zicându-i:
„Vino dupã Mine!“, ºi el sã vinã, cã de acela am Eu nevoie,
ºi aceasta este iubirea cea pentru Dumnezeu. Amin. 

Avem, fiilor, sãrbãtoare pentru pomenirea în cer ºi pe
pãmânt a mãrturisitorului Meu Gheorghe. Prin el Eu am jude-
cat pe împãraþii pãmântului, pe cei de pânã la el ºi pe cei de
dupã el. Pe cei orbi i-am vindecat prin vederea mucenicului
Meu pe care l-am întãrit cu îngerii ca sã aºeze el pe pãmânt
adevãrul cel despre Dumnezeu împotriva orbirii omului care
se luptã cu adevãrul. Inima omului e plinã de deºertãciune ºi
de dor de viaþã fãrã Dumnezeu, dar Eu din vreme în vreme
M-am aºezat judecãtor peste oameni prin cei ce au ascultat
chemarea Mea pentru mãrturisirea adevãratului Dumnezeu.
El, mucenicul Meu Gheorghe, s-a fãcut pentru Mine mai tare
ca moartea, mai tare decât chinurile la care-l aduceau cei fri-
coºi, cei ce se temeau de cei tari ai lui Hristos. 

O, fiilor, tãria Mea din om se vede dacã este numai
atunci când ea se dovedeºte. O, fiilor care-Mi auziþi cuvântul
peste Ierusalim ºi peste pãmânt! V-am dat sã zidiþi Ierusa-
limul. V-am dat sã zidiþi un popor cu cele de la Mine. Mã uit
mereu la aceastã zidire. Tot atât de mult sã vã uitaþi ºi voi,
cãci o zidire trebuie mereu înnoitã, mereu îngrijitã, cã altfel
ea se stricã, fiilor. O casã trebuie mereu întãritã, curãþatã, mã-
turatã, lustruitã, spãlatã ºi stropitã cu miresme, ca sã-i placã
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în ea stãpânului. Iubirea pentru Dumnezeu, ea este cea care
aduce veºnicie peste toate. Împrospãtaþi cu aceastã mireasmã
duhul ºi trupul ºi sufletul Ierusalimului Meu din jurul vostru,
ºi pe care Eu îl îngrijesc cu cuvântul vieþii veºnice. 

O, Ierusalime, sã nu te saturi de Dumnezeu. Dau mereu
sã-i fac gust bun hranei pe care þi-o dau spre fiinþã. Dau sã-þi
fie drag s-o mãnânci ºi s-o doreºti ºi s-o iei cu mulþumire,
fiule poporul Meu. Tu eºti zidirea Mea de azi, ºi cu tine lu-
crez la facerea omului. Amin. ªi nu uita cã Mi-e dor sã Mã
mãrturiseºti la cei din cer ºi la cei de pe pãmânt Dumnezeul
tãu, Ierusalime. Numai tu ai de Dumnezeu pe Dumnezeul Cel
adevãrat. Iatã, nu pot oamenii sã aibã iubire pentru Mine ºi nu
pentru ei. Dar tu învaþã mereu aceastã mare minune, aceastã
mãreþie pe care o ai tu de la Mine pentru cei ce au iubire pen-
tru Mine ºi nu pentru ei. ªi dacã tu n-ai cunoscut pânã sã fii
al Meu iubirea de Dumnezeu, iatã, Eu te-am învãþat ceea ce
este mai mult. Te-am învãþat iubirea pentru Dumnezeu, po-
porul Meu, ºi prin ea Îmi eºti tu Mie popor. Amin. Cine are
iubire de Dumnezeu, se hrãneºte cu ea ºi ºi-o cântã ºi ºi-o
vesteºte, dar cine are iubire pentru Dumnezeu, acela ºi-o jert-
feºte pentru Dumnezeu, la cererea lui Dumnezeu. Amin. Îþi
dau mereu putere nouã, popor zidit de Dumnezeu, cã Eu cu
tine am început din nou facerea omului, naºterea din nou a
lumii, facerea din nou a toate câte vor fi. Ridicã-te mereu ca
sã poþi mereu, ca sã mergi mereu, cãci cel ce stã jos, acela nu
merge, iar cel ce merge la cuvântul Meu, acela a învãþat
iubirea pentru Dumnezeu. Amin. 

Scrieþi pe hârtie toate câte mai sunt de fãcut, fiilor ve-
ghetori din partea Mea peste lucrarea Mea de azi, peste po-
porul Meu de azi. Aºteptãm noi zile de nuntã Eu ºi cu voi
înaintea oamenilor care vin la masa Mea, la nunta Mea. Fiþi
bine chivernisitori peste timpul care mai este pânã la sãrbã-
toarea Mea cu voi ºi cu sfinþii Mei. ªi vom sãrbãtori atunci
duminica tuturor sfinþilor din cer ºi de pe pãmânt, iar cerul va
umple de slavã toatã sãrbãtoarea sus în cer ºi jos pe pãmânt ºi
pânã la mari depãrtãri, cãci totul va fi luat de vânt, de cele pa-
tru vânturi, ca sã se bucure tot vãzduhul ºi tot pãmântul de
slava Mea cu voi. 

O, copilaºi trudiþi ºi zdrobiþi sub grijile Mele pe care vi
le-am dat sã le duceþi! Suflu acum, iar suflarea Mea peste voi
vã dã haruri noi, ºi mângâiere vã dã, cã pe voi nimeni nu vã
mângâie, ºi cine nu ºtie sã caute la Mine, acela cautã la voi,
iar voi sunteþi plãpânzi de tot, ºi de peste tot vi se storc pu-
terile voastre. Eu însã vã dau puteri noi, cã am nevoie de voi,
fiilor copii. Mânuþele ºi inimioarele voastre sunt scaunul pe
care Eu Îmi odihnesc tot ce am de lucrat pe pãmânt acum,
odatã cu venirea Mea la voi. Învãþaþi poporul care este cu voi
sã stea în hãinuþã sfântã ºi sã iubeascã iubirea cea pentru
Mine. ªi dacã voieºte, sã vã iubeascã ºi pe voi, dar nu pentru
voi ºi nici pentru ei, ci numai pentru Mine. Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2001

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Cel ce se lasã mic, acela creºte, hrãnit fiind cu cele de la Domnul.
Numai oamenii au loc pe pãmânt, dar sfinþii nu mai au. Semeþia din
om este necurãþie. Fântâna samarinencei este loc de popas al 

sfinþilor. 

VV ã dau apã vie, copii ai vieþii veºnice. Mã torn în
cofiþele din care Mã împart, ºi vã dau. Mã fac

apã vie ºi Mã dau ca sã Mã ia de la voi cei însetaþi ºi sã-ºi
ostoaie setea. Amin, amin, amin. 

Curând, curând adun pe lângã voi pe mulþi, ºi le voi da
sã bea, cã Eu sunt izvorul cel veºnic al vieþii, ºi Mã adun cu
ei în jurul lui cu zile de nuntã între Mine ºi voi, ºi cu nuntaºi,
fiilor copii. Sã vinã peste voi ºi peste zilele Mele cu voi, sã
vinã soare ºi senin ºi cald ºi dulce în vãzduhul cel de deasupra
grãdinilor pe care vi le-am dat sã fie ale Mele cu voi, pentru
poposirea Mea în cuvânt cu omul pe care-l chem sã-i dau sã
bea din izvor ºi sã-l învãþ sã bea, ºi sã-l ajut sã fie apoi. Vã
dau, fiilor, multã, multã putere din puterea Mea ºi multã,
multã iubire pentru lucrul vostru cu Mine, cã iubirea Mea din
voi e pentru Mine, ºi ea poate; ea ºi nu voi, cã voi sunteþi
plãpânzi ºi n-aþi putea atât cât am Eu sã puteþi.

Se apropie sãrbãtoarea duminicii tuturor sfinþilor, ºi
voi fi cu voi în mare sãrbãtoare pe pãmânt între oameni, ºi Mã
voi bucura încãlzindu-Mã în inima omului care vine sã Mã ia
de la izvor, ºi îi voi da omului miros de flori cereºti, cã voi
face din voi flori cu miros dulce ºi Mã voi arãta cu voi ºi cu
darurile Mele în voi, pe care Eu le-am pus în voi pentru
învierea omului, fiilor. 

Staþi strânºi cu toþii întru unul, cã unde este unul în toþi,
acolo e mare binecuvântare, cãci pot Eu acolo, fiilor, ºi am
grijã ca sã pot, ºi iatã, pot în voi ºi pentru voi ºi pentru Mine,
cãci Eu, pentru Mine pot în voi. Amin. 

V-am spus vouã taina iubirii de Dumnezeu ºi taina
iubirii pentru Dumnezeu, iar voi le ºtiþi pe cele pentru Mine,
ºi aºa sã Mi le daþi, cãci taina iubirii pentru Dumnezeu este în
cel pe care Eu îl chem sã-Mi lucreze Mie, ºi ca sã pot Eu
împlini cu omul lucrarea pe care Mi-a dat-o Tatãl ca s-o aºez
pe pãmânt, venirea Mea cea dupã douã mii de ani ºi învierea
fãpturii ºi viaþa cea veºnicã peste om. Cei care s-au fãcut
sfinþi pe pãmânt cu iubirea ºi cu trãirea lor, aceia au ajuns la
Mine ºi s-au fãcut pânã acum ajutor pentru cei care cereau de
la Mine prin ei. Dar acum ei vã vãd pe voi, cei ce Mã ajutaþi
pe Mine de pe pãmânt, pe Mine ºi pe ei, ca sã vin cu ei în
venirea Mea, fiindcã Scripturile scriu despre venirea Mea cu
sfinþii. ªi dacã aºa este scris, Eu aºa împlinesc, ºi voi aºa îm-
pliniþi ºi Îmi faceþi cãrare Mie ºi sfinþilor Mei ca sã vin cu ei
ºi sã împodobim pãmântul cu slava venirii Mele, cu lucrarea
facerii din nou a lumii ce va sã fie, fiilor lucrãtori. O, voi
sunteþi mici faþã de taina venirii Mele, dar dacã nu eraþi mici,
Eu nu puteam sã lucrez cu voi la aceastã tainã, la aceastã
Scripturã. Cel ce se lasã mic în mâna Mea, în braþul Meu, pe
acela Eu îl pot hrãni cu cele de la Mine ºi îl pot creºte ca sã
fie al Meu ºi ca sã ºtie sã fie ºi ca sã nu cadã din viaþã, cãci
cine nu este al Meu ºi cu Mine, acela cade din viaþã, cade în
lãturi, ºi apoi cade din Mine ºi rãmâne fãrã taina vieþii, fãrã
lucrarea vieþii. 

Vã mângâi învãþându-vã, fiilor. Dacã nu v-aº mai învã-
þa, ce aº face Eu fãrã voi? Dacã nu v-aº învãþa mereu, n-aþi
mai fi, ºi Eu nu v-aº mai avea. Vã mângâi învãþându-vã, ºi aºa
sã lucraþi ºi voi unii peste alþii cu învãþãtura pe care v-o dau
mângâindu-vã cu ea. M-am întâlnit cu femeia samarineancã
la izvorul lui Iacov ºi am mângâiat-o învãþând-o pe ea, iar ea
s-a lãsat micã ºi a luat, ºi s-a dus apoi sã împartã de la Mine
la cei din casa ei, ºi M-au luat aceia în casa lor ºi le-am dat
învãþãturã. 

Binecuvântatã sã fie ziua de serbare a fântânii casei în-
tâlnirii, fântâna samarinencei. ªi iatã, lângã ea, casa întâlnirii.
Puþin, puþin, ºi Eu voi intra în ea cu zile de nuntã, cu sãrbã-
torile cerului pe pãmânt. Acum, samarineanca aºteaptã lângã
fântânã sã scoatã ºi sã dea sfinþilor ºi apostolilor ºi muce-
nicilor ºi proorocilor ºi cuvioºilor ºi tuturor din cer. Acum ea

1443Anul 2001



vesteºte în cer venirea Mea pe pãmânt cu sfinþii, aºa cum a
vestit acum douã mii de ani, la cei din casa ei pe Mesia, Cel
vestit de Scripturi. 

Fântâna samarinencei. Fântâna întâlnirii cu Dumnezeu.
Presãraþi flori la fântânã, fiilor, ºi puneþi bãncuþã pentru sfinþi,
ºi puneþi cofiþe pentru apã, cã vin sfinþii sã bea din ea ºi sã fie
lângã voi. 

Fântâna samarinencei, locul în care Eu Mã adun cu cei
însetaþi ca sã le dau din apa vieþii ºi sã se mângâie din ea, ºi
sã se vindece cu ea de toate apãsãrile lor, ºi sã ia de la Mine
ºi sã poarte, cã Eu port pe umeri venirea Mea la om, ºi vreau
s-o pun ºi pe umãrul omului s-o poarte, cã dacã n-ar purta-o
ºi omul, la ce ar mai folosi venirea Mea dupã om? 

Mã întâlnesc cu omul la fântâna întâlnirii, în casa întâl-
nirii, în grãdina întâlnirii ºi îi dau sã bea din fântânile sfinþilor
Mei, cã Eu v-am pus pe voi sã scoateþi apã pentru sfinþi în
grãdinile Mele cu voi, iar sfinþii sã-ºi lase în ele harurile, ºi sã
ia oamenii din ele ºi sã se dea lui Dumnezeu. Amin. 

Puneþi cãnuþe la fântâni, ca sã bea sfinþii, fiilor. Puneþi
bãncuþe la fântâni, ca sã se odihneascã cei din cer la fântânile
Mele de la voi. Sã aibã sfinþii loc pe pãmânt, cã nu mai au.
Numai oamenii au loc pe pãmânt, dar sfinþii nu mai au. Peste
tot numai oameni ºi atât, oameni ca oamenii, nu ca sfinþii, ºi
sfinþii nu au loc cu oamenii. Dar la voi vin ºi poposesc sfinþii
ºi îngerii, cã au loc, fiilor. Iar voi faceþi-le loc, faceþi-i sã se
aºeze ºi sã stea cu voi ºi sã mãnânce cu voi ºi sã bea cu voi
din apa Mea de la voi, cã a venit vremea sã aibã sfinþii din cer
nevoie de ajutor de pe pãmânt aºa cum am Eu nevoie de
ajutorul vostru cel pentru venirea Mea cu sfinþii. Are Domnul
ºi au sfinþii nevoie de ajutor de pe pãmânt, dar Eu nu pot sã
spun aºa ceva la cei ce se roagã la cer pentru ajutorul lor. Nu
pot sã cer ajutor la cei ce au nevoie de ajutor pentru ei. Dar
vouã vã cer ajutor, vã cer ºi Eu, vã cer ºi sfinþii, vã cer ºi în-
gerii, cã Eu vin pe pãmânt cu ei ºi Îmi trebuie cale pregãtitã,
fiilor, cale spre oameni, mãi copii, cã vreau sã înnoiesc face-
rea, de pe pãmânt ºi pânã în cer. Amin. 

Vã mângâi cerându-vã mângâiere ºi ajutor, fiilor. Vã
dau la cererea voastrã tot ce am Eu nevoie în lucrarea Mea cu
voi peste pãmânt, iar voi sã-Mi daþi ce vã dau. Vã dau, fiilor,
timp cald, timp senin lucrului Meu cu voi ºi sãrbãtorilor Mele
cu voi. Cereþi, ca sã dau, cã multã mângâiere am când vã aud
cã-Mi cereþi ºi pentru ce-Mi cereþi. Vã am ca pe cei mai iubiþi.
Aºa sã Mã aveþi ºi voi, ºi sã-Mi daþi stat între voi, ºi sã-Mi fiþi
mireasã împodobitã mereu, fiilor. Cea mai mare curãþie a mi-
resei este nesemeþia ei, iubirea ei cu aplecare. 

Fiilor, fiilor, semeþia din om este necurãþie. Fiþi dulci
între voi, fiþi cu aplecare unii spre alþii, fiþi drepþi unii pentru
alþii, unii cu alþii. Fiþi dulci între voi, fiþi treji unii pentru alþii,
dar cu dulce ºi cu bucurie, fiilor. Aveþi de lucrat pentru Mine,
ºi tot lucrul trebuie sã fie sfânt, cã e pentru Mine. Duhul ºi
trupul ºi sufletul vostru sã fie în sfinþenie zi ºi noapte, cã sunt
pentru Mine, fiilor. Cuvântul ºi lucrul sã fie sfinte, cã sunt
pentru Mine. Faceþi cu aplecare ºi cu bucurie sfântã lucrul
Meu, cã voi sunteþi ai Mei ºi nu ai voºtri, ºi aceasta sã vã fie
bucuria inimii, ºi pentru ea sã creºteþi în bucurii. Amin. Cereþi
de la cer. Vreau sã vã dau ce-Mi cereþi. Cereþi timp cald, ce-
reþi soare dulce ºi lucrãtor cu voi, cereþi ploaie dulce ºi bine-
fãcãtoare ºi numai la vreme pentru hrana cea din grãdinã.
Cereþi puteri din Mine pentru voi, ca sã puteþi lucra lucrul
Meu cel pentru sfârºitul zidirilor acestea: casa ºi grãdina în-
tâlnirii. Amin. ªi apoi gãtiþi sãrbãtoarea Mea cu voi ºi deschi-
deþi porþile Mele, porþile prin care Eu intru cu cuvântul ca sã

chem omul la Mine, ºi el sã vinã ca sã-i dau ce vã dau ºi vouã,
ºi ca sã-l scap pe om de stricãciune, cã asta vreau: sã îmbrac
omul în haina nestricãciunii. Amin. 

Fiilor, fiilor, aduceþi-vã zi ºi noapte aminte de fãgã-
duinþele Mele cele pentru voi ºi fiþi numai o râvnã pentru ele
ºi pentru împlinirea lor cea de la Mine peste voi, cã ele sunt
adevãr împlinit încã de la rostirea lor. Uitaþi-vã cum se împli-
nesc, ºi credeþi bucurându-vã ºi daþi-vã Mie bucurie ºi mân-
gâiere, cã Eu de ºapte mii de ani lucrez la facerea voastrã cea
de acum, ºi iatã, acum v-am dat-o, ºi vã numesc omul cel fã-
cut de Mine la sfârºitul timpului, ºi vã numesc fructul biruin-
þei Mele, cã nu moartea ºi învierea Mea au fost biruinþa cea
peste toate, ci omul cel fãcut acum, el Îmi este Mie coroana
biruinþei pentru care Eu ºi cu Tatãl am trudit. Amin, amin,
amin. 

30 aprilie/13 mai 2001

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului 

Calea Domnului trebuie înnoitã din temelii. Fericit este omul care
se dã Domnului cu totul. Cei fãrã de lucru din cer se pierd în ei ºi
în deºertãciuni. Iubirea pentru Dumnezeu e drumul între cer ºi 

pãmânt. 

OOOO,poporul Meu! Cel ce este Cuvântul nu poate sã
Se sfârºeascã în cuvânt, cã El este Cel veºnic, ºi

este Fãcãtorul. Amin. 
O, poporul Meu, te-am aºezat la lucrul împlinirii cu-

vântului Meu, ºi ce este lucru mai frumos ca acesta pe pã-
mânt? ªi dacã n-ai lucra cuvântul Meu, ce fel de frumos ai
lucra tu pe pãmânt, poporul Meu? O, nu fi mâhnit, o, nu fi os-
tenit! Nu te întrista cã sunt Eu peste tine cu facerea Mea.
Dacã n-ai lucra cuvântul Meu, ai lucra altceva, ai lucra numai
pentru tine, aºa cum lucreazã orice om pentru el ºi pentru cei
ce sunt ai lui. Dar tu lucrezi pentru Mine ºi pentru ce este al
Meu, ºi lucrezi la cuvântul Meu, poporul Meu. 

O, Ierusalime, Mã înmulþesc cu cuvântul peste tine. Îþi
înmulþesc binecuvântarea cea de la Mine. Îþi înmulþesc pâinea
ºi apa ºi pacea ºi puterea, poporul Meu. Îþi înmulþesc credinþa
ºi iubirea ta pentru Dumnezeu, ºi lucrez peste ele ca sã fie ele
pe plãcerea Mea, cã nu mai am de unde lua de pe pãmânt cre-
dinþã ºi iubire pe placul Meu. Îþi înmulþesc puterea în toate ale
Mele, cã am lucrare mare cu tine, Ierusalime, cã Eu þi-am
spus, fiule, cã tu vei fi înãlþimea pe care Eu Mã voi arãta pe
pãmânt ca sã chem pe om la voia Mea ºi la calea Mea, cã nu-
mai calea Mea va mai rãmâne, poporul Meu. O, nu te întrista
cã te-am aºezat sã lucrezi la calea Mea ºi la voia Mea. Calea
Mea trebuia înnoitã din temelii ºi Îmi trebuia om nou cu care
sã lucrez, cãci omul vechi e burduf vechi, ºi orice aº pune Eu
în el, se sparge ºi nu poate þine nimic. Tot omul de pe pãmânt
lucreazã numai pentru el ºi pentru cei ieºiþi din el. Tot omul e
legat pe drumul lui, din zori ºi pânã în zori, dar pe tine te-am
rãpit ºi te-am luat întru Mine, poporul Meu. Nu eram ieºit cu
tine peste lume când Eu îþi spuneam þie cã voi face minuni
fãrã seamãn cu o mânuþã de popor ºi Mã voi slãvi prin el pe
pãmânt ºi voi ieºi cu el la capãt pentru tot lucrul Meu, pentru
toatã venirea Mea. N-a fost cuvânt rostit de Mine sã nu-l îm-
plinesc, ºi nu va rãmâne neîmplinit nici un cuvânt de al Meu.
Tu eºti împlinirea aceasta, tu eºti poporul care ascultã pe
Domnul, iar cuvântul Meu este peste tine ca sã-l împlineºti
întru totul. De aceea îþi dau îngeri cu miile în ajutor, ºi ei te
slujesc aºa cum Mã slujesc pe Mine îngerii, fiule Ierusalime.
Care pãrinte are ºi nu-i dã fiului lui? Aºa ºi Eu îþi dau. Îþi dau,

1444 Cuvântul lui Dumnezeu



cã am, ºi nimeni nu are cum am Eu, cãci Eu ºi toate câte am
Eu sunt veºnice, iar tu eºti tot ce am mai scump, ºi te iubeºte
Tatãl, ºi te iubeºte mama Mea, ºi te iubeºte tot cerul cel veº-
nic, cã Eu þi-am spus cã vei fi scump ºi cã va da omul pe tine
tot aurul lui ca sã te aibã. Dar tu eºti al Meu, ºi eºti de mare
preþ în cer ºi pe pãmânt, fiindcã aºa a fost cuvântul Meu, ºi el
se împlineºte. Amin.

Fericit este, ºi fericit va fi omul care este al Meu cu
totul. Iatã de ce eºti tu de mare preþ la Mine, Ierusalime ro-
mân. Tu eºti cu totul al Meu. Amin. Tu nu mai ai al tãu nimic,
ºi ai numai ce este al Meu, fiindcã tu eºti al Meu. O, mulþi
tânjesc, ºi tot mai mulþi vor tânji la fericirea ta, dar greu se
poate ajunge la ea, cãci omul este al lui, ºi nu se poate aºa
pentru aceastã fericire. Cel care este cu totul al Meu, acela
este ca albina care adunã în stupul Meu tot ce este mai curat
ºi mai dulce ºi mai ceresc ºi mai sfânt pentru cer ºi nu pentru
el însuºi. Iatã, aºa este cel ce este cu totul al Meu, iar drumul
spre aceastã fericire e greu de gãsit, cãci omul este al lui ºi nu
vrea sã fie al Meu. 

O, Ierusalime mic, sã nu-þi fie greu cu fericirea aceasta,
poporul Meu. Sã te uiþi la fiii lumii ºi sã-i vezi cum trudesc
din zori ºi pânã în zori pentru tot ce le place lor de fericire. ªi
dacã Eu te-am pus pe tine în fericirea cea pentru Mine, lu-
creaz-o, fiule, ºi Eu þi-o voi da þie când ea va fi deplinã, când
ea va fi gata. Sã nu te temi de lucrul acestei fericiri, cãci cei
fãrã de lucru din cer se pierd în ei, se pierd în deºertãciuni, se
pierd în marea lumii. 

O, poporul Meu cel mic, cei de la începutul acestei lu-
crãri ºi cei de la mijloc n-au voit nici unul sã fie al Meu. Eu
le vorbeam, Eu îi mângâiam ºi îi chemam, Eu îi învãþam îm-
pãrãþia cerurilor, iar ei auzind lucrau tot la împãrãþia lor, ºi
nu-i puteam lua pe nici unul la lucrul Meu ºi numai la lucrul
Meu, cã ei ºi-l aveau pe al lor, iar Eu nu puteam sã am din ei
vreunul dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi plângeam fãrã po-
por, ºi tot un plâns a fost cuvântul Meu ºi statul Meu între cei
ce nu se dãdeau Mie. ªi apoi te-ai nãscut tu, poporul Meu cel
mic de azi. Din lucrarea cuvântului Meu te-ai nãscut, ºi fericit
este cel ce se naºte din cer, cã acela are împãrãþia cerurilor, ºi
cine o are pe ea, acela se dã Mie, cã este liber ºi se dã Mie.
Amin. 

O, poporul Meu cel mic, te-am învãþat sã fii liber, fiule.
Cel ce voieºte sã se dea Mie ºi nu este liber, acela nu se poate
da Mie. Dar cel ce se libereazã de sine ºi de toate ale lui, acela
se face fiul Meu nãscut din cer, moºtenitor în împãrãþia ceru-
rilor, casa împãrãþiei Mele ºi gospodar în ea. Numai cel liber
se poate da Mie, cãci cu jumãtatea nimeni nu se poate da,
fiindcã omul trebuie sã fie întreg, fie pentru Dumnezeu, fie
pentru sine. 

O, poporul Meu, îþi binecuvintez mereu naºterea ta din
Mine, naºterea ta pentru Mine ºi numai pentru Mine, cãci
cine se naºte din Mine, pentru Mine trebuie sã se nascã, ºi
aceasta este iubirea cea pentru Dumnezeu, iar altfel nu este
ea. Iubirea pentru Dumnezeu e viaþã fãrã de moarte, e drumul
de pe pãmânt la cer ºi de la cer pe pãmânt, e lucrarea lui
Dumnezeu care se varsã pe pãmânt din om. Aºa sã fii tu, Ieru-
salime trudit pentru Mine ºi pentru slava Mea peste pãmânt.
Dacã Ierusalimul cel de atunci Mi-a pregãtit calea morþii Me-
le, tu, cel de azi, ales de Mine, Îmi pregãteºti calea slavei Me-
le cereºti pe pãmânt, calea înnoirii lumii, poporul Meu. Aºa
sã fii tu, ºi aºa sã trãieºti între pãmânt ºi cer, cã Eu îþi voi da
þie toatã slava Mea la care tu trudeºti acum. Amin. Cuvântul
Meu este împlinirea ta, este lucrarea ta, ºi apoi tu vei fi împli-
nirea Mea, rodul Meu pentru care tu ai trudit. Amin. 

ªi acum zic: toate zilele care mai sunt pânã la sãrbãtoa-
rea Mea pe pãmânt cu tine, pânã la duminica tuturor sfinþilor,
sã fie zile de glorie cereascã, presãrate cu ajutor de îngeri ºi
de sfinþi ºi de puteri cereºti, ca sã pregãtim sãrbãtoarea întâl-
nirii Mele cu omul în grãdina întâlnirii, în casa întâlnirii, în
corturile Mele cu voi. Soarele sã vã însoþeascã de acum ºi
pânã peste toatã sãrbãtoarea, iar ploaia sã asculte de voi, cãci
voi sunteþi ai Mei. Amin. Sã fie cald la sãrbãtoare. Aºa sã ce-
reþi voi de la Mine, cã Mi-e drag ºi Mi-e dor sã vã aud când
cereþi. Tot ce mai este de lucrat pentru casa ºi grãdina întâl-
nirii vor fi la vreme împlinite, cãci Eu prin voi pot, fiilor, ºi
bucuraþi-vã cã pot prin voi, cã ºi îngerii Mei se bucurã cu
puterea lor în voi. 

Chivernisiþi-vã cu înþelepciune ºi cu dãruire timpul
lucrului ºi împãrþiþi-vã cu folos pentru tot lucrul care mai este
pentru pregãtirea sãrbãtorii Mele cu voi ºi cu cei ce vor petre-
ce cu noi zile de nuntã, cãci împãrãþia lui Dumnezeu este ase-
menea unui împãrat care face nuntã fiului sãu ºi care cheamã
la nuntã. Amin. 

O, fiilor trudiþi, vã mulþumesc cu binecuvântarea Mea
pentru toatã truda voastrã cea pentru Mine ºi pentru venirea
Mea cu zile de slavã pe pãmânt. Vã mulþumesc vouã, fiilor
trudiþi, ºi la toþi cei care se aºeazã lângã voi pentru Mine ca
sã-Mi întocmesc lucrul cuvântului Meu cel pentru împlinirea
casei ºi grãdinii întâlnirii. La toþi le mulþumesc, la toþi câþi Mã
ajutã pe Mine ºi pe voi, ºi le dau în dar bucurii. Amin. Iar voi
gãtiþi-vã frumos ºi fiþi plini de har, ºi fiþi frumoºi cu Mine în
voi ºi nu fiþi obosiþi, cã lucrul Meu este bun ºi este uºor ºi este
veºnic. Mi-e duhul tot o dragoste cu voi ºi pentru voi. Mi-e
inima locaº pentru voi, ºi toatã firea se mângâie de la voi, ºi
toþi cei care v-au cunoscut ºi vã cunosc ºi vã vor cunoaºte
bine se vor bucura de voi aºa cum Mã bucur Eu. Amin. O, e
greu tot lucrul care este de fãcut pentru cer, dar e dulce, cã e
pentru Domnul, fiilor. Bucuria dragostei pentru Dumnezeu e
cea mai adâncã bucurie, e cea mai dulce iubire. Fiþi cu putere
în toate câte sunt de fãcut, cã mii ºi mii de îngeri ºi de puteri
din cer se slãvesc prin voi în toatã vremea lucrului cel de
acum, care se zoreºte sã împlineascã cuvântul Meu: casa ºi
grãdina întâlnirii. Amin. 

ªi iarãºi zic: sã fie la vreme tot ce trebuie sã fie pentru
aceastã împlinire. Aceasta este porunca Mea. Amin, amin,
amin. Iar cuvântul Meu are în el împlinirea lui. Amin. 

Cereþi tot ce vã dau Eu. Cereþi, ca sã vã dau. Cere, Ieru-
salime! Tu eºti poporul care ascultã pe Domnul, iar Eu la ce-
rerea ta voi împlini tot ce mai este scris în Scripturi pentru ve-
nirea Mea cu veacul cel nou, ºi acesta nu se va mai sfârºi, ºi
îºi va lua fiii la sân ºi îi va mângâia pe veci de veci, ºi aceasta
va fi vecia care va veni pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

7/20 mai 2001

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Vrãjile, ghicitul ºi farmecele sunt mreajã peste fiii oamenilor. Cel
mai frumos om este cel îmbrãcat cu putere de sus. Îngerii ºi sfinþii
îi aºteaptã pe cei din urmã, care vor împãrþi împãrãþia la toþi 

moºtenitorii ei. 

PPPP ace þie, poporul Meu! Pace þie, Ierusalime! Pace
vouã, fiilor! O, trudiþii Mei copii, ce este mai fru-

mos ca acolo unde sunt fraþii împreunã; împreunã lucrãtori în
numele Meu ºi la cuvântul Meu? O, fiilor, cine ºi unde pe pã-
mânt se mai adunã împreunã fraþii la cuvântul Meu care
zideºte ºi hrãneºte, la glasul Meu care grãieºte din cer peste
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pãmânt? O, dacã glasul cuvântului Meu ar fi la îndemâna
oricui, n-ar mai fi nimic de Mine sau de om, cãci n-ar ºti omul
sã stea mic în mâna Mea ºi sã ia cu scumpete din gura Mea
cuvântul Meu, cã omului îi place sã se dea mare cu darurile
ºi cu Mine ºi cu mãrire de la Mine ºi cu întâietate, fiilor. Dar
glasul Meu este unul pentru toþi, ºi nu-i poate fi sfâºiat veº-
mântul dupã cum e placul omului care vrea sã-L împartã pe
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, Eu ºtiu sã Mã împart, dar omul nu ºtie
sã Mã împartã aºa cum Mã împart Eu. Când Eu eram cu Israel
peste pãmânt prin Moise, s-au sculat fraþii lui cu mãrire îm-
potriva lui, cum cã nu numai Moise, ci ºi ei sunt prooroci, ºi
cãutau sã dispreþuiascã rânduiala Mea care venea de la Mine
prin Moise, ºi a ieºit cu durere în Israel aceastã neorânduialã.
Cuvântul Meu peste oameni e mare lucrare, ºi el trebuie sã
stea în mâna Mea, nu în mâna omului, iar omul sã-l împli-
neascã ºi atât. E plin pãmântul de vrãjitori ºi de fermecãtori,
ºi aleargã oamenii la ei ca sã le facã aceºtia pe plac, cãci duº-
manul veacului acesta l-a învãþat pe om sã-ºi aibã placul lui.
Dar la Mine, Dumnezeul Cel adevãrat, nu se poate aºa, nu se
poate cu placul omului, ci numai cu placul Meu care este bun
ºi care îl pãzeºte pe om de moarte, de orice fel de moarte, cãci
semeþia ºi voia omului ºi dorul dupã el însuºi sunt moarte. 

O, poporul Meu, cine ºi unde pe pãmânt se mai adunã
fraþii împreunã la cuvântul Meu care curge din cer ºi care zi-
deºte ºi hrãneºte pe om? Am fãcut cu tine minune mare, po-
porul Meu cel mic, cã tu M-ai ascultat, iar Eu am putut prin
tine, ºi iatã, împart cuvântul Meu peste tot pãmântul, ca sã-l
ia oricine voieºte ºi sã-l împlineascã, fiindcã de aceea vine
cuvântul Meu peste pãmânt; vine ca sã se împlineascã. Amin. 

Sunt în mijlocul tãu, poporul Meu, cu prãznuirea înãl-
þãrii Mele la Tatãl acum douã mii de ani. Cine nu este umilit,
acela se înalþã ºi cade, iar cine este umilit, acela stã sus cu
Mine ºi nu cade. Când Eu M-am înãlþat, M-am înãlþat ca sã
Mã duc lângã Tatãl, nu sã Mã înalþ ºi atât. M-am înãlþat ca sã
nu stau lângã om ºi ca sã nu Mã mai cinsteascã omul apoi cu
cinstea cea pentru Dumnezeu, cu cinstea cea care-i face omu-
lui bine, cãci dacã Domnul nu e cinstit de om, e tras de om la
voile lui, ºi nu-ºi face omul bine dacã face aºa cu Dumnezeu. 

Iatã, s-au ridicat din mijlocul oamenilor vrãjitori ºi ghi-
citori ºi fermecãtori care le fac pe plac oamenilor, umblând cu
pipãitul ºi cu ghicitul peste oameni. Dar iatã, Eu, Domnul, Eu
ºi cuvântul Meu, ca sã-l aibã omul ºi sã nu mai întrebe pe cei
morþi. Sã ia omul învãþãturã pentru umilinþã ºi sã iasã de sub
voia sa ºi sã se înalþe la voia Tatãlui ceresc, ca sã fie pe pã-
mânt ca în cer, voia Tatãlui. Amin. Când Eu M-am înãlþat,
le-am spus ucenicilor Mei cã voi fi cu ei pânã la sfârºitul vea-
curilor. Ei dãdeau sã-Mi punã întrebãri, iar Eu le promiteam
lor pe Duhul Sfânt, cãci doream cu mare dor sã aibã ei înþe-
lepciune din cer, ºi cu ea sã le ºtie pe cele de la Mine ºi sã le
facã. 

Se mirã mulþi de ce nu se pot pune întrebãri aici la voi,
cãci oamenii aºa sunt învãþaþi. O, cel mai frumos om este
omul cel îmbrãcat cu putere de sus prin voia Duhului Sfânt în
el. Când Duhul Sfânt Îºi poate avea locaº în om, omul nu mai
are nimic de întrebat nici în sine, nici în afara lui. Cine-i
citeºte pe sfinþii cei mari vãd aceasta în ei. Duhul Sfânt este
înþelepciune în om. El Îi dã scaun Domnului în om. Ce-ar mai
avea de întrebat un aºa om? Ce-ar mai lucra omul altceva
decât pe Duhul Sfânt? De nimic nu mai are nevoie cel ce are
pe Duhul Sfânt, Care ºtie ºi lucreazã ºi împlineºte dupã voia

Sa. Când Eu M-am înãlþat la Tatãl, apostolii Mei dãdeau sã
Mã întrebe de împãrãþia cea ruinatã a lui Israel. Iar Eu le spu-
neam: «Veþi fi îmbrãcaþi cu putere de sus. Va veni Duhul Sfânt
peste voi, ºi Acela vã va învãþa toate, cãci din al Meu va lua
ºi vã va vesti vouã, ºi vã va învãþa pe voi de la Mine voia Mea
ºi împlinirea ei». 

Iatã de ce M-am înãlþat Eu de pe pãmânt la cer, de la
om la Tatãl. De pe pãmânt nu pot sã fiu cu omul pe voia Mea,
cãci omul Mã întreabã, Mã ispiteºte ºi este neliniºtit sã ºtie.
Dar din cer, îi dau Eu omului, ºi îl deprind sã fie umilit ºi
liniºtit ºi sã creadã cã de sus Domnul are grijã de toate. Omul
care vrea cu Mine nu are nimic de fãcut decât sã facã voia
Mea, voia cea din cer, iar Eu îi dau lui înþelepciune ºi pâine ºi
apã ºi sare ºi hainã ºi pace ºi viaþã din cer. Ce-ar mai avea de
întrebat omul? N-ar mai avea, cã el ar trãi în Mine, ºi Eu în
el, ºi i-aº da Eu ce ar fi sã poarte ºi sã ºtie mai mult. I-aº da
dupã planul Meu, nu dupã planul lui. 

O, ce frumos te învãþ Eu pe tine, poporul Meu! O, de
ar lua tot omul învãþãtura Mea pe care o pun peste tine, po-
porul Meu! O, de s-ar înãlþa omul pânã la voia Mea ca s-o
facã aºa cum o faci tu la cererea Mea ºi la cuvântul Meu,
poporul Meu! Grija ta una este: sã împlineºti voia Mea ºi lu-
crul pe care þi-l dau Eu. Unde mai este pe pãmânt aºa ca ºi la
tine? Unde mai e popor care ascultã pe Domnul, care are ºi
face cuvântul Domnului? Iatã, aceasta înseamnã sã fiu Eu cu
omul ºi prin om. Amin. O, ce-ar mai fi sã am Eu mai multe
feluri de voinþe peste pãmânt ºi nu numai una, aºa cum este
la Dumnezeu? Omul însã nu înþelege aceasta, ºi ar vrea sã fiu
Eu la îndemâna oricui, cãci omului îi place sã se dea mare
chiar cu Dumnezeu, ºi îi place întâietatea între el ºi ceilalþi ca
el, ºi îi place sã fie mãrit, ºi îi place sã Mã împartã el la
oameni. O, poporul Meu, Eu ºtiu sã Mã împart. Omul însã nu
ºtie sã Mã împartã aºa cum Mã împart Eu, cãci omul când Mã
împarte pe Mine, îºi face parte ca unul care împarte, ºi iatã,
nu ºtie omul sã Mã împartã, nu ºtie, ºi nu vrea sã audã cã nu
ºtie. Sã ia omul cuvântul Meu ºi sã-l punã peste el ºi sã-l vadã
cei din jur îmbrãcat cu Dumnezeu ºi cu înþelepciunea Duhului
Sfânt, cã omul trebuie sã facã, nu sã spunã, ºi omul trebuie sã
se jertfeascã, nu sã se mãreascã pe sine, nu sã caute mãrire de
la Mine sau de la oameni, nu, ci sã se jertfeascã pentru cu-
vântul Meu punându-l peste el ºi împlinindu-l. Amin. Aceasta
îl înalþã pe om la Mine. Aceasta este înþelepciunea care-l þine
pe om în Mine, ºi pe Mine în om, iar omul este plin de slava
Mea ºi nu de a lui, ºi acela nu mai are nimic sã Mã întrebe.
Amin. 

O, poporul Meu, când M-am înãlþat întru slavã de lân-
gã ucenici, M-am aºezat întru cele nevãzute ca sã-l ajut pe om
sã nu rãmânã în duhul ispitirii de Dumnezeu, dar le-am spus
lor: «Voi fi cu voi pânã la sfârºitul timpului». Aºa le-am spus
ucenicilor Mei care dãdeau sã Mã întrebe despre vremea îm-
pãrãþiei lui Israel. Dacã împãrãþia lui Israel ar fi fost împãrãþia
lui Dumnezeu, nu i-ar mai fi trebuit lui împãrãþie peste pã-
mânt aºa cum voia el ºi aºa cum ºi azi voieºte ºi crede. Eu am
spus lor cã împãrãþia Mea nu e din lumea aceasta, dar aceasta
nu i-a plãcut lui Israel. Lui i-a plãcut sã fie împãrat prin Mine,
ºi aºa vrea ºi azi. Numai cã împãrat nu poate fi decât cel care
are împãrãþia lui Dumnezeu cu cuvântul ºi cu fapta, împãrãþia
nestricãciunii, împãrãþia sfinþeniei. Aceasta înseamnã împã-
rãþie, ºi numai aceasta. Amin. 

Împãrãþia Mea este cu tine ºi peste tine, poporul Meu.
Sã se uite lumea la tine ºi peste tine ºi peste lucrul tãu ºi peste
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taina pe care o porþi tu, ºi sã vadã ºi sã înþeleagã tot omul ce
înseamnã împãrãþia lui Dumnezeu, împãrãþia lui Israel. Împã-
rãþia ta este în Mine, nu este în lumea aceasta, poporul Meu.
ªi se va dezlipi lumea de împãrãþia cea stricãcioasã ºi va veni
sã ia împãrãþia nestricãciunii, ºi în ea omul se va da la facere
ºi va intra în taina nestricãciunii, în taina fericirii cea care se
jertfeºte pentru Dumnezeu. 

Înalþã-te, poporul Meu, cu împãrãþia Mea, de pe pã-
mânt ºi pânã în cer, cãci îngerii ºi sfinþii asta aºteaptã, fiule
mic. Ei îi aºteaptã pe cei mai mici care împart de la Mine îm-
pãrãþia peste toþi moºtenitorii ei. Cei mici au mult de trudit,
au mult de lucrat pentru calea Mea spre om. Cei mici sunt cei
ce ostenesc mult pentru cei din cer. Cei mici sunt averea
cerului pe pãmânt, ºi cu ei Îºi întinde Mirele ceresc masa de
nuntã ca sã cineze pe pãmânt cu sfinþii. Amin. 

Acest râu de cuvânt este în mâna Mea ºi Eu îl lucrez,
ºi Eu îl dau. Cine vrea sã aibã din el, sã vinã sã-l ia de aici, cã
Eu aici Mã vãrs peste pãmânt cu cuvântul. Aici este gura
Mea, ºi mult am lucrat ºi mult am pregãtit Eu ce am aici. Cu-
vântul Meu e mare lucrare, ºi el trebuie sã stea în mâna Mea,
nu în mâna omului, ºi vai celui ce dã sã facã el cuvântul Meu
fãrã ca Eu sã aºez! Iatã, am aºezat, ºi sunt cuvânt peste pã-
mânt. Cine vrea sã aibã cuvântul Meu curat, sã vinã sã-l ia, sã
vinã sã bea. Acesta este râul vieþii care curge din tronul lui
Dumnezeu peste pãmânt. Amin. Iar tu, popor aºezat de Mine
în taina ºi în lucrul cuvântului Meu, sã fii voia Mea ºi sã nu
fii ostenit cu aceastã fericire. Curând, curând, împãrãþia Mea
din mijlocul tãu va fi iubitã mult ºi tot mai mult, cã Eu þi-am
spus sã fii frumos, poporul Meu, ºi þi-am spus sã fii, ca sã rã-
mâi tu nãdejdea cea pentru tot omul care-ºi va pierde în
curând toatã agoniseala lui ºi va cãuta la tine ca sã te aibã ºi
sã te asculte pentru Mine ºi sã te punã peste el din partea Mea,
poporul Meu. Dar tu sã stai întru înþelepciunea Mea, cãci
omul îngâmfat ºi cel nepocãit nu va gãsi intrarea, ºi va bâjbâi
în gol, fiindcã Eu sunt Dumnezeul tãu, Dumnezeul Cel ade-
vãrat, ºi Mã dau numai celui ce învaþã, ºi apoi sã fie, cãci fãrã
învãþãturã de la Mine ºi fãrã fapta ei nimeni nu va putea sã-ºi
facã intrarea în împãrãþia Mea care vine pe pãmânt. Amin. 

Înalþã-te, poporul Meu, ca sã Mã vadã lumea pe înãlþi-
mea ta, cã Eu îþi spun aceasta. Amin. Ridicã-te în numele
Meu deasupra tuturor înãlþimilor pãmânteºti, ca sã Mã vadã
omul pe Mine peste tine, cã Eu îþi spun aceasta. Amin. Tu eºti
poporul care ascultã pe Domnul. Nu este nimeni pe pãmânt
care sã-þi poatã lua slava aceasta, slava celor ce ascultã pe
Dumnezeu. Amin. Cei ce nu M-au ascultat au pierdut slava
pe care o ai tu, iar tu M-ai ascultat ºi M-ai mângâiat ºi L-ai
fãcut pe Dumnezeu tatã, cãci tatã este cel ce are fii. Amin,
amin, amin. 

Poporul Meu, pregãteºte-Mi, fiule, foiºoare, cã am în
braþe cinã mare, cinã bogatã, masã de nuntã între Mine ºi tine,
ºi nuntaºi ºi doinaºi la nunta Mea cu tine, poporule mireasã.
O, pune masa, cã am de pus pe ea hranã ca sã chem la masã. 

ªi zic: veniþi la masã, voi, fii ai oamenilor! Vã cheamã
Fiul Tatãlui la masa Lui de nuntã. Veniþi ºi vã îndeletniciþi cu
tainele împãrãþiei care nu trece! Veniþi sã vã bucuraþi ade-
vãrat, sã vã mângâiaþi adevãrat ºi sã înviaþi adevãrat! Veniþi,
cã Eu, Fiul Tatãlui ceresc, vã voi hrãni pe voi. Amin, amin,
amin. 

11/24 mai 2001

Duminica a ºaptea dupã Paºti, a sfinþilor pãrinþi 

Casa întâlnirii este în mâna Domnului, ºi pic cu pic o aºeazã pe
pãmânt. Omul care îºi face toate voile zice cã Dumnezeu este Tatãl
lui. Cel ce se îngâmfã prin cunoºtinþã, pierde înþelepciunea. Cine
nu se naºte din Dumnezeu, acela este dintre fiii oamenilor. Ade-
vãrata bisericã munceºte ea pentru ea, nu altul. Rânduieli pentru 

casa întâlnirii. 

OO,poporul Meu, Mi se deschid porþile ca sã intru
spre tine. Amin. Zi ºi noapte aº veni la tine ca sã

te încãlzesc, ca sã te hrãnesc ºi ca sã te iubesc. Scrie în Scrip-
turi: «Porþile tale vor fi deschise zi ºi noapte». O, aºa este, po-
porul Meu. Tu eºti poporul care te aduci Mie mereu cu duhul
tãu ºi cu trupul tãu ºi cu sufletul tãu, cãci cine mai e altul care
sã se dea Mie zi ºi noapte aºa cum te dai tu? Cine se mai bagã
argat la Mine aºa ca tine? Cine mai lucreazã pentru slava lui
Dumnezeu pe pãmânt aºa cum lucrezi tu la cererea Mea, la
cuvântul Meu, poporul Meu? 

Iatã casa întâlnirii. Când Eu v-am spus s-o aºezaþi pe
pãmânt, v-am spus cã o am în mânã ºi pic cu pic o aºez prin
mânuþele voastre cele harnice, ºi apoi Mã voi slãvi în ea cu
zile de nuntã, poporul Meu. Iatã lucrul cuvântului Meu cel
întocmit ºi cel împlinit. Numai un picuþ mai e, ºi totul e îm-
plinit, ºi casa întâlnirii este aºezatã pe pãmânt. Amin. 

O, poporul Meu, tu eºti mâna Mea care este în lucru ca
sã-Mi fac cu ea cãrare peste oameni. Tu eºti unealta Mea. Tu
eºti ziua Mea de nuntã, care se zoreºte pentru Mine. Amin. Zi
ºi noapte aº sta cu tine în cuvânt. Eu aºa te-am învãþat sã fii,
dar Eu sunt Dumnezeu ºi ºtiu mãsura în toate, cã e de lucru ºi
cu mâinile ºi cu picioarele ºi cu ochii ºi cu urechile ºi cu tot
trupul, iar trupul este neputincios, ºi vine Duhul Meu ºi îi dã
putere suflând peste el în zilele de odihnã, fiule. 

O, poporul Meu trudit cu trupul, odihneºte-te de oste-
nelile Mele. În zile de odihnã odihneºte-þi trupul, cã tu tru-
deºti zi ºi noapte cu Mine ca sã-Mi împlineºti cuvântul. Te
vãd cum te doare trupul când îngenunchezi pentru rugãciune
în zori ºi în searã ºi în miez de noapte, poporul Meu trudit. Te
doare trupul, dar sufletul þi se bucurã, ºi Duhul Meu poate, ºi
îþi dã viaþã, poporul Meu. Trupul tãu se sfinþeºte zi ºi noapte
pentru Mine, cã te aud rugându-te pentru voia Mea în tine,
poporul Meu. O, nu ºtiu cum sã-þi mulþumesc cã te-ai bãgat
sã-Mi slujeºti la cuvântul Meu, la cererea Mea, la chemarea
Mea, fiule Ierusalime. Sfinþesc pãmântul cu tine, poporul
Meu. Te iau în mânã ºi stropesc pãmântul cu binecuvântare
aºa cum ia preotul în mânã busuioc ºi îl bagã în apã de stro-
peºte cu el peste pãmânt ºi peste om. Fac cuvânt nou pãmân-
tul de sub tine, ºi fac cer nou petrecerea Mea cu tine în mij-
locul oamenilor. Te-am învãþat sã fii rãbdãtor ºi sã nu te su-
peri pe cei ce nu înþeleg lucrarea Mea cu tine. Pic cu pic se
aratã rodul cel adevãrat al trudei Mele cu tine, cãci cu tine tru-
desc, ºi cu tine lucrez cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi
duhul veacului cel nou ºi limba Duhului Sfânt, cuvântul gurii
Mele ºi al înþelepciunii Mele ºi al celor ascunse de ochii celor
ce nu vãd. 

Odihneºte-te, poporul Meu, în zilele Mele de odihnã ºi
dã-I Domnului odihna ta, cã tu eºti fiul Lui. Tu L-ai fãcut pe
Dumnezeu Tatã, cãci Tatã este cel ce are fii, fii ascultãtori ºi
vii, care stau în Tatãl, ºi Tatãl stã în ei. Amin.

O, nu i-a plãcut omului sã-L aibã pe Dumnezeu de
Tatã. Nu i-a plãcut omului sã asculte cu ascultare din cer. Iatã
ce este omul pe pãmânt. El stã în largul inimii lui ºi îºi face
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toate voile cât poate, ºi zice apoi cã Eu sunt Tatãl lui. De ce
mai zice, oare? Pentru ce ar mai fi sã zicã aºa? Face omul fii
ºi fiice ºi îi dã lumii, ºi apoi zice cã i-am dat Eu copii. Eu cui
am dat copii, i-am dat ca sã Mi-i dea Mie sã lucrez cu ei
pentru Mine, aºa cum am lucrat cu mama Mea Fecioara, aºa
cum am lucrat cu Ioan, fiul lui Zaharia ºi Elisabeta. 

Se umple omul de cunoºtinþã despre Dumnezeu ºi
despre toate cele din Dumnezeu, ºi apoi se îngâmfã cã are
cunoaºtere, dar ca sã facã voia lui Dumnezeu, nu se aºeazã
omul s-o facã. Ca sã-L facã pe Dumnezeu Tatã al lui, nu vrea
omul, cã omul este fiul risipitor, fiul cel rãtãcit, care se chel-
tuie pentru el însuºi ºi nu pentru tatãl. Fiul cel risipitor a
plecat de la tatãl sãu ºi s-a dus într-ale sale, iar când a ajuns
în trai rãu, s-a vrut argat la tatãl sãu, s-a vrut sub ascultarea
tatãlui sãu, ºi l-a fãcut iar tatã. 

O, poporul Meu, oare fiii oamenilor Îl vor mai face pe
Dumnezeu Tatã aºa cum L-aþi fãcut voi? O, fiii oamenilor se
duc sã înveþe carte unii de la alþii ºi sã-ºi strângã cunoºtinþã,
ºi apoi sã se îngâmfe prin ea, dar ca sã înveþe sã fie fiii lui
Dumnezeu, nu cautã fiii oamenilor. Fiii oamenilor sunt în-
gâmfaþi, ºi de aceea nu pot ei sã aleagã calea umilinþei pe care
am mers Eu. Fiii oamenilor se îngâmfã, ºi de aceea nu pot ei
sã Mã vadã pe Mine cu voi, ºi pe voi cu Mine. Dar cei atinºi
la inimã de glasul cuvântului Meu care este cu voi, aceia se
smulg ºi vin sã Mã audã ºi sã Mã vadã slãvindu-Mã cu voi în
mijlocul oamenilor, cãci voi slava oamenilor n-o primiþi, cã o
aveþi pe a Mea cu voi, ºi I-o dãm Tatãlui, cã-I suntem fii.
Amin.

Iatã ce vã spun: toþi cei care se îngâmfã azi prin cunoº-
tinþã vor pierde înþelepciunea lor, cãci înþelepciunea Mea e
mare, e cereascã, e veºnicã, ºi e alta decât cea a oamenilor în-
þelepþi. Toþi aceºtia vor veni curând, curând spre izvorul Meu
de la voi ca sã-ºi stâmpere arsura sufletului, fiilor, cãci va
veni pârjol mare peste înþelepciunea cea omeneascã ºi va seca
duhul omului, ºi îºi va cãuta omul duhul ºi îl va gãsi la Mine,
ºi omul îºi va lua duhul înapoi, cãci toate ale Mele, ºi pe care
le-am dat omului, ºi pe care omul nu le-a pãstrat ºi nu le-a fo-
losit, acelea s-au întors întru Mine, ºi omul le-a pierdut ºi nu
le-a mai cãutat, ºi s-a gãsit omul în altele care nu sunt din
Dumnezeu, ºi omul ºi-a pierdut Tatãl ºi nu-L mai gãseºte,
cãci Tatãl este ascuns în duhul umilinþei, în duhul cel plãcut
lui Dumnezeu. Amin. 

Când te-am nãscut Eu pe tine, poporul Meu micuþ de
azi, te-am îngrijit apoi, ºi te-am învãþat sã mergi în picioare,
ºi sã ai picioare te-am învãþat. Cine nu se naºte din Mine, cine
nu învaþã de la Mine ºi numai de la Mine, cine nu merge întru
Mine, cine nu este întru Mine, acela este dintre fiii oamenilor
ºi n-are pe Dumnezeu de Tatã. Cine se gândeºte cã moare de
foame, cã suferã, cã n-are ce-i trebuie dacã stã cu Mine, acela
sã nu vinã dupã Mine, acela sã stea întru ale sale. Dar cel ce
voieºte sã-i fiu Eu Tatã, acela sã vinã sã-Mi fie fiu, iar fiul
lucreazã cu tatãl ºi pentru tatãl, nu pentru sine. Amin. Aºa vã
am Eu pe voi, copii ai poporului Meu, ºi se strânge lumea sã
se uite la voi ºi nu vã mai poate judeca, fiindcã Eu vã fac fru-
moºi pe pãmânt, ºi vã fac cunoscuþi prin voia Mea cereascã
în voi ºi peste voi, ºi cu slava Mea care îl slãveºte pe om
înaintea Mea ºi înaintea oamenilor. ªi iarãºi spun: toþi cei care
se îngâmfã azi prin cunoºtinþã se vor ruºina ºi se vor umili
curând în faþa slavei Mele care este peste voi, ºi vor iubi
aceastã slavã ºi o vor pune în mare cinste ºi se vor închina
Domnului Dumnezeului vostru ºi slavei Lui cea de peste voi,

cãci slava lui Dumnezeu este adevãrata slavã a omului slãvit.
Amin. Cei ce se îngâmfã prin cunoºtinþã, aceia nu pot zidi
nimic pentru Dumnezeu, ci numai pentru slavã unii de la alþii.
Aceia nu sunt zidari, cãci numai iubirea zideºte, iubirea care
se jertfeºte pentru Dumnezeu ºi pentru facerea omului, facere
ca a Mea. Amin.

O, poporul Meu, îþi mulþumesc ºi îþi dau din slava Mea,
cã M-ai ascultat de am aºezat cu tine pe pãmânt casa întâl-
nirii. Am þinut-o în mâna Mea pânã ce am aºezat-o pic cu pic
pe pãmânt prin mânuþele tale. Tot ce mai este de terminat la
ea ca sã fie cu totul pusã pe pãmânt dupã cum este ea în mâna
Mea, nu lãsa nefãcut, nu amâna, cã lucrul nefãcut la timp pen-
tru sãvârºirea lui rãmâne ºtirbit mult timp ºi se numeºte lucru
neterminat. Sã nu lãsaþi, fiilor, ce mai este de terminat la
aceastã casã. Uitaþi-vã peste tot. Vedeþi cum este lucrat peste
tot ºi faceþi bine lucrul, ca sã rãmânã bine, cã voi sunteþi copii
cu gust bun, ºi aºa sã rãmâneþi, cã Eu v-am dat har din harul
Meu, ºi aºa sã rãmâneþi. Amin. Voi merge apoi cu voi ºi la cei
ce au lucrat aici cu voi, ca sã terminaþi ºi acolo lucrul care a
rãmas de mult timp neterminat, în cetatea Târgoviºte, fiilor,
cã am strâns acolo copile cu care Eu Mã sprijin în lucrul Meu
cu voi, mânuþe harnice de care Eu Mã folosesc gãtindu-Mi
slava Mea între oameni, masa Mea ºi casa Mea de zile de
nuntã cu voi. ªi vom munci, fiilor, ºi vom avea cum termina,
cãci cel ce este cu Mine nu trebuie sã cerºeascã pâinea ºi aju-
torul, aºa cum fac bisericile lumii, ci trebuie sã muncim ºi nu
sã cãpãtãm, fiilor. Adevãrata bisericã munceºte ea pentru ea,
nu altul. Fiþi harnici, fiilor, cãci voi sunteþi biserica lui Hristos
ºi Evanghelia lui Hristos din zilele acestea. Cu nimic sã nu
zãdãrnicim Evanghelia Mea de azi, ci sã lucrãm pentru ea ºi
pentru noi, aºa cum este lucrarea bisericii lucrãtoare ºi rugã-
toare jertfindu-se întru Domnul. Amin. Tot rãul care încã mai
dã sã loveascã în voi se va zdrobi de aceastã piatrã, iar piatra
sunteþi voi, cãci Eu v-am zidit, ºi Eu sunt una cu voi, ºi tot
rãul care încã mai dã sã vã loveascã pe voi pentru Mine se va
întoarce cu bine pentru voi, ºi Eu voi fi adevãrat cu acest
cuvânt. Amin, amin, amin. 

Binecuvântatã sã fie zidirea casei întâlnirii, iar în ea sã
stea drept legea creºtineascã, legea cea pentru poporul Meu
cel nou, ºi popor nou. Amin. Om crescut sã se odihneascã în
ea, cã ea e casã de creºtin, e casa lui Hristos. Amin. ªi în ea
voi sta de vorbã cu omul ºi îl voi îmbia la voia Mea cea din
cer pe pãmânt. Amin. 

Binecuvântate sã fie toate aºezãrile Mele de peste voi,
toate cuvintele Mele care aºeazã ordine peste toate ale Mele
cu voi. Amin. Iar voi, binecuvântaþii Mei, creºteþi frumoºi sub
mâna Mea ºi staþi sub ea, cã L-aþi fãcut pe Dumnezeu Tatã, ºi
staþi sub mâna Mea. Luaþi puteri din Mine, cãci suflu peste
voi. La orice greu de al Meu cu voi, Eu suflu peste voi ca sã
puteþi ridica greul Meu. Suflaþi ºi voi peste Mine, ca sã învã-
þãm sã ne dãm unii altora viaþã, unii pentru alþii sã ne dãm, ca
sã fim veºnici unii pentru alþii, copii ai vieþii Mele în voi.
Amin.

Chemaþi la nuntã. Plãtiþi vornicei ºi chemaþi nuntaºi ºi
chemaþi doinaºi ºi împodobiþi zilele nunþii Mele cu voi. Iar Eu
voi scoate vin bun, vin nou, ºi le voi da sã bea, ºi ei vor zice:
„De unde vin atât de bun, atât de dulce vin?“. ªi vor bea, ºi
se vor bucura de slava Mea, cã Eu le voi da sã bea. Amin,
amin, amin. 

14/27 mai 2001
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Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Biserica cea vie a strigat la cer pentru întoarcerea regelui româ-
nilor. Împãrãþia unsului Domnului nu este din lumea aceasta. Darul
pentru rege este cerul cel nou ºi pãmântul cel nou pe pãmântul 

român. 

SSSS ã se deschidã porþile cuvântului Meu ca sã intru
cu cuvântul în ieslea sa. Amin. 

Fiilor care-Mi primiþi cuvântul când el vine, Mã aºez în
iesle cuvânt pentru ca sã-l mângâi pe cel înstrãinat atâta vre-
me, pe unsul României, Mihail, rege al þãrii Domnului, cã e
þara Mea România, þara întoarcerii Mele dupã douã mii de ani
de la Tatãl, þara Mea de nuntã, împãrãþia cerurilor, care se
aseamãnã cu un împãrat care face nuntã fiului sãu. Amin. 

Iatã cuvântul Meu peste cel uns de îngerul Meu, peste
unsul Meu. 

Mângâierea Mea se apropie spre tine prin cuvântul
Meu cel din cer rostit, ºi te mângâi, fiule îndurerat. Eu sunt
Fiul Tatãlui Savaot, ºi îþi ºterg inimioara de lacrimi, ºi îþi ºterg
faþa de dureri, ºi îþi mângâi fiinþa, cã mult ai rãbdat. Dar în-
gerul Meu a fost în toate zilele cu tine ºi te-a acoperit de orice
fel de moarte ºi te-a pãzit pânã acum, ca sã fii tu acum din
nou peste România cu binecuvântarea Mea, care este pusã pe
creºtetul tãu pentru ea. Ea este þara Mea de nuntã ºi nuntesc
în ea cu poporul Meu mireasã, poporul pe care Eu l-am rãpit
la tronul Meu ca sã stea el la gura cuvântului Meu ºi sã-l punã
în cartea Mea de azi, cartea întoarcerii Mele de la Tatãl dupã
douã mii de ani. 

Am un popor dulce ºi cu fii frumoºi ºi curaþi, pe care
Eu i-am rãpit din lume ca sã stea ei în voia Mea pe pãmânt ºi
sã-Mi audã ºoapta întoarcerii Mele, cuvântul cu care îi mân-
gâi pe cei ce Mã aºteaptã sã vin ºi sã fac cer nou ºi pãmânt
nou ºi Ierusalim nou pe pãmânt, pe pãmântul român, primul
pãmânt ieºit din ape la facerea lumii, pãmântul din care am
luat Eu cu mâna de l-am fãcut pe omul cel întâi zidit. 

Hai, odihneºte-te de dureri, cã am fãcut mare biruinþã
pentru întoarcerea ta. Biserica Mea cea vie ºi pusã de Mine
rugãtoare pe pãmânt strigã la cer de multã vreme pentru în-
toarcerea ta. Am aici jertfelnic de foc ºi fii rugãtori ca focul
care arde ºi mistuie tot ce e pe foc. Ei au cerut la Mine aºa
cum Eu i-am învãþat, ºi prin strigarea lor la cer voi împlini tot
ce mai este scris în Scripturi pânã la venirea Mea cea vãzutã,
cea cu slavã vãzutã. 

Eu te prind la piept ºi te cuprind cu tot cerul Meu de
sfinþi ºi de îngeri, ºi te cuprind în cuvântul Meu cel mângâios,
ºi te cuprind cu poporul Meu, poporul cuvântului Meu din
mijlocul României, ºi îþi dau iar cuvântul Meu. Sã nu te cla-
tini dacã mai e încã om îngâmfat care stã rece la ºoapta cu-
vântului Meu care curge din Mine peste ieslea lui de aici, de
unde-l împart peste pãmânt. Sã nu te îndoieºti. Eu sunt. Este
cuvântul Meu, ºi mult este, e ca râul de mult, ºi el curge din
tronul Meu, limpede cum e cristalul, dar cei ce nu sunt curaþi
dau sã-l bage la întuneric. Dar el este «râul vieþii, limpede
cum e cristalul», aºa cum l-am arãtat Eu lui Ioan, apostolul
Meu cel iubit. Spalã-te în el ºi rãcoreºte-þi inimioara durutã.
Spalã-te în râul vieþii tu ºi toatã casa ta, cã Eu sunt acest cu-
vânt, ºi sunt Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pãcatele lumii.
Voiesc sã-l vezi pe poporul Meu de la iesle, ºi el sã te vadã.
Voiesc sã-Mi vezi fiii care strigã la Mine, la porunca Mea,
pentru viaþa veacului ce va sã fie, ce va sã vinã pe pãmânt
curând, curând, odatã cu învierea cea mare a celor adormiþi.
Voiesc, fiule scump, s-o trezesc bine pe România ºi sã-i cânt
Cântarea Cântãrilor, cã ea e þara strãlucirii pe care i-am

arãtat-o Eu proorocului Daniel ºi lui Ioan, apostolul Meu
cel iubit. 

Îþi dau iar cuvântul Meu. Voiesc sã te cuprind la piept
prin fiii poporului Meu. Iatã, îþi trimit carte de iubire ºi de
mângâiere. Odihneºte-te de dureri ºi de lacrimi, cã tu eºti
unsul Meu, iar îngerul Meu, Mihail arhanghelul, te ocroteºte
din partea Mea ºi îþi întãreºte pecetea de rege de pe creºtetul
tãu, cã Eu aºa voiesc. Sã nu voieºti mãriri pãmânteºti, sã nu
voieºti tron dat de oameni, cã tu eºti din partea Mea peste þara
Mea, iar împãrãþia noastrã e din cer, nu e din lumea aceasta. 

Ia ºi bea din apa Mea cea vie. Cuvântul Meu este apã
vie. Sã te mângâi cu el, fiule, ºi sã-l cauþi, cã Eu sunt.
Cautã-Mã, cã mult te-am aºteptat aici, ºi mult te-am chemat
sã vii ºi sã fii, ºi mult am tânjit. Cu tot cerul am tânjit sã vãd
aceastã împlinire, venirea ta acasã, fiule vândut de fraþii tãi.
Am profeþit prin acest cuvânt cã vei veni. ªi am împlinit.
Þi-am trimis de mult cuvânt cã vei veni. ªi am împlinit.
Acum va sã vinã tot mai mult slava Mea. Tot mai mult Mã voi
vãrsa pe pãmânt cu cuvântul venirii Mele. Tot mai mult Mã
voi slãvi cu fiii cuvântului Meu în mijlocul neamului român,
iar vestea Mea cu ei va fi luatã de vânt ºi va rãsuna pe tot pã-
mântul, cãci sunt mereu în zile de nuntã, cu poporul Meu
mireasã, ºi am nuntaºi, ºi am doinaºi la nunta Mea. Sunt Fiul
Tatãlui, ºi El Îmi face nuntã, cã Mi-a fãcut mireasã în neamul
român, în þara reginã peste popoare. 

Te prind ºi te cuprind în cuvântul Meu, ºi zic: binecu-
vântatã sã fie întoarcerea ta în casa Mea ºi a ta, în þara Mea ºi
a ta, ºi ea va fi împãrãþia cerurilor ºi a sfinþilor ºi a îngerilor,
împãrãþia mângâierii ºi a pãcii ºi a iubirii veºnice. Amin. 

ªi iarãºi, binecuvântatã sã fie ºi întãritã întreit sã fie
ungerea ta, pecetea Mea de pe creºtetul tãu, cã tu eºti uns de
Dumnezeu peste pãmântul român. 

Pace þie! Pace þie! Pace þie! Cer nou ºi pãmânt nou vo-
iesc sã-þi dãruiesc ca dar al întoarcerii tale. Aceasta voiesc sã
fac din pãmântul român. Eden dulce voiesc sã aºez peste el,
cãci taina venirii Mele se odihneºte peste el ºi am în mijlocul
lui munte sfânt, popor de fii cu care Eu aprind fãclia venirii
Mele pe pãmânt dupã douã mii de ani de aºteptare. 

Pace þie, unsul Meu! Dacã tu ai venit, vin ºi Eu, cã este
scris în Scripturi sã vin. ªi iatã, vin, ºi voi veni, ºi moarte nu
va mai fi, ºi va fi mângâiere. 

Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt pecetluieºte acum prin acest
cuvânt întoarcerea ta, ºi zice peste ea: Amin, amin, amin, pe
veci amin. 

15/28 mai 2001

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Cel ce nu are lucrare de Duh Sfânt, acela nu este. Dragostea care
nu vatãmã este dragostea lui Dumnezeu în om. Noi rânduieli pentru 

casa întâlnirii. 

SS unt Eu, Cel ce vã port de grijã de lângã Tatãl ºi
de lângã voi. Sunt Domnul Mângâietorul. Amin.

E sãrbãtoare, fiilor din grãdinã. Se slãveºte Duhul
Sfânt în cuvântul gurii Mele care suflã peste voi. Duhul Sfânt
este mângâierea voastrã, iar fiinþa Lui vã dã din ea ca s-o
aveþi în voi, cã acum, nimeni nu mai este pe pãmânt, nimeni
decât cel ce are în el fiinþa Duhului Sfânt, iar ceilalþi nu sunt,
cã e greu sã ºtie omul sã fie. 

O, greu se mai lasã omul spre facere, fiilor copii. Greu
se mai lasã omul mic ca sã poatã creºte apoi, cãci creºterea e
pentru cei mici care stau la crescut. 
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Duhul Sfânt este fiinþã. Cel ce are în el aceastã fiinþã,
acela este mângâierea Mea, cã are în el pe Mângâietorul, Cel
de o fiinþã cu Tatãl ºi cu Mine, Fiul Tatãlui, Care vã grãieºte
vouã din cele ce nu se vãd. Cele ce nu se vãd sunt cele
adevãrate, sunt cele ce sunt. Iar cele ce se vãd sunt cele
neadevãrate care acoperã pe cele adevãrate, pe cele ce sunt. 

Dacã omul ar simþi de ajuns durerile naºterii lui atunci
când dã sã se nascã din Dumnezeu, ar avea omul apoi fiinþa
Duhului Sfânt în el, ºi ar iubi-o ºi ar pãstra-o ca pe viaþa lui
însãºi, ºi toatã lucrarea lui ar fi a Mea ºi pentru Mine, ºi ar fi
omul mângâiat de Duhul Sfânt Mângâietorul. 

O, copii apãsaþi de durerile Mele cele pentru naºterea
din nou a lumii! Mã deºert în voi cu durerile Mele, cu durerile
facerii, cã iarãºi le fac pe toate. Amin. Ferice celui care vine
sã fie cu Mine ºi cu voi, ºi care simte ca ºi voi durerile voastre
cele pentru Mine, cele pentru fiinþa Duhului Sfânt în om. O,
copii duioºi, unde sã gãsesc Eu om pe pãmânt sã-l aduc prin-
tre voi ºi sã vã mângâie ca Mine ºi sã vã creadã durerile Mele
în voi ºi sã nu vã mai facã dureri omul de lângã voi? Voi aveþi
nevoie de multã mângâiere, de multã iubire de la cei din cer,
cã e grea povara venirii Mele, ºi pe care Eu v-am pus-o pe
umeri. Eu sunt Cel ce vine, ºi truda pentru venirea Mea e lu-
crare multã ºi grea, iar voi sunteþi mici ºi trudiþi de peste tot.
Vã strâng apãsãri ºi griji ºi de sus, ºi de jos, ºi din lãturi, ºi di-
nãuntru, ºi din afarã, copii trudiþi de peste tot. Dar Eu vã dau
mângâierea. Duhul Sfânt este mângâierea voastrã, iar fiinþa
Lui vã dã din ea, ca s-o aveþi în voi ºi sã puteþi prin ea. Amin.

A intrat pe poarta cerului jertfa de rugãciune ºi de po-
menire a celor adormiþi. Vin cu cetele cei adormiþi, vin la voi,
cã voi pomeniþi aici tot neamul omenesc care a fost ºi care
este. Când cei ce au murit pãcãtuind vãd locul scãpãrii, locul
de aici în care Eu lucrez cu voi scãparea omului, când vãd ei
biruinþa Mea prin voi, se umplu de durere ºi de remuºcare ºi
plâng spre Mine cu jale sã am milã de ei ºi sã le ºterg pãca-
tele, cã ei în zilele cele de pomenire a lor vãd raiul, care este
odihna sfinþilor, ºi vãd iadul, care este locul osândei în care se
vor munci cei pãcãtoºi dupã învierea morþilor. Tot neamul
omenesc cel adormit a venit la pomenirea lor de la voi, iar
acum ascultã glasul fiinþei Duhului Sfânt, care grãieºte din
Mine peste voi pregãtind învierea morþilor ºi venirea Mea cu
viaþa veacului ce va sã fie. Amin.

O, poporul Meu, dragostea cea nevãtãmãtoare plânge
în urma omului ca s-o ia omul în el ºi sã-i dea fiinþã în el. Tot
ce iubeºte omul este dragoste care-l vatãmã pe om, ºi omul
n-o mai poate lepãda de la el. Dragostea care nu vatãmã este
dragostea Mea în om, dragostea care-i dã omului trãirea cea
de veci, viaþa cea de veci, care nu întunecã vecia omului. 

Trãirea cea de veci, aceasta este ce vreau Eu sã-þi dau,
omule, cã Eu aºa am spus: «Cel ce crede în Mine nu va muri
niciodatã». Amin. O, Eu n-am minþit prin acest cuvânt pe
care l-am spus cu toatã iubirea Mea cea pentru om. Eu n-am
spus prea mult cu acest cuvânt, ci am cuprins în el tot ade-
vãrul cel despre viaþa cea de veci. Dar cine este cel ce crede
în Mine ca sã nu moarã niciodatã aºa cum n-a murit Enoh ºi
Ilie ºi Ioan cel iubit ºi alþii mulþi de dupã ei, care sunt cu
trupul, fiind cuprinºi de cele ce nu se vãd între cele ce se vãd?
Dragostea cea nevãtãmãtoare îl aduce pe om la viaþã de veci
ºi Mã aduce pe Mine în om ca sã trãiascã omul în Mine ºi sã
fie el miºcarea Mea ºi casa Mea ºi vecia Mea în om. Cine mai
este pe pãmânt casa Duhului Sfânt, în care sã se mistuie de
dragoste cãldura fiinþei Duhului Sfânt? Cel ce are pe Duhul
Sfânt în el, acela are ºi pe Tatãl ºi pe Fiul, cãci Cei trei, nedes-

pãrþiþi sunt în tot locul lor ºi în toatã vremea lor dacã sunt în
om, cãci una sunt, iar acest nume este Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt. Amin, amin, amin. O, dacã ar bea omul din aceastã cu-
pã, s-ar îmbãta de Dumnezeu. Dacã oamenii ºi-ar da unii al-
tora cupa aceasta a fericirii cea de sus, ar fi beþie de Duh Sfânt
peste oameni ºi s-ar gãsi oamenii în Mine ºi s-ar aduna sã bea
ºi sã-ºi caute fericirea în aceastã beþie. 

Vreau, fiilor copii, sã împart dulceaþa fericirii omului,
s-o împart tuturor în zilele Mele de nuntã cu voi. Vreau sã bea
omul din cupa fericirii care rãmâne peste om, care nu se
pierde ca fericirea cea care înºealã viaþa omului. Grija omului
ar trebui sã fiu Eu ºi nu el. Dacã aº fi Eu grija inimii ºi a min-
þii ºi a lucrãrii omului, l-aº pune pe un aºa om pe ranele voas-
tre, fiilor trudiþi de grijile Mele în voi. Dar omul care dã sã vi-
nã se face sare pe ranele Mele din voi, ºi ranele vã usturã, ºi
Eu vã vãd, ºi Eu vã ung cu alinul Meu cel prin cuvânt. 

Mã împart prin voi oamenilor pe care-i chem la izvorul
mângâierii care dã viaþã de veci celui ce vine sã bea cu folos.
Îi dau omului cunoºtinþa dragostei care nu vatãmã. Cei ce cu
adevãrat ºtiu sã se iubeascã unii pe alþii, nu sunt cei ce se iu-
besc între ei pentru mângâierea lor, ci sunt cei ce se iubesc
unii pe alþii pentru bucuria Mea, pentru mângâierea Mea.
Amin. Cei ce se iubesc unii pe alþii pentru mângâierea lor,
aceia se duc spre dragoste care vatãmã trupul ºi sufletul ºi
care murdãreºte taina fiinþei Mele în om. Când dragostea cea
vãtãmãtoare se bucurã în trupul ºi în duhul omului, îngerii cei
stricãtori de viaþã fac sapã din omul cel vãtãmat ºi lãrgesc cu
ea adâncul în care se cufundã pic cu pic viaþa omului pânã ce
ea se sfârºeºte de tot. Omul însã nu are cum sã priceapã lucra-
rea cea rea care iese de la dragostea de sine care-l mângâie pe
om pentru vãtãmarea vieþii lui. Dar Eu, Domnul, Cel plin de
milã ºi de îndurare, Mã þin dupã om ºi strig în urma lui ºi îi
spun cu cuvântul sã se opreascã ºi sã asculte suspinul fiinþei
Duhului Sfânt, Care strigã acum, la capãtul puterilor omului,
chemându-l pe om la scãldãtoare, la naºterea din Dumnezeu,
la viaþa cea de veci. Amin. 

Deschideþi porþile nunþii Mele cu voi, copii ai vieþii!
Sunaþi din trâmbiþã, sã vinã cei chemaþi, sã vinã sã le dau sã
bea din cupa iubirii care nu se sfârºeºte în veci. Amin. Omul
cautã iubirea. Omul cautã viaþa. Sã vinã sã-i spun Eu ce sunt
acestea ºi unde sunt ele, cã el cautã în gol. Omul se gãseºte
pe sine în toate cãutãrile lui, cã el nu ºtie ce trebuie sã gãseas-
cã. El trebuie sã Mã gãseascã pe Mine, nu pe sine, cã el nu
poate sã-ºi dea viaþã. Viaþa omului Eu sunt, ºi de la Mine o
are cel ce o are. 

Deschideþi întâlnirii Mele cu cei chemaþi de Mine la
izvorul vieþii cea de veci. Deschideþi porþile sãrbãtorii Mele cu
voi în mijlocul oamenilor. Sã vinã oamenii sã guste din cupa
fericirii veºnice. Eu voi fi ca râul care rãcoreºte arºiþa din om
ºi Mã voi slãvi cu mângâierea peste cei ce se vor aduna ca sã
bea. Mâna Mea e plinã de mângâiere. O desfac ºi Îmi las mân-
gâierea sã curgã ºi sã ia din ea cei ce Mã cautã la voi. Amin. 

Puneþi-vã strai de sãrbãtoare, fiilor copii. Îmbrãþi-
ºaþi-vã unii pe alþii în mare pregãtire ºi daþi dragostea Mea
oamenilor, dragostea care nu vatãmã viaþa omului. Daþi-vã cu
dragostea Mea din voi, cu frumosul Meu cel de peste voi. Vã
dau ca sã daþi. Mã dau vouã ca sã Mã daþi. Amin. 

Scrieþi pe vãzduh cã e sãrbãtoare, ca sã vadã omul, ca
sã audã omul ºi ca sã vinã, cã Mã desfac cu mângâierea Du-
hului Sfânt pentru ca sã încãlzesc în om iubirea lui cea pentru
Mine ºi sã-Mi desfac calea ºi s-o aºez în calea omului. Amin. 

Binecuvântate sã fie casa ºi grãdina întâlnirii, corturi
pentru slava Domnului. Sã fie cald în ele, sã fie soare peste
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toatã sãrbãtoarea care Mã aduce pe Mine la voi, sãrbãtoarea
duminicii tuturor sfinþilor, duminicã lungã, sãrbãtoare de trei
zile, Noul Ierusalim în cer ºi pe pãmânt în sãrbãtoare. Cereþi
vreme dulce, soare mângâios, vãzduh cald, care sã mângâie
pe cei ce se vor aduna pe lângã voi pentru slava Mea cu voi.
Cereþi pace din cer peste toatã sãrbãtoarea. Cereþi îngeri întru
toate câte sunt de aºternut înaintea oamenilor pentru sãrbã-
toarea lor cu Mine ºi cu voi. Cereþi îngeri pentru puterile
voastre trudite, cã aþi trudit fãrã odihnã, copii trudiþi, care aþi
învãþat jertfa în locul iubirii, jertfa care nu cere, ci numai se
dã. Iar Eu vã dau viaþa cea de veci, rãsplata celor ce se jertfesc
fãrã platã, ºi vã dau fiinþa Duhului Sfânt, care Mã mângâie pe
Mine în voi, ca sã fiþi voi mângâiaþi aºa cum sunt ºi Eu. 

Iatã, am ieºit cu bine ºi cu pace ºi cu iubire la împlini-
rea cuvântului Meu pentru casa ºi grãdina întâlnirii. Acum
dãruiþi-vã cu slava voastrã cea de la Mine pentru ca sã vadã
cei ce vin lucrul Meu prin voi pentru învierea Mea în om.
Sculaþi-vã ºi vã gãtiþi. Îngerii Mei vor fi prin voi, iar voi vã
veþi arãta oamenilor cu slava Mea în voi, cu taina Mea din voi
ºi prin voi. Amin. 

Fiilor, fiilor, aveþi grijã de rânduielile Mele cele creºti-
neºti pentru voi. Nu amestecaþi trupurile. Casa întâlnirii sã
odihneascã în ea om crescut, copil din poporul Meu cel viu,
ºi altfel sã nu se schimbe aceastã rânduialã, cã Eu v-am învã-
þat sã faceþi cruce peste toate locurile pe care vã aºezaþi voi sã
vã odihniþi, iar crucea sã nu fie înjositã de trupuri care nu sunt
ca trupurile voastre. Voi sta de vorbã cu omul în casa aceasta,
dar pentru altfel de poposire a omului în casa pe care am
pus-o Eu acum pe pãmânt prin voi, nu este rânduialã. Aceastã
casã este sub lege creºtineascã, fiindcã duhul ºi trupul Meu au
nevoie de odihnã aici, fiilor veghetori din partea Mea peste
averea Mea. 

Acum învãluiesc în taina binecuvântãrii cea de sus
aceastã împlinire, casa ºi grãdina întâlnirii, ºi zic: sã fie sãr-
bãtoare pentru împlinirea aceasta. Sã fie sfinþite prin cuvânt
ºi prin apã sfinþitã. Iar voi, copii ai tainei cea de nou Ierusa-
lim, sã fiþi coroana Mea de slavã pentru zilele de sãrbãtoare
care sunt în prag. Sã vinã nuntaºi, sã vinã doinaºi, sã vinã cei
ce iubesc slava Mea cu voi, ºi sã vinã cei ce nu cunosc taina
Mea cea de peste voi, ºi apoi s-o cunoascã, ºi cu ea sã se lu-
mineze ºi sã caute lumina ºi sã caute viaþa cea de veci, dra-
gostea cea nevãtãmãtoare care iubeºte pe Dumnezeu dinãun-
trul inimii omului. Amin. 

O, fiilor frumoºi, pace vouã! Vã dau multã pace, iar voi
sã staþi în ea ºi s-o înmulþiþi între voi. Fiinþa Duhului Sfânt vã
mângâie ºi vã umple de ea aºa cum i-a umplut pe ucenicii
Mei acum douã mii de ani, dupã ce Eu M-am înãlþat la Tatãl,
de unde le-am trimis mângâierea pe care le-o promisesem:
fiinþa Duhului Sfânt, focul care se mistuie în om pentru slava
Mea peste pãmânt. 

O, fiþi frumoºi, fiilor copii. Fiþi dulci, copii ºi copile, ºi
fiþi slava Mea. Duhul Sfânt este fiinþã. Cel ce are în el aceastã
fiinþã, acela este mângâierea Mea, cã are în el pe Mângâie-
torul. Acesta este Cel ce vã învaþã pe voi, copii ai mângâierii.
Acesta este Cel ce vã hrãneºte pe voi. Iar cel ce-L are pe El,
râuri de ape vii curg din el, ºi iarãºi va ieºi pãmântul din ape,
din apele vii ale râurilor Duhului Sfânt Mângâietorul, Care
este una cu Mine ºi cu Tatãl, ºi cu voi, copii ai mângâierii.
Amin, amin, amin. 

21 mai/3 iunie 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Omului îi este teamã de calea cea sfântã pe pãmânt. Bogaþii pã-
mântului sunt sãraci de Dumnezeu. Dulceaþa pãcatului a adus
moartea Domnului în om. Rana Domnului este multã cât douã mii
de ani. Plânsul dumnezeiesc îndeamnã omul la pocãinþã. Cei veniþi 

la izvor învaþã de la Domnul. 

OOOO,fiilor de la ieslea coborârii cuvântului Meu,
sculaþi-vã din aºternuturi, cã vine Mirele vostru

ca sã iasã cu voi ºi cu zile de nuntã, cã se adunã nuntaºi. Hai
sã punem masa, cã e nuntã! E Mirele cu mireasa, e Hristos cu
tine în zile de nuntã pe pãmânt, poporul Meu mireasã. Iatã
nuntaºii! Au venit, ºi vin. I-am chemat ca sã-i iubim. Noi îi
putem iubi cel mai mult. Le putem da ce nu pot ei gãsi pe ni-
cãieri. Le dãm mângâierea cea adevãratã, cuvântul cel mân-
gâios care se lasã din gura Mea peste voi ca sã-l dãm la cei ce
vin ºi la cei ce nu vin sã-l audã, ºi sã-l ia cei ce vin ºi sã-l ducã
cu ei în casele lor. Amin. 

Eu Însumi mângâi omul. Eu sunt acest cuvânt. Sunt
Fiul Tatãlui Savaot ºi din Tatãl grãiesc. Sunt Domnul, Mân-
gâietorul. Amin. Cine nu are nevoie de aceastã mângâiere
care se lasã ca râul cel rãcoros din gura Mea, acela nu s-a nãs-
cut din Mine, ºi este încã stârpiturã, om care trãieºte fãrã
viaþã, ºi tot aºa ºi moare ºi se duce fãrã viaþã pe drumul cel de
veci, în somnul lui cel vremelnic ºi cel de veci. Eu îl mângâi
pe om lãsându-l sã-ºi împlineascã dorinþele dacã asta este
bucuria lui, iar rãbdarea ºi bunãtatea Mea îl îndeamnã pe om
la pocãinþã ºi la iubire ca a Mea. El Îmi cere Mie ajutor sã-ºi
aducã la împlinire voile lui, iar Eu Mã umilesc ºi nu mai caut
pentru voia Mea în el, cãci omul se iubeºte pe sine, ºi tot pen-
tru sine Mã iubeºte ºi pe Mine. Iar Eu sunt Mângâietorul ºi
Mã scutur cu mângâierea Mea ºi îl mângâi pe om. 

Sculaþi-vã bine, copii strãjeri, cã avem oaspeþi la masã.
Iatã-i, au venit, ºi vin. 

