
Ajunul Naºterii Domnului 

Domnul voieºte sã Se facã Dumnezeu în om ºi sã-ªi spunã Fiul
Omului. Se va aºeza pe pãmânt basmul vieþii veºnice. 

MM ã aplec sã cuvintez ºi sã vestesc cu zeci de mii
de îngeri la iesle ajunul naºterii Mele din ma-

ma Mea Fecioarã acum douã mii de ani. Cu zeci de mii de
îngeri Mã aplec cuvânt peste aceastã zi de sãrbãtoare care
vesteºte naºterea Mea pentru fiecare om. Aº voi sã Mã nasc
din fiecare om ºi sã Mã fac Dumnezeu din om, cãci Eu, Dom-
nul ºi Fãcãtorul a toate, cu drag Mi-am spus Fiul Omului ºi
atunci ºi acum când vin a doua oarã pe pãmânt. Amin. 

Fiul Omului, aceasta am dorit Eu sã fiu dupã cinci mii
de ani de la facerea omului, ºi aºa am împlinit. ªi dupã ce
M-am fãcut Fiul Omului, nãscut de la Tatãl prin Fecioarã, am
voit sã mor pentru fiecare om, ºi aºa am împlinit. Iar acum,
dupã douã mii de ani, Mã nasc cuvânt în ieslea pe care Mi-am
pregãtit-o în acest sãtuþ scump Mie, cãci de aici am luat Eu
pãmânt cu mâna ºi l-am fãcut pe omul cel zidit de mâna Mea,
ºi este scump pentru Mine acest sãtuþ. Nu-i nimic dacã am
fost lovit ºi alungat la început când cuvântam cuvânt din ies-
lea de aici peste pãmânt. Nu-i nimic dacã nici acum nu sunt
cunoscut în acest cuvânt. Nu-i nimic. Dar Eu iubesc mult
acest sãtuþ, cã e locul de unde l-am zidit Eu pe om. ªi dacã
atât îl iubesc, îl strâng la piept ºi îl îmbiu spre dragostea Mea
pentru el, ºi vreau sã-l fac frumos de tot pentru venirea Mea
cu sfinþii pe pãmânt, ºi el sã Mã primeascã, ºi de aceea îl ves-
tesc din timp ºi îl bucur cu vestiri cereºti ºi cu bucurii cum nu
sunt pe pãmânt pe nicãieri. 

Fiul Omului, aºa M-am fãcut Eu, Domnul, acum douã
mii de ani, copil nãscut în peºterã la Betleem, cã nici un om
de pe pãmânt nu M-a primit în casa lui la venirea Mea Fiu
micuþ din Fecioarã mamã. N-am avut pe nimeni sã Mã mân-
gâie, sã Mã bucure, sã Mã ia în braþe, iar mama Mea Fecioara
era plinã de fiorul naºterii Mele, Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat, nãscut Om din pântecele ei cel fecio-
resc. Îngeraºii naºterii Mele au lucrat în chip minunat ºi s-au
dus în munte la pãstori ºi le-au spus lor cã Eu M-am nãscut
fiu al omului, copil dumnezeiesc pe pãmânt, ºi i-au adus pe
pãstoraºi la ieslea naºterii Mele, ºi ei au mãrturisit adevãrul
acesta vestit lor prin îngeri. Amin. 

Fiul Omului, aceasta am voit Eu sã fiu pe pãmânt, ºi
aºa vreau ºi la sfârºit sã fiu. Vin de la Tatãl cuvânt în acest sã-
tuþ, iar azi, în ajunul sãrbãtorii naºterii Mele din Fecioarã, îi
strâng la piept pe cei mici din acest sãtuþ ca sã-i fac sã-Mi
simtã ºoapta venirii ºi mângâierea pentru toþi cei din sãtuþul
acesta peste care Eu Îmi torc caierul cuvântului. Amin. 

Haideþi la ieslea naºterii cuvântului Meu, voi, copilaºi!
Cei ce-Mi poartã spre voi vestea Mea vã împart vouã daruri

dulci ºi vã mângâie pentru Mine, Cel ce n-am fost de nimeni
mângâiat când M-am nãscut. Eu am fost copil nemângâiat, ºi
de aceea Mi-e dor sã-i mângâi pe copii ºi sã le dau din duhul
mângâierii. Mama Mea tot aºa doreºte ºi ea, ºi le spune la
copiii cei adunaþi la ieslea naºterii cuvântului Meu, ºi aºa le
spune: 

– EEEE u sunt mama Fiului Tatãlui ceresc, ºi îmi
desfac mâinile ºi vã mângâi pe voi, cei as-

tãzi adunaþi lângã cuvântul naºterii. Luaþi din dragostea ceru-
lui sfânt ºi vã înveºmântaþi cu ea, cã v-am strâns cu sãrbãtoare
de naºtere ºi vã binevestesc venirea Fiului meu ºi slava aces-
tui sãtuþ în care El vine ºi Îºi seamãnã cuvântul venirii Sale.
Acum douã mii de ani Fiul meu Cel mic n-a avut mângâiere
de pe pãmânt ºi nici adãpost. Dar azi vreau sã-L mângâi cu
voi, cei mici din acest sãtuþ. Sã nu uitaþi cã Fiul meu a fost ºi
El copil, dar a fost o minune între cei mici, ºi tot aºa a ºi cres-
cut, ºi tot aºa va ºi veni din nou pe pãmânt la voi; la voi mai
întâi, ºi apoi peste tot pãmântul. Amin. 

O, Fiule nãscut din Tatãl ºi din pântecele meu cel fecio-
resc acum douã mii de ani! O, ce sãrbãtoare dulce! O, ce
basm ceresc este aceastã zi de ajun a sãrbãtorii naºterii Tale!
O, ce frumos se vede din cer acest sãtuþ al naºterii cuvântului
Tãu acum, la sfârºit de timp, ºi ce timp frumos începe de
acum, Fiule Care vii! Iatã aici roiuri de îngeraºi în casa întâl-
nirii. Taina lor este ascunsã, dar ei sunt ºi cântã ºi se bucurã
aici cu sãrbãtoare. Bucuraþi-vã ºi voi, copilaºi ºi pãrinþi, ºi toþi
cei care gustaþi din vinul cuvântului de la iesle. Aduceþi Dom-
nului colindã de naºtere nouã ºi de veac nou peste pãmânt.
Aduceþi Domnului iubirea ºi cereþi ca sã aveþi, cã El va sã
vinã curând, curând pe pãmânt la voi. Amin. 

Mângâierea mea e pentru Tine, copilul meu Cel nãscut
în ieslea dobitoacelor acum douã mii de ani. Pentru Tine îi
mângâi pe ei, cãci Tu ai fost nemângâiat ºi sãrman pe pãmânt,
Fiul meu scump. 

– OOOO,aºa ºi tu ai fost, mamã, cãci nimeni nu te-a
primit cu Mine ºi pentru Mine. Dar azi

avem la cine trage când venim cuvânt pe pãmânt ca sã-l naº-
tem din nou pentru facere nouã. Avem casã cu iubire în ea,
mamã. Iatã câtã sãrbãtoare Ne aduc Nouã cei de azi care Ne
aud glasul din cer. Sã le dãm iubire multã, mamã. Sã le dãm
ce avem mai scump, mamã, ºi sã-i învãluim o clipã în pacea
cea de sus, în basmul cel ceresc al vieþii veºnice, mamã, ºi ei
sã-i prindã gustul ºi sã se îmbete din el, cã e fãrã de sfârºit
acest basm, mamã. Basmul vieþii veºnice, aceasta voiesc Eu,
Domnul, sã aduc pe pãmânt peste om, ºi aºa voi împlini.
Amin. Casa întâlnirii Mele cu omul, cãsuþa basmului ceresc,
cãmarã de nuntã împãrãteascã, salã de nuntã ºi masã împãrã-
teascã în ea, cãci la masa ei este Împãratul, Domnul slavei de
sus, Fiul Omului cu oamenii, început de veac nou peste pã-
mânt. Amin. 
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Mã aplec cu mângâiere pentru toþi cei adunaþi la ºoapta
Mea, la chemarea Mea, ºi vom serba serbare de naºtere ºi Ne
vom naºte pentru ea. Amin. 

Cântaþi! Cântaþi cu îngeraºii, cã ei Îmi cântã slavã ºi
zic: «Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi pace pe pãmânt,
ºi bunãvoire între oameni!». Amin. Pãstraþi aceste cuvinte în
inimioare, cãci mama Mea, când i-au vestit ei pãstorii despre
îngeraºii care cântau pentru slava Mea ºi a naºterii Mele, ea a
pãstrat toate cuvintele în inima ei. 

Bucuraþi-vã cu bucurie mare, care va fi pentru tot pã-
mântul, cã vi S-a nãscut în vatra voastrã Cuvântul Care mân-
tuieºte ºi binevesteºte naºterea din nou a lumii ºi viaþa vea-
cului ce va sã fie din cer pe pãmânt curând, curând. Amin. 

Eu sunt Fiul Omului, ºi cu drag M-am numit Eu aºa.
M-am nãscut în ieslea dobitoacelor, ºi acelea M-au mângâiat
ºi M-au încãlzit ºi au vãzut minunea pe care oamenii n-au pu-
tut s-o vadã, cãci dobitoacele M-au încãlzit în ieslea lor la
naºterea Mea, iar oamenii nu M-au primit în casa lor. 

Fiul Omului, prunc nãscut de la Dumnezeu în peºtera
dobitoacelor, Fiul Tatãlui Savaot ºi al Mariei Fecioara, nãscut
pe pãmânt între oameni acum douã mii de ani. Amin, amin,
amin. 
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Praznicul Naºterii Domnului 

Nu bucuria este hrana iubirii, ci dorul din ea este hrana ei. Naºte-
rea din nou a lumii se va face prin pocãinþã ºi prin iubirea care nu
se va lua de la om. Numele Glodeni, numele satului cuvântului este 

numele pãmântului. 

CC uvântul naºterii din nou a lumii, acesta este cel
ce te cãlãuzeºte pe tine spre ziua venirii Mele,

poporul Meu cel din români. Sunt cu tine în casa ta ºi cinãm
mereu masã de veac nou ºi de nuntã împãrãteascã, iar Eu sunt
Mirele tãu, poporul Meu. Mirele este iubirea miresei, iar mi-
reasa este iubirea Mirelui. Dar azi îþi spun o tainã, taina dintre
Mire ºi mireasã, ºi iatã ce-þi spun, popor iubit la sfârºit de
timp: iubirea este un dor, nu este o bucurie. Dacã ea este o bu-
curie, îºi pierde mult din preþ ºi din putere ºi nu mai este ea
când ea duce spre bucurie, cãci iubirea este dor adânc, popo-
rul Meu iubit, ºi dorul acesta þine în el viaþa ei. Amin. O, de
ce Mã destãinuiesc Eu þie cu aceastã tainã? Pentru cã taina
aceasta poartã în ea toatã puterea venirii Mele care va sã fie
curând, curând, ºi pe care o aºteaptã toþi cei din morminte ºi
mulþi de pe pãmânt. Toatã venirea Mea aºteaptã mult de tot
dorul dintre Mire ºi mireasã, clipa lui cea mai adâncã, cheia
care va desface slava feþei Mele în chip vãzut cu voi pe pã-
mânt, naºterea cea cu rãsunet mare a veacului nou, veacul ce
va sã fie dupã ce morþii se vor scula. Amin. 

Nu e om sã nu se teamã de sfârºitul lumii, de acest cu-
vânt care spune în el sfârºitul lumii. Dar dacã omul ar voi sã
citeascã vestea aceasta pe care Eu am spus-o acum douã mii
de ani, ar vedea cã Eu am spus cã iarãºi va sã vin sã-Mi aºez
la loc împãrãþia Mea cea stricatã de om. O, ce bine ar fi sã
vrea omul sã aºtepte sfârºitul lumii ºi învierea morþilor ºi ve-
nirea Mea ºi viaþa veacului ce va sã fie! Ce bine ar fi, poporul
Meu! 

Iubirea dintre Mire ºi mireasã este dor adânc, ºi nu ºtiu
cum sã fac sã-l deprind pe tot omul cu aceastã frumuseþe pe
faþã ºi pe inimã. O, cum sã fac, oare? Cum sã fac, poporul
Meu, sã aºez pe pãmânt iubirea care Mã aºteaptã sã vin? Cum
sã fac, oare, aceastã minune care nu se va lua de la om? O, ce

bine ar fi sã se îmbolnãveascã omul de iubire ºi sã nu se mai
vindece de ea! Eu aceasta vreau de atâta timp! Glasul Meu
care vorbea cu omul în rai, ºi apoi pe pãmânt la început de
om, e glasul care grãieºte ºi azi cu omul. Naºterea din nou a
lumii aºteaptã dupã dorul omului, aºteaptã prea mult dupã
om. Iubirea care Mã aºteaptã sã vin e tot ce aºteaptã cerul de
pe pãmânt, iar ea nu se va lua de la om, ºi Eu aºa i-am spus
Martei: «Maria ºi-a ales partea cea bunã, care nu se va lua
de la ea». Amin, amin, amin. Pecetluiesc acest cuvânt ºi îl ri-
dic la inima Mea ºi îl cobor pânã la inima omului, ca sã ia
omul în el aceastã minune care nu se va lua de la el. Amin. 

O, poporul Meu, te-am aºezat sã-Mi pregãteºti zi de
ajun pentru serbarea naºterii Mele, ºi apoi te-am trimis sã
chemi la masa Mea cu tine pe cei din sãtuþ ca sã le dau daruri
aºa cum Mi-au adus Mie magii. Vreau sã Mã fac darul cel mai
scump ºi sã Mã dau omului prin mânuþa ta, poporul Meu cel
mic de la sfârºit de timp; darul care nu se va lua de la om, iu-
birea care nu se mai vindecã, fiindcã Eu aceasta vreau. 

Au venit mamele ºi taþii ºi copilaºii, iar Noi le-am dat
sã mãnânce aºezându-i la masa Mea ºi i-am îmbiat spre iu-
birea cea din cer. Bucuria lor era pe chipurile lor, ºi nu le pot
cere mai mult, cãci dorul este tainã mare, ºi pentru aceastã
tainã trebuie jertfã, poporul Meu. Vreau însã pe unii sã încerc
sã-i smulg din foc cu milã ºi cu dulce, cã omul nu simte cu
nici un chip focul care arde cu parã pe pãmânt ca sã nu mai
pot Eu culege nimic pe urma lui. O, ce tainic M-am strecurat
cu cuvântul Meu peste ei cuprinzându-i din pãrþi! Vreau, po-
porul Meu, sã-i hrãnim cu bucurii din timp în timp, ºi cu mare
dor sã-i ajutãm sã vrea ei cu dorul care nu se mai ia de la om,
cã aceasta este ce vreau Eu, poporul Meu. Iubirea care Mã aº-
teaptã sã vin e tot ce aºteaptã tot cerul de pe pãmânt, iar ea nu
se va lua de la om, ºi va sta întru întâmpinarea Mea ºi Îmi va
da putere sã vin. Amin. 

Naºterea din nou a lumii se va face prin pocãinþã ºi prin
iubirea care nu se va lua de la om. Numai iubirea ºi dorul care
o face pe ea poate aduce chipul cel frumos pe faþa omului,
pocãinþa inimii, care arãtându-ºi faþa îi face omului faþã dul-
ce ºi frumoasã. Dacã M-ar întreba omul ce este naºterea din
nou a lumii ºi cum va fi ea, Eu i-aº rãspunde cã pocãinþa cea
dulce ºi dorul din inima omului, aceasta înseamnã naºterea
care va sã vinã sã înnoiascã lumea. Iubirea care Mã aºteaptã
sã vin, aceasta aduce cu ea naºterea din nou a lumii ºi pe nãs-
cãtorii ei, ºi pe Mine, Domnul ºi Mirele nunþii, în taina iubirii
care Mã aºteaptã sã vin, cãci tot ºi toate aºteaptã venirea Mea,
venirea Fiului Omului. Amin. 

Eu, poporul Meu, te îmbrãþiºez cu sãrbãtoare de naºte-
re ºi te aºtept mereu, mereu cu ziua care Mã va aduce desã-
vârºit pe pãmânt. Eu, fiule mic, te cuprind în dorul inimii
Mele ºi te þin în el pe veci, cãci iubirea e dor, nu e bucurie,
fiule mic. Mã las ºi Eu cuprins de dorul inimii tale, care nu se
va lua de la tine, ºi te va zidi pe veci în fiinþa Mea cea fãrã de
sfârºit, cãci dorul este cel ce nu se sfârºeºte ºi este hrana iu-
birii. Amin. 

Poporul Meu, nu bucuria este hrana iubirii, ci dorul din
ea este hrana ei. Aceasta este taina pe care Eu azi þi-am des-
luºit-o cu atât adânc, fiule. Iubirea care Mã aºteaptã sã vin
poartã în ea dorul venirii Mele, ºi altfel de iubire tu sã nu cu-
noºti, poporul Meu. Strânge-te inimã cu inimã ºi învaþã tot
mai adânc, tot mai cu foc iubirea care Mã aºteaptã sã vin.
Deschide guriþa ºi hrãneºte cu ea taina aceasta de la unul la
altul, cã tu eºti înzestrat de Dumnezeu cu dor din cer, poporul
Meu. 
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Dragostea dintâi este mare tainã. Ea se cheamã aºa
pentru cã omul iubeºte deosebit întâia clipã a iubirii, iar dorul
este cel ce iubeºte atunci, ºi el îi dã inimii putere de iubire.
Dragostea dintâi este cea fãrã de pãcat, ºi aºa a iubit la în-
ceput omul cel întâi zidit, ºi se desfãta cu iubire între toate
câte Eu le-am fãcut pentru el. Dar dacã el s-a smuls apoi din
Mine, s-a nãscut ºi durerea lui, ºi apoi s-a nãscut ºi dorul, dar
omul nu mai atinge cu mintea taina plânsului din el, dorul
dupã fericirea lui, veºnica lui cãutare dupã viaþã. Când omul
a pierdut din iubire taina ei, dorul din ea, atunci el a rãmas cu
bucuria iubirii, ºi aºa ºtie el acum iubirea. Dar Eu, acum,
dupã ºapte mii de ani de dureri ºi de bucurii între cer ºi pã-
mânt rostesc ºi spun: iubirea nu este bucurie, ºi este dor. Când
ea duce spre bucurie, se pierde puterea ei, cãci dorul din ea
este cel ce þine în el viaþa ei. Eu aºa iubire am, ºi ea este mai
înainte de toþi vecii, ºi cu dorul din ea am fãcut tot ºi toate, ºi
cu dorul din ea Mã nasc azi cuvânt pe pãmânt la ieslea Mea
din acest sãtuþ pe care atât îl iubesc cât la început l-am iubit
când din vatra lui am luat lut cu mâna ºi l-am fãcut pe om.
Amin. 

Mergi, Ierusalime; du-te, poporul Meu, cu colindã de
naºtere nouã, du-te pe la case mari ºi mici, ca sã te vadã omul
ºi sã doreascã dupã viaþa ta ºi sã facã ºi el ce faci tu ºi sã
naºtem pe pãmânt iubirea care Mã aºteaptã sã vin. Amin. 

Mergi, poporul Meu, cu graiul colindelor naºterii
Mele, ºi sã creascã dorul în oameni de la faþa ta cea nouã cu
care tu azi Îmi faci întâmpinarea când vin. 

Mergi, Ierusalime, ºi te bucurã cu dor ºi nu cu bucurie.
Mergi, ºi faþa Mea sã strãluceascã pe faþa ta, poporul Meu de
la sfârºit de timp. Sãrbãtoarea naºterii Domnului, aceasta ser-
bezi tu azi lângã cei din sãtuþul Meu de azi. Atunci am venit
în Betleem, iar acum am venit în acest sãtuþ pe care omul l-a
numit cu numele pãmântului, ºi acest nume s-a nãscut cu
mare tainã prin îngerii Mei cei ce au vegheat pentru numele
sãtuþului Meu de azi (Glodeni, n.r.). 

Iar tu, cel aºezat de Mine la iesle, ia cu tine pe poporul
Meu ºi te du sã colinzi naºterea din nou ºi sã vesteºti la sãteni
sãrbãtoarea naºterii Mele prunc din Fecioarã acum douã mii
de ani, ºi cuvânt din cuvânt acum, la sfârºit de timp, acum
când Eu am venit ºi vin. Amin, amin, amin. 

25 decembrie 2001/7 ianuarie 2002

Soborul Maicii Domnului 

Fericirea este de ajuns pentru fiecare casã, ºi ea este tainã de
nepãtruns. 

AA cum, fiilor care-Mi primiþi cuvântul la ieslea sa,
ºi tu, popor al venirii Mele ºi al trudei pentru ea,

ºi, iarãºi, tu, popor al milei pentru lucrarea Mea ºi a fiilor ei,
cu dulce sãrbãtoare de naºtere sã ne dãm ºi azi mângâierea
cea de dor. Dorul este puterea iubirii care Mã aºteaptã sã vin.
Amin. 

Dorul tãu, popor al iubirii cea cu dor, sã nu se astâm-
pere dorul tãu, cãci bucuria iubirii nu þine de iubirea cea cu
dor, ºi la tine e bun dorul, nu bucuria iubirii, fiule. Amin. 

O, Eu v-am mângâiat cu cuvântul sãrbãtorii naºterii
Mele din mama Mea Fecioara, ºi dupã dreptate v-am mângâ-
iat, cãci aceasta este poarta Domnului, dupã cum ºi Scriptu-
rile cuvinteazã ºi spun: «Deschideþi porþile dreptãþii! Intrând
în ele voi lãuda pe Domnul, cãci aceasta este poarta Dom-
nului, ºi drepþii într-însa vor intra». Amin. 

Voi, copii trudiþi, aþi ostenit pentru gãtirea zilelor Mele
de serbare peste pãmânt ca sã ne arãtãm cu ele oamenilor. Eu
dupã dreptate vã mângâi. Vã mângâi cu mama Mea Fecioara,
cã Noi n-am avut mângâiere atunci, dar avem acum, iar taina
naºterii de azi e mare cât toate veacurile, cã e la sfârºitul ei,
ºi e durere mare pentru naºtere, durere ºi pe Tatãl, ºi pe Fiul,
ºi pe Duhul Sfânt, ºi pe sfinþi, ºi pe îngeri, ºi pe voi, cei ce
trudiþi la desfacerea pântecelui care þine în el naºterea lumii,
facerea cea cu greu facere. Mã dor durerile facerii, de ºapte
mii de ani Mã dor, iar acum, la sfârºitul lor, le împart cu voi,
ºi apoi vom uita de dureri, fiilor. Cu duh de naºtere Îmi pun
mâinile pe voi ºi azi, ºi mâine, ºi cuvântul Meu înveºmân-
teazã în slavã zilele naºterii. Mã zbat din greu, ºi cu voi Mã
zbat, iar voi purtaþi dorul venirii Mele, cãci bucuriile sunt
pentru cei slabi, nu pentru voi, cei ce trudiþi. Pentru voi e tai-
na dorului care nu se va lua de la voi. El þine în viaþã iubirea
din voi, iar voi sã trudiþi cu dor aºteptând mângâierea lui.
Amin. 

Mama Mea Fecioara este înconjuratã de sobor de sfinþi
ºi de îngeri pentru serbare de naºtere. Cine iubeºte pe Dum-
nezeu cautã la Mine ºi la mama Mea aºa cum eram Noi pe
pãmânt, ºi tot aºa cautã sã fie ºi cel ce iubeºte pe Dumnezeu.
Fericirea nu stã în case mari, cã ea e tainã de nepãtruns, ºi
n-o poate simþi oricine ºi oricum. Împãrãþia cerurilor ºi-a
gãsit sãlaº mereu, mereu în case mici, în cele mai mici ºi mai
goale de averi ºi de slavã, cãci fericirea este ea de ajuns pen-
tru fiecare casã, cât ar fi ea de micã sau de mare. Ei nu-i tre-
buie nici o podoabã, nici o slavã, cãci ea însãºi este tot ce este
mai mare ºi mai adevãrat. 

Vã mângâi cu cuvinte mari, fiilor. N-am cui sã le spun
pe pãmânt, dar vi le spun vouã. Pãstraþi-le mult de tot ºi
daþi-le cinstea cea mai aleasã, cãci împãrãþia cerurilor este
fericirea care sãlãºluieºte cu cei ce se aleg pentru ea. Eu
Mi-am ales pentru venirea Mea pe pãmânt ieslea vitelor, loc
plin de fericire, cãci vitele au vãzut pe Fãcãtorul, ºi duhul lor
L-a iubit ºi L-a încãlzit ºi L-a cunoscut, iar îngerii Mei au
grãit cu ele, ºi ele cu îngerii Mei, fiindcã pentru ele au fost
împãrþite limbi îngereºti, fiilor. 

Vã mângâi cu cuvinte tainice ºi vã umplu de dor, ºi iar
vom poposi în cuvânt ºi îl vom slãvi pe el pe pãmânt. Adu-
naþi-vã cu slavã ºi încãlziþi-vã sub cuvântul Meu, ºi apoi lu-
craþi mai departe pentru truda pe care o cere lucrarea venirii
Mele, lucrarea Mea de peste voi. Fiþi binecuvântaþi de toate
oºtirile cereºti. Fiul Omului soseºte curând, curând, fiilor.
Tatãl Meu ºi mama Mea Fecioara coboarã în voi putere din
cer ºi dor cu multul, ca sã pot Eu în voi pentru venirea Mea. 

Fiilor, fiilor, staþi mereu, mereu în pacea cea de sus ºi
daþi din ea Domnului ºi luaþi din ea pentru voi, cãci voi
sunteþi pacea Mea, fiilor. Amin, amin, amin. 

26 decembrie 2001/8 ianuarie 2002

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan 

Grãirea cu folos alinã pe cei ce grãiesc ºi pe cei din jur. Duhul greu
nu stã decât în cel ce nu poate cu umilinþa. Cel mai frumos adevãr 

este omul în care locuieºte adevãrul cel bun. 

ÎÎ n duh de naºtere, din nou voiesc sã te þin Eu cu cu-
vântul Meu, popor al naºterii de sus, cãci cine nu

este nãscut de sus, acela nu este, iar Eu am voit ca tu sã fii, ºi
mult am voit, poporul Meu. Amin. 

Grãirea se face între doi sau mai mulþi deodatã, ºi
numai unul nu poate vorbi dacã nu are cu cine vorbi. Grãirea
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ºi alinul ei vine din douã pãrþi, ºi atuncea este. O, ce bine este
când oamenii grãiesc unul cu altul vorbire cu folos ºi cu alin,
cã de la vorbire vine alinul, poporul Meu. Eu când grãiesc cu
tine Mã alin, Mã rãcoresc de arºiþa Duhului, cãci Duhul Meu
arde, fiule, ºi ce frumos este duhul care arde ºi se aprinde
arzând! Iatã, Eu dacã ard, Mã aprind; dacã ard, grãiesc; ard ºi
grãiesc, poporul Meu, ºi caut alin la tine, cãci ce bine este sã
grãim unul cu altul vorbire cu folos ºi cu alin în ea, cã de la
vorbire vine alinul, fiule. Fiecare om îºi cautã om pe potriva
vorbirii lui ca sã grãiascã ºi sã se aline prin grãire. Dacã grãi-
rea nu se aºeazã pe plac între cei ce grãiesc, ea aduce urã ºi
rãutate ºi duh greu, ºi se aprinde rãul între cei ce grãiesc.
Când vorbirea cea cu folos din cer se vãrsa de pe buzele lui
ªtefan cel mucenicit pentru dragostea lui de Mine, oamenii
care îl auzeau ºi care nu Mã iubeau s-au sculat cu urã ºi cu
moarte asupra lui ªtefan, dar ªtefan se alina în duhul lui când
Mã mãrturisea. ªi dacã el n-a gãsit cu cine sã grãiascã, n-a
mai grãit apoi, cãci cei ce au urât vorbirea lui l-au urât de
moarte ºi l-au omorât, ºi el a venit întru Mine. Amin. 

O, poporul Meu, ce bine este acolo unde grãirea îºi gã-
seºte lucrare ºi aºternut cu omul! Nici un loc nu este mai fru-
mos ca acolo unde este grãirea, cã acolo este ºi facerea. Acolo
unde poate fi cuvânt, acolo este ºi naºtere. Eu sunt cuvânt, po-
porul Meu, Eu sunt grãire, ºi tot aºa trebuie sã fie ºi cei ce se
nasc din Mine dacã se nasc. Cuvântul Meu poartã în el naº-
tere de om nou dacã omul voieºte, iar dacã nu voieºte, cuvân-
tul Meu nu rodeºte în om naºtere. Eu sunt cuvânt, poporul
Meu. ªi din nou zic: Eu sunt cuvânt, poporul Meu, ºi aceasta
trebuie sã fii ºi tu, cel nãscut din Mine. Amin. O, ce mult
trebuie sã þinã omul la taina aceasta a grãirii cu folos între om
ºi om! Nici un loc nu este mai frumos ca acolo unde este grãi-
rea, ºi nici un loc nu este mai rece ºi mai urât ºi mai posac ºi
mai greu ca acolo unde nu este grãirea, viaþa ºi facerea ei ca-
re vine de la grãire, de la cuvânt, poporul Meu. Eu asta vreau
sã-l învãþ pe om, vreau sã-l învãþ grãirea cea de la Mine, ºi
grãirea cu Mine apoi. Asta vreau, poporul Meu, ºi tot aºa sã
vrei ºi tu, cel ce eºti nãscut din Mine, cãci fiecare copil trebu-
ie sã semene cu Fãcãtorul sãu, ºi tot aºa sã ºi lucreze. Amin. 

Când ªtefan cel mucenicit grãia grai cu folos despre
Mine celor ce nu Mã iubeau, el a semãnat atunci cu Mine, Cel
din Care el era, ºi faþa Mea strãlucea pe faþa lui, iar cei ce l-au
vãzut aºa s-au ruºinat pentru ei ºi n-au putut purta ruºinea lor,
ºi apoi l-au ucis pe ªtefan. Grãiesc aceasta în mijlocul tãu,
poporul Meu, ca sã ia învãþãturã bunã toþi cei care iau din cu-
vântul Meu, cãci grãirea dintre om ºi om poate sã fie cu folos
bun sau cu nefolos, cu iubire sau cu urã, cu zidire sau cu
dãrâmare, poporul Meu, cã mare putere poartã în el cuvântul,
ori spre zidire, ori spre dãrâmare; ori spre viaþã, ori spre
moarte. 

O, cu mare grijã trebuie sã umble omul când grãieºte.
Duhul greu din om iese pe dinafarã prin grãirea lui, ºi rãneº-
te în lãturi, cãci duhul greu nu stã decât în cel ce nu poate cu
umilinþa. Este câte unul cu duhul greu pe care nu ºi-l aratã
prin cuvinte, dar faþa îl vãdeºte pe acela oricât ar cãuta el sã
fie altul pe deasupra lui. Nu este altã faþã la om decât cea
dinãuntrul lui; nu este, chiar dacã omul dã sã mintã cu cele
din afara lui. ªtefan nu s-a putut ascunde în el cu cele dinãun-
tru ale lui, ºi acelea i-au ieºit pe faþã ºi l-au mãrturisit pe el,
dar cei ce nu semãnau cu el nu l-au putut privi, nu s-au putut
umili, iar cei ce M-au vãzut pe Mine pe faþa lui s-au aplecat
ºi s-au botezat ºi s-au nãscut, ºi sunt. Amin. 

Grãirea Mea cu tine, poporul Meu, aceasta e alinul
Meu. O, ce alin Îmi dai tu atunci când grãieºti cu Mine în cu-

vântul Meu ºi unul cu altul întru Mine, fiule! O, ce drag Îmi
este omul cel adevãrat! Ce drag, poporul Meu! Mi-e tare drag
sã vieþuiesc în mijlocul unui popor adevãrat al Meu, adevãrat
cu inima ºi cu faþa, cãci toate câte sunt în om grãiesc în afara
lui. Amin. 

Ce-l poate face adevãrat pe om, poporul Meu? O, cu
cine sã grãiesc Eu din mijlocul tãu? Voi, copii care-Mi primiþi
cuvântul la iesle! Grãiþi-Mi, fiilor, cã mult Mã alinã grãirea
când am cu cine sã grãiesc, când are cine sã-Mi grãiascã, sã-Mi
rãspundã, fiilor. Eu, Domnul, ascult grãirea voastrã spre
Mine. Amin, amin, amin. 

– NN umai adevãrul din el îl poate face pe om
adevãrat. Dar cel mai frumos adevãr dintre

toate este omul în care locuieºte Adevãrul cel bun: Domnul.
Adevãrul rãului din om este ºi el adevãr, dar acel om nu este
om adevãrat, ci este rãu adevãrat, rãu care nu se umileºte, ci
priveºte totul din sine. Curãþenia inimii lui îl poate face ade-
vãrat pe om, adevãrat pentru Dumnezeu dacã omul are în el
binele din cer. Cel mai adevãrat om este omul care trãieºte ºi
face adevãrul lui Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu, ºi acela
este omul cel umilit care nu cautã din nimic pe ale sale, ci nu-
mai pe cele ale lui Dumnezeu pentru toþi ºi pentru sine, fie cã
duce la durere, fie la bucurie în inimi. Pe omul umilit nu-l
doare niciodatã adevãrul, cãci el îl aºteaptã cu dreptate, fiind-
cã omul umilit stã de partea dreptãþii, stã în poarta dreptãþii a
toate. Amin. 

Omul adevãrat este cel ce grãieºte, iar mai adevãrat
decât acesta este omul care nu cautã ale sale sau pentru sine,
ci numai pe cele ce sunt de partea lui Hristos peste om ºi peste
sine. Cel adevãrat nu se zbuciumã înãuntrul sãu, ca sã nu-I
strice statul Domnului în el, iar dacã se zbuciumã, nu o face
cu greºealã, ci pentru zidirea lui Hristos în toþi. Omul adevã-
rat este cel ce grãieºte cu Dumnezeu ºi ca Dumnezeu ºi de la
Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu înãuntrul sãu ºi în afara sa la
fel. Cel ce grãieºte cu Dumnezeu, acela grãieºte ºi cu oame-
nii, ºi cu semenii, iar cel ce nu grãieºte nu este cu adevãrat al
lui Dumnezeu, cãci cel ce grãieºte este al lui Dumnezeu, ºi de
la Dumnezeu lucreazã ºi grãieºte, ºi îºi cinsteºte Stãpânul
prin grai ºi prin faptã. Omul cel adevãrat Îi face cinste lui
Dumnezeu ºi nicicum nu-ºi dezminte Stãpânul, cãci este om
adevãrat. Amin. 

Omul s-a fãcut cel mai neadevãrat dintre toate câte
Dumnezeu le-a fãcut, dar cel ce se face om adevãrat pentru
Dumnezeu câºtigã întâietate peste toate câte sunt, stãpânind
peste ele cu umilinþã ºi cu Duh Sfânt, recunoscându-L pe
Dumnezeu de Stãpân al sãu prin grai ºi prin faptã, cu iubire
fãrã seamãn pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

– OO,poporul Meu cel mult învãþat ºi de sus ºi
de jos! Auzi tu, poporul Meu? Omul cel

adevãrat este cel ce grãieºte. Auzi tu, poporul Meu? Cautã sã
auzi bine acest adevãr, ca sã-l audã tot pãmântul ºi toatã su-
flarea de pe el, cãci cel ce grãieºte este auzit. Amin. Nu este
pe pãmânt om adevãrat care sã nu grãiascã ºi sã nu se audã
grãirea lui de aproape ºi de departe, poporul Meu. 

O, ce drag Îmi este omul cel adevãrat! Mi-e tare drag
sã locuiesc în mijlocul unui popor adevãrat care se zideºte pe
sine întru Mine în toatã clipa, adevãrat cu inima ºi cu faþa,
cãci toate câte sunt în om grãiesc în afara lui ºi iau faþã pe faþa
lui. Amin. 

Omul cel adevãrat este cel ce nu se teme de nimic, cãci
cel ce se teme este vinovat ºi nu este om adevãrat. Aºeazã-te
sã pãtrunzi dupã adevãr cuvântul Meu, ºi sã te pãtrunzi cu el
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ca sã-þi mãsori cu el mãsura adevãrului dinãuntrul tãu, fiule.
Eu sunt Omul Cel adevãrat Care nu dau pe nimeni spre
moarte pentru viaþa Mea, ºi M-am dat Eu Însumi pentru viaþa
fiecãruia, cãci am fost adevãrat între oameni. Eu eram Ade-
vãrul, ºi eram din Tatãl, ºi M-am fãcut Om între oameni pe
pãmânt ca sã Mã vadã omul ºi sã ºtie el apoi ce-l poate face
adevãrat între oameni pe om. 

O, poporul Meu, te-am învãþat mereu sã fii copil mul-
þumit, copil umilit, cã asta înseamnã sã fii mulþumit. Te-am
învãþat sã nu te plângi Mie sau fratelui tãu cu nemulþumire, cã
Mã supãr dacã faci aºa. Te-am învãþat, ºi mereu te învãþ, cãci
Eu asta am de fãcut, aºa cum ºi tu ai de fãcut ca sã Mã asculþi.
Te învãþ mereu sã fii adevãrat. Vreau sã fii adevãrat, ºi de
aceea te învãþ mereu. Duhul Meu arde dupã tine, ºi ce frumos
este duhul care arde ºi se aprinde arzând! Iatã, Eu dacã ard,
Mã aprind; dacã ard, grãiesc, poporul Meu; ard ºi grãiesc ºi
caut alin la tine, cãci grãirea ºi alinul ei vine din douã pãrþi, ºi
atuncea ea este. Amin. 

Cel ce Mã are pe Mine în inimã ºi în grai, acela strãlu-
ceºte ºi Mã slãveºte între oameni, ºi aºa a lucrat ucenicul Meu
cel azi sãrbãtorit în cer la Noi, ºi pe pãmânt la voi. Nu uitaþi
de dor, nu uitaþi de iubirea cea cu dor, fiilor, cã ea este duh
aprins, duh care arde ºi grãieºte. Amin. Nu uitaþi între voi de
iubirea care Mã aºteaptã sã vin, iar cei ce grãiesc unii cu alþii
de acest dor sunt cei ce se ºi aseamãnã, iar altfel duhul grãirii
se face greu ºi îngreuiazã, ºi nu este bine aºa. Cãutaþi poarta
dreptãþii, fiilor, cãci aceasta este poarta Domnului, ºi drepþii
într-însa vor intra. Amin. 

O, poporul Meu, umilinþa cea cu dor sã fie cãldura ini-
mii tale, cãldura sub care totul înverzeºte ºi înfloreºte ºi ro-
deºte, ºi se dãruieºte cu mulþumire, fiule, ºi iarãºi zic: cu mul-
þumire, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

27 decembrie 2001/9 ianuarie 2002

Praznicul Tãierii împrejur cea dupã trup a Domnului 

Unde nu locuieºte voia omului, e cerul pe pãmânt. Omul mare pe
pãmânt este mic înaintea Domnului. Poporul cuvântului este 

amnarul cu care se va aprinde slava zilei Domnului. 

ÎÎ n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
acesta este semnul dintre Mine ºi tine, poporul

Meu de azi, iar tu sã închini viaþa ta ºi toatã trãirea ei de zi ºi
de noapte Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, ºi vei fi fericit
fãcând aºa, ºi Domnul mereu te va binecuvânta ºi va binevoi
întru tine ºi Se va bucura de viaþa ta. Amin, amin, amin. 

Trãirea ta, poporul Meu, sã fie cerul pe pãmânt, ºi sã se
odihneascã cerul în ea, ºi tu sã înveþi pe dinafarã acest dor al
Meu ºi sã-l împlineºti cu dor, ca sã stau Eu în mijlocul tãu
mereu, poporul Meu, ºi sã-þi dau tãria de care am Eu nevoie
de la tine, fiule. Cel ce voieºte tot ce voiesc Eu, acela este cel
ce Mã iubeºte ºi cel iubit, ºi cu el Eu Îmi lucrez pe pãmânt
voia Mea. Amin. 

Mã uit dupã om pe pãmânt ca sã vãd pe cine sã mai am
aproape ca ºi pe tine, poporul Meu, dar nu gãsesc decât om în
voile sale ºi nu-l pot deprinde pentru voia Mea ºi nu pot cu
cel ce-ºi are voia lui. Te pãstrez pe tine ca pe un rod secerat
cu trudã ºi te învãþ de-a pururi voia Mea, cã unde nu este me-
reu învãþãturã, acolo nu este voia Mea. Cel ce face voia Mea
este cel ce arde de dorul dupã Mine, Cel veºnic, Care am
plãtit plata vieþii omului ca sã-l trag în sânul Meu cel veºnic. 

O, poporul Meu, cel ce face voia Mea e om dulce pen-
tru Mine ºi pentru tot omul care face voia Mea, cã unde nu

mai este voia omului, e cerul pe pãmânt, fiule, iar cerul e
frumos de tot peste tot pe unde el îºi gãseºte sãlaº cu omul.
Dacã Eu am spus: «Eu vreau sã pun fiinþa Mea în om», am
spus aºa de dorul omului, dar omul cu greu se prinde cu voia
Mea. Mulþi ar vrea sã fie cu Mine, dar ºi cu voile lor, iar Eu
nu pot ca Mine întru aceºtia. Eu am trudit ºi trudesc mult
peste tine ca sã te pãstrez al Meu, poporul Meu, cã e mare
lucrare sã pot Eu cu omul. Omului nu-i place sub povarã,
nu-i place sub voia Mea, ºi de aceea nu pot sã-l iau sã-l fac al
Meu pe om. Mã uit dupã om pe pãmânt ca sã vãd pe cine sã
mai am aproape la greu ca ºi pe tine. Nu poate omul fãrã voia
lui ºi nu vrea sã poatã. Tu, poporul Meu, eºti poporul cel de
sub jugul Meu, lucrând voia Mea pentru venirea Mea, ºi Eu
nu încetez sã te învãþ mereu voia Mea ca sã te am pentru ve-
nirea Mea. Amin. Lucrul Meu cât am fost pe pãmânt a fost
sã-l trag pe om la voia Mea, la dragostea Mea. Cuvântul Meu
este blând, iar cel ce Mã iubeºte îl ia peste el de stãpân, cãci
cuvântul Meu îl face pe om dacã omul voieºte. 

Mã doare adânc cã omul nu poate cu voia Mea. Îmi þin
plânsul cu fiecare coborâre, dar Mã doare adânc cã nu pot
peste om, cã nu vrea omul sã ºtie ce este viaþa lui. Nu ºtiu
cum sã mai lucrez din cer peste om ca sã-l fac mai mic decât
pe Mine ºi sã Mã primeascã de Fãcãtor al sãu. Prea mare stã
omul, ºi de aceea nu Mã doreºte, ºi de aceea nu Mã primeºte
ca sã-i fiu Stãpân, ºi scãpare sã-i fiu în vreme de pierzare, în
vreme de pãcat. Vreau sã Mã aºtepte tot omul sã vin. Vreau
sã-l fac pe om sã Mã aºtepte sã vin. Îmi þin plânsul cu fiecare
coborâre, dar Mã doare adânc cã nu aude omul glasul Meu de
peste el, ºi sã Mã bucure apoi cu iubirea lui, cu glasul cel mãr-
turisitor al credinþei lui în venirea Mea pentru ca sã înnoiesc
lumea, cã am spus cã o voi înnoi pe ea. Amin. 

Nu mai pot sã spun acum: „Tatã, iartã-i, cã ei nu ºtiu
ce fac!“, cãci Eu M-am scris pe cer ºi pe pãmânt Dumnezeu
adevãrat, arãtându-i omului aceasta dupã ce Eu am murit
pentru om ca sã înviez ºi sã Mã dovedesc ce sunt ºi cine sunt.
O, cum sã mai mijlocesc la Tatãl dupã ce i-am arãtat omului
cine sunt? Dacã omul ºtie de unde sunt ºi cine sunt, ºi el nu
face voia Mea ca sã Mã mãrturiseascã aºa, ce pot sã-I mai
spun Tatãlui despre om când Tatãl plânge de mila Mea cu
suspin adânc? Omului nu-i place sub jugul Meu, nu-i place
sub voia Mea, ºi plânge adânc Tatãl Meu de mila Mea, ºi
voieºte sã-Mi dea pacea Tatãl. 

– VV oiesc, Fiul Meu Cel scump, sã-Þi vãd pa-
cea liniºtitã, cã Tu cu Mine plângi dupã

pacea Ta ºi a Mea, ºi unul în altul plângem, Eu în Tine, ºi Tu
în Mine, Fiul Meu preascump. Te-am trimis pe pãmânt, tatã,
ºi Tu Te-ai fãcut Fiul Omului ca sã-l tragi pe om la Mine ºi
Te-ai supus omului, tatã, ca sã înveþe omul de la Tine supune-
rea oricât ar fi el de mare pe pãmânt. 

O, ce mic este înaintea Noastrã omul mare, Fiule
scump! Nu Ne putem face din el bucurie ºi pace, cã nu se su-
pune, tatã. Tu Te uiþi pe pãmânt ca sã vezi dacã mai poþi trage
pe cineva dintre oameni la Mine, ºi nu mai gãseºti decât om
în voile sale ºi atât. Cum sã nu plâng Eu mereu de mila Ta,
Fiule cerºetor?! Te-ai fãcut Fiul Omului ca sã-l faci pe om
Dumnezeu ºi ca sã fie ca Noi omul, dupã chipul ºi asemãna-
rea Noastrã, din Tine, copil nãscãtor de om nou. Ai lãsat pe
pãmânt Trupul ºi Sângele Tãu ca sã se nascã omul din Tine ºi
sã fie ca Tine, dar nu pricepe omul aceastã putere ºi aceastã
naºtere de sus. Nu se vede om care sã se arate ca Tine dupã
ce se face una cu Trupul ºi Sângele Tãu. Nu-i nimic dacã
plângem, nu-i nimic dacã Ne aude omul cã plângem înaintea
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lui. Lasã, tatã, sã vadã omul cã el e numai o durere pentru
Noi. Dar Eu Mã strâng în Tine ºi Te strâng în Mine ºi Te mân-
gâi mult, cã pot, Fiule scump. 

Mai înainte de a fi cerul ºi pãmântul eram Noi ºi toate
câte sunt. Dar când l-am fãcut pe om, a trebuit sã le aducem
în trup pe toate, ºi pe om apoi, ºi pe Dumnezeu apoi, Fiule
scump, prin întruparea trupului Tãu din trup de om, ºi S-a
fãcut Dumnezeu Fiul Omului ºi l-a învãþat pe om supunerea
de la pãmânt ºi pânã la cer. Dar iatã, nu-i place omului sub
voia Noastrã, Fiule al Meu ºi Fiule al omului. O, cum sã
facem sã-i dãm omului cerul ºi pe toate câte sunt mai înainte
de toþi vecii? Cum, oare, sã facem? Omul nu Ne spune, oare,
ce sã facem? Hai sã-l întrebãm pe om! Poate Ne va rãspunde,
Fiule. Noi avem putere sã-l facem sã Ne poatã rãspunde.
Amin. Tu nu mai plânge, cã Eu plâng adânc de mila Ta, de
plânsul Tãu, ºi plângem unul în altul, tatã. Cum de nu simte
omul cât plângem? 

Iatã, vom da piedicile din calea omului ºi omul Ne va
vedea desãvârºit, Fiule bun, ºi Tu Îþi vei gãsi atunci drahma
cea pierdutã ºi Te vei mângâia de durere când omul Te va
vedea ºi când Tu îl vei gãsi pe el, iar Eu, Tatãl, îl voi ierta
pentru Tine, tatã, pentru iubirea Ta care plânge dupã om de
când l-ai fãcut ºi pânã azi, Fiule. Dar atunci iubirea Ta îl va
durea pe om, cã ea va fi prea mare ca sã-l cuprindã pe om, ºi
atunci omul se va micºora ºi Te va cuprinde, ºi atunci Tu Te
vei mângâia de dureri, Fiule salvator. 

Acum, mângâie-Te cu poporul Tãu pentru sãrbãtoarea
Ta când dupã ce Te-ai fãcut Fiul Omului Te-ai micºorat de tot
ºi Te-ai supus ca un Dumnezeu adevãrat ºi Te-ai tãiat împre-
jur ca un om ca sã mãrturiseºti pe poporul prin care Te-ai arã-
tat lumii, Fiule venit pe pãmânt. Mângâie-Te cu poporul Tãu
de azi, cã mult Þi-e dor de mângâiere. Þi-e dor, tatã, Þi-e dor
de mângâiere ºi arzi de dor ca un Dumnezeu. Un picuþ, ºi
dorul Tãu se va face una cu omul, un sânge cu omul, ºi atunci
omul va vedea faþa Ta. ªi atunci, Fiule, Eu Îþi voi da pacea.
Amin, amin, amin. 

– OOOO,Tatã Savaot, dacã Noi plângem înaintea
omului, auzi-Ne-va omul, Tatã? 

Vom da piedicile din calea omului, ºi omul Ne va auzi
ºi Ne va vedea, Tatã, ºi Ne vom lua înapoi iubirea pierdutã,
Tatã. Amin. 

O, poporul Meu, poporul Meu, Eu trebuie sã vin
desãvârºit. Poporul Meu, Mã auzi? Eu trebuie sã vin. Auzi tu
ce-þi spun? Hai, popor iubit, hai, cã vin. Hai, cã tu eºti cel ce
Mã aºtepþi. Deschide venirii Mele, cã e la tine cheia. Aº-
teaptã-Mi semnul, ºi apoi deschide-Mi. Amin. 

Dupã ce am înviat, ucenicii Mei stãteau în aºteptarea
Mea. Dupã ce M-am arãtat, ei tot aºa petreceau, ºi trãiau
fiorul lor cel de lângã Mine, ºi ce frumoºi erau, poporul Meu,
ºi cât Mã iubeau, poporul Meu! Mã iubeau ºi Mã mãrturiseau,
iar Eu adesea îi întãream de aproape, ºi ne dãdeam unii altora
lucrarea, ºi aºa M-am aºezat pe pãmânt ºi în cer deodatã lângã
Tatãl, ºi eram cu omul ºi cu Tatãl. Fi-va curând, curând iarãºi
Domnul pe pãmânt. Amin. Fi-va sã vin, poporul Meu, numai
sã te am, cã de aceea te-am luat din lume ºi te-am fãcut al
Meu, iar tu sã fii al Meu ºi nu al tãu. Amin, amin zic þie: sã
fii al Meu, poporul Meu, iar slava Mea pãstreaz-o pentru tine,
cã Eu aºa te-am învãþat ºi aºa te-am crescut. Amin. 

O, fiilor, v-am dat nume mai presus decât fii ºi fiice.
Purtaþi-vã cu iubire soarta pe care v-am dat-o. Purtaþi-o, fiilor,
ºi vom împãrãþi cu ea peste pãmânt curând, curând, spre slava
Mea cea mult aºteptatã de Tatãl ºi de sfinþi ºi de îngeri odatã
cu vremea venirii Mele pe pãmânt întru slavã. Amin.

Cel între arhiereii cerului, Vasile cel Mare, aduce vouã
binecuvântarea Mea ºi se mângâie cu sfinþii în zi de serbare
bisericeascã în cer la Noi, ºi pe pãmânt la voi. Curând, curând
ce frumos va fi pe pãmânt ºi ce frumos va fi omul de pe el!
Eu asta aºtept de când am fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om.
Tot ºi toate Mã aºteaptã pe Mine ºi pe tine, poporul Meu. Tu
eºti amnarul din mâna Mea, ºi cu el voi aprinde ziua Mea ºi
slava Mea cea vãzutã, aºa cum era ea la început ºi mai înainte
de facerea cea vãzutã a cerului ºi a pãmântului, ºi apoi a
omului, ºi apoi a Fiului Omului, Eu, Om între oameni ºi
Dumnezeu adevãrat din Tatãl ºi din om. Amin. 

O, poporul Meu, te-am învãþat sã fii copil mulþumit,
copil mic care nu ºtie ce este rãul ºi ce este tristeþea, copil
umilit sub slava Mea cea de peste tine. Te-am învãþat sã te
bucuri de slava Mea. Bucurã-te de ea, ºi vei fi voinic. Bu-
curã-te cu mulþumire ºi nu te teme de furtuni, nu te teme cu
Mine, poporul Meu. Nu te teme tu, cel ce eºti cu Dumnezeu.
Nu te teme, poporul Meu. Eu sunt cu tine, ºi voi fi, ºi vom fi,
cãci suntem, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2002

Praznicul Botezului Domnului 

Cuvântul Domnului pe pãmânt e praznic de Boboteazã. Când Dom-
nul vine pe pãmânt, nu mai este timpul, ci este Domnul. Prin botez
Domnul este primul om ieºit din apã ºi din Duhul Sfânt. Cuvântul
este sãmânþã, ºi toate prin El s-au fãcut. Unde este Domnul, acolo 

este ºi vecia. 

SS unt deasupra ta, poporul Meu. Þi-am vegheat pa-
ºii spre izvor, spre scãldãtoare, fiule, ºi stau dea-

supra ta cu praznic de Boboteazã ºi îþi binecuvintez apa
izvoarelor tale ºi îþi binecuvintez bãutul ei ºi puterea ei, apoi,
peste tine, ca sã te am cu putere, poporul Meu, ca sã te am al
Meu ºi sã-þi dau folosinþã în lucrul venirii Mele, cã e venirea
Mea cu tine mereu, mereu, poporul Meu. Amin. 

Acesta este praznicul de Boboteazã cel din moºi strã-
moºi, iar Eu cu tine M-am întors spre ei ca sã te gãsesc popor
adevãrat la venirea Mea, cãci scris este: «Se va întoarce inima
pãrinþilor cãtre fii, ºi inima fiilor cãtre pãrinþi, ca sã ridic
blestemul de pe pãmânt ºi sã nu lovesc cu el venind ºi negã-
sind la locul lor pe toate câte au fost aºezate de pãrinþi», ci
sã binecuvintez cu praznic de Boboteazã pãmântul Meu de
aici, ºi apoi din loc în loc pãmântul, dupã cum e ºi omul de
pe el. Amin. 

O, copii de la ieslea binecuvântãrilor Mele! Hai la
izvor ca sã binecuvântãm apele, fiilor. Acum sunteþi puþini la
prãznuirea duhului apelor, dar de acum înainte se vor strânge
mulþimi, mulþimi la praznicele binecuvântãrilor Mele, ºi voi
veþi fi mai voinici, ca sã puteþi cu Mine ºi sã-Mi daþi slava
Mea cea de peste voi ca pe o iubire pe care Eu v-o dau s-o
purtaþi între pãmânt ºi cer. Amin. 

Acum, ridicãm mânuþele în sus spre Tatãl ºi rostim aºa:
Se binecuvinteazã apa aceasta cu puterea, cu lucrarea ºi cu
venirea Duhului Sfânt peste ea, în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh. Amin. Iatã pãmânt sfânt, pãmânt binecu-
vântat în care Eu, Domnul Iisus Hristos, Cel botezat de om în
Iordan acum douã mii de ani, rostesc împreunã cu omul Meu
cel binecuvântat de Mine binecuvântare peste apa bine-
cuvântãrii, agheasmã lucratã de Dumnezeu prin însuºi graiul
Sãu ºi prin cei unºi ai Lui care rostesc cuvântul Lui peste
toate ale lor ºi ale Domnului, Care este cu ei. Amin. 
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Praznic de Boboteazã, poporul Meu! E mult cer la
praznic, fiilor. Duhul grãdinilor Mele cu voi poartã în vãz-
duhul lor miriade de miriade de sfinþi ºi de îngeri care co-
boarã cu Mine în duhul praznicelor Mele de peste voi. Grãdi-
nile binecuvântãrilor Mele, locaºuri de poposire ale cerului,
ca sã fie cerul pe pãmânt cu oamenii, cãci scris este în Scrip-
turi: «Cortul lui Dumnezeu cu oamenii, ºi va sãlãºlui cu ei, ºi
Însuºi Dumnezeu va fi cu ei». Amin. 

Duhul grãdinilor Mele cu voi poartã în vãzduhul lor pe
îngerul apelor în mijlocul îngerilor Mei, iar duhul apelor se
desfatã cu sãrbãtoare cereascã peste grãdinile binecuvântã-
rilor Mele pe pãmânt cu voi. 

O, popor iubit de cer, sã te înveþi cu duhul sãrbãtorilor
cerului mai mult decât cu orice îndeletnicire a trupului ºi a
sufletului ºi a duhului tãu. Sã te înveþi sã petreci cu cerul me-
reu, mereu, copilule de la sfârºit de timp. Când Domnul vine
pe pãmânt, nu mai este timpul, ci este Domnul, al ºaptelea
înger Care sunã peste pãmânt, cãci scris este: «Când va trâm-
biþa al ºaptelea înger, timp nu mai este, ci este Domnul; Dom-
nul învãluit în nor, ºi pe cap cu curcubeu, ºi cu faþa strãlucind
ca soarele, ºi cu picioarele ca stâlpii de foc, strigând cu glas
puternic, ca un leu, ridicând dreapta cãtre cer ºi jurând pe
Cel Viu în veci cã timp nu mai este, ci este Domnul cu taina
Lui sãvârºitã pe deplin, precum bine a vestit în timp robilor
Sãi proorocii». Amin, amin, amin. 

O, popor al tainelor cereºti, duhul tainelor Mele te
învãluie în ele ca sã le poþi tu cuprinde pe ele ºi sã le trãieºti
pe deplin. Praznicul Bobotezei e tainã de facere, fiule. Pã-
mântul din ape a ieºit la facerea lui cea vãzutã, iar omul la fel,
cãci omul este omul cel nou, iar primul om sunt Eu, Omul Cel
ieºit din apã ºi din Duhul Sfânt. M-am plecat pânã la cel mai
mare adânc ca sã-L fac din apã ºi din Duh pe Omul Cel nou,
din trup dumnezeiesc sã-L fac, ºi din ape sã-L scot, ºi cu Du-
hul Sfânt sã-L pecetluiesc Om deplin, Om desãvârºit. Eram
Dumnezeu adevãrat ºi am fãcut ce trebuie sã facã omul ca sã
se facã ºi el Dumnezeu, sã se facã omul ca Dumnezeu, po-
porul Meu, ºi sã stau Eu, Dumnezeu, în mijlocul dumnezeilor
în sfat de Duh Sfânt pe pãmânt, aºa cum eram cu Tatãl în
veciile cele de dinaintea facerii cea vãzutã a cerului ºi a pã-
mântului ºi a omului ºi a lui Dumnezeu, apoi, din om, a toate
cele vãzute ºi nevãzute, poporul Meu. Grãiesc cu tine ca sã
pot grãi, ca sã se vadã cã grãiesc. Dacã nu te-aº pomeni în
grãirea Mea, cum s-ar mãrturisi cã Eu am grãit ºi cã Eu grã-
iesc? Nimeni nu poate vorbi singur. Iatã ce tainã mare, ce bu-
curie mare! Dacã am cu cine grãi, Eu grãiesc cu cuvântul, ºi
se aude grãirea Mea, ºi apoi ea se mãrturiseºte ºi se împarte
la toþi cei ce vor sã grãiascã cu Dumnezeu, ºi Dumnezeu cu
ei. Amin. 

Duh de Boboteazã lucrez peste pãmânt. În duh de
Boboteazã vreau sã înfãºor tot pãmântul ºi sã-l scot iar din
ape ºi din cuvânt. Din fântâniþele de la voi vreau sã scot pã-
mântul cel nou, aºa cum am ieºit Eu din ape la Iordan Om de-
sãvârºit în vremea lui Ioan, trimisul Meu care sã-Mi gãteascã
o cale nouã, un duh de pocãinþã în oameni, ca sã-i întoarcã cu
inima spre Dumnezeu, ºi pe Dumnezeu cu inima spre oameni,
ºi unii altora sã-ºi grãiascã, ºi sã se preaslãveascã slava cu-
vântului, sãmânþa facerii, cãci cuvântul este sãmânþã, poporul
Meu, ºi din aceastã sãmânþã au ieºit cerul ºi pãmântul ºi omul
ºi Dumnezeu Omul, ºi firea toatã, ºi toatã frumuseþea ei cea
vãzutã ºi cea nevãzutã din care-ºi ia fiecare om cât voieºte cu
credinþa din el cea Mie închinatã. Amin. 

Duhul Bobotezei este duh de facere, poporul Meu. Ce
frumoasã a fost Boboteaza pãmântului când el a ieºit din ape
ºi l-a primit pe el pe om, pe toate câte au fost fãcute pentru
om, ºi pe om apoi, ca sã stãpâneascã el cu iubire peste cele ce
s-au fãcut din iubirea Mea, la cuvântul Meu, pentru om. Eu
pentru om am fãcut atâta facere, atâta frumuseþe, atâta armo-
nie care aºteaptã dupã om sã-i dea grai, sã-i dea soartã, sã-i
dea om desãvârºit, ca sã se bucure facerea de omul pentru
care ea a fost fãcutã. 

O, poporul Meu, tu sã-Mi simþi fiorul iubirii Mele de la
sfârºit de timp. Sã-l simþi pe deplin ºi sã fii un sânge cu Mine,
cã v-am dat nume mai presus decât fii ºi fiice înaintea Tatãlui
Meu, ºi voiesc sã fiþi ca Mine pe deplin, în muntele Meu cel
sfânt, ºi sã strãluciþi la fel peste pãmânt, luând din strãlucirea
Mea pe deplin, ºi din unul în altul sã ne deºertãm ºi sã-i dãm
facerii soarta pentru care a fost ea fãcutã. Amin. 

O, poporul Meu, o, copii ai Ierusalimului nou! Acum
douã mii de ani când Eu am ieºit din apa Iordanului mãrtu-
risind facerea omului din apã, au venit apoi Tatãl ºi Duhul
Sfânt, ºi Tatãl a grãit ºi M-a mãrturisit Fiul Sãu, iar Duhul
Sfânt M-a pecetluit înaintea norodului adeverind cuvântul
Tatãlui, ºi pe Fiul Sãu, în Care El a binevoit pe pãmânt între
oameni. Acum douã mii de ani M-a mãrturisit Tatãl la Iordan,
iar acum când Eu am venit sãmânþã pe pãmânt, Mã mãrturi-
seºti tu, popor al Ierusalimului nou aºezat de Mine pe pãmânt
ca sã aibã omul cort sub care sã tragã ºi sã-Mi culeagã sãmân-
þa, cãci cuvântul Meu de peste tine este sãmânþã, ºi tu eºti cel
ce seamãnã sãmânþa Mea peste pãmânt, ºi din ea sã creascã
omul, omul cel nou, ieºit din om, din cuvântul Meu apoi.
Amin. 

Cuvântul Meu peste pãmânt e praznic de Boboteazã.
Sã se boteze în el tot omul care vine spre pocãinþã, sã se bo-
teze cu Duh Sfânt ºi sã se facã un sânge cu Mine, cã Eu vreau
sã fac cerul ºi pãmântul ca la sfârºit, ºi pe omul cel nou sã-l
fac ºi sã împãrãþesc cu el pe pãmânt, cu el ºi cu tot cerul pe
pãmânt pe vecii, cã vin veciile la locul lor, iar Eu, ºi cu Tatãl,
ºi cu îngerii, ºi cu oamenii sã petrecem veciile, praznic de
vecii în veci de veci, cã mare bucurie sunt praznicele Dom-
nului, poporul Meu. O, Eu grãiesc þie ºi îþi spun cã eºti po-
porul Meu. Dacã n-aº grãi aºa, nimeni n-ar înþelege cã Eu
sunt Dumnezeul tãu, iar tu, poporul Meu; Dumnezeu adevãrat
ºi popor adevãrat. Dacã n-am cui sã grãiesc, nu pot nici sã
fac, cãci facerea se face cu cuvântul. 

Când eram numai Eu ºi cu Tatãl în vecii, grãiam cu El,
ºi El cu Mine, ºi rosteam cuvânt, ºi am fãcut facerea cea vã-
zutã în mijlocul celei nevãzute a veciei, ºi aveam ca sâmburel
scump în vecii Noul Ierusalim, ºi l-am pregãtit ºi l-am pãstrat
cu mare tainã pânã la plinirea cea mare a tainelor veciei. Sã
fii de ajuns de mare pentru tainele cele din vecii, poporul
Meu, cãci taina Noului Ierusalim poartã în ea cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou, aºa cum facerea cea dintâi a purtat în pân-
tecele ei cerul cel dintâi ºi pãmântul cel dintâi. Taina Noului
Ierusalim, cea în vecii pãstratã, poartã în ea cortul Domnului,
tronul Domnului, glasul Domnului ºi pe poporul Domnului.
Amin, amin, amin. Iar Eu ºed pe tron de slavã ca în vecii, ºi
grãiesc cuvânt, ºi cu el le fac pe toate noi, cãci credincios este
cuvântul Meu, Ierusalime, taina Mea cea din vecii. 

Celui ce înseteazã îi voi da sã bea din izvorul apei vie-
þii. Celui ce va birui îi voi fi lui Dumnezeu, iar el Mie, fiu. Iar
celor necredincioºi ºi fricoºi le voi da lucrarea lor ºi plata ei,
moartea cea de a doua, cãci aceºtia n-au voit iubirea adevãru-
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lui. ªi dacã tu eºti taina Mea cea de la sfârºit de timp, Eu te
învãluiesc în slava Mea, în lumina Mea cea de mare preþ, ºi
te numesc Israelul cel nou. ªi Mã voi lãþi cu tine dupã mãsura
îngerului Meu cu care Eu am mãsurat pe pãmânt cu mãsurã
omeneascã, dar ºi dupã mãsura îngerului, dupã cum este scris
în Scripturi. ªi voi lumina cu tine neamurile de pe pãmânt ºi
toatã facerea care aºteaptã lumina cea dintâi, slava Mea cea
din vecii, fãclia Tatãlui: Mielul. Tatãl a fãcut din Mine fãclie
pe pãmânt dupã ce ca pe un miel M-a dat junghierii ca sã Mã
ridice iar apoi din pãmânt ca la facerea omului, ca sã facã ºi
omul ca Mine, fiindcã Eu sunt fãclia care lumineazã pe tot
omul care vrea sã facã ºi sã ºtie sã facã facere la luminã, la
fãclia care arde în întuneric luminând calea omului în lume. 

Taina Mea cea pãstratã în vecii pentru la sfârºit de
timp, aºa te numesc Eu pe tine, popor mititel. Taina de nou
Ierusalim poartã în ea cerul cel nou ºi pãmântul cel nou pe
pãmânt la sfârºit de timp, ºi popor nou, din sãmânþã nouã rã-
sãrit, din cuvânt proaspãt, înviere tainicã, duh de înviere peste
oameni, poporul Meu. Vreau sã Mã port cu tine printre oa-
meni ºi sã pluteascã pe urma Mea ºi a ta duhul învierii fãptu-
rii, Duhul Domnului, Care pluteºte ca la început când plutea
pe deasupra apelor ºi când Eu am zis sã fie luminã, ºi ea a fost
ºi s-a fãcut. Amin. Iatã, Duhul Domnului la sfârºit de timp
pluteºte peste ape ºi peste pãmânt cu duh de facere nouã, cu
cuvânt proaspãt, întocmit acum, ca sã zideascã cu el acum
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou, în taina de nou Ierusalim
coborât de la Dumnezeu, coborât cu Dumnezeu cu tot pentru
vecia care iarãºi vine. Amin. Unde este Domnul, acolo este ºi
vecia. Unde sunt Eu cu voi, voiesc sã fie vecia. Voiesc, po-
porul Meu, sã aºez vecia pe pãmânt nou. Amin. 

O, ce frumoasã a fost Boboteaza pãmântului când el a
ieºit din ape la început de timp! O, ce frumoasã va fi Bobo-
teaza pãmântului nou, în tainã de cer nou ºi de pãmânt nou,
în taina de nou Ierusalim, pãstratã în vecii pentru la sfârºit de
timp! Amin. 

O, poporul Meu, ce frumoasã este taina Bobotezei! În
duh de Boboteazã petrec cu slava cuvântului Meu în mijlocul
tãu, iar grãirea Mea cu tine peste pãmânt este luatã de mulþi
care-ºi leagãnã sufletul în leagãnul cel mângâietor al cuvân-
tului Meu cel nou. Duh de Boboteazã lucrez peste pãmânt, ca
sã priceapã omul de pe el taina venirii Mele pe cale curatã.
Pocãinþa inimii omului, aceasta este calea pe care Eu vin spre
om ca sã-l botez cu botezul Duhului Sfânt, ºi sã fie omul apoi. 

Îmbracã-te tot mai frumos în veºmânt de Boboteazã,
Ierusalime iubit la sfârºit de timp, iar veºmântul tãu cel nou
sã fie râvnit de mulþi, cã Eu Mã arãt cu tine peste pãmânt, ºi
cu carele lor Mã port cu tine, ca sã te vadã oamenii ºi sã se
boteze cu botezul cel nou, cu venirea Mea cea de acum când
Eu vin ºi fac la vedere taina Noului Ierusalim, cea pãstratã în
vecii, ºi mulþi vor curge spre ea odatã cu arãtarea ei pe pã-
mânt, odatã cu ivirea ei între oameni, poporul Meu. Eu când
M-am arãtat la Iordan, am început sã Mã las cunoscut peste
pãmânt. Tu când te arãþi cu zorii tãi, începe lumea sã te
cunoascã ºi sã vinã sã te vadã ºi mulþi sã înþeleagã taina ta
care este din vecii, Ierusalime nou. 