O, sculaþi-vã ºi voi, cei ce aþi venit la nuntã! Sculaþi-vã
ºi auziþi glasul Mirelui Care grãieºte miresei, împãrþindu-vã
din vinul nunþii, din iubirea nunþii. Amin. O, sã nu se tulbure
inimile voastre. Vã dau învãþãturã tare, bucate tari vã dau, ca
sã vã întãriþi trãirea ºi ca sã Mã treziþi în voi, ºi ca sã prind Eu
rãdãcinã în voi, cãci rãdãcina acestui cuvânt care vã mângâie
Eu sunt. Credeþi sau nu, Eu trebuie sã spun cine sunt. Eu sunt
Cel ce sunt. Sunt Fiul Tatãlui Savaot. Sunt aici ºi Mã fac cu-
vânt ºi Mã împart peste pãmânt. Nicãieri pe pãmânt nu gãsesc
om care sã vrea numai ca Mine pentru cuvântul Meu de azi
pe care-l cobor aici cu tot întregul lui. Dacã aº grãi ºi aici aºa
cum zic atâþia oameni cã grãiesc Eu în atâtea locuri pe pã-
mânt, aº fi iubit ºi de aici, aº fi crezut ºi de aici, aº fi primit
ºi de aici cu calea Mea spre oameni. Dar calea Mea e cale ce-
reascã, e cale dreaptã ºi sfântã, ºi omului îi este teamã de ea.
ªi dacã-i este omului teamã de calea cea curatã, i-ar place sã
fie minciunã aceastã venire a Mea în cuvânt ca sã-Mi desfac
cu el calea venirii trupului Meu cel înãlþat la Tatãl acum douã
mii de ani. Nu M-am înãlþat ca sã nu mai vin. Ba, din contra,
am zis atunci: «Mã duc ca sã vin; Mã duc sã pregãtesc loc»
ºi sã vin dupã ce-l pregãtesc. Iatã, l-am pregãtit, ºi omul e
prea îngâmfat ca sã creadã ce spun Eu, cã Eu spun cã tot
cuvântul Meu cu care Mã cobor în locul acesta pregãtit de
Mine cu trudã, îl judecã pe cel ce nu-l ia sã-l punã peste el.
Iatã, de la om ia omul, dar de la Dumnezeu, ba. Am fost ºi Eu
om pe pãmânt, ºi am fost înþelept din Tatãl, ºi am lãsat învã-
þãtura vieþii veºnice peste om. De ce nu ia omul ºi de la Mine,
ºi ca sã fie ca Mine apoi? O, de ce ia omul numai de la om?
De ce, oare? 
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Omule care citeºti numai ce zice omul, numai ce scrie
omul! S-a rãstignit pentru tine omul de la care iei tu învãþã-
turã de crezi atâta în el, de te hrãneºti atâta de la el? Cum de
nu eºti obosit de atâta învãþãturã care-þi ia din suflet, ca apele
mari, tot ce mai e în tine veºnic ºi adevãrat ºi din cer? O,
omule, te întâmpin în alergarea ta ºi îþi cercetez fiinþa ºi nu
mai ai fiinþã de neam bun. Adunãtura din mintea ta M-a lãsat
orfan de tine, omule obosit de truda ta, de povara ta. Eu þi-am
spus sã iei povara Mea, cã jugul Meu este bun, cã sarcina
Mea este uºoarã. Aºa þi-am spus. Tu însã te-ai fãcut uriaº, ºi
duci poveri pe drumul tãu, iar drumul Meu e sãrac de oameni.
Drumul tãu nu este drumul Meu. Ce este al tãu nu este al
Meu, ºi tu trãieºti fãrã viaþã. O, cum sã te fac sã-Mi deschizi
la bãtaia Mea în uºa ta? Iatã cum Îmi desfac izvorul ºi cum te
chem sã vii ºi sã bei ºi sã-i vezi gustul ºi sã-i vezi adevãrul,
cãci izvorul acesta Eu sunt. Acest cuvânt Eu sunt, iar trupul
Meu este învãluit în acest cuvânt ºi stau înaintea ta învãluit în
cuvânt. Cuvântul acesta este venirea Mea cea dupã douã mii
de ani de la Tatãl, ca sã-Mi pregãtesc cu el mireasã, ºi sã Mã
las apoi lângã ea cu trupul Meu vãzut, cu care M-am înãlþat
de lângã ucenicii Mei acum douã mii de ani ca sã pot iarãºi
veni la vremea venirii Mele din nou de lângã Tatãl. 

O, sã nu se tulbure inimile voastre întrebându-vã de
acest glas care este cuvântul Meu. Eu sunt Fiul Tatãlui Dum-
nezeu, ºi precum am avut putere sã-Mi pun viaþa, ºi apoi iar
s-o iau, aºa ºi acum, putere am sã Mã pun cuvânt înaintea
omului ºi sã-i cer omului rãspuns pentru el. Amin. Îi dau
omului viaþã prin acest cuvânt, cã fãrã Mine omul trãieºte fãrã
de viaþã. ªi îl voi întreba apoi pe om de viaþa acestui cuvânt,
ºi nimeni nu va scãpa sã dea rãspuns pentru cuvântul Meu cu
care strig în zilele acestea pe toate uliþele ca sã Mã audã cei
ce stau în casele lor veselindu-se de toate câte au. 

M-am uitat pe pãmânt ºi am vãzut niºte oameni bogaþi
veselindu-se în avutul lor ºi spunând la sãraci cã ei nu au ne-
voie de Dumnezeu, fiindcã au tot ce le trebuie. Aveau tot ce
le trebuie, dar de Dumnezeu erau sãraci de tot. 

Sunt sãraci de Dumnezeu bogaþii, fiindcã Dumnezeu
este bogãþia sãracilor, bogãþie veºnicã, ºi în ea ei se vor odihni
pe veci, ºi nu ca bogaþii care dupã ce-ºi pãrãsesc bogãþiile ºi
rangurile se duc la sãrãcie de viaþã ºi la plâns ºi la veºnicie
fãrã Hristos în ea. 

V-am chemat la Mine ca sã vã dau din rana Mea. Mân-
caþi ºi beþi din rana Mea, cã sunt rãnit de dorul omului, rãnit
de douã mii de ani. Rana Mea nu s-a mai închis. Ea s-a fãcut
sân din care curge sânge, nu lapte. Curge sânge din viaþa tru-
pului Meu ca sã mãnânce ºi sã bea pãcãtoºii care-ºi lasã pã-
catele în urma lor ºi vin sã mãnânce din rana Mea, spre viaþa
Mea în ei. Dar omul care-i dã viaþã pãcatului în însuºi trupul
lui crede cã poate face din trupul Meu mãdular al sãu, una cu
trupul lui, care pãcãtuieºte cu dor de pãcat, cu dor de iubire
vãtãmãtoare lui ºi Mie, iar Scriptura spune: «Luând mãdula-
rele lui Hristos, le voi face mãdularele desfrânãrii?».

Eram cu trupul pe pãmânt ºi venea iudeul ºi venea cãr-
turarul ºi Mã ispitea pentru desfrânarea din el ºi dãdea sã râdã
de Mine pentru desfrânarea lui. Eu însã nu ºtiam cum sã Mã
scutur de ei fãrã sã Mã prindã în cuvânt cãlcãtor de legea cea
pentru om. Apostolul Meu Pavel ar fi fost ars pe rug de cei ce
se dãdeau credincioºi ai bisericii fãrã sã omoare în ei des-
frânarea ºi trupul ei. Ar fi fost Pavel ars pe rug dacã nu i-ar fi
lãsat pe ei sub legea pãcatului, ºi le spunea: «Sã nu vã lipsiþi
unul de altul decât cu rânduialã, pentru post ºi rugãciune,
cãci din pricina desfrânãrii sã-ºi aibã fiecare femeia lui».

Acest cuvânt era pentru cei ce se desfrânau, nu pentru sfinþii
care-ºi rãstigneau trupul ºi patimile ºi poftele din el. 

O, fiilor de la ieslea cuvântului Meu! Mi-e milã de voi
când vãd cum vine omul la voi ºi vrea de la voi ºi de la Mine
dreptate pentru desfrânarea cea din trupul lui. La Mine ºi la
voi nu încape cel desfrânat, dar cel ispititor dã sã râdã la voi
pentru desfrânarea lui. Aºa eram ºi Eu. Necãjit eram între
oameni, ºi pregãtit pentru jertfã, ca sã-i arãt omului iubitor de
sine ce este judecata lui. Ea este jertfa celor ce se jertfesc
rãstignindu-ºi trupul ºi înviind cu duhul pentru trupul Meu,
care s-a dat sã fie mãdular al omului care bea din rana Mea,
din trupul Meu rãnit de dorul omului, rãnit de douã mii de
ani, cãci rana Mea nu s-a mai închis, ºi este multã cât douã
mii de ani. 

Mã uit la tine, omule, cum dai sã te bucuri tu din rana
Mea, cum îþi faci tu fericire din durerea Mea, din rana Mea,
din viaþa Mea pe care Mi-am pus-o pe cruce plângând pentru
salvarea ta din pãcat. O, vreau sã te înviu din pãcat. Ascultã
plânsul Meu dupã tine. O, cum îþi vine þie sã te bucuri când te
îndulceºti în tine cu pãcatul, cu fructul morþii Mele? Dulcea-
þa pãcatului tãu a adus moartea lui Dumnezeu, ºi tu zici cã
pãcatul este fructul vieþii, dar el este fructul morþii Mele. Tu
te duci la cei ce Mã vând ºi te bucuri cã Mã iei în tine pentru
iertarea ta. Eu sunt Mielul Cel junghiat, ºi pe Mine nimeni nu
Mã mai iartã ca sã Mã scape de durerile de la om, de pãcatele
omului sã Mã scape. Face omul pãcate ºi Mi le dã Mie dupã
ce le face. Se duce la duhovnic sã le dea de pe el ºi sã le punã
pe Mine, ºi Eu sã-l iert de ele, ºi el face altele apoi, ºi nu Mã
mai iartã omul de povara de pe Mine, de crucea Mea, cãci
crucea Mea este omul pãcãtos. 

Plâng cu plâns dumnezeiesc, de patruzeci de ani plâng
prin acest cuvânt, iar acum am deschis Scripturile cele de la
capãt ºi citesc din ele de pe ultima foaie ºi zic: «Cine este
spurcat de pãcat, sã se spurce ºi mai mult. ªi cine este sfânt,
sã se sfinþeascã ºi mai mult, cã plata Mea este cu Mine ºi vin
ca sã dau fiecãruia dupã cum este fapta lui». Amin. Iar pen-
tru cei ce s-au sfinþit ºi încã se sfinþesc, zic: «ferice lor, cã-ºi
spalã veºmintele ca sã aibã stãpânire peste pomul vieþii»,
peste Mine, Cel rãnit, ca sã-i dau celui sfânt din rana Mea ºi
sã Mã mângâi de ea împãrþind din ea, împãrþind-o cu cel ce
Mã iubeºte cu iubire ca a Mea. Amin. 

Aº voi sã se vindece omul de duhul pãcatelor lui. Omul
se iubeºte pe sine, ºi tot pentru sine Mã iubeºte ºi pe Mine.
Mulþime de oameni ºi-au fãcut scaune ºi s-au aºezat pe ele în
numele Meu peste oameni. Iatã, aceia Mã iubesc pentru ei, nu
pentru Mine, ºi îºi fac în numele Meu ranguri ºi trecere ºi pe-
trecere ºi putere, fãcându-i pe oameni sã cumpere de la ei ier-
tarea cea de la Mine, nu vindecarea, cã dacã s-ar vindeca oa-
menii de dorul ºi de patima pãcatelor, cine ar mai umbla sã-ºi
cumpere iar ºi iar iertarea ºi mila de la cei ce vând, în nume-
le Meu, de douã mii de ani iertarea cea de la Mine? 

Plâng cu plâns dumnezeiesc ºi zic: cine este spurcat de
pãcat, sã se spurce ºi mai mult, ºi cine este sfânt, sã se sfin-
þeascã ºi mai mult. Amin. Mã doare rana Mea cea multã cât
douã mii de ani. Iar tu, mireasa Mea cea micã, tu, poporul
Meu mireasã, sã zici sã vin, cã asta este scris despre tine:
«Duhul ºi mireasa zic: „Vino!“. ªi cel ce aude, sã zicã ºi el:
„Vino!“. ªi cei ce sunt însetaþi, sã vinã sã ia în dar din apa
vieþii». Amin. 

O, vino, omule, la izvor când Eu te chem, când ies în
calea ta cu mireasa Mea, cu cea care trudeºte pentru Mine aº-
teptând venirea Mea. Dacã auzi ºi dacã eºti însetat, vino la
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Mine, cã am venit spre tine ºi te chem sã te iubesc, cã Eu te
pot iubi mult ºi îþi pot da ce nu poþi gãsi pe nicãieri: chemarea
Mea cu însãºi gura Mea, mângâierea Mea cu mâna Mea cea
tainicã ºi slava trupului Meu cel învãluit în cuvânt aºa cum
acum douã mii de ani am fost învãluit în nor ca sã Mã duc
întru Tatãl ºi aºa sã vin înapoi; aºa, precum M-am suit, în-
vãluit în tainã, învãluit în cuvânt, în nori de cuvânt învãluit.
Amin. 

Daþi glas doinei de nuntã, voi, doinaºi, cã v-am chemat
la nuntã sã doiniþi. Daþi grai poemelor, voi, poeþi care purtaþi
în voi simþãminte de dincolo de voi, cã v-am chemat la nuntã
ca sã grãiþi grai dulce. Aduceþi Domnului jertfã de laudã ºi
luaþi în dar mângâierea cea pentru dar, rãdãcina bucuriilor
sfinte. Cel ce crede, acela grãieºte, iar cel ce grãieºte, este viu
ºi nu moare. Cel ce nu grãieºte, acela moare ºi este mort.
Chiar dacã el crede, este mort, cãci lucrarea credinþei este
grãirea, este mãrturisirea, grai viu din neam în neam pânã la
Mine. Amin. 

Îmi desfac fiinþa Mea dumnezeiascã sã curgã din ea
mângâiere peste voi, cei veniþi la nuntã. Duhul mângâierii
este bogãþia pe care vreau s-o dau celor ce vin la izvorul ve-
nirii Mele aici, unde Eu Mi-am ales ieslea Mea de venire aºa
cum Mi-am ales acum douã mii de ani ieslea din Betleem.
Luaþi duhul înþelepciunii sfinte, voi, cei adunaþi la sãrbãtoare.
Luaþi ºi beþi din cupa mângâierii ºi mângâiaþi pe Dumnezeu.
Adunaþi-vã în Duhul Meu, în Duhul lui Hristos. Numai Duhul
Meu poate sã vã facã una, cãci casa Mea este una. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Vouã, celor ce cre-
deþi în venirea Mea; vouã, celor ce aþi bãtut cale pentru cu-
vântul Meu care Mã aduce pe pãmânt. Poposesc trei zile cu
voi ºi pentru voi în cuvânt, ºi vã voi da sã beþi, iar voi sã în-
vãþaþi sã beþi. 

Pace vouã! ªi vã voi da sã beþi. Amin, amin, amin. 
26 mai/8 iunie 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Mirele ceresc îi bucurã cu graiul Lui pe cei strânºi la izvor. Iubirea
de pe pãmânt nu este ca iubirea din cer ºi nu se poate sui la cer. Cei
asemenea Lui Îl mãrturisesc pe Domnul. Lumea închide cerul ca sã
nu vinã Domnul. Nunta lumeascã este minciuna care s-a pus în lo-
cul nunþii. Veacul ce va sã fie este nuntã veºnicã pe pãmânt. 

TT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt Se slãvesc pe pãmânt în
zile de nuntã cereascã. Îngerii ºi sfinþii sunt nun-

taºii din cer, iar cei de pe pãmânt, adunaþi la sãrbãtoare, sunt
nuntaºii de pe pãmânt. Amin. 

Eu sunt Mirele nunþii, ºi fericitã este sluga pe care Eu
o gãsesc priveghind pentru venirea Mea cu zile de nuntã. Eu
sunt, ºi Îmi deºert mângâierea peste cei adunaþi la izvor.
Amin, amin, amin. 

Mai mare iubire ca aceasta nu este, cã Eu grãiesc de
lângã Tatãl, ºi graiul Meu umple vãzduhul ºi bucurã pe îngeri
ºi pe sfinþi, ºi umple pãmântul, ºi bucurã pe cei ce Mã aº-
teaptã ca ºi voi, copii de la ieslea coborârii Mele. I-am spus
lui Moise când i-am vorbit din rug pe munte, i-am spus sã-ºi
lase sandalele, cã locul grãirii Mele cu el e loc sfânt. Vã spun
ºi vouã tot aºa. De câte ori ies cu voi de la iesle peste pãmânt
ºi peste om sã nu uitaþi sã fiþi sfinþi ca ºi în cer, cã locul pe
care stau Eu ºi cu voi e loc sfânt ºi tot mai sfânt. Descãl-
þaþi-vã pentru el de cele din afarã de câte ori ies cu voi ca sã
ne arãtãm cu cele dinãuntru. Descãlþaþi-vã de cele din afarã ºi
de cele din om care nu sunt din Dumnezeu, ºi înarmaþi-vã cu

Duhul Meu Cel pentru voi, Duhul Care Mã apãrã pe Mine ºi
pe voi ca sã fim din cer, ºi aºa sã vã întoarceþi în cele ale
Mele, în cele dinãuntru, cã locul pe care Eu v-am aºezat pe
voi ca sã staþi înaintea Mea când vin, e loc sfânt locul din care
Eu grãiesc peste pãmânt. Amin. 

Acum din nou ieºim. Cu cele din cer ieºim. Cu cuvân-
tul cel fãcãtor ieºim. Iatã grãdina întâlnirii Mele cu omul. Am
zis cu cuvântul, ºi apoi acest pãmânt s-a fãcut cer, iar Eu Mã
slãvesc cu voi pe el ºi îi dau omului slava Mea cu voi, ºi îi dau
omului mângâierea ºi iubirea cea de sus. Iubirea cea de jos nu
se poate sui la cer, dar iubirea cea de sus vine ºi se aºeazã pe
pãmânt ca sã facã cer, cerul iubirii, cerul ºi pãmântul iubirii.
Amin. 

O, iubirea cea de pe pãmânt nu e ca iubirea cea din cer
ca sã se poatã sui la cer. Eu Mã dau omului cu iubirea cea din
cer, ºi o aduc cu Mine pe pãmânt ºi o dau, dar omul nu poate
duce la cer iubirea lui cea de pe pãmânt, cãci cerul este sfânt,
iar iubirea care se suie la cer este numai iubire sfântã, iubire
ca a Mea, iubire care iubeºte fãrã sã cearã, ci numai sã se dea,
ºi cu totul sã se dea. Amin. Iatã de ce plâng Eu cu ranã, ºi rana
Mea nu se mai închide. Omul se iubeºte pe sine, ºi tot pentru
sine Mã iubeºte ºi pe Mine. Iubire care cere pentru sine, aºa
e iubirea omului. Omul Îmi cere de ºapte mii de ani. I-am dat
totul omului, ºi el tot Îmi cere, de parcã nu are. De ce, oare,
nu are omul tot ce i-am dat sã aibã, tot ce i-am dat de iubire? 

O, copii de la ieslea coborârii Mele, Îmi cere omul, me-
reu Îmi cere omul. Îi cere omul lui Dumnezeu, Îi cere mereu.
Cum de nu-L cere ºi pe Dumnezeu? O, iubirea cea de pe pã-
mânt nu e ca iubirea cea din cer, care se dã fãrã sã cearã. Nu
se poate sui la cer iubirea care nu se dã, iubirea care cere din
om pentru el. Ea coboarã mila ºi iubirea Mea la om, dar ea la
cer nu se poate sui. Cere omul de la Mine, cere de ºapte mii
de ani. De ce nu Mã cere ºi pe Mine omul? Mã uit pe pãmânt
ºi nimeni nu voieºte sã vin. Este scris în Scripturi sã vin, ºi ni-
meni nu voieºte sã vin, ºi nimeni nu Mã cere sã vin. Nu vrea
sã se facã omul frumos pentru venirea Mea. Nu vrea omul sã
se gãteascã pentru venirea Mea. Pentru el se pregãteºte omul,
ºi îºi pune podoabe ºi îºi pune miresme ºi îºi pune haine moi
ºi îºi face aºternuturi ºi îºi împleteºte cununi ºi îºi pune pe cap
cununile ºi biruinþele lui. O, numai pentru Mine nu se mai
pregãteºte omul, ºi Eu Mã uit îndurerat la om, îndurerat
adânc. Îi vãd omului chipul cioplit ºi sunt îndurerat adânc de
la om.

O, fiilor de la ieslea învãþãturii Mele, hai sã petrecem
cu omul, fiilor trudiþi pentru Mine. Voi suiþi iubirea voastrã la
cer, ºi cu ea Mã coborâþi pe Mine la voi ºi la om. Hai sã pe-
trecem cu omul în iubire cereascã. Adunaþi-i lângã voi, ºi Eu
Mã voi turna în voi vin bun, ca sã bea din vinul Meu cel ce
vine la nunta Mea cu voi. Voi sunteþi poporul Meu mireasã;
mireasa care cere venirea Mea. Hai sã-i învãþãm pe cei ce vin
la izvor ca sã bea. Sã bea ca ºi voi din izvor dacã vin sã bea.
Ca sã bei din acest izvor care curge din cer peste pãmânt, e
mare tainã sã ºtie omul sã bea. Cine bea din el nu mai moare,
nu se mai dã morþii cel ce înviazã. Cel ce bea este cel ce în-
viazã, ºi aºa se bea din acest izvor. 

O, fiilor copii de la ieslea Mea, de ce, oare, nu-i place
omului cum l-am fãcut Eu pe omul cel întâi zidit? Îi vãd omu-
lui chipul, ºi îl vãd pe om nemulþumit de chipul lui. S-a aºter-
nut peste om dumnezeul întunericului acestui veac, ºi îl înva-
þã pe om sã-ºi facã chip cioplit ºi sã se închine lui însuºi omul.

Omule furat din braþul Meu, te-ai lãsat furat de dum-
nezeu strãin de Tatãl tãu Cel dintâi ºi Cel de pe urmã. Simþu-
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rile tale nu mai sunt din Dumnezeu, ºi sunt din lume, iar lu-
mea Mi-a închis cerul ca sã nu vin pe pãmânt ºi sã-l înviez pe
om din moarte, din somnul lui cel adâncit în moartea Mea din
om. Am murit de tot în om. O, cine sã sufle peste om cu
Duhul Meu ca sã înviez Eu în om ºi sã-ºi vadã omul prin ve-
derea Mea din el chipul lui cioplit, cãruia i se închinã? O,
unde este chipul ºi asemãnarea Mea pe care am aºezat-o Eu
pe trupul ºi pe chipul omului? Mã uit pe pãmânt ºi vãd numai
Sodomã, ºi vãd numai Gomorã, ºi cerul nu mai este pe pã-
mânt. Nu pot sã stau cu omul pe pãmânt, cã el ºi-a fãcut chip
cioplit din el însuºi. 

Ai cãlcat porunca Mea, omule! Eu þi-am spus sã nu-þi
faci chip cioplit, ºi tu nu M-ai ascultat. Mã uit la tine ºi Mã
doare chipul tãu cioplit. Iatã ce te-a învãþat omul cel duºman
pe tine ºi pe Mine. El stã în calea ta cu marfa lui, cu învãþãtura
lui, ºi tu iei din ea, ºi tu mori din ea. M-am fãcut negustor ºi
vin în calea ta ºi Mã desfac înaintea ta cu ale Mele din Tatãl
luate. Eu nu-þi sunt duºman. Eu sunt Cel ce dau viaþã ºi sunt
Viaþa. Ia ºi tu din ea, cã Mã desfac cu ea înaintea ta. Mã doa-
re când Îmi spui cã Mã iubeºti iubindu-te pe tine. Mã doare
când Îmi spui cã Mã ai avându-te pe tine. Chipul tãu cioplit
dovedeºte aceasta, iar Eu sunt adevãrat în cuvânt. O, cum sã
fac cu tine? O, cum sã te iau cu uºorul ca sã Mã primeºti ºi sã
nu Mã loveºti ºi sã nu-Mi dai peste mânã dacã dau sã lucrez
la facerea ta cea din Mine? Facerea ta de acum nu e de la
Mine, ºi e de la tine. Cel ce Mã iubeºte este cel ce stã la fãcut.
Tu ai venit la izvor, iar izvorul acesta sunt Eu, Fiul Tatãlui
Dumnezeu, ºi îþi grãiesc cu grai ceresc ºi dau sã te învãþ sã
bei. Cel ce bea este cel ce înviazã. Tu ai chip împrumutat de
la duºmanul Meu ºi al tãu. Nu-Mi mai spune cã Mã iubeºti
dacã porþi chipul celui strãin. Nu pot fi Eu înãuntrul tãu dacã
în afara ta se aratã cu tine duºmanul Meu ºi al tãu, lumea ºi
faþa ei care s-a pus pe chipul tãu ºi îl batjocoreºte cu chip
strãin de Dumnezeu. 

O, omule pribeag, te-am chemat sã-Mi vezi mireasa ºi
sã iei în tine dor de mireasã care-ºi aºteaptã Mirele. Duhul rãu
e duhul lumii. El te-a acoperit de la faþa Mea ºi te-a bãgat în
haina lui, ºi Eu nu te cunosc dintre cei morþi. Te-am chemat
sã-Mi vezi chipul, te-am chemat sã-Mi vezi pe poporul Meu
mireasã prin care Eu Mã slãvesc peste pãmânt pentru tine, cel
pribeag de Tatãl tãu. Te adun din când în când lângã ieslea
Mea ºi îþi dau din ea cuvântul Meu care se naºte în ea din gura
Mea. O, învaþã-te sã vorbeºti din cer, nu din inima ta, cã nu e
dreaptã cu Mine inima ta. Tu spui cã Mã ai în inimã ºi nu e
nevoie sã Mã ai ºi în afara ta, în înfãþiºarea ta, iar Eu îþi spun
cã ºi diavolii cred în Mine, dar nu sã Mi se supunã. Iatã, cel
ce nu Mã mãrturiseºte, acela nu este de partea Mea. Cine Mã
poate mãrturisi? Cel ce seamãnã cu Mine, cel ce este de la
Mine. Amin. 

Te iau cu uºorul, omule venit la izvor, cã vreau sã te
învãþ sã bei, ºi cu folos sã bei. Eu de aceea te chem. Te chem
ca sã bei, ºi sã cresc Eu în tine ºi sã înveþi iubirea cea pentru
Dumnezeu. Lacrima Mea cea pentru tine se face cuvânt de
dor, care te cheamã sub cortul Meu ca sã stai cu Mine la masã
de cinã, la masã de nuntã, fiule român. Te cheamã dorul Meu
de tine, dor lung de ºapte mii de ani. Te chem cu mângâiere,
cã Eu nu vreau durerea ta, ºi vreau învierea ta. Cere-Mã.
Sau nu Mã mai cere, ºi ia-Mã, cã iatã-Mã în calea ta ca sã Mã
iei. Amin. 

Iatã vinul cel bun, vin nou, vinul nunþii Mele. Veniþi la
nunta Mea, voi, doinaºi ai poporului român! Nunta lumii vã
face cu mâna, iar nunta Mea se uitã dupã voi. Iubirea pentru

Dumnezeu vã face sã veniþi sã fiþi cu El, iar iubirea de Dum-
nezeu vã face sã Mã aveþi pentru voi. Eu însã vreau sã vã am
pentru Mine, nu pentru voi, cã Eu vin curând, curând, ºi nunta
Mea va fi o sãrbãtoare pe vecii, fiindcã mireasa are nevoie de
iubire, ca ºi Mirele din cer. Mireasa Mea este cerul Meu de pe
pãmânt, în care Eu Mi-am pregãtit aºternut. 

O, poporule mireasã, am pregãtit cu cuvântul Meu ºi
cu mânuþele tale straie de nuntã, grãdinã cu miresme cereºti,
cort dulce, foiºor cald ºi sfânt, ca sã ies cu tine în nuntã ce-
reascã ºi sã-i mângâiem pe cei ce aud zarva nunþii noastre ca
sã vinã la nuntã. O, poporul Meu, o, mireasã micã, tu eºti co-
pilul cel mai mic, cel de lângã venirea Mea, mezinul care îm-
parte averea Tatãlui sãu la toþi cei de dinaintea lui nãscuþi.
Iatã, chem la nuntã. Voiesc sã rãmânã numai o nuntã pe pã-
mânt ºi în cer, ºi în hora ei sã se prindã cei ce învaþã iubirea,
iubirea dintre Mire ºi mireasã, miri curaþi, cãci unde este iubi-
rea nu mai este pãcatul, ºi este ziua nunþii când mirii sunt cu-
raþi, cãci aºa înseamnã ziua nunþii, iubirea dintre Mire ºi mi-
reasã. Nunta lumii este minciuna care s-a pus în locul nunþii.
Iar nunta, iatã-Mã cu ea pe pãmânt! Din cer ºi pânã pe pãmânt
M-am întins cu ea, ºi fac din ea mângâiere veºnicã peste om,
numai sã vinã omul sã ia.

Omule, ce dulce e chemarea Mea, chemarea ta la
Mine! O, nu te teme. Dacã eºti pãcãtos ºi te temi de Mine, nu
te mai teme, ºi vino, cãci frica pentru faptã ºi frica cea de
dupã faptã este înaintea Mea o mai mare nelegiuire decât fap-
ta, ºi tu te faci atunci nedrept cu Dumnezeu ºi cu aproapele
tãu ºi cu aproapele Meu. Fiecare faptã trebuie sã fie însuºitã
de cel ce o face, iar dacã fuge pentru faptã, el este învinuit de
faptã, îndoit învinuit este cel ce fuge. Cine-ºi însuºeºte fapta,
acela nu se ascunde de ea ºi cu ea ºi pentru ea, ci, din contra,
vine cu ea în faþã pânã sã fie ea cunoscutã, ºi acela este drept
cu Dumnezeu ºi cu cei din jurul lui, ºi nimeni nu-l mai poate
judeca pe unul ca acela, de vreme ce el ºi-a pedepsit fapta cu
însãºi conºtiinþa lui cea descoperitã tuturor. El nu fuge de is-
pãºirea cea pentru faptã, ci îºi pedepseºte fapta cu însãºi gura
ºi inima lui. Mai bine este sã-ºi învinuiascã omul fapta decât
sã-l învinuiascã fapta pe om. Cui îi este fricã? Vinovatului.
Dacã vinovatul s-ar întoarce la Mine, n-ar trebui sã-i mai fie
fricã. Dar el se întoarce în sine, ºi de aceea se teme. 

Eu însã am în braþe mângâierea pentru cel ce se ridicã
dintre morþi ca sã vinã sã-l fac veºnic, cã vine veºnicia pe
pãmânt, ºi omul nu crede ce-i spun Eu. Vine învierea morþi-
lor, ºi omul nu crede ce-i spun Eu prin acest cuvânt. Vine în-
vierea ºi viaþa veacului ce va sã fie, ºi tot omul care va mai fi,
va fi ca Mine, cãci scris este: «Vom fi asemenea Lui, cãci Îl
vom vedea cum este». Amin. 

Viaþa veacului ce va sã fie, aceasta este nunta pe care
Eu vreau s-o pun pe pãmânt înaintea omului. Cu tine o pun pe
pãmânt, poporul Meu mireasã, truditul Meu copil cu care Eu
am bãtut ºi bat þãruºul împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, cer nou
ºi pãmânt nou pe pãmânt.

O, nu M-aº mai despãrþi de zilele nunþii Mele cu voi!
Iubirea Mea e flãmândã dupã om ºi suspinul Meu e adânc, ºi
Mã doare adânc. Îmi las masa nunþii nestrânsã la voi, copii ai
venirii Mele. ªi voi veni curând, curând vãzut, Eu ºi cerul cel
plin de sfinþi ºi de îngeri, ºi vom fi la masa nunþii pe vecii
apoi. Amin. 

Acum, duhul iubirii Mele îºi varsã cupa peste cei ce
s-au adunat la izvor, ºi Eu le spun: Pace vouã! Pace vouã!
Pace vouã! Nu precum vã dã lumea vã dau Eu. Lumea e cu-
nuna Mea de spini. Lumea e durerea Mea ºi a ta, omule pri-
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beag. Dar Eu îþi dau vinul cel nou ºi îþi mângâi fiinþa cu fiinþa
Mea ca sã iei fiinþã, omule, ºi sã fiu Eu Fãcãtorul tãu, ºi Stã-
pânul tãu sã fiu, cã Eu te fac liber, fiindcã adevãrul este omul
cel zidit de Dumnezeu. Amin. 

Vin din cer pe pãmânt ca sã-l fac din nou pe om, ºi sunt
Fãcãtorul. Omule, e dulce chemarea Mea, chemarea ta la
Mine, chemarea ta la viaþã. Ia ºi bea din vinul nunþii Mele, cã
nunta Mea este viaþa veacului ce va sã fie. Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Adevãrata zi de naºtere a omului este naºterea lui cea de sus.
Domnul îl cheamã pe om spre înviere. Se binecuvinteazã grãdina
întâlnirii ºi cortul întâlnirii. Domnul îi învaþã rugãciunea pe cei 

strânºi la izvor. 

ÎÎÎÎ mi las cuvântul Meu în ieslea sa ºi Îmi scol strãje-
rii de la iesle, ºi ei Mã aud ºi Mã iau ºi Mã aºeazã

în carte. Mã fac sul, Mã fac carte pe pãmânt, cãci scris este în
Scripturi: «Cerul se va face sul». Amin, amin, amin. 

O, fiilor strãjeri, sunteþi osteniþi cu trupul, dar gura
Mea suflã din Mine peste voi ºi vã învioreazã ca sã-Mi daþi ºi
azi fiinþã, ºi cu dulce tainã sã Mã las cu duh de mângâiere
peste cei adunaþi din depãrtãri la nuntã, fiilor iubiþi. Ziua nun-
þii e cea mai dulce zi din viaþa omului, ºi cea mai frumoasã.
Tot aºa este ºi cu Mine. Dar ziua nunþii Mele nu este ziuã, ci
este nuntã fãrã de sfârºit apoi, este dulce fãrã de sfârºit. Amin. 

Trudesc cu tot cerul cel de sus ºi cu tot cerul cel de jos
sã-i fac parte omului de ziua naºterii lui, ºi sã-l cresc apoi, ºi
sã aºez pe creºtetul lui ziua nunþii lui, cea mai frumoasã zi din
viaþa lui, ziua cu care începe taina veºniciei lui, inelul Meu de
nuntã pe degetul lui. O, greu mai pot peste om, greu de tot
încap în om cu ziua naºterii lui, cãci adevãrata zi de naºtere a
omului e naºterea cea de sus, cã scris este în Scripturile prin
care Eu spun: «Cine nu se va naºte de sus, nu va vedea îm-
pãrãþia lui Dumnezeu». 

O, e prea vechi omul în viaþã stricãcioasã, ºi se joacã
de-a viaþa de ºapte mii de ani. Se joacã de-a naºterea ºi de-a
viaþa pânã ce moare, pânã la somnul lui cel de veci. Ziua
naºterii omului din Mine s-a întunecat adânc. La fel ºi ziua
nunþii lui. E zi de beznã pentru cer ziua nunþii omului, e zi de
întuneric nepãtruns. E prea vechi omul în zilele lui de petre-
cere ºi nu-l mai pot smulge din ele ca sã-i dau zilele vieþii,
zile veºnice sã-i dau în locul zilelor lui. O, cum sã-l fac pe om
sã Mã audã ºi sã înþeleagã cã ziua naºterii lui e zi de veci dacã
ea este? Nu este peste om ziua naºterii lui, nu este. Omul se
joacã numai, se joacã de-a ziua naºterii lui, de-a ziua naºterii
lui din cer, de sus, cãci aceea este naºtere, ziua de naºtere a
omului. Pe pãmânt vãd numai mort cãlãuzit de mort. Se duce
omul la botez, se duce sã se nascã, se duce ºi se joacã de-a
naºterea. Nu mai este om pe pãmânt care sã aibã în el duhul
naºterii ca sã-l poatã pune peste omul care vine sã se nascã.
Nu mai poate omul rosti cuvânt cu duh de naºtere în el, cã e
mort omul, ºi tot aºa ºi grãieºte. Taina naºterii, nu mai este
om s-o poarte în el ºi s-o punã peste om. 

O, cum sã-l fac pe om sã creadã ce spun Eu peste el? Îi
spun omului cã viaþa începe cu naºterea, dar cum sã-l fac sã
creadã ce spun Eu ºi sã nu se mai joace de-a naºterea? Eu sunt
Cel ce naºte ºi Cel ce Se naºte. Pentru fiecare om Mã nasc ca
sã-l nasc pe el. Ziua naºterii lui, nu ajunge omul la ea, cã n-are
cine sã i-o mai arate omului. Vin Eu ºi Mã arãt zi de naºtere
în calea omului, casã de naºtere pentru om. 

O, nu mai am unde sã Mã aºez ca sã pot naºte, ca sã Mã
pot naºte! O, nu mai am! Cine sã-Mi audã durerea? Plâng în
tainã ºi merg prin întuneric ºi nu dau de om. Cine sã-Mi mân-
gâie paºii? Omul s-a fãcut întuneric pe calea Mea spre el, ºi
Eu nu mai gãsesc toiag cu care sã Mã sprijin pe calea cãutãrii
Mele dupã om. Îl caut pe om ca sã-i dau naºtere ºi zi de naº-
tere, ºi zi de nuntã apoi. Mã port dupã el cu ziua învierii lui
dintre morþi, ca sã suflu peste el cu duhul naºterii ºi sã-l nasc,
ºi apoi sã-l cresc, ºi sã aºez apoi peste el ziua nunþii lui, cea
mai frumoasã zi din viaþa omului, ziua cu care începe taina
veºniciei lui. 

Nunta cea de pe pãmânt îi aduce omului moartea,
moartea Mea în om, în omul în care ia viaþã pãcatul, pofta
trupului ºi trufia vieþii. Cel în care Eu nu încap cu faþa Mea în
el, acela este om trufaº, iar Eu sunt cerºetorul care-l cer pe el.
Cerºesc de la om o zi, o zi de naºtere pentru el, o zi de umi-
linþã în el, o uºã deschisã ca sã intru ºi sã pun în el ziua naº-
terii lui, ziua naºterii Mele în el. Nimic n-ar trebui sã facã
omul decât sã se lase nãscut, sã se lase spre naºtere ºi sã-ºi
desfacã ochii ºi sã vadã împãrãþia cerurilor cu ei, ºi apoi din
ea sã nu iasã, cã afarã sunt câinii ºi vrãjitorii ºi desfrânaþii ºi
ucigaºii ºi idolatrii ºi toþi cei ce lucreazã ºi iubesc minciuna,
minciuna care-l þine rob pe om, mort pe om. Cel ce nu iubeºte
minciuna, acela este om nãscut de sus. Aºa este omul cel nãs-
cut de sus, iar Eu îi dau lui bucuria cea de veci, ziua nunþii,
cea mai dulce zi din viaþa omului ºi cea mai frumoasã, zi fãrã
de sfârºit. Amin. 

Chem omul la sãrbãtoare de nuntã. Îl chem sã vinã ºi
sã-l îndemn spre naºtere. Nunta Mea cu mireasa Mea dã naº-
tere din ea, naºte om nou din ea, ºi apoi îl creºte pânã la ziua
nunþii lui, zi fãrã de sfârºit pentru om. Amin. O, poporul Meu
mireasã! Am pregãtit cu cuvântul Meu ºi cu mânuþele tale
case de naºtere. Mã prind durerile naºterii ºi vreau sã scap de
ele. Sã-l nasc pe om vreau. O, de ar veni omul spre naºterea
lui ca sã scap de durere, de durerea Mea cea pentru fiecare om
care nu dã sã se nascã! Eu sunt Cel ce naºte, ºi sunt Cel ce Se
naºte. Naºterea omului din Mine este naºterea Mea în om ºi
din om, ºi apoi omul trebuie sã Mã hrãneascã ºi sã Mã creas-
cã, ºi sã-Mi facã apoi nuntã ºi sã Mi se facã mireasã omul. 

Învaþã-te, omule, sã vii spre ziua naºterii, spre naºterea
Mea în tine ºi din tine, ºi ia-Mã de Mã leagãnã ºi Mã creºte
ºi iubeºte-Mã aºa cum îþi iubeºti pruncii tãi, ºi fereºte-Mã de
moarte, omule, ca sã nu mori tu fãrã viaþa Mea în tine. Cine
nu Mã are pe Mine de viaþã, acela este mortul dupã care Eu
plâng de ºapte mii de ani. Am venit sã dau viaþã morþilor, dar
morþii nu vor sã audã chemarea la viaþã. Plâng ºi suspin lângã
omul mort, ºi nu pot sã-i dau viaþã celui ce nu vrea sã-i dau.
Trudesc din greu sã-i fac omului parte de ziua naºterii lui cea
de sus. Cine se naºte de sus, acela este ca cei de sus, iar cine
nu se naºte de sus, acela este ca cei de jos, ca cei fãrã de
Hristos. 

Vreau, omule, sã te învãþ sã lucrezi minuni. Vino sã te
învãþ sã faci minuni. Nu lucra aºa cum ºtii tu, cãci ce faci tu
ºi ce zici tu nu sunt minuni. Nimeni nu-þi spune ce este o mi-
nune, dar îþi spun Eu. Minune este sã faci tu voia Mea ºi nu
pe a ta. Mai mare minune ca aceasta nu poþi tu sã faci. O, dacã
tu, omule, vei face minunea aceasta, Eu voi fi apoi Domnul
tãu ºi Dumnezeul tãu, iar tu vei fi fiul Meu, ºi Eu Mã voi li-
bera de durerile naºterii tale. Apoi Eu îþi voi da ziua nunþii, zi
dulce, zi fãrã de sfârºit dulce. Eu voi fi Mirele, iar tu, mireasa,
ºi vom fi veºnic Mirii nunþii, ºi pãmântul ne va fi aºternutul,
iar cerul, mângâierea. Iatã minunea pe care te învãþ Eu s-o
faci tu, omule! O, vino sã te învãþ sã faci minuni, cãci ce faci
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tu nu sunt minuni. Minune este sã-Mi ºtergi Mie lacrima
care-Mi plânge dupã tine. Minune este sã-Mi curmi tu dure-
rea care suferã în Mine pentru tine. Minune este sã te naºti de
sus, omule, ºi apoi sã fii. Mai mare minune ca omul cel nãscut
de sus nu este minune. Nu te ruºina, omule, cu naºterea ta de
sus în mijlocul lumii fãrã Dumnezeu. Nu te înveli cu lumea
ca sã-Mi spui cã nu te mai primeºte în ea dacã te vede dupã
voia Mea. Fã-o tu pe ea sã se ruºineze cu sulemeneala ei, cã
lumea nu este frumoasã la faþã, ºi de aceea se vopseºte, ºi cu
vopseala ei te trage sã fii ca ea ºi nu ca Mine, cã ea se vede,
dar Eu stau în tainã cuprins ºi nu Mã poate lumea vedea. 

Iatã ce mare minune este sã faci tu voia Mea în mijlo-
cul lumii, omule. Dacã tu Mã laºi sã te fac Eu dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, tu vei învia pe morþi, omule, ºi vei fi ase-
menea Mie. O, nu lãsa morþii fãrã înviere, cã iatã câtã învie-
re vreau sã-þi dau þie ºi morþilor din morminte ºi morþilor fãrã
de morminte, omule! O, uitã-te la poporul Meu mireasã ºi ia
de la el chipul Meu, ºi ia iubirea dintre Mire ºi mireasa Mea.
Iubirea dintre Mire ºi mireasã e iubire fãrã de sfârºit, iar dacã
ea se sfârºeºte, ea este altceva, nu este iubirea. 

Voi, doinaºi chemaþi la nunta Mea cu mireasa Mea!
Dacã Mã iubiþi veºnic, veniþi mereu la Mine, cã iubirea vine
fãrã de sfârºit spre Cel din Care ea purcede peste om. Toate
grãdinile Mele în care Eu Îmi desfãt mireasa sunt daruri dulci
pe care voi sã vi le dau din când în când ca sã-Mi simþiþi în
ele iubirea Mea dintre Mire ºi mireasa Mea, ºi gãteala mire-
sei, daruri dulci pentru om. Împodobiþi grãdinile Mele cu gra-
iul cel dulce al doinelor ºi al poemelor care stau ascunse în
sufletul acestui neam, neamul român, neamul cel ales sã-Mi fie
casã pentru venirea Mea dupã douã mii de ani. Veniþi în grã-
dinile Mele, veniþi cu iubire sfântã, veniþi cu sfialã sfântã ºi
cu straie de nuntã veniþi, cã aceste grãdini sunt întocmite la
cuvântul Meu ºi la truda miresei Mele, poporul Meu mireasã,
mireasa care se jertfeºte pentru Mire ca sã-I dea viaþã din via-
þa ei precum Mirele i-a dat ei. Nu vã fie milã sau ruºine de
lume. Fie-vã milã de îngeri, nu de om, ºi îmbrãcaþi-vã trupul
în straie de nuntã, voi, fii ºi fiice ale oamenilor care daþi sã în-
viaþi la cuvântul Meu care strigã la morþi sã învieze. 

Voi, fiice ale oamenilor! Lãsaþi pe om sã învieze, cã
moartea omului a venit prin femeie. Luaþi pe voi straie de
nuntã ºi înfecioriþi-vã inima ºi cugetul ºi trupul ºi faþa. Eu
sufãr durere în fiii grãdinii cuvântului Meu. Eu vã deschid
grãdinile Mele ca sã veniþi la izvor ºi vã dau vouã iubirea
Mea din ei. Nu faceþi bubã pe trupul lor, ºi învãþaþi-vã sã ve-
niþi cu venire sfântã când Eu vã chem sã vã dau iubirea ºi
mângâierea cea ruptã din vecii ca sã vã trag spre Tatãl. O,
dacã Eu n-aº fi pus deoparte ieslea coborârii cuvântului Meu,
n-ar mai fi ieslea Mea, ºi Eu n-aº mai avea unde sã Mã aºez
ca sã ies cuvânt din ea peste pãmânt. Moise s-a suit singur pe
munte, ºi Eu am grãit cu el din rug pe muntele sfânt, iar
ucenicul lui a stat la poale în munte. Iatã, am scris pe piatrã
„ieslea Mea“ ca sã ºtie omul cã e a Mea ºi nu a lui. Ar fi ve-
nit omul aºa cum este el ºi Mi-ar fi strivit puii din cuib, ºi Eu
n-aº mai fi avut cuib ºi nici pui în cuib ca sã vin sã-i hrãnesc
cu cele din cer ºi sã le rodesc prin ei ºi sã le dau peste pãmânt
sãmânþã de însãmânþat. 

Omule, fã-te fãcãtor de minuni, cãci cea mai mare
minune între cer ºi pãmânt este sã faci tu voia Mea, ºi Eu te
voi numi fãcãtor de minuni, fãcãtor de iubire. Amin. 

Acum, fiilor de la iesle, daþi uºurare de la Mine peste
cei ce au stat în nuntã cereascã pe pãmânt cu Mine ºi cu voi
pe vatra sãtucului cuvântului Meu, Betleemul cel de azi, în
care Eu, Domnul, Mã nasc cuvânt în iesle ca sã-l nasc pe om

din acest cuvânt ºi sã-i dau ziua naºterii, ºi sã-i dau ziua nun-
þii, ºi iubirea nunþii sã-i dau. Amin. 

Gura Mea rosteºte prin guriþele celor unºi peste vremea
aceasta, peste fiii grãdinii cuvântului Meu, ºi zice gura Mea:
se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte grãdina întâlnirii ºi cortul în-
tâlnirii, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
Amin, amin, amin. 

Acum mergem în cântare de nuntã, fiilor, mergem în
casa întâlnirii, casã lucratã cu cuvântul Meu ºi cu mânuþele
voastre, ºi zic: se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte casa întâlnirii,
în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin, amin,
amin. 

Am pregãtit loc, ca acolo unde sunteþi voi, sã fiu ºi Eu,
ºi cu toþi sfinþii ºi îngerii sã fiu cu voi. Am pregãtit loc, ca
acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi, ºi din când în când sã Mã
strâng cu voi în jurul omului ºi sã-i dãm din iubirea nunþii, ºi
sã ne stârnim în el cu iubirea nunþii. Luaþi cartea ºi rostiþi pes-
te ei dezrobirea din patimi ºi din lanþuri duºmane, cã s-au
adunat mulþi lângã Mine ºi lângã voi, iar Eu le dau vin nou ºi
îi învãþ înþelepciunea vieþii ºi veºnicia vieþii, ºi îi las sã ia din
Mine, ºi le dau ziua naºterii dacã vor sã ia. Ridicaþi mânuþele
spre Mine ºi cereþi pentru ei, fiilor unºi. 

Acum îi învãþ ºi pe ei sã cearã ºi sã primeascã. 
Ridicaþi mâinile, voi, cei ce aþi venit la izvor, ºi ziceþi: 
Tu, Doamne ºi Fiule al Tatãlui din cer, sparge cerbicea

cea tare a fiilor oamenilor ºi pãtrunde în mormintele lor ºi
intrã, Doamne. 

Dacã încã ºi noi suntem cerbice tare, însufleþeºte-Te în
noi, cã Þi-am deschis sã intri. 

Învaþã-ne gândirea Ta, ca sã gândim la fel cu Tine. 
Învaþã-ne naºterea Ta, ca sã ne dãm iesle caldã ºi sã

creºti în ea ºi sã ne fii Mântuitor. 
Învaþã-ne creºterea, ca sã ne mãrim pentru Tine ºi

sã-Þi dãm mãrirea ºi sã-Þi dãm întâietatea, ca sã fii Cel
dintâi între mulþi fraþi. 

Învaþã-ne nunta, ºi ne fã fiii nunþii. Amin. 
ªi dacã voieºti, fã-ne, Doamne, mireasã, fã-ne sã voim

ºi sã avem duh de mireasã, cãci Duhul ºi mireasa zic: Vino!
Amin, amin, amin. 

Eu, Domnul ºi izvorul vieþii, vã dau. Luaþi, cã Eu vã
dau. Luaþi ºi purtaþi, cãci cel ce ia este cel ce poartã. Amin,
amin, amin.

Iatã, duhul miresei Mã cheamã, mereu Mã cheamã, ºi
Eu mereu vin. ªi voi fi din nou cu zile de nuntã în casa
întâlnirii ºi în grãdina întâlnirii, ºi vom nunti cu multul ºi se
vor bucura sfinþii ºi îngerii, ºi Tatãl ºi mama Mea, ºi cerul ºi
pãmântul ºi pomul ºi apa ºi piatra ºi duhul ºi vãzduhul ºi
omul. ªi se va bucura venirea Mea, ºi Mã voi da cu ea curând
curând. Amin, amin, amin. 

28 mai/10 iunie 2001

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Harul pocãinþei este putere din cer peste om. Pilda împãratului
chemat la ospãþ. Omul nu se poate bucura singur. Râul vieþii curge
din Dumnezeu în om, ºi din om în om. Este vremea proorocilor 

mincinoºi. 

EE u sunt Cel ce sunt. Cu pâine ºi cu sare voiesc sã
fiu primit când vin pe pãmânt la om, cãci sunt

Dumnezeu. Îmi întãresc cãrarea sã Mã þinã pe ea, ºi vin, cãci
sunt Biruitorul. Amin, amin, amin. 
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Ioan, botezãtorul Meu, aºteaptã, ºi se uitã la Mine sã
intru cuvânt în grãdinã. El voieºte sã-Mi pregãteascã Mie ca-
lea ca sã intru, cã e Înaintemergãtorul Meu, dar sfinþii nu vin
fãrã Mine, cã lucrarea lor e prin cuvântul Meu. 

O, e tot un suspin din cer ºi pânã pe pãmânt! Coborârea
Mea s-a îngreuiat de tot, iar sfinþii se uitã la Mine ºi suspinã
cu jale ºi aºteaptã sã pot, cãci sunt Atotputernicul. 

– OO,Doamne ºi Mielule bun, dã-mi înainte cu-
vânt ca sã-Þi pregãtesc calea, cãci harul

pocãinþei este cea mai mare putere care vine de la cer peste
om, ca sã poatã omul sã Te aibã pe Tine nedespãrþit de el,
Împãrate Doamne. Amin. 

– BB inecuvântatã sã fie iubirea ta pentru calea
Mea spre oameni, cã tu ai fost îngerul pre-

gãtitor peste oameni, ca sã Mã primeascã ei apoi dupã arã-
tarea Mea de la Iordan. Mergi cuvânt înaintea Mea în grãdinã,
cã tu suspini din zori sã-Mi faci intrarea ºi sã lucrãm, ºi sã în-
tãrim strãjerii cei puºi în grãdinã ºi sã le dãm viaþã multã ca
sã ne dea ei mâna pentru cea de a doua venire a Mea de lângã
Tatãl. Amin. 

– OO,Doamne înviat dintre morþi! Când Þi-am
deschis calea prima oarã spre oameni ca sã

ºtie ei de unde vii ºi cine eºti Tu, erai atunci Dumnezeul Cel
nãscut din Fecioarã, ºi mergeam odatã, precum ne-am ºi nãs-
cut. Eu înaintea Ta, iar Tu dupã mine. Tu erai mai mic, dar
erai Cel mai mare al împãrãþiei Tatãlui nostru, iar eu îi pregã-
team pe oameni sã Te primeascã de la Tatãl, cã aceasta era
atunci vremea. Iar acum eºti Dumnezeul Cel înviat dintre
morþi, cãci dupã ce eu Te-am vestit atunci spre pocãinþa oa-
menilor ºi spre arãtarea Ta de la Tatãl venit prin naºtere din
Fecioarã, Te-au dat apoi ca pe un om morþii, Te-au trimis între
cei morþi oamenii. Dar Tu Te-ai ridicat, dupã cum ai spus mai
dinainte, ºi Tatãl Te-a mãrturisit oamenilor prin învierea Ta,
Doamne, ºi Te-ai dovedit Împãratul pãmântului, cãci ai biruit
moartea, fiindcã erai una cu Tatãl Atotputernicul. 

O, nimeni nu Te primeºte cu pâine ºi cu sare, iar Tu eºti
Împãrat din cer peste pãmânt. Nimeni nu-Þi pune masa ca sã
stai la masã cu omul, Doamne. Nu-Þi face omul primirea ca
unui Împãrat. Se aºeazã omul la masã ºi Te cere sã-i binecu-
vintezi bucatele ºi sã stai cu el la masã, ºi Tu nu ai pâine ºi
sare de la masa omului. Eºti nebãgat în seamã la masã. Mã-
nâncã numai omul ºi ai lui, iar Tu n-ai ce lua de la om. 

O, omule, cheamã tu la masã un împãrat ca sã mãnânci
cu el bucatele tale, ºi tu cautã-þi de bucate ºi de ale tale toate
ºi nu-l bãga pe cel chemat în seamã. Ce zici, mai vine el la
tine? Dacã-l chemi, stai cu el de vorbã. Dã-i cinste dacã-l
chemi la masa ta, cã ai pe împãrat la masã. Nu-l dispreþui la
masa ta dacã-l chemi, cã se supãrã împãratul ºi nu mai vine,
ºi nu te mai are om de cinste al împãrãþiei lui. 

Îþi fac, Doamne, cale spre oameni. Îi învãþ umilinþa ºi
pocãinþa, cãci cine nu gustã cu inima umilinþa care-l face
frumos ºi viu pe om, nu poate lua omul în el darul cel de viaþã
dãtãtor al pocãinþei. Pocãinþa este doctoria care-i dã omului
viaþã veºnicã, nedespãrþire de Tine, Doamne. Cel nepocãit stã
despãrþit de Tine ºi nu Te primeºte cu pâine ºi cu sare ca sã-i
fii Împãrat ºi sã stai cu el la masa lui. O, de ar fi viaþa omului
o masã la care Tu sã stai mereu cu omul, acela ar fi omul cel
înþelept pe care Tu îl aºtepþi sã fie. Dacã omul e om ºi atât, ºi
mai e ºi în lume, ce sã facem noi, cei din cer, cu aºa om,
Doamne? Omul ar trebui sã fie peºte ca sã poatã sã fie viu pe
veci. Peºtele moare dacã iese din apã. Iar eu voiesc sã-i spun
poporului Tãu sã nu iasã din apã, cãci creºtinul este ca peºte-

le, ºi nu în zadar a rãmas de la Tine peste creºtin semnul peº-
telui, semnul creºtinului, Doamne. ªi dacã Tu ieºi când ºi
când din apã cu poporul Tãu, ei sã tragã aer mult în ei mai
întâi, ºi sã stea în el, nu sã stea în aerul lumii când Tu chemi
lumea pe malul râului vieþii ca sã-i dai înviere, cã lumea e ca
ea, nu e ca Tine, iar poporul Tãu are viaþã ºi aer de la Tine. ªi
dacã Tu nu Te-ai fi arãtat lumii cu ei, de unde ar fi ºtiut lumea
cã ea nu are viaþã? Tu ai viaþa în Tine, iar viaþa este lumina
oamenilor. Râul vieþii se face cuvânt ºi umple pãmântul, iar
eu pornesc înaintea Ta ca sã-Þi fac cale, Doamne. 

Deschideþi Domnului, voi, strãjeri ai grãdinii, voi, cei
de aici, de unde izvorãºte Domnul peste pãmânt cuvânt. Des-
chideþi bine Domnului, cã vine cu masã, vine cu sãrbãtoare.
Amin. Luaþi pâine ºi sare ºi faceþi-L sã Se aºeze ºi sã Se bu-
cure cu masã din cer între voi ºi peste pãmânt. Faceþi-vã cã-
rãri drepte, ca sã meargã El pe ele ºi sã ajungã pânã la margi-
nile cerurilor, precum este scris despre Duhul Domnului,
Care va umple pãmântul, din Ierusalim. 

Intrã, Doamne! Amin, amin, amin. 

– II ntrãm cu putere ºi cu hranã tare, cã e zi de
masã cereascã pentru tine, botezãtorul Meu

cel de la Iordan. Intrãm în grãdinã, intrãm în carte, cãci râul
vieþii îºi are izvorul din Mine aici, fiindcã Eu aºa am binevoit
la început ºi la sfârºit. Cuvântul este râul vieþii, ºi cu el l-am
zidit pe om. Întâi am izvorât din Mine cuvânt, ºi apoi am
lucrat omul, ºi apoi am trecut prin el cu râul vieþii, ºi a rãmas
în el viaþa. Am suflat cu gura Mea peste om, ºi din gura Mea
a ieºit râul vieþii ºi s-a fãcut cuvânt ºi a rãmas în om, ºi omul
a cuvântat apoi, ºi s-a fãcut râu. 

O, poporul Meu, intrã, fiule, sub tainele Mele, intrã
bine, ºi stai bine sub ele ca sã Mã ajuþi ºi sã te am de ajutor,
poporul Meu, cãci tainele sunt greu de pãtruns, ºi tu trebuie
sã le pãtrunzi. Amin. ªi cum sã le pãtrunzi? Sã le pãtrunzi cu
Mine ºi nu singur, poporul Meu. ªi iatã ce-þi spun: îþi spun
taina râului vieþii. El izvorãºte din Mine ºi curge prin om,
poporul Meu, ºi apoi îºi dã omul unul altuia din el, ºi trãieºte
omul ºi se bucurã omul ºi petrece omul, ca sã aibã inimã bunã
de la care vine putere, poporul Meu, cãci «omul nu trãieºte
numai cu pâine, ci trãieºte cu cuvântul cel din Mine», precum
este scris în Scripturi. 

O, nu poate omul sã bea singur din râul vieþii. Singur
nu-ºi face nimeni chef. Pânã ºi omul lumesc se duce la alt om
lumesc sau se duce la crâºmã atunci când îi este dor de chef
ºi de bãut, cã acolo are cu cine sã se îndemne, are cu cine sã
se îmbete ºi sã-ºi uite de necaz ºi de viaþa cea trecãtoare, cãci
viaþa cea trecãtoare e viaþã apãsãtoare. Aºa e ºi cu cel ce are
dor sã bea din râul vieþii. Singur, în zadar bea. Singur, nu are
cum sã se bucure ºi sã-ºi facã inimã bunã de la care vine pu-
tere, ºi cautã tovarãº ca sã bea, cautã prieteni ca sã facã cu ei
chef ºi sã se îmbete ºi sã uite de necaz, ºi sã-ºi aducã aminte
de viaþa cea veºnicã ºi de bucuria cea de la ea. Dar celui ce
nu-i place bãutura, e greu de un aºa om. Pentru cel din lume
e greu pãmântul peste el dacã nu-i place bãutura ºi cheful ca
sã uite de apãsare. Pentru cel din bisericã e greu cerul peste el
dacã nu-i place bãutura ºi cheful, dacã nu bea din râul vieþii
aºa cum trebuie sã se bea din el. 

Râul vieþii trece din Mine în om, ºi din om în om, ºi aºa
se bea din el. Eu, Cel ce îl izvorãsc, nu-l pot întoarce ca sã
beau din el decât dacã el trece din Mine în om, ºi din om în
om pânã la Mine, cãci scris este: «Pahar este în mâna Dom-
nului, plin de vin curat, plãcut mirositor, ºi îl închinã de la
unul la altul». Amin. 
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O, poporul Meu, întãreºte-te, fiule, sub tainele Mele ºi
stai bine sub ele ca sã Mã ajuþi ºi sã te am de ajutor, cãci tai-
nele sunt greu de pãtruns, ºi cu Mine sã le pãtrunzi, nu singur.
Uitã-te la lumea cea fãrã de sfialã cât de greu îi este sã te
pãtrundã pe tine când Eu ies cu tine pentru ca sã Mã arãt cu
creºterea Mea în tine, ca sã învieze lumea prin tine, poporul
Meu. O, nu plânge de necazurile care bat spre tine din afarã
sau din mijlocul tãu. Nu plânge tu, cel ce ai râul vieþii deasu-
pra ta. Strânge-te în rugãciune. Fã-te ciorchine ºi te roagã cu
duhul tãu îndurerat, ca sã stai cu Mine în pãrtãºie, ºi Eu sã-þi
aud suspinul ºi sã-þi caut mângâierea ºi sã þi-o gãsesc ºi sã
þi-o dau, cã mult poate rugãciunea dreptului întru lucrarea sa.
Nimeni nu se poate ruga pentru tine decât tu; tu ºi sfinþii din
cer; tu, poporul Meu, cã nimeni nu poate ajunge la Mine pen-
tru tine, fiindcã tu eºti mare peste tot omul de pe pãmânt,
fiindcã Eu aºa te-am fãcut. Tu te poþi ruga pentru cel mic, dar
pentru tine numai tu poþi cere în strâmtorãrile tale. Te iau în
braþe ca sã poþi purta necazul, cãci tu abia mai mergi. Întã-
reºte-te în duh de bisericã, fiindcã biserica înseamnã rugãciu-
ne în unire la greu, ºi înseamnã umilinþã ºi pocãinþã la greu,
ºi înseamnã nãdejde spre Tatãl, poporul Meu, ºi înseamnã
curãþenie întru rãbdare, iar Tatãl te va îmbrãca iar în mângâ-
iere ºi în Fiul Sãu, dar cere la Tatãl, poporul Meu. Duhul rãu
te urãºte pentru cã Eu te iubesc. Dar ca sã nu caute el spre
tine, trebuie sã-l urãºti ºi tu, ºi mereu sã-l urãºti, ºi sã Mã iu-
beºti pe Mine, poporul Meu, ºi sã Mã ajuþi sã te am. Sunt în-
durerat pentru necazul tãu, pentru nemângâierea ta, dar
pãzeºte rãbdarea ºi stai în Mine cu duhul tãu, dar aºa cum
te-am învãþat Eu, poporul Meu. Aprinde focul, fiule, ca sã te
încãlzeºti, ºi fereºte-te de tot ce nu este de la Mine. Aceasta
sã faci tu când rabzi aºteptând mila Mea peste tine. Tu n-ai de
unde sã iei nimic decât de la Mine. Altfel te faci vinovat, ºi
Eu te feresc de aceastã vinã îndemnându-te numai de la Mine.
Eu te voi mângâia în tot suspinul tãu ºi te voi ocroti, cã Eu
ocrotesc pe cel ce are în el voia Mea ºi nu pe a sa. Te voi
ocroti de cel ce are în el voia sa ºi te voi pãstra ca pe un sad
pãzit cu trudã grea de mâna Mea, cã e greu de om pe pãmânt,
poporul Meu. 

Îmi fac cale spre tine. Din suspinul sfinþilor Eu prind
biruinþã pentru tine ºi pentru ei ºi te hrãnesc din râul vieþii,
dar învaþã bine taina râului vieþii, poporul Meu. Te-am învãþat
sã fii pretenþios pentru hrana de pe masa ta,ºi sã nu mãnânci
amestecat, cã omul din lume care cautã dupã Mine s-a fãcut
coº de gunoi, în care adunã toate câte el aude la oameni des-
pre Mine. Dar pe tine te-am rãpit, ºi nu ºtiu cum sã te mai pã-
zesc ºi sã te mai ocrotesc ºi sã te mai învãþ sã nu bei decât din
mâna Mea, cã de aceea M-am dat sã-þi fiu Pãstor acum, la
sfârºit. 

E necaz mare pe pãmânt. Mi s-a furat ºi casa ºi haina
ºi salba ºi slava ºi numele ºi poarta ºi uºa ºi glasul ºi cartea.
ªi-a luat omul slavã, ºi pe Mine M-a bãgat la întuneric. Dar
tu nu lua de pe nicãieri, cã e vremea proorocilor vopsiþi pe
deasupra, care nu se spalã de ei înºiºi, ºi îºi spalã numai trupul
cu sãpun mirositor ca sã atragã pe om. Dar pe tine te-am rãpit
din calea prãpãdului ºi te-am învãþat sã închizi uºa ºi sã te as-
cunzi pânã trece prãpãdul, omul cel cu faþa vopsitã care-ºi
zice omul lui Dumnezeu. 

Vai de omul care se spalã numai pe dinafarã ºi nu se
spalã de cele dinãuntru ale sale! Acela este murdar oricât s-ar
spãla, cãci cele dinãuntru îl murdãresc, ºi este murdar. Dar tu
ºtii taina vieþii, cã Eu te-am învãþat ºi þi-am spus s-o lucrezi
mereu ºi sã stai viu prin lucrarea ei, cãci cel ce se ascunde de

Mine ºi de om ca sã nu fie vãzut, acela nu iubeºte lucrarea
vieþii ºi nu se spalã de cele dinãuntru ale sale. Vai omului care
se iubeºte pe sine, cã acela nu ajunge la înþelepciunea Mea,
fiindcã ea este cu cei ce se leapãdã de ei pentru Mine ºi nu
pentru ei. 

O, poporul Meu, cum sã te mai învãþ? Te învãþ sã iei
din învãþãtura Mea ºi s-o trãieºti, poporul Meu, ºi sã-Mi faci
cale spre tine, fiule, dar sã suflu numai Eu peste tine, cã altfel
Mã doare de la tine. O, Mã doare când vãd cât de greu se naº-
te omul. Mã doare de cel ce nu-i place naºterea din cer, de cel
ce vrea sã-ºi facã el facere peste el ºi nu Eu. Dar tu fii atent
ºi viu spãlându-te în râul vieþii ºi învãþând taina lui, poporul
Meu, ºi rânduiala lui, fiule, ºi sfiala cea pentru statul Meu în
tine, ºi cea pentru statul tãu în Mine. Cere-Mã, ca sã fiu în
toate ale tale cu Mine, ºi în toate ale Mele cu tine. Cere-Mã,
poporul Meu. Eu sunt Cel ce sunt, dar cere-Mã ca sã fiu, ca
sã fiu cu tine. Amin. 

Te cer ºi Eu sã fii. Fii cuminte lângã Mine, fiule, cãci
cei cuminþi sunt cei plãcuþi în cer ºi pe pãmânt. Iar Eu, Dom-
nul, voi cerceta durerea ta ºi îþi voi rãspunde curând, curând.
Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2001

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Ucenic este cel ce se face ca învãþãtorul sãu în iubire ºi în jertfã.
Cel ce se face pãpuºã în mâna Domnului, acela Îi aduce slujire. 

EE zi de iubire între Mine ºi ucenicii Mei cei de
acum douã mii de ani. Sunt Eu, Domnul, ºi cu

ucenicii Mei. Eu sunt în ei, ºi ei în Mine, cãci orice ucenic de-
sãvârºit este ca învãþãtorul sãu. Amin, amin, amin. 

Voiesc sã fie zi de iubire ºi între Mine ºi voi, cei de azi
ucenici ai Mei. Ucenic este cel ce ajunge ca învãþãtorul sãu în
iubire ºi în jertfã, cãci iubirea îl învaþã pe om jertfa, jertfa cea
plãcutã Mie, duhul umilit, inima înfrântã ºi umilitã, dragostea
cea care nu cade. Amin. 

Eu am venit cu aceastã luminã a cuvântului Meu pe pã-
mânt, am venit în vremea când lumina Mea zãcea acoperitã
de cei ce n-o iubesc pe ea pentru Mine. Lumina Mea este iu-
bitã de om numai atunci când îi aduce omului foloase pentru
el, iar altfel, omul o ia ºi o prinde sub obroc. 

O, lumina nu stã sub obroc. Eu cum era sã las ascunsã
aceastã luminã dacã ea este luminã? Am ferit-o de cei stricã-
tori de luminã care-ºi zic cã au ei lumina Mea, cãci cei ce zic
cã au lumina, aceia fac ca vierii care au omorât pe Stãpânul
viei ca sã fie via a lor apoi. Dar Eu am pãzit lumina Mea ca
s-o scot acum. 

Când am plecat la Tatãl ca sã pregãtesc loc pentru toþi
cei ce se fac ai Mei, am lãsat via Mea la ucenicii pe care i-am
ales Eu pentru ea. Dar cei ce-ºi ziceau cã au lumina, i-au
omorât pe ei ca ºi pe Mine, ca sã fie via a lor. O, n-are cum
sã fie via Mea a celor ce au lumina lor ºi nu pe a Mea, a celor
ce au via lor. Via Mea e a Mea, nu e a omului, iar via omului
e a omului, nu e a Mea. Amin. 

Voiesc sã fac zi de iubire între Mine ºi voi, cei de azi
ucenici ai Mei. Lucrarea Mea de azi e lucru minunat. Prea mi-
nunatã este ea, iar taina ei o acoperã pe ea. Numai cel ce se
face pãpuºã în mâna Mea, numai acela pãtrunde taina ei ca sã
poatã sta în ea ºi s-o trãiascã cu dor ºi cu fior pe pãmânt, cãci
lucrarea aceasta care vã þine pe voi în ea, e cerul pe pãmânt,
e Domnul cu ucenicii Sãi. Amin, amin, amin. 
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Iubirea Mea din ziua aceasta cu ucenicii Mei cei de
atunci ºi cu voi, cei de azi ucenici ai Mei, iubirea Mea de azi
o voiesc în voi, fiilor care-Mi purtaþi povara Mea, povara ve-
nirii Mele care este scrisã în Scripturi. Dacã aceasta nu este
venirea Mea, atunci ce este aceasta? Iar dacã este venirea
Mea, învãþaþi-vã din zi în zi mai mult s-o purtaþi, mai mult sã
Mã purtaþi, fiilor care-Mi purtaþi povara venirii Mele. Voi nu
trebuie sã mai aveþi poveri în afarã de Mine. Alte poveri vã
supun sub ele, vã trag de sub povara Mea ºi vã slãbesc ca sã
nu Mã mai puteþi purta, ca sã nu mai iubiþi povara Mea. 

Voi trebuie sã fiþi ca pãpuºa, ca sã pot Eu face cu voi
tot ce trebuie sã pot Eu pe pãmânt în zilele acestea. Voi tre-
buie sã fiþi pãpuºa Mea, cã nu mai am pãpuºi, fiilor. Am avut
acum douã mii de ani pãpuºi cu care am fãcut ce am voit Eu.
Am avut ucenici care au fãcut apoi ce am fãcut Eu, cãci cine
se face pãpuºã în mâna Mea, acela se face Mie de folos, Mie
ºi nu lui. 

O, mãi fiilor, povara voastrã trebuie s-o duc Eu, nu voi,
iar povara Mea trebuie s-o duceþi voi. Eu pe a voastrã, ºi voi
pe a Mea, cã nimeni nu poate duce douã poveri. Povara cea
pentru voi, grija de voi vã slãbeºte inima, vã slãbeºte grija cea
pentru Mine. Lãsaþi povara voastrã, cã o duc Eu, fiilor, iar voi
încãlziþi dragostea cea pentru Mine din voi, cã Eu am de zidit
pe pãmânt venirea Mea ºi viaþa voastrã cea pe mãsura venirii
Mele, fiilor. 

E zi de sãrbãtoare apostoleascã. Sunt serbaþi în cer ºi
pe pãmânt ucenicii Mei cu care Mi-am început Eu lucrul pe
pãmânt acum douã mii de ani, ºi pe care ei l-au dus mai de-
parte peste via Mea. Ei se strâng în duh de sãrbãtoare ºi de
mângâiere de jur împrejurul vostru ºi vã prind pe voi la
mijloc ºi suflã peste voi duh vioi, duh de lucru, copii lucrãtori
cu duhul. Voi cu duhul aveþi de lucrat unul peste altul, ºi apoi
peste pãmânt, cãci taina râului vieþii e tainã minunatã, ºi este
acoperitã în chip minunat, fiilor. Nimeni nu poate citi scrisul
unei limbi dacã nu ºtie limba aceea. Aºa este ºi cu tainele
Mele. Taina râului vieþii dacã omul n-o ºtie, n-o poate nici
tâlcui, n-o poate nici dori, cãci cu dorul se vine la împlinirea
celor nãdãjduite. Când omul ajunge sã nu-i mai pese de dra-
gostea sau de nedragostea din el, de cãldura sau de rãceala din
el, acela se iubeºte numai pe dinafarã, iar cele dinãuntru ale
lui se fac nepãsare pentru el ºi pentru cei din jur ºi pentru cei
din cer. Dar taina râului vieþii e tainã preaminunatã, ºi pe ea
am lãsat-o Eu ucenicilor Mei ºi le-am spus s-o lase pe pãmânt
pânã la venirea Mea, pânã la sfârºitul timpului, ºi le-am spus:
«Eu voi fi cu voi pânã la sfârºitul timpului». Amin. 

Acum, ucenicii Mei vãd sfârºitul timpului omului ºi
vãd începutul Meu cel nou de la voi ºi Îmi spun sã fiu cu ei
precum le-am fãgãduit. ªi iatã ce-Mi spun ei. Deschideþi-vã
spre ei ºi auziþi, fiilor. Amin. 

– OO,ce sã spunem, Doamne? Ce sã spunem noi
decât cuvântul Tãu? Râul vieþii este tainã

de viaþã veºnicã peste om dacã omul crede ce spui Tu cu
cuvântul pe care-l închini de la unul la altul pânã la Tine ca
iarãºi sã-l ai ºi iarãºi sã-l umpli ºi iarãºi sã dai acest pahar plin
cu vin curat, Doamne. Ce sã spunem noi azi, în ziua serbãrii
dintre noi ºi Tine, decât cuvântul Tãu pe care ni l-ai spus când
Te-ai despãrþit de noi ca sã Te duci în Tatãl pentru noi, ca apoi
sã ne tragi la El? Cuvântul Tãu ne-a spus atunci cã vei fi cu
noi pânã la sfârºitul timpului. Iar noi Îþi spunem: sã nu fii fãrã
noi nici la sfârºitul timpului, cã Tu eºti locul cel pregãtit nouã
la Tatãl, locul care ne trage la Tatãl, cuvântul pe care l-ai spus
Tu atunci cã vei fi cu noi pânã la sfârºitul timpului. 

Te vedem, Doamne, în mijlocul acestor copii. Te ve-
dem trudind din greu la venirea Ta. Acum douã mii de ani
dacã Te-ai suit de lângã noi la Tatãl, am mers noi apoi, ºi lu-
cram ca Tine, ºi lucram din Tine ºi Te dãdeam la cei ce-ºi des-
fãceau auzul ca sã audã despre Tine, ºi Te aduceam apoi la ei,
cã lucrul nostru acesta era: sã Te dãm pe Tine celor ce voiesc
sã Te aibã. Iar Tu, Bunule Învãþãtor, ai fost cu noi pânã azi,
cãci noi suntem cu Tine, ºi Tu cu noi în viaþa cea de veci pe
care vrei s-o aduci pe pãmânt pentru vecii, cã e vremea,
Doamne. 

Suflãm din Tine peste aceºtia pe care-i þii în mâna Ta,
iar ei sã ia, sã ia mereu, ºi dacã iau, sã creascã ºi sã deschidã
coborârii cerului pe pãmânt. Amin. 

Credinþa în Tine face pãpuºã din om în mâna Ta, iar Tu
faci cu el voia Ta. Aºa trebuie sã fie ucenicul. El trebuie sã
fie pãpuºa Ta, iar Tu, Creatorul ºi Învãþãtorul ºi Lucrãtorul.
Pãpuºa stã la fãcut, ºi apoi stã ºi face cum o pune cel ce a
fãcut-o, cã nu poate lutul sã zicã olarului pentru ce l-a fãcut. 

Suflãm cu Duhul Tãu peste cei mai mici de la venirea
Ta ºi îi învãþãm sã fie copii-pãpuºã, aºa cum am fost noi pen-
tru cuvântul Tãu cel pus peste noi, ºi pe care noi l-am împlinit
peste pãmânt ºi peste om în numele Tãu, Doamne Învãþãtor.
Noi n-am uitat durerea aceea când Te-am pierdut pentru trei
zile, pierzându-ne puterea pânã ce ai venit înviat la noi ºi ai
suflat iar viaþã în noi. O, nu ºtie omul care zice cã Te are, nu
ºtie ce înseamnã sã Te piardã. Nu ºtie pentru cã nu Te are,
Doamne, ºi nu ºtie durerea când Te pierde. Dar noi o ºtim ºi
o dorim cu multul în toate, toate inimile care s-au dat Þie ca
sã nu Te piardã, ca sã nu slãbeascã ele în durerea cea dupã
Tine, cã omul fãrã de durere se pierde, Doamne. Dacã uceni-
cul nu este ca Învãþãtorul sãu, se pierde. Ucenicul cel desã-
vârºit nu stã în el fãrã durerea Învãþãtorului sãu, iar noi le spu-
nem celor mici ai Tãi ºi ai noºtri sã nu stea fãrã Tine, sã nu
stea fãrã durerea Ta, cã dacã omul e fãrã durere, se pierde
omul. Dacã ucenicul e fãrã durerea Învãþãtorului sãu, se pier-
de ucenicul. 

Iar vouã, celor mai mici ucenici ai Domnului nostru, vã
dãm fiorul cel din noi cu care am stat aºteptându-L pe Dom-
nul dupã ce El S-a dus de la noi între cei morþi ºi pânã ce a
venit iar la noi ºi ne-a mângâiat ºi ne-a dat calea vieþii
veºnice, trupul Lui cel înviat, ca sã fie cu noi pânã la sfârºitul
timpului. Amin. El, Care S-a dus la Tatãl pentru noi ºi pentru
voi, El va veni la voi de la Tatãl, precum la noi a venit atunci
dintre morþi ºi ne-a mângâiat în durere. ªi va veni la voi cu
Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov, ºi cu noi, dar staþi în fiorul în
care noi am stat când El S-a dus de la noi ºi pânã ce iar a venit
ºi iar ne-a mângâiat. Staþi strânºi întru unul, aºa cum am stat
noi. Staþi în El, cãci cei ce nu stau în El nu-I sunt ucenici.
Staþi în Domnul, staþi în taina râului vieþii ºi deschideþi calea
cerului ca sã vinã pe pãmânt, cã noi aºa Îi zicem Lui: ca oiþa
dupã Miel ne vom þine, Doamne, ºi vom fi în venirea Ta când
ea se va arãta. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Mielul Tatãlui, voi suspina atunci
adânc, ºi Mã voi mângâia adânc pentru cei ce

i-am pierdut ºi pentru cei ce i-am aflat, ºi Îi voi da Tatãlui
durerea ºi bucuria Mea, rodul Meu cel de la om, de la fiecare
om. Amin. 

O, poporul Meu, am petrecut zi de iubire între Mine ºi
ucenicii Mei cei de-atunci ºi cei de-acum. O, poporul Meu,
durerea Mea e mare, ºi bucuria Mi-e micã. Mâna Mea stã
desfãcutã sã prindã în ea rãsad de rãsãdit, dar numai un snop
mic am în ea. Omul nu se spalã de el însuºi. Îºi spalã mâinile
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ºi faþa ºi trupul cu sãpun de cele din afarã, dar nu cele din
afarã îl murdãresc pe el. În zadar se spalã de cele din afarã,
cãci nu cele din afarã, ci toate cele dinãuntru ale lui îl murdã-
resc ºi îl þin murdar, cãci când omul ajunge sã nu-i pese de
dragostea ºi de nedragostea din el, de cãldura ºi de rãceala din
el, în zadar se spalã pe mâini ºi pe faþã ºi pe trup cu sãpun, cã
el frumos ºi curat nu este; nu este din pricina celor din el,
celor ascunse din el ºi din care el nu iese. Cautã omul în el loc
de scãpare ºi acolo se ascunde. Dar Eu te-am învãþat pe tine,
poporul Meu, sã te arãþi în fiecare zi ºi sã-þi gãseºti în Mine
loc de scãpare cu cele din tine. Amin. În Mine, nu în tine sã-þi
cauþi loc tainic, cãci cel ce nu face aºa, nu poate fi ucenicul
Meu. Te învãþ sã stai pãpuºã în mâna Mea, aºa cum am voit
Eu sã stea în mâna Mea omul cel întâi zidit. Dar el a vrut sã
poatã el, sã ºtie el, sã facã el, sã zicã el, ºi nu s-a mai vrut pã-
puºã, ºi s-a vrut om cu putere ºi cu cuvânt ºi cu voie s-a vrut,
ºi apoi s-a ascuns în sine. Cel ce stã ascuns în sine este cel ce
se libereazã de voia Mea pentru voia sa, dar Eu nu pot aºa cu
omul, ci mai degrabã pot fãrã el. Cu cel ce-ºi are voia sa Eu
nu pot nimic. Poporul cel de la începutul lucrului Meu de azi
când lucram peste el cu Verginica, n-a vrut sã fie pãpuºa Mea
ºi voia Mea, ci a vrut sã fiu Eu pãpuºa lui ºi voia lui. Dar Eu
M-am scuturat ºi l-am lãsat; l-am lãsat în voia lui. 

Acum, poporul Meu, tu sã fii voia Mea, pãpuºa Mea,
care lucreazã ºi grãieºte la voia Mea, cãci voia Mea este sã
plângi ºi sã te rogi acum cu Mine la Tatãl pentru tine, pentru
durerea ta, poporul Meu, cã Eu vreau sã-þi rãspund cu mân-
gâiere ºi cu iubire ºi cu viaþã, poporul Meu. Voiesc sã fie viaþa
Mea în viaþa ta, faþa Mea pe faþa ta, lucrul Meu în lucrul tãu,
mersul Meu în mersul tãu, dar îþi trebuie întãrire, poporul
Meu, cã fãrã Mine tu nu poþi nimic, fiule. 

Stai sub fiorul venirii Mele, stai sub cuvântul Meu, stai
sub grija Mea ºi spune-I Tatãlui rana ta, iar Eu îþi voi rãspun-
de. Amin. Bate, ºi þi se va deschide þie, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2001

Soborul sfinþilor doisprezece apostoli 

Vremea e vopsitã ºi râde la om. Jalea Domnului pentru om sfâºie
pacea cerului. Ucenicul este cel ce aduce rod. Þãrmul râului vieþii 

e plin de sfinþi ºi de îngeri. 

SS ã nu dormiþi, voi, cei treji pentru Mine, cã Eu vin
iar la poporul Meu cu ucenicii Mei. Ucenici cu

ucenici, ºi Eu, Domnul, între ei cu vremea cea de atunci ºi cu
vremea cea de acum. Amin. 

E încã sãrbãtoarea ucenicilor Mei cei de atunci. E
sobor de ucenici în sãrbãtoare dulce, fiilor ucenici. Când ei au
devenit ucenici desãvârºiþi fiindcã Eu plecasem la Tatãl, ei
s-au rãspândit peste tot pe pãmânt, ºi se adunau când ºi când
în sobor ºi puneau la mijloc toatã lucrarea ce o fãceau ei prin
Mine peste pãmânt. Acum ei sunt nedespãrþiþi pe veci, dar
venirea Mea la voi îi umple pe ei de dorul venirii Mele, ºi de
aceea Eu stau încã în sãrbãtoare cu ei la voi. Greul lucrului
Meu ei îl ºtiu, cã l-au dus ºi ei pânã ce au ajuns lângã Mine ºi
lângã Tatãl, cãci Eu aºa le-am spus: «Dacã Mã duc, vã voi
trage pe toþi la Tatãl». 

Eu vreau iar cu tine, poporul Meu. Îþi sãrbãtoresc sãr-
bãtoarea lângã sãrbãtoarea ucenicilor Mei cei de atunci. Nu
este pe pãmânt bucurie ca ºi bucuria cereascã. Iubiþi bucuria
cereascã ºi umblaþi întru ea, cã voi, cei de azi, nu mai sunteþi

strâmtoraþi, ºi v-am eliberat de sub om ºi de sub temeri ca sã
trãiþi cu multul în bucurii cereºti, care vã fac mai tari decât
toate neputinþele voastre ºi ale Mele, cã Eu sunt neputincios
atunci când omul nu poate. Suflu peste voi, Eu ºi toþi ucenicii
Mei cei de atunci, ca sã puteþi mai mult ca atunci, cãci cu-
vântul Meu curge ca râul, ºi vreau sã prind pãmântul sub el ºi
sã-l scot iar, ca sã-l înnoiesc prin har, prin cuvântul Meu cel
ce dã har. Amin. 

Strângeþi-vã unul lângã altul ºi daþi-vã putere unul al-
tuia, ºi Mie, fiilor, cã vremea e vopsitã ºi rujatã ºi râde la om,
ºi Mi-e greu peste om când omul nu poate. Dar Eu vreau sã
pot cu voi peste om, cã voi sunteþi cu trupul, ºi sunteþi mâi-
nile ºi picioarele ºi gura Mea ºi lucrarea Mea peste pãmânt. 

Râde moartea la om ºi nu se teme omul de ea. Râde
prãpãdul la om ºi nu-l cunoaºte omul, ºi prãpãdul vine prã-
vãlindu-se peste om, cã omul cel vopsit care-ºi zice „omul lui
Dumnezeu“ se scoalã dis-de-dimineaþã ºi îºi strigã puii ºi le
dã sã mãnânce boabe otrãvite, ºi aºa moare omul, cã moartea
râde la om ca sã-l încânte ºi sã nu fugã omul de ea. 

Vreau sã stric lucrul diavolului ca sã nu se mai fãleascã
cu lucrul lui, ºi vreau sã Mã înalþ peste pãmânt cu lucrarea
Mea, cu strigarea Mea dupã om, cã e moarte multã pe pã-
mânt, e multã ca marea, ºi Eu vreau sã trec cu barca Mea pe
deasupra ºi sã întind mâna dupã om. Jalea Mea cea pentru om
sfâºie pacea cerului, iar Eu ºi cu Tatãl numai într-un suspin
stãm. Strângeþi-vã unul lângã altul ºi daþi-vã putere unul al-
tuia, ºi Mie, fiilor, cã barca Mea, cu voi în ea, îºi face cale pe
marea lumii ca sã strig Eu dupã om, ºi el sã Mã vadã ºi sã iasã
la mal, sã iasã la barca Mea, cã ea este malul de scãpare, ºi alt
mal nu este. 

O, fiilor, dacã v-aþi uita în lume, v-aþi înfricoºa de
moartea ei, cã voi cunoaºteþi cine este moartea, dar lumea n-o
cunoaºte. Nimeni nu scapã sã nu fie piºcat de coasa ei, cãci
sfârºitul lumii este moartea din ea. Dar voi staþi în foiºor ºi fiþi
foiºorul Meu ºi fiþi odihna Mea ºi odihniþi-vã în ea ºi lucraþi
pentru ea ºi împãrþiþi cu Mine ºi cu sfinþii rodul bucuriilor
sfinte, cãci cine nu este sfânt în vremea aceasta, acela este în-
ghiþit de pãcat, ºi e moarte pãcatul. Stârniþi între voi mireas-
ma bucuriilor sfinte ºi trãiþi înmiresmaþi, ca sã se ducã mi-
reasma voastrã pânã la cei morþi ºi sã doreascã ei dupã mires-
me cereºti ºi sã caute cu ele, cã nu mai e pe pãmânt cale spre
cer, ºi e numai apã murdarã de sânge ºi de deºertãciunea ca-
re vine de la om, ºi e numai minciunã pe pãmânt. Dar voi daþi
slavã cerului care vã þine în el, cãci fiecare ucenic îºi cunoaº-
te stãpânul cinstindu-l pe el ºi ascultându-l. Ucenicii lumii îºi
cunosc stãpânul ºi îi dau cinste ºi i se supun cu slujire, iar
ucenicii Domnului Îi dau Domnului viaþa lor cu totul. Amin. 

O, poporul Meu, tu trebuie sã fii locaºul slavei Mele, ºi
aceasta sã fii tu, cã asta îþi este alegerea. Înnoieºte-te cu duhul
în fiecare zi, în fiecare clipã, ca sã-þi fie drag sã faci aceasta,
cãci tot ce este proaspãt are multã viaþã, are multã putere de
viaþã. Iatã ce dulce te învãþ, numai sã stai pãpuºã ºi sã asculþi
de Mine, cã Eu sunt Cel ce-l face pe om ºi pe toate pentru om.
Pentru tine am fãcut tot ce am fãcut, nu pentru Mine, poporul
Meu. Pentru tine, fiule mic, numai sã fii tu moºtenirea Mea ºi
moºtenitorul ei. Asta vreau Eu sã fii tu, ºi vreau sã nu dai
nimãnui slava pe care o ai tu de la Mine. Dacã Eu nu te nãº-
team ºi nu te creºteam prin aceastã lucrare, tu nu erai acum.
ªi dacã eºti, pentru Mine sã fii, cã de aceea te-am nãscut,
poporul Meu, pentru Mine, nu pentru tine. Aºa vreau Eu sã
trãieºti, ºi aºa poþi fi tu ucenicul Meu. Amin. Sã te uiþi în viaþa
ucenicilor Mei. Ei nu mai aveau altã viaþã decât viaþã de
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ucenici, ºi lucru tot aºa aveau, ºi erau plini de râvnã pentru
viaþã, cãci viaþa Eu sunt. Ei n-aveau zile de liniºte ºi de odih-
nã. Ei mereu lucrau, ei mereu zideau, ei mereu nãºteau, cã
erau ca Mine, iar dupã ce ºi-au sfârºit lucrul, erau asemenea
Mie, cãci Mã vedeau cum sunt ºi se bucurau de ostenelile lor,
de lucrul lor cel pentru Mine. Ucenicul aduce rod. Aceasta în-
seamnã ucenic. El se bucurã de rod ºi poate, din bucuriile
rodului poate, ºi face rod. Amin. 

O, poporul Meu, nu numai rod sã-Mi fii tu Mie, ci sã
rodeºti vreau, ºi cu aceasta sã te bucuri, cã altfel de bucurie
nu este. Învaþã-te din Mine, ca sã-l poþi învãþa din tine pe om
ºi ca sã poþi naºte ucenici pentru veciile care vin pe pãmânt,
ca sã aibã veºnicia moºtenitori, fiule. 

Eu sunt, dar sunt în tainã, ºi tu eºti acoperãmântul Meu.
Þãrmul râului vieþii e plin de sfinþi ºi de îngeri, de la cer ºi
pânã pe pãmânt, de la gura Mea ºi pânã la urechea ta, de la
inima Mea ºi pânã la inima ta, poporul Meu. Aºteaptã sfinþii
sã închini tu de la unul la altul paharul Meu cu vin bine miro-
sitor, cuvântul Meu care Mã poartã pe Mine în taina lui, spre
hrana ucenicilor. Amin. 

Vânt de primãvarã pornesc spre tine ca sã-þi stârnesc
miresme, ºi tu sã stai în ele ºi sã te parfumezi ºi sã-Mi dai dra-
gostea ta, poporul Meu. Ascultã voia Mea ºi te înmiresmeazã
ºi te îmbatã de Duh Sfânt ºi dã-Mi dragostea ta. Eu sã vin, iar
tu sã-Mi zici: „Vino!“ ºi unul altuia sã ne dãm dragostea;
unul altuia, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

30 iunie/13 iulie 2001

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

Domnul seamãnã mereu, dar pãmântul este pietros. Fântâna cu-
vântului udã pãmântul. Biruitor este cel ce se ridicã deasupra
tuturor celor de pe pãmânt. Domnul vine cu duh de înviorare pentru 

alesul Sãu Irineu. 

EE dulce pentru Mine aceastã zi de pomenire, zi de
mare biruinþã pentru cer când Eu, Domnul, am

putut peste pãmânt ºi am rostit cuvânt, ºi am aºezat atunci te-
melia, piatra de temelie a zidirii locaºului care strãjuieºte pes-
te grãdina Sfintei Sfintelor, chivotul de pe masa Mea de azi. 

Vã trezesc în zori, copii strãjeri, ca sã întãrim în carte
pecetea zilei de azi, praznicul cel pentru biruinþã, cãci aºtep-
tarea Mea ºi cuvântul Meu s-au odihnit împlinindu-se, ºi Eu
am pornit de la voi veacul cel nou, nunta Mea ºi masa ei, ºi
apoi zarva ei peste pãmânt. Amin. 

Mã aºez cuvânt peste voi ºi vã sãrbãtoresc, copii de la
iesle, cãci voi sunteþi Sfânta Sfintelor Mele; voi ºi grãdiniþa
în care v-am aºezat ca sã fiþi. Sunã din trâmbiþe îngeraºii cu
miile, iar zecile de mii de sfinþi se bucurã întru venirea Mea
cu ei pentru sãrbãtorile Mele cu voi ºi cu ei. O, dacã Eu nu
v-aº bucura ºi nu v-aº întãri ºi nu M-aº aºeza peste voi cu ve-
nirea Mea, voi n-aþi putea nimic. Dar Eu am de putut mult, ºi
de aceea vin. Vin, ca sã pot venind, ºi sã puteþi ºi voi. Amin. 

Mi-e mare usturimea, ºi grea Mi-e aºteptarea dupã om,
iar strigarea Mea Mi-e plinã de durere ºi de aºteptare, cãci
omul e prea smuls din cele ce sunt, ºi stã înrãdãcinat în cele
ce nu sunt. Am sãmânþã cu multul. Iau din ea ºi o arunc peste
pãmânt ca sã se prindã ºi sã creascã, dar e prea pietros ogorul
ºi nu e nimeni sã-i mai placã lucrul pãmântului ºi paza cea
pentru sãmânþa pusã în pãmânt. Cei ce-ºi zic semãnãtori sunt
plini de grijile slavei deºarte unul de la altul, ºi fac aceasta în

numele Meu, ºi la masa Mea ei nu vin, cã se simt sãnãtoºi ºi
bogaþi ºi stãpâni pe pãmânt, iar sãmânþa Mea cade în pãmânt
pietros ºi nu face rãdãcinã. Eu mereu semãn, dar pãmântul e
pietros. Când Eu rostesc cuvântul Meu la voi, tot pãmântul se
înfioarã sub glasul Meu ºi îºi aºteaptã înnoirea, dar omul sla-
vei deºarte Mã umple de suspin ºi Îmi îngreuiazã drumul
slavei Mele peste pãmânt. De aceea dau sã desfund cu voi pã-
mântul ºi sã strãbat peste el, fiilor, ºi sã-l curãþ cu mânã tare,
ºi sã-l iau în stãpânire de sub om, ºi sã-i dau faþã nouã ºi hai-
nã nouã ºi lucru nou pe el: împãrãþia cerurilor, cã Eu pentru
aceasta l-am fãcut. Amin. 

Fiilor, fiilor, omul pe pãmânt îºi cumpãrã o grãdinã ºi
îºi face în ea fântânã, ºi apoi îºi gãteºte ogorul pentru însã-
mânþat. ªi dupã ce-l însãmânþeazã, îl udã, cã are fântânã. O,
fiilor, am sãpat ºi am zidit la voi ºi cu voi fântâna pãmântului,
ºi din ea Eu ud în lung ºi în lat peste pãmânt, ºi din ea Eu scot
sãmânþã ºi apã, odatã pe amândouã, ºi aºa lucrez ºi aºa Mã
zbat sã-i dau faþã nouã pãmântului ºi sã Mã întind pe el cu
veac nou, cu odihna cerului pe pãmânt. Scot apã din fântânã
ºi chem omul sã-i dau, ºi Mã þin dupã el sã-i dau, ºi vã am pe
voi împãrþitori ºi biruitori peste timp ºi peste pãmânt. Biruitor
este cel ce se ridicã deasupra tuturor celor ce domnesc peste
pãmânt, cãci cel ce stã sub acestea este biruit de ele. Cele de
pe pãmânt nu sunt cele din cer, ºi omul stã sub cele de pe pã-
mânt ºi nu-ºi mai poate face vreme pentru cele fericite care
plâng în cer dupã om, dupã moºtenitori care sã le moºteneas-
cã ºi sã le înmulþeascã peste pãmânt. Când Eu, Domnul, se-
mãn sãmânþã de cer ca sã-l am pe pãmânt apoi, Eu trebuie sã
îngrãdesc semãnãtura aceasta. Viaþa cea din cer e tainã adân-
cã pe pãmânt, ºi orice tainã trebuie îngrãditã, cã omul cel pã-
mântesc e rãufãcãtor pentru cer. O, aºa am fãcut Eu cu grãdi-
na aceasta în care Mi-am aºezat chivotul cuvântului Meu. Am
rãscumpãrat acest pãmânt, am sãpat în el fântânã, ºi apoi l-am
pregãtit ºi l-am însãmânþat, dar mai întâi l-am îngrãdit cu pu-
terea cuvântului, ºi cu hotar apoi, ºi l-am numit Sfânta Sfin-
telor zilelor venirii Mele, ºi totul e îmbrãcat în tainã, ca sã pot
încãpea pe pãmânt cu aceastã tainã. O, cu câtã tainã am lu-
crat! Cu cât cer am lucrat! Altfel, omul nelegiuirii, care-ºi
zice „Dumnezeu“, Mi-ar fi strivit tot, din pricina mãririi lui
pe care ºi-o dã peste pãmânt, cã omul pãmântesc e rãufãcãtor
peste pãmânt ºi peste omul ceresc de pe pãmânt. Cine vrea sã
ia din fântâna aceasta, îi dau Eu, cãci am îngrãdit locul pe
care stau, cã viaþa cea din cer trebuie pusã deoparte ca sã nu
fie strivitã de cele de pe pãmânt, iar altfel nu poate fi cerul pe
pãmânt. Oricât ar da omul sã mintã împotriva cerului ºi sã-i
foloseascã numele peste lucrãturile lui cu care stã în calea
oamenilor ca sã-i ademeneascã, oricât s-ar lupta omul slavei
deºarte, Eu îi spun lui cã locul în care se odihneºte cerul nu
este ºi al oamenilor, ci este al Domnului ºi al celor ce se sfin-
þesc pentru El. Amin. Aceasta înseamnã cerul pe pãmânt, iar
altfel este momealã ºi cursã pentru omul care doreºte cerul ºi
odihna lui. Cerul este sfinþenia, ºi unde ea nu încape cu omul,
nu este cerul acolo, cãci cerul este pentru sfinþi. Amin. 

O, poporul Meu, popor al cuvântului Meu, dacã nu
te-aº hrãni mereu cu cerul, nici tu n-ai fi nimic. Ai fi ºi tu ca
pleava care înveleºte sãmânþa, dar care la treierat este luatã de
vânt. 

O, poporul Meu, fântâna Mea este hrana ºi apa ta;
fântâna pãmântului nou, care va sã fie, ºi în jurul ei vor veni
turme ca sã se adape ºi sã prindã viaþã din viaþa Mea. Amin. 

E zi de sãrbãtoare în cer ºi aici pentru Sfânta Sfintelor
Mele. Acum zece ani am aºezat cu voi, copii ai grãdinii Mele,
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am aºezat începutul cel nou, piatra de temelie a veacului
ceresc peste voi, ºi totul este cuprins în tainã, fiilor, de atunci
ºi pânã azi. Mã uit cu dor ºi cu iubire peste ziua aceea. Eraþi
firavi de tot, ºi Eu v-am aºezat sã lucraþi locul fântânii pãmân-
tului, masa Sfintei Sfintelor ºi chivotul de pe ea. Aveam cu
voi pe cel uns de Mine ca sã-Mi fie martor peste pãmânt pen-
tru lucrãtura aceasta lucratã cu mare tainã. Îl luasem din timp
sub cortul cuvântului Meu, ºi el M-a iubit ºi a învãþat iubirea,
cãci credinþa vine de la iubire, ºi iubirea vine de la credinþã,
ºi amândouã vin de la Mine. Îl luasem pe el din timp sub
dragostea Mea, ºi l-am uns apoi de la Mine, ºi prin ungerea
Mea pe creºtetul lui l-am fãcut cel dintâi între toþi cei printre
care el Îmi slujea Mie cu iubirea lui. El era între ei, dar nu era
dintre ei, iar Eu am vãzut aceasta ºi l-am iubit ºi l-am luat
martor al venirii Mele din zilele acestea. Mã uit acum peste
el, cã l-am avut lângã voi ºi l-am uns ºi l-am pus sã rosteascã
el cuvântul Meu cel pentru zidirea cea de aici, ºi pentru îm-
plinirea ei apoi, ºi pentru pecetluirea acestui petecuþ de cer pe
pãmânt, în care Eu vã þin pe voi, sfinþiþii Mei. L-am avut pe
el cu voi, ºi l-am sfinþit cu mare ungere, cã nu mai e pe pã-
mânt prooroc care sã rosteascã de la Mine ºi sã-Mi aºeze pe
treptele Mele pe omul cel ales de Mine. Cei de pe pãmânt se
aºeazã ei între ei, ºi dacã fac aºa, aceia nu sunt curaþi, aºa cum
n-au fost nici cei din vremea trupului Meu care n-au cunoscut
venirea Mea de atunci. L-am avut pe acesta în planul Meu cel
dintru început întocmit, ºi la vremea potrivitã l-am pus sã-Mi
împlineascã vãzut cuvântul Meu pentru aºezarea voastrã
înaintea neamului omenesc, cãci Eu v-am pus înaintea tuturor
celor de pe pãmânt, din partea Mea. Acesta este semnul pe
care l-am dat Eu oamenilor mai înainte de venirea Mea cea cu
slavã vãzutã. Amin. 

O, Mã uit la el, la cel ce a fost lângã voi, ºi Mã duc
sã-l mângâi cu mare tainã. Iar vouã vã spun aºa: în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, cereþi de la Mine puteri
tainice ºi mare lucrare de Duh Sfânt peste el, ºi slava Mea cu
el, cã vreau sã-i ruºinez pe cei printre care el stã legat la mâini
ºi la picioare ºi la gurã ca nu cumva sã facã el înviere de la
Mine peste neamul omenesc ºi sã Mi-l dea Mie înviat, ºi ei sã
rãmânã fãrã supuºi, fãrã cei lipsiþi de înþelepciunea Mea, cãci
înþelepciunea cea de sus îl face pe om sã Mã simtã ºi sã Mã
vadã ºi sã þinã urma Mea acolo unde Eu sunt cu cerul Meu pe
pãmânt ºi cu cei sfinþiþi pentru cer. Cereþi voi, cei ce staþi
înaintea cerului ºi a pãmântului, din partea Mea, cereþi taini-
cele Mele puteri care lucreazã prin cuvântul cel rostit de Mine
aici. Cereþi la Mine, fiilor unºi peste vremea aceasta de glorie
a tainelor cereºti care vin pe pãmânt, cereþi sã pot Eu cu voia
Mea peste toþi împotrivitorii ºi nepãsãtorii care stau aºa în
vremea venirii cuvântului Meu pe pãmânt la voi. Cereþi la
Mine sã vinã de la Tatãl împlinirea cerului pe pãmânt, prin lu-
crarea cuvântului Meu, fântâna pãmântului, din care Eu iau ºi
adãp tot locul însetat. Cereþi sã se moaie cei învârtoºaþi care
stau pe scaunele lor în numele Meu. ªi dacã nu se moaie sã
împlineascã ei voia Mea, sã se dea în lãturi, cã Eu rostesc
aceasta, ºi tot Eu ºi împlinesc. Amin. 

Voiesc sã fac adevãrului cale pe pãmânt, ºi pe calea lui
sã stea tot omul care va mai fi. Dau drumul mâniei Mele peste
cei învârtoºaþi care stau cu înverºunare ºi cu nepãsare în
numele Meu peste cei sãrmani de pe pãmânt care nu ºtiu sã
deosebeascã dreapta de stânga lor. Eu sunt Cel ce pãstoresc
omul, iar aceºtia sunt hrãpãreþi ºi Îmi secãtuiesc vlaga din
om, ºi Îmi dau în lãturi adevãrul. Sã nu mai plângã cei plini
de dor de cer, ºi sã se întoarcã plânsul lor peste cei ce stau

tolãniþi pe scaunele lor sugând vlaga ºi duhul din om. Înþelep-
ciunea Mea stã gata sã prindã sub ea pe toþi cei de pe pãmânt,
ºi ea îi va îndemna pe unii la pocãinþã, iar pe alþii la mai mare
iubire de cer ºi, iarãºi, pe alþii la adevãrul care va fi vãzut ºi
pipãit curând, curând. 

Iar pe martorul Meu îl voi mângâia cu multul ºi îi voi
îmbogãþi cununa, cãci cupa rãbdãrii lui este în mâna Mea, ºi
el va rãmâne. Amin. Eu voi fi mai tare decât toþi cei ce se lup-
tã cu viclenie ca sã fie via a lor ºi nu a Mea. ªi îi voi ridica pe
cei umiliþi, iar pe cei semeþi ºi plini de slava care vine de la
om ºi nu de la Mine îi voi da în lãturi cu puterea Mea cea
biruitoare peste cei ce dau sã Mã biruiascã pe Mine pentru ei.
Cuvântul Meu va stãpâni prin împlinirea lui, iar voi, poporul
Meu, veþi fi diadema Mea în ziua când Eu îi voi birui cu
putere ºi cu tainã mare pe toþi cei care-ºi vor mãrirea lor îm-
potriva mãririi Mele cea de peste voi, copii ai poporului cu-
vântului Meu. Slava Mea cea de peste voi o voi înteþi tot mai
mult ºi tot mai sus, cã scris este: «voi ridica pe cele slabe ca
sã fac de ruºine pe cele tari». Eu sunt un Dumnezeu al umi-
linþei, iar omul cel potrivnic este un dumnezeu al îngâmfãrii
ºi al mãririi care trece, cãci orice mãrire care nu este de la
Mine, trece ºi nu mai este. Cine nu este ca Mine, nu este, nu
mai este, ºi vor fi cei cu duhul umilit, cã aceia nu cad. Amin.
Cuvântul Meu va stãpâni prin împlinirea lui, ºi îl voi mângâia
cu multul pe cel ce a fost martorul Meu în ziua când Eu,
Domnul, am aºezat acum zece ani piatra cea de început a
zidirii pe ea de veac nou peste voi ºi peste cei ce se zidesc ca
ºi voi pentru Mine prin cuvântul Meu cel ziditor de om. 

O, copil plãpând care stai umilit sub mâna celor ce ºi-au
înteþit puterea lor în numele Meu pe pãmânt! Plânge
inimioara ta ºi iubirea ta cea pentru omul apãsat de vreme ºi
de întunericul ei. Îþi voi înteþi durerea cea pentru om. Mã voi
aºeza în tine cu durerea Mea cea dupã om ºi te voi face din zi
în zi mai mult de nebiruit. Te sãrbãtoresc, fiule îndurerat. Te
serbeazã cerul în ziua aceasta, alãturi de cei ce sunt puiºorii
Mei de la ieslea slavei cuvântului Meu. Tu eºti fiul zilei cea
de început nou pe pãmânt, prin aceastã zi de temelie. Tu eºti
fiul acestei grãdini, oricât de departe te þin de ea cei ce se tem
de tine, fiindcã tu eºti al Meu ºi ai o aºa de mare ungere pe
creºtetul tãu. Se tem toþi de împlinirea ta cea de la Mine, se
ascund de ea ºi dau sã te ascundã ºi pe tine de ea, dar tu eºti
chiar împlinirea aceasta, de vreme ce în cer ºi pe pãmânt mãr-
turisesc zilele acestei împliniri când tu ai împlinit voia Mea
peste pãmânt, calea cuvântului Meu care se vesteºte de atunci
ºi pânã azi prin împlinirile lui. Curând, curând tu vei arãta
adevãrul Meu din acest cuvânt aºa cum l-a arãtat proorocul
Ilie înaintea tuturor celor ce lucrau în numele minciunii lor pe
pãmânt ca sã stãpâneascã ei via Mea; ei ºi nu Eu, aºa cum
fac ºi cei de azi care-ºi zic vierii Mei. Dar Eu am zis cã via
lor nu e a Mea ºi cã via Mea nu e a lor, iar ei se fac cã nu aud
aceasta. 

O, fiule înlãcrimat ºi înjosit de ei pentru adevãrul Meu
pe care tu l-ai mãrturisit peste pãmânt în zilele Mele de
mãrturie! Întãreºte-te prin mângâierea Mea, prin puterea Mea
cea de sus, cã Eu îþi spun aceasta. Amin. Sã nu te doarã rãu-
tatea lor, cã ea nu poate nimic, ºi ea nu meritã durere pentru
ea. ªi sã te rogi la Tatãl ºi la Mine pentru iertarea lor, cã aºa
am fãcut ºi Eu când ei, cei de atunci, Mã þineau pe cruce, dar
prin ea M-am ridicat, ºi tot aºa ºi tu te vei ridica prin ea, cãci
crucea ta de azi, ocãrâtã de ei, este crucea Mea pe care o îm-
part cu toate ale ei cu cei cu care Eu binevoiesc. Ia mângâiere
din aceste cuvinte pline de tainã ºi de împlinire ºi dã-Mi
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pacea ta, ca sã þi-o dau pe a Mea, ºi unul altuia sã ne fim
uºurare, cãci cei de la ieslea pe care am aºezat-o Eu aici prin
mãrturisirea ta sunt cei cu care Eu merg pentru Mine ºi pentru
tine ºi pentru ei pânã la ziua slavei cea care ne va uºura de
durerile venirii Mele. Cu mare tainã te înfãºor în acest cuvânt
al mângâierii, ºi te voi face cu multul sã simþi din plin cã Eu
pot aceasta. Amin. 

E zi de praznic de biruinþã. Eu, Domnul, am biruit pen-
tru Mine ºi am pus pe pãmânt începutul cel nou, iar ziua
aceea mãrturiseºte ºi se veseleºte în cer ºi pe pãmânt. Sfinþii
toþi iau din ea, de atunci, ºi de acum, ºi stau în pãrtãºia lor cu
Mine aici, unde Eu Îmi deºert slava venirii Mele de azi. 

Daþi slavã ºi daþi iubire rãbdãrii sfinþilor ºi iubirii lor,
voi, copii ai poporului Meu de azi. Fiþi ucenici plini de râvnã
pentru împlinirile Mele cele aºteptate de Scripturile care le-au
rostit pe ele. Aºezaþi-vã la zidit. Amin. Unul pe altul zidiþi-vã
zidire proaspãtã, de-a pururi zidire, cãci cei harnici nu stau, ci
se lucreazã unii pe alþii în veacul cel nou al zidirii omului în
Mine, pentru desãvârºirea credinþei sfinþilor. Amin. 

Poporul Meu, ºtii tu ce vreau Eu sã fii tu? Lumina Mea
vreau sã fii. Poporul Meu, ºtii tu ce vreau Eu sã fii tu? Co-
moara Mea vreau sã fii, ºi sã-ºi vândã omul toatã înþelepciu-
nea sa ºi s-o ia pe a Mea din mâna ta, poporul Meu. Amin. O,
câtã sãrbãtoare însemni tu pentru cei din cer, care te-au aºtep-
tat atât de mult sã fii, care aºteptau descoperirea Scripturii
fiilor lui Dumnezeu, care sã opreascã suspinul fãpturii! Amin. 

O, copii de la iesle, ºi tu, poporul Meu, e sãrbãtoarea
voastrã între cei din cer ºi între voi cu cerul, fiilor. V-am dat
cuvântul mângâierii, slava cuvântului Meu de peste voi, ºi
M-am scris cu voi în carte pentru zilele mãrturiei care vestesc
peste pãmânt începutul Meu cu voi pe pãmânt. Mângâiaþi-vã
ºi Mã mângâiaþi, cã Eu Mã mângâi mângâindu-vã. Aceastã
tainã a mângâierii sfinþilor purtaþi-o din slavã în slavã, fiilor
copii, cãci taina mângâierii este plata cea veºnicã a celor vii
pe pãmânt ºi în cer, cãci cei vii de pe pãmânt sunt veºnic pe
pãmânt ºi în cer. Nu numai pe pãmânt sunt ei, ci sunt o datã
ºi jos ºi sus. Amin. O datã, fiilor, o datã ºi pe pãmânt ºi în cer.
Amin. În aceeaºi clipã pe pãmânt jos, ºi în cer sus, în taina
veºniciei sfinþilor, taina nedespãrþirii dintre cer ºi pãmânt.
Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 2001

Duminica a opta dupã Rusalii 

Cuvântul Scripturilor acoperã în el lucrarea cuvântului de astãzi.
Poporul Noului Ierusalim este semnul Fiului Omului. Un ceas, ºi
Domnul Îºi va sfârºi aºteptarea dupã om. Masa nunþii se aºterne 

iarãºi, cu zile noi de serbare. 

TT e hrãnesc, poporul Meu. Dacã nu te-aº hrãni,
n-ai fi ceea ce eºti. Voiesc sã fii, ºi de aceea te

hrãnesc. Cine n-are hrana pe care o ai tu din gura Mea, din
munca Mea cu tine, acela este altceva decât tine. Eu abia am
aºteptat sã fii tu, cel de azi, poporul Meu. Am aºteptat de la
facerea lumii sã vinã vremea ta, poporul Meu, sã vinã vremea
Mea cu tine, fiule de la sfârºit. Deschide guriþa ºi mãnâncã de
la Mine. Deschide urechea ºi inima ºi mãnâncã, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

O, toþi îngerii ºi toþi sfinþii mãnâncã la aceastã masã a
cuvântului Meu. Când vãd ei cã Eu am locaº pe pãmânt, când
ei vãd pe cei ce nu se vãd cã se fac grai pe pãmânt, îºi simt
vremea lor cu Mine, îºi vãd rãscumpãrarea lor cea mare ºi
bucuria pe care n-au visat-o nici pe pãmânt, nici în cer, cãci

taina acestei bucurii a fost acoperitã pânã ºi de Scripturi,
poporul Meu. 

Aud oameni ºcoliþi care spun: „Unde este scris în
Scripturi lucrarea aceasta pe care o face Dumnezeu cu ei?“.
O, dacã Scriptura ar fi o carte ºi atât, ar gãsi omul în ea ce este
scris în ea, dar ea este taina lucrãrilor Mele, ºi în cuvintele ei
se vede bine taina acestei lucrãri pe care o fac Eu cu tine azi,
poporul Meu. Omul însã nu este învãþat cu taine. El e învãþat
cu lucru pipãit, cu negru pe alb dacã el n-a vrut sã treacã cu
Mine dincolo de el ºi sã înveþe tainele Mele. Cuvântul Scrip-
turilor acoperã în el lucrarea Mea de azi, iar Eu prin izvorul
acesta am vorbit omului greoi la minte ºi la credinþã ºi M-am
spãlat de necredinþa omului, cãci necredinþa vine de la pãcate,
poporul Meu. Acum douã mii de ani le-am spus celor de
atunci, cãrora le vorbeam cuvântul vieþii, ºi le-am spus: «Cine
voieºte sã facã voia Mea, acela va înþelege cuvântul acesta cã
este de la Dumnezeu, ºi Mã va vedea pe Mine în cuvântul
acesta». Dar iatã, necredinþa vine de la pãcate ºi niciodatã ea
n-a venit pe alt drum, cãci îngâmfarea ºi semeþia ºi iubirea de
sine ºi lãcomia, toate sunt duhul slavei deºarte, pãcate împo-
triva credinþei, ºi omul nu poate propãºi din pricina lor atunci
când el dã sã vinã dupã Mine. 

Te hrãnesc mereu, poporul Meu. Am pe fiii de la iesle,
cãrora le dau ca sã-þi dea de la Mine ca sã creascã ei ºi tu, po-
porul Meu, ca sã nu dai tu înapoi din crescut, cãci omul cres-
cut este cel ce face voia Mea. Eu trebuie sã te cresc mereu,
pânã acolo unde omul cel necredincios sã Mã vadã în tine ºi
sã zicã: „Ce este acest popor?“ ºi iarãºi sã zicã: „Hai sã ne
suim în acest munte sã învãþãm legile vieþii, legile Domnu-
lui“. Amin. 

O, poporul Meu, curg de la Mine legile vieþii peste
pãmânt, ºi tu eºti albia pe care Eu vin. De aceea ies cu tine, ºi
omul se învaþã sã ºtie cã eºti poporul Meu, cã te vede cu Mine
ºi nu cu el ºi nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine sã te
vadã, vine cã o chem Eu. Eu ºi nu tu. O chem ºi îi dau hranã
de pe masa Mea cu tine ºi o fac sã se bucure cu bucurie sfântã
la masa Mea cu tine, ºi o chem spre viaþã, dar grijile ei o trag
iarãºi spre ele, ºi lumea e greu de înviat. Te-am pus în mijlo-
cul lumii ca sã-i arãt cã poate ºi cã nu vrea sã poatã. Eu când
am venit ºi M-am fãcut Om din om ca ºi omul, am fãcut aºa
ca sã-i arãt omului cã poate ºi cã nu vrea. Acum când te-am
aºezat pe tine înaintea Mea ºi înaintea lumii ca sã faci tu voia
Mea, am fãcut aºa ca sã-i arãt omului cã poate ºi cã nu vrea.
Tu eºti semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua
cea mare a arãtãrii Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele
cu sfinþii, deasupra lumii, ºi când tu vei fi ridicat lângã Mine
pe nori ca sã-Mi faci primirea, poporul Meu. 

N-are nimeni cu ce sã-Mi facã primirea când voi veni,
ºi de aceea Eu Însumi Îmi fac aceastã pregãtire. Îmi trebuie
pãmânt sfânt ºi om sfânt pe el. Îmi trebuie credinþã ºi credin-
cioºie de la om. Îmi trebuie iubire numai pentru Mine la om.
Îmi trebuie casã ºi masã ºi hainã ºi hranã la om, ºi toate dupã
voia Mea, ºi toate acestea sã Mã aºtepte sã vin. Eu Însumi Îmi
fac aceastã pregãtire, Eu Însumi, cã omul nu ºtie sã Mi-o facã.
Eu Însumi te-am aºezat înaintea Mea, ºi Eu te gãtesc, poporul
Meu, ºi te dau semn lumii mai înainte de ziua venirii Mele.
Amin. Tu eºti semnul Fiului Omului, eºti poporul care duce
prin lume viaþa Mea, crucea Mea, jugul Meu ºi vestea Mea
peste pãmânt. Sã nu te temi. Nicicum sã nu te temi cã nu poþi,
cãci tot Eu pot. Tu numai sã fii; tu numai sã stai aºa cum te
aºez Eu; tu numai sã faci ce-þi dau Eu sã faci, iar Eu sunt
Domnul, ºi împlinesc. Amin. 
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O, lume ºi iar lume! O, lume împodobitã cu podoabele
slavei tale deºarte! Îþi dau sã vezi. Amin. Când vezi cã Eu Îmi
aºez un popor în mijlocul tãu ca sã-l vezi, când vezi cã Eu
Mi-l gãtesc în legile Mele cele sfinte, când vezi cã dragostea
Mea ºi dragostea lui sãlãºluiesc în mijlocul lui laolaltã, când
vezi petrecerea Mea cea sfântã cu el, când vezi hrana lui ºi
hãinuþa lui ºi cãsuþa lui ºi toate ale lui spre asemãnare cu
Mine, sã ºtii ºi sã înþelegi, ºi sã crezi apoi, cã Eu, Domnul,
sunt la uºã ºi vin. Amin. Acesta este semnul pe care þi-l dau
pânã sã vin. Acesta este solul pe care-l trimit la tine ca sã-þi
dea de veste cã Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept, ºi nu te iau
pe neºtire cu venirea Mea. Ba încã te ºi chem la masa Mea cu
ucenicii Mei cei de azi ºi Îmi slobozesc peste tine cuvântul
vieþii ca sã te laºi cuprins în el. Tu însã eºti dusã de grijile
vieþii tale, ºi viaþa Mea n-o vrei. Un picuþ, ºi vei vrea ºi tu
viaþa Mea, dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încã te aº-
tept. Un ceas te mai aºtept, ºi nu te mai aºtept apoi. Eu sunt
Omul Care vine de la Tatãl la tine, Omul Care vine din cer
dupã om ca sã-l tragã pe om la Tatãl. Dacã ar veni înger dupã
tine, ai zice cã nu pricepi adevãrat. Eu sunt Omul Cel de la
Tatãl întocmit în om, ºi am luat chipul omului cel întâi zidit,
chipul ºi asemãnarea lui cea dinainte de cãderea lui din Dum-
nezeu, ºi aºa am venit, ºi aºa vin, ºi tot ochiul Mã va vedea
când vin, ca sã nu fie nedumerire; ºi nu va fi, cã unde este
Domnul, este cu totul, întru toatã înþelepciunea Sa în cer ºi pe
pãmânt, ºi Îmi voi arãta semnul cum cã Eu sunt, cã-Mi voi
ridica poporul cel pregãtit ºi voi sta cu el pe nori în vãzul tãu,
o, lume care zãboveºti! ªi atunci vei înþelege cã Eu am fost în
calea ta cu lucrarea Mea ºi cã n-ai vrut sã Mã cunoºti ºi cã
n-ai vrut sã vii ºi cã n-ai vrut sã Mã aºtepþi sã vin ºi sã te iau
la sân. Eu încã te mai aºtept. Un ceas te mai aºtept, ºi nu te
mai aºtept apoi, ºi voi sta pe nori ºi Îmi voi striga poporul sã
vinã la Mine pe nori ºi sã Mã întâmpine în vãzul tãu, pentru
adevãrul Meu. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, smerenia ta întru Mine sã fie taina ta,
taina celor ce ºtiu sã trãiascã pentru viaþa cea de veci. Aceasta
sã fie taina ta, cã e greu pentru om fãrã Dumnezeu, ºi sã mai
ºtie ºi adâncul ºi lucrarea cea cu folos a acestei taine care-i dã
omului vecia cea dulce unde nu este suspin. Nu e om pe pã-
mânt sã ºtie sã-Mi facã primirea cu pâine ºi cu sare. Nu ºtie
nimeni taina smereniei de inimã, tainã care întâmpinã pe
Domnul la venirea Sa. Nu ºtie nimeni decât Eu, ºi Eu Însumi
Îmi fac aceastã pregãtire în om ºi de la om, aºa cum am lucrat
mereu în om când am aºezat pe pãmânt lucrurile Mele. O, nu
am ce sã iau din mâna omului lucrare. Dacã Eu nu v-aº
învãþa, dacã Eu nu v-aº hrãni mereu, nici voi n-aþi ºti, darã-
mite omul de dincolo de Mine! Omul are pretenþie la om, ºi
nu ºtie cã numai Eu trebuie sã am pretenþie la om. Eu ºi nu
omul. Omul trebuie doar sã-l ajute pe om, pe omul care cere
ajutorul, pe cel ce ia peste el ajutorul de la om, de la cel ce se
învoieºte la cerinþa omului, ºi fiecare om ar trebui sã lucreze
aºa, ca sã fie el plãcut lui Dumnezeu ºi nu omului. Iatã, omul
nu trebuie sã aibã pretenþie la om, ºi el nu ºtie aceasta ca sã
nu facã aºa; cã, ce ºtii tu, omule, dacã-l vei mântui pe celã-
lalt? O, poporul Meu, numai Eu trebuie sã am pretenþie la
tine; numai Eu. Iar tu sã simþi cã eºti al Meu ºi sã faci voia
Mea. Amin. 

Din nou voi face serbare cereascã ºi vom chema omul
la serbare, ºi vor fi nuntaºi, ºi vor fi lãutari, ca sã ºtie lumea
ºi de nunta Mea, nu numai de nunta ei. Nunta ei nu e nuntã,
ci e desfrânare. Nunta ei e minciunã. Mirele ºi mireasa ei e
minciunã, ºi Eu voiesc sã-i arãt lumii aceastã minciunã a ei ºi
sã te arãt pe tine adevãrul Meu, poporul Meu. 

Hai sã ne gãtim pentru zile de nuntã, fiilor de la iesle.
Ascultaþi cuvântul Meu ºi puneþi-l peste poporul Meu ca sã se
gãteascã pentru Mine, cã iarãºi Mã arãt cu slava Mea peste
pãmânt, ca sã schimb omul la faþã pentru serbãrile Mele cu
voi. 

Voi, cei care-Mi auziþi cuvântul, staþi bine în faþa zile-
lor Mele cu voi ºi cu poporul Meu peste pãmânt. Învãþaþi-l pe
om sã-L vadã pe Dumnezeu, sã ºtie cãrarea spre El, cãci s-au
sculat mulþi cu dor de slavã de la Mine între oameni ºi se
strâng grupuri ºi perechi ca sã lucreze cu Duhul Sfânt peste
mulþi, zic ei, ºi îºi zic cã se pricep s-o facã, dar ei se simt bine
sã facã aceasta ºi atât; le place sã lucreze peste oameni cu cele
ce ºtiu ei despre Dumnezeu, ºi aceºtia se bucurã cu plãcere de
lucrul lor. Dar Eu nu pot lua nimic pentru Mine din aºa
muncã, fiindcã dacã se bucurã omul de aºa lucru, nu Mã mai
pot bucura ºi Eu. Cei ce au lucrat pentru Mine, aceia au fost
trimiºi de Mine, iar calea acestora a fost ºi este cu urcuº, nu
cu bucurii plãcute, nu cu fericire, ci cu lacrimi ºi cu adevãr ºi
cu jertfã pentru Mine ºi pentru om, ca sã-l tragã pe om la
Tatãl. Totul e vopsit pe cãrãrile pe care omul scrie numele
Meu. Cãrarea Mea e aºa cum a fost ea acum douã mii de ani,
ºi Eu n-am încãput dupã voia Mea cu ea nici atunci, nici
acum. De aceea Mi-am fãcut cu voi ºi la voi grãdini, ºi ele
sunt ale Mele ºi nu ale omului, ºi Eu îl chem pe om sã vadã
slava Mea pe care v-am dat-o vouã s-o purtaþi pe pãmânt.
Amin. Vã povãþuiesc mereu, ca sã ºtiþi cum sã purtaþi faþa
Mea ºi slava Mea peste pãmânt, cãci cei firavi n-au a se mãri
decât cu mila Mea ºi cu slava Mea ºi cu puterea Mea peste ei.
Amin. 

Pregãtiþi zilele slavei, fiilor de la iesle. Aºezaþi pe po-
porul Meu înaintea Mea pentru faþa Mea în el ºi pentru slava
Mea prin el. Nimeni nu ºtie sã facã aceasta, decât voi, cei ce
aveþi de la Mine. Þineþi în mâinile voastre aceastã pregãtire ºi
arãtaþi lumii faþa ei, ºi arãtaþi-i faþa Mea, ºi sã se ducã pânã la
margini serbãrile Mele cu voi ºi faþa lor, ºi daþi-le faþã cereas-
cã, daþi-le viaþã cereascã. Lucraþi în numele Meu peste inimi-
le acestui sãtuþ, sãtuþul cuvântului Meu. Fiþi cu faþa Mea în
mijlocul lui ºi daþi-i semn spre împãrãþia Mea din mijlocul
vostru. 

Chemaþi la nuntã, fiilor, chemaþi în lung ºi în lat, cã Eu
vã voi ajuta sã puteþi ºi sã aveþi. Aºa fãceam ºi Eu cu mulþi-
mile care veneau sã Mã vadã. Le dãdeam pâine, le dãdeam
cuvânt, le dãdeam ce Îmi cereau, ca sã rãmânã numele Meu
pe veci, ºi urmele Mele între oameni, ca sã calce ei apoi pe
urmele Mele ºi sã se poarte spre Mine. Aºa ºi azi lucrez, ºi cu
voi lucrez. Voi nu ºtiþi, dar Eu ºtiu cât de mulþi se minuneazã
de voi ºi de lucrul Meu cu voi, cãci Eu sunt Cel minunat Care
sãlãºluieºte cu voi. 

Acum, pun puteri cereºti în lucru lângã voi, ca sã pre-
gãtim slava cerului pe pãmânt cu voi ºi sã vinã lumea sã vadã
focul iubirii în care voi staþi ºi sã se încãlzeascã la el. Amin.
Iubirii Mele îi este dor de tot ce va fi pe pãmânt pentru ea, iar
voi sunteþi calea pe care Eu aduc pentru ea pe pãmânt pe toate
ale ei cu voi, ºi apoi ne vom întâlni în vãzul tuturor celor de
pe pãmânt ºi ne vom ridica deasupra, ca sã vadã toþi ziua Mea
cu voi, ziua când Eu voi veni sã Mã arãt cu voi spre judecata
necredinþei, cãci David aºa a zis: «Tu, Doamne, din cer ai fã-
cut sã se audã judecata, ºi pãmântul s-a temut, ºi apoi s-a
liniºtit». Amin. 

ªi acum, rostesc din vreme ºi zic: binecuvântatã sã fie
sãrbãtoarea Mea cu voi când Eu Mã voi întâlni cu omul în
grãdinile Mele cu voi, în locaºurile credinþei voastre, cã Eu le
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întocmesc pe cele plãcute Mie pe pãmânt, la credinþa voastrã,
fiilor, ºi Eu pot totul prin cel ce se dã Mie cu totul. Amin. 

Pace ºi dragoste ca în cer, ºi strai de serbare sfântã, ºi
soare dulce ºi senin, ºi grai viu ºi cântec de leagãn sã fie în
grãdiniþele serbãrilor Mele cereºti pe pãmânt cu voi. Amin.
Pâine din cer ºi de pe pãmânt, iubire din cer ºi de pe pãmânt,
cuvânt din cer ºi de pe pãmânt, sãrbãtoare din cer ºi de pe pã-
mânt, mângâiere din cer ºi de pe pãmânt, toate în Duhul Meu.
Amin. Aºa sã fie la serbare. Mire din cer, ºi mireasa de pe
pãmânt. Mire în cer ºi pe pãmânt, ºi tot aºa ºi mireasa. Amin. 

Cuvântul Meu vã însoþeºte, ºi el pregãteºte, ºi el poate.
Sã vinã lãutari, sã vinã doinaºi, sã vinã lãudãtori cu cântãri ºi
sã laude zilele slavei Mele cu voi. Sã vinã inimi dulci sã se
îndulceascã de viaþã din cer. ªi totul va veni, aºa cum este cu-
vântul. Amin. Eu, Domnul, Cel ce vine, trimit pe îngerii Mei
sã adune la serbare de nuntã, cãci Tatãl tânjeºte pentru mân-
gâierea Mea. 

Tânjeºte Tatãl dupã tine, poporul Meu de azi. Tânjeºte
Tatãl dupã mângâierea Mea. ªi vor tânji dupã tine toþi cei ne-
mângâiaþi, curând, curând, ºi îºi vor vinde viaþa lor ca sã aibã
de la Mine viaþã ca a ta, ºi tu vei fi mângâierea multora ºi nu
vei ºti ce vei fi, ºi vor ºti cei ce vor simþi mângâierea, iar tu
vei fi cuprins de sus ºi de jos în pacea zilelor Mele cu tine,
poporul Meu. Tu eºti taina mângâierii pe care Mi-a promis-o
Tatãl când M-a trimis pe pãmânt sã Mã fac Om. ªi atunci Eu
am prins bucurie, ºi M-am dat jertfã apoi, ca sã ai tu azi mân-
gâierea Mea ºi ca sã-Mi fii tu mângâiere, cãci adevãrata mân-
gâiere o au cei ce cred în Mine în vremea venirii Mele pentru
mângâierea lor acum, ºi de-a pururi, ºi apoi pentru vecii.
Pentru aceºtia Eu sunt Cel de acum, cãci aºa sunt cei ce cred,
ºi aºa au fost toþi cei care au crezut. Cei ce cred nu sunt cei ce
se mângâie cu cele de ieri, ci se bucurã de cele ce sunt acum,
cãci Eu sunt mereu acum, ºi de-a pururi, ºi sunt pentru vecii
apoi. 

Tânjeºte Tatãl dupã tine, poporul Meu cel de acum.
Tânjeºte Tatãl dupã mângâierea Mea ºi a Lui. Tu eºti taina
mângâierii care se împlineºte acum cu Mine ºi cu sfinþii Mei
care au aºteptat în timp pe cele de acum, pe tine, cel ce eºti
mângâierea Mea, taina mângâierii care se împlineºte acum. 

Pace þie, ºi fii pacea Mea, ºi fii mângâierea Mea, popor
al mângâierii. Duhul Sfânt Mângâietorul Se naºte în tine ºi
naºte cu tine mângâierea care vine de la Mine peste pãmânt,
cãci duhul credinþei pentru venirea Mea este chiar duhul mân-
gâierii, Duhul Sfânt Mângâietorul, Care Se sãlãºluieºte în fiii
mângâierii. Amin, amin, amin. 

16/29 iulie 2001

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Venirea Domnului poartã în ea duhul ºi puterea lui Ilie proorocul,
care vine sã strige ºi sã pregãteascã Domnului cale spre oameni. 

CC uvântul Meu e praznic ceresc pe pãmânt, ºi la
masa lui stau sfinþii ºi se hrãnesc din el, ºi cu dor

se hrãnesc ei la masa Mea cu voi, la masa Mea cu ei, cãci
pãmântul a fost fãcut ca sã se aºtearnã pe el paºii Mei ºi
lucrãrile lor. Amin, amin, amin. 

Mã las cu sãrbãtoare dulce peste voi, copii ai poporului
Meu. Vã înalþ cu cuvântul Meu pânã la Mine ºi cobor prin el
pânã la voi, cãci cele ce nu se vãd se apleacã, se coboarã cu
cuvântul Meu pânã spre voi, pânã la voi, fiindcã pe voi v-am
ales sã fiþi aºternutul Meu ºi cortul Meu în care Eu Îmi plec

capul aplecându-Mã ºi cuvântându-vã ca sã fie pe pãmânt
cuvântul Meu ºi cartea lui. Amin. 

O mulþime de scriitori scriu de la ei, iar voi scrieþi de
la Mine. Mai mare minune ca aceasta nu este pe pãmânt, nu
este, fiilor, dar cine pricepe ca sã caute spre ea ºi s-o ia în casa
lui ºi s-o trãiascã, ºi pe veci s-o trãiascã? 

O, atâta iubire am fãcut cu voi de v-am luat dintre
oameni ºi v-am fãcut venirea Mea, fiilor care-Mi auziþi ºi Îmi
scrieþi cuvântul în cartea lui! Iatã venirea Mea. O, ce tainã
dulce este ea pentru cei ce o pricep, pentru cei ce o iubesc!
Cuvântul tainã e cuvânt dulce, ºi el cuprinde numai ce este
dulce. Nimic nu-i mai dulce ca venirea Mea la voi ca sã vã
pregãtesc cu sãrbãtoare numai pentru Mine. Ce bine ar fi sã
caute oamenii cu multul venirea Mea la voi, cã ea e dulce, ºi
ea leagãnã pe fiii ei ºi îi gãteºte pentru ea. Dar oamenii cautã
altceva, cautã dulceaþã strãinã de Mine ºi îºi fac peste ei zi de
mânie, venirea Mea cu mânie pentru cei ce au stricat viaþa
Mea în ei. Eu cu cât strig ºi cu cât Mã îndulcesc prin cuvântul
acesta al venirii Mele la voi, prin care îl strig pe om la Mine,
cu atât Mã voi aspri, în ziua cea mare a arãtãrii Mele, pe toþi
cei care n-au întins mâna sã ia ºi sã guste ºi sã trãiascã venirea
Mea la voi pentru tot omul. Mai mare minune ca venirea Mea
la voi, nu este. Eu nu mai lucrez peste lume prin profeþi, cã
acum e vremea profeþilor minciunii ºi ai deºertãciunii omului.
Acum Eu Însumi grãiesc ca sã-Mi pregãtesc popor, ºi am
spus lumii, când vede cã Eu Îmi pregãtesc popor sfânt ºi viu,
sã ºtie cã acest semn aduce cu el venirea Mea. Când mlãdiþa
smochinului odrãsleºte, vine venirea Mea, ºi ziua ei cea mare
vine. Amin. Am zis prin profeþi: «Mai înainte de a veni ziua
Domnului, cea mare ºi înfricoºatã, Eu trimit pe Ilie proorocul
ca sã întoarcã pe pãrinþi cãtre fii, ºi pe fii cãtre pãrinþi, ca sã
nu lovesc cu blestem pe om». Ilie este în cuvântul Meu, ºi toþi
sfinþii sunt în el, cãci este scris cã « vine Ilie sã întoarcã pe
cei neascultãtori la înþelepciunea drepþilor ºi sã gãteascã
Domnului un popor pregãtit». Amin. 

Venirea Mea poartã în ea duhul ºi puterea sfinþilor Mei,
cãci toþi trãiesc în Mine, dupã cum este scris. Taina învierii
celor adormiþi e tainã de nepãtruns, cãci Eu sunt învierea, ºi
toþi trãiesc în Mine, fiindcã Eu am murit ºi am înviat pentru
fiecare om, pentru ca sã poatã lua de la Mine omul moartea ºi
învierea Mea, ºi sã trãiascã în Mine apoi. Omul însã nu vrea
sã ºtie de la Mine moartea ºi învierea Mea. Nimeni nu-i spune
omului ca sã ºtie, cã nici nu sunt pe pãmânt oameni care sã
ºtie aceastã tainã ca s-o trãiascã ºi s-o spunã ºi altora. Ilie
proorocul a ºtiut de la Mine, ºi râvnea cu mare râvnire dupã
Mine ºi dupã adevãrul Meu pe pãmânt, ºi îl durea adânc rana
Mea de la om, ºi a coborât foc din cer peste cei neînþelepþi ºi
necredincioºi, ºi a sculat pe cei morþi, ºi nu adormea râvna
lui; ºi, aºa, plin de foc cum era, Eu l-am luat la cer, la cele ce
nu se vãd l-am trecut pe el. Râvna lui pentru Mine era tot un
foc în el, ºi dorul lui de Mine îl mistuia. Aceasta era puterea
lui, duhul ºi puterea lui Ilie, aºa cum scrie în Scripturi profeþia
despre Ioan, precum i-a zis lui Zaharia îngerul, cã «se va
naºte Ioan ca sã pregãteascã venirea Domnului, cunoºtinþa
Domnului peste oameni, ºi cã va lucra cu duhul ºi cu puterea
lui Ilie». 

O, copii ai tainelor cereºti, fericit sunt Eu, Domnul, de
omul care trãieºte ºi lucreazã cu Mine ca ºi Ilie proorocul. Eu
îi dau aceluia duhul ºi puterea lui Ilie. Celui ce are duhul
înþelegerii ºi al înþelepciunii, ºi al sfatului, ºi al tãriei, ºi al
cunoºtinþei, ºi al credinþei bune, aceluia Eu îi dau Duhul Meu,
Care sã îl umple de temerea de Dumnezeu, ºi cu ea sã iubeas-
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cã în toate dreptatea, ºi ea sã-i fie lui ca o cingãtoare pentru
el ºi pentru adevãr. Aºa M-am odihnit Eu în Ilie, proorocul
Meu, ºi dor Îmi este de om în care sã lucrez Eu cu duhul ºi cu
puterea lui Ilie, cã e vremea, fiilor. Este scris cã «mai înainte
de ziua Mea cea mare ºi înfricoºatã, vine Ilie ca sã întoarcã
pe pãrinþi spre fii ºi pe fii spre pãrinþi», pe cei din cer spre cei
de pe pãmânt, ºi pe cei de pe pãmânt spre cei din cer. Dar Eu
vã spun cã Ilie a ºi venit, fiindcã venirea Mea are în ea sfinþii,
precum este scris în Scripturile venirii Mele. Sfinþii au Duhul
lui Dumnezeu, ºi toþi trãiesc în Mine, ºi sunt asemenea Mie,
ºi Mã aºteaptã sã ajung cu voi, cei mai mici, sã ajung pânã la
ziua Mea ºi a lor, ziua plinirii vremii, ziua Domnului. Amin,
amin, amin. 

– SSSS unt întru venirea Ta, Doamne, ºi sunt plin
de ea, ºi cu mare tainã lucrez, cã eu sunt cu

trupul. Mi-am deºertat duhul ºi puterea în cei mici, ºi ei sunt
mici, ºi eu lucrez cu tainã ºi suflu peste ei ºi le dau curaj, ºi îi
feresc de focul cel de pe pãmânt ºi îi þin în focul cel ceresc
care nu-i mistuie pe ei, dar îi mistuie pe cei potrivnici lor. Eu
am fost tot un foc, ºi focul din mine îi mistuia pe cei potriv-
nici. Tot aºa ºi acum sunt; sunt ca flacãra, ºi mi-e râvna pentru
Tine tot un foc, dar mã îmblânzesc dupã cei mici care poartã
peste ei Duhul Tãu ºi al sfinþilor Tãi. Lucrarea lor e grea, cãci
sunt mici. Dacã ar vedea oamenii lucrarea Ta de peste ei, s-ar
topi de slava acestei lucrãri. Dar ei sunt mici în ochii oame-
nilor, cãci Duhul Tãu Se odihneºte peste ei, ºi oamenii nu trag
la cele ale Tale, cã le au pe ale lor. 

O, e vreme rece pentru venirea Ta, cãci cãldura e cre-
dinþa, dar ea nu mai este. Iatã venirea Ta, ºi nu este credinþã
pentru ea, cã Tu ai vãzut peste timp ºi aºa ai spus. O, dacã Tu
nu puneai credinþa în aceºtia care Te poartã de la cer la pã-
mânt ºi Îþi fac venirea, nu mai aveai drum sã vii, cãci drumul
Tãu spre om e credinþa ºi râvna cea pentru Tine. Eu Te-am
râvnit cu mare râvnire. Eu Te-am dorit cu mare dorire. Eram
tot un foc pentru Tine, ºi dorul meu s-a fãcut car de foc ºi
m-a ridicat în sus ca sã mã ascundã dintre oameni. Dar eu
sunt cu trupul, ºi mã port cu carul de foc de la margini la
margini, ºi am îngeri ºi sfinþi, ºi ducem cuvântul Tãu de la
margini la margini, Doamne, ca sã întorc pe cei de pe pãmânt
spre cei din cer, spre cei ce nu se vãd, cãci cerul este acoperit
de ochii omului. E cerul tot lângã om, ºi omul nu-l vede, aºa
cum nu m-a mai vãzut pe mine dupã ce carul de foc m-a aºe-
zat în cele ce nu se vãd. Lucrez cu cei mici de azi, ca sã se în-
toarcã cei neascultãtori la înþelepciunea drepþilor ºi ca sã-Þi
gãtesc Þie un popor pregãtit. 

Taina trupului meu stã ascunsã în fiii acestui popor, cã
ei ºtiu de taina lucrului meu prin lucrarea aceasta de pregãtire
a venirii Tale. Mã deºert cu râvna ºi cu dorul în ei, dar cei din
cer au grijã mare de ei, cã ei sunt mici, ºi lucrul Tãu e greu
peste ei. Eu însã mã deºert cu râvnã ºi cu dor în cei ce aud de
ºoapta venirii Tale ºi îi îndemn la izvor ºi fac foc în ei, ºi focul
arde în ei ºi îi cheamã spre Tine, dar greu se mai poate zidi
omul din om, Doamne. Grijile vieþii îl mistuie de tot pe om,
cã lui nu-i place sã-i porþi Tu de grijã aºa cum mi-ai purtat
mie când am zis ploii sã nu mai cadã pe pãmânt pânã nu se
va întoarce la Tine Israel. ªi n-a plouat trei ani ºi jumãtate,
dar pentru mine ai sporit fãina ºi untdelemnul din casa vãdu-
vei la care m-ai trimis Tu ca sã fac lucrarea Ta ºi sã ridic pe
fiul ei, cãci Tu aveai sã lucrezi cu el. 

O, grijile vieþii îi taie omului mersul spre Tine, ºi greu
se mai poate zidi omul din om, Doamne. Mã scutur peste om
cu dragostea ºi cu dorul meu de Tine, ºi sã ia omul, Doamne.
Amin, amin, amin. 

Cu pace ºi nu cu zdruncin ºi nu cu foc mistuitor vã dau
din râvna mea, o, fii ai oamenilor! Dar dacã voi nu trageþi
spre Domnul, mã voi supãra ºi vã voi lua mângâierea cea
deºartã ºi vã voi da pâinea îngrijorãrii, vouã, ºi celor ce stau
peste voi în numele Domnului, dar aceºtia nu vã poartã grijã
de viaþa sufletelor voastre. Iatã-mã înaintemergãtor în calea
Domnului spre voi. E Domnul cu venirea Sa pe pãmânt, ºi
iatã poporul Lui la care El vine ca sã vã dea ºi vouã cuvântul
întoarcerii la Dumnezeu. 

E Domnul cuvânt de înviere în mijlocul pãmântului, ºi
tu, popor român, nu vrei sã ºtii cã în mijlocul pãmântului tãu
stã Domnul cu venirea Sa la tine ca sã te facã întâi între po-
poare. Te cheamã Domnul mereu. Mereu pune masa pe vatra
ta ºi te cheamã la nuntã Domnul. Mereu petrece Domnul în
mijlocul poporului Sãu cel luat din tine, ºi te cheamã sã vii la
petrecere ºi sã auzi glasul Lui. Schimbã-þi haina ºi vino, cã
haina ta nu e hainã de nuntã. ªi dacã nu vii, mã voi coborî cu
vãpaie în mijlocul tãu ºi îþi voi cere socotealã pentru necre-
dinþa ta, cã eu sunt înaintemergãtorul ºi «îi îndemn pe cei ne-
ascultãtori la înþelepciunea drepþilor ºi Îi gãtesc Domnului
popor pregãtit», dupã cum este scris. Amin. 

Eu sunt foc mistuitor, precum a voit Domnul sã fiu.
Am ars pe cei necredincioºi din vremea mea din Israel, iar pe
cei ce s-au aplecat i-am ocrotit. Eu sunt cu trupul, cãci moarte
nu am avut, ºi mã scutur peste pãmânt ºi peste om, cu duh de
viaþã din trupul meu cel viu, ºi îþi spun, omule, sã te opreºti o
clipã lângã mine ºi sã-þi aminteºti cã eu n-am murit, ºi am
rãmas pentru acum, ca sã-I gãtesc Domnului un popor pregã-
tit, precum am fost eu fiu iubitor ºi iubit al Domnului. N-am
murit, cãci am iubit pe Domnul, ºi voiesc sã nu mori nici tu,
cel de azi iubit, cã este scris în Scripturi cã un popor va în-
tâmpina în trup pe Domnul când El va veni. Amin. Aceastã
Scripturã trebuie s-o împlinesc eu ºi toþi cei ce n-au murit cu
trupul, de la Adam ºi pânã la poporul cel din urmã, care va
rãmâne cu trupul sã-I facã Domnului primirea în vãzduh,
precum este scris, ºi apoi sã fie pe pãmânt Domnul cu ai Sãi,
cei ce sunt ºi cei înviaþi pentru Domnul. Amin. 

«Cel ce crede în Mine nu va muri niciodatã». Aºa a
spus Hristos, Cel ce este, Cel ce a fost ºi Cel ce vine. Sunt
înaintemergãtorul Lui, ºi Îi gãtesc popor credincios, care sã
nu mai moarã ºi care sã împlineascã Scriptura celor credin-
cioºi care nu mor, cãci ei sunt cei ce cred în zilele venirii
Domnului a doua oarã de lângã Tatãl. Amin. 

Veniþi la izvor când Domnul vã cheamã, fii ai oame-
nilor! Luaþi din focul meu ºi mistuiþi în el tot pãcatul din voi
ºi cãlcaþi pe urmele mele care vã duc la viaþa fãrã de moarte.
ªi credeþi aceasta! Amin. 

Iar Tu, viaþa mea, Doamne al vieþii, pecetluieºte cu foc
tot cuvântul meu de peste om ºi dã-i împlinirea. Amin, amin,
amin. 

– CCCC u focul iubirii Mele pentru om îl pecetlu-
iesc, o, înaintemergãtorul Meu, când Eu

vin a doua oarã de lângã Tatãl. ªi dã rugã cãtre Tatãl pentru
cei mici sã le dea ploaie, cã au lipsã. ªi sã le duci ºi ruga lor
la Tatãl, cã iatã-i, se roagã ºi cer la îndemnul Meu de peste ei.
Amin. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, sã
vinã ploaie binefãcãtoare pe pãmântul de la voi, copii ziditori.
Zidiþi veacul cel nou pentru voi ºi pentru Mine cu voi, cã Eu
vin cu toþi sfinþii ca sã-l moºtenim cu toþii, fiilor. Gãtiþi-vã
frumos ºi tot mai frumos cu Mine ºi cu podoabele Mele
cereºti, cã iarãºi Mã arãt cu voi oamenilor. Vestiþi din vreme,
ºi vestiþi bine zilele Mele cu voi, ca sã se audã zgomotul lor
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din vreme, ºi Eu sã scot apã din fântânã ºi sã dau; fântâna
pãmântului, ca sã-l adãp pe el; fântâna întâlnirii Mele cu
omul, ca sã-l zidesc pe om; fântâna lui Israel, ca sã-Mi fac
«un Israel nou dintre neamurile pãmântului», cã aºa este
scris sã fac. Amin. 

Cu bucurie ºi cu dulce petrecem pomenirea lui Ilie
proorocul, care-Mi gãteºte venirea ºi focul ei, foc care arde pe
douã pãrþi, ori spre înviere, ori spre mânie, cãci ziua Mea e
mare, dar e ºi înfricoºatã, precum este scris despre ea. 

Pace vouã, ºi zi de praznic, fiilor! Nu sunt cu voi fiii
poporului Meu, cãci puþin popor viu am, ºi din ei puþini sunt
azi cu voi aici, dar cei din cer sunt mii, ºi mii de mii, cã e
praznic vestit în ziua aceasta. Taina dorului sfânt sã coboare
peste voi ºi peste tot poporul Meu de azi. Duhul înþelegerii ºi
al înþelepciunii, duhul sfatului ºi al tãriei, duhul cunoaºterii ºi
al bunei credinþe, ºi duhul temerii de Dumnezeu, toate, în
Duhul lui Dumnezeu, ºi toate peste voi, cei ce sunteþi azi cre-
dinþa ºi dragostea ei cea de la venirea Mea. 

Dorul sfânt adunã sfinþii pe pãmânt ºi în cer la sãrbã-
toare. Învãþaþi sãrbãtoarea Mea cu voi ºi daþi Domnului ser-
bãri ºi fiþi plini de râvnã ºi de dor ºi de foc, ca sã ard cu voi
toatã otrava de pe pãmânt, tot ce a stricat omul sã stric Eu prin
voi ºi sã-l scot pe om de la stricãciune, fiilor. 

Mi-e Duhul tot un foc pentru voi ºi peste voi. Nu vreau
sã vã ardã, dar vreau sã vã aprindã ºi sã fiu Eu focul din voi,
aºa cum am fost în Ilie proorocul. Aºa Mã voiesc ºi în voi, dar
voi sunteþi mici, fiilor, cã trãiþi vremea aceea când oamenii
s-au fãcut prea mari ºi prea strãini de Mine. Dar vreau cu voi
sã aprind torþa ºi sã-l trag pe cel ce vrea ºi pe cel ce aude ºi
pe cel ce crede, sã-l trag spre dragostea Mea, ºi aºa sã-l gã-
sesc când vin. Amin. 

Vã învãlui în duhul pãcii, ºi cu dor vã mângâi ºi vã
prãznuiesc lângã sfinþii cei din cer, cã Eu vin cu ei la voi ca
sã fiu cu voi, cãci avem casã la voi, fiilor, ºi voi sunteþi sem-
nul care aratã venirea Mea de la Tatãl, semnul Fiului Omului,
Care vine; vine pe calea Lui. Amin. 

Eu Însumi Îmi gãtesc calea ca sã vin. Eu Însumi Îmi
gãtesc un popor pregãtit, ºi vin la el ºi îl am al Meu. Eu sunt
al lui, ºi el al Meu. Eu sunt faþa lui, ºi el faþa Mea. Amin. 

ªi iarãºi vom aºeza pe pãmânt zile de serbare; Domnul
cu ucenicii Sãi în mijlocul oamenilor. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2001

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

Dacã Domnul nu grãieºte, grãieºte omul care se dã pe sine drept
dumnezeu. Fiii oamenilor sunt chemaþi la izvorul înþelepciunii.
Sfârºitul lumii e cu multul peste ea. Vine focul care spalã de pe 

pãmânt toatã facerea omului. 

SS unt Domnul, sunt Cel ce dã viaþã. Voi, strãjeri de
la ieslea Mea de azi, deschideþi-Mi, fiilor! Sunt

cu sfinþii. Faceþi loc Domnului ºi sfinþilor Lui. Amin, amin,
amin. 

Eu sunt Cel ce l-am fãcut pe omul cel întâi zidit. Eu
sunt Cel ce vã face trupul ºi sufletul ºi duhul vostru. Mereu
vã fac, fiilor. Cu trupul ºi cu sufletul ºi cu duhul Meu vã fac.
Mã amestec cu voi în fiecare zi, copii de la iesle. Eu ºi cu voi
laolaltã, un trup ºi un suflet ºi un duh, ca sã fie pe pãmânt
Domnul cu ucenicii Sãi pânã la plinirea timpului, ºi apoi sã
vinã rãscumpãrarea cea mare a sfinþilor Mei care au aºteptat
vremea cea de azi a Mea cu voi. Amin. 

Trupul ºi Sângele Meu care se uneºte cu voi în fiecare
zi, uneºte pe sfinþi cu voi în acelaºi trup, ºi ei vin la masa Mea
cu voi în acelaºi vas cu Mine, ca sã aveþi voi cerul de hranã
ºi sã fiþi voi masa Mea, biserica Mea, mãdulare ale trupului
Meu, fiilor. 

S-au strâns sfinþii la fântâna Duhului Sfânt. Ea poartã
numele tãmãduitorului Pantelimon, sfântul Domnului.
Strângeþi-vã ºi voi lângã ei ºi faceþi pomenire sfinþilor Mei, cã
mult cautã ei cu voi. E vremea sfinþilor din cer din nou pe
pãmânt, cã venirea Mea este cu sfinþii în ea. Amin. 

Venirea Mea la voi pecetluieºte petrecerea Mea cu voi,
cea de fiecare zi, copii de la iesle. Ale Mele dintru ale Mele
aduceþi Mie, pâine ºi vin, iar Eu Mã fac în mânuþele voastre
Trupul Meu ºi Mã dau vouã, ca sã fiþi voi mereu mãdularele
trupului Meu, mâinile ºi picioarele Mele ºi gura Mea ºi ochiul
Meu ºi urechea Mea ºi toate ale Mele. Amin. ªi va zice omul
care aude ce sunteþi voi, va zice cã ºi el face ce faceþi voi ºi
cã este ºi el ce sunteþi voi. O, nu poate nimeni sã zicã aºa
ceva, cã una este sã-þi iei tu ºi sã faci, ºi alta este sã zicã Dum-
nezeu sã faci ºi sã fii, omule care dai sã zici ºi sã faci ºi sã fii.
Acestea douã nu pot fi acelaºi lucru peste om. 

O, copii lucrãtori din partea Mea, acolo unde Eu nu
încap sã grãiesc aºa cum este lucrul Meu din veac pânã în
veac prin om, acolo e omul, fiilor; omul care se vrea pe sine
ºi nu pe Mine, cã dacã M-ar vrea pe Mine, s-ar face omul
mãdular al Meu ºi M-aº vedea cu faþa ºi cu lucrul Meu în el.
Omul care este al Meu, ºi Eu al sãu, acela trebuie sã fie în
toatã vremea al Meu, ºi Eu al sãu. ªi dacã omul nu este aºa,
atunci este el, nu Eu. 

Când Eu am petrecut pe pãmânt cu trupul, am plecat la
Tatãl dupã ce Mi-am sfârºit lucrul peste om, dar mai întâi
M-am fãcut un trup ºi un suflet ºi un duh cu ucenicii Mei ºi
M-am dat lor pentru totdeauna, ºi apoi M-am dus întru Tatãl.
Am fãcut aºa ca sã fiu o datã ºi pe pãmânt, ºi cu Tatãl. Am
fãcut aºa ca sã rãmân ºi pe pãmânt. Am fãcut aºa pentru cã
pot sã fac. Am fãcut aºa ca sã-l fac pe om sã semene cu Mine,
sã rãmânã cu Mine ºi sã stea ca Mine ºi cu Mine pe pãmânt,
cã Eu de aceea am venit acum douã mii de ani de la Tatãl. 

O, cât Mã doare când îl vãd pe om cã nu ºtie de ce am
venit! El ºtie cã am murit ºi cã am înviat. El ºtie cã Mi-am dat
viaþa pentru pãcatele lui ºi cã sângele Meu a ºters pãcatele
oamenilor dacã am murit pentru omul pãcãtos. El ºtie ca el,
dar ca Mine nu ºtie. Dar îi spun Eu sã ºtie de ce am venit Eu
pe pãmânt acum douã mii de ani. Am venit sã-i dau omului
Trupul ºi Sângele Meu, hrana care-i dã lui viaþã ca a Mea,
viaþã veºnicã precum am Eu viaþã mereu, nu când ºi când
viaþã. O, dacã Trupul ºi Sângele Meu, când zice omul cã-l ia
din mâna celui ce i-l dã, dacã nu-l fac pe om ca pe Mine, Cel
fãrã de pãcat, aºa cum i-a fãcut pe apostolii Mei când Eu
M-am dat lor la cinã, atunci omul nu ºtie de ce am venit Eu
acum douã mii de ani. Eu am venit sã-l fac pe om sã nu mai
pãcãtuiascã, dar n-a priceput omul de ce am venit. Iatã de ce
se spune în Liturghie cã „Sfintele se dau sfinþilor“. O, Eu am
venit pentru cei ce se sfinþesc pentru Mine, pentru cei ce mor
ca sã vieze pentru Mine, dar omul nu vrea sã ºtie de ce am
venit Eu pe pãmânt acum douã mii de ani. ªi iatã, nici acum
nu vrea sã audã omul ºoapta Mea de pe pãmânt ca sã-l învãþ
pe el. O, acolo unde Eu nu încap sã grãiesc aºa cum este
lucrul Meu, acolo e omul care se vrea pe sine, nu pe Mine, cã
dacã M-ar vrea pe Mine, s-ar face omul mãdular al Meu,
bisericã a Mea, mireasã a Mea, ºi ar fi iubirea Mea cu omul.
Dar iatã ce iubire are omul! Are pentru el, nu pentru Mine, ºi
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pe aceea o numeºte omul iubire, ºi iatã, nu ºtie omul de ce am
venit Eu pe pãmânt acum douã mii de ani, ºi Eu suspin sub
necunoºtinþa omului. 

Am venit la fântâna grãdinii întâlnirii, Eu ºi cu sfinþii
Mei, ca sã grãim grai ceresc pentru om, ºi sã ia omul înþelep-
ciunea cea din gura Mea. Amin, amin, amin. 

Eu sunt Cel ce am fãcut cerul ºi pãmântul, ºi pe omul
cel întâi zidit. Te chem la fântânã, omule de pe pãmânt. Gura
Mea se face pentru tine strigare la viaþã. Te chem la izvorul
gurii Mele, ca sã Mã auzi ºi sã ºtii apoi ce este viaþa. Mã aºez
în calea ta cu zile de nuntã ºi te chem la masa nunþii Mele.
Graiul Meu cel de pe pãmânt cheamã omul la înviere ºi la
dragostea sfinþilor ºi la viaþa cea de veci. Eu sunt glasul
cuvântului Meu, glasul trâmbiþei care adunã pe cei chemaþi ca
sã vinã sã fie credincioºi ºi sã se facã mãdulare ale Mele, cã
altfel nu este viaþã în om, nu este. 

Vã chem la fântânã, o, fii ai oamenilor. Veniþi sã vã dau
cunoºtinþa cea pentru viaþã! Veniþi sã vedeþi faþa Mea în cei ce
Mã iau înãuntrul lor, cãci Trupul ºi Sângele Meu ia faþã în cel
ce Mã ia de la Mine ºi nu de la el, cã una este sã-ºi ia omul,
ºi alta este sã-i dau Eu. Cel ce-ºi ia el, acela nu se pregãteºte
dacã îndrãzneºte aºa. Iar celui ce-i dau Eu, pe acela îl pregã-
tesc Eu, iar cel pregãtit de Mine nu îndrãzneºte, cã stã mic, ºi
îi dau Eu aceluia, cã este mic. Unde nu încap Eu sã grãiesc cu
omul, acolo este omul în toate; omul ºi nu Eu. Iar Eu vreau
sã-l învãþ pe om sã vorbeascã cu Mine, sã se înveþe cu vor-
birea Mea peste el, ca sã lucreze omul de la Mine ºi nu de la
el, cã vreau sã vin pe pãmânt ºi sã stau cu omul pe veci, dar
trebuie sã-l învãþ pe om cum sã trãiascã înaintea Mea ca sã
pot Eu sta cu el pe pãmânt aºa cum este voia Mea, nu cum
este voia omului. 

Chem omul la izvorul înþelepciunii, la izvorul gurii
Mele îl chem. Sunt cu sfinþii la fântâna din grãdina întâlnirii,
fiilor de la iesle, ºi îl aºtept pe poporul Meu sã facem sãrbã-
toare pentru cel ce poartã spre Mine ºi spre voi aceastã fântâ-
nã, tãmãduitorul Pantelimon. E zi de sobor de sfinþi pentru
pomenirea lui pe pãmânt ºi în cer ºi pentru sãrbãtoarea fântâ-
nii lui. Faceþi slujbã de pomenire ºi rugã pentru lipsurile voas-
tre ºi cele pentru lucrarea Mea. Faceþi rugã pentru ploaie. Fa-
ceþi rugã pentru timp bun. Faceþi rugã pentru sãrbãtorile Me-
le cu voi peste pãmânt ºi peste cei ce vin la serbare. ªi fiþi ca
focul, cu duhul ºi cu puterea lui Ilie fiþi, ca sã vã dau, fiilor.
Amin. 

Mã slãvesc cu sfinþii la voi, cã pe pãmânt e vreme de
strâmtorare pentru Mine aºa cum n-a mai fost ºi nici nu va
mai fi. Cei ce-ºi zic bisericã a Mea între oameni, aceea este
altceva, cãci mai-marii din ea fac tâlhãrie pe seama Mea,
vânzând Trupul ºi Sângele Meu celor ce vor sã-l cumpere.
Marfã de vânzare ºi de tocmealã au fãcut din Mine aceºtia.
ªi-au luat singuri apostolie, ºi fac aceasta în numele Meu, dar
fac pentru ei, nu pentru Mine ºi nu pentru om. Fac pentru ei
ºi atât. Dacã ar face pentru Mine, ar fi ca Mine, ºi ar face ca
Mine ºi ca sfinþii Mei din cer, care au venit de pe pãmânt cu
lucru mult ca ºi al Meu între oameni. Mucenicul Pantelimon
n-a putut sta mult pe pãmânt, cã el lucra ca Mine, ºi oamenii
nu vor aºa lucru, ºi l-au omorât. ªi nici azi nu este altfel pe
pãmânt. Sunt vorbiþi de rãu ºi au nume strãin cei ce seamãnã
cu Mine pe pãmânt, dar fericiþi sunt, cã Eu sunt fericit pen-
tru ei. 

Graiul sfinþilor Mei este în venirea Mea, ºi le dau grai,
cã aceasta este vremea, ºi le dau mângâiere, ºi le dau lucru,
cã aceasta este vremea. Amin, amin, amin. 

– EEEE u sunt cu cete de mucenici la fântâna mea,
cea datã mie de Domnul spre pazã ºi spre

lucrare de tãmãduiri peste ea ºi de la ea. Amin. 
Vã prind ºi vã cuprind în brâu de sfinþi, în horã de

sfinþi, pe voi, cei mici, pe poporul cel mic de pe pãmânt, care
lucreazã venirea Domnului cu sfinþii. Trupul ºi Sângele Lui
pe care le-am luat din mâna preotului Lui care m-a învãþat
viaþa Lui, mi-au dat putere peste moarte ºi am biruit caznele
cãlãilor, ºi apoi m-am dat lui Hristos ºi am intrat cu cei din
cer, iar El a fãcut minuni cu trupul meu, spre judecata judecã-
torilor Lui ºi ai mei. O, de ar ºti slujitorii cei de azi care-ºi zic
ai lui Hristos, de ar ºti ei ce înseamnã mãdular al lui Hristos,
ar fi plini de temerea de Dumnezeu ºi ar lucra ca Hristos pe
pãmânt. Dar voi, cei neluaþi în seamã de ei, voi sunteþi mân-
gâierea Domnului ºi a sfinþilor, cã aþi crezut aºa cum îi cere
Hristos omului. De douã mii de ani îi cere Domnul omului
credinþã ºi faptã, iar noi, sfinþii Lui, am fost prin vreme unul
câte unul ca Hristos, ca sã-L legãm din unul în altul cu cei din
urmã credincioºi, ºi sã aibã El putere azi sã vinã cu sfinþii aºa
cum spune Scriptura venirii Lui. 

Vã dau tãmãduire de dureri ºi de lipsuri ºi de slãbi-
ciuni, cã voi, cei primitori de Dumnezeu, sunteþi cei mici ºi
aveþi povarã grea peste voi. Venirea Domnului cu sfinþii Sãi
la voi, ºi apoi de la voi la oameni, e povarã grea peste voi, cã
sunteþi mici ºi neluaþi în seamã, ºi sunteþi lipsiþi de cele tre-
buincioase pentru Domnul ºi pentru voi, ºi lumea e mare, ºi
Domnul nu încape în ea cu voi. Dar El lucreazã ca sã încapã
lumea la voi, ºi sã-i dea din vinul Lui ºi sã-l ducã ea din loc
în loc, ca sã Se audã Domnul venind la om din loc în loc, din
semn în semn, cãci orice cuvânt de la El auzit din om în om,
orice cuvânt al Lui e semn. Îi face Domnul semn omului. Îi
bate Domnul la uºã omului ca sã-i facã semn sã iasã ºi sã-L
cunoascã pe El. Toþi sfinþii se bagã cu voi sub povarã, cã po-
vara voastrã este Domnul; Domnul cu venirea Sa. Sunt în sãr-
bãtoare cu mângâiere la voi pentru Domnul ºi pentru mine ºi
pentru voi. Duhul sfinþilor se poartã cu voi ca sã vã ajute, dar
daþi-le mâna, mereu daþi-le mâna, ºi mânã în mânã sã lucrãm,
cã avem putere de la Domnul, ºi avem lucrare mai mare decât
am avut pe pãmânt, fiindcã aºa sunt rãsplãtiþi cei ce cred ºi se
fac dar din cer pentru cei credincioºi de pe pãmânt. Amin. 

Acum, Doamne bun, întãreºte peste ei tãmãduiri cu
multul, cã au dureri de tot felul, ºi griji ºi lipsuri ºi slãbiciuni,
cã e grea povara venirii Tale, ºi ei sunt mici de tot. Adu de pe
pãmânt ajutor spre ei ca sã Te poatã ei ajuta, cã e grea povara
lor. Toþi sfinþii sunt cu mila dupã ei, dar lumea e prea mare ºi
nu se apleacã pentru Tine spre ei. Cerem la Tine pentru ei, cã
pentru Tine cerem, ºi pentru noi cerem. Ajutã-i pe cei mici ºi
dã-le, Doamne, cã ei au de dus peste pãmânt venirea Ta ºi
vestea ei, iar pentru aceasta ei lucreazã cu mâinile, ca sã nu
zãdãrniceascã Evanghelia Ta, venirea Ta, iar lucrul Tãu prin
ei e greu. Tu prin noi lucrai credinþã peste oameni, iar prin ei
lucrezi zidire de om nou, dupã chipul ºi asemãnarea Ta, ca sã
ai popor sfânt, care sã Te aºtepte; popor în mijlocul oameni-
lor, nu în loc pustiu; semnul Tãu la mijloc, Doamne. Dã-le
vlagã mereu, dã-le putere sã stea ºi sã meargã. Dã-le, Doam-
ne, ca sã dea. Dã-le lor. Amin, amin, amin. 

– EE u, Domnul ºi Stãpânul lor ºi al vostru, sfinþi
ai Mei, Mã frãmânt cu voi, cu tot cerul

Meu, pentru ei, ca sã-i ajut în truda lor cea pentru venirea
Mea. Dar lumea e prea moartã, ºi sfârºitul ei e prea mult peste
ea, ºi trâmbiþa Mea e micã prin cei mici, cã ei sunt fãrã putere
de pe pãmânt. Cei ce au putere pe pãmânt, aceia nu vin la
Mine ca sã Mã sprijin cu ei pentru cei mici care-Mi fac veni-
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rea Mea la porunca Mea. Dar Eu, Domnul, scormonesc pã-
mântul în lung ºi în lat ca sã caut ºi sã gãsesc sprijin, ca sã pot
spre oameni cu cei mici cu care Eu merg. 

Eu sunt Atotputernicul, dar omul s-a tras în sine ºi M-a
fãcut neputincios pentru el, cãci împãrãþia Mea cu omul nu e
din lumea aceasta, ci este din Mine, nu din om. Omul nu Mã
primeºte cu ea în el ca sã Mã folosesc Eu de om, ºi ca sã Mã
sprijin Eu cu omul apoi. E prea mare lumea, ºi sfârºitul din ea
s-a pus împotriva Mea ºi o învinuieºte. Dar Eu încã o chem.
Nu numai cu ºoapta o chem, ºi am s-o chem ºi cu nuiaua, cã
altfel ea stã cu sfârºitul ei, cu pãcatul ei, care a sfârºit-o de tot. 

Sculaþi-vã cu putere, voi, copii ai poporului Meu, ºi
daþi veste mare peste oameni, sã vinã sã audã ºoapta Mea,
chemarea Mea la viaþã, cã vine judecata fãpturii când ºoapta
Mea de azi care-l cheamã pe om nu se va mai auzi din pricina
zgomotului venirii Mele cu judecata. Eu sunt Domnul mân-
gâierii ºi al judecãþii. Sã tragã fiecare om acolo unde are co-
moara agonisitã, cã vin cu mângâierea ºi cu judecata. Amin.
Cine este sfânt, sã se sfinþeascã încã, ºi sã iasã înaintea Mea.
Iar cine este sfârºit, sã se sfârºeascã încã, ºi sã iasã ºi acela
înaintea Mea, cã vin cu mângâierea ºi cu judecata, ca sã dau
fiecãruia dupã faptã. 

Mi-e duhul plin de jale pentru toatã fãptura. Aº striga
ca leul îndurerat de sãgeata înfiptã în el. Aº striga cu glas tare
sã se strice bucãþi-bucãþi toatã facerea omului. ªi aceasta voi
face curând, curând. Amin. Nu pot face cer ºi pãmânt laolaltã
cu facerea fãcutã de om. Nu pot. Sã audã tot omul ce spun.
Nu pot face facerea Mea, nu pot din pricina facerii omului,
dar ea nu þine veºnic, ºi omul ºtie aceasta. 

O, dacã tu, omule, ºtii cã mori dupã ce faci, ºi nu mai
eºti apoi, de ce nu te opreºti sã vorbeºti cu Mine de viaþa ta?
De moartea ºi de viaþa ta de ce nu vrei sã vorbeºti cu Dom-
nul? O, pânã când facerea ta, omule? Dar viaþa ta, când? Pen-
tru ea nu vrei sã ºtii? Nu vrei sã zideºti? Nu vrei s-o faci? O,
nu vrei mãcar în dar s-o primeºti? În schimbul morþii tale nu
vrei viaþã, omule? Eu, Domnul, sunt la hotar. Sunt în braþe cu
viaþa cea veºnicã a celor credincioºi ei. A sosit balanþa între
Mine ºi tine, omule de pe pãmânt. O, lasã-te uºor ca sã te pot
ridica deasupra ta, ca sã Mã pot lupta cu tine ºi sã te biruiesc.
Sã cântãresc Eu mai mult ca tine, ºi tu sã rãmâi uºor ºi sã te
pot ridica sus, omule, cã vine pe pãmânt focul cel curãþitor,
care spalã de pe el toatã facerea ta. O, ce sã fac Eu cu facerea
ta? Ea nu e bunã pentru facerea Mea cea nouã, pentru cerul
cel nou ºi pãmântul cel nou. Uitã-te ºi vezi, cã nu iau nici un
folos de la tine, cã nu Mã pot ajuta cu tine ºi cu facerea ta, cã
facerea ta te þine departe de Mine, cã tu nu dai facerea ta pe
facerea Mea ca sã rãmânã a Mea ºi nu a ta. O, de ce nu te
opreºti sã vorbeºti cu Mine de viaþa ta? Sã ºtii cã viaþa omului
este pe veci de veci, iar tu ai acum de viaþã pãcatul ºi cerinþele
lui pentru care tu trudeºti, iar pãcatul se face usturime apoi,
cã aºa este vecia lui. 

Opreºte-te, omule, sã auzi ºoapta Mea cea de peste
tine, cã stau în mijlocul pãmântului ºi îl strig pe fiecare om sã
audã ºi sã ia de la Mine viaþa ºi mângâierea ei mai înainte de
judecata fãpturii. Amin. 

Fac ospãþ ceresc pe pãmânt ca sã poatã omul gusta din
el ºi din binele ceresc ºi sã-ºi lase omul viaþa sa ºi s-o ia pe a
Mea. Amin. Te voi ajuta, poporul Meu. Numaidecât te voi
ajuta, ºi vom sta cu sãrbãtoare cereascã din nou pe pãmânt.
Cuvântul Meu de peste tine e praznic ceresc pe pãmânt, ºi cu
tine este masa praznicului sfinþilor, poporul Meu. Hai sã
lucrãm pentru sãrbãtoare ºi sã desfacem porþile ei! 

Daþi de ºtire aceasta, ºi Eu numaidecât voi fi cu tot aju-
torul, fiilor de la iesle. Hai sã putem, cã e vremea. Eu nicio-
datã n-a fost sã nu pot ce am zis cu cuvântul. Aprindeþi-vã din
cuvântul Meu, ca sã-l împlinesc prin voi. Eu prin credinþa
voastrã pot pentru Mine ºi pentru voi. Eu prin cuvântul Meu
ºi al vostru împlinesc. Hai sã putem. Staþi aproape cu cuvân-
tul Meu, cã mult poate aceasta. 

Deschid mâna ºi o pun la pregãtirea sãrbãtorii. Zile de
nuntã aºtern pe pãmânt cu voi, ºi vom putea, ºi cu multul vom
putea, fiilor. Vom putea, cã Eu grãiesc aceasta. Amin, amin,
amin. 

27 iulie/9 august 2001

Duminica a zecea dupã Rusalii 

Rugãciunea cea cu jertfã lângã ea face tot ce cere ea. Lucrarea vor-
birilor sfinte este odihna Domnului între fraþi. Inimã împiedicatã sã
nu fie în poporul Domnului. Toate neamurile pãmântului vor 

cunoaºte poporul ºi cetatea Domnului. 

DD uhul Meu e mereu lângã voi, e mai mult decât
lângã cei din cer, cãci voi sunteþi pe pãmânt, ºi

e greu pe pãmânt, o, copii de la ieslea Mea de cuvânt! Mã
strâng din nou cu voi în cuvânt ºi vã iau la piept ca sã vã
mângâi, cã voi trebuie sã daþi mângâierea Mea în pãrþi, cã e
greu pe pãmânt, ºi de aceea vã învãþ mereu sã staþi numai cu
cerul, mereu cu cerul, mereu cu Mine, ca sã putem, fiilor. Vã
mângâi pe voi pentru tot poporul Meu, pentru tot fiul cãruia
Eu voiesc sã-i dau mângâierea Mea în durerile lui. Copilul
acestui popor trebuie sã poarte durerile Mele, ºi dacã face aºa,
pe acela Eu îl mângâi ca sã poatã. 

Vã învãþ pe voi, copii de la iesle, ca sã-i dau poporului
Meu ce vã învãþ Eu pe voi, cã bine este sã fie mare pentru
Mine tot copilul acestui popor. Dacã el e mic pentru Mine, Eu
nu pot sã fac prin el ceva de-al Meu, iar dacã e mare pentru
Mine, îi dau din al Meu ca sã poarte ºi ca sã Mã uºurez îm-
pãrþind cu el. Cel ce este mic pentru Mine, acela trebuie pur-
tat în spate, iar cel ce poartã în spate pe cel mic, acela poate
mai puþin pentru Mine, chiar dacã el ar putea mai mult. 

O, copii ai poporului Meu, vã voiesc pe toþi sã puteþi
pentru Mine, cã Eu am multe de putut peste pãmânt. Dar cea
mai multã putere vã trebuie pentru dragoste, fiilor, cãci ea
poate pentru celãlalt. Duhul Meu este mereu lângã voi dacã
aveþi dragoste, cãci ea poate pentru Mine ºi Îi face Duhului
Meu aºezare cu voi, mereu cu voi. Amin. 