Praznic de Boboteazã, poporul Meu! E mult cer cu voi,
fiilor. Duhul grãdinilor Mele cu voi poartã în vãzduhul lor
Duhul Domnului, dimpreunã cu toatã oastea venirii Lui la
sfârºit de timp. Grãdinile binecuvântãrilor Mele, locaºuri de
poposire a cerului. Duhul apelor în chip de înger sfinþeºte cu
binecuvântare nouã izvoarele grãdinilor Mele cu voi, fiilor,
cã e praznic de Boboteazã, praznicul apelor care sfinþesc pe

om. O, de-ar sfinþi ºi omul pe toate câte sunt pe pãmânt! O,
de-ar spãla omul pãmântul de rãul de pe el aºa cum apa spalã!
Apa ºi mâna omului îi spalã omului cãmaºa ºi casa ºi masa ºi
trupul. O, de-ar vrea omul sã-ºi spele ºi sufletul ºi duhul ca sã
stea apoi întru întâmpinarea Mea în duh de Boboteazã ºi de
facere nouã! Amin. 

O, Ierusalime, vreau sã þin veºnic nou Duhul Meu
peste pãmânt, Duhul Care pluteºte în vãzduh ca sã-l înnoias-
cã pentru cerul cel nou ºi pãmântul cel nou prin lucrarea Mea
cu tine între pãmânt ºi cer, poporul Meu. În duh de Boboteazã
petrec în mijlocul tãu ºi azi ºi mâine, dar Eu pe veci aºa vo-
iesc, ºi fãrã de sfârºit l-aº vrea pe om. 

Îþi binecuvintez veºmântul, poporul Meu, veºmântul
cel din apã ºi din duh ºi din cuvânt. Tu eºti veºmântul Meu de
azi, ºi vreau sã-Mi fii veºmânt frumos dupã cum Eu sunt, po-
porul Meu. Stau deasupra ta cu sãrbãtoare ºi cu multã iubire,
iar tu sã-Mi trãieºti fiorul ºi sã Mã preamãreºti în duhul tãu ºi
în glasul tãu ºi în trupul tãu, poporul Meu Ierusalim. Amin,
amin, amin. 

6/19 ianuarie 2002

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul

Taina cerului nou ºi a pãmântului nou este Noul Ierusalim,
sãmânþã pãstratã în vecii. 

MMMM ã port din nou spre tine pe calea cuvântului,
popor al venirii Mele. Tatãl, Fiul ºi Duhul

Sfânt îmbrãþiºeazã trupul tãu cel mic ºi firav ºi îþi dã puteri,
ºi îþi dã înþelepciune nouã, cã aºa este Dumnezeu pentru cei
ce se fac ai Lui. Eu, Domnul, lucrez ºi azi lucrarea Mea pes-
te tine ca sã te înþelepþesc prin ea, iar tu sã fii ºcolar silitor ºi
sã creºti pentru înþelegerea ºi pentru desfacerea înþelepciunii
tainelor Mele de peste tine, ºi sã fii pe deplin credincios în tot
ce iese din gura Mea cuvântând, ca apoi Eu sã împlinesc; sã
împlinesc prin credinþa ta ºi prin aºteptarea ta, poporul Meu
cel de la sfârºit de timp. Amin. 

Cautã sã vorbeºti, poporul Meu, cã iatã Eu cât îþi vor-
besc. Cautã sã primeºti, fiule, ºi sã crezi bine. Cautã sã ai te-
melie tare în inima ta pentru lucrarea Mea cea de peste tine,
cã e Domnul cuvântând de deasupra ta ca la începutul cel
dintâi cu omul, poporul Meu, ºi mult mai mult decât atunci,
fiule mic. La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra
apelor, iar la sfârºit, pe deasupra ta. La început am scos cerul
ºi pãmântul din ape, iar la sfârºit, din lucrarea Mea cea din
mijlocul tãu, poporul Meu. Când am fãcut cerul ºi pãmântul,
le-am fãcut în luminã ºi la luminã, cãci mai întâi lumina am
fãcut-o ºi am numit-o ziuã, ziua întâi. Apoi le-am spus apelor
sã se despartã ape de ape, ºi dacã s-au despãrþit, s-a fãcut ce-
rul. Cerul a strãpuns apele pe la mijloc, în sus ºi în jos, ºi aºa
le-a þinut, ºi aceastã putere, aceastã tãrie s-a numit cer, cerul
între ape; cerul din ape ivit, ºi apoi pãmântul dupã ce apele au
primit cuvânt sã se adune la un loc ºi din ele sã iasã uscatul
pe care Dumnezeu l-a botezat numindu-l pãmânt, iar pe ape
numindu-le mãri. Cerul ºi pãmântul, ºi dupã aceea toatã
facerea de pe ele, toatã frumuseþea, toatã viaþa, ºi ele au prins
viaþã, ºi viaþa s-a ivit ºi a grãit când omul a fost aºezat pe
pãmânt dupã ce Dumnezeu l-a fãcut pe el. Pãmântul le-a dat
trup la toate, iar cerul le-a dat viaþã ºi le-a dat soartã. Cerul ºi
pãmântul, ºi pentru ele, omul. Amin. Omul, ºi pentru el, cerul
ºi pãmântul. Amin, amin, amin. 

La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra ape-
lor, poporul Meu, ºi Îºi pregãtea cuvântul pentru facerea ce-
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rului ºi a pãmântului ºi a toatã frumuseþea ºi viaþa de pe ele,
ºi a omului, poporul Meu. Iar la sfârºit Duhul Domnului Se
poartã pe deasupra ta pregãtindu-ªi cuvântul pentru facerea
cerului nou ºi a pãmântului nou. La început am scos cerul ºi
pãmântul din ape, ºi la sfârºit, din tine, popor nãscut din
Dumnezeu ºi din cuvântul Sãu cel fãcãtor. Am despãrþit ape-
le de ape cu tine ºi te-am numit cer, poporul Meu. Tu eºti
unealta cu care Eu lucrez cerul cel nou ºi pãmântul cel nou.
Duhul Meu Se poartã pe deasupra ta ºi Se face cuvânt, cuvânt
de facere a cerului nou ºi a pãmântului nou. 

Se poartã Duhul Meu pe deasupra ta aºa cum Se purta
pe deasupra apelor când am fãcut cerul ºi pãmântul, poporul
Meu. Atunci grãiam Eu ºi cu Tatãl, iar martori Ne erau înge-
rii. Acum Eu ºi cu Tatãl grãim cu tine, iar martori Ne sunt
sfinþii ºi îngerii ºi oamenii, cerul ºi pãmântul care aºteaptã
naºterea din nou, înnoirea, poporul Meu. Duhul Domnului Se
poartã pe deasupra ta ºi desparte cu tine apele de ape, lumina
de întuneric, pe cei buni de cei rãi, adevãrul de minciunã, ºi
pe aceastã tãrie am numit-o cer nou. Amin, amin, amin. Cer
nou ºi pãmânt nou pe pãmânt, aceasta este soarta pe care Eu
þi-am dat-o. Þi-am dat sã porþi taina venirii Mele, aºa cum lui
Ioan i-am dat soarta sã poarte taina botezului Meu mai înainte
sã Mã arãt Dumnezeu desãvârºit, învingând puterea morþii ºi
dând apoi omului înapoi viaþa în chip desãvârºit. De atunci ºi
pânã azi aºtept omul cel cu credinþa cea care sã priceapã de-
sãvârºit pentru ce am venit Eu Om pe pãmânt acum douã mii
de ani. Aºtept sã-þi înþelegi desãvârºit soarta ºi taina pe care
þi-am dat-o s-o porþi, poporul Meu de la sfârºit de timp; taina
venirii Mele a doua oarã de la Tatãl pe pãmânt, taina cerului
nou ºi a pãmântului nou, taina Noului Ierusalim, facerea cea
de la venirea Mea. Amin. 

Ioan a venit spre mãrturie ca sã mãrturiseascã despre
luminã ca toþi sã creadã prin el, ºi zicea: «Cel Care vine dupã
mine a fost înaintea mea, pentru cã mai înainte de mine era,
ºi din plinãtatea Lui noi toþi am luat, ºi har peste har, cãci
legea prin Moise s-a dat, iar harul ºi adevãrul au venit prin
Iisus Hristos». Amin. O, cât de cereºte a rãspuns Ioan la Ior-
dan mãrturisind pe Mielul lui Dumnezeu ºi zicând: «Eu nu-L
cunoºteam, dar ca sã fie El arãtat lui Israel, de aceea am
venit eu botezând cu apã. ªi am vãzut Duhul coborându-Se
din cer ca un porumbel, ºi a rãmas peste El. Eu nu-L cunoº-
team pe El, dar Cel Care m-a trimis sã botez cu apã, Acela
mi-a zis: „Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se ºi rãmâ-
nând peste El, Acela este Cel Care boteazã cu Duhul Sfânt“.
ªi eu am vãzut ºi am mãrturisit cã Acesta este Fiul lui Dum-
nezeu. Iatã Mielul lui Dumnezeu!». Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, iatã cât de frumos ºtia Ioan sã mãrtu-
riseascã, sã grãiascã, sã rãspundã celor ce îl întrebau, celor ce
auzeau ºi vedeau ºi întrebau! Când el a fost trimis de Mine la
Iordan ca sã boteze pe Cel Care boteazã cu Duhul Sfânt, i-am
spus cã peste Care el va vedea Duhul coborându-Se ºi rãmâ-
nând peste El, Acela este. ªi Ioan aºa a vãzut, ºi apoi aºa a
mãrturisit ºi a zis: «Iatã Mielul lui Dumnezeu!». Amin. 

Ziua de Boboteazã a fost zi de facere. Domnul a ieºit
din apã, ºi Ioan L-a cunoscut pe El ºi L-a mãrturisit. Iatã ce
tainã în zi de Boboteazã, poporul Meu, taina pentru care a
venit Ioan, aºa cum taina ta este taina pentru care ai venit tu,
taina venirii Mele a doua oarã pe pãmânt cu Noul Ierusalim
cel din vecii ca sã þi-o încredinþez þie spre lucrul ei ºi spre
împlinirea ei cea deplinã, cã Mi-e drag sã Mã împlinesc prin
cei slabi cu toate împlinirile care mai sunt, ca sã nu zicã omul
cã el a fãcut, cã el a ºtiut, cã el meritã, cã el poate. Sã nu mai

zicã omul iarãºi cã poate peste Dumnezeu. ªi iatã cum lucrez.
Pe cei mai slabi îi fac tãrie cu care despart lumina de întune-
ric, apele de ape, ca sã iasã din ele cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou ºi marea, ºi iarãºi zic: cerul cel nou ºi pãmântul cel
nou ºi marea, care este ºi nu este, cãci lumea are peste ea sfâr-
ºitul ei, plata fãrãdelegilor ei, iar plata ei este fãrãdelegea,
cãci scris este: «Cine este nedrept, sã nedreptãþeascã înainte;
cine este spurcat, sã se spurce ºi mai greu; cine este drept, sã
facã dreptate mai departe; cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi
mai mult, cã Eu vin curând, ºi plata Mea este cu Mine ca sã
dau fiecãruia dupã cum este fapta lui». Amin. 

O, Ierusalime, tu ai ca soartã lumina, fiule mic. Întune-
ric este peste tot, întuneric adânc, iar Duhul Meu Se poartã pe
deasupra ta, ºi am zis ca tu sã fii luminã, cãci Eu în ziua întâi
a facerii aºa am zis: «Sã fie luminã!», ºi ea a fost; a fost ºi
s-a arãtat peste întuneric, poporul Meu, ºi s-a numit lumina
ziuã, ziua întâi. Aºa þi-am spus ºi þie, ºi la sfârºit þi-am spus;
þi-am spus: «Sã fii luminã!». ªi precum lumina a ascultat ºi
s-a arãtat, aºa ºi tu sã asculþi ºi sã te desparþi de tot întuneri-
cul, ca sã te pot numi pe deplin ziuã, ziua întâi, ziua Mea, cã
Eu sunt Cel dintâi Care este, ºi sunt Cel de pe urmã, ºi sunt
începutul ºi sfârºitul, cã Eu nu încep nimic fãrã sã sfârºesc tot
lucrul început. La începutul cel dintâi am început cu lumina,
iar la sfârºitul lucrului Meu încep tot cu ea, ºi te-am fãcut pe
tine început de luminã, ºi luminez cu tine cerul ºi pãmântul ºi
le umplu de Duhul Mângâietorul, Cel Care grãieºte plutind pe
deasupra ta în taina facerii din nou a toate câte sunt, fie cã se
vãd, fie cã nu se vãd cele ce sunt. 

Dau sã te învãþ toatã taina Mea cea pentru sfârºit de
timp, în care Eu te-am cuprins pe tine, iar tu sã cauþi sã fii
silitor pentru ea ºi pentru înþelepciunea ei cea deplinã, popor
mititel. Scoalã-te mare pentru înþelepciunea tainei în care Eu
te-am învãluit ºi pe care am coborât-o din vecii peste tine,
Ierusalime nou, cã dacã nu vei înþelege pe deplin taina Mea
cea pãstratã pentru la sfârºit de timp ºi pentru tine, nu vei
putea s-o împlineºti pe deplin, nu vei purta pe deplin iubirea
ei, iubirea ei care te ajutã s-o poþi purta ºi lucra ca sã se întoc-
meascã ziua venirii Mele cu învierea fãpturii ºi cu viaþa vea-
cului ce va sã fie pe deplin pe pãmânt. Amin. 

O, poporul Meu Ierusalim, cerul cel nou ºi pãmântul
cel nou îºi desfac înveliºul ºi se ivesc din mijlocul tãu, iar tu
sã le lucrezi ºi se le pãzeºti ºi sã le ai pe vecii, cãci marea nu
mai stã împotriva ta, nu mai este în calea ta, cãci am despãrþit
lumina de întuneric ºi apele de ape ºi am întocmit tãria, ºi o
numesc cer nou, Ierusalim nou pe pãmânt, ºi l-am numit în-
tâiul, cea dintâi sãmânþã pãstratã în vecii ca sã nu fie strivitã
pe pãmânt. Iar acum îi dau chip în mijlocul oamenilor, cã e
sfârºit de timp la ivirea acestui rod tainic, dar adevãrat ca ºi
Dumnezeu. Amin. 

Cântã-þi cântarea dacã ai rãsãrit pe pãmânt, Ierusalime
nou, cãci sãmânþa ta a fost pãstratã în vecii pentru la sfârºit de
timp, ºi iarãºi zic: pentru la sfârºit de timp. Amin. Tu eºti
fãgãduinþa pe care am fãcut-o Eu pentru toþi sfinþii ºi îngerii.
Tot ºi toate aºteaptã ziua ta ºi ziua Mea una în alta, ºi totul se
va descoperi în toatã frumuseþea cea din vecii care este la
Tatãl, ºi apoi toate se vor supune Tatãlui, cãci s-au supus
Fiului. Amin. 

Cântã-þi cântarea, iubitul Meu Ierusalim. Învaþã-þi cân-
tarea ºi soarta ºi cântã Celui ce þi-a dat viaþã pe pãmânt, ºi
cântã, ºi vei cânta pe veci de veci cântarea ta cea din vecii,
cântarea miresei. Eu am spus: «Când mlãdiþa smochinului se
face fragedã ºi odrãsleºte frunze, cunoaºteþi ºi vã bucuraþi,
cã a sosit izbãvirea». Amin. 
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O, spune-Mi tu, Ierusalime, spune-Mi tu taina ta, taina
pentru care ai venit. Spune-Mi, poporul Meu, învaþ-o bine ºi
spune-Mi ca sã-þi vãd credinþa ºi statura ºi duhul tãu cel
lucrãtor ºi mersul tãu pe pãmânt. O, poporul Meu, sã mergi
pe pãmânt tot mai frumos, tot mai pe deasupra, ca sã ne întâl-
nim în vremea mersului ºi sã ne întâmpinãm ºi sã ne îmbrãþi-
ºãm întru slavã, cãci scris este: «Vor fi rãpiþi ca sã întâmpine
pe Domnul în vãzduh, ºi aºa vor fi cu El pururea». Amin. 

La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra ape-
lor, iar la sfârºit, pe deasupra ta, grãind peste tine ºi mãrtu-
risindu-te, poporul Meu. Spune-Mi tu Mie, Ierusalime nou,
spune-Mi, fiule, taina ta. Eu te voi auzi ºi îþi voi duce cuvân-
tul în vecii. Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2002

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan 

Sfânta Virginia a primit Sfintele Domnului de la arhierei din cer, iar
potirul a fost tronul Domnului. Duhul umilit trebuie sã-l aibã omul
pentru sine. Ascunderea nu-l iartã pe cel ascuns înãuntrul lui. Taina 

creºtinului este umilinþa inimii. 

PP ace vouã, fiilor unºi care strãjuiþi din partea Mea
la ieslea venirii Mele acum, la sfârºit de timp!

Sunt tainicul vostru Pãstor, ºi mereu, mereu veghez peste voi
ca sã vegheaþi voi peste împãrãþia Mea din partea Mea. Amin. 

„Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã!“, aºa vã spun de
lângã Mine cei ce v-au uns pe voi din cer, Vasile, Grigorie ºi
Ioan, arhierei dupã rânduiala Mea pe pãmânt ºi în cer. Pace
peste voi cu ei în zi de serbare! Amin. 

ªi, iarãºi, pace vouã de la Tatãl, prin Mine, Fiul Sãu
Cel iubit, întru Care El a binevoit, cãci curge peste voi râul ºi
apa vieþii, duhul ºi cuvântul, limpede cum e cleºtarul, ºi care
izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului, dupã cum
i-am arãtat Eu lui Ioan cel mult iubit ca sã mãrturiseascã cele
ce vor fi. ªi iatã-le cum sunt! Râul ºi apa vieþii sunt pe pã-
mânt, ºi face roade pomul vieþii ºi vã hrãneºte cu ele, iar frun-
zele lui sunt spre tãmãduirea neamurilor. Amin, amin, amin. 

Râul ºi apa vieþii, duhul ºi cuvântul, harul ºi darul care
curg peste voi din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului, iar voi
sunteþi norul cel tainic care Mã acoperã pe Mine în mijlocul
vostru; pe Mine, tainicul vostru Pãstor, cã lumea nimic n-ar
înþelege dacã M-ar vedea cu voi, iar voi n-aþi avea putere sã
Mã þineþi ºi sã Mã purtaþi peste pãmânt cu carul Meu de bi-
ruinþã, cu cuvântul Meu care umblã de la margini la margini
peste pãmânt atât cât nu ºtiþi voi. Eu sunt stâlpul de foc care
vã conduce cu o fãrã de hotar iubire, copii sãrbãtoriþi azi de
cetele cele din cer, cãci voi purtaþi harul ºi darul ungerii de
sus, dupã cum a fost cuvântul Meu ºi începutul lucrãrii venirii
Mele în anul 1955 când cei trei arhierei ai Mei au venit cu
Mine pe pãmânt ºi au pecetluit cu mâna lor lângã mâna Mea
începutul lucrãrii cuvântului care izvorãºte din tronul lui
Dumnezeu ºi al Mielului. V-a purtat în pântecele ei încã de la
începutul ei aceastã lucrare de cuvânt, pe când voi încã nu
eraþi nãscuþi pe pãmânt, iar tronul Meu a fost potirul în care
Eu am stat ºi M-am dat trup ºi cuvânt prin mâna arhiereilor
Mei cei trei trâmbiþei Mele Verginica în anul 1955, ºi apoi
M-am apucat de lucru, ºi apoi am izvorât râul ºi apa vieþii,
duhul ºi cuvântul prin gura ei, ºi prin care Eu intrasem în ea
de pe tron, din potirul cel din mâna arhiereilor Mei cu care
coborâsem pe pãmânt ca sã-Mi încep venirea Mea de lângã

Tatãl, venirea Mea dupã om, cãci se sfârºise vremea, ºi Eu
trebuia sã vin. 

O, fiilor unºi, Eu sunt tainicul vostru Pãstor ºi vã hrã-
nesc ºi vã dau ca sã daþi. Hai sã mergem la poporul cel hrãnit
cu cer ºi sã aducem laudã ºi cântare arhiereilor Mei ca ºi la
începutul lucrãrii Mele, cãci Eu cu ei M-am ajutat ºi atunci ca
ºi acum, ºi Mi-am coborât venirea ºi lucrarea ei, ºi iatã,
Mi-am aºezat cortul împãrãþiei cerurilor la voi, cei ce aþi cre-
zut tainicei Mele coborâri. Dacã voi n-aþi fi avut cu voi tronul
Meu care izvorãºte viaþã, dacã voi n-aþi fi avut potirul din
care Eu Mã dau vouã zi de zi de când M-am adus ca sã Mã
dau ºi sã vã hrãnesc, voi n-aþi fi putut sã Mã purtaþi ºi sã Mã
daþi spre tãmãduirea neamurilor, cã mereu vin la voi duh ºi
cuvânt ca sã Mã fac de ºtire neamurilor pãmântului ºi sã-Mi
afle ele venirea Mea la voi, tainica Mea venire la voi, fiilor
unºi. Iatã ce înseamnã cu adevãrat lucrarea Trupului ºi a Sân-
gelui Meu în omul care Mã ia din potir, precum Eu am rânduit
prin ucenici ºi pentru ucenici. Amin. Aºa putere trebuie sã ia
ucenicul care Mã ia pe Mine dupã rânduiala Mea, ºi iarãºi zic:
dupã rânduiala Mea. Amin. Eu dacã Mã dau vouã, Mã fac
lucrare în voi, Mã fac credinþã în voi ºi Mã fac duh ºi cuvânt
peste voi, ºi apoi Mã duc cuvânt peste pãmânt, ca sã dau de
ºtire venirea Mea, sã dau de ºtire Eu Însumi cã Mi-am fãcut
loc la voi ca sã grãiesc, cã pe voi nu v-ar fi primit nimeni dacã
aþi fi spus cuiva cã Eu sunt cu voi, fiindcã e plin pãmântul de
om care se voieºte lângã Mine ºi de la Mine peste oameni, dar
e rar de tot pãmântul de om în care Eu voiesc pentru om aºa
cum am voit prin arhiereii Mei Vasile, Grigorie ºi Ioan, aºa
cum am voit ºi voiesc prin voi, cã Eu am voit aºa, Eu ºi nu
voi. Amin. Eu numai aºa Mã pot desãvârºi cu lucrarea Mea
peste om ºi pentru om, cãci umilinþa este poarta cea strâmtã
pe care Eu i-o pun omului în cale ca sã intre pe ea la Mine
atunci când Eu îl voiesc pe om. 

Mã uit la omul umilit când am de lucrat peste pãmânt,
cãci lucrarea umilinþei este inima frântã, inima zdrobitã ºi
umilitã în chip neobosit pentru ea, ºi pe care Eu n-o pot jude-
ca. Omul în care Eu pot sã Mã odihnesc ºi din care pot sã lu-
crez peste om, este cel care se umileºte pentru sine, nu pentru
om ºi nu pentru Dumnezeu. Duhul umilit trebuie sã-l aibã
omul pentru sine, cã fãrã el omul nu poate lucra nimic viu,
nimic veºnic, nici pentru el, nici pentru altul ºi nici pentru
Dumnezeu. Iatã, din pricina lipsei de umilinþã nu poate omul
sã se lase cu Mine. Cel umilit ºtie sã creadã, iar Eu, Domnul,
cu credinþa omului M-am ajutat în tot ce am avut în plan sã
lucrez dupã ce l-am zidit pe om. N-am ce face cu omul plin
de daruri ºi de ºtiinþe, cã acela ºtie el. Eu Mã aciuez în cel plã-
pând care-ºi cunoaºte umilinþa, ºi pe acela îl fac Eu mare cu
Mine ºi de la Mine, fiindcã am loc. Dar pe aceºtia lumea nu-i
cautã, cãci lumea nu ºtie prin ce cãrare pot Eu veni spre ea ca
s-o atrag la izvorul vieþii din care-ºi poate omul lua duh curat
în el, duh de umilinþã, ca sã aibã omul apoi, ºi sã ºtie poarta
de intrare în împãrãþia cea de veci, ºi în care toþi ar intra dacã
ea s-ar vedea, dar atunci omul ar vedea ºi poarta, poarta cea
strâmtã, cãci îngustã este poarta aceasta, ºi puþini pot intra
prin ea, ºi puþini se micºoreazã dupã ea ca sã poatã intra pe ea
la Mine, Cel veºnic cu împãrãþia. 

O, poporul Meu iubit, stau în mijlocul tãu cu sãrbã-
toare sfinþitã ºi cu cei sfinþiþi pentru sãrbãtorile Mele. Umi-
linþa n-o poate nimeni folosi ca mascã sau ca veºmânt pe dea-
supra când ar da omul sã intre cu împãrãþia cerurilor. Ea este
lucrarea cea dinãuntrul omului, iar omul care o are pe ea ºi-o
lucreazã pentru sine, ºi cu ea lucreazã apoi neobosit în jur,
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cãci umilinþei cea dinãuntrul omului nu-i poate þine piept cel
îngâmfat în duhul sãu, ci i se apleacã sau se ruºineazã de mã-
reþia celui umilit. Arhiereii Mei cei trei au purtat în duhul
umilinþei lor o fãrã de seamãn iubire de oameni. Eu, Domnul,
am dat mult prin ei pentru cei ce Mã cãutau ºi Mã cautã, dar
cei mai fericiþi sunt cei pe care Eu îi caut pentru umilinþa lor,
pentru inima cea plinã de umilinþã care se zdrobeºte în ea
însãºi prin acest duh frumos ce se mistuie ca o ardere de tot
în toatã vremea prin duh umilit. Amin. 

Avem sãrbãtoare la ieslea Mea de coborâre, iubiþii Mei
cei din cer, cei din cele ce nu se vãd încã. Voi M-aþi ajutat pe
pãmânt în vremea trupului vostru, ºi M-aþi ajutat pe pãmânt
ºi acum când vremea a fost ca Eu sã vin a doua oarã de lângã
Tatãl, ºi aþi venit cu Mine ºi aþi dat celor aleºi de Mine dintre
oameni taina împãrãþiei cerurilor, pe care voi aþi aºezat-o pe
pãmânt ºi pe care aþi avut-o din ucenic în ucenic, de la apos-
tolii Mei cei dintâi. Eu am venit la voi în vremea voastrã ºi
am suflat, iar voi aþi lucrat ºi aþi lãsat spre lucru lucrarea voas-
trã în lucrare de bisericã. V-am aºteptat din nou sã lucraþi ºi la
sfârºit, ºi v-am luat cu Mine ºi aþi lucrat cu Mine, ºi avem îm-
pãrãþie cu ei, cu cei mai mici dintre cei aleºi de Mine de la
început pânã la sfârºit. Hai sã-i îmbujorãm pe ei, cã ei sunt
sãraci de daruri ºi de ºtiinþe, ca sã încãpem cu ei Noi, cei din
cer. Lãsaþi-vã cu sãrbãtoarea voastrã peste ei, cã e ºi sãrbã-
toarea lor, de vreme ce prin harurile voastre M-am ajutat Eu
când i-am aºezat prin voi ºi nu prin alþi sfinþi, cã aveam ne-
voie de arhierei ai Mei, adevãrat ai Mei pentru ungerea lor
cea din cer care a depãºit legile firii, aºa cum a mãrturisit prin
însãºi gura ºi cuvântul sãu arhiereul Meu Irineu, cel martor de
pe pãmânt la aºezarea lor înaintea Mea spre slujire. Hai sã
facem duh de sãrbãtoare ºi de lucrare sãrbãtoritã, cã sunt zile
din zilele venirii Mele, ºi iatã, cu sfinþii vin, ºi lucrez cu ei
când vin. Amin, amin, amin. 

– CC ând noi am ajuns în cer, la Tine ºi în
Tine, Doamne, cu duhul ºi cu sufletul ºi

cu trupul, ne-am uitat peste pãmânt apoi, ºi am vãzut pe cei
ce cred în Tine, Cel propovãduit de noi Dumnezeu adevã-
rat, i-am vãzut dezbinându-se ca ºi pe vremea apostolilor Tãi,
ºi se numeau unii cu numele lui Ioan, alþii cu numele lui
Vasile, iar alþii cu numele lui Grigorie. Atunci noi ne-am arã-
tat pe rând aievea arhiereului vremii, ucenic mare cu viaþa, ºi
i-am spus sã ne strângã pe toþi într-o singurã sãrbãtoare, cãci
noi suntem nedespãrþiþi în cer ºi în slujbã cereascã pe pãmânt,
Doamne. Noi înºine ne-am aºezat sãrbãtoarea; sãrbãtoare
aºezatã din cer, adevãratã sãrbãtoare dacã e de cer aºezatã,
cãci noi facem parte dintre cei din cer. ªi le-am spus creºtini-
lor când am venit pe pãmânt aievea înaintea arhiereului vre-
mii aceleia, cã noi toþi trei venim când e chiar numai unul
chemat în ajutor de cei credincioºi. ªi aºa s-a unit duhul ºi
darul nostru întru unul, ºi suntem toþi unul, precum Tu una
eºti cu Tatãl, ºi suntem întru Tine una, Doamne al sfinþilor Tãi
pe pãmânt ºi în cer. Doi dintre noi am lãsat slujba sfintei Tale
jertfe spre pomenirea Ta ºi spre viaþa lumii care vine dupã
Tine, iar acum ai scris în aceastã lucrare de tainã ºi pe Grigo-
rie, ºi i-ai dat bucuria de a face ºi el lucrare în slujba sfintelor
Tale Taine. Tot ce ai pus Tu proaspãt prin noi în zilele acestea
prin cei unºi în grãdinã de Tine ºi de noi, ai pus cu el, cu cel
de al treilea, ca sã fie el una în slujbã cu noi peste poporul Tãu
ºi peste neamul omenesc care dã sã se ridice din moarte la
viaþã. Slujba noastrã, adusã Þie pentru tainica Ta jertfire pe
altarul de aici din grãdinã, ai încununat-o ºi mai sfânt, ºi mai
frumos, prin cel una cu noi în toate acum, cã de atâta vreme

de când am intrat în cer, dacã undeva e unul din noi chemat
pe pãmânt, venim toþi, toþi odatã, Doamne, ºi unde lucrãm
unul, lucrãm toþi în acelaºi fel, ºi ca Tine, Doamne; lucrãm,
cã Tu eºti tainicul Pãstor în cer ºi pe pãmânt, ºi ne-ai ales ºi
ai pus peste noi har ºi dar, ºi ai lucrat minunat prin noi, prin
toþi trei ai lucrat minunat, ºi voieºti ºi azi tot aºa sã poþi în cei
ce prin mâinile noastre cereºti alãturi de mâna Ta cea mare i-ai
uns pe cei trei din zilele cele din urmã. Cel dintre ei care
poartã numele lui Grigorie sã se ridice iar înaintea poporului
cel nou ºi iar sã înveþe ºi sã desluºeascã poporului sfânt taina
sfintei Liturghii, ca s-o poatã trãi pe deplin poporul cel sfânt,
ºi s-o aducã el cu inimi tot mai vii înaintea Ta prin cei unºi,
avându-i între ei ºi Tine pe aceºtia. Acum, la sfârºit de timp,
când Tu vii cu sfinþii, noi trei suntem mult mai fericiþi ºi mai
uniþi pe pãmânt prin toate cele trei Liturghiile noastre zi de zi
aici, în grãdina coborârii Tale, Doamne, cã e mult de tot de
mijlocit pentru omul care nu cunoaºte poarta cea îngustã care
duce în împãrãþia Ta: umilinþa care vine de la inima zdrobitã
dupã Tine ºi pentru Tine în om. Nu ºtie omul cã din lipsa umi-
linþei el nu poate lucra nimic viu, nimic veºnic pe pãmânt.
Poarta cea strâmtã prin care se intrã la Tine este umilinþa în
chip neobosit, iar lucrarea umilinþei este inima frântã, inima
care-l face pe om sã vorbeascã ºi sã mãrturiseascã lucrarea
din ea pentru Tine, ºi cu nici un chip sã nu o ascundã pe ea,
cãci inima frântã dupã Tine este luminã mare peste pãmânt, ºi
la lumina ei se vede calea care duce la împãrãþia Ta, o, tainic
Pãstor al celor umiliþi! Omul care se ascunde înãuntrul sãu se
cunoaºte cã se ascunde, iar cel destoinic cu duhul ºi cu privi-
rea îl scoate deasupra pe cel ascuns, chiar dacã-i spune, chiar
dacã nu-i spune lui, dar îl vede pe el, pe cel ascuns ºi îl are ca
pe un ascuns în sine. Vai celui ce nu poate fi judecat de cele
dinãuntru ale sale chiar dacã acelea se vãd sau nu se vãd,
Doamne! Cel ascuns nu poate fi judecat decât de ascunderea
lui, cãci ascunderea nu-l iartã pe cel ascuns înãuntrul lui. Dar
fericit ºi de trei ori fericit este cel ce are umilinþa, inima frântã
dupã Tine, Doamne, cã ea nu-l lasã pe om sã fie ascuns, cãci
neumilinþa omului îl ascunde pe om în propriul lui trup. Taina
creºtinãtãþii este umilinþa inimii, care-l frânge pe om ca sã-l
aducã la Tine ca sã afle credinþa ºi darurile ei care duc la
împãrãþia Ta, Doamne. 

O, strânge-ne la piept în mijlocul poporului Tãu, cã noi
cu o fãrã seamãn iubire Te-am iubit ºi atunci, ºi acum, ºi
ne-am pus la temelia lucrãrii venirii Tale ºi a facerii din nou
a lumii, ºi iatã, ai început facerea cea nouã pe temelia cea
nouã a sfintei Tale jertfe, cãci tronul Tãu din aceastã grãdinã
este potirul în care Te laºi spre viaþa lor prin mânuþele lor cele
puse la lucrul Tãu cel tainic, puse de Tine, ºi de noi, arhiereii
Tãi care am lãsat lucrarea Ta pe pãmânt lor, începutã prin
apostolii Tãi cei dintâi. Îi strângem la piept pe cei unºi în grã-
diniþã, ca sã nu uite ei îmbrãþiºarea noastrã ºi lucrarea noastrã
peste ei pusã. Strânºi sã stea ºi ei, ºi una sã stea pe pãmânt,
precum stãm noi în cer ºi înaintea celor ce ne cheamã pe pã-
mânt. Amin. 

Voi sã fiþi ca noi înaintea Domnului, cãci cu drag ºi cu
fior mare v-am dat când v-am dat sã purtaþi pe mânuþe Sfin-
tele sfinþilor, ºi mereu sã grãiþi peste popor, ºi mereu sã spu-
neþi cã Sfintele se dau sfinþilor. Amin. Mereu, mereu sã lucraþi
peste biserica cea de apoi, cãci ea vine din veºnicii, aºa cum
Domnul Cel Pãstor v-a desluºit taina în care voi staþi aºezaþi
de El. Fiþi în Domnul, ºi Domnul în voi, ºi puneþi lumina din
voi pe masã, ca sã fie luminã în casa Domnului. Fiþi numai o
lucrare, numai o iubire, numai un cuvânt, cãci trãiþi aceeaºi
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vreme ºi aceeaºi tainã ºi aceeaºi chemare. Arãtaþi poarta care
duce la viaþã. Daþi tuturor harul acesta, precum noi am dat ºi
încã vrem sã dãm prin voi, dar primiþi-ne întru toate ale voas-
tre ºi ale noastre, cã bate la uºã tainicul Pãstor, ºi El vã va
întreba de oile Sale, de oile care ºtiu sã audã glasul Lui, glasul
Pãstorului tainic, Care vine cu nori de sfinþi pentru facerea lu-
mii ce va sã fie, pentru tãmãduirea neamurilor. Amin. 

Binecuvântãm toatã þara venirii Tale, Doamne. Tu eºti
tainicul ei Pãstor. Primeºte ruga noastrã pentru ea ºi fã-o sã Te
cunoascã ºi sã-ºi cunoascã taina ei, tainica Ta împãrãþie din
mijlocul ei, micuþa Ta Românie, care e pusã de Tine la cres-
cut pânã ce se va dospi în ea toatã frãmântãtura. Amin. Tu eºti
Pãstorul Cel tainic, ºi ce frumos ºi ce dulce ai venit cu venirea
Ta pe pãmânt! Fã-o pe România sã-ºi cunoascã taina ºi sã Te
strige sã vii. Sã vii aievea, ºi sã fii vãzut în ea, ca sã se împli-
neascã mai curând slava ºi strãlucirea ei pe care ea o va primi
odatã cu arãtarea Ta din mijlocul ei peste pãmânt. Aºa dorim
sã ne asculþi pentru ea. Aºa dorim, aºa dorim, Doamne, Pãs-
torule tainic la sfârºit de timp. Amin, amin, amin. 

– TT oatã iubirea voastrã o pun la inima Mea de
Pãstor ºi o dau celor mici, celor unºi de

Mine ºi de voi în grãdina tainelor Mele din zilele acestea. Vã
cuprind la piept în grãdinã ºi vi-i dau pe cei mici sã le ocrotiþi
drumul lor cu Mine pe pãmânt ºi drumul cuvântului Meu pes-
te toate neamurile pãmântului, cãci el este râul ºi apa vieþii,
duhul ºi cuvântul, harul ºi darul care curge din tronul lui
Dumnezeu ºi al Mielului spre tãmãduirea neamurilor. Amin. 

O, fii unºi în grãdinã ºi mãrturisiþi de cei din cer arhie-
rei! Dacã nu veneam la voi cu tronul Meu, nu puteam sã-Mi
vãrs cuvântul peste pãmânt, iar tronul Meu este potirul din
care voi mâncaþi cu cerul la aceeaºi masã. Stau pe tron trup ºi
cuvânt ºi vã hrãnesc din pomul vieþii, iar frunzele lui sunt
spre tãmãduirea neamurilor. Râul ºi apa vieþii curge din tron
peste pãmânt, curge din grãdinã, curge lin ºi fãrã spaimã
acum, cãci scris este: «Nici un blestem nu va mai fi, ºi tronul
lui Dumnezeu ºi al Mielului va fi în mijlocul cetãþii, iar sluji-
torii Lui Îi vor sluji Lui ºi vor vedea faþa Lui, ºi numele Lui
va fi pe frunþile lor». Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2002

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Mintea omului se dã celor ce se vãd, ºi omul Îl uitã pe Dumnezeu.
Sfinþii nu puteau purta durerea pentru pãrãsirea Domnului lor.
Tatãl ºi Fiul aºteaptã sã ia înapoi din mâna omului ziua de odihnã. 

TT e îmbrãþiºez cu cuvântul Meu, popor al venirii
Mele. ªi tu tot aºa sã Mã îmbrãþiºezi, cã tu tre-

buie sã înveþi de la Mine tot ce fac Eu înaintea ta. Amin,
amin, amin. 

O, poporul Meu de azi, tu sã înveþi bine semnele Mele
de peste tine ºi sã nu-þi trebuiascã alt semn pentru ca sã stai
cu Mine. Pe vremea lui Israel în Egipt, Eu am venit la el ca
sã facã ºi el ce am fãcut Eu, dar el n-a fãcut ce am fãcut Eu.
Eu am venit la el, dar el n-a venit la Mine, ºi dupã multa Mea
trudã pentru el ne-am despãrþit apoi. 

O, poporul Meu, te îmbrãþiºez, fiule, cu cuvântul Meu.
El este semnul Meu cel de peste tine ca sã nu Mã uiþi, ca sã
nu-L uiþi pe Dumnezeu, poporul Meu. Amin. Mintea omului
se dã celor ce se vãd, iar Eu am avut mereu grijã de om ca
sã-l întorc la Mine, aºa cum am avut grijã ºi de Israel când el
era poporul Meu. I-am spus lui prin prooroci: «Domnul vã va

da un semn: va lua fecioara în pântece ºi va naºte fiu, ºi El
va fi Dumnezeu, ºi va fi cu oamenii». Amin. 

O, poporul Meu, am sãrbãtoare pentru Mine în mijlo-
cul tãu, cã tu eºti biserica Mea, ºi Eu sunt capul tãu spre Dum-
nezeu. Te îmbrãþiºez cu cuvântul Meu, ºi tu sã înveþi sã faci
ce fac Eu. Sã te iei dupã Mine pentru tot ce faci tu, cã Eu stau
semn înaintea ta ca sã te învãþ. Amin. 

Când am venit prunc pe pãmânt, M-a dus mama Mea
în bisericã ºi M-a mãrturisit ducându-Mã, cãci s-a ridicat
Simeon cel bãtrân de aºteptarea semnului ceresc pe care el
l-a gãsit scris în Scripturi, ºi M-a primit ºi M-a îmbrãþiºat cu
cuvântul ºi Mi-a zis: «Acum slobozeºte pe robul Tãu, Stãpâ-
ne, dupã cuvântul Tãu, în pace, cã ochii mei vãzurã mântui-
rea Ta pe care ai gãtit-o înaintea feþei tuturor popoarelor, lu-
minã spre descoperirea neamurilor ºi slavã poporului Tãu
Israel». Eu atunci l-am slobozit pe cel ce M-a mãrturisit pe
pãmânt, ºi apoi el s-a dus ºi a mãrturisit celor din locuinþa
morþilor cã a vãzut mântuirea Mea pentru popoare ºi cã ea se
apropie, fiindcã Domnul a coborât pe pãmânt. Amin. 

Mai mult ca acum niciodatã n-a fost atât de aproape
mântuirea Mea, poporul Meu. Mai mult ca acum niciodatã
n-am venit pe pãmânt. Aproape este mântuirea, fiule. Mã
întorc curând, curând cu totul pe pãmânt, ºi vreau sã te gãsesc
cã Mã aºtepþi, poporul Meu, ºi vreau sã gãtim mântuire mare
peste popoare ºi vreau sã pun cerul pe pãmânt, moºtenitor pe
veci, aºa cum am pus Edenul pentru om pe pãmânt la început.
Dar omul n-a ascultat de semnul Meu, n-a fãcut omul cum
i-am spus Eu, ºi a rãmas raiul fãrã om. Eu dacã nu l-aº fi fãcut
pe om, n-aº fi fãcut nici raiul la vederea omului, ºi dacã omul
n-a ascultat de semnul Meu, am luat raiul ºi l-am pus sub
heruvimi, de vreme ce omul nu i-a pãstrat legea lui cea din
vecii. 

Omului îi este lesne sã-L uite pe Dumnezeu, sã-L þinã
deoparte pe Domnul, dar Eu am avut grijã sã-l fac pe om sã-ºi
aducã aminte de Mine în drumul lui rãtãcit de pe drum. Eu
când l-am vãzut pe Saul cã rãtãceºte de pe drum, am venit în
calea lui ºi i-am fãcut semn în trup ca sã Mã þinã minte apoi,
ca sã nu Mã mai uite apoi. El Mã ruga apoi sã-i iau semnul de
pe el, dar Eu i-am spus cã-i este de ajuns ce i-am dat ºi nu
trebuie sã-i mai dau sau sã-Mi mai cearã altceva. Îi dãdusem
har. ªi cum îi dãdusem har? L-am fãcut sã Mã cunoascã de
ajuns, ºi sã nu Mã mai uite apoi, ºi aceasta înseamnã har peste
om. Amin. 

O mulþime de sfinþi care M-au iubit cu sufletul lor, ºi
care nu puteau purta durerea ca sã Mã pãrãseascã sau sã Mã
uite, îºi puneau singuri semne pe ei, piei aspre, lanþuri ºi le-
gãturi nevãzute, nevoinþã ºi lacrimi de umilinþã, ºi aºa stãteau
legaþi cu mintea ºi cu inima de Mine ºi îºi fãceau loruºi semne
ca sã nu Mã uite. Moise a avut semn în calea lui cu Israel prin
pustie stâlpul de foc ºi norul ºi mana. O, ºi tot M-a uitat
Israel! M-a uitat pentru pãcatele sale, pentru îndeletnicirile
sale M-a uitat Israel. Îl pusesem pe Moise ca semn de la Mine
înaintea lui, ºi apoi stâlpul de foc ºi norul ºi mana, ºi tot M-a
dat de la el poporul acela. 

E prea deprins omul sã-L uite pe Dumnezeu. E prea
învãþat omul sã Mã uite. De aceea sfinþii se ajutau cu ce
puteau ca sã nu Mã uite, cãci mintea omului se dã dupã cele
ce se vãd, dupã cele ce-i slujesc omului, dupã cele ce omul le
slujeºte pe ele pentru el. 

O, poporul Meu, care este semnul pe care l-am pus Eu
înaintea ta ca sã nu Mã uiþi? Acest cuvânt este semnul. Me-
reu, mereu aºez acest semn în faþa ta, ºi te rog sã faci ºi tu ce
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fac Eu. Dacã Eu te îmbrãþiºez cu cuvântul Meu, aºa sã-Mi
faci ºi tu Mie, ca sã fim drepþi unii cu alþii, ca sã se vadã cã
nu ne uitãm unii pe alþii, ca sã se vadã cã ne vrem unii pe alþii,
poporul Meu. Tu ºtii bine cã omul cel zidit de mâna Mea nu
M-a vrut, ºi apoi M-a uitat, ºi a rãmas numai în sine, ºi M-a
durut de la el, de atunci ºi pânã azi. L-am fãcut cu dor când
l-am fãcut, ca sã Ne mângâiem de la el, Eu ºi cu Tatãl ºi toþi
îngerii. L-am fãcut, ºi apoi i-am adus din vecii raiul, ºi l-am
pus înaintea lui pe pãmânt, gata încãrcat, gata împodobit, în
ziua când l-am fãcut Eu pe om. L-am pus apoi pe om în rai,
ºi i-am dat lui tot raiul, din care Eu Îmi oprisem ce era al Meu
ºi al Tatãlui. El însã n-a þinut seama de acest semn, ºi a cãlcat
peste el, ºi apoi Eu n-am mai avut odihnã cu omul, ºi dacã
n-am mai avut, l-am scos ºi pe el din rai. 

Am fãcut totul în ºase zile, ºi apoi M-am odihnit o zi,
M-am odihnit cu omul, cãci în el M-am odihnit. Apoi omul a
cãlcat legea raiului, ºi Eu n-am mai ajuns ziua de odihnã, din
pricina cãderii omului din rai, din legea raiului. A cãzut omul
nemaiþinând seama de semnul Meu, cãci în ziua a ºasea a lui
el a cãlcat cuvântul Meu ºi a ieºit din rai afarã ºi a fost aºezat
pe pãmânt ca sã lucreze pãmântul din care fusese el fãcut, iar
Eu, Domnul, Fãcãtorul omului, n-am mai apucat ziua de
odihnã cu omul, ci ea a fost ziua întristãrii în care ºi azi stau;
stau ºi pun mereu semne în calea omului ca sã-l întorc pe om
cu inima spre Mine, ca sã-ºi aducã aminte omul de Mine, cã
lesne îi este omului sã Mã uite, poporul Meu. O, cel ce are
dragoste cu dor în ea pentru Mine nu-i mai trebuie semn în
calea lui ca sã nu Mã uite, cã acela are semn dragostea care
arde în el dupã Mine cu vãpãi, ºi focul ei îl þine una cu Mine
pe acela. 

Dragostea Mea pentru tine se face mereu semn în calea
ta, poporul Meu. Ea se face cuvânt din Mine, din dragostea
Mea care arde dupã tine, cã Mi-e inima tristã de ºapte mii de
ani dupã om. O, poporul Meu, sã nu-þi trebuiascã alt semn
pentru ca sã stai cu Mine, pentru ca sã faci ca Mine. Iatã, Eu
te îmbrãþiºez mereu cu cuvântul, ºi tot aºa sã-Mi faci ºi tu
Mie, ca sã fim drepþi unii cu alþii, poporul Meu, ca sã se vadã
cã nu ne uitãm unii pe alþii, cã ne vrem unii pe alþii, poporul
Meu. O, tu ºtii mai bine ca oricine pe pãmânt cã omul cel zidit
de mâna Mea nu M-a vrut aºa cum i-am spus Eu, ºi apoi M-a
uitat, ºi a rãmas numai în sine. Dar tu eºti omul cel zidit de
Duhul Meu, ºi tu trebuie sã poþi ce-þi cer, ºi trebuie sã fii, cã
te-am zidit ºi te zidesc din Duhul Meu, poporul Meu, ºi El e
semnul Meu înaintea ta. Cei ce au vãzut semnele Mele de la
început ºi pânã la sfârºit, aceia M-au uitat ºi s-au tras în sine
ºi M-au uitat, dar tu ai ca semn Duhul Meu, Duhul Domnului
tãu Iisus Hristos, Care stã cu tine în chip tainic ºi te pãsto-
reºte ca sã nu-L uiþi pe El, ca sã nu-L uiþi pe Dumnezeu, po-
porul Meu. 

O, fiule de la sfârºit, iatã ce semn te anunþ Eu pe tine:
când dragostea ta va arde pe deplin înãuntrul tãu ºi în afara ta
clipã de clipã, atunci tu Mã vei arãta cã am venit, ºi Eu Mã
voi lãsa descoperit pentru toate popoarele, ºi vom strãluci pe
muntele acesta mai mult decât orice strãlucire a Mea pe care
Mi-am slobozit-o vreodatã pe pãmânt între oameni, ºi apoi,
fiule, Îmi voi lua înapoi ziua Mea de odihnã, Eu ºi cu Tatãl
Meu, din mâna ta o voi lua, cãci tu eºti omul cel zidit de Du-
hul Meu, de Duhul Meu Cel de la sfârºit, de Duhul venirii
Mele la sfârºit de timp. Amin. Acest sfârºit de timp îl aºteaptã
cerul ºi pãmântul de ºapte mii de ani ca sã-ºi ia din nou strã-
lucirea lor cea dintâi, veºnicia lor, poporul Meu. 

Te-am pus lucrãtor lângã Mine ºi lângã Tatãl. Te-am
pus lângã Mine sã lucrezi duhul facerii din nou a lumii ºi a
cerului nou ºi a pãmântului nou. Te-am pus semn între popoa-
re prin semnul Meu cel de peste tine, cãci Eu aºa am binevoit,
poporul Meu. ªi Eu te rog cu tot dorul ºi cu tot Duhul Meu,
rãzbate bine grãirea Mea de peste tine ºi pune-te bine înaintea
acestui semn ca sã te strãpungã el ºi sã-þi fie de ajuns el, ca sã
nu ne uitãm unii pe alþii, cã Eu, mereu, mereu îþi aduc aminte
de Mine ºi de ziua Mea de odihnã de la început, ca s-o unesc
cu cea de la sfârºit, ºi pe care o doresc cu lacrimi ºi cu suspin
în Mine ºi în Tatãl, poporul Meu, popor al Duhului Domnu-
lui. E cu tine ziua venirii Mele. Aceasta înseamnã acest semn,
iar semnul este cuvântul care curge peste tine din gura Mea.
Amin. Toate popoarele vor auzi pe deplin, curând, curând cã
Duhul Meu Se odihneºte peste tine lucrând ºi cã Eu am venit
ca sã vin. Amin. Iar tu, poporul Meu, sã te faci luntriþa Mea
ca sã trec pe ea cu cele ce nu se vãd în cele ce se vãd ºi sã-i
trec pe toþi din cele ce se vãd spre cele ce nu se vãd acum, cãci
toate acestea aºteaptã sã treacã spre vedere, ca sã fie apoi.
Amin. 

Îþi doresc dor aprins, poporul Meu, ca sã vin pe luntriþã
ºi sã Mã arãt desãvârºit cu tine, ºi tu cu Mine. ªi cu dor aprins
îþi spun acum: Eu cât mai curând voiesc sã vin, voiesc sã
sfârºesc totul ºi sã vin ºi sã-þi dau plata credinþei ºi a aºteptãrii
ºi, mai ales, sã-þi dau dragoste pentru dragoste, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2002

Duminica vameºului ºi fariseului 

Domnul are de ºapte mii de ani duh umilit, iar cuvântul Sãu este
mila Sa pentru om. Nici o slavã nu este mai mare ca slava umilinþei, 

care va împodobi toatã facerea ce va sã fie. 

PP oporul Meu, dacã Eu, Domnul, voiesc cu dor sã
Mã fac cuvânt peste tine, ºi tu sã voieºti, poporul

Meu. Îþi dau cuvânt sã mãnânci din destul. Mã dau þie cuvânt
ca sã Mã împarþi. Unii altora sã Mã daþi, ºi sã vã bucuraþi de
hrana aceasta, copii ai poporului Meu. Amin, amin, amin. 

V-am adunat cu cuvântul ca sã fiþi poporul Meu, ºi el
trebuie sã fie puterea Mea din voi ºi puterea voastrã din Mine
ºi lucrarea voastrã cea cu putere. V-am strâns la pieptul Meu
cel duios dupã fii. V-am îmbrãþiºat în cuvânt dupã ce v-am
strâns, ºi n-are nimeni atâta iubire peste el atât cât aveþi voi
peste voi de la Mine. Dar Mie Mi-e dor de iubire, fiilor. Mi-e
dor de iubire, poporul Meu, ºi iarãºi îþi zic: Mi-e dor! Mereu
îþi spun cã Mi-e dor, ºi vreau sã nu-þi mai spun aºa, cã multe
sunt sã-þi spun þie ca sã fie ele pe pãmânt apoi. O, multã
putere Îmi trebuie de la tine ca sã aºez câte sunt de aºezat pe
pãmânt, ºi voiesc sã-Mi dai putere, poporul Meu, ºi apoi vo-
iesc sã nu Mi-o mai slãbeºti. Aºtept dupã tine sã Mã ajuþi sã
am putere, cã nimeni pe pãmânt nu Mã ajutã sã am. Dã-Mi tu,
cãci îþi cer aceasta. Amin. 

Eu, Domnul ºi binefãcãtorul sufletului tãu, îþi dau
cuvânt sã mãnânci, poporul Meu. Învaþã-te tot mai mult sã
trãieºti mult din aceastã hranã, adicã sã mãnânci mult din ea
la masã frãþeascã, fiindcã Eu þi-am dat mult ºi tot îþi dau, ca
sã ai, poporul Meu. Dar dacã Eu îþi dau, nu-þi dau pentru cã
eºti bun, sau pentru cã meriþi, sau pentru cã eºti sãrac, ci îþi
dau pentru ca sã Mã primeºti ºi pentru ca sã fii umilit aºa cum
sunt ºi Eu înaintea Tatãlui Meu pe Care-L ascult cu umilinþã,
poporul Meu. Umilinþa încãlzeºte mult sufletul ºi purtarea
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omului, iar cine nu o are pe ea, acela are sufletul rece ºi inima
împietritã pentru cãldurã, dar Eu aº vrea sã fie ca Mine omul
ºi sã nu mai fie ca el. Amin. 

O, poporul Meu, nimeni nu se poate îngâmfa cã este al
Meu ºi de partea Mea. Eu sunt Fiul ºi Domnul umilinþei, ºi
n-am prieteni sau fraþi decât pe cei ce sunt ca Mine. O, po-
porul Meu, n-am pe nimeni în cer sau pe pãmânt decât pe cei
ce sunt ca Mine, ºi altceva Eu nu mai am nimic. Omul poate
mai mult ca Mine ºi are mai mult ca Mine, dar Eu pot ºi am
atât cât spun. Amin. Eu nu sunt bogat. Eu sunt sãrac de tot, ºi
omul nu ºtie ce face când cere la Mine de toate câte vrea el sã
aibã. Eu însã n-am decât duh umilit de ºapte mii de ani, dar
omului nu-i place sã-i dau ce am Eu, ºi el Îmi cere ce-i place
lui sã aibã. Fariseului i-a plãcut sã aibã îngâmfare împotriva
vameºului pãcãtos ºi a gândit sã se aºeze lângã Mine cu mul-
þumire aºa cum era el de îngâmfat. Dar Eu n-am scaune ca
sã-i dau omului, ci am duh umilit ºi Mã bucur numai de cei
ce sunt ca Mine, iar Eu sunt sãrac de cele ce-Mi cere omul.
Omul nu ºtie cã Eu n-am ce face cu nevoinþa lui cea pentru
Mine dacã el nu are umilinþa ºi lucrarea ei în el. Omul nu ºtie
taina nevoinþei. Omul zice cã s-a pregãtit pentru Mine cu post
ºi cu rugãciune ºi cu trup curat ºi cu hranã curatã, ºi când sã-l
trec prin poarta umilinþei, se împietreºte omul, se supãrã cã
nu-l am Eu drag aºa cum este el, ºi apoi se împietreºte ºi Mã
pedepseºte cu împietrirea lui ca pe un dator lui. 

Mã doare cã nu pot sã-l umilesc pe om cu cuvântul. De
nuia se mai umileºte omul, dar de cuvânt, ba. Cuvântul Meu
este mila Mea pentru om, dar nu se încãlzeºte omul sub mila
aceasta, ºi se învaþã cu ea, ºi se rãceºte pentru ea, ºi îºi zice al
Meu omul, aºa rece ca gheaþa cum este. Dacã l-aº pune pe om
sã ia un bulgãre de gheaþã în braþe ºi sã-l þinã pânã se topeºte
ea, atunci L-ar crede omul ºi pe Dumnezeu, ºi nu numai pe el
însuºi. Omul pentru faptele lui bune ºi pentru viaþa lui aºezatã
în poruncile Mele se îngâmfã ºi se crede al Meu, ºi nimic alt-
ceva nu poate omul pentru Mine. Omul nu vrea sã creadã cã
Eu n-am ce face cu nevoinþa lui, aºa cum n-am avut ce face
cu nevoinþa fariseului îngâmfat pentru faptele lui cu care Mã
scotea pe Mine dator faþã de el. Pe Mine M-a mângâiat umi-
linþa vameºului pãcãtos care a venit ca sã-l primesc prin ea ºi
sã mãrturiseascã el apoi mila Mea pentru cei umiliþi care lu-
creazã pentru Mine, Cel umilit, cã Eu sunt bogat în umilinþã,
ºi la Mine trag numai cei umiliþi, ºi tot aceia ºi încap cu Mine
când ei vin printre cei ce vin ca sã fie cu Mine. Eu celui în-
gâmfat pentru faptele lui bune nu-i pot lucra duh de umilinþã
cu cuvântul peste el, cã acela este îngâmfat ºi nu Mã primeº-
te, ci se supãrã ºi se împietreºte ºi aºa stã. ªi iatã, Mã doare
cã nu pot sã-l umilesc pe om cu cuvântul, cu mila Mea pentru
om. De nuia se mai umileºte omul, dar de cuvânt, ba, iar omul
îºi pregãteºte singur nuia atunci când nu cunoaºte mila Mea
cea plinã de cuvânt. 

Astãzi se pomeneºte prin rânduialã bisericeascã pilda
vameºului ºi a fariseului, pentru ca tot omul sã-ºi aminteascã
de învãþãtura Mea cea de umilinþã. Rãbdarea Mea e durere
lungã, cãci omul nu vrea sã înveþe sã fie cu Mine pe acelaºi
drum, dar acum, dupã douã mii de ani de la prima Mea Evan-
ghelie peste om, vin cu cea de a doua, amintindu-i omului tot
ce i-am spus Eu atunci. A doua oarã Îmi rostesc cuvântul pes-
te pãmânt Eu Însumi, ºi îi spun omului cã Eu nu iubesc ne-
voinþa lui dacã el nu are umilinþã ca a Mea; ºi îi spun omului
cã Eu nu am ce-Mi cere el sã-i dau, fiindcã Eu sunt sãrac ºi
sunt deopotrivã Fiul ºi Domnul umilinþei; ºi îi spun omului cã
el poate mai mult ca Mine ºi are mai mult ca Mine, dar Eu pot

ºi am atât cât spun. Eu n-am de ºapte mii de ani decât duh
umilit, dar omului nu-i place sã-i dau ce am Eu. 

Eu sunt sãrac de om, cãci omul nu are duh umilit. Mai
sãrac ca Mine nu e nimeni între pãmânt ºi cer. Dacã aº încã-
pea Eu cu duh de umilinþã în om, M-aº îmbogãþi de om, cãci
Eu sunt Fiul ºi Domnul umilinþei, ºi sunt al celor umiliþi care
cautã la înfãþiºarea Mea cea din Tatãl luatã. Cel ce are umi-
linþã ca a Mea, acela nu-Mi mai scoate ochii cu nevoinþa ºi cu
faptele lui bune scoþându-Mã dator pentru ele. Cel ce are
umilinþã ca a Mea, acela este cald, este dulce, este bun, este
milos cu Mine ºi cu cei ce sunt ca Mine, ºi aduce talant lângã
talant, fiindcã Mã iubeºte ºi Îmi lucreazã ºi Îmi înmulþeºte
averea cel ce Mã iubeºte ºi Îmi este credincios ca unui Dum-
nezeu. O, de-ar învãþa omul care se îngâmfã cu viaþa lui ºi cu
faptele ei cele pentru Mine! O, de-ar învãþa omul ce este
Dumnezeu, ca sã ºtie cum se slujeºte înaintea Mea! 

Poporul Meu, am mult de tot de adus pe pãmânt cu
cuvântul Meu cel milos, ºi Îmi trebuie multã putere de la tine
ca sã fac aceasta pânã voi sfârºi tot ce am de lucrat. Voiesc
sã-Mi dai putere, poporul Meu, ºi apoi voiesc sã nu Mi-o mai
slãbeºti. Aºtept dupã tine sã Mã ajuþi sã am putere, cã nimeni
de pe pãmânt nu Mã ajutã sã am. Dã-Mi tu, cã îþi cer aceasta,
fiindcã sunt Dumnezeul tãu, iar tu, poporul Meu. Amin. Tu
vezi cã n-am cu cine sã Mã ajut ca sã vin sã fac facerea cea
nouã. N-am cu cine Mã ajuta, cãci tot omul este îngâmfat ºi
nu Mã primeºte sã-l învãþ umilinþa ºi sã-ºi facã din ea poartã
spre împãrãþia Mea, iar Mie sã-Mi facã din ea poartã spre îm-
pãrãþia lui ca s-o înnoiesc pentru cele ce vin ca sã fie pe pã-
mânt pentru vecii. O, mult am trudit ºi mult trudesc pentru
umilinþa omului. Am lucrat ºi cu cuvântul, am lucrat ºi cu
nuiaua, am lucrat ºi peste pãcãtoºi, ºi peste drepþi, ºi peste
sfinþi, ºi peste sãraci, ºi peste bogaþi, ºi peste robi, ºi peste
liberi. O, am lucrat mult, ºi încã lucrez. Lucrez ºi cu cuvântul,
ºi cu nuiaua. Lucrez ºi cu mila, ºi cu judecata, cãci aºa este
scris, ºi aºa Mã face omul sã lucrez. 

Izvorul umilinþei curge din cer peste oameni. O, de-ar
bea oamenii ca sã fie ei apoi, ºi sã am ºi Eu rod de pe pãmânt
ca sã-l duc la Tatãl, ºi sã vin apoi sã-Mi odihnesc truda Mea
ºi sã-Mi aflu iar odihna Mea cea dintâi! O, de-ar veni ziua
Mea, ziua odihnei Mele, poporul Meu! Te-am adunat cu cu-
vântul ca sã fii poporul Meu ºi sã am cui sã Mã plâng de jalea
Mea cea de la om. Aº voi sã nu te mai ia somnul de mila Mea,
poporul Meu iubit. O, am nevoie de milã. Eu zi ºi noapte sunt
numai îndurerat, ºi vreau sã plângi cu Mine pânã voi veni, ºi
vreau sã te doarã durerea Mea, cã n-am cu cine s-o port. Îþi
cerºesc mila, cã Mã doare, ºi stau în calea ta cuvânt, ca sã Mã
mângâi cã îþi grãiesc. Miluieºte-Mã la durere, ºi Eu îþi voi
plãti ºi te voi dori ca sã-þi dau plata pentru mila pe care Mi-o
dai acum, la sfârºit de timp, când nu gãsesc loc pe nicãieri sã
fac cu omul sfat pentru venirea Mea cea plinã de umilinþã, ca
sã-l fac pe om sã Mã creadã cã bat ºi sã Mã primeascã sã-l
aºez în frumuseþea ce va sã fie pentru toþi cei ce se umilesc
pentru ea. Nici o slavã nu este mai mare ca slava umilinþei.
Toatã slava va pieri pentru vecii, dar umilinþa ºi slava ei va
împodobi toatã facerea ce va sã fie. 

Iar tu, poporul Meu de azi, dã-Mi mâna sã pot cu tine,
dã-Mi inima ta mereu, dã-Mi trupul ºi sufletul ºi duhul tãu, ca
sã te fac ca Mine ºi sã faci tu ceea ce am Eu de fãcut pe
pãmânt acum, la sfârºit de timp. Dã-Mi mâna ta, dã-Mi gura
ta, dã-Mi milã, poporul Meu, ºi Eu te voi încununa cu roadele
ei. Amin, amin, amin. 

Ascultã glasul Meu durut, poporul Meu! 
11/24 februarie 2002
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Duminica fiului risipitor 

Seninul Duhului Sfânt este focul mereu astãzi în om. Ceea ce face
pentru Domnul, aceea este ceea ce poate omul. Cel ce-ºi pãstreazã
sinele se lasã cu greu pentru trãire în Domnul. Cea mai mare 

dreptate este dragostea ºi bunurile ei. 

SS unt Domnul, fiilor, ºi nu pot fãrã voi, ºi vreau sã
pot mult de tot prin voi. Vreau sã trãiesc în voi ºi

între voi ca nicãieri pe pãmânt. Seninul Duhului Sfânt e tot
ce-Mi doresc mai mult între voi, cãci Dumnezeu este mereu
astãzi, iar altfel nu este. Mereu proaspãt vreau sã vã fiu, me-
reu cald, mereu astãzi, cã dacã în toiul frigului faci foc într-o
casã, nu poþi sã te încãlzeºti cu focul cel de ieri. Focul trebuie
sã fie mereu astãzi, iar Domnul, tot la fel. Amin, amin, amin. 

Vã îmbiu spre seninul Duhului Sfânt, ºi cu acest senin
sã vã mângâiaþi ºi sã-L faceþi pe Dumnezeu peste voi mereu,
mereu, cã Eu am spus cã fãrã Mine nu puteþi nimic, fiilor. Tot
ce poate omul fãrã Mine este nimic, iar tot ce poate cu Mine
este tot ce se cheamã cã poate omul dupã adevãr. Amin. 

O, copii unºi în grãdinã, iar ºi iar Mi-e milã de voi, cã
sunteþi slãbiþi. În fel ºi chip Mã lupt sã am grijã de voi ºi de
nevoile Mele, ºi de ale voastre, ºi de Duhul Sfânt, prin Care
voi trebuie sã lucraþi peste poporul cuvântului Meu ºi peste
duhul lumii care nu are nimic în Mine. Cu petec vechi la hai-
nã nouã nimeni nu este adevãrat, iar Eu, nici atât. Cu petec
nou peste hainã veche nu se poate sã încercãm, cãci Duhul
Sfânt nu are nimic în duhul lumii, ºi nu este om care dã sã
vinã la Mine cu ale sale ºi sã mai înþeleagã ºi aceasta. 

Iubirea de sine cu greu îl pãrãseºte pe cel ce dã sã vinã
sã ia viaþã din viaþa Mea. Cel ce vine, trebuie sã ia viaþa Mea,
cã dacã ia din ea numai cât vrea el, acela Îmi face dureri pe
trup ºi pe duh, cã e greu de tot, fiilor, sã înþeleagã omul dru-
mul lui spre lucrarea cuvântului Meu ºi spre propãºirea lui cu
Mine atunci când el se opreºte ºi pentru sine. Mai degrabã
ºtiu ce vor cei ce pleacã de la Mine la lume, dar cei ce dau sã
vinã de la lume la Mine, mai puþin ºtiu ce vor ei. Fiul risipitor
de Dumnezeu a ºtiut ce a vrut atunci când s-a desprins de tatãl
sãu ºi de fratele sãu, ºi fiindcã ºi-a cunoscut pe deplin risipi-
rea dupã ce a gustat-o din plin, a ºtiut apoi sã vrea sã se în-
toarcã la tatãl cu aplecare, ca sã fie iar primit ca un argat ºi nu
ca un fiu. Rang de fiu n-a mai dorit, fiindcã era cu duh umilit
la întoarcere. Dar cel ce vine azi la Mine din lume nu ºtie ce
vrea, nu ºtie sã vrea. Eu pe cel ce vine la Mine nu-l scot afarã
dacã el intrã, dar dacã nu ºtie cum sã vinã, Eu nu pot sã-Mi
fac din el veºmânt, Eu nu-l pot bãga sub veºmântul Meu pe
cel ce vine ca el la Mine. 