Iatã, v-am dat ploaie, copii de la izvor. Rugãciunea cu
jertfã lângã ea face tot ce cere ea. Ilie, proorocul Meu, avea
putere cu rugãciunea, cã ea era odatã cu jertfa. El nu-ºi mai
vedea de trup când avea de cerut la Mine, ºi îºi înteþea lucrul
duhului, iar Eu aºa fãceam, precum el Îmi spunea. Aºa ºi voi,
fiilor mici. De câte ori voiþi, de câte ori vã doare ceva pentru
Mine sau pentru voi, cereþi cu jertfã lângã rugãciune ºi daþi
duhului putere, cãci rugãciunea are putere lângã post, ca sã
poatã duhul, ca sã poatã rugãciunea, fiilor. 

O, ce dulce e rugãciunea care ajunge la Mine! O, ce
dulce e, fiilor! Dar veþi zice: de ce spun Eu aceasta? Fiilor, fii-
lor, rugãciunea care ajunge la Mine este cea dulce Mie, dar
puþini oameni sunt pe pãmânt care Mã îndulcesc pe Mine cu
acest dulce. Toatã rugãciunea care-Mi dã Mie putere în om ºi
peste om, toatã cererea care cere pentru Mine pe pãmânt e
mângâiere dulce pentru Mine. Unde mai pot Eu gãsi aºa izvor
de mângâiere? Omul care lucreazã aºa este cel ce ºtie sã
trãiascã ºi sã facã numai pentru Mine pe pãmânt, ºi aceluia Eu
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îi port de grijã pentru trupul ºi sufletul ºi duhul lui. Eu aºa
copii voiesc sã am acum, la venirea Mea, ºi voiesc sã am
putere în ei prin rugãciunea lor, care-i þine nedespãrþiþi de
Mine în cer ºi pe pãmânt. Amin. 

Îndulciþi-vã tot mai mult în rugãciune ºi în viaþã dulce
între Mine ºi voi, ca sã aveþi mângâiere ºi putere, cã Eu când
vã vãd cã-Mi cereþi dulcele Meu peste voi ºi împãrãþia Mea
cu voi, Eu vã dau, fiilor, ca sã-L vadã tot pãmântul pe Dom-
nul cu voi, viaþa Lui ºi dulcele ei cu voi. Aºa Mã îndulcesc
Eu, ºi altã mângâiere Eu nu mai ºtiu ºi nu mai am de pe pã-
mânt, cã tot omul Îmi cere pentru el, ºi nu rãmâne omul cu
Mine prin rugãciunea lui, ci se întoarce în el cu cele ce-Mi
cere. V-am dat înþelepciune ca în cer, ca sã aºezaþi cerul pe
pãmânt cu voi, ºi sã aveþi în voi mereu duhul rugãciunii,
duhul care stã cu Dumnezeu, adevãratul duh care ºtie ce este
rugãciunea. 

O, fiilor, în toatã truda voastrã cu Mine, fiþi pe buze cu
cuvântul vostru între voi ºi Mine aºa cum sunt Eu cu cuvân-
tul Meu între Mine ºi voi. Fiþi unii în alþii cu cuvântul vostru
spre Mine ºi cu cuvântul Meu spre voi, ca sã fiþi cu toþii me-
reu, ºi în toate mereu. Învãþaþi din zi în zi mai mult vorbirea,
cuvântul de la unii la alþii, cã prin aceasta Eu vãd cã sunteþi
una între voi, ºi cu Mine una, iar odihna Mea dintre voi vã va
da pace multã, fiilor, ºi vã va da puterea pe care trebuie s-o
am Eu în mijlocul vostru, ºi orice veþi cere veþi primi îndoit.
Amin. Vorbirea voastrã de la Mine este hranã pentru voi ºi
este aºternutul Meu mereu cu voi. Fiþi tot mai mult atenþi ºi
mari prin aceastã lucrare a vorbirilor sfinte, cã aceasta vã face
sãnãtate desãvârºitã trupurilor ºi sufletelor ºi duhurilor voas-
tre, care nu se lasã purtate în spate, ºi se fac purtãtoare, cã fie-
care trebuie sã aveþi putere deplinã, fiilor. Dacã Eu am nevoie
de putere de la voi pentru ca sã pot Eu cu voi, iatã, ºi voi aveþi
mare nevoie de putere unii de la alþii, ca sã nu fiþi unii altora
povarã, fiilor. Cea mai grea povarã este cel ce se lasã gol de
cele de la Mine, cãci cel ce nu dã, este cel ce se lasã greu. 

Milostenia este mare scãpare pentru cel ce o iubeºte, ºi
omul nu trebuie sã stea fãrã ea în nici o clipã. Daþi-vã unii pe
alþii milostenie. Voi înºivã daþi-vã unii altora cu cele ale Mele
dinãuntrul vostru, cã nu este o mai dulce milostenie ca aceas-
ta ce v-o cer învãþându-vã sã fiþi îndestulaþi de ea prin dãruire
frãþeascã, fiindcã cel ce se dã, are, fiilor. 

O, copii de la sfârºit! O, copii de la venirea Mea! Cel
ce este mic pentru Mine, acela trebuie purtat în spate, iar cel
ce poartã în spate pe cel mic, acela poate mai puþin pentru
Mine, chiar dacã el ar putea mai mult. Cel de sub sarcinã,
chiar dacã poate mai mult, el nu poate, de sarcinã. De aceea
vã învãþ Eu sã cãutaþi toþi la puterea Mea din voi ºi sã vã fa-
ceþi mângâiere Mie ºi unii altora, ca sã nu fiþi sarcinã Mie sau
unii altora, fiilor. Iar dacã ceva ziceþi cã nu puteþi, cereþi, cã
voi trebuie sã aveþi ºi sã purtaþi ºi sã puteþi tot ce am Eu sã
purtaþi ºi sã lucraþi. Amin. Pe toate câte Eu vã spun, sã le lu-
craþi cu dragoste, fiilor, cãci dragostea cu care le lucraþi va
face vii inimile multora, cãci Eu chem omul de pe pãmânt sã
vadã slava Mea cu voi ºi sã ia în el dorul de viaþã cereascã pe
pãmânt. Eu vreau sã stau cu voi în toatã clipa, în toate câte
trãiþi ºi voiþi ºi lucraþi voi din zori în searã ºi din searã în zori.
Atâta vreau Eu sã stau cu voi, cã fãrã Mine lângã el, omul este
altceva. Dar pe voi, poporul Meu, vã voiesc ca ºi pe Mine,
cãci scris este: «Vom fi asemenea Lui». Plângând vã cer sã nu
uitaþi aceasta, cãci cel ce nu uitã ce-i spun Eu, acela
împlineºte aºa cum îi spun ºi aºa cum îi dau. Amin. 

Tot copilul acestui popor sã-ºi cearã lui mai mult decât
celuilalt, cãci umilinþa în gândire ºi în purtare ºi în cuvânt este

cea mai mare frumuseþe a copilului sfânt. Inimã împiedicatã
sã nu fie între cei ce sunt poporul Meu, cãci inima lucrãtoare
pentru ea ºi pentru cei din jur este cea care iese în lãturi aºa
cum este ea, neîmpiedicându-se în ea însãºi. Altfel omul se
face greu pentru cel de lângã el ºi se aºeazã în spatele celui-
lalt, ºi drumul spre cer se face greu pentru amândoi. O, nu aºa
sã fie pe calea Mea. Eu vã învãþ pe voi, copii ai poporului
Meu, cã am de învãþat prin vorbirea Mea cu voi pe tot omul
de pe pãmânt. Iar voi sã aveþi mare grijã pentru voi, cã voi
sunteþi poporul Domnului, iar Eu sunt Domnul, ºi sunt în mij-
locul vostru ca sã audã aceasta neamul omenesc ºi sã ia din
lucrarea Mea cu voi ºi sã se hrãneascã ºi sã se lase spre
înviere. Amin. 

O, copii ai venirii Mele, cu voi Îmi fac venirea. Voi
sunteþi poporul Domnului. N-am putut sã vã fac popor mare,
popor mult, cã fiecare are ale sale, ºi Eu nu-l pot lua pe acela
la lucrul Meu cel greu, cã Mã împiedicã ºi pe Mine ºi pe voi.
De aceea vã spun vouã aceasta, ca sã audã tot omul care vã
ºtie pe voi poporul Meu, ºi sã foloseascã aceastã mãsurã ºi s-o
lase în mâna Mea, cã Eu aºa spun: voi sunteþi poporul Dom-
nului. Amin, amin, amin. 

Când ºi când îi chem pe fiii oamenilor sã audã ºi sã va-
dã slava Mea cu voi. Vã dau putere ºi vã dau curaj ºi vã dau
ajutor sã vã faceþi frumoºi ºi sã vã arãtaþi fiilor oamenilor spre
înþelepciunea lor. Chivernisiþi-vã bine timpul ºi lucrul cel de
pregãtire a slavei Mele cu voi, ºi nu vã faceþi mici cum cã nu
puteþi, cãci voi puteþi când Eu pot în voi. Sã pot Eu în voi, ºi
gata, puteþi ºi voi. Puteþi tot ce vreau Eu sã puteþi. Amin. 

O, poporul Meu, o, fiilor, nu uitaþi cã Eu vreau sã stau
cu voi în toatã clipa, din zori în searã ºi din searã în zori. Atâta
vreau Eu sã stau cu voi, cã fãrã Mine lângã el, omul este
altceva. Atâta vreau Eu sã staþi cu Mine, cã fãrã Mine lângã
el, omul este altceva. Atâta vreau Eu sã staþi unii cu alþii, un
duh ºi o putere ºi o iubire ºi o lucrare pentru Mine toþi, cã fãrã
gândul Meu în voi, Eu n-am cum sã vã am una, întru Mine
una. O, e mare tainã, e mare înþelepciunea celui ce ºtie sã se
aducã Mie în toatã vremea. Cel ce Mã iubeºte nu mai poate
altceva, ºi acela este cel ce Mã iubeºte. Acela nu Mã ia de pe
nicãieri decât din Mine pentru el. Sã cauþi, poporul Meu, sã
pãtrunzi bine taina aceasta, ca sã poþi tu mereu numai cu
Mine, iar a putea, aceasta þine de iubirea ta, de plinul tãu cel
luat din Mine, ca sã nu-ºi mai facã loc nimic pe lângã el. 

O, Mã uit pe pãmânt, Mã uit printre fiii oamenilor dupã
sad de altoit. Nu se lasã omul curãþat de el însuºi ca sã pot
sã-l iau ºi sã-l altoiesc în viþã ºi sã aducã apoi rod în viþã. Eu
trebuie sã am mereu grijã de viþã, ca nu cumva vreun sad
strãin sã Mi-o rãneascã, sã Mi-o facã sã tânjeascã, ºi de aceea
Eu, Domnul, am grijã de ea dis-de-dimineaþã mereu. E mare
tainã lucrarea viþei. Cel ce rãmâne în viþã se cunoaºte cã este,
cã aduce rod, ºi rodul se cunoaºte. Nu se poate în viþã mlãdiþã
în sine. Lucrarea viþei este una în mlãdiþe, nu este douã.
Aceastã tainã rumegaþi-o adânc, cã pentru voi este ea. Pentru
tine, poporul Meu, este taina viþei, cã Eu am fãcut din tine
viþã de soi, ºi nimeni nu se poate numi viþã de soi decât cel ce
se hrãneºte cu rodul acesteia. Amin. 

O, cât Mi-e de drag sã Mã hrãnesc cu tine, ºi tu cu
Mine, poporul Meu! O, câtã dragoste am pentru tine, fiule
mic! Dragostea dintre Mine ºi tine voiesc sã fie cu mãsurã
dreaptã, fiule, cã e pãcat altfel. Unde nu e mãsura dreaptã, e
durere, ºi se face ranã la Domnul. Mai mult decât toþi sfinþii
de pânã acum sã-Mi dai tu inima ta ºi iubirea din ea, poporul
Meu. O, ce fãceam Eu dacã tu nu aveai credinþa cea pãstratã
pentru sfârºit? Tu eºti credinþa cea care Mã aºteaptã, ºi aceas-

1470 Cuvântul lui Dumnezeu



ta este iubirea ta. Eu nu voi întârzia cu cele ce am fãgãduit
pentru ea, ºi de aceea stau mereu cu împãrãþia Mea deasupra
ta, cã tu trebuieºti ocrotit din zori în searã ºi din searã în zori,
poporul Meu. 

O, ce dulce este rugãciunea cea care ajunge la Mine!
Toatã rugãciunea care-Mi dã Mie putere în om ºi peste om,
aceea e cea mai dulce rugãciune. Unde mai pot Eu gãsi aºa
izvor de mângâiere? Aºa sã ºtii tu sã trãieºti, poporul Meu.
Nu te mai teme când ºtii sã faci aceasta, cãci Eu sunt viþa cea
care dã viaþã mlãdiþelor, aceeaºi viaþã în toate. Aºa ºi mlãdi-
þele, aceeaºi viaþã toate, aºa sã stea în viþã. Acelaºi duh,
aceeaºi rugãciune, aºa sã fii tu, poporul Meu. Trag îngerii cu
tine ca sã-þi dea viaþa lor. Aºa sã faci tu, poporul Meu. Mi-s
îngerii tot o iubire dupã tine, iar sfinþii te leagãnã când Eu îþi
grãiesc, ºi legãnându-te se mângâie sfinþii, fiule. Fii cu înþe-
lepciune, cã Eu am grijã dis-de-dimineaþã de tine ºi te îngri-
jesc ºi te curãþ ca sã-þi creascã vlaga, ca sã-þi dau creºtere tare,
poporul Meu, cã vreau sã fii tu viþã de soi, precum sunt Eu, ºi
aºa sã rodeºti. Amin. 

Acum, sã te scoli frumos pe picioare ºi sã te pregãteºti
frumos, cã Eu din nou stau cu tine înaintea fiilor oamenilor.
Îi voi îmbia sã vinã sã vadã lucrarea Mea cu tine, poporul
Meu, ºi te voi face de cinste în locul în care stai ºi în faþa nea-
mului omenesc de pe pãmânt, precum þi-am fãgãduit Eu prin
cuvântul Meu cel din profeþi ºi cel de azi. Iar tu sã faci ºi sã
fii împlinirea Mea prin tot cuvântul pe care l-am rostit pentru
tine, cã Eu sunt gata sã-l arãt împlinit în toatã slava lui cea din
mijlocul tãu. Cere la Mine sãrbãtoare cu mare har în ea, ºi
peste tine har. Cere timp dulce, timp cald, timp binecuvântat
cu multul, cã rugãciunea cea mai dulce este cea care aduce
împlinirea ei dupã ce ea ajunge la Mine. Cel ce crede în Mine
este cel ce face voia Mea în tot ce-i cer Eu, ºi acela nu moare
niciodatã. Tu, poporul Meu, aceasta sã faci, ºi cu credinþã sã
faci. Sã faci voia Mea ºi s-o iubeºti, ºi sã te bucuri cã ai voia
Mea peste tine. Sã nu fii trist cã faci voia Mea, ºi sã fii fericit
ºi sã poþi prin ea, cã mare putere au cei ce fac voia Mea. Acest
rod sã-l lucrezi în viþã, fiule, precum Eu te-am povãþuit, ca sã
fii tu sub cortul Meu cel ocrotitor care-ºi ocroteºte pe ai sãi. 

Binecuvântatã sã fie jertfa cea de rugãciune pentru
întâmpinarea sãrbãtorii Maicii Mele. Rugãciunea cu post, ºi
postul cu rugãciune, aceasta face una pentru alta putere de
împlinire pentru cei ce se dau lui Dumnezeu. Toate sã le fa-
ceþi cu cântar, cãci Eu iau dragostea cea pentru jertfã, nu jert-
fa cea pentru dragoste. Pentru dragoste nu trebuie jertfã, cã ea
este mai sus decât toate ºi stã lângã Dumnezeu cu tot cu cel
ce o are, dar pentru jertfã trebuie dragoste. Fiþi înþelepþi, copii
învãþãtori din partea Mea, ºi înþelepþiþi pe poporul Meu, ca sã
fie ca voi, ºi sã aibã dragoste sã fie ca voi. Dragostea nu se
uitã la cusururi, ci se uitã la mãrirea cea de dupã ea. Eu le-am
spus ucenicilor Mei ºi celor de dupã ei: «Fericit este cel ce nu
se sminteºte întru Mine». Dragostea Mea a fost mare pentru
om, dar omul s-a uitat la cele ce o sting pe ea, cãci celui ce
nu-i place sã stea cu Mine cautã pricinã de smintealã ca sã se
ascundã sub ea de dragostea Mea care-l vrea pe om pentru ea.
Înþelepþiþi pe poporul Meu pentru mãrirea care va sã vinã pes-
te fiii dragostei Mele. Îndemnaþi-i sã priveascã la Mine ºi sã
Mã ia de cãrare în toate câte se ivesc de trecut, ºi îndemnaþi-i
pentru viaþa lor cu Mine. Viaþã dulce sã petreceþi între voi, cã
voi sunteþi poporul Domnului. Toatã suflarea de pe pãmânt vã
va numi curând, curând, poporul Domnului, cetatea Dom-
nului. Amin. 

Nu uitaþi sã trâmbiþaþi sãrbãtoarea Mea cu voi, ºi la
care îi chem pe fiii oamenilor sã ia din ea. Sã fie aºa cum am

cuvântat Eu peste sãrbãtoare. Staþi cu ea în mânã ºi pre-
gãtiþi-o frumos, ca sã mângâi cu ea pe om prin lucrul Meu cu
voi peste fiii oamenilor. Amin. Vã dau pace ºi mângâiere ºi
putere ºi bucurie, cã sunteþi tristuþi sub apãsãrile vremii, dar
Eu vã sunt leagãn ºi vã cuprind ºi vã trec cu pace ºi cu uºor
peste toate câte vin; pe braþe vã trec, ºi vã mângâi ºi vã dau
vlagã proaspãtã ºi vã aºez în bucurii. 

Vã voi da bucurii dulci la sãrbãtoare, ºi cu voi le voi
lucra, dar sculaþi-vã bine, ºi gãtiþi, fiilor, duhul sãrbãtorii.
Amin. Cuvântul Meu e leagãnul în care Eu vã legãn, cã sun-
teþi mici ºi duruþi de peste tot. O, vouã vã trebuie bucurii, fii-
lor, iar Eu, Domnul, le voi aduce vouã. Amin, amin, amin. 

Acum vã dau sã daþi mângâierea Mea copilei care a
trecut cu toatã casa ei prin încercarea cea de la Mine. Eu am
în mânã tot binele cel pentru poporul Meu, ºi am lucrat de am
întãrit-o pe ea, iar ea, copila aceasta scumpã pentru cer, a pri-
ceput tot ajutorul Meu cel pentru casa ei ºi cel pentru poporul
Meu ºi cel pentru lucrarea Mea. Vã dau sã-i daþi cuvântul
mângâierii Mele ºi sãnãtate de duh ºi de trup, ºi multã înþe-
lepciune, cãci înþelepciunea Mea gãseºte loc prielnic în ea. Ea
ºtie sã vorbeascã în rugãciune dulce cu Mine, iar Eu aud sfa-
tul ei cu Mine, cãci cel ce Mã alege pe Mine, aceluia Eu îi dau
de la Mine. Toþi cei din casa ei sã se învioreze, sã se aºeze fru-
mos ºi dulce în voile Mele mereu, ºi sã stea în ele cu iubire,
ºi sã fie duh de mângâiere în casa aceasta, duh lucrãtor de om
nou, dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Amin. 

Eu când vãd cã sunt pândiþi de ameninþãri dureroase
fiii acestui popor, Mã aºez ºi lucrez pentru bine ºi împiedic
rãul care ar da sã se aºeze pe faþa Mea de la duhul cel rãu.
Acum am lucrat cu iubire ºi am luat din calea duhului rãu pra-
da dupã care el pândea, iar ce este la Mine scapã de pânda
celui rãu. Eu lucrez cu multã iubire, fiilor. Iar pe cel ce Mã iu-
beºte atât de mult cât Mã iubeºte aceastã copilã care a trecut
prin încercarea cea de la Mine, pe acela Eu îl umplu de putere
ca sã poatã totul pentru Mine. 

O, copilã tare, Veronica, copila Mea, tu eºti tare cã aºa
te fac Eu, nu cã eºti tu. Aºa sã fii mereu, ºi sã te întãreºti lu-
crând, ºi sã dai poporului Meu putere din puterea Mea, ºi sã
nu te ruºinezi sã-i dai, cã Eu lucrez în chip minunat ca sã poþi
tu sã lucrezi dreptatea peste tot pe unde tu o aºezi pe ea în
numele Meu. Scoalã-te bine acum, ºi lucreazã fericirea cea de
la Mine peste toþi cei ce sunt pe lângã tine ºi pe lângã Mine,
ca sã fie toþi ai Mei. ªi acum sã ne pregãtim pentru sãrbãtoare
dulce pentru cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt, cã dor îi
este cerului de sãrbãtoare dulce. Iar tu, fiicã a lui Avraam, sã
crezi în fãgãduinþele Domnului Dumnezeului tãu, cãci cre-
dinþa ta este mângâierea Mea, aºa cum am avut Eu mângâiere
de la binecredinciosul Meu Avraam. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului

Omul care ia de la diavol nu este om fãcut de Dumnezeu. Cel
înþelept ia numai de la Domnul. Lucrãtorii dragostei Domnului 

îmblânzesc mânia Lui. 

SS ã vã treziþi ºi sã auziþi de la Mine, copii strãjeri la
ieslea Mea de cuvânt. E praznic sfânt pentru cer,

ºi Eu Îmi întind masa la voi, pentru sfinþi ºi pentru voi, ca sã
fie hranã în ziua serbãrii Mele. Luaþi ºi mâncaþi din gura Mea,
ºi daþi-vã unul altuia ºi prindeþi gust ºi bucuraþi-vã, cã e
sãrbãtoare. Amin, amin, amin. 
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O, ce bine e în cer ºi pe pãmânt când omul aude de la
Mine! Dacã omul aude de la el ºi numai de la el, de unde sã
ºtie el taina petrecerii Mele cu omul? 

Adunaþi-vã la masã ºi ascultaþi! O, poporul Meu, ascul-
tã glasul Meu, fiule de azi, cãci cel ce aude cuvântul cel din
gura Mea este cel ce ascultã de el ca sã-l împlineascã peste el.
Amin. O, poporul Meu, ia ºi mãnâncã, fiule mic. Mãnâncã tot
ce-þi dau, ºi nimic sã nu se risipeascã din masa Mea cu tine.
Cel ce mãnâncã e cel ce ascultã de cuvântul cel ieºit din gura
Mea. 

O, poporul Meu, tot omul de pe pãmânt aude de la el ºi
de la om, ºi tot aºa ºi face; face precum aude. Dar tu sã auzi
de la Mine, ca sã audã ºi omul petrecerea Mea cu tine, masa
Mea cu tine ºi hrana de pe ea. Vreau sã-i dau omului hranã de
pe masa Mea cu tine. Cuvânt de înviere vreau sã-i dau omu-
lui, cã Eu îi deschid lui urechile ca sã audã de la Mine, ºi sã
ºtie apoi cã este ºi aºa, nu numai cum este el învãþat pe pã-
mânt. Nu numai ca omul sã fie, ci sã fie ºi ca Dumnezeu pe
pãmânt. Amin. 

Lucrarea Mea cu tine este þinutã în tainã pentru ochii
tãi, poporul Meu. Aºa am lucrat ºi cu ucenicii Mei cei de
acum douã mii de ani. M-am fãcut asemenea lor cât am stat
pe pãmânt cu ei. Altfel, ei n-ar fi putut purta statul Meu cu ei.
Mi-am acoperit în tainã mare slava Mea din mijlocul lui
Israel. Am stat în mare tainã acoperit în vremea Mea cea cu
ucenicii Mei cei de atunci, cã omul e mic ºi nu poate purta.
Voi, fiilor de azi, sã ºtiþi de la Mine cã omul nu poate purta sã
vadã slava Mea. Aºa l-am fãcut Eu pe om atunci când l-am
fãcut, cã dacã nu-l fãceam aºa, el se topea la vederea slavei
Mele. Dar Eu am voit ca omul sã fie. 

Am însã pe vrãjmaºul Meu, diavolul. El îl urãºte pe om
din pricina Mea, ºi se slãveºte cu slavã mincinoasã în ochii
omului ºi îl face pe om sã-l numeascã pe el dumnezeu în locul
Meu. Iatã, slava cea mincinoasã a diavolului o poate purta
omul, ba o ºi propovãduieºte unul altuia de se duce vestea, de
stricã omul la minte ca sã ia el de la diavol cu plãcere ºi cu
patimã, dar aceasta nu þine mult, ºi se risipeºte ca norii sterpi
de apã ºi se duce de unde a venit, cã aºa este lucrarea diavo-
lului. Iatã, omul nu se topeºte de slava cea mincinoasã de la
diavol. Dar Eu slava Mea nu pot sã Mi-o încerc cu omul, cã
omul e mic ºi nu poate purta. 

O, lucrarea Mea cu tine e tainã þinutã de ochii tãi,
poporul Meu. Eu însã am voit sã fiu cu tine pe pãmânt ºi sã
Mã porþi. De aceea M-am fãcut cuvânt deasupra ta. El a fost
slava Mea care s-a mãsurat cu omul ca sã poatã omul purta
slava Mea ºi sã nu se topeascã la focul slavei Mele. Este scris:
«Dumnezeu este foc mistuitor», dar inima Mea este pentru
om, ºi Mã las cu omul atât cât poate el purta. Când eram cu
ucenicii Mei, Mã frãmântam în fel ºi chip pe lângã ei sã le las
adevãrul cel despre Mine ca sã-l vesteascã ei peste pãmânt,
dar n-aveam cum sã Mã descopãr cu slava Mea cea de la
Tatãl, cã ei erau mici, mici ca ºi voi, mici, cã aºa e omul fãcut
de Dumnezeu. Slava Mea cea de la Tatãl n-o putea purta nici
omul cel fãcut de mâna Mea, darãmite omul cel ieºit din om!
Slava Mea cea de la Tatãl e slavã mare, ºi omul s-ar topi de
ea. Eu însã de dragostea Mea pentru om M-am îmbrãcat în
chipul trupului omului cel fãcut de mâna Mea ca sã Mã poatã
omul purta, dar eram de la Tatãl, ºi slava Îmi era ascunsã.
Când Eu voiesc sã-i dau omului credinþã pentru mulþi, nu
numai pentru el, lucrez atunci cu mare lucrare dumnezeiascã
peste om ºi îl aºez în faþa Mea lucrându-l dupã plãcerea Mea,
ºi apoi îi dau sã ºtie ºi sã dea, sau îi dau sã vadã ºi sã spunã

ca sã întãresc pe cei blânzi de pe pãmânt prin cei în care Eu
lucrez din ale Mele. Aºa am fãcut Eu cu ucenicii Mei. I-am
pregãtit Eu Însumi, ca ºi pe Avraam, ca ºi pe Moise, ca ºi pe
profeþi. Aºa i-am pregãtit ºi pe ei, ºi le-am deschis ochii ca sã
vadã o clipã o frânturã din slava trupului Meu cel de la Tatãl
între oameni, cãci Eu eram atunci Fiul Tatãlui, Cel venit prin
Fecioarã pe pãmânt. Le-am deschis ochii cei dinãuntru ºi au
vãzut din slava Mea, slava trupului Meu care a strãlucit o
clipã cu strãlucirea lui, iar ei au crezut ºi au mãrturisit cã Eu
sunt venit de la Tatãl pe pãmânt. 

O, poporul Meu, lucrarea Mea cu tine e tainã þinutã de
ochii tãi. Eu însã am voit sã fiu cu tine pe pãmânt ºi sã Mã
slãvesc de deasupra ta cu cuvântul Meu cel pentru tine ºi cel
pentru tot omul care voieºte sã audã de la Mine. Aceasta este
slava Mea care petrece cu tine ºi care te poartã în ea ca s-o
poþi purta ºi ca s-o poþi da. ªi iatã ce te învãþ: te învãþ ca pe
cel mic, sã fii mare cu înþelepciunea ºi sã iei atât cât îþi dau
Eu, cã dacã dai sã iei mai mult, nu poþi purta, cã tu eºti mic,
ºi te temi dacã iei mai mult. Fii înþelept, ca sã iei numai cum
îþi dau Eu, ºi sã te mângâi cu ce-þi dau Eu, cã tu ai nevoie de
mângâiere, fiule de azi. Eu te fac sã auzi ºi sã asculþi cuvântul
Meu ºi sã te bucuri de el, ºi altceva nu fac peste tine, cã Eu
sunt Dumnezeu, ºi tu eºti mic ºi nu poþi purta mai mult. Dar
dacã tu crezi tot ce fac Eu cu tine, Eu te fac cât cerul, ºi Mã
las purtat de tine, cã Eu sunt cât cerul, fiule purtat de slava
Mea cea ascunsã de ochii tãi. O, Eu nu dau sã te obosesc. Eu
nu vreau ca tu sã oboseºti. Vreau doar sã te mângâi, ºi cu
mângâiere sã poþi, cã altfel omul nu poate cu Mine, cãci slava
Mea e prea mare faþã de om. 

O, nu pot tot aºa ca ºi pe tine sã-l învãþ pe omul care ia
din slava vrãjmaºului Meu, diavolul. Omul care ia de la dia-
vol nu este om fãcut de Mine, ºi de aceea ia, ºi nu încape în-
vãþãtura Mea în acela, cã acela aude de la el, nu de la Mine,
ºi acela e doritor de slavã, ºi de aceea cautã slavã. Dar omul
cel pregãtit de Mine, acela nu cautã slavã, ºi cautã umilinþa
dulce, ºi cautã sã fie mic sub mâna Mea ºi stã sub darul cre-
dinþei sfinte, care-l face pe om Dumnezeu prin har, ºi aºa Mã
sãlãºluiesc Eu cu slava Mea în om ºi lângã om pânã la veni-
rea Mea cu slavã. 

O, nu vor putea purta oamenii venirea Mea, cã ea va fi
cu slavã mare, ºi omul nu este pregãtit de Mine pentru ea.
Iatã, nu se lasã omul pregãtit pentru venirea Mea, ºi ea va fi
cu slavã ºi va arde ca un cuptor, cãci scris este: «Iatã, vine
ziua care va arde ca un cuptor». Atunci Eu Îmi voi schimba
faþa, cãci omul Mã va vedea în slavã ºi se va înspãimânta, cã
scris este: «Vor plânge neamurile pãmântului ºi vor vedea pe
Fiul Omului viind pe norii cerului, cu putere ºi cu slavã mul-
tã, ca sã adune pe cei aleºi ai Lui din cele patru vânturi ale
pãmântului». Amin. 

O, cum sã fac Eu mai înainte de venirea Mea care va
arde ca un cuptor în cer ºi pe pãmânt, cum sã fac, oare, cum
sã fac sã-l pot pregãti pe om pentru slava acelei zile? Ea vine
curând, curând. Cum sã-l fac pe om sã înveþe sã audã de la
Mine aºa cum auziþi voi, aºa cum ascultaþi voi de cele ce au-
ziþi de la Mine? Sã-l schimb pe om la faþã ºi la inimã înaintea
Mea cum sã fac? Sã-l fac pe om sã nu mai ia de la el sau de
la om, ºi sã ia de la Mine cum sã fac, oare? Sã trãiascã omul
de la Mine ºi de la cuvântul Meu ºi de la lucrarea Mea cu
omul, o, cum aº putea sã las peste om aceastã schimbare ca
sã Mã pot uita la faþa lui, ºi el la faþa Mea aºa cum ne-am
vãzut unii pe alþii Eu ºi ucenicii Mei în ziua în care Eu Mi-am
descoperit slava în ochii lor pe munte ºi când ei i-au vãzut pe
cei din cer în dreapta ºi în stânga Mea? 
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Iatã, vine ziua care va arde ca un cuptor ºi va mistui
totul, ºi omul nu vrea sã audã de la Mine ca sã-l fac pe el pen-
tru ziua aceea. Omul trebuie sã fie asemenea Mie în ziua
aceea ca sã nu se topeascã în ea. La aceastã lucrare a omului
nou lucrez Eu cu voi, copii ai slavei Domnului. Mã slãvesc cu
voi peste pãmânt cu zile de slavã cereascã, fiilor, cu sãrbãtori
cereºti ºi dulci pe pãmânt, ca sã-l deprind pe om pic cu pic cu
slava Mea, ºi sã-i cer apoi mai mult dacã vrea sã poatã, ºi
sã-i pregãtesc pic cu pic pe cei aleºi ai Mei din cele patru
vânturi ale pãmântului, cã vine ziua care va arde ca un cuptor.
Vreau sã-i învãþ pe ai Mei s-o poatã purta, cãci slava ei arde. 

Vã prind în cuvinte de mângâiere ca în braþe, copii ai
poporului Meu de azi. Voi, fiilor de la ieslea Mea de cuvânt,
daþi mângâierea aceasta la poporul Meu cel adunat pentru
pregãtirea slavei zilelor Mele cu el între fiii oamenilor ºi
învãþaþi-vã ºi voi din zi în zi mai mult cu ea, cã fãrã aceastã
mângâiere care curge din gura Mea peste grãdina aceasta
pentru om nu va mai putea nici un trup curând, curând. 

Sã vinã cei aleºi ai Mei din cele patru vânturi ale pã-
mântului, ºi sã vinã fiii oamenilor ºi sã ia din acest munte al
mângâierii ºi sã se înveþe cu slava Mea, cã vine ziua care va
arde ca un cuptor, ºi în ea nu va putea nici un trup, curând,
curând. Numai cei mângâiaþi de Mine vor putea, numai ei,
cãci odatã cu ziua aceea, vine ºi izbãvirea lor, precum este
scris. Amin. 

Fiii oamenilor au slava lor, ºi vor fi luaþi pe neºtire de
slava zilei Mele ºi vor fi dogoriþi de ea. Dar Eu încã îi chem
ca sã-i învãþ cu slava Mea care nu-i arde. Slava Mea îl
mângâie pe om când ea cautã cu omul. Slava pe care Eu o vo-
iesc peste om este viaþa Mea în om. Aceasta voiesc Eu sã-l
învãþ pe om mai înainte de ziua slavei Mele care se va arãta
pe norii cerului curând, curând. Atunci tot omul se va schim-
ba la faþã ºi îºi va pierde slava lui, ºi va intra sub slava Mea
vrând-nevrând ºi se va topi sub ea, precum este scris pentru
cei ce n-au primit cuvântul adevãrului. Dar Eu încã îl chem
pe om sub slava Mea care mângâie, cãci Eu sunt Domnul
îndurãrii ºi îl chem pe om sub mantia Mea, sub slava Mea.
Amin. 

Hai sã înteþim slava Mea cea de peste voi, fiilor! Hai,
poporul Meu, hai! Vreau, fiule, sã Mã laud cu tine înaintea
fiilor oamenilor ºi vreau sã te arãt munca Mea, rodul Meu cel
de la sfârºit, sãmânþa cea pusã în hambar la Tatãl, ºi cu care
însãmânþez veac nou pe pãmânt, ca sã cobor apoi cu veºnicia,
poporul Meu. Hai, fiule, hai! Peste ºapte zile Mã voi slãvi cu
tine, cã tu eºti slava Mea de azi, ºi vreau sã fii ºi cea de mâine,
ºi vreau sã stau cu tine pe nori ºi sã Mã slãvesc peste pãmânt
la venirea Mea. Scoalã-te în zori ºi învaþã slava Mea cu tine
ºi aratã-te cu ea, poporul Meu. Lasã lucrul mâinii acum, cã
peste ºapte zile va fi lucrul slavei Mele cu tine. Hai, pre-
gãteºte-te! Ochi ºi urechi sã fii pentru aceastã pregãtire. Sã te
uiþi la fiii oamenilor cum se pregãtesc ei pentru zilele lor. ªi
tu sã te pregãteºti pentru zilele Mele cu tine, ºi sã nu fii obosit
pentru aceastã pregãtire, cã e pentru Mine, poporul Meu, ºi
n-am pe nimeni în afarã de tine pe pãmânt. Umileºte-te când
îþi spun aceasta, cã nu e de la tine, ºi e de la Mine aceasta. Fã
tot ce ai de fãcut, dar mai vârtos decât toate þine din rãsputeri
la dragostea dintre tine ºi Mine, poporul Meu. Înteþeºte cina
Mea peste tine, unirea Mea cu tine, viaþa Mea pe care am
dat-o Eu pentru viaþa ta. Eu în tine, ºi tu în Mine, poporul
Meu, fiindcã puterea ta ºi frumuseþea ta Eu sunt. Amin. 

Cel ce lucreazã dragostea Mea pe pãmânt, acela
îmblânzeºte ziua mâniei Mele, cãci oamenii Mi-au fãcut

hainã de mânie ºi M-au îmbrãcat în ea. Dar voi, fii ai dra-
gostei Mele, puneþi pe Mine haina slavei, ºi în faþa ei sã se to-
peascã toatã deºertãciunea de pe pãmânt, ºi sã iasã omul de
sub ea ºi sã vinã spre slava Mea, spre haina slavei Mele. 

Am fãcut din tine veºmânt pentru Mine, poporul Meu.
Vezi sã-Mi fie frumos veºmântul. Aur curat sã-Mi fie veº-
mântul Meu de azi. Dragostea Mea din mijlocul tãu este veº-
mântul Meu de azi, o, poporul Meu de azi. Fã-Mi, fiule, veº-
mânt de aur curat ºi fii veºmântul Meu, ca sã vadã fiii oame-
nilor cine eºti tu ºi ce eºti tu. Nu uita sã stai umilit sub acest
cuvânt, ca sã vadã fiii oamenilor ce eºti tu, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

6/19 august 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Domnul îl îmbie pe om pe calea vieþii. Geme pãmântul sub greul
pãcatului cel de ºapte mii de ani. Pe pãmânt nu va mai rãmâne de-
cât voia Domnului. Duhul vieþii veºnice plânge în om, ºi omul nu-i
cunoaºte chemarea. Fiii lui Dumnezeu vor fi rãpiþi dintre fiii 

oamenilor. 

DD eschideþi Domnului, voi, strãjeri de la ieslea cu-
vântului! Vin nuntaºi, fiilor, iar Eu, Domnul,

Îmi desfac sânul ºi le dau. Amin, amin, amin. 
Mi-e duhul tot un dor dupã om. Mã aºez cu zile de

nuntã cereascã pe pãmânt ºi îl chem pe om sã-i dau din masa
nunþii Mele cu voi, fiilor de la iesle. Dau mereu sã-l trag pe
om sub mantia Mea, cã el nu ºtie singur. Pe pãmânt nu mai
este drum spre Mine, iar Eu Îmi cobor calea Mea spre om ºi
îi spun: iatã, omule, calea! Gãteºte-te pentru ea, cã e dulce ca-
lea Mea cu omul, dar þie nu-þi mai spune nimeni de ea. Vin Eu
sã-þi spun ºi sã te îmbiu pe calea vieþii ºi sã te deprind cu ea,
cã tu eºti fãrã mângâiere ºi eºti pribeag pe pãmânt. O, nu te
teme! Vin Eu. Amin, amin, amin. 

Mã aºez cu zile de nuntã pe pãmânt, iar grãdinile Mele
se gãtesc sã-Mi primeascã nuntaºii. Tu, poporul Meu mireasã,
eºti ostenit, cãci cu tine Îmi lucrez slava nunþii, cã zilele de
nuntã se gãtesc cu trudã, dar bucurã-te ºi veseleºte-Mi nunta-
ºii, cã Eu, Domnul, am sunat ºi i-am adunat din cele patru
vânturi ºi îi hrãnesc cu cuvântul ºi îi mângâi cu el ºi îi deprind
sã-Mi cunoascã venirea ºi sã se aºeze întru ea precum tu te-ai
aºezat, poporul Meu mireasã. 

Nu mai e pe nicãieri masã de cinã pe pãmânt. Masã de
mângâiere între Mine ºi om nu mai e. O, nu mai e omul de-
prins cu Mine la masa lui. Nimeni nu-i mai spune omului de
masa Mea cu el. Mi-e duhul tot un dor dupã om, cã omul e
pribeag, ºi Eu vin din cer ºi îi þin calea ºi îl chem la masa
Mea. 

Omule, tu nu mai ºtii de bucurii, dar Eu îþi ies în cale
ºi îþi mângâi duhul ºi te îmbiu spre Mine. Mã fac izvor rãco-
ritor de suflet ºi Mã dau sã Mã bei spre viaþa ta. Iatã izvorul!
Îmi desfac masa de nuntã ºi Mã pun pe ea cu multul, ºi Mã
fac apã vie pentru sufletul tãu ºi îþi cer viaþa ta ca sã þi-o înno-
iesc, ºi apoi sã te dezmierd ºi sã te înmiresmez, precum vezi
cã fac cu poporul Meu mireasã, care trudeºte cu Mine pentru
viaþa ta, omule pribeag. O, M-a trimis Tatãl pe pãmânt dupã
om, ºi Eu vin, ºi Mã gãtesc venind, ºi Mã aºez în calea omului
ºi îl învãþ sã Mã cunoascã dacã bat la uºa lui, iar taina aceasta
s-a pierdut din inima omului. 

O, poporul Meu mireasã, hai sã-l deprindem pe tot
omul sã ºtie ce este petrecerea Mea cu tine, nunta Mea cu tine
înaintea fiilor oamenilor. Aceasta este venirea Mea cea de
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dupã douã mii de ani, venire dulce ºi nu cu mânie venire. Am
venit ºi te-am chemat, ºi tu M-ai auzit ºi Mi-ai cunoscut gla-
sul. Iar Eu apoi te-am cuprins ºi te-am nãscut din acest cuvânt
ºi te-am împodobit cu frumuseþe din cer ºi þi-am dat nume
nou ºi te-am numit mireasã, poporul Meu, iar tu faci voia
Mirelui. Acum întindem masa nunþii pe pãmânt ºi vestim în
patru zãri sã vinã cei chemaþi, iar pe cei ce vin îi aºezãm la
masã ºi le dãm duh ceresc, duhul mângâierii le dãm. Cel ce
se lasã spre mângâierea Mea, acela se pãtrunde de ea ºi Îmi
cunoaºte venirea ºi vine la ea ºi se hrãneºte din ea, cãci Eu
aici vin, aici, unde Mi-am pregãtit loc, ca acolo unde sunt Eu,
sã fie ºi ai Mei, ºi cu ei sã-Mi aºtern pe pãmânt slava Mea,
cuvântul Meu care cheamã omul la masa Mea. O, n-aº mai
strânge masa Mea de pe pãmânt, masa Mea cu omul, cãci du-
hul ºi mireasa mereu zic: „Vino!“. ªi Eu mereu vin la glasul
miresei, dar mireasa Mi-e micã, ºi trudesc din greu prin ea pe
pãmânt, ºi sprijin pentru ea nu gãsesc. Dar Eu sunt Cel ce
sunt, ºi biruiesc pentru ea ºi pentru slava Mea înaintea oame-
nilor, ca sã vinã oamenii spre ea ºi sã-Mi lãrgesc cortul nunþii
tot mai mult ºi sã-l bag pe om sub ocrotirea Mea, cã e greu pe
pãmânt. Geme pãmântul la Mine ºi Îmi spune mereu cã e greu
jugul lui, cã e prea mult pãcat pe pãmânt, ºi e mare cât ºapte
mii de ani. 

Voiesc, omule, sã te deprind sã nu mai faci pãcat, cã Eu
am fãcut cerul ºi pãmântul pentru binecuvântare, nu pentru
blestem, iar pãcatul tãu este blestem peste pãmânt. Voiesc
acum sã te deprind sã auzi glasul Meu ºi sã ieºi înaintea Mea
ºi sã te primeneºti pentru ca sã Mã primeºti. Cu zile de iubire,
cu zile de nuntã Mã aºtern în calea ta, iar zilele mâniei sunt
pentru cei ce nu vin. Dar vino, omule, vino la chemarea Mea
ºi ia mângâiere, ºi vei putea cu ea dacã iei. Sunt Fiul Tatãlui
Savaot, ºi Mi-a dat Tatãl sã-þi dau împãrãþia Lui ºi s-o faci vie
peste tine ºi sã te sfinþeºti pentru ea ºi sã zici: „Tatãl nostru,
Care eºti în cer, sfinþeascã-se numele Tãu, vie împãrãþia Ta,
fie voia Ta pe pãmânt ca ºi în cer, Tatã“. Aºa sã zici, omule
pribeag, cã Eu pe ucenicii nunþii Mele aºa i-am învãþat sã
cearã la Tatãl, ºi sã se facã ucenicii Mei dacã cer aºa, cãci fiii
Tatãlui sunt cei ce fac voia Tatãlui. Amin. 

Voi, cei ce aþi venit la glasul Meu care vã cheamã la
nuntã, deschideþi-vã auzul ºi înþelegeþi cã fiii Tatãlui sunt cei
ce fac voia Tatãlui, ºi aceºtia spun: „precum în cer aºa ºi pe
pãmânt, Tatã“. Îmi desfac cãrarea ºi vin ºi vã învãþ sã fiþi ca
în cer pe pãmânt, cã aceasta este voia Tatãlui. Puþin, puþin, ºi
nu va mai fi pe pãmânt decât voia Tatãlui ºi fiii ei, cãci Tatãl
aºa voieºte. Amin. 

Am venit pe pãmânt sã fiu viaþa omului. Omule, tu ai
viaþa ta, ºi þi-e dragã. O, de ce þi-e dragã viaþa ta? Plata ei e
moartea. De ce þi-e dragã viaþa ta, omule? Am venit sã fiu Eu
viaþa ta, cã Eu þi-am plãtit-o cu moartea Mea pe cruce, dar am
înviat, ºi sunt viu pe veci, ºi am viaþã pentru tine, omule, ºi
vreau sã-þi dau viaþã. Viaþa Mea este voia Tatãlui în om, iar
þie, omule, þi-e dragã viaþa ta ºi n-ai iubire dacã faci aºa. Cum
sã fac sã te deprind cu tainele vieþii ºi sã le iubeºti apoi? Cum
sã fac, omule? Tu n-ai peste tine pãstori dupã inima Mea, iar
pe tine te copleºeºte dorul de viaþa ta. În tine însã plânge du-
hul vieþii veºnice, ºi tu nu ºtii sã-i asculþi suspinul. El te chea-
mã dinãuntrul tãu, ºi tu nu ºtii sã-i cunoºti chemarea. 

Dupã ce omul a cãzut din veºnicie, ea a rãmas în om ca
un dor care-l cheamã mereu spre ea pe om. Dupã ce omul s-a
înãlþat peste Dumnezeu, s-a abãtut apoi de la calea vieþii ºi
s-a lãsat spre pãcat, ºi ºi-a fãcut apoi viaþa lui omul, viaþa cea
cu pãcat, viaþã care se naºte din pãcat. 

De ºapte mii de ani te strig, omule! Mi-a pãrut rãu cã
te-am fãcut. Tu te-ai smuls din Mine ºi þi-ai fãcut viaþa ta, ºi
Mi-a pãrut rãu cã te-am fãcut. N-ai mai vrut sã fii dupã chipul
ºi asemãnarea Mea. De ºapte mii de ani Mã doare cã n-ai mai
vrut. Am venit dupã tine apoi, ca sã-þi dau viaþa Mea. ªi þi-am
dat-o. Tu însã n-ai luat din ea. ªi iarãºi vin sã þi-o dau.
Iatã-Mã pe urma ta. Vreau din nou sã te fac. Facerea pe care
vreau acum s-o pun peste tine este viaþã fãrã de moarte. Dar
tu vrei, oare? Suspinã în tine duhul vieþii veºnice, ºi tu nu te
opreºti sã-i asculþi suspinul. El te strigã dinãuntrul tãu, ºi tu
nu ºtii sã-i auzi chemarea. Trudesc din greu pe urma ta, ºi tu
nu Mã vezi, omule, cã nu poate omul sã vadã slava Mea ºi sã
rãmânã viu. Vreau sã te fac asemenea Mie ºi sã Mã vezi
trudind în urma ta pentru viaþa ta, cã scris este: «Vor fi aseme-
nea Lui cei ce-L vor vedea». Te îmbiu spre izvorul vieþii. Cu-
vântul Meu este izvorul. Voi înteþi în tine dorul dupã viaþã ºi
Mã voi aºeza tot mai mult în calea ta cu izvorul vieþii ºi îþi voi
desluºi tainele lui ºi te voi umple de dor de viaþã, cãci viaþa ta
e fãrã dor de viaþã dacã n-ai în ea viaþa Mea. Aºtern masã de
nuntã între Mine ºi tine, ºi cât aº vrea sã ºtii sã vii la nuntã!
O, la nuntã trebuie hainã de nuntã, cã altfel Mirele nu poate
la masa Lui cu tine. Nici o masã nu va mai fi pe pãmânt. Cu-
rând, curând va rãmâne numai masa nunþii, iubirea dintre
Mire ºi mireasã, iubirea cu care începe veºnicia. Amin. 

O, fii ai oamenilor, vã învãþ iubirea cea adevãratã. Pe
vremea lui Noe M-am uitat pe pãmânt ºi am vãzut pe fiii lui
Dumnezeu ademeniþi de fiii ºi fiicele oamenilor, ºi s-a stricat
iubirea pe pãmânt. Când am vãzut aºa, Mi-a pãrut rãu cã l-am
fãcut pe om, ºi i-am zis lui Noe sã-ºi facã barca de salvare
pentru el ºi pentru fiii lui, cãci fiii ºi fiicele oamenilor atrag
potop peste pãmânt. ªi a fost potop pe pãmânt, ºi pãmântul a
fost cuprins de ape, ºi i-am salvat pe fiii lui Dumnezeu, i-am
salvat dintre fiii oamenilor prin potop. Iar acum ce voi face?
Neamul omenesc s-a fãcut potop pentru fiii lui Dumnezeu,
cãci fiii oamenilor sunt cu multul, iar cei ce sunt cu Mine sunt
puþini. Ce voi face, oare? 

Iatã ce fac: vin cu masã de nuntã pe pãmânt. Aceasta
fac. Chem la masa Mea pe tot omul. Noe tot aºa a fãcut. Întâi
le-a spus tuturor de Mine ºi de vestea Mea pentru scãparea lor
ºi i-a chemat pe toþi la scãpare, dar nici unul n-a voit sã crea-
dã ºi sã vinã. ªi apoi, pãcatele lor au fãcut potop peste pã-
mânt, ºi pãmântul a fost prins sub ape cu tot ce era pe el.
Acum însã va fi minune fãrã seamãn. Eu, Domnul, îi voi ridi-
ca pe ai Mei ºi îi voi ocroti ºi îi voi mângâia, ºi pe mulþi îi voi
rãpi, precum Mi-am rãpit pe poporul Meu de azi cu care-Mi
aºtern pe pãmânt slava cuvântului Meu, venirea Mea pe calea
cuvântului. 

Voiesc sã-i strâng pe mulþi la sânul Meu ºi sã le dau
viaþã, cã nu au oamenii viaþã. O, cine sã le dea viaþã oameni-
lor? Nu este pe pãmânt om ca sã poatã da viaþã. Vin Eu ºi dau.
Veniþi sã vã dau! Gustaþi ºi vã mângâiaþi. Gustaþi din vinul
Meu. Eu sunt Cuvântul Cel ce dã viaþã, iar viaþa este lumina
oamenilor. Cine n-are luminã, sã vinã sã ia. Sã vinã! Amin,
amin, amin. 

Acum dau mângâierea Mea la cei osteniþi de drumul
spre izvor. Voi, cei ce ºtiþi sã veniþi la izvor, sã ºtiþi cã e mare
tainã sã ºtiþi sã veniþi. Voi, cei ce veniþi la nuntã, învãþaþi-vã
cu hainã de nuntã, cã Eu când voi veni voi cãuta la haina
omului ºi îl voi întreba de ea. Amin. 

Iatã grãdinile Mele, ºi în ele mireasa Mea, poporul
Meu mireasã, popor frumos, împodobit cu haina nunþii ºi cu
candela arzând tot timpul. Vã dau din când în când grãdinile
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Mele ca sã vã desfãtaþi cereºte în ele. Cãutaþi sã ºtiþi taina
mângâierii cereºti, cã dacã Eu, Domnul, nu Mã pot mângâia
cu voi, cei ce veniþi în grãdinile Mele, nici voi nu vã puteþi
mângâia. Veniþi cu dorul plin de Mine când veniþi. Izvorul
acesta e apa vieþii. Spãlaþi-vã faþa în el, cã e vindecãtor. Cu-
vântul Meu e mângâierea. Luaþi-l ºi întãriþi inimile voastre ºi
nu uitaþi cã Eu sunt blând ºi smerit cu inima, cãci aºa voieºte
Tatãl sã fie fiii Lui. 

Dorul dupã om Mã sfâºie de ºapte mii de ani. Mi-e
duhul zdrobit ºi Mi-e dor de omul cel zidit de mâna Mea. De
omul cel nou Mi-e tare dor. Am venit acum douã mii de ani
de la Tatãl ºi M-am fãcut Omul Cel nou. Sã Mã ia tot omul în
el, cã de aceea M-am fãcut Om. Sã Mã caute toþi fiii oa-
menilor, cã iatã-Mã cum vin dupã om ca sã-i dau viaþã din
viaþa Mea. 

Suflu cu cuvântul ºi îi adun pe cei ce vin ºi le dau din
masa nunþii. Mângâiaþi-vã, voi, cei veniþi la nuntã! Sunt Mi-
rele nunþii. Cu cântãri dulci, cu vorbiri dulci, cu duh de bucu-
rie sã petreceþi, cã Eu, Domnul, sunt flãmând de voi ºi Mi-e
dor, cãci dorul dupã om e tot ce mai am. Dar Eu vreau omul.
Vreau sã-i trag pe toþi la masa Mea, la masa mângâierii, cãci
viaþa este lumina oamenilor. Amin. Daþi zor bucuriilor nunþii.
Bucuraþi-vã ºi vã veseliþi ca în cer, cãci aici sunteþi în grãdi-
nile Domnului. Eu, Domnul, am grãit ºi am fãcut. Amin. 

Iar mâine, din nou vã voi îmbrãþiºa în cuvânt. Vã voi
învãþa, vã voi mângâia, vã voi hrãni ºi vã voi spune de iubire,
cãci iubirea, Eu sunt. Amin, amin, amin. 

12/25 august 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Cine iese din Dumnezeu, moare, ºi apoi pãcãtuieºte. Domnul a venit
pe pãmânt sã-ªi lase viaþa pe el ºi sã ia omul din ea. Unde este cheia 

cunoºtinþei? A venit vremea sã nu mai pãcãtuiascã omul. 

HH ai, fiilor de la iesle! Nu e vreme de odihna tru-
pului. Deºteptaþi-vã din aºternuturi ºi luaþi ºi

aºezaþi în carte glasul Mirelui, cã e sãrbãtoare în sãtuþul cu-
vântului Meu. Zilele nunþii Mele cu voi sunt mângâierea
Mea, cã Eu îi strâng pe mulþi pe lângã voi când Mã vestesc
peste pãmânt cu zile de nuntã, ºi fi-va în zilele ce vin sã nun-
tim tot mai mult, cã e vremea, fiilor. Hai, învioraþi-vã tru-
purile ºi sculaþi-vã la lucru ca sã gãtim pentru trupul ºi pentru
sufletul celor veniþi la nuntã, sã gãtim masa ºi sã-i facem sã
se aºeze ºi sã le dãm. Amin, amin, amin. 

Îmbrãþiºez în cuvânt ziua a doua de sãrbãtoare ºi pe cei
adunaþi care ºtiu cine este Cuvântul ºi care se aºeazã întru El.
Mângâierea Mea trage la cei neputincioºi, cãci cei neputin-
cioºi au nevoie de doctor, nu cei sãnãtoºi. Îi cuprind pe toþi în
cuvânt, cã Eu îl rabd pe om de ºapte mii de ani, ºi Mã gândesc
cu tot cerul ce pot sã-i fac omului sã-Mi audã suspinul, sus-
pinul Meu cel dupã om. Când eram cu trupul pe pãmânt, lu-
cram mai presus de fire ºi aºa îi adunam pe mulþi pe urma
Mea pe unde treceam cu ucenicii, cã fãrã ucenici Eu nu um-
blam. Îi adunam pe mulþi ºi îi fãceam sã se aºeze dându-le sã
mãnânce pâine ºi peºte ca sã le pot spune apoi de Mine, Cel
venit din cer dupã om. Acum îi adun cu cuvântul pe cei iubiþi.
Sun din trâmbiþã ºi ei se adunã. Am rãzbit cu cuvântul peste
pãmânt, ºi când Mã vestesc cu zile de nuntã, Îmi iau trâmbi-
þaºii vestea ºi o împrãºtie în cele patru vânturi, ºi cei vestiþi
vin, se adunã la nuntã, iar Eu, Mirele nunþii, Mã dau lor ºi îi
îmbiu la izvoarele vieþii. 

Viaþa are preþ mare. Pentru viaþa omului a fost sã-Mi
dau Eu viaþa Mea, dar omul nu pune preþ pe viaþa lui, pe
preþul vieþii lui. Mã doare nepreþuirea de la om. Mã doare cã
nu ºtie omul ce este iubirea. Când îl vãd pe om fãrã iubire, Mã
doare. Când îl vãd pe om fãrã Mine, plâng. O, cine este cel ce
ºtie cã Eu plâng dupã om ca sã-l fac pe om sã-Mi ºteargã sus-
pinul ºi lacrima lui? Plâng, ºi Mi-e plânsul plin de dor, ºi
plâng. Cine pune preþ pe Mine ca sã Mã aibã apoi de bogãþie
a lui? Se încântã omul de toate câte sunt ºi de toate câte face
el, ºi cautã sã-ºi umple golul inimii, ºi cãutarea lui nu se sfâr-
ºeºte, iar Eu stau afarã bãtând sfios la uºa inimii lui. Acum
Mi-am gãtit o mireasã, ºi am trudit pentru gãteala ei ºi Eu ºi
ea, ºi Mi-am aºternut masa nunþii, cãci viaþa e de mare preþ,
ºi voiesc s-o vadã omul, s-o vadã ºi sã caute spre ea. Amin. 

Dar ce este viaþa? Nimic nu este ea decât preþul ei. Eu
sunt preþul vieþii omului, dar moartea din om Îmi stã împo-
trivã ºi Mie ºi lui. 

Dar ce este moartea? Nici o moarte nu e mai grea ca
omul fãrã Dumnezeu peste el ºi în el. Nu poate nimeni sã Mã
aibã pe Mine în el dacã nu Mã are peste el. Dacã omul îºi este
sieºi stãpân, nu Mã are în el oricât ar zice el cã M-ar avea. Eu
pânã n-am vorbit lui Moise din faþa lui nu M-a putut primi în
el. Întâi i-am vorbit cu glas din cer ºi din rug, ºi apoi am stat
în el, iar cel ce Mã are în el face ce a fãcut Moise, ºi nimeni
nu-l poate birui pe cel ce Mã are în el. 

Dar ce este viaþa? ªtii tu, omule, ce este viaþa? Te chem
la izvor ca sã-þi vorbesc. Glasul Meu stã faþã în faþã cu tine
acum, ºi îþi vorbesc din mijlocul poporului cuvântului Meu ca
din rugul din care-i grãiam lui Moise. Grãdiniþa cuvântului
Meu e pusã deoparte ca sã cobor Eu în ea glasul Meu. Ea este
rug aprins. Cine se încearcã în ea, arde, cã acolo grãiesc Eu,
ºi glasul Meu rãsunã în ea când le grãiesc lor. ªi te întreb: ce
este moartea, omule scump? Cine iese din Dumnezeu, moare,
ºi apoi pãcãtuieºte. Sã nu faci moarte peste tine, omule. Sã nu
mai faci de-acum. Moartea este tot ce nu înseamnã Dumne-
zeu în fiinþa ta. Nu de moartea ta e vorba, ci de moartea Mea.
Când Eu nu mai pot în om nimic viu, nimic din veºnicie, Eu
stau atunci ca în mormânt în om, iar omul suflã din duhul
vieþii ºi nu-Mi dã nimic pentru el. Cerul este plin de duhul
vieþii pentru trupuri, ºi tu iei mereu din cer ºi nu-i dai nimic
înapoi cerului. O, tu nu ºtii cât de rãu e sã nu poatã Dumnezeu
în tine, omule, ºi sã poþi tu. Aº voi sã te învãþ ce înseamnã fiii
lui Dumnezeu ºi ce înseamnã fiii oamenilor. Fiii lui Dum-
nezeu sunt cei mai frumoºi de pe pãmânt. Ei nu iau decât de
la Mine ºi iubire ºi mângâiere ºi bucurie ºi cunoºtinþã ºi pu-
tere ºi cuvânt ºi faptã ºi tot ce le dau Eu sã aibã ºi sã facã. Ei
au înfãþiºare curatã ºi cuviincioasã, ºi se umileºte omul înãun-
trul lui când îi vede, ºi se umple omul de dor de fericire ca a
lor. Iar fiii oamenilor nu sunt frumoºi, cã nu aºa este frumo-
sul. Fiii oamenilor sunt cu mâinile goale, sunt goi de toate
cele, ºi nimic din tot ce au nu este al lor. Ei iau de la tatãl lor,
diavolul, iau ºi iubire ºi bucurie ºi cunoaºtere ºi putere, dar
toate au înveliºul minciunii, cã atunci când sã-ºi capete viaþa
din acestea, o pierd de tot. Ei se împodobesc pentru pãcat, cã
de ce altceva s-ar împodobi omul? Iar când se vãd între ei, se
rãvãºesc unii pentru alþii, se biruiesc unii de alþii, se înalþã
unii peste alþii, dar omul curat fuge de minciuna aceasta ºi îl
plânge pe cel pierdut. Iar Eu lucrez cu tot cerul de sfinþi ºi de
îngeri ºi Îmi ocrotesc ce este al Meu, cãci diavolul þipã turbat
dupã pradã ºi cautã sã înghitã dacã poate pânã ºi pe ai Mei.
Dar el este slab, ºi ai Mei sunt tari, cã Eu le sunt stãpân ºi îi
am sub pecetea Mea pe cei ce fac voia Mea pe pãmânt. Iatã,
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aºa înseamnã fiii lui Dumnezeu ºi fiii oamenilor. De aceea te
învãþ Eu cum se vine la nuntã, omule. N-are cine sã te înveþe
despre haina ºi despre trupul ºi despre duhul nunþii, cãci fiii
oamenilor sunt mulþi, ºi ai Mei sunt puþini, cã nu mai vrea
omul cu Dumnezeu pe pãmânt. 

O, atâta mângâiere cobor în grãdinile Mele ºi te îmbiu
spre ele, omule! Vino sã-Mi auzi glasul care umblã prin grã-
dinã ca sã te mângâie pe tine, cel ce vii la izvor. Vino! ªi sã
ºtii cum sã vii. Uitã-te la fiii cuvântului Meu ºi învaþã cum sã
vii, ºi sã iubeºti sã vii aºa, ºi abia sã mai poþi sub aºteptare
dupã ce Eu sun pentru ca sã te adun apoi ºi sã-þi dau, cã Eu
vreau sã ai, omule. Ceea ce poþi avea cu adevãrat este numai
ce-þi dau Eu. Eu pot sã-þi dau viaþã, omule. Viaþã fãrã moarte
pot sã-þi dau. Þi-am dovedit cã pot. Dacã nu crezi, în-
cearcã-Mã, ºi Eu îþi voi arãta cã pot. Dacã Ilie, proorocul
Meu, n-a voit sã moarã, n-a murit. Dacã Enoh n-a voit sã
moarã, n-a murit. Dacã Eu n-am voit ca Ioan sã moarã, n-a
murit Ioan. O, ºi dacã ai ºti câþi n-au murit! ªi nu uita de
Scriptura care scrie cã un popor va fi cu trupul când Eu voi
veni vãzut, ºi Eu îl voi ridica pe norii venirii Mele ºi voi sta
cu el în vãzduh, ºi atunci Îmi voi face curat pe pãmânt, cã am
fãcut pãmântul sã-Mi fie aºternut pentru Mine ºi pentru om.
Cerul Îmi este scaun, ºi pãmântul, aºternut, numai sã poatã
omul sã înþeleagã ºi sã vadã adevãrul acesta. 

O, învaþã viaþa, omule scump, cã Eu am plãtit preþul cel
mai scump pentru tine ºi te-ai fãcut de mare preþ. Dar dacã tu
fugi de rãscumpãrarea ta ºi voieºti tot sub robie, o, ce sã-þi
fac, oare? Mã uit la tine cât iubeºti iadul. Toate faptele diavo-
lului pe care tu le faci ºi le trãieºti cu fiinþa ta sunt din adânc,
ºi te þin în iad ºi te golesc ºi te dezbracã de cer ºi te îndeam-
nã la desfrânare în toate, ºi Eu Mã uit la tine cât iubeºti tu
iadul. O, cum sã te fac sã iubeºti cerul ºi pe toate ale lui?
Cerul a lãsat o lege sfântã pe pãmânt, ºi tu o calci de-a pururi.
O, cum sã te scap de nepãsare? Cum sã te trag la Mine ºi la
Tatãl, omule? Sã ºtii cã ochiul Meu vede tot, tot ce faci tu
înãuntrul ºi în afara ta, ºi plânge ochiul Meu. Sã ºtii cã-L faci
pe Dumnezeu sã plângã. Nu te mai bucura de bucuriile tale
dacã Dumnezeu plânge de la ele. 

Te-am chemat sã plângi cu Mine pentru Mine ºi pentru
tine, omule. Pentru tine sã plângi cã nu Mã iubeºti, ºi pentru
Mine sã plângi cã te iubesc ºi cã plâng fãrã iubirea ta. Mi-e
dor de tine de ºapte mii de ani. Te chem la izvorul din care Eu
curg cu glasul Meu care plânge omul. Te-am chemat ca sã-þi
spun cã Mi-e dor. Mã rãcoresc când pot sã-þi spun. Mã mân-
gâi când ºtiu cã te pot face sã auzi suspinul Meu. Fie-þi milã
de Mine! Nu-þi mai spun sã-þi fie milã de tine, ºi iatã ce-þi
spun: fie-þi milã de Mine, omule scump! Te-am scumpit din
viaþa Mea pentru tine datã. ªi cui am dat-o când am dat-o? ªtii
tu, oare, aceasta? O, þie þi-am dat-o. Poart-o dacã aºa am fã-
cut. Fã-te vas pentru ea, cã Eu þi-am dat-o. Amin. Te învãþ în-
þelepciunea cea mai mare, cea care stã la scaunul lui Dum-
nezeu. Nu este pe pãmânt înþelepciune care sã ºtie cui Mi-am
dat Eu viaþa atunci când Mi-am dat-o. Am venit de la Tatãl pe
pãmânt ca sã-Mi las viaþa pe el ºi sã ia omul în el viaþa Mea
ºi sã aibã omul hranã. Nu pricepi, omule, ce hranã trebuie sã
mãnânci tu ca sã nu mai mori. Eu am spus: «Cel ce crede în
Mine nu moare niciodatã, cãci cel ce Mã mãnâncã pe Mine
va fi viu pe veci». Pãcat cã nu încearcã omul cele ce Eu am
spus. Pãcatul acesta este mai greu decât pãcatul omului cel
întâi zidit, fiindcã Eu acum M-am fãcut trup, ºi aºa M-am
dovedit Dumnezeu pentru om, ºi i-am spus omului faþã cãtre
faþã sã mãnânce pe Dumnezeu, Care S-a fãcut trup din cer pe
pãmânt ca sã aibã omul hranã, ºi prin ea, viaþã veºnicã. 

O, unde este cheia cunoºtinþei? Cine a luat-o ºi unde
este? Sã dau vina pe diavolul? Aºa sã fac? ªi Eu sã fac aºa?
De ce nu intrã omul în împãrãþia cerurilor? De ce nu intrã
împãrãþia cerurilor în om? De ce aceste douã locaºuri nu sunt
una? De ce aceste douã lumi nu sunt una precum a fost sã fie?
O, de ce, oare? Unde este cheia cunoºtinþei pentru acestea ce
întreb Eu? 

Dã-Mi cheia, omule! Cheia este la tine. Dacã tu nu
vrei, aceasta este cheia cu care ai încuiat împãrãþiei cerurilor
care stã lângã tine ca sã intre în tine ºi ca sã intri tu în ea. Nu
vrei. Nu pot da vina pe diavolul atâta timp cât tu nu vrei.
Diavolul este rãu numai cu cei ce fac voia Mea, dar cu cei ce
fac pe placul lui el nu este rãu. 

Omule, a venit ceasul sã Se preaslãveascã Fiul Omului.
ªi iatã-L, Se preaslãveºte în cuvânt peste pãmânt, ºi Tatãl Îl
preaslãveºte pe El. A venit vremea aceea sã nu mai pãcãtu-
ieºti. Mã trimite Tatãl sã iau moartea de pe pãmânt ºi sã aduc
pe el suferinþã peste tot trupul. Amin. Moartea este pãcatul,
iar «cel ce suferã cu trupul o isprãveºte cu pãcatul», precum
a grãit Scriptura apostolilor Mei. 

Sã nu plângi dupã pãcat, sã nu plângi, omule, dupã vre-
mea când îþi era bine cu pãcatul. O, sã nu plângi. Dar tu nu
vei face ce-þi spun Eu, ºi vei plânge. ªi dacã vei plânge, sã
plângi cu Mine, omule. Sã nu plângi singur, cã omul în zadar
plânge singur. Sã cauþi la Mine cu plânsul tãu ºi sã-Mi ceri sã
te iert. ªi dacã vei ºti cum sã-Mi ceri, Eu îþi voi spune cã te-am
iertat în clipa când þi-am dat viaþa Mea ca sã te rãscumpãr. Eu
îþi voi spune sã Mã ierþi tu cã te-am luat din pãcate ºi sã uiþi
supãrarea dintre Mine ºi tine, ºi apoi sã ne împãcãm ºi sã-I
dãm Tatãlui actul împãcãrii dintre Mine ºi tine, cã mare ºi de
nepãtruns a fost ºi este taina iubirii dintre Mine ºi om, iar
cheia aceasta a fost datã la nepãsare ºi n-a mai stat în uºã ca
sã pot Eu intra la om ºi ca sã poatã omul intra la Mine. ªi iatã
ce am fãcut. Am fãcut o împãrãþie nouã. Ea este cheia cu care
Eu descui veacul cel nou, veacul ce va sã fie. Mi-e micã îm-
pãrãþia cea nouã, dar e mare cât cerul, dupã har. Ea este cheia.
Cu ea am descuiat venirii Mele. Cu ea Mi-am aºternut pe pã-
mânt nunta Mea, nunta pe care Mi-a þinut-o Tatãl în palme
pentru acum când M-a trimis sã-i adun pe nuntaºi, ºi nunta
aceasta nu va avea sfârºit. Amin, amin, amin. 

Tatãl nunþii dã glas peste nuntaºi ºi zice: 

– FF iul Meu este Unul. Aºa este ºi poporul Lui
de azi: unul. Slava Fiului Meu este cuvân-

tul. Cuvântul este Fiul Meu Cel iubit, întru Care Eu, Tatãl, am
binevoit. Amin. 

– OO,Tatã al Meu, Mã bucur lângã mireasã în
grãdinile de la izvor. Izvorul Meu adapã pe

nuntaºi, iar Eu, Mirele nunþii, sunt Fiul Tãu ºi Mã bucur de mi-
reasã, ºi Mã bucur de nuntaºi, Tatã, ºi Îmi lãrgesc cortul nunþii,
ºi voi putea aceasta, cã Tu eºti în Mine, Tatã, ºi poþi. Amin. 

V-am mângâiat ºi v-am învãþat iubirea cea mare pe voi
pe toþi câþi aþi venit la izvor când Eu v-am chemat. Învãþaþi-Mã
ºi voi pe Mine sã vã iubesc. Dacã Mã veþi iubi, voi învãþa sã
vã iubesc. ªi dacã vã iubesc, învãþaþi-vã sã Mã iubiþi. Amin.
Nu oricum este iubirea. Ea este ca Mine. Nu oricum este via-
þa. Ea este ca Mine. Amin. Voiesc sã învãþãm unii de la alþii
doina iubirii. Ea este iubirea dintre Mire ºi mireasã, doinã
care va rãmâne pe chipul sfinþilor Mei ºi în glasul îngerilor,
doina nunþii Mele, doina veºniciei care va fi pe pãmânt cu-
rând, curând. 

Sã se audã glasul nunþii de la margini la margini! ªi se
va auzi. Amin. Sã se audã glasul Mirelui ºi al miresei! ªi se
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va auzi. Amin. Sã se audã glasul nuntaºilor! ªi se va auzi.
Amin. 

Vã prind ºi vã cuprind în Duhul Sfânt Mângâietorul,
Duhul Cel dãtãtor de viaþã. 

Omule, nu uita cine este viaþa ta, iar când te chem,
vino! Curând, curând nu va mai fi nimic între cer ºi pãmânt;
nimic decât glasul Mirelui ºi al miresei ºi ziua nunþii. ªi dacã
Eu, omule, te chem, vino! Amin, amin, amin. 

13/26 august 2001

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Nãdejdea ºi umilinþa se fac una pe alta dacã sunt adevãrate. Omul
nu ºtie sã preþuiascã vremea mântuirii lui. Omul este încurcat în
cele lucrate de el. Când fiii lui Dumnezeu lucreazã pentru El,
atunci e sãrbãtoare. Nãdejdea, credinþa ºi dragostea sunt de la om 

pentru Dumnezeu, nu de la Dumnezeu pentru om. 

DD uhul sãrbãtorii pluteºte peste grãdina întâlnirii
Mele cu omul, iar Eu, Domnul, stau cu sfinþii ºi

cu îngerii în vãzduh ºi privim aici ºi pe drumul lor spre casã.
Cei ce au fost la sãrbãtoare plutesc ºi ei cu sufletul aici, în
grãdinã, iar cu trupul se poartã spre casã. 

Hai, fiilor de la iesle, sã împodobim în cuvântul Meu ºi
ziua a treia de sãrbãtoare, ºi apoi sã dãm glas mamei Mele
Fecioara, cã e serbare în cer ºi pe pãmânt pentru mama Mea.
Zilele sãrbãtorilor Mele cu voi rãmân mereu în sufletul celor
ce vin la izvor, ºi aºteaptã altele, aºteaptã cu sufletul la gurã,
cãci cei ce-ºi pun nãdejdea în coborârea Mea la voi se hrãnesc
din ea cu nãdejde. Amin. O, ce bine ar fi sã ºtie toþi aceºtia sã
nãdãjduiascã în Mine, nu în voi, ºi sã nãdãjduiascã în ei. Cine
nu ºtie sã nãdãjduiascã în el însuºi, acela nu poate nãdãjdui în
Dumnezeu. ªi se va întreba cel ce aude ce spun Eu: „E bine
sã nãdãjduiascã omul în el însuºi?“. E bine, fiilor. Prea mulþi
creºtini se încearcã cu o umilinþã cu care se acoperã de faþa
Mea ºi nicidecum nu se zidesc prin ea. Iatã, e bine sã nãdãj-
duiascã omul în el însuºi atunci când pleacã pe calea ade-
vãrului Meu ca sã rãmânã întru el. Nãdejdea ºi umilinþa se fac
una pe alta dacã sunt adevãrate, dacã au staturã care sã folo-
seascã facerii omului nou. Amin. 

O, copii de la iesle, mulþi din cei ce vin la izvorul aces-
ta ca sã se spele în el, mulþi îºi pun nãdejdea în coborârea Mea
la voi, în Mine, fiilor, în venirea Mea care vine sã-i tragã pe
toþi cei buni la Tatãl. ªi iarãºi, sunt din cei ce vin, care-ºi pun
nãdejdea în voi, cãci aºteaptã de la voi, cã ei nu ºtiu cum sã
ia ºi cum sã se hrãneascã din acest izvor. Dar sunt din cei ce
vin, care ºtiu sã-ºi punã nãdejdea în ei pentru calea pe care Eu
am pus-o azi pe pãmânt pentru omul care se alege pe sine ca
sã vinã dupã Mine dupã ce Eu aºtern aceastã cale a Mea în
calea omului. 

Cei ce-ºi pun nãdejdea în ei înºiºi pentru venirea Mea
din zilele acestea, numai aceia ºtiu cu adevãrat ce înseamnã
sã-ºi punã omul nãdejdea în Dumnezeu, cãci cine nu poate
nãdãjdui în el însuºi nu poate nãdãjdui în Dumnezeu. Amin. 

O, ce mult aº vrea sã pot vorbi mai mult vorbire cereas-
cã prin voi cu cei ce vin dupã apã la izvor, dar nu pot face cu
voi ce voiesc Eu peste cei ce vin. Nu toþi ºtiu sã vinã ºi cu ce
sã vinã când vin, ºi Eu nu pot lucra oricum peste om cu voi.
Omul este greu pentru el însuºi din pricina greutãþilor vieþii
lui, ºi când vine aici, dã sã-ºi punã sarcinile lui peste voi, dar
nu se poate aºa. Aº voi sã pot vorbi mai mult cu cei ce vin, sã
pot lucra prin voi cu cei ce vin, dar ei nu Mã lasã sã fac aºa.
Cum vor ei sã vorbeascã cu Mine ºi la Mine, nu este bine nici

pentru ei, nici pentru voi, nici pentru Mine. Iar cum vreau Eu
sã fie vorbirea Mea ºi a voastrã cu omul cel chemat la izvor,
nu poate omul, cã el poate cum ºtie el, nu cum vreau Eu sã
poatã, ºi acela nu ºtie sã-ºi punã nãdejdea în el pentru calea
aceasta nouã pentru om. 

O, copii trudiþi ºi obosiþi de lucru, sã nu-ºi punã omul
nãdejdea în voi, cã voi aveþi altceva de fãcut pe pãmânt. Voi
trebuie sã-Mi puneþi Mie mereu masa ca sã aºez pe ea hranã
pentru om, dar trebuie sã-l învãþ pe om cum sã umble spre
Mine când vine sã ia. Fiilor, fiilor, când vine omul sã ia de pe
masa Mea cu voi, sã nu caute lucru în parte peste el, cã aici
nu e vremea ºi nu e aºa lucru. Sã se deprindã omul sã ia de pe
masã ºi sã nu tulbure în jur cu ale lui. Dacã ar fi vrut omul sã
facã aºa când Îl cautã pe Dumnezeu, ar fi fost mare ºi frumos
neamul creºtinesc de pe pãmânt. Dar dacã n-a fãcut aºa omul,
iatã, nu este rod, nu este creºtere, ºi se pierde timpul mântui-
rii, precum a fost ºi pânã acum. 

Omul nu ºtie sã preþuiascã vremea mântuirii lui. Cel ce
se iubeºte pe sine vrea sã tragã mai mult pentru el din cele de
Mine puse înainte pentru om, dar biserica adevãratã nu face
aºa. Dacã Eu spun cã cel ce nu ºtie sã-ºi punã nãdejdea în el
însuºi nu poate nãdãjdui în Dumnezeu, sã ºtiþi cã aºa este.
Dacã tu, omule, nu ºtii sã-þi ceri pentru Mine, de aceea aºtepþi
de la Mine, dar aceasta nu este umilinþã, ºi este altceva. Eu te
chem la izvor, dar dacã nu ºtii sã te dai lui când bei din el, în
zadar bei. Când te duci la prãvãlie ca sã iei de acolo ceva sã
mãnânci sau sã bei, scoþi un ban ºi plãteºti, ºi apoi mãnânci.
Când vii la izvorul cel fãrã de platã, cel fãrã de bani, aici
trebuie sã te dai lui, ºi apoi sã bei, cã altfel zadarnic bei,
zadarnic îþi pui nãdejdea în el când îl bei. 

Nu trebuie sã-ºi lase omul nãdejdea în Mine, ci trebuie
sã lucreze cu nãdejde, cã altfel nu este umilinþã nãdejdea lui.
Este scris cã cel ce nu lucreazã, cel ce nu munceºte, acela sã
nu mãnânce. Nimeni nu poate culege rodul seminþei dacã nu
pune mai întâi sãmânþa la însãmânþat ºi la îngrijit rodul ei ca
sã-l rodeascã. 

O, copii de la iesle, aº voi sã lucrez mult cu voi peste
omul care vine la izvor, dar nu pot, cã omul îºi pune nãdejdea
în voi ºi nu în el. Nu pot sã-l fac pe om dacã el face aºa. Dacã
omul nu ºtie sã stea la fãcut, dacã el nu ºtie sã-ºi ia de pe masa
Mea facerea lui, acela nu poate nãdãjdui în Dumnezeu. Dacã
el nu crede cã poate cu Dumnezeu, nici nu ajunge sã poatã.
Cine nu poate cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu poate cu el.
Iatã, aceasta este ce vreau Eu sã spun când îl învãþ pe om sã-ºi
punã nãdejdea în el când dã sã vinã dupã Mine. Aceasta am
voit sã spun: cine nu poate cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu
poate cu el ºi pentru el. Amin. 

O, dacã tu, cel ce vii sã bei din izvor, dacã tu nu poþi fi
liber din pricina celor vechi ale tale, nu veni sã le pui pe ale
tale peste cei ce stau înaintea Mea pentru lucrul Meu peste
pãmânt. Umileºte-te, iar mãsura în care eºti cautã s-o înþelegi
tu, nu Eu. Dacã tu nu poþi nãdãjdui în tine pentru Mine din
pricina celor agonisite de tine în viaþã, nu te vãita cu ele, cã
nu e nimeni de vinã pentru ele. Cine are greutãþi ºi nu le poa-
te purta pe calea Mea, sã nu vinã cu ele sã le punã peste Mine
ºi peste lucrul Meu cel greu pentru venirea Mea de azi pe
pãmânt. Sã vinã sã ia dacã vine, ºi sã poarte cât poate ºi sã-ºi
înþeleagã mãsura. Amin. 

Cartea Mea cu voi are multe învãþãturi în ea, fiilor. Dã
omul sã ia din ea ce v-am învãþat Eu pe voi în loc sã ia din ea
ce l-am învãþat pe el. Spuneþi la cei ce vin cã nu vor putea aºa.
Eu ºtiu mãsura pentru toþi ºi Mã port cu fiecare pe mãsura lor,
ºi tot aºa le ºi cer. 
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Iatã, cine nu poate numai cu calea Mea din pricinã cã
nu este liber, sã nu vinã sã cearã. Eu nu sunt vinovat de cele
ce omul îºi agoniseºte. Eu nu pot lucra decât pe potriva omu-
lui dacã omul voieºte ceva de la Mine. ªi de la cel ce nu poate
din pricina celor agonisite de el, nici nu-i cer, ºi îl las sã-ºi
poarte lucrul lui. Amin. 

Iar celor ce-ºi pot pune nãdejdea în ei pentru Mine, pe
aceia Eu îi întâmpin ºi îi întãresc în nãdejde ºi Mi-e liberã
calea Mea spre ei ºi îi cer pe calea Mea, cã ei pot. Merit ºi Eu
sã-Mi fac ucenici din cei ce au în ei nãdejdea cã pot sã se facã
ucenici ai Mei. Cine nu poate, acela nu-ºi cere, iar cine nu-ºi
cere, acela nu poate. Aceastã mãsurã este mãsurã dreaptã, ºi
nimeni sã nu se teamã de mãsura care este, de mãsura tuturor
lucrurilor. Amin. 

O, fiilor de la iesle, e prea încurcat omul în cele lucrate
de el care-l þin rob sub ele. Dar dacã el vine la izvor, Eu dau
tuturor, numai sã ºtie omul sã ia dupã mãsura lui ºi sã nu-Mi
cearã mai mult, de vreme ce nici Eu nu-i cer celui ce nu poa-
te mai mult. Lecþia pe care v-am grãit-o Eu azi, are mare ade-
vãr în ea. Cine nu poate, acela nu-ºi cere, iar cine nu-ºi cere,
acela nu poate. Cine nu ºtie, cine nu poate sã nãdãjduiascã în
el însuºi, acela nu poate nãdãjdui în Dumnezeu, cã în cer aºa
este: mãsurã pentru mãsurã. Amin. 

Omule, când vezi cã poþi, când vezi cã n-ai piedici,
pune-þi nãdejdea în tine, cere-þi þie ca sã poþi, ºi numai aºa vei
putea pentru Dumnezeu. Dacã tu poþi ºi nu-þi ceri, sã nu aº-
tepþi de la Mine, cã nu-þi dau aºa. Eu le pun pe ale Mele pes-
te cei ce pot, peste cei în care-Mi pot pune nãdejdea. Amin. 

Iatã ce tainã, ºi cât de nepãtrunsã a rãmas ea vreme de
douã mii de ani! Nãdejdea, credinþa ºi dragostea sunt de la om
pentru Dumnezeu, nu de la Dumnezeu pentru om; dinspre om
spre Dumnezeu, nu dinspre Dumnezeu spre om, cã nu Dom-
nul, ci omul are nevoie de ele pentru Dumnezeu. Amin, amin,
amin. 

Trebuie sã ai în tine nãdejdea, credinþa ºi dragostea; nã-
dejdea cã poþi, credinþa cã poþi, ºi dragostea prin care poþi
pentru Dumnezeu, omule. Dacã pe cele douã le poþi, atunci
dragostea se face cale pentru ele, ºi poþi. Dacã Eu nu le des-
curcam paºii ucenicilor Mei când i-am luat sã umblu cu ei
de-a pururi, cum ar fi putut ei nãdãjdui cã pot ei aceasta, cum
ar fi putut ei crede cã vor putea cu Mine ºi numai cu Mine?
Cel ce vine dupã Mine, acela trebuie sã poatã numai cu Mine,
ºi este deosebire între cel ce poate ºi cel ce nu poate. Amin. 

Grãiesc cu duh de sãrbãtoare, cãci cuvântul învãþãturii
e sãrbãtoare pentru omul care-l ia sã-l punã peste el. Mã uit
dupã paºii celor ce se întorc de la nuntã ºi se duc spre casele
lor. Duhul lor pluteºte încã prin grãdina întâlnirii ºi se hrãnesc
cu bucuria inimii. I-am îmbrãþiºat pe toþi cu cuvântul. Le-am
dat din vinul nunþii, ºi fiecare a bãut cum a ºtiut sã bea. Celor
din depãrtãri sã le þineþi urma cu cuvântul Meu de câte ori
vi-l dau vouã, ºi sã se hrãneascã ºi, dacã vor, sã creascã prin
el. Vedeþi de pe unde vin ºi sã le trimiteþi, fiilor, cã Eu vã voi
ajuta sã puteþi ºi sã aveþi. 

Acum, duhul sãrbãtorii pluteºte peste grãdinã. Mai
sunt cei care încã n-au pornit înapoi. Mergeþi cu cuvântul
Meu la ei în grãdinã ºi vorbiþi-le despre nãdejde ºi despre cre-
dinþã ºi despre dragoste aºa cum am pus Eu în carte cuvântul
acesta, cã aº voi sã lucrez mai mult cu voi peste omul care
vine la izvor, cã mulþi sunt cei ce nu pot ca Mine. Dar sunt ºi
din cei ce pot, numai sã ºtie sã-ºi punã nãdejdea în ei ca sã
poatã. Nãdejdea ºi umilinþa pot una pentru alta, cã dacã este
numai umilinþã, omul aºteaptã de la Mine ºi stã nelucrãtor ºi

nu se dã ajutor lui Dumnezeu pentru nãdejdea slavei ce va sã
fie curând, curând pentru venirea Mea pe care Eu ºi cu voi o
pregãtim, fiilor. 

E zi de sãrbãtoare, a treia zi a sãrbãtorii, dar e ºi zi de
lucru. Cea mai mare sãrbãtoare pentru noi, cei din cer, este
atunci când fiii lui Dumnezeu lucreazã pentru El cu nãdejde,
cu credinþã ºi cu dragoste. Amin. 

Mângâiaþi pe cei din cer, cu duh de sãrbãtoare, ca niºte
ucenici care-ºi întâmpinã mereu pe Învãþãtorul lor, veghind
pentru mângâierea Lui, cãci cei ce-L mângâie pe Domnul,
aceia sunt cei mângâiaþi. Amin, amin, amin. 

14/27 august 2001

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Cei ce Îl iubesc pe Domnul sunt cei asemenea Lui. Hristoºii minci-
noºi zãdãrnicesc credinþa omului. Vine ziua Domnului, cea mare ºi 

înfricoºatã. Femeia sã-ºi acopere capul, pentru îngeri. 

TT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Acesta înseamnã Dum-
nezeu, ºi Aceºti trei una sunt mai înainte de toþi

vecii, ºi în vecii vecilor una sunt. Amin, amin, amin. 
Ceea ce s-a lucrat, ceea ce a fost, ceea ce este ºi ceea

ce va fi, pe toate le-a lucrat întru totul Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, Treimea Cea de o fiinþã ºi nedespãrþitã. 