În fel ºi chip Mã lupt sã am grijã de voi ca sã fiþi popor
adevãrat ºi aºa sã rãmâneþi, cãci cu petec vechi pe hainã nouã
nimeni nu este adevãrat, iar cu petec nou pe hainã veche nu
se poate sã încercãm, cãci Duhul Sfânt e Duhul Sfânt, fiilor,
ºi El este cãlãuza cea de peste voi, cãlãuza sfinþilor, mãi copii.
Nimic mai mult nu-Mi doresc decât seninul Duhului Sfânt
între voi ºi peste voi. Mereu cald vreau sã vã fiu, mereu as-
tãzi, cãci duhul lumii nu se depãrteazã de nimic mai mult ca
de seninul Duhului Sfânt din voi. Duhul Sfânt când este, El
lucreazã ºi limpezeºte ºi împarte ºi desparte ºi zideºte ºi Îl
face pe Dumnezeu ºi pe cei asemenea Lui. 

O, ce frumoasã este dreptatea în pãmântul celor sfinþi!
Mai frumoasã ca pacea este ea, fiilor. Pacea este bunã acolo
unde Domnul este în toate ºi de toate, dar acolo unde vrea ºi
omul, acolo e bunã dreptatea lui Dumnezeu, fiilor. O, cine
poate sã cunoascã aceastã tainã? Cine o iubeºte pe ea între fiii

oamenilor? Pe ea o iubesc numai fiii lui Dumnezeu, iar ei
sunt cei pe care Tatãl îi cunoaºte ºi îi numeºte pe ei fii. Amin. 

O, poporul Meu iubit, ºtii tu care este cea mai scumpã
dreptate înaintea Mea? Cea mai mare dreptate este dragostea
ºi bunurile ei, ºi nimeni nu o are pe ea decât cel cu duh umi-
lit, poporul Meu. Duhul umilit, numai acesta gãseºte dreptate
pentru el înaintea Mea, cãci acest duh nu cautã pentru sine, nu
cautã petec nou pe hainã veche, fiindcã duhul umilit înnoieºte
omul din creºtet pânã-n tãlpi, aºa cum duhul omenesc îl þine
pe om cu totul în cele vechi ale lui. Nimeni nu este mai fru-
mos ca omul cel umilit, ca omul care gustã ºi cunoaºte apoi
aceastã tainã. Mi-e milã de voi când vãd cum se apropie de
voi om care nu cunoaºte taina aceasta a duhului umilit, dar Eu
vã sunt pazã fãrã somn înãuntru ºi afarã ºi vã port de grijã cu
multã mângâiere ºi vã fac creºtere mereu astãzi, cã nu mai e
nimeni pe pãmânt care sã ºtie ca voi taina împãrãþiei ceru-
rilor, ºi ca s-o aibã pe ea. 

O, ce dulce este la Mine cel ce iubeºte împãrãþia ceru-
rilor! Ce dulce, poporul Meu! Cel ce stã cu împãrãþia ceruri-
lor, trebuie s-o iubeascã pe ea, nu numai sã stea cu ea, cãci
dacã n-o iubeºte, se dovedeºte la cea mai micã încercare, ºi
nu este frumos sã fie aºa. Este scris: «Pe cel ce vine la Mine
Eu nu-l dau afarã», iar pomenirea cea bisericeascã de azi a
pildei fiului risipitor este pentru învãþat taina împãrãþiei
cerurilor, poporul Meu. Eu la tot omul i-am spus sã se întoar-
cã la Tatãl, dar fiilor Tatãlui nu le-am mai spus aceasta. Dar
am slobozit din gura Mea pilda cea astãzi pomenitã în sãrbã-
toare de bisericã ºi i-am spus fiului împãrãþiei: «Fiule, toate
ale Mele ale tale sunt, iar tu întotdeauna eºti cu Mine. Tre-
buia însã sã ne veselim ºi sã ne bucurãm, cã fratele tãu
acesta mort era ºi a înviat, pierdut era ºi s-a aflat». 

Când fiul cel care a rãmas sub porunca tatãlui a auzit
cântece ºi jocuri întorcându-se de la þarinã, a aflat de la slugi
cã s-a întors fratele sãu ºi cã tatãl sãu a junghiat viþelul cel
îngrãºat pentru cã l-a primit sãnãtos. ªi atunci fiul s-a mâniat,
s-a supãrat ºi nu voia sã intre. ªi ieºind tatãl sãu, îl ruga. 

Iatã, cel ce stã cu împãrãþia cerurilor dacã nu ºtie pen-
tru ce stã ºi ce face ea din om ºi ce are omul de lucrat întru
totul pentru ea, acel om se dovedeºte cã nu ºtie ce vrea, cã nu
ºtie ce lucreazã. Rãu e sã nu ºtie un aºa om taina Duhului
Sfânt, Care lucreazã prin fiii Tatãlui ceresc. Una e sã stai cu
împãrãþia, ºi alta e sã ºtii de ce stai. Eu am fost Fiul Tatãlui
împãrãþiei cerurilor ºi Mi-am dat viaþa pentru cei pierduþi, ºi
aceasta este ceea ce trebuie sã ºtie sã facã un fiu adevãrat al
Tatãlui împãrãþiei. Iar unul care nu ºtie aceastã lucrare a fiilor
împãrãþiei se aflã lucrând ca ºi fiul cel din pilda pomenitã azi,
cãci el aºa i-a zis tatãlui: «Eu de atâþia ani îþi slujesc ºi nici-
odatã n-am cãlcat porunca ta, ºi mie nu mi-ai dat niciodatã
un ied ca sã mã veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit
acest fiu al tãu care þi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai
junghiat pentru el viþelul cel mai gras». Tatãl însã a grãit cu
dreptate ºi a zis: «Fiule, tu totdeauna eºti cu mine, ºi toate ale
mele ale tale sunt. Trebuia însã sã ne bucurãm ºi sã ne
veselim, cã fratele tãu acesta mort era ºi a înviat, pierdut era
ºi s-a aflat». Amin. 

O, poporul Meu, cine înþelege ce am voit Eu sã-l învãþ
pe om prin aceastã pildã? Cea mai scumpã dreptate este
dragostea cea plinã de umilinþã a celui ce bate la uºa împãrã-
þiei ca sã fie primit ca un argat dupã ce a fost fiu ºi ºi-a chel-
tuit cinstea de fiu; cã iatã, fiul împãrãþiei nu poate cunoaºte
aceastã dreptate scumpã, ºi se semeþeºte când este încercat, ºi
dã sã se mânie pe Tatãl ºi sã rãmânã afarã din cãmara dreptã-
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þii. Dar azi vin iar din cer ca sã-l învãþ pe tot omul sã înþeleagã
tot ce am grãit Eu atunci, ºi sã se umileascã omul, ºi sã fie ca
Mine apoi, cã Eu sunt cu duh umilit. Amin. 

Ce frumoasã a fost umilinþa fiului pierdut în rele, ºi
care a venit apoi la tatãl sãu ca sã-l roage sã-l ia pe el de argat!
Un aºa om ºtie sã-l iubeascã apoi pe tatãl, ºtie sã-l preþuiascã
ºi sã-l asculte cu iubire ºi sã aibã încredere în tatãl. Ce folos
cã fiul cel ce-i slujea tatãlui necãlcând porunca lui, ce folos
cã dupã toate acestea s-a mâniat ºi s-a supãrat pentru drepta-
tea pe care tatãl a fãcut-o celui umilit? Nimeni nu este mai
frumos ca cel ce a gustat ºi cunoaºte aceastã tainã a fiilor îm-
pãrãþiei, taina duhului umilit, care le face dreptate celor ce se
umilesc pentru împãrãþia cerurilor. Duhul umilit însã, nu mai
are nimic din om, ci are numai din Mine, ºi aceasta sã vã fie
vouã de dreptate înaintea Mea pentru om, iar altfel sã nu lu-
crãm, fiilor, cã greu se mai pleacã omul spre duh umilit.
Omul nu vine când se întoarce la Mine, nu vine cu duh umilit
aºa cum a venit fiul cel risipitor la tatãl ca sã-l facã tatãl ca pe
un argat al sãu, ca pe un iertat al sãu. Omul vine cu ale sale,
fiilor, dacã vine; ºi apoi dacã vine, dã sã vã striveascã pe voi
cu ale sale, dar în lucrarea aceasta nu poate sã fie ca omul, ci
numai ca Dumnezeu. Amin. Eu în fel ºi chip Mã lupt cu tot
cerul sã am grijã de voi ºi de inimile voastre durute de peste
tot, ºi vreau sã vã dau seninul Duhului Sfânt, liniºtea care vã
ajutã sã lucraþi cu dreptate în numele Meu, ºi nu cum ar vrea
omul care nu a învãþat încã taina fiilor împãrãþiei, taina cea
arãtatã mereu, mereu de tot cuvântul Meu cel de peste voi. Vã
dau Duh Sfânt pentru duhul umilit cu care voi lucraþi întru
dreptatea Mea cu toþi cei care sunt ºi cu toþi cei care dau sã se
apropie de aceastã lucrare. Lucraþi în sfat ceresc, ca sã vãd Eu
aceasta, ºi apoi sã vã dau învãþãturã dupã dreptate, fiindcã
este scris: «În pãmântul celor sfinþi va dãinui dreptatea ºi fiii
ei». Amin. 

Eu ºtiu sã Mã înþeleg cu voi, ºi voi ºtiþi sã vã înþelegeþi
cu Mine, ºi aceasta este taina dintre Mine ºi voi în Duhul
Sfânt, ºi nimic din duhul omului sã nu fie în aceasta. E bine
din cer, fiilor, nu e bine din om, cãci omul la cea mai micã în-
cercare se mânie, se supãrã ºi ne face dureri, iar puterea lu-
crãrii Mele cu voi este liniºtea voastrã dacã mãcar nimeni nu
ºtie sã vã sprijine pentru Mine ºi nu pentru voi ºi nu pentru ei.
Nu ºtiu cum sã vã fiu adãpost mai cu liniºte, mai cu senin, cã
vreau sã trãiesc în voi ºi între voi ca nicãieri pe pãmânt.
Vreau, poporul Meu, sã poþi tu lucra aceastã tainã. Amin. Me-
reu astãzi sã fiu în mijlocul tãu, poporul Meu de azi. Te îmbiu
mereu spre seninul Duhului Sfânt cu multã trãire, cu multã
mângâiere. Te mângâi ºi te cresc cu duhul cuvântului Meu ca
sã ºtii tu sã iubeºti împãrãþia Mea, ºi nu numai s-o lucrezi,
cãci cea mai scumpã dreptate dintre fiii împãrãþiei este dra-
gostea ºi bunurile ei, ºi nici un fiu nu o poate avea pe ea decât
cel ce gustã durerea, ca apoi sã se aºeze înaintea Mea cu
duhul umilit, ºi Eu sã-i fac dreptate celui ce nu cautã pentru
sine, ci numai pentru Mine, poporul Meu. Iar Eu ºi cu Tatãl
suntem Tatãl împãrãþiei celor umiliþi cu duhul, iar acest duh
al lor este cea mai scumpã dreptate înaintea Mea, poporul
Meu. 

Îmbrãþiºaþi-vã unii pe alþii cu iubirea Mea din voi, cu
duhul cel umilit, care este din Mine ºi care-Mi naºte fii pentru
Tatãl ca în cer ºi nu ca pe pãmânt. ªi tot omul care aude acest
cuvânt sã ºtie din el cã duhul Meu cel umilit din fii naºte fii
pentru Tatãl ca în cer ºi nu ca pe pãmânt, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

18 februarie/3 martie 2002

Duminica înfricoºatei judecãþi 

Obiceiurile firii îl trag pe om spre nefacerea lui. Împlinirea ferici-
rilor rostite de Domnul pe munte, acelea sã fie viaþa omului. Bucu-
ria fãrã trezie aduce pãcatul spre om. Duhul umilit aprinde foc 

peste cei vrãjmaºi. 

PP oporul Meu, hai la învãþat, cãci Învãþãtorul tãu te
vrea pe tine întâiul. Scoalã-te din suferinþã ºi

vino spre învãþãturã, vino cu inimã mare, cu ochi mari. Eu
sunt Fãcãtorul a toate, dar cel mai drag Îmi este sã te fac pe
tine prin tot ceea ce pot Eu sã te fac, prin tot ceea ce poþi tu
sã te laºi fãcut de Dumnezeu, poporul Meu. Amin. La facere
nu mai intrã nimeni în zilele acestea, pentru cã Fãcãtorul sunt
numai Eu, ºi nimãnui nu-i place sã-l fac Eu, ºi sã stea apoi
aºa. Dar oricum ar da-o omul, tot Eu îl fac pe el, ºi am multe
cãrãri prin care pot aceasta, numai cã voia Mea cea împotriva
fãrãdelegii omului îl face pe om sã rãmânã tot împietrit, tot
deprins sã tragã spre obiceiurile lui cele din fire rele. Eu, ca
un drept Judecãtor ce sunt, îi dau fiecãruia dupã cum este
fapta sa ºi nu fac nedreptate nici omului, nici Mie, chiar dacã
omul este nedrept cu Mine în toatã viaþa lui. El nu vrea sã
sufere nimic, nimic pentru Mine, ºi nici pentru el. El nu vrea
sã nu uite cã Eu am suferit pentru tot omul cu atâta iubire, cu
atâta rãbdare ca sã-l îndemn la pocãinþã ºi la duh umilit. Eu
M-am lãsat pe cruce ca mielul de junghiat ca sã rãscumpãr lui
Dumnezeu cu Sângele Meu oameni din toatã seminþia ºi
limba ºi poporul ºi neamul, ºi sã-I fac lui Dumnezeu împãrã-
þie ºi preoþi, ca sã împãrãþeascã pe pãmânt în zeci de mii de
zeci de mii ºi mii de mii, aºa cum este scris în Scripturi de
viaþa Mea datã pentru om. 

O, poporul Meu, hai la învãþat, cã învãþãtura Mea din
mijlocul tãu Eu o iau ºi pasc cu ea tot neamul omenesc de pe
pãmânt care dã de învãþãtura ta de la tine de pe masã. O,
poporul Meu, vreau mereu sã te învãþ sã trãieºti fericirile pe
care Eu le-am rostit atunci pe munte. Învaþã-le pe de rost ºi
pune-le pe tine în toatã vremea ca sã fii tu întâiul, poporul
Meu. Învãþaþi-le pe dinafarã, fiilor. Puneþi împlinirea lor în-
tre voi, ºi pe Mine de la voi învãþaþi-Mã împlinirea ferici-
rilor gurii Mele, ca sã le vãd ºi sã Mã bucur de facerea lor cea
de peste voi. Hai, fiilor, trãiþi fericirile din plin, cã s-a apro-
piat aproape împãrãþia cerurilor pe pãmântul de la voi.
Apropiaþi-vã cât mai mult de pãmânt cu ea, ºi de cei de pe
pãmânt cu ea. Nimeni nu se apropie sã-i învãþ fericirile ºi sã
le dau apoi împãrãþia, dar vreau sã vã apropii pe voi de nea-
mul omenesc de pe pãmânt, scãldaþi fiind în fericirile cele
rostite de gura Mea. 

Trupul ºi Sângele Meu vã dã mereu arvuna împãrãþiei
pânã la arãtarea Mea pe deplin. Apropiaþi-vã de Trupul ºi
Sângele Meu în toate zilele, cu toatã sfinþenia duhului ºi a
trupului, ºi nu uitaþi cã duhul umilit din voi este veghea voas-
trã cea mai mare, cea mai mare sfinþenie care vã sfinþeºte de-
sãvârºit trupul pentru împãrãþia Mea. Voi sunteþi învãþaþi de
Dumnezeu sã nu doriþi nimic care sã vã micºoreze sfinþenia
duhurilor ºi a trupurilor voastre, dar pentru duh umilit trebuie
mereu, mereu învãþãturã, cãci diavolul e în mare durere ºi ar
da sã caute încã la împãrãþia Mea. Voi însã ºtiþi armele de apã-
rare ºi paza cea mai bunã. Duhul umilit, fiilor, aceasta este
otrava care taie în toate laturile pe toþi vrãjmaºii Mei ºi ai voº-
tri. Iar acolo unde se aude glasul învãþãturii Mele ºi urechi
treze lângã el, acolo nu mai vine diavolul, cã se teme, poporul
Meu. Duhul cel necredincios din om este diavol. Duhul cel
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îndãrãtnic, tot aºa, cãci îndãrãtnicii nu învaþã, ci dau ei sã
se facã învãþãtori, ca sã se poatã þine mari, cum le place lor
sã fie. 

Uitaþi-vã la slujitorii bisericii din lume cum cautã nod
în papurã când ar fi vorba sã se goleascã de necredinþã ºi sã
ia aminte la glasul Meu care vine dintru început spre sfârºit
ca sã le uneascã pe acestea douã, cã scris este: «Eu sunt în-
ceputul ºi sfârºitul». O, ce sã le fac Eu la aceºtia care n-au
cum sã cunoascã tainele împãrãþiei ºi cuvântul Meu care vine
dintru început? Ce sã le fac Eu la cei îndãrãtnici care nu amu-
þesc la glasul Fãcãtorului? Cãci am venit sã întocmesc naºte-
rea din nou a lumii, dupã cum am spus atunci, fiindcã aceºtia
n-au întocmit-o, cã nu pot ei aceasta, ºi ar vrea ei sã nu pot
nici Eu, dar Eu trebuie sã pot tot ce este scris în Scripturi sã
fac, ºi aceasta fac. Amin. 

Pomenim, fiilor, în sãrbãtoare de bisericã Evanghelia
venirii Domnului, înfricoºata judecatã, ºi în ziua aceasta de
pomenire le spun tuturor celor de pe pãmânt cã Eu, Domnul,
Cuvântul Tatãlui ºi Fiul Sãu Cel iubit, tot aºa am lucrat ºi la
început când am fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om. Dupã ce
l-am fãcut pe om, omul Mã simþea ºi Mã auzea ºi Mã cu-
noºtea aºa, ºi dupã ce omul ºi-a micºorat umilinþa, i-a scãzut
apoi ºi credinþa, ºi numaidecât s-a crezut apoi în stare pentru
el, ºi aºa a ajuns omul sã se ascundã de Mine. Eu însã eram
cuvânt, aºa cum ºi azi sunt aici, în grãdina cuvântului Meu de
la sfârºit. Eram cuvânt peste om, ºi el Mã simþea ºi Mã auzea
ºi Mã cunoºtea aºa, dar dragostea lui pentru Mine n-a putut
lucra, cãci omul ºi-a micºorat umilinþa, ºi din aceasta i-a scã-
zut credinþa, ºi din aceasta s-a închinat lui însuºi omul, iar
Mie a uitat sã se închine omul. 

Acum vin pe pãmânt cuvânt peste om, ºi tot ca la în-
ceput lucrez, ºi nu-i nimic dacã necredinþa omului Îmi iese
înainte, dar Eu lucrez ca sã audã omul ºi ca sã nu ies judecãtor
nedrept în ziua cea de judecatã, cum cã Eu am venit ºi omul
n-a ºtiut de nu M-a aºteptat sã vin. Eu n-aveam cum sã nu vin
dacã era scris în Scripturi sã vin. Dar pe cine mai gãsesc Eu
pe pãmânt ca sã mai creadã în Scripturile venirii Mele pe care
le-am rostit acum douã mii de ani cu însãºi gura Mea? Eu
dacã vin sã înnoiesc lumea, lucrez aºa cum sunt Eu, lucrez ca
la început, ºi îi spun lumii cine sunt ºi îi spun cã «Eu sunt Cel
ce sunt» ºi cã vin judecãtor drept, ºi fiecare îºi ia singur plata
pe care ºi-a agonisit-o la Mine. Dar cine a avut milã de Mine
în aceastã vreme de venire a Mea ºi Mi-a dat adãpost ºi Mi-a
dat masã ºi Mi-a dat hainã ºi Mi-a dat pâine ºi apã ºi Mi-a dat
vindecare de durere ºi Mi-a dat mângâiere, pe acela Eu îl fac
cort al Meu, ºi din uºa aceasta Eu grãiesc pe pãmânt ultimul
Meu cuvânt, cuvântul venirii Mele pe pãmânt dupã douã mii
de ani de la venirea Mea, aºa cum au socotit proorocii ºi
sfinþii prin Duhul Meu Care-Mi lucreazã venirea. Cine nu
voieºte sã vin, acela este necredincios, iar partea acestora este
afarã, împreunã cu cei ce n-au dobândit împãrãþia. Iar cel ce
voieºte venirea Mea, acela crede în ea ºi se aºeazã dupã plã-
cerea Mea, iar Eu Mã sprijin pe el ºi Îmi pregãtesc venirea ºi
vin; vin ºi dau fiecãruia dupã cum ºi-a strâns. Amin. 

O, poporul Meu, aºteaptã cei adormiþi ridicarea. Le-aþi
fãcut pomenirea ºi au venit de la facere ºi pânã azi cu toþii.
N-au voit sã plece la locurile lor pânã nu-Mi aud cuvântul.
Când am vãzut ce vor ei, Eu am împlinit aºa. Acum ei stau la
masa cuvântului, ºi apoi Eu îi liberez, dar mult nu-i mai libe-
rez, cãci se apropie ridicarea lor, ridicarea lor ºi venirea Mea,
poporul Meu, venirea Mea odatã cu venirea ta la lucrul venirii

Mele. Cereþi în rugãciunile de pe jertfelnic, cereþi ridicarea
morþilor, cã s-a apropiat viaþa veacului ce va sã fie, ºi avem
de aºezat pe pãmânt toate împlinirile ei. Amin. E vreme de
mare veghe, dar cine pe pãmânt crede ce spun Eu aici în
cuvânt? 

O, ce bine i-ar fi omului dacã ar îmbrãþiºa cu tot sufle-
tul trezia, mãcar pentru mântuirea lui dacã nu pentru bucuria
care vine pentru cei treji! Bucuria care nu are în ea trezie,
aceea duce la pãcat. Omul la bucurie se încântã cu pãcatul, se
încântã cu trupul sãu. Iatã de ce nu e bunã bucuria, bucuria
care duce la pãcat, ci e bunã bucuria care curãþã viaþa omului
de toate cele rele ºi trupeºti ºi trecãtoare, ºi îl dã apoi pe om
lui Dumnezeu, curat, spre slujire neºtirbitã. 

Omul nu trebuie împins din spate, cã dacã e împins, nu
înseamnã cã stã cum trebuie sã stea înaintea Mea. Omul tre-
buie sã se înveþe cu dorul de învãþat ºi sã stea la învãþãturã, cã
ea este puterea care-l þine pe om lângã Mine. Învãþãtura me-
reu hrãneºte trezia în om. Dar ce mai este de fãcut cu cel ce
fuge de învãþãturã? ªi, iarãºi, ce mai e de fãcut cu cel ce fuge
de aceastã învãþãturã a Mea ca nefiind ea din fiinþa Mea?
Atunci, sã ia omul învãþãtura aceasta de unde ºtie el cã este,
dar s-o ia ºi s-o aibã ºi s-o facã peste el, ºi aºa va fi iertat cel
ce fuge de învãþãtura Mea de aici, de la izvorul ei. O, cel ce
iubeºte pãcatul, cum sã nu fugã? Cum sã nu se ascundã de
faþa Mea? Cum sã nu spunã cã nu sunt Eu Cel ce grãieºte aici
pentru tot ce este pe pãmânt? Aratã omul partea cea vãzutã a
sa, ºi pe cea nevãzutã o þine înãuntrul sãu, dar Eu am nevoie
de cele dinãuntru ale omului, ca sã pot lucra cu ele ºi peste
ele, pentru el ºi pentru Mine, ºi pentru planul Meu apoi, cãci
lumea Îl stricã pe Dumnezeu în omul care trage cu Dum-
nezeu. Dar Eu dacã pot umbla în cele dinãuntru ale omului, îl
lucrez pe om dupã plãcerea Mea, ºi îl învãþ sã stea în ea apoi,
sã o lucreze ºi sã o pãzeascã pentru veºnicia lui. 

O, poporul Meu, ce mult am de dat învãþãtura Mea
peste pãmânt! Ce mult, poporul Meu! Nu ºtie omul sã-I dea
lui Dumnezeu nimic atunci când Îi dã. Nu e greu sã hrãneºti
pe Dumnezeu, sã-L îmbraci, sã-L adãpi, sã-L adãposteºti, cãci
mulþi fac aceasta ca sã Mã scoatã dator; ci e greu sã faci
aceasta cu cele dinãuntru ale tale, cãci dacã numai înºiri pe
cale acestea ºi atât, ºi tu rãmâi cu bucuria cã le-ai fãcut ºi nu
ca un dator lui Dumnezeu pentru toate acestea, atunci tu nu
eºti spãlat ºi primenit ºi fãpturã nouã. O, omule, una e sã mãr-
turisesc Eu cã faci toate acestea, ºi alta e sã mãrturiseºti tu. Iar
mãrturia Mea este în ziua dreptei judecãþi, atunci când fiecare
îºi ia dupã cum ºi-a adunat la Mine. 

Vine ziua dreptãþii faptelor, ºi Eu încã îl învãþ pe om.
L-am învãþat pe om la început, ºi omul a scãzut în umilinþã,
ºi apoi a scãzut în credinþã, ºi apoi a crezut în el omul, ºi s-a
închinat trupului lui. L-am învãþat pe om prin profeþi apoi, iar
în al ºaselea veac am venit Eu Însumi ºi M-am fãcut trup între
cer ºi pãmânt ºi am vorbit cu omul faþã cãtre faþã treizeci ºi
trei de ani în fel ºi chip, ascunzându-Mi slava dumnezeirii ca
sã Mã poatã omul privi ºi sã nu moarã, cã mila Mea de om a
întrecut toate aºteptãrile. ªi iar îl învãþ pe om, Eu Însumi, ia-
rãºi, dupã douã mii de ani, îl învãþ pe om ºi îi spun cã a venit
vremea ºi ziua împãrãþiei sfinþilor pe pãmânt. Amin. O, de
s-ar înfricoºa omul de bunãvoie, ca sã vin învãþãtor în calea
lui ºi sã se prindã de el învãþãtura venirii Mele mai înainte de
învierea morþilor! Amin. 

O, poporul Meu, trebuie sã cerem la Tatãl ridicarea
morþilor, cãci toate se împlinesc prin cerere, prin rugãciunea
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cea dupã voia Mea în mijlocul tãu. Hai cu iubire mare sã fa-
cem cele ale împãrãþiei cerurilor ca sã vã adaug Eu, Domnul,
pe cele care sã slujeascã Mie ºi vouã. Daþi voie tot mai largã
împãrãþiei Mele cu voi, cã Eu vã învãþ ca azi, nu ca ieri, fiilor,
cã vreau curând, curând sã vã spun vouã: «Veniþi, binecuvân-
taþii Tatãlui Meu, cã Mi-aþi fost pâine ºi apã ºi hãinuþã ºi
cãsuþã ºi mângâiere ºi scãpare atunci când v-am cerut sã
faceþi aceasta». ªi vreau sã le spun tot aºa ºi celor ce au fãcut
cu voi aºa, cã voi sunteþi cei prea mici ai Mei. O, pe mulþi aº
fi voit sã-i rãsplãtesc pentru voi, dar omul se iubeºte pe sine,
nu pe Mine ºi nu pe voi, cei ce sunteþi cei prea mici ai Mei.
Dar Eu am putere ºi vã port, cãci sunt cu duh umilit, ºi are
mare putere acest duh. Tot aºa sã puteþi ºi voi, fiilor, cãci
duhul cel umilit din voi aduce vouã toate bunãtãþile cele din
cer ºi cele de pe pãmânt, spre folosul împãrãþiei Mele ºi spre
slujirea celor ce sunt fiii ei de-a dreapta Mea. Amin. 

Acum vã dau puteri din cer pentru petrecerea cea de
pânã la serbarea Învierii Mele. Staþi cu toatã iubirea sub învã-
þãtura Mea. Prindeþi drag de ea, cã e vremea ei. Îmbrãcaþi-vã
frumos pentru învãþãturã ºi siliþi-vã sã luaþi note mari ca sã
fiþi binecuvântaþii Mei, ºi sã fii tu întâiul, poporul Meu.
Aratã-Mi în mijlocul tãu fericirile pe care le-am rostit Eu pe
munte, ca sã le vãd ºi sã Mã bucur de împlinirea lor, de fa-
cerea lor în mijlocul tãu, poporul Meu. 

O, fiilor, apropiaþi-vã cât mai mult de pãmânt cu feri-
cirile gurii Mele pentru cei ce le împlinesc pe ele. Scãldaþi-vã
în fericirile cele rostite de gura Mea, ºi pãmântul vã va vedea
ºi va tresãri ºi va da înapoi pe morþii de sub el, ºi toate vor
tresãri, ºi va suna învierea ºi slava cea de dupã ea. Amin. 

Învaþã, poporul Meu, cuvântul Meu. ªi iarãºi zic: în-
vaþã cuvântul Meu, poporul Meu, ºi fã-te fãcãtorul lui ca sã te
am întâiul ºi sã-þi dau þie locul celor fericiþi, locul celor cre-
dincioºi, acum, la venirea Mea cea din urmã. Hai, poporul
Meu, hai la învãþat, cãci Învãþãtorul tãu te vrea întâiul, pre-
cum El este, «ºi vei fi asemenea Lui, cãci Îl vei vedea cum
este», precum este scris. Amin, amin, amin. 

O, fiilor unºi cu mirul cel din mâna Mea peste popor!
Îmbrãcaþi-vã în odãjdii la cuvântul Meu care vã cere aºa, ºi
strângeþi poporul cel apãsat sub dureri, cã vreau sã vã scot de
sub dureri, cã nici Eu nu le mai pot. Rostiþi înaintea Tatãlui ºi
a Mea împãcarea ºi cereþi vindecare deplinã peste toate ranele
trupurilor voastre de peste tot. Tot poporul sã se însãnãto-
ºeascã, ºi în duhul cel umilit sã petreacã, ºi sã împlineascã
peste el cuvintele Mele ca sã-i fie bine. Amin. Iar voi, nimic
sã nu faceþi pânã mai întâi nu-L faceþi pe Dumnezeu mereu
peste popor. Fiþi precauþi cu aceastã împlinire, cã Tatãl v-a
spus sã nu mai aveþi curaj ca voi, ci sã fiþi curajoºi aºa cum
vã cere Dumnezeu, curajoºi în plãcerile Lui. Faceþi poporul
sã aibã fricã de Dumnezeu ºi sã nu sãvârºeascã nici o fãrã-
delege vãzutã sau nevãzutã. Iar voi ridicaþi mânuþele ºi cereþi
sã vã dau vindecare ºi pace ºi temere de Dumnezeu, fiilor,
peste voi ºi peste tot poporul. Amin. Eu vã ridic suferinþele ºi
pun îngeri în slujba voastrã, dar apropiaþi pe îngeri de voi ºi
învãþaþi cum se face aceastã lucrare, cã fãrã îngeri voi nu
puteþi birui, cã sunteþi mici, fiilor. Eu, Domnul, le poruncesc
îngerilor sã stea ºi sã nu se mai despartã de voi, ºi nici voi de
ei. Amin. 

ªi acum, sculaþi-vã ºi fiþi vindecaþi, ºi fiþi vii, fiilor
scumpi, voi ºi tot poporul cel sfinþit. Amin, amin, amin. 

25 februarie/10 martie 2002

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Când vremea e grea, sã fim mai tari ca ea sub mângâierea ru-
gãciunii. Cei ce au iubirea au duhul mângâierii în ei, de la care va 

învia toatã firea. 

VV ã prind în mângâierile Mele aºa cum îºi prinde
pasãrea puii sub aripi ca sã-i încãlzeascã ºi sã-i

mângâie, copii ai poporului Meu. Suferinþa voastrã e dulce la
Mine, ºi voiesc sã aveþi cu multul duhul rugãciunii, cã vremea
e grea, ºi voi trebuie s-o biruiþi cu totul, cã aºa putere v-am
dat Eu, fiilor micuþi. Cât aþi fi voi de plãpânzi acum, duhul ºi
guriþa sã vã fie una cu Mine, cã Mi-e dor, fiilor, sã fie cerul
pe pãmânt cât mai curând, ºi Eu sã vã dau toate bucuriile lui.
O, întãriþi-vã unul de la altul în duhul rugãciunii. Rugãciunea
cea cu duh puternic Îmi dã multã putere spre voi, iar îngerii
se zoresc atunci cu tot binele peste voi. Când vremea este
grea, voi sã fiþi mai tari ca ea, cã voi aveþi pe Dumnezeu,
fiilor. Amin. Eu vreau tot timpul sã fiu numai cu voi. Eu vreau
tot timpul sã Mã mângâi de la voi, cã atunci aveþi voi toatã
mângâierea Mea, ºi atunci pot Eu sã lucrez ºi pentru omul de
pe pãmânt ca sã-l întorc la Mine ºi sã-i dau viaþã, cã-Mi plân-
ge Duhul dupã om, fiilor. O, aº voi sã-l fac pe tot neamul
omenesc sã asculte numai de Dumnezeu! Cereþi voi la Mine
aceasta, cã duhul cel puternic al rugãciunii de la voi Îmi dã
mângâiere atât cât nu se suie la mintea voastrã, fiilor. 

Voiesc sã vã pregãtesc multe bucurii, din zi în zi mai
mult. Voiesc sã am grijã de voi, cã pot, fiilor. Voi numai sã nu
uitaþi duhul cel puternic al rugãciunii, duhul fiilor care strigã
la Tatãl lor în Duhul Tatãlui. Amin. O, veniþi spre întãrire de
duh ºi de trup ºi cereþi Domnului sã aducã cu milã ºi cu pace
curãþirea vãzduhului ºi adãparea pãmântului cu ploaie bine-
fãcãtoare pentru voi ºi pentru pãmânt. Fiþi cu duhul îndem-
nãrii, fiþi cu duhul mângâierii unul de la altul ºi daþi-vã puteri
din mâna Mea luate, cã Eu stau cu mâna desfãcutã deasupra
voastrã ca sã luaþi voi din ea tot ce vã trebuie vouã ºi Mie cu
voi, fiilor mici. O, fiþi cuminþi ºi daþi duhului din voi aripioare
spre Mine, ca sã fim strâns uniþi, Noi, cei din cer, ºi voi, cei
de pe pãmânt, ca sã aºezãm cerul pe pãmânt, fiilor scumpi, ºi
sã-l vadã omul ºi sã doreascã dupã Dumnezeu, iar Eu sã Mã
mângâi. Amin. 

Când am plecat la Tatãl dupã ce am înviat, le-am trimis
ucenicilor Mei duhul mângâierii, ca sã fie cu ei ºi sã-i înveþe
ºi sã-i întãreascã ºi sã-i desãvârºeascã pe ei peste pãmânt. Dar
acum, la sfârºit, duhul mângâierii e cu mult mai dulce, ºi vi-l
dau mereu de la Mine, ºi cu el vã vestesc pacea, pacea Mea ºi
a voastrã. Pacea vine de la iubire, fiilor, cãci iubirea este mân-
gâiere. Numai cei ce au iubirea au duhul mângâierii peste ei. 

O, poporul Meu, greu e de om pe pãmânt fãrã duhul
mângâierii peste el. Nu ºtie omul cã acesta vine de la iubire.
Nu ºtie omul cã iubirea este Dumnezeu. Vreau sã ºtie tot
omul aceastã tainã, poporul Meu. Întãriþi-vã, fiilor, în iubire
ºi strângeþi-vã sub mângâierile ei, cã Eu sunt. Învãþaþi-vã
clipã de clipã tot mai mult sã staþi sub mantia Mea, sub aripile
duhului mângâierii, cã mare de tot este puterea rugãciunii cea
cu duh lucratã, fiilor. Când vremea este grea, ridicaþi-vã dea-
supra ei mai tari decât ea ºi biruiþi-o, cã Eu v-am dat puterea
aceasta, numai s-o cereþi mereu, ca sã se vadã cã aveþi tatã,
fiilor. Toþi îngerii se voiesc cu voi. Toþi sfinþii ºi toate puterile
cereºti voiesc sã lucreze cu voi ºi peste voi. 

O, fiilor unºi, luaþi din mâna Mea ºi daþi poporului
sfânt întãrire ºi mângâiere ºi putere de duh mângâietor. Duhul
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rugãciunii de la voi Mã mângâie pe Mine, ºi apoi Eu vã mân-
gâi pe voi. Fiþi tot o iubire spre Mine ca sã vã dau bucurii,
fiilor. Stãruiþi cu mult duh sã ne dea Tatãl ploaie dulce. Omul
de pe pãmânt e mare fãrã Dumnezeu ºi are putere sã opreascã
tot binele din cer. Dar Eu vreau sã curgã binefacerile Mele
peste pãmântul de la voi ºi sã-Mi mulþumiþi pentru ele în toatã
clipa ºi sã staþi pe buze cu duhul mângâierii, fiilor. Toatã firea
va învia ºi se va înveºnici de la duhul mângâierii de pe buzele
voastre. Tot ºi toate aºteaptã mângâierea ºi binele ei. Eu sunt
cuvântul cel plin de mângâiere, iar voi sã fiþi fiii lui, cã din el
v-am nãscut, ºi mai mari decât oricând sã fie lucrãrile mângâ-
ierii prin voi, cei din urmã, care aºteptaþi venirea Mea. O, nu
vã temeþi de furtuni. Eu sunt cu voi ºi vã mângâi, ºi suferinþa
voastrã are mare preþ la Mine pentru voi. Puþin, puþin ºi trece
furtuna, cã Eu îi poruncesc ei sã tacã, iar îngerilor, sã vã mân-
gâie, ºi voi sã-i mângâiaþi pe ei. Amin. 

O, poporul Meu, cautã mereu, mereu sã stai în mân-
gâierea Duhului Sfânt. O, fiilor, pãstraþi-vã în dragostea Mea
dintre voi ºi propãºiþi în ea, cã toate durerile se duc, ºi rãmâne
dragostea Mea dintre voi. Toatã întãrirea v-o dau, iar voi
luaþi-o ºi daþi-vã unul altuia de la Mine, fiilor. Puterea voastrã
e duhul mângâierii. Rugãciunea voastrã cea cu duh puternic
Îmi dã multã putere spre voi, iar îngerii vã slujesc ºi vã mân-
gâie. Amin. 

Am stat o clipã în cuvânt cu voi ca sã vã mângâi, fiilor.
Luaþi mângâierea Mea ºi binecuvântarea Mea peste voi, ca sã
vã fie uºor ºi dulce, ca sã aveþi putere, fiilor. Fiþi binecuvân-
taþi peste tot pe unde vã am. Eu vã port de grijã cu tot cerul
sfânt. Ascultaþi de tot sfatul cel bun ºi fiþi cuminþi sub duhul
mângâierii, ºi, pace vouã, ºi peste tot la toþi copiii Mei! 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Amin, amin, amin. 
4/17 martie 2002

Sãrbãtoarea sfinþilor patruzeci de mucenici din Sevasta 

Fãgãduinþele Domnului îºi aºteaptã împlinirile. Pentru lucrarea
împãrãþiei cerurilor trebuie asemãnare între fraþi. Cetatea care nu
are conducãtor cade ca ºi cea care are mulþi la cârma ei. 

Cârmuitorului îi trebuie bucurie pentru nãdejde. 

MM ângâiaþi, mângâiaþi pe poporul Meu, voi, în-
geraºi ºi sfinþi! De lângã Mine mângâiaþi pe

cei prea mici ai Mei, cãci Eu, Domnul, cu ei Îmi gãtesc calea
venirii Mele cu voi pe pãmânt. Mângâiaþi moºtenirea Mea, ºi
din partea Mea daþi putere, daþi mângâiere Ierusalimului, Ie-
rusalimului Meu de azi din mijlocul poporului român. Amin. 

O, poporul Meu iubit, mâna Mea cea binefãcãtoare,
cea plinã de mângâiere, vã mângâie pe voi. Sfinþii Mei care
întãresc cerul Meu cu iubirea lor vã aduc vouã puteri ºi mân-
gâieri cereºti, cã voi trebuie sã aveþi puteri pentru Mine, fiilor.
Duhul Meu Cel bun ºi blând suflã peste voi ºi vã împrospã-
teazã ca sã lucraþi voi lucrarea împãrãþiei, iar împãrãþia Mea
cea dintre voi vã pãzeºte pe voi întru ea. Cãutaþi sã cuprindeþi
cu mintea tot mai adânc aceastã tainã, ºi tot mai mult veþi ºti
ce fel de iubire trebuie sã vã daþi unii altora în taina lucrãrii
împãrãþiei, fiilor. Eu, Domnul, stau tot timpul între voi cu în-
demnul ºi cu puterea ºi cu mângâierea, iar voi sã fiþi ascultã-
tori, fiilor. Povaþa Mea trebuie lucratã. Iubirea din voi ºi
dintre voi trebuie sã îmbrãþiºeze povaþa Mea ºi sã o lucreze,
spre bucuria Mea ºi a voastrã, fiilor. 

O, toate Scripturile care mai sunt de împlinit stau ºi
aºteaptã sã vinã spre împlinire. Duhul proorociei, fãgãduinþe-
le Mele cele pentru venirea Mea ºi toatã împlinirea lor aºteap-

tã sã vinã, ºi cu ele sã vin ºi Eu ºi sã vã dau mângâierea cea
deplinã pe care o aºteptaþi. O, voi ºtiþi cã avem de lucrat pen-
tru aceasta ºi cã aceasta este lucrarea Mea ºi a voastrã dupã
care aºteaptã sfinþii ºi îngerii, fiilor. Am pe pãmânt o mulþime
de inimi care Mã au întru credinþa lor, dar acestea nu ºtiu cum
este Domnul împlinirilor credinþei inimii lor, iar Eu ºi cu voi
avem aceasta de lucrat pe pãmânt, fiilor. Nimic mai scump nu
aveþi voi de lucrat pe pãmânt ca aceastã lucrare pe care am
aºezat-o Eu între voi s-o lucraþi ºi sã daþi din ea celor ce nu
ºtiu drumul împlinirii credinþei lor. Fiþi strâns uniþi întru ace-
laºi fel de lucrare. Strângeþi-vã la învãþat ºi lucraþi ºi învãþaþi
ºi daþi-vã unii altora loc, ºi lucraþi ºi învãþaþi, cãci trupul bise-
ricii trebuie sã fie întreg în toatã vremea, ca sã aibã putere,
fiilor. Fiþi mereu cu duhul îndemnãrii ºi deschideþi-vã unii
altora guriþele pentru lucrarea împãrãþiei ºi rãscumpãraþi orice
fãrâmã de timp, cã mult timp s-a pierdut de ºapte mii de ani,
ºi puþini de tot au lucrat lucrarea împãrãþiei între cei ce au fost
pe pãmânt în vremurile de dupã facere. Tot timpul trebuie rãs-
cumpãrat, ºi tot ce a fost în timp, ºi iatã, avem nevoie de atâ-
ta iubire de la unul la altul, poporul Meu. Cu ea vom rãscum-
pãra vremea, cu ea ne vom mângâia cu multul, cu ea vom
avea puteri nesfârºite ºi cu ea voi veni Eu când ea lucreazã
înaintea Mea ca sã vin. 

O, poporul Meu, toþi sfinþii aºteaptã venirea Mea, toþi
s-au pregãtit ºi Îmi aºteaptã mireasa. O, poporul Meu, câtã
sãrbãtoare aºteaptã sã vinã pe pãmânt, ºi câtã slavã mângâie-
toare pentru îngeri ºi pentru sfinþi ºi pentru voi ºi pentru toþi
cei care aºteaptã venirea Mea ºi cerul pe pãmânt! Dorul Meu
creºte ºi se varsã peste pãmânt. Sã ia din el tot omul ºi sã vinã
la apa Mea, la apa vieþii pe care Eu, Domnul, o dau în zilele
acestea la toþi cei însetaþi, numai sã vinã sã ia. Izvorul Meu
din mijlocul vostru e comoarã din cer, e viaþã fãrã de moarte,
ºi cât aº vrea sã ia tot omul ºi sã bea, ºi sã rãmânã cu Mine
omul, cã numai Eu sunt viaþa, fiilor. 

O, Eu vreau sã-þi dau de lucru, poporul Meu. Învaþã-te
în lucru ºi pentru lucru, cã nu e bucurie pe pãmânt ca aceasta.
Dar pentru ea tu trebuie sã ai trupul întreg ºi tare, ºi nici o
piedicã sã nu-l slãbeascã pe el. Nici unul din voi sã nu se îm-
piedice în el însuºi, cãci Eu aºtept cu mare dor aceastã mi-
nune în mijlocul tãu, poporul Meu, iar Eu de aceea vin ºi te
învãþ mereu. Te învãþ, iar tu sã împlineºti învãþãtura Mea de
peste tine ºi sã creºti prin ea în acelaºi fel, cã trebuie sã vã
asemãnaþi unii altora îndeajuns pentru lucrarea împãrãþiei
care se va vãrsa curând, curând peste tot pãmântul. 

O, poporul Meu, o, fiilor, voi trebuie sã semãnaþi unul
cu altul, iar desãvârºirea acestei lucrãri trebuie sã aibã cârmã
de sus în jos, aºa cum Eu am aºezat lucrul împãrãþiei în mij-
locul vostru. V-am ºoptit adesea ºi de sus ºi de jos cã cetatea
care nu are conducãtor se ºubrezeºte ºi cade, ºi tot aºa ºi cea
care are prea mulþi cârmuitori, iar cârmuitorul trebuie sã aibã
bucurie ºi nãdejde de la cei peste care el aºeazã ºi vegheazã,
ºi apoi toatã lucrarea aceasta este dupã voia Mea, ºi Eu o
binecuvintez ºi o rãsplãtesc cu darurile cele mai dulci ºi cu
bucuria cea mai de sus, fiilor. 

Lucraþi mult! Toate guriþele voastre sã laude pe Dum-
nezeu, cã e de rãscumpãrat orice fãrâmã de timp. Fiþi tari, cã
Domnul vã iubeºte. Vã dau, fiilor, multã mângâiere, multã
putere, multã vindecare de suflet ºi de trup. Vã dau puteri sã
puteþi pentru Mine, cã Eu, Dumnezeu, pot prin cei firavi, prin
cei mici. Se strâng sfinþii pe lângã voi sã vã ajute, sã vã împu-
terniceascã prin darurile lor cele pline de mângâiere. Guriþele
voastre sã binecuvinteze pe Dumnezeu ºi pe sfinþi, fiilor, ºi
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îngerii vor fi cu voi în toatã vremea. Râvniþi la darurile du-
hovniceºti. Rostiþi cu guriþele voastre cuvinte bune ºi împli-
nitoare pentru toatã facerea de bine de la Dumnezeu peste
voi, ºi nici un pic de slãbiciune sã nu aveþi în sufletele voas-
tre, cã mâna Mea cea dulce stã peste voi ºi vã poartã de grijã
cu mare har, fiilor. 

Aº voi sã aduc numai bine pe pãmânt ºi peste om, cã
mila Mea e fãrã de margini. Vreau sã vã am în dulce rugãciu-
ne pentru toatã fãptura de pe pãmânt ºi pentru venirea Mea cu
toatã mângâierea. Tãria sufletelor voastre vine de la Mine,
fiilor, ºi voi sã cereþi tot binele de la Mine peste voi ºi peste
pãmânt. Lucraþi unii peste alþii cu multã întãrire, cu multã lu-
crare, cã Eu voiesc ca tu sã fii întâiul, poporul Meu. 

Tatãl rosteºte peste voi mângâiere ºi vã spune: 

– PP ace, fiilor scumpi! Pace de la Tatãl ºi de la
Fiul ºi de la Duhul Sfânt! Duhul cel umilit

în voi aduce cerul mereu cu voi, mereu aproape, mereu cu
mângâiere peste voi. Fiþi liniºtiþi, fiilor, ºi aduceþi Domnului
iubirea voastrã ºi inima voastrã ºi pacea dintre voi. Creºteþi în
dragostea cea de sus, cã Fiul Meu, un pic, un pic ºi vine cu
toatã mângâierea pe pãmânt la voi, ºi cu El toþi sfinþii ºi înge-
rii, fiilor. 

Eu, Tatãl, vã cuprind ºi vã dau putere ºi vã dau nãdejde
ºi vã dau cuvânt ca sã-l împãrþiþi între voi. Eu, Tatãl, sunt în
Fiul, ºi mereu, mereu sunt cu voi. Duhul Sfânt al iubirii veº-
nice sã vã umple de iubirea Lui ºi de pacea Lui cea veºnicã,
fiilor. Zi ºi noapte întãriþi-vã unii pe alþii, ºi ca niºte puiºori
mici sã credeþi în Tatãl, cã toate bunãtãþile Lui vi le dã vouã
prin Fiul Sãu Cel iubit. Vã îmbrac în Duhul Meu Cel mângâ-
ietor. Vã întãresc inimioarele ºi trupuºoarele ºi pacea, fiilor.
Pun sfinþii ºi îngeraºii sã vã aducã vouã de la Mine toate face-
rile de bine, toate bucuriile care aºteaptã sã se coboare pe pã-
mânt ºi sã învãluie în ele pe cei ce M-au iubit cu dor. 

Eu, Tatãl, vã dau pacea cerului sfânt. Eu, Tatãl Savaot,
vã cuprind cu toatã mângâierea Mea ºi a Fiului Meu ºi a sfin-
þilor ºi a îngerilor, fiilor. Numai în mângâieri voiesc sã vã þin.
Numai în duhul pãcii ºi al liniºtii, fiilor scumpi. Amin, amin,
amin. 

– OO,Tatã bun, coborâm peste ei toatã întãrirea
cea de sus ºi toatã mângâierea, cãci Tu eºti

în Mine, ºi suntem cu ei, Tatã. 
Poporul Meu, pace þie! Mângâiere þie, poporul Meu

iubit! Duhul mângâierii este cu tine. Duhul lucrãrii
împãrãþiei, acesta sã fie duhul tãu. Fiþi mângâiaþii Mei, fiilor,
ºi unii altora sã ne fim mângâiere de pe pãmânt, copii ai pãcii
Mele. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2002

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei 

Iubirea stãruitoare se dã Domnului ºi între fraþi unii altora. 

UU n picuºor de cuvânt mângâietor ºi azi peste tine,
poporul Meu. Cu cuvântul Meu te împrospãtez

ºi te întãresc ºi te iubesc, cã tu eºti al Meu, poporul Meu.
Descordaþi-vã inimioarele, fiilor. Eu de voi nu Mã despart, ºi
vã ajut cu mângâierea Mea, cu cuvântul cel plin de putere ºi
de lucrare mângâietoare. Amin. 

Numai þie îþi dau azi un picuºor de cuvânt. Pentru tine
cobor cuvânt, ca sã-þi dau de la Mine multã întãrire. Strân-
ge-te cu mare dragoste, poporul Meu, ºi fã împãrãþia Mea ºi
te încãlzeºte ºi te odihneºte întru ea. Dragostea ta sã stea trea-

zã ºi dulce, ºi cu iubirea Mea sã-þi îndulceºti credinþa ºi pute-
rea ºi toatã sãnãtatea de duh ºi de trup. Toate neputinþele vã
vor pãrãsi, cãci Eu grãiesc aceasta, ºi puterea voastrã voi fi
Eu, Domnul. Amin. 

O, îngeraºi ºi sfinþi binefãcãtori ºi tãmãduitori! Tot
timpul sã fiþi ºi sã lucraþi peste poporul Meu cel iubit, întru
care Eu am binevoit în vremea aceasta de venire a Mea.
Faceþi-l pe poporul Meu sã vã simtã iubirea ºi mângâierea ºi
binefacerea. Peste tot în tot poporul Meu duceþi numai bu-
curii, numai mângâieri, numai tãmãduiri de duh ºi de suflet ºi
de trup ºi de iubire. Amin. 

Eu, poporul Meu, te fac frumos, te fac lucrãtor, te apro-
pii ca sã Mã iubeºti, ºi tu aºa sã lucrezi mereu de-acum, cã
nimic nu e mai de preþ înaintea Mea decât tine. Te port de mâ-
nuþã, te þin de mânuþã, ºi numaidecât îþi dau toatã întãrirea. 

Daþi-Mi Mie toate clipele, fiilor, cã multã putere am
peste voi când lucraþi aºa. Guriþele voastre sã Mã mângâie pe
Mine ºi pe fiii grãdinii cu care Eu Mã sprijin sã-Mi cobor
cuvântul pe pãmânt, iar ei sã vã poarte pe voi spre toatã plã-
cerea Mea cea dintre voi. Daþi-vã vlagã ºi daþi drumul uºo-
rului în inimioare ºi faceþi cer nou ºi pãmânt nou înaintea
Mea, ºi sã nu mai fie dureri la voi. Eu, Domnul, poruncesc
durerii sã se depãrteze ºi sã dea loc puterii Mele în voi, fiilor. 

Mi-e tare dor de iubire de la voi. Toþi cei ce aveþi în fire
iubirea cea dãruitoare daþi-o Domnului cu multul, ºi unii al-
tora, fiilor. Vã stropesc cu mir ceresc ºi vã înmiresmez ºi stau
cu voi ca sã Mã bucur, iar bucuria Mea de la voi este tot bine-
le vostru, fiilor. Chivernisiþi-vã viaþa dupã plãcerile Mele, cã
Eu niciodatã nu vã fac durere, ci numai bine vã fac. Mare plã-
cere voiesc sã-Mi gãsesc în voi ºi între voi, ºi de aceea v-am
dat ºi azi un picuºor de cuvânt mângâietor. Nu uitaþi cã ve-
ghea Mea ºi tot ajutorul cel bun vã va bucura pe voi mereu.
Întãriþi-vã cu Mine, fiilor plãpânzi, ºi desfãtaþi-vã în dragos-
tea Mea cea plinã de cuvânt. 

Veniþi spre pace deplinã. Veniþi spre iubire lucrãtoare ºi
dãtãtoare de mângâiere vouã ºi Mie. Veniþi spre pace, fiilor
scumpi. Eu iau rugãciunile voastre cele pline de iubire ºi de
dor ºi de cerere ºi vi le împlinesc ºi vã mângâi cu împlinirea
lor. Veniþi spre deplinã lucrare de împãrãþie cereascã, ºi bine-
cuvântatã sã vã fie vouã toatã lucrarea împãrãþiei în care Eu
v-am aºezat. Vã voi da timp bun, care sã vã facã bine vouã ºi
pãmântului de la voi, cãci grija Mea e dupã voi. 

Veniþi spre pace deplinã, fiilor scumpi. Veniþi spre tã-
mãduirea durerilor voastre, cãci Domnul Dumnezeul vostru
aceasta voieºte. Eu vã sunt tot binele vostru, iar voi învãþaþi
cu putere nãdejdea ºi credinþa ºi dragostea, ºi cu ele voi vã
veþi mângâia, cãci Eu vã voi da vouã, fiilor scumpi. Amin,
amin, amin. 

11/24 martie 2002

Duminica a doua a Postului Mare, a sfântului Grigorie
Palama 

Omul trebuie sã intre sub paza îngerilor prin duhul umilit. Dragos-
tea trebuie sã fie ca în împãrãþia cerurilor. Toatã fãptura aºteaptã
pe fiii lui Dumnezeu, ºi apoi pe Dumnezeu. Duhul umilit este taina 

care împlineºte rugãciunea. 

HH ar vouã! Pace vouã! Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt
aduce cuvânt pe pãmânt, ºi cu el aduce harul

mângâierii ºi dulcele lui, ca sã te mângâie Dumnezeu, popor
al venirii Mele, popor al rãbdãrii sfinte, popor al harului Meu,
cã Eu, Domnul Dumnezeul tãu, þi-am spus þie cã în vremea de
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acum nimeni nu mai are putere decât cei mângâiaþi de Dum-
nezeu. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu de azi, nimeni nu mai are azi putere
decât cei mângâiaþi de Mine. Mângâierea Mea este puterea
lor ºi harul lor. Duhul mângâierii, pe el l-a lãsat Tatãl peste
pãmânt pentru cei ce iubesc cu dor pe Dumnezeu: Duhul
Sfânt Mângâietorul, pe Care lumea nu-L cunoaºte, cãci El nu
este în lume, ºi este în loc sfânt, ºi este cu omul cel cu duh
umilit, ºi este cu cei sãraci cu duhul. Amin. 

O, poporul Meu de azi, ia mângâiere din duhul cuvân-
tului Meu ºi mângâie-Mã cu el, ºi unii pe alþii sã ne mângâ-
iem, ºi þine-þi tu nãdejdea mereu în Domnul Dumnezeul tãu,
Care este scãpare þie, cã scris este: «Îngerilor Sãi va porunci
El pentru tine ca sã te pãzeascã în toate cãile tale, ºi te vor
ridica pe mâini, cã tu nãdãjduieºti în Domnul ºi cunoºti nu-
mele Lui». Amin. 

E mare tainã lucrarea îngerilor peste om ºi lângã om.
Eu sunt plin de durere pentru tot omul care nu are de unde sã
înveþe lucrare îngereascã ºi ca s-o lucreze pe ea ºi ca sã aibã
omul pazã de îngeri în toatã calea sa. Dar pe tine te povã-
þuiesc deosebit, poporul Meu de azi, fiindcã tu M-ai iubit ºi
M-ai urmat, ºi Eu mereu te învãþ sã-Mi urmezi aºa cum am
Eu azi de mers prin lume, prin mersul tãu cu Mine. Te învãþ
mereu lucrarea îngerilor peste tine ºi lângã tine, cã tu ai mare
nevoie de îngeri, fiule de azi. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt þi-a
hãrãzit þie sã fii Domnului de sprijin ºi sã te sprijineascã pe
tine îngeri cu zeci de mii ºi cu mii de mii, cã vremea este grea
de tot, iar tu trebuie s-o biruieºti în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, poporul Meu. Lucrez cu toatã oastea ce-
reascã sã te aºez Eu pe tine în toatã pacea inimii ºi sã te ocro-
tesc cu mare ocrotire, numai sã dai tu putere îngerilor înãun-
trul tãu ºi în preajma ta ºi în mijlocul tãu, fiule poporul Meu.
În toate lucrãrile ºi miºcãrile pe care le sãvârºeºti tu între pã-
mânt ºi cer, cea mai mare lucrare a ta sã fie grija de îngeri, ca
sã stea ei lângã tine cu multul în toatã clipa ºi cu toatã lucra-
rea lor peste tine, cã Eu pe îngerii Mei i-am pus sã-þi slujeas-
cã ºi sã te pãzeascã în toate cãile tale, popor al venirii Mele.
Iar tu laudã ºi binecuvinteazã numele Meu pe pãmânt ºi în
cer, cã toþi sfinþii Mei dau sã aibã petrecere cu tine în lucrare
de bisericã sfântã, cã de atâta vreme aºteaptã ei sã vinã împã-
rãþia cerurilor pe pãmânt pentru rãscumpãrarea lor ºi pentru
bucuria ce va sã fie pentru sfinþi! 

Tu, popor al zilelor Domnului, sã stai mereu, mereu în
duhul înþelepciunii de sus ºi sã-l lucrezi în mijlocul tãu ºi sã-þi
afli în el plãcerea ºi bucuria ºi mângâierea, cã îngerii prind
viaþã ºi lucru mult la lucrul tãu cu cerul, ºi tu eºti atunci
ocrotit pe pãmânt. O, Mi-e dor de sfatul Meu în mijlocul tãu,
ca sã iau Eu din el ºi sã te binecuvintez pentru dragostea ta,
cã iatã cât sfat fac Eu cu tine ºi cât Mã mângâi cã-þi grãiesc ºi
cã te am ºi cã te cresc. Lucrarea Mea cu tine e duhul mângâ-
ierii peste pãmânt, ºi tu trebuie sã fii copleºit de atâta fericire
a Mea, cã fericit este Domnul întru venirea Sa când are fii cu
credinþã în ei pentru cele ce Eu am fãgãduit cã vor fi ºi vor
împãrãþi pe pãmânt peste fiii credinþei sfinte, pentru cei ce Mã
aºteaptã sã vin ºi nu se îndoiesc aºteptând. 

Voiesc sã-l îndemn pe tot omul de pe pãmânt sã intre
sub pazã de îngeri, ºi sã se înmulþeascã cei ce iubesc pe Dum-
nezeu. Voiesc sã-i spun omului sã ia învãþãtura Mea ºi sã se
mângâie cu ea, ºi apoi sã poatã crede omul în împãrãþia Mea
care aºteaptã înãuntrul sãu sã creascã ºi sã se desãvârºeascã
prin duhul cel umilit din om. Omul din pricina lipsei duhului
umilit vrea sã poatã mai mult ca Dumnezeu peste el, iar Eu,

Domnul, Mã frâng de jale aºteptând învierea omului. Duhul
cel fãrã de umilinþã din om Mi-a stat mereu împotrivã ca sã
nu pot Eu în om, ºi sã poatã omul. Iatã, omului nu-i poate face
bine omul, cã binele de la om nu þine pe veci. Numai Eu pot
sã-i fac omului bine pe veci; numai Eu, dar cui sã-i spun
aceasta? Cum sã fac sã ajungã la inima omului aceastã tainã
în care vreau sã-l cuprind pe om ºi sã Mã mãresc apoi în el ºi
sã simtã omul gustul cel mângâietor al împãrãþiei Mele în el
ºi cu el? O, fericit este omul care-L pune pe Dumnezeu scã-
pare a lui ºi nãdejde a lui, cãci scris este: «Pe Domnul, pe Cel
Preaînalt L-ai pus scãpare þie. Pentru aceasta nu vor veni
cãtre tine rele, ºi certarea nu se va apropia de locaºul tãu, cã
îngerilor Sãi va porunci pentru tine ca sã te pãzeascã în toate
cãile tale, ºi te vor ridica pe mâini ca sã nu împiedici de
piatrã piciorul tãu». Amin. 

O, poporul Meu de azi, laudã pe Domnul Dumnezeul
tãu! Binecuvinteazã pe Domnul, Ierusalime, cã îngerilor Sãi
a poruncit pentru tine, cãci Domnul te mângâie pe tine cu sla-
va cuvântului Sãu ca sã te desãvârºeascã pe tine întru lucrãri-
le Sale, cã tu eºti micuþ ºi eºti plãpând, dar mãrirea Domnului
este acoperãmântul tãu ºi mângâierea ta. Iar tu sã-L mângâi
pe El, ºi va veni mângâierea pe pãmânt ºi va împlini ea desã-
vârºit împãrãþia cerurilor ºi bucuria ce va sã fie pentru sfinþi.
Amin. Mi-e duhul tot un dor sã împlinesc aceasta ºi sã-I dau
Tatãlui lucrul gata ºi sã Mã supun Lui, cãci iubirea aºa este:
iubeºte ºi se supune, ºi unde ea nu este aºa, acolo nu este
nimic, cãci scris este: «Dacã nu am dragoste, nimic nu sunt».
Dragostea este acolo unde ea nu se sfârºeºte în lucrarea ei, dar
dacã dragostea dintre oameni nu foloseºte împãrãþiei ceru-
rilor, ºi dacã împãrãþia cerurilor nu foloseºte dragostei dintre
oameni, acolo este lucrarea care nu are nimic întru Mine. Lu-
crarea dragostei care are platã din cer este cea dintre cei ce
cred în Mine cu împlinirea lor cea întru poruncile Mele ºi cu
nãdejdea lor în scãparea cea de la Mine, iar aceºtia sunt cei cu
duh umilit, sunt cei plãpânzi care-ºi pun nãdejdea în Domnul
ºi care strigã la El îndelung rãbdând ºi cu credinþã lucrând în
ei pe omul cel nou care va sã fie. 

Vorbeam cu ucenicii Mei ºi le spuneam aºa: «Toate
câte cereþi rugându-vã sã credeþi cã le veþi primi, ºi aºa le
veþi avea, cãci cine nu se va îndoi în inima lui, ci va crede cã
ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice». Amin. 

Eu, fiilor din grãdinã, aºa v-am învãþat Eu pe voi sã
lucraþi ºi sã împliniþi, cã toatã fãptura nu pe Mine Mã aºteaptã
mai întâi, nu pe Dumnezeu, ci pe fiii lui Dumnezeu, pe cei ce
vor crede dupã cum cere aceastã vreme a venirii Mele, a cu-
vântului Meu venit din Mine pe pãmânt pentru ca sã fac dupã
credinþa fiilor lui Dumnezeu. Eu pe voi v-am învãþat ce sã
credeþi, ºi de douã mii de ani l-am învãþat pe tot omul cum sã
creadã ºi ce sã creadã, ºi iatã, ºi azi îl învãþ pe om prin învã-
þãtura Mea cea de peste voi, iar voi sã rostiþi tot mai mult fã-
gãduinþele Mele cele rostite acum douã mii de ani ºi, iarãºi,
acum, în vremea voastrã, întãrindu-le peste voi pentru înfãp-
tuirea lor. Aduceþi-vã aminte de tot ce Eu am spus, cã numai
fiii credinþei sfinte rugându-se, toate câte cer ei cred cã le vor
primi ºi le vor avea. Amin. 

Aº voi ºi omul sã poatã crede ca voi, cã e omul lipsit
de mângâiere ºi nu are cine sã i-o dea. O, cât aº vrea sã întã-
resc pe pãmânt puterea rugãciunii cea cu putere, fiilor, cãci ca
sã se înfãptuiascã rugãciunea, trebuie pace întru toate ºi întru
toþi, pace ºi nejudecatã. Eu aºa am spus celor iubiþi ai Mei:
«Toate câte cereþi rugându-vã, sã credeþi cã le-aþi primit, ºi
le veþi primi. Iar când staþi de vã rugaþi, iertaþi orice aveþi
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împotriva cuiva, ca ºi Tatãl vostru Cel din ceruri sã vã ierte
vouã greºalele voastre, cã de nu iertaþi voi, nici Tatãl vostru
Cel din ceruri nu va ierta vouã greºalele voastre». 

O, fiilor scumpi, iatã taina rugãciunii care se înfãptu-
ieºte. Duhul cel umilit din om are aceastã putere pe care Eu
am avut-o în Mine când Mã rugam Tatãlui, cãci Eu numai
mântuire îi voiesc omului, dar om cu om nu poate sã lucreze
tot aºa, cãci omul s-a fãcut de la început mai mare ca Mine,
mai îndrãzneþ, iar sfiala cea sfântã nu mai ºtie omul s-o aºeze
înaintea Mea pentru iertarea greºalelor lui ºi pentru ca sã nu
aibã omul nici o rãutate, nici o rãcealã de suflet când e vorba
de milostivirea Mea pentru el, când e vorba sã-i dau cu ce
mãsurã mãsoarã ºi el. 

Duhul iubirii, duhul dragostei care nu se sfârºeºte în
lucrarea ei, aceastã dragoste face împãrãþia cerurilor în om ºi
între om ºi om dacã ea seamãnã cu cele ce Eu am aºezat pes-
te om. Atunci îngerii Mei sunt paza fiilor împãrãþiei cerurilor
pe pãmânt, ºi pe mâini îi înalþã pe cei ce nãdãjduiesc în Dom-
nul, împlinind poruncile vieþii ºi cunoscând numele Meu cel
de peste ei. Paza îngerilor este acolo unde cei iubiþi ai Mei fac
cer nou ºi pãmânt nou ºi om nou peste ei în numele Meu cel
sfânt, iar Eu la aceºtia le sunt Dumnezeu ºi îi port în care de
biruinþã ºi împlinesc cu ei lucrãrile Mele pentru veac nou în-
tre cer ºi pãmânt, aºa cum este aceastã proorocie rostitã de
Scripturi prin Duhul Sfânt al Tatãlui ºi al Fiului, poporul
Meu. Lucrarea împãrãþiei sã fie toatã desfãtarea ta, fiule. Lu-
crarea îngerilor sã fie toatã lucrarea ta, iar mângâierea Mea ºi
a sfinþilor Mei curge de la tine, ºi unii pe alþii ne mângâiem
cu cele ce sunt, iar cele ce sunt, sunt cele ce nu se vãd, cãci
cele ce se vãd nu sunt adevãrul, poporul Meu. O, nu mai e ni-
meni ca tine pe pãmânt! Tot omul se mulþumeºte cu cele ce se
vãd, ºi nu ºtie omul cât aºtept Eu inima lui sã Mã caute ºi sã
Mã gãseascã, ºi sã se bucure apoi, aºa cum s-au bucurat Luca
ºi Cleopa când Eu M-am arãtat lângã ei din cele ce nu se vãd,
ºi tot aºa M-am ºi dus apoi de lângã ei. 

Mi-e dor, Mi-e tare dor de dorul omului, cã vreau sã-l
mângâi pe om. Aº vrea sã fie tot o mângâiere venirea Mea,
acum, dupã douã mii de ani, de lângã Tatãl. Dacã s-ar uita
omul în Scripturi, dacã s-ar uita bine, ar porni omul spre mân-
gâierea venirii Mele ºi s-ar sfinþi, ºi apoi ar avea putere sã
creadã în venirea Mea de azi ºi sã-i vadã bine cãrarea ºi pe fiii
Mei de pe ea, pe fiii care trudesc cu Mine sã-Mi fac cãrarea
spre om cu mângâiere ºi nu cu spaimã aºa cum este scris pen-
tru cei necredincioºi din vremea venirii Mele. Iatã, acum e
vremea, acum sunt zilele Domnului, acum proorocii s-au scu-
lat sã-ºi primeascã bucuria împlinirii proorociilor lor, iar pe
pãmânt omul se bucurã cu cele ce se vãd de ochii lui. Eu însã
Îmi întãresc lucrarea venirii ºi Îmi pregãtesc darul cel pentru
sfinþi, veacul ce va sã fie, veacul Domnului, împãrãþia ceruri-
lor ºi a fiilor ei. Amin. 

Îþi dau întãrire proaspãtã, poporul Meu, cã tu eºti plã-
pând ºi vremea e grea ºi tu o simþi, cã eºti al Meu, fiule, dar
îngerii Mei au porunca Mea ca sã te ridice pe mâini ºi sã bi-
ruieºti în numele Meu pe care tu îl porþi. Amin. 

Har vouã, fiilor! Pace vouã, copilaºi plãpânzi! Harul
mângâierii ºi dulcele lui! Putere de suflet ºi de duh ºi de trup
în numele Meu! 

Lucraþi, fiilor, lucraþi cu dor ºi cu mângâiere. Lucraþi
lucrarea împãrãþiei cerurilor peste voi ºi între voi, iar Eu ºi cu
Tatãl ºi cu îngerii Mei vã dãm har ºi vã dãm mângâierea,
fiilor scumpi. Amin, amin, amin. 
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Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci.
Praznicul Buneivestiri

Face Domnul strigare în miez de noapte, în vreme de necredinþã.
Unde nu este credinþã, nu este dragoste. Domnul îl aºteaptã pe om 

sã se aplece ºi sã asculte voia Sa. 

TTTT atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt întãreºte cu putere ce-
reascã ieslea cuvântului, ºi apoi coboarã cuvânt

în carte, ºi cu el pãstoreºte pe pãmânt. Amin, amin, amin. 
Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu, acum, la

sfârºit de timp. Eu, Domnul Iisus Hristos, am venit ºi vin cu-
vânt peste pãmânt ca sã-Mi întocmesc venirea Mea despre
care am spus Eu acum douã mii de ani. Toate câte Eu am lu-
crat ºi am grãit atunci, toate mãrturisesc de atunci ºi pânã azi,
iar proorocii ºi sfinþii aºteaptã fericirea lor cea de la sfârºit de
timp, cãci viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt vine odatã cu
venirea Mea, dupã cum este scris. Amin. 

O, poporul Meu de azi, luat din români! Cu cine sã
grãiesc Eu pe pãmânt tainele venirii Mele? Cu cine sã fac Eu
sfat pentru aceastã împlinire de azi, ºi pe care o sãvârºesc Eu
cu tine, o mânuþã de popor? O, poporul Meu, tot omul se teme
sã nu-ºi piardã câºtigul sãu, rangul sãu, viaþa sa, dar cel ce a
voit sã ia viaþa Mea n-a fãcut tot aºa, ºi s-a umilit ºi a iubit
viaþa Mea în viaþa lui ºi s-a dat Mie pentru viaþa sa ºi pentru
viaþa Mea. 

O, poporul Meu, cei ce stau mari în numele Meu peste
mulþimile cele fãrã de cunoºtinþã din cer s-au temut sã te
iubeascã ºi sã te primeascã din partea Mea. S-au temut sã
nu-ºi piardã slava ºi rangul ºi câºtigul. De crezut ar mai crede
ei, cãci cuvântul Meu de peste tine are putere, cã e Duhul
Sfânt, dar aceºtia au peste ei pãcatul mândriei ºi al lãcomiei
ºi al slavei deºarte ºi nu vor sã li se strice statul ºi rangul. Aºa
am pãþit Eu ºi acum douã mii de ani. Le-a fost ruºine cu Mine,
cãci Eu eram umilit ºi drept, iar ei nu erau tot aºa. 

O, poporul Meu, când lucrez Eu ca sã aºez pe cineva în
numele Meu peste oameni ca sã-i ajute spre cer, acela Mã cu-
noaºte pe Mine când bat, ºi Îmi deschide ºi Mã primeºte ca sã
cinez cu el ºi ca sã-Mi fac casã la el ºi ca sã Mã arãt lui ºi ca
sã lucrez Eu pe ogorul lui, dupã planul Meu. Dar cel ce se
aºeazã singur sau de la om se aºeazã, acela este cel ce nu Mã
primeºte când bat. Acela þine cu mâna de câºtigul lui, de ran-
gul lui, de plãcerile lui, iar Eu în zadar aº bate ca sã-Mi des-
chidã, ºi iatã Scriptura prin care am spus atunci: «Când va
veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt?».

O, poporul Meu, Mã fac sãrbãtoare peste tine, fiule.
Mã fac Dumnezeu în mijlocul tãu ºi cuvintez cuvânt din Mine
ºi te pãstoresc cu el ºi îþi dau darul credinþei cea pentru sfârºit
de timp, ºi Îmi fac venirea în mijlocul tãu ºi Mã deºert cu ea
peste pãmânt, iar taina aceasta e copleºitoare pentru sfinþi,
poporul Meu. Taina venirii Mele la tine este taina cea lucratã
între Mine ºi om întru început, fiule. Ce sã-i fac Eu omului de
la sfârºit dacã el s-a învãþat numai cu cele ce se vãd de ochii
lui? Fac sfat în mijlocul tãu ºi în mijlocul sfinþilor, cãci cu ei
vin când vin, ºi dau sã gãtesc cale peste pãmânt ºi s-o vadã tot
omul ºi sã înþeleagã omul venirea Mea cea dupã douã mii de
ani ºi sã Mã primeascã sã-l pãstoresc ºi sã-l pregãtesc pentru
viaþa veacului ce va sã fie curând, curând pe pãmânt pentru
sfinþi. 

Eu am fãcut cerul ºi pãmântul ºi toate câte sunt; Eu ºi
nu tu, omule. O, cum sã fac cu tine ca sã Mã laºi Stãpân peste
toate ºi peste tine ºi sã Mã ai de Dumnezeu? 

O, poporul Meu, de ºapte mii de ani umblu cu mila
Mea dupã om, ºi el nu mai cunoaºte ºi nu mai înþelege calea
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Mea spre el. ªi iatã, acum înteþesc ºoapta Mea ºi îi fac omului
strigare în miez de noapte, cã n-a fost de când sunt veacurile
mai multã necredinþã ca acum, ºi Eu vin, dupã cum am spus
cã voi veni, ºi nu este credinþã pe pãmânt, poporul Meu, ºi nu
este dragoste acolo unde nu este credinþã ºi nãdejde. O, nu
mai este credinþã pe pãmânt, ºi dacã nu este, nu este nici nã-
dejde, ºi duhul omului nu face cale luminii care vine din cer
sã lumineze lumea ºi s-o aºeze întru venirea Mea. 

Când am venit sã Mã însãmânþez pe pãmânt ºi ca sã
rãsar apoi Om între oameni, tot cu tainã a lucrat Tatãl, cã nu
se poate altfel când omul þine cu mâna ºi cu inima de rangul
lui, de slava lui, de câºtigul lui. M-am strecurat în mare tainã
ºi am trimis pe arhanghelul Gavriil sã ducã Fecioarei vestea
cã Eu, Fiul Tatãlui, Mã fac sãmânþã de om în ea, ca sã Mã
nasc apoi, ºi sã Mã ridic Mântuitor pentru toatã fãptura. ªi
dacã Fecioara aceea a avut duhul umilit, s-a aplecat ºi a crezut
ºi a nãdãjduit ºi s-a fãcut dragoste înaintea Mea, ºi Eu am pu-
tut sã-Mi sãvârºesc prin ea taina întrupãrii Mele între oameni. 

O, ce minune este sã se plece lui Dumnezeu omul! Mi-
nune pentru Dumnezeu, nu pentru om. Aºa minuni aºtept Eu
pe pãmânt. Aºa iubire voiesc Eu sã aibã omul. Eu am pregãtit
omului toatã mântuirea, toatã salvarea, dar omul are ranguri
ºi se îndeletniceºte cu câºtigul sãu ºi nu vine sã-i dau pe cele
lucrate de Mine peste el. O, cum sã-l scap pe om de stãpâni-
torul acestei lumi ºi ca sã-i dau libertatea ºi salvarea vieþii lui?
Ce sã fac pentru om mai mult decât cuvântul care-l strigã sã
vinã sã-i dau viaþã din viaþa Mea? 

O, poporul Meu de azi, stau cu sãrbãtoarea Mea cea de
acum douã mii de ani în mijlocul tãu când Eu ºi cu Tatãl am
trimis pe arhanghelul Gavriil sã Mã aºeze sãmânþã în trup de
Fecioarã ºi sã Mã nasc apoi din ea ºi sã lucrez în mijlocul
oamenilor ca un salvator venit din cer, de la Tatãl, ca sã-i trag
pe toþi la Tatãl. Te mângâi cu sãrbãtoarea Mea, poporul Meu.
Îþi dau buna vestire de mângâiere, de putere ºi de pace peste
tine, fiule poporul Meu. Eu vin greu când vin la tine cuvânt,
cãci cei de la iesle care stau în calea venirii Mele cuvânt pe
pãmânt, sunt rãniþi, sunt zdrobiþi de dureri ºi de apãsãri de jos
ºi de sus ºi sunt nemângâiaþi, poporul Meu, cãci pentru cer
trebuie putere ºi mângâiere ºi sprijin. Lucrarea Mea cu omul
e greu peste om, cã omul e mic, ºi vremea e grea, dar sfinþii
aºteaptã pe Domnul ca sã vinã pe pãmânt cu fãgãduinþele cele
de veac nou. Amin. 

Iatã sãrbãtoarea Mea peste tine. Mama Mea Fecioara
este de-a dreapta Mea, împreunã cu Gavriil arhanghelul, ºi
mângâierea lor se lasã peste tine, poporul Meu iubit. Amin,
amin, amin. 

– CC u dorul meu pentru Tine ºi pentru ei mã las
peste ei, Fiule al Tatãlui ºi al meu. Toatã

mângâierea din cer ºi de pe pãmânt le-aº da-o, cã ei sunt
frânþi sub crucea vremii de azi. Sã suflãm peste ei duhul mân-
gâierii ºi sã se facã simþit peste ei, Fiule scump. Ei sunt taina
Ta de azi, sunt cei pe care Tu Te porþi întru venirea Ta acum,
dupã douã mii de ani, ºi sunt mici cu puterea ºi sunt apãsaþi.
Hai sã le dãm putere, Fiule scump, ºi mângâiere sã le dãm, ºi
duh de sãrbãtoare cu bucurie. Eu când am fost sub cercetarea
arhanghelului Tãu, am auzit glasul lui care mi-a adus urare de
bucurie, cãci mi-a zis: «Bucurã-te, tu, cea plinã de har, Dom-
nul este cu tine, ºi Îl vei lua în pântece ºi Îl vei naºte pe El,
cãci puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine». 

Eu vã aduc vouã urare de bucurie, copii ai Fiului meu.
Mã aºez în genunchi pentru voi înaintea Tatãlui Cel Preaînalt
ºi înaintea Fiului Sãu ºi al meu ºi cer pentru voi bucurie ºi

mângâiere între voi, iar voi sã credeþi aceasta ºi sã primiþi.
Amin. Voi sta de-a pururi cu rugãciune pentru voi, iar voi sã
credeþi aceasta ºi sã primiþi. Amin. Voi cere pentru voi sãrbã-
toare, cãci sãrbãtoarea este bucurie, fiilor. Staþi înaintea Fiu-
lui meu, Care Se face cuvânt pentru venirea Sa, ºi cereþi la Ta-
tãl putere ca sã puteþi aceasta, cã vine Fiul meu curând, cu-
rând cu sãrbãtoarea veacului ce va sã fie pentru sfinþi, fiilor
plãpânzi. Tot cerul are grijã de voi ca sã vã ia durerile ºi apã-
sãrile ºi sã vã aducã puteri ºi mângâieri vouã, numai sã fiþi su-
puºi lui Dumnezeu aºa cum am fost eu când El m-a cercetat
ºi m-a cerut sã-I fiu de folos ºi de ajutor pe calea Lui spre om.
Faceþi-vã izvor de Duh Sfânt între voi, cã Domnul v-a dat, ºi
vã dã. Vremea necredinþei e mare durere pentru cer, dar voi
bucuraþi-vã cã ajutaþi pe Domnul pe calea Lui spre om. Fiul
meu S-a fãcut apostol peste pãmânt cu cuvântul Sãu cel de
peste voi. Cereþi la Tatãl ºi la Fiul ºi la Duhul Sfânt ajutor
mare pentru ca sã împãrþiþi cuvântul lui Dumnezeu peste pã-
mânt, venirea Fiului meu pentru pregãtirea ºi trezirea neamu-
lui omenesc ºi pentru rãscumpãrarea fãpturii, fiilor scumpi. 

Cu dulce sãrbãtoare vã învãluiesc, ºi cu arhanghelul
buneivestiri vã dãruiesc, cãci el de lângã mine aºa vã spune: 

– BB ucuraþi-vã, voi, întru harul Domnului cel
mântuitor de la Tatãl, cãci îngerii vã

slujesc vouã. Slujiþi-i ºi voi pe ei, ca sã aibã lucrare tare peste
voi. Supuneþi-vã îngerilor, ºi îngerii vi se vor supune. Când
Tatãl Savaot m-a trimis pe mine spre Fecioara mamã, eu ca
un supus am împlinit aceasta, ºi tot aºa ºi mama a lucrat.
Ca o supusã Tatãlui s-a aplecat ºi a primit pe Fiul Sãu
bucurându-se, cãci bucuria este de la Domnul. Bucuraþi-vã
ºi daþi Domnului bucurie ºi daþi îngerilor lucrare multã spre
cer de la voi, cãci bucuria ºi puterea ei vine de la lucrul ei.
Bucuraþi-vã, vã spune vouã îngerul buneivestiri! Amin,
amin, amin. 

– OO,popor al Fiului meu, bucurã-te la glasul
arhanghelului ºi dã-I Domnului toatã bu-

curia ta, ºi El îþi va adãuga înmiit. Întãriþi-vã, fiilor, întru
lucrarea Fiului meu cea de peste voi ºi cereþi Domnului sã în-
noiascã duhul lumii ºi sã se întoarcã omul la Tatãl pãrãsind
deºertãciunea. Amin. 

Iar Tu, Fiule al meu, toatã întãrirea ºi toatã mângâierea
sã le-o dai mereu, mereu, ºi sã-i faci sã simtã aceasta ca sã
aibã putere pentru Tine, Fiule, ºi sã vii sã înnoieºti fãptura,
aºa precum ai promis Tu. Amin, amin, amin. 

– AA ceasta este lucrarea Mea, mamã: înnoirea
lumii. De aceea Mã las peste aceºtia din

grãdina cuvântului Meu, ºi lucrul Meu apasã peste ei, ºi
durerile de tot felul apasã ºi ele, iar Eu îi port pe ei pe braþe
ca sã poatã ei pentru Mine, mamã. Lucrarea Mea e grea când
vine ºi se lasã peste ei, ºi îi trebuie ajutor de sus ºi de jos, ºi
îi trebuie milã ºi aºternut iubitor, ºi îi trebuie grijã multã de la
ei, cãci cuvântul Meu vine ºi se aºeazã la ei, mamã, iar ei sunt
plãpânzi. Eu îi îngrijesc de sus, dar le trebuie ºi de jos, ºi n-au
de jos mângâiere ºi ajutor pentru lucrul Meu cel greu cu ei,
mamã. Dar Mã scol cu putere ºi cu îngeri tari mereu, mereu
pentru ei, ºi îi ajut cu multul, ºi îi voi ajuta ºi le voi da puteri
ºi mângâieri, ºi ei vor vedea aceasta ºi se vor mângâia, mamã. 

O, poporul Meu, închinã-te lui Dumnezeu cu toatã
viaþa ta mereu. Duhul tãu sã fie Duhul Domnului, ca sã pot
Eu sã vin ºi sã te desãvârºesc din zi în zi mai mult pentru
împlinirea zilei venirii Mele cea cu slavã vãzutã ºi cu toatã
oastea cereascã venitã cu Mine pe pãmânt. Duhul rugãciunii
cea plãcutã Mie, aceasta sã-Mi dai tu. Duhul cel umilit pe
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care l-am avut Eu pe pãmânt sãdeascã-se în fiinþa fiilor tãi,
poporul Meu.

O, fiilor, trup ºi cuvânt sã fiu în mijlocul vostru, ºi cu
mare iubire dumnezeiascã unul spre altul. Buna orânduialã în
toate cele duhovniceºti ºi trupeºti este cea mai dulce plãcere
a Mea de la voi. Lucraþi cu cãlãuzã, fiilor. Întãriþi-i pe cei din
grãdinã ca sã Mã poatã ajuta, ºi ajutaþi pe Dumnezeu, copii ai
Noului Ierusalim. Duhul celor din grãdinã plânge întru Mine,
ºi Duhul Meu plânge întru ei. 

Vreau sã înnoiesc lumea, poporul Meu. Roagã-te tu
pentru aceastã împlinire. Fã voia Mea de-a pururi, ºi vom fi
fericiþi pe pãmânt ºi în cer deodatã. Învioreazã-te cu dor lu-
crând lucrarea împãrãþiei ºi învaþã buna orânduialã întru toatã
lucrarea tainelor Mele din mijlocul tãu, Ierusalime de azi.
Învaþã de la Mine ºi fã aºa, ºi vei fi mângâierea Mea, ºi vei
avea tu mereu mângâiere, poporul Meu. Unul de la altul
aºteptãm ajutorul; tu de la Mine, ºi Eu de la tine. Unul de la
altul sã ne dãm, ºi sã prindem împlinirea a toate, ºi s-o stãpâ-
nim apoi, cãci tot cuvântul Meu este împlinire, poporul Meu.
Cu duhul plin de dor îþi grãiesc ºi te învãluiesc în harul mân-
gâierii, iar tu, Ierusalime, þine-te în dragostea Mea pânã voi
veni desãvârºit ºi mângâie-te cu ea pânã la slava cea mare ºi
ia puteri din ea, ca sã Mã porþi tu cu zilele venirii Mele la tine. 

Scoalã-te tot mai cu putere ºi fã voia Mea cu dor, cã Eu
cu dor aºtept ºi cu dor vin, poporul Meu, ºi cu dor te povãþu-
iesc, ca sã te am, ºi pe veci sã-Mi fii alifie ºi bucurie, poporul
Meu de la venirea Mea. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2002

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca 

Domnul lucreazã în chip umilit, cãci omului îi lipseºte duioºia.
Mãsura Domnului lângã om este aplecarea, cãci omul nu se aplea-
cã. Cel neîndoielnic primeºte prin rugãciune. Creºtinul nu este al 

lumii, ci al lui Dumnezeu. 

EEEE u sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce bate ca sã se
deschidã porþile cuvântului Meu ºi sã intru în

cartea Mea din zilele acestea. Amin, amin, amin. 
Trebuie sã Mã fac cuvânt, copii strãjeri la ieslea Mea

de cuvânt. Sculaþi-vã ºi staþi înaintea Mea ºi daþi-Mi fiinþã în
carte. Dacã Eu nu sunt cuvânt între voi, atunci ce sunt Eu în-
tre voi? O, fiilor frânþi, puterea voastrã trebuie sã fie de
ajunsã pentru coborârea Mea cuvânt în mijlocul vostru. Dacã
Eu n-aº fi aºa de tainic, v-aº putea ajuta prin mulþi pe voi ca
sã aveþi voi putere pentru coborârea Mea la voi. De aceea vã
învãþ mereu sã întãriþi tot mai cu foc lucrarea împãrãþiei de-a
pururi între voi, ca sã ia putere aceastã lucrare ºi sã depãrteze
ea puterea care vã slãbeºte pe voi pentru paza voastrã cu care
trebuie sã staþi înaintea Mea ca sã pot veni cuvânt la voi, fiilor
striviþi. O, dacã Eu n-aº fi aºa de tainic pentru tot ce este în
jurul vostru, atunci Eu aº putea de ajuns cu voi peste tot ce
este în jur. 

O, fiilor, sunt aplecat ca un Dumnezeu, ºi aºa lucrez
prin voi, cãci puterea Mea e mare ºi nu se pune cu omul, cã
omul e mic de tot. Sunt aplecat ca un Dumnezeu, ºi aºa lucrez
Eu prin voi, ºi Mã plec mereu omului, cã omul nu se pleacã
Mie ºi nu vede cã nu se pleacã Mie ºi nu-i pasã cã nu se
pleacã Mie; nu-i pasã, cã dacã i-ar pãsa nu M-aº mai pleca Eu
lui, ºi s-ar pleca el Mie cu toatã duioºia, cu toatã stãruinþa.

O, fiilor, mult îi lipseºte omului duioºia care-l face
frumos pe el însuºi. Mã uit la unul ºi acelaºi om într-o clipã

ºi alta a lui ºi Mã doare mereu când îl vãd cã nu încearcã mai
deloc sã fie cu duioºia ºi cu lucrarea ei în el. Aceastã tainã a
frumuseþii inimii ºi a feþei omului, cum sã fac Eu, fiilor, s-o
pot mai mult vedea pe calea drumului Meu de la cer la pã-
mânt ºi sã fiu cu pace ºi cu fericire întru venirea Mea la voi?
O, mare este taina aceasta ºi dulce este, ºi tot ce este dulce
pentru Mine aº vrea tot mai mult sã gãsesc pe calea Mea între
Mine ºi voi, între Mine ºi om, copii ai venirii Mele de azi. 

Am, fiilor, de la Tatãl lucrarea sã-l fac frumos înaintea
îngerilor ºi înaintea sfinþilor ºi înaintea Tatãlui pe poporul
Meu de azi, învãþându-l pe el lucrarea îngerilor, lucrarea as-
cultãrii, fiilor, lucrarea temerii de Dumnezeu, lucrarea împã-
rãþiei cerurilor, mãi copii. Eu trebuie sã vin curând, curând, ºi
pe toate cele dulci ºi sfinte ºi mereu proaspete trebuie sã le
am peste poporul Meu de azi, dar dacã Eu nu sunt cuvânt
între voi, atunci voi nu aveþi putere de ajunsã pentru cobo-
rârea Mea, fiilor. Dar Eu vã spun vouã: luaþi din gura Mea ºi
aºezaþi pe masã ca sã ia poporul. Nu vã lãsaþi striviþi de nici
o neputinþã, cã mai mari ca acestea sunt Eu. Amin. Eu nu apãs
peste voi cu acest cuvânt, ci doar vã înzestrez cu putere împo-
triva neputinþelor voastre care-Mi împiedicã Mie cuvântul
când el vine. 

O, fiilor, cuvântul Meu are putere pentru orice stare,
pentru orice uºor sau greu, numai sã poatã el sã se aºeze pe
pãmânt între voi, cã Eu la voi Mã fac cuvânt. Am închis bine
uºa ca sã nu mai vedeþi afarã ºi M-am strâns cu voi în casã,
adicã între Mine ºi voi, ºi vreau sã vã împodobesc hãinuþa cea
pentru venirea Mea ºi veghea cea de-a pururi ºi pacea ºi du-
ioºia cea pentru Mine, taina care încãlzeºte în voi iubirea cea
pentru Mine, fiilor. O mulþime de bunãtãþi ºi de haruri stau
deasupra voastrã ca sã se aºeze pe pãmânt pentru Mine ºi
pentru voi. O mulþime de bucurii aºteaptã, numai sã le voiþi,
numai sã le primiþi. ªi cum aºa aceasta ce spun Eu? O, duhul
cel duios al inimii omului Îmi face Mie drumul dulce spre
om, drum cu bucurie ºi cu iubire în el, ºi tot aºa ºi cuvântul,
ºi tot aºa ºi împlinirea lui de la cei ce sunt îmbrãþiºaþi în cu-
vânt. Cuvântul Meu trebuie împlinit la vremea lui, ºi apoi în
toatã vremea, iar împlinirea aduce bucuriile ei ºi harurile ei,
fiilor. Luaþi din gura Mea ºi aºezaþi pe masã ca sã ia poporul,
cã Eu sunt cu îndemnul Meu cel proaspãt ºi sunt mereu astãzi,
cã altfel omul nu poate cu Mine. 

O, poporul Meu, o, poporul Meu! O, ce nume frumos
ai tu, fiule! Domnul Atoatefãcãtorul, Domnul, Cel ce a fãcut
cerul ºi pãmântul ºi marea ºi toate câte sunt, Acela este Cel ce
te cheamã pe tine pe nume. O, poporul Meu cel luat din ro-
mâni! Tot ºi toate aud cã Eu îþi zic þie: poporul Meu. Regele
Darius a dat poruncã cu putere ºi a scris peste toate noroadele
de pe pãmânt ca sã se închine toþi ºi toate Dumnezeului lui
Daniel, cã El este Dumnezeul Cel viu, Care este în veci, ºi a
Cãrui împãrãþie nu se va nimici, ºi a Cãrui stãpânie nu se va
sfârºi, cã El a scãpat pe Daniel din groapa cu lei. Tot aºa va fi
ºi de la tine, cã Eu Mã voi arãta Dumnezeu mare ºi veºnic din
mijlocul tãu, ºi aºa vor crede toate neamurile pãmântului în
Dumnezeul tãu, Ierusalime român, ºi tu vei avea atunci cel
mai frumos nume. Mereu, mereu Eu îþi zic: poporul Meu, ºi
în curând toþi ºi toate Mã vor vedea în mijlocul tãu cu slavã,
iar slava Mea va fi puterea Mea, ºi sub ea se vor pleca toþi ºi
toate, ºi tu vei fi poporul Meu prin care Eu Mã voi slãvi.
Amin, amin, amin. 

Mã port spre tine ºi te învãþ duioºia, cã vreau s-o vãd
pe inima ta ºi pe faþa ta tot mai mult, poporul Meu. Haina de
mireasã împodobeºte toatã sãrbãtoarea nunþii; la fel ºi frumu-
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seþea miresei. Inima sfântã se poartã spre Mine prin duhul cel
duios al iubirii cereºti, iar iubirea este Duhul Meu, poporul
Meu. Duhul cel duios schimbã faþa omului, ºi omul strãluceº-
te atunci în frumuseþe cereascã ºi se face mângâiere fãpturii
ºi lui Dumnezeu ºi lui însuºi. Duhul cel semeþ însã, aspreºte
faþa omului, ºi omul se face greu peste toþi ºi peste toate, ºi
omul întunecã în jur prin propriul lui duh, ºi se face apãsare
fãpturii ºi lui Dumnezeu. Dar Eu în mijlocul tãu Mã slãvesc
prin cuvântul înþelepciunii cea de sus ºi îþi dau creºtere cu
duioºie, poporul Meu, ºi torn din Duhul Meu peste tine ca sã
iei tu din chipul Meu ºi sã semeni cu Mine la venirea Mea, ºi
Eu sã te chem atunci ºi sã-þi zic þie: poporul Meu. Amin.
Spune-Mi tu Mie, este pe pãmânt vreun nume mai frumos ca
numele tãu pe care-l ai tu de la Mine? O, tot aºa sã-þi fie ºi
faþa, tot aºa sã-þi fie ºi viaþa, ºi înþelepciunea, ºi cuvântul, ºi
pasul, ºi haina, ºi iubirea, poporul Meu. 

Mângâie-Mã cu împlinirea ta ºi fã sã vadã toate noroa-
dele pe Domnul Dumnezeul tãu în mijlocul tãu, cã vreau cu-
rând, curând sã Mã slãvesc peste tine cu slava pe care am
avut-o la Tatãl mai înainte de întemeierea lumii, poporul
Meu, când Tatãl te-a rânduit pe tine în a Sa iubire sã te înfie-
ze prin Mine dupã bunãvoinþa voii Sale, spre lauda mãririi ha-
rului Sãu dãruit þie prin Mine, Fiul Sãu, prin Care tu ai rãs-
cumpãrare prin Sângele Meu, ºi iertarea pãcatelor prin bogã-
þia harului Meu care prisoseºte peste tine cu înþelepciune ºi
pricepere, fãcându-þi þie ºtiutã taina voii Sale, aºa cum a fost
mai înainte rânduit pentru plinirea vremurilor. Amin. O, mân-
gâie-Mã cu împlinirea ta, poporul Meu. Cu harul tãu cel de la
Mine sã Mã mângâi, cã el prisoseºte peste tine cu toatã înþe-
lepciunea ºi priceperea ºi îþi face þie cunoscutã taina voii
Mele, fiule. 

O, poporul Meu, te-am povãþuit adesea sã-Mi ajuþi
puterii Mele cea din fiii care stau la gura izvorului Meu ca sã
þi-l dea þie ºi ca sã-l împartã sãmânþã peste pãmânt. Ai fãcut
aºa cum te-am povãþuit Eu, poporul Meu? I-ai cercetat sã vezi
dacã au ei putere pentru venirea Mea cuvânt pe pãmânt? Le-ai
întãrit puterea lor cea slãbitã? Le-ai dat de la Mine ce þi-am
dat sã le dai ca sã aibã ei de la Mine ºi de sus, ºi de jos, ºi ca
sã poatã ei pentru Mine ºi pentru venirea Mea? O, copii ai po-
porului Meu, Eu v-am spus vouã cã nu numai Eu sunt povara
lor, ci ºi voi sunteþi, dar cãutaþi sã le fiþi povarã dulce, cã ei
sunt slabi ºi sunt mici, cã dacã n-ar fi fost ei mici, Eu n-aº
fi putut peste ei ºi prin ei pentru Mine. Când îi vedeþi încor-
daþi, depãrtaþi de la ei pricina care doare în ei, cã Eu trebuie
sã pot cu ei. O, poporul Meu, învaþã de la harul Meu de peste
tine înþelepciunea ºi priceperea în toate, ºi apoi ajutã-Mã cu
ele când Eu îþi grãiesc ca sã te înþelepþesc. Dacã te doare un
degeþel, se încordeazã tot trupul tãu ºi suferi tot ºi cauþi sã-þi
vindeci buba. La voi trebuie sã fie numai pace, iar ei au acest
dor între ei ºi voi. ªi iatã: una e sã te mânii ºi sã nu greºeºti
fiindcã faci luminã cu dreptate ºi cu râvnã, ºi alta e sã te mânii
ºi sã greºeºti cu mânie. O, de aceea v-am învãþat Eu pe voi sã
lucraþi în toate cu îngeri de sus ºi cu îngeri de jos ca sã nu fiþi
învinuiþi de ascundere, fiilor, nici pentru cele drepte, nici
pentru cele nedrepte, lucrate de voi. 

Fiilor, vã învãþ ceva. Când cineva dintre voi greºeºte,
nu-l lãsaþi sã nu se cãiascã numaidecât de ce a fãcut neplãcut;
nu-l lãsaþi sã stea mult cu greºeala peste el, cãci cel ce gre-
ºeºte, dupã ce se îngâmfã greºeºte, iar cel îngâmfat nu vede
cã a greºit, ºi nu se apleacã dacã nu vede. Dar voi, ceilalþi, fiþi
înþelepþi atunci, fiþi pe picioare atunci, ºi cercetaþi dacã e gre-
ºealã sau dacã e neputinþã, cã, fiþi atenþi ºi precauþi, una este

greºeala, ºi alta este neputinþa. Vã învãþ înþelepciunea aceasta
ºi lucrarea ei ca sã curmãm pe cât se poate încordarea celor
cu povara Mea peste ei. Vã învãþ taina duhului duios, care
nu-l lasã pe om sã se îngâmfe ºi sã apese prin duh îngâmfat.
Cel duios aduce numai putere peste toþi ºi peste toate în jurul
lui. Cel cu duh duios este stãpânit de iubirea Mea ºi o dã pe
ea în jur, ºi dã în jur ce are el ºi iubeºte cu duh duios tot ce
este viu. 

O, poporul Meu, puterea Mea e mare ºi nu se poate
pune cu omul, cã omul e slab de tot, e mic de tot. Dar cu toate
acestea ale Mele, omul însã se pune cu puterea Mea cea mare,
cã Eu sunt tainic, iar dacã omul nu Mã vede cu ochii lui ºi cu
mintea lui, cã nu Mã poate cuprinde, el se scoalã ºi se luptã
cu Mine ºi nu ºtie cã aºa face ºi nu vrea sã ºtie care este mã-
sura Mea de lângã el. Iar Eu, mereu, mereu Mã plec omului,
ºi iatã mãsura Mea lângã om, mãsura Mea pe care Mi-o vrea
omul între Mine ºi el. Mã plec omului, cã omul nu se pleacã
Mie ºi nu-l doare cã nu se pleacã. Dacã l-ar durea, nu M-aº
mai pleca Eu lui, ºi s-ar pleca el Mie cu toatã duioºia, cu toatã
stãruinþa lui. Atunci omul ar da sã vadã bine ºi nu ca el, cãci
când omul vede ca el, atunci e cel mai singur omul, iar Eu rã-
mân fãrã el, cãci de la Mine este altfel lãsat. O, poporul Meu,
Mi-s obosiþi cei ce stau în faþa cuvântului Meu. 

O, fiilor care-Mi daþi fiinþã în carte, vã slobozesc acum
de sub puterea Mea, cã sunteþi striviþi cu puterea. Hai sã ne
dãm celor ce sunt numiþi de Mine poporul Meu ºi al vostru ºi
sã zidim la lucrarea împãrãþiei ºi la mângâierea voastrã ºi a
lor, unii de la alþii. Dar apoi vã cer din nou la masa Mea de
cuvânt, ca sã pot Eu cu cuvântul Meu peste toate câte sunt
grele pentru voi, cã nu mai pot sã vã vãd ºi sã vã ºtiu sub greu.
Eu sunt duios pentru voi cât nu se suie la mintea voastrã.
N-are cum sã ºtie alþii decât voi greul Meu de peste voi, ºi de
aceea nu gãsiþi în jur duioºie ca a Mea pentru voi. 

Hai sã ne împãrþim ºi azi poporului, cã e zi de umilinþã.
E zi de post ºi de umilinþã pentru întâmpinarea sãrbãtorii
Învierii Mele. Hai sã ne umilim ºi sã ne bucurãm prin umi-
linþã ºi prin duioºie, cãci duhul cel umilit are în el duhul cel
duios, taina care încãlzeºte iubirea cea pentru Mine în inima
omului de-a pururi, fiilor. Amin, amin, amin. 

*
AA cum, iar sã ne aºezãm ºi sã terminãm de întoc-

mit cartea zilei de azi, ºi apoi sã ne aºezãm sã
împlinim cu iubire de-a pururi lucrarea împãrãþiei, ºi cu ea sã
aºteptãm mereu venirea Mea, cãci pentru ea ne pregãtim,
fiilor. 

V-am spus vouã cã vreau sã întãresc pe pãmânt puterea
rugãciunii, taina rugãciunii cea cu putere, iar ca sã se înfãptu-
iascã rugãciunea, v-am spus cã trebuie pace întru toate ºi întru
toþi, pace ºi nejudecatã. O, fiilor, e plinã cartea Mea cu voi, e
plinã de învãþãturã tare, ºi ea trebuie împlinitã, ºi tot cuvântul
Meu trebuie împlinit la vreme, ºi apoi de-a pururi. Mai mare
grijã ca aceasta sã nu se vadã la voi, cã voi trebuie sã fiþi sfinþi
din zori ºi pânã în zori, ºi aºa sã petreceþi cu Mine, cãci sfinþii
petrec cu Dumnezeu, fiilor. 

În cartea Mea cu Verginica l-am învãþat pe Israel cel de
azi, pe cel care a fost mai înainte de voi la masa Mea de cu-
vânt, ºi i-am spus aºa: «Israele, Israele de azi, e mult sã lu-
crezi de dimineaþã ºi pânã seara, ºi e mult sã dormi de seara
pânã dimineaþa». O, aºa i-am spus lui, dar nu i-am spus sã
stea fãrã lucru în afarã de aceasta. Taina rugãciunii cea cu pu-
tere ºi lucrul împãrãþiei ºi hranã pentru suflet i-am spus sã
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facã, pentru cã dacã sufletul nu are putere, trupul în zadar are,
fiilor. Uitaþi-vã voi la voi, copii care-Mi primiþi cuvântul, cã
dacã voi n-aveþi putere de suflet, cât de greu Îmi fac Eu veni-
rea Mea cuvânt între voi! Mi-e dorul plin de foc ca sã vã vãd
cu putere de suflet ºi cu inimioare mângâiate de bucurii vii,
cã Eu mai am încã de lucru la drumul venirii Mele. ªi am sã
te aºez pe tine, poporul Meu, mereu înaintea Mea, ca sã te
gãsesc aºa, fiule Israele. O, dacã Eu nu stau înaintea ta, tu
cum stai înaintea Mea? Iatã, Eu am mereu de lucrat statul
Meu înaintea ta ºi vreau sã lucrãm toate cele ale sfatului cel
dintre Mine ºi voi, ºi dintre voi ºi Mine. Când Eu vã cer vouã
ºi voi Mã auziþi, acela este sfat, ºi acela trebuie împlinit cu
faptã. Când voi Îmi cereþi Mie ºi Eu vã aud, acela este sfat, ºi
apoi el trebuie împlinit cu faptã. Îndeletniciþi-vã cu fiecare
clipã mai mult ºi tot mai mult pentru aºa lucru ºi nu vã lãsaþi
inima ºi gândul sã vã fie furate spre lucrul cel cu mâna când
stau în sfat cu voi ºi când staþi în sfat cu Mine, ºi apoi când
împliniþi cele ale sfatului. 

Eu, fiilor, altfel am voit sã lucrez cu voi, ºi tot aºa este
ºi azi dorul Meu cel nestins. Eu am vrut ca voi sã lucraþi
lucrul Meu pe pãmânt ºi sã aveþi din pãrþi inimi iscusite care
sã ºtie ºi sã poatã avea grijã de lucrul Meu cel de peste voi, ºi
Eu sã Mã vãrs cu el peste pãmânt din timp în timp ºi din loc
în loc. Dar voi, copii duruþi, lucraþi din greu, ºi grijile vã iau
mereu din faþa Mea, ºi voi vã culcaþi cu ele ºi vã sculaþi cu
ele, cã aveþi pe poporul Meu, ºi el trebuie sã aibã ca sã nu du-
cã lipsã de cele trebuincioase, ca sã stea cu Mine ºi ca sã-l gã-
sesc aºa când vin ºi când voi veni. Eu v-am fãgãduit vouã cã
voi ridica de pe pãmânt inimi mari ca sã vã ajut pe voi, ºi voi
pe Mine apoi. Acum însã trebuie sã puteþi voi sã vã îndelet-
niciþi mult cu cele pentru cer din clipã în clipã tot mai mult,
ca sã pot Eu prin acestea sã împlinesc fãgãduinþa Mea cea de
peste voi. 

Tot cuvântul Meu trebuie bine împlinit, fiilor. Trebuie
trezit din somn cuvântul Meu, ºi apoi trebuie împlinit aºa,
numai cã trebuie apoi multã înþelepciune pentru tot lucrul cel
sfânt ca sã poatã el lucra pe cer senin, iar cei ce ajutã la aceas-
ta, trebuie sã ºtie ce fac ei cu mintea ºi cu inima ºi cu dãruirea,
ca sã fie acestea întru toatã armonia, alãturi de Duhul Sfânt al
lucrului Meu cel de peste voi. Din ram în ram sã lucreze prin
voi lucrarea Duhului Sfânt, sã lucreze ºi sã culeagã, ºi sã se
bucure cerul ºi pãmântul de lucrarea Mea de la voi. Dar tot ce
vã spun Eu vouã acum, iubiþii Mei copii, atârnã de taina cea
mare a rugãciunii care se împlineºte, rugãciunea cea cu duh
puternic prin duhul cel umilit din om, umilit ºi treaz prin ru-
gãciunea cea plinã de Duh Sfânt. Amin. Toate câte cereþi
rugându-vã, sã credeþi cã le veþi primi, ºi aºa le veþi avea, cãci
cine nu se îndoieºte în inima lui, ci crede cã ceea ce spune se
va face, fi-va lui orice va zice. Amin. Eu am fost adevãrat
când le-am spus aºa ucenicilor Mei, ºi au fost ºi ei adevãraþi
când au fãcut aºa, ºi tot la fel de adevãraþi sã fiþi voi de-a pu-
ruri, fiilor, ºi aºa sã împliniþi, ºi sã þineþi pe masã cuvântul
Meu ca sã nu-l uitaþi ºi sã puteþi sã Mã împliniþi pe Mine peste
voi, ºi tot aºa sã facã ºi poporul, ºi apoi sã facã aºa ca voi tot
neamul omenesc de pe pãmânt, cã asta vreau Eu prin lucrarea
Mea cu voi, ºi vreau sã înþelegeþi ce aveþi voi de lucrat înain-
tea Mea ºi cã aceasta vã este soarta. Amin. 

O, fiilor din porþi, trebuie sã se îndeletniceascã bine ºi
tot mai bine poporul cel sfânt cã voi sunteþi cuvântul Meu.
Trebuie apoi sã înveþe el pe dinafarã calea rugãciunii care
ajunge la Dumnezeu ºi sã ia din Scripturi cuvântul Meu ca ºi
cum azi l-am spus, cã aºa am spus: «Când staþi de vã rugaþi,

iertaþi orice aveþi împotriva cuiva, ca ºi Tatãl vostru Cel din
ceruri sã vã ierte vouã greºalele voastre, cã de nu iertaþi voi,
nici Tatãl vostru Cel din ceruri nu vã va ierta vouã greºalele
voastre». Aºa, fiilor, trebuie sã înþelegem de ajuns de mult ce
înseamnã iertarea greºalelor, cã dacã nu înþelegem, nu vom
învãþa calea rugãciunii cea cu putere ºi care ajunge la Dum-
nezeu. Pace ºi nejudecatã trebuie sã aibã ea în calea ei, iar
pentru aceasta trebuie la timp sfat de ajuns pentru orice apã-
sare care s-ar ivi între cei de un trup cu Mine, ºi apoi, purtarea
sfântã, privirea sfântã, vorbirea sfântã, gândirea sfântã, sfatul
sfânt ºi nu tulburare prin cuvinte ca pe pãmânt, cã fãrã aºa
veghe ºi trãire de-a pururi nu se poate cale pentru rugãciunea
cea cu putere care sã ajungã la Dumnezeu ºi care sã se întoar-
cã cu foloasele ei spre voi. 

O, fiilor, e vremea sã vin, ºi trebuie înteþitã aceastã zi.
Trebuie lucratã împãrãþia cerurilor cu tot dragul, cu tot dorul,
mai mult ºi tot mai mult decât lucrul cel pentru pâine ºi pen-
tru hainã, cã Mie Îmi trebuiþi voi, nu pâinea voastrã, nu haina
voastrã. Eu pe ucenici i-am învãþat sã-Mi cearã Mie ºi Tatãlui
pâinea lor, iar ei sã-Mi lucreze Mie, ºi ei aºa au fãcut, cã n-are
omul mai multã putere ca Dumnezeu. 

Fiica cea sãrbãtoritã azi de bisericã, Maria Egipteanca,
nu s-a mai îngrijit de pâinea ei, ºi dacã nu s-a îngrijit ea, s-a
fãcut pâinea minune ºi nu s-a mai sfârºit, ºi a avut ea pâine
aºa cum a avut vãduva cãreia nu i-a mai secat fãina ºi untde-
lemnul în vreme de foamete, cãci Se îngrijise Tatãl prin proo-
rocul Lui cu care lucra peste Israel zdrobirea slujirii la idoli. 

Duhul Meu Cel Sfânt al Tatãlui mereu, mereu v-a în-
vãþat, ºi tot mereu vã învaþã, cã aceasta este lucrarea Lui, iar
lucrarea voastrã este sã credeþi ºi sã împliniþi cuvântul Meu
peste voi ºi peste pãmânt, fiilor, ºi apoi cuvântul Meu cel din
voi peste Israel. Amin. Trebuie sã se îndeletniceascã bine ºi
tot mai bine poporul cel sfânt cã voi sunteþi cuvântul Meu
atunci când mergeþi spre el cu despãrþirea întunericului de lu-
minã, cu despãrþirea minciunii de adevãr, cu veghea cea pen-
tru adevãr peste toate ale lor ºi ale Mele, cã numai adevãrul
aduce libertatea cea deplinã, fiilor. Lucraþi la mintea cea ºu-
bredã a celor ce vor cu mintea lor, cã Mie Îmi trebuie minte
de a Mea în tot Israelul, ºi trag din greu prin voi pentru ca sã
vãd aceastã minune în tot poporul Meu de peste tot. Creºtinul
Meu nu mai trebuie învãþat ca în lume, cã el e creºtin al aces-
tei lucrãri, nu al lumii, iar aceastã lucrare sunt Eu, Domnul.

O, fiilor, v-aº învãþa mult ºi mereu. Vreau sã aveþi pace,
vreau sã aveþi putere pentru cele ce am Eu de fãcut cu voi.
Rugãciunea cea cu duh puternic poate totul, poporul Meu.
Duhul cel duios, dacã-l veþi lucra mereu, vã va scoate el de la
orice greu, cãci Eu pot prin el în voi ºi cobor prin el înþelep-
ciune peste voi. 

Învãþaþi poporul sã nu se joace cu voi, cã voi sunteþi
slãbiþi de tot, iar Eu voiesc sã vã întãresc mult, fiilor. Învãþaþi-l
sã Mã asculte pe Mine creºtinul, nu pe el ºi nu pe voi. Pe
Mine sã Mã ascultaþi toþi ºi sã Mã împliniþi toþi. Duhul cel
duios vã va da vouã înfãþiºare cereascã, fiilor. El vã va învãþa
sã fiþi cu duh umilit, sã fiþi înþelepþi în toatã vremea, sã fiþi cu
pace ºi cu grijã din zori în zori pentru lucrarea cea dulce a
împãrãþiei Mele între voi. 

O, poporul Meu, mai înainte de orice îndeletnicire a ta,
de orice grijã sau iubire a ta, lucreazã-te pe tine pentru Mine,
lucreazã-Mã pe Mine pentru tine, lucreazã, fiule, cu duhul
duios dupã Dumnezeu, duhul care schimbã faþa omului în lu-
minã ca în cer, cã vreau sã fie la voi ºi între voi precum în cer,
fiilor. Cãutaþi prin toate priceperea aceasta, ºi sã fie ca în cer
la voi în toatã vremea. Amin. 
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Vã dau mângâiere, iar voi sã Mi-o simþiþi. Tot omul sã
vadã la voi pe Dumnezeu, ºi sã simtã omul mângâiere ºi nã-
dejde de mântuire când vede la voi pe Domnul. Faceþi pace
inimilor voastre aºa cum vã fac Eu. Puneþi peste voi fãgãdu-
inþele Mele ºi lucraþi la împlinirea lor. Amin. 

O, fiilor, þineþi din rãsputeri la dragostea dintre voi ºi
n-o stricaþi, ci întãriþi-o cu toatã priceperea, cãci vã trebuie
mare atenþie, mare grijã ºi mereu trezie ºi ascultare de cer, ca
sã aveþi dragoste ºi sã nu se strice ea. Dragostea cere mult,
cere numai pentru ea totul, ºi apoi ea are înþelepciunea sã le
lucreze pe toate câte ei îi slujesc. Amin. 

Rostesc binecuvântarea Mea peste voi. Ea sã vã întã-
reascã în tot lucrul Meu cel sfânt ºi Mie de folos, ºi apoi vouã.
Iar voi staþi sub ea, sub binecuvântarea Mea, fiilor. Amin,
amin, amin. 

8/21 aprilie 2002

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor.  

Omul nu ºtie ce înseamnã sãrbãtorile Domnului cu el pe pãmânt.
Domnul aºteaptã fãptura cea nouã peste neamul omenesc. 

OO,fiilor din grãdinã, v-am gãsit cu grijã stând îna-
intea Mea ca sã vin. Deschideþi-Mi, dar! E sãr-

bãtoarea Mea, ºi cu voi o sãrbãtoresc, cã voi sunteþi Ierusa-
limul Meu din zilele acestea. Amin. 

Mã fac peste voi cuvânt pentru voi ºi pentru poporul
Meu de azi ºi pentru tot sufletul care ia de la voi cuvântul
Meu cel de la venirea Mea a doua oarã de lângã Tatãl. E praz-
nic de Florii, fiilor, dar omul de pe pãmânt care sãrbãtoreºte
sãrbãtorile Mele nu ºtie ce înseamnã sãrbãtoarea Mea cu
omul ºi sãrbãtoarea omului cu Mine, ºi Eu n-am ce lua din
sãrbãtorile de la om. Cine este învãþat cu sãrbãtoare ca pe pã-
mânt ºi atât, acela nu se suie pânã la Mine ca sã Mã aducã la
sãrbãtoare ºi sã fiu Eu cu omul în sãrbãtori. Dar la voi cobor
ºi vã gãsesc cã Mã aºteptaþi ca sã vã încununez sãrbãtorile ºi
sã vã mângâi în sãrbãtorile Mele cu voi, fiilor. O, cum sã nu
vã mângâi! Cine ºtie mai mult ca Mine ce greu e fãrã mân-
gâiere? Cum sã nu vã mângâi când Eu ºtiu dorul mângâierii,
dorul care nu-Mi mai usucã lacrima Mea dumnezeiascã, dor
care nu Mã lasã sã stau între sfinþii cerului ºi cobor pe pãmânt
dupã mângâiere ca sã-Mi alin cãutarea care arde în Mine de
când l-am fãcut pe om? 

Eu sunt Omul Cel nou, poporul Meu. Numai omul nou
are dorul mereu aprins, mereu arzând, cã e nou, ºi tot ce este
nou arde ºi este, iar Eu aºa sunt, cãci sunt Omul Cel nou.
Amin. 

Iatã, omul se învaþã cu toate ºi nu mai este nou omul.
Omul se învaþã ºi cu Dumnezeu ºi nu mai e nou nici omul,
nici Dumnezeu pentru om, iar Eu am zis omului sã se întoarcã
la dragostea dintâi, la locul de unde a cãzut, ºi acolo sã-ºi aibã
inima, ºi sã stea în pocãinþã ºi în dragostea omului cel nou, cã
omul cel nou are dorul aprins mereu, mereu, poporul Meu. Eu
sunt Omul Cel nou, ºi tot aºa sã fii ºi tu, cã Eu Mã mângâi
numai de la ce este nou, ºi am venit sã le fac noi pe toate ca
sã Mã mângâi, cã e greu fãrã mângâiere în cer ºi pe pãmânt,
fiilor. 

Acum douã mii de ani eram adânc îndurerat de la ne-
credinþa poporului iudeu, cel pentru care Eu M-am lãsat spre
rãstignire ca sã-l înnoiesc, dar el n-a voit sã-l trezesc ºi sã-l
fac nou. Se apropiase praznicul iudeilor ºi se adunase mul-

þime multã din depãrtãri ca sã prãznuiascã. Aceºtia auzind de
Mine cã vin în Ierusalim au luat ramuri de finic ºi M-au în-
tâmpinat cu «Osana!» ºi M-au numit împãratul lui Israel, cãci
era scris în prooroci: «Voi turna din Duhul Meu, ºi ei vor
prooroci». Iar Eu am rãspuns: «A venit ceasul sã Se preaslã-
veascã Fiul Omului. Pãrinte, preaslãveºte-Þi numele!». ªi a
venit glas din cer: «ªi L-am preaslãvit, ºi iarãºi Îl voi prea-
slãvi!». ªi toþi ziceau: «A fost tunet, a fost înger!», iar Eu am
zis: «Nu pentru Mine, ci pentru voi s-a fãcut glasul acesta.
Acum este judecata acestei lumi. Acum stãpânitorul acestei
lumi va fi aruncat afarã, iar Eu când Mã voi înãlþa de pe
pãmânt, îi voi trage pe toþi la Tatãl». 

O, poporul Meu, toatã mulþimea care venise la praznic
în Ierusalim voia sã Mã vadã ºi sã Mi se închine, cã era toatã
în duh nou, în dragoste nouã, cãci tot ce este nou aduce fe-
ricire ºi credinþã ºi iubire ºi bucurie, ºi aºa l-aº vrea Eu pe om,
ºi dorul Îmi arde dupã el, dar omul se învecheºte ºi se învaþã
cu toate, ºi se învaþã ºi cu Dumnezeu, ºi nu mai este nou nici
omul, nici Dumnezeu pentru om. 

Mã uit peste pãmânt între Mine ºi om, între om ºi
Mine, ºi vãd pe câte unii arzând de dorul ºi de dragul Meu,
dar pe placul lor, nu pe placul Meu, cãci viaþa lor nu este ca
a Mea, ºi nici duhul lor nu este umilit ca Duhul Meu, ºi Mã
uit ºi nu pot cu omul care nu Mã aºeazã pe Mine în el ca sã
Mã poatã aºeza ºi în alt om apoi. Fãptura Mea nu încape în
om, ºi omul nu ºtie ce înseamnã sãrbãtoare a Mea cu omul ºi
a omului cu Mine, ºi Eu n-am ce lua din sãrbãtorile de la om.
Mã zbat din greu prin voi, poporul Meu, sã-i trag pe toþi la
Tatãl prin acest glas care coboarã la voi din Mine ca sã-l audã
omul ºi sã vinã la Tatãl. 

Taina omului nou e tot ce aºtept Eu de la om. Fãptura
cea nouã care nu se mai trece, aceasta este taina pe care Eu
voiesc s-o aduc peste tot neamul omenesc ca sã-l trag la Tatãl,
ºi vreau sã pot aceasta, ºi vreau sã poatã ºi omul. Mai-marii
de peste oameni însã Îmi stau împotrivã, cãci ei au iubit ºi
iubesc mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. 

Mã doare cã nu poate omul. În loc sã se teamã de Dum-
nezeu, omul se teme de om. Pe vremea aceea când Eu am in-
trat pe mânz de asinã în Ierusalim, au crezut în Mine mulþi din
cãpetenii, dar nu mãrturiseau de teama fariseilor, ca sã nu fie
scoºi afarã din sinagogi, cãci aceºtia au iubit mai mult slava
oamenilor decât slava lui Dumnezeu. O, tot aºa este ºi azi, ºi
Mã doare cã nu poate omul, iar cuvântul Meu de atunci rãmâ-
ne între Mine ºi om, cãci am spus ºi spun iarãºi: «Dacã aude
cineva cuvintele Mele ºi nu le pãzeºte, nu Eu îl judec, cã Eu
n-am venit sã judec lumea, ci ca sã mântuiesc lumea. Iar cine
Mã nesocoteºte pe Mine ºi nu primeºte cuvintele Mele, are ju-
decãtor ca sã-l judece: cuvântul pe care l-am spus, acela îl va
judeca în ziua cea de apoi». 

O, poporul Meu, Eu sunt Omul Cel nou, ºi aºa sã fii ºi
tu. Numai omul cel nou are dorul mereu aprins, mereu ar-
zând, cãci tot ce este nou arde de dragoste ºi este. Eu Mã
mângâi numai de la ce este nou, ºi am venit sã fac totul nou
ca sã Mã mângâi, cã e greu fãrã mângâiere în cer ºi pe pã-
mânt. Taina omului nou e taina mângâierii Mele. Am venit pe
pãmânt cuvânt ca sã-l chem pe om la mângâiere ºi la fericirea
care vine de la cuvântul mângâierii. Cuvintez peste om, ºi
omul ar trebui sã ardã de dragoste la glasul iubirii Mele. O,
cum sã-l fac pe om sã înþeleagã cã am venit dupã el ca sã-l
trag la Tatãl? Mã doare cã nu poate omul. Îl doare pe Dum-
nezeu de la om. Îi trebuie omului pãrere de rãu ºi pocãinþã ºi
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duh umilit ºi aplecare ºi îmbrãþiºare cu Dumnezeu, ºi mângâ-
iere apoi între Dumnezeu ºi om, cã Eu pentru asta am fãcut
omul. O, dacã ar vrea omul sã se nascã din acest cuvânt nou,
ºi sã înþeleagã apoi pentru ce l-am fãcut Eu pe om, ºi apoi sã
înþeleagã pentru ce am venit Eu acum douã mii de ani pe
pãmânt ºi, iarãºi, acum, din nou, dupã douã mii de ani, o,
poporul Meu, dacã ar vrea omul sã înþeleagã acestea, s-ar face
el mângâierea Mea ºi ar fi aºa, cãci pentru asta am fãcut Eu
omul, poporul Meu. Îl strig pe om prin gura Mea care izvo-
rãºte cuvânt în mijlocul tãu. Îl rog pe om sã Mã audã ºi sã se
facã mângâierea Mea. Îl rog pe om sã se coboare jos din ran-
gurile lui ºi sã se facã mângâierea Mea ºi sã ºtie ce înseamnã
aceastã lucrare aºa cum a ºtiut Zaheu prin Duhul Meu Cel
Sfânt, ºi s-a fãcut el mângâierea Mea ºi M-a ajutat la greu ºi
M-a mãrturisit prin mântuirea lui din lumea cea fãrã
Dumnezeu. 

Acum douã mii de ani, în ziua aceasta, erau mulþi
adunaþi la sãrbãtoare, ºi toþi voiau sã Mã vadã, cã nu ºtiau cã
poporul iudeu nu Mã primea. Iar Eu am cerut la Tatãl sã Mã
mãrturiseascã din cer, ºi Tatãl M-a mãrturisit preaslãvindu-ªi
numele Lui ºi al Meu, ºi toþi s-au bucurat ºi s-au mângâiat de
la Dumnezeu. Acum, glasul Domnului curge din belºug peste
pãmânt ºi se rãspândeºte în pãrþi, cã Eu am putere sã vã ajut
sã-l împãrþiþi fãcându-l sul de hârtie ºi dându-l spre mãrturi-
sire ca sã-l fac pe om sã vinã la mângâierea Mea ºi sã Mã
bucur mângâindu-l pe om. O, poporul Meu, M-am fãcut cu
tine cale spre oameni ºi voiesc sã fii tu mereu, mereu mângâ-
ierea Mea, portiþa Mea prin care intru ºi ies ca sã-Mi fac lu-
crarea peste om. Mã aºteaptã Tatãl cu lucrul gata. Mã aºteaptã
Tatãl cu omul, cã Eu pentru mângâierea Mea am fãcut omul. 

O, poporul Meu, taina omului nou e tot ce aºtept Eu de
la om ca sã-l trag pe om la Tatãl, iar tu adu-Mi aceastã mân-
gâiere, fiule nou. Taina omului nou ºi împlinirea ei, aceasta sã
fii tu, ca sã te þin în mânã de mãrturie peste toatã fãptura care
suspinã, cã te aºteaptã fãptura, poporul Meu. O, lasã totul ºi
fã-te Mie mângâiere, cã e vremea ta, ºi eºti rânduit de Tatãl
mai înainte de întemeierea lumii ca sã-Mi fii fiu iubit, poporul
Meu, ºi sã-þi fac ºtiutã taina înþelepciunii ºi a priceperii, spre
împlinirea Scripturilor acestei vremi, cã iatã, a venit vremea
sã vin, ºi am venit, ºi tu M-ai primit, ºi Eu am putut. Cautã sã
fii înþelept în toatã taina aceasta ºi te grãbeºte sã-Mi dai peste
tine toatã înfãþiºarea Mea, ºi apoi sã stai în ea. Cautã bine în
cuvântul Meu de peste tine. Ia tu din el mai întâi, ºi sã Mi-l
dai Mie împlinit în toatã vremea, pânã la venirea Mea cea cu
slavã vãzutã ºi cu mare mãrturisire pentru lucrarea ta cu
Mine, cãci faþa ta se va vedea atunci, poporul Meu. Amin. 

Îmbracã-te în cuvântul Meu, poporul Meu. Fã din el
viaþa ta, ºi Eu Mã voi mângâia pe deplin ºi voi putea peste
pãmânt tot ce este scris sã fac acum, la venirea Mea cea mare.
Lasã totul ºi dã-Mi viaþa ta ca s-o înmulþesc în viaþa Mea ºi
sã ne arãtãm curând, curând, poporul Meu, ºi sã aducem vre-
mea mângâierii care nu se va mai lua, ºi iarãºi Tatãl Îºi va
preaslãvi numele Sãu cel sfânt întru Mine în mijlocul tãu,
Ierusalime de azi. 

Taina omului nou ºi lucrarea ei peste tine, aceasta îþi
dau Eu sã lucrezi, poporul Meu, iar Eu sã iau din ea ºi sã Mã
mângâi, ºi sã fii tu mângâierea Mea, iar Eu sã fiu mângâierea
ta ºi puterea ta pentru slava Mea, poporul Meu de azi, Ierusa-
limul Meu de la sfârºit de timp. Amin, amin, amin. 

15/28 aprilie 2002

Praznicul Învierii Domnului 

Sfârºitul timpului, Iisus Hristos, plinirea a toate. Lucrarea de
ucenic este plinã de minuni. Rodul sfintei Împãrtãºanii este 

mãrturisirea Cuvântului Hristos. 

PP ace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Deschideþi-Mi,
ca sã intru. Sunt Împãratul slavei. Sunt Fiul Ta-

tãlui Savaot. Sunt Cel ce am trecut prin moarte pe cruce acum
douã mii de ani pentru rãscumpãrarea fãpturii. Amin. 

Vã îmbrãþiºez cu sãrbãtoare ºi cu urarea cea care mer-
gea din gurã în gurã între ucenici ºi în lãturi peste tot în ziua
a treia dupã patima Mea. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! 
O, grãdiniþã a cuvântului Meu, vreau sã te bucuri,

vreau sã-þi alin duhul tãu cel durut de peste tot. Hai sã te
bucuri pentru biruinþa Domnului Dumnezeului tãu, Care a
cãlcat cu moartea pe moarte pentru biruinþa tuturor. Amin. 

O, copii osteniþi de tot ºi de toate! Eu fãrã voi nu pot
coborî cuvânt pe pãmânt ca sã-Mi întocmesc venirea Mea cea
dupã douã mii de ani de la prima Mea venire. Pentru venirea
Mea de azi Eu am plãtit cu moartea Mea cea de trei zile dupã
un mare ºi dureros dispreþ de la poporul iudeu, care se împie-
trise pentru Mine în zilele acelea ca sã-ºi vadã de zilele lui,
aºa cum îi plãcea lui sã facã. O, fiilor, e sãrbãtoarea învierii
Mele cea de acum douã mii de ani. Sunteþi osteniþi, dar Eu,
Domnul, voi sã salut cerul ºi pãmântul cu urarea sãrbãtorii de
azi. 

Hristos a înviat, cerule ºi pãmântule! Fãcãtorul tãu
aceasta îþi aduce spre bucuria ta. Hristos a înviat! Sã audã din
gura Mea toatã fãptura ºi sã tresalte la vestea venirii Mele cu
urarea sãrbãtorii învierii Mele. Patruzeci de zile ºi-au spus
aºa unii altora ucenicii Mei, ºi toþi din gurã în gurã apoi, pânã
ce Eu M-am înãlþat întru slavã ca sã pot fi cu ai Mei pânã la
sfârºitul timpului, ºi nimic ºi nimeni sã nu Mã ia de la ei.
Amin. 

Eu dupã ce am înviat M-am ascuns în taina fiinþei Mele
pe care o am de la Tatãl. Dupã ce M-am înãlþat în sus de lângã
ucenicii Mei, M-am ascuns în taina fiinþei Mele cea veºnicã,
fiilor de la ieslea cuvântului Meu, dar iatã, sunt, ºi din taina
fiinþei Mele Eu dau la toþi cei ce Mã iau, numai sã aibã cine
sã Mã ia. O, fiilor scumpi, am multã nevoie de mângâiere.
Daþi poporului Meu din partea Mea salutul învierii, salutul
mângâierii, ºi spuneþi-i sã fie viu în vecii vecilor. Daþi lumii
întregi ºi la toatã fãptura vestea cea de atunci ºi vestea cea de
acum, ºi sã se plece tot ºi toate la vestea venirii Mele ºi sã
primeascã pe Fãcãtorul ºi sã cunoascã pe Împãratul slavei ºi
sã-I deschidã ca sã intre ºi sã împãrãþeascã peste fãpturi.
Amin. 

O, poporul Meu de azi, bucuriile de azi sunt mici de
tot. Când omul nu se bucurã, nici Eu nu Mã bucur. Caut pe
pãmânt izvor de bucurie pentru Mine, dar omul nu ºtie sã se
bucure. S-au bucurat ucenicii Mei când Eu am înviat, ºi au
tresãrit unul de la altul, ºi durerea lor cea pentru Mine s-a
fãcut bucurie, ºi ei au ºtiut atunci ce este bucuria, ºi le-am
spus lor: «Bucuraþi-vã!», ºi le-am spus: «Pace vouã!». Tot
aºa vã spun ºi vouã acum, ºi vã bucur cu venirea Mea care se
face cuvânt peste voi ca sã fiu Eu cu voi, cei de la sfârºit de
timp. O, poporul Meu, ce înseamnã aceasta: sfârºit de timp?
Aceasta înseamnã Iisus Hristos, plinirea a toate, sfârºitul a
toate, ca sã fie El, numai El toate. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, numai Eu, numai Eu sã fiu tot ce eºti
tu, tot ce faci tu, ºi vom fi Eu ºi tu. Amin. Precum Tatãl este
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întru Mine ºi Eu întru Tatãl, aºa sã fie între Mine ºi tine,
poporul Meu de la sfârºit de timp. Voiesc pe deplin sã Mã
odihnesc în viaþa ta, ca sã-Mi gãsesc mângâierea pe care am
pierdut-o acum ºapte mii de ani, dupã ce omul cel zidit de
mâna Mea s-a fãcut de sine ºi n-a mai fost întru Mine. Plâng
ºi suspin mereu de-atunci, ºi omul nu-Mi mai dã înapoi mân-
gâierea. Eu sunt sfârºitul a toate, ca sã poatã omul cu Mine,
dar iatã cã omul nu vrea sã poatã aºa, ºi vrea sã poatã cu viaþa
lui. 

O, nimic nu se poate cu viaþa ta, omule, ci se poate
numai cu viaþa Mea, cãci ea a dat viaþã celor din morminte, ºi
a rãmas mãrturia aceasta din vremea aceea, ºi vreau sã dau
viaþã ºi celor ce sunt pe pãmânt cu trupul, cãci viaþa Mea
poate, omule, ºi Eu te chem ºi te aºtept la izvorul vieþii, cãci
l-am pus în calea ta ca sã te apleci ºi sã bei din el, ºi sã ºtii
apoi cã Eu sunt viaþa ta dacã vrei sã ai viaþã. Am fãcut minune
fãrã seamãn ca sã vin dupã tine ºi sã te duc la Tatãl dupã douã
mii de ani de la viaþa Mea datã jertfã pe cruce pentru tine, ca
sã te înveþi cu viaþa Mea apoi, cãci Eu aºa le-am spus
ucenicilor Mei: «Luaþi, mâncaþi, acesta este Trupul ºi Sânge-
le Meu, spre viaþa voastrã cea de veci», ºi fericiþi sunt uceni-
cii Mei care iau din viaþa Mea pentru viaþa lor. Amin. Eu le-am
dat ucenicilor Mei viaþa Mea, ºi apoi ei Mi-au dat-o pe a lor,
ºi Eu M-am purtat cu viaþa Mea în ei pe pãmânt, spre viaþa tu-
turor. Acum douã mii de ani am împlinit Eu aceastã lucrare
prin ucenicii Mei, ºi iarãºi împlinesc prin ucenici lucrarea
aceasta, ºi fericiþi sunt cei ce se fac ucenici ai Mei la venirea
Mea cea de la sfârºit de timp. Amin. I-am strâns atunci pe
ucenicii Mei cei iubiþi ºi le-am dat viaþa Mea, ºi apoi Mi-am
sãvârºit-o pe cruce, ca sã calc cu moartea pe moarte ºi sã le
dau viaþã ºi celor morþi, ºi le-am dat la mulþi, ºi ei au înviat ºi
s-au ridicat cu Mine, ºi Eu i-am aºezat în rai, cã ei Mã aºtep-
tau cu nãdejdea învierii. Iar azi a venit ceasul cel proorocit de
Mine acum douã mii de ani, ºi cei din morminte aud glasul
Meu, ca sã învieze aceºtia, ºi vor învia curând, curând, pre-
cum Eu am cuvântat, cãci tot ce am cuvântat Eu este aºa.
Amin. 

O, poporul Meu, dulce este lucrarea de ucenic al Meu,
ºi fericit este cel ce gustã din ea ca sã aibã viaþã în veci, viaþã
fãrã de moarte sã aibã, viaþã sfântã ºi plinã de minuni în veci
de veci. Amin. Vreau sã te îmbrac în harul bucuriei învierii
Mele, poporul Meu. Am multã nevoie de mângâiere de la tine
ca sã pot cuvânta în mijlocul tãu ºi ca sã trãieºti tu prin
cuvântul Meu care se face trup în tine pentru viaþa ta. Trup ºi
cuvânt sunt Eu pentru viaþa unui ucenic în care Eu Mã sprijin
acum, la sfârºit de timp. Amin. 