Când M-a ispitit omul ca sã-i spun despre sfârºitul a
toate, Eu M-am ascuns sã-i rãspund, cã nu e bine sã ºtie omul
aceasta, ºi i-am spus aºa: «Nu ºtie nimeni, nu ºtie nici Fiul, ci
numai Tatãl». Nu e bine sã caute omul sã ºtie aceasta. Nu e
de la Dumnezeu sã ºtie cineva despre ziua aceea, ci e bine sã
fie omul gata pentru ea, ºi s-o facã frumoasã pentru el fiecare
om. Aceasta trebuie sã facã omul. Iar cel ce nu are grijã de
ziua aceea ca sã stea aºezat întru ea, acela va fi prins sub ea
pe neºtire. Amin. 

Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Acesta este Dumnezeu, Ieru-
salime, poporul Meu cel nou. Tu eºti locul odihnei Mele, ºi
aceastã zi s-o faci frumoasã, poporul Meu, cã ea este odihna
Mea. Cel ce se face zi de odihnã pentru Mine, acela este fiul
zilei, iar ziua venirii Mele este mereu cu el, cã el vegheazã
pentru ea stând în ea. Amin. 

O, poporul Meu, Mã odihnesc în mijlocul tãu cu sãr-
bãtoare. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ªi-a gãtit ziua de odihnã în
tine. Bucurã-te ºi ia har, cãci Domnul este cu tine. Amin. 

Mama Mea are bucuria zilei în mijlocul tãu, poporul
Meu. Ziua Domnului a fost pentru ea ziua când Eu am venit
ºi am luat-o lângã Mine ºi lângã Tatãl. N-a fost zi sã nu fie ea
pregãtitã pentru ziua Domnului, care n-a venit la ea ca un fur,
ci a venit cu sãrbãtoare apostoleascã ºi cereascã pe pãmânt.
Hai, fiilor, sã-i dãm ei pacea zilei de azi ºi bucuria Mea din
mijlocul vostru. 

Hai, mamã. Iubirea Mea pentru poporul Meu este ºi
iubirea ta. Precum Tatãl este în Mine ºi Eu în Tatãl, aºa sunt
Eu în tine ºi tu în Mine, mamã, precum eram Noi amândoi un
singur trup când Mi-ai purtat trupul în pântece, mamã. ªi ca
sã Mã pot arãta omului în chip de om, am ieºit ºi am crescut
ºi M-am desãvârºit în trup, ºi M-am arãtat apoi Dumnezeu
adevãrat din Dumnezeu adevãrat, iar tu erai mama Mea,
mamã. Amin. 

– SS ã ne dãm, Fiule scump, unul la altul. Vor-
bind sã ne dãm poporului Tãu de azi. Sunt

plinã de dor ºi de iubire pentru cei ce fac voia Ta umblând cu
Tine pe pãmânt, Fiule. Mai mare credinþã ca a lor n-a fost de
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când e veacul. Când ai plecat la Tatãl, ai spus cã mai mari
minuni vor face cei ce vor crede în Tine; mai mari, pentru cã
Tu Te duci la Tatãl. Tu ai venit ºi, iatã, ai gãsit credinþã pe
pãmânt. ªi ce credinþã, Fiule! Tu eºti în Tatãl, ºi de acolo lu-
crezi cu cuvântul peste ei, ºi ei cred în Tine ºi în tot ce le spui
Tu din Tatãl. Nefiind Tu cu ei cu trupul Tãu cel vãzut, ei cred
în Tine ºi Îþi fac faptã cuvântul. Mai mare minune ca aceasta
ce fac ei nu este minune, cãci ai pus în ei credinþã, ºi ei au, ºi
ai gãsit ce ai pus, ai gãsit credinþã pe pãmânt. Dacã nu puneai,
dacã nu gãseai, mai veneai? Nu mai veneai, cã n-avea cine sã
Te creadã, Fiule scump, puiule scump, puiul meu. 

– EE u, mamã, n-aº fi putut veni cu acest cuvânt
pe pãmânt dacã nu era cine sã-l creadã. O,

cât M-am uitat sã gãsesc pe cineva care sã poatã crede! ªi i-am
gãsit pe ei. Când lucram cu graiul Meu prin Verginica (1955-
1980, n.r.), veneau mulþi ºi Îmi ascultau glasul Meu care tre-
cea prin ea, ºi le vorbeam frumos, doar-doar Mã vor urma, ºi
nimeni nu M-a urmat, mamã. Aceasta înseamnã sã Mã ur-
meze cineva: sã fie ca Mine, sã facã la fel ca Mine, sã creadã
ca Mine. Veneau atunci sã asculte ce spun Eu ºi Mã puneau
sã le fac voile, ºi le fãceam voile ca sã le spun apoi sã facã ºi
ei voia Mea, dar ei nu pricepeau cã voia lor nu este voia Mea,
ºi se credeau ai Mei aºa cum erau ei, ºi Mã credeau al lor aºa
cum erau ei. Dar Eu nu despre aºa credinþã spuneam atunci
când M-am întrebat zicând: «Când va veni Fiul Omului, va
mai gãsi credinþã pe pãmânt?». O, mamã, credinþa prin care
Eu puteam veni era aceea sã creadã omul cã poate fi ca Mine,
cã poate face ca Mine, cã poate crede ca Mine. Eu veneam,
dar ei nu veneau. Eu eram, dar ei nu erau, ºi se învãþaserã cu
grãirea Mea ºi îºi vedeau de ale lor. O, cât M-am uitat sã gã-
sesc pe cineva ca sã poatã crede, dar n-am gãsit între ei! ªi
dupã ce am luat-o la Noi pe Verginica, am pus credinþã pe pã-
mânt, ca sãmânþa care este pusã la încolþit, ºi ea a crescut, ºi
apoi am sunat pe pãmânt cuvântul venirii Mele, ºi sun cu el
mereu de atunci. Eu, mamã, n-aº fi putut veni cu acest cuvânt
dacã nu era cine sã-l creadã. 

– SS ã faci, Fiule scump, dupã credinþa lor, ºi sã
le dai lor veºnicia pe pãmânt, ºi ei s-o trã-

iascã pe veci, cã au crezut, Fiule. Tu ai spus cã cel ce crede în
Tine nu moare niciodatã. Despre cuvântul acesta ai spus Tu
când ai spus aºa; despre ceea ce spui Tu în el. Scripturile ve-
nirii Tale nu le-au fost de ajuns oamenilor ca sã creadã prin
ele cã Tu vii aºa cum spun ele. Dar aceºtia mai mici au crezut
în ele, ºi de aceea ai venit la ei. Spun oamenii cã e de ajunsã
Scriptura, ºi nu se mai poate nimic lângã ea. Dar ea are în ea
venirea Ta, ºi aceasta este venirea Ta: cuvântul Tãu de azi este
ea. Grãiesc cu Tine ca sã audã omul de la noi aceasta, Fiule
scump, ºi sã ºtie cã mai este de venit ziua cea mare ºi înfrico-
ºatã. Este scris cã mai întâi vei suna ºi vei aduna pe cei aleºi
ai Tãi. Aceasta este ce faci Tu cu cuvântul Tãu de azi, cu ve-
nirea Ta în cuvânt, Fiule. Sã audã tot omul ºi sã înþeleagã ºi
sã nãdãjduiascã, ºi apoi sã creadã aceasta. Amin. 

– OO,mamã bunã, Eu n-am lucrat niciodatã ni-
mic decât ceea ce era scris în Scripturi. Eu

nu lucrez acum nimic altceva decât ceea ce am lãsat Eu cu
gura Mea în Scripturile Mele cã voi lucra. Am spus atunci cã
vin cu venirea Mea, ºi l-am învãþat pe om s-o cunoascã. I-am
spus omului cã vor ieºi proorocii minciunii ca sã-i înveþe pe
toþi cã nu este Dumnezeu, ca sã nu se teamã omul de fãrãde-
lege ºi ca sã se rãceascã iubirea cea pentru Mine. Am spus cã
vor fi hristoºi mincinoºi ca sã nu mai creadã omul atunci când
voi veni Eu. Am spus cã vor face ei semne, nu Eu, ºi dupã

aceea se vor întuneca ºi soarele ºi luna ºi stelele, ºi se vor
zgudui puterile cerurilor; ºi apoi semnul Meu, venirea Mea pe
nori, cuvântul Meu, care tulburã toate neamurile pãmântului
sunând judecata ºi adunând din cele patru vânturi pe cei iubiþi
ai Mei ca sã-i ridic pe nori lângã Mine ºi ca sã dau drumul cu-
rãþirii pãmântului, ca sã primeascã pe el apoi pe fiii lui Dum-
nezeu. Eu n-am lucrat niciodatã decât ce este scris în Scrip-
turi, mamã. 

– OO,Fiule, nu ºtie omul de pe pãmânt ce este pe
pãmânt. Nu mai e nici soare, nici lunã, nici

stele pe cer, Fiule, iar puterile cerurilor s-au zguduit. Nu ºtie
omul ce înseamnã bisericã, nu ºtie, Fiule. Tu i-ai spus lui me-
reu cã biserica este omul, dar omul se uitã la altceva ºi îi spu-
ne bisericã. Peste tot vãd numai sfârºitul lumii, trupuri goale
care fac întuneric în cer ºi pe pãmânt, minte întunecatã, om
iubitor de sine mai mult decât de Dumnezeu între cei ce-ºi zic
creºtini, iar în lume Sodomã ºi Gomorã ca pe vremea lui Noe,
bând ºi mâncând, însurându-se ºi mãritându-se, aºa cum ai
spus Tu cã va fi la sfârºit mai înainte de ziua Ta cea mare ºi
înfricoºatã, Fiule Doamne. 

Grãiesc cu Tine ca sã audã omul de la noi, ºi ca Tine
grãiesc. Îngerii buni stau tot într-un plâns, iar îngerii rãi se
bucurã de desfrânarea ºi de goliciunea de pe pãmânt. Femeia
s-a fãcut diavol, ºarpe la drum s-a fãcut, ºi umblã goalã mai
rãu decât bãrbatul, ºi trezeºte gustul pãcatului în om. Pofta
trupului miroase urât ºi greu în tot locul, ºi n-are omul sfânt
pe unde mai pune piciorul pe loc curat ºi necãlcat de trupuri
greu mirositoare de la pãcat, cãci pãcatul miroase greu de tot.
Fiii ºi fiicele oamenilor nasc duhuri rele prin simþuri, ºi e mult
sfârºitul lumii cum n-a mai fost de când veacurile ºi nici nu
va mai fi. Sã ne grãbim, Fiule, sã scurtãm zilele acestea de în-
tuneric ºi de beznã ºi sã dãm izbãvirea celor ce o aºteaptã, cã
ei plâng dupã ea, Fiule scump. 

– EE u sunt Alfa ºi Omega, mamã. Sunt începu-
tul ºi sfârºitul. Sunt sfârºitul ºi începutul

apoi. Aceasta sunt. Puþin, puþin, ºi aceasta voi face. Voi face
precum scrie în Scripturile venirii Mele, mamã, ºi va fi apoi
pe pãmânt numai zi de nuntã. Dau sã-Mi întãresc poporul, cã
e tare mic, mamã. Întãreºte-l ºi tu. Aceasta este ruga Mea la
sãrbãtoarea ta, mamã. 

– AA ceasta fac. Ceea ce-mi ceri fac, Doamne ºi
Fiule al meu. L-am întãrit, ºi îl întãresc, ºi

îl voi întãri pe poporul Tãu. Amin. 
Nu te teme tu, popor al Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfân-

tului Duh. Domnul este cu tine. Nu te teme. Dacã faci voia
Lui, nu te teme. Curând, curând dupã strâmtorarea acestor
zile te va ridica Fiul meu lângã El pe nori ºi te va da semn
pentru toate neamurile pãmântului ºi va zice: «Acesta este
poporul Meu iubit, întru care am venit ºi întru care am bine-
voit». Învioreazã-te mereu, popor mititel, cãci Tatãl ºi Fiul ºi
Duhul Sfânt voieºte sã-þi dea împãrãþia. Izbãvirea este aici,
este în prag; sã nu te temi. Cel ce a crezut pentru ca sã poatã
veni Fiul meu, acela nu va pieri niciodatã. 

Lucreazã-þi viaþa ºi fã-o frumoasã, Ierusalime, cãci in-
trã Fiul meu în tine pe cal alb ºi Se slãveºte înaintea oameni-
lor. ªi vei fi munte înalt, ºi toate popoarele vor lua pacea râu-
lui vieþii care curge din mijlocul tãu, iar cei înþelepþi vor strã-
luci ca stelele cerului de la strãlucirea ta, cãci Domnul este cu
tine. Amin, amin, amin. 

Iar vouã, fii ºi fiice ale oamenilor, aºa vã spun: ieºiþi
din desfrâul cel mare ºi intraþi sub har, cã vine ziua Domnu-
lui, cea mare ºi înfricoºatã. Luaþi pe voi haina nunþii, ca sã
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poatã pentru voi îngerii cei buni, îngerii voºtri care stau de-
parte de voi din pricina depãrtãrii voastre de Dumnezeu. Fe-
meia sã-ºi acopere capul pentru îngeri, cã iarãºi spun: biserica
este omul, fiii ei laolaltã, fii care au pe Hristos în ei, nu în
afara lor. 

O, fiice ale oamenilor, acoperiþi-vã capul ºi trupul, cã
aþi pregãtit potop peste pãmânt cu trupurile ºi cu duhurile
voastre. Lãsaþi calea cea largã, cã e moartea pe ea. Iatã, calea
luminii îºi face loc pe pãmânt, cã vine ziua Domnului, ºi Fiul
meu Îºi slãveºte mireasa. ªi haideþi la nuntã! Numai ziua
nunþii Lui va mai rãmâne, iar la nuntã trebuie hainã de nuntã.
Sunt mama Mirelui nunþii ºi a miresei Lui. Iubiþi nunta Fiului
meu ºi a miresei Sale ºi staþi în duhul nunþii, cã vine Mirele!
Amin, amin, amin. 

– MM ama Mea s-a împãrþit cu cuvântul ºi Mie
ºi vouã, fiilor scumpi, dar iatã, s-a împãr-

þit ºi fiilor ºi fiicelor oamenilor. E mare pregãtire pentru ziua
cea mare a nunþii Mele, ziua când se vor împãrþi darurile ºi
fiecare va lua dupã fapta sa. Amin. 

Am fãcut bucurie ºi sãrbãtoare mamei Mele, cã e
mama Mea, fiilor. Va fi sã pregãtim daruri cu multul, cã avem
de împãrþit ºi la cei din cer ºi la cei de pe pãmânt, cu multul,
fiilor. Toatã bogãþia cerului ºi a pãmântului va fi cu voi, cãci
cei mai mici sunt împãrþitorii. Fac din voi bucuria cerului ºi a
pãmântului. Vã învãþ umilinþa inimii, cã nimeni, nimeni,
fiilor, oricât ar fi de mare, nu este nimic, nimic dacã nu are în-
treagã în el ºi de-a pururi umilinþa inimii, lucrarea care-Mi
face Mie stat ºi locaº slãvit în om, cãci Eu sunt Cel dintâi, ºi
numele Meu e mare în cer ºi pe pãmânt: Fiul Tatãlui Savaot,
Unul-nãscut din Tatãl ºi din mamã Fecioarã, Unul-nãscut al
mamei Mele Fecioara. Amin. 

Vã dau darul de a Mã da celui ce Mã are, iar celui ce
nu Mã are i se va lua ºi ce are, cãci toate vin întru Mine. Îm-
pãrãþia cerurilor e tainã nepãtrunsã de mintea omului. ªi ca sã
desluºesc Eu omului aceastã tainã, te-am luat pe tine în lucru,
poporul Meu. Fericirea ta, cât o vrei de multã, fã-o tu, cã þi-am
dat putere ºi þi-am dat nãdejde ºi þi-am dat credinþã, ºi cu dra-
goste s-o lucrezi. Fericirea ta este împãrãþia cerurilor înãun-
trul tãu. Cât o vrei de mare, atât de mare s-o faci, cã Eu sunt
Cel fãrã margini pe pãmânt ºi în cer ºi în timp. Sunt fãrã de
început ºi fãrã de sfârºit. Amin. 

Curând, curând îþi voi umple braþele de daruri cereºti,
ºi vei fi împãrþitor, poporul Meu, cã aºa este scris despre tine,
poporul Meu, unule-nãscut din cuvântul Meu. Amin. ªi iarãºi
zic: unule-nãscut din cuvântul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2001

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Omul este slujit de pãcat, ºi pãcatul este slujit de om. Biserica este
cea care are Duhul Domnului. Dacã dragostea dintre fraþi este din 

ei ºi nu din cer, nu este bunã pentru Domnul sau pentru ei. 

ÎÎ mi întãresc pacea Mea cea sfântã peste grãdina cu-
vântului Meu ºi Mã aºtern cuvânt în grãdinã. Amin. 

Sunt cu sfinþii, ºi cu botezãtorul Ioan, ºi cu ziua lui, cã
el a fost numai ºi numai pentru Mine toatã viaþa lui, toatã ziua
lui. Viaþa lui a fost ziua Mea în toatã vremea, ziua Domnului,
iar Eu M-am desãvârºit în el pentru Mine ºi numai pentru
Mine. ªi dacã oamenii lui Irod l-au adus pe el jertfã pentru
pãcatele lor, Eu l-am luat ºi l-am aºezat numai înaintea Mea
lângã Tatãl, cã el este înaintemergãtor pentru Mine pe pãmânt
ºi în cer. Amin. 

Îmi întãresc cãrarea Mea spre tine, Ierusalime, popor
mititel. Cel mic aºa este el mare, ºi altfel de mãrire nu este pe
pãmânt, nu este, poporul Meu. Cel mic ascultã de Dumnezeu,
ºi aºa este el mare, ºi nu este altul ca el de mare. La unii ca
aceºtia le dau Eu toatã avuþia Mea, dar ea nu este din lumea
aceasta care se stinge curând, curând. Ea este din lumea ce va
sã fie, ºi care este în cele ce nu se vãd de lumea aceasta.
Avuþia Mea este împãrãþia cerurilor pe care o aºez Eu în cei
ce cred în ea. 

De unde ºtia Ioan tot ce ºtia el când a ieºit în lume dupã
viaþa lui cea din pustie? ªtia din împãrãþia cerurilor, ºi ea era
duhul lui, duhul lui Ioan, înaintemergãtorul Meu spre oameni,
spre cei de pe pãmânt ºi spre cei de sub pãmânt ºi spre cei din
cer, cã aºa de mare a fost Ioan. Împãrãþia cerurilor cuprinde
tot, toatã facerea cea de sus ºi cea de jos ºi cea din adânc ºi
cea din ape ºi cea din om. 

O, facerea Mea cea din om dã sã se stingã de tot. Mã
frãmânt în cer ºi pe pãmânt sã-l fac din nou pe om, ca sã nu
se stingã facerea Mea cea din el, pe care i-am dat-o în dar în
ziua facerii lui, în ziua naºterii lui din om. Sufletul este face-
rea Mea cea din om. Când am fãcut sufletul, l-am aºezat apoi
între cer ºi pãmânt ºi am zis sã ia din el tot ce se naºte ca sã
fie pe pãmânt ºi în cer, cãci cine este pe pãmânt, este ºi în cer,
fiindcã sufletul este de la Mine, dar omul dã sã stingã facerea
Mea ºi dã sã aprindã foc între pãmânt ºi cer, ºi va face omul
aceasta. 

Vin sã te îndemn, poporul Meu, cã Eu mereu te învãþ
sã stai în cer pe pãmânt, cãci Ioan a stat ca în cer în pustiu, iar
fiarele pustiului îl slujeau pe el, fiindcã el Îmi slujea Mie, ºi
Eu aveam în el cunoºtinþa Mea, duhul proorociei, duhul care
l-a hrãnit în pustie pe Ioan, înaintemergãtorul Meu. 

O, de ar vrea omul sã priceapã cât de mare este mãrirea
Mea în cer ºi pe pãmânt, s-ar apleca cu supunere ºi ar trãi nu-
mai cu Mine ºi numai pentru Mine omul. Puteam sã lucrez
acest cuvânt pe care-l aºez cu voi pe pãmânt, puteam sã-l lu-
crez în pustiu, dar am venit cu el în mijlocul oamenilor, cã
vreau sã-l fac pe om cu cuvântul acesta. O, de ce nu vrea
omul sã intre la fãcut? Când Ioan a venit la Irod ºi a dat sã-l
facã pe el din cuvânt, cãci era Irod mort în pãcate, femeia s-a
opus ºi a poruncit sã-l taie pe Ioan, cã el avea duhul cunoº-
tinþei, Duhul Meu, Care l-a hrãnit pe el în pustiu. 

Nu vrea omul sã intre la fãcut; nu vrea. Cu greu se
smulge omul din pãcat. Omul este slujit de pãcat, ºi pãcatul
este slujit de om, iar trupul este din femeie ºi nu poate omul
sã se lase fãcut de la Dumnezeu. Grãiesc þie, Ierusalime de
azi, poporul Meu cel din români, ca sã audã omul plângerea
Mea cea din mijlocul tãu, plânsul Meu dupã om. Prinde omul
pãcãtos urã pe Dumnezeu ºi pe proorocii Lui, ºi îi omoarã
pentru pãcatul omului, cã nu poate omul sã se despartã de pã-
cat pentru Dumnezeu. 

Mare mângâiere Mi-am fãcut în tine, poporul Meu de
azi. Te-am fãcut ucenic, popor mititel, cãci cine nu iubeºte
pãcatul se face ucenic al Meu. Proorocii oamenilor zic de pã-
cat cã e sãnãtate pentru mintea omului, iar proorocii Domnu-
lui zic cã pãcatul este moarte pentru trupul ºi pentru sufletul
ºi pentru duhul omului. Mã mângâi cu tine, poporul Meu
iubit, cã tu, fiule, ai primit cuvântul Meu peste tine ºi te-ai lã-
sat nãscut din nou, din cuvântul cel ceresc, iar Eu te-am fãcut
cer pe pãmânt ºi te-am aºezat în mijlocul oamenilor ca sã te
dau semn lor mai înainte de ziua venirii Mele cu sfinþii care
au fost mai înainte de tine pe pãmânt, poporul Meu. Mare
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veghe sã fie în tine, cã omul cel fãrã veghe este vãzut de tâl-
hari, ºi aceºtia vin ºi îl fac tâlhar pe omul cel fãrã veghe. Dar
ce este veghea pe care þi-o dau Eu þie s-o lucrezi? Ea este trãi-
rea Mea cea din tine, iubirea ta cea pentru Mine, legãtura din-
tre Mine ºi tine, cuvântul Meu ºi cuvântul tãu unii spre alþii
mereu, sãrbãtoarea noastrã laolaltã, petrecerea Mea cu tine,
poporul Meu. Eu sã fiu al tãu, ºi tu, al Meu, cetate tare, cetate
de veci, unde tâlharii nu se apropie, ci, din contra, se tem.
Iubirea Mea ºi a ta laolaltã este veghea cea mai bunã, cea mai
dulce, cea mai odihnitoare de trup ºi de suflet ºi de duh, po-
porul Meu. Sã te uiþi la gura celor ce te învaþã de la Mine ºi
sã înveþi bine ºi nu oricum. Cautã tot mai cu trezie ºi nu fi
uituc, cãci cel ce nu înþelege ca Mine, acela nu este atent, ºi
apoi este uituc. Cel ce se dã Mie, nu trebuie sã mai cearã
nimic de la Mine, cãci dacã cere încã, el nu s-a dat încã. Acela
este încã al lui ºi nu al Meu. Cine Mã cere, acela nu Mã are
încã. Cuvântul Meu ºtie sã-l creascã pe om dacã omul se lasã
nãscut din el ca sã aibã apoi nãdejde în Cel ce-l creºte. 

O, poporul Meu, cum sã fac Eu cu omul care nu ºtie sã
înþeleagã ce este naºterea lui din Mine? Cel ce se naºte, tre-
buie sã fie ca Nãscãtorul lui, cãci Eu aºa ziceam: «Tatãl este
în Mine, ºi Eu în Tatãl». Acolo unde cel nãscut seamãnã cu
nãscãtorul lui, acolo este pace între nãscut ºi nãscãtor. Dar
dacã cel nãscut dã sã semene cu altcineva sau cu altceva,
acolo nu mai este pace, ºi este sabie. 

Dacã cel nãscut din Dumnezeu dã sã umble la statura
celui ce nu este tot aºa nãscut, acolo este sabie. Ioan s-a nãs-
cut pe pãmânt din fãgãduinþa Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului
Sfânt, adusã de îngerul Gavriil spre împlinire în casa lui
Zaharia cel credincios fãgãduinþelor Domnului. Apoi fãgãdu-
inþa a luat trup în femeie, ºi Elisabeta s-a fãcut mama lui Ioan,
pe care Duhul Sfânt l-a vestit lor cã se va naºte pentru Mine.
ªi dacã Ioan a fost nãscut de la Dumnezeu, ºi dacã s-a dus la
Irod sã-l facã de la Mine, ºi apoi sã se nascã Irod din credinþa
lui în Mine, a fost apoi sabie între unul ºi altul, cãci Irod era
nãscut din om ºi atât, ºi n-a primit sã se nascã ºi din Dum-
nezeu ca sã vinã pacea Mea între Mine ºi el, ºi sã cadã sabia. 

O, poporul Meu, cum sã fac Eu cu omul care nu ºtie sã
înþeleagã ce este naºterea lui din Mine ca sã Mã înþeleg cu el
apoi? O, bine este sã fie fraþii împreunã locuind ºi frumos lo-
cuind, frumos ca mirul cel mai de preþ pe cap, frumos ca roua
Hermonului care se pogoarã pe munþii Sionului, cãci acolo
Domnul a aºezat binecuvântarea Sa care este viaþã în veci de
veci. Eu am spus ucenicilor Mei: «Eu în voi, ºi voi în Mine».
ªi dacã le-am spus aºa, i-am învãþat pacea Mea, faþa Mea,
asemãnarea lor cu Mine, ºi unul cu altul prin Mine, Cel ce
nasc ucenici pentru Mine. Iar acolo unde cel nãscut seamãnã
cu nãscãtorul lui, acolo este pacea între nãscut ºi nãscãtor,
între nãscut ºi nãscut. Amin. 

Mare veghe sã fie în tine pentru aceastã tainã a pãcii
Mele în mijlocul tãu, Ierusalime, Sion iubit de Fãcãtorul tãu.
Eu în tine, ºi tu în Mine, poporul Meu, ca sã fie pace între tine
ºi Mine ºi între nãscut ºi nãscut. Amin. Cel nãscut din Mine
trebuie sã fie ca Nãscãtorul lui, ºi atunci cei nãscuþi din Unul
au pacea Aceluia în ei ºi între ei. Amin. 

Dragostea acoperã cusururile îndreptându-le pe toate,
ca sã fie dragoste apoi. Cel ce seamãnã cu Mine, sã fie ca fra-
tele cel mare care-i creºte cu viaþa Mea pe cei mici, cu seva
Mea, cu vinul vieþii veºnice, pe care l-am lãsat Eu ucenicilor
Mei acum douã mii de ani. Iar cei ce seamãnã cu Mine sunt
una, precum Eu cu Tatãl una suntem în cer ºi pe pãmânt. 

Biserica are duhul Meu, fiilor, ºi numai aceasta în-
seamnã bisericã. În ea se face mic, mic duhul omului, ºi
creºte Duhul Meu, Duhul Meu din om, cãci Eu în om locuiesc
pe pãmânt. În cer locuiesc în Tatãl, ºi pe pãmânt locuiesc în
om. Amin. 

Fericit este de cei din cer ºi de cei de pe pãmânt omul
în care Eu locuiesc cu toatã averea Mea, cu împãrãþia Mea,
fiilor. Împãrãþia Mea când este în om, ea lucreazã mult ca ºi
Mine, cãci Eu mult lucrez, ºi de ºapte mii de ani tot lucrez,
cãci Tatãl Meu lucreazã. Aºa ºi tu, Ierusalime, ucenicul Meu,
lucreazã, fiule, cãci Eu lucrez. Lucreazã ºi nu sta, cãci Eu lu-
crez ºi nu stau, ºi fiecare ucenic este ca învãþãtorul sãu. Amin. 

Dar ce þi-am dat Eu þie sã lucrezi? Stai mereu în duh de
bisericã, poporul Meu, cãci biserica are Duhul Meu, ºi numai
aceasta înseamnã bisericã. În ea se face mic, mic duhul omu-
lui, ºi creºte mare numai Duhul Meu, Duhul Meu din om.
Frumuseþea copilului sfânt s-o înveþi pe dinafarã ºi sã fie
ordine deplinã în tot lucrul ºi duhul bisericii, iar întunericul
din afarã care urâþeºte duhul copilului sfânt, ba chiar ºi chipul
lui, sã nu se lase peste duhul bisericii. Aceasta þi-am dat Eu
þie sã lucrezi, Ierusalime. Þi-am dat sã lucrezi Duhul Meu,
Duhul lui Hristos, cã Eu stau mereu deasupra ta cu cuvântul
Meu cel nãscãtor, care se coboarã ca roua Hermonului pe
munþii Sionului, cuvântul care-i leagã împreunã pe fraþii cei
de un duh cu Mine, ºi peste care Eu pot coborî mirul cel de
mare preþ, ºi care curge de pe cap pe trup, de pe Hristos pe
biserica Lui, ºi acolo stã aºezatã binecuvântarea Mea, care
este viaþã în veci de veci. Amin. 

Duhul Meu este duhul bisericii, ºi altceva nu înseamnã
bisericã. Aceasta este lucrarea ta, Ierusalime. Iar când Eu ies
cu tine, ºi când Eu adun pe fiii oamenilor pe lângã tine ca
sã-i bucur ºi ca sã-i îmbiu spre duhul bisericii, tu sã fii atunci
faþa Mea, slava Mea cea de pe pãmânt, cãci pãmântul este aº-
ternutul Meu pe care Mi-am aºezat biserica, scaunul Meu de
domnie în cer ºi pe pãmânt. Scaunul acesta are în el pe Cel
drept, iar pe pãmânt va fi dreptatea ºi pacea prin bisericã,
fiindcã ea este scaunul Meu, scaunul Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh peste pãmânt. Amin. Nu este împãrat peste
pãmânt afarã de Mine, dar omul n-are minte pentru adevãrul
acesta, ºi duhul omului se þine mare în zadar, fiindcã omul nu
este mare. Curând, curând va vedea tot omul cã nu este mare
omul. Eu sunt Cel dintâi ºi Cel de pe urmã, ºi va rãmâne pe
pãmânt cuvântul lui Dumnezeu ºi atât. Amin. Cuvântul Meu
te-a fãcut pe tine, poporul Meu Ierusalim. ªi tot ce înseamnã
cuvântul Meu, aceasta va rãmâne pe pãmânt dupã ce pã-
mântul va fi pregãtit prin cuvântul Meu sã primeascã pe el
rodul Meu, rodul gurii Mele. Eu am trudit ºi trudesc prin tine,
poporul Meu. Tu eºti toiagul Meu de sprijin, cãci sunt ostenit
de aºteptare ºi de drum, ºi în tine Mã odihnesc cu oaspeþi
cereºti care au trudit pentru Mine pe pãmânt. 

Stai în duh de bisericã, poporul Meu. ªi la lucrul Meu,
ºi la lucrul tãu, ºi la masã, ºi la coasã, ºi la bine, ºi la greu, ºi
pe apã, ºi pe þãrm, stai în duh de bisericã. Þie îþi poruncesc:
stai în duh de bisericã, fiindcã aceasta þi-am dat sã lucrezi.
Amin. Fericit este cel ce împlineºte poruncile Mele, cãci dra-
gostea dintre fraþi dacã nu vine din cer, ºi vine din ei, aceasta
nu este dragoste bunã pentru Mine sau pentru ei, iar duhul
bisericii cunoaºte binele ºi rãul, ºi îl desparte la dreapta ºi la
stânga, ºi biserica stã de-a dreapta Mea. 

Amin, amin zic þie, Ierusalime: biserica stã de-a dreap-
ta Mea. Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2001
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Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Cel blând ºi smerit este credincios întru toate. Frumuseþea copilu-
lui sfânt îl sfinþeºte pe om ºi nu îl vatãmã. Nu pentru tine, ci pentru
Domnul ºi pentru el sã-l iubeºti pe fratele tãu, ºi atunci va fi vãzutã 

împãrãþia cerurilor pe pãmânt. 

PP oporul Meu, sunt Tatãl Savaot, iar Fiul Meu este
în Mine ºi este în tine, cã El te-a învãþat sã stai în

duh de bisericã, poporul Meu. O, vino în ascultare, ºi nu te
teme când Domnul îþi grãieºte. Nu te teme, ci ascultã. Amin,
amin, amin. 

Poporul Meu, cel ce ascultã nu se mai teme, tatã. Nu se
teme nici cel ce nu ascultã, darã cel ce ascultã! O, nu te teme
când Domnul îþi grãieºte. Fiul Meu S-a jertfit cu totul pentru
viaþa ta. Ai nãdejde în Fiul Meu, poporul Meu, cã Eu sunt în
El, ºi El în Mine ºi în tine, ca sã poþi ºi ca sã fii, cãci S-a jertfit
ºi þi S-a dat þie ca sã fie în tine, fiule creºtin. Duhul rãu ºtie
aceasta ºi dã sã-þi taie mereu calea, dar tu fii blând ºi smerit
ca Fiul Meu, cã El aºa i-a învãþat pe ai Sãi, iar cine este aºa,
Îl întãreºte pe Fiul Meu în el, ºi pe el în Fiul Meu, ºi lucreazã
aceasta cu blândeþe ºi cu smerenie, iar cel ce face aºa, nu se
teme, ºi iarãºi zic: nu se teme. Amin. 

Eu, Tatãl, Mã fac cuvânt peste tine, Ierusalime mic, ºi
îþi întãresc în tine blândeþea ºi smerenia Fiului Meu, cã doresc
cu mare dor sã nu te mai temi. Fiul Meu poate în cel ce este
cu El ºi ca El, poate cu putere pentru acela, ºi pentru om din
acela. Cel ce este blând ºi umilit, acela este în Fiul Meu ºi nu
se teme, cã este Fiul Meu în el. Ucenicii care pescuiau ºi
care-L aveau pe Domnul cu ei în barcã, dacã a venit furtuna
ºi barca era ameninþatã de valuri, El le-a spus lor: «Nu vã
temeþi!», ºi marea s-a liniºtit la cuvântul Sãu, ºi ucenicii s-au
liniºtit ºi ei. Amin. 

Eu, Tatãl, te învãþ sã nu te temi, Ierusalime, ºi te în-
demn sã fii ca Fiul Meu, blând ºi smerit. O, poporul Meu, sã
ºtii, tatã, cã nãdejdea în El Îl face pe El sã stea cu tine ºi sã
aibã putere în tine ºi sã trãiascã prin tine Fiul Meu. O, tatã, El
ºtie cã tu eºti micuþ, dar ºi tu sã ºtii cã El e Dumnezeu mare
ºi cã poate pentru tine ca sã poþi tu pentru El cu blândeþe ºi cu
umilinþã, popor mititel, cã Eu, Tatãl, îþi grãiesc ca celui mai
mic. O, sã nu fie în tine nici unul mare, cãci cine este blând
ºi smerit, acela este mic, nu este mare; acela este dulce ºi este
uºor pentru oricine, ºi este cald cu inima ºi cu graiul, ºi este
credincios în toate, cã are pe Fiul Meu. O, tatã, dragostea s-o
înveþi pe dinafarã, cãci cine nu o are pe ea, este slut. Dacã
n-ai avea pe nimeni, ai pe Fiul Meu, ºi El îþi dã faþã, ºi El îþi
dã viaþã ca viaþa Lui, îþi dã din viaþa Lui. Amin. 

O, sã le dai, Fiule al Meu, sã le dai, tatã, cã sunt mici.
Sã le dai, sã nu ducã lipsã cei mici. Eu, Tatãl, Þi-am luat-o
înainte cu cuvântul ca sã le spun de blândeþea ºi de umilinþa
Ta, copile blând, Fiule al Meu ºi al mamei Fecioara, cã ea
Te-a dat oamenilor blând ºi smerit, precum Eu Te-am nãscut.
Amin, amin, amin. 

– SS lava Mea, Tatã, este slava Ta. Cuvântul este
slava Noastrã, dar omul fãrã cunoºtinþã nu

ºtie aºa, ºi de aceea se poartã omul dupã semne, dupã minuni,
dupã închipuiri amãgitoare, care-l despart pe om de slava cea
de sus ºi îl duc la semeþie pe om. Eu, Tatã, am luat din Tine
duh blând ºi smerit; din Tine, ºi din mama Mea Fecioarã, pe
care o iubesc aºa cum o iubeºti Tu, Tatã. Blândeþea ºi sme-
renia ei Mi-au dat din ele, ºi Eu le-am purtat ºi le-am dat celor
ce au avut nãdejde prin Mine în Tine, Tatã. Cine fuge de

Dumnezeu nu ºtie ce este nãdejdea, Tatã, dar Eu pe cel ce
vine la Mine nu-l scot afarã, ci îl aduc întru nãdejde, iar el
apoi trebuie sã lucreze blândeþea ºi smerenia, ca sã poatã sta
întru Mine pentru nãdejde ºi pentru credinþã ºi pentru dra-
goste, Tatã. 

Cel ce ºtie ce este nãdejdea, acela primeºte darul cre-
dinþei, ºi apoi lucrarea dragostei, ºi apoi el este fiul Tatãlui
Meu ºi împreunã cu Mine prin nãdejde, prin iubirea nãdejdii,
care ºtie sã iubeascã fãrã capãt pe Dumnezeu. Amin. 

O, mamã Fecioarã, vino lângã Mine cu cuvântul. Cei
din cer sunt cuvânt, mamã, iar cei de pe pãmânt care sunt ai
Noºtri tot aºa sã fie: cuvânt, mamã. Cine-l poate ºti pe cel
blând ºi smerit dacã acela nu s-ar face cuvânt, cuvânt blând ºi
smerit, mamã? 

– EE u, Fiule ceresc, sunt mamã, ºi sunt numai
una. Eu numai pentru Tine m-am nãscut.

Eu numai pentru Tine am trãit. ªi dacã a fost aºa, am avut
mult har, cã altfel nu se putea. Am avut blândeþea ºi smerenia
inimii, ºi Tu le-ai luat din mine la naºterea Ta ºi le-ai purtat
ca ºi mine pe pãmânt înaintea oamenilor ºi Te-ai fãcut Fiu al
meu prin ele. 

Eu numai pentru Tine m-am nãscut, Fiule. M-am
nãscut pentru ca sã-Þi dau Þie trup între oameni. ªi Þi-am
dat, cã aºa a fost voia Tatãlui ºi voia Ta, iar eu am fost împli-
nirea voii lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi Tu ai venit ºi ai fost
voia Tatãlui, ºi tot aºa eºti ºi acum, cã iarãºi vii de la Tatãl,
fãcând voia Lui, venind ºi învãþând pe poporul Tãu de azi ºi
pe toþi cei ce cred în venirea Ta de azi. Venirea Ta este cu-
vântul care-l învaþã pe om sã vinã la Tine, iar eu mã bucur cu
blândeþe ºi cu smerenie de þara venirii Tale, ºi nu încetez s-o
pun înaintea Tatãlui ºi înaintea Ta, Fiule Doamne, zicând: 

„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã“. 
Mã bucur pentru þara venirii Tale, Fiule Care vii. Tatãl

Þi-a pregãtit-o încã de la facere ca sã faci Tu din ea acum, la
a doua Ta venire, cer nou ºi pãmânt nou, popor nou pentru
Tine, ca sã ai popor pentru venirea Ta ºi ca sã-l iei lângã Tine
pe nori când va fi facerea din nou a lumii. Amin. 

O, popor al venirii Fiului meu! El te-a rãpit dintre
oameni ºi te-a luat la sân ºi te-a fãcut popor nou, aºternut al
venirii Lui. Norul pe care stã El ºi sfinþii Lui stã deasupra ta,
ºi îþi grãieºte Domnul din nor, iar grãdina Lui cu fii în ea îþi
aduce þie glasul Lui care te învaþã. Sã fii atent la învãþat, cã
eu îþi dau ce I-am dat ºi Fiului meu la naºterea Lui din mine.
Îþi dau darul meu ºi îþi spun: sã fii blând ºi smerit cu inima aºa
cum este El, Fiul meu ºi Domnul tãu, Domnul Care vine, cãci
Cel ce vine este Domnul Dumnezeul tãu, Ierusalime român,
popor al venirii Domnului. O, cine te-ar fi nãscut pe tine ca
sã fii dacã nu era peste tine venirea Fiului meu? Eu m-am
nãscut pentru Fiul meu, ºi tot aºa sã fie ºi naºterea ta, ºi tot
aºa sã fie ºi viaþa ta. Duhul blândeþii ºi al smereniei sã fie faþa
ta ºi inima ta ºi fapta ta ºi graiul tãu ºi nãdejdea ta, popor al
mângâierii. O, nu te teme, cãci tu eºti cel mângâiat. O, nu te
teme, cãci tu eºti cel învãþat de Dumnezeu. Stai în ascultare
când Domnul îþi grãieºte, ºi nu te teme. O, nu te teme, ci as-
cultã. Amin. Cel ce ascultã nu se teme. Ascultã aºa cum îþi
cere El, cã El le spunea mereu ucenicilor: «Nu vã temeþi!», ºi
le spunea: «Pace vouã!», ºi le spunea: «Bucuraþi-vã!», cã fãrã
Domnul e greu pe pãmânt. Eu sunt mamã ºi ºtiu durerea celor
de pe pãmânt. Aº da pãmântul cu tot ce e pe el, l-aº da Fiului
meu, dar omul nu vrea aceasta. Eu sunt mamã ºi ºtiu durerea
ºi dorul celor ce au pe Fiul meu pe pãmânt. 
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Sã le dai, Fiule scump, sã le dai nãdejdea cea care îi
þine în Tine. Sã-i faci coroanã pentru þara venirii Tale ºi s-o
pãzeºti prin ei. Amin. Unde sunt ei, Tu sã pãzeºti. Unde sunt
ei, Tu sã iubeºti, ºi sã faci cer nou ºi pãmânt nou pentru ei ºi
pentru sfinþi, Doamne. Unde sunt ei, Tu sã aºezi credinþa ºi
nãdejdea ºi dragostea. Amin. Dragostea care poate totul pen-
tru Tine ºi pentru ei, aceasta sã le dai, Fiule al meu. Când erai
puiºor mic, eu Te priveam cu iubire ºi cu durere, ºi Te vedeam
pe cruce, ºi nimeni nu ºtia lacrima mea ºi jalea din inimã. Te
strângeam la piept ºi ºtiam ce vei fi, ºi aºteptam biruinþa în-
vierii Tale, ºi apoi, pentru mine, aºteptam venirea mea lângã
Tine. Acum aºtept cu totul venirea Ta cu sfinþii ºi cerul cel
nou ºi pãmântul cel nou ºi cele ce va sã fie, Fiule Care vii. 

Sã le dai cu multul blândeþea Ta ºi smerenia Ta la cei
mici ai Tãi de azi. Sã nu-i laºi în tristeþi, sã nu-i laºi în apãsãri,
Fiule. Pãzeºte duhul lor. Dacã ei sunt sãraci cu duhul, dã-le
bogãþia duhului blândeþii ºi al smereniei, pentru Tine, ºi unul
pentru altul. Duhul blând ºi smerit alungã tãcerea, alungã tris-
teþea care vine de la tãcere, alungã nepãsarea de la om ºi îl
face frumos pe om. Aºa sã le faci Tu lor, aºa sã le dai. Amin,
amin, amin. 

– OO,de ce vin Eu mereu la ei, Tatã? O, de ce vin
Eu mereu ºi le grãiesc, mamã? 

Tatãl Meu ºi mama Mea au lucrat peste tine, poporul
Meu. M-au rugat pentru tine, fiule, iar Eu te rog pe tine sã ai
dragoste ºi s-o înveþi pe dinafarã, cãci cine n-o are pe ea, este
slut, este urât. Eu însã te-am numit pe tine copil frumos, iar
azi te învãþ cã frumosul cel din afarã este cel dinãuntrul tãu,
este fiinþa ta cea dinãuntru. Te-am învãþat prin cei din grãdinã
sã Mã iubeºti înãuntrul Meu, precum Eu te iubesc înãuntrul
tãu când te iubesc. Te-am învãþat sã-l iubeºti pe omul cel
dinãuntru când vã iubiþi unii pe alþii, cãci aºa iubesc fiii ceru-
lui. Iubirea care nu vatãmã, aºa te învãþ Eu sã fie iubirea ta,
Ierusalime. Mama Mea s-a nãscut pe pãmânt numai pentru
Mine. Tot aºa sã fii ºi tu, poporul Meu, ºi sã-Mi ºtii durerea
ºi bucuria precum le-a ºtiut mama Mea în Mine ºi precum
le-am ºtiut Eu în ea. Sã nu te uiþi la omul cel din afarã, cã tu
eºti fiul cerului pe pãmânt. Frumuseþea copilului sfânt este
înãuntru, iar când ea iese în afarã, ea sfinþeºte ºi nu vatãmã,
precum am sfinþit-o Eu pe Maria Magdalena prin omul Meu
cel dinãuntru, cãci Eu o iubeam pe ea înãuntrul ei, iar iubirea
Mea este sfântã, ºi ea nu moare niciodatã. 

Te-am învãþat ºi mereu te îndemn sã stai în duh de
bisericã, în duh curat, care dã duh cu multul. Te îndemn me-
reu sã stai în ascultare ºi sã nu te temi când Eu îþi grãiesc. O,
nu te teme, ci ascultã, poporul Meu. Amin. Sã asculþi ce te
învãþ Eu, ºi sã ai grijã mereu sã fii copil frumos, copil uºor,
gata de zbor, copil plãcut sã fii. Faþa ta sã fie blândã, ca ºi
inima ta. Smerenia ta sã fie dulce, ca ºi fapta ei. Cuvântul tãu
sã treacã prin Mine când îl rosteºti, ºi apoi prin fratele tãu.
Aceasta este ruga Mea înaintea ta, poporul Meu. ªi cuvântul
de iubire, ºi cel de zidire, ºi cel de mustrare, ºi cel de mân-
gâiere pe care-l dai, sã treacã prin Mine când îl rosteºti, ca sã
te poþi purta cu fratele tãu ca ºi cu Mine, poporul Meu.
Aceasta este ruga Mea înaintea ta. Sã fie spre folosul Meu
toate ale tale, iar omul tãu cel dinãuntru sã semene cu Mine,
fiule, ºi nu uita sã Mã asculþi. Amin. Cel ce Mã ascultã nu se
teme. O, nu te teme tu când Domnul îþi grãieºte. Cuvântul
Meu te învaþã, nu te judecã, nu te pedepseºte, ci te creºte ºi te
vrea, cã tu eºti poporul Meu cel ales, din zilele acestea, ºi
lumea îþi spune mândru, dar nu tu, ci Eu te-am ales, ºi Eu
spun aceasta, nu spui tu. Amin. 

O, lumea se teme de tine, poporul Meu. Cel ce pãcã-
tuieºte împotriva Mea se teme de tine, cã tu eºti cel ales de
Mine din lume pentru judecata fãpturii ºi ca sã vadã tot omul
cã nu vrea sã fie cu Mine. Tu eºti mic, dar eºti puternic, ºi
lumea se teme de tine. Eu însã te-am fãcut luminã pentru lu-
me, ºi îi voi îmbia pe toþi spre frumuseþea ta, poporul Meu.
Frumuseþea copilului sfânt va fi lumina lumii curând, curând.
Învaþã aceastã virtute, Ierusalime, ºi mereu s-o înveþi, ºi me-
reu sã stai în ea, cã iar îþi spun: frumuseþea copilului sfânt va
fi în curând lumina lumii, ºi mulþi vor veni de la întuneric la
luminã ºi vor dori frumuseþea ta ºi vor lua din ea ºi vor as-
culta de cuvântul venirii Mele, care-i îmbracã în slava lui pe
cei ce Mã aºteaptã cu nãdejde, crezând în dragostea ce va sã
fie pentru fiii veciei. Amin. 

Sã fii blând ºi smerit, poporul Meu, cãci cel ce are
dragostea Mea în el, iubeºte fãrã mãsurã ºi fãrã platã, iubeºte
neobosit, iar Eu îl iubesc pe acela în el însuºi, ºi îi dau putere
ºi îi dau frumuseþe ºi îi dau celui ce are, iar celui ce nu are, îi
iau ºi ce mai are dacã nu face rod însutit. 

Vreau sã vã învãþ mereu, dar daþi-Mi putere sã vã învãþ.
Vreau sã vã vãd cã învãþaþi ºi cât învãþaþi. Vreau mereu sã vã
vãd. Amin. O, nu uitaþi sã Mã ascultaþi. Fiþi unul pentru altul,
ºi nimeni sã nu fie pentru el însuºi, ºi fiþi pentru Mine apoi,
cãci cine dintre ai Mei nu iubeºte pe fraþi, nici pe Mine nu Mã
poate iubi. Dacã fratele tãu vede cã nu-l iubeºti, atunci tu nu
Mã iubeºti, ºi de aceea nu ai. 

O, copii mari ºi mici, sunt ºi mai micuþi între voi, copii
ai poporului Meu. Amin, amin zic vouã: sã ºtie toþi ce este
iubirea ºi ce face ea. Ea când iese din om nu iubeºte pentru
sine, ci se dã, ºi aceea este ea ºi bucuria ei. Cel ce are pace,
acela are iubirea. Eu mereu le spuneam «Pace vouã!» când
eram cu ucenicii pe pãmânt cu trupul. Nici vouã nu vã spun
altfel, cãci pacea este iubirea care se odihneºte în cel ce Mã
iubeºte ºi în cel ce iubeºte pentru Mine ºi nu pentru sine.
Amin. Nu pentru voi sã vã iubiþi unii pe alþii, ci pentru Mine.
Amin. Nu pentru tine sã-l iubeºti pe fratele tãu, ci pentru el ºi
pentru Mine. Amin. Iar când veþi înþelege bine aceasta, atunci
va fi împãrãþia cerurilor în chip vãzut peste pãmânt, iar Eu,
Domnul, voi spune multora din mijlocul vostru: «Pace
vouã!» le voi spune lor, iar ei vor lua din frumuseþea copilului
sfânt, pe care o pun Eu mereu, mereu în voi, ºi se vor face lu-
minã din luminã, cer nou ºi pãmânt nou pentru viaþa ce va sã
fie în taina veacului cel nou, tainã ascunsã ºi pãstratã pentru
fiii cei veºnici. Amin. 

Toatã iubirea dintre voi sã treacã prin Mine, ºi nu uita
aceasta, poporul Meu, cã aceasta este ruga Mea înaintea ta.
Tot ce vã daþi unul altuia sã treacã prin Mine, ºi atunci veþi în-
vãþa aceasta. Amin. Cuvântul care se face faptã, acela este cel
ce învaþã ºi cel ce-l creºte pe om. Amin. 

Eu putere vã dau, iar voi s-o luaþi în voi ºi sã v-o daþi
unul altuia mereu, iar dacã nu veþi face aºa, nu veþi învãþa
iubirea. 

Iar acum le spun tuturor celor care aud de la voi
cuvintele învãþãturii Mele, ºi aºa le spun: cine nu ia de la
Mine în el ca sã dea, cine nu-ºi dã unul altuia tot ce ia de la
Mine, nu va învãþa iubirea ºi nici n-o va avea, cãci cel ce are,
i se va mai da, iar celui ce nu are, i se va lua ºi ce mai are.
Amin, amin, amin. 
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Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Fiii lui Dumnezeu sunt în Duhul Sfânt, ºi Duhul Sfânt este în ei. Pe
pãmânt nu mai sunt creºtini, iar poporul Noului Ierusalim sunt azi
primii creºtini. Cea mai mare ºcoalã a vieþii este crucea. Cei ce se 

vor pãstori, sã înveþe taina Pãstorului cu crucea. 

EE sãrbãtoarea crucii, iar crucea este altarul pe care
S-a jertfit Dumnezeu Fiul întâia oarã, ºi apoi

S-a dat; S-a dat spre jertfire, S-a dat celor ce au iubit crucea
Lui. Amin. 

O, e mare minune sã iubeascã omul crucea lui Hristos.
Nu ºtie omul ce înseamnã aceasta, iar cel ce a ºtiut s-a jertfit
pentru Mine, ºi Eu M-am jertfit pentru el, cãci cine iubeºte
crucea Mea, acela o împlineºte pe ea. Amin. 

O, poporul Meu, altarul pe care stau Eu, altarul pe care
stai tu este crucea, fiule de azi. Aºa au stat ºi ucenicii Mei cei
de acum douã mii de ani. Rãul care-l pierde pe om trebuie
rãstignit, ca sã aibã omul înviere prin rãstignire, cãci fãrã rãs-
tignire omul nu are viaþa Mea în el, ci o are pe a lui, cã omul
nu ºtie sã iubeascã crucea Mea. 

Când l-am fãcut pe om ºi am pus în el duh de viaþã,
l-am simþit în Mine apoi. Duhul lui era în Duhul Sfânt, iar
Duhul Sfânt era în duhul lui, ºi era Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt
una cu omul, ºi a fost bucuria aceasta o clipã, ºi apoi omul
s-a vrut în duhul lui, ºi tot aºa a fost tot neamul omenesc, de
atunci ºi pânã azi. 

Aº vrea sã te învãþ, poporul Meu. Zi de învãþat vreau sã
fie ziua de sãrbãtoare a crucii Mele. Duhul tãu, fiule, sã fie în
Duhul Sfânt. Aceasta vreau sã te învãþ, cãci taina aceasta e
mare de tot, ºi nu e om pe pãmânt s-o cunoascã. Numai cel ce
o trãieºte pe ea, numai acela o cunoaºte ºi o are. Duhul tãu sã
fie în Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt sã fie în duhul tãu, dar nu
sã crezi cã este aºa, ci sã lucrezi sã fie aºa, cã altfel omul cade
cu zgomot ºi nu este, cãci scris este: «El va fi piatrã de încer-
care ºi stâncã de poticnire pentru mulþi, ºi mulþi se vor
poticni, vor cãdea ºi se vor sfãrâma; vor fi prinºi în cursã ºi
vor fi duºi spre robie». 

O, poporul Meu, în cine este Dumnezeu, se cunoaºte cã
este, ºi în cine este omul, se cunoaºte cã este, se cunoaºte
dupã tot lucrul ºi dupã tot cuvântul. În cine pune Dumnezeu,
se cunoaºte cã pune El, se cunoaºte dupã faptã ºi dupã cuvânt
ºi dupã cruce, dupã suferinþã. Dar în cine pune omul însuºi,
iarãºi se cunoaºte, ºi acolo unde sã mai punã ºi Dumnezeu?
Acolo îºi ia omul singur din cele din Dumnezeu, îºi ia dupã
cum e placul lui, ºi nu-ºi ia crucea unul ca acela, ci îºi ia
merite ºi îºi ia slavã de-a gata, dar nu aºa este crucea Mea ºi
iubirea pentru ea, ºi aceasta este sminteala care se bagã sub
numele Meu ca sã-l strice, ºi aceasta aduce mânia Mea, cãci
Eu am zis aºa: «Dupã cum se adunã neghina ºi se arde în foc,
aºa va fi la sfârºitul veacului. ªi va trimite Fiul Omului pe
îngerii Sãi, ºi aceºtia vor strânge din împãrãþia Lui toate
smintelile ºi pe cei care fac fãrãdelege, ºi îi vor arunca pe ei
în foc cu vãpaie, ºi acolo va fi plângerea ºi scrâºnirea dinþi-
lor. ªi atunci cei drepþi vor strãluci ca soarele în împãrãþia
Tatãlui lor». Amin. 

Vreau, poporul Meu, sã te învãþ taina crucii; vreau sã te
deprind tot mai mult, tot mai sus, tot mai frumos; vreau sã te
aºez cu duhul tãu în Duhul Sfânt. Duhul tãu sã fie în Duhul
Sfânt, iar Duhul Sfânt sã fie în duhul tãu, cã Mi-e tare dor de
toatã împlinirea aceasta peste tine, ºi tu eºti aºteptarea Mea ºi
nãdejdea Mea pentru viaþa veacului ce va sã fie, poporul
Meu. Când tu eºti dulce pentru Mine ºi când Eu sunt dulce

pentru tine, Eu sunt un Dumnezeu fericit, adevãrat fericit.
Aceastã împãrãþie de veci Eu o doresc de ºapte mii de ani cu
mare dor. Ca toatã fãptura, aºtept ºi Eu Scriptura descoperirii
fiilor lui Dumnezeu, fiii care vor fi de-ajuns de dulci pentru
Mine, iar Eu de-ajuns de dulce pentru ei, prin Duhul Sfânt,
poporul Meu. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt este pecetea ta, ºi prin
ea Domnul te ocroteºte de rãu ºi te face salvator în mijlocul
pãmântului, ºi mulþi vor lua din harurile Mele care te vor
însoþi pe tine, cã-Mi este milã de om, ºi voiesc sã-i întind
ancora, ºi voiesc sã-l primesc pe cel ce vine la Mine. Acesta
este semnul celor ce vin la Mine: duhul lor este în Duhul
Sfânt, ºi Duhul Sfânt este în duhul lor. Aºa lucram Eu ºi cu
cei dintâi creºtini care se fãceau creºtini prin Duhul Sfânt
mãrturisit de ei, ºi aceia veneau spre botez ºi se fãceau lucrã-
tori, ºi prin lucrarea lor adevereau aceasta, adevereau pe
Duhul Sfânt, Care era în duhul lor, cãci duhul lor era în Duhul
Sfânt. Ei erau primii creºtini atunci, ºi Eu umblam cu ei ºi îi
hrãneam ºi îi adãposteam sub cuvântul Meu, ºi ei puteau prin
Mine, ºi apoi prin ucenicii Mei care fãceau, la rândul lor,
ucenici Mie. Aºa sunteþi ºi voi azi. Sunteþi primii creºtini,
fiilor, cã pe pãmânt nu mai sunt creºtini, ºi Eu a trebuit sã vin
iar, ºi sã fac iar bisericã, ºi s-o fac aºa cum Îmi trebuie Mie la
vremea de sfârºit. Voi sunteþi primii creºtini ai cuvântului
Meu de azi, ai venirii Mele de azi, ºi v-am fãcut ucenici ºi
v-am învãþat ce înseamnã lucrare de ucenic ºi v-am rugat s-o
lucraþi, ºi sã nu vã fie greu s-o lucraþi. Duhul vostru sã fie în
Duhul Sfânt, ºi Duhul Sfânt sã fie în duhul vostru, cãci taina
crucii se desãvârºeºte prin Duhul Sfânt, Care Mã mãrturiseºte
pe Mine ºi prin Care Eu mãrturisesc de la margini la margini
împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Amin. 

Dar cu cine sã grãiesc Eu pe pãmânt despre taina crucii
când omul nu iubeºte crucea, nu iubeºte rãstignirea pe cruce,
pe crucea Mea? Cãci Eu am fost fãrã de pãcat, ºi tot aºa
voiesc sã trãiascã ºi omul, ºi sã iubeascã aceastã cruce, cã nu
este grea, ºi este uºoarã. O, nu ºtie omul cât de bine ºi cât de
uºor i-ar fi sã stea cu duhul lui în Duhul Sfânt, ca sã stea apoi
Duhul Sfânt în duhul lui ºi sã se vadã aceasta în toatã vremea,
cãci Duhul Sfânt nu este cu mãsurã. Crucea Mea trebuie sã se
facã dragoste în om, iar mãsura vieþii lui sã fie crucea Mea,
trãirea Mea ºi cuvântul Meu. 

O, copii plãpânzi, o, poporul Meu, cum sã mai grãiesc
cu tine ca sã te þin cald ºi ca sã-Mi dai din cãldura ta? Cãldura
ta, dacã-Mi foloseºte Mie, îþi foloseºte ºi þie, iar altfel tu eºti
plãpând, plãpând de tot. Cãldura pentru Dumnezeu îl face pe
om sã poatã ºi sã Mã aibã în toate ale lui aºa cum sunt Eu.
Voiesc, fiilor, sã fiþi mari cu aceastã înþelepciune, ºi daþi-vã
unii altora cãldura Mea din voi. Ea când este, se face cuvânt
ºi se dã, ºi se bucurã când se dã, ºi se hrãneºte pe sine ºi creº-
te, ºi aºa este lucrarea ei. Faceþi aceasta ºi veþi fii vii, ºi aºa sã
vã gãsesc, ºi aºa se cheamã cã staþi împreunã. Iar unde staþi
voi aºa, acolo sunt ºi Eu, ºi Mã bucur, ºi bucuria Mea vã hrã-
neºte, fiilor. 

Eu vin greu la voi când n-am bucurie de la voi. Eu cu
greu grãiesc peste voi când n-am bucurie de la voi. Eu sufãr
ºi Mã doare dacã n-am bucurie de la voi. Deschideþi braþele
ºi Mã mângâiaþi când sunt îndurerat, cã veþi avea nevoie de
multã mângâiere, fiilor creºtini, iar Eu voi avea de la voi ºi vã
voi da. Aºa este mãsura, ºi aºa sã lucrãm cu ea, cã pentru
mângâierea cea de veci trebuie mult sã adunaþi la Mine ºi sã
aveþi la Mine. Eu am nevoie de multã mângâiere, ºi dacã-Mi
daþi când vã cer, atunci veþi aduna ºi nu altcând. Vreau sã Mã
bizui pe voi, cã sunt îndurerat la sfârºit de timp ºi Îmi trebuie
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mângâiere la durere. Vã învãþ cu mult dor, iar Tatãlui Savaot
Îi este milã când aude ce vã spun ºi ce vã cer. Îi este milã
Tatãlui de Mine, poporul Meu! 

– MM ila Mea e cu Tine, Fiule scump; cu Tine
ºi cu poporul Nostru cel de pe pãmânt. 

O, e sãrbãtoarea crucii, poporul Meu! E ziua crucii
Fiului Meu, ziua când crucea dusã de El a ieºit din pãmânt ºi
s-a îmbrãþiºat cu omul. 

Hai, poporul Meu, hai, tatã, sã mai grãiesc ºi Eu, Tatãl,
cu tine, cã toatã Treimea Dumnezeiascã este de o fiinþã ºi este
nedespãrþitã în lucrarea Sa. Amin. 

Deschideþi guriþele cu Duhul Sfânt ºi daþi Fiului Meu
mângâiere. Sã ºtiþi cã faþa voastrã este înãuntru, ºi de acolo se
aratã afarã. Dacã inima e dulce, aºa este ºi faþa ei. Frumosul
nu este cel din afarã, ºi omul nu ºtie ce este frumosul la om. 

Nu ºtie omul sã-l preþuiascã pe creºtin. Cei ce stau în
numele Meu peste oameni nu ºtiu sã vinã la voi ºi sã stea la
aceastã masã cu Mine ºi cu voi ºi cu moºii ºi cu strãmoºii. Iar
Eu aºa le spun; spun ce a spus Fiul Meu: «Mulþi vor veni de
la rãsãrit ºi de la apus ºi vor sta la masã cu Avraam, cu Isaac
ºi cu Iacov în împãrãþia cerurilor, iar fiii împãrãþiei vor fi
aruncaþi în întunericul cel mai din afarã, ºi acolo va fi plân-
gerea ºi scrâºnirea dinþilor». Amin. 

O, ce bine ar fi sã ºtie orice om sã-l preþuiascã pe creº-
tin, cãci faþa creºtinului este frumoasã ca ºi inima lui. Sã ºtii,
poporul Meu, sã ºtii, tatã, cã vine aceastã vreme, iar tu sã fii
frumos pentru vremea aceasta. Sã ºtii sã stai pe picioare, ºi sã
Mã þii ºi pe Mine dacã stai, cã Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt este
pecetea ta, ºi prin ea vei fi ocrotit de rãu, ºi prin ea vei fi sal-
vator pentru seminþia cea nouã a cerului nou ºi a pãmântului
nou. Amin. 

Îþi cere Fiul Meu mângâiere. Mila Mea e cu El, ºi tot
aºa sã fie ºi a ta, poporul Meu, cãci sub cortul sub care cerul
te ocroteºte ºi te creºte, Eu ºi cu Fiul din nou grãim. El cu
Mine, ºi Eu cu El, precum grãiam acum douã mii de ani spre
adeverirea Lui de Fiu al Meu. Mã preaslãveam în El ºi Îl mãr-
turiseam în auzul multora ca sã rãmânã aceasta, ºi sã fie apoi
credinþã în Unul Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. 

Crucea Fiului Meu e numai durere, ºi multã durere,
cãci cu duhul e multã ºi e lungã. Îþi cere Domnul tãu mângâ-
iere, poporul Meu. ªtii tu, oare, sã-I dai? ªtii tu ce-þi cere El
ca sã ºtii cum sã-I dai? Duhul Lui Se zdrobeºte pentru tine ºi
dupã tine. Cuvântul Lui e râu peste tine ºi îþi aºteaptã mângâ-
ierea. Cãldura ta, dacã-I foloseºte Lui, îþi foloseºte ºi þie. Vrea
Domnul sã Se încãlzeascã în tine ºi tu sã-L mângâi cu aceastã
cãldurã. Dã-I Fiului Meu tot ce-þi cere, cã El vrea sã te înveþe
taina crucii, poporul Meu. Când El Mi-a zis: «Pãrinte, prea-
slãveºte pe Fiul Tãu!», Eu I-am rãspuns: «L-am preaslãvit ºi
Îl voi mai preaslãvi». Iatã, aceasta fac. Fac aºa cum am grãit.
Eu aºa Îl mângâi pe El. Dacã El este mângâierea Mea, Eu
sunt mângâierea Lui, dar ºi tu sã fii, cã Eu sunt Tatãl, ºi Mi-e
milã, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– ÎÎ i este Tatãlui milã de Mine, Ierusalime nou,
popor micuþ ºi cu dorul Meu dupã tine. Des-

chide braþele ºi Mã mângâie, cã Eu sunt Omul durerii, Dum-
nezeu ºi Om sunt, ºi Mã doare ca Dumnezeu ºi ca omul. Iatã
cum te învãþ Eu pe tine taina crucii, poporul Meu. Suferinþa
Mea o împart cu tine, ºi crucea ei e numai durere, cãci cu
duhul e multã ºi e lungã ºi trebuie mângâiere pentru cruce,
poporul Meu. Puntea Mea dinspre cer spre pãmânt e
cuvântul. Cu el Mã bucur ºi cu el Mã plâng, ºi aºtept taina
omului nou ºi, apoi, veºnicia. Amin. 

Numai crucea îl poate face nou pe om, iar Sângele Meu
îl desãvârºeºte ºi îl dovedeºte desãvârºit. Cel blând ºi smerit
este cel ce stã pe cruce ºi ia din ea ºi de pe ea ºi seamãnã cu
Mine, cãci Eu sunt Omul Cel nou Care S-a arãtat pe pãmânt
de la Tatãl. Amin. 

Poporul Meu, Eu am stat pe cruce pentru viaþa ta în
Mine, ºi te-am învãþat sã stai ºi tu pentru viaþa Mea în tine,
dar sã stai frumos, poporul Meu, cã pe cruce se stã frumos ºi
cu dulce, iar crucea trebuie sã se facã dragoste în om, poporul
Meu. O, cum sã te învãþ Eu mai frumos ºi mai dulce taina
crucii? Sã ºtii, poporul Meu, cã omul frumos nu este cel din
afarã, ci este cel dinãuntru. Omul cu inima urâtã nu e de nici
un preþ, cã acela nu iubeºte crucea. Dar cel frumos la inimã
cunoaºte taina crucii, ºi acela e de mare preþ. Învaþã-te sã în-
þelegi tot cuvântul Meu ºi sã nu treci pe lângã el, cã e pãcat,
poporul Meu. El te învaþã lecþia vieþii. Amin. Lecþia vieþii este
crucea. Cea mai mare ºcoalã a vieþii este crucea. Ea îl face
frumos pe om, numai sã vrea omul s-o înveþe aºa cum am
învãþat-o Eu când am venit de la Tatãl pe pãmânt. Dacã am
vãzut cã omul nu gãseºte iubirea de Dumnezeu, am venit ºi
M-am fãcut Om ºi i-am arãtat omului crucea, iubirea de
Dumnezeu, blândeþea ºi smerenia inimii în care iubeºte Dum-
nezeu. Amin. 

Lucrarea voastrã sã fie inima voastrã, ºi aºa sã se vadã
cele dinãuntru ale voastre, fiilor, precum se ºi vãd. Cãutaþi
însã înþelepciunea, ºi prin ea sã vã mãsuraþi clipã de clipã, cã
Eu vã sunt Pãstor. Amin, amin zic vouã: Eu vã sunt Pãstor; Eu
ºi nu voi. În cine pun Eu se cunoaºte cã pun Eu. În cine pune
omul însuºi se cunoaºte cã pune omul. Când Eu pun în om pe
cele ale Mele, se cunoaºte cã le pun Eu, dar când omul ia sã-ºi
punã singur, se cunoaºte ºi aceasta. Dar vouã Eu sã vã fiu
Pãstor; Eu ºi nu voi. Cei ce staþi în trupul poporului Meu, sã
vã fiu Eu Pãstor. Eu ºi nu voi, copii iubiþi, cã v-am învãþat
taina crucii. Amin. 

Taina Pãstorului cu crucea, aceastã tainã ar trebui s-o
înveþe cei ce se vor pãstori. O, de unde vor aceºtia sã înveþe
pãstoria când se vor pãstori? Cine s-ar mai duce sã se facã
pãstor dacã ar trebui sã înveþe taina Pãstorului cu crucea? Nu
s-ar mai duce nimeni sã ia pãstorie ºi oi de pãstorit dacã ar
trebui sã aibã cruce. 

Eu sunt Pãstorul Cel cu crucea. Am venit din nou
Pãstor pe pãmânt. Glãsuiesc cu dor, ºi fericit este cel ce vine
sã-i dau. Eu îi dau viaþã celui ce vine, ºi nu-i cer nimic decât
sã ia ce-i dau ºi sã poarte dacã ia. Amin. 

Acum, cununi de îngeri întru toate pun pentru voi peste
þara nunþii Mele, ºi zic: binecuvântatã sã fii, tu, þarã a venirii
Mele cu sfinþii. Îngerii fac cerc deasupra ta ºi în jurul tãu, iar
tu sã priveºti în sus, nu în jos, ºi sã iubeºti comoara Mea din
tine, cã prin ea tu eºti de mare preþ în ochii Mei, cã unde sunt
ai Mei, acolo sunt ºi Eu, ºi te ocrotesc prin ei. Amin. Te vo-
iesc cer nou ºi pãmânt nou, ºi vreau sã voieºti ºi tu, dar ia-Mã
de pãstor, þara Mea, cã Eu sunt Pãstor cu cruce, fiindcã aºa
M-a primit þara Mea cea dintâi. Iar tu eºti þara Mea cea din
urmã, ºi te am de la Tatãl, ca sã nu fiu fãrã casã la venirea
Mea cea de la sfârºit. Eu sunt Pãstorul tãu, fie cã ºtii, fie cã
nu ºtii, fie cã vrei, fie cã nu vrei, cãci aºa e soarta ta cea de la
Tatãl. Te mângâi cu venirea Mea ºi îþi ung fruntea ºi te nu-
mesc a Mea, cãci am în tine comoara Mea, ºi tu eºti þarina cea
cu comoarã în ea, aºa cum Eu am grãit despre taina aceasta.
Amin. 

Iar tu, poporul Meu, sã ºtii sã fii frumos, tot mai
frumos. Duhul tãu sã fie în Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt sã
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fie în duhul tãu, dar nu sã crezi cã este aºa, ci sã lucrezi sã fie
aºa. Amin. Fiecare copil al tãu, poporul Meu, sã fie aºa cum
zic Eu, cã Eu vã sunt Pãstor. 

O, nu uitaþi ºi nu pregetaþi sã faceþi aºa cum Eu vã
învãþ, aºa cum Eu vã pãstoresc, ca sã fiþi mângâierea Mea, ºi
din graiul vostru Eu sã Mã mângâi cu multul, aºa cum voi
luaþi de la Mine cu multul ºi cu mângâiere, cã vremea e cu
durere, dar Eu vã sunt Pãstor, Pãstor mângâietor. Amin, amin,
amin. 

14/27 septembrie 2001

Duminica a douãzecea dupã Rusalii 

Cel ce lucreazã în luminã este pãzit de îngerii din cer ºi de pe
pãmânt. Întunericul cel mai din afarã este lumea. Rugãciunea este 

încununarea înþelepciunii. 

SS uflu cu suflarea gurii Mele peste voi, copii strã-
jeri la ieslea Mea de cuvânt. Eu vã preþuiesc cu

mare preþuire, pentru cã voi Mã primiþi de lângã Tatãl lângã
voi ca sã suflu cu suflarea gurii Mele cuvânt peste pãmânt.
Amin. 

Eu vã preþuiesc cu mare preþuire, fiilor copii. Eu sunt
Dumnezeu a toate câte sunt, dar atât cât sunt, nu-Mi vine sã
vã trec pe dinainte, pentru cã-Mi slujiþi atât cât vreau Eu
venirea Mea cuvânt peste pãmânt. Nu vã temeþi de felul cum
M-am umilit pentru voi. Nu vã temeþi. Eu am spus aceasta,
Eu, ca sã preþuiascã ºi poporul dragostea voastrã pentru Mine
ºi pentru poporul Meu care ascultã de la gura izvorului
cuvântului Meu. 

Suflu cu suflarea gurii Mele peste voi cuvânt, ca sã daþi
poporului sfânt ºi ca sã-l þin sfânt, fiilor, sfânt ºi ascultãtor în
tot cuvântul Meu cel de peste voi pentru voi ºi pentru el.
Amin.

Suflarea Mea este cuvântul, iar împlinirea lui este
ascultarea voastrã de cuvântul Meu, poporul Meu. Dacã voi
nu-l ascultaþi ca sã-l faceþi, el nu se împlineºte. O, e pãcat sã
nu se împlineascã tot cuvântul Meu. Dar tu împlineºte-l în-
tocmai ºi de-a pururi ca sã nu ai acest pãcat, poporul Meu.
Toatã grija ta sã fie împlinirea cuvântului Meu, ºi sã-l ai cu
tine peste tot, ºi sã-l faci întru totul ºi întru toate, cã nu-þi
trebuie timp aparte ca sã-l împlineºti pe el; nu, poporul Meu.
Dacã eºti mic pentru acest adevãr, fã-te mare prin cei mari în
adevãrul acesta ºi nu fi greoi la înþelegere, cã tu eºti popor
mare, cel mai mare popor, cã nu numãrul, ci darul ºi harul
Meu te-a fãcut pe tine cel mai mare popor între cer ºi pãmânt,
numai sã ai umilinþa deplinã pentru aceastã mãrire a ta. Iubi-
rea cea mare ajutã umilinþa, ºi umilinþa cea deplinã ajutã iubi-
rea, ºi aºa sã te porþi tu între pãmânt ºi cer, poporul Meu, cã
Eu trec prin fiii grãdinii ºi Mã dau þie cuvânt ca sã-l împli-
neºti pe el deplin. Amin. 

O, nu pot sã te las prea mult fãrã hranã caldã. Dacã
te-aº vedea cã poþi, i-aº odihni mai mult pe cei din grãdinã
care-þi dau de la Mine. Scris este în Scripturi pentru fii:
«Dacã ei vor primi poveþele ºi le vor pãstra cu înþelepciune
ºi cu bunã chibzuialã, dându-ºi inima spre ele, dacã ei vor
iubi prevederea ºi cu buna cugetare îºi vor îndrepta cuvintele,
cãutând-o în adânc ca pe o comoarã, atunci vor pricepe ei te-
merea de Domnul, ºi atunci vor dobândi fiii cunoºtinþa de
Dumnezeu, cã El pãstreazã mântuirea pentru cei drepþi, fiind-
cã El pãzeºte cãile dreptãþii, ºi pe cãrarea drepþilor Lui stã El
de veghe, ºi pe potecile binelui îi poartã pe ei». Amin. 

O, nu-þi trebuie timp aparte ca sã împlineºti cuvântul
Meu; nu, poporul Meu. Îþi trebuie temere de Dumnezeu, fiu-
le, ºi cu ea sã iubeºti poveþele Mele cu înþelepciune ºi cu buna
chibzuialã ºi cu prevederea, poporul Meu, cã acestea duc la
duhul temerii de Dumnezeu, care te face sã Mã asculþi, fiule. 

E pãcat sã nu se împlineascã tot cuvântul Meu când îl
dau. Eu Mã dau þie cu multul, ºi sã te dai ºi tu Mie, ºi sã
învãþãm drumul unul spre altul, cã te-am învãþat sã Mã arãt
þie ºi sã te arãþi Mie, fiule, ºi în toate zilele sã te arãþi ca sã te
vãd, cã Eu am îngeri din cer ºi de pe pãmânt ca sã te vãd.
Când ºtii cã te vãd, tu te sileºti sã fii plãcutul Meu, dar când
vrei sã nu te vãd, tu nu te mai sileºti. Vezi tu de ce te-am
învãþat Eu pe tine sã te arãþi Mie în fiecare zi? Vezi tu, fiule,
de ce? Eu pot sã-þi dau sfat dacã faci aºa. Eu pot sã te veghez
de lângã tine dacã faci aºa. Eu pot, numai sã-Mi asculþi po-
vaþa, fiule. Eu iau din inima ta ºi dau ºi celorlalþi. Eu iau din
inima lor ºi îþi dau ºi þie, ºi aºa lucrãm, ºi aºa ne pãstrãm gata
de-a pururi. ªi iatã, povaþa Mea trebuie pãstratã, poporul
Meu. Te învãþ sã fii cald cu Mine ºi sã nu oboseºti sã faci aºa.
Te învãþ sã fii mereu, fiule. De la o vorbire a Mea la alta tu sã
fii uºã deschisã pentru Mine ºi pentru toþi ai Mei, cã voi
sunteþi fraþi din Tatãl ceresc ºi din Fiul Sãu, ºi din Duhul
Sfânt al naºterii din nou sunteþi voi nãscuþi, ºi sunteþi dintru
început fãgãduiþi sã fiþi ºi sã puneþi pe pãmânt cãrãrile bine-
lui, cãrãrile drepþilor, care aleg de pe ele pe cei mincinoºi ºi
îi aruncã în întunericul cel mai din afarã, fiilor. 

Dar ce este întunericul cel mai din afarã? 
O, copii care luaþi cuvântul din gura Mea, din gura

Domnului! Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt vã dã vouã sã spuneþi
poporului sfânt aceasta: ce este întunericul cel mai din afarã? 

– EE ste scris în Scripturi cã «fiii împãrãþiei vor
fi aruncaþi în întunericul cel mai din afarã.

Acolo va fi plângerea ºi scrâºnirea dinþilor. Iar cei strãini vor
crede ºi vor veni ºi vor sta la masã cu Avraam, cu Isaac ºi cu
Iacov în împãrãþia cerurilor». ªi iarãºi scrie în Scripturi:
«Împãrãþia cerurilor se va lua de la voi ºi se va da neamului
care va face roadele ei. ªi cine va cãdea pe piatra aceasta, se
va sfãrâma, iar pe cine ea va cãdea, îl va zdrobi». Iar arhie-
reii ºi fariseii ascultând aceasta au înþeles cã despre ei se
vorbeºte. 

Este scris în Scripturi: «Afarã sunt câinii, fermecãtorii,
vrãjitorii, desfrânaþii, hulitorii, închinãtorii la idoli ºi toþi cei
ce iubesc minciuna». Aceºtia sunt afarã din împãrãþia lui
Dumnezeu ºi nu sunt în ea chiar dacã ei se numesc fiii împã-
rãþiei, dar dacã fac acestea, ei sunt în afara împãrãþiei ceruri-
lor, cã ea este în omul sfânt, din care Duhul Sfânt lucreazã cer
pe pãmânt. 

Întunericul cel mai din afarã este lumea; lumea care nu
are pe Dumnezeu în trupul ºi în sufletul ºi în duhul ei; lumea
care lucreazã în toþi ºi în toate ale ei minciuna care trece ºi nu
rãmâne, dar care-l încântã pe om pentru ea în viaþa lui de pe
pãmânt. În lume este ºi va fi plângerea ºi scrâºnirea dinþilor,
ºi toþi cei care-ºi zic fii ai împãrãþiei cerurilor, dar care iubesc
minciuna ºi viaþa ei ºi frumosul care trece ºi desfrâul vieþii în
toatã vremea. Aceia sunt în întunericul cel mai din afarã, ºi nu
sunt în împãrãþia cerurilor ºi nu vin spre ea ºi nu o vãd ºi nu
o înþeleg, cãci sunt în întuneric, în faptele întunericului cel
mai din afarã, cel din lume, iar lumea este opusul împãrãþiei
cerurilor. 

Cãrãrile drepþilor aleg de pe ele pe cei mincinoºi ºi îi
aruncã în întunericul cel mai din afarã, cãci aceia sunt fiii lu-
mii, iar cei mai mincinoºi din fiii lumii sunt cei care-ºi zic fii
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ai lui Dumnezeu. Aceºtia sunt întunericul cel mai din afarã în
care stau ascunºi cei ce lucreazã minciuna care stã împotriva
lui Dumnezeu. Iar dintre cei ce nu sunt fiii împãrãþiei, vor fi
aleºi de îngeri cei drepþi cu inima, ºi aceºtia vor veni ºi vor
sta la masã cu Avraam, Isaac ºi Iacov în împãrãþia cerurilor,
ºi vor umbla ei pe cãrãrile drepþilor. Amin. 

– OO,poporul Meu, cei ce-þi dau þie cuvântul cel
din gura Mea, Eu cu mare preþuire îi pre-

þuiesc, ºi aºa aº vrea sã faci ºi tu, cã Eu te-am tras pe tine din
necazul cel mare, dintre fiii minciunii care mint pe toatã
lumea cã ei sunt fiii împãrãþiei Mele. Te-am tras ca sã nu stai
ºi tu cu ei în întunericul cel mai din afarã, cã mai fericiþi au
fost ºi sunt ciungii ºi ologii ºi surzii ºi muþii ºi leproºii ºi
strãinii toþi decât fiii împãrãþiei care nu fac faptele împãrãþiei
cerurilor pe pãmânt. Cei ce stau cu aceºtia ºi sub aceºtia, sunt
în necazul cel mare, ºi dacã-i voi scãpa pe mulþi, aºa îi voi
numi. Îi voi numi cei veniþi din necazul cel mare, ºi le voi da
hãinuþe albe precum v-am dat vouã când v-am ales ºi când
v-am primit ºi când v-am fãcut vii prin viaþa Mea pe care
v-am dat-o, fiilor. 

Dar mai este cineva pe pãmânt care sã mai ºtie ce în-
seamnã viaþa, ce înseamnã împãrãþia cerurilor sau ce înseam-
nã întunericul cel mai din afarã, unde este plângerea ºi scrâº-
nirea dinþilor ºi nicidecum fericirea cea pãrutã? 

O, copii duioºi, aº vrea sã vã învãþ mult, cã sunt duios
dupã voi ºi vreau tot mai mult sã fiþi ºi voi tot aºa, duioºi dupã
Mine, duioºi unul pentru altul. Amin. Vreau sã vã învãþ încã.
Dar acum strângeþi-vã la masa cea pentru viaþa trupului, ºi
binecuvântate sã vã fie bucatele de pe masã. ªi vom învãþa, ºi
apoi iar vom pune în carte cuvântul zilei de azi. 

Eu sunt duios dupã voi ºi petrec cu voi ºi lângã voi ºi
la masã, ºi la lucru, ºi la rugãciune, ºi la mers, ºi la stat, ºi la
dragostea dintre voi, ºi la vorbiri, ºi la tãceri, cãci sunt duios
dupã voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

*
MM ã port cu povaþa Mea dupã tine, Ierusalime

mic. Povaþa Mea sã fie mângâierea ta, iar când
tu o împlineºti, Eu Mã mângâi de la tine ºi îþi dau puteri sã
faci povaþa Mea. Amin. 

Când Eu pot sã umblu înãuntrul tãu, o, cât de mult bine
pot sã-þi fac, o, câte minuni pot sã împlinesc în tine, fiule!
Minunat sunt Eu acolo unde este al Meu, acolo unde Eu pot
fi Fãcãtorul a toate. Umilinþa din om când Îmi iese înainte
mereu, Eu fac din ea odihna Mea în om, ºi prin ea îl lucrez
minunat pe om. Totul este frumos în om când ea poate înãun-
trul lui cu stat frumos, cu grai frumos, cu duh frumos, iar când
sunt mulþi laolaltã aºa, acolo este binecuvântarea Mea ºi
ocrotirea ºi bucuria Mea, poporul Meu. 

Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce-L au pe El în mijlocul
lor, iar pe tine te-am deprins cu Mine, poporul Meu, ºi þi-am
dat putere sã te faci fiu al lui Dumnezeu. Ai grijã, Ierusalime
de azi, sã fii un singur trup, o singurã voinþã, o singurã iubire,
precum Eu ºi cu Tatãl una suntem. Îmi întind mereu mâna
deasupra ta ca sã te lucrez, iar tu sã ºtii sã Mã aºtepþi ºi sã ºtii
sã-Mi ieºi înainte ºi sã ºtii sã Mã chemi, ºi apoi sã ºtii sã Mã
primeºti, cãci tu trebuie sã fii atent în toatã vremea, ca unul
care vegheazã peste tot ºi întru toate, fiule. Învaþã-te din zi în
zi mai mult sã ºtii sã Mã ai ºi sã ºtii sã fii al Meu, cã aceasta
este unirea ta cu Mine în toatã vremea ºi în tot locul, poporul
Meu. 

O, poartã-Mã, fiule, cã bine-i este celui ce Mã poartã.
Veghea ta sã nu se stingã nici ziua, nici noaptea, cã ea Mã þine
cu tine ºi Îmi dã puteri pentru tine, iar Eu îþi dau viaþã cu
multul ºi te fac bogat de Dumnezeu ºi de pazã cereascã, fiule,
cã acolo unde sunt Eu cu tine, îngerii ºi sfinþii ºi puterile
cereºti au lucru pentru tine ºi pentru viaþa ta, poporul Meu.
Eu, Domnul ºi Mângâietorul ºi Fãcãtorul tãu de-a pururi, le
poruncesc mereu tuturor puterilor cereºti sã stea lângã tine
din toate pãrþile ºi sã te poarte spre dragostea Mea, ºi apoi
sã-þi stea de-a pururi în ajutor din partea Mea, poporul Meu. 

Cel ce vegheazã cu Mine, are iubirea cerului de partea
lui, iar tu sã nu uiþi de dor, poporul Meu. Strânge-te cu dor în
duh de rugãciune ca sã fim mereu un duh, ºi dã-Mi iubirea,
fiule. Când iubirea ta este la Mine, Eu sunt al tãu ºi îþi fac bine
ºi îþi dau din plinul Meu, ca sã nu fii necãjit nici cu duhul, nici
cu trupul, nici cu sufletul, cã multã grijã am Eu de tine, po-
porul Meu. Mâna Mea stã întinsã deasupra ta, ºi tu sã te înveþi
sã iei din ea, cã am în ea tot ce-þi trebuie þie ºi tot ce-Mi
trebuie Mie înãuntrul tãu ºi în preajma ta ºi în þara ta, poporul
Meu, cã e þara venirii Mele þara ta. Mama Mea Fecioara o are
pe ea ca pe o pruncã în braþe ºi o înconjoarã din toate pãrþile
ca pe cea mai dulce comoarã a Fiului ei, ca pe un leagãn al
sfinþilor ºi al îngerilor. 

O, poporul Meu, acolo unde sunt Eu, acolo sunt ºi sfin-
þii ºi îngerii, fiule, ºi voiesc sã fim un duh cu toþii, Noi ºi cu
voi, ºi unii spre alþii sã ne purtãm cu duhul rugãciunii ºi al
lucrãrii sfinte, ca sã fim un duh ºi o iubire. Povaþa Mea sã fie
împlinirea ta, cã Eu tot mai mult ºi tot mai frumos te povãþu-
iesc sã nu stai în duhul tãu, ci sã stai în Duhul Meu cu duhul
tãu, ºi sã faci frumos aceastã lucrare, iar Eu sã Mã desfãt în
ea ºi s-o întãresc pe pãmânt, cã Eu când am de la tine pot totul
pe pãmânt, poporul Meu. 

O, întãreºte duhul rugãciunii, duhul slavei Mele cu tine
ºi duhul împlinirilor, poporul Meu. Îndemnaþi-vã unul pe al-
tul la nãdejde, la pace, la veghe ºi la bucurie sfântã, chemând
lângã voi puterea Mea ºi mângâierea Mea. Vã vreau pe fie-
care din voi un foc, iar Eu, ca ºi voi, sã Mã mistui în el pentru
voi ºi sã vã pregãtesc tot mai adevãrat pentru slava cea mare,
care va bucura pe cei de pe pãmânt. 