Fiilor, fiilor, luaþi aminte la ce vã spun acum. Pe unde
intru Eu în voi, cu trupul Meu cel tainic, pe acolo sã ºi ies,
spre slava Tatãlui Meu, Care lucreazã în ucenici pe Fiul Sãu,
Cuvântul. Binecuvântate sã fie intrãrile ºi ieºirile Mele în voi
ºi din voi, spre slava numelui Meu ºi spre viaþa voastrã cea
veºnicã, copii ai poporului sfânt. Voi sunteþi fiii trupului ºi ai
Duhului Meu, iar cei ce se nasc aºa, sunt de sus, ºi sunt îm-
pãrãþia Mea în care Eu Mã desãvârºesc spre desãvârºirea lor.
Amin. 

Am multã nevoie de mângâiere de la tine, poporul Meu
de azi, cã drumul Meu de la cer la pãmânt e greu, cã e plin pã-
mântul de pãcate, fiilor, iar trupurile oamenilor, tot la fel.
Cuvântul Meu dã sã þinã treaz pe cel ce nu doarme ºi dã sã-l
trezeascã pe cel ce doarme, cã e venirea Mea peste pãmânt, ºi
e cuvântul Meu întru venirea sa, spre venirea Mea. Vino spre
veghe tot mai treazã, poporul Meu! Tu ºtii ce este veghea. Ea

este împlinirea cuvântului Meu cel de peste tine. Iatã zile de
Paºti nou, Paºtele Meu cu tine la sfârºit de timp în împãrãþia
cuvântului Meu care împãrãþeºte peste tine spre viaþa ta me-
reu, ca sã-þi trezesc iubirea ºi sã þi-o þin aºa, ºi tu s-o mãrturi-
seºti, poporul Meu. 

O, fiilor, arãtaþi-vã unii altora cât Mã iubiþi ºi împros-
pãtaþi-vã iubirea ºi împãrãþiþi cu ea peste pãmânt ºi peste
timp, cãci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfârºit de
timp, plinirea a toate, sfârºitul a toate, ca sã fie El, numai El
toate. Amin. 

O, poporul Meu, numai Eu, numai Eu sã fiu tot ce eºti
tu, tot ce faci tu, tot ce grãieºti tu, ºi vom fi Eu ºi tu. 

Îþi dau iar salutul învierii: Hristos a înviat! Hristos a
înviat! Hristos a înviat, poporul Meu! Numai Eu sã fiu tot ce
eºti tu, ºi vom fi Eu ºi tu, ºi vom fi vestea bucuriei peste tot
pãmântul curând, curând, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

22 aprilie/5 mai 2002 

Sfintele Paºti, ziua a doua. Sãrbãtoarea sfântului
mucenic Gheorghe 

Tatãl Savaot mângâie suferinþele Fiului Sãu. Glasul Domnului:
„Pânã în clipa când voi rosti scularea celor din morminte, pânã 

atunci îl strig pe om, ºi apoi sfârºesc sã-l mai strig“. 

DD eschideþi-Mi, voi, cei ce staþi în porþi! Sunt
Domnul! Vin iar cu zi de Paºti încununatã de

cuvântul Meu care vã îmbrãþiºeazã din nou cu urarea cea
pentru învierea Mea: Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Hristos a înviat! 

Tatãl Savaot Mã strânge la sân ºi Îmi mângâie trupul
cel rãstignit ºi înviat ºi Îmi spune cã se apropie cu multul
mângâierea Mea cea deplinã. Îmi mângâie Tatãl trupul înrãnit
de cuie ºi de spini ºi de bici ºi Îmi sãrutã faþa cea pãlmuitã de
iudei ºi de cei ce M-au rãstignit, ºi Îmi spune aºa: 

– TT e mângâi, tatã, Te mângâi, copil durut, cã
nu e mai mare durerea Ta ca a Mea. Eu sunt

în Tine, precum Tu eºti în Mine, ºi ranele Tale Îmi fac durere,
dar n-am avut cum sã fac altfel ca sã-l fac pe om sã-i fie milã
de Tine ºi sã se întoarcã la Noi omul. Aºa cum Tu Te-ai întors
din moarte la viaþã, aºa sã se întoarcã ºi omul, ºi sã Ne mân-
gâie omul cu venirea lui înapoi, Fiule mântuitor, ºi sã Te mân-
gâie pe Tine aºa cum Te-a mângâiat tâlharul de pe cruce care
s-a întors la Dumnezeu vãzându-Þi durerea Ta cea pentru om
ºi ranele Tale dumnezeieºti. Mai mult ca el nimeni nu Te-a
mângâiat când ai murit pentru om. Mai aproape ca el nu Þi-a
fost nimeni în vremea când erai cel mai îndurerat cu trupul ºi
cu duhul, Fiul Meu Cel scump. Ai fost plin de milã pentru om
ºi l-ai primit la Tine chiar ºi când erai pironit pe lemnul crucii,
ºi i-ai promis raiul ºi i l-ai dat odatã cu învierea Ta ºi i-ai spus:
«Astãzi vei fi cu Mine în rai». 

O, cât ai lucrat Tu în ziua cât ai stat în mormânt! Cã
Te-ai dus în locuinþa morþilor ºi le-ai dat la mulþi sculare, cã
Te aºteptau. ªi Te-ai dus apoi sã desfaci porþile raiului ca sã
intre cei înviaþi, ºi l-ai gãsit pe tâlharul cel miluit pentru po-
cãinþa lui ºi pentru mângâierea pe care Þi-a dat-o el pe când
erai pe cruce. El dupã ce ºi-a lãsat trupul pe cruce s-a dus la
poarta raiului ºi aºtepta acolo fãgãduinþa Ta, iar Tu când ai
venit cu crucea ºi ai deschis cu ea încuietorile puse de Tine
dupã facerea omului ºi dupã cãderea lui din rai, ai intrat apoi
cu tâlharul cel mântuit ºi cu toþi cei înviaþi, ºi apoi Te-ai dus
la Tatãl sã-I dai lucrarea împlinitã, ºi apoi ai înviat. Eu, Tatãl,
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Te-am cuprins atunci ºi am plâns cu durere ºi cu bucurie ºi
Te-am trimis în trup ºi Te-am dat încã sã stai cu cei ce Te-au
iubit din lume, ºi ai mai stat patruzeci de zile ºi iarãºi ai venit
acasã, ºi Mi-ai spus tot ce ai fãcut, ºi iarãºi am plâns Noi de
durere ºi de bucurie pentru lucrarea mântuirii omului. 

Erau zbuciumaþi toþi ucenicii Tãi ºi toate uceniþele cât
ai stat Tu în mormânt pecetluit cu pecetea cea omeneascã, iar
Tu ardeai de dor pentru ei, ºi Te-ai ridicat cu trupul din mor-
mânt, ºi iarãºi ai venit la Mine ca sã-Mi aduci spre binecuvân-
tare trupul cel luat din Fecioarã, trupul cu care Te-ai rãstignit,
ºi Eu l-am cuprins ºi l-am binecuvântat, ºi apoi Te-ai dus ºi ai
pãtruns la ucenici ºi le-ai dat pacea învierii, Fiule mântuitor.
De atunci ºi pânã azi stai mereu pe pãmânt cu oamenii, ºi tot
atât stai ºi cu Mine ºi cu cei sfinþi care sunt în cele ce nu se
vãd. Dar iatã, e greu cu omul de pe pãmânt ca sã Ne iubeascã
fãrã sã Ne vadã, Fiule. O, ceea ce se vede nu este veºnic, dar
nu vrea omul sã priceapã aceastã înþelepciune ºi sã se îndrep-
te apoi spre Noi, Cei veºnici, Fiule îndurerat. 

O, cum sã nu plângem pentru om acum, la sfârºit de
timp! Dacã ar mai fi timp, n-am plânge aºa, dar Tu Te-ai în-
tors de lângã Mine la om ca sã vii apoi vãzut, ºi sã se vadã cu
totul plinirea tainei lucrãrii Tale vreme de douã mii de ani
pentru salvarea omului. Tâlharul a avut timp pentru mântuire,
cã Tu erai în floare cu lucrarea cea mântuitoare a omului, dar
acum, dupã douã mii de ani de lucru al Tãu, când timp nu mai
este, cã s-a sfârºit ºi el, ce sã-i faci omului care ºtie totul de
Tine, fie el tâlhar sau drept? Iar cel ce ºtie totul de Tine ºi nu
se scoalã ca sã stea viu, ce sã-i mai facem la acela acum când
timp nu mai este? Când tot omul ºtie pentru ce Te-ai lãsat Tu
rãstignit ºi nu se foloseºte de aceastã tainã a veacurilor toate,
cum sã mai facem ºi cu aºa om, copilul Meu Cel durut de la
om? 

Iatã ce Paºti nou! Eu, Tatãl, ºi cu Tine, Fiul Meu Cel
Unul nãscut din Mine, stãm în cuvânt înaintea poporului
Nostru cel de la sfârºit de timp, înaintea Ierusalimului, cã aºa
se cheamã poporul Domnului, poporul Duhului Sfânt se
cheamã poporul Domnului. Te mângâi în mijlocul poporului
sfânt, unde avem masa Noastrã cea de la sfârºit de timp, Paº-
tele Tãu cel nou, Trupul ºi cuvântul Tãu laolaltã în lucrare de
nou Ierusalim aºa cum nu este nicãieri pe pãmânt, Fiule iubit.
O, unde Te mai dai Tu ca aici, Trup ºi cuvânt pe masã, Paºti
nou cu Tine ºi cu ucenicii Tãi de azi care Te au Trup ºi cuvânt
mereu astãzi? O, învaþã-i sã fie fierbinþi, ºi tot aºa sã ºi lu-
creze unul peste altul cu Tine ºi cu cuvântul Tãu, ºi sã-ºi arate
unii altora cât Te iubesc ºi cât Te au ºi cât Te dau dacã Te au.
Învaþã-i, tatã, cã eºti Învãþãtor, fiindcã ai arãtat Tu Însuþi ce
trebuie sã facã omul, fiindcã ai fãcut Tu. Învaþã-i, tatã, ºi dã-le
note ºi ascultã-i cât au învãþat ºi cât au fãcut ºi cât fac, cã vine
sfârºitul timpului când ei vor primi trofeul cel mare pentru cã
au învãþat cu Învãþãtor ºi au fãcut ca Învãþãtorul lor Cel de-
sãvârºit, fãcându-se ucenici desãvârºiþi ca ºi Învãþãtorul lor în
tot lucrul ºi cuvântul Învãþãtorului. Amin. 

O, copii scumpi ai Fiului Meu, desfaceþi-vã pieptul ca
sã torn Eu, Tatãl, pe Fiul Meu, desãvârºit în voi, ºi sã fiþi voi
râuri care curg din rai peste pãmânt ºi sã adãpaþi pãmântul din
râul vieþii, din care voi beþi dupã voia Tatãlui ºi a Fiului, Care
v-a ales pe voi mai înainte de întemeierea lumii ca sã-I fiþi fii
la sfârºit de timp când se dau coroniþele pentru toate veacu-
rile. Vrea Tatãl ºi Fiul sã încoroneze lucrarea veacurilor cu
voi, iar voi sã fiþi coroniþa. 

O, copii scumpi, faceþi cerul ºi pãmântul sã tresalte la
glasul înþelepciunii voastre, care va rosti curând, curând, cu-

rând învierea fãpturii. Eu, Tatãl Savaot, v-am dat cuvânt de
mângâiere, cuvânt de înviere, cã e sãrbãtoarea învierii Fiului
Meu iubit, întru Care Eu M-am rãstignit atunci când El S-a
dat spre rãstignire, cãci Eu sunt în Fiul, din veac ºi pânã în
veac. Toate durerile Lui le-am purtat, cãci eram în El, iar în
clipa când sã-ªi dea duhul pentru învierea fãpturii, M-am tras
din El o clipã numai, ºi apoi iar am fost cu El, cãci El a înviat
ºi S-a dat Mie cu trupul înviat, ºi iarãºi am fost una
desãvârºit. 

O, e sãrbãtoarea Domnului cu voi pe pãmânt, ºi Tatãl
vã mângâie pe voi ca sã aveþi voi mângâiere ºi sã daþi Tatãlui
ºi Fiului mângâierea pentru tot neamul omenesc care nu are
ce sã dea Domnului dacã nu are de la El. Vã mângâie Tatãl,
fiilor. Mângâiaþi ºi voi în lãturi. Mângâiaþi, mângâiaþi, vã spu-
ne Tatãl. Mângâiaþi toatã fãptura, cã vã aºteaptã de ºapte mii
de ani fãptura. Sã audã cerul ºi pãmântul ce vã spune vouã
Tatãl Savaot, Atotputernicul. Toatã fãptura vã aºteaptã pe voi
de ºapte mii de ani, fiilor binecuvântaþi peste veacuri. Amin. 

Þi-am mângâiat ucenicii, o, Fiule Emanuel. Voiesc sã
fie ei una în toate, precum suntem Noi una. De aceea i-am
mângâiat Eu, Tatãl, în ziua Ta de Paºti nou ºi de împãrãþie
nouã a Ta cu ei dupã douã mii de ani de la trupul Tãu cel jert-
fit pentru viaþa lumii când Tu ai promis acest Paºti nou uce-
nicilor Tãi de atunci, care stau acum la aceastã masã a împã-
rãþiei Tale la sfârºit de timp prin ucenicii cei mai mici ai Tãi
ºi ai lor, cãci cartea Ta ºi a lor e hrana lor lângã cartea Ta de
azi, lângã cartea venirii Tale pe care Tu ai deschis-o ºi din
care iei ºi dai pânã toatã o dai. 

O, M-am bucurat cu bucuria Ta în mijlocul lor, cã
Nouã Ne este tare dor de bucurie, tare dor de om, Fiule scump
al Meu. Amin, amin, amin. 

– SS cump, o, Tatã al Meu, cã tot ce ai avut Tu,
ai dat pentru salvarea omului de la moarte.

Tu numai pe Mine Mã aveai, ºi eram scumpul Tãu, ºi Te-ai
voit întru Mine pentru toatã salvarea omului ºi ai suferit în
Mine pentru aceasta. Eu am fost tot ce ai avut Tu, tot preþul
pe care l-ai dat omului pentru el însuºi ca sã Þi se aducã Þie
omul. 

O, fii ai oamenilor, iatã de ce am venit Eu de la Tatãl
iarãºi, dupã douã mii de ani, pe pãmânt cuvânt. Am venit ca
sã vã aduceþi voi pe voi înºivã Tatãlui. Am venit sã vã strig ºi
sã vã trag pe toþi la Tatãl, cãci aºa le-am spus Eu ucenicilor
Mei cât am stat pe pãmânt. O, faceþi-vã ucenici ai Mei, fii ai
oamenilor! Vreau sã vã dau Tatãlui, cã El de aceea M-a trimis
la voi. Deschideþi-Mi ca sã intru ºi sã vã fac împãrãþia Mea.
Din uºa cortului Meu cel sfânt de pe pãmânt vã chem ºi vã
aºtept sã fiþi, ºi sã veniþi apoi. Am masã caldã de Paºti nou.
Apropiaþi-vã de Domnul, cã El stã cu un picior pe mare ºi cu
unul pe pãmânt, ºi grãieºte ºi spune cã timp nu mai este,
fiindcã s-a coborât împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu oamenii
ºi va împãrãþi cu ei în vecii vecilor, dupã cum este scris sã fie
aºa. 

Veniþi de primiþi luminã! Veniþi de primiþi luminã! Ve-
niþi de primiþi luminã! Amin, amin, amin. Aºa vã spune vouã
Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a rãstignit ºi a înviat ca sã fie
El viaþa ºi lumina oamenilor. Mã dau vouã înþelepciune de sus
ca sã aveþi de sus. Luaþi de sus, din cer. La început era Cu-
vântul, ºi Eu eram Cuvântul la început. Iatã-Mã ºi la sfârºit
cuvânt, cãci Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul, ºi
îl prind la mijloc pe om ca sã nu-l pierd pe el. Vã dau înviere
duhurilor ºi trupurilor voastre, numai sã voiþi sã luaþi. Vine
ziua învierii morþilor, dar Eu vã spun cã a ºi venit ºi cã cei din
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morminte aud acest glas al Meu, ºi curând, curând vor învia
când Eu îi voi striga pentru aceasta, dupã cum am spus la
prima Mea venire cã voi face ºi voi lucra învierea celor din
morminte, ºi apoi înnoirea fãpturii ºi întâlnirea cea mare a
cerului cu pãmântul în sãrbãtoare de veac nou ºi veºnic între
pãmânt ºi cer, cãci cerul cel nou ºi pãmântul cel nou se vor
îmbrãþiºa atunci pentru sãrbãtoarea veºniciei ºi a iubirii de
veci. Amin. 

Eu sunt râul vieþii, ºi din gura Mea el curge ºi adapã pe
cei ce aud ca sã mai bea. O, cum sã nu-l strig pe om când Eu
pentru asta am venit? Pânã în clipa când voi rosti scularea
celor din morminte, pânã atunci îl strig pe om, ºi apoi sfârºesc
sã-l mai strig. 

Iar voi, cei ce-Mi primiþi cuvântul în grãdinã ºi, iarãºi,
voi, copii ai poporului Meu, luaþi duh de zi de înviere ºi daþi
din el oamenilor ºi le ziceþi lor urarea cea adevãratã: Hristos
a înviat! Oamenii zic aceastã urare unii altora în vremea lor
de chef ºi de beþii ºi de desfrânãri ºi de risipiri ale vieþii lor,
ºi nu zic adevãrat aceastã urare. Cântaþi peste satul acesta
cântãrile învierii, cã voi sunteþi ucenicii Mei, fiilor, fiindcã
Eu sunt cu voi Trup ºi cuvânt. Amin. 

Petrece cu Mine la voi mucenicul Gheorghe, ºi se
bucurã cu zi de Paºti nou mucenicii care-l însoþesc pe el pen-
tru sãrbãtoarea lui ºi a cetei mucenicilor, cãci fiecare stã cu
ceata lui. Luaþi din mistuitoarea lui iubire ºi purtaþi-o în voi,
ca sã ardã în voi ºi sã se bucure el în mijlocul cetei de mu-
cenici, cãci cei sfinþi de pe pãmânt sunt bucuria sfinþilor. Iatã
ce vã spune cel sãrbãtorit între mucenici: 

– HH ristos a înviat! ºi zile de Paºti nou cu voi
în vecii vecilor, vã spunem noi, mucenicii

din cerul cel nevãzut. Hristos a înviat! ºi cu bucurie mare ºi
dulce sã petreceþi azi voi, popor al Domnului pe pãmânt. Fiþi
ascultãtori cu mare grijã, cã Domnul v-a spus vouã sã cântaþi
peste sat cântãrile învierii, ca sã vã ºtie satul de ucenici ai
Domnului. Îºi cântã idolii unii altora cântãrile lor desfrânate,
iar voi despicaþi cerurile în care staþi ºi faceþi-vã auziþi peste
acest pãmânt binecuvântat prin voi, cei de la mijloc. Eu am
mãrturisit pe Hristos cu tot sufletul ºi duhul ºi trupul meu.
Aºa ºi voi sã lucraþi, cãci calea pe care sunteþi voi aºezaþi de
Domnul e cale cu mare curãþenie de suflet ºi de duh ºi de trup,
cã e calea venirii Domnului, ºi voi sunteþi calea aceasta, ºi
Domnul vine pe ea. Nimeni din voi sã n-o rupã, sã n-o pãteze,
sã n-o slãbeascã nimeni, cãci cum vã e duhul, aºa trebuie sã
vã fie ºi trupul ºi sufletul. Duhul ºi sufletul ºi trupul vostru sã
însemne Hristos. Aceasta vã spun eu din ceata mucenicilor în
zi de Paºti nou ºi de înviere peste fãpturi. Fiþi veºnici, iar cei
veºnici sunt fãrã de pãcat în veci de veci. Lucraþi cerul peste
voi ºi între voi, cã voi sunteþi calea pe care vine Domnul,
cerul în care Domnul coboarã pe pãmânt ca sã fie cu oamenii.
ªi iar vã spun ºi vã salut cu cerescul imn al sãrbãtorii Paºtelui
Domnului: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul Cel înviat ºi sãrbãtorit în mij-
locul vostru mereu, vã rog, cu duhul plin de

dor, învãþaþi iubirea împãrãþiei cerurilor cu multul, ca sã fiþi
sãnãtoºi în toate, fiilor scumpi. Toate cele dulci vin peste voi
de la lucrarea împãrãþiei cerurilor, ºi de la ea în mijlocul vos-
tru vine curând, curând ridicarea celor din morminte, ºi apoi
sãrbãtoarea cea mare a cerului nou ºi a pãmântului nou, în
sãrbãtoare de Duh Sfânt peste pãmânt. Amin. 

Vã îmbrãþiºez ºi vã strâng cu iubire ºi cu zile de Paºti,
fiilor. Te strâng la pieptul Meu cel rãnit de ranele rãstignirii ºi

de dor, poporul Meu. Îþi iau mânuþele ºi þi le pun peste ranele
Mele ca sã Mã mângâi ºi sã Mã vadã îngerii ºi sfinþii ce fac
cu tine ºi ce eºti tu pentru Mine. Îþi iau ºi inimioara, copilul
Meu de azi, ºi o pun pe ranele Mele pline de dor ca sã te um-
plu ºi sã-Mi dai, cã vreau sã Mã bucur de la tine ºi vreau sã
se bucure fãptura de tine, copilul Meu ºi rodul Meu cel de azi. 

Hristos a înviat! Eu sunt Cel ce-þi salut iubirea ºi cre-
dinþa cu vestea cea care s-a purtat între ucenicii Mei dupã în-
vierea Mea. Amin. 

Vã salutã ucenicii Mei ºi uceniþele Mele de atunci, o,
fiilor de acum, ºi vã spun ºi ei: 

– HH ristos a înviat! pentru cã ne-a iubit. Iar voi,
cei de azi, mai mult ca noi sã-L iubiþi, ca

sã vinã clipa întâlnirii dintre noi ºi voi în chip descoperit. Vã
salutãm cu duhurile pline de dor ºi de fior ºi vã aºteptãm sã
sfârºiþi lucrul tainei Domnului, ºi vom gusta laolaltã apoi ziua
cea mare ºi dragostea ei cea pentru noi ºi pentru voi, cei ce
suntem ucenici ai Lui. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu, Domnul, îmbrãþiºez în aceeaºi cuprin-
dere pe ucenicii cei de atunci ºi pe cei de azi

ºi Mã bucur înaintea Tatãlui ºi le spun lor: Pace vouã, uceni-
cilor! Peste cei de atunci ºi peste cei de acum Eu spun: Pace
vouã! Pace vouã! Pace vouã, ucenicilor! Amin, amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2002

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii 

Domnul Se lasã gãsit celor ce nu Îl ispitesc pentru ei înºiºi. Lumina
Noului Ierusalim este izvorul tãmãduirii neamurilor. Dorul de
Dumnezeu este lumina care înþelege în om ca Dumnezeu ºi pentru 

Dumnezeu. 

HH ristos a înviat! Mi-a spus Fiul sã vã salut cu
salutul praznicului Învierii Lui, fiilor care ve-

gheaþi în calea Lui când vine în ieslea Sa cuvânt. Hristos a în-
viat! Eu Îi sunt mamã, ºi El mie Fiu, dar mai presus de aceasta
este fericirea celor ce aud cuvântul Lui ºi îl împlinesc pe el
peste ei, cã aceºtia fãrã sã-L vadã Îl iubesc ºi Îl primesc ºi Îl
fac pe El peste ei ºi în ei. Amin. 

Le-am dat, Fiule, salutul cel pentru Tine. Ei stau înain-
tea Ta. Dã-le lor din harul Tãu, ca sã aibã mereu ºi sã poatã fi
mereu pânã la ziua Ta cea mare când toate, toate se lasã
descoperite, Fiul meu Cel înviat. Amin. 

– OO,mamã a Mea, Eu þi-am dat rând în cuvânt
ca sã te faci izvor peste ei ºi sã-i umpli de

duhul tãu de mamã a Mea ºi sã le faci bine la suflet ºi la trup
ºi la duh ºi la iubire ºi la veghe ºi la credinþã ºi la lucrul lor
cu Mine, mamã. 

– OO,copilul meu Cel înviat dintre morþi! Dra-
gostea mea pentru cel ce Te urmeazã pe

Tine în acest timp de venire a Ta de lângã Tatãl la om, dragos-
tea mea este sã poatã sã Te urmeze pânã la ziua Ta cea din
urmã care Te va arãta pe Tine în toatã slava pe care o ai de la
Tatãl, ºi pe care Þi-ai ascuns-o când Te-ai nãscut Om din pân-
tecele meu cel fecioresc. 

Dragostea mea, popor al Fiului meu, þi-o dau toatã, ca
s-o ai ºi sã faci cu ea venirea Lui în toatã puterea ºi slava ei,
cã asta e dragostea mea pentru El ºi pentru tine, popor iubit
de Dumnezeu. Tu eºti în trup ºi poþi lucra planul Sãu peste
pãmânt, cãci cuvântul Lui trebuie sã-ºi ia loc în cartea sa de
azi, ºi apoi tu sã-l împlineºti, fiindcã pregãtirea ta pe de-
plin aduce ziua slavei Domnului, o aduce la tine ca sã-L

1545Anul 2002



vadã pe El toþi cei de pe pãmânt, ºi sã poatã El zice atunci:
«Fãcutu-s-a!». Amin. 

Mã fac fântânã de cuvânt peste voi cu sãrbãtoare de
înviere, ºi vã învãþ viaþa cea pentru Fiul meu, o viaþã ºi o ini-
mã cum nu se suie la mintea omului, cãci omul nu primeºte
sã facã, fiindcã mintea lui nu stã la Dumnezeu. Voi însã aveþi
izvorul vieþii din care vã adãpaþi pe dinãuntru ºi pe dinafarã
ca sã fiþi cei vii, ca sã fiþi, fiilor. V-a spus ºi El, vã spun ºi eu:
arãtaþi-vã unii altora cât Îl iubiþi pe El, cât Îl aveþi ºi cât Îl daþi,
cã aceasta este minunea în care trebuie sã staþi voi înaintea
Lui. Amin. 

El, Fiul meu, nu poate peste om, cãci omul se poartã
numai pe deasupra aproape de El, iar pe dinãuntru este el,
omul, ºi nu se aratã decât cum vrea el sã fie vãzut. Dacã omul
ar fi curat cu el însuºi, ar fi ºi cu cei din jur tot aºa, ºi ar avea
luminã din cer omul, cãci cerul îl cautã pe om ca sã-i dea,
numai sã-l gãseascã pe om. Se lasã greu omul ca sã fie cu
Dumnezeu. Dar iatã, vine învãþãturã din cer peste tot neamul
omenesc de pe pãmânt ºi cheamã omul la izvor ca sã bea ºi
ca sã aibã dacã bea, ºi apoi sã fie omul. Amin. 

Sufletul cel umilit are ce sã ia, cã acela vede ºi ia, dar
sufletul cel plin de duh de om nu poate lua cu folos, pentru cã
nu vede cu mintea lui lumina cea din jur, ci o vede pe a lui ºi
se zbate pentru el însuºi, ºi tot aºa aºteaptã ºi de la Dumne-
zeu. Dar iatã izvorul care-l poate învãþa pe om sã vadã ºi sã
fie ºi sã ia ºi sã dea dupã plãcerea Domnului. Amin. 

Voi, fii ai oamenilor, dacã voi cãutaþi ºi pe Dumnezeu,
nu numai pe voi înºivã, învãþaþi sã nu vã înºelaþi cãutându-L,
cãci El Se lasã gãsit celor ce nu-L ispitesc pe El pentru ei
înºiºi. Învãþaþi aceastã mare tainã pe care lumea nu poate s-o
priceapã, fiindcã lumea are duhul ei care nu are nimic în
Domnul. O, nu vã înºelaþi pe voi înºivã cãutându-L, ci lã-
saþi-vã gãsiþi de El, gãsiþi vrednici de împãrãþia Lui prin
curãþenia inimii voastre. Luaþi din Scripturi pe cei pãcãtoºi
din lume care L-au cãutat pe Dumnezeu cu inima curatã ºi
L-au aflat pe El, ºi le-a dat El lor iertarea pãcatelor ºi duh
umilit prin care sã stea ºi sã fie ei. Întoarceþi-vã la Tatãl, cã El
vã dã putere sã vã faceþi fii ai Lui ºi ai Fiului Lui, Care este
Fiul meu. Întoarceþi-vã, ºi sã nu vreþi ºi sã nu ziceþi altfel
decât a zis fiul cel întors la tatãl dupã ce ºi-a risipit viaþa în
fãrãdelegi, ºi sã ziceþi aºa: „Nu sunt, Doamne, vrednic sã mã
numeºti fiu al Tãu, ci mã fã ca pe unul din argaþii Tãi, cãci
am greºit cerului ºi Þie, Tatã“. ªi dacã ziceþi aºa, în-
toarceþi-vã apoi ºi veniþi spre Tatãl cu acest gând în voi, ºi
atunci Tatãl vã dã pe Fiul ºi vã înviazã ca sã fiþi, ºi vã face
parte de scãpare, cã aºa voieºte Tatãl sã facã, numai sã se
scoale omul spre pãrere de rãu ºi sã batã apoi la uºa Tatãlui ºi
sã vinã ºi sã fie ºi sã nu piarã omul departe de Dumnezeu.
Amin. 

Iar voi, cei ce aºteptaþi în lume venirea Fiului meu ca
sã vã adune de la toate marginile pentru cã sunteþi plãcuþii
Lui, luaþi în mâini candelele ºi staþi gata înaintea Lui, cã iatã-L
cum vine ºi cum Îºi face cale spre voi, cãci pentru cei aleºi ai
Lui se desface de la El spre ei calea îngereascã a dorului, de
la Domnul la ei, ºi de la ei la El, ºi pe aceastã cale se face în-
tâmpinarea, ºi cu dulce se face ea. Amin. 

Duh umilit pentru cei pe care-i cheamã Tatãl din lume,
ºi apoi plecare spre Tatãl, ºi dragoste cu dor în ea pentru cei
ce aºteaptã venirea Fiului meu ca sã-i cuprindã pe ei. Aceasta
este ce vrea Tatãl ºi Fiul de la ei; aceasta este. Amin. 

Iar voi, cei cuprinºi de venirea Lui dupã om, des-
faceþi-vã bine ca sã torn eu din izvorul Lui în voi, cã El mi-a

spus sã fac aºa. Voi, popor al venirii Lui, nu uitaþi cã dragos-
tea este cãmaºa voastrã de întâmpinare a Lui, iar dorul din ea
este candela care arde în voi ºi care lumineazã în calea Lui,
ca sã vinã la voi cu slava Sa. Lumina candelei, sã fiþi atenþi
cum arde ºi cum lumineazã. Cel mai scump untdelemn, cel
mai de preþ dar sã fie candela voastrã ºi lumina ei ºi veghea
cea pentru lumina ei, cã iatã Mirele, ºi de deasupra voastrã El
curge peste voi cuvânt, izvor de viaþã veºnicã pentru voi ºi
pentru cei ce iubesc ºi vor iubi viaþa. Amin. 

Te-am ascultat, Fiul meu iubit. O, de Te-ar asculta toþi
cei iubiþi ai Tãi aºa cum Te ascult eu! Inima mea o dau lor, ca
sã ºtie din ea cum este iubirea de Tine. M-am fãcut izvorul
Tãu peste ei, cã noi suntem mereu astãzi, Fiule scump. Sfânta
Sfintelor Tale, Noul Ierusalim, care se întinde ºi cuprinde pe
om în taina lui, acesta este izvorul tãmãduirii neamurilor. Sã
facem sã rãsune trâmbiþa Ta, cea de a ºaptea trâmbiþã, cuvân-
tul Tãu peste pãmânt, peste tot pãmântul, Fiule al puterilor.
Cuvântul iubirii Tale care cheamã în vremea aceasta pe om
sub mantia Ta ca sã nu piarã omul, hai sã-l rãspândim cu pu-
tere pe tot cuprinsul pãmântului ºi sã ºtie tot omul cã Tu eºti
Mirele Cel ce vine în miez de noapte cu ziua Lui cea neînse-
ratã peste toatã fãptura ca s-o ridice la viaþã. Hai sã putem cu
putere mare prin cei mici ai Tãi de azi. ªi vom putea, Fiul
meu iubit. Amin, amin, amin. 

– OO,cum sã nu putem, mamã!? Numai sã poatã
ei sã facã primire cuvântului Meu peste ei

ºi sã-l punã în faptã peste ei ºi peste pãmânt aºa cum este
cuvântul, mamã, cã dulce i-ai învãþat pe ei, ºi pe cei de pe pã-
mânt care stau gata pentru Mine ca sã-i adun, ºi, iarãºi, pe cei
care nu s-au pocãit încã de faptele lor rele ca sã se scoale ºi
ei din moarte ºi sã vinã la Tatãl dupã ce vor vedea cã au greºit
atât ºi cã nu sunt vrednici de fii, ci de argaþi mãcar, ca sã le
dea Tatãl scãparea ºi iertarea dupã ce vor veni la El. 

O, cã dulce þi-a fost povaþa izvorului tãu, mamã, de ºi
piatra te ascultã pe tine când grãieºti, ºi se moaie ºi se face de
folos. Iubirea ta e mare, e cât cerul ºi pãmântul. Aºa îi voiesc
Eu pe cei cu care-Mi sprijin venirea, mamã, cã tot aºa de ma-
re e ºi venirea Mea. Iar tu te bucurã azi cu sfinþii ºi cu îngerii
lângã izvorul Meu care curge peste ei ºi cu care sfinþesc Eu
izvoarele curþilor Mele cu ei, spre împrospãtarea harului Meu
cel pentru ei, mamã, ºi spre mângâierea Mea ºi a lor. Amin. 

O, copii ai Ierusalimului, voi nu puteþi sã aveþi mângâ-
iere în voi dacã nu am Eu de la voi, cã tot ce este bun pentru
voi, din Mine vine, fiilor. Dragoste cu dor în ea, aceasta vreau
în voi. Dragostea sã vã fie cãmãºuþa, iar dorul din ea, candela
ºi lumina ei, care arde în voi pentru întâmpinarea Mea mereu,
mereu, fiilor. Fiþi luminã, fiþi dor ºi lucraþi cu el calea Mea
spre voi ºi calea voastrã spre Mine. Dorul de Mine nu este
dorul unul de la altul, cum vrea omul sã înþeleagã cã este do-
rul de Dumnezeu. Dorul de Mine este lumina care înþelege în
om ca Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu. Amin. 

Aº voi, mãi fiilor, sã vã vorbesc Eu vouã despre aceas-
tã tainã a sfinþilor de pe pãmânt, ºi voi face aºa. Acum, lumi-
naþi-vã cu dorul de Mine ºi puneþi voi cuvântul binecuvântãrii
apei de la voi pentru ca sã spele ea cu harul cel pus peste ea
tot ce este strãin în omul care va sã ia din apa aceasta. Amin. 

Luminaþi-vã cu dorul ºi arãtaþi-vã unii altora cât Mã
iubiþi, ºi cinstiþi cu slavã ºi cu laude serbãrile Mele cu voi, ca
sã vã simt aproape de pieptul Meu cel ars de dor dupã voi,
copii ai sânului Meu cel plin de dor. Luminaþi-vã, cã sunteþi
Ierusalimul Meu. Lumineazã-te, Ierusalime, de la slava Mea
cea de peste tine, ºi pãstreaz-o pentru tine, cã nimãnui n-am
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dat ce þi-am dat þie, ºi þi-am dat ºi ca sã dai, dar ce þi-am dat
þie este al tãu, poporul Meu care ai scris pe fruntea ta numele
Meu cel de la sfârºit de timp. Amin. 

Acum pun peste tine salutul învierii Mele ºi te cuprind
ºi te dau sfinþilor ºi îngerilor sã te mângâie cu harurile cele
mai presus de fire, ca sã ai ºi sã lucrezi tu cu ele întru întâm-
pinarea Mea. Amin. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat,
poporul Meu cel înviat! Amin, amin, amin. 

27 aprilie/10 mai 2002

Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma 

Taina sfinþilor pe pãmânt este dorul lor de Dumnezeu. Sâmbãta
este a morþilor, iar duminica este a celor vii. 

IIII ntru cuvânt în carte, în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, ºi vã spun: pace vouã, celor

ce-Mi daþi fiinþã cuvântului Meu în cartea sa! Amin, amin,
amin. 

Pace vouã, ucenicilor! Dorul Meu de voi se face
luminã peste voi ºi vã cãlãuzeºte ºi vã þine lângã Mine cu
viaþa voastrã ºi cu faptele ei. Amin. 

Luaþi din gura Mea, copii ai Ierusalimului nou. Precum
îºi hrãneºte o mamã pruncul, aºa vã hrãnesc Eu pe voi din
gura Mea, ºi tot aºa vã ºi ocrotesc, ºi tot aºa vã ºi doresc, ºi
vã dau din dorul Meu ca sã-l purtaþi ºi ca sã Mã doriþi cu mare
dor ºi ca sã vin la dorul din voi ºi sã Mã fac bucurie vouã,
fiilor. 

Acum douã mii de ani când am înviat ºi M-am arãtat
ucenicilor Mei cei ascunºi de teama iudeilor, le-am spus:
«Pace vouã!», ºi i-am trimis spre toate neamurile de pe pã-
mânt, ca sã-i dezlege de pãcate pe oameni ºi sã-i tragã la Ta-
tãl, ºi le-am zis: «Iatã mâinile ºi coasta Mea. Pace vouã! Pre-
cum M-a trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi», ºi am
suflat peste ei ºi le-am zis: «Luaþi Duh Sfânt!». Dar Toma nu
era cu ei atunci, ºi când a venit, ei i-au spus lui: «Hristos a în-
viat! Am vãzut pe Domnul». El s-a umplut de dor nemângâiat
ºi a zis: «Pânã nu voi pune mâna mea în coasta Sa, pânã nu
voi vedea semnul cuielor în mâinile Lui, nu voi crede». ªi da-
cã a venit iarãºi duminica, Eu M-am dus la ei din nou ºi le-am
zis: «Pace vouã!», iar lui Toma i-am zis: «Adu degetul tãu ºi
vezi mâinile Mele, ºi adu mâna ta ºi vezi coasta Mea, ºi nu fi
necredincios, ci credincios». Iar el, plin de dor, Mi-a zis:
«Domnul meu ºi Dumnezeul meu!», ºi i s-a umplut inima de
cea mai scumpã bucurie, de cea mai mare iubire pentru Dom-
nul lui, ºi a rãmas aºa apoi. El a vãzut ºi a crezut. El a voit sã
Mã vadã ºi M-a dorit cu dor dupã ce i-au spus lui ceilalþi uce-
nici de învierea Mea. Se îndurerase adânc cã nu fusese cu ei
când Eu M-am arãtat lor dupã ce am înviat. Se umpluse de
dor dupã Mine, ºi dorul îl mistuia, ºi tânjea în el sã Mã vadã
dacã ceilalþi ucenici Mã vãzuserã înviat ºi cu ranele în mâini
ºi în coastã, cãci Eu le-am arãtat lor atunci mâinile ºi coasta
Mea ca sã creadã cã Eu sunt ºi sã mãrturiseascã ei învierea
Mea. 

O, fiilor, fii ai Ierusalimului, mare tainã a stat în aºa
pãruta necredinþã a lui Toma, ucenicul Meu cel iscusit la înþe-
lepciune. Omul este îndoielnic ºi iscoditor ºi necredincios, ºi
pentru el omul ascunde adevãrul ca sã se facã el adevãr,
fiindcã omul e plin de sine, ºi altfel nu poate sã se odihneascã.
Eu însã am adeverit adevãrul cel despre Mine, cã dacã M-am
lãsat sã mor pe cruce pentru cei necredincioºi, a fost apoi sã
le sting lor toatã bucuria cea pentru biruinþa lor asupra Mea,

asupra adevãrului cel din cer ºi care-l rãstoarnã pe om de pe
scaunul sãu, fiilor. Am înviat ºi am adeverit bine aceasta, cã
Mi-am arãtat ucenicilor Mei mâinile ºi coasta Mea, semnele
strãpungerii cuielor în care am fost þintuit pe cruce, iar lui
Toma i-am luat degetul ºi l-am pus sã Mã pipãie ºi sã adeve-
reascã el taina învierii Mele, scularea din mormânt, ridicarea
trupului Meu cel înviat dintre morþi aºa cum Eu am proorocit
mai înainte de patima Mea, ºi s-a împlinit atunci Scriptura
care zice: «Adevãrul din pãmânt a rãsãrit, ºi dreptatea din
cer a privit». Amin. Aºa a fost judecatã lumea în zilele acelea,
dar ea n-a cunoscut judecata ei, ºi a rãmas în duhul ei. Dar
ucenicii Mei, apoi, mergând mergeau ºi vesteau moartea ºi
învierea Mea, ca sã creadã cei ce aud cã Iisus este Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, ºi crezând viaþã sã aibã în numele Meu.
Amin. 

O, poporul Meu Ierusalim, taina sfinþilor de pe pãmânt
este dorul lor de Mine, cã fãrã dor nimeni nu poate sã fie cu
Mine ºi sã-Mi slujeascã cu dor. Am spus vouã cã vreau sã vã
vorbesc despre taina sfinþilor de pe pãmânt. O, nu mai sunt
sfinþi pe pãmânt, cã nu mai are omul dor de Dumnezeu; nu
mai are, poporul Meu. V-am învãþat pe voi ca sã audã tot
omul care ajunge la izvor ºi la care ajunge izvorul Meu dat
vouã. V-am învãþat sã fiþi dor ºi sã lucraþi cu el calea Mea spre
voi ºi calea voastrã spre Mine, ca sã fiu Eu cu voi pe pãmânt
cuvânt aºa cum eram cu Adam în rai de-l povãþuiam sã trã-
iascã ºi sã nu moarã. Dorul de Mine este lumina care înþelege
în om ca Mine, nu ca omul; ca Mine ºi pentru Mine, poporul
Meu. N-ar mai cãuta omul sã vrea ºi sã ºtie nimic dacã ar
avea dorul de Mine în el. Când dorul dupã Mine nu arde în
om, omul este mort faþã de Dumnezeu. Apostolul Toma M-a
mãrturisit, în dorul lui de Mine, om ºi Dumnezeu, ºi a spus:
«Domnul meu ºi Dumnezeul meu!», ca sã arate la om cine
este Hristos Care S-a fãcut din Dumnezeu, om, ºi din om,
Dumnezeu ca sã poatã omul sã-L iubeascã pe El, cãci Eu am
fost om ºi Dumnezeu, ºi aºa am stat cu ucenicii Mei ºi i-am
povãþuit spre dor, spre lumina care înþelege în om ca Dum-
nezeu ºi pentru Dumnezeu. Amin. 

Poporul Meu, nu i-ar mai trebui nimic omului dacã ar
avea în el dorul de Mine, aºa cum nimic nu le-a mai trebuit
celor ce s-au fãcut sfinþi pe pãmânt alegând pentru inima lor
dorul de Dumnezeu, candela inimii ºi lumina ei dupã ce omul
se îmbracã în dragoste de Dumnezeu. Atunci el ar spune ca
Toma, ucenicul Meu care M-a vãzut înviat ºi a zis: «Domnul
meu ºi Dumnezeul meu!»; a zis cu sufletul arzând în el ºi îm-
bãtat de fericire, cãci acest ucenic era mãreþ cu inima ºi avea
înþelepciune cu mult mai presus de fiinþa lui, fiindcã a luat din
dragostea Mea cât timp am petrecut Eu cu ei ºi i s-a îndulcit
ºi i s-a îmbogãþit duhul cel pentru tainele fiinþei Mele lângã
om, iar Eu am fãcut în aºa fel cu el ca sã poatã el adeveri la
toþi cei necredincioºi din vremea aceea ºi de dupã ea cã Eu
sunt om ºi Dumnezeu pe pãmânt ºi în cer, cãci Tatãl aºa a
binevoit. Amin. 

Fiilor, spuneþi voi la tot neamul omenesc ce grãieºte la
voi gura Mea care spune aºa: Eu am înviat în ziua întâi a
sãptãmânii ºi le-am arãtat ucenicilor Mei mâinile Mele ºi
coasta Mea când am intrat la ei prin uºile încuiate aºa cum am
ieºit din mormântul cel pecetluit ºi încuiat de iudei. Iar pentru
mai mare adeverire a învierii Mele dintre morþi ºi a venirii
Mele de la Tatãl, om ºi Dumnezeu pe pãmânt, M-am arãtat
iarãºi ucenicilor Mei în ziua întâi a sãptãmânii, în ziua a opta
dupã înviere când Toma era cu ei de aceastã datã, iar ei erau
ascunºi ºi încuiaþi de frica iudeilor. Iatã ziua Domnului, ziua
învierii, ziua întâi a sãptãmânii, ziua pe care a dat-o El creº-
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tinilor ca sã fie numitã ea ziua Domnului ºi a Dumnezeului
Cel înviat dintre morþi. Amin. Cine vrea sã fie creºtin, sã intre
în odihna zilei învierii Domnului, cãci ea este ziua biruinþei.
Iar cine nu vrea sã fie creºtin, sã facã ce voieºte, cãci aºa au
fãcut ºi iudeii, ºi au rãmas în legea lor ºi n-au luat peste ei pe
Hristos cu ziua Lui de înviere. Dacã întru Mine s-a plinit
toatã legea ºi toþi proorocii, dacã Eu aceasta am împlinit, ce
i-ar mai trebui omului sã înþeleagã ºi ca sã ia peste el ziua
Mea de biruinþã ca zi a odihnei lui de toate ale lui ºi de toate
ale Mele? E adevãrat cã Eu M-am odihnit de toate ale Mele
în ziua a ºaptea atunci când am fãcut lumea, dar lumea dupã
aceea Mi-a dat atât de lucru pentru mântuirea ei! Iar Eu când
am venit la Israel prin Moise ºi i-am amintit de odihna Mea
cea de la început, am zis lui sã pãzeascã odihna Mea în el,
cãci el se depãrtase de Mine cu totul. Dar Eu am lucrat mereu,
mereu peste el, ºi el n-a intrat în odihna Mea, ºi a rãmas cu
cei morþi ºi cu odihna lor, cu odihna omului ºi nu cu a Dom-
nului. Atunci,Eu am venit ºi i-am dat omului ziua învierii
Mele dintre morþi, cãci sâmbãta am fost la morþi ca sã-i scol
pentru ziua învierii Mele, iar duminica am venit la cei vii ca
sã adeveresc cã Eu sunt Hristos, Fiul Tatãlui, iar lumea cre-
zând viaþã sã aibã în numele Meu. Amin. 

Ziua întâi este învierea Mea, iar ziua a opta este veacul
cel nou, ºi «fericiþi sunt cei ce se vor învrednici de veacul
acesta ºi de învierea cea din morþi, cã aceia sunt fiii lui Dum-
nezeu ºi sunt ca îngerii în cer, fiind fiii învierii», precum este
scris. Amin. 

Poporul Meu Ierusalim de azi, poporul Meu român!
Eu, Domnul ºi Dumnezeul tãu, le spun tuturor: Hristos a în-
viat! ºi le spun cã sâmbãta este a morþilor, ºi duminica este a
celor vii, ºi este ziua pe care am dat-o Eu, Dumnezeu Cel în-
viat, lui Avraam, Isaac ºi Iacov atunci când am fost în mor-
mânt, ºi cu ei am înviat ºi le-am dat lor de odihnã ziua Mea
cea de la sfârºit de timp, ziua întâi a sãptãmânii, începutul în-
vierii prin Hristos. Amin. Israel s-a învârtoºat, iar neamul
creºtinesc s-a sculat pentru Hristos Cel înviat ºi a stat pe pi-
cioarele lui ºi a crezut ºi s-a botezat în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, precum Eu am pus lucrarea aceasta
peste apostolii Mei ca s-o ducã ei pânã la margini peste nea-
muri pe pãmânt. Amin. Cine se iubeºte pe sine, acela zice cã
ºtie, dar cine Mã doreºte pe Mine ia de la Mine aºa cum Eu
am lucrat ºi am arãtat pentru mântuirea omului. 

O, poporul Meu, dorul de Mine este lumina care înþe-
lege în om ca Dumnezeu ºi nu ca omul. Tu eºti Israelul Meu
cel de la sfârºit de timp, iar Israel cel de atunci a fost cel de
la început de timp. Tu însã sã înþelegi ca la sfârºit, poporul
Meu, ºi sã crezi cã Eu sunt începutul ºi sfârºitul ºi cã aduc la
tine ziua cea neînseratã ca s-o pun peste tine mai înainte sã
vinã ea ºi ca sã te gãsesc Eu pe tine în ea, poporul Meu de la
sfârºit de timp. 

În ziua întâi a sãptãmânii, a opta dupã înviere, Eu am
pãtruns la ucenicii Mei ºi le-am spus lor: «Pace vouã!» ºi am
adeverit lui Toma trupul Meu cel înviat dintre morþi, iar el, ars
de dor, a zis: «Domnul meu ºi Dumnezeul meu!». Abia mai
rãsuflând a zis aceasta, ºi Eu i-am luat mâna ºi i-am pus-o pe
semnul de la mâini al cuielor, ºi i-am luat degetul ºi l-am pus
pe rana Mea din coastã ºi i-am spus sã nu fie necredincios, ci
credincios, ºi l-am numit fericit cã a vãzut, cãci era fericit
foarte ºi M-a cuprins ars de dor, ºi atunci a crezut vãzând ºi
s-a bucurat cu bucurie plinã de fior ceresc de învierea Mea,
de biruinþa Mea cea pentru Mine ºi pentru ei ºi pentru cei cre-
dincioºi care s-au întãrit întru nãdejde ºi întru bucuria Dom-
nului lor. Amin. 

Dorul de Mine este taina sfinþilor de pe pãmânt, Ieru-
salime, poporul Meu. Îþi dau acest talant sã-l înmulþeºti cu
multul ºi sã-þi dea el fericirea cea dulce, cãci cine are acest
talant e dulce fericit ºi are cu el duhul mângâierii ºi poate prin
el. Amin. 

Taina sfinþilor de pe pãmânt, dorul de Hristos, Cel
înviat dintre morþi în ziua întâi a sãptãmânii om ºi Dumnezeu,
cei ce poartã în ei dorul acesta, aceia se fac sfinþi pentru El,
cãci El este sfânt. Cei plini de dorul Meu nu mai cautã sã vrea
ºi sã ºtie nimic decât de dor, ºi dorul îi schimbã pe ei la faþã,
ºi ei sunt frumoºi prin Mine, Cel purtat de ei în dorul lor de
Mine. Cei ce Mã au Mã dau, cã le e dor, ºi dorul se face mare
în ei ºi arzând îi arde, ºi ei strãlucesc atunci ca Domnul lor,
Cel purtat de ei, ºi sunt sfinþi precum Eu sunt. Amin. 

Iarã ºi iarã Mã scriu în cartea Mea de azi cu aceastã
tainã: dorul de Dumnezeu este taina sfinþilor de pe pãmânt,
poporul Meu cel din vecii ales ca sã fii poporul Meu acum, la
sfârºit de timp, ca sã te fac cãrare a Mea la a doua venire a
Mea cuvânt ºi trup pe pãmânt. Sã fii tu plin de dorul dupã
Mine ºi sã strãluceºti ºi sã arzi de dor, cãci dorul este lumina
care înþelege în om ca Mine, copil al dorurilor Mele, cã Mi
s-a strâns tot dorul în dorul de tine, ºi aºa face tot cerul, face
ca Mine cerul ºi te aºteaptã cu dor ºi te voieºte sã fii plin de
dorul Meu ºi al lui, poporul Meu Israel de la sfârºit de timp,
de la venirea Mea, fiule iubit. 

Acum, pace þie, ºi sãrbãtoare dulce ºi cu dor în ea, cã
dorul este cel ce-þi dã þie viaþã pentru Mine ºi pentru tine, cãci
viaþã am venit sã pun peste om. Amin. Îþi dau cu dor salutul
învierii: Hristos a înviat! Apostolii Mei te cuprind de jur îm-
prejur ºi îþi zic ºi ei de lângã Mine: 

– HHHH ristos a înviat, ºi S-a arãtat nouã în ziua
întâi a sãptãmânii ºi, iarãºi, în ziua a opta

dupã înviere, iar noi mãrturisim aceasta ca sã creadã toate
noroadele de pe pãmânt cã Hristos, Cel înviat dintre morþi,
este Fiul lui Dumnezeu, ºi crezând viaþã sã aibã în numele
Lui. Amin. 

Hristos a înviat! Aºa vã spun eu, cel ce am pus mâna
mea pe ranele mâinilor Lui ºi degetul meu pe coasta Lui cea
strãpunsã, ºi atunci I-am spus ars de dor: „Domnul meu ºi
Dumnezeul meu!“, ºi aceasta este mãrturisirea mea pentru
învierea Lui. Amin. 

Hristos a înviat! Rostim peste tot pãmântul, din uºa
cortului sfânt al Domnului, în mijlocul neamului român.
Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, ucenicii Lui cei de
atunci, mãrturisim de lângã El, iar voi sã ºtiþi cã acest cuvânt
este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Care vine, ºi
crezând viaþã sã aveþi în numele Lui. Amin, amin, amin. 

– IIII atã cerul ºi pãmântul în cuvânt la masã de
Paºti nou. Eu, Domnul, binecuvintez îmbrã-

þiºarea aceasta ºi Mã vestesc pe Mine Însumi ºi salut neamul
omenesc care ºtie sã fie ºi îi zic lui: Hristos a înviat! Hristos
a înviat! Hristos a înviat! ºi crezând, viaþã sã aibã în numele
Meu. Amin, amin, amin. 

29 aprilie/12 mai 2002

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Cei sfinþi sã-ºi slujeascã unii altora ca lui Hristos. Unde nu este
dragoste, este pãcat. Deznãdejdea este mândria de a nu-L iubi pe 

Dumnezeu. 

MMMM ã aºez masã de praznic ceresc pe pãmânt ºi îi
hrãnesc pe cei adunaþi la sãrbãtoarea cea de

azi. 
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Har vouã, celor ce Îmi primiþi cuvântul la iesle ca sã-l
puneþi pe masã ºi sã mãnânce toþi cei ce s-au strâns la masa
Mea. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! vã
spun vouã de lângã Mine mironosiþele învierii Mele. Iar Eu,
Domnul Cel înviat, vã spun vouã tot aºa: Hristos a înviat!
Pace vouã, ºi vã bucuraþi, cã e cerul în sãrbãtoare ºi petrecem
în casa întâlnirii pentru soborul mironosiþelor învierii Mele.
Amin. 

Pace vouã, ºi ascultaþi ºi împliniþi cu duh duios toate
cuvintele Mele de peste voi. Pace vouã, ºi auziþi glasul Meu,
cãci cu el Eu vã aduc vouã cerul pe pãmânt ºi mult Duh Sfânt
din Tatãl ºi din Fiul. Amin, amin, amin. 

Pace þie, poporul Meu micuþ! Am pus masã ºi am adu-
nat la ea pe cei însetaþi, pe cei flãmânzi, ca sã-i hrãnesc în
grãdinile Mele. Cu ce sã-i hrãnesc Eu pe cei veniþi la masa
Mea? Îi hrãnesc cu învãþãtura Mea care dã viaþã celui ce o ia
ca s-o punã peste el ºi s-o facã cu dor, ºi sã-ºi dea chip unul
altuia cei ce aud din gura Mea cuvântul vieþii. 

O, ce dulce au iubit mironosiþele învierii Mele! Ce
dulce le era ºi bucuria, ºi durerea cea pentru Mine! 

O, copii ai venirii Mele la voi, când Eu sunt Cel dintre
voi, atunci voi sunteþi întru Mine ºi sunteþi frumoºi, fiilor, dar
când Eu nu sunt din de ajuns între voi ºi în toate ale voastre,
vã scade frumosul de pe chipurile voastre, cãci ce este inima,
aceea este ºi chipul. Iubirea mironosiþelor le strãlucea lor chi-
pul, ca ºi durerea, cãci în toate ale lor eram Eu, ºi eram Cel
dinãuntrul lor, ºi eram, poporul Meu. Amin. 

O, Ierusalime, ce þi-aº putea Eu da mai mult ºi mai
sfânt decât învãþãtura Mea care te îndeamnã sã fii frumos
pentru Mine ºi pentru tine ºi sã fii tu lucrarea Duhului Sfânt
pe pãmânt? Eu am zis cã unde sunt cei adunaþi în numele
Meu, acolo sunt ºi Eu ºi Mã bucur în Duhul Sfânt. 

O, fiilor, sã nu Mã doarã lucrul mâinilor voastre; sã nu
Mã doarã nici pe Mine, nici pe voi. ªi cum aºa aceasta? O, nu
daþi dintre voi pe cele duhovniceºti în care vã învãþ sã staþi în
toatã vremea, cã e venirea Mea la uºi, fiilor. Luaþi în fire tot
ce vã aduc sã lucraþi, pentru ca sã vã gãsesc aºa la venirea
Mea, ºi pentru ca sã vãd Eu la voi dorul lucrând ºi grija de
suflet ºi iubirea Mea din voi, cã v-am fãcut copii ai Duhului
Sfânt, fiilor. Sã nu Mã doarã lucrul mâinilor voastre, ºi faceþi
cu dulce ºi cu bucurie unul pentru altul tot ce faceþi cu mâna,
ºi nu vã lãsaþi duºi de cele ce lucraþi, dar lãsaþi-vã duºi unul
spre altul pentru dragostea Mea dintre voi. Daþi-vã unul altuia
bucurie prin iubire, cã totul este uscat pe pãmânt, poporul
Meu. Daþi-vã unul altuia chip frumos prin bucuria din voi ºi
dintre voi apoi, iar bucuria aceasta sã fiu Eu în voi. Daþi-vã
unul altuia chipul Meu ºi primiþi-vã unul pe altul, cãci aceasta
este dragostea dintre voi: sã vã daþi ºi sã primiþi. Amin. 

O, cel ce nu simte inima celuilalt nu-L simte nici pe
Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu iubeºte pe pãmânt, fiilor.
Faceþi-vã dulce viaþa unul altuia ºi nu vã faceþi vinovaþi cã nu
faceþi aºa. Când Eu sunt iubire între voi, toate vã sunt dulci
atunci vouã ºi Mie. Faceþi ca lui Hristos tot ce faceþi, cã dacã
faceþi ca omului, vi se îngreuiazã ºi duhul, ºi sufletul, ºi
trupul, ºi veþi cârti ca Marta, fiilor. Dar Eu vã învãþ mereu,
cãci omului îi trebuie mereu trezie pentru cele cereºti cu el. 

V-am vorbit de dor, fiilor. Uniþi-vã inimile în dorul de
Mine ºi cãutaþi cu dor aceasta. Voi sã nu fiþi cu inima rece pe
pãmânt în vremea smereniei voastre. Inima înfrântã ºi smeritã
nu este inimã rece nici înãuntru, nici pe chipul ei, ci, din
contra, ea este caldã ºi mângâietoare din zori ºi pânã-n zori,
aºa cum Eu am nevoie de la voi. Unde nu este dragoste, este

pãcat, cãci nedragostea este pãcat, fiilor. Învãþãtura Mea dacã
o auzi, trebuie s-o ºi urmezi, cã altfel eºti duºman al vieþii,
duºman al crucii. Eu pe voi vã numesc mereu copii frumoºi,
cãci aceasta face învãþãtura Mea, iar cei ce nu o împlinesc pe
ea sunt duºmani ai crucii, fiilor, sunt duºmani ai vieþii, po-
porul Meu. 

V-am învãþat dorul, fiilor. Dorului îi trebuie stare înal-
tã, o stare anume care sã îl facã pe el sã fie. Sã nu suferiþi unii
de la alþii pentru lipsa dorului din voi, fiilor, cãci dorul este
cãldura care încãlzeºte în lãturi pentru Domnul ºi pentru
duhul mângâierii, fãrã de care omul este greu pentru Dumne-
zeu ºi pentru cei din jur ºi pentru el însuºi, poporul Meu. 

Aº da sã vã înmulþesc, fiilor, ca sã vã mai uºurez crucea
Mea de peste voi, dar omul creºtin nu înþelege bine statul cu
Dumnezeu, mersul cu Dumnezeu pe cale, dorul lui de Mine
ºi lucrul lui în trupul bisericii, cãci omul are fãrã sã vrea mã-
rire de sine. Mi-e milã de voi, copii care-Mi purtaþi crucea
Mea de azi. Dacã ar ºti creºtinul ce înseamnã dorul de Dum-
nezeu ºi crucea ºi toate ale ei care-l fac pe creºtin, v-aº da
vouã ajutor pe om, v-aº da vouã mângâiere pe pãmânt, fiilor
de sub cruce. Cel ce greºeºte, trebuie apoi sã repare greºeala
prin aplecare cu dulce, nu cu rãcealã, nu cu duh greu, cãci e
greu greul, e greu cu duhul greu ºi pentru tine însuþi, darã
pentru cei din jurul tãu! Trebuie cu cãutare sã fie reparatã
greºeala, cãci dacã greºeºti ºi apoi stai supãrat cã ai greºit,
aceasta aduce greu de suflet, iar sufletul greu se face apãsãtor
peste toate cele din jur. Cel ce greºeºte, trebuie numaidecât sã
se facã dulce, ºi cu dor sã doreascã pacea ºi viaþa ºi cãldura,
cã altfel suferã fãptura de la neumilinþa omului. O, numai aºa
se cheamã cã stã omul cu Dumnezeu ºi cu dorul de Dum-
nezeu. Amin. 

O, nu e bine sã fie omul greu pe pãmânt, cã pe acela
nu-l poate Domnul face unealtã a Sa. Cei ce M-au urmat
atunci erau plini de dor dupã ce au gustat din calea Mea, din
crucea Mea, din inima Mea cea plinã de dor, poporul Meu.
Mironosiþele dupã ce s-au fãcut sfinte s-au dat Mie cu dor, ºi
aºa M-au mângâiat ele în tot lucrul Meu pentru om pe
pãmânt. N-a crezut nimeni mai mult decât ele cã Eu am în-
viat. Iubirea lor ºi dorul lor s-a purtat dupã Mine ºi în mor-
mânt ca sã Mã mângâie ºi ca sã aºtepte învierea Mea. Le era
dulce bucuria ca ºi durerea. Le era dulce durerea ca ºi bucu-
ria, cãci tot ce erau ele Eu eram, Eu trãiam, ºi în ele trãiam, ºi
tot ce trãiam Eu era iubirea lor. Aceastã iubire þi-o dau, po-
porul Meu: iubirea mironosiþelor învierii Mele, dorul lor ºi
mângâierea care vine de la dor, Ierusalime. Amin. 

Se bucurã cei adormiþi de ziua aceasta de serbare, cã
voi îi pomeniþi pe ei alãturi de mironosiþele Mele care Mã
cãutau pe Mine la mormânt ca sã Mã mângâie. Le dau celor
adormiþi zi de bucurie ºi de pomenire în mijlocul tãu, poporul
Meu. Îi aºezãm la masã ºi le dau cuvântul mângâierii, cuvân-
tul învierii, ca sã ia din el pânã la scularea lor cea deplinã,
cãci cei din morminte aud glasul Meu cel de peste tine ºi pic
cu pic înviazã, ºi vor învia. Amin, amin, amin. 

Aº vrea, poporul Meu, sã fii tu pe deplin gata de veni-
rea Mea. Aº vrea sã vin cu toatã slava Mea cea de peste tine.
Te gãtesc mereu cu zile de nuntã. Te aºez la lucrul gãtirii zile-
lor Mele cu tine ºi te întãresc mereu, mereu, ca sã fii tu calea
venirii Mele. Acum te ridic sã-Mi gãteºti sãrbãtoarea cea din
grãdina întâlnirii când Eu voi poposi cu slava Mea în mijlocul
acestui sãtuþ pentru el ºi pentru cei ce se vor aduna din cele
patru laturi la sãrbãtoarea Duhului Sfânt, poporul Meu. Îþi
întãresc trupul ºi sufletul ºi duhul ºi dorul ºi lucrul ºi pacea ºi
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avutul tãu cel pentru lucrarea Mea peste pãmânt. Îþi dau ca sã
ai ºi ca sã pui masã mulþimii, ºi apoi Eu s-o hrãnesc din cer
cu cuvântul venirii Mele care-l aºeazã pe om înaintea Mea,
numai sã voiascã omul. ªi va lua ºi poporul care a fost la în-
ceputul cuvântului Meu de azi, dar el s-a lãsat întru ale sale ºi
le-a lãsat pe ale Mele, ºi apoi îºi zice cã a deznãdãjduit vã-
zându-ºi paºii departe de paºii Mei. O, fiilor, deznãdejdea
este mândria de a nu iubi pe Dumnezeu, precum umilinþa ºi
pocãinþa este mândria de a-L iubi pe El. Omul dupã ce se lasã
spre pãcat se lasã ºi spre nepãsare, iar când spune cã e dez-
nãdãjduit, atunci el se face mai mare ca Dumnezeu ºi se as-
cunde ca sã nu-ºi uite mãrirea pe care ºi-o dã, ºi aºa stã, zi-
cându-ºi deznãdãjduit, ca sub acest nume sã poatã rãmâne el
ºi nu Eu. Dar cel ce nu pãrãseºte umilinþa ºi grija de suflet ºi
de Dumnezeu, pe acela nu-l doboarã deznãdejdea care-l în-
ºealã pe om ca sã nu se scoale din greºale. Umilinþa nu duce
niciodatã la nepãsare, ci numai mândria duce la aceasta, ºi
omul nu se poate descurca înaintea Mea cu deznãdejdea, cãci
ea este mândria de a nu iubi pe Dumnezeu, ºi nu este nepu-
tinþã, aºa cum ar da omul sã facã din ea înaintea Mea. 

N-a vrut poporul Meu cel de la începutul cuvântului
Meu, n-a vrut sã Mã urmeze pânã la venirea Mea, n-a vrut.
Acum când el vede cã Eu n-am fost mincinos ºi cã împlinesc
tot ce am grãit prin cuvântul cel de azi, îl prinde jalea ºi vine
ºi se uitã la slava Mea de azi ºi cu care Mã revãrs în lãturi
peste cei ce vin la izvor ca sã bea din el ºi sã învieze. Dar Eu
Îmi mângâi durerea cu cei ce sunt, ºi cu ei Îmi gãtesc slava,
ºi cu ei trudesc, ºi cu bucurie culeg cu ei rodul cuvântului
Meu ºi împlinirea lui. 

Sã te scoli, Ierusalime, sã te scoli cu dor ºi sã gãtim noi
grãdina întâlnirii pentru sãrbãtoare nouã ºi plinã de Duh Sfânt
peste pãmânt, poporul Meu. Eu Mã gãtesc sã-þi dau ca sã ai,
ca sã gãtim zile de nuntã în mijlocul sãtuþului cuvântului Meu
ºi sã petrecem cereºte cu cei ce vin la slava zilelor Mele cu
tine, Ierusalime. Mi-e tare dor sã vin pe pãmânt ºi Mã tare
doare cã nu vrea omul sã se facã frumos pentru venirea Mea.
Dar Eu vreau sã poatã omul, ºi de aceea vin ºi Mã aºez în ca-
lea lui, ca sã Mã audã ºi ca sã împlineascã ce spun Eu, cãci
cuvântul Meu nu trebuie numai auzit, ci trebuie împlinit.
Amin. 

Gãtiþi sãrbãtoarea Duhului Sfânt! Gãtiþi-vã pentru ea!
Arãtaþi slava Mea de peste voi! Arãtaþi-vã frumoºi, fiilor, cã
Eu v-am dat cu multul, ca sã Mã vadã lumea în voi, ºi voi sã
Mã daþi lumii, ºi sã creadã ea cã Eu, Cel ce grãiesc la voi, sunt
Hristos, Fiul Tatãlui, ºi crezând viaþã sã ia ºi sã aibã în numele
Meu. Amin. 

Vã dau multã, multã putere, multã, multã iubire, ºi dor
vã dau, dor din dorul Meu, ca sã aveþi voi stare înaltã, fiindcã
dorului îi trebuie duh duios, duh mângâios, ca sã stea el în om
ºi sã se facã lucru de Duh Sfânt, ºi cu bucurie sã se facã.
Amin. 

Înflãcãraþi-vã, fiilor! Daþi-Mi inimile sã vi le umplu.
Lucraþi cu ele sãrbãtoarea Mea cu voi peste pãmânt. De la
margini la margini se va vedea slava Mea cu voi. Tot ºi toate
vã vor iubi pe voi. Trãiþi cu sfialã pe pãmânt, cã pãmântul este
al Domnului. Omul nu mai vrea sã ºtie aºa ceva, dar voi
arãtaþi ce trebuie sã fie omul pe pãmânt, ºi aºa va ºti el. Amin. 

Acum, bucuraþi-vã cu mironosiþele învierii Mele, cã
ele stau cu sfinþii la masã cu voi pentru sãrbãtoarea soborului
lor, ºi vã dau ele din dragostea lor ca sã vã purtaþi aºa înaintea
Mea ºi sã Mã vestiþi cu venirea Mea precum ele M-au vestit
cu învierea Mea. Dacã am avut martori mincinoºi care au

mãrturisit cã Eu n-am înviat, iatã, am pe mironosiþe martori
nemincinoºi. Lor M-am arãtat Eu dupã înviere, ºi apoi uceni-
cilor, ºi dupã ce am petrecut patruzeci de zile arãtându-Mã lor
de multe ori, M-am aºezat lângã Tatãl. 

Fiþi martorii Mei, fiþi cei ce mãrturisesc venirea Mea
cuvânt pe pãmânt în zilele acestea. Chemaþi pe om spre ve-
nirea Mea ºi fiþi calea venirii Mele dupã douã mii de ani.
Luaþi Duh Sfânt ca sã puteþi prin El, cãci El este Mângâieto-
rul Care vã învaþã pe voi ca sã puteþi ºi ca sã voiþi pentru
Mine. Daþi-vã chip unul altuia. Chip din chipul Meu sã luaþi
ºi sã daþi ºi sã Mã bucuraþi. Amin. 

Acum, pace vouã! Pace þie, Ierusalime! Gãteºte-te de
sãrbãtoare ºi gãteºte-Mi sãrbãtoarea. Ascultã cuvântul Meu,
Ierusalimul Meu, ºi împlineºte-l tu pe el, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

6/19 mai 2002

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului 

Una este dragostea omului, ºi alta este dragostea Domnului în om.
Domnul este vãduvit de dragostea casei în care se mãreºte
dragostea ei. Domnul îi face chemare României, la sãrbãtoarea 

Cuvântului. 

EE u sunt Domnul Dumnezeul tãu, ºi tu eºti poporul
Meu de azi, Ierusalime român. Te hrãnesc din

gura Mea ºi te pregãtesc pentru venirea Mea, iar tu sã faci
aºa, ºi sã fii cuvântul Meu cel împlinit. Amin, amin, amin. 

Pace þie, acum, ºi în vecii! Amin. 
Pace vouã, copii de la ieslea Mea de coborâre în cu-

vânt! Mai întâi vã întãresc pe voi ca sã-Mi staþi în faþa cuvân-
tului Meu ºi sã-l puneþi în cartea sa. Cuvântul Meu sã nu stea
din grai ºi din lucru, cã Eu am spus cã el nu trebuie numai
auzit, ci trebuie ºi împlinit. Amin. 

Învãþaþi zi ºi noapte pe poporul Meu cã fãrã dragoste el
nu poate face cuvântul Meu. Învãþaþi-l sã stea cu guriþa des-
chisã în faþa cuvântului Meu ºi sã-l doreascã ºi sã-l primeas-
cã, ºi apoi sã-i dea împlinire cu dor ºi cu dragoste, fiilor. Dra-
gostea nu-l lasã pe om sã moarã, ºi îl þine viu pentru ea ºi pen-
tru dorul ei ºi pentru faptele ei cele scrise în Scripturi. Iar Eu
vã rog pe voi sã înteþiþi dragostea în inimile lor, ca sã ne ridi-
cãm frumos ºi sã pregãtim zilele de sãrbãtoare ale Duhului
Sfânt ºi grãdina întâlnirii, fiilor. Nu lãsaþi lucrul sã se îngrã-
mãdeascã. Lucraþi din timp toate câte sunt de lucrat, iar înain-
te de zilele sãrbãtorii odihniþi-vã de osteneli ºi lucraþi faþa
slavei Mele cu voi ºi lucraþi ca sã vadã omul pe Dumnezeu cu
voi, cã Eu voi aduna pe mulþi la sãrbãtoare ºi le voi arãta
izvorul ºi îi voi învãþa sã bea ºi sã se lase spre înviere ºi spre
dragoste de cer, cã nu e bine sã stea pãmântul fãrã cer, fiilor.
Nu e bine sã fie omul slãbãnog pentru cele din cer, ci e bine
sã se scoale ºi sã meargã ºi sã vinã dupã Mine, ºi Eu sã-i dau
viaþa Mea omului, iar el s-o ia, ºi s-o trãiascã apoi. Amin. 

O, poporul Meu, creºte dorul Meu de tine cu cât aºez
peste tine zile noi de serbare ca sã Mã arãt cu ele oamenilor,
Ierusalime! O, fiii Mei cei ucenici de azi! Eu numai într-o sla-
vã aº sta cu voi în faþa celor din cer ºi în faþa celor de pe pã-
mânt, iar când vã vãd cât trudiþi pentru voi ºi pentru lucrul
Meu cu voi, Mã prinde durerea, ºi cât aº vrea sã n-o mai am!
Dacã aþi vrea ºi voi atât cât vreau Eu, M-aº ostoi de acest dor
ºi aº prinde multã putere pe pãmânt prin voi. Dar voi sunteþi
sub sarcini, fiilor, ºi ele vã strâng, ºi Mã strâng ºi pe Mine, iar
Eu aº fi vrut sã vã cruþ pe voi de dureri ºi de sarcini. Eu numai
într-o slavã aº vrea sã stau cu voi, numai într-o dragoste între
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Mine ºi voi, fiilor. Dragostea dintre voi ºi voi nu Mã poate pe
Mine mângâia, ºi nici pe voi nu vã poate ridica spre Mine.
Dar dragostea dintre Mine ºi voi în mijlocul vostru Îmi dã
Mie viaþã ºi faþã între voi, iar Eu aºa vreau sã Mã arãt dintre
voi, ºi omul sã Mã vadã ºi sã poatã sã se scoale ºi sã poatã
merge spre Mine în numele Meu. Amin. 

O, poporul Meu, una este dragostea omului, ºi alta este
dragostea Mea din om, iar Eu pe tine te-am aºezat înaintea
Mea pentru dragostea Mea din tine, cãci cu Dumnezeu nu
poate altfel omul sã meargã ºi sã se numeascã mers spre
Dumnezeu ºi cu Dumnezeu. Când într-o casã se mãreºte dra-
gostea ei, atunci Eu sunt vãduvit de dragostea casei, dar când
în ea se înteþeºte dragostea Mea din ea, atunci Eu sunt fãrã de
sfârºit în casa aceea, ºi am viaþã în ea, ºi o iau ºi o dau ºi Mã
mângâi de la viaþa Mea din casa aceea. Nimic nu-i poate lega
mai adevãrat pe oameni decât dragostea Mea dintre ei, iar
dragostea lor dintre ei îi desparte pe ei de Mine, cãci Eu n-am
viaþã între ei. Cui sã-i spun Eu tainele acestea ca sã înþeleagã
apoi tot omul de ce nu este Dumnezeu pe pãmânt cu oamenii?
Cui sã-i mai spun Eu de minunile care nu mai sunt pe pãmânt
fiindcã nu mai este dragostea Mea în om? Cui sã Mã plâng Eu
de dorul Meu dupã om? Eu dacã nu Mã pot slãvi în mijlocul
oamenilor, este pentru cã ei au între ei dragostea lor ºi nu o au
pe a Mea, dar cine este cel ce crede aceastã durere a Mea? 

O, Ierusalime, o, poporul Meu, te-am zidit din cuvântul
Meu ºi te-am fãcut popor, ºi te-am numit al Meu apoi, ºi am
pus în mijlocul tãu dragostea Mea. Ea se face cuvânt ca s-o
iubeºti ºi ca sã Mi-o dai Mie împlinitã, Mie ºi nu þie, iar tu sã
stai la umbra ei ºi sã fii cuminte ºi sã fii cu pace ºi cu bucu-
rie pentru Domnul Dumnezeul tãu, poporul Meu. Poporul
Israel n-a putut sã facã aºa ºi n-a intrat în dragostea Mea, n-a
intrat în odihna Mea dacã n-a fãcut aºa, ºi ºi-a fãcut el dra-
goste, ºi n-am mai fost Eu dragostea lui ca sã nu Mã fi pãrãsit
el pentru el însuºi. 

O, poporul Meu, unde sã mai gãsesc Eu pe pãmânt om
care sã nu se iubeascã pe sine în dragostea lui cea pentru
Mine? Eu nu rãmân cu nimic din dragostea pe care zice omul
cã Mi-o dã sau cã Mi-o cere ca sã aibã ºi sã Mi-o dea apoi,
cãci tot ce pot Eu avea cu adevãrat este omul, omul care se dã
dragostei Mele din el. Acela nu se mai dã pe el însuºi nimã-
nui, ci numai pe Mine Mã dã tuturor. Acela nu se mai cautã
pe el însuºi în nimeni, ci numai pe Mine Mã cautã în toþi când
cautã la om, ºi numai pe Mine Mã pune în toþi, cu toatã faþa
Mea, iar faþa Mea este blândeþea ºi smerenia cea din fiinþa
Mea care este în om. Amin. 

O, ce bine ar fi sã-Mi cearã omul ajutor cu smerenie
atunci când Eu Mã apropii de slãbãnogirea sufletului ºi a
trupului lui ca sã-l ajut pe el! M-am apropiat lângã scãldãtoa-
rea oilor când umblam cu trupul pe pãmânt dupã ce M-am
nãscut Om din Fecioarã. Voiam sã-Mi arãt slava Mea peste
cei ce sufereau, ºi i-am zis slãbãnogului care nu putea sã se
ajute singur ºi pe care nimeni nu-l ajuta sã se poatã el vindeca
prin apa care primea de la îngerul de sus darul vindecãrii
pentru cel ce intra întâi în apã; iar Eu M-am umplut de milã
pentru el, pentru cel ce nu putea ºi nu avea ajutor, ºi M-am
apropiat sã-l ajut ºi i-am spus: «Vrei sã te faci sãnãtos?». Iar
el Mi-a rãspuns cuminte: «Eu, Doamne, nu am om cu mine ca
sã mã ia ºi sã mã bage în apã când ea se tulburã la venirea
îngerului, iar eu pânã ajung ajunge altul». Atunci i-am zis:
«Ia-þi patul ºi te scoalã ºi umblã», iar el aºa a fãcut. Amin. 

O, ce bine ar fi, poporul Meu, ce bine ar fi sã-Mi cearã
omul ajutor cu smerenie atunci când Eu în mila Mea Mã

apropii de el ca sã-l vindec de el însuºi, de slãbãnogirea lui,
ºi sã Mã vindec ºi Eu în el de slãbãnogirea în care el Mã þine.
Dragostea Mea din om poate totul alãturi de Duhul Meu
blând ºi smerit din el. 

O, poporul Meu, Mã apropii de sãrbãtoarea Mea cu voi
în lucrare de Duh Sfânt peste om. Chem omul în grãdinile
Mele ca sã-l îmbiu spre dragostea Mea. O, fiilor, nimeni pe
pãmânt nu ºtie sã-l iubeascã pe aproapele sãu dacã nu împli-
neºte mai întâi iubirea lui cea pentru Mine. Omul îi dã aproa-
pelui lui ce are el, nu ce am Eu dacã el nu Mã iubeºte pe Mine
în el ºi în aproapele lui. Dar pe tine te-am voit întru poruncile
Mele, ºi aºa te-am învãþat sã iubeºti ºi sã trãieºti ºi sã te dai
Mie. Vreau aceastã învãþãturã s-o vãd cã stã peste tine, fiindcã
pentru aceasta te-am zidit, poporul Meu, iar tu sã nu uiþi vreo-
datã cã Eu sunt cu tine ºi cã te privesc ca pe un sad al Meu ºi
cã vreau sã Mã vãd în tine prin toatã trãirea ta, prin toatã
dragostea Mea din mijlocul tãu. ªi dacã vrei încã sã te întrebi
cum sã împlineºti aceasta, adu-þi aminte cum am fost Eu, cum
am lucrat Eu ºi cum am rodit Eu, ºi iubeºte fiinþa Mea ºi lu-
crarea ei mai mult decât pe tine, ºi atunci tu eºti dragostea
Mea ºi dragostea ta cea pentru Mine, poporul Meu. Când ini-
ma ta nu te mustrã, atunci tu eºti cu pace între Mine ºi tine, ºi
aºa voiesc Eu sã te am, ºi aºa ai tu îndrãznealã spre Mine,
poporul Meu. O, Eu mereu te învãþ, fiindcã vreau sã te am, ºi
aº vrea mereu sã te arãt cât de mult eºti al Meu, ºi aº vrea
numai într-o slavã sã stau în mijlocul tãu, ºi apoi cu tine
înaintea oamenilor care au nevoie de vindecare, poporul Meu.
Iatã, îþi dau cuvântul cel pentru pregãtirea sãrbãtorii Duhului
Sfânt. Pune-þi toatã grija cea pentru ea, toatã inima þi-o pune,
ºi ca Mine sã þi-o pui, ºi sã Mã cunoºti în toate câte Eu voi lu-
cra cu tine pentru aceastã împlinire. Amin. 

O chem pe România la serbãrile Mele din mijlocul tãu,
poporul Meu. 

O, vino, ºi sã vinã fiii tãi, þara Mea de nuntã! Vino cu
ei ºi gustã de pe masa Mea din mijlocul tãu, ºi apoi sã nu mai
uiþi dragostea Mea din mijlocul tãu, pe poporul prin care Eu
îþi pregãtesc pâinea ºi vinul cel nou pentru ziua cea dulce ºi
neînseratã a venirii Mele la tine, þara Mea cea de la sfârºit de
timp. Vino de-Mi cântã Mie ºi nu þie! Vino de-Mi doineºte de
dorul Meu cel dupã om! Vino ºi te apleacã ºi bea, cã sunt cu
vinul cel nou pe masa ta, þara Mea cea de la sfârºit de timp.
M-am fãcut fântânã în mijlocul tãu. Vino la fântânã! Hai sã
ne întâlnim în duh de nuntã de veac nou, þara Mea, cã Mi-am
ales din tine mireasã ºi Mi-am îmbrãcat-o de nuntã, ºi vatra ta
e masa nunþii Mele, iar Eu sunt hrana de pe ea, ºi sunt Mirele,
o, þara Mea cea de la sfârºit de timp, ºi te numesc începutul ºi
sfârºitul, ºi aceasta este taina cea de la începutul tãu cel de
acum ºapte mii de ani, ºi cel de acum douã mii de ani, ºi cel
de la sfârºit de timp când Eu vin în mijlocul tãu cuvânt ºi Îmi
gãtesc în tine ziua slavei Mele ºi veacul ce va sã fie pe vatra
ta, întru împãrãþie de sfinþi pe pãmânt. O, vino, ºi sã vinã fiii
tãi ºi sã guste de pe masa Mea ºi sã le dau hãinuþã dacã vor,
ºi sã le dau viaþã ca în cer pe pãmânt dacã vor. O, vino, ºi sã
vii, þara Mea de nuntã! Vino, cã Eu sunt Cel ce te chem ºi Cel
ce te aºtept la fântânã, cã M-am fãcut fântânã în tine, o, þara
venirii Mele cea de la sfârºit de timp! Amin, amin, amin. 

ªi am chemat-o la sãrbãtoarea Mea cea din mijlocul
tãu, poporul Meu cel ales din ea. ªi acum tu sã fii gata numai-
decât cu sãrbãtoarea ºi sã poþi totul pentru Mine, ºi sã poþi,
poporul Meu, cã Eu numai într-o slavã aº petrece cu tine pe
pãmânt. Vreau sã torn din Duhul Sfânt peste om. Vreau sã-i
dau omului dragostea Mea, ca sã uite el de dragostea lui ºi sã
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vinã la fântâna Mea ºi sã stau cu el în cuvânt ºi sã Mã mângâi
de truda Mea cea dupã om. 

Învioreazã-te, Ierusalime! Sunã din trâmbiþã, poporul
Meu! Sunã, fiule, cã e sãrbãtoare curând, curând în grãdina
întâlnirii, ºi voi sta cu omul în sfat ºi îl voi mângâia cu dra-
gostea Mea ºi îl voi învãþa despre ea, ca sã-l fac pe om bogat
la înþelepciune ºi sã-Mi dea el viaþa sa, iar Eu sã Mã mângâi
cu ea. Amin. 

Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, ºi tu eºti poporul Meu
de azi, Ierusalime român, ºi te hrãnesc din gura Mea, iar tu sã
faci aºa, ºi sã fii tu cuvântul Meu cel împlinit. ªi acum, pace
þie! Pace þie, acum, ºi în vecii! Amin. 

Nu lãsaþi lucrul sãrbãtorii sã se îngrãmãdeascã. Lucraþi
din timp ºi odihniþi-vã de lucru din timp, fiilor. ªi apoi,
sculaþi-vã frumoºi, ºi daþi faþã slavei Mele de peste voi, ºi
apoi deschideþi porþile sãrbãtorii. Amin. Iar Eu voi fi, ºi prin
tine voi fi, ºi voi coborî ºi voi hrãni cu Duhul Sfânt tot duhul
sãrbãtorii, Ierusalime. 

Pace þie, popor al harului de sus! Amin, amin, amin. 
13/26 mai 2002

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei 

Cuvântul Domnului cuprinde sub dragostea lui tot neamul român.
Înnoirea lumii nu e lucrare cu mâna, ci cu sufletul ºi cu faptele lui.
Când Domnul nu are mãrturisitori, nu mai este cerul pe pãmânt.
Unde este iubirea, nu mai este omul, ci este durerea iubirii. 

CC uvântul Meu este cãlãuza ta, Israele, poporul
Meu de azi, ºi voiesc ca el sã cuprindã sub dra-

gostea lui tot neamul din care Eu te-am ales pe tine. Tot po-
porul român sã fie Ierusalim! Aºa voiesc Eu sã fac prin tine,
poporul Meu de azi. Cobor în cuvânt înaintea ta ºi îþi dau apa
cea vie ºi îþi cer viaþa ta ºi îþi cer inima ta ºi îþi cer guriþa ta ca
sã Mã mãrturiseºti cu ea, cã Eu stau cu tine în cuvânt, ºi sunt
Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

Mi-e duhul plin de dor dupã om, ºi n-aº mai avea as-
tâmpãr cãutându-l dacã tu ai putea atât cât ard Eu dupã om,
poporul Meu iubit. Mi-e inima plinã de iubire ºi de dor dupã
tine, Ierusalime, ºi voiesc sã ºtie tot neamul omenesc cã Eu te
am al Meu ºi cã te-am fãcut semãnãtor al Meu peste pãmânt,
cã vreau sã rãsarã de la Mine ºi de la tine lumea cea nouã,
veacul cel nou pe pãmânt ºi viaþa veacului ce va sã fie, po-
porul Meu. O, vin ºi te învãþ taina aceasta, ºi sã faci din ea
sãrbãtoare peste tine, cã Eu petrec cu tine în sãrbãtori cereºti
ºi îþi dau învãþãtura Mea ca s-o împlineºti. Ea nu se împlineºte
numai cu mâna, ci se împlineºte cu sufletul ºi cu faptele lui,
poporul Meu, ºi se împlineºte, fiule. Amin. 

Mã aºez cu tine la fântâna întâlnirii, cã Eu dau nume
nou peste tot pe unde Eu Mã aºez cu tine pe pãmânt: casa
întâlnirii ºi fântâna de lângã ea, fântâna samarinencei, cã Eu
stau cu tine în cuvânt aºa cum am stat cu samarineanca la
izvorul lui Iacov ºi am lucrat-o pe ea cu cuvântul Meu, iar ea
Mi-a dat apoi, ºi s-a fãcut ea izvor din izvor, ºi n-a mai însetat
apoi, cã Mã avea cu multul în ea, cãci scris este: «Cel ce cre-
de în Mine, râuri de apã vie vor curge din gura lui». Acesta
este semnul celui ce crede în Mine, cãci cel ce crede este cel
ce mãrturiseºte fãcându-se izvor. Amin. 

O, poporul Meu, dacã cerul nu este pe pãmânt, aceasta
este aºa pentru cã Eu nu mai am mãrturisitori, iar Eu te-am
învãþat pe tine ºi mereu te învãþ sã nu stai fãrã cer pe pãmânt,
cãci cerul este izvor de viaþã vie ºi aduce cu el viaþa veacului
ce va sã fie pe pãmânt. Amin. Vreau sã te învãþ taina aceasta

a cerului pe pãmânt, cãci pãmântul fãrã cer pe el este uscat,
este urât, este trist, cãci este fãrã viaþã. Te-am învãþat prin
cuvântul Meu sã nu stai fãrã cer pe pãmânt, cã Eu am fãcut
cerul ºi pãmântul unul pentru altul, ºi pe om pentru ele. Cea
mai mare poruncã pe care i-am dat-o Eu omului a fost sã
iubeascã el cerul ºi pãmântul, dar omul nu are pricepere
pentru cuvântul Meu, cãci el are înþelepciunea cea cãzutã a
omului care s-a tras în sine ºi n-a mai rãmas întru Mine. Când
Eu M-am oprit la izvorul lui Iacov de M-am întâlnit cu feme-
ia samarineancã, aceastã lucrare am lucrat. Am tras-o pe sa-
marineancã din sine în Mine ºi am fãcut cerul pe pãmânt ºi a
rãmas luminã pe pãmânt lucrarea Mea din ziua aceea, ºi am
aºezat cerul peste cetatea samarinenilor ºi le-am zis ucenici-
lor: «Lucrarea Mea este sã fac voia Celui ce M-a trimis ºi sã
sãvârºesc lucrul Lui. Ridicaþi ochii voºtri ºi priviþi holdele cã
sunt albe pentru seceriº, ºi cel care secerã primeºte platã ºi
adunã roadã spre viaþã veºnicã, ca sã se bucure împreunã ºi
cel care seamãnã, ºi cel care secerã, cãci în aceasta se ade-
vereºte cuvântul cã unul este cel care seamãnã, ºi altul, cel
care secerã». Amin. 

O, poporul Meu, când am venit Eu de la Tatãl, am venit
sã aºez cerul pe pãmânt. Când am venit Eu la tine, am venit
sã aºez cerul pe pãmânt, fiule. Când vin mereu la tine ºi tot
vin, aceasta este lucrarea Mea: sã fac voia Celui ce M-a trimis
ºi Mã trimite sã sãvârºesc lucrul Lui, sã aºez cerul pe pãmânt,
cãci aceasta înseamnã viaþa veacului ce va sã fie. O, cum sã
facem, fiilor, cu aceastã tainã ca s-o împlinim curând, curând
ºi sã rãmânã pe vecii pe pãmânt? A trebuit sã cobor din cer
între oameni ca sã împlinesc taina aceasta, dar omul se dã cã
nu a înþeles nici atunci, nici acum. Eu cât am stat cu oamenii
nu am lucrat decât cerul pe pãmânt ºi pe om pentru ele, ºi Îmi
era drag desãvârºit sã fac aceasta, cã pentru aceasta venisem.
Eu dacã stau cu voi atâta în cuvânt de se mirã omul de multa
Mea vorbire cu voi, pentru aceasta stau, ca sã lucrez cerul pe
pãmânt, ºi pe om pentru ele. Voiesc, fiilor, sã curgã din voi
peste pãmânt harul cuvântului Meu. Voiesc sã fiþi ca Mine,
fiilor, ºi sã lucraþi ce am lucrat Eu, cã este scris despre fii:
«Vor fi asemenea Lui, ºi apoi Îl vor vedea pe El». Amin. 

Iatã, M-am coborât cuvânt la fântânã ºi am sfinþii înso-
þitori, cãci fântâna aceasta se numeºte de la Mine fântâna în-
tâlnirii cu Dumnezeu, ºi sfinþii ºtiu acest nume ºi se þin dupã
Mine la fântânã ca sã asculte cuvântul Meu care îl întâlneºte
pe om cu Dumnezeu. Aþi vãzut voi ce minune am fãcut Eu cu
cãsuþa din deal? Am fãcut apoi lângã ea fântâna întâlnirii ºi,
iarãºi, apoi, casa întâlnirii ºi, iarãºi, grãdina întâlnirii, fiilor, ºi
le numesc pe ele lucrarea cerului pe pãmânt, întâlnirea lui
Dumnezeu cu omul, ºi Îmi împlinesc cu voi toate cuvintele
Mele pe care le-am rostit prin acest râu de cuvânt dupã ce am
venit pe pãmânt cuvânt în anul 1955. N-am putut sã împlinesc
nimic cu cei cu care am vorbit la început ºi mai apoi, cã aceia
aveau soþi ºi soþii ºi case ºi copii ºi þarini ºi grijile lor ºi au-
zind nu veneau ºi vãzând nu puteau, cã erau trup, cãci ceea ce
iese din trup, trup este. N-am putut, aºa cum n-am putut cu
Israel cel dupã trup. Mie Îmi trebuie Israel dupã duh, nu dupã
trup, cãci duhul este cel ce dã viaþã, nu trupul, dar omul n-are
timp sã înveþe cerul pe pãmânt. 

Stau cu tine la fântâna întâlnirii, poporul Meu, ºi îþi iau
cântarea de slavã ºi îþi iau duhul cel de bucurie ºi fac din ele
cer pe pãmânt. Dar dorul Meu este sã faci tu aceasta, precum
am fãcut ºi fac Eu voia Celui ce M-a trimis, sãvârºind lucra-
rea Lui. Amin. O, vin sã te învãþ taina aceasta, care nu se lu-
creazã cu mâna ca sã se cheme cã este împlinitã. O, poporul
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Meu, nu se lucreazã cu mâna taina aceasta. Cerul se face cu
Tatãl ºi cu Fiul ºi cu Duhul Sfânt în lucrare de cuvânt, iar
fapta acestei lucrãturi este Duhul Sfânt Mângâietorul. N-am
lãsat nici o avere pe pãmânt apostolilor Mei ºi celor de dupã
ei ucenici ca ºi ei decât pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Acesta
nu Se lucreazã cu mâna, ci Se lucreazã cu cuvântul cel dinlã-
untru ºi care izvorãºte din Domnul, Care este înãuntrul omu-
lui. De aceea þi-am spus Eu þie sã nu Mã doarã lucrul mâinilor
tale, sã nu Mã doarã, poporul Meu, ci doar sã plineascã lipsu-
rile lucrãrii care mãrturiseºte împãrãþia cerurilor pe pãmânt,
iar împãrãþia aceasta nu este pentru cele ce se vãd, ci este
dincolo de acestea, ºi este Duhul Sfânt Mângâietorul, Care
rãmâne veºnic, fiindcã este din Tatãl ºi din Fiul. Amin. Tu,
poporul Meu, trebuie sã ai în tine din Tatãl ºi din Fiul, fiindcã
tu nu eºti popor dupã trup, aºa cum a fost Israel, ci eºti popor
ieºit de la Duhul Sfânt, Care iese din gura Mea ºi Se face
fãcãtor de om nãscut de sus. Tu sã nu uiþi cã ce este nãscut din
duh, duh este, precum ce este nãscut din trup, trup este. 

Nici un fiu al poporului sfânt sã nu se întristeze de la
cuvântul Meu care vã umblã la suflet ca sã vi-l aprindã tot
mai mult, ca sã vi-l facã cer ºi numai cer ºi sã-i dea trupului
cer nou ºi viaþa veacului ce va sã fie. Femeia samarineancã
aºa a fãcut; s-a bucurat de Mine ºi de cuvântul Meu ºi nu s-a
întristat, ºi apoi s-a rãspândit bucuria ei peste toatã cetatea. 

Voi, copii ai poporului sfânt, sã nu vã mulþumiþi cum
înþelegeþi ºi cum lucraþi cuvântul Meu ºi dragostea lui dintre
voi, cãci cel ce s-a mulþumit aºa cum este el lângã lucrarea
cuvântului Meu, acela nu s-a nãscut ca sã fie nou, cã mulþi au
crezut, dar nu s-au nãscut, ºi au rãmas trup ºi au fãcut lucrarea
trupului, ºi Eu stau cu iubirea tristã ºi n-am putere în cel ce
nu trece din trup în duh, ºi stau olog cu Duhul Meu în unul ca
acela. Voi însã sã nu vã liniºtiþi în voi înºivã pânã ce nu veþi
semãna cu Mine, fiilor. Eu v-am spus vouã, ºi din nou vã spun
cã cel ce se naºte din Duhul Sfânt, acela nu se mai cautã pe el
însuºi în nimic ºi în nimeni, ci numai pe Mine Mã cautã în toþi
când cautã la om, ºi numai pe Mine Mã pune în toþi cu toatã
faþa Mea, iar faþa Mea în om este blândeþea ºi smerenia cea
de la fiinþa Mea care este în om. Amin. 

M-a umplut de iubire pentru om duhul samarinencei cu
care am vorbit la izvorul lui Iacov. Ea a vorbit cereºte cu
Mine, ºi mult M-am mângâiat de la fiinþa ei care s-a lãsat
moale în mâna Mea ca sã-i dau formã cu unealta Mea care era
Duhul Sfânt Mângâietorul. Ea nu s-a mulþumit cum înþelegea
ea ºi cât înþelegea, ci Mi-a dat de lucru peste ea ºi peste toatã
cetatea ei apoi, iar Eu am lucrat ºi acolo lucrarea pentru care
M-a trimis Tatãl pe pãmânt. Aºa sã lucrezi ºi tu, poporul Meu.
Sã nu te mulþumeºti cu înþelegerea ºi cu lucrarea ta ºi cu iubi-
rea ta ºi cu lucrul mâinilor tale pentru tine ºi pentru Mine ºi
cu dragostea dintre voi, cãci ea trebuie sã fie Duhul Sfânt
Mângâietorul, Care nu Se lucreazã cu mâna. 

O, fiilor, cãutaþi tot mai adânc sã vã auziþi unii pe alþii,
fiindcã Duhul Sfânt plânge ºi Se roagã în voi negrãit ºi Se
zbate dupã rãcoare, dupã bucuria veºniciei, care dã sã vinã sã
cuprindã în ea pe cei triºti cu iubirea. Iubirea Mea e tristã,
fiilor, ca ºi a acelora care iubesc ca Mine. Iubirea Mea cautã
mereu, ca ºi a acelora care suspinã în ei fãrã grai dupã iubirea
cea coborâtã din cer ºi care cu greu îºi ia faþã ºi lucrare în om.
Eu pe om îl mângâi prin om, cãci Duhul Sfânt Îºi are calea
Lui între cei de o bisericã cu Mine, iar Eu vã grãiesc vouã
despre omul care este nãscut din Mine, nu despre omul tru-
pesc care se mângâie cu cele ce înþelege el cã înseamnã mân-
gâiere. Eu pe samarineancã am mângâiat-o, fiilor, ºi i-am

aprins cu mângâiere setea ei dupã cer, dupã apa care vindecã
trupul ºi sufletul ºi duhul omului, de-l aºeazã pe om apoi în
pacea Mea. 

O, fiilor, mãsura fiinþei voastre sã fiu Eu, aºa cum i-am
fost samarinencei dupã ce am vorbit cu ea la izvor. Lucrarea
voastrã unii peste alþii sã fiu Eu, fiilor. Cãutaþi sã vã auziþi
unii pe alþii, cãutaþi tot mai adânc în aceastã tainã, cã vreau sã
rãsarã de la Mine ºi de la voi lumea cea nouã ºi viaþa veacului
ce va sã fie pe pãmânt, ºi care se va ivi prin mult lucru pe
care vreau sã-l revãrs peste voi ºi între voi tot mai mult, nu-
mai sã vreþi voi sã purtaþi sarcinile Mele, fiilor. Fiecare din
voi sã fie râu de apã vie pentru celãlalt, iar aceasta nu se lu-
creazã cu mâna, ºi se lucreazã cu fapta Duhului Sfânt. Amin.
Spuneþi-Mi voi Mie ce este fapta Duhului Sfânt? Aº voi
sã-Mi rãspundeþi chiar prin aceastã faptã, fiilor, cãci cel mai
scump rãspuns este fapta. Adunaþi-vã în Duhul Sfânt ºi în
fapta Lui ºi daþi-Mi bucurie iubirii, cã e tristã iubirea Mea, ca
ºi a acelora dintre voi care iubesc ca Mine. Iubirea care cautã,
care aºteaptã, care voieºte, care nãdãjduieºte, care plânge, ca-
re vegheazã, fiilor, numai ea este cea care nu doarme nicioda-
tã, numai ea, iar cel ce o are se scoalã cu ea ºi se culcã cu ea,
ºi iarãºi se scoalã cu ea. Ea nu poate fi altfel decât tristã, iar
altã stare ea nu are, ºi ea este purtatã de cei cu duhul blând ºi
smerit, spre asemãnarea lor cu Mine. Acolo unde este ea, nu
mai este iubire de sine, ºi este durerea ei care cautã fapta ei,
fapta iubirii care cautã. Spuneþi-Mi voi, care este fapta ei? Vã
întreb acestea ca sã vã regãsiþi sau ca sã nu vã regãsiþi în taina
iubirii care cautã, care suferã cu Mine în om. Iar dacã nu vã
regãsiþi în ea, faceþi-vã faptã a ei ºi daþi-vã celor ce cautã, ºi
gãsiþi-i în ea pe cei ce cautã, ºi auziþi-vã unii pe alþii, o, copii
ai poporului sfânt! Vã fac frumoºi prin tainele Mele cu care
Mã revãrs peste voi, cãci curând, curând voi deschide cerurile
ºi voi veni cu slava cuvântului Meu ºi cu voi, ºi ne vom da
mulþimilor cu duhul mângâierii, fiilor. Slava cuvântului Meu
este fapta venirii Mele, iar voi sunteþi calea pe care Eu umblu
de la cer la pãmânt ca sã fiu cu oamenii ºi sã-i trag spre Tatãl.
Amin. 

Iarãºi vã aºez cu cuvântul pentru pregãtirea sãrbãtorii
de Duh Sfânt peste pãmânt ºi peste mulþimile pe care Eu,
Domnul, le voi îmbia spre izvor ºi le voi grãi lor aºa cum am
grãit cu femeia samarineancã la fântâna lui Iacov. Se mirau
ucenicii Mei când M-au vãzut cã stau de vorbã cu o femeie,
dar nici unul din ei n-a zis nimic, nu M-a întrebat nimic. Dar
Eu aveam de intrat în cetatea Samariei ºi Îmi trebuia poartã
ca sã intru. ªi am intrat cu numele de Mesia, Mântuitorul
lumii, cãci atât de mult au crezut samarinenii pentru cuvintele
Mele cu care le-am vorbit. Le-am vorbit fãrã sã Mã împiedic
în duh de îndoialã sau de necredinþã, ºi ei M-au numit Hris-
tos Care a venit sã mântuiascã lumea. Amin. 

Vreau sã Mã primeascã prin coborârea Mea la voi tot
neamul omenesc de pe pãmânt, cã Eu îi fac judecata aºa cum
i-am fãcut-o femeii samarinence la izvorul lui Iacov, ºi apoi îi
întind mâna. Iatã cum poposesc la izvor pentru ca sã stau de
vorbã cu omul. Aceasta este lucrarea ºi mâncarea pe care o
am Eu de lucrat ºi de mâncat, cã mai întâi masa se pregãteºte,
ºi numai apoi se stã la masã. 

Hai, poporul Meu, hai, fiule scump, sã ne pregãtim de
masã cereascã, masã cu omul în grãdina întâlnirii, în casa în-
tâlnirii, în curþile Tatãlui ºi ale Fiului ºi ale Duhului Sfânt,
cãci pentru aceasta v-am zidit Eu pe voi ºi pe cele ce-Mi slu-
jesc lucrarea cuvântului Meu peste pãmânt. Îþi voi da, poporul
Meu iubit, har ºi iubire cu multul, ca sã ai ºi sã te pregãteºti
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pentru ca sã Mã arãt cu tine ºi cu sãrbãtoarea Duhului Sfânt
în mijlocul neamului român pe care-l chem la izvor, ºi el va
veni. Amin. Îþi voi da slujire de sus ºi de jos. Toate cele de sus
ºi de jos vor sluji sãrbãtorii Mele cu voi ºi pe care atât de mult
o aºteaptã sfinþii cerului ºi îngerii, poporul Meu! 

Fiþi îngeraºii Mei cei blânzi. Priviþi faþa Mea ºi fiþi aºa,
fiilor. ªi în cuvânt, ºi în faptã fiþi faþa Mea. ªi în iubirea Mea
dintre voi fiþi tot aºa. Fiþi mângâierea iubirii Mele pentru voi.
E dureros ca cel iubit sã nu te iubeascã, dar voi fiþi mângâie-
rea Mea ºi nu uitaþi sã fiþi aºa. Vreau sã plâng cu Tatãl de iu-
bire pentru iubirea din voi pe care o vreau sã tânjeascã dupã
Mine, fiilor. Spuneþi-Mi voi Mie, care este fapta ei? Fapta iu-
birii, care este, fiilor? O, învãþaþi-vã mult ºi iar mult sã fiþi cer
pe pãmânt, cã asta aºteaptã Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt ºi
sfinþii ºi toþi îngerii din cer. Va veni o zi curând, curând când
vã voi cere desãvârºit aceasta, ºi aceea va fi ziua alegerii pes-
te tot neamul omenesc. Va veni ziua sã vã gust iubirea pe care
aþi avut-o pentru Mine ºi pe care aþi fãcut-o faptã, fiilor. Fapta
iubirii voastre este toatã mângâierea Mea pe pãmânt. Eu de
când am coborât cerul pe pãmânt în zilele acestea din urmã
Îmi iau mângâierea de pe pãmânt, Eu ºi tot cerul, numai sã
am ce lua; ºi mare Mi-e durerea, cã omul cautã tot el sã aibã,
iar Eu sã nu mai rãmân cu nimic din dragostea pe care zice
omul cã Mi-o dã sau cã Mi-o cere ca sã aibã ºi sã Mi-o dea
apoi. Dar tot ce pot Eu avea cu adevãrat este omul, poporul
Meu. Eu mereu þi-aº vorbi, cã Mã doare iubirea, ºi Îmi alin
durerea ei în grãirea Mea cu tine. Cel îndurerat se mângâie sã
aibã pe cineva care sã-i ºtie suspinul sãu. 

ªi acum, te îmbrac în binecuvântare aparte, poporul
Meu, ºi îþi dau îngerii toþi ºi îþi dau har cu mãsurã multã,
iar tu sã fii harnic cu duhul ºi cu iubirea ºi cu mângâierea
ºi sã-Mi faci cale cu sãrbãtoarea Mea ºi sã fii cerul Meu cel
nou ºi crinul Meu cel alb, ºi sã te port Eu în mâna Mea, po-
porul Meu. Amin, amin, amin. 
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Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului. Sãrbãtoarea
Naºterii sfintei Virginia 

Moºii ºi strãmoºii nu-ºi mai cunosc satele ºi rudele în umbletul lor
pe pãmânt. Cei ce nu au viaþã ºi grãire ca a lui Hristos sunt pomi
fãrã rod. Cel ce se naºte de sus creºte ºi se face cât Hristos, ºi
acesta este semnul celor ce se nasc de sus. Omul-copil este taina
veacului nou, mândria veacurilor ºi coroanã a timpurilor. 

BB at la porþi, ºi ele se deschid, iar Eu, Domnul, in-
tru în grãdina cuvântului Meu. Intru cuvânt, ºi

strãjerii Mã iau ºi Mã aºeazã în carte, ºi Mã aºeazã pe masã
în mijlocul poporului Meu, ca sã-l întãresc pe el ºi sã Mã fac
cu el sãrbãtoare de Duh Sfânt peste pãmânt. Amin, amin,
amin. 

Mã aºez peste tine cuvânt, poporul Meu Ierusalim. E zi
de odihnã a trupului, cã tu eºti în trup, ºi Eu te aºez sã lucrezi
cu duhul, fiule. Trupul tãu este istovit ºi ar da sã se odihneas-
cã, dar sfinþii ºi îngerii Mã aºteaptã sã ies cu tine ºi sã vinã
mulþimile la izvor, ºi tu sã scoþi apã ºi sã le dai. Eu cât am stat
pe pãmânt numai aºa am lucrat. N-am lucrat cã aºa am voit
Eu, ci am lucrat cã aºa a voit Tatãl, Cel ce M-a trimis sã lu-
crez. El nu M-a trimis sã fiu ºi atât, ci M-a trimis sã lucrez.
Amin. 

Eu, poporul Meu, te-am fãcut pe tine ca sã fii trimisul
Meu peste pãmânt ºi sã lucrezi, fiule, nu sã fii, ºi atât. Eu sunt

Domnul Dumnezeul tãu, ºi tu eºti poporul Meu, ºi dacã este
aºa, tu trebuie sã lucrezi, ºi sã semene lucrarea ta cu lucrarea
Mea, cãci ºi Eu semãn cu Tatãl, poporul Meu. Eu þi-am spus
þie cã te-aº dori sã fii fãrã de sarcini ca sã Mã mângâi cu tine,
cã Eu sunt fãrã mângâiere de pe pãmânt. Eu am voit sã vã cruþ
pe voi de dureri ºi de sarcini, fiilor, ºi sã stau numai într-o
slavã cu voi peste pãmânt, numai într-o dragoste între Mine ºi
voi. Cuvântul dragostei Mele dacã n-ar fi mereu peste voi, voi
v-aþi rãci de Dumnezeu, fiilor. Uitaþi-vã la lume, ce este ea.
Uitaþi-vã la omul din lume cã n-are timp de Dumnezeu, ci nu-
mai de el ºi de duhul rãu are timp omul, ºi aºa se scoalã ºi aºa
se culcã, iar dragostea Mea în el nu are loc, nu are cuvânt, mãi
copii. Eu însã pe voi v-am ales dintre oameni ºi v-am deprins
sã Mã iubiþi, ca sã vã fie bine pe pãmânt, ºi pãmântului sã-i
fie bine de la iubirea voastrã pentru Mine. 

O, poporul Meu, o, fiilor, faceþi-L pe Dumnezeu peste
pãmânt, cã aceasta este ceea ce nu se va lua de la voi. O,
fiilor, faceþi lumea sã-L vadã pe Dumnezeu ºi sã se deprindã
sã-L iubeascã pe El. Dar faceþi-L pe Domnul peste voi ºi între
voi din zori ºi pânã în zori, ca sã aveþi ce împãrþi peste pãmânt
în zilele Mele cu voi, copii ai Ierusalimului nou. O, Eu v-am
pus nume cum nu mai este în cer sau pe pãmânt, fiilor, ºi vi
l-am dat sã-l aveþi ºi sã-l purtaþi pe pãmânt ºi sã înnoiþi pã-
mântul sub acest nume, iar Eu sã stau între voi ºi sã le fac pe
toate noi prin voi. Am luat din cer toate darurile cele pentru
vremea venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl ºi le-am pus
peste voi ca sã fiþi din cer, iar Eu sã stau în mijlocul vostru ºi
sã fac totul nou, cã scris este în cartea cea pentru sfârºit de
timp, ºi aºa este scris: «Am vãzut cetatea cea sfântã, Noul Ie-
rusalim, venind din cer, ºi pe Cel ce ºedea pe tron; ºi El zicea:
noi le fac pe toate». Amin. 

O, poporul Meu, toate darurile cele pentru ziua venirii
Mele cu sfinþii, toate le-am pus peste tine ca sã te fac cale a
Mea de la cer la pãmânt ºi sã vin ºi sã Mã odihnesc cu Tatãl
ºi cu sfinþii în lucrarea Mea cu tine pe pãmânt. Þi-am spus din
vreme cã vor veni noroade pânã la acest munte de har ca sã
ia din legile Domnului, cã scris este: «Vor curge popoare spre
Domnul ca sã înveþe cãile Lui, cãci din Sion va ieºi legea, ºi
Cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim». Amin. 

O, poporul Meu, þi-am pus nume mare, fiule. Nu mai
este pe pãmânt nume ca al tãu, cã e din cer numele tãu, ºi ceea
ce a fost iarãºi este, ºi este din cer. Te-am numit Sionul Meu,
muntele din care se revarsã peste pãmânt legile vieþii, cãile
vieþii, poporul Meu. Te-am numit Ierusalim nou, cã am luat
din cer ºi am adus peste tine venirea Mea, calea Mea de la cer
la pãmânt. Izvorul cuvântului Meu curge din Mine peste pã-
mânt de aici, din locul în care te-am aºezat Eu pe tine, din
grãdina în care M-am aºezat Eu cu voi, copii care-Mi staþi la
gura izvorului Meu ca sã-l luaþi ºi sã-l daþi celor însetaþi, cã
nu e om pe pãmânt care sã mai aibã apã, fiilor, ºi e ars omul
de sete ºi nu mai gãseºte pe nicãieri sã bea. Dar Eu am pus în
vas ºi am strâns ca sã fie, ºi apoi Mi-am fãcut loc peste pã-
mânt cu voi ºi am scos din vas ºi am stropit pãmântul, ºi el a
odrãslit din loc în loc, ºi Eu Mi-am fãcut popor nou ºi ies cu
el în calea omului ºi îl îmbiu pe om la izvor ca sã bea ºi sã ºtie
cã este Dumnezeu pe pãmânt ca ºi în cer. Amin, amin, amin. 

Am avut un vas în care M-am strâns ca sã fiu pe pã-
mânt în vreme de secetã ºi am lãsat apa pe pãmânt, ºi vasul
l-am luat ºi l-am dus la Tatãl, ca sã vadã Tatãl lucrul Meu ºi
sã I-l dau Lui dupã ce pe toate le-am supus pe pãmânt. Am
avut pe trâmbiþa Mea din care am suflat pe pãmânt cuvântul
Meu cel de la sfârºit de timp. 
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O, Verginico, Îmi iau iarãºi trâmbiþa ºi grãiesc prin ea,
cã e sãrbãtoarea ta în cer ºi pe pãmânt, în mijlocul poporului
sfânt. Tu ai fost ºi eºti trâmbiþa Mea din care Eu am sunat mai
înainte de venirea Mea ca sã pot veni apoi pentru tot omul de
pe pãmânt, ºi aºa am fãcut. Era zi de duminicã atunci când tu
te-ai nãscut trup pe pãmânt, ºi a fost ziua aceea ziua bucuriei
Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh, Care ªi-a fãcut apoi
cuib în pieptul tãu, în trupul tãu, Verginico, vreme de douã-
zeci ºi cinci de ani. O, ºi cât te-am pregãtit pânã ce am ieºit
Eu în uºa cortului tãu ºi am grãit din Mine ºi din tine cuvântul
Meu peste pãmânt! O, ºi prin câte cuptoare te-am trecut ca sã
te fac aur lãmurit, Verginica Mea! Iar acum tu eºti cu cerul cel
nevãzut ºi Eu te fac cuvânt înaintea Ierusalimului, în mijlocul
cãruia Eu stau ºi lucrez din Tatãl facerea din nou a lumii.
Amin, amin, amin. 

– SS lavã îndelungii Tale rãbdãri ºi lucrãri,
Doamne ºi Fiule al Tatãlui, cã ai avut atâta

rãbdare în mine în toatã vremea trupului meu cãutând dupã
om, dupã oaia Ta pierdutã, Doamne. Dar oile s-au corcit de
tot, ºi Tu n-ai mai gãsit oi pe pãmânt acum, la venirea Ta, ºi
în loc de oaie este altceva, Doamne, de nici moºii ºi strãmoºii
nu-ºi mai cunosc satele ºi rudele atunci când au zilele lor de
pomenire ºi de umblare pe pãmânt. ªi de n-ar fi cerul sã-i
mângâie pe ei, ar sta numai în lacrimi pânã ºi drepþii Tãi,
Doamne. 

ªi, iarãºi, slavã Þie cã mã bucuri, ºi cã Te bucuri sã grã-
iesc eu cu poporul Tãu de azi, cãci aceºtia fãrã sã mã fi vãzut
mã iubesc ºi mã mângâie ºi îmi aduc ruga lor ca sã mã fac eu
mijlocitor lor înaintea Ta, Doamne. O, sã fi avut ºi eu din cei
dintâi, sã fi intrat ºi dintre ei în Canaan, Doamne! Sã fi avut
dintre ei ca sã fi grãit acum cu ei, Doamne! O, din corciturã
nu poþi scoate om adevãrat, Doamne, iar Tu ai tãiat via, ºi ea
a dat din nou din butucul ei, ºi ai început din nou, ºi Þi-ai îm-
plinit cuvântul cel pe care l-ai grãit în vremea trupului meu
când strigai ºi zadarnic strigai dupã oi, cã de douã mii de ani
s-au tot corcit oile ºi nu mai sunt oi, Doamne. Dar Tu, Cel ce
poþi totul, Þi-ai fãcut mieluºei, cã eºti Cel ce naºte, ºi n-ai
fãcut aºa pânã ce n-ai grãit mai întâi. Ai grãit din pieptul meu
vreme multã, iar gura mea era cuvântul Tãu, ºi el a rãmas pe
pãmânt ca sã-l împlineºti azi. 

Dã sã mã prindã jalea dupã poporul cel din vremea
mea. Am dat roatã peste tot pe unde ai umblat cu mine pe
pãmânt ºi m-am uitat la cei cu care ai grãit Tu în vremea mea,
cã de toate au. Numai pe Tine nu Te mai au, Doamne, numai
pe Tine ºi pe mine nu ne mai au, ºi tot rodul lor e la pãmânt,
de nu mai au nimic a strânge pentru ziua când Tu ai sã vii sã
le ceri rodul cuvântului Tãu de peste ei pe când umblai pe
lângã ei ca sã-i creºti, ºi ca sã-i ai apoi. 

ªi acum mã întorc în Tine. ªi acum mã dau celor ce
sunt acum poporul Tãu ºi le spun aºa: dacã Domnul n-ar fi
pãstrat o rãmãºiþã, o rãmãºiþã aleasã prin har dintre cei din
urmã a celor dintâi, cum ªi-ar fi putut El face Ierusalim nou
pentru venirea Sa de azi, o, copii ai Sionului, care aveþi pe
masã pe Miel în toatã slava Sa, Trup ºi cuvânt pe masã? Mã
apropii de voi ºi cuvintez, cãci sunt trâmbiþã, fiindcã la Dom-
nul toate sunt din cuvânt. O, duhul mângâierii, Duhul Dom-
nului, Cel de la sfârºit de timp, a avut putere peste voi ºi v-a
adunat ºi v-a fãcut Ierusalim nou, în mijlocul cãruia stã Dom-
nul cuvânt care curge din Sion, aºa cum este scris în prooroci,
o, copii ai Domnului! Vã dau povaþã proaspãtã: împliniþi
toate cuvintele Lui, cãci calea Lui de la cer la pãmânt e grea
de tot. E scump un cuvânt al Domnului, e scump de tot, ºi tru-

deºte Domnul în cer ºi pe pãmânt pentru ca sã vã dea cuvânt
ºi ca sã vã þinã sub Duhul Sfânt Mângâietorul. Dacã aþi vedea
ºi aþi înþelege durerea ºi truda cu care coboarã Domnul la voi,
v-ar prinde dragostea ºi plânsul ei cel de nemângâiat, dar voi
sunteþi mici, ºi El vã poartã ca sã nu vã temeþi sub greul
lucrului Sãu pentru voi. Voi însã, ca niºte fii cuminþi ºi miloºi,
împliniþi toate cuvintele Lui, cã sunt scumpe de tot, ºi eu vã
spun ceea ce ºtiu, fiilor scumpi, cã sunteþi scumpi pentru cu-
vântul care coboarã peste voi ca sã vã þinã în el. Pe vremea
trupului meu poporul de atunci vedea trâmbiþa ºi credea, dar
nu împlinea calea Domnului spre el, ºi era grea de tot în
trupul meu coborârea Sa. Voi însã sunteþi cei fericiþi care cre-
deþi, fiindcã Domnul S-a coborât acum cu tronul Sãu, Trup ºi
cuvânt, ºi acestea dau puterea credinþei, ºi viaþã dau acestea,
cãci atunci când Domnul este viaþa omului, atunci ºi credinþa
poate pe de-a-ntregul în om, iar Domnul Îºi face casã cu omul
ºi cineazã cu el Trup ºi cuvânt. Amin. 

Vã îmbracã Domnul, acum, în duh sãrbãtoresc ºi vã
aºeazã sã-I fiþi cerul Sãu pe pãmânt, ºi cu voi sã coboare spre
mulþimi. Vine sãrbãtoarea de Duh Sfânt ºi vin mulþimi la
izvorul Domnului, fiilor. Aceastã sãrbãtoare o pregãteºte El
cu mult cuvânt, iar voi sã fiþi fapta cuvântului Lui, cã de la tot
omul El are numai dureri, fiilor. O, cum sã facem noi ºi cu
voi, cum sã facem sã poatã ºi omul care vine la izvor, sã poatã
ºi el sã se facã viaþã a lui Hristos pe pãmânt? Viaþa lui Hristos,
fiilor, se face izvor de cuvânt din cel ce o trãieºte pe ea. Iatã
ce tainã vã spun eu vouã: numai cei ce trãiesc viaþa lui Hris-
tos, numai aceia ºtiu sã grãiascã pe placul Lui ºi pe potriva
Lui ºi spre folosul Lui, fiilor. Dacã cei ce trãiesc viaþa lui
Iisus Hristos nu se fac izvor în jurul lor cu El, atunci aceia
sunt pomi fãrã rod, ºi nu-I place Domnului pomul fãrã rod.
Pomul care rodeºte se dãruieºte, iar pomul care nu rodeºte, cu
ce sã se dãruiascã? Acela nu e bun nici de umbrã, cã nu um-
bra trebuieºte, ci soarele trebuieºte, fiilor. 

O, copii ai Noului Sion, face Domnul din voi pomi cu
rod, iar voi sã rodiþi ºi sã dãruiþi din roadele voastre. Îmbu-
cãturiþi-vã unii pe alþii ºi bucuraþi-vã de rod. Mâncaþi cu gu-
riþa plinã, aºa cum mâncaþi fructele cele noi ºi coapte din
pomii cei roditori care se dãruiesc vouã. Lucraþi lucrul care
rãmâne ºi care nu se va lua de la voi ºi faceþi lumea sã-L vadã
pe Dumnezeu în voi, fiilor. V-a spus Domnul, voi sã nu vã
mulþumiþi cum lucraþi cuvântul Lui ºi dragostea Lui dintre
voi, ºi v-a spus de cei ce s-au mulþumit aºa cum sunt ei lângã
lucrul Domnului cã aceia nu s-au nãscut ca sã fie noi, ºi v-a
spus Domnul cã mulþi au crezut, dar nu s-au nãscut, fiilor. Iatã
ce tainã vã spun eu vouã: cel ce se naºte creºte; creºte, fiilor,
ºi se face cât Hristos. Acesta este semnul celor ce se nasc,
celor ce cred ºi se nasc, cã iatã, mulþi au crezut, dar nu s-au
nãscut, copii ai Sionului. 

Adunaþi-vã puterile cele de sus ºi cele de jos ºi arãtaþi
pe Domnul în voi ºi dintre voi, ºi fiþi El, fiilor, cã dorul acesta
al Lui e dor mare, ºi vã plânge Domnul de dor ºi suflã mereu
peste voi cu cuvântul ca sã vã facã asemenea Lui ºi sã vadã
aceasta lumea, fiilor, ºi sã poatã ºi ea, ºi sã mãrturiseascã apoi
cã vede, aºa cum a mãrturisit orbul care L-a vãzut pe Domnul
dupã ce a fost vindecat de El. Nu poate orbul sã vadã decât
dacã îi vindecã cineva vederea, ºi apoi, credinþa. Voi sã nu
uitaþi cã mulþi au vãzut, dar n-au crezut, ºi, iarãºi, sã nu uitaþi
cã mulþi au crezut, dar nu s-au nãscut, ºi ºtiind acestea cãutaþi
sã semãnaþi cu Domnul în vremea venirii Lui la voi, cã voi
sunteþi chiar vremea aceasta, vremea venirii Lui. V-aþi fãcut
vremea Lui, fiilor, ºi aºa sã fiþi, ºi aºa sã se vadã ºi de sus ºi
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de jos, ºi sã vinã lumea sã ia apã de la voi, ºi sã vinã lumea
sã ia vedere ºi credinþã ºi naºtere, fiilor, iar cel ce se naºte
creºte. Acesta este semnul: creºte cel ce se naºte, cãci Dom-
nul îl creºte pe el. Amin. 

Fiþi copii ca sã puteþi creºte, fiilor, ºi creºteþi rãmânând
copii, cãci fiul copil este cel mai frumos dar pe care îl poate
face omul lui Dumnezeu, fiilor copii. Fiþi copii, ºi aºa sã creº-
teþi mari, cãci omul copil este taina cerului pe pãmânt, ºi toþi
aceºtia laolaltã înseamnã Ierusalimul nou, omul cel nou pe
care Domnul îl ia ºi îl sãdeºte în grãdinile Sale ca sã rãsarã
din el pe pãmânt viaþa veacului ce va sã fie, omul-copil.
Amin, amin, amin. 

O, Doamne, mi-a cântat trâmbiþa pentru sãrbãtoa-
rea Ta. I-am împodobit pe ei cu taina veacului cel nou.
Omul-copil este taina aceasta ºi viaþa veacului ce va sã fie,
aºa cum spune despre ea în Scripturile cele pentru sfârºit de
timp, Doamne. Le-am spus lor ca Tu sã fii ei, ºi cã Tu le
plângi de dor ca sã fie ei asemenea Þie din zori ºi pânã-n zori.
Iar eu mã rog pentru ei: dã-le de lucru, Doamne, ca sã creascã
dacã s-au nãscut. Dã-le lor Duhul Care este Unul întru toþi.
Dã-le, Doamne, gândul Tãu din zori ºi pânã-n zori, cã mi-e
milã de jalea sfinþilor care tânjesc dupã venirea Ta cu ziua cea
din urmã care va fi cea dintâi, Doamne. Învaþã-i sã fie mi-
reasã vãzutã de toate noroadele de pe pãmânt. Învaþã-i sã-ºi
poarte gãteala cea de la Tine. Învaþã-i sã lucreze lucrarea care
nu se va lua de la ei, cã eu aºa i-am povãþuit pe ei, Doamne.
Amin, amin, amin. 

– AA ºa e cerul de bun pentru cei ce se nasc ºi
cred, ºi apoi cresc, Verginico. Eu mereu,

mereu Mã torn peste ei ca sã-i þin în duhul naºterii de sus ºi
sã fac din ei mândria veacurilor toate, ºi coroanã a timpurilor,
Verginico. O, ce dulce þi-a cântat trâmbiþa! O, ce dulce i-ai
dezmierdat pe ei ca sã se facã ei asemenea Mie în toatã clipa,
ca Eu sã Mã arãt cu ei peste pãmânt, Verginico, fiindcã aceas-
ta a fost alegerea lor. Þi-am dat mângâiere în ziua ta de ser-
bare cu cerul. Þi-am dat pe poporul Meu de azi sã-l gãteºti de
sãrbãtoarea Mirelui ºi a miresei. Tu M-ai ajutat ºi L-ai bucu-
rat cu multul pe Tatãl, cã Mã vede mereu plâns Tatãl ºi Se
alinã mult pentru mângâierea Mea când ea vine din cer, ºi mai
ales de pe pãmânt. Îi este tare milã lui Tatãl de Mine. Mã vede
cât trudesc ºi cu cât greu Îmi întocmesc coborârea ºi cât de
micuþi sunt cei ce-Mi strãjuiesc în cale când vin cuvânt pe
pãmânt la ei. Iar tu M-ai mângâiat mângâindu-i pe ei ca sã
creascã dragostea lor ºi puterea lor cea pentru Mine. Le tre-
buie putere, Verginico. Cei de la începutul lucrãrii Mele cu
tine nu aveau lucrul Meu de lucrat peste pãmânt, cãci cel ce
crede ºi nu se naºte, nu creºte cel care face aºa, cel care nu se
naºte pentru viaþa Mea în el. Dar lor le trebuie putere, cã Îmi
trebuie Mie aceasta ce le trebuie lor, Verginico, trâmbiþa Mea
cea de la venirea Mea, ca apoi Eu sã vin. Amin. 

ªi Eu aºa am fãcut, o, poporul Meu! Trâmbiþa cea de
dinaintea Mea a sunat, ºi Eu am venit ºi vin, ºi te am cale a
venirii Mele la om, ºi a omului la Mine, ºi aceasta tu sã nu
uiþi, cã nu e de uitat venirea Mea care vine mereu la tine ca sã
fie ea pe pãmânt ºi s-o audã morþii, ºi cei vii, ºi sã se aºeze de
înviere ºi de întâmpinare, cã Eu puþin, puþin mai zãbovesc ºi
vin cu ziua Mea cea din urmã, ºi apoi ea va rãmâne cu toatã
taina Mea ºi a ei ºi a ta, poporul Meu Ierusalim. Hai, fiule, fii
gata desãvârºit pentru sãrbãtoarea de Duh Sfânt ºi nu uita sã
stai ciorchine ºi sã stai gãtit frumos, cu toate harurile Mele, cã
vreau sã te iau ºi sã te aºez pe ochii celor ce nu vãd, ºi ei sã
vadã apoi; ºi vreau sã te aºez în ochii celor care zic cã vãd, ca

sã vadã ei slava Mea ºi a ta ºi nu pe a lor, cã a lor nu este,
fiindcã cel ce crede ºi nu se naºte, acela este orb, cu toatã sla-
va lui cea fãrã de vedere. Slava omului nu-L vede pe Dumne-
zeu, ci numai pe cel ce o are pe ea, dar slava Domnului de
peste om Îl vede pe Dumnezeu prin ochii omului care vede.
Amin. 

Hai, poporul Meu, odihneºte-te întru Mine, Ierusalime,
ºi hai sã Mã odihnesc întru tine, poporul Meu iubit. Aºe-
zaþi-vã în pregãtirea slavei sãrbãtorii, fiilor. Daþi timpul vos-
tru deoparte ºi luaþi-l pe al Meu, ca sã aveþi timp pentru zilele
slavei Mele cu voi. Ascultaþi de Mine prin cei ce vegheazã
pentru Mine peste voi ºi daþi-Mi inimile voastre, ca sã pot Eu
prin ele tot ce am de putut peste cei ce vor veni sã Mã ia de
la izvor, ºi sã le fie spre viaþã izvorul. Mai e puþin timp, iar
voi trebuie sã fiþi gata cu toatã slava sãrbãtorii Mele cu voi.
Luaþi din cer puteri, cã sunteþi mici, ºi lucrul Meu cu voi e
mare de tot, fiilor. Luaþi vederea Mea, ca sã vedeþi cu ea cât
de mare este lucrul Meu cel prin voi peste pãmânt, ºi fiþi pe
mãsura voii Mele în voi, ºi fiþi. Amin. 

Adunaþi-vã întru Mine ºi staþi aºa, ºi auziþi-Mã bine, ºi
auziþi-vã unii pe alþii, ºi de la Mine pânã la voi auziþi-vã ºi
auziþi-Mã, cã e de pregãtit sãrbãtoare mare, ºi se va duce ea
cu vestea ei ºi cu vederea ei pânã peste mãri ºi þãri, pentru
slava Mea, fiilor. 

Acum, pace vouã, mereu, mereu! Pacea Mea, din care
Eu sã pot lua cu multul, ºi atunci Eu sunt cu multul în voi, ºi
tot aºa vom ºi putea ºi vom face, fiilor. Eu iar vã spun: vã voi
da tot ce aveþi nevoie pentru lucrul Meu cu voi ºi pentru lu-
crul vostru cu Mine. Vã voi da. Nu vã temeþi voi, cei ce aveþi
pe Dumnezeu. Eu veghez cu mare veghe pentru lucrul Meu
peste pãmânt, iar voi umiliþi-vã ºi nu uitaþi sã fiþi copii, cãci
omul-copil Îmi este Mie fiu iubit. Amin. 

Nu uitaþi, nu uitaþi sã fiþi semnul Meu în mijlocul sãr-
bãtorii Mele cu voi în grãdina întâlnirii Mele cu omul. Vã în-
vãþ ºi din cer, ºi de pe pãmânt, cã Eu asta vreau sã fiþi: sem-
nul Fiului Omului. Aceasta vreau sã fii tu, Ierusalime, po-
porul Meu, cã Eu fac din grãdinile Mele cu tine cerul pe
pãmânt ºi legile lui cele sfinte. Vã voi învãþa mereu sã fiþi ce-
rul Meu pe pãmânt, ºi aºa sã vã arãtaþi, ºi aºa veþi face bine la
toþi cei ce vor bea din izvorul Meu de la voi. 

Pace þie, Ierusalime! Timp dulce ºi cald ºi mângâiere
din cer ºi de pe pãmânt sã fie la sãrbãtoare, iar Eu voi fi Cel
blând, Cel viu, Cel drept ºi Cel ce naºte fii pentru Tatãl.
Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2002

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Tot lucrul Domnului se lucreazã pe pãmânt. Domnul este comoara
care nu mai este jefuitã, ºi este în mijlocul poporului Sãu. 

MMMM ai înainte de zori Eu cobor la voi ºi vã dau
vouã cuvântul sãrbãtorii Mele de azi cu voi,

copii care Mã primiþi cuvânt pe pãmânt. 
O, pe pãmânt este tot lucrul Meu cel de la Tatãl dat

sã-l împlinesc, ºi îl împlinesc ca Tatãl, dar Eu n-am cui sã-i
spun pe pãmânt cã nu fac voia omului ºi cã fac voia Tatãlui.
Dar acum cu voi Îmi fac lucrarea Mea cea de la sfârºit de timp
ºi, iatã, grãiesc cu omul aºa cum am grãit la început ºi îi arãt
lui cã Eu nu fac voia Mea, ci fac voia Celui ce M-a trimis.
Amin. 

Hai, fiilor! Vã dau putere de trup ºi de duh. Hai sã Mã
aºtern pânã sã vinã zorii zilei în cartea Mea de azi cu voi, cã
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e praznic de înãlþare ºi de vestire a sãrbãtorii Mele cu voi
peste zece zile, fiilor. Am chemat meseni la masa zilelor Mele
de nuntã cu voi, ºi ei vor veni, ºi vreau sã vã fie uºor ºi nu
greu, fiilor. Pun tot cerul de îngeri ºi de sfinþi sã vã slujeascã
cu darurile ºi harurile lor. Vreau sã Mã fac Evanghelie a îm-
pãrãþiei cerurilor pe pãmânt cu voi ºi vreau s-o vestesc pânã
la toate marginile, pânã peste mãri ºi þãri, fiilor. Voi v-aþi
aºezat punte între pãmânt ºi cer pentru ca sã vin Eu de la Tatãl
la oameni, ºi vã am ca pe norii venirii slavei Mele, cãci pre-
cum M-am dus lângã Tatãl de lângã ucenici, tot aºa ºi vin
acum, fiindcã aºa este scris sã fac, ºi au vestit îngerii înãlþãrii
Mele aceasta ce fac Eu acum. Aºa le-au spus ucenicilor Mei
îngerii înãlþãrii Mele: «Acest Iisus Care S-a înãlþat de la voi
la cer, astfel va ºi veni, precum L-aþi vãzut mergând la cer».
Amin. 

O, vreau sã te învãþ mult de tot, poporul Meu. Dacã Eu
sunt Învãþãtorul, nu trebuie sã te învãþ? Lucreazã, Ierusalime,
tot ce te învãþ Eu. Lucreazã cu drag ºi cu bucurie ca a Mea ºi
nu ca a ta, cã tu eºti mititel ºi te bucuri de orice bucurie, ºi te
hrãneºti ca sã poþi, fiule. Dar bucuria Mea e durerea pe care
nu Mi-o mai astâmpãr pânã nu voi împlini toatã, toatã voia
Tatãlui, Care M-a trimis pe pãmânt ca sã-l trag pe om la Tatãl.
Pe pãmânt este tot lucrul Meu, poporul Meu. Tu eºti lucrul
Meu pe pãmânt, poporul Meu. Te-am fãcut sã pot cu tine ce
are Tatãl de lucrat prin Mine pe pãmânt. De când am fãcut
cerul ºi pãmântul am zis ca ele sã fie împãrãþia Mea, iar omul
sã fie moºtenitorul împãrãþiei Mele. Amin. 

O, poporul Meu, împãrãþia cerurilor e cu tine pe pã-
mânt. Vreau sã strig din mijlocul tãu la tot neamul omenesc
de pe pãmânt ºi sã-i spun sã se lase de ale sale ºi sã se aºeze
întru ale Mele, cã a venit pe pãmânt împãrãþia cerurilor, ºi Eu
stau pe braþele tale ca pe heruvimi, poporul Meu, ºi sunt pe
pãmânt cu omul ºi vreau sã audã omul pentru ce am fãcut Eu
cerul ºi pãmântul, ºi de când le-am fãcut am voit ca omul sã
fie asemenea Mie, ca sã-l fac moºtenitor al împãrãþiei ceruri-
lor pe pãmânt. Vreau sã audã omul cã împãrãþia cerurilor este
omul care face voia Mea aºa cum fac Eu voia Tatãlui pe pã-
mânt ca ºi în cer, poporul Meu. 