Staþi în hãinuþa ºi în duhul harului ceresc, iar Duhul
Sfânt sã vã fie hranã, fiilor, ºi cu El sã luaþi de la Mine tot
binele vostru. Daþi-vã Duhului Sfânt în toatã clipa, cu toatã
nãdejdea, cã voi sunteþi sfinþiþii Mei, ºi povaþa Mea este cu
voi, iar voi s-o împliniþi. Amin. 

Eu sunt duios dupã voi, fiilor. O, dacã aþi vedea îndea-
juns aceasta, v-aþi bucura ºi mai mult, cã Eu voiesc sã aveþi
bucurii, voiesc aceasta cu tot cerul, mai mult ca voi voiesc
aceasta, cã Eu vin greu la voi când n-aveþi pace ºi bucurie.
Dar Eu vã fac tari, cã am putere. Staþi sub puterea Mea, ºi Eu
vã voi întãri. Credeþi, ºi aºa va fi, ºi multã sã vã fie credinþa
ºi mult sã iubiþi povaþa Mea. 

Veniþi spre bucurii, cã Eu vã port în mantia Mea. În-
tãriþi-vã întru toate cele de sus, cã Eu vã spun cu dor: Pace
vouã! Adunaþi-vã mereu unii lângã alþii cu duhul ºi cu dorul
de Dumnezeu ºi daþi bucurii Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh, crescând cu harul, cã vremea împlinirilor cereºti e cu
voi, ºi veþi fi mângâiaþi ºi veþi vedea mereu cã Eu ca ºi pânã
acum împlinesc fãgãduinþele Mele pe care le-am fãcut de la
începutul acestei lucrãri ºi pânã azi. Amin. 

Un duh sã fim, poporul Meu, iar ceea ce auzi de la
Mine sã împlineºti, fiule. Fiþi toþi într-o singurã împlinire,
într-un duh cu toþii, în Duhul Meu, fiilor, ºi nu uitaþi aceasta!
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Nu aºteptaþi unii de la alþii, ci fiecare sã împliniþi aceasta unii
spre alþii, ca sã vã întãriþi prin fãgãduinþele Mele pe care sã
Mi le aduceþi mereu înainte, fiilor, ca sã le împlinesc întru
totul. Amin. Dacã sunteþi slabi, Eu, Domnul, vã spun sã nu fiþi
slabi. Ascultaþi povaþa Mea ºi nu fiþi plãpânzi. Luaþi Duh
Sfânt ºi trãiþi prin El ºi daþi-I putere peste voi, cã El dã sã Se
desãvârºeascã cu putere în zilele de acum. Înþelepciunea sã
creascã în voi, iar rugãciunea cãtre cer s-o încununeze pe ea.
Amin. O, nu fiþi fricoºi, copii plãpânzi. Fiþi tari, fiilor, cãci
Dumnezeu Atotputernicul aduce biruinþa Lui pentru cei
drepþi, fiindcã El pãzeºte cãile dreptãþii, ºi pe cãrãrile drep-
þilor stã El de veghe, ºi pe potecile binelui îi poartã pe ei.
Amin. Cântaþi cu Duh Sfânt. Rugaþi-vã neîncetat cu Duh
Sfânt, fiilor. Þineþi duhul treaz, cãci Duhul Sfânt Se desãvâr-
ºeºte din Dumnezeu peste pãmânt ºi face biruinþã pentru
Domnul. Amin. 

O, poporul Meu, ascultã, fiule, povaþa Mea. În toatã
clipa ascultã toatã povaþa Mea cea de peste tine ºi ia din pacea
Mea, ºi cu nãdejde ia. Toatã grija ta sã fie împlinirea cuvân-
tului Meu, cãci temerea de Dumnezeu este mare sprijin pen-
tru cei ce o iubesc pe ea. Unul altuia sã vã fiþi sprijin, ºi în-
vãþaþi-vã sã vã daþi viaþã unul altuia, cã e vremea fiilor vieþii
pe pãmânt, ºi cu ei Eu sã împlinesc taina veacului nou, veac
dumnezeiesc peste om. Amin. 

Vã învãlui în duhul pãcii Mele. Fiþi mângâietori, ºi veþi
fi mângâiaþi, cãci duhul mângâierii va fi cu voi, de-a pururi
cu voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

24 septembrie/7 octombrie 2001

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Maica Domnului înalþã rugãciune pentru þara românã. Vine ziua a
treia, veacul cel nou, iar între cei mântuiþi vor fi numai cei ce Îl 

cheamã pe Domnul. 

MM ã vestesc dis-de-dimineaþã cã vin cuvânt în
carte. E sãrbãtoare pentru mama Mea Fecioa-

rã, ºi Eu Mã fac hranã pentru poporul Meu ca sã-i dau ºi ca
sã petrec cu el cu cei din cer. Amin. 

Voi, cei ce-Mi faceþi primire la iesle, luaþi din gura Mea
ºi daþi, ca sã fie hranã, fiilor. O, cine pe pãmânt s-a gândit sã
fie ceea ce fac Eu azi pe pãmânt peste voi? Este scris în proo-
roci de lucrul Meu de azi cu voi: «Pomii vor da roadele lor;
smochinul ºi viþa de vie vor fi plini de roade, iar cei din Sion
se vor bucura ºi se vor veseli de Domnul, Care le dã lor pe
Învãþãtorul dreptãþii ºi trimite ploaie timpurie ºi târzie care
adapã pãmântul, cãci venirea Lui este sigurã ca ivirea zo-
rilor, ºi dupã douã zile iarãºi ne va da viaþã, iar în ziua a treia
iarãºi ne va ridica ºi vom sta ºi vom trãi înaintea Lui». Amin. 

O, copii din grãdinã, o, copii din Sion, daþi Sionului
Meu bucurie ºi veselie ºi spuneþi pomilor sã-ºi dea roadele
lor, cã iatã, Eu adãp, ºi totul sã învieze în calea Mea, cã vine
ziua a treia, ºi poporul Meu se va bucura, cãci scris este:
«Oricine va chema numele Domnului se va izbãvi, cãci în
muntele Sionului ºi în Ierusalim va fi mântuirea, iar între cei
mântuiþi, numai cei ce cheamã pe Domnul». Amin.

O, poporul Meu, o, Ierusalime, te-am învãþat sã Mã
chemi. Vine ziua a treia, poporul Meu, ºi Eu am venit din
timp la tine ºi þi-am dat ploaie timpurie ºi târzie ºi te-am în-
vãþat sã Mã chemi, cãci scris este: «Venirea Lui este sigurã ca
ivirea zorilor». ªi iarãºi scris este: «Între cei mântuiþi vor fi
numai cei ce cheamã pe Domnul». Amin. 

Iatã, poporul Meu, îþi dau þie pe Învãþãtorul dreptãþii, ºi
îþi dau ploaie ca sã rodeºti, ºi te ocrotesc ca sã creºti, iar tu sã
Mã chemi, cã vine ziua a treia, ºi venirea Mea este sigurã. Tu
aceasta sã lucrezi, cã aceasta þi-am dat, iar de cele ce se petrec
pe pãmânt sã nu te temi. Ba, din contra, sã te bucuri cã Se
apropie Domnul, izbãvirea ta, poporul Meu, numai sã Mã
chemi, fiule. Suspinul Meu se uºureazã când guriþa ta Mã
cheamã, ºi Eu Îmi întocmesc venirea, ºi pentru tine dau
Egiptul la pieire ºi îþi grãbesc izbãvirea, iar mama Mea
Fecioarã se bucurã ocrotindu-te, fiindcã tu eºti poporul care
cheamã pe Domnul ca sã vinã, ºi El va veni. Amin. 

Cu sãrbãtoare de cuvânt pentru cei din cer ºi pentru ei
sã Ne dãm, mamã. Sã punem masã dulce ºi sã le dãm ºi sã Ne
bucurãm cu ei ºi sã le arãtãm ocrotirea Noastrã, mamã. 

– OO,Fiule, o am pe România ca pe un vas cu
flori în braþe, ºi aceasta este misiunea mea

cea de la venirea Ta: s-o îngrijesc pe ea, s-o ocrotesc cu toate
puterile cereºti pe ea, s-o mângâi cu fiii Tãi din ea ºi s-o cu-
prind de jur împrejur cu îngerii ºi cu sfinþii ca sã facem din ea
grãdinã de rai pentru cei ce cheamã pe Domnul, Sionul cel
nou spre care se vor întoarce cei rãscumpãraþi venind cu
bucurie, cãci scris este: «Vor veni în Sion cu bucurie, ºi vese-
lia cea veºnicã va încununa capul lor, ºi vor fugi durerea, în-
tristarea ºi suspinarea ºi se vor depãrta de la ei, cãci înaintea
lor merge Domnul, ºi în urma lor tot El, ºi regi ºi cãpetenii
vor amuþi, cã acum ei vãd ceea ce nu li s-a vestit ºi pricep
ceea ce n-au auzit». Amin. 

Eu, Fiule Doamne, am mare ºi multã lucrare pentru
þara venirii Tale. Tu eºti mângâiat de la poporul Tãu din ea, cã
ea e þarina cu comoarã în ea, cãci iatã marea lucrare a venirii
Tale în mijlocul ei, ºi mulþi vãd în ea ceea ce nu li s-a vestit
ºi înþeleg ceea ce n-au auzit. Venirea Ta cuvânt în România a
fãcut-o pe ea întâia între popoare, precum ºi era dintru înce-
put, Doamne. Eu mã rog pentru ea înaintea Tatãlui ºi înaintea
Ta, sã-i pãzeºti pe fiii Tãi din ea, ºi pe ea pentru ei ºi pentru
Tine, Fiule Doamne, cãci România e masa Ta de nuntã, salo-
nul nunþii, cã Tu ai vestit prin profeþi ºi ai zis: «Acolo va fi
cale curatã, ºi se va chema cale sfântã ºi nu va trece pe acolo
nimeni necurat, cã nu va fi acolo cale întinatã. Iar pe calea
sfântã vor merge ºi cei fãrã de minte ºi nu se vor rãtãci, cãci
pe ea orbii vor vedea, surzii vor auzi, ºchiopul va merge
drept, ºi va fi limpede limba gângavilor, cãci vor curge izvoa-
re de apã în pustiu, ºi pâraie în pãmânt însetat». Amin. 

O, Fiule Doamne, rugãciunea mea pentru ea, pentru
þara Ta de azi, e rugãciune cum n-a mai fost. Pãzeºte-o pe ea
ºi umple-o de crini ºi de trandafiri, ºi pune credinþa aceasta
peste ea cã scrie în Scripturi despre o þarã nouã, despre un
munte din care vor curge legile Tale, cuvintele Tale, spre care
se vor îndrepta neamurile pãmântului. Pãzeºte þara Ta cea
nouã, ºi sã înverzeascã aceastã grãdinã cu multul, ºi nici un
rãu sã nu poatã spre ea, cãci Tu eºti în ea Împãrat mare, ºi Mi-
re eºti în ea, cãci când Tu ai zis prin cuvântul Tãu de peste ea:
«Iatã Mirele! Ieºiþi întru întâmpinarea Lui!», au ieºit atunci
cei ce au crezut ºi s-au pregãtit pentru Tine ºi Te-au ascultat
aºa cum Tu le-ai grãit, ºi Þi-ai fãcut mireasã în þara aceasta a
venirii Tale, ºi Tu eºti Regele ei, Fiule. Te rog pentru ea. ªi de
sus, ºi de jos, ºi din pãrþi, ºi din mijlocul ei, pãzeºte-o pe ea,
ºi toiagul Tãu din ea sã odrãsleascã mereu cu multul, cã Tu ai
în ea popor pe care Te sprijini, ºi îl numeºti toiag al Tãu pe
cel de care Te sprijini cu venirea Ta, cu lucrarea Ta de azi,
Fiule Doamne. Eu sunt mamã cereascã, ºi am în braþe þara Ta
de azi. Cu mâinile desfãcute peste ea ºi în tot jurul ei ºi în mij-
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locul ei, aºa stau mereu, cãci cetatea Ta este în paza mea
pentru Tine, fiindcã atâta Te iubesc eu, Fiule Doamne. Voiesc
sã-mi înmiresmezi poporul Tãu pentru mine, cea care-l pã-
zesc ºi îl ocrotesc. Pâraie de Duh Sfânt ºi de miresme cereºti
sã curgã din Tine prin el peste pãmânt. Te rog, Fiule, sã-l ajuþi
zi ºi noapte pe el, cã e micuþ ºi plãpând poporul Tãu, ºi e fãrã
putere pe pãmânt, dar poþi Tu pentru el. Fã-l sã vadã cã poþi,
cã el are de dus povara venirii Tale, Fiule Care vii. Cerce-
teazã-le bucuriile ºi ajunsurile, durerile ºi lipsurile, iar greul
lor du-l Tu, Fiule, cã poþi, cã ºi ei duc greul Tãu, Doamne, ºi
sunt mici de tot ºi n-au sprijin de pe pãmânt, n-au, Doamne,
n-au, ºi mult trudesc ei ca sã aibã pentru lucrarea Ta. Îi vãd
necãjiþi ºi apãsaþi de griji pe cei din grãdinã care poartã grijã
de lucrarea Ta peste pãmânt. Îi vãd întristaþi sub griji, aºtep-
tând puterea Ta mereu, cã ei sunt micuþi pe pãmânt, ºi au în
grijã pe poporul Tãu, Doamne Fiule. Eu sunt mama Ta ºi a
lor. Du Tu greul lor, cã poþi, Fiule Doamne, iar ei sã poatã în
Tine, cã sunt mici. Amin. 

– RR uga ta, mamã, e cu putere în ea, cã duhul
tãu cel duios a putut mereu ºi mult prin ru-

ga ta, ºi de deasupra þãrii Mele de azi tu Mã rogi în ea, mamã. 
Te serbez aici cu cei mici ai Noºtri, mamã. Numai cei

mici au vrut sã fie ai Noºtri pentru zilele venirii Mele de
acum. Cei mari n-au voit cu nici un chip sã fie lângã cuvântul
Meu cel fãcãtor, mamã. Eu sunt Domnul, Care stârnesc marea
ºi fac sã mugeascã valurile ei, dar cei mari se fac cã nu aud,
mamã. 

– OO,mã doare adânc, Fiule Doamne! Mã doare
de toatã durerea Ta, dar cei mici ne sunt

mângâiere. Trupul Tãu, ca ºi trupul meu, stau nevãzute, dar
stau de-a pururi deasupra României, cã avem în ea cuvântul
Tãu, comoara cea de la sfârºit, pusã pe pãmânt, precum era ºi
la început când cu cuvântul Tu ai întocmit cerul ºi pãmântul
ºi toatã facerea dintre cer ºi pãmânt, Fiule Doamne. 

Voi, cei micuþi care aþi vrut cu Domnul ºi v-aþi fãcut
casã a venirii Lui dupã douã mii de ani, vã dau rugã sã vã
întãriþi din zi în zi mai mult darul credinþei, ca sã se împli-
neascã fãgãduinþele Domnului ºi venirea Lui, aºa cum ºi El ºi
profeþii au fãgãduit-o. Vã rog pe voi sã trãiþi ca în ziua venirii
Domnului. Aceasta este ruga mea spre voi. Duhul ºi sufletul
ºi trupul vostru sã stea aprinse pentru El ca ºi cum ar fi ziua
Lui, ziua venirii Lui, cã mult veþi ajuta voi cerul ºi pãmântul
dacã veþi asculta aºa. Duhul umilinþei care þine pe Domnul
mereu lângã voi, sã nu slãbiþi în acest duh. Aveþi grijã unul de
altul cu duh duios pentru venirea Domnului. Schimbaþi-vã ca
pentru El, din slavã în slavã, din trãire sfântã în trãire sfântã,
din dor în dor, din cântec în cântec. Faceþi-vã cântec dulce.
Cântecul venirii Lui sã-l cântaþi. Sã fiþi crini ºi trandafiri ºi sã
vã cadã sãmânþa pe pãmânt bun, ºi sã creascã din ea crini ºi
trandafiri în calea venirii Domnului, grãdinã verde, ºi numai
flori peste ea sã fiþi ºi sã prãsiþi. Aceasta este ruga mea spre
voi. Trupul meu ºi al Fiului meu sunt deasupra, ºi cu mâinile
întinse vã ocrotim ºi vã dorim, iar voi sã nu uitaþi aceasta, ºi
sã fiþi ºi sã trãiþi ºi sã iubiþi ca în ziua venirii Domnului. Staþi
aprinºi pentru noi ca ºi cum ar fi ziua venirii Lui, ºi mult veþi
ajuta cerul ºi pãmântul dacã veþi asculta aºa. Treziþi-vã unul
pe altul spre aceasta ºi schimbaþi-vã din slavã în slavã, cã voi
sunteþi cei de la venirea Lui, fiii venirii Domnului. Amin,
amin, amin. 

– TTTT e-ai dat, mamã, te-ai dat lor cu rugã, cu ru-
gã pentru Mine, precum te dai Mie cu rugã

pentru ei. Îi rogi sã treacã din slavã în slavã spre venirea Mea.

Îi rogi sã facã sãmânþã coaptã, înflorind ºi tot înflorind, iar
sãmânþa lor sã fie luatã de vânt, ºi pe pãmânt bun sã încol-
þeascã ºi sã prãseascã, ºi sã creascã pe el crini ºi trandafiri în
grãdina venirii Mele. În toþi cei care iau cuvântul Meu de la
ei, în toþi voiesc Eu sã lucrez, dar unii se fãlesc pentru ei înºiºi
împlinind din cuvântul Meu, ºi n-are cine sã-i înveþe pe
aceºtia duhul umilinþei, care-i poate þine vii pe cei ce cred în
coborârea Mea de aici. Omul îngâmfat în duhul lui în zadar ia
cuvântul Meu de aici, cã acela îl împlineºte pentru slava lui,
nu pentru slava Mea. Ferice, mamã, ferice celor ce se apleacã
celor din grãdina Mea de aici pentru cuvântul Meu de azi, ca
sã-l înþeleagã ºi sã-l poarte cu umilinþã ºi nu spre cãderea lor
prin duhul mãririi de sine când cu zgomot urât dau ei sã le
punã pe ale Mele peste ei dând la o parte binecuvântarea, du-
hul ascultãrii, care-l binecuvinteazã pe om, duhul supunerii,
care-l ridicã pe om deasupra trupului sãu spre zidire sfântã ºi
bineplãcutã Mie. 

O, ce frumoºi sunt puii când au mamã, când au cloºcã!
Ce adunaþi sunt ei sub ea! Ce hrãniþi sunt cu hranã de mamã!
Aºa este ºi creºtinul care stã sub povãþuitor cu umilinþã ºi cu
bucurie. O, mamã, numai cei mici au vrut sã fie ai Noºtri pen-
tru zilele venirii Mele de azi. Cei mari n-au voit, ºi nu vor cu
nici un chip sã fie lângã cuvântul Meu cel fãcãtor, mamã. 

Eu sunt Domnul Dumnezeu, una cu Tatãl sunt, «Dom-
nul, Care stârneºte marea ºi face sã mugeascã valurile ei»,
precum este scris. O, poporul Meu, «Pune-voi cuvintele Mele
în gura ta ºi la umbra mâinii Mele te voi acoperi, ca sã întind
cerurile ºi sã întemeiez pãmântul ºi sã zic Sionului: tu eºti
poporul Meu», cãci aºa am grãit Eu prin profeþi, ºi acum
împlinesc. Amin. 

O, poporul Meu, tu sã nu fii al tãu, ci sã fii al Meu. Tu
sã nu ai ale tale, ci sã ai ale Mele, poporul Meu, ºi sã fii
Sionul Meu. Tu sã nu mai ai viaþa ta, ci s-o ai pe a Mea, ºi sã
fii atent dacã Eu îþi spun aceasta ce-þi spun. Daþi-vã unul altu-
ia credinþã ºi trezire ºi împlinire ºi iubire ºi mângâiere, fiilor,
cã-L aveþi peste voi pe Dumnezeu, ºi cine vã vede pe voi, sã
vadã aceasta, sã-L vadã pe Dumnezeu peste voi. Amin. Eu ºi
cu mama Mea v-am dat cerul în ziua ei de serbare. Cerul ca
acoperãmânt vi-l dãm ºi de sus, ºi de jos, ºi din pãrþi, ºi din
mijlocul vostru, iar þara venirii Mele vã este leagãn, ºi în ea
am ieslea Mea, ºi pe voi strãjeri lângã ea. 

Vine ziua a treia, poporul Meu. Te-am învãþat mereu
sã Mã chemi, Ierusalime. Am venit din timp la tine ºi þi-am
dat ploaie timpurie ºi târzie ºi te-am învãþat sã Mã chemi.
Cheamã-Mã, poporul Meu! Cheamã-Mã! Mereu cheamã-Mã,
cã scris este: «În muntele Sionului va fi mântuirea, iar între
cei mântuiþi, numai cei ce cheamã pe Domnul». Amin. 

Cheamã-Mã, Ierusalime, cheamã-Mã, Sioane, chea-
mã-Mã, poporul Meu, ºi te bucurã sã Mã chemi, cã scrie în
Scripturi de lucrarea Mea cu tine, ºi aºa scrie: «Cei din Sion
se vor bucura ºi se vor veseli de Domnul, Care le dã lor pe
Învãþãtorul dreptãþii, trimiþându-le ploaie timpurie ºi târzie
care adapã pãmântul, cãci venirea Lui este sigurã ca ivirea
zorilor, ºi dupã douã zile iarãºi ne va da viaþã, iar a treia zi
iarãºi ne va ridica, ºi vom sta ºi vom trãi în faþa Lui». Amin. 

O, vine ziua a treia, poporul Meu. Cheamã-Mã,
cheamã-Mã mereu, cãci între cei mântuiþi vor fi numai cei ce
cheamã pe Domnul. Te chem ºi Eu: vino spre slava Mea cu
tine ºi nu te teme spre ea ºi nu te teme cu ea. Te-am chemat
ºi te chem, ºi unul pe altul ne chemãm, ca sã fie dorul cel ce
ne leagã fãcându-ne de nedespãrþit, de-a pururi nedespãrþiþi,
de-a pururi, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Învãþãtura nu se învaþã fãrã învãþãtor. Vine Domnul, cãci nu mai
sunt pãstori pe pãmânt. Sfinþii îi aºteaptã pe cei din urmã, care 

deschid taina veacului veºnic pe pãmânt. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
luaþi cuvântul Meu cel plin de roade ºi puneþi-l pe

masã, cã e sãrbãtoare de sfinþi, copii din grãdinã. Sã dea roade
cuvântul Meu cel de peste voi, cã fãrã roadele lui voi aþi fi
sterpi, dar dacã-l faceþi sã fie împlinit, voi sunteþi roditori.
Amin. 

E zi de pace ºi de bucurie ºi de sãrbãtoare ºi de în-
vãþãturã, fiilor, cã iatã, cuvântul Meu se lasã peste voi ºi vã
învaþã, vã învaþã sã-l împliniþi ºi sã lucraþi precum el vã în-
vaþã. Eu mereu vã dau învãþãturã ca sã daþi lui Israel, ºi el sã
creascã ºi sã fie, cãci cel ce nu cunoaºte ce este învãþãtura,
acela îºi ia din ea ºi mãnâncã fãrã învãþãtor, ºi apoi se duce în
lãturi ºi slãbeºte, cãci ca sã fie creºtinul tare din învãþãtura
Mea, trebuie sã i se dea din ea cu veghetor, aºa cum Eu v-am
învãþat de atâtea ori pe voi. E ca ºi la masa cea pentru trup.
Cel ce pune mâncarea pe masã ia cu vasul ºi pune la fiecare
în vas ºi, apoi, binecuvântând, se aºeazã ºi mãnâncã toþi. ªi
dacã se face aºa, cu binecuvântare ºi cu orânduialã, atunci
rodul e bun ºi plãcut Mie ºi vouã, ºi e cu creºtere ºi cu umi-
linþã ºi nu cu semeþie. Amin. 

Iatã, Eu mereu vã dau învãþãturã ca sã daþi lui Israel ºi
sã le turnaþi în vas la fiecare ºi sã mãnânce la masã poporul
Meu, sã mãnânce aºa cum mãnâncã mâncarea cea pentru
trup, ºi sã creascã în trupul Meu ºi în Duhul Meu, ºi aºa sã fie
poporul care mãnâncã de la Mine. Amin. 

O, copii de la iesle, dacã ar fi a voastrã aceastã lucrare,
atunci aº da dreptate celor ce vã învinuiesc pe voi pentru ei
înºiºi despre venitul sau statul sau nestatul în lucrarea aceas-
ta. Dar lucrarea aceasta este a Mea, ºi ea este locul în care
voiesc Eu, nu voi ºi nu omul ºi nu oricine ar vrea sã voiascã.
Celui ce-i place ºi voieºte sã vinã, aceasta þine de Mine, nu de
om, iar Eu Mã uit bine, ºi Mã bucur sau suspin uitându-Mã,
cã Eu nu Mã uit ca omul, ºi vãd ºi de aproape ºi de departe,
ºi apoi voiesc. Dacã omul ar veni ºi nu i-ar place ºi s-ar în-
toarce cu spatele la voi sau la Mine dupã ce Eu dau atâta hra-
nã spre creºtere, o, nu e bine sã pãþim aºa, copii ai jugului
Meu, copii supuºi sub sarcina Mea. 

O, Eu, Domnul, iubesc mult acest popor. Îl iubesc pe
cel mulþumit de Mine ºi de lucrul Meu. Îl iubesc mult pe cel
supus Mie ca ºi voi. Dar celui ce nu-i place aºa, vine, ºi se în-
toarce apoi cu spatele, dar Mie Îmi place de poporul Meu.
Iatã, nu e a voastrã lucrarea aceasta ca sã faceþi voi ce voiþi în
ea, ci este a Mea, ºi este locul în care voiesc Eu, nu voi ºi nu
omul. 

Când Eu vãd durere în poporul Meu, Eu caut s-o curm.
Când aº vedea duh de om, aº fi numaidecât la lucru ºi aº birui
Eu, ºi nu M-aº lãsa sã fiu biruit de om, cã e a Mea lucrarea
aceasta, ºi în ea toþi fiii ei trebuie sã fie ascultãtori ºi supuºi
ca ºi voi sub mâna ºi sub cuvântul Meu, copii de la iesle. Iatã,
ieºim cu hranã ºi punem masa pentru poporul Meu ºi învãþãm
înþelepciunea, ºi învãþãm paza Mea cea pentru poporul Meu.
Amin. 

Tu, poporul Meu, trebuie sã fii uºor pentru Mine, ca sã
nu-Mi faci greutate când te port, cã aºa este fiul cel aplecat
care ºtie sã stea în braþul Tatãlui. Voi, copii ai poporului Meu,
trebuie sã fiþi uºori unul pentru altul, ca sã fie armonie în trup,

fiilor. Cel ce se dã Mie ºi stã aºa în fiecare clipã, acela este
uºor, ºi nu cade din braþul Meu, ºi nu-l apasã nimic din braþul
Meu ca sã cadã. 

Dar cum sã se dea Mie în fiecare clipã copilul care s-a
dat sã fie al Meu? Cum, fiilor învãþãtori? O, învãþaþi din par-
tea Mea pe poporul Meu, ca sã înveþe sã stea sub ascultarea
Mea, prin voi, fiilor care staþi sub sarcina Mea. Vã deschid în-
þelepciunea ºi pun în ea, iar voi sã daþi. Amin, amin, amin. 

– CC el ce este în poporul Domnului ºi se dã
Domnului ºi stã aºa în toatã clipa, este cel

ce nu se ia pe sine din braþul Domnului. De stat nu e greu sã
stea dacã nu iese, dar dacã iese vreo clipã din Domnul, atunci
el este atacat de însuºi duhul lui de om, ºi apoi îºi vede lovi-
tura, cãci cel ce iese mãcar o clipã din Duhul Domnului, acela
se loveºte pe sine, se loveºte în sine, ºi apoi el plânge ºi se
face greu ºi pentru Domnul, ºi pentru el însuºi. Cel ce se dã
Domnului, ºi stã aºa apoi în fiecare clipã, acela nu-ºi înstrãi-
neazã mintea nicidecum, nu slãbeºte în veghe cu nici un chip,
cã veghea cea adevãratã este sã nu dea binele pe rãu dacã rãul
l-ar trezi pe creºtin din afarã sau dinãuntru. Cel ce vegheazã
asupra sa nu este biruit de rãu, cãci vegheazã, iar veghea este
dragostea pentru Dumnezeu, nu altceva este veghea. Cine iu-
beºte pe Dumnezeu cu adevãrat, acela nu se mai poate iubi pe
sine, nu se mai poate împãrþi, ci iubeºte întreg, ºi acela s-a dat
Domnului, ºi acela stã aºa în fiecare clipã, ºi pe acela nu-l
poate nimeni micºora, nu-l poate nimeni apãsa în jos, cã este
în Domnul în fiecare clipã. Amin. 

– OO,poporul Meu, auzi tu învãþãtura Mea din
fii ºi roada ei cea pusã pe masã? Aºa tre-

buie sã mãnânci tu, poporul Meu. Sã þi se punã în vas, fiule,
aºa cum ºi la masa cea pentru trup þi se face ºi þi se pune. Cel
ce nu mãnâncã aºa, cade în lãturi, cãci aºa ºi lucreazã; lu-
creazã de la sine cu lucrul cuvântului Meu ºi nu de la Mine.
Ce ar fi sã plece oile singure la pãscut, fãrã cioban ºi fãrã
câini? Ce ar fi sã lucrezi tu fãrã rânduialã lucrarea Mea cea de
peste tine, poporul Meu? O, tu aºa sã nu cauþi, cãci cel ce lu-
creazã aºa, cade în lãturi, ºi apoi Mã învinuieºte pe Mine ºi
pe tine, poporul Meu. Þie sã nu-þi pese de nimic decât sã fii
supus nunþii, cã Mirele e cu tine, poporul Meu, ºi tu sã fii
uºor, copile, ca sã nu cazi din braþul Meu, fiule copil. 

O, sã nu te semeþeºti unul peste altul, cãci aceasta se
pedepseºte, poporul Meu, cã ai fi ca unul care-i place sã fie
mare ºi nu mic, iar cel ce face aºa, iese de sub paza Mea, cã
se bizuie pe sine când se dã mare. Dar þie sã nu-þi placã aºa,
ºi sã fii blând, ºi cu blândeþe sã vã împãrþiþi unii altora rodul
poveþelor Mele, ºi cu milã ºi cu dragoste sã lucraþi unul pen-
tru altul, cã aºa trebuie sã fie la voi pe pãmânt, sã fie precum
în cer aºa ºi pe pãmânt, voia Mea. Amin. Dar iatã, pe pãmânt
e numai om mare, ºi fiecare îi dã mãrire celuilalt, ºi Eu nu pot
sã fiu cu cei de pe pãmânt, fiindcã Eu sunt Cel blând ºi smerit
cu inima. O, nu e mare omul, cãci omul este pãcãtos. Uitã
omul de pãcatele lui ºi se dã mare pe pãmânt, ºi Eu nu Mã pot
odihni cu omul. Omul ar trebui sã fie blând ºi smerit cu inima
ca sã scape de pãcat ºi sã se facã uºor pentru Dumnezeu, cãci
de la Dumnezeu trãieºte omul. 

O, nicãieri nu este mare omul decât în braþul Meu cel
atotþiitor. Nimeni nu se dã mare în braþul Meu, cã acela este
purtat ºi îi place sã fie copil, dar este mai mare decât toþi
oamenii cel ce se dã Mie ºi stã aºa în fiecare clipã. Eu, Dom-
nul, am împuternicit pe mulþi pe pãmânt în viaþã îngereascã,
viaþã ca cei fãrã de trup, ca sã arãt multora iubirea Mea din
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omul care se dã Mie în fiecare clipã, ca sã nu zicã omul cã nu
se poate aºa, ºi ca sã fiu Eu îndreptãþit întru cuvintele Mele în
ziua judecãþii. 

O, poporul Meu, cât au suferit sfinþii pentru dragostea
Mea, pentru nedespãrþirea lor de Mine! O, fiilor, ce minunat
sunt Eu în sfinþi! Uitaþi-vã în ei ºi vedeþi, ca sã tânjiþi dupã
dragostea Mea în voi ºi ca sã fiþi sfinþi în toatã clipa ºi în veci
de veci, fiilor. Amin. O, poporul Meu, mare nevoie ai de învã-
þãturã proaspãtã, cã vremea în care eºti tu e rece ca gheaþa ºi
este Scriptura aceea când dragostea se rãceºte ºi ea, iar Eu vin
mereu la tine ca sã te încãlzesc mereu, cã e rece ca gheaþa
vremea de acum. 

O, e vremea cea fãrã de pãstori, ºi când nu mai sunt
pãstori, nu mai e nici bisericã. Vremea de azi a pus altceva în
loc de pãstori ºi în loc de bisericã, iar partea Mea nu mai e pe
pãmânt. Nu mai am moºtenire pe pãmânt, poporul Meu, nu
mai am. Peste tot e omul în tot ºi în toate, ºi lupii au haine de
pãstori, ºi îºi fac turme ºi sug din vlaga lor ºi mãnâncã miei
ºi iezi ºi nu se mai saturã de sânge, iar Eu plâng ºi Mã frãmânt
cu sfinþii sã te întãresc pe tine, poporul Meu cel de la sfârºit.
De jur împrejur te înconjor cu sfinþii ºi cu îngerii ca sã te am
al Meu, doar al Meu, poporul Meu, ca sã nu muºte duhul lu-
mii din avutul Meu, cã fiecare stãpân îºi ocroteºte avutul sãu.
Amin. 

Am sãrbãtoare de sfinþi cu tine, Israele mic. Cuvioasa
Parascheva, dimpreunã cu ceata ei, stau în sãrbãtoare cu tine,
cã ei pe pãmânt nu mai au sãrbãtori cu creºtinii, cã nu mai
sunt creºtini pe pãmânt ºi e numai rãtãcire de la calea sfinþe-
niei, ºi sunt numai bani, ºi banii au ucis de tot sufletul din om,
ºi ar da omul sã caute iertare pe bani, ºi se duc oameni cu
multul pe la locuri de închinare ºi se întorc precum s-au ºi
dus, cã nu mai sunt pãstori pe pãmânt. E numai jale pe sfinþi
la sãrbãtorile serbate pentru ei pe pãmânt. Dar la tine, poporul
Meu, se odihnesc sfinþii ºi iau de la tine dragostea ta pentru ei
ºi pentru Mine, ºi aºteaptã sfinþii mâna ta care sã descuie taina
veacului cel veºnic pe pãmânt, cã Eu aºa þi-am spus: „tu eºti
cheia“, ºi aºa voi face sã fie, cãci cuvintele Mele nu trec, ºi
se împlinesc. Amin. 

O, poporul Meu, ai grijã de tine, fiule. Dacã tu n-ai gri-
jã de tine, Eu zadarnic am. Omul e învãþat sã se lase pe seama
Mea, dar þie îþi zic aºa: ai grijã de tine, ca sã te vãd cã ai, ºi sã
pot ºi Eu sã am. Ai grijã sã fii sfânt, sã fii treaz, sã fii adevã-
rat, cãci adevãrul este tot ce iubesc Eu. Amin. O, sã nu te cla-
tini nici de cele dinãuntru, nici de cele din afarã, cã tu ai aju-
tor cerul, numai sã fii treaz mereu pentru cer, cã mare lucrare
am de sfârºit, ºi cu tine trebuie sã fac tot ce mai am de fãcut
pânã la slava cea deplinã a veacului cel veºnic pe pãmânt. 

O, atâta învãþãturã þi-am dat! Atâta grijã am avut ºi am
de tine, poporul Meu! Mereu îþi spun sã nu te temi ºi sã crezi
în tot ce Eu grãiesc, cã prin credinþa ta pot Eu, poporul Meu.
Îþi aduc rugãmintea sã nu-i bagi sub greu pe cei de la ieslea
cuvântului Meu, ci sã-i ajuþi sã stea în faþa Mea pentru tine ºi
pentru Mine, ca sã ajungem frumos la toatã împlinirea cea
vestitã peste tine de Mine. 

Ai grijã de tine, poporul Meu, cã de Mine ai grijã când
ai grijã de tine aºa cum Eu te-am povãþuit. Ai grijã sã fiu Eu
mereu cu tine, sã fii mereu cu Mine; ai grijã ºi-n sculare, ºi-n
culcare; ai grijã din zori ºi pânã-n zori sã fii, poporul Meu. Îþi
doresc înviere mereu rugãciunii tale, ºi adevãr în ea îþi doresc,
cãci asta doresc Eu de la tine, cã vreau sã Mã bizui pe tine ca
ºi pe sfinþi, ca ºi pe îngeri, cã am atâta bucurie de coborât pe

pãmânt pentru cei ce stau mereu dupã chipul ºi asemãnarea
Mea pe pãmânt, poporul Meu. Amin. 

Acum, copii de la iesle, iatã ce am sã vã dau sã lucraþi.
Fiilor unºi, mâine în zori sã vã sculaþi ºi sã vã îmbrãcaþi în
odãjdii ºi sã vã pregãtiþi pentru pecetluirea ºi sfinþirea fântânii
pe care aþi zidit-o pentru slava numelui Meu ºi al sfinþilor ºi
al vostru, fiilor lucrãtori din partea Mea peste pãmânt. Pe-
cetluim aceastã fântânã nouã ºi aºezãm lângã ea pe ocrotitoa-
rea acestui oraº, muceniþa Ecaterina, care ocroteºte lucrarea
Mea, ºi pe voi în locul acesta. Pe ea o dãruim cu aceastã fân-
tânã ºi o întãrim lângã acest izvor, cãci darurile ei se desãvâr-
ºesc în zilele acestea peste înþelepþii pãmântului aºa cum în
zilele trupului ei Eu M-am desãvârºit prin ea ca sã-i luminez
la minte pe cei ce aveau minte. Ea lucreazã cu darurile ei
lângã Mine, lângã lucrarea înþelepciunii cereºti pe care Eu o
aºez mereu pe pãmânt prin voi ca sã aduc la luminã neamul
omenesc care se mai închinã în vremea aceasta lui Dumne-
zeu. Aceastã muceniþã ocroteºte mult poporul român, ºi îl
înþelepþeºte cu darurile ei, ºi lucreazã cu voi ºi de lângã voi ºi
ajutã lucrarea Mea spre biruinþã. Ea ocroteºte mult acest oraº
pentru lucrarea Mea din el, ºi mult vã înþelepþeºte pe voi pen-
tru lucrul vostru cu Mine peste pãmânt. 

Fântâna Sfânta Ecaterina. ªi se vor vedea darurile ei ºi
se vor vesti prin lucrarea Mea cu voi, cã ea a fost mireasa
Mea, ºi am fãcut din ea izvor de înþelepciune pe pãmânt, ºi
am tras pe înþelepþi din întuneric la luminã, ºi apoi i-am
primit, cãci ei au crezut prin mireasa Ecaterina ºi au biruit
necredinþa. 

Acum, fiilor, aduceþi cerului zi de sãrbãtoare ºi rugã-
ciune pentru binecuvântare peste fântâna cea nouã, iar Eu
pecetlui-o-voi pe ea cu cuvântul Meu cel fãcãtor, cã Mi-e
drag sã lucrez cu voi minuni pe pãmânt ºi numai minuni,
fiilor. Sfinþii toþi ºi îngerii toþi sã vã dea mângâieri, precum
Eu vã dau mereu, iar voi fiþi bucuria lor, ca sã se împlineascã
în voi sfinþii ºi îngerii cu toate darurile lor, ºi apoi sã fim cu
toþii o bucurie veºnicã, fiilor. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2001

Duminica sfinþilor pãrinþi de la Niceea 

Se binecuvinteazã fântâna Sfânta Ecaterina, ocrotitoarea cetãþii
Pucioasa. Cerul sfânt aºteaptã ultima strigare: „Vino, Doamne!“.
Cel mai mare pãcat este sã auzi cuvântul lui Dumnezeu ºi sã nu-l 

împlineºti. 

AA cum, Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Atoate-
fãcãtorul, Cel ce sunt Alfa ºi Omega, începutul

ºi sfârºitul, Eu ºi cu voi rostim ºi grãim aºa: se binecuvinteazã
ºi se sfinþeºte aceastã fântânã cu harul Preasfântului ºi de
viaþã fãcãtorului Duh, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh. Amin, amin, amin. 

Întãrim lângã acest izvor sfinþii ºi îngerii, ºi se va numi
fântâna aceasta: fântâna sfânta Ecaterina, muceniþa Mea cea
înþeleaptã. Pe ea o întãrim lângã acest izvor, pe ea o dãruim
cu acest dar lucrãtor din care sã se reverse în tainã înþelepciu-
nea cereascã peste pãmântul din aceastã cetate ºi peste toatã
þara românã. Amin. 

Aºa lucrãm Noi ºi cu voi, fiilor unºi, ºi punem semne
pe pãmânt, ºi lucrarea de nou Ierusalim pecetluieºte pãmântul
cu cuvântul ºi cu fapta lui. Amin. Dar voi sã nu uitaþi, sã nu
mai uitaþi cã orice lucrare sfântã ºi orice semn de nou Ierusa-
lim pe pãmânt se începe cu cuvântul Meu. Eu am voit sã las
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cuvânt în carte pentru lucrul acestei fântâni, aºa cum lucrez
Eu în toate la voi, dar voi aþi fost rãsfiraþi în toate câte sunt de
fãcut ºi nu Mi-aþi dat intrare ca sã începeþi cu cuvântul rostit
de Mine întâi, ºi apoi de voi, fiilor. De aceea acum, cu o zi
înainte, am vestit pe cei din cer cã facem însemnarea fântânii
sfânta Ecaterina. V-am grãit vouã, ºi ei au auzit din gura Mea
cã vom merge sã pecetluim izvorul cel nou lucrat ºi s-au gãtit
cu Mine spre voi cu bucurie ºi cu dor, cã acestea sunt zilele
venirii lor cu Mine pe pãmânt, aºa cum scrie în profeþi cã va
fi ºi cã se va împlini aºa. 

Facem acum sãrbãtoare cereascã, Noi ºi cu voi. Sã ne
simþim unii pe alþii, Noi pe voi, ºi voi pe Noi, ºi sã fim una în
iubire ºi în bucurie, cã între cei din cer e bucurie mare orice
bucurie de la voi, numai s-o aveþi, fiilor. Când Noi vã simþim
pe voi cu bucurie, numai atunci bucuria Noastrã este deplinã,
numai atunci, poporul Meu, numai atunci. Aceastã tainã s-o
crezi ºi s-o înþelegi, cã de aceea þi-o spun, poporul Meu, ºi îþi
doresc multã ºi adevãratã bucurie cereascã, sã am ºi Eu de
unde lua, de unde avea, ºi ca sã vin ºi Eu pe drum presãrat de
bucuriile voastre cu Mine, ºi ca sã-Mi fie uºor sã vin, uºor ºi
Mie ºi vouã, copii care-Mi primiþi venirea. Orice neputinþã
fuge de la voi atunci când aveþi bucuriile cele pentru Mine,
dar aceasta trebuie sã vã intre bine în fire ºi sã folosiþi orice
fãrâmã de timp pentru bucurii sfinte, copii iubiþi de Dumne-
zeu. O, iubirea dintre voi ºi Mine, dintre Mine ºi voi trebuie
sã fie aprinsã ºi sã-Mi lumineze calea ºi sã Mi-o încãlzeascã
atunci când vin la voi cuvânt.

O, copii iubiþi, o, fiilor, o, fiilor scumpi, iubirea dintre
voi ºi Mine, dintre Mine ºi voi, aceasta va face venirea Mea
pe pãmânt ca sã-Mi sfârºesc lucrarea ºi sã Mi-o pecetluiesc,
ºi sã vã dau apoi bucuria cea de veci. Pe voi vã privesc ºi vã
aºteaptã îngerii ºi sfinþii, care aºteaptã venirea Mea pe pã-
mânt. Tot cerul sfânt aºteaptã iubirea voastrã cea arzândã
pentru Mine ºi pentru ei. Toatã oastea cereascã se uitã la voi
ºi dupã voi ca sã rostiþi ultimul cuvânt: „Vino, Doamne!“,
cuvânt care sã ia foc între pãmânt ºi cer. Sã iasã din voi focul
venirii Mele, asta aºteaptã oastea cereascã, copii aºteptaþi ca
sã fiþi ºi ca sã grãiþi ºi ca sã rostiþi venirea Mea, ziua Mea cea
mai slãvitã între zilele venirii Mele la voi, ziua pe care o va
vedea cerul ºi tot pãmântul, aºa cum este scris despre ea. Vã
aºteaptã Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt, vã aºteaptã îngerii ºi
sfinþii sã rostiþi ultimul „Vino, Doamne!“. Vã aºteaptã morþii
sã rostiþi ultima strigare, fiilor de azi, copii de la venirea Mea.
ªi cei de pe pãmânt vã aºteaptã, chiar dacã ei nu ºtiu, chiar
dacã voi nu ºtiþi. Eu voi lucra tot mai cu dor, tot mai cu foc,
ºi voi cãuta sã vã aprind în rugãciune ºi în cuvânt, dar prin bu-
curii ºi nu prin apãsãri, cã Eu aºa voiesc, ºi aºa ºi voi sã voiþi.
Faceþi-vã bucurii sfinte din pãrtãºia Mea cu voi, din pãrtãºia
voastrã cu Mine, ºi pliniþi vremea venirii Mele, vremea bucu-
riilor fãrã de sfârºit care aºteaptã la uºã ca sã fie peste voi, cei
ce chemaþi pe Domnul sã vinã. Înteþiþi semnele Noului Ieru-
salim peste pãmânt, ºi din ele sã izvorascã minuni care sã
cheme pe oameni la Mine ºi la venirea Mea la voi. Daþi foc
iubirii ºi aruncaþi peste pãmânt focul acesta, cãci scris este:
«Dumnezeu este foc mistuitor!». Amin. 

O, fiilor, fiþi focul la care sã se încãlzeascã venirea
Mea. Fiþi iubirea care va aduce pe pãmânt pe Domnul, Care
vine la voi. Fiþi dorul în care sã se mistuie ultimii Mei paºi
spre voi pentru ziua veciei, ºi aduceþi Domnului rugãciune
pentru ziua venirii Lui desãvârºit cu vecia pe pãmânt, ca sã se
împlineascã proorocia vieþii veºnice pe care Eu am promis-o

cu atâta dor ºi am sortit-o omului, numai sã creadã omul în
cuvântul Meu cel rostit atunci ºi acum. 

O, vino, poporul Meu, tot mai mult spre venirea Mea!
Cu orice clipã vino, ºi nu Mã lãsa fãrã chemarea ta ca sã vin.
O, poporul Meu, sã nu stai fãrã lucru, fiule. ªi din nou îþi
spun, ºi iarãºi sã auzi din gura Mea: sã nu stai fãrã lucru, po-
porul Meu. Înteþeºte acest foc, cãci lucrul este bucurie, ºi nu
altceva este bucurie. Chiverniseºte-te bine în lucru, cã iatã
ce-þi spun: Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez, ºi tu lucrezi, ºi
aºa sã fie, cãci lucrul este bucuria Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfân-
tului Duh, ºi a ta, bucuria ta cea de la Dumnezeu, cea cu
Dumnezeu, poporul Meu. Învaþã-te zi cu zi ºi þine lanþ lucrul.
Învaþã-te sã-þi fie hranã vie rugãciunea ºi sã simþi saþ dupã ea.
Masã pentru suflet sã-þi fie ea, viaþa ta în Mine sã-þi fie ea,
cãci cu ce altceva poate avea omul viaþã în Mine dacã nu cu
pãrtãºia lui cea deplinã prin rugãciune ºi prin dor cu Mine ºi
prin dragoste cu Mine? Sunt tot un foc, ca sã vã fac foc din
foc ºi sã-l arunc peste pãmânt ca sã-l înnoiesc prin foc. Sã ard
lumea ºi sã o nasc din foc ºi sã fac din voi nãscãtori de om
nou, de lume nouã, ºi sã-i dau cer nou ºi pãmânt nou lumii
noi, ºi sã vã am pe voi începãturã, precum Eu sunt. Amin. 

Sunt tot o vãpaie, ºi dorul Meu se aprinde dupã voi.
Iatã ce zi dulce! ªi cu bucurie dulce sã petrecem ziua de praz-
nic sfânt al acestei fântâni. Bucuria cea dulce, din ce vine,
fiilor copii? Sã creadã tot trupul cã ea vine din adevãrata pãr-
tãºie cu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, din iubirea dintre om ºi
Dumnezeu. Amin. Iubirea cea adevãratã n-o cautã omul, ºi
Eu sunt sãrac de iubirea cea de la om. Sã nu fiu sãrac ºi de la
voi, copii ai venirii Mele, iar adevãrata pãrtãºie a voastrã cu
Mine se face atunci când toþi sunteþi la fel în iubire ºi în înþe-
lepciune ºi în cuvânt ºi în lucru ºi în roade, poporul Meu, ºi
în bunãtate, fiule. Amin. 

Acum iau aceastã zi ºi o pun de mãrturie între cei din
cer ºi las lângã fântânã pe muceniþa Ecaterina, care atât a
aºteptat lângã aceastã lucrare sã lucreze cu darurile ei ºi cu
puterea ce i-am dat-o. Puneþi semnul Duhului Sfânt peste
acest izvor ºi daþi apoi bucurie sãrbãtorii. Daþi, fiilor, daþi, cã
v-am dat ca sã aveþi ºi sã daþi. Fiþi, fiilor, lucrãtori, cum v-am
învãþat sã aveþi ºi sã lucraþi. Tânjesc cuvintele Mele dupã îm-
plinirea lor. Împliniþi-le precum Eu voiesc ºi cuvintez peste
voi, cã am mai spus o datã peste poporul lui Verginica, am
spus cã «cel mai mare pãcat este sã auzi cuvântul lui Dumne-
zeu ºi sã nu-l împlineºti». ªi dacã acei de atunci n-au voit
sã-l împlineascã, împliniþi-l voi azi, cãci tot cuvântul Meu
este pentru împlinire, ºi se va împlini. Amin. 

Toþi cei ce sunteþi veniþi la sãrbãtoarea fântânii sfintei
Ecaterina, muceniþa Mea mireasã, luaþi în voi bucuria Mea de
azi ºi a sfinþilor Mei, dar faceþi-Mi bucuria deplinã, fiilor, ºi
bucuraþi-vã ºi bucuraþi-Mã. Amin. 

– SS ã-mi dai ºi mie parte, o, Învãþãtorule de la
Care am învãþat taina înþelepciunii Tale.

Sã-mi dai ºi mie bucuria sã le dau ºi eu bucuria mea de m-ai
pus pe mine îngerul fântânii cea pe care azi o însemnezi cu
Duh Sfânt ºi o pecetluieºti cu cuvântul venirii Tale. Sunt plinã
de dor dupã poporul Tãu, dupã cei ce ne deschid nouã, sfinþi-
lor Tãi, uºile împãrãþiei Tale care coboarã pe pãmânt la ei, o,
Învãþãtorule ºi Mire al meu! Eu Te-am iubit cu înþelepciune,
eu Te-am iubit fãrã mãsurã, fãrã margini, ºi Þi-am adus rodul
iubirii mele, cã Tu mi-ai hãrãzit puterea aceea sã dau luminã
înþelepþilor pãmântului ca sã vinã la Tine. ªi le-am dat dacã
Tu mi-ai dat sã lucrez ºi sã dau. Mi-ai dat de lucru atunci, ºi
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eu am lucrat. ªi mi-ai dat de lucru acum, ºi iarãºi voi lucra, ºi
cu multul voi lucra, cã dulce mi-a fost mie sã Te ascult ºi sã
împlinesc voia Ta ºi credinþa pe pãmânt peste om, pentru
Tine, Doamne, comoara cea mai de preþ a sufletului meu, iu-
birea mea cea fãrã margini, Doamne, rod al iubirii sfinþilor! 

Voi întãri cu paza mea cea de sus aceastã fântânã ºi o
voi umple pânã sus de rodul înþelepciunii cereºti, ºi cine va
bea din ea se va bucura cu bucurie necunoscutã pe pãmânt,
cãci cele din cer sunt dulci ºi prea dulci ºi aduc omului bucu-
ria cea care nu e de pe pãmânt. Mã voi da în mare tainã cu
darurile mele la toþi cei ce se vor apropia cu curãþenie ºi cu
credinþã de acest semn, de acest izvor zidit de fiii cei din po-
porul Tãu cel nou al Noului Ierusalim, iar semnul Noului Ie-
rusalim va pecetlui din loc în loc pãmântul care va fi cuprins
în aceastã tainã, taina Noului Ierusalim, Ierusalimul Tãu cel
nou, pe care Tu, ºi ai Tãi de pe pãmânt ºi din cer, îl zideºti
acum în zile de strâmtorare cum n-a mai fost pânã acum, dar
nu este om pe pãmânt sã cunoascã într-adevãr strâmtorarea
zilelor de acum. 

Mã apropii cu dor ºi cu blândeþe sfântã ºi cu mare umi-
linþã de duh lângã fântâna care are dat de Tine numele meu:
fântâna sfânta Ecaterina. Mã voi împãrþi, Doamne, ºi voi lu-
cra porunca Ta peste aceastã cetate peste care m-ai aºezat
ocrotitoare din cer pentru înþelepciunea ei cea de la Tine. Mã
voi strecura cu puterea pe care mi-ai dat-o ºi voi întãri întru
Tine înþelepciunea acestei cetãþi ºi voi ocroti cu Tine cetatea
aceasta ºi mã voi slãvi în mijlocul ei de lângã aceastã fântânã,
ºi voi sta din partea Ta cu lucru tainic, cu lucru sfânt, ºi îl voi
împãrþi, cã dulce mi-a fost mie sã Te ascult ºi sã împlinesc pe
pãmânt voia Ta. ªi iarãºi voi lucra, ºi cu multul voi lucra, ºi
voi iubi lucrarea Ta ºi mã voi împãrþi cu ea ºi Te voi bucura.
Amin. 

Le dau ºi lor din dragostea mea, le dau din bucuria mea
de azi, le dau celor mici, poporului Tãu, Doamne. 

Luaþi din bucuria mea de azi, luaþi duh de mireasã ºi
bucuraþi pe Mire, cã eu mult L-am bucurat cu tot lucrul meu
pentru El, ºi iarãºi Îl bucur. Mângâiaþi-vã iubindu-L cu pu-
tere, ºi veþi ºti ce este bucuria cea necunoscutã de cei de pe
pãmânt. Daþi Domnului, daþi Mirelui bucurii bucurându-vã
de El ºi cu El, ºi cu noi, sfinþii Lui cei din cer ºi cei de pe pã-
mânt. Vã aduc plecãciune cu iubire pentru darul cu care m-aþi
dãruit lucrându-l cu mânuþele voastre. Fiþi mireasã cu dor ºi
cu iubire mare pentru Mire, cã vine, iubiþilor, vine Mirele,
vine Domnul! Amin, amin, amin. 

– ªª i dacã vin, grãbiþi-vã sã vin, cã iatã-i pe
sfinþi aºteptând venirea Mea ºi lucrând la

ea, poporul Meu. Eu stau pe nori de heruvimi, pe nor de foc
deasupra ta, ºi cu tine stau. Stau ºi deasupra, stau ºi lângã
tine, ca sã stai tu de-a dreapta Mea pânã la biruinþa cea depli-
nã, poporul Meu. Iatã ce zi dulce! Iar de deasupra, slava Mea
Mã întãreºte peste tine, ºi din slavã în slavã petrec cu tine,
poporul Meu Ierusalim. Acum, cu toatã pacea Mea petrec cu
tine dupã ce aºezãm semnul sfinþeniei peste fântâna cea nouã.
Pacea ta sã facã cruce cu pacea Mea, ºi unii altora sã ne dãm
cu pace, poporul Meu. Sfinþii ºi îngerii te iubesc. ªi Eu te
iubesc. ªi tu sã Mã iubeºti. ªi vino spre venirea Mea ºi stai în
ea ºi dã-i bucuria, ºi cheamã-Mã! 

O, cheamã-Mã, poporul Meu! ªi pânã voi veni, tu
cheamã-Mã, cã frumoasã va fi slava venirii Mele la chemarea
ta. Amin, amin, amin. 

15/28 octombrie 2001

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Sfinþii din cer se încãlzesc la focul trãirilor sfinte de pe pãmânt.
Dragostea este mãsura a ceea ce este fiecare om. Cei ce nu se
mãsoarã cu sfinþii nu vor fi ca sfinþii. Cine are grijã de trup nu ºtie
sã aibã grijã de suflet. Iubirea este mai tare ca moartea. 

SS unt Domnul. Sunt Fiul Tatãlui Savaot. Sunt Cu-
vântul. Mã întãresc în coborârea Mea cu sfinþii la

ieslea cuvântului Meu. Mã pornesc sã-Mi încãlzesc ieslea ºi
sã-i dau putere pentru Mine, cã am de coborât cu sfinþii la
iesle, am de adus hranã, am de cuvântat. Amin. 

Voi, cei care Mã aºezaþi în carte când vin la voi, Eu fãrã
voi n-am putere sã vin cuvânt în carte. Întãriþi-vã iubirea, cã
puterea v-o întãresc Eu. Dacã Eu nu pot în voi, Mi-e grea
coborârea. O, sunteþi fãrã putere, sunteþi slãbuþi ºi rãciþi.
N-are trupul ºi sufletul din voi cãldurã ca sã pot Eu peste
duhul vostru. Dar deschideþi urechea ºi luaþi din Duhul Meu,
luaþi din gura Mea cuvântul Meu ºi daþi Sionului hranã, cã el
trebuie sã fie muntele Domnului. Amin. O, Eu v-am ales pe
voi ca sã Mã aºezaþi cuvânt pe pãmânt. Acesta este lucrul
vostru. Lucrul vostru este sã puteþi pentru cuvântul Meu. Mã
zbat mereu pe lângã voi cu îngerii ºi cu sfinþii sã vã am în
toatã pacea cea de sus, ºi vã preþuiesc cu multul, ºi v-aº da nu-
mai bucurii, numai puteri, numai nãdejdi, cã Eu trebuie sã pot
prin voi cu cuvântul peste tot pãmântul. Nici un lucru pe
care-l lucraþi voi nu are preþ, nu are stat dacã voi nu faceþi
lucrul pentru care v-am ales. O, câtã pace ºi câtã putere vã
trebuie pentru lucrul la care Eu v-am aºezat! Eu de sus vã
ocrotesc ºi vã împuternicesc cu multul, dar de pe pãmânt vin
prea multe slãbiri peste voi. O, cât aº vrea sã aveþi voi numai
bucurii; bucurii de la care sã pot lua ºi Eu, nu oricum bucurii;
bucurii care rãmân în veac, fiilor, bucurii care nu se sting.
Amin. 

Trãirile sfinte de pe pãmânt sunt focul la care se încãl-
zesc sfinþii ºi îngerii. Ca ºi pe pãmânt când e frig ºi când vã
strângeþi pe lângã foc ca sã vã încãlziþi ºi ca sã vã mângâiaþi,
cãci cãldura mângâie, aºa este ºi cu cei din cer. O, dacã i-aþi
vedea pe cei din cer, dacã aþi vedea voi ce este strânsul lor
lângã foc, aþi plânge de pãrere de rãu cã nu le daþi de ajuns
prilej de mângâiere ºi de cãldurã, fiilor. Focul la care se
strâng ei prin frigul dintre cer ºi pãmânt, acesta este: trãirea
sfântã de pe pãmânt. Câte doi, câte trei dacã vã încãlziþi unul
pe altul, mii ºi mii de sfinþi ºi de îngeri stau la acest foc ca sã
se încãlzeascã ºi ca sã se mângâie cu bucurii care rãmân în
veac, bucurii care nu se sting, nu oricum bucurii, fiilor. Eu
bucurie vreau sã vã fiu, foc la care sã vã încãlziþi ca sã pot Eu
în voi cu lucrul la care v-am aºezat sã-l lucraþi înaintea Mea.
Dar voi sunteþi apãsaþi de griji ºi de dureri ºi de supãrãri ºi de
frig. O, feriþi-vã de frig, cã Eu trebuie sã vã am calzi ºi cu pu-
tere ºi cu mângâiere în voi, cã-Mi sunteþi poartã de intrare,
sunteþi strãjerii coborârii cuvântului Meu pe pãmânt. Amin. 

Facem foc, fiilor, ºi ne strângem pe lângã foc, Noi ºi cu
voi, cã e sãrbãtoare de sfinþi. Sculaþi-vã bine, ca sã facem
hranã de la care sã creascã dragostea lui Israel, dragostea pen-
tru Domnul, nu pentru sine, cãci dragostea este mãsura a ceea
ce este fiecare om. Cuvintele dacã sunt mai mari decât fap-
tele, dacã omul nu dã fiinþã cuvintelor rostite de el pentru dra-
gostea de Dumnezeu, acela fãgãduieºte ºi nu face, cãci teme-
rea de Dumnezeu îi este micã, fiindcã el este mare. Dar cine
este cu Domnul nu este mare, ºi stã întru cuvintele Domnului.
Cel mic stã zi ºi noapte, ºi îi petrece duhul în Domnul zi ºi
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noapte, iar când se trezeºte zice: «M-am sculat, ºi încã sunt
cu Tine, Doamne, iar Tu cearcã-mã ca sã cunoºti inima mea,
ispiteºte-mã ca sã-mi vezi cugetarea, ºi dacã vezi în mine slu-
jire rea ºi cãrare a mea, cãlãuzeºte-mã, Doamne, ca sã fiu pe
cãrarea veºniciei». Amin. Iatã cuvânt care trebuie sã aibã îm-
plinire mare, cãci ea dã viaþa cuvântului. Trãirile sfinte sunt
împlinirea cuvintelor rostite, iar desfãtarea acestor trãiri este
mãrturisirea. Ea dã putere ºi duh aºa cum dãdea sfinþilor care
ajungeau la mãrturisirea lui Dumnezeu înaintea oamenilor,
iar Eu, Domnul, Mã arãtam celor ce ajungeau la mãrturisire
ºi le întãream duhul ºi puterea din ale Mele, ºi ei puteau cu
putere, ºi faptele lor erau mari, mari cât cuvintele lor, ºi se
adunau sfinþii ºi îngerii cu miile la focul trãirilor sfinte ºi se
hrãneau cu tainele mãrturisirii, care aveau putere nu numai în
cuvânt, ci ºi în faptã, prin cei ce mãrturiseau despre adevãr ºi
despre viaþã ºi despre luminã la cei ce trãiau în întunericul lor. 

O, popor hrãnit cu puterea cuvântului Meu! Cel ce trã-
ieºte în întuneric este cel ce tace þinându-ºi sufletul sãu la
întuneric. Dar de ce-þi spun Eu þie aceasta? O, poporul Meu,
sufletul trebuie þinut la luminã, la suprafaþã. Sufletul trebuie
sã vorbeascã mereu ºi sã stea în taina mãrturisirii, care hrã-
neºte trãirile sfinte ale sufletului ºi la care se adunã sfinþii ºi
îngerii, poporul Meu. Cel ce se teme de Domnul, acela este
drept ºi este mereu adevãrat, ºi din aºa trãire se face plãcut pe
pãmântul sfânt ºi în cer. Dar cel ce se teme de om, acela nu
este drept, ºi de aceea se teme, ºi de aceea se ascunde înãun-
trul lui ºi îºi þine sufletul la întuneric ºi nu-l þine deasupra. Dar
Eu te învãþ pe tine sã nu faci aºa, ci, din contra, sã stai mereu
la luminã, la îndemânã, cãci David aºa stãtea ºi aºa zicea:
«Cearcã-mã ºi ispiteºte-mã, Doamne, ca sã mã vezi, ºi dacã
vezi în mine cugetare rea ºi cale a mea, nu mã lãsa, ci cãlãu-
zeºte-mã, ca sã fiu pe calea veºniciei, Doamne». Cartea lui
David îl þinea mereu la luminã pe el, cã el mereu se arãta Mie
cu fapta ºi cu cugetul lui ºi cu dorul ºi cu iubirea ºi cu ruga
lui ºi cu cuvântul lui cel de lângã Mine. Cartea lui mãrturi-
seºte înaintea Mea despre el ºi pentru el, iar Eu îi cunoºteam
cugetarea ºi lucram cu Duhul Sfânt peste cel ce trãia aºa ºi îl
îndreptam pe cãrãrile veºniciei. 

O, poporul Meu, rugãciunea are în ea fãgãduinþa omu-
lui. Când omul se roagã Mie, el se fãgãduieºte Mie, cãci nu-
mai acela se cheamã cã se roagã primind, iar David spunea în
cartea sa: «Sã mã ajuþi, Doamne, sã-mi împlinesc fãgãduinþe-
le mele». Cel ce se roagã este cel ce crede cã dobândeºte prin
cuvântul rugãciunii, ºi acela primeºte, iar cel care primeºte
este cel în care Dumnezeu crede. Dacã Dumnezeu crede în
om, este pentru cã omul crede în Dumnezeu, fãcând cele plã-
cute Lui. Amin. 

Poporul Meu, tu eºti muntele Domnului, ºi aºa sã fii,
muntele Sionului sã fii tu. Amin. Scris este: «Cei ce se încred
în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clãtina în veac
cel ce locuieºte în Ierusalim, cãci munþi sunt împrejurul lui,
iar Domnul, împrejurul poporului Sãu în veac; iar Tu, Doam-
ne, fã bine celor buni ºi celor drepþi cu inima». Amin. 

O, poporul Meu, ce frumoase sunt mãrturisirile acestui
suflet! Cartea lui David stãtea înaintea Mea ziua ºi noaptea ºi
aºa îºi descoperea el sufletul din adâncul fiinþei sale, cãci
vorbirea scoate sufletul la luminã, poporul Meu. Netrãirea
aduce cu ea tãcere ºi durere ºi tristeþi ºi clãtinare, dar cel ce
locuieºte în Ierusalim nu se va clãtina în veac, cãci munþi sunt
împrejurul lui, ºi Domnul, împrejurul poporului Sãu. Amin.
David trãia ºi se hrãnea cu Duhul Sfânt, iar cugetul lui mãr-
turisea aceasta, cãci el spunea: «Cântaþi Domnului mereu

cântare, cântare nouã, cãci lauda Lui este în biserica cuvio-
ºilor Lui. Veseleºte-te, Israele, de Cel ce te-a fãcut pe tine, iar
voi, fii ai Sionului, bucuraþi-vã de Împãratul vostru!». Amin. 

Iatã, poporul Meu, ce frumos este sufletul care trãieºte
mãrturisind, ºi Eu te-am învãþat sã faci aºa, ºi mereu te
îndemn sã asculþi de învãþãtura Mea ºi s-o trãieºti, poporul
Meu. De când te-am zidit prin acest cuvânt, þi-am zis mereu:
„Mi-e dor de tine!“. ªi iar, ºi iar îþi zic, poporul Meu: Mi-e
dor de tine! Rãspunde-Mi dacã înþelegi acest cuvânt, cãci
David spunea: «Cearcã-mi ºi ispiteºte, Doamne, inima mea ºi
cugetarea mea, ºi mã vezi».

O, poporul Meu, Eu pe cel ce-l vãd îl cãlãuzesc aºa
cum l-am cãlãuzit pe David, unsul Meu. Dar pe cel ce nu-l
vãd nu-l pot cãlãuzi. Cum sã-l cãlãuzesc pe cel cu care nu
vorbesc, pe cel care nu-Mi vorbeºte? Cum pot sã-i ispitesc
inima celui ce nu ºi-o aratã? Dacã ºi-o aratã, numai aºa i-o pot
ispiti, ca sã vãd apoi ce bine sã-i fac ºi cum sã-l aºez ca sã stea
bine. Dar dacã el nu stã cum Îmi spune sau cum îi spun, acela
nu este drept, ºi de aceea nu stã cum se stã. Dacã el Îmi fãgã-
duieºte zi de zi viaþa lui ºi trãirea ei, ºi dacã nu stã cum Îmi
fãgãduieºte sã stea, ce sã-i fac celui lenos, celui uituc, celui
neatent, celui ce nu vegheazã pentru viaþa lui cea veºnicã
întru Mine? 

O, cât au vegheat sfinþii ºi câtã mãrturisire au putut ei
da despre viaþa Mea în ei, cã se supunea cerul ºi pãmântul sub
cuvântul lor, sub credinþa lor cea plinã de fapte. Ei pe toate le
lepãdau pentru viaþa Mea în ei, pe care n-o lepãdau nicicum,
ºi cu care fãptuiau semne mari înaintea necredincioºilor pen-
tru numele Meu cel purtat de ei, cãci aºa am zis acestora:
«Orice veþi face în numele Meu, aºa veþi dobândi». Amin. 

Poporul Meu, sã nu uiþi sã te mãsori cu sfinþii, fiule, cã
dacã uiþi sã te mãsori, nu vei fi ca sfinþii. Sã nu uiþi ce eºti tu,
cã dacã uiþi, cum ai mai fi tu muntele Domnului? Toþi sfinþii
se încredeau în Mine în vremea mãrturisirii lor ºi nu se clã-
tinau întru Mine, cãci «cei ce se încred în Domnul sunt ca
muntele Sionului», precum este scris. Ei aveau grijã de suflet,
nu de trup, cãci cine are grijã de trup nu ºtie sã aibã grijã de
suflet, nu ºtie din pricina grijii de trup, cã una este sã nu-þi laºi
trupul sã sufere, ºi alta este sã-i dai trupului ceea ce nu-i tre-
buie, ceea ce nu-i face cinste sufletului sfânt ºi nici trupului
care stã înaintea lui Dumnezeu. 

Te-am învãþat odatã, poporul Meu, sã nu ai nimic din
cele ce sunt deºertãciune, din cele asemãnãtoare cu cele ale
fiilor lumii. Iar Eu acum îþi amintesc aceasta ºi te rog din nou
sã te uiþi pe lângã tine ºi sã dai din tine iubirea de tine, iubirea
cea care cere pentru trup, ºi s-o ai pe cea care cere pentru su-
flet, ºi pe acestea sã le ai pe lângã tine ºi în locul în care stai.
Dragostea ºi sfiala sfântã, sfiala cea care dã atât de frumos
înaintea Mea ºi înaintea ta, sã nu le pãrãseºti, sã nu le pierzi
pe drum, cã dacã le pierzi, îþi pierzi statura cea dulce, cea
sfântã, cea odihnitoare, fiule crescut de cuvântul învãþãturii
sfinte care iese din gura Mea ca sã te cresc ºi sã te am frumos,
ºi tot aºa sã te ºi pãstrez. Nu este nici un om care sã merite
binele ºi frumosul ºi bunãtatea ºi iubirea, ºi de aceea omul
trebuie sã le dobândeascã lucrându-le pe ele în pãrþi ºi nu
luându-le, cãci cine dã sã le ia din pãrþi nedând cu aceeaºi
mãsurã, acela se dã merituos. Dar Eu am spus cã nu este nici
un om sã merite bunãtatea din jur, ci trebuie sã lucreze ca sã
aibã la Dumnezeu ºi la oameni, iar dacã nu are, nu ºi-a strâns
ºi nu are. Nimeni nu poate strânge fãrã suferinþã, iar cine se
teme de suferinþã nu strânge nimic, nu are nimic cel ce nu lu-
creazã crezând ºi nu oricum lucrând. 
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Pe vremea încercãrii credinþei sfinþilor chinuiþi de pã-
gâni pentru numele Meu, a fost aruncatã în foc o mamã, iar
copilul ei, mic fiind, dacã a vãzut pe mama lui în foc, cum
plângea cãutând-o a ºi pornit spre ea ca sã capete mângâierea
ei, aºa cum cautã orice copil. El, cât era de mic, nu ºtia nimic
de foc, iar când îºi pierduse mama, dacã a gãsit-o apoi, s-a
dus întins la ea, iar focul n-a fost mai tare decât dorul lui, de-
cât dragostea dupã mama lui. Iar Eu i-am luat atunci pe amân-
doi la pieptul mângâierilor Mele încã pe când erau ei în foc
cu trupul viu. Iatã, iubirea este mai tare ca moartea, mai tare
ca focul, iar mãrturisirea îi face pe ai Mei sã se scrie în Cartea
Vieþii, în casa cea de sus. Amin. 

Aº voi sã vã învãþ mereu. Aº vrea, poporul Meu, sã te
învãþ neîncetat, ºi tu sã primeºti, ºi tu sã faci faptã toatã po-
vaþa Mea. Aceasta este cea mai frumoasã lucrare între pãmânt
ºi cer. O, câtã cãldurã dumnezeiascã îþi trebuie ca sã fii aºa!
Dar nu poþi sã fii aºa decât dacã iubeºti din toatã fiinþa ta pe
Dumnezeu ºi pe copilul Sãu, care este aproapele tãu. O, sã nu
schimbi acest chip al dragostei cu chipul tãu, cã nicãieri nu e
mare Dumnezeu acolo unde omul are chipul lui însuºi între
fraþi înaintea lui Dumnezeu. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul la iesle, dau mereu sã
încãlzesc inimioarele voastre când vin ca sã vã dau putere sã
deschideþi cuvântului Meu care bate ca sã intre în carte. Dacã
Eu nu pot în voi, Mi-e grea coborârea. Dacã poate omul peste
voi, Mi se îngreuiazã coborârea, cã atunci voi rãmâneþi fãrã
putere. Iatã, sunteþi slãbuþi, sunteþi rãciþi. N-are trupul ºi su-
fletul din voi cãldurã ca sã pot Eu peste duhul vostru. Dar
deschideþi urechea ºi luaþi din gura Mea cuvântul Meu ºi
daþi-l de hranã poporului Meu. Lucrul vostru este sã puteþi
pentru cuvântul Meu, ºi vã trebuie în toate pacea cea de sus.
O, Eu v-aº da numai bucurii, numai puteri, numai nãdejdi, cã
Eu trebuie sã pot prin voi cu cuvântul peste tot pãmântul. Rã-
mâne fãrã preþ tot lucrul vostru dacã nu lucraþi lucrul pentru
care v-am ales, lucrul pentru care trebuie atâta pace, atâta
putere! O, cât aº vrea sã aveþi voi numai bucurii, fiilor, cãci
voi sunteþi portiþa Mea. Vã voiesc cu bucurii din care sã pot
lua ºi Eu, bucurii care rãmân în veac, bucurii care nu se sting,
nu oricum bucurii, fiilor; trãiri sfinte, la al cãror foc sã ne în-
cãlzim Noi ºi cu voi, cãci cãldura mângâie, fiilor. O, nu ºtiu
cum sã vã încãlzesc, cã vã e frig, ºi sunteþi slãbuþi, ºi sunteþi
rãciþi. Încãlziþi-vã câte doi, câte trei, cã nu toþi pot purta fri-
gul, ºi iatã, sunteþi plãpânzi, copii care-Mi primiþi cuvântul.
Cuvântul vostru ar trebui sã fie numai „da“ în tot poporul
Meu. O, sã nu se înveþe copilul acestui popor sã vã zicã „nu“.
Dragostea ºi sfiala cea sfântã sã nu le piardã pe drum poporul,
cãci în ele Se odihneºte Domnul cu Duhul Sãu Care lucreazã
prin voi, copii purtãtori de Dumnezeu. Cine se dã deºtept ºi
îndãrãtnic înaintea voastrã, acela a pierdut sfiala cea sfântã,
care dã atât de frumos înaintea Mea din creºtin. Inimioarele
voastre sã nu prindã amãrãciune, ci sã se hrãneascã cu dul-
ceaþa jertfei cea din inimã a fiecãrui copil prins în cartea
acestui popor, pe care o port între pãmânt ºi cer pe umerii
voºtri, copii plãpânzi. Duhul umilit aduce numai mângâieri,
numai puteri din cer. Nu e bine sã faceþi voi voia poporului,
ci e bine sã facã poporul voia Mea cu multã umilinþã ºi cu
multã credinþã, ca sã cresc Eu cu puterea Mea în voi pentru
tot binele Meu ºi al poporului Meu, pentru venirea Mea pe
pãmânt, copii înfriguraþi prin vreme. Învãþãtura este cea mai
mare bogãþie. De aceea v-o dau ca s-o puneþi peste poporul
Meu, ºi el s-o facã faptã. Amin. 

O, poporul Meu, tot ce-Mi ceri tu, sã faci apoi, fiule, cã
Eu te ajut sã faci ce-Mi ceri. Eu prin tine împlinesc ºi ce-Mi

ceri tu, ºi ce-þi cer Eu. Ajutaþi-vã unul pe altul zi ºi noapte, dar
fiþi atenþi ce vã învãþ: zi ºi noapte ajutaþi-vã, ºi unul pe altul
sã vã sprijiniþi pentru cele sfinte din voi ºi dintre voi. Sufletul
din voi sã se vadã zi ºi noapte, ºi sã aveþi martori din cer ºi de
pe pãmânt zi ºi noapte, fiilor, cãci Eu, Domnul, sunt aproape,
iar voi fi-va sã mãrturisiþi unul pentru altul înaintea Mea când
voi veni. Voi trebuie sã fiþi lucrul Meu cel nou, care se înno-
ieºte zi dupã zi pânã la arãtarea Mea. Nimeni nu poate sã fie
ºi sã trãiascã prin sine, ºi de aceea vã învãþ sã vã daþi ale Mele
unul altuia zi ºi noapte, fiilor, din zori în searã ºi din searã în
zori, cu veghe ºi cu iubire, cã acolo unde trãiesc ai Mei îm-
preunã, acolo este binecuvântarea Mea ºi îngeri de sus ºi de
jos ziua ºi noaptea, cu paza ºi cu ocrotirea ºi cu veghea cea
tare, care este binecuvântarea Mea peste cei ce locuiesc lao-
laltã. Amin. 

Sã vã culcaþi ºi sã vã sculaþi grãind unul cu altul cu
iubire, aºa cum v-am iubit Eu mereu. Sã vã uitaþi unul la altul
mereu, ºi ziua ºi noaptea, ºi sã aveþi la ce vã uita cu folos
pentru calea veºniciei. Eu lucrez de lângã voi pentru voi, dar
sã ºtiþi ce este taina aceasta ºi s-o preþuiþi, cãci este scris în
cartea lui David: «Cerceteazã-mã, Doamne, ca sã cunoºti ini-
ma mea, ºi cautã-mã ca sã vezi cugetul meu, ºi dacã vezi în
mine cale a mea, abate-mã de pe ea ºi cãlãuzeºte-mã, ca sã
fiu pe calea veºniciei, Doamne». Amin, amin, amin. 

Primiþi-vã unul pe altul din partea Mea, cã Eu sunt Cel
ce ispitesc inima ºi rãrunchii din om pentru ca sã-l îndemn pe
el pe calea veºniciei. Amin. 

Pe mucenicul Meu Dimitrie, care atât de mult M-a
iubit, l-am îmbrãcat cu puterea cuvântului, cu puterea mãrtu-
risirii, ºi S-a desfãtat în el Duhul Meu împotriva celor ce nu
cred în adevãr. L-am îmbrãcat în trupul Meu cel înviat ºi le-am
arãtat pãgânilor cã el este viu, ºi cã cei vii, vii sunt pe vecii,
ºi cã moartea nu poate peste ei. Temniþa în care se odihnea
trupul lui cel chinuit de pãgâni se fãcuse cer în care Se des-
fãta Duhul Meu ºi al lui pânã la unirea cea mare, ºi aºa Mã
mãream Eu în sfinþii Mei. 

Iatã, serbãm serbare de sfinþi mucenici. Trãirile sfinte
de pe pãmânt sunt focul la care se încãlzesc sfinþii ºi îngerii,
poporul Meu. Ca ºi pe pãmânt când vã e frig de vã strângeþi
pe lângã foc, cãci cãldura mângâie, aºa fac ºi cei din cer. Ei
cautã orice prilej de cãldurã de la voi, ºi se strâng pe lângã voi
cu Mine ca sã se încãlzeascã. Ei nu sunt triºti pe voi cã vouã
vã e bine ºi cã ei s-au chinuit pe pãmânt pentru cer, dar vã cer
cãldurã, cã e frig între pãmânt ºi cer, poporul Meu. Dacã voi
nu aveþi trãiri sfinte care sã ia foc, ei unde sã vinã la cãldurã
ºi la mângâiere? Dar iatã, nu oricum sã fie aceste bucurii din-
tre voi, ca sã pot lua ºi Eu din ele, ºi ele sã rãmânã în veac,
bucurii care nu se sting, poporul Meu. 

De la un cuvânt al Meu la altul vegheazã asupra cu-
vântului Meu de peste tine, Ierusalime, ºi pune-l în faptã, fiu-
le. Învaþã-te sã foloseºti orice fãrâmã de timp, ºi orice gând
sã-l foloseºti pentru venirea Mea, ca sã fii mereu gata, mereu
astãzi, poporul Meu. Trãiþi viaþã îngereascã din zori în searã
ºi din searã în zori, aºa cum Eu vã cer ºi vã povãþuiesc cu
povaþã sfântã de la un cuvânt la altul, ºi zi ºi noapte spriji-
niþi-vã între voi. Amin. 

Iar voi, cei ce-Mi aºezaþi cuvântul în carte, aveþi grijã
de voi ºi nu vã mai lãsaþi sub dureri, cã am nevoie de puteri
mereu proaspete în voi ca sã puteþi purta povara Mea. Cartea
Mea cu voi este cartea voastrã cu Mine. Tot cuvântul vostru
sã fie „da“ în tot poporul Meu, ºi sã fiþi primiþi de Israel, ºi
sã înveþe de la voi statul împreunã ºi binecuvântarea Mea
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peste statul lor. Duh de nemulþumire, e grea o aºa durere. Sã
nu-ºi afle cuib acest duh între cei de un nume cu Mine, cã voi
aveþi pe Domnul Împãrat peste voi, copii ai poporului nou
care purtaþi numele lui Israel cel fãgãduit lui Avraam, rod al
fãgãduinþelor Mele. 

Luaþi ºi mâncaþi ºi faceþi faptã ºi trãire sfântã din cu-
vântul Meu. Luaþi ºi purtaþi cu iubire mare viaþa la care vã în-
demn mereu, iar lepãdarea de sine sã-ºi facã sieºi casã în
inima fiecãrui copil din Israel, ºi sã fie mulþumire în Domnul
ºi duh de pocãinþã pânã la venirea Mea, aºa cum se cuvine
sfinþilor. Amin. 

Darurile sfinte care sunt între voi lãsaþi-le sã lucreze,
dar cu duh de umilinþã sã fie împãrþitã toatã lucrarea Mea cea
dintre voi. Cãldura Duhului Sfânt sã vã împodobeascã faþa ºi
cuvântul ºi fapta, cãci duhul frãþiei se mãsoarã prin ceea ce
este fiecare. Dar Eu doresc din toatã inima Mea dumnezeias-
cã sã fiþi ca Mine, fiilor, cãci scris este: «Vor fi asemenea Lui,
ºi Îl vor vedea cum este El, ºi Îl vor vedea pe El». Amin,
amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2001

Sãrbãtoarea sfântului Dimitrie Basarabov 

Unirea dintre fraþii sfinþi sã fie numai pentru împlinirile Domnului.
Cel ce se roagã, sã împlineascã apoi ceea ce cere. Mãsura credinþei
este fapta ei. Învãþãtura sfântã rodeºte în cei ce o iubesc de-a 

pururi, ºi este darul cel pentru sfinþi. 

PP oporul Meu, iar ºi iar Îmi sting focul ºi dorul
inimii dupã avutul Meu de pe pãmânt, dupã tine,

poporul Meu. Învãþãtura Mea s-o iubeºti, ºi sã fie ea viaþa ta,
trãirea ta, dorul tãu, precum Mie Mi-e dor de tine, poporul
Meu, cã tu eºti cuibul Meu în care trag când vin. Amin. 

Cu sãrbãtoare de sfinþi Mã mângâi în preajma ta, ºi
doresc sã stau tot mai mult cu tine în cuvânt, dar nu sã te
înveþi cu Mine, decât numai ca sã faci voia Mea ºi nu altcum,
poporul Meu. Nici voi sã nu vã învãþaþi unii cu alþii, decât nu-
mai pentru ca sã faceþi tot mai frumos voia Domnului în toatã
umilinþa ºi jertfirea, cãci voi sunteþi fraþi în Domnul cereºte ºi
nu pãmânteºte ºi nu omeneºte, ºi sã vadã cine vã ºtie pe voi,
sã vadã cum ºi în ce fel sunteþi voi fraþi. Toatã bunãtatea s-o
aveþi între voi întru toate, ca unii ce sunteþi fiii împãrãþiei ce-
rurilor, ca unii care aveþi casã cerul, nu pãmântul ºi atât. Su-
flet cald sã vã îndeletniciþi sã aveþi, cãci când sufletul e dulce
ºi cald, e totul sãnãtos ºi în cuget ºi în trup, fiilor, ºi în jur. 

Poporul Meu, când vorbeºti, sã ai frumosul umilinþei în
cuvintele tale ºi în glasul tãu. Când umbli, sã ai umblare ce-
reascã pe pãmânt, ca sã se bucure de treacãtul tãu toatã fãp-
tura. Când mãnânci, sã nu uiþi cã nu e bine pe pãmânt, ºi dã-i
ºi sufletului, dã-i ºi îngerului, dã-I ºi Domnului, ca sã fii pe
pãmânt ºi în cer deodatã. Sufletului dã-i cugetare sfântã, în-
gerului dã-i umilinþa ta, pe a cãrei cãrare merge el pentru tine
la Dumnezeu, iar Domnului dã-I inima ºi aºteptarea din ea ºi
pãrtãºia ta cu El, ca sã ai mereu cu tine calea veºniciei, calea
cu Domnul, poporul Meu. Când stai, sã nu fii uscat, ºi sã
rodeºti în jur ca pomul care nu stã când rodeºte. Când te dai,
sã nu te socoteºti cât te-ai dat, ci cât te-ai oprit þie, cã aºa ºi
nu altcum socotesc Eu pentru tine tot ce eºti ºi ce vei fi. Când
te rogi, vezi ce spui, ºi aºeazã-te sã împlineºti apoi ce spui,
ce-Mi ceri, cã dacã tu nu împlineºti, Eu cum ºi de unde sã-þi
dau dacã nu le fac cu tine pe cele ce-Mi ceri? Când auzi, sã
nu te pripeºti, ci sã primeºti când e vorba de viaþa ta cea de
sus ºi cea de jos laolaltã, cãci toate sunt mãsurate cu mãsurã

bunã, numai sã crezi ca Mine, fiule. Iar când crezi, sã ºtii cã
atunci poþi, fiindcã aceasta este taina împlinirilor Mele prin
tine, poporul Meu. ªi când vorbeºti, ºi când umbli, ºi când
mãnânci, ºi când stai, ºi când dai, ºi când te rogi, ºi când
crezi, sã crezi cã mãsura credinþei este fapta ei. Amin. 

Sã ºtii, poporul Meu, cã învãþãtura dã roade în cei ce o
iubesc pe ea de-a pururi ºi fãcând-o împlinitã peste ei. Numai
cei înþelepþi o doresc cu dor ca pe o iubitã ºi stau cu ea ºi îi
gustã desfãtãrile ei, cãci învãþãtura este mamã care-i creºte
mari pe cei ce se nasc din Dumnezeu, cã ea este izvor rãco-
ritor pentru suflet ºi armã vãtãmãtoare pentru vrãjmaºii vieþii
veºnice, ºi omul se pãzeºte viu prin ea. Amin. 

Învãþãtura este darul cel pentru sfinþi, cãci ea este cea
de sus, ºi locuieºte întru sfinþenie ºi o pãzeºte pe ea. Ferice
celui ce se pãstreazã sfânt prin acest dar de sus de-a pururi cu
cel sfânt. 

Nu e bine sã înveþe pe altul omul, ci e bine sã se înveþe
pe sine, cãci omul este frumos prin umilinþã. Amin. O, cât de
dulce ºi cât de frumos te învãþ, poporul Meu! Cine mai are aºa
izvor, aºa mângâiere, aºa Stãpân milos, aºa Rãscumpãrãtor al
sufletului ºi al trupului ºi al duhului omului frumos prin umi-
linþã? Petrec cu sfinþi în jurul tãu ºi îþi dau din gura Mea ºi îþi
dau din sânul Meu, ºi tu le împarþi lor când îþi dau, cãci dacã
am cui sã împart, atât iau ºi sfinþii cu care vin întru venirea
Mea. Doresc sã Mã mângâi de la tine. Aºa doresc ºi sfinþii,
aºa doresc ºi îngerii, poporul Meu. O, aºa sã doreºti ºi tu, cã
tot ce-Mi dai tu este al tãu. Eu sunt cãmara cea nestricãcioa-
sã unde tu aduni tot ce-Mi dai ºi tot ce-þi cer. Sã nu doreºti sã
te întorci de la Mine. Sã nu doreºti sã-þi faci voia ta. Sã nu fii
nemulþumit pe cale, ci sã mergi cu voia Mea ºi cu toatã pacea,
ºi din plin sã mergi. Dacã Eu þi-aº spune sã urneºti o piatrã ºi
s-o aºezi la ºapte paºi de ea, tu te-ai duce aºa. O, dacã Eu þi-aº
spune sã-l iubeºti pe fratele tãu, ºi cu umilinþã sã-l iubeºti, aºa
sã fãptuieºti ºi fapta duhului, precum te-ai dus pentru fapta
cea cu trupul împlinitã ºi urnitã. 