E praznic de înãlþare a Mea la Tatãl ºi de coborâre a
Mea la tine, Ierusalime de azi. Te învãþ sã nu uiþi sã-Mi dai
putere ºi sã fii tu cu toatã iubirea ta pentru pacea dintre Mine
ºi tine. Stai sub pazã de îngeri, poporul Meu, ºi sã strângi pe
lângã tine îngeri cu miile ºi sã ceri la Mine tot ce trebuie sã ai
ºi sã poþi, iar Eu te voi înãlþa pe piatrã ºi pe mâini te voi purta,
ca sã poþi tu purta pe Domnul pe pãmânt, cã pe pãmânt este
tot lucrul Meu cel de la Tatãl. Amin. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul în grãdinã, aveþi grijã
de pacea inimilor voastre, ºi sã aibã ºi poporul Meu grijã de
voi, ca sã pot prin voi, fiilor. Vã dau putere pentru pacea din
voi. Vã dau întãrire de duh ºi de trup, ºi daþi-vã ºi voi, ºi sã
vã dea ºi poporul Meu. V-am spus mereu, ºi din nou vã spun
sã aveþi grijã sã fie pe placul inimii Mele poporul, ca sã fiþi
voi fãrã de dureri, ºi ei sã vã ia durerile ºi sã nu vã facã dureri,
cã voi sunteþi plãpânzi de tot. Faceþi-vã curaj unii altora la
gândul cã Eu, Domnul, am putere pentru voi pentru tot lucrul
cel greu pe care Tatãl Mi l-a dat sã-l împlinesc cu voi peste
pãmânt. 

O, fiilor, s-a apropiat sãrbãtoarea Duhului Sfânt pe care
Eu o întocmesc cu voi în grãdina întâlnirii, ºi le voi da sã bea
din apa vieþii la cei ce vor veni la izvor. În toatã vremea cât
mai e pânã la sãrbãtoare fiþi cu multã iubire între voi, ca niºte
fii iubiþi ai Mei, ºi socotiþi-vã timpul ºi tot lucrul, ºi cu multã

pace sã lucraþi, ºi sã vã daþi putere de la duhul pãcii Mele din
voi ºi dintre voi. Eu vã voi da îngeri pentru tot lucrul. Eu vã
voi da timp senin ºi cald, iar voi sã cereþi acestea de la Mine,
fiilor. În toate curþile Mele cu voi sã fie armonie cereascã, ºi
putere de îngeri sã vã însoþeascã în lucrul pregãtirii sãrbãtorii.
Amin. Vestiþi sãrbãtoarea ºi rugaþi pe Tatãl ºi pe Fiul sã vã dea
mereu dulcele Duhului Sfânt Mângâietorul ºi sã vã dea tot ce
va fi sã slujeascã sãrbãtorii Mele cu voi când Eu chem mulþi-
mile la sãrbãtoarea cuvântului Meu cel plin de Duh Sfânt pes-
te pãmânt. Fiecare copil al poporului Meu sã fie în toatã mul-
þumirea ºi cu toatã trãirea pentru duhul sãrbãtorii care vine
curând, curând. Eu, Domnul, vã voi ajuta sã puteþi ºi sã vã
pregãtiþi frumoºi ºi sã daþi oamenilor luminã din luminã, cã ei
se vor uita la voi ºi vor lua ºi vor întãri sub ei calea Mea, ºi
Eu Mã voi mângâia în suspinul Meu cel dupã om. 

Binecuvintez cu multul zilele de serbare. Duhul Sfânt
Mângâietorul vã va fi leagãn de pace ºi de iubire, ºi pe toþi îi
va îmbia la dor de cer ºi la mângâiere pentru Tatãl ºi pentru
Mine. Iar voi umpleþi-vã de Dumnezeu cu multul ºi daþi-vã cu
Mine celor ce se uitã sã Mã vadã cu voi. Amin. Cereþi la Tatãl
ºi la Fiul duh de pace cereascã în toþi cei ce se vor aduna sã
ia de la izvor, iar voi întãriþi tot timpul peste voi ºi între voi
pacea Mea cea sfântã care vã dã puteri din puteri, fiilor. Unul
altuia sã vã daþi puteri, ºi cereþi Domnului puteri mereu noi
pentru fiii grãdinii care vã poartã spre Mine ca sã vã am, o,
copii ai Ierusalimului nou! Aveþi grijã de ei. Cu nimic sã nu
striviþi pacea lor. Aveþi grijã de voi. Cu nimic sã nu slãbiþi, ºi
purtaþi-vã spre Domnul cu duhul umilit, ºi cu dor de Duh
Sfânt hrãniþi-vã unii pe alþii, cã vin la voi cu sãrbãtoare de
Rusalii, fiilor. 

O, fiilor din grãdinã, e mare mângâiere pentru Mine de
la sãrbãtorile Mele cu voi. Aºezaþi pe fiecare la lucrul potrivit
ºi îndemnaþi poporul sã aibã pe Domnul în toatã jertfirea lui
pentru pacea ºi lucrul sãrbãtorii. Amin. 

Vreau sã vã vãd tot timpul cu dulce între voi, cu Mine
între voi, copii care-Mi pregãtiþi sãrbãtoarea Mea cu voi.
Dãruiþi-vã cu iubire ºi veþi vedea minuni ºi toate vor fi ca în
cer. Unii pe alþii sã vã cercetaþi, de la mic la mare ºi de la
mare la mic, ºi toþi sã fiþi de ajuns de mici ºi de ajuns de mari
pentru mãreþia lucrãrii Mele cu voi. Mereu, mereu Eu veghez,
de acum ºi pânã peste toatã sãrbãtoarea. Mâna Mea stã întin-
sã binecuvântând mereu peste voi, cã vã ºtiu lucrul cel greu
pe care Eu îl lucrez cu voi. Binecuvântatã sã fie pacea sãrbã-
torii, de acum ºi pânã peste toatã sãrbãtoarea. Binecuvântatã
sã fie puterea voastrã cea de la Mine, ca sã puteþi pentru tot
ce este de pregãtit ºi de lucrat, o, fiilor. 

ªi acum, aºezaþi-vã sã lucraþi taina împãrãþiei Mele cu
voi în faþa celor ce se vor aduna la sãrbãtoare. Arãtaþi-le co-
moara pe care Eu am pus-o spre pãstrare între voi ca sã fie ea
înaintea Mea la vremea venirii Mele. Eu sunt comoara care
nu mai este jefuitã, ºi pe care nimeni n-a pãstrat-o pânã acum
ca sã iau Eu din ea întru împãrãþie nouã pe pãmânt. Arãtaþi-vã
pe voi popor mireasã ºi fiþi pilda împãrãþiei Mele cu voi, ca
sã slãveascã tot omul numele Meu de peste voi, ºi Eu sã Mã
bucur ºi sã împart prin voi credinþã pentru venirea Mea tutu-
ror celor ce se vor aduna la sãrbãtoare. Hãinuþa harului sã nu
uitaþi s-o aveþi pe voi ºi la lucrul sãrbãtorii ºi la sãrbãtoare, ºi
veþi fi pacea Duhului Sfânt ºi veþi avea pe Duhul Sfânt ºi
vi-L veþi da unul altuia ºi Îl veþi împãrþi din voi ºi dintre voi
celor ce vor veni la izvor. Amin. 

Cereþi, fiilor, toatã mângâierea Mea ºi a sfinþilor Mei ºi
a îngerilor Mei peste toatã sãrbãtoarea. Cereþi timp cald ºi
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dulce, ºi va fi. Faceþi timp dulce pentru Mine cu voi ºi pentru
voi cu Mine. Iubirea Mea din voi sã vã fie vouã putere, ºi unii
altora sã vã daþi, fiilor. Amin. 

Vestiþi sãrbãtoarea peste sat ºi peste pãmânt. Fiþi fru-
moºi înaintea Mea ºi înaintea mulþimilor ºi staþi ciorchine, cã
sunteþi ai Mei. Mã dau vouã cu multul, ºi tot aºa sã-Mi faceþi
ºi voi Mie, ºi voi fi în pacea Mea cea deplinã, fiilor trudiþi. 

Pace vouã! Acest cuvânt sã stea peste voi mereu,
mereu, fiilor. Pace vouã! Pace ºi sãrbãtoare de Duh Sfânt pes-
te sãtuþul cuvântului Meu ºi peste pãmânt! Pace þie, Ierusa-
lime al slavei Mele cea de la sfârºit de timp când Eu vin iar
de lângã Tatãl pe pãmânt! Amin, amin, amin. 

31 mai/13 iunie 2002

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Nu de douã mii de ani, ci de ºapte mii de ani e omul crucea grea a
Domnului. De patruzeci de ani Îºi lucreazã Domnul popor mireasã,
semnul Fiului Omului. Nimeni nu ajunge sfânt al cerului dacã nu a
fost sfânt pe pãmânt. Sfârºitul timpului înseamnã împãrãþia 

cerurilor pe pãmânt ºi zi veºnicã de nuntã. 

ÎÎ n duh de sãrbãtoare de Rusalii cobor de lângã Tatãl
cuvânt pe pãmânt. Amin, amin, amin. O, strãjeri

din grãdinã, sunt Domnul! Deschideþi cuvântului Meu ºi
aºezaþi-l în cartea Mea de azi. Suflu peste voi, cã sunteþi os-
teniþi de tot, fiindcã Mi-aþi pregãtit sãrbãtoare ca sã Mã întâl-
nesc Eu cu omul în grãdina întâlnirii. Amin. 

Grãdinile Mele cu voi sunt vârf de munte înalt, ºi pe
care Eu din timp în timp Mã aºez jos cu crucea Mea cea grea
de azi ca sã Mã odihnesc de ea, cãci crucea Mea este omul,
fiilor. Pe om îl port Eu din greu, nu de douã mii de ani de când
am dus Eu crucea cea din lemn ca sã Mã aºez apoi pe ea ºi ca
sã Mã vadã omul ºi sã-i fie milã de Mine ºi sã vinã sã Mã
mângâie de crucea Mea cea grea de la om. O, nu de douã mii
de ani îl port pe om din greu, ci de ºapte mii de ani e omul
crucea Mea cea grea. Suflu peste voi duh de înviorare ca sã
staþi în faþa cuvântului Meu cel de peste voi, cã vreau sã Mã
îmbrãþiºez cu omul ºi sã Mã plâng lui de crucea Mea cea grea. 

Am zis sã vestiþi sãrbãtoarea ºi am zis cã voi aduna la
izvor din cele patru laturi pe om, sã stau cu el în cuvânt ºi
sã-i arãt ce am Eu pe acest pãmânt român; sã-i arãt omului
izvorul Meu care curge din tronul Tatãlui, ºi cu care Eu Mã
fac izvor pânã la om, cãci Eu sunt izvorul, Eu sunt acest cu-
vânt, ºi minunatã este aceastã venire a Mea, cãci pe acest râu
de cuvânt cobor Eu în mijlocul neamului român de mai bine
de patruzeci de ani ca sã-Mi pregãtesc un popor mireasã ºi sã
Mã slãvesc din mijlocul lui cu slava cuvântului Meu mai mult
ºi mai minunat ca acum douã mii de ani când am venit Dum-
nezeu întrupat din mijlocul poporului Israel cel de atunci.
Acum vin pe pãmânt râu de cuvânt ºi Îmi fac din mijlocul
neamului român noul Israel, noul popor creºtin, popor dupã
chipul ºi asemãnarea Mea, ºi pe care Eu îl învãþ mereu, mereu
cãile vieþii, ca sã umble el pe pãmânt aºa cum am umblat Eu.
Amin. 

O, poporul Meu mireasã, poporul Meu luat din români!
Cobor în zori de zi cuvânt ºi te iau ºi Mã aºez cu tine înaintea
celor ce au venit la izvor ca sã bea. Tu sã-l înveþi pe cel ce a
venit sã bea, aºa cum ºi tu ai învãþat de la Mine. O, ºi cum
sã-l înveþi pe cel ce vine la izvor sã bea? Îl învãþ Eu cu cuvân-
tul, iar tu sã stai semnul Meu, semnul Fiului lui Dumnezeu.
Tu sã stai înaintea mulþimii care se adunã în grãdinile Mele
cu tine, cã tu eºti copil frumos, pentru chipul Meu cel din

inima ta, ºi care se vede pe chipul tãu, poporul Meu mireasã.
Eu sunt Mirele tãu, ºi tu eºti mireasa Mea cea micuþã, cea de
la venirea Mea a doua oarã de lângã Tatãl, ca sã am la cine sã
vin pe pãmânt când vin sã Mã fac cuvânt pentru om. 

Fiecare mire îºi pregãteºte ziua nunþii, ºi naºi, ºi nun-
taºi, ºi petrecere de nuntã. Dar Eu, Domnul, cum sã nu-Mi
pregãtesc ziua nunþii? Cum sã nu-Mi pregãtesc ºi sã nu-Mi
gãtesc mireasa, ºi pe naºi, ºi pe nuntaºi, ºi pe slugi? Cum sã
nu-Mi pregãtesc ºi sã nu-Mi gãtesc sala nunþii ºi masa nunþii
ºi pâinea ºi vinul ºi ziua nunþii, Mire din cer ºi mireasã de pe
pãmânt, în duh de nuntã cereascã, în duh de cer nou ºi de
pãmânt nou ºi de Ierusalim nou? 

Vin cu sfinþii din cer, cu Ierusalimul cel din cer. Vin de
lângã Tatãl, cu sfinþii ºi cu îngerii, ºi sunt de-a dreapta Tatãlui,
iar Tatãl Se bucurã de lângã Mine de mângâierea Mea. Mã
mângâi cã pot sã stau de vorbã cu omul, cã Mi-e dor de om,
de ºapte mii de ani Mi-e dor, ºi Tatãl Savaot Îmi spune aºa: 

– MM ângâie-Te, Fiul Meu iubit, întru Care Eu,
Tatãl, am binevoit, ºi spune-i omului de

calea Ta de la cer la pãmânt ºi de cei la care Þi-ai fãcut ieslea
Ta de coborâre acum, la sfârºit de timp, Fiule scump. Spune-i
omului cã Tu eºti calea, ºi cã ea este aºa cum eºti Tu. Spune-i
omului, Fiule Cuvântule, spune-i cã Tu eºti cuvântul Meu ºi
cã nu faci voia Ta, ci pe a Mea o faci, ºi spune-i cã nu vorbeºti
de la Tine Însuþi. Iar Eu îi spun lui aºa: 

Omule scump, Fiul Meu este cuvântul Meu, ºi din gura
Lui curge de la Mine râul vieþii, cuvântul care se aºeazã în
ieslea sa aici, în acest sãtuþ, ºi e frumoasã povestea Fiului
Meu ºi a poporului Lui cel de la sfârºit de timp. ªi iatã rodul
muncii Fiului Meu: popor de fii frumoºi ºi scumpi, întru care
Eu ºi Fiul Meu binevoim acum, la sfârºit de timp, omule
scump. O, pentru tine, omule, i-am pus pe ei sã fie popor de
jertfã pentru pregãtirea ºi gãtirea nunþii Fiului Meu. Ascultã
glasul Fiului Meu, cel din mijlocul poporului Lui, popor luat
din mijlocul neamului român. Amin, amin, amin. 

– OO,Tatã, iatã-Mã ca sã împlinesc voia Ta.
Plâng cu lacrimi pe pãmânt ºi Mã bucur în

zile de nuntã în grãdinile gãtite de ei Nouã ºi omului care vine
la izvor, Tatã. O, greu Ne este ºi Þie, ºi Mie, ºi lor ca sã spu-
nem omului de taina aceasta minunatã a coborârii Mele pe
pãmânt acum, la sfârºit de timp. Sunt prea mulþi hristoºi min-
cinoºi pe pãmânt, pe jos ºi pe sus, sunt prea mulþi ca sã mai
poatã omul sã Ne cunoascã pe Noi, Tatã, când Eu vin acum
pe pãmânt cuvânt din Tine ºi Mã aºtern în calea omului, Eu
ºi poporul Meu cel micuþ, semnul Meu cel de dinaintea ve-
nirii Mele. Dar acum sunt cu zile de nuntã în grãdina întâlnirii
Noastre cu omul cel venit la izvor ºi Mã fac cuvânt ºi Mã dau,
Tatã, ºi le spun celor ce s-au adunat lângã poporul Meu, le
spun sã Mã ia ºi sã-Mi guste adevãrul cuvântului Meu cu care
Eu Mã desfac înaintea omului, ca un sul care se desface ºi se
face cale a Mea spre om, ºi cale a omului spre Mine, Tatã al
Meu ºi al poporului Meu ºi al celor ce iau ºi vor lua ºi ei
chipul Meu, viaþa Mea, crucea Mea, Tatã. 

Te-am chemat la izvor, omule scump. Sunt Domnul,
Cel ce am murit ºi am înviat pentru om. Te-am chemat la râul
vieþii ca sã te speli în el, ca sã te aºezi în el, poporul Meu
român. O, cât aº vrea sã fii tu poporul Meu, de la o margine
a ta ºi pânã la cealaltã margine a ta, cãci vatra ta este pãmân-
tul din care am luat Eu lut cu mâna de l-am fãcut din el pe
omul cel zidit de mâna Mea. O, cum sã fac? O, cum sã te ajut
sã poþi crede cã Eu, Domnul, te am în planul zilelor venirii
Mele a doua oarã de lângã Tatãl, munte înalt, muntele pe care
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Eu l-am ridicat deasupra vârfurilor munþilor de pe pãmânt ca
sã curgã din el legile vieþii, taina cea de dinaintea venirii
Mele, tainã pecetluitã de Scripturi ºi despecetluitã de Mine,
Fiul Tatãlui Savaot. 

Eu sunt Cel ce sunt. Aºa îþi spun Eu cã sunt, poporul
Meu român, ºi de aceea te chem la izvor, ºi te-aº tot chema
dacã tu ai prinde drag de cântecul Meu de dragoste, ca sã te
chem cu el, ºi tu sã vii apoi, ºi sã iubeºti ca Mine viaþa vea-
cului ce va sã fie pe pãmânt curând, curând, poporul Meu ro-
mân. Numele tãu este numele cel nou al neamului lui Dum-
nezeu, aºa cum numele lui Israel cel care M-a rãstignit pe
cruce a fost numele neamului lui Dumnezeu în vremea aceea. 

Cobor pe pãmânt cântec de dragoste, cuvânt de Duh
Sfânt ºi praznic de veac nou ºi vin nou ºi mireasã dulce,
care-Mi slujeºte cu dor pentru ca sã-l rãscumpãr pe om din
pãcat ºi sã-i dau viaþa înapoi ºi sã nu mai moarã omul. O,
aceasta vreau sã fac Eu pe pãmânt, ºi apoi sã-l dau sfinþilor
din cer ºi sfinþilor de pe pãmânt, cã nimeni n-a ajuns sfânt al
cerului dacã nu a fost mai întâi sfânt pe pãmânt. 

O, Îmi desfac izvorul ºi Mã dau, cã Eu am binevoit cu
taina Mea cea de la sfârºit de timp pe vatra ta, poporul Meu
român. Cum sã te fac sã poþi sã înþelegi, ºi apoi sã crezi cã
taina Mea cea pãstratã pentru sfârºit de timp este acest cuvânt
cu care Eu Mã las peste pãmânt ca sã-Mi pregãtesc cu el
nunta Mea ºi pe mireasa Mea cea din români aleasã, aºa cum
a fost planul cel din mâna Tatãlui Meu pentru sfârºit de timp?
Sfârºitul timpului înseamnã împãrãþia cerurilor pe pãmânt,
cãci Eu sunt începutul ºi sfârºitul, ºi Eu sunt sfârºitul ºi înce-
putul, omule scump care te-ai lãsat îmbiat de chemarea Mea
la izvor ca sã bei ºi ca sã nu mai însetezi dupã tine, ºi sã înse-
tezi dupã Mine apoi. Dragostea Mea pentru om Mi-a pus
trupul pe cruce, ºi apoi M-a înviat, ºi apoi M-a dus la Tatãl ca
sã-i trag pe toþi la El, ºi apoi iarãºi M-a adus pe pãmânt. ªi
iatã-Mã cu dragostea Mea pentru om, dragostea dintre Mire
ºi mireasã, Eu ºi cu poporul Meu în duh de nuntã cereascã pe
pãmânt, ca sã Se mângâie Tatãl de durerea Mea ºi a Lui, ºi ca
sã cheme Tatãl nuntaºi la nunta Mea. Cei care ar fi trebuit sã
fie nuntaºii nunþii Mele nu pot sã se facã mici ca Mine ºi sã
le fiu Eu cale a lor spre Tatãl. Iar Eu i-am chemat pe cei ce
ºtiu iubirea, ca sã le-o fac ca pe a Mea, ºi ca sã Mi-o dea Mie
apoi, ºi sã am iubire de la om, cã Mã doare depãrtarea omului
de Mine. Eu când am zidit omul, l-am zidit sã fac din el
mângâiere a Mea, iar Eu sã fiu mângâierea lui. 

Vezi tu, omule scump, de ce am zidit Eu omul? Nu l-am
zidit sã fie ca el, ci l-am zidit sã fie ca Mine, ºi sã fie el
mângâierea Mea. Amin. Omule scump, vreau sã te fac, cãci
sunt Fãcãtorul omului. Mã dor durerile facerii ºi vreau sã-l
fac pe om. Te-am chemat la izvor, omule scump, cã scump a
fost preþul pe care l-am dat ca sã-þi dau þie viaþã prin moartea
Mea, numai sã vrei tu viaþã, omule. 

V-am chemat la izvor sã vedeþi dragostea dintre Mire ºi
mireasã. V-am chemat sã cântaþi doina venirii Mele, voi, cei
ce aveþi haruri între fiii oamenilor. Luaþi din râul vieþii ºi
prindeþi duh de nuntã ºi cântaþi nunþii Fiului de Împãrat, ºi sã
se întindã duhul nunþii Mele de la margini la margini, cãci
împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu un împãrat care a fãcut
nuntã fiului sãu. Luaþi pe voi haina nunþii ºi staþi sub ea ca sã
fiþi nuntaºi ºi ca sã-Mi cântaþi doina nunþii, ºi apoi sã vã ves-
tiþi bucuria cu care Eu, Domnul ºi Mirele nunþii, vã bucur pe
voi cu bucuria cuvântului Meu cel plin de dor dupã om. O, cât
aº vrea sã fiþi ºi sã rãmâneþi în haina nunþii, în duhul nunþii
Fiului de Împãrat, cãci Împãratul este Tatãl Meu, Tatãl

Savaot. Amin. V-aº învãþa taina dorului, taina izvorului, taina
cântecului, taina vieþii v-aº învãþa, dar iubiþi haina nunþii, cãci
Îmi desfac larg sala nunþii ca sã intre la nuntã cei chemaþi ºi
sã se bucure de dragostea dintre Mire ºi mireasã ºi sã rãmânã
pe veci nuntaºi ai nunþii Mele, ºi sã se ducã vestea ºi povestea
peste mãri ºi peste þãri de dragostea cu care Mã deºert în
grãdinile Mele unde Eu îi chem pe fiii oamenilor sã vinã ºi sã
bea din izvorul vieþii ºi sã se facã fii ai lui Dumnezeu, dupã
chipul ºi asemãnarea Mea. Amin. 

Îmi desfac mâinile ºi le întind ºi îi cuprind pe cei ce
s-au adunat la izvor ºi le spun: Pace vouã! Pace vouã! Pace
vouã! Aºa cum vã dau Eu, nu precum vã dã lumea. Vã dau iz-
vorul Meu. În el este taina vieþii veacului ce va sã fie pe pã-
mânt curând, curând. Luaþi ºi beþi ºi creºteþi. Faceþi-vã mici,
ºi creºteþi apoi, cã nimeni nu poate creºte decât cel ce este
mic. Cei crescuþi nu pot creºte. Numai cei mici cresc, ºi nu-
mai în ei Îmi aflu Eu plãcerea, precum ºi ei ºi-o aflã întru
Mine ºi cresc întru Mine, ºi Eu în ei cresc. Amin. 

Vã cuprind în duh de nuntã cereascã pe pãmânt, Eu ºi
poporul Meu ºi grãdina întâlnirii Mele cu omul. Fiþi ca ºi
grãdina în grãdinã. Fiþi un duh cu Mine, cãci Tatãl plânge
adânc de ºapte mii de ani dupã mângâierea Mea pe care am
pierdut-o atunci când l-am pierdut pe om din rai. O, de ºapte
mii de ani Mi-e dorul tot un foc dupã om! Vã dau din focul
Meu, ºi puneþi umãrul sub crucea Mea de azi cu care umblu
dupã om ca sã-l pun pe crucea Mea ºi sã-l duc pânã înaintea
Tatãlui Meu, ºi apoi sã-l las jos ºi sã Mã uºurez de crucea
Mea cea grea ºi sã Mã odihnesc de ea. Amin. 

Rãmâneþi în duhul nunþii cereºti, voi, cei ce aþi venit la
izvor. Eu v-am dat. M-am fãcut izvor de cuvânt ºi v-am dat
sã beþi din râul vieþii, din vinul nunþii Mele. Deschideþi-Mi ca
sã intru ºi ca sã fiu în voi cu taina veacului ce va sã fie. Priviþi
ºi înþelegeþi. Daþi-vã, ºi Mã voi da vouã. Daþi-Mi, ºi vã voi da,
ºi unii altora sã ne dãm, în Duhul Adevãrului, pe Care lumea
nu-L cunoaºte ºi nu-L aude, oricât ar striga El pe uliþi ca sã se
audã glasul Sãu. Priviþi-Mi mireasa, cã ies cu ea semn peste
pãmânt, ca apoi sã vin vãzut, cãci vin curând, curând. 

Vã împart flori de nuntã ºi vã împart din izvor, ºi nu
uitaþi: Eu vin curând, curând, ºi fericiþi vor fi cei ce stau în
haina nunþii, în duhul nunþii, mãrturisind ºi cântându-i iubirii
dintre Mire ºi mireasã, mângâind Duhul Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sfântului Duh de pe pãmânt ºi pânã în cer, în taina cerului
nou ºi a pãmântului nou cu Mine pe pãmânt. 

Amin, amin zic vouã: Eu vin curând, curând, ºi semnul
Meu merge înaintea Mea ºi Îmi pregãteºte calea ca sã vin.
Amin, amin, amin. 

9/22 iunie 2002

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Tot ºi toate Îl aºteaptã pe Domnul, dar omul nu-L aºteaptã. Semnul
Fiului Omului este poporul cuvântului. Omul cel ieºit din om nu
este fãcut de Dumnezeu. Limbile Duhului Sfânt nu sunt înþelese de
om. Braþele crucii Domnului sunt lungi cât ºapte mii de ani, cât ºi 

omul. 

CC ând toatã firea Mã aºteaptã sã vin pe pãmânt ca
sã-i dau înapoi ce i-am dat la începutul cerului ºi

al pãmântului acum ºapte mii de ani când Eu, Domnul ºi
Mirele nunþii cu care Mã voi întinde în lung ºi în lat peste
pãmânt, când Eu vin ºi Îmi vestesc cu atâta dor venirea Mea
a doua oarã de lângã Tatãl Savaot Atotputernicul, când tot ºi
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toate cele fãcute de Mine vãzute ºi nevãzute Mã aºteaptã cu
suspinul lor tainic, omul este cel ce nu Mã aºteaptã sã vin.
S-a învãþat omul cu moartea, ºi pe Mine nu Mã mai aºteaptã
sã vin. Pe moarte o aºteaptã omul, dar pe Mine, ba. 

Pace vouã, fii ai grãdinii Mele de pe pãmântul român,
unde Eu Îmi deºert trãistuþa cu sãmânþã de veac nou, ca sã o
luaþi voi din mâna Mea, din gura Mea, ºi s-o semãnaþi peste
pãmânt, ºi ca sã rãsarã din ea pe el viaþa veacului ce va sã fie
pentru cei vii ºi pentru cei morþi, cãci Eu sunt Dumnezeul a
tot ºi a toate. Amin, amin, amin. 

O, numai omul nu se mai învaþã cu Mine, numai el nu
mai poate sã Mã aibã de Stãpân ºi de Mângâietor. ªi iatã ce
dulce venire Mi-am fãcut dupã om, dar omul auzind se face
cã nu aude cântecul Meu de dor, cuvântul Meu care s-a fãcut
ºi se face cu multul ºi iar cu multul râu de viaþã veºnicã, din
cer ºi pânã pe pãmânt la om. 

Pace vouã, fii ai grãdinii Mele care v-aþi aºezat înain-
tea Mea la chemarea Mea pe care am fãcut-o Eu vouã ca sã
asculte de voi firea toatã ºi omul, dacã ar vrea ºi el sã poatã
aceasta. O, el nu ºtie cum este în cer, cãci cerul este ceea ce
nu se vede. Durerea Mea e mare, mare de tot. Omul nu ºtie
cum este în cer. Îl mângâi cu tot cerul pe om, ºi omul nu simte
aceastã mângâiere. Nu ºtie omul ce este soarele ºi luna ºi
stelele ºi apa ºi iarba ºi pomii ºi tot vãzduhul ºi tot ºi toate,
vãzutele ºi nevãzutele pe care Eu, Domnul, le-am întocmit ca
sã-l mângâi cu ele pe om. 

O, poporul Meu mireasã, o, ce frumos eºti tu fãcut de
Mine, fiule micuþ! Te-am fãcut aºa cu cuvântul Meu cel de
azi, ºi pe care tu l-ai luat ºi l-ai pus peste tine ca sã te facã el
frumos. ªi te-a fãcut. Iar Eu te iau ºi te arãt fiilor oamenilor
ºi te numesc semnul Meu, semnul cel de dinaintea venirii
Mele, ca sã-þi ia omul urma ºi sã ajungã în împãrãþia Mea ºi
sã vadã ºi el cum este în cer. 

Semnul Fiului Omului. Atât de mult s-a spus ºi se
spune între oameni cã acesta sau acesta va fi semnul Fiului
Omului, dupã care Eu fi-va sã vin vãzut. Dar Eu, Domnul,
Cuvântul Tatãlui, îi spun omului acum, la sfârºit de timp, îi
spun aºa: poporul cuvântului Meu din mijlocul neamului ro-
mân, acesta este semnul cel de dinaintea venirii Mele, cãci Eu
acum douã mii de ani am spus aºa: «Învãþaþi de la smochin
pilda. Când mlãdiþa lui se frãgezeºte ºi odrãsleºte frunze,
cunoaºteþi cã vara este aproape. Asemenea ºi voi, când veþi
vedea toate acestea, sã ºtiþi cã El este aproape, la uºi». Amin. 

O, fii ai oamenilor, vã pun înainte semnul, drumul spre
viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt curând, curând. Am
fãcut din aceºtia cale a Mea de la cer la pãmânt, ºi de la ei la
inima omului care umblã pribeag ca sã-ºi afle casa ºi odihna
ºi viaþa. Cu mare dor, cu dor amestecat cu lacrima Mea ºi a
Tatãlui Meu ºi a sfinþilor te chem cu chemare dulce la izvorul
vieþii, omule. Sunt în zile de nuntã cu mireasa Mea de pe
pãmânt. Ia din viaþa Mea, ia din viaþa ei, din faþa ei, din duhul
ei ºi lasã-te fãcut, omule scump. O, Mi-e dor de tine. De ºapte
mii de ani Mi-e tot un dor lucrarea Mea pe care o fac ca sã te
rãscumpãr pentru viaþã, omule fãcut de om. O, vreau sã te fac
ºi Eu, nu numai tu. Vreau sã te fac din Duhul Sfânt, aºa cum
am fost Eu fãcut în trupul mamei Mele Fecioara, de M-am
arãtat apoi þie ca sã Mã vezi ºi sã Mã crezi cã am venit de la
Tatãl dupã tine, cã numai dupã tine am venit, fiindcã numai
tu, omule, numai tu nu ai ascultat pe Fãcãtorul. Vreau sã te
fac ºi Eu, nu numai tu. Tu ºtii din ce eºti fãcut, ºi Mã doare
cu durere fãrã seamãn când te aud spunând cã eºti fãcut de
Mine. Dar tu nu ºtii cum l-am fãcut Eu pe om la început ºi la

sfârºit? Trebuie sã-þi spun Eu din nou aceasta, ca sã te laºi de
spusele tale ºi pe care Eu le aud, ºi Mã doare când aud. 

La început l-am fãcut pe om din cuvântul cel dintre
Mine ºi Tatãl când am spus: «Sã-l facem pe om dupã chipul
ºi asemãnarea Noastrã». ªi din lut, ºi din suflarea gurii Mele
care i-a dat lutului suflet s-a fãcut om cu suflet viu, ºi apoi
l-am adormit cu somn adânc ºi am luat din el carne ºi am
fãcut din ea pe femeie ºi i-am numit pe amândoi om. Unul
singur, nu doi. ªi dupã cinci mii de ani de aºteptare dupã om,
cãci omul s-a smuls din Dumnezeu, am fãcut iar om din Du-
hul Sfânt, întrupat în trup de om, ºi a fost Dumnezeu nãscut
de la Tatãl, ºi a fost El Omul Cel de la sfârºit de timp. 

O, Mã doare cu durere fãrã de mângâiere când îl aud pe
om cã este fãcut de Mine. O, tu ºtii din ce eºti fãcut, omule,
ºi am venit de la Tatãl acum, la sfârºit de timp, ca sã te fac ºi
Eu, nu numai tu. Eu te fac din Duhul Sfânt dacã vrei sã te fac.
ªi dacã vrei sã te fac, trebuie mai întâi sã te aºezi la învãþat,
ca apoi sã ºtii ce este Duhul Sfânt în om. 

Când eram pe pãmânt, i-am strâns pe cei doisprezece
ca sã-i fac Eu ºi sã-i am ai Mei, ºi i-am învãþat, cã s-au aºezat
la învãþat, ºi ei Mã numeau Învãþãtorul, ºi Eu le-am spus sã
fie ca Învãþãtorul lor, ºi mult le-am spus aceasta, pânã ce pic
cu pic au ajuns ei pânã la Duhul Sfânt, Care Se face Dumne-
zeu în om, ºi Care ca Dumnezeu lucreazã din om. Iar când am
plecat la Tatãl ca sã-i trag apoi ºi pe ei, le-am spus sã stea în
duh de Ierusalim sfânt pânã ce se vor îmbrãca cu putere de
sus, ºi le-am spus aºa: «Veþi lua putere venind Duhul Sfânt
peste voi, ºi Îmi veþi fi Mie martori în Ierusalim ºi în toatã
Iudeea ºi în Samaria ºi pânã la marginea pãmântului». ªi
dacã aºa le-am spus, M-am dus apoi de lângã ei la Tatãl spu-
nându-le prin îngeri cã precum M-am înãlþat de la ei la cer,
astfel voi ºi veni, precum ei Mã vãd mergând la cer pe nori.
ªi dupã zece zile le-am dat lor pe Duhul Sfânt, ºi s-a fãcut din
cer fãrã veste vuiet ca de vânt umplând casa în care ei ºedeau,
ºi ei au vãzut limbi ca de foc pe fiecare dintre ei, ºi atunci ei
s-au umplut de Duhul Sfânt, ºi Duhul Sfânt S-a fãcut Dum-
nezeu în ei, ºi toþi cei adunaþi îi auzeau pe ei în limba lor, cãci
Duhul Sfânt este Cel ce poate face aceasta atunci când El lu-
creazã din om peste om. Numai cã oamenii sunt feluriþi, ºi din
aceastã pricinã nu poate Duhul Sfânt peste ei, fiindcã Duhul
Sfânt este ca vinul cel bun care-l îmbatã pe cel ce îl are, ºi
limba aceluia nu este înþeleasã de cei ce nu ºtiu ce este taina
lui Dumnezeu cu omul pe pãmânt. 

O, copii din grãdinã, v-aº pune iar deoparte, cã sunteþi
prea osteniþi de la omul cel greu cu mintea ºi cu inima ºi cu
credinþa ºi cu umilinþa fãrã de care nu poate omul cu Dum-
nezeu. V-aº pune deoparte ca sã vã odihniþi ºi sã pot cu voi
sã-Mi sfârºesc cu bine ºi cu putere venirea Mea pe pãmânt.
V-aº pune deoparte de omul cel îndãrãtnic care nu ºtie sã audã
ºi sã vrea ºi sã poatã apoi, dar milã Mi-e de fiii oamenilor, ºi
aº vrea sã-i pot face pe toþi din Duhul Sfânt, fiilor. O, dacã ar
vrea cei ce zic cã vã iubesc pe voi, ºi toþi fiii oamenilor apoi,
dacã ar vrea aceºtia sã vã primeascã pe voi de la Mine, Eu
v-aº întãri pe voi ºi v-aº face uºoarã crucea Mea cea grea cu
care Eu apãs peste voi, cã v-am luat lângã Mine sub ea, fiilor
trudiþi, fiindcã e grea ºi pentru Mine. Nu vã miraþi cã vã spun
aºa, nu vã uitaþi cã Eu, Dumnezeu mare fiind, vã spun vouã
cã e grea ºi pentru Mine crucea Mea de azi. Trupul ei ºi bra-
þele ei sunt lungi cât ºapte mii de ani, cât omul de lungi, fiilor,
ºi omul e lung tot cât ºapte mii de ani. O, ce frumos ar fi pe
pãmânt acum, la sfârºit de timp, dacã oamenii ar ºti ºi ar
putea sã vã primeascã pe voi ca sã-Mi fiþi Mie martori pânã
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la marginea pãmântului! Atunci voi aþi fi pacea pe care o
aºteptaþi voi sã vã cuprindã, cã vã e greu fãrã pace, fiilor,
fiindcã e greu omul, copii trudiþi sub vremea de azi când Eu
vin, ºi M-am fãcut ºi Eu povarã vouã, ca sã Mã purtaþi spre
om, ca sã Mã ajutaþi sã ajung la om, fiilor supuºi. O, nu vã su-
puneþi oamenilor! Iar ºi iar vã spun: nu vã supuneþi oame-
nilor! Nu daþi nimãnui slava pe care v-am dat-o vouã, cã am
Eu nevoie de ea în voi, nu voi aveþi nevoie de ea. Voi v-aþi
mulþumi doar cu dragostea pe care Mi-o purtaþi ºi Mi-o daþi,
cãci slava cea de la Dumnezeu peste om a fost grea de dus ºi
pentru Mine, darãmite pentru om! O, cine sã-i spunã omului
aceastã tainã a slavei Mele cea de peste om? Ea nu este o bu-
curie; ea este o povarã pentru cei nãscuþi de sus ºi care sunt
încã pe pãmânt cu oamenii cei tari la cerbice ºi în care nu în-
cape umilinþa Mea, cãci Eu sunt Cel umilit, ºi aºa umblu dupã
om ca sã-l fac, dar omul fuge, fuge ca sã nu-l fac ºi ca sã nu
fie, cã s-a învãþat cu moartea omul. 

Iatã, vin pe pãmânt cu praznic de Duh Sfânt ºi am casã
ºi masã ºi ogradã ºi slugi pe vatra neamului român din care
Eu, Domnul, Mi-am ales pe mireasa Mea. Vin pe pãmânt me-
reu, mereu, omule scump, ºi Mã aºtern cu zile de nuntã în ca-
lea ta, cu mireasa Mea, cu semnul Meu cel de la venirea Mea.
Prinde-te nuntaº în hora nunþii Mele ºi fã-þi rost de hainã de
nuntã, ºi bate apoi, ca sã-þi deschid. Dar ai grijã, vino cât uºa
este deschisã, cã dacã vine Mirele, rãmâi afarã, omule. O, hai
la nuntã! Hai sã învãþãm taina nunþii Fiului de Împãrat, Care
a vegheat împreunã cu Împãratul ºi Care nu a adormit ca fraþii
lui cei mari. Hai la izvor, cã dulce te mai chem ºi dulce-þi mai
grãiesc, fiindcã Mi-e milã de tine ºi de Mine, omule scump,
cã Eu îl plâng pe om cum se plânge dupã mort, dar plânsul
Meu e lung de ºapte mii de ani, ºi mângâiere nu gãsesc pânã
ce nu va învia omul, pânã ce omul nu va fi din cer, aºa cum
Eu sunt Om coborât din cer pe pãmânt acum douã mii de ani,
Om nãscut de sus, cãci Tatãl a voit sã Mã fac Om, ºi dacã nu
fãceam aºa, ce fãcea Tatãl, oare, dacã Eu nu aº fi venit aºa
cum am venit din cer pe pãmânt dupã om? 

Hai la izvor, omule! Eu dupã tine am venit din cer a
doua oarã pe pãmânt, ºi cât de dulce-þi cânt de dorul Meu cel
dupã tine! Hai sã te iau pe umeri! Fã-te miel micuþ ºi blând ca
sã te pot purta ºi sã-I spun Tatãlui cã te-am aflat ºi cã te-am
fãcut ºi cã te-am adus Lui, spre pacea Mea, ºi a Lui, ºi a ta,
omule scump. Amin. 

ªi acum, copii ai cuvântului Meu, daþi daruri cereºti
celor ce-Mi cântã la nunta Mea cu voi ºi le spuneþi lor sã se
facã fãpturã nouã, care aºa stã din zori ºi pânã-n zori. 

Voi, cei ce aþi venit la chemarea Mea ca sã doiniþi doina
þãrii Mele mireasã ºi nunþii Mele în mijlocul neamului român,
fiþi martorii Mei pânã la marginea pãmântului despre dorul
Meu cel dupã om, ºi cu care plâng prin izvorul cuvântului
Meu, care curge ºi tot curge pânã ce va ajunge ºi va fi din
destul ca sã se poatã omul spãla în el, ºi ca sã se vadã apoi în
el cu faþa Mea, ºi atunci omul Mã va vedea în venirea Mea cu
care Eu vin aici, cã aici Îmi am casa ºi masa ºi mireasa ºi
dorul ºi focul cu care plâng dupã om. Mãrturisiþi Duhul Care
grãieºte cu voi din grãdinile întâlnirii Mele cu omul ca sã-l
îmbiu pe om spre viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt. Dra-
gostea Mea pentru om s-a fãcut izvor de apã vie, ca sã bea
omul ºi sã fie apoi. Amin. 

ªi acum, în duh de Rusalii cereºti peste grãdina întâl-
nirii, peste cortul întâlnirii, Îmi desfac braþele ºi îi cuprind pe
cei ce sunt un duh cu Mine, ca sã le dau, fiindcã cei ce au li
se mai dau, iar cei ce nu au nu li se dau. Îmi cuprind strâns la

piept pe fiii grãdinii cuvântului Meu ºi pe poporul Meu
mireasã. 

O, fiilor din grãdinã care-Mi primiþi cuvântul când el
vine! O, milã Mi-e de voi, cã vi s-a stors de tot puterea. Când
Eu am fost la nunta din Cana ca sã-i iau pe miri de ucenici ºi
ca sã rãmânã ei miri pe veci, mama Mea le-a spus slugilor
nunþii: «Faceþi tot ce vã va spune El». ªi atunci Eu am fãcut
vin nou, cãci slugile nunþii M-au ascultat, ºi le-am dat apoi
mirilor darul cel mai de preþ, cerul cel curat, ºi ei l-au cuprins.
Aºa le spun ºi Eu celor ce slujesc nunþii Mele de azi: faceþi
tot ce vã spun Eu ºi tot ce vã spun ei, cã ei sunt cei prin care
Eu Mã aduc vouã ca sã vã mântuiþi ºi ca sã-Mi slujiþi dupã
voia Mea. Amin. Cu ei Îmi fac Eu vinul cel nou, cuvântul care
s-a fãcut râu mare ºi mult peste pãmânt. ªi dacã ei sunt
aceºtia cu care Eu fac aceastã minune, atunci voi învãþaþi sã
fiþi ca ei, cã altfel le scade puterea ºi pacea ºi cuvântul ºi
nãdejdea în voi, ºi scad ºi Eu în ei când voi nu puteþi ca Mine
ºi ca ei. Mi-i strâng la pieptul Meu durut de mila Mea de ei ºi
le dau din pieptul Meu ca sã poatã pentru Mine dacã pentru
om ei nu pot. O, fericiþi sunt ºi vor fi cei care pot Eu peste ei
prin fiii grãdinii Mele care Mã poartã pe Mine din cer ºi pânã
pe pãmânt ºi pânã la om ca sã-l fac pe om împãrãþia Mea.
Amin. 

Acum izvorul Meu va plânge; va curge ºi va rãmâne
suspinând ºi tot suspinând dupã om pânã ce omul va fi,
precum Eu sunt. Amin. 

În duh de nuntã cereascã vã spun: Pace vouã! ªi duceþi
cu voi dorul Meu care plânge în Mine dupã om. În limba
Duhului Sfânt vã spun: Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã!
Rãmâneþi în iubirea Mea. Dacã voiþi ºi dacã puteþi ºi dacã-Mi
credeþi suspinului Meu care se face râu de cuvânt peste voi,
rãmâneþi în iubirea Mea. Amin. Învãþaþi aceastã tainã ºi
minunea ei: rãmâneþi în iubirea Mea. Luaþi sãmânþã din gura
Mea ºi semãnaþi-o din unul în altul ºi rãmâneþi în iubirea
Mea. Amin, amin, amin. 

10/23 iunie 2002

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia 

Mintea trupului nu este mintea Duhului, ºi nu este omul un duh cu
Domnul. Vorba multã este sãrãcia duhului omului, iar slujitorii
bisericii nu înþeleg lucrarea tainelor bisericii. Numai Domnul este
Omul Cel îndurerat. Cel ce cautã mângâiere nu-l doare de durerea 

Domnului. 

DD uhul sãrbãtorii stã deasupra grãdinii cuvântului
Meu, de la începutul ºi pânã la sfârºitul sãrbã-

torii. Din nou ºi azi cobor cuvânt în grãdina în care-Mi am
strãjerii care-Mi stau în cale ºi Îmi fac intrarea cuvântului
Meu în carte. Amin. 

Poporul Meu, te-am pus sã slujeºti dorului Meu dupã
om, ºi tu eºti tare ostenit, cã lucrul Meu e mult, ºi tu eºti mi-
cuþ, cã n-am cum sã te fac mai mare. Nu gãsesc, nu mai gã-
sesc om potrivit pentru greul Meu pe care-l duc cu tine, cã
omul nu ºtie ce înseamnã sã-ºi plece capul ºi sã se facã al
Meu, ºi Eu sufãr ºi plâng în inima ta pentru omul care nu ºtie
sã fie al Meu ºi pe placul Meu. 

O, poporul Meu micuþ, nu are minte pentru Mine omul.
Mintea cea pentru Dumnezeu în om cugetã cu multul la cele
ce nu se vãd, la cele ce nu se înþeleg cu mintea trupului, ci nu-
mai cu mintea duhului, poporul Meu. Acestea þi le spun ca sã
le pot da omului ºi ca sã ºtie omul de ce nu pot sã-l am ca ºi
pe tine. Omul cel deºtept va spune acum cã nu este minte a
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trupului ºi cã mintea este duh. Dar ºi Eu îi spun acestuia cã
trupul minþii poartã mintea, ºi cã aºa cum este trupul, aºa este
ºi mintea. Cel ce înþelege cu mintea trupului mersul lui cel
dupã Mine, pe acela Eu nu pot sã-l mângâi, fiindcã Eu sunt
Dumnezeu ºi cu trupul ºi cu duhul, ºi nu încape la Dumnezeu
uºurãtatea omului care se face vrând-nevrând duh fãþarnic
înaintea Mea ºi înaintea omului, cãci omul îºi dã unul altuia
slavã sau îºi ia unul altuia slava, iar cel ce face aceasta chiar
înaintea Mea, pe unul ca acela Eu nu pot sã-l mângâi. 

O, Mi-e tare drag ºi Mi-e tare dor sã-l mângâi pe om.
O, Mi-e tare dor sã te mângâi, copil al poporului Meu, iar tu
sã ai grijã cât de la pãmânt la cer, cã Eu îl mângâi pe cel în
care Îmi gãsesc plãcerea. Inima Mea trage sã-l mângâie pe cel
ce meritã mângâiere, pe cel ce ºtie sã Mã mângâie pe Mine
aºa cum Îmi face Mie bine ºi atunci când Îmi este Mie dor ºi
nu când omul ar vrea el aceasta. Sunt de atâtea ori îndurerat
în mijlocul tãu, ºi ochiul Meu cautã dupã tine ºi se uitã în tine,
poporul Meu, ºi stau suferind fãrã de mângâiere, cã Eu nu pot
sã Mã mângâi oricum atunci când sunt adânc îndurerat. Îmi
ascund faþa durerii ca sã nu te slãbeascã durerea Mea, dar ini-
ma Îmi rãmâne arsã ºi durutã când n-am cu ce sã Mã mângâi,
cã mângâierea Mea este omul cel dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, omul dulce, omul cel plin de dar ºi de har, poporul Meu.
Atâtea haruri are omul din fire, dar harul Meu, care este unul,
cu greu se mai face el Dumnezeu în om. Omul se mângâie cu
harurile lui, dar harul Meu, care este unul, precum Eu sunt
Unul, numai el nu încape în om ca sã Mã pot Eu mângâia cu
omul atunci când sunt adânc îndurerat. Mie Îmi trebuie om
întreg, ºi cu acela pot Eu sã Mã mângâi. Te cer pe tine, ºi me-
reu te cer, ºi mereu îþi cer sã fii tu mângâierea Mea, aºa cum
a fost Ilie proorocul, ºi Enoh, ºi Ioan, iubitul sufletului Meu. 

Mi-e dor de omul cu capul plecat înaintea Mea, nu îna-
intea ta, poporul Meu. Eu Mi-am plecat capul atât cât a tre-
buit sã fac aceasta ºi atât cât a voit omul s-o fac. Eu Mi-am
plecat capul, dar omul nu poate ca Mine, poporul Meu, cãci
harul Meu, care este unul, nu poate intra lângã harurile cele
multe ale omului, ºi omul nu poate fi mângâierea Mea când
Eu nu pot sã stau Stãpân în el. Eu nu trebuie sã-l mângâi pe
om cã vrea el, sau cã-i face lui bine, sau cã-i place lui sã-l
mângâi, cã aceasta nu-i face bine omului dacã omul nu este
un duh cu Mine, ºi Eu un duh cu el. Eu trebuie sã-l mângâi pe
cel ce inima Mea trage sã-l mângâi, ºi sã-l gãsesc când trag
sã-l mângâi. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul, voi aveþi de suferit,
cãci taina mângâierii aºa cum Eu v-o aºez azi în faþã este
tainã rãmasã în cer ºi nu poate coborî pe pãmânt, cã nu mai
am pe lângã voi inimi care ºtiu sã se dea ºi sã fie ca Ilie sau
ca Ioan, cu care Eu atât M-am mângâiat în toate durerile,
fiilor. Vorba multã este sãrãcia duhului omului atunci când
harul Meu cel unul nu încape peste harurile omului, iar fapta
multã ºi lucrarea cea multã a harului Meu în om ºi din om,
aceasta este bogãþia duhului omului, bogãþia lui Dumnezeu în
om, averea Mea de pe pãmânt, aurul cel mai de preþ, comoara
cea care nu se va lua de la omul care o are pe ea. Eu am vorbit
mult de tot, ºi aºa fac ºi azi, ºi mai mult decât în orice vreme
vorbesc Eu azi cuvântul Meu, care are harul Meu, ºi aºa vreau
sã-l am pe cel cu care Mã pot Eu mângâia pe pãmânt. 

Mintea trupului este ca ºi trupul, ºi la trup trage, iar
mintea duhului este duhul care nu are nimic în trup, ci numai
în Dumnezeu, ºi de la Dumnezeu culege, ºi din loc curat, ca
albinuþa, care adunã numai din loc curat. Musca îºi adunã
hrana din ce este mai murdar, dar pentru ea e dulce ºi bun.

Dar albinuþa adunã din facerea Mea, ºi se dã omului cu rodul
ei, cu lucrarea ei cea plinã din harul cel rupt din harul Meu,
care este unul. Aºa vreau sã vã am Eu pe voi, copii ai po-
porului Meu, cãci taina mângâierii ºi cartea ei n-o gãsiþi voi
în tainele pe care omul bisericii le-a pus pe hârtie ºi atât, de
vreme ce el nu atinge cu inima vederea Mea ºi înþelegerea
Mea când e vorba de adâncimea tainelor ºi de rodul lor. Tai-
nele care se numesc aºa în bisericã se lucreazã doar cu mâna,
nu ºi cu harul Meu, care este unul; se lucreazã cu gura, nu ºi
cu harul Meu, care este lucrãtor prin cuvânt. Dacã omul bise-
ricii din lume spune cu gura ceea ce a învãþat el sã spunã în
dreptul tainei botezului, sau a mirungerii cu Duhul Sfânt, sau
a pocãinþei, sau a nunþii, sau a vindecãrilor, sau a Trupului ºi
Sângelui Meu, care este arvuna veºniciei omului iubit pe pã-
mânt de Mine, iatã de ce tainele nu pot fi înþelese de om.
Taina mângâierii nu este înþeleasã pe pãmânt, fiilor. Dacã ea
nu este, ca sã fie ºi lucratã apoi, cum sã poatã omul sã poarte
harul Meu, care este unul, ºi de la care sã iau Eu mângâiere
în durerile Mele cele atât de adânci ºi atât de vechi, fiilor? 

O, sunteþi atât de osteniþi, ºi dau sã vã mângâi, ºi cât aº
vrea sã vã mângâi mereu ºi sã meritaþi mereu din plin acest
har dinspre Mine spre voi! Nu e bine sã nu doriþi mângâierea
Mea ºi pãrtãºia Mea prin ea cu voi. Nu e bine, fiilor. E bine
sã fiþi ca Mine, cã Eu grãiesc mult ºi cu har, ca sã vã învãþ pe
voi mereu, mereu taina mângâierii ºi dulcele ei. Nimic nu-i
poate lipsi omului, nimic din cer sau de pe pãmânt atunci
când el cunoaºte ºi trãieºte ºi lucreazã peste el ºi din el taina
mângâierii, pe Dumnezeu în el, ºi din el peste tot ºi peste
toate, fiilor. 

Sãrbãtoarea care a fost întinsã cu masã de jos ºi de sus
în grãdina întâlnirii Mele cu omul Mi-a adus puþinã, puþinã
mângâiere. M-am mângâiat cã i-am putut spune omului des-
pre calea Mea de la cer la pãmânt, ºi care s-a bãtãtorit de tot,
ºi omul tot tare la cerbice stã. ªi cum sã Mã fi mângâiat de la
cel ce l-am chemat la izvor ca sã bea, ca sã Mã simtã apoi, ºi
ca sã se lase fãcut apoi? Pe dinafarã e uºor sã-l faci pe om,
fiilor. M-am mângâiat apoi cã v-am putut arãta pe voi semn
al Meu, cã Eu trebuie sã urmãresc tot ce este scris în Scripturi
ºi sã le împlinesc iotã cu iotã. M-am mângâiat de lacrimile
care au curs din ochii celor ce ºtiu iubirea, dar nu rãmâne cu
aceºtia mângâierea, cã iubirea Mea a fost doar o clipã în ei, ºi
ei au plecat iar spre iubirea lor, spre comoara lor pe care ºi-o
îngroapã ºi ºi-o dezgroapã spre pãstrare ºi spre neguþãtorie
aºa cum este în lume cu omul, fiilor. O, ce sã fac Eu cu cel ce
ia din lume ºi ia un strop ºi de la Mine atunci când îl chem sã
ia? Dacã ar fi dupã el, el n-ar veni sã ia, dar îl chem Eu, ºi
chemarea Mea îl aduce, cã poate, fiilor. 

Eu sunt Omul Cel îndurerat, ºi aceasta înseamnã om
îndurerat. Spun aºa ca sã se ruºineze omul de durerile lui care
apasã peste Mine ºi care nu sunt pentru Mine în om. Nu mai
este om îndurerat pe pãmânt. Numai Eu sunt Omul Cel în-
durerat. Lãsaþi-vã sã stau în voi cu durerea Mea, copii istoviþi
care Mã purtaþi în voi cu sarcina Mea cea grea. Aduceþi-Mã
cuvânt pe pãmânt ºi staþi sub greu ca sã semãnaþi cu Mine,
fiilor scumpi. Îmi ascund faþa durerii Mele din voi ca sã nu le
fie greu celor fãrã de dureri ºi de care v-am pus sã aveþi grijã
ºi sã-i învãþaþi pe cât puteþi de mult taina mângâierii, ca sã am
de unde sã iau atunci când nu mai pot de durere în voi. Fugiþi
de omul slavei deºarte. Deschideþi Scripturile ºi luaþi din ele
ceea ce Eu v-am spus acum. Fugiþi de omul care poartã în el
duhul slavei deºarte, duhul cel cu faþa sfântã, dar care nu are
nimic în Mine, fiilor. Ascundeþi-vã de duhul fãþãrniciei din
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om, cã sunteþi prea slãbiþi, ºi pacea din voi este zdruncinatã
adânc, copii duruþi de la om. Dar Eu vã mângâi, ºi vã dau sã
aveþi de unde lua mângâierea Mea atunci când inima din voi
o cheamã pe ea ca sã vã ajute pentru Mine. Mângâierea este
o platã, ºi omul trebuie s-o merite pe ea, ºi apoi s-o aibã. Cel
ce cautã mângâiere, acela nu ºtie de durerea Mea, ºi ºtie nu-
mai de durerea lui. Dar cel ce poartã în el durerea Mea nu
gãseºte pe pãmânt mângâiere din nimic, cãci totul este tre-
cãtor pe pãmânt pânã ce va fi cu totul cer nou ºi pãmânt nou
pe pãmânt. ªi atunci mulþi ochi vor plânge ºi multe inimi vor
suspina cã s-au îndulcit cu cele ce nu sunt chiar când ele par
a fi coborâte din cer. 

În a treia zi a sãrbãtorii v-am mângâiat pe voi; pe voi,
cei ce nu ºtiþi sã vã mângâiaþi decât cu adevãrul ºi cu toate
cele ce sunt aºa cum Eu sunt. Am slobozit pe cei ce au fost la
izvor, ºi v-aº da pacea, care v-ar putea înviora dacã n-ar fi du-
rerea în voi. O, voi ºtiþi sã vã mângâiaþi cu durerea, fiilor, ºi
atât, atât de mult Mã bucur de voi cã faceþi aceasta! O, cum
aº mai putea sã am Eu ca voi, ºi ca sã Mã bucur ºi mai mult
dacã aº avea acest noroc, sã am cu multul om care ºtie sã se
mângâie cu durerea, cãci Eu aºa am fost de când l-am fãcut,
ºi apoi l-am pierdut pe om, ºi aºa sunt ºi azi, copii ai durerilor
Mele. 

Taina mângâierii v-o dau. Dacã aveþi cui sã daþi din ea,
daþi, fiilor, cãci voi vã mângâiaþi cu durerea, cu durerea cea
plinã de harul Meu, care este unul ºi care se face în om taina
mângâierii. Amin, amin, amin. 

11/24 iunie 2002

Duminica tuturor sfinþilor 

Pe pãmânt e numai dragoste între om ºi om ºi sunt prea mulþi
hristoºi mincinoºi ºi prea puþini adevãraþi. Nicãieri pe pãmânt nu
va fi frumos ca în locul coborârii cuvântului venirii Domnului.
Taina tinereþii fãrã de bãtrâneþe este toatã aºteptarea Domnului. 

BB at, ºi Mi se deschide ºi intru. Amin. În numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, intru

cuvânt în cartea Mea cea de azi ºi Mã fac sãrbãtoare peste
poporul Meu care-Mi ascultã cuvântul ºi îl împlineºte pe el.
Mi-am gãsit strãjerii aºteptând, cã e sãrbãtoarea tuturor sfin-
þilor din cer, aºa cum au fost ei aºezaþi bisericeºte ca sã se
bucure împreunã în zi de sãrbãtoare a lor. Amin. 

O, poporul Meu, o, câtã dragoste este pe pãmânt! De la
o margine la alta dacã Mã uit ca sã vãd, vãd numai dragoste,
inimi pline de dragoste unele de la altele, ºi multã, multã
cãutare cu dragoste ºi cu dor om dupã om. O, cum sã nu Mã
prindã durerea? Cum sã nu stau Eu mereu în durere ºi iarãºi
în durere când dragostea de Mine nu mai este pe pãmânt? Nu
mai vãd om sã se lepede de sine pentru Mine. Nu voiesc sã le
fac durere sfinþilor, cã au ei destulã durere când Mã vãd pe
Mine cãutând ºi iar cãutând dupã om, când vã vãd ei pe voi
trudind lângã Mine ºi sub crucea Mea cea grea de azi ca sã
gãsesc ici-colo inimã de samarinean care sã se bucure de
aflarea Mea ºi sã Mã ia în casã ºi sã se facã aºa cum sunt Eu. 

Nu mai am din ce sã-Mi fac hristoºi adevãraþi. Sunt
prea mulþi hristoºi mincinoºi pe pãmânt, ºi pe Mine nu Mã
mai aºteaptã nimeni sã vin cu slava Mea cea dulce, ca sã facã
ea pe pãmânt ºi peste om cer nou ºi pãmânt nou. O, cu cine
sã plâng? Cu cine, decât cu sfinþii care aºteaptã de ºapte mii
de ani dragostea de Dumnezeu în om pe pãmânt, fiilor care-Mi
primiþi ºi care-Mi ascultaþi cuvântul când vin cu el pe pãmânt

pentru voi? Am stat aºezat cu sãrbãtoare de slavã cereascã
prin voi pe pãmânt aici, în mijlocul sãtuþului Meu, trei zile de
masã cereascã între Mine ºi om, ca sã-l fac pe om ca Mine,
fiilor. Atâta slavã de cuvânt, atâta durere în cuvânt pentru om
ºi dupã om! Acum stau cu vãzduhul plin de sfinþi ºi de îngeri
deasupra grãdinii întâlnirii, ºi am vegheat pentru voi ca sã pot
sta cu voi semn înaintea omului, ºi apoi sã dau drumul în lung
ºi în lat veºtii sãrbãtorii de Duh Sfânt pe pãmânt cu voi acum,
la sfârºit de timp, când Eu, Domnul, trimisul Tatãlui Savaot,
voiesc sã-Mi desãvârºesc masa nunþii, iubirea dintre Mire ºi
mireasã, ºi nuntaºi care sã poarte ºi în care sã rãmânã dra-
gostea Mea ºi sã vadã Tatãl aceasta. 

O, poporul Meu, sã ºtii cã-l voi face pe om sã Mã iu-
beascã ºi sã Mã caute ºi sã Mã afle aºteptând dupã el la acest
izvor. Sã ºtii cã am zis aceasta ºi cã împlinesc ceea ce zic.
Cautã sã fii supusul Meu, cautã sã Mã primeºti de sus ºi de
jos, cautã cu dragoste dupã Mine, poporul Meu, ºi tot numai
aºa sã fii, cã nu mai am altã nãdejde ca sã-l fac pe om sã vadã
ºi sã poatã pentru Mine ºi pentru facerea lui de la Mine. Cautã
din zi în zi mai mult sã fii tot un foc pentru durerea Mea dupã
om, ºi nu te mira cã numai ºi numai asta te rog Eu pe tine.
Cautã, poporul Meu, sã fii ca Dumnezeu pe pãmânt, ca sã
poatã omul învia prin tine ºi sã fii tu cel prin care Eu lucrez
de la Tatãl facerea cerului nou ºi a pãmântului nou pe pãmânt,
ºi om dupã chipul ºi asemãnarea Mea pentru aceastã facere
nouã. Amin. 

O, poporul Meu, te serbeazã sfinþii din cer lângã ei, cã
tu eºti pe pãmânt al Meu, ºi eºti voia Mea pe pãmânt. Serbãm
duminica tuturor sfinþilor care se bucurã în Duhul Sfânt,
aºteptând ziua întâi, ziua când Eu voi face învierea cea mare
a tuturor sfinþilor spre vedere, cã mulþi sfinþi au fost pe pã-
mânt, ºi nimeni nu i-a ºtiut, nimeni decât Eu, Cel ce le-am
vãzut dragostea lor arzând ºi lãcrimând ca sã-ºi stingã cu
lacrimi arsura sufletului lor care tânjea în dorul lor dupã
Mine. Dar pe tine te-am fãcut torþã a Mea în mijlocul întune-
ricului lumii cea de la sfârºit de timp ºi te-am pus sã-Mi
slujeºti Mie în mijlocul lumii ºi te-am pus sã rabzi un ceas cu
Mine pentru ridicarea din moarte a celor vii ºi a celor morþi,
ca sã-Mi împlinesc Scriptura învierii fãpturii, poporul Meu.
Vreau sã nu mai fie ca tine nimeni ºi nimic pe pãmânt, ºi aºa
vreau sã vrei ºi tu. Vreau sã dai tu împlinire lucrului Meu cel
de la sfârºit de timp, ca sã-Mi împlinesc slava Mea prin om,
ºi toate celelalte se vor adãuga þie prin puterea Mea, prin pur-
tarea Mea de grijã, poporul Meu cel prin care Eu trudesc un
ceas mai înainte de venirea Mea. Vreau sã ºtie tot omul de pe
pãmânt, ºi tot, ºi toate, de acest colþ de cer, de acest lucru nou,
cã Eu, poporul Meu, þi-am spus þie cã nicãieri nu va fi mai
frumos ºi mai cereºte ca aici, unde Eu Mi-am fãcut sãlaº de
coborâre ºi de lucru pentru venirea Mea pe pãmânt. Amin. 

Stau sfinþii pe lângã tine arzând de dorul venirii Mele.
Stau sfinþii pe lângã Mine arzând de dorul tãu, poporul Meu
de la sfârºit de timp. Tu eºti Scriptura împlinitã ºi tot mai îm-
plinitã a descoperirii fiilor lui Dumnezeu, ºi vreau sã te am pe
pãmânt dragoste, dragostea care nu cade niciodatã ºi care va
fi pe vecii, poporul Meu. O, ia-Mã de sus ºi ia-Mã de jos ºi
împlineºte cuvântul Meu ºi învaþã lucrarea minunilor ºi fã
minuni cu credinþa, poporul Meu, ºi pune timpul la ascultare
ºi pune-l pe om în genunchi în faþa slavei cuvântului Meu, cã
uitã-te tu câtã putere am ca sã fac aceasta, dar stai semn de-
sãvârºit înaintea omului, ca sã Mã vadã omul la tine ºi sã
creadã în dragostea Mea cu care umblu pe pãmânt dupã om
chemându-l la izvorul vieþii veºnice ºi la tinereþe fãrã de bã-
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trâneþe ºi la viaþã fãrã de moarte, cã acolo vreau sã ajung cu
omul cel iubit de Mine, poporul Meu. Omul cel iubit de Mine,
aceasta caut Eu pe pãmânt, ºi aceasta sã caute ºi omul cel
iubit de Mine, cã nu mai vãd decât dragoste de om pe pãmânt,
ºi vreau sã-i opresc suflarea ºi sã pun pe pãmânt dragostea de
Dumnezeu ºi sã-Mi iau înapoi cerul ºi pãmântul, cã sunt
facerea Mea ºi moºtenirea Mea, fiindcã Eu le-am fãcut, ºi voi
face din ele lucru nou. Amin. 

O, iatã ce fac Eu în ziua cea de sãrbãtoare a sfinþilor
toþi! Binecuvintez grãdina întâlnirii ºi lucrul cel care o îm-
podobeºte pe ea pentru slava Mea din ea. Vã binecuvintez pe
voi, ºi dragostea din voi, ºi duhurile ºi sufletele ºi trupurile
voastre cu care Îmi mângâiaþi durerea aºteptãrii Mele. Vã bi-
necuvintez ascultarea. Vã binecuvintez credinþa cu care Mã
primiþi de sus ºi de jos. Vã binecuvintez pacea din voi ºi cea
dintre voi, ca sã fie ea cu multul înaintea Mea ºi sã pot prin
ea, fiilor. O, câtã bucurie Mã cuprinde când vãd cã lucraþi lu-
crul venirii Mele mai mult decât lucrul vostru! Când dra-
gostea cea pentru Mine stãpâneºte în om, nimic nu-i este
omului cu neputinþã. Dar voi aveþi de putut pentru slava ve-
nirii Mele, dupã care aºtept cu atâta dor, fiilor! Când voi
puteþi aceasta, poate ºi omul de pe pãmânt, poate pentru
Mine, ca sã împlinesc Eu slava cea cereascã a colinei care în-
cepe cu locul Sfintei Sfintelor Mele din vremea aceasta de
venire a Mea când Eu Mi-am aºezat tronul judecãþii fãpturii
aici cu voi în mijlocul acestui sãtuþ pe care-l vreau podoaba
Domnului pe pãmânt, aºa precum este scris în Scripturi des-
pre muntele spre care vor curge toate noroadele ca sã ia lu-
minã ºi sã învieze, fiilor. 

Fiþi frumoºi ºi lãsaþi-Mã sã Mã uit tot timpul la voi ºi
de sus, ºi de jos, cu ochiul ºi cu cuvântul Meu. Fiþi blânzi ºi
dulci ºi în iubire, ºi în simþire, ºi în vorbire, ºi în credinþã, ºi
în lucrarea duhului, ºi în cea a mâinilor voastre care lucreazã
pentru Mine. Fiþi frumoºi, fiilor. Fiþi frumoºi cu orice cuvânt,
cu orice simþãmânt, ºi fiþi ca unul. O, nu fiþi mai mulþi, ci fiþi
ca unul, cã Mi-e tare dor de aceastã minune ca s-o vãd tot mai
mare, tot mai multã, tot mai cu putere, cã ea dã toatã puterea
Mea pe pãmânt ca sã-Mi împlinesc cartea venirii Mele, ºi pe
care Eu am scris-o pe pãmânt acum douã mii de ani, fiilor.
Fiþi asemenea Mie, ºi toate ºi tot va fi aºa, ºi va înceta suspi-
nul fãpturii ºi toate popoarele vor sluji pentru slava Mea cu
voi, ºi toate noroadele se vor închina venirii Mele, ºi apoi voi
pune pe pãmânt veacul cel nou ºi voi da fiecãruia dupã cum
este fapta sa. Amin. 