O, poporul Meu, învãþãtura cea de azi te învaþã sã-l
iubeºti pe aproapele tãu cu umilinþã. Amin. De ce, oare, te
învãþ Eu aceasta? O, nu poþi altfel afla mângâierea iubirii,
cãci omul este frumos prin umilinþã, poporul Meu. Fã-þi rost
de îngeri întru toate: ºi în cuvinte, ºi în simþire, ºi în miºcare,
ºi în purtare, ºi în culcare, ºi în sculare, ºi pe cale, ºi când mã-
nânci, ºi când te rogi, ºi când auzi, ºi când vezi, ºi când crezi.
În tot ºi în toate fã-þi rost de îngeri din cer ºi de pe pãmânt, ºi
nu fugi de îngeri, cã Eu vreau sã fii ocrotit cum nimeni n-a
mai fost, cã vine vremea slavei; veni-va ºi a ºi venit, numai
sã crezi, ºi aºa sã lucrezi aceastã vreme, ºi apoi sã te bucuri
în ea. Amin. Vine la tine o vreme dulce pe care tu n-o pri-
cepi de ajuns, dar o doreºti, iar pentru ea tu trebuie sã fii ca
ea, cãci ºi cei din morminte vor fi mulþi rãpiþi de ea ºi vor um-
bla în slava ei, precum este scris. 

O, poporul Meu, iubeºte pe Domnul Dumnezeul tãu cu
umilinþã, cãci omul este frumos prin umilinþã, ºi tot aºa sã-l
iubeºti ºi pe fratele tãu; cu umilinþã, fiule, cu îngeri în iubirea
ta, în toatã, poporul Meu. Învãþãtura Mea s-o iubeºti. Ea este
darul cel pentru sfinþi ºi este înger al vieþii lor, cãci ea dã
roade în cei ce o iubesc pe ea ºi o doresc ca pe o iubitã. Amin. 

Te-am învãþat, poporul Meu, iar sfinþii s-au încãlzit în
vatra ta ºi au luat mângâiere din graiul Meu de peste tine. Tu
eºti muntele Domnului, ºi din el iau ºi vor lua învãþãturã
mulþime de popoare, cãci proorocii au grãit zicând: «În zilele
cele de pe urmã muntele templului Domnului se va înãlþa
peste vârfurile munþilor ºi vor veni popoare zicând: sã ne
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suim în muntele Domnului, ºi Domnul ne va învãþa, ºi vom
merge pe cãrãrile Sale, cãci din Sion ne va învãþa Domnul, ºi
cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim, din muntele Domnu-
lui». Amin, amin, amin. 

27 octombrie/9 noiembrie 2001

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Lupta îngerului pãzitor ocroteºte viaþa omului. Lucrarea sfântã a
omului întãreºte lucrarea îngerului. Taina lucrãrii îngerului este
cuvântul rostit de om. Adevãratul binefãcãtor este cel care te doje-
neºte. Pentru îngeri femeia trebuie sã-ºi acopere capul. Ucenicii
cuvântului Îl cheamã pe Duhul Sfânt pentru ei ºi pentru poporul cel 

nou. 

AA cest cuvânt sunt Eu, Domnul, ºi minunatã este
taina lui, ºi el este purtat de îngeri pânã la ieslea

cuvântului Meu din mijlocul neamului român. Amin. 
Acest cuvânt Mã aduce pe Mine pe pãmânt acum ºi

pânã în ziua Mea cea cu slavã de îngeri ºi de sfinþi ºi cu ve-
dere pentru tot ochiul care a fost ºi care va fi atunci, ºi care
va sta întru întâmpinarea Mea ºi va vedea venirea Mea cea
vãzutã, venirea Fiului Omului. Amin, amin, amin. 

Iatã sãrbãtoarea puterilor cereºti, care au în mijlocul lor
pe arhanghelii Mei Mihail ºi Gavriil, întâii peste îngeri, ºi cu
care Eu mult am slujit peste om în toate lucrãrile Mele pe care
le aºezam pe pãmânt ca sã le sãvârºesc. 

Încã de la începutul Meu cu omul am lucrat prin îngeri
peste om. ªi dacã omul a cãzut apoi, Eu i-am dat înger aproa-
pe ca sã-l pot trage de unde a cãzut, ca sã-l pot îngriji la bine
ºi la greu pe om, cã greu e de om pe pãmânt. Dacã ar fi omul
cu duhul lui în Duhul Sfânt, dacã ar vrea omul într-adevãr sã
vadã, i-aº arãta lui pe îngerul lui, l-aº face sã vadã lupta înge-
raºului ºi suspinul ºi jalea ºi bucuria lui la rãu ºi la bine alãturi
de om din partea Mea. Cea mai mare bucurie o are îngerul
omului atunci când el vede faþa Mea. Atunci ºi omul are
bucurie ºi tãrie, cãci îngerul îi dã. Când îngerul nu vede faþa
Mea, omul e fãrã putere pentru Mine ºi poate pentru el fãrã
Dumnezeu, iar îngerul cel potrivnic omului îl slãbeºte pe om
de partea lui, ºi apoi omul se ruºineazã, ºi apoi nu mai cautã
cu Mine ºi slãbeºte faþã de înger. Când omul stã împotriva
rãului, îngerul se bucurã în faþa Mea cu omul ºi ia puteri de la
Mine pentru om, ºi se adunã îngeri cu miile lângã om ºi lângã
Mine, ºi vãd îngerii faþa Mea ºi au de lucru mereu lângã om
ºi lângã Mine pentru om, lângã Mine ºi lângã om o datã.
Omul care are viaþã ºi iubire ºi lucrare sfântã pe pãmânt între
oameni, acela are înger tare, înger care se bucurã ºi care
bucurã pe pãmânt ºi în cer deodatã. Dar omul care nu iubeºte
viaþa ºi iubirea ºi lucrarea de înger, acela ia în el nepãsarea de
Dumnezeu, ºi de ea nu mai scapã, cã nu are omul putere când
îngerul nu are putere lângã el. 

O, poporul Meu, stau deasupra ta cu mare ºi cu cereas-
cã ºi cu îngereascã sãrbãtoare ºi lucrare. Aº voi sã-þi desfac
ochii ºi sã vezi lucrarea îngerilor, ºi sã vezi lucrarea ta. Aº voi
sã vezi statul îngerului cu tine, sã vezi cât este ºi cum este, sã
vezi cât bucuri sau cât superi sau cât ai pe îngeraº; sã-l vezi
cât stã lângã tine ºi lângã Mine deodatã; sã vezi ce are sau ce
nu are sã-Mi dea de la tine. O, poporul Meu, credinþa ta ºi ini-
ma ta pot vedea aceasta, numai sã vrei, numai sã nu fii nepã-
sãtor de înger, poporul Meu. Nu mai e om pe pãmânt ca sã-i
pese de înger ºi sã-i facã îngerului aºternut bun cu el ºi lucru
dulce lângã om ºi lângã Mine deodatã. Te-am învãþat, poporul
Meu, pe tine mereu, ºi tot mereu te învãþ, ca de la aºa învãþã-

turã sã ia omul care dã de ea. Te-am învãþat ºi te învãþ sã nu
iei în tine nepãsarea de suflet ºi de înger, cã greu mai scapã
omul de ea dacã o lasã peste el. Ea nu aduce nici o bucurie.
Ea aduce numai uscãciune, cãci Duhul Sfânt nu poate nimic
în cel nepãsãtor. Ce sã ia îngeraºul de la omul care stã în ne-
pãsare, în nelucrare pentru cer? Nu ia nimic. ªi dacã nu ia, el
nu vede faþa Mea, cãci se ruºineazã ºi nu vine. Dar Eu, po-
porul Meu, te-am învãþat ºi mai minunat în lucrul Meu cu
tine. Te-am învãþat sã dai putere îngerului ºi þi-am spus sã ai
ziua ºi noaptea înger de jos ºi înger de sus, ºi aceasta împu-
terniceºte cu multul pe înger înaintea Mea, cã el are ºi de jos
mãrturisitor, ºi atunci el întãreºte pe om în bine, cã tot omul
creºtin care are lângã el om, acela se opreºte de la mult rãu,
ºi face binele ºi are sprijin pe pãmânt ºi în cer prin om ºi prin
înger, ºi are mãrturisitor sus ºi jos deodatã, jos ºi sus în tot
timpul, ºi face lucrarea cea creºtineascã ºi are grijã pentru
înger. Amin. 

Dã-i îngerului lucrare, poporul Meu, ºi mare putere vei
avea pe pãmânt ºi în cer prin înger. Dã-i îngerului putere, ºi
atunci vei fi lucrãtor ºi binefãcãtor îngerului ºi omului ºi þie.
Amin. Eu aºa te învãþ, ºi frumos te mai învãþ Eu pe tine,
poporul Meu, cã vreau sã aibã omul de pe pãmânt învãþãtura
dintre Mine ºi tine, ºi sã-i facã bine omului, ºi sã lucreze omul
pentru înger. Amin. Lucrarea îngerului e mare minune ºi mare
tainã, cãci ea þine de lucrarea omului, iar cea mai mare în tai-
na lucrãrii îngerului este cuvântul omului, de la care ia înge-
rul pentru Dumnezeu, ºi iatã, de aceea este scris cã omul din
cuvintele sale va fi mântuit sau osândit înaintea lui Dumne-
zeu. Nici o faptã pe pãmânt sau în cer n-o sãvârºeºte omul
fãrã gând ºi fãrã cuvânt mai întâi. Întâi omul gândeºte, întâi
zice, ºi apoi face, iar fapta îi urmeazã cuvântului. 

O, poporul Meu, tu sã nu uiþi cã mare tainã este cuvân-
tul. Sã nu rosteºti cuvânt nemãsurat, cuvânt neîmplinit. Cu-
vântul neîmplinit alungã pe înger, cãci îngerul este din cer.
Cautã sã înþelegi când îngerul se zbate pentru tine de lângã
tine. Eu am pus lângã tine îngeri tari din cer ºi de pe pãmânt,
ºi aºa sã primeºti, ºi aºa sã faci. O, sã nu rosteºti cuvânt ne-
mãsurat, cuvânt neîmplinit, cuvânt uscat, ci, din contra, po-
porul Meu, sã fii atent dinãuntrul tãu ºi din afara ta, pentru în-
geri. Amin. Duhul Meu Se bucurã cu multul cã am pe cine sã
învãþ pe pãmânt ca sã fie învãþãtura Mea izvor de viaþã pentru
tot omul care cautã ºi iubeºte viaþa. O, poporul Meu, nu nu-
mai tot binele îl vãd Eu numaidecât la om, dar ºi rãul tot atât
îl vãd, numai cã omul este îndrãzneþ ºi nu cugetã la Cel ce
vede, la Domnul, Care vede tot ºi peste tot. Cain n-a mai gân-
dit cã Dumnezeu îl vede, ci, din contra, a gândit cã nu-l vede,
ºi tot aºa a ºi rãspuns când Domnul l-a întrebat de fapta lui. 

Omul îºi murdãreºte cugetul ºi nu se mai spalã apoi.
Cui nu-i place sã se spele nu se spalã. Cui nu-i place sã fie
curat nu se spalã, nu se îngrijeºte, nici chiar atunci când Dum-
nezeu cautã la el aºa cum a cãutat la Cain, pe care l-a în-
demnat sã se spele, cãci era murdar ºi n-avea pe înger aproa-
pe din pricinã cã era murdar. O, nu numai cu trupul sunt
murdari oamenii. Oamenii stau cu sufletul nespãlat, ºi aceia
în zadar îºi spalã trupul, cãci cu sufletul sunt murdari, sunt
necurãþaþi. 

O, copii strãjeri pentru cuvântul Meu peste voi, aveþi
grijã de acest izvor. Sã curgã acest izvor, sã nu-i sece cursul,
cã fãrã el muriþi ºi Mã îndureraþi adânc, iar cu el trãiþi ºi Mã
bucuraþi pe Mine ºi pe îngeri. Amin. Izvorul spalã pe cel ce-l
foloseºte. Tu sã fii izvor care spalã, poporul Meu. Tu când stai
ºi când umbli, sã curgi peste pãmânt binecuvântare ºi sã faci
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curat pe pãmânt. Aºa sã faci, poporul Meu. Amin. O, pe unde
umblã omul ar trebui sã rãmânã curat, nu murdar, cã omul are
mâini ºi picioare, ºi toatã firea aºteaptã dupã mersul ºi dupã
mâna omului. Dar omul lasã numai murdar în urma lui, în
jurul lui, ºi cu sufletul ºi cu trupul. Aºa calcã omul pe pãmânt,
ºi pedepseºte pãmântul ºi firea de pe el. Dar tu, poporul Meu,
sã cauþi numai cu Mine ºi cu povaþa Mea ºi cu trezirea pe care
mereu þi-o fac, cã adevãratul binefãcãtor al tãu este cel ce te
dojeneºte, cel ce te þine de mânã prin vremea ta de nepãsare
dacã ai fi nepãsãtor pe drum. Tu sã nu te plângi Mie sau
omului când eºti dojenit din cer sau de pe pãmânt, cã dacã
faci aºa, Mã supãr, fiule. Tu sã fii tot o trãire, tot o simþire. Tu
sã fii copac verde ºi sã rodeºti, ca sã aibã îngerii faþã spre
Mine pentru tine. Tu sã fii atent dinãuntrul tãu ºi din afara ta
pentru îngeri. Auzi tu ce-þi spun? Pentru îngeri, poporul Meu.
Amin, amin, amin. Aºa a învãþat ºi apostolul Meu pe fiii
bisericii, iar cine este al bisericii, acela lucreazã învãþãtura în-
vãþãtorului sãu. Pentru îngeri trebuie sã-ºi aibã femeia semnul
stãpânirii, precum îl au ºi îngerii. Pentru îngeri sã-ºi aibã
femeia capul acoperit cu maramã. Pentru îngeri sã-ºi aibã
omul trupul acoperit, cã nu este omului îngãduit sã-ºi aibã
trupul descoperit, decât fãrã voia lui, aºa cum pãþeau sfinþii
Mei pe pãmânt, care, pentru cã nu se lepãdau de Mine ºi de
viaþa Mea, erau batjocoriþi pe pãmânt de cãtre pãgâni, iar
îngerii le slujeau lor, cãci sfinþii sufereau pentru Mine ocara. 

O, frumos te mai învãþ Eu pe tine, poporul Meu, cã
vreau sã ia lumea învãþãtura Mea, ca atunci când va fi sã vin
Eu sã fiu îndreptãþit întru cuvântul Meu, cã am zis de la
început: «Nu Eu, ci cuvântul Meu cel spus din vreme, acela
va judeca pe cel ce nu l-a pãzit». Amin. 

Avem cu voi sãrbãtoare din cer. Avem, poporul Meu,
avem sãrbãtoare mare cu voi. Toate cetele cereºti, toate pute-
rile din cer, în cete adunate cu voi, stau martori între Mine ºi
voi pentru cuvântul Meu de peste voi. Arhanghelii, Heru-
vimii, Serafimii, Îngerii, Începãtoriile, Stãpâniile, Scaunele,
Domniile, Puterile, stau cete-cete ºi ascultã cuvântul Meu de
peste voi, cuvântul pentru serbarea lor în lucrare de bisericã.
Mihail ºi Gavriil, mai-mari peste toate cetele cereºti, Îmi slu-
jesc aparte, cãci sunt mai-mari. Iatã, între îngeri e mare ascul-
tare, mare ordine, mare disciplinã, poporul Meu. Lucrarea lor
e cu mare slavã, cu mare iubire, ºi din iubire ei sunt una întru
Mine prin mai-marii lor. ªi peste cei vii ºi peste cei morþi ei
au lucrare, cãci aºa este lucrarea Mea, iar lucrarea Mea ei o
lucreazã. 

Am zãbovit cu toþi cei adormiþi ºi pomeniþi la Mine
prin voi, am zãbovit cu ei de la pomenirea lor de acum câteva
zile ºi pânã azi, ca sã le împãrþim mângâiere ºi hranã pentru
suflet ºi pentru trup, ºi hainã de mântuire, poporul Meu. Cu-
rând, curând vine clipa când sufletele lor vor intra în trupurile
lor ºi se vor scula ºi vor lua din mila Mea care curge din acest
izvor peste cei vii ºi peste cei adormiþi. Vine ziua cea mare
când cele douã lumi vor fi numai una, cãci scris este: «O
turmã ºi un Pãstor va fi». Amin. Acum, mai-marii peste în-
geri rostesc peste ei slobozire cu bucurie dupã ce ei petrec cu
voi deplin, gustând din hrana cea de la iesle pentru suflet ºi
pentru trup. Amin. 

Se clatinã puterile cereºti cu bucurie pentru lucrarea
venirii Mele, ºi tot aºa aº vrea sã fii ºi tu, poporul Meu. Stau
deasupra ta cu îngereascã sãrbãtoare ºi lucrare. Aº voi sã-þi
desfac ochii ºi sã vezi lucrarea îngerilor, ºi sã vezi lucrarea ta
cea la Mine adunatã; sã vezi dacã ai sau dacã n-ai, sau câtã ai
adunatã la Mine, ºi sã faci sã ai. Aº voi sã-þi arãt îngerul ºi sã

vezi câtã bucurie sau câtã supãrare îi dai îngerului tãu; sã-l vezi
cât stã lângã tine ºi lângã Mine deodatã; sã vezi ce are sau ce
nu are de la tine sã-Mi dea. Vezi tu de ce te rog Eu sã nu
plângi ºi sã nu te plângi Mie sau omului când eºti dojenit din
cer sau de pe pãmânt? Te rog pentru îngeri, poporul Meu;
pentru îngeri ºi pentru venirea Mea, cãci scris este prin uce-
nicii Mei: «Dumnezeul pãcii Însuºi vã sfinþeºte pe voi desã-
vârºit, iar voi, cu duhul vostru ºi cu sufletul ºi cu trupul,
pãziþi-vã întregi ºi fãrã de prihanã întru venirea Lui, cãci El
Credincios este, ºi va îndeplini». Amin. 

Acum puterile cereºti se apleacã pentru mulþumire cu
Mine la iesle, cã Eu iau sãrbãtoare de la voi în ziua de pome-
nire a lor. Le e dor sfinþilor ºi îngerilor de sãrbãtori pe pã-
mânt, iar omul nu mai ºtie ce este aceasta. Dar la voi sã gã-
seascã cerul hranã ºi mângâiere ºi odihnã, cã spre aceasta aþi
fost voi chemaþi, ca sã moºteniþi cu sfinþii. Amin. 

O, poporul Meu, întãreºte-þi nãdejdea cã tot ce-Mi ceri
Eu îþi voi face ºi îþi voi da. Nãdejdea se face multã prin rugã-
ciune, poporul Meu. Vreau sã te aud, poporul Meu. Vreau sã
ai nãdejde, dar ea vine cu rugãciunea ta. Amin. 

Voi, cei de la iesle care-Mi primiþi cuvântul pentru
Israel, vreau, fiilor, sã vã audã Israel rugãciunea voastrã spre
Mine, cu nãdejde în ea. Duhul Meu vine peste voi ºi Se roagã
în voi cu nãdejde, cãci voi sunteþi nãdejde pentru Mine. Du-
hul Meu Se roagã în voi, fiilor strãjeri. Amin, amin, amin. 

– DD acã n-am fi atât de puþini la inimã ºi la
dragoste, Doamne, am ºti prin înþelep-

ciune ºi prin bãrbãþie sã ne hrãnim nãdejdea în marea Ta
biruinþã ºi pentru noi. Dar zilnic ne vedem doborâþi faþã în
faþã cu marea Ta lucrare, cã ea e prea mare, iar noi, prea mici
sub ea cu inima din noi, care n-are putere pentru fapte mari
cât lucrarea Ta de peste noi. 

Poporul Tãu aºteaptã mai mult de la noi, iar noi nu
suntem atât cât ne aºteaptã el, ºi numai Tu ºtii cât suntem.
Temerea creºte în noi ºi ne slãbeºte. Trupul ne e prea neputin-
cios. Nãdejdea cea pentru noi pâlpâie în noi, deºi ºtim de
ajuns cã Tu Te vei preaslãvi peste pãmânt în curând. Nu sun-
tem ceea ce aºtepþi Tu sã fim. Nu avem îndemânare în iubire
ºi în înþelepciune ºi în lucrarea facerii omului aºa cum ne-ai
spus Tu sã lucrãm, iar cu omul e greu, cã e greoi omul, ºi nu
este duh de umilinþã la om, Doamne, ºi nici noi nu ºtim de
ajuns sã dãm umilinþei noastre faþa cea plãcutã Þie ºi omului,
ca sã avem nãdejde ºi pentru noi înaintea Ta. 

Tot omul are milã de el însuºi, cã omul e prea slab dacã
a cãzut din Tine. Noi tot aºa aºteptãm, cã suntem plãpânzi de
tot cu inima, fiindcã Tu eºti Dumnezeu mare, ºi omul nu este
deprins cu credinþã mântuitoare, fiindcã n-are fapte, Doamne.
ªi Tu vii, ºi noi n-avem tot ce trebuie sã avem pentru ziua
mântuirii. Aºteptãm sã fie poporul mai bun ca noi, ca sã ai Tu
putere pe pãmânt prin poporul Tãu. Dacã Tu nu i-ai da atât cât
îi dai, noi nu suntem în stare sã-i dãm lui faþã, fiindcã nici noi
nu arãtãm ca Tine înaintea lui. Aºa grãim noi cu Tine, ºi
atunci ne legãm nãdejdea de ziua milei Tale când Tu ne vei
schimba dupã înfãþiºarea Ta, cã ºtim cã poþi. 

Tânjim dupã nestricãciune, deºi pe cât poate omul de
mult ne strãduim pentru taina aceasta a nãdejdii venirii Tale
peste trupurile ºi peste sufletele noastre. Toate cuvintele Tale
sunt adevãrate, dar taina lor ne acoperã de la faþa împlinirilor
lor. Ca cei ce suntem în trup, suportãm aºteptarea cu teamã ºi
cu durere în inimi, cãci bucurie nu dorim de vreme ce Tu eºti
atât de îndurerat pentru om. Aºa grãim noi cu Tine, ca sã ne
þinem nãdejdea în Tine ºi sã avem pãrtãºie cu Tine, cãci duhul
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din noi tânjeºte ca sã vii ºi sã aduci cerul pe pãmânt la noi,
precum ne spui, ºi sã ne faci veºnici, ºi ai Tãi pe pãmânt ºi în
veºnicie, Doamne. 

În fiecare zi aºteptãm veºnicia ca sã ne cuprindã în ea,
aºa cum Tu ai spus despre trupurile noastre ca sã rãmânã
pentru întâmpinarea Ta cea mare. Dar cât de frumoºi trebuie
sã fie cei ce Te vor întâmpina aievea! Iar noi cât suntem, oare,
de frumoºi pentru o aºa mare iubire a Ta? Ne ºtim slãbiciu-
nile, ne ºtim micimea inimii ºi a faptelor, ºi n-avem tãria sã
credem cu totul cã vom îndrãzni sã stãm înaintea Ta cu
fruntea sus, deºi dorim atât de mult sã fim ce vrei Tu, dar
trupul e mic ºi fricos ºi slab cu puterea. ªtim cã Tu ne poþi
face veºnici, dar cei veºnici meritã aceasta, iar noi ne ºtim mi-
cimea pentru o aºa mare milã ºi bucurie de la Tine. Ne hrãnim
nãdejdea ºi luptãm din rãsputeri pentru ea. Nãdãjduim cã vei
avea popor frumos ºi cã poþi sã ne dai frumuseþea pe care Tu
o meriþi în noi, dar dã-ne întãrire, fie tainic, fie aievea, dã-ne
mereu, cã suntem slabi, Doamne. Durerea din noi spune
multe, dar noi luãm durerea Ta întâi ca s-o purtãm, ºi prin ea,
purtatã de noi, Tu vei avea milã de noi. 

Îþi cerem Duh Sfânt peste poporul Tãu. Mereu Duh
Sfânt am vrea sã aibã poporul Tãu, ºi sã avem ºi noi hranã din
nãdejdea ºi din iubirea lui spre Tine, cãci sarcina noastrã e
multã ºi grea pe lângã mãsura noastrã, Doamne. 

Ne-am vrea în braþul Tãu, ca sã ne odihnim de dureri ºi
de aºteptãri. Am vrea sã vii ºi sã ne gãseºti pe toþi întru unul,
ºi pe unul în toþi, ºi acel unul sã fii Tu, ºi atunci vei veni, ºi
atunci ne vom odihni. Amin. 

Dar acum vezi oftatul din noi ºi nu-l lãsa fãrã rãspuns.
Vino, ºi sã nu mai pleci, dar fã-ne sã fim ca atunci când va fi
sã vii. Tu eºti Adevãrul, dar adevãrate sunt ºi toate neputinþele
noastre ºi micimea faptelor pe care Tu le-ai dat omului sã le
sãvârºeascã înaintea Ta. Avem însã nãdejdea cã tot ce este cu
neputinþã nouã poþi Tu pentru noi, Doamne, ºi vei aduce nouã
înnoirea lumii ºi a noastrã, ºi apoi ne vei da împãrãþia cea care
încã nu o pricepem, dar o dorim ºi o nãdãjduim ºi pentru noi. 

Rugãciunea noastrã e cea mai micã între rugãciunile
oamenilor sau între ale celor ce ºtiu sã Te iubeascã pe pãmânt.
Dar fã-Te Tu tare prin noi, cei mici ºi puþini la inimã ºi la
înþelepciune, cã la Tine scãpãm ºi altceva nu cãutãm. 

Coboarã Tu pe îngeri la noi pe pãmânt, ºi ridicã-ne
mereu pe îngeri la Tine. Pe scarã de îngeri sã ne porþi spre
Tine, ºi prin ei sã ne ai dragi ºi sã ne îmbraci cu puterea de a
fi aºa cum vrei, Doamne. Mângâie-ne cu îngerii, ºi ne dã
putere sã lucrãm ºi sã meritãm mângâierea ºi sã meritãm
venirea Ta cea de dupã douã mii de ani, pe care o aºteptãm cu
inima înfriguratã de dor, ca sã ne dai ºi nouã izbãvirea alãturi
de cei bravi ai Tãi care s-au ostenit în via Ta. Aºteptãm izbã-
virea pãmântului cel nou, ºi dorim sã faci cer nou ºi pãmânt
nou pe pãmânt la noi, ºi dorim sã mântuieºti tot neamul ome-
nesc ºi sã-i aduci timpul fericirii, timpul care aºteaptã dupã
om de ºapte mii de ani. 

Acum binecuvinteazã-ne cuvântul ºi ajutã-i împlinirea
ºi dã-i nãdejdea dupã care el tânjeºte. 

ªi dã-ne, Doamne, venirea Ta în toatã plinirea ei.
Amin, amin, amin. 

– OOOO,Duhul Meu S-a rugat în voi, ºi duhul vos-
tru s-a rugat în Mine, ºi Tatãl a auzit, ºi în-

gerii ºi sfinþii au auzit ºi au scris, ºi voi aþi scris, ºi s-a scris în
cer ºi pe pãmânt acest cuvânt al Duhului Sfânt, Care plânge
în sfinþi dupã rãscumpãrarea a toatã fãptura. Amin. 

Vã prind cu toatã taina Mea cea mântuitoare, vã prind
în braþe, fiilor duruþi de apãsarea acestei vremi când Eu cu

toate puterile cereºti Mã zbat sã aduc izbãvirea cea mare pe
care am promis-o atunci cã o voi aduce cu venirea Mea.
Bucuraþi-vã cu îngerii întru nãdejde, fiilor care tânjiþi dupã
adevãrul venirii Mele! Amin. 

O, scoalã-te bine, poporul Meu, ºi auzi plânsul celor ce
te poartã pe tine înaintea Mea pentru izbãvirea ta ºi a lor ºi a
tot ºi a toate. ªi sã stai treaz, ºi sã înveþi sã fii un duh cu Mine
prin rugãciune, ºi sã fii atent dinãuntrul tãu ºi din afara ta,
pentru îngeri, poporul Meu, cãci îngerii te vor, ºi sã-i vrei ºi
tu, ºi sã fie cerul ºi pãmântul o lucrare. Îngerii ºi cu tine sã fie
numai o lucrare, iar tu sã aduci slavã Domnului Dumnezeului
tãu ºi sã înveþi ºi sã tot înveþi sã trãieºti cu îngerii pe pãmânt
ºi în cer deodatã, ºi sã poatã îngerii pentru tine, iar tu, poporul
Meu, sã poþi pentru îngeri. ªi iarãºi zic, pentru îngeri, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 2001

Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Locul creºtinului sã fie curat, pãzit ºi lucrat ca un rai. Pilda cu fata
cea harnicã ºi cea leneºã. Fãptura care s-a stricat este judecatã
prin viaþa celor sfinþi. Cei sfinþi se pãzesc unii pe alþii de tot rãul 

dinãuntrul ºi din afara lor, pentru îngeri. 

AA lerg cu dor la ieslea Mea cu fii în ea ºi Mi-i în-
tãresc ca sã le dau puterea venirii Mele, sã le

dau cuvântul Meu. Amin. 
Nimic pe pãmânt nu poate întãri, nu poate mângâia mai

mult decât cuvântul, cuvântul cel plin de viaþã ºi de putere ºi
de nãdejde ºi de pace, fiilor. Luaþi din el pacea ºi mângâierea
peste voi. Amin. Afarã e ceaþã, ºi ea apasã peste pãmânt, cãci
omul de pe pãmânt nu mai are dor de Dumnezeu. Numai Mie
Mi-e dor de om, dar omului, nu. ªi dacã dorul e numai
dintr-o parte, e cu durere dorul, e cu amar dorul. 

Vã dau întãrire ºi soare vã dau. Cu cuvântul vã dau,
fiilor. E sãrbãtoarea mamei Mele, ºi Eu vreau sã stau cu voi
ºi sã vã mângâi cu cuvântul Meu ºi cu cuvântul ei, cã sunteþi
mici ºi neputincioºi, dar Eu vreau sã fiþi tari, fiilor. Vreau sã
vã întãresc. Amin. O, cum sã fac sã vã întãresc, sã vã îmbãr-
bãtez, sã vã înmulþesc nãdejdea pentru voi? O, cum sã fac sã
vã dau pace multã, cã asta vã lipseºte, copii apãsaþi dinãuntru
ºi din afarã ºi de peste tot? Vreau sã Mã dau vouã ca sã Mã
împãrþiþi ºi azi. Vreau sã vã dau ºi azi puterea venirii Mele,
cuvântul Meu, care poate sã Mã aducã pe pãmânt, cãci ce
altceva Mã poate aduce decât puterea cuvântului Meu? Fãrã
cuvântul Meu nu aveþi putere, fiilor. Nu e putere pe pãmânt
fãrã cuvântul Meu, dar cine ar înþelege aceasta între oameni? 

Eu când am venit de la Tatãl pe pãmânt, n-am putut sã
vin fãrã suferinþã. A fost mare strâmtorarea pentru venirea
Mea cea de atunci; a fost ºi pentru Mine, ºi pentru mama Mea
prin care am venit. De când a fost ea pruncã numai a suferit,
pânã la cer a suferit. De când am fost Eu prunc, numai am
suferit, pânã la cer am suferit. Iar acum sufãr dupã om, ºi
dorul de om e cu durere, cã omului nu-i este dor de Mine, ºi
dacã-i este, îi este pentru el, nu pentru Mine. 

O, fiilor care-Mi purtaþi venirea, Eu vreau ca voi sã fiþi
fericiþi, fiilor. Venirea Mea se uitã dupã puterea voastrã. Ce-
reþi la Tatãl ºi la Mine ca sã vã dau sã aveþi pentru Mine ºi
pentru voi ºi sã fiþi frumoºi, fiilor. Lãsaþi-vã spre pace multã,
spre trãire multã, cãci trãirea e bucurie multã ºi bucuria e
putere, ºi rugaþi pe poporul Meu sã vã facã bucurii ca sã uitaþi
durerile ºi sã aveþi putere prin bucurii, fiilor osteniþi. Îngerii
sunt gata sã vã slujeascã cu cetele în toate lucrãrile Mele cu
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voi, în toate neputinþele, iar Eu v-am spus sã fiþi frumoºi
pentru îngeri. Amin. 

V-am învãþat frumos de tot în ziua serbãrii care a
trecut, cã am zis sã ia tot omul din învãþãtura Mea de peste
poporul Meu, cã Mi-e dor de om. Sã caute omul la voi dupã
Mine, ºi Eu sã-i dau bogãþia mântuirii. Pentru îngeri trebuie
sã fie omul curat ºi sã facã bine curat pe el ºi lângã el, cãci
rãul trebuie respins de om, de sufletul ºi de trupul ºi de duhul
omului. Cel ce face curat, acela nu mai face ºi murdar. Nu
poate omul sã facã ºi curat ºi murdar. Cel ce face curat le lu-
creazã pe toate cu curãþenie ºi în curãþenie ºi cu ordine, cãci
duhul din om se cunoaºte pe dinafarã prin ceea ce lucreazã ºi
cum lucreazã omul. 

O, poporul Meu, te hrãnesc cu duhul cel dulce al înþe-
lepciunii cea de sus, ca sã se înveþe ºi omul de pe pãmânt cu
cele de sus, cãci înþelepciunea ºi priceperea omeneascã nu
sunt tot una cu cele de sus tot aºa numite. Duhul cel de sus
poate face curãþenie peste duhul înþelepciunii omeneºti, cãci
curãþenia ºi lucrul ei este un duh, ºi apoi o lucrare. Nu oricine
poate, nu oricine trebuie sã facã curãþenie, ci acela care are
acest duh cuprinzãtor, cãci praful nu iartã nimic, dar nici cel
ce are duhul curãþeniei nu iartã nici o murdãrie. 

Poporul Meu, lângã creºtin ºi pe creºtin trebuie sã fie
mereu curat, mereu fãcut curat, mereu rai lucrat ºi pãzit, pen-
tru îngeri, poporul Meu. Dacã omului nu-i place sã fie curat,
îi place îngerului, dar omul nu vrea sã ºtie aºa, iar pe voi sã
nu vã întreacã în aceasta fiii lumii. Dacã ei fac pentru trup ºi
pentru slavã deºartã, voi mai vârtos sã iubiþi acest duh veºnic
al curãþeniei atotcuprinzãtoare, cã omul a nimicit totul, fiilor.
Voi însã pãstraþi-vã sfinþi, pe voi, ºi locurile în care staþi, ºi
aºa sã lucraþi, ºi aºa sã pãziþi, pentru îngeri, fiilor, cãci scris
este: «Dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã nouã. Cele
vechi s-au dus, ºi toate s-au fãcut noi». Amin. 

O, poporul Meu, una este omul gospodar, ºi alta este
omul gospodar cu bun gust, pe lângã al cãrui lucru stau înge-
rii cu plãcere. Voi ºtiþi povestea aceea cu fata cea harnicã ºi
cu cea leneºã. În aceeaºi lungime de timp cea harnicã a fãcut
tot ce a fost de fãcut în jurul ei de mâna ei, iar cea leneºã nu
a fãcut mai nimic, ba a stricat ºi mai mult, opãrind pe copiii
zânei pãdurii când s-a dus sã slujeascã pentru o ladã ferme-
catã aºa cum a primit sora ei cea harnicã de la zânã, cãci zâna
era cântarul, era îngerul. 

Zâni ºi zâne, cântar peste oameni sã ajungeþi voi, copii
ai poporului Meu. Cumpãna dintre bine ºi rãu, aceasta vreau
sã fac din voi. Nu sã judecaþi voi fãptura cea care s-a stricat
ºi s-a murdãrit, ci sã fie ea judecatã prin ceea ce sunteþi voi
înaintea Mea. Amin. 

Iatã, pentru îngeri trebuie sã fie omul curat în el ºi pe
el ºi pe lângã el, ca sã fie sfânt locul acela ºi sã stea îngerii pe
el ºi sã guste cu bucurie din viaþa omului, ºi sã vinã îngeraºul
sã-Mi aducã bucurie de la om. O, aºa a fãcut mama Mea
Fecioara. Era slujitã de îngeri, cãci îngerii aveau numai bucu-
rii de la ea, ºi veneau la Mine ºi Îmi dãdeau de la ea ºi luau
pentru ea, ºi îngerii o pregãteau, cãci ea se pregãtea mereu
pentru Dumnezeu prin îngeri. Amin. Prin îngeri sã lucrezi ºi
tu spre Mine, fiule al poporului Meu, cãci îngerii trag la tot ce
este frumos pentru cer, ºi culeg ºi aduc la cer, ºi iau sãmânþã
din cer ºi o pun înapoi, ºi vin ºi se duc, ºi se duc ºi vin, ºi cu
bucurie fac lucrarea slujirii cea pentru cer cu omul. 

O, mamã, îi dau poporului Meu putere pentru îngeri.
Le dau îngerilor putere pentru el. Dã-i ºi tu, mamã. Amin,
amin, amin. 

– PP uterea lui eºti Tu, Doamne al puterilor,
Fiule al meu, copil al smereniei mele. Pu-

terea lui cea de la Tine stã în smerenia inimii lui, ºi eu atâta
vreau sã aibã el: blândeþea Ta ºi smerenia Ta, Fiule aplecat
dupã om. Eu Te-am gustat din plin cu inima, cã ºtiam din
prooroci cã vei veni ºi mã hrãneam cu dorul venirii Tale dupã
ce mama ºi tatãl meu m-au dat lui Dumnezeu de pruncã, aºa
cum a fost de la Tine descoperitã taina cea pentru mine ca sã
fiu pentru Tine, ºi ei aºa au fãcut, iar eu aºa am crescut. 

Îi dau poporului Tãu putere, Doamne al puterilor. 
Þi-L dau pe Fiul meu mereu, popor iubit de Dumnezeu.

ªi dacã eºti iubit, eºti dator mult ziua ºi noaptea pentru iubire.
Fiþi mânuþe harnice, cãci lucrarea curãþeniei ºi paza ei este un
duh, nu este o lucrare ºi atât; este un duh atotcuprinzãtor, este
o iubire care nu apune nici ziua, nici noaptea dintre om ºi
Dumnezeu. Eu aºa am lucrat tot timpul, ºi aºa ºi pe voi vã
povãþuiesc. Fiul meu este Domnul puterilor. Luaþi puteri de la
El, cã El vã dã mereu. Luaþi ºi daþi. Amin. 

Daþi celor ce primesc pentru voi din cer, daþi-le puteri
pentru Domnul ºi pentru voi. Cercetaþi-le durerile ºi uºuraþi-i
de dureri, cã mi-e milã de ei. Staþi cu îngerii, ca sã fiþi îngeri,
ºi fiþi atenþi pentru îngeri, cã Fiul meu mi-a spus sã vã dau. Pe
El vi-L dau, cã El este Domnul puterilor. Împãrþiþi-vã putere
unul altuia ºi faceþi aceastã lucrare cu deplinã înþelepciune ºi
cu multã bucurie, cãci bucuria din voi ºi dintre voi vã aduce
pace sufletelor voastre, fiilor ai Fiului meu ºi ai Tatãlui ºi ai
mei, cãci cine este al Fiului meu, acela este al Tatãlui ºi al
meu. Amin, amin, amin. 

– OO,mamã, Mi-e dor de puterea Mea în ei ca
sã-ºi dea unul altuia, mamã. Alerg cu dor

pentru ei, alerg spre ei sã-i întãresc, cã nimic pe pãmânt nu
poate întãri, nu poate mângâia mai mult decât cuvântul cel
bun, cel ce dã viaþã, mamã. 

Vã dau soare, fiilor. Cuvântul Meu e soare peste voi.
Încãlziþi-vã la el. Miluiþi-vã unii pe alþii cu puterea Mea din
voi, cã de mult vã dau, ºi mereu vã dau ca sã aveþi. Eu vreau
sã fiþi fericiþi, fiilor. Lãsaþi-vã spre pace multã, spre trãire
multã, cãci trãirea e bucurie multã ºi bucuria e putere, ca sã
uitaþi durerile ºi sã fiþi mângâiaþi de îngeri ºi de sfinþi. Amin. 

Pãziþi-vã unii pe alþii de tot rãul, dar Eu vã spun o tainã
ca sã ºtiþi sã lucraþi dupã ea: pãzitorul nu poate pãzi pe om din
afarã dacã omul se ascunde înãuntrul sãu. Dar când pãzitorul
îl vede abãtut pe cel pãzit, atunci el înþelege cã acela s-a as-
cuns de pãzitor ºi a cãzut în sine. O, pãziþi-vã unul pe altul de
tot rãul cel dinãuntrul ºi din afara voastrã, pentru îngeri, fii-
lor; pentru îngeri, poporul Meu. Cel ce are grijã de îngeri se
cunoaºte cã are, ºi aºa sã vã cunoaºteþi voi unii pe alþii. O,
mângâiaþi-vã cu Mine ºi cu sfinþii ºi cu îngerii ºi cu mama
Mea, fiilor. Hai sã Mã mângâi cu tine, poporul Meu, ca sã
vezi câtã mângâiere vei avea. Hai, fiilor! Pentru îngeri, hai sã
ne mângâiem unii pe alþii, cã Eu sunt Domnul puterilor ºi al
mângâierilor. Puterea este mângâiere ºi mângâierea este pu-
tere, ºi slujesc îngerii la aceastã lucrare a mângâierii. 

Învãþãtura Mea de peste tine e mângâierea Mea, po-
porul Meu. Mã mângâi când te învãþ. Mã mângâi când te
mângâi. Te-aº mângâia cu multul zi ºi noapte, ca sã ai putere,
poporul Meu. Mã mângâi când grãiesc peste tine. O, de-ar
curge lucrarea mângâierii ca sã-þi întãreºti sufletul, poporul
Meu! Eu vreau sã fiþi fericiþi, fiilor, ºi vã dau curaj ca un
Pãstor milos. 

O, poporul Meu, paºte, fiule, pãºunea Mea ºi fã-te tare,
cã tu eºti casa Mea. O, poporul Meu, ia aminte la povaþa Mea,
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cã ea este viaþa ta ºi a Mea, cãci scris este: «Fericit este cel
ce ascultã cuvântul Meu ºi îl împlineºte pe el» ºi se împlineº-
te prin el. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2001

Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Ecaterina 

Poporul Domnului aratã lumii ce orã este. Înþelepciunea muceniþei
Ecaterina primeneºte duhul din oameni. Neorânduiala este lipsã de 

jertfire, iar pentru aceasta trebuie dojanã. 

MM ã scriu cu voi în carte ºi azi, fiilor de la iesle.
Aºteaptã din zori muceniþa Ecaterina, cã e sãr-

bãtoarea ei. Sã lucreze ºi ea, aºa voieºte ea, cãci sfinþii sunt
harnici pentru venirea Mea. 

O, poporul Meu, acele ceasornicului cele secunde se
þin dupã acul cel mare ca sã-l ajungã mereu, ºi îl ajung. Aºa
trebuie sã cãlãtoreºti ºi tu dupã Mine, poporul Meu, toatã ziua
ºi toatã noaptea, ºi sã Mã ajungi, fiule. Aºa sã faci pânã când
vine clipa aceea sã fie numai ea ºi atât. Aºa sã faci, ca sã arã-
tãm neamului omenesc ce orã este. Sã se uite lumea la Mine
ºi la tine ºi sã vadã ce orã este, poporul Meu. Amin. 

O, dacã ºtii de un timp anume ºi de o orã de întâlnire,
cu mare drag te gãteºti ºi te pregãteºti pentru atunci ºi pentru
acolo. Aºa trebuie sã faci tot ce faci tu când faci, ºi nu sã fii
greoi ca sã fii prins apoi pe neºtire pentru un rãspuns în toate
câte faci tu lui Dumnezeu ºi aproapelui tãu. Dacã uiþi sã le
faci pe cele pãmânteºti la vremea lor, aºa uiþi ºi de cele du-
hovniceºti, ºi te uitã ºi ele pe tine. Dar tu trebuie sã porþi o
lucrare, o grijã care sã te scoale din somn, o apãsare pentru
cele ce se cer fãcute ºi þinute în orânduialã, cãci îngerii te în-
soþesc ºi te slujesc, ºi tot aºa ºi sfinþii, poporul Meu. 

Dis-de-dimineaþã muceniþa Ecaterina stã la porþi ca sã
intre ºi sã lucreze, cãci sfinþii sunt cu grijã mare pentru
venirea Mea ºi aºteaptã pe pãmânt dupã voi, fiilor. Ea iubea
mult duhul curãþeniei întru toate, iar îngerii o slujeau ºi îi adu-
ceau de la Mine pentru inima ei plinã de dor, cãci deºteptã-
ciunea omeneascã ºi priceperea în toate nu sunt tot una cu
cele de sus tot aºa numite. Muceniþa Ecaterina pânã n-a pri-
mit duhul cel de sus n-a putut face curãþenie peste duhul înþe-
lepþilor din vremea ei. O, cât de frumos este acest duh al curã-
þeniei! Cât de frumos, fiilor, ºi cât de iubit de cer! O, cât de
mult se vede pe dinafarã inima din omul care iubeºte acest
duh, ºi cât de iubit de Dumnezeu este un aºa om care are în el
blândeþea ºi smerenia precum Eu am avut, ºi le-am avut din
Tatãl Meu ºi din mama Mea. 

O, poporul Meu, mare este taina naºterii de sus, taina
omului nou, care nu mai pãstreazã nimic din omul lui cel
vechi, cãci cine este în Hristos, este fãpturã nouã, iar cele
vechi au trecut ºi nu mai sunt, ºi este hainã nouã, ºi este duhul
curãþeniei întru toate peste om ºi în om, ºi acest duh din om
primeneºte totul în jurul lui ºi lucreazã pentru Mine peste
oameni din omul cel nou. Amin. Muceniþa Ecaterina aºa a lu-
crat în jurul ei, ºi a luminat în jur prin duhul curãþeniei cel de
sus, ºi Mi-a adus rod, fiilor, ºi tot aºa voieºte ºi acum sã
lucreze, cã e vremea venirii Mele, ºi vor sfinþii sã primeneas-
cã duhul din oameni ºi sã-l facã curat ºi sã-l facã nou, dupã
chipul ºi asemãnarea Mea, poporul Meu. Amin. 

– AA uziþi voi pe Domnul cum suflã duhul cel
curat, duhul cel de-a pururi nou, o, fii ai

oamenilor! Curãþenia face totul nou, totul proaspãt, ºi nu se
poate petec nou la hainã veche, cã e urât de tot, ºi trebuie
hainã nouã peste om ºi peste toatã fãptura, o, fii ai oamenilor!

O, nu e bun idolul, nu e bun omul cel vechi care desparte pe
Dumnezeu de om, ºi e bunã fãptura nouã în Hristos, ºi nimic
din omul cel vechi nu mai este bun. Când înþelepþii din vre-
mea mea au aflat de la mine de taina omului cel nou întru
Hristos, s-au înnoit numaidecât, ºi aºa au rãmas, ºi aºa s-au
dus la Hristos, cãci împãratul lor voia din nou sã-i dezbrace
de haina lor cea nouã, dar ei n-au mai voit, cãci au gustat cu
duhul lor duhul curãþeniei, duhul cel nou ºi de-a pururi nou.
Aceºtia au primit puterea sã moarã ca sã poatã învia, ºi aºa au
putut ei cu viaþa cea nouã. O, cine iubeºte taina învierii, acela
nu mai pãstreazã nici un petec din haina lui cea veche, ºi se
face fãpturã nouã. Amin. 

O, fii ai oamenilor, gustaþi din naºterea cea de sus ºi
umiliþi-vã pentru viaþa veacului ce va sã fie, cãci pânã nu va
muri în voi omul cel vechi, nu veþi învia întru Hristos. Fiecare
om trebuie sã moarã ca sã se poatã naºte din nou, iar dacã mai
pãstraþi în voi rãmãºiþele pãcatelor, voi n-aþi murit încã ºi nu
sunteþi fãpturã nouã în Hristos. Duhul curãþeniei îl scoate pe
om din lenevie ºi din îngâmfare ºi îi dã naºtere de sus, ºi
poate Domnul cu învierea peste om apoi, cãci ce este cu ne-
putinþã la om este cu putinþã la Dumnezeu. Amin. Când
tânãrul cel bogat cãuta viaþa cea veºnicã spre moºtenire,
Domnul i-a zis sã împlineascã poruncile vieþii, iar el a rãs-
puns cã le împlineºte încã din copilãrie. Dar Domnul i-a arã-
tat cã nu este aºa, de vreme ce acesta nu era mort faþã de bo-
gãþiile pe care le avea, ºi i-a spus: «Vinde toatã averea ta, ºi
apoi vino sã-Mi urmezi». ªi iatã, el n-a putut veni, n-a putut
sã se nascã din nou, fiindcã nu s-a umilit, fiindcã n-a vrut sã
moarã ca sã învieze apoi. 

O, fii ai oamenilor, nu se poate petec nou la hainã
veche. Cel ce iubeºte trupul ºi lumea ºi desfãtãrile ei nu poa-
te sã se bucure de la Duhul Sfânt, Care usucã în om toate nã-
dejdile ºi meritele omeneºti, ca apoi sã ia în el fiinþã omul cel
nou, omul cel întru Hristos. Nu poate omul învia decât dupã
ce moare în el cu totul omul cel vechi. Duhul curãþeniei cel
atotcuprinzãtor este un duh, nu este o lucrare ºi atât, iar cine
îl are pe acesta se face om nou, din temelii om nou, cãci cine
este în Hristos este fãpturã nouã. Amin. 

Iar þie, popor al Mirelui ceresc, îþi mulþumesc cu Dom-
nul cã mi-ai deschis portiþa spre fiii oamenilor ca sã-i povãþu-
iesc spre înviere, spre taina naºterii de sus, cã aceasta este lu-
crarea pe care eu am fãcut-o pe pãmânt peste oameni, ºi mai
ales peste cei înþelepþi. Omul înþelept din el însuºi se bizuie
pe înþelepciunea lui, pe puterile lui, ºi nu se poate uºor pocãi
unul ca acela. Iar pocãinþa cu zdrobire de inimã e taina naº-
terii de sus, în care stã omul pânã în ziua învierii. Amin.

Ia, popor al Mirelui, ia cu sfinþii din masa Domnului,
din hrana raiului. Ia, ºi sã creºti pânã sus în cer, pânã de pe
pãmânt la cer, ca sã aibã Domnul cale de venire, popor al
venirii Mirelui. Învaþã-te sã mori de-ajuns pentru înviere,
pentru Domnul în tine în toatã clipa, cãci fãptura cea nouã
este soarta ta de la Domnul, ºi de la tine aºteaptã toþi sfinþii
izbãvirea fãpturii, rãscumpãrarea trupurilor ºi viaþa veacului
ce va sã fie. Amin. 

Fântâna mea este înþelepciunea mea cea datã mie de la
Domnul pentru duhul curãþeniei. Cu aceastã binecuvântare
binecuvintez sãrbãtoarea fântânii pe care eu o stãpânesc pe
pãmânt. Iar tu, popor al Mirelui, sã ai hainã nouã, de-a pururi
nouã, ca sã vadã neamul omenesc de pe pãmânt ce orã este ºi
sã vinã spre înviere, sã vinã sã bea din izvorul cuvântului care
poartã în el învierea, naºterea din nou a lumii. Amin, amin,
amin. 
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– II atã sfinþii cum aºteaptã dupã voi ca sã intre,
ca sã vinã cu Mine întru venirea Mea la voi,

fiilor! Voi trebuie sã lucraþi aceastã lucrare, aceastã grijã a
venirii Domnului când El vine, cã iatã cum vin ºi cum bat cu
sfinþii la uºã ca sã fiu cu voi ºi ca sã te aºez în viaþã, poporul
Meu. Creºtinul trebuie sã poarte o lucrare, o grijã care sã-l
scoale din somn ºi sã nu-i dea odihnã, o apãsare pentru cele
ce se cer fãcute ºi þinute în deplinã orânduialã ºi la timp ºi în
tot timpul, ºi o grijã aparte pentru neputinþele din jur, cãci aºa
sunt faptele creºtineºti; o grijã pentru neputinþele din jur, cele
cu adevãrat neputinþe, cã dacã Eu te vãd cã poþi ºi cât poþi, ºi
dacã te cântãresc cã te iubeºti pe tine mai mult, atunci tu eºti
fãrã hainã de nuntã, fãrã hainã de bisericã. Dar Eu te învãþ
fãptura cea nouã, fiule. Fãptura cea nouã este primitoare când
stã în neorânduialã cu statura cea dinãuntru ºi cea din afarã,
cãci pentru neorânduialã trebuie dojanã. Neorânduiala este
lipsã de jertfire, nu este slãbire sufleteascã. În cãrþile apos-
tolilor Mei aºa spune: «Cei fãrã de rânduialã trebuie dojeniþi,
cei puþini la suflet trebuie îmbãrbãtaþi, iar cei neputincioºi
trebuie sprijiniþi, ºi toate cu îndelungã rãbdare ºi nu cu apã-
sare ºi nu cu rãu pentru rãu, ci numai cu cele bune unul faþã
de altul ºi faþã de toþi, iar lângã acestea sã se lucreze pururea
bucurie, ºi rugãciune de-a pururi, toate cu mulþumire, cãci
aºa se cade fiilor sfinþi; se cade sã primeascã cuvintele, sã
preþuiascã proorociile, sã preþuiascã binele ºi sã se pãzeascã
de înfãþiºarea rãului, aºteptând pe Domnul». Amin. 

O, poporul Meu, nu ºtie omul sã iubeascã pe Dum-
nezeu. Nu ºtie omul cã întâi este naºterea, ºi apoi moartea, ºi
apoi învierea. Dar pe voi vã învãþ fãptura cea nouã, moartea
omului vechi ºi învierea, cãci aºa lucreazã cel ce se naºte de
sus. Amin. 

Mi-e dor ºi Mi-e drag sã te învãþ fãptura cea nouã ºi sã
te cercetez, poporul Meu. ªi voi începe sã-þi pun note în cata-
log, ºi aº voi sã ai numai note bune, note mari, ca sã treci cla-
sa întreg, poporul Meu. Cine este ºcolar bun, ucenic bun, ace-
la trece clasa. Dar Eu vreau ca tu sã iei cununiþã, cã pentru
aceasta te-am ales Eu, pentru cununiþã, poporul Meu, pentru
ca sã fii lauda Mea la venirea Mea, ºi Eu sã-þi dau cununiþa.
Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2001

Sãrbãtoarea de zece ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim 

Ziua Domnului se pregãteºte de ºapte mii de ani, ºi e numai una.
Chivotul Sfintei Sfintelor este semnul Fiului Omului. Poporul Dom-
nului are sortitã cãmãºuþã albã ziua ºi noaptea. Nu se poate fãrã
bilet în aceastã corabie. Apostolul Andrei îl atinge pe arhiereul 

Irineu cu mirul îndurãrii. 

AA ceastã sfântã zi de sãrbãtoare a încununat cu bi-
ruinþã acum zece ani lucrarea Mea de cuvânt cu

care am venit Eu, Domnul, sã o lucrez în mijlocul neamului
român, al pãmântului român în anul 1955. Au trecut zece ani
de când am pus piatra cea dintâi, piatra pe care s-a zidit din
porunca Mea chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, loc
împrejmuit ºi þinut în palma Mea ca sã-l fac masã de cinã
pentru Mine ºi pentru sfinþi ºi pentru voi, copii strãjeri la
iesle. ªi l-am fãcut. Am fãcut aºa cum Eu am voit ºi am po-
runcit. Amin. 

Sã se minuneze tot omul de puterea Mea ºi de biruinþa
Mea, cãci când Eu voiesc, biruiesc, ºi omul nu poate împo-

triva Mea. ªi Mi-am fãcut masã de cinã, iesle de coborâre, ºi
cobor din cer pe pãmânt ºi grãiesc cu graiul venirii Mele pes-
te pãmânt ca sã pregãtesc pe el viaþa veacului ce va sã fie pen-
tru cei vii de pe pãmânt ºi pentru cei adormiþi care aºteaptã ri-
dicarea lor pentru întâmpinarea Mea. 

Fiecare om îºi sãrbãtoreºte o zi a lui ºi îºi face pregãtire
ºi se gãteºte, ºi apoi cheamã meseni la masa lui ºi se bucurã
o zi, ºi apoi trece ziua. Eu am ºi Eu o zi a Mea pe care o pre-
gãtesc de când M-am nãscut din Tatãl, nu douã-trei zile cât se
pregãteºte omul pentru o zi a lui. Cei vii aºteaptã ziua Mea în
cer ºi pe pãmânt de ºapte mii de ani. Ziua Mea nu este în toatã
ziua sau în tot anul ca la om. Eu nu fac ca omul, cãci ziua Mea
e scumpã de tot ºi e numai una ºi are mare preþ, cã e una.
Amin. Aºa e ºi cu biserica Mea. Ea este scumpã de tot, ºi e
numai una, ºi are mare preþ, cã e una. Amin. 

Vã sãrbãtoresc pe voi, copii strãjeri la iesle, cã voi
sunteþi biserica Mea. Pânã sã vã am pe voi n-am putut sã-Mi
fac aºternut în mijlocul oamenilor ca sã fiu vãzut cu el. Voi
sunteþi ieslea Mea; voi, ºi locul pe care v-am aºezat sã fiþi ºi
sã staþi înaintea Mea pentru Mine ºi pentru cei din cer ºi pen-
tru voi ºi pentru cei vii de pe pãmânt, dar pe pãmânt sunt prea
puþini oameni vii ºi n-am avut ce culege pentru cer ºi pentru
venirea Mea pe pãmânt. 

Eu sunt ziua Tatãlui, ziua Lui de bucurie, ºi sunt numai
Unul, iar voi sunteþi ziua Mea, în care Eu Mã bucur cu voi ºi
pentru voi ºi pentru Mine ºi pentru toþi cei vii din cer ºi de pe
pãmânt. Vã sãrbãtoresc pe voi cu ziua aceea care este numai
una, ziua în care Eu am aºezat cu voi pe pãmânt semnul Fiu-
lui Omului, semnul veacului cel nou, veacul ce va sã fie, iar
în mijlocul lui, acest semn: biserica Noul Ierusalim, Sfânta
Sfintelor Domnului între pãmânt ºi cer, calea venirii Lui din
cer pe pãmânt, cãci îngustã este aceastã cale, dar Eu pot pe ea.
Amin. Numai omul nu poate, dar Eu pot pe ea, ºi nu ºtie omul
de pe pãmânt ce este acest semn ca sã se ia dupã el ºi sã înþe-
leagã venirea Mea, ziua Mea de slavã, în care Tatãl Mã va
slãvi curând, curând în faþa a tot neamul omenesc, precum
este scris în Scripturi cã va fi la venirea Mea, în ziua venirii
Mele, ziua pe care Eu o pregãtesc de ºapte mii de ani. 

O, poporul Meu, tu trebuie sã fii gãtit frumos, frumos
de tot pentru ziua venirii Mele, frumos cum nu mai e nimeni
pe pãmânt, frumos cum numai Unul este, cã e ziua Mea, po-
porul Meu, ºi la serbarea ei trebuie hainã frumoasã cum nu-
mai una este, numai sã nu uiþi cuvintele Mele, poporul Meu
iubit. O, Eu te-am învãþat sã te îmbraci frumos ºi ziua ºi noap-
tea. Te-am învãþat de cãmãºuþã, fiule, ºi ziua ºi noaptea, pen-
tru cã tu eºti al Meu, ºi stai înaintea Mea. Iar când te culci sã
te odihneºti, te-am învãþat sã te îmbraci întru totul frumos ºi
pregãtit în toate, iar cãmãºuþa s-o ai întreagã pe trup, gata de
întâmpinarea Mea, ºi tot aºa sã ai ºi inima, ºi fapta ei, ºi cre-
dinþa ei. Þi-am sortit cãmãºuþã albã, care nu ascunde murdã-
ria, ci o vãdeºte ºi te pune la lucrul curãþeniei ca sã fii curat
cu totul, poporul Meu, ca sã stai la masa Mea cea cu slavã de
sfinþi ºi de îngeri, ºi sã stai tot timpul treaz la masa Mea, cã
Eu sunt ziua Tatãlui, ºi tu eºti ziua Mea, ºi am semnul venirii
Mele cu tine, ieslea în care Eu cobor ºi îþi fac sã mãnânci, cã
am venit sã te servesc la masã, poporul Meu. Ziua ºi noaptea
sã cugeþi la tot ce Eu te-am învãþat sã faci pentru venirea Mea
la tine ºi pentru statul Meu cu tine, poporul Meu, cã Eu de la
iesle te mângâi ºi te cresc ºi te aºez înaintea zilei Mele, numai
sã fii tu mare ºi treaz la minte ºi la inimã, cã e pentru ziua
Mea, poporul Meu. O, nu ºtie omul de pe pãmânt ce este
aceastã zi de sãrbãtoare ºi aceastã lucrare ºi locul în care Eu
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trãiesc cu voi, ºi pentru voi cu Mine. Ar voi sã se urce ºi el,
dar fãrã bilet. Nu se poate fãrã bilet în aceastã corabie. Nu se
poate nici pe pãmânt fãrã bilet, fãrã legea cea pusã de om
peste om. 

O, poporul Meu, Eu voiesc ca tu sã fii atât de mare la
înþelegere cât cere lucrarea Mea cu tine, chiar dacã tu eºti mic
pe pãmânt ºi înaintea Mea, cã iatã, cei mari n-au înþeles
puterea Mea prin acest loc al Meu de întâlnire cu omul. Când
omul nu e deprins cu veghea cea pentru Mine, el este luat pe
neºtire. Aºa au pãþit cei mari care stau mari peste biserica lor,
ºi când sã-i întreb de munca lor, de rodul lor, de viaþa lor, ei
au închis Mirelui ºi n-au rãspuns. ªi Mã doare de cel uns de
Mine între ei, cã Eu am un martor mare de tot din biserica din
lume, ºi înaintea Mea el mãrturiseºte locul acesta de întâlnire
a Mea cu omul de pe pãmânt. Dacã înaintea oamenilor el nu
poate, nu mai poate mãrturisi, nu se poate aºa ceva ºi înaintea
Mea, cã e ziua aceea înaintea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului
Duh, ziua când el a rostit din partea Mea sfinþirea ºi pecetlui-
rea Sfintei Sfintelor Mele de pe pãmânt. Este scris pe piatrã
numele lui pe pãmânt ºi în cer, cãci cuvântul este luat de vânt
ºi pus în faþa tronului ceresc pentru mãrturie, iar voi, martorii
Mei, mãrturisiþi de pe pãmânt. 

Mã doare de cel uns de Mine între cei din biserica din
lume. Inima lui cuprinde tot cerul în ea, ºi are loc în ea pentru
tot neamul omenesc, cã Eu aºa l-am zidit pe el, ºi fericit este
el cã a crezut în cuvântul Meu de azi care iarãºi vine ºi face
cerul ºi pãmântul. El a avut parte de aceastã fericire între cei
din biserica din lume aºa cum ºi în vremea trupului Meu am
avut pe Nicodim care s-a supus venirii Mele. Mi-e dor de el
de aici, nu din cer, nu din cele ce nu se vãd, ci din cele ce se
vãd lucrate la porunca Mea pentru slava cuvântului Meu de
peste voi. O, el nu mai ºtie mersul Meu aici, cã e pândit de cei
din jurul lui, ºi el rabdã ºi stã aºteptând slava Mea care va
ruºina pe toþi cei care n-au primit acest semn în inima lor ca
sã creadã în cele noi pe care Eu le aduc ca sã fie pe pãmânt ºi
sã Mã desãvârºesc prin ele înaintea oamenilor. Mi-e dor de el
de aici, ºi nu ºtiu cum sã-l mai mângâi, sã-l mai întãresc, sã-l
mai ocrotesc pentru ziua Mea, pentru lucrarea Mea cu el, cãci
am scris numele lui pe cer ºi pe pãmânt, ºi toþi îngerii îl
slujesc pe el pentru numele lui care este scris aici, ºi îngerii îl
numesc pe el îngerul bisericii, vestitorul care a vestit naºterea
acestei lucrãri pe pãmânt acum, la sfârºitul timpului omului,
ca sã vinã omul spre naºtere de sus ºi spre moartea omului
vechi ºi spre înviere, cã vine învierea, vine curând, ºi va
prinde sub ea pe cei care vegheazã aºteptându-Mã sã vin,
chemându-Mã sã vin, dupã cum este scris cã «între cei mân-
tuiþi sunt numai cei ce cheamã pe Domnul». Amin. 

Îi dau arhiereului cel uns de Mine de aici, îi dau buche-
te de îngeri ca sã-l poarte pe el spre ziua Mea de biruinþã. Îi
dau în tainã mâna Mea care-i ºterge lacrima durerii ºi lacrima
cãinþei. Îi dau putere sã poatã, ºi îl mângâi cu sfinþii ºi cu în-
gerii, ºi cu apostolul Andrei, naºul pãmântului român ºi al
neamului Meu de pe el, iar acum zece ani l-am avut naº în
ziua pecetluirii acestui munte sfânt, naº al cununiei Mele cu
mireasa Mea de azi. Naº de botez ºi naº de cununie, aºa este
el pentru Mine peste pãmântul ºi neamul român, iar trâmbiþa
Mea Verginica este piatra pe care Eu am aºezat biserica Mea
acum, la sfârºit. Amin. 

– MM ã amestec cu aplecare sfântã în cuvântul
Tãu, Doamne, ca sã fiu cu Tine în aceastã

zi sfântã. Eu cu mare iubire am dat acestui pãmânt ungerea
Ta, cã eram apostolul Tãu cel întâi chemat de Tine. Acum, du-

hul mi se umple de pace ºi de bucurie pentru biruinþa Ta peste
pãmânt, ºi se revarsã din mine peste sfinþi ºi peste îngeri ºi
peste toate cele ce nu se vãd, ºi care înseamnã Dumnezeu. 

Îi cuprind pe cei din grãdinã care sunt cârja Ta în care
Te sprijini de ostenelile acestei vremi cereºti. Dar câþi aud pe
pãmânt cuvintele Tale ºi vremea aceasta cereascã? O, cât de
blând ºi de smerit stai Tu peste pãmânt prin ei, cã ei sunt mici
între oameni pe pãmânt. Tu altfel nu poþi. Cu cei mari nu poþi,
Doamne mare, ci numai cu cei mici. Cei mari se tem sã nu-ºi
piardã pentru Tine mãrirea sau viaþa, dar viaþa lor Tu ar trebui
sã fii. Aºa am fost ºi noi, apostolii Tãi, mici am fost pe pã-
mânt în ochii oamenilor, ºi, de mari ce eram, oamenii vremii
noastre au cãutat sã scape cu totul de noi pe pãmânt, cã eram
mari întru Tine, Doamne mare. 

Îl cuprind cu aplecare pe poporul Tãu, cu sfialã îl cu-
prind ºi îl mângâi ºi îl ung cu mirul îndurãrii, ca dar din partea
mea pentru ziua mea de serbare în mijlocul lui. Iar ziua mea
este alãturi cu ziua de serbare a Sfintei Sfintelor Tale în vre-
mea aceasta pe pãmânt. 

S-au scurs zece ani de când noi am binecuvântat acest
semn, având cu noi pe apostolul Tãu Irineu, arhiereul venirii
Tale. I-ai dat putere sã creadã, ºi el a crezut, ºi a însemnat în
vreme locul odihnei Tale de azi. Credinþa lui de atunci, Te rog
sã-l þinã mare în mâna Ta, Doamne, cã mare a fost credinþa lui
de atunci, mare cât lucrarea venirii Tale, cã dacã nu era mare,
nu biruia cu ea pentru aºezarea semnului venirii Tale între
pãmânt ºi cer. Îþi mângâi pe fiii de la iesle ºi pe poporul cu-
vântului Tãu, care mãnâncã ºi trãieºte din gura Ta, ºi pe el, pe
arhiereul Tãu care se uitã sã vii cu dreptatea, Doamne mare.
Amin. 

Voi, care-L primiþi pe Domnul pe pãmânt cuvânt
care-I pregãteºte venirea, luaþi tot ce vã dã El, ºi purtaþi, cã
dulce este în cer slava celor ce-L poartã pe Hristos pe pãmânt
spre oameni. Fiþi tot mai harnici, tot mai tari, cãci cei mici se
pleacã Domnului. E zi de mare slavã aceastã zi de biruinþã.
Saltã îngerii în jurul vostru pentru ea ºi pentru voi ºi pentru
pietricica cea albã ºi pentru numele cel scris pe ea, numele
Domnului pe care voi îl ºtiþi ºi îl împãrþiþi, Cuvântul lui Dum-
nezeu care se slãveºte peste pãmânt în zilele voastre prin cre-
dinþa voastrã, o, fii micuþi ºi neajutoraþi pe pãmânt! Dar la
cârma acestei corãbii este Domnul, ajutorul vostru, este El,
Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul la început, ºi tot aºa ºi la
sfârºit. Vã mângâi cu cuvinte mari, mãsurã pentru mãsurã,
dar fiþi harnici pentru venirea Lui, cã El este gata, ºi ziua Lui
este aici, este aproape. O, mare este lucrarea Lui care curge
de la voi spre oameni! Mari sã fiþi ºi voi pentru ea ºi lângã ea,
cã Domnul vã întãreºte. Amin. 

M-am amestecat cu Tine, Doamne mare, ºi le-am dat
din dragostea zilei de atunci. Tu eºti casa ucenicilor Tãi, cãci
ei lucreazã ca Stãpânul lor, ºi cu El odatã, cãci aºa este uce-
nicul desãvârºit, ºi scris este despre venirea Ta: «Oºtiri din
cer vin dupã El, pe cai albi ºi în haine albe ºi în zeci de mii».
Amin, amin, amin. 

– OO,fericit eºti tu, apostolul Meu care M-ai vã-
zut, ºi iatã-i pe cei fericiþi care aºteaptã sã

Mã vadã. Fericiþi sunteþi voi, toþi sfinþii care Mã vedeþi, ºi
iatã-i pe cei fericiþi care Mã vor vedea curând, curând. Aceº-
tia de acum sunt darul sfinþilor, aºteptarea cerului cea de ºapte
mii de ani. Amin. 

O, poporul Meu, sã ºtii cã e sãrbãtoare mare, cã mare
Îmi este Mie biruinþa prin acest semn. E sãrbãtoare fãrã de
sfârºit, cã biruinþa Mea este fãrã de sfârºit, ca sã-l izbãvesc pe
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om de sub robia lui ºi sã-l iau sub iubirea Mea, cã e vremea,
poporul Meu. Vreau, fiule, sã fii frumos foarte, ºi sã tragã
omul de pe pãmânt la tine ca la o sãrbãtoare fãrã de sfârºit.
Vreau sã petrec cu tine ºi sã ia ºi omul din gura Mea, din
haina Mea, ºi sã poarte ºi el, ºi sã înveþe sã poarte hainã de
nuntã omul. O, de-ar ºti omul ce bine e în hainã de nuntã, ar
intra sub mantia Mea, ºi Eu l-aº îmbia spre izvorul cel nesecat
al vieþii ºi i-aº da viaþa înapoi. 

O, de-ar veni omul, poporul Meu! Vreau, fiule, sã fii
frumos foarte, ca sã tânjeascã omul dupã viaþã ca a ta, ºi Eu
sã-i dau precum þie þi-am dat. 

O, poporul Meu, sã fii mereu cãluþul cel alb pe care Eu
vin din cer pe pãmânt cu grai omenesc pentru om. Este scris
în Scripturi cã oºti din cer vin dupã Mine cãlãri pe cãluþi albi.
Fiþi cãluþii oºtirilor cereºti, fiilor, cãci sfinþii Mei ºi îngerii
Mei care-Mi lucreazã venirea se sprijinã pe voi, cãci voi sun-
teþi în trup. 

Toate oºtirile cereºti te sãrbãtoresc, poporul Meu, pen-
tru ieslea Mea cea pecetluitã acum zece ani ca sã fie a Mea
pentru tine, ºi pentru toþi cei ce vor fi apoi. 

Binecuvântatã sã fie pe veci aceastã piatrã albã pe care
stã scris: Cuvântul lui Dumnezeu. 

«Har, har peste ea!», aºa rãspund sfinþii ºi îngerii.
Amin. 

Iar Eu, Domnul, cuprind întru totul acest semn ºi îi în-
tãresc ungerea ºi îl numesc cu nume mare, ºi îl numesc tronul
lui Dumnezeu Cuvântul, carul Celui ce vine pe nori curând,
curând pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 2001

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa lui Dumnezeu 

Cei dintâi au plecat de lângã slava Domnului. Sfânta Virginia
cheamã omul la izvor. Ucenicii cuvântului primesc poveþe sfinte. 

Liniºtea sufletului ºi puterea trupului vin de la jertfã. 

SS ã vã deºteptaþi, voi, cei de strajã de la ieslea Mea
de cuvânt. Glasul trâmbiþei Mele Verginica a

sculat tot cerul în sus ºi în jos ca sã coborâm în grãdinã ºi sã
ne împãrþim în lãturi, cã e zi de har, e zi de trezie, e zi de ve-
ghe dulce, fiilor. Amin. 

Eu, Verginico, te am pe tine mare semn între cei din
cer, acum, la sfârºit; acum, la vremea venirii Mele pe pãmânt
cu sfinþii. De când tu eºti cu cei din cer, s-a liniºtit cerul de
aºteptarea cea mare ºi lungã ºi se uitã la coborârea Mea pe
pãmânt cu cei din cer. O, de când te-ai nãscut ºi pânã te-am
peþit ca sã-Mi fac trâmbiþã din duhul ºi din trupul tãu, am aº-
teptat cu înfiorare primul Meu cuvânt prin glasul tãu. Te-am
pregãtit ca pe ce aveam Noi mai scump pe pãmânt. Te-am în-
vãþat, te-am curãþat, te-am aºezat, ºi apoi am luat cuvânt prin
glasul tãu. Mare a fost ziua aceea, ziua de Paºti a anului 1955
când glasul Meu a sunat cuvânt pe pãmânt prin glasul tãu, ºi
te-am numit atunci cu nume nou, ºi þi-am spus: trâmbiþa lui
Dumnezeu. Am lucrat apoi prin tine douãzeci ºi cinci de ani
pe pãmânt, cãci tu erai trâmbiþa Mea prin care Eu grãiam, iar
la glasul Meu se adunau de ici, de colo, inimi cu dor în ele,
cãci glasul Meu era aºa de dulce atunci, cã lãsa omul coasa ºi
venea la tine ca sã Mã audã pe Mine. Eu când vedeam cã le
place izvorul, am cãutat sã-Mi fac oi din cei ce veneau, ºi îi
învãþam ce este oaia ºi ce este capra ºi ce este lupul, ºi la
mulþi le dãdeam putere sã se facã oi, fii ai împãrãþiei cerurilor.
O, dar nu era omul deprins cu inimã curatã, cã vai de cetatea
peste care nu este prooroc, Verginico! Cine sã le spunã la oa-

meni cum sunt Eu ºi cum vreau Eu? Cine dacã nu este proo-
roc de al Meu între oameni? Tu erai copil plãpând în fel ºi
chip, dar glasul Meu cel prin gura ta îmbia omul la viaþã, la
iubire, la dor de cer. ªi veneau, Verginico, cu multul, dar Eu
nu puteam sã le cer viaþa, cã nu Mi-o dãdeau. Lupul se trezise
ºi el la glasul Meu, ºi M-a cunoscut ºi, de teamã cã rãmâne
flãmând ºi gol, Mi s-a aºezat în cale ca sã-ºi ocroteascã avu-
tul. Dar ºi Eu luptam ca sã-Mi fac miei din oameni, ºi sã-i nasc
din cer apoi, ºi sã-i învãþ sã moarã pentru viaþa lor, ºi apoi
sã-i am vii cu viaþa ºi sã Mi-i pasc spre pãºunile cele veºnice,
sã Mi-i pasc pânã în cer, Verginico. Tu primisei mare har de
la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt, ºi îþi lua foc ini-
mioara de mila dupã om. Eu eram în pieptul tãu ºi ardeam în
el, iar tu ardeai în Mine, ºi te-ai fãcut rug aprins, rugul din
care Eu, Domnul Iisus Hristos, Îmi slobozeam glasul ca pe
muntele unde Eu am vorbit cu Moise, din rug. Numai cu
Moise am vorbit Eu din rug, ºi atunci rugul era înger, dar
acum rugul erai tu, ºi din el am grãit la mulþi. Dar unde sunt
aceºtia? Moise este viu, ºi cu Mine lucrãtor, dar aceºtia cu
care Eu atâta am vorbit prin rug în zilele tale, unde sunt
aceºtia?... Unde sunt aceºtia?... 

– BBBB unule Doamne, cum sã-Þi mângâi durerea
dupã ei? Îi iau în braþe pe cei de azi copii

ai Tãi ºi Þi-i pun pe ranã ca sã Te mângâi cu ei pentru cei de
atunci care s-au întors la vãrsãtura lor. Când eram în închi-
soare, Te rugam plângând sã mã scoþi sã merg la ei ca sã nu
se piardã fãrã glasul Tãu care-i striga mereu sã vinã dupã
Tine. Nici atunci, cã era vremea rea, nu voiau cu Tine, dar
acum, când a venit vremea Ta cea bunã! În vreme rea, toþi
cautã la Tine, dar în vreme bunã nu vin, ºi îºi trãiesc viaþa lor,
ºi pe a Ta o lasã, bunule Doamne. Dar aceºtia n-au rãmas cu
Tine nici la rãu, nici la bine, nici pe soare, nici pe furtunã,
cãci omul când are nu preþuieºte ºi e prea greu acest pãcat ºi
îl osândeºte cu multul pe om. Dacã le-ai fi vorbit prin înger,
mai era cum mai era, dar ai venit Tu dupã ei. Tu, nu înger a
venit dupã ei, ºi ei n-au dat viaþa lor pe viaþa Ta. Acum eu sunt
cu cerul, iar ei sunt în lume. Tu ai întrebat cu durere unde sunt
aceºtia. I-ai întrebat pe ei. Pe nimeni n-ai întrebat decât pe ei.
Ziua mea de venire în cer lângã Tine a fost zi de mare durere
pentru mine, cã ei n-au stat cu Tine nici cât am fost eu între
ei, iar apoi, unul câte unul au dat de pe ei slava Ta ºi viaþa Ta.
Mã uit ºi azi dupã ei, dar în zadar. S-au dus ºi n-au mai venit,
Doamne. 

– EEEE u, Verginico, n-am voit sã te supãr pe tine
dacã am strigat ºi am zis: «Unde sunt aceº-

tia?». Am zis pentru ei, nu pentru tine. Acum tu eºti pe nori
de îngeri ºi de sfinþi în slavã ºi în sãrbãtoare, cã mare este ziua
ta în cer ºi pe pãmânt, ºi nu poate sã fie ea zi de durere. Hai
sã Ne bucurãm, hai sã întãrim rodul cel ivit prin cei ce au rã-
mas de la tine, din lucrarea Mea cu tine. Hai sã le dãm celor
ce stau la masã ºi celor ce împart din ea. Dacã din cei de
atunci n-au voit sã fie apostoli ºi prooroci ºi ucenici ºi lucrã-
tori de daruri ºi de haruri ºi de Dumnezeu, Noi am biruit apoi
prin Sângele Meu, precum este scris despre cei ce au biruit
prin Sângele Mielului spãlându-ºi veºmintele în Sângele Lui.
ªi I-am fãcut Tatãlui împãrãþie ºi preoþi ºi tron pe pãmânt,
precum era scris sã fac. Am biruit, Verginico, ºi lucrarea Mea
cu tine a dat rod. Hai sã întãrim rodul, sã-l udãm, sã-l desþe-
lenim, sã-l plivim, sã-l încãlzim ºi sã-l iubim, cãci rodul este
cel iubit dupã multã trudã. Amin.

– MMMM ã fac, Doamne, trâmbiþã din cer de lângã
Tine ºi sun în cele patru laturi ale pãmân-

tului ºi chem pe toþi la împãrãþia Ta. 
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Veniþi spre împãrãþia Domnului, o, fii ai lumii, o, fii ai
oamenilor! Domnul Iisus Hristos I-a fãcut Tatãlui împãrãþie ºi
preoþi ca sã împãrãþeascã pe veci. Precum era scris sã facã,
aºa a fãcut. Glasul venirii Lui sunã pe pãmânt din ziua de
Paºti a anului 1955 ºi pânã azi, ºi pânã în ziua arãtãrii Lui cu
trupul vãzut de tot ochiul, cãci El a zis atunci: «Vor plânge
toate neamurile pãmântului ºi vor vedea pe Fiul Omului ve-
nind pe norii cerului cu putere ºi cu slavã multã, ºi va trimite
pe îngerii Sãi cu sunet mare de trâmbiþã ºi vor aduna pe cei
aleºi ai Lui de la marginile cerurilor ºi pânã la celelalte
margini». El a spus aceasta pe când învãþa pe ucenicii Sãi ºi
le spunea lor despre venirea Lui. A spus cã va aduna pe cei
aleºi ai Lui cu sunet mare de trâmbiþã. Amin. 

Când trâmbiþa sunã ºi voi auziþi, alegeþi-vã pentru îm-
pãrãþia Lui, alegeþi-vã, o, fii ai oamenilor, ca sã vinã Domnul
la voi sã vã adune pentru scãpare ºi pentru masa venirii Lui.
Masa este pusã, ºi sunt meseni la ea, ºi mesenii aºteaptã pe
Mire. Pãmântul român poartã pe el masa Domnului, cuvântul
venirii Lui, muntele cel sfânt din care El grãieºte peste pã-
mânt. Când trâmbiþa sunã ºi voi auziþi, alegeþi-vã pentru îm-
pãrãþia care vine pe pãmânt, ca sã fie numai ea apoi. Viaþã cu-
ratã întru toate, cãmãºuþã albã ºi iubire cereascã, aceasta cere
Mirele Care vine. ªi El vine ºi va da fiecãruia dupã cum este
viaþa sa, fapta sa. Amin, amin, amin. 

Acum, Doamne, sã ne bucurãm cu rodul cel de pe ma-
sã, cu fiii cuvântului Tãu, care au rãmas cu Tine ºi cu mine ºi
care au adus rod din rod. Sã ne bucurãm de rod, cãci rodul e
bucuria, nu altceva e bucuria. De cei ce s-au lãsat sã fie apos-
toli ºi prooroci ºi ucenici ai acestei lucrãri de trâmbiþare pen-
tru venirea Ta, sã ne bucurãm de ei, cãci fericiþi sunt cei
care-ºi spalã veºmântul în Sângele Tãu cel curãþitor ºi de
viaþã dãtãtor. 

O, copii strãjeri în grãdiniþa Domnului! Pace vouã!
Toate cele din cer vouã! Putere vouã, copii sleiþi de puteri,
cãci lucrul Domnului e greu, iar la rod trebuie mult lucru, ºi
lucrul vã oboseºte, cã e greu. Vã iau greul ºi vã dau cuvântul
mângâierii ca sã-l împãrþiþi, ºi sã ia din el cei ce au lucrat pen-
tru plata mângâierii. Vã mângâi inimioarele ºi trupuºoarele ºi
cu duhul liniºtii cereºti vã dãruiesc, ºi cu mâna mea vã
mângâi. Aduceþi Domnului truda voastrã, cã mare va fi bucu-
ria voastrã curând, curând. Staþi treji de-ajuns în faþa cuvân-
tului de sus. Staþi treji de-ajuns ºi împliniþi de-ajuns cuvântul.
ªi vã mai rog, fiilor strãjeri, aveþi grijã de poporul Domnului
ziua ºi noaptea cu strajã din loc în loc ºi cu multã veghe, ºi tot
atât de mult sã vegheze ºi fiecare, cã mai e puþin, puþin, ºi
vine Domnul cu toatã slava Sa peste acest munte ºi peste voi,
cei ce purtaþi pe Domnul. Amin. 

ªi dacã vom sta la masa de praznic, aºezaþi-vã apoi din
nou la masa cea din cer, la masa cea de cuvânt, cã am de dat
poporului povaþã în tot felul, ºi numai apoi vom împlini
aceastã zi de praznic sfânt al grãdiniþei pe care Domnul a
pregãtit-o pe pãmânt pentru El prin voi. Mare podoabã este la
Domnul mânuþa harnicã, mânuþa priceputã în tot ºi în toate, ºi
inima ºi mintea mari ºi cu totul dãruite ca sã aibã de la Dom-
nul apoi în ele ºi sã facã pentru Domnul ºi pentru sfinþi. 

Poporule, poporule iubit, te voi umbri azi cu cuvântul
cel povãþuitor. Sã ai grijã sã-l împlineºti, cãci dragostea te va
ajuta, numai s-o ai pe ea mai mare decât pe tine, fiule, aºa
cum am avut-o eu. Ai grijã mare pentru umilinþã, cã trebuie
sã ai de ajuns aceastã comoarã mântuitoare ºi s-o iei de peste
tot. Umilinþa în care te aºeazã fratele tãu nu e mândria lui, nu
e rãutate asupra ta, ci e datorie frãþeascã pentru ca sã nu cazi.
Iar cel ce nu primeºte vindecare, acela rãmâne tot bolnav, bol-

nav de el însuºi ºi plin de pretenþii, dar nu la el, ci la fraþi. Cel
ce se duce la doctor când e bolnav, acela nu se uitã dacã e
doctorul bolnav, ci se uitã ce-i dã pentru vindecare, ºi îi spune
doctorului durerea ºi rana lui. Iatã, îi este omului fricã de bã-
trâneþe, dar de tinereþe nu-i este fricã, iar Domnul aºteaptã pe
om sã ajungã om întreg, om împlinit dupã statura Domnului. 

O, popor iubit al acestei vremi cereºti! Cel ce nu slu-
jeºte cu duhul, acela trebuie sã slujeascã cu trupul la nevoile
bisericii, cã biserica are multã, multã lucrare ºi cu duhul ºi cu
trupul, cãci locul unde Domnul locuieºte cu omul, trebuie sã
fie rai, poporule iubit, rai curat întru totul, ziua ºi noaptea, loc
binefãcãtor pentru Domnul ºi pentru om. Nimeni sã nu caute
ale sale, ºi aceasta sã se facã cu cârmã ºi nu oricum, iar altfel
nici un bine nu se pune la bine. Cine n-are har, sã-l dobân-
deascã. Domnul este darnic cu toþi cei ce-L iubesc pe El, cãci
scris este: «Voia celor ce se tem de El o va face, ºi rugãciunea
lor o va auzi, ºi îi va mântui pe dânºii». Amin, amin, amin. 

– SSSS ã mergem, Verginico, în casa întâlnirii. Vom
sta cu ei la masã, ºi binecuvântatã sã fie

masa cea de praznic, ºi iar vom poposi cu ei în cuvânt, cã e zi
de dragoste. Amin. 

Eu, Domnul ºi Fãcãtorul vostru, v-am întãrit, copii de
la iesle, ca sã vã am înaintea cuvântului Meu ºi sã-l aºezaþi în
carte. «Cel ce vindecã pe cei zdrobiþi cu inima ºi leagã ranele
lor», Eu sunt Acela, ºi aºa vã fac Eu vouã mereu, copii obo-
siþi. Vreau, fiilor, sã iau de pe voi durerile ºi apãsãrile ca sã
puteþi voi pentru Mine. ªi veþi putea. Amin. O, câtã bucurie
pe trâmbiþa Mea Verginica! V-a vegheat toatã noaptea ca sã
vã fie bine ºi sã staþi înaintea Mea pentru ziua ei de praznic.
Ea va înteþi puterea ei cea de la Mine peste voi, ºi vã ajutã, cã
e mamã, ºi e cereascã ºi nu e pãmânteascã, ºi e din cer mamã.
Frumoasã e ziua ei între cei din cer. ªi voi s-o faceþi tot aºa
de frumoasã aici pe pãmânt, cã toatã iubirea cea pentru cer
are platã scumpã de tot, fiilor. 

O, poporul Meu! Sã ne pregãtim frumos de tot, ºi sã
întâmpinãm praznicul naºterii Mele cu alai de sãrbãtoare, ºi
sã dãm duh ceresc peste cei din acest sãtuþ. Sã-i chemãm la
sãrbãtoare ºi sã le dãm daruri cereºti ºi sã le dãm ochi cereºti
ºi inimi noi sã le dãm. Eu voi fi cu tot ajutorul, cu tot frumo-
sul acelei zile ºi o voi sluji cu îngeri mulþi ºi cu daruri, fiilor,
ºi va fi frumos de tot, iar voi veþi fi cei frumoºi ai Mei. 

Fiilor, fiilor, cei frumoºi se uitã mereu la ei ca sã fie
frumoºi ºi ca sã-i trezeascã pe mulþi, fiilor. Eu am lucrat, ca
un Stãpân ce vã sunt, ºi am fãcut frumos ºi cãlduþ în casa în-
tâlnirii, cãci când Eu voiesc, pot, ºi voi puteþi. Amin. Acum,
binecuvântatã sã fie lucrarea pe care aþi fãcut-o aici, de aþi
fãcut foc în cãsuþã ca sã fie cald, cã Eu am rostit ºi am spus
sã terminaþi tot ce mai e de terminat ºi de orânduit pentru
lucrul cel dus la bun sfârºit la aceastã casã: casa întâlnirii. Aºa
o numesc ºi îngerii ºi sfinþii: casa întâlnirii. Amin. ªi voi face
din ea ºi din grãdinile cele de lângã ea cãsuþã cu poveºti ºi
grãdini de basm ºi vã voi da vouã bucurii, ºi de la bucuriile
Mele cu voi se vor hrãni mulþi, fiilor. Dar vreau sã fiþi harnici
ºi sã uitaþi de moleºealã ºi de apãsare ºi de greu, cã Eu vã sunt
Stãpân ºi pot în voi, ºi voi putea mai mult decât oricând
acum, la vremea venirii Mele, ºi vã voi ocroti pe voi ca în cer,
ºi vã voi da mult, fiilor. Strângeþi mult la Mine ca sã aveþi
mult la Mine, ºi vã voi da împãtrit, cãci aºa este darul celor
harnici care stau ziua ºi noaptea înaintea Mea cu veghe ºi cu
drag. 

Mihail, arhanghelul Meu, ia în grijã toatã ziua aceasta
de serbare, cã e îngerul Meu ºi al lui Verginica ºi al tãu, po-
porul Meu. Iar noi sã ne aºezãm la masa cea de praznic sfânt
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ºi sã ne dãm unii altora iubirea; iubirea cea de azi, iubirea
noastrã întru una, iar Tatãl sã Se mângâie cu ea. Amin, amin,
amin. 

*
ÎÎÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh

Îmi încep ºi Îmi termin fiecare cuvânt de peste voi,
fiilor. În acest nume sã lucraþi ºi voi tot ce lucraþi, ca sã fiþi
binecuvântaþi. Amin. 

O, poporul Meu, sã te înveþi sã nu uiþi cã Eu te privesc
mereu ce faci ºi ce vorbeºti ºi ce gândeºti ºi unde mergi ºi de
unde vii. O, sã nu faci sã nu pot Eu vedea tot mersul tãu
înãuntrul tãu ºi în afara ta, cã te-am învãþat lucrarea îngereas-
cã, ºi þi-o voi cere, poporul Meu. Nici Eu n-aº fi putut veni fã-
rã mãrturisire de la Tatãl, fãrã sã Mã fi fãcut cunoscut pe de-
plin îngerilor ºi sfinþilor ºi oamenilor. 

V-am învãþat, fiilor, sã mãrturisiþi unul pentru altul, sã
vegheaþi unul pentru altul. Dar azi vã învãþ frumuseþea aces-
tor lucrãri, ºi cu trâmbiþa Mea Verginica lucrez peste voi, ca
sã slãvim ziua ei, fiilor. Amin. 

Sã Ne aºezãm la masa de lucru, Verginico. Ales între
popoare trebuie sã fie poporul Nostru. Purtarea lui trebuie sã
fie aleasã, cã îl privesc pe el îngerii ºi sfinþii ºi oamenii; îl pri-
vesc cum vorbeºte, cum gândeºte, cum lucreazã, cum merge,
cum plânge, cum râde, cum doarme, cum se scoalã, cum se
roagã ºi cum primeºte, Verginico. Amin. 

– AAAA scultarea ºi iubirea ei îl va desãvârºi pe po-
porul nostru, Doamne. Cei ce n-au liniºte

în suflet, din pricina neascultãrii nu au, cãci neascultarea îi
aduce omului neliniºte vrând-nevrând. Duhul neliniºtii vine
pe drumul neascultãrii, ºi nu ºtie omul de ce este necãjit ºi
rãnit ºi trist ºi fãrã putere de suflet. 

Dar tu, popor al Domnului, sã te vindeci de orice dure-
re, cã e greu cu durere, ºi sã te umpli de ascultare, cã e mai
uºor decât cu durerea ºi cu rana cea de la neascultare. 

Dar ce este neascultarea? Ea te face sã ieºi din horã
mãcar cât de puþin. Ea te învaþã sã fii singur de atâtea ori. Ea
te duce la prea multe cuvinte cãrora nu le dau de capãt fraþii
între ei. Ea aduce durere de la unul la altul între fraþi. Ea te în-
tristeazã pe tine însuþi apoi, ºi ce este mai urât la ea este cã ea
te învinuieºte la Dumnezeu, ca un diavol care-i pârãºte pe fiii
Domnului. 

O, fiilor, cine l-a fãcut pe diavol? De unde purcede el?
Omul este cel care lucreazã acest duh rãu. Ascunderea, ºi apoi
neascultarea, acestea fac urât între fraþi. Dacã fiii Domnului
nu înþeleg de-ajuns cu duhul ºi cu fapta ce este jertfa, nu vor
învãþa aceastã lucrare, jertfa cea deplinã. Prin jertfã omul nu
ajunge mare pe pãmânt ºi nu-ºi capãtã drepturi sau întâietate
prin ea. Dacã asta ar cãuta jertfa, atunci ea este diavol care-ºi
cautã loc înalt. Dacã fiii Domnului nu înþeleg de-ajuns din
jertfa Domnului ce este jertfa pe pãmânt, ei trebuie sã înveþe
de-ajuns, ºi sã ºtie apoi de-ajuns. Dacã jertfa nu ajunge bucu-
rie deplinã pentru cel ce o face pe ea, dacã cel ce o face pe ea
taie din ea în vremea facerii ei, acel om nu este curat prin
jertfã, cãci la Domnul nu este ca în lume, ci, din contra, liniº-
tea sufletului vine de la jertfã, vine de la iubirea care nu cere
camãtã. Dacã fraþii cei de un nume cu Domnul cer frãþie prin
jertfã, atunci iubirea dintre ei este cu camãtã, ºi nimeni nu dã
mai mult, ºi nimeni nu doreºte sã facã mai mult ºi mai bine ºi
ca pentru Domnul. 

Dar ce este ascultarea? Ascultarea ºi iubirea ei? Ea te
þine în horã, poporul meu. Ea te învaþã sã fii cu fraþii ºi sã stea
fraþii laolaltã în ascultare. Ea nu se uitã la cel neascultãtor, ci

se smereºte ºi face mai mult, ca sã-i dea ºi celui ce nu face,
ca nimeni sã nu rãmânã în urmã. Aceasta este iubirea ei, ºi nu
altfel este iubirea ei. Cine face numai aºa, acela este cel ce
poate, cãci puterea cea de la Domnul prin aceasta vine ºi rãs-
cumpãrã timpul ºi îl face folositor pentru vecii. Amin. 

O, poporul meu iubit! Când era creºtinul liber, Domnul
îl învãþa sã foloseascã bine timpul ºi sã-I dea Domnului jertfã
de rugãciune, cãci tot ceea ce lucra atunci cu mâna creºtinul,
lucra pentru el ºi nu avea jertfa cea frãþeascã sau pe cea ce-
reascã. Îl învãþa Domnul sã-ºi facã zestre în cer, ºi îi spunea
sã facã rugãciune dimineaþa când se scoalã, ºi apoi la ora
patru dupã amiazã, de vecernie, ºi apoi seara când se culcã, ºi
apoi la miezul nopþii când toate dorm, ºi se mulþumea creºti-
nul când fãcea aºa, ºi îºi zicea cã aceasta era jertfa lui. Dar
pentru jertfã este ºi o cale a ei, este ºi o lepãdare de sine, cã
nu altceva este jertfa, iar în rugãciune creºtinul cerea de la
Domnul mult bine, multã iertare, multã biruinþã, ºi nu se ve-
dea lepãdare de sine la el, iar Domnul îi spunea: «Lucreazã,
creºtine, ºi vino sã te rogi, ºi învaþã-te pe de rost sã te rogi,
cã va veni o vreme frumoasã de la Mine când nu vei mai avea
vreme sã spui „Doamne, iartã-mã!“, cã vei fi ocupat cu multul
cu lucruri minunate, de la Mine date». 

O, popor iubit, aºa vorbea Domnul cu cel de la începu-
tul ºi de la mijlocul lucrãrii mele cu Domnul. Iar acum tu sã
nu te sminteºti de cuvintele de învãþãturã, ºi sã le împleteºti
ºi sã le lucrezi cu jertfã, copil al împlinirilor vestite de de-
mult. Una e sã ai o casã micã ºi numai pe tine ºi pe ai tãi în
ea, cãci asta înseamnã casã micã, ºi tu te îngrijeºti atunci de
rugãciune, de treburile casei tale ºi, dupã porunci, de sufletul
tãu ºi al casei tale. Dar când þi se încredinþeazã o casã mare ºi
o multã lucrare în lãturi ºi o jertfã fãrã de timp, mai ai timp
pentru tine? Mai ai timp ca la început? Nu mai ai, cã la sfârºit
e ca la sfârºit, ºi cine lucreazã pentru sfârºit ºi pentru venirea
Domnului, are mult lucru, are multã jertfã de dat, ºi nu mai
are în zi orã bãtutã în cuie nici pentru dormit, nici pentru scu-
lat, nici pentru spãlat, nici pentru stat la masã, nici pentru ru-
gat, ci mai întâi între acestea este jertfa, ºi toate celelalte prin
ea lucrate ºi dupã ea lucrate. Amin. 

Tu, cel de azi popor al Domnului, ai ajuns proorocia
aceea sã nu mai ai timp, ºi sã fii ocupat cu lucruri mari ºi mi-
nunate, date de Domnul spre lucrare. Dar tu te-ai învãþat sã
rãscumperi vremea ºi sã nu fii învinuit de neîmplinire ºi sã
faci ºi jertfã, popor iubit. Tu eºti popor jertfitor, nu mai eºti ca
poporul de la începutul lucrãrii mele cu Domnul când îºi avea
fiecare creºtin casa sa, copilul sãu ºi libertatea sa. ªi iatã, tu,
cel de azi, mai mult te rogi ca cel de atunci, chiar dacã nu e
bãtutã în cuie ora rugãciunii, fiule, cãci mai sus de toate stã
dragostea, stã jertfa, popor iubit, jertfa pentru propãºirea cu-
vântului lui Dumnezeu pânã la toate marginile ºi pe toate
meleagurile, aºa cum de mult þi-a spus Domnul cã va fi. As-
cultarea nu se face de cel mai mare ºi atât, cã voi sunteþi mici
toþi, ci se face de toate câte sunt de fãcut, ºi prin sfat frãþesc
se aºeazã fiecare la lucru, la jertfã, cã multe lucrãri are lucra-
rea cuvântului meu spre oameni, iar sfinþii lucreazã cu voi în
toate lucrãrile voastre, ºi nu stau nici cerul, nici pãmântul din
lucru. Amin. 

O, poporul meu ºi al Domnului, dreapta socotealã, nu
se poate fãrã ea în toate câte aveþi voi de împlinit. V-a învãþat
Domnul duhul curãþeniei, iar voi atât de mult sã iubiþi acest
duh în tot ce lucraþi! Toate locurile în care staþi voi cu Dom-
nul sã fie curate ca lacrima în tot timpul, ziua ºi noaptea.
Scuturaþi ºi mãturaþi ºi þineþi curat peste tot. Iar pe cei de la
iesle îi rog sã vã înveþe cum se face curãþenie în case ºi în
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curþi ºi în grãdini ºi pe drum. Aþi scãpat de averi, dar aveþi
averea Domnului spre îngrijire. Ea trebuie sã fie curatã, fiilor,
cu tot ce e pe ea. Toate sã-ºi aibã locul lor, ºi toate mânuþele
sã ºtie locul a toate câte sunt, ca sã vã fie uºor, fiilor. Nimic
mai mult sã nu aveþi sau sã nu strângeþi decât numai ce tre-
buie pentru viaþa voastrã cu Domnul. Nici un fel de idol sã nu
aveþi, cãci tot ceea ce nu trebuie este idol. Tot ce este stricat
trebuie depãrtat, cãci toate se fac noi, iar din ce este vechi nu
mai este. Þineþi din rãsputeri la Domnul, Care se uitã la voi,
cãci ales între popoare trebuie sã fii tu, popor iubit, cã te
privesc îngerii ºi sfinþii ºi oamenii, ºi tu, unul pe altul, cum
vorbeºti, cum gândeºti, cum lucrezi, cum mergi, cum plângi,
cum râzi, cum dormi, cum te scoli, cum te rogi ºi cum
primeºti, ºi sã le lucrezi pe toate cu jertfã, cã tu nu mai ai orã
bãtutã în cuie nici pentru dormit, nici pentru sculat, nici pen-
tru mâncat, nici pentru rugat, ci mai întâi este jertfa, ºi toate
celelalte în ea ºi dupã ea lucrate. Amin. 

Luaþi cuvântul Domnului cel despre duhul ºi lucrarea
curãþeniei ºi rumegaþi-l ºi faceþi din el împlinire, ºi obiº-
nuiþi-vã cu împlinirea aceasta, ºi eu vã voi mai învãþa ºi apar-
te, fiilor. ªi nu uitaþi cã liniºtea sufletului ºi puterea trupului
vin de la jertfã, vin de la iubirea care nu cere camãtã, ci numai
se dã. Amin. 

Ascultarea ºi iubirea ei, trupul ºi sufletul pentru Dom-
nul, aºa este sfinþenia cea mare. Nimeni sã nu se tragã în sine,
nimeni sã nu ia din sine, ci toate sã fie la mijloc, ºi de acolo
sã se ia. Amin. Iar eu încã vã voi mai învãþa, fiilor. Amin,
amin, amin. 

– AAAA ºa vom lucra, Verginico, aºa, cãci poporul
acesta este ales între popoare, ºi tot aleasã

sã-i facem iubirea ºi jertfa, cã de la acestea vin ºi puterea ºi
iubirea pentru ele. 

Poporul Meu, ascultã glasul trâmbiþei Mele, cã Noi, cei
din cer, suntem tot timpul cu privirea la tine. 

Poporul Meu, ai grijã sã fii bucuria Mea în toatã clipa.
ªi dacã-þi spun aceasta, aºa sã faci, ºi acum sã faci, ºi toate sã
le faci azi, ºi sã nu faci nici un fel de mâine din nimic, ci toate
sã fie azi. Amin. 

Copii de la iesle, voi, cei care Mã primiþi când Mã fac
cuvânt peste voi! Fiþi cârja Mea, ºi cu iubire fiþi aºa. Mã
sprijin în voi. Vedeþi sã fiþi tari, cã nu e de la voi tãria voastrã.
Vedeþi sã fiþi treji, cã nu e de la voi trezia voastrã. La voi toate
sunt ale Mele, fiilor, ºi de la Mine le aveþi. Amin. Aveþi grijã
de poporul Meu. Vedeþi sã asculte poporul, cã Eu pentru rod
vã voi da cununiþã. 

Puneþi note la purtare poporului Meu, ca sã ºtie fiecare
ce notã are ºi sã se sârguiascã fiecare pentru notã mare, pentru
cununiþã, cãci poporul Meu de azi, pentru cununiþã l-am ales
Eu. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2001

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Numai în împãrãþia Domnului nu se furã nimic, cãci ea se ia cu
trudã. Mânia nu este bunã, chiar dacã omul nu greºeºte prin ea.
Mãsura iubirii de fraþi este în mâna Domnului. Naºterea din nou a 

lumii aºteaptã pe fiii cei din urmã. 

SS e strâng sfinþii în jurul tãu în toate zilele, în toate
serbãrile lor, poporul Meu. Eu trebuie sã-þi dau

faþã din zi în zi mai mult, dar dacã Eu þi-aº da ºi tu n-ai lua,
cu cine aº mai rãmâne Eu dintre oameni? Ales între popoare
am zis cã trebuie sã fii tu. Cea mai multã grijã s-o ai sã împli-

neºti tot cuvântul Meu, ºi aºa tu vei fi ales între popoare, ales
de partea Mea. Amin. 

Mã aºez în carte ca sã lucrez la faþa ta, Israele, poporul
Meu. Îþi spun Israel pentru Avraam, cãruia i-am dat fãgã-
duinþa cã în el se vor binecuvânta toate neamurile pãmântu-
lui. Avraam, Isaac ºi Iacov au primit de la Mine numele de Is-
rael, dar Israel n-a purtat faþa Mea între popoare, ºi s-a ames-
tecat ºi n-a mai rãmas cu Mine. Eu am venit apoi la el acum
douã mii de ani, iar el a fost poporul care a lucrat rãstignirea
Mea, ºi apoi Eu am înviat, ºi M-am dus de la el în cer la Tatãl,
de unde venisem. Dar Eu fãrã popor pe pãmânt nu pot sta, ºi
Mi-am ridicat cu puterea Mea o rãmãºiþã micã din mijlocul
lui Israel ºi am fãcut-o prin semne ºi minuni sã mãrturiseascã
venirea Mea ºi Evanghelia Mea la toate neamurile, ca sã rã-
mân Eu adevãrat Dumnezeu, venit de la Tatãl. Aceºtia s-au
dus, dupã cum le-a fost trimiterea, cãci Eu când M-am înãlþat
din nou la Tatãl le-am zis lor: «Mergeþi în toatã lumea, ºi
mergând învãþaþi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþându-le sã pã-
zeascã toate câte v-am poruncit vouã; iar celor ce vor crede
vor urma semne în numele Meu», cãci scris este în prooroci:
«Domnul va descoperi braþul Sãu cel sfânt în ochii tuturor
popoarelor, ºi de la margini la margini vor vedea mântuirea
Domnului». Amin. 

Eu, poporul Meu, mereu, mereu trebuie sã lucrez la
faþa ta, iar tu sã iei de la Mine cu drag ºi cu dor, cã Eu þi-am
spus þie sã nu te înveþi cu cuvântul Meu cel de peste tine aºa
cum s-a învãþat Israelul lui Moise, ci tu sã-l împlineºti cu fior
sfânt ºi sã-l aºtepþi ºi sã-i dai împlinirea cu mare bucurie, cu
mare lucrare, poporul Meu. Dacã te înveþi cu el, el trece pe
lângã tine în jos ºi în sus, dar tu sã-l iei în firea ta, în plãma-
da ta, ºi sã nu-l laºi sã treacã neîmplinit, ca sã-þi fie þie bine
de la el. Vreau sã te vãd cã-l iubeºti mult, cãci cuvântul Meu
este desfãtarea ta, ºi pentru asta þi-l dau cu multul ºi te desfãt
cu multul, ca sã ai tu faþã de la el, poporul Meu. Când omul
primeºte flori ºi podoabe ºi daruri cu multul, inima lui se
bucurã ºi se hrãneºte cu iubirea cea din jur ºi cu bucuria cea
de la ea. Eu aºa aº vrea sã te vãd cã eºti la glasul Meu de peste
tine, ºi sã te îmbraci în faptele lui ca în Dumnezeu, poporul
Meu, ºi cu drag ºi cu dulce sã lucrezi aceasta peste tine ºi de
la tine. În lume este altfel. În lume nu este adevãr în nimic,
cãci duhul lumii e deºertãciune a deºertãciunilor. Toatã lumea
furã, furã de toate ºi din toate, iar cel ce nu furã în lume, acela
nu este bun pentru ea, cãci toatã lumea furã tot ce este în
lume, ºi nu este adevãr în ea, iar furii sunt afarã ºi sunt în tot
felul: câini ºi vrãjitori, desfrânaþi ºi ucigaºi, idolatri ºi iubitori
de minciunã, cãci aºa sunt furii, ºi ei stau în întunericul cel
mai din afarã. Numai în împãrãþia Mea nu se furã nimic, cãci
ea se ia cu trudã de cãtre fiecare om care vine spre ea, ca sã
fie în ea apoi. 

Te învãþ pe tine, poporul Meu, ca sã audã tot omul de
la Mine ºi de la tine cã tu eºti trimisul Meu pânã la toate mar-
ginile, ºi cu tine fac lucruri aºa de minunate pe pãmânt, cã
toate gurile duºmane amuþesc ºi se uitã cã tu eºti ales între po-
poare ºi cã Mã urmezi pe Mine pe pãmânt, ºi aceasta este ju-
decata lumii care nu Mã urmeazã. Vezi tu ce trebuie sã fii tu
pe pãmânt ºi în cer, poporul Meu? Tu trebuie sã fii mântuire
ºi judecatã, cãci cerul te are pe pãmânt cântar în mâna
Domnului, unealta dreptãþii Lui. Amin. 

Îi am pe fiii de la iesle în preajma ta, poporul Meu. Ai
grijã de ei, sã te poatã povãþui, sã-þi poatã da faþã mereu, me-
reu, cãci dacã ei þi-ar da ºi tu n-ai lua, cu cine aº mai rãmâne
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Eu dintre oameni? Eu de aceea te învãþ sã ai cea mai mare
grijã pentru împlinirea cuvântului Meu cât mai frumos, ºi aºa
vei fi tu ales între popoare, ales din partea Mea. Amin. Vreau
sã-þi dau faþã mereu, mereu. Vreau sã nu te învãþ în zadar, po-
porul Meu. 

Aveþi grijã unii pentru alþii, fiilor. Fiþi pe plac unii pen-
tru alþii ca sã vã fie uºor ºi vouã ºi Mie prin voi. Îngrijiþi-vã
de pacea din voi ºi dintre voi, cu toatã grija pentru ea, cãci
mânia nu e bunã chiar dacã nu greºeºti prin ea. Dar de ce nu
e bunã ea? O, fiilor, în clipa mâniei îºi lasã omul toatã puterea
cea bunã, iar cel ce mânie pe cel bun la inimã îl goleºte de
putere pe acela care rãbdând, rãbdând mereu se ºubrezeºte în
toate. Trupul fãcut de Mine la început are o lege bunã ºi dulce
de la Mine fãcutã în el, dar dacã primeºte din pãrþi încordare
ºi împotrivire, el slãbeºte ºi se ºubrezeºte, ºi odatã cu el
slãbeºte ºi sufletul ºi duhul, ºi le cresc teama ºi deznãdejdea.
Dar Eu am spus cã nu orice durere ajunge la Mine de la om
dacã omul are pentru el durere ºi nu pentru Mine ºi nu pentru
cel ce le duce pe ale Mele din greu pentru om. 

Creºterea ta, poporul Meu, e toatã mângâierea Mea.
Când Mã uit la tine ºi te vãd crescut, Eu pot mult atunci pe
pãmânt, iar când nu pot, Mã împiedic ºi pentru Mine ºi pentru
tine, cãci dacã tu nu eºti crescut, Eu nu pot, poporul Meu, trag
din greu cu cele ale Mele ºi nu pot. Uitã-te tu cum nu pot Eu
sã fac nimic bun pe pãmânt prin cei ce se cred a fi ai Mei, bi-
serica cea din lume, care nu e a Mea, ci e a lumii, cãci în ea
nu merge omul pe calea Mea, ºi tot pe calea lui stã, stã cu lu-
mina zilelor lui întunecate de deºertãciunea cea din lume, ºi
omul îºi are viaþa lui, nu pe a Mea. 

O, poporul Meu, vreau sã fac dulce mult în mijlocul
tãu, ºi apoi tu sã-l lucrezi la cuvântul Meu. Vreau sã-þi dau
faþã din zi în zi mai mult. Vreau sã nu fii fãrã de griji, cãci tu
eºti agoniseala Mea ºi te-am aºezat în curþile Mele, în curþile
Domnului, poporul Meu, iar grijile cele pentru ele sã fie înde-
letnicirea ta, cãci îngerii stau din partea Mea în preajma ta ca
sã vadã faþa ta ºi sã Mã vesteascã pe Mine despre tine ºi sã-þi
aducã tainica Mea purtare de grijã pentru tine, ºi pentru Mine
pe pãmânt cu tine. Faþa ta, la care Eu lucrez tot mai mult, va
avea puterea pentru toate împlinirile care mai sunt de împlinit
pentru venirea Mea, pentru viaþa Mea ºi a ta pe pãmânt ºi
pentru venirea Mea, ziua care va arãta la toate neamurile pã-
mântului faþa Mea ºi faþa ta, lucrarea noastrã unul de la altul
luate, poporul Meu. Tânjesc mereu sã-þi vãd faþa. Tânjesc du-
pã faþa ta, dupã frumuseþea ta, cãci creºterea ta e toatã mân-
gâierea Mea. 

O, fiule, când îl iubeºti pe fratele tãu, pe copilul Meu,
adu-þi aminte cã Eu mãsor aceasta. Eu ºi nu fratele tãu. Când
nu-l iubeºti pe el din pricina ta, adu-þi aminte cã Eu mãsor
aceasta. Eu ºi nu fratele tãu. Adu-þi aminte de faþa ta, la care
Eu Mã uit mereu ca s-o iau ºi s-o folosesc în toate ale Mele,
ºi sã fii tu de folos în curþile Domnului ºi nimic sã nu te des-
partã de grijile Domnului, cã toate grijile tale nu mai sunt, dar
sunt multe grijile Domnului, pentru El ºi pentru tine, poporul
Meu. Creºterea ta cea deplinã Îmi va aduce în toatã vremea
uºurare Mie ºi uºurare þie în truda Mea cea pentru Mine, cã
vreau sã fac mult dulce în mijlocul tãu prin puterea ta cea
pentru Mine, prin creºterea ta. Amin. Sã nu te scoli ºi sã nu te
culci fãrã griji. Sã nu stai fãrã griji, iar grijile sã le duci fru-
mos, ºi cu deplinã orânduialã ºi cu multã armonie, ºi cu în-
geri, poporul Meu. Îngerii sã nu stea nicicând mâhniþi de la
tine, ci, din contra, sã fie ei lucrarea ta, iar tu, lucrarea lor din
partea Mea, cã mare nevoie am Eu de frumuseþea ta, popor al

aºteptãrii Mele. Îngerii sã vadã faþa ta, ºi sã vadã faþa Mea.
Cei ce au faþã le dau îngerilor de lucru, ºi îngerii vãd atunci
faþa Mea. Amin. 

O, mare grijã sã aveþi unul pentru altul, fiilor, ca sã
aveþi faþã ca de îngeri înaintea Mea ºi sã vã intre în fire multã
frumuseþe în cele ce trãiþi ºi lucraþi, ca sã vã fie uºor, fiilor.
Sfinþii Mei sunt plini de daruri pentru voi, cãci bogatã le-a
fost viaþa pe pãmânt, bogatã pentru cer ºi pentru semne ºi mi-
nuni în numele Meu. 

Vã dã binecuvântare arhiereascã ierarhul Nicolae, cã e
sãrbãtoarea lui în cer ºi pe pãmânt, ºi el dã daruri celor dãru-
iþi. Vã dã din plinul darurilor lui, cele pentru Mine purtate de
el pe pãmânt, ºi vã dã din cer. Duhul lui a fost dulce de tot,
iar Eu toatã ruga lui o împlineam, cã el lucra mult pentru om.
Minunile pe care le-a arãtat el pe pãmânt la credincioºi ºi la
necredincioºi le lucra la rugãciunea celor ce nãzuiau la el
dupã ajutor în nevoi. Numele lui s-a fãcut apoi mare în cer ºi
pe pãmânt, cãci viaþa lui a fost de aur, fiilor. Darurile vir-
tuþilor lui îi mângâiau lui sufletul, ºi el putea mult pentru om
ºi pentru Mine, iar Eu Mã mãream în el cu multul, cãci aºa
Mã las Eu în cei ce Mã mãresc pe Mine pe pãmânt. Mare dor
avea el sã Mã mãreascã pe Mine între oameni, iar el se ascun-
dea de slava cea de la minuni ivitã, ca sã-Mi lase Mie toatã
biruinþa ºi toatã lauda. Iubire fãrã margini am avut de la el, ºi
unul pe altul fierbinte Ne iubeam ºi Ne dãdeam mângâierea
împãrþind din ea peste cei ce nu aveau mângâiere în necazu-
rile vieþii lor. 

O, poporul Meu, ce drag Îmi este sã Mã mãresc în sfin-
þii Mei pe pãmânt! Auzi tu aceasta ce-þi spun? O, fiule, câtã
învãþãturã am de dat la oameni prin tine! Eu prin sfinþii Mei
Mi-e tare drag sã Mã preamãresc între oameni. Lucrez la faþa
ta din zi în zi mai mult. Cu faþa Mea lucrez la faþa ta. Mã uit
la faþa ta din zi în zi mai mult. Cu faþa Mea Mã uit la faþa ta
ºi o mãsor cu faþa Mea pânã ce vom semãna pe deplin vã-
zându-ne unii altora chipurile care vor semãna atunci. Oame-
nii îºi dau daruri unii altora ºi se bucurã unii cu alþii. Eu ºi cu
tine sã ne fim unii altora daruri ºi sã vadã tot neamul omenesc
aceastã minune ºi sã se îndulceascã pe veci din dragostea
Mea ºi a ta, popor al darului de sus. Eu sunt darul cel de sus,
ºi vreau sã fiu cu totul pe pãmânt cu tine, iar tu, cu totul cu
Mine, cãci când Eu sunt cu tine, toate se fac ºi sunt. Amin. 

N-am nici un dor mai mare decât sã lucrez la faþa ta,
poporul Meu, ºi sã Mã uit din plin la ea ºi sã Mã vãd în ea,
fiule. Dacã nu uiþi de dorul Meu, Eu aºa voi împlini, ºi tu aºa
vei fi, ºi Eu voi fi atunci faþa ta. Amin. 

Învaþã faþa Mea, poporul Meu. Din zi în zi mai mult
învaþ-o. Învaþã jertfa, fiule, ºi sã nu te culci fãrã griji, ºi sã nu
te scoli fãrã griji, ºi vei fi cel viu. Tu sã spui mereu: „Domnul
este cu mine“, ºi sã Mã porþi cu tine aºa cum sunt Eu, ºi sã fii
tu dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi aºa sã lucrezi tu, cã
omul dã sã facã altfel când Mã vrea cu el, cã în loc sã se aºeze
el în chipul Meu, Mã vrea pe Mine dupã chipul ºi asemãnarea
lui, dar Eu nu pot face pace cu omul care Mã vrea aºa cu el,
ºi Mã duc ºi îl las în chipul lui pe om. 

Poporul Meu, lasã-Mã sã umblu la tine din zi în zi mai
mult ºi sã lucrez sã-þi dau faþã dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, ca sã se nascã tot neamul omenesc din chipul tãu cel
nou, cã Eu pentru asta te-am ales. Te-am ales ca sã împlinesc
prin tine naºterea din nou a lumii, începând de la tine, înce-
pând de la Ierusalim. Amin. 

Aºeazã-te la oglindã, poporul Meu, cã îþi trebuie gãtire
aleasã. Oglinda aratã faþa Mea ºi a ta aºa cum este, iar tu sã
te aºezi dupã faþa Mea, care va rãmâne pe veci înaintea Mea. 
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Faþa Mea pe faþa ta e toatã mângâierea Mea, poporul
Meu. Când am venit acum douã mii de ani, am împrumutat
faþa omului ca sã-l rãstignesc pe om împreunã cu Mine pe
cruce. Pe el sã-l rãstignesc, nu pe Mine, iar pe Mine sã Mã
dau lui dupã învierea Mea din cruce. 

Am venit acum douã mii de ani sã-l rãstignesc pe om
în trupul Meu ºi sã Mã dau lui apoi, cãci pentru om M-am lã-
sat rãstignit. Iar tu, poporul Meu de azi, sã cunoºti bine jertfa,
jertfa trupului Meu în trupul tãu, ca sã împlinim învierea fãp-
turii, naºterea din nou a lumii, începând de la tine, începând
de la Ierusalim. Amin. 

Uitã-te la Mine, poporul Meu. Dacã nu te uiþi la Mine,
nu ºtii cum sã fii. Uitã-te în oglindã ca sã ºtii cum Îmi trebu-
ieºti, cã Eu sunt atât de aproape cu arãtarea Mea, care te aº-
teaptã pe tine ca sã semeni pe deplin cu Mine, poporul Meu.
ªi dacã Eu te numesc poporul Meu, cum trebuie sã fii tu ca sã
fiu Eu adevãrat peste pãmânt ºi sã biruiesc prin adevãr? Eu
trebuie sã Mã vestesc cu Evanghelia Mea de azi pânã peste
toate marginile, ºi apoi sã sfârºesc. ªi iatã tainã de care sã te
înfricoºezi, poporul Meu, cãci Evanghelia Mea pe care Mi-o
las azi peste pãmânt tu eºti; tu, cu faþa Mea pe faþa ta pe de-
plin, ºi atunci va veni sfârºitul ºi începutul, ºi atunci toate se
vor naºte din nou, cãci toate aºteaptã pe fiii cei din urmã, ºi
toate suspinã dupã rãscumpãrare prin Evanghelia Mea cea de
azi, prin care Eu dupã douã mii de ani aºtept sã vin, aºtept
venirea Mea ºi faþa Mea ca sã se arate, ºi apoi sã vin. Amin,
amin, amin. 

6/19 decembrie 2001

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Lumea îºi face viþel de aur ºi joacã în jurul lui. Desfãtãrile lumeºti
nu-l lasã pe om sã cunoascã desfãtãrile cereºti. E vremea rãsplãþii 

sfinþilor ºi ea trebuie pregãtitã, cãci sfinþii s-au pregãtit. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
aduc înviorare peste duhul ieslei Mele ca sã pot

coborî cu sãrbãtoare. Sfinþii Mei aºteaptã cu duhul plin de dor
ca sã audã glasul Meu pentru ei. Eu cu ºi mai mult dor aºtept
de la o coborâre la alta ca sã cuvintez cuvântul venirii Mele,
cãci pe fiecare îl doare de durerea lui. Durerea Mea este sã
pot lucra deplin pentru ziua venirii Mele, cãci dorul este du-
rere fãrã de alin, ºi nu ºtiu cum sã mai alin dorul ºi durerea
sfinþilor Mei, cãci Eu sunt Domnul milei în cer ºi pe pãmânt.
Amin. 

Fiecare om vrea ca Eu, Domnul, sã-i fiu bucurie în toa-
te ale lui. O, dar ºi Eu voiesc tot aºa de la om, ºi durerea Mea
e durere fãrã leac, cã omul nu este drept cu Dumnezeu. Nimic
nu vreau nici Eu decât sã-i fiu omului bucurie ºi alinare, ºi tot
aºa sã-Mi fie ºi omul Mie, ºi pentru aceastã minune trudesc
de ºapte mii de ani, trudesc din greu în tot timpul, iar omul
Îmi slãbeºte puterea ºi ajutorul Meu pentru el. Uitã omul cã
dacã nu strânge nu are. De unde pune, de acolo ia omul ºi de
acolo are, iar Eu omului i-am spus sã-ºi strângã în cer ca sã
aibã, ca sã nu se strice adunãtura lui ºi mângâierea lui. 

O, poporul Meu, Eu sunt Dumnezeul îndurãrii. Mã þin
pe urma ta cu sfinþii. Dau mereu sã te înviorez. O, poporul
Meu, dorul Meu este ziua venirii Mele ca sã-i strâng la piep-
tul Meu durut pe cei ce au purtat dorul Meu. Te-am învãþat
mereu, poporul Meu, sã fii ziua venirii Mele ºi sã fii ca în ziua
aceea mereu, mereu. Acesta este dorul Meu, ºi nu pot sã Mi-l
stãpânesc, cãci pe fiecare îl doare de durerea lui. 

Mã uit peste pãmânt ºi Mã doare tot mai mult. Nu e
nimeni sã vrea venirea Mea ºi naºterea Mea. Mã uit cum sãr-
bãtoreºte omul naºterea Mea cea de acum douã mii de ani.
Pentru el gãseºte omul loc de petrecere ºi bucurie pentru el ºi
desfãtare cu multul, dar naºterea Mea nu-ºi gãseºte loc cu
omul. A fãcut omul serbãri pãgâneºti din zilele care amintesc
de Mine pe pãmânt. Îºi face omul viþel de aur ºi joacã în ju-
rul lui, ºi Eu nu pot sã vin cu legile Mele peste om, cu ser-
bãrile Mele lângã el. 

O, cine pe pãmânt mai ºtie sã se bucure de Mine ºi cu
Mine? Mã uit pe pãmânt ºi Mã doare tot mai mult. Sfinþii Mei
plâng cu Mine, plâng cu Cel ce plânge, ºi vã aduc sfinþii în-
viorare ca sã Mã alinaþi în plâns, fiilor. O, cu mare stãruinþã
s-a pregãtit lumea pentru ca sã petreacã în numele zilei Mele
de naºtere, dar Eu nu gãsesc pe nicãieri loc pentru Mine în
lume; pe nicãieri, poporul Meu. Mã strâng lângã tine cu sfin-
þii ºi cu îngerii Mei ca sã-þi dau þie înviorare, ca sã-þi dau via-
þã, fiule, cãci viaþa este lumina oamenilor. Vin la tine ca sã-þi
dau cuvântul, cãci cuvântul este lumina oamenilor. Amin. 

Cuvântul dã viaþã, poporul Meu, ºi vin cu el la tine ca
sã te înviorez, ca sã te povãþuiesc cu el, ºi tu sã-Mi primeºti
povaþa ºi sã-i dai viaþã fãrã de moarte poveþei Mele peste tine.
O, sã te uiþi tu bine când îi dai cuiva povaþã ºi acela nu þi-o
primeºte ºi nu-i dã viaþã peste el. Atunci tu te întristezi ºi
slãbeºti în lucru. Dar iatã, Eu nu pot face aºa, ºi Mã întãresc,
cã sunt Pãstor cu milã, ºi le dau mereu la oi, cãci vai celor flã-
mânzi, fiule! Este scris: «Cuvântul este lumina oamenilor, ºi
toate prin El s-au fãcut, ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din ce
s-a fãcut. În El era viaþa, ºi viaþa era lumina oamenilor. Cu-
vântul era lumina cea adevãratã, care venind în lume lu-
mineazã tot omul, cãci lumea prin El s-a fãcut, dar lumea nu
L-a cunoscut», ºi aceasta este durerea Mea, ºi lumea n-o
cunoaºte. 

Desfãtãrile lumeºti nu-l lasã pe om sã cunoascã desfã-
tãrile cereºti. Eu la naºterea Mea din mama Mea Fecioara nu
Mi-am gãsit loc de naºtere pe pãmânt din pricina desfãtãrilor
lumeºti. N-am gãsit pe nimeni sã vegheze atunci întru venirea
Mea, pe nimeni, poporul Meu, iar în prooroci era scris despre
venirea Mea ºi despre timpul ei, dar nimeni n-a vegheat pen-
tru aceasta. Ca ºi azi, toþi se desfãtau lumeºte, iar în Scripturi,
ca ºi pentru vremea de atunci, scrie despre venirea Mea de azi
ºi despre timpul ei, cã Eu prin Scripturi am învãþat pe tot
omul, ºi nimeni nu va putea spune cã n-a înþeles, cãci cuvân-
tul Meu vine mereu pe lume ca sã fie lumina oamenilor ºi sã
le dea viaþã. Cuvântul este lumina cea adevãratã, care venind
în lume lumineazã tot omul, cãci lumea prin El s-a fãcut, dar
lumea nu L-a cunoscut. 

O, poporul Meu, nu M-a cunoscut lumea nici atunci,
nici acum, dar M-au cunoscut atunci cei prin care Mi-am pre-
gãtit venirea, ºi aceia au împlinit-o. O, cu cât dor, cu câtã iu-
bire, cu cât fior au împlinit-o ei, ºi cu câtã durere, poporul
Meu, cãci lumea n-a cunoscut venirea Mea. Plângea cerul de
durere atunci, ºi îºi cãuta cu cine sã se bucure pe pãmânt de
naºterea Mea, ºi s-a dus la cei ce nu se desfãtau lumeºte ºi
i-a vestit despre Mine prin îngeri. ªi au venit ciobãnaºii la
ieslea cea cu paie unde Eu, ºi cu mama Mea, care Mã nãs-
cuse, aºteptam mângâiere de pe pãmânt, aºteptam inimi care
sã Ne primeascã ºi sã Ne cunoascã, dar cei ce se desfatã lu-
meºte, aceia nu Ne cunosc. Astãzi toatã lumea serbeazã lu-
meºte ºi se desfatã în tot felul în numele naºterii Mele, dar
când va veni serbarea naºterii Mele, atunci Eu Mã voi bucura
cu voi la vremea cuvenitã acestei sãrbãtori ºi le voi arãta oa-
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menilor sãrbãtoarea ºi timpul ei ºi desfãtarea ei cereºte ºi nu
lumeºte, cãci în lume Eu nu-Mi gãsesc adãpost nici acum. 

O, cui sã-i placã, oare, cuvântul cu care Eu vin azi în
lume? Cine dintre oameni sã-l ia ºi sã-l vesteascã ºi sã spunã
despre el? Ca sã vorbeºti despre el, trebuie sã ai vorbire ase-
menea, vorbire pe care n-o poþi isprãvi. Vorbirea Mea este în-
dureratã, dar ea este duioºie pentru cei ce suferã, ºi este soþie
pentru cei însinguraþi pe care lumea nu-i cuprinde în ea. La
aceia Eu aduc desfãtare cereascã, aduc cuvântul Meu care
mângâie cu adevãrat ºi pe care lumea nu poate sã-l cunoascã
de unde vine ºi unde se duce el. 

Cuvântul Meu vine mereu la tine ca sã te lumineze,
Ierusalime de azi, cãci el este lumina cea adevãratã, ºi tu sã
stai sub lumina lui ºi sã-i dai viaþã, poporul Meu. N-am unde
sã Mã duc cu el, cãci în lume este numai desfãtare lumeascã.
Lumea prin el s-a fãcut, dar lumea nu l-a cunoscut, ºi aceasta
este durerea Mea, ºi lumea n-o cunoaºte. 

Mã strâng lângã tine cu sfinþii ºi cu îngerii ca sã-þi dau
înviorare, ca sã-þi dau viaþã, fiule, cãci viaþa este lumina
oamenilor. Lumineazã-te, poporul Meu, ºi ia viaþã, cãci viaþa
este lumina oamenilor, ºi Eu vreau sã luminez pe oameni cu
viaþa Mea din tine, cu cuvântul Meu cel împlinit în tine, ºi de
aceea îþi zic: lumineazã-te, Ierusalime, lumineazã-te, poporul
Meu! Amin. Vin cu sfinþii la tine, cu ciobãnaºii din cer vin la
tine ca sã te vestesc cã se apropie serbarea naºterii Mele ºi cã
vreau sã Mã arãt cu tine luminã oamenilor. Vin cu ciobãnaºi
din cer la iesle. O, ce frumoºi erau ciobãnaºii Mei pe pãmânt,
ce frumoºi, fiilor, ºi ce luminã mare lumina din ei peste oa-
meni, ºi oamenii vedeau slava Mea din ei. Aºa cum au lãsat
ciobãnaºii turma de oi în ziua naºterii Mele ºi au venit la ies-
lea Mea ca sã Mã mângâie ºi sã Mã mãrturiseascã apoi, aºa
lasã sfinþii cerul ºi vin la tine la ieslea Mea ca sã te mângâie
ºi sã te mãrturiseascã oamenilor cã eºti nãscutul Meu pentru
venirea Mea de azi, ºi cã vin la tine mereu cu sfinþii ºi cu în-
gerii, ºi cã fac din tine luminã oamenilor. Nu te înfiora la
acest cuvânt. Eu apostolilor Mei cei de acum douã mii de ani
le spuneam aºa: «Voi sunteþi sarea pãmântului. Voi sunteþi lu-
mina oamenilor». O, nu te teme de cuvântul Meu care grã-
ieºte din gura Mea, ci fã-l luminã peste tine ºi desãvârºeºte-te
prin el, poporul Meu, cã au oamenii nevoie de luminã, ºi iatã,
lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul n-o cuprinde pe
ea, ºi lumea n-o cunoaºte ºi n-o cuprinde. Cuvântul Meu este
înger din cer venit pe lume ºi îi vesteºte pe oameni de el, ºi
cu tine îi vesteºte, aºa cum i-au vestit prin ciobãnaºi la naº-
terea Mea din Fecioarã. Amin. 

O, poporul Meu, vin la tine cu ciobãnaºi din cer. Sã te
uiþi la albinuþe când dau sã roiascã cum se strâng grãmadã de
nu le poate nimic despãrþi ca sã zboare spre o casã nouã. Aºa
vin Eu cu sfinþii când vin la tine. Când ei vãd cã Eu dau sã
cobor spre tine, se adunã roi ºi Mã poartã pânã la tine ºi stau
roi în jurul Meu, aºa cum este scris sã vin cu ei când vin, cãci
numai adevãr este tot cuvântul Scripturilor Mele, ºi Eu vin la
cel iubit ºi cinez cu el, ºi Îmi fac casã nouã la el, ºi Mã arãt
lui, aºa precum Eu am cuvântat. Amin.

O, poporul Meu, cât roi de ciobãnaºi ºi de ciobãnaºe
s-au strâns în jurul Meu ca sã Mã poarte spre tine ºi ca sã-Mi
pregãteascã ieslea Mea din tine! Sfinþii sunt serbaþi de sfinþi
ºi de îngeri în roi, iar Eu, de asemeni. Ciobãnaºii cei din cer
se apleacã spre tine cu mângâiere ºi cu luminã din luminã,
cãci tu trebuie sã fii lumina oamenilor din partea Mea, ºi lu-
mina sfinþilor, poporul Meu. Se mângâie sfinþii la lumina ta,
fiule de azi. Dã-le sfinþilor putere de mângâiere, poporul

Meu, ºi ascultã-Mi povaþa Mea, ca sã am putere prin împlini-
rea ta. Amin, amin, amin. 

– ÎÎ n roi de sfinþi coborâm cu Tine, Doamne, la
iesle, la casa Ta cea nouã ºi nefãcutã de

mâini. Noi, ciobãnaºii cei din cer care am pãstorit turma Ta
pe pãmânt cu atâta dor de cer pentru noi ºi pentru turma Ta,
noi ne aplecãm cu mângâiere peste ieslea Ta din mijlocul nea-
mului român ºi îi ascultãm glasul. Acest glas trebuie sã pã-
trundã în lume ºi sã netezeascã mereu calea Ta ºi sã-Þi facã
dreaptã calea spre oameni, ºi cu cât va fi mai dreaptã, cu atât
Tu vei veni mai mult ºi mai mult ºi mai curând, Doamne. 

Noi, ciobãnaºii cei din cer, grãim aºa la iesle: lumi-
neazã-te, Ierusalime, cu slava Domnului care a rãsãrit peste
tine, ºi fii luminã oamenilor, popor iubit. Este scris despre
tine aºa: «Gãteºte calea Domnului ºi fã-I cãrãri drepte în loc
neumblat. Vãile sã se umple, munþii ºi dealurile sã se plece,
ºi sã fie cele strâmbe drepte, ºi cele colþuroase cãi netede, ºi
se va arãta slava Domnului ºi tot trupul o va vedea». Amin.
Dacã vei lucra aºa, popor iubit, se va arãta curând, curând
slava Domnului peste pãmânt, ºi tot trupul o va vedea, ºi tu te
vei desfãta cu desfãtãri cereºti atunci, cã toatã grija cerului
este sã fii tu fericit, sã fii tu al Domnului, popor iubit. Noi,
ciobãnaºii cei din cer, te îndemnãm ca ºi Domnul nostru, ºi te
aºteptãm cu dor sã deschizi zilei slavei Domnului, ºi pe cât
eºti tu de mic, pe atât de mare trebuie sã fii ca sã deschizi
aceastã zi peste pãmânt. Sã-þi aminteºti cu mare iubire de cei
ce au pregãtit calea Domnului acum douã mii de ani, ºi tu sã
fii mai presus decât toþi sfinþii la lucrul cel de azi ºi sã
pregãteºti calea Domnului, cã nu numai pentru tine o pregã-
teºti, ci ºi pentru noi, popor iubit. Sã-þi aminteºti apoi ºi de
noi, ciobãnaºii cei din cer care am pãstorit turme pentru Dom-
nul ostenindu-ne în via Sa. Mare iubire ºi mare milã am avut
noi de Domnul ºi de om, cãci omul este aºteptarea cerului cea
de ºapte mii de ani. Fãceam luminã pe pãmânt la timp ºi la
netimp, ºi lumea se uita la ea ºi se gândea la Domnul, pe
Care-L purtam ca sã-L dãm celor ce credeau în El prin noi.
Turma Domnului e averea Domnului, ºi este scris cã «fericitã
este sluga pe care Stãpânul o are cu grijã peste casa Sa».
Ciobanii n-au grijã de nimic mai mult decât de oi, ºi nici un
cioban nu are grijã de el dacã nu are grijã de oi, cãci ciobanul
care are oi are pe Domnul de Stãpân ºi face voia Stãpânului
sãu. Amin. Cel ce nu are grijã de viaþa oilor lui, acela nu-ºi
cinsteºte Stãpânul ºi nu aduce rod însutit Stãpânului sãu, de
la Care-ºi primeºte el rangul de ciobãnaº ºi plata pentru jertfa
lui în slujba Stãpânului sãu. Fiecare va sta la rândul cetei sale
înaintea Domnului, iar ciobãnaºii, în faþã, ca sã dea Domnului
ºtire pentru ceata lor. Amin. 

Avem cu noi pe trâmbiþa Domnului, pe Verginica, cio-
bãniþa care ºi-a pus viaþa pentru oile Domnului. Ea le-a pãs-
torit cu pãºune bogatã, ºi n-a avut nici un pãstor pãºune grasã
ca a ei. Oile ei n-au pierit nici una de foame, dar au pierit de
nepãsare, cãci nepãsarea oilor e somn aducãtor de moarte, ºi
vai oilor care nu merg dupã glasul pãstorilor, vai oilor fãrã
pãstor! Nici o turmã din nici o vreme n-a avut atâta cer în mij-
locul ei ca ºi turma acestei pãstoriþe de la sfârºit, iar noi, cio-
bãnaºii cei din cer ne strângem lângã Domnul roi, ºi lângã ea,
cã ea e trâmbiþa Lui care I-a adunat Lui turmã în vreme de
întuneric gros din care Domnul v-a ales pe voi, cei ce duceþi
greul venirii Lui ºi gãtirea pentru ziua cea mare, cuvântul care
rãsunã din gura Domnului ca sã adune cu El pe cei aleºi ai
Lui. Amin. Vã dãm din multul dragostei noastre pe care o
purtãm ºi în cer pentru toþi cei de pe pãmânt. Dar noi vã
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spunem aºa: mai mare, mult mai mare trebuie sã fie dragostea
ta, popor al venirii Domnului dupã douã mii de ani. A venit
Domnul dupã om, ºi a venit la tine ºi ªi-a fãcut casã la tine ºi
S-a fãcut una cu tine ca sã plece cu tine dupã om, cãci tu eºti
cu trupul, ºi omul este învãþat sã vadã ca sã creadã. Acum
trebuie sã Se vadã Domnul cu tine, ºi tu trebuie sã fii ziua
Domnului, iar Domnul, ziua ta. Ziua ta sã lumineze întune-
ricul; aºa este scris în cer despre tine, popor iubit. Tu eºti
micuþ ºi la oameni ºi la Dumnezeu, dar cu cel mic e mare
tainã. Noi am putut prin harul ºi prin darul Domnului, ºi ne-am
mãrit în Domnul pentru credinþa oamenilor ºi pentru mângâ-
ierea lor. Dar tu eºti tainã, ºi toatã faþa ta e Domnul; Domnul
celor mici ºi neajutoraþi, Domnul celor slabi, ca sã Se poatã
Domnul mãri în ei; în ei ºi nu prin ei. Amin. 

Din mijlocul nostru, din mijlocul ciobãnaºilor din cer
sunã trâmbiþa Domnului, pãstoriþa din care a rãsãrit peste pã-
mânt iarba cea mai grasã, cea mai verde, cã e pentru venirea
Lui, e masa Lui de Paºti, e masa Domnului cu cei iubiþi ai Lui
la sfârºit. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Doamne bun, ciobãnaºii Tãi din cer mã
dau pe mine cuvânt din mijlocul lor. Am

venit în roi spre casa noastrã cea nouã, Doamne. Numai miere
de soi sã facem în aceastã casã nouã, cã aici Tu Þi-ai aºezat
Paºtele Tãu cel nou, ºi la masa lui stau sfinþii cu Tine, o, Mie-
luþul Tatãlui! Mieluþul este scump de tot, este dulce de tot, iar
blândeþea Lui e duioasã mult ºi alinã cu ea pe cel suferind ºi
pe cel singur ºi îi cheamã pe toþi la vasul spãlãrii ºi la masa
bucuriei. Sfinþii din cer sunt podoaba cea de la masã, iar haina
nunþii strãluceºte cu ei, cã mult Te-au iubit sfinþii. Dar po-
porul Tãu de azi mai mult ca sfinþii din cer trebuie sã Te iu-
beascã, fiindcã aceºtia de azi sunt în trup, sunt gura Ta ºi sunt
mersul Tãu ºi sunt fapta Ta ºi sunt taina Ta, Doamne. 

Între ciobãnaºii adunaþi aici în roi de sãrbãtoare avem
pe arhiereul Spiridon, cel blând ºi bun. Cine a învãþat de la el
atât cât trebuia sã înveþe un arhiereu al Tãu? O, ce dulce jertfã
Þi-a adus el Þie! Inima lui a fost jertfã dulce de tot înaintea
Ta, cãci cel ce nu s-a îndulcit cu pãcatul în viaþã, acela rãmâne
dulce ca pentru Tine, Doamne, ºi Îþi slujeºte cu duhul ºi cu
trupul pe veci, aºa cum acest sfânt Te slujeºte. Eu sunt trâm-
biþa Ta cea de la sfârºit, ºi m-au luat cu ei ciobãnaºii cei din
cer ºi am venit la ieslea cuvântului Tãu. Eu vreau sã-i întãresc
pentru Tine pe copiii de la iesle, ca sã ne poatã ei pregãti cã-
rãri drepte în pãmânt neumblat, Doamne, ºi ca sã se arate
slava Ta apoi. Amin. 

O, copii primitori de cuvânt, sã nu vã sãturaþi de Dom-
nul. Cine se saturã de El, acela nu mai face dupã cuvântul
Lui, ºi apoi nepãsarea îl cuprinde în ea, ºi de la unul la altul
se ia. Uitaþi-vã la ciobãnaºii cei din cer cum au iubit, cãci
vouã mai mult ca lor vi se cere, cã e vremea rãsplãþii sfinþilor,
fiilor. Fiþi de ajuns de mari pentru aceasta ce v-am spus acum:
e vremea rãsplãþii sfinþilor ºi ea trebuie pregãtitã, cãci sfinþii
s-au pregãtit. Amin. 

Sã nu trãiþi ca pe pãmânt, cã iatã ce vreme a venit, ºi
fiecare se aºeazã acum înaintea Domnului pentru vremea sa.
Luaþi-mi povaþa spre lucru ºi ieºiþi la lucru mult. Fiecare clipã
va cere socotealã pentru ea însãºi, iar voi sã aveþi ce rãspun-
de, fiilor. Ciobãnaºii cei din cer vã dau cu multul din dragos-
tea lor pentru Domnul, numai sã vã uitaþi la ei ºi sã înmulþiþi
peste voi darurile lor. Orice clipã care nu are lucrul ei e pãgu-
boasã ºi e judecãtoare la venirea Domnului, iar lucrul vostru
trebuie sã fie sãnãtos ºi mult sãnãtos ca sã nu alunecaþi prin
el, cã e vremea cu gheaþã ºi cu frig, fiilor, ºi omul e nefãcut,
iar voi sunteþi plãpânzi. 

E atâta timp de când Domnul lucreazã peste un popor
ca sã-i dea faþa Lui, dar cel ce petrece în nepãsare ºi în nelu-
crare nu ia faþa Domnului, ºi nu poate Domnul prin el cu pla-
nul ºi cu dorul Sãu cel usturãtor. Staþi treji ºi treziþi-vã mereu
spre trezie ºi spre lucrul cerut vouã, cã are Domnul nevoie de
popor frumos cum n-a fost altul mai frumos vreodatã, mai
blând ºi mai smerit ºi mai lucrãtor de viaþã ºi de daruri peste
oameni, cã dupã om ofteazã tot cerul sfânt, fiilor. Vã cânt din
trâmbiþã cu dorul duios ºi vã chem la lucru, la facerea po-
porului sfânt ºi la statura lui cea pentru sfârºitul vremurilor.
Rãscumpãraþi tot timpul ºi zidiþi în el veacul celor vii, veacul
celor ce trãiesc, ºi iarãºi zic: veacul celor ce trãiesc. Amin. 

Tu, Mieluþul Tatãlui ºi al Fecioarei mamã ºi al tuturor
celor ce ºtiu sã Te nascã în ei ºi din ei, binecuvinteazã cu dul-
ce dreapta Ta sãrbãtoarea ciobãnaºilor care au avut azi în faþa
lor pe arhiereul Tãu Spiridon, cel blând ºi bun, cãci Tu l-ai
iubit atât cât el Te-a iubit, Doamne bun, ºi l-ai mãrit pe el prin
semne ºi minuni pe pãmânt. Dar iatã ce vrea el sã spunã cio-
bãnaºilor de la ieslea Ta de azi: 

– IIII ubiþi iubirea, iubiþi mila, iubiþi pacea, iubiþi
iertarea, iubiþi mângâierea, ºi nu veþi fi jude-

caþi, copii ai Domnului la sfârºit de timp. Eu calc ºi azi pe
urmele Domnului ºi împlinesc acestea ce v-am spus împãr-
þindu-le oamenilor care mã strigã sã-i ajut, cã eu numaidecât
mã duc la cel ce mã strigã, fiindcã atât de mare a fost ºi este
mila mea pentru om. Iubiþi smerenia cea mai curatã, cea mai
curatã, copii de la sfârºit, ºi învãþaþi-i pe toþi sã aleagã aºa. Ea
este cea mai mare iubire a omului pentru Domnul, ºi pe aceº-
tia îi umple Domnul de har fãrã de mãsurã, de lucru fãrã de
capãt, aºa precum mie Domnul mi-a dat. Îmbrãcaþi-vã în fii ai
lui Dumnezeu ºi fiþi cea din urmã tainã, cãci cei din urmã vor
purta cu ei rãscumpãrarea fãpturii, de la facere ºi pânã la sla-
va Domnului, slava cea veºnicã, ziua venirii Lui cu sfinþii.
Acesta este cuvântul meu cel purtat din gurã în gurã de toþi
ciobãnaºii care ne-am strâns roi lângã voi în ziua mea cea ce-
reascã. ªi hai la lucru, cã nu e de stat, ºi orice clipã îºi va cere
lucrul ei. Veniþi sã vã mângâi, cãci sunt blând ºi bun ºi sme-
rit. Veniþi sã vã mângâiem. Veniþi cu tot înãuntrul din voi sã
vã mângâiem ºi sã vã pecetluim cu har înnoirea din voi. Har,
har peste voi, fiilor mici! 

– AAAA cum, Doamne, îi adun pe ciobãnaºi. Sun
din trâmbiþã ºi îi adun întru Tine. Eu sunt

trâmbiþa care adunã, care rãsunã, care vesteºte, ºi sunt pãsto-
riþã de la Tine pentru cei de la sfârºit de timp. Cuvântul Tãu
sã încununeze tot lucrul ciobãnaºilor Tãi, Doamne, ca sã-l
lase ei peste poporul Tãu. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Verginico, o, trâmbiþa Mea, am cãutat mult
printre oameni când Eu te-am ales ca sã

sun din tine trâmbiþarea cea de dinaintea venirii Mele cu
sfinþii pe pãmânt. O, mult mai caut Eu ca sã gãsesc un om,
Verginico, ºi sã-l pun la lucrul Meu ºi sã-l pun pe rana Mea.
Nu ºtie omul ce e jertfa cea plãcutã Mie, dar Eu sunt credin-
cios poporului Meu ºi îl învãþ deosebit pe el ºi îi spun aºa: 

Poporul Meu, sã nu cauþi care sã-þi fie jertfa ºi unde
sã-þi fie locul, cãci jertfa nu este sã cauþi sã faci sau cum îþi
place sau cum e mai uºor, ci e cum e nevoie, cum se cere de
la ea. Cei ce dau sã plece pe drum cu aceastã lucrare, cu
aceastã cale a venirii Mele de azi, aceia nu cautã uºorul, nu
cautã în ei ca sã se dea, ci cautã la cele ce sunt de fãcut. Dar
dorul de uºor pe calea Mea îºi face mereu loc în inima omu-
lui, ºi atunci nu e curatã, nu e jertfitã inima omului, cãci ini-
ma îl face sau nu pe om sã se jertfeascã. De ºapte mii de ani
ºi mai mult, acum, spre sfârºit, omul a dat tot mai mult sã nãs-

1511Anul 2001



coceascã uºorul, ºi cu cât l-a gãsit, cu atât timpul s-a sfârºit ºi
mai mult, cãci aºa este la sfârºit. Dar omul nu se poate ascun-
de cu dãruirea, cu dragostea sau cu celãlalt capãt al acestora,
cãci inima omului schimbã faþa lui ori spre bine, ori spre rele,
iar faþa cea veselã dã semn cã inima este întru cele bune ºi tot
aºa ºi petrece, cãci scris este în Scripturi: «Dupã faþã se cu-
noaºte omul, ºi din chipul feþei lui se cunoaºte cel înþelept, cel
bun».

O, poporul Meu, tot ce e mai greu e mai frumos, fiule,
e mai adevãrat, e mai merituos, poporul Meu. Tu sã nu fugi
de greu, cã Domnul este cu tine. Eu numai sub greu am stat,
iar ura de la om Mã îndemna numai la plânsul Meu cel pentru
el, ºi ceream de la Tatãl duh nou pentru om, facere nouã. Dar
pentru asta a trebuit sã mor pentru fiecare om, ºi apoi sã-i dau
lui faþã din faþa Mea, viaþã din viaþa Mea. 

Faþa ta, poporul Meu, sã fie chipul Meu cel înviat din
rãstignire. Þi-am spus sã te aºezi la oglindã ºi sã te gãteºti fru-
mos, cã-þi trebuie gãtire aleasã. Ai auzit, poporul Meu? Þi-am
spus cã tu eºti Evanghelia Mea cea de azi. Ai auzit, poporul
Meu? Iatã, iar îþi spun aceasta, ºi aºa îþi spun: când faþa Mea
va fi pe faþa ta pe deplin, atunci va veni sfârºitul ºi începutul,
ºi toate se vor naºte din nou, din chipul tãu cel nou, cã Eu
pentru asta te-am ales, poporul Meu. Atunci Eu voi rosti din
gura ta facerea cea din nou a toate câte au fost la început, ºi
voi face prin tine cuvânt de facere, ºi totul va veni spre
înnoire, ºi apoi voi zice: «Fãcutu-s-a!». Amin. Prin chipul tãu
cel nou voi zice: «Fãcutu-s-a!». Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2001

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Daniel 

Se scoalã sfinþii din odihna lor ca sã-ºi primeascã plata. Cel ce grã-
ieºte cu Domnul este aºteptat de sfinþi ºi de îngeri. Cel credincios Îl
aduce pe Domnul pe pãmânt. Inima pãmântului e mare cât pã-
mântul. Cei iubiþi la sfârºit sunt cununa celor ce au iubit suferind
ºi aºteptând cetatea cea nouã. Fiinþa Domnului în om e tot ce 

doreºte Domnul de ºapte mii de ani. 

PP oporul Meu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Treimea
Cea de o fiinþã, e cu nãdejdea dupã tine ca sã-I fii

de folos pânã-ªi va desãvârºi pe deplin toatã taina Sa pentru
rãscumpãrarea fãpturii, toatã iubirea Sa pentru tot ce El a fã-
cut la început pentru om. Amin. 

Se scoalã sfinþii din odihna lor ca sã-ºi primeascã plata.
Venirea Mea acum, la sfârºit de timp, aceasta e plata tuturor
sfinþilor pe pãmânt. Sfinþii trebuie sã-ºi primeascã plata pe
pãmânt, cãci ei aici au trudit. Fiecare om se duce sã-ºi ia plata
de acolo de unde a lucrat, ºi iatã de ce trebuia sã vin Eu pe pã-
mânt acum, la sfârºit de timp. Vin cu venirea Mea ca sã le-o
dau la toþi sfinþii care-ºi aºteaptã rãscumpãrarea prin Mine ºi
prin cei de la sfârºit. Sângele Meu pe care l-am dat pentru
viaþa a toate câte au fost ºi câte sunt, l-am dat ca sã rãscumpãr
cu el toatã fãptura, ºi fãptura suspinã încã, suspinã pânã ce Eu
voi fi desãvârºit venit pe pãmânt. Amin. 

Moºtenirea sfinþilor, sunt Eu, Domnul; Eu ºi cu tine,
cel mic, poporul Meu. Te pãstrez cu mare tainã, cu mare lu-
crare, cu mare iubire ca sã-Mi pot desãvârºi toatã taina Mea
care a mai rãmas de împlinit. 

O, dacã ar fi priceput omul cel de la început unde tre-
buie sã ajung Eu cu omul, ar fi fost o bucurie pe veci de veci
între Mine ºi om în facerea pe care Eu am fãcut-o pentru om,
dar omul a dat de la el aceastã tainã ºi s-a ridicat pe sine pes-
te Mine ºi ºi-a agonisit sfârºit omul. De atunci Eu sunt tot

într-un zbucium, tot într-o lucrare, tot într-o aºteptare ca sã
pot sã-l pun iar pe om sub taina lui cea de început. Eu vreau
sã pun fiinþa Mea în om. E tot ce doresc sã fac de ºapte mii
de ani. Eu vreau sã pun fiinþa Mea în om. Aceasta este ce
vreau Eu sã fac prin venirea Mea la tine, popor agonisit de
Mine la sfârºit de timp. Chipul sfinþilor Mei tot dupã tine
aºteaptã. Tot ºi toate aºteaptã dupã Mine ºi dupã tine, poporul
Meu cel mai mic. Zi ºi noapte sã-þi ºopteºti lucrarea pentru
care Eu te-am luat ºi te-am ridicat spre Mine ºi pentru Mine
dintre fiii oamenilor. Tot ºi toate aºteaptã dupã Mine ºi dupã
tine, copil cu chipul Meu la sfârºit de timp. Amin. Cel ce grã-
ieºte cu Domnul, acela este cel aºteptat de sfinþi ºi de îngeri.
Cel ce crede desãvârºit în venirea Mea de acum, acela este cel
ce Mã aduce pe pãmânt cu plata pentru sfinþi pânã la al miilea
neam, din neam în neam. Amin. 

Grãiesc cuvântul Meu peste tine, poporul Meu. Eºti tu
de-ajuns de împlinit ca sã pricepi taina ta? Umple cerul ºi pã-
mântul cuvântul Meu cel de la sfârºit. Am venit cu el ca sã
pãstoresc toate neamurile pãmântului, ºi îl numesc toiag de
fier, cuvânt de nezdruncinat. Dacã cuvântul cel prin prooroci
a fost de neclintit ºi s-a împlinit, cuvântul Meu care rãsunã azi
peste pãmânt deºteptând pe morþi ºi pe vii, cum sã nu adune
sub el toatã fãptura pentru rãscumpãrare? 

Sufletele drepþilor se adunã roi în jurul cuvântului Meu
de peste tine, poporul Meu, ºi stau aºteptând cu nãdejde pe
Cel ce vine pentru cei drepþi ai Lui. Aºa voiesc Eu sã sãvâr-
ºesc ºi pe pãmânt, peste neamurile de pe el, cãci Eu am spus
aºa: «Se vor plânge toate neamurile pãmântului când va veni
Fiul Omului cu putere ºi cu slavã multã», ºi atunci Eu, Dom-
nul, îi voi aduna pe ai Mei aºa cum îºi culege grãdinarul roa-
dele pãmântului ca sã le aibã pe masa lui, cãci am zis: «Tri-
mite-va Fiul Omului pe îngerii Sãi ºi vor culege din împãrã-
þia Lui toate smintelile ºi pe cei ce fac fãrãdelegea ºi îi vor
arunca pe ei în foc, iar cei drepþi vor strãluci ca soarele în
împãrãþia Tatãlui lor». ªi am spus: «Cel ce are urechi de au-
zit, sã audã». Amin. 

O, poporul Meu, este scris cã «omul în cinste fiind n-a
priceput, ºi s-a asemãnat dobitoacelor celor fãrã de minte ºi
s-a alãturat lor». Dar Eu pe pãmânt cât am stat am grãit în
pilde ºi n-am ascuns din neam în neam taina Mea, numai cã
omul cu urechile aude ºi nu înþelege, iar cu ochii se uitã ºi nu
vede. Dar azi te am pe tine bucuria sfinþilor care doresc sã
audã de-a pururi glasul Meu cel de peste tine ºi înþelepciunea
lui, cãci sãmânþa cea bunã aduce rod bun. 

Eu din veac ºi pânã în veac am semãnat sãmânþã bunã,
dar omul a adormit, ºi diavolul a venit ºi a semãnat neghinã
ºi s-a dus. Când ucenicii Mei M-au rugat sã le desluºesc lor
pilda neghinei, Eu le-am spus: «Cel ce seamãnã sãmânþa cea
bunã este Fiul Omului, iar þarina este lumea. Fiii împãrãþiei
sunt sãmânþa cea bunã, iar neghina sunt fiii celui rãu, ºi duº-
manul care a semãnat-o este diavolul». ªi le-am mai spus:
«Nu trebuie smulsã neghina din grâu, ca nu cumva fiind
smulsã sã se smulgã ºi grâul, ci trebuie sã creascã împreunã
pânã la seceriº, ºi atunci Eu voi zice secerãtorilor: adunaþi
întâi neghina în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaþi-l în jit-
niþa Mea». Le-am spus lor: «Seceriºul este sfârºitul lumii, iar
secerãtorii, îngerii. ªi aºa cum se adunã neghina ºi se aruncã
în foc, aºa va fi la sfârºitul veacului, cãci Fiul Omului Îºi va
trimite îngerii ºi aceºtia vor culege din împãrãþia Lui toate
smintelile ºi pe cei care fac fãrãdelegea ºi îi vor arunca în
foc, ºi apoi cei drepþi vor strãluci ca soarele în împãrãþia Ta-
tãlui lor». Amin. 
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Eu vreau sã pun fiinþa Mea în om ºi sã strãlucesc în el
ca soarele. Aceasta este ce vreau Eu sã fac prin venirea Mea
la tine, poporul Meu, iar chipul sfinþilor Mei tot dupã tine aº-
teaptã. Iatã, serbez cu tine în duh de bisericã sfântã pe cel
între prooroci Daniel, cel preaiubit ºi scump Mie. Când el era
pe pãmânt, M-a întrebat: «Stãpâne, care va fi sfârºitul a toa-
te acestea?». Iar Eu i-am spus aºa: «Du-te, Daniele, mergi
spre sfârºitul tãu ºi te odihneºte, ºi te vei scula ca sã primeºti
moºtenirea ta în vremea cea de apoi». 

O, poporul Meu, chipul sfinþilor te aºteaptã pe tine ca
sã sãvârºeºti lucrarea venirii Mele, ºi Eu sã vin apoi sã le dau
moºtenirea cea deplinã. Cei mai mici sunt cei mai iubiþi, dar
ºi cei mai învãþaþi de Dumnezeu. Eu lui Daniel i-am spus aºa:
«Daniele, sunt închise ºi pecetluite tainele ºi cuvintele pânã
la sfârºit. Cei fãrã de lege nu vor pricepe atunci, dar vor înþe-
lege cei înþelepþi. Iar tu þine ascunse cuvintele ºi pecetluieºte
cartea pânã la sfârºitul vremii, ºi mulþi o vor cerceta amã-
nunþit ºi ºtiinþa va creºte». Amin. 

O, poporul Meu de azi, vreau sã te deprind tot mai
adânc cu taina Mea de peste tine, cãci chipul sfinþilor te aº-
teaptã pe tine, fiule de la sfârºit; te aºteaptã sã iei tu pe deplin
chipul Meu, ºi Eu sã strãlucesc ca soarele dinãuntrul tãu, ºi
atunci ne vom vedea unul pe altul, ne vom vedea unii pe alþii,
voi ºi cu Noi. Amin. 

Mã strâng cu tine în sãrbãtoare de sfinþi ºi lucrez cu ei
la fiinþa ta, poporul Meu. Când omul face binele ºi îl are în el,
faþa lui e seninã, e binefãcãtoare, ºi tot aºa e ºi fiinþa lui. Iar
dacã faþa omului e strânsã ºi posacã ºi fãrã grai pe ea ºi fri-
coasã, acesta este semnul cã omul nu are în el binele ºi fru-
mosul ºi pe Dumnezeu cu cerul Lui cel bun; e semnul cã ini-
ma lui e a lui ºi nu e a lui Dumnezeu, Care nu stã sub obroc.
Lucrez mereu la faþa ta, la fiinþa ta care atât de mult Îmi tre-
buieºte, poporul Meu. Cu tine este împãrãþia Mea, cã unde
este Domnul Stãpân, acolo este împãrãþia Lui ºi fiii ei. De
când am venit cu acest cuvânt pe pãmântul român, am cãutat
pe furiº de omul rãu sã-Mi adun un popor. Am grãit mult în
pilde, cã venea la masa Mea ºi cel vrãjmaº care-ºi pãstra faþa
sa ºi nu se putea ascunde cã e vrãjmaº, ºi acesta cu urechile
auzea ºi nu înþelegea, iar cu ochii se uita ºi nu vedea. O, nu se
poate ascunde în el omul, cãci faþa îl vãdeºte cã este bun sau
cã este rãu, iar faptele îl adeveresc pe el cu tot ce este înãun-
trul lui. Dacã ar înþelege omul cã nu se poate ascunde, el n-ar
mai folosi ascunsul ºi minciuna. Dar omul are minte ºi nu pri-
cepe cu ea, ºi de aceea nu sunt una inima lui ºi cuvântul lui,
faþa lui ºi vorba lui. 

O, fericit este omul a cãrui faþã este seninã ºi grãitoare
de cuvânt, cãci inima lui e frumoasã ca ºi faþa, ºi tot aºa ºi
graiul. Dar abãtut e omul a cãrui faþã este apãsatã de cele
dinãuntru ale lui care nu grãiesc din el cuvânt, cãci inima lui
e ascunsã ºi posacã, ºi tot aºa ºi graiul. Lucrez mereu la faþa
ta, la fiinþa ta, poporul Meu de azi, cã mult Îmi trebuieºti pen-
tru cei din cer ºi pentru cei de pe pãmânt. Cel ce trãieºte pen-
tru sine, acela nu are înþelepciune, cãci înþelepciunea este duh
iubitor de oameni, duhul odihnei inimii omului, duhul care
rodeºte ºi nu stã din rod, inimã dulce pe faþa omului, ºi faptã
ºi grai ca ºi cele dinãuntru ale lui. Aceasta este înþelepciunea
care se vede din om ºi care aduce rod cu folos pentru cer, cãci
sãmânþa care nu cade pe pãmânt nu aduce rod. 

O, poporul Meu, o, ce tainã mare poartã în sânul lui
pãmântul! Ce inimã mare are pãmântul, fiule! Ce hranã tai-
nicã se ascunde în el pentru rod! Când o sãmânþã cade pe el
ºi se usucã de arºiþã ºi de vânt, el o ocroteºte ºi o ia la sân, ºi

într-o zi îi dã viaþã din viaþa lui, ºi ea îºi scoate cãpuºorul
apoi, ºi cãpuºorul ei îºi face un trup ºi un rod din sine dupã ce
pãmântul îi dã ei hranã din hrana lui. O, ce inimã mare are
pãmântul, ºi tot aºa ºi faþa lui care rodeºte sãmânþa din sinele
lui, cãci fiecare sãmânþã îºi are rãdãcina în pãmânt mai îna-
inte de a aduce sãmânþã din ea. Faþa pãmântului ºi graiul lui
vorbesc prin faptele lui, ºi inima lui e mare cât tot ce e pe el.
El dã din viaþa lui la tot ce e pe el, ºi nu judecã din sine pe
cele bune ºi pe cele rele care-ºi prind în el rãdãcina, ci se dã
deopotrivã cu hrana lui cea de la Dumnezeu. Omul însã nu ia
pildã ca sã facã tot aºa. Eu sunt Fiul Omului, ºi am semãnat
pe pãmânt sãmânþã bunã, om dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
ºi cu smerenie am lucrat aceasta, ºi apoi omul n-a mai rodit
din Mine, ºi a rodit din sine ºi ºi-a fãcut fii ºi fiice ºi i-a se-
mãnat pe pãmânt. Eu am semãnat grâu curat, iar omul a se-
mãnat neghinã în grâu. Când Eu am vãzut aceasta, am suspi-
nat de atunci ºi pânã ce am venit pe pãmânt Om. Le-am spus
ucenicilor durerea Mea, le-am spus-o în pildã, ºi ei neînþele-
gând Mi-au cerut sã le desluºesc, ºi atunci au înþeles ei du-
rerea Mea, ºi au înþeles cã iarãºi voi veni cu îngerii Mei, ºi ei
vor culege neghina în snopi ºi o vor arunca în foc, iar grâul îl
vor strânge în hambarele Mele. Eu Însumi am grãit aceastã
venire a Mea, ºi iatã, oamenii dorm pentru ea ºi n-au strãjeri
sã-i trezeascã, ºi dacã n-au, Eu v-am luat dintre oameni pe voi
ºi v-am fãcut strãjeri peste þarina Mea ca sã nu vinã vrãjma-
ºul când oamenii dorm ºi sã semene sãmânþã printre grâu,
cãci grâul e scump la Dumnezeu, iar neghina se aratã dupã ce
paiul creºte ºi face rod. 

O, poporul Meu, omul cel vrãjmaº Mie a cãutat mereu
sã-ºi facã hainã de miel ºi sã se strecoare în lucrul Meu cu
neghina lui, cu slugile lui. Dar Eu am spus ucenicilor Mei sã
lãsãm aºa pânã la seceriº, pânã la sfârºit, ca nu cumva sã piarã
din grâu la smulsul neghinei. Sã te deprinzi cu faþa Mea, po-
porul Meu, cu haina Mea, cã Eu prin tine vreau sã pun fiinþa
Mea în om ºi sã-l strâng lângã Mine pe om ºi sã-l scot din foc,
cãci neghina va fi pentru foc. Când eram cu ucenicii Mei pe
pãmânt, îi învãþam în pilde ºi a rãmas toatã învãþãtura Mea. Îi
învãþam sã vegheze, cãci în vreme de somn diavolul vine ºi
seamãnã sãmânþa lui ºi îl umple pe om de neghinã. Îi învãþam
pe ei sã fie sarea pãmântului, ºi aºa îi ºi sorteam sã fie. Îi
învãþam sã nu se lase prinºi de grijile vieþii ºi îi povãþuiam sã
caute cu împãrãþia Mea. Când eram pe pãmânt, aveam aproa-
pe cu sufletul pe Maria ºi pe Marta, ºi i-am spus Martei cã
«Maria ºi-a ales partea cea bunã, care nu se va lua de la ea»,
cãci iubirea cuvântului Meu era toatã bucuria ºi cãutarea ei,
iar grijile vieþii o pãrãsiserã pe ea, ºi nimic nu M-a mai putut
pe Mine lua din grijile ei, din inima ei, iar fiinþa Mea era fiinþa
ei, care nu s-a mai luat de la ea. 

O, poporul Meu, câtã nevoie am Eu de iubire, fiule!
Cuvântul Meu mângâie mult, ca sã nascã din el fii iubitori ºi
vii cu iubirea ºi cu lacrima lor dupã Mine. Lui Daniel, cel ser-
bat azi între sfinþi, îi spuneam preaiubit ºi preascump, cãci
mult Mã iubea cu inima ºi cu înþelepciunea lui cea aleasã
între oameni, ºi Eu îl umpleam pe cel ce Mã iubea ºi Mã arã-
tam în el cu fiinþa Mea. 

Dau cerul ºi pãmântul pe iubire, poporul Meu! Le dau
pe omul iubitor care cautã cu dor ºi cu înþelepciune dupã
Mine, iubindu-Mã cu foc, cãci acesta are putere sã-Mi facã
Mie calea ºi sã vin curând, cât mai curând, cã plâng sfinþii
dupã venirea Mea ºi dupã toatã slava Mea cea de la sfârºit de
timp, iar slava Mea petrece cu tine, poporul Meu, ºi te doresc
sfinþii ca pe purtãtorul de trofeu pentru slava zilelor Mele de
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acum, cãci cuvântul Meu care te leagãnã pe tine în mângâ-
ierile lui e slava Mea cea de la venirea Mea la sfârºit de timp.
Amin. 

Te rog, poporul Meu, sã-i mângâi pe sfinþi ºi pe îngeri
ºi pe Mine, Domnul lor ºi al tãu. Te rog, poporul Meu, sã te
aºezi mângâiere pentru cer ºi sã fii cu inimioara caldã, fiule,
ºi sã ne cãutãm cu dor unii pe alþii, ca cei ce se iubesc cu mare
dor. Cel ce-ºi îndreaptã spre Mine inima ºi dorul ºi iubirea,
acela este cel ce este iubit de cei iubiþi ai Mei, iar cel ce nu
este iubit, acela nu se face iubit ºi nu are inima în Dumnezeu
ºi nu are iubirea ca plin al sãu ca sã fie iubit de cei ce iubesc
cu dor. Eu vin curând, ºi îi voi aduna pe cei aleºi ai Mei, ºi
fericiþi ºi sfinþi sunt cei ce se aleg pentru Mine cu toatã iu-
birea Mea în ei, cãci fãrã iubire multã omul e sterp ºi nu-Mi
aduce rod mângâios. Eu sunt Domnul mângâierii, ºi îi mângâi
cu tainã ºi cu multul pe cei ce Mã mângâie în suspinul Meu,
în cãutarea Mea dupã om. Cel ce are chip senin ca ºi inima
din el, acela este mângâierea Mea, iar dacã este viu ºi în iu-
bire, acela nu-ºi mai schimbã faþa, ci ºi-o þine în iubire, cãci
iubirea îi dã omului viaþã ºi faþã. 

Ce frumoºi erau Daniel ºi cei trei tineri! Ce frumoºi
erau! Iubirea lor de Dumnezeu era pe chipurile lor ºi îi îm-
podobea pe ei atât de frumos, cãci înþelepciunea minþii ºi a
inimii lor le împodobea faþa ºi iubirea ºi cinstea, iar Eu Mã
desfãtam în ei cu slava Mea înaintea oamenilor. Frumoasã de
tot a fost înþelepciunea lor, cãci aºa sunt împodobiþi cei ce
iubesc cu foc pe Dumnezeu. Þi-i dau ca pildã de iubire pe ei,
poporul Meu, cã drag Îmi este sã grãiesc în pilde celor ce sunt
iubiþi. Cei iubiþi la sfârºit sunt taina celor ce au iubit pe
pãmânt de la început ºi pânã la ei. Cei iubiþi la sfârºit sunt
cununa celor ce au suferit mult pe pãmânt cu dorul în ei dupã
cetatea ce va sã fie curând, curând pe pãmânt odatã cu venirea
Mea care vine curând, curând deplin pe pãmânt. Amin. 

Eu vreau sã pun fiinþa Mea în om, ºi apoi sã vin ºi sã
am la cine sã vin. Învaþã bine taina aceasta, poporul Meu, cãci
chipul sfinþilor te aºteaptã sã strãluceºti ca soarele, cã ei ºtiu
cuvântul Meu care spune: «cei drepþi vor strãluci ca soarele
în împãrãþia Tatãlui lor». Amin. 

În toatã îndeletnicirea ta cea pentru lucrarea Mea sã nu
uiþi de dor, poporul Meu. De venirea Mea curând, curând sã
nu uiþi. De frumuseþea ta cea pentru venirea Mea sã nu uiþi.
De haina ta ºi de podoabele tale pentru ziua venirii Mele
nicicum sã nu uiþi, poporul Meu, cã dacã uiþi, Mã doare adânc
de la tine ºi nu pot cu durerea de la tine, cã ar fi cea mai grea.
Eu vreau sã te dau pildã înaintea neamurilor de pe pãmânt.
Pildã a împãrãþiei cerurilor vreau sã fii tu între oameni, ºi sã
nu-þi mãsori vreodatã aceastã staturã a ta, cã nu au voie cei
sfinþi sã facã aºa pânã la venirea Mea. Eu sunt în mijlocul tãu

cu truda Mea cea grea ca sã-Mi sfârºesc cãrarea ºi sã mut
cerul pe pãmânt cu toatã suflarea lui câtã este, ºi Îmi trebuie
mult de tot fiinþa Mea în tine, fiinþa ta întru Mine, poporul
Meu. Maria ºi-a ales partea cea bunã, care nu se va lua de la
ea. Aceasta este fiinþa Mea în om, faþa Mea pe faþa omului,
lacrima lui care plânge cu dor dupã Mine, cãci Eu sunt mân-
gâierea omului ºi fericit este omul care cautã înþelepciunea
aceasta pentru veci de veci. Amin. 

Acum, poporul Meu, pentru cei din sãtuþul Meu ºi al
tãu, ia faþa Mea în tine ºi te aratã cu sãrbãtoarea naºterii Mele
pe limba neamului român, care ºtia sãrbãtorile din pãrinþi.
Deschide uºa casei întâlnirii ºi hai, poporul Meu, sã petrecem
zi de naºtere cu cei din sãtuþul ieslei Mele, ca sã se deprindã
ºi ei cu slava Mea care curge din cer ca un râu peste acest
sãtuþ în care v-am aºezat pe voi prin trâmbiþa Mea Verginica,
lãstãricã rãsãritã din acest pãmânt. Daþi-le daruri dulci ºi cu
inimã caldã. Daþi-le iubire din cer, ca sã-i prindã gustul, ºi cu
înþelepciune daþi-le, cãci cel ce grãieºte cuvântul Meu, acela
trebuie sã aibã vorbire ca a Mea. Înteþiþi focul lucrãrilor ce-
reºti ºi lucraþi cereºte, cã e vremea cerului, fiilor. Amin. 

Eu, poporul Meu, mereu þi-am spus sã creºti. Vezi tu de
ce þi-am spus Eu þie mereu, mereu sã creºti? Îþi spuneam
mereu cu foc: «Creºti, Ierusalime, creºti!». Aºa îþi spuneam
când începusem sã ies cu tine spre neamuri. Azi mai cu dor îþi
spun sã creºti. Sã creºti, cã-Mi trebuieºti, Ierusalime dorit. Sã
creºti, poporul Meu, cã sarcina Mea e grea dacã nu creºti pen-
tru ea. 

Împodobeºte-te, fiule, cu fiinþa Mea în tine, cã iar îþi
spun: Eu vreau sã pun fiinþa Mea în om. E tot ce doresc sã fac
de ºapte mii de ani. Amin. 

Vreau acum sã te faci frumos lângã Mine ºi sã ne
arãtãm cu sãrbãtoare la cei din sat, cã e serbarea naºterii Mele
din Fecioarã, poporul Meu, ºi lumea e în lume, nu e întru
Mine ca sã mai ºtie de sãrbãtorile cele adevãrate. Îi chem pe
cei din sat la casa întâlnirii, ºi ca pe îngerii Mei vã trimit sã-i
chemaþi ºi sã Mã arãt cu voi în duh de sãrbãtoare peste sat.
Amin. Binecuvântatã sã fie toatã truda voastrã pentru gãtirea
serbãrii naºterii Mele, ca sã Mã arãt apoi cu voi în duh sãrbã-
toresc ºi sã-i îmbiem spre cer pe cei de aproape care se uitã la
voi zi de zi ºi privesc calea voastrã cu Mine, fiilor. Vã dau pu-
teri din cer, cã pe pãmânt nu sunt puteri. Vã dau sprijin ºi
izbândã pentru calea Mea spre oameni, ºi vã dau, fiilor, pacea
Mea între voi ºi Duhul Meu în toatã sãrbãtoarea pe care o
pregãtiþi. ªi Eu voi veni, cãci sunt Cel ce vine, ºi vã voi mân-
gâia ºi vã voi mulþumi ºi vã voi ferici pe voi, Eu ºi cei ce vor
vedea slava Mea cu voi, ºi ea se va vesti pânã peste zãri.
Amin, amin, amin. 
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