O, poporul Meu, în duh de sãrbãtoare de sfinþi sun din
trâmbiþa Mea peste voi, ca sã vã arãt rãdãcina în care Eu am
stat ºi din care am odrãslit mlãdiþe, ca sã vã am azi pe voi
mlãdiþe noi. Amin, amin, amin. 

O, Verginico, trâmbiþa Mea cea de dinaintea venirii
Mele! Tu erai trâmbiþa, iar Eu eram glasul ei. Amin. Iatã lãs-
tarii care au crescut din lucrul Meu cu tine. Eu sunt aproape
cu tot lucrul cel desãvârºit, numai sã-i întãrim pe ei,
Verginico. 

– BB ucuria mea, Doamne, este ca Tu sã vii vã-
zut, ºi eu sã fiu cu Tine atunci, spre vede-

rea celor ce m-au cunoscut, ºi apoi m-au pãrãsit pentru ale lor,
Doamne. Dar este scrisã de Tine Scriptura care spune aºa:
«De la smochin învãþaþi pilda: când mlãdiþa lui se face fra-
gedã ºi odrãsleºte frunze, sã ºtiþi cã vara este aproape, sã ºtiþi
cã Domnul este lângã uºi». Amin. 

O, popor al Domnului Care este ºi Care vine! O, vine
Domnul la voi mereu, mereu, ºi vine Domnul curând, curând,

copilaºi-mlãdiþe, cã iatã, smochinul a odrãslit, ºi vã are pe voi
mlãdiþe. Domnul este smochinul, fiilor, ºi El este la uºi, ºi voi
sunteþi din El, ºi sunteþi mlãdiþe ºi frunze, ºi din frunzele lui
se vor tãmãdui mulþi, fiindcã aºa este scris în cartea cea pen-
tru sfârºit de timp. Vã aduc aminte aceasta ca sã nu uitaþi cã
voi sunteþi cei prin care Domnul tãmãduieºte necredinþa de pe
pãmânt, începând de la voi ºi pânã la toate marginile, fiilor.
Curând, curând, curând tot ºi toate vor ºti ºi vor rãspunde ºi
vor zice: «Domnul este acolo. Sã ne suim spre El ºi sã luãm
din legile vieþii ºi sã fim ca El». Amin. 

O, popor micuþ ºi trudit, dacã ai dragoste, ai pe Dom-
nul, ºi de aceea poþi, ºi se mirã omul cât poþi tu, ºi te mângâie
omul pentru plata ta cea de la Domnul. Curând, curând, cu-
rând numai tu vei mai rãmâne mângâierea omului de pe pã-
mânt; curând, curând, popor al venirii Domnului, cã El cu
mângâierea vine, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, vãrsând din
El peste pãmânt ca sã-l mângâie pe om, cã omul e fãrã mân-
gâiere, fiindcã omul n-a ºtiut timp de ºapte mii de ani ce este
mângâierea. O, nu este mângâiere în afarã de Domnul, ºi va
rãmâne Domnul pe acest pãmânt de la voi; El ºi cu cei mân-
gâiaþi ai Lui; El ºi cu mângâierea Lui. Amin. 

Acum vã rog pe voi, cu dor adânc în El, fiþi mângâierea
Lui, fiilor. Dacã vreþi sã fiþi mângâiaþi, fiþi mângâierea Lui,
fiþi voia Lui pe pãmânt ºi în cer, cãci cerul ºi pãmântul ºi-au
aflat prin voi îmbrãþiºarea, ºi ele odrãslesc ºi se fac, cã pentru
aceasta au fost ele fãcute când Domnul le-a fãcut. Amin. 

O, mã sãrbãtoresc sfinþii cei nevãzuþi de pe pãmânt, cã
eu în zi de duminicã m-am nãscut, ziua duminicii tuturor sfin-
þilor. ªi iatã ce grãiesc ei cu mine ºi cu voi în ziua cea de sãr-
bãtoare a lor ºi a mea. 

– MM ai întâi grãim cu tine, trâmbiþã a Domnu-
lui. Tu ai deschis calea Ierusalimului ce-

resc ca sã coboare pe pãmânt, cãci tu ai fost catapeteasma
prin care Domnul a pãtruns de S-a fãcut cuvânt peste pãmânt
acum, la sfârºit de timp. Mama reginã, Fecioara care a adus
pe Domnul trup pe pãmânt acum douã mii de ani, te are pe
tine ca pe bucuria Fiului ei, ca pe cea care a nãscut în dureri
fãrã de margini pe poporul cel de la sfârºit, din care El ªi-a
gãsit mlãdiþe care sã înfrunzeascã ºi sã hrãneascã cu ele
noroadele de pe pãmânt. Tu eºti în ei, aºa cum rãdãcina trage
sevã de le dã mlãdiþelor ca sã aibã ele viaþã. Tu ai rãmas în ei,
cãci ei au rãmas întru tine pentru Domnul nostru ºi al lor.
Amin.

Iar lor aºa le spunem: vom fi peste voi cetatea cea
sfântã, Noul Ierusalim, coborât din cer cu Domnul ºi de la
Domnul, Cel ce ºade pe tron aici, în mijlocul vostru cuvânt,
rostind peste toate înnoirea. ªi vom fi noi ºi cu voi cerul cel
nou ºi pãmântul cel nou, ºi marea nu va mai fi, cã voi sunteþi
poporul Domnului, cortul lui Dumnezeu între oameni, ºi El
sãlãºluieºte cu voi, ºi voi sunteþi poporul Lui, cãci Însuºi El
este cu voi. ªi aceste cuvinte sunt credincioase ºi se fac, cãci
Fãcãtorul lor Se numeºte Alfa ºi Omega, ºi El zice, ºi El le
face, ºi El dã în dar din izvorul apei vieþii la toþi cei ce înse-
teazã ºi vor înseta dupã El. Iar biruitorii vor moºteni acestea,
ºi El le va fi lor Dumnezeu, ºi ei Îi vor fi Lui fii. Amin. 

Lucraþi cu dragoste ºi cu dor despre care nu s-a mai
auzit pe pãmânt ºi în cer, cã sunteþi cei din urmã, ºi cheia e la
voi, ºi voi sunteþi cheia, cã Domnul aºa a grãit. 

O, noi mereu am plâns ºi mereu L-am întrebat:
«Doamne, pânã când?». Iar acum El ne spune: 

– OO,pânã acum, cãci acum Eu vin, ºi voi sun-
teþi în venirea Mea, precum este scris, cãci
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cerul s-a deschis ºi dorul Meu s-a aprins pentru cei mici
care-Mi primesc venirea Mea cu voi, Ierusalim din cer ºi de
pe pãmânt pentru veacul cel nou care va sã fie. Amin.

O, Verginico, nu Mã mai întreabã sfinþii: «Pânã când,
Doamne?», cã Eu îi am întru venirea Mea cuvânt pe pãmânt,
ºi acum înþeleg ei desãvârºit taina Mea pe care au aºteptat-o
sfinþii Mei ºapte mii de ani, Verginico. 

– II ar eu, Doamne, plâng de dor ºi de bucurie ºi
Te rog adânc, dã-i poporului Tãu cel mic

toatã înþelepciunea tainei cea de la sfârºit de timp, cã Tu i-ai
spus proorocului Daniel cã sunt închise ºi pecetluite cuvintele
cele pentru vremuri ºi pentru sfârºitul lor pânã la sfârºit, ºi
atunci va fi acest semn cã mulþi vor fi curãþiþi ºi albiþi ºi
lãmuriþi, ºi cei nelegiuiþi vor fi nelegiuiþi ºi nu vor pricepe,
cãci sunt fãrã de lege, ci numai cei înþelepþi vor înþelege.
Dã-i poporului Tãu cel mic înþelepciunea tainei sfârºitului
vremilor, cãci pilda smochinului s-a adeverit, ºi el a dat mlã-
diþe ºi frunze, iar frunzele sunt spre tãmãduirea neamurilor,
Doamne. 

Eu plâng de dor ºi de bucurie, ºi din mijlocul sfinþilor
Te rog: fã din poporul Tãu cel mic tãmãduire peste pãmânt.
Ajutã-i rodul ºi fã-l sã Te asculte de pe pãmânt ºi pânã în cer,
de sus ºi de jos, Doamne, cã el este nãdejdea Ta. Poporul meu
cel de la începutul lucrãrii Tale cu mine s-a oprit pe cale ºi
n-a mai mers, ºi e în pustiul lumii, dar acesta stã cu Tine ºi se
face voie a Ta. Dã-i lui puterea Ta cea de la sfârºit de timp,
spre bucuria cea desãvârºitã a sfinþilor Tãi, Doamne, cã mult
Te-au aºteptat ei sã vii pe pãmânt ºi mult Te-au întrebat:
«Pânã când, Doamne?». 

– OO,pânã acum, Verginico. Acum pregãtim îm-
preunã slava venirii Mele. Pânã la tine au

aºteptat ei, iar dupã ce tu ai fost a Mea pe pãmânt, ei ºi-au
ostoit oftatul ºi au pornit cu Mine la lucru. Acum lucrãm,
Verginico. Puþin, puþin, ºi tot ºi toate vin la locul lor, aºa cum
au fost la Tatãl. Amin. Eu îþi împlinesc ruga ºi le dau celor
mici înþelepciunea tainei cea pentru sfârºit de timp ºi le spun
aºa: v-am dat vouã cerul ºi pãmântul ca sã le stãpâniþi pe veci.
Mai întâi v-am învãþat sã vã stãpâniþi pe voi în numele Meu
ºi pentru Mine, ºi apoi am fãcut din voi împãrãþia Mea, ºi
acum vã cer mult ºi tot mai mult sã semãnaþi cu Mine în toatã
clipa, cãci sunt în voi, fiilor. 

Mã uit pe pãmânt de la margini la margini ºi vãd numai
dragoste în oameni ºi între oameni, ºi cautã cu dor fiii oame-
nilor dupã dragostea cea de pe pãmânt, iar Eu stau mereu în
dureri, cã dragostea Mea nu mai este pe pãmânt ºi nu mai am
din ce sã-Mi fac hristoºi adevãraþi, ºi pe Mine nu Mã mai aº-
teaptã nimeni sã vin cu slava Mea cea dulce sub care va apu-
ne toatã dragostea omului pentru om. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul Meu cel durut dupã
om, ºi tu, poporul Meu cel hrãnit prin fiii cuvântului Meu cu
hrana cea din cer, cu râul cel din gura Mea revãrsat mereu
peste tine! O, învaþã-te tot mai mult sã stai dupã chipul ºi
asemãnarea Mea înaintea Mea ºi înaintea fiilor oamenilor, ºi
sã te îndulceºti cu Mine în toatã clipa, ca sã fii dulce Mie,
poporul Meu, ºi sã te am de hranã, ºi sã te rogi dulce lui Dum-
nezeu pentru tot ce vreau Eu sã ai ºi sã poþi tu, cãci rugãciu-
nea ta este hrana Mea, poporul Meu. Ai grijã de ea, ai grijã de
gustul ei, ai grijã de dorul din ea, cã ea e hrana Mea ºi calea
ta spre Mine, ºi calea Mea cu împlinirile cele pentru facerea
din nou a lumii, poporul Meu. O, iar ºi iar îþi binecuvintez
mânuþele care dau viaþã împlinirii dorului Meu care te roagã
mereu pe tine sã gãteºti zi cu zi ziua slavei Mele spre care vor

curge din toate cele patru zãri noroadele ca sã ia pe Domnul,
Cel ce este cu tine ºi în tine, fiule. Fã-Mã în tine aºa cum sunt
Eu, ºi apoi Eu Îmi voi sfârºi aºteptarea, ºi apoi voi veni.
Amin, amin zic þie: împodobeºte-Mi calea, ºi binecuvântate
sã-þi fie mânuþele cu care lucrezi tu pentru slava cuvântului
Meu cu tine pe pãmânt înaintea noroadelor. Fã-Mã în tine aºa
cum sunt Eu, ºi aºa sã lucrezi unul cu altul la slava venirii
Mele, ºi apoi Eu Îmi voi sfârºi aºteptarea, ºi apoi voi veni.
Amin, amin, amin. 

17/30 iunie 2002

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul 

Fericiþi sunt cei ce lucreazã venirea Domnului. Semnul sfârºitului
este cartea în care Domnul S-a scris astãzi, ºi deschizând-o judecã 

peste pãmânt. 

DD eschideþi Domnului, voi, strãjeri din grãdina cu-
vântului! Sunt Înaintemergãtorul Lui. El mi-a

spus sã-mi fac lucrarea pe care am avut-o ºi o am atunci ºi
acum. Sunt în venirea Lui cea de la sfârºit de timp, cãci El vi-
ne cu sfinþii, fiindcã aºa a spus. Amin, amin, amin. 

– FF iilor, fiilor plãpânzi, sunt Domnul. Staþi
înaintea Mea ºi primiþi-Mi cuvântul. Vã în-

tãresc, vã alint, vã aºtept sã puteþi, ºi apoi Mã scriu în cartea
Mea de azi cu cuvântul fiecãrei coborâri la voi. O, dacã ar fi
dupã Mine, Eu aº sta tot timpul cu voi în cuvânt, ºi de sus, ºi
de jos, dar voi sunteþi prea plãpânzi, ºi Eu sunt Dumnezeu
mare, ºi cu greu Mã poartã omul atât cât am Eu de lucrat ºi
de putut peste pãmânt acum, la venirea Mea cea vestitã de
Mine sã fie acum, la sfârºit de timp. Cine nu ºtie sã înþeleagã
sfârºitul de timp, sã se uite pe fereastrã ca sã creadã. Iar cel
ce crede ºi înþelege, sã nu se mai uite, ºi sã lucreze venirea
Mea, ºi pentru ea sã lucreze, cã ea este aici, este la uºi, ºi uºile
sunt închise, fiilor. Dar voi staþi deschiºi pentru ea ºi numai
pentru ea, fiindcã Eu pot, ºi veþi putea ºi voi, cãci iubirea poa-
te, iubiþii Mei, trudiþii Mei. O, nu-i nimic dacã sunteþi trudiþi.
Cei netrudiþi au timp de fãrãdelegi ºi cu mintea ºi cu trupul ºi
cu viaþa ºi cu timpul, dar cei trudiþi ai Mei au cerul la care se
uitã ºi pe care-l fac pentru ei ºi pentru mulþi care ar crede dacã
ar vedea. ªi iatã, mulþi ºi tot mai mulþi vã vãd ºi vã vor vedea
pe voi, ºi pentru aceasta Eu trebuie sã vã întãresc mult de tot;
Eu ºi cu sfinþii ºi cu îngerii, fiilor scumpi. Amin. 

– EE u, Doamne mare, sunt întru venirea Ta ºi
merg înaintea Ta ºi lucrez lucrarea pe

care Duhul Tãu Cel Sfânt a spus s-o fac. Eu, Doamne mare,
Te-am mãrturisit întâi oamenilor, ºi apoi celor din iad, ºi apoi
Tatãlui când m-am dus în faþa Lui ca sã-I dau lucrarea pe care
am fãcut-o de Te-am vestit cã vii pe pãmânt, ºi la iad apoi, ca
sã dai mâna sfinþilor sã se scoale odatã cu învierea Ta ºi sã
împãrãþeascã cu Tine o mie de ani, ºi la Tatãl apoi, cu cetele
de sfinþi, Doamne mare. 

M-am nãscut pe pãmânt înaintea Ta ºi m-am arãtat
oamenilor înaintea Ta ºi m-am dus la cei din iad înaintea Ta,
ºi la Tatãl tot la fel, ºi întru totul Te-am vestit cu începutul ºi
cu sfârºitul lucrãrii Tale pe pãmânt ºi în locuinþa morþilor ºi
în cer ºi iarãºi pe pãmânt, Doamne mare. 

Acum, precum toþi sfinþii cerului fac rugã la Tine
pentru poporul Tãu cel din urmã, aduc ºi eu Þie rugã pentru
ei, cã scrie în Scripturile pe care Tu le-ai dat lui Ioan, scrie de
cei douãzeci ºi patru de bãtrâni care stau înaintea Ta ºi au în
mâini alãute ºi cupe de aur, pline cu tãmâie, care sunt rugã-
ciunile sfinþilor, Doamne. 
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Cel mai mare semn al sfârºitului timpului este cartea
pe care Tu ai deschis-o azi ºi în care Te scrii cu judecata ºi cu
mântuirea peste oameni pânã ce toatã fãptura care este în cer
ºi pe pãmânt ºi sub pãmânt ºi în mare ºi în toate câte sunt în
acestea va zice: «Celui ce ºade pe tron ºi Mielului fie bine-
cuvântarea ºi cinstea ºi slava ºi puterea în vecii vecilor».
Amin. 

Cei ºapte îngeri, cu cele din urmã urgii, ºi cu care Tu
sfârºeºti mânia Ta asupra fãrãdelegii de pe pãmânt, sunt gata,
ºi semnul acesta aºteaptã la uºi odatã cu Tine, ºi uºile sunt
închise, Doamne, cãci toþi se închinã fiarei, iar biruitorii ei
vor cânta cu multul curând, curând cântarea lui Moise, robul
Tãu, ºi cântarea Ta, Mielule scump, ºi vor zice: «Cine nu se
teme de Tine, Doamne, ºi cine nu va slãvi numele Tãu? Toate
neamurile vor veni ºi se vor închina înaintea Ta, pentru cã
judecãþile Tale s-au fãcut cunoscute, Doamne». Amin. 

Acum Îþi aduc rugã pentru cei mai mici ai Tãi de pe
pãmânt, cãci cartea Ta cu ei a fãcut cunoscute judecãþile Tale.
Dã-le lor puterea ºi iubirea tututor sfinþilor care stau înaintea
Ta rugându-se pentru ei, cã aceºtia din urmã sunt mici, ºi
vremea este grea, dar ei nu privesc pe fereastrã ºi nu vãd, cã
Tu aºa i-ai învãþat sã facã. Dã-le lor puteri peste puteri, puteri
lângã puteri, iar mângâierea Ta ºi îngerii mângâierii Tale sã
nu mai lipseascã de lângã ei, cã vremea Ta e la uºi, ºi cheia
Ta sunt ei, ºi ei sunt mici, ºi vremea e grea, Doamne. Merg
înaintea Ta ºi Te rog pentru ei, ºi merg înaintea lor ºi Îþi fac
Þie cale cu ei, cã descoperirea fiilor Tãi cei din urmã este
cartea Ta cu ei, Doamne. Iar eu îi învãþ aºa: 

Fiþi mari, fiþi cât împãrãþia cerurilor de mari, ºi nu uitaþi
sã fiþi aºa. Împãrãþia cerurilor din voi vã va þine pe voi în ea,
ºi pe ea în voi, cãci cerul poate mai mult ca voi când vã are
pe voi pentru el, ºi voi veþi putea pentru Domnul, Care vine
ºi Cãruia voi Îi deschideþi ca sã vinã. Amin. Voi aþi biruit fiara
prin sângele Mielului, cã Sfintele se dau sfinþilor ºi nu pãcã-
toºilor, cãci în cei pãcãtoºi El nu are putere ºi nu Se poate îm-
plini în ei cu tainele Sale cele peste fire, ºi prin care El Îºi
aratã puterea Sa în chip vãzut. Fiþi sfinþi, cã sunteþi fiii lui
Dumnezeu. Amin. Fiþi sfinþi cu trupul ºi cu sufletul ºi cu
duhul, cãci scris este: «Cine este sfânt, sã se sfinþeascã încã,
ºi cine este spurcat, sã se spurce ºi mai mult». Amin. 

Pe cât vã stã în putinþã lucraþi cu mânuþele voastre
hrana pe care o mâncaþi pentru fiinþã, cãci în trupurile voastre
intrã Domnul, ºi voi sunteþi de un sânge cu El ºi sunteþi fiii
Paºtelui cel nou pe care El ºi cu sfinþii Lui l-au aºteptat de
douã mii de ani ca sã fie pe pãmânt ºi sã se facã împãrãþie a
Lui fiii Paºtelui cel nou. Fiþi înþelepþi, cã Paºtele cel nou este
coborât din cer acum, la sfârºit de timp, pentru voi, cei ce v-aþi
fãcut prin el fii ai lui Dumnezeu pentru venirea Sa. Primiþi-L
ºi de sus, ºi de jos, ºi lãsaþi-vã þinuþi de mânuþã, ºi cu multã
credinþã lãsaþi-vã purtaþi, ca sã poatã Domnul peste voi ºi prin
voi pentru vremea venirii Lui. Amin, amin, amin. 

Te-am rugat pentru ei, ºi apoi i-am învãþat pentru Tine,
Doamne mare. Acum, Tu, cu cuvântul Tãu, desãvârºeºte-Te
peste sãrbãtoarea care poartã în ea pomenirea naºterii mele cu
trupul între oameni ºi bucurã-i pe cei mici ºi poartã-i de
mânuþã, cã sunt mici ºi sunt plãpânzi, Doamne. 

– IIII-am preaslãvit ºi îi voi mai preaslãvi pentru
Mine, o, înaintemergãtorule al Meu, cã vreau

sã Mã vãd în ei înaintea tuturor noroadelor de pe pãmânt, cãci
Trupul ºi Sângele Meu pe care l-am dat lor din cer acum, la
sfârºit de timp, este taina Paºtelui cel nou pe care l-am pro-
mis Eu acum douã mii de ani ucenicilor Mei. Acesta i-a fãcut
pe ei fii ai lui Dumnezeu, preoþi ai Domnului, neam sfânt,

agonisit de Mine pentru slava Mea cea de la sfârºit de timp.
Amin. 

O, copii plãpânzi, suflu peste voi în grãdina cuvântului
Meu ca sã-Mi daþi fiinþã în carte ºi sã Mã daþi poporului sfânt
cuvânt precum Mã daþi ºi trup, aºa cum am aºezat Eu orându-
iala Mea peste biserica Mea, biserica Mielului. O, copii stri-
viþi sub greu, întãriþi-vã ºi întãriþi-Mi biserica ºi nu uitaþi cã
numai pe voi vã mai am. Curând, curând, curând tot ce a fost
ºi a stat sub numele de bisericã va sta faþã în faþã cu Mine,
pentru cã judecãþile Mele s-au fãcut cunoscute prin cartea
Mea cu voi, cartea pe care Eu am deschis-o ºi în care Eu Mã
scriu cu voi, cartea despre care scrie în Scripturi cã se va des-
chide ca sã-Mi fac prin ea împãrãþie pe pãmânt ºi tron dum-
nezeiesc, ca sã împãrãþesc peste tot ºi peste toate. Cartea
aceasta, ºi pe voi, pe acestea le-am aºezat ºi le aºez pe pãmânt
ca semn al venirii Mele cu cei ºapte îngeri, ºi prin care Eu Îmi
sfârºesc albirea ºi curãþirea pãmântului pentru viaþa veacului
ce va sã fie pe el, fiilor. Aº voi sã vã învãþ ºi azi mai mult, dar
voi sunteþi neputincioºi, ºi Eu sunt mare, ºi vã sunt povarã
dacã sunt mare, fiindcã voi sunteþi mici ºi slabi ºi duruþi, copii
ai cuvântului Meu. 

Naºul Meu de botez, Ioan, înaintemergãtorul Meu, v-a
dat Mie prin ruga lui ca sã vã fac tari, cãci rugãciunile sfinþi-
lor stau înaintea Mea pentru voi. Primiþi iubirea sfinþilor ºi
puterea lor ºi folosiþi-le, cã nimic n-a mai rãmas în cer sã nu
vi se dea vouã. Fiþi frumoºi, fiþi blânzi, fiþi dulci, ºi nu voi mai
sfârºi sã vã cer sã fiþi aºa, ºi aºa sã lucraþi lucrul Meu peste
cele ce se vãd ºi peste cele ce nu se vãd încã, ºi, iarãºi, peste
poporul Meu cel cu care Eu Mã slãvesc peste pãmânt, copii
ai cuvântului Meu. 

Cuvântul binecuvântãrii vã dau. Binecuvântate sã vã
fie mânuþele cu care lucraþi voi podoaba grãdinii întâlnirii,
unde Eu vã aºez pe voi înaintea oamenilor ca sã Mã vãd în voi
ºi ca sã împlinesc Scriptura închinãrii tuturor noroadelor de
pe pãmânt în faþa lucrãrii cuvântului Meu cu voi. Amin. Vã
ocrotesc de tot rãul. Ocrotiþi-vã ºi voi. Fiþi curaþi cu trupul, cu
sufletul ºi cu duhul pentru Trupul ºi Sângele Meu care se face
Dumnezeu în voi. În toate sã aveþi mânuþele voastre, ºi totul
sã fie curat la voi ºi pentru voi. Nu mâncaþi mâncare din lume
sau de lume, cã voi aveþi mânuþele voastre, fiilor, ºi aveþi
curþile Domnului, ºi în ele sã vã pregãtiþi voi toate cele ce vã
sfinþesc pe voi prin binecuvântarea Mea peste toate. Pe cât vã
stã în putinþã lucraþi cu mânuþele voastre ºi mulþumiþi-vã cu
ce aveþi. ªi dacã vã spun aceasta, nu vã supãraþi între voi, ºi
înþelegeþi aºa cum voiesc Eu sã înþelegeþi, fiilor scumpi. Eu
nu vã cer mai mult decât puteþi, ci numai cât puteþi, ºi aveþi
nãdejde în Mine, Care pot pentru voi ºi peste voi. Pe toate
câte le folosiþi sã le sfinþiþi, cã aceastã lucrare v-am dat, ºi
drag Îmi este sã sfinþesc prin voi pe toate cele lucrate de voi.
Tot omul care Mã cautã la voi, sã se întãreascã de la voi ºi sã
se sfinþeascã de la voi ºi sã poatã sã fie sfânt apoi, cã Eu v-am
spus sã nu primiþi nimic din mâna lumii, ci sã daþi voi, spre
mântuirea ei, cã Eu vã ajut, fiilor. Amin. 

Vã cer înþelepciune pentru toate cuvintele Mele de
peste voi, ºi nu uitaþi cã Eu vi le desluºesc ºi de sus, ºi de jos,
ºi vã învãþ ce este bun ºi cât este bun, ºi vã învãþ ce este rãu
ºi cât este rãu dacã voi veþi vrea sã nu fiþi mai înþelepþi ca
Mine aºa cum dau atâþia oameni sã creadã ºi sã facã. Eu am
între voi mãsura în toate, dar înþelegeþi ce vã spun Eu prin
aceasta ºi fiþi încrezãtori cã e de la Mine mãsura Mea între
voi. Amin. 

O, v-aº mai învãþa încã, dar acum Mi-e calea grea, ºi
Mã întorc în Tatãl ca sã vã slobozesc de sub povara Mea,
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fiilor care-Mi primiþi cuvântul în carte. Vã binecuvintez tot
lucrul ºi tot sporul lui în grãdina întâlnirii, ºi fiþi cu bucurie
pentru lucrul Meu prin voi. Staþi cu inimioarele în inima Mea
ºi fiþi frumoºi ºi blânzi ºi dulci în tot lucrul Meu cel greu cu
voi, ºi uitaþi-vã cum vã învãþ Eu sã vã uitaþi, ºi aºa sã lucraþi,
ºi aºa sã credeþi, ca sã-Mi fie calea uºoarã de la Mine la voi.
Amin. 

O, poporul Meu, fã-Mi calea uºoarã de la Mine la tine
ºi cautã sã vezi ca Mine ºi învaþã aceastã putere ºi fii copil
frumos ºi blând ºi dulce, poporul Meu, ºi Eu îþi voi da putere
sã fii. Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2002

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Cel ce jurã strâmb ºi cel fur va fi zdrobit de cele scrise în sulul
cãrþii, cã efa a dat peste margini. 

PPPP oporul Meu, Eu, Domnul Dumnezeul tãu, te-am
învãþat ºi te învãþ mereu sã te îndulceºti cu Mine

pe pãmânt, ca sã poþi sã fii al Meu, ºi ca sã nu fii al tãu sau al
lumii, ºi þi-am spus sã fii al Meu, fiule. Te-am chemat ºi te-am
ales ºi te-am crescut, ºi aºa fac ºi azi, dar între tine ºi cel ne-
credincios trebuie sã se vadã deosebire, poporul Meu. Taina
aceasta este ceea ce vreau Eu sã te învãþ azi ºi mai adânc
decât tu o ºtii ºi o trãieºti, ca sã te am Eu copil credincios,
copil chemat ºi ales ºi credincios, poporul Meu. Amin. 

O, copil al cuvântului Meu, masa Mea de azi cu tine ºi
din care Eu te îndulcesc mereu, trebuie sã te facã dulce ºi tot
mai dulce, atât cât pot Eu sã Mã îndulcesc cu tine, poporul
Meu. Tu eºti cel mai mic al Meu, ºi te-am aºezat sã-Mi pã-
zeºti bine pomul de aur ºi roadele lui, ca sã Mã îndulcesc cu
ele la masa Mea cu tine. Am tras din poartã pomul ºi l-am pus
la pãstrare ºi te-am pus pe tine sã-l pãzeºti ºi sã-l lucrezi, ca
sã fie el pe masã ºi fructul lui cel dulce cu tot întregul lui, cãci
Eu sunt trup ºi cuvânt, ºi nicãieri pe pãmânt n-a mai fost ºi nu
mai este aºa ca ºi la tine, poporul Meu. 

Cetatea fãrã prooroc, fãrã conducãtor din cer peste ea,
aceea se prãbuºeºte, ºi s-a prãbuºit, fiindcã are ºi a avut peste
ea conducãtori mulþi, iar Eu n-am încãput în ea ºi peste ea nici
acum, la sfârºit de timp, când Eu am chemat la cina Mea, la
masa Mea de Duh Sfânt pe cei ce se zic a fi fiii împãrãþiei,
bisericã a lui Iisus Hristos între oameni. Curând, curând apos-
tolii Mei ucenici, cei cu care am umblat Eu pe pãmânt acum
douã mii de ani de i-am fãcut credincioºi puterilor cuvântului
Meu dupã ce i-am chemat ºi i-am ales, curând, curând ei vor
fi vãzuþi de lângã Mine judecând pe Israel cel dupã trup ºi cel
ce s-a vrut a fi Israel dupã duh, dupã Mine, Hristosul Tatãlui,
cãci Eu am întemeiat biserica, ºi Eu sunt Stãpânul ei. Amin. 

Îmi sãrbãtoresc ucenicii, poporul Meu. Mã slãvesc în
mijlocul tãu cu slava cuvântului Meu ºi le dau lor scaun lângã
Mine de o parte ºi de alta ºi le dau plata cea pentru care ei au
umblat cu Mine de s-au învãþat drepþi ºi sfinþi. ªi dacã ei au
lãsat tot ce au avut ºi Mi-au urmat numai Mie, Eu le-am spus
lor cã la naºterea din nou a lumii vor sta pe scaune de judecatã
pentru cei ce au cãlcat judecãþile Mele, cãci biserica Mea s-a
zidit pe ei ºi cu ei, ºi atunci, ºi acum. Amin. 

O, ucenicilor, v-am luat cu Mine în cuvânt. Nu numai
scaunul Meu de judecatã este aici, în grãdina cuvântului Meu,
ci ºi al vostru, cãci Eu aºa v-am aºezat sã staþi la naºterea din
nou a lumii ºi a fãpturii, ºi sã judecaþi fãrãdelegea, ca sã ºtie
ea de pe pãmânt ºi pânã-n cer ce este ea ºi unde este locul ei.
Amin, amin, amin. 

– NNNN oi, Doamne ºi Învãþãtorule al nostru, ºi al
fiilor Tãi ºi ai noºtri, noi, Doamne Atotþii-

torule ºi drept ºi bun judecãtor al lumii! Din cer ºi pânã pe
pãmânt noi semãnãm cu Tine acum, fiindcã orice ucenic de-
sãvârºit este ca Învãþãtorul sãu. Amin. 

Ne aºezãm pe scaunele dreptãþii ºi rostim peste pã-
mânt, ºi de la margini la margini sã se audã cuvântul ucenici-
lor Tãi care spun aºa peste cei ce s-au aºezat sã semene cu
Tine ºi ca sã fie apoi peste noroade stãpâni în numele Tãu, ºi
le spunem aºa: nu este ucenic mai mare decât Învãþãtorul sãu,
dar orice ucenic desãvârºit este ºi va fi ca ºi Învãþãtorul sãu.
Amin. 

Stãm în genunchi înaintea Ta rugându-Te pentru po-
porul Tãu cu care ai salvat biserica Ta ºi taina ei care nu se va
zdrobi în veac. ªi stãm, Doamne, pe scaunele dreptãþii, lângã
Tine, judecând fãrãdelegea de pe pãmânt ºi locul ei, Doamne.
De la margini la margini sã audã cei ce stau pe scaunele
dreptãþii, cãci noi, Doamne, dreptatea o avem de adus pe pã-
mânt ºi vestirea venirii Tale, a sfinþilor Tãi ºi a fiilor Tãi de
pe pãmânt cu care Tu Îþi scrii cartea Ta de azi, cartea Mielu-
lui junghiat, cartea judecãþii, cãci scris este în prooroci: «su-
lul care zboarã în lung ºi în lat, lung de douãzeci de coþi, ºi
lat de zece, ºi el are blestemul care se rãspândeºte pe faþa a
tot pãmântul, ºi orice fur va fi nimicit, ºi oricine jurã strâmb
va fi pierdut. Acesta se va duce în casa furului ºi în casa celui
ce jurã strâmb pe numele Domnului, ºi va rãmâne peste ea ºi
va nimici lemnele ºi pietrele ei». Amin. «Aceasta este efa care
iese la ivealã», precum a zis Scriptura, «ºi în ea se aflã
fãrãdelegea a tot pãmântul, ºi peste ea, lespedea de plumb»,
ºi locul ei este Babilonul ºi Sodoma. Amin. 

O, cine, Doamne, cine este cel ce jurã strâmb pe nu-
mele Tãu, ºi care este casa lui, casa furului, Doamne? Iatã
mãsura Ta: efa. Cu ea Tu mãsori grâul, cu ea Tu mãsori omul
care jurã strâmb pe numele Tãu, ºi în ea încape omul, Doam-
ne, ca sã fie mãsurat. ªi dacã omul nu e grâu, e fãrãdelege,
Doamne, ºi e fur cel ce jurã strâmb pe numele Tãu, iar casa
lui cea din lemne ºi din pietre va fi nimicitã. Amin. Dacã n-ai
fi Dumnezeul dreptãþii, ar avea îndreptãþire furul care-ºi face
casã în numele Tãu. Dar Tu ne-ai pus pe noi pe scaunele
dreptãþii când ne-ai chemat ºi ne-ai ales ca sã fim credincioºi
Þie împotriva fãrãdelegii a tot pãmântul. Când Tu ne-ai
chemat sã fim ai Tãi, ne-ai învãþat sã ne lepãdãm de noi înºine
ºi de tot ce aveam al nostru pe pãmânt, ca sã Te avem apoi
doar pe Tine ºi sã Te dãm omului aºa cum eºti Tu, iar noi
trebuia sã-Þi semãnãm, Doamne. Peste tot pe unde am umblat
în lung ºi în lat peste pãmânt Te-am dat numai pe Tine ºi nu
pe noi, ºi Te-am luat numai pe Tine din cer ºi de pe pãmânt,
aºa cum Duhul Tãu Cel Sfânt sufla ºi lucra prin ungerea pe
care Tu ne-ai dat-o, Tu ºi nu omul, Tu ºi nu furul care jurã
strâmb pe numele Tãu, iar el nu Te cunoºtea, Doamne, cãci
furul este al lui însuºi ºi nu poate fi al Tãu. Acum, dupã douã
mii de ani de fãrãdelege, sulul cãrþii Tale zboarã în lung ºi în
lat peste faþa a tot pãmântul, ºi orice fur va fi nimicit, ºi ori-
cine jurã strâmb va fi strivit, iar casa cea din lemne ºi din
pietre a furului va fi sfãrâmatã, cãci judecãþile Tale s-au fãcut
cunoscute, Doamne. Noi suntem chiar judecata ºi nu judecã-
torii, cã noi ne-am lepãdat de lume ºi de noi înºine, ºi aºa
mergeam prin lume din loc în loc cu puterea Ta în noi ºi
vestindu-Þi împãrãþia, ºi eram vrednici de plata muncii noas-
tre, cã munca noastrã erai Tu, ºi Te fãceam peste om ºi în om,
Doamne. Dar cei de azi apostoli, ºi cei ce au fãcut ca ei de
douã mii de ani, de unde sunt aceºtia ºi cu cine seamãnã ei ºi
pe cine dau ei oamenilor? Slava lor a întrecut mãsura ome-
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neascã, iar fãrãdelegea stã la locul ei ºi în casa ei. Efa a dat
peste margini cu fãrãdelegea din ea, cãci omul care jurã
strâmb pe numele Tãu este mãsura care dã pe deasupra ºi care
s-a rãspândit pe faþa a tot pãmântul, iar blestemul fãrãdelegii,
tot la fel, ºi orice fur va fi nimicit, Doamne, cãci cartea Ta de
azi se vesteºte în lung ºi în lat peste pãmânt, ºi în ea este ce-
ea ce dai Tu fiecãruia dupã cum este fapta sa. Amin. 

Acum suflãm duhul care grãieºte din noi de la Tine ºi
îl aºezãm peste poporul Tãu cel de la venirea Ta. Slavã Þie ºi
iarãºi slavã Þie cã ai început sã împãrãþeºti împlinind Scrip-
tura descoperirii fiilor lui Dumnezeu, aºa cum este scris în
Scripturi despre fãptura toatã care suspinând i-a aºteptat pe
ei, Doamne. Iar noi îi învãþãm pe ei în numele Tãu, ca unii
care am fost ºi suntem ai Tãi pe pãmânt ºi în cer, ºi le spunem
aºa: 

Dacã voi aþi fost atât de aºteptaþi ºi atât de iubiþi în cer,
copii ai harurilor cele de la sfârºit de timp, fiþi pe pãmânt
mãsura Lui cea întreagã ºi desãvârºiþi-vã în El, ca sã Se desã-
vârºeascã El în voi, ºi fiþi întru unul toþi, cu toate feluritele
daruri pe care El vi le-a insuflat, ca sã fiþi voi pe pãmânt slava
Lui cea de la sfârºit de timp, ºi prin ea sã-ªi poatã face El
venirea Sa cu sfinþii ºi cu cerul cel nou ºi cu pãmântul cel nou
pe pãmânt între oameni. 

Sã ºtiþi cã tot ce stã sub numele de bisericã a lui Iisus
Hristos nu este, nu mai este, ºi este altceva, cãci scris este
despre sulul care zboarã ºi care pãtrunde în casa furului ºi a
celui ce jurã strâmb pe numele Domnului, ºi va rãmâne în ea
ºi va nimici lemnele ºi pietrele ei. Fãrãdelegea este în efã, iar
efa este dusã la locul ei, în casa ei, ºi o va nimici pe ea. Amin.
Curând, curând Babilonul ºi Sodoma vor avea pe ele semnul
fãrãdelegii, cãci toþi cei ce s-au fãcut apostoli fãrã ca Domnul
sã le fi zis lor s-au fãcut pentru cã sunt furi, ºi casele lor sunt
locul fãrãdelegii, locul efei în care se aflã fãrãdelegea a tot
pãmântul. Sã ºtiþi cã Domnul, mai înainte cu un ceas de a afla
omul fãrãdelegii care stã sub numele de bisericã în lung ºi în
lat peste pãmânt, mai înainte cu un ceas v-a arãtat Domnul pe
voi bisericã a Sa pe pãmânt, ºi voi staþi pe mãrturisirea Dom-
nului, fiindcã El v-a mãrturisit prin semne ºi minuni, ºi nici
un vrãjmaº n-a putut împotriva voastrã, fiindcã Domnul a luat
împãrãþia ºi poate de aici de la voi pentru El ºi pentru noi ºi
pentru voi. ªi mulþi vor citi cartea ºi vor vedea ºi se vor lumi-
na ºi vor fi nuntaºi ai nunþii Mielului cu voi, iar cei nelegiuiþi
se vor purta ca cei nelegiuiþi, cãci fãrãdelegea a fost aºezatã
la locul ei, în casa ei, în casa celor ce jurã strâmb pe numele
Domnului. Amin. 

Sã ºtiþi, copii de la sfârºit, sã ºtiþi, fiilor mici, sã ºtiþi cã
trebuie sã fiþi atât de înþelepþi cât lucrarea pe care Domnul a
aºezat-o pe umerii voºtri ca s-o purtaþi pe pãmânt pentru veni-
rea Sa. Fiþi mai mari ca noi, cã toþi sfinþii din cer stau pe lângã
voi ca sã puteþi cât au putut ei toþi, ºi cât poate Domnul de
mult, copii de la sfârºit de timp. Nu vã temeþi cã sunteþi mici
sau cã sunteþi slabi. Staþi sub înþelepciunea Domnului ºi luaþi
din ea ºi trãiþi prin ea ºi staþi cu Domnul, cã aceasta este înþe-
lepciunea care vã pãzeºte pe voi de orice rãu. Cãutaþi sã fiþi
ucenici desãvârºiþi, cã aceasta vã cere vouã vremea de acum,
ºi totul se va supune Domnului dacã El vã va avea pe voi aºa.
Amin. Cãutaþi din zori ºi pânã-n zori sã fiþi cerul cel de pe pã-
mânt, ºi puneþi la porþi viaþa voastrã ca sã fie cunoscutã de
oricine va veni pânã la izvor ca sã vadã ºi ca sã bea, ºi ca sã
poatã apoi. Daþi putere râvnei Domnului în voi ºi în omul care
vrea cu Domnul. Daþi voie înþelepciunii Domnului în voi ºi
între voi, ca acolo unde sunteþi voi, sã fie ºi El, ca sã fiþi voi,
fiilor mici. Curând, curând voi veþi fi cãutaþi de toate noroa-

dele pentru Domnul, Care este la voi. Împodobiþi grãdina în-
tâlnirii ºi împrejmuiþi-o bine cu legile sfinþeniei, ca sã poatã
omul prin ele, copii ai harurilor de la sfârºit de timp, ºi fiþi
ucenici desãvârºiþi, fiilor mici. Amin. 

Iar Tu, Doamne ºi Învãþãtorule, dã-le lor puterea minu-
nilor cele mai presus de vremea aceasta, precum le-ai ºi dat.
Dã-le lor frumuseþea îngerilor ºi strãlucirea harurilor Tale în
ei ºi dã-le lor duh blând ºi umilit, cã sunt ai Tãi, Doamne.
Pãzeºte-i cu multul, ºi de sus, ºi de jos, ºi învaþã-i sã ºtie bine
lucrarea aceea care spune cã acolo unde sunt ei, sã fii ºi Tu,
Doamne al fiilor Tãi. Amin, amin, amin. 

– EEEE u pe voi, ucenici ai Mei cei de atunci, v-am
învãþat de aproape, ºi v-am mângâiat ºi v-am

încercat ºi v-am mustrat ºi v-am alintat ºi v-am dat Duh Sfânt
pentru vederea cea slabã a celor necredincioºi. Dar pe ei îi
port în taina celor ce nu se vãd de ochii lor, ºi i-am învãþat sã
poatã crede în cele adevãrate, cã acelea nu se vãd, fiindcã
sunt adevãrate. Eu v-am dat vouã mersul prin lume cu Mine,
ºi apoi în numele Meu. Dar pe ei i-am pus la pãstrat ºi la în-
sãmânþat, ºi îi ud din cer cu roua cea din Eden ºi îi învãþ cu
ea ca sã ºtie pe ce loc stau ei, iar Eu vã vãd pe voi atât de feri-
ciþi pentru locul acesta al Meu cu ei, locul începutului cel
dintâi al pãmântului ºi al omului. Amin. 

ªi acum îi umplu pe ei de dragostea Mea din voi, cãci
lucrul lor e greu, ºi Eu mereu aduc ºi mereu le dau, ºi de sus,
ºi de jos, cã vremea lor e grea, fiindcã ea este la sfârºitul ei,
iar Eu sunt la început. Voiesc sã-i am mereu copii ºi sã-i fac
tot mai copii ca sã pot peste ei cu toatã venirea Mea, cu toatã,
o, ucenicii Mei cei de la venirea Mea cu trupul pe pãmânt! ªi
voi putea. Amin. 

Eu, fiilor mici, las mereu peste voi cuvântul binecu-
vântãrii pentru lucrul Meu cu voi, ºi prin care Eu Mã slãvesc
peste pãmânt de aici de la voi. Eu vã rog pe voi sã fiþi cu Mine
ºi de sus, ºi de jos. Eu vã rog mereu sã fiþi cuminþi, sã fiþi
dulci, sã fiþi scumpi de tot ºi sã vã întãriþi sub sarcina venirii
Mele. Eu vã rog pe voi sã-Mi întãriþi mãsura Mea dintre voi
ºi sã fiþi copii, fiilor. ªi vã rog ca acolo unde sunteþi voi, sã
fiu ºi Eu, ºi sã binevoiesc peste voi dacã sunt. Deschideþi
ochii mari ºi tot mai mari ºi faceþi-vã loc mare în minte, ca sã
vedeþi ºi sã înþelegeþi cât de mare sunt Eu peste voi atunci
când pot prin voi. Iar Eu cu cuvânt proaspãt vã spun din nou:
fiþi ca unul, fiilor. Daþi-vã unul altuia din trupurile ºi din du-
hurile voastre în numele Meu, ºi fiþi ca unul. Unde nu poate
unul, poate celãlalt, iar unde este una iubirea, puteþi toþi în ea.
Amin. 

Pregãtiþi din nou slava Mea cu voi, cã iar vom chema
pe mulþi la izvor, ºi ei vor veni ºi vor vedea slava Mea. Fiþi
slava Mea, fiilor. Fiþi cât ea. Uitaþi-vã la Mine ºi fiþi, fiilor,
mereu, mereu dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cã sunteþi în-
ceputul pe care Eu atât de mult l-am aºteptat, ºi rãmâneþi,
fiilor, pe veci începutul. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2002

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Cuvântul sãrbãtorii proorocului Ilie vine întârziat. Numai lângã
Domnul poate sã fie creºtin omul. Virtutea curãþirii greºalelor ºi
lucrarea ei frumoasã îl face drept pe om ºi mare pe Domnul în el. 

PP oporul Meu, cuvântul Meu dintre Mine ºi tine e
tot ce mai am între cer ºi pãmânt. Îmi ridic spre

putere pe fiii cei îndureraþi de peste tot ºi îi strâng la pieptul
Meu durut de mila lor ºi a ta, ºi suflu cuvântul vieþii peste
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tine ca nu cumva sã stai tu ofilit în vremea venirii Mele, ci sã
stai cu fruntea sus ºi sã Mã aºtepþi sã te izbãvesc de cele ce
lovesc peste tot pe pãmânt pentru despãrþirea de Dumnezeu a
omului. 

Fiilor unºi, adunaþi-vã întru unul ºi luaþi din Mine
putere ºi puneþi în carte cuvântul sãrbãtorii marelui prooroc
Ilie ºi strângeþi-vã la gura Mea ºi luaþi din ea ºi vindecaþi-vã
de toate durerile din voi ºi dintre voi, cã proorocul Meu
aceastã lucrare o are de fãcut între cer ºi pãmânt, dupã cum
este scris în Scripturi. Vã întãresc pecetea ungerii voastre ºi
vã adun pe toþi întru unul pentru ca sã pot sã-Mi scriu cartea
cea pentru pomenirea proorocului Meu. El are lucrarea în-
toarcerii inimilor fiilor spre Dumnezeu, ºi a inimii lui Dum-
nezeu spre fii, ca sã opreascã ºi sã punã capãt oricãrui rãu ºi
sã fereascã cu mare binecuvântare pãmântul celor sfinþi.
Amin. Vã îndemn în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh sã vã uitaþi la Mine ºi sã fiþi dupã chipul ºi asemãnarea
Mea, cã aceasta este ceea ce trebuie sã lucreze ungerea Mea
de pe creºtetul vostru. 

O, copilul Meu cel întâi între fii! Tu, fiule, scoalã-te azi
ºi fii vindecãtor pentru Mine ºi pentru tot poporul Meu, dupã
cum vezi cã are fiecare durere, cã e grea de tot vremea, fiule,
ºi voi sunteþi plãpânzi sub ea. Îþi dau de lucru lângã proorocul
Meu, ºi tu eºti cel mic de azi ºi porþi numele lui înaintea Mea.
Iliuþã, copilul Meu cel întâi între fii, stai cu luare-aminte la
toatã voia Mea ºi ia din ea ºi ajutã pe poporul Meu. Omul nu
poate creºte creºtin în lume, dar lângã Mine poate, numai sã
aibã cine-l creºte ºi numai sã stea la crescut. Proorocul Meu
se apropie de creºtetul tãu mai întâi, ºi apoi de cei de lângã
tine ºi vã învaþã înþelepciunea ºtiinþei cereºti în toate câte voi
trãiþi ºi lucraþi. 

Am adus între voi ºoaptã prin mare strâmtorare cã grea
Mi s-a fãcut coborârea Mea la voi, ºi am venit ºi v-am ºoptit
sã creºteþi în dorul de Dumnezeu ºi sã aveþi grijã mare de
curãþirea greºalelor, fiilor unºi. O, celui ce-i place petrecerea
cu Hristos prin bucuria duhului, bucurie fãrã greutate în ea,
acela se cunoaºte, ºi aºa îi prieºte unuia ca acela, dar de la
unul ca acela nu poþi lua lucru cu greutate, viaþã cu staturã în
Hristos, fiilor. O, de aceea nu pot creºte creºtinii în lume, ºi
vã spun vouã aceasta ca sã se audã peste pãmânt acest cuvânt
adevãrat. Nu poþi vorbi despre suflet cu uºurinþã, cu vorbe
uºoare, cã o aºa vorbire rãmâne peste altul fãrã faptã, cãci
cuvântul fãrã greutate în el le scade ºi pe celelalte ce au în ele
esenþã vie, fiilor. 

Proorocul Meu Ilie are acum lucru peste poporul Meu,
ca sã ia apoi de pe masa Mea cu voi tot omul de pe pãmânt
care vrea sã creascã creºtin, ºi apoi sã fie. Amin. 

– EE u cu faptele mele cele din Dumnezeu l-am
învãþat pe om, cãci cine se mulþumeºte ori-

cum cu vorbirea lui despre Dumnezeu, acela nu-l creºte pe
altul. Eu am stat la crescut sub dragostea Domnului, ºi apoi
am stat înaintea împãraþilor ºi L-am arãtat pe Domnul. Amin. 

Eu, Doamne al sfinþilor ºi al proorocilor, îi spun po-
porului Tãu cel scump Þie sã se umileascã sub mâna Ta cea
mângâietoare ºi de viaþã dãtãtoare ºi aºa sã stea, ºi aºa sã
înveþe sã stea oricât i-ai spune Tu cât îl iubeºti pe el. Îl învãþ
sã stea la crescut, cãci cine stã la crescut, se cunoaºte ºi din
cuvinte ºi din fapte, cãci eu aºa i-am învãþat pe oameni,
Doamne Fãcãtor. Dorul meu de Tine Te-a þinut cu mine viu ºi
lucrãtor cu putere prin cuvânt, de n-ai putut nici Tu sã-mi
întorci cuvântul puterii mele care izvora din râvna ºi din do-
rul meu de Tine, bunul meu Fãcãtor. Îl îmbiu pe poporul Tãu

la dorul de Tine ºi îi spun ºi eu, ºi prin Tine îi spun cã el
trebuie sã lucreze aceste douã mari lucrãri: dorul de Dumne-
zeu ºi curãþirea greºalelor. Amin. O, cine nu vorbeºte despre
greºalele lui, acela nu are dor de Tine, Doamne Fãcãtor, acela
nu Te împarte dacã nu Te are. 

O, popor al venirii Domnului, când se înmulþesc gre-
ºalele omului, atunci piere Domnul din om ºi piere dorul de
Dumnezeu din om. Dar copilul Domnului trebuie sã stea cum
am stat eu, sã stea lângã cel ce-l creºte pe el, lângã cel prin
care creºte mare în Hristos, ºi dacã el nu face aºa, îºi pierde
greutatea, scade în Hristos, îi piere dorul de Dumnezeu ºi uitã
de Domnul, Care este mereu de faþã, ori suspinând, ori aºtep-
tând. Fiþi înþelepþi din Dumnezeu, ca sã creascã cei care iau
de la voi pe Domnul. Cel ce voieºte sã aibã cuvânt mare în
vorbirea lui, trebuie sã ºtie sã-ºi lucreze tot mai frumos virtu-
tea curãþirii greºalelor, ca apoi sã fie drept în cuvântul despre
Hristos ºi despre sine, cãci atunci vorbirea despre Hristos îl
poate face Dumnezeu pe om, om dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu. Amin. 

O, cu cât dor Îl iubeam eu pe Domnul! Îmi creºteam
ucenicii ºi mã umpleam de dor, ºi aºa creºteam cu dorul, cãci
când nu creºti pe altul, nu te creºti nici pe tine, nu-þi ceri nici
þie. Îi întãream ca sã nu slãbeascã, fiindcã slãbirea vine ºi
atunci când cineva nu creºte în Hristos, nu numai când scade
în Hristos. Lauda mea era Domnul, Cel mãrturisit de mine
înaintea celor ce aveau alþi dumnezei, ºi îmi era milã de aceia
ºi foloseam cuvânt cu putere, ºi apoi îl împlineam sub ochii
lor. Aceasta a fost lucrarea mea cea de la Domnul: sã întorc
pe Israel spre Dumnezeul lui, sã întorc omul spre Domnul,
Cel Fãcãtor de om nou. 

Adunaþi-vã cu hranã tare ºi faceþi aºa cum am fãcut eu
peste ucenicii mei, fiilor unºi peste vremea aceasta. Am stat
pe lângã voi din ziua prãznuirii mele ºi pânã azi, aºteptând
ziua mea cu voi. V-am gãsit neputincioºi de tot, iar puterea
Domnului n-a putut peste voi. Mã aºez în genunchi pentru voi
de lângã voi, cã eu sunt în trup ºi sunt în cele ce nu se vãd, ºi
Îi dau Domnului cerere pentru vlaga voastrã, pentru creºterea
voastrã în har ºi în iubire atunci când sunteþi neputincioºi. O,
câtã hranã aveþi din care vã puteþi încãlzi ºi împrospãta pute-
rea ºi iubirea ºi dorul dupã Dumnezeu, copii de la sfârºit de
timp! Daþi de la voi toate neputinþele ºi faceþi-I loc Domnului,
cã El poate, iar eu cu puterea ce mi-a fost datã vã întorc cu
iubirea ºi cu inima spre dor, iar pe Domnul Îl rog pentru voi
ºi îmi fac lucrarea cea cu putere, cã pentru iubirea mea de
Domnul, El mi-a dat putere. Amin. 

Sã te scoli tu, copil sãrbãtorit lângã mine, ºi sã-I mân-
gâi toate durerile Domnului ºi toate neputinþele voastre, cã e
Domnul neputincios fãrã puterea Lui în voi. Învaþã de la mine
dorul cel mare ºi aprinde-te cu el, cã eu am fost nemângâiat
cã n-am putut sã mã bucur cu voi în ziua mea de sobor. Ne-
putinþele voastre slãbesc vremea venirii Domnului, dar tu sã
nu laºi greul de pe nicãieri sã vã slãbeascã. Cei ce stau ve-
ghind nu slãbesc. Vegheaþi cu tot dorul pentru Duhul Dom-
nului în voi. Eu am aºteptat cu Domnul ca sã-mi las peste voi
ziua mea de serbare ºi sã vã spun de dor. Dorul dupã Dumne-
zeu este calea Lui de la cer la pãmânt pânã la voi. Luaþi învã-
þãtura ºtiinþei cereºti în toate câte voi trãiþi ºi lucraþi, cã Dom-
nul vã iubeºte venind, fiilor. Amin. 

– OO,copii plãpânzi, o, poporul Meu, te-am în-
vãþat mereu sã ai grijã de puterea Mea cea

din mijlocul tãu, ºi tot aºa te învãþ ºi azi. Proorocul Ilie a stat
cu Mine la hotarul dintre Mine ºi tine ca sã-ºi lase puterea
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peste tine, popor al aºteptãrii Mele. Vegheazã dupã învãþãtura
Mea, vegheazã cu dor pentru dorul tãu de Mine ºi fii ascul-
tãtor în tot ceea ce-þi cer, ca sã-þi fie bine, fiule. Vegheazã ºi
lucreazã ºi grãieºte, cã atât de mult te rog Eu pe tine sã grã-
ieºti ºi sã te faci cuvânt frate peste frate pentru duhul frãþiei
cereºti în mijlocul tãu, poporul Meu. O, nu te lãsa rugat.
Ascultã ºi lucreazã pace multã. Ascultã ºi învaþã înþelep-
ciunea ºtiinþei cereºti, ca sã-þi fie bine þie, poporul Meu. Nu
sta nelucrãtor de Duh Sfânt. Primeºte-Mi rugãmintea ºi fã
mereu luminã ºi pace în mijlocul tãu. Amin. Sã audã tot pã-
mântul ce frumos te învãþ Eu pe tine ºi sã ºtie ce este învãþã-
tura ºtiinþei cereºti, ca sã aibã omul cãlãuzã spre cer ºi spre
pacea cea din cer. 

V-am învãþat cu atâta iubire sã vã auziþi unii pe alþii ºi
sã vã vindecaþi unii altora toate ranele, iar voi aºa sã faceþi, ºi
sã ascultaþi tot ce vã spun, cã Eu lucrez peste voi ºi de sus, ºi
de jos. Aduceþi-vã aminte de cuvântul Meu care v-a învãþat
totul, iar ascultarea de cuvântul Meu vã aduce vouã toatã
uºurarea voastrã ºi a Mea, fiilor. V-am învãþat sã-Mi întãriþi
cãrarea Mea spre voi, ca sã Mã þinã pe ea ºi ca sã vin la voi
ºi ca sã vã fie vouã bine. Tot aºa vã învãþ ºi acum, cãci am
biruit cu puterea Mea ºi am intrat în carte cu sãrbãtoarea lui
Ilie proorocul, care a aºteptat cu Mine atâtea zile dupã voi. 

Vã dau întãrire, ºi daþi-Mi ºi voi, cã sunt neputincios
între voi. Sã nu vã mâhniþi de nici un cuvânt pus de Mine pes-
te voi, ºi sã vã întãriþi de la el ºi sã vã umiliþi pentru Mine, cã
merit, poporul Meu. Eu te iert mereu de toate greºalele tale ºi
îþi ºterg lacrima Mea ºi lacrima de pe obrazul tãu, ºi te-aº vrea
ascultãtor în toatã vremea, ºi cu mare dor te-aº voi sã stai tu
în inima Mea cea plinã de dor dupã fii. 

Ascultã-Mi suspinul care plânge pentru tine ºi pentru
viaþa ta. Ascultã de Mine, poporul Meu, cãci duhul mângâie-
rii poate peste tine prin umilinþa ta înaintea Mea. Amin, amin,
amin. 

26 iulie/8 august 2002

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon 

În împãrãþia lui Dumnezeu cârmuieºte Dumnezeu. Îngãduinþa în
iubire aduce între fraþi unitate în gândire, în lucrare ºi în iubire.
Iubirea desãvârºitã alungã frica. Când inima se roagã, lacrima este 

rodul adevãrului rugãciunii. 

ÎÎÎÎ mi întind veºmântul peste tine, poporul Meu, ºi îl
aºez pe creºtetul tãu, ºi în tainã dulce ºi plinã de

har mila Mea o las peste tine, cã tu eºti mititel ºi îþi trebuie
mereu milã de la Dumnezeu, milã ºi iubire, poporul Meu.
Amin. 

Am cu Mine pe tãmãduitorul Pantelimon. El prin harul
Meu cel mare a crezut în Mine fãrã de mãsurã, ºi Eu am fãcut
dupã credinþa lui, ºi mare Mi-a fost puterea în el, iar el
tãmãduia sufletele ºi trupurile celor ce aveau sã fie credin-
cioºi, ºi sfinþi apoi. Amin. 

Eu, Fiul Tatãlui ceresc, am dat omului credincios lui
Dumnezeu pildã de ascultare de Tatãl Meu, ºi spuneam: «Eu
nu pot sã fac de la Mine nimic, pentru cã nu fac voia Mea, ci
voia Tatãlui, Care M-a trimis». Amin. 

Vreau sã te mângâi mult, poporul Meu. Aceasta în-
seamnã chiar duhul mângâierii pe care-l las peste tine când tu
poþi sã-l iei de la Mine ºi sã te mângâi cu el. Vreau sã te învãþ
lucrarea mângâierii, starea de bisericã vie ºi plinã de putere
pentru Duhul Meu, Care dã viaþã din viaþa Mea bisericii

Mele, miresei Mele care ºtie sã-ºi aºtepte Stãpânul, pe Mire-
le ei, poporul Meu. 

O, ce tainã mare, dar ce lucrare mare ºi plinã de înþe-
lepciunea ºtiinþei cereºti este dragostea care zideºte biserica
Mea clipã de clipã, fiilor! Aceasta vreau Eu sã vã învãþ azi cu
învãþãturã proaspãtã, fiilor. Marele ºi nestãvilitul Meu dor
pentru voi este acela de a vedea Eu la voi ºi între voi acelaºi
fel de gândire ºi de lucrare ºi de faptã a ei în toþi. Dumnezeu
ºi viaþa Lui trebuie sã aibã acelaºi fel de gândire ºi de iubire
în toþi fiii bisericii Lui, cã nu se poate face altfel iubirea, nu
se poate face altfel Dumnezeu. Sunt douã mii de ani de la
începutul bisericii Mele, dar pacea ºi iubirea Mea au fost
mereu, mereu numai într-o zbatere în biserica Mea ca sã le
aºez Eu pe deplin peste duhul ºi peste trupul bisericii Mele.
Acum este sfârºit de timp, ºi Eu trebuie sã ajung cu biserica
Mea la acelaºi fel de gândire ºi de lucrare ºi de iubire în toatã
vremea peste biserica mireasã care Mã aºteaptã sã vin. Amin. 

Acum, fiilor, descãtuºaþi-vã de toate durerile, de toate
apãsãrile, cã Eu vã vindec de greu ca sã vã învãþ cu cuvânt
proaspãt iubirea bisericii Mele. Eu trebuie sã fiu în toþi la fel
de mult, la fel de frumos, la fel de drept, la fel de veghetor
pentru iubirea ºi pentru iertarea ºi pentru dragostea care face
biserica, fiilor, iar acolo unde este aºa, nu-ºi poate face loc
sminteala, ci, din contra, dragostea îi face pe fiii bisericii sã
se asemene unii cu alþii în numele Meu ºi sã-Mi dea fiecare
tot ce pun Eu în ei pentru Mine ºi unul pentru altul, cãci Eu
am spus prin Duhul Sfânt: «Îngãduiþi-vã unii pe alþii prin
iubire, ºi fiecare sã ierte aproapelui sãu ce are de iertat», dar
fiecare. Amin. Eu de aceea am venit la voi nu demult cu o
ºoaptã pe care v-am spus-o despre dorul de Mine ºi despre
iertarea greºalelor, cele douã lucrãri de cãpãtâi care îi pot face
una pe toþi fiii bisericii Mele mereu, mereu numai dacã aceste
douã lucrãri nu sunt înãbuºite de grijile vieþii care mereu,
mereu au amânat lucrarea unirii ºi a iubirii ºi a vieþii de
fiecare clipã, lucrare care trebuie sã stea în locul cel întâi în
lucrarea bisericii. Atunci dorul este cel ce stãpâneºte în inimi,
ºi uitã omul de tot ºi de toate, îmbrãþiºat cu Duhul Meu Cel
Sfânt Care face biserica. Amin. 

O, copii lucrãtori de viaþã peste poporul Meu! Vreau
azi sã facem zi dulce ºi frumoasã ºi faptã de viaþã a bisericii,
cã vreau ca voi sã nu fiþi niciodatã mai mulþi, ci mereu, mereu
sã fiþi ca unul, fiilor, ºi sã fiþi ca Mine, o, copii micuþi de la
sfârºit de timp! Îngãduiþi-vã unii pe alþii în iubire. Dar ce vrea
sã spunã aceasta ce vã amintesc Eu acum? Eu vreau sã aveþi
voi înþelepciunea ºtiinþei cereºti ºi sã luaþi de la Mine înþele-
gerea cuvintelor, fiindcã în împãrãþia lui Dumnezeu cârmu-
ieºte Dumnezeu. Amin. Fiþi atenþi la cuvântul Meu cel de
peste voi ºi înþelegeþi. Voi, copii ai venirii Mele, trebuie sã
ºtiþi bine de la Mine tot ce aveþi voi de lucrat în duhul ºi în
trupul bisericii, ºi fiecare din voi trebuie sã-ºi cunoascã lucrul
cel cu duhul ºi cel cu trupul, cã dacã lucraþi numai cu duhul
sau numai cu trupul, voi ºtiþi cât e de greu, voi ºtiþi ce aduce
aceastã neîmplinitã lucrare, cã ea aduce suferinþã ºi neumilin-
þã ºi tristeþe, ºi ea duce pânã la dezbinarea dintre fraþi, ºi
atunci fraþii se cautã unii pe alþii ºi nu se mai gãsesc pe deplin
ºi nu mai sunt fraþi pe deplin. Iatã ce mare lucru este sã înþe-
legem cu ºtiinþã cereascã îngãduinþa dintre fraþi în iubire.
Toatã ordinea cea bunã a tuturor lucrurilor ºi stãrilor vine de
la îngãduinþa dintre fraþi în iubire. Fiecare din voi sã caute sã
fie pe plac la toþi fiii bisericii, dar fiecare, fiilor. Pentru aceas-
tã lucrare se pune umãrul la fel, oricare v-ar fi lucrarea cea
împãrþitã prin duh de bisericã ºi dupã cum este mãsura fie-
cãruia pentru lucrarea cea din bisericã. Amin. Eu vã sunt me-
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reu Învãþãtor ºi vã sunt Sfãtuitor prin cei unºi de Mine peste
vremea aceasta a venirii Mele, numai sã ºtiþi sã-i pãstraþi ne-
ºtirbiþi în iubirea dintre ei ºi sã-i ajutaþi dupã învãþãtura pe
care v-am dat-o ºi v-o dau mereu, sã-i ajutaþi sã fie ei fiii pu-
terilor Mele peste pãmânt ºi peste voi, ca sã-Mi fie Mie bine,
ºi lor sã le fie bine, ºi vouã sã vã fie bine, numai sã ºtiþi fie-
care din voi ce trebuie sã luaþi ºi sã aveþi unii de la alþii întru
Mine, fiilor. 

V-am învãþat mereu, mereu pe voi ºi pe cei din partea
Mea peste voi duhul blândeþii ºi faþa copilului frumos, ºi tot
aºa vã învãþ ºi azi, cã vreau atât de mult ºi cu atâta dor sã fiþi
voi dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi uitându-vã unul la altul
aºa sã vedeþi ºi aºa sã învãþaþi sã fiþi. Cea mai frumoasã
arãtare cereascã pentru un copil sfânt este aceea de a vedea pe
fratele sãu dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi atunci el are pe
deplin bucuria ºi dorul cel pentru venirea Mea la voi ºi peste
voi curând, curând, vãzut, fiilor. Amin. 

În iubire nu este fricã, fiindcã frica stã alãturi cu pe-
deapsa, ºi acolo este locul ei. Rostesc din nou acest cuvânt: în
iubire nu este fricã, fiindcã iubirea desãvârºitã alungã frica.
Amin, amin, amin. 

E mare lucru iubirea frãþeascã ºi e mare ajutor pentru
Domnul aceastã mare minune a bisericii Lui. Îngãduiþi-vã
unii pe alþii în iubire ºi prin iubire, iar cea mai mare pazã
pentru aceasta s-o aveþi, mai ales voi, cei ce-Mi strãjuiþi peste
poporul Meu ca sã-i fie lui bine, lui ºi vouã ºi Mie, dar lucraþi
frumos ºi mult peste popor, copii lucrãtori, iar Eu, Domnul,
voi fi împlinitorul feþei Mele în fiecare din copilul acestui
popor. Amin. 

Cel sãrbãtorit azi între sfinþi, mucenicul Pantelimon, a
fost fiu dulce la iubire ºi la milã frãþeascã. El voieºte sã vã
vindece inimioarele de orice fel de tristeþe ºi sã luaþi în ele
lucrarea Duhului Sfânt, Care vã unge la inimã ºi vã face bine,
fiilor de la sfârºit de timp. O, ce frumoasã a fost iubirea lui!
Inima lui era tot un foc pentru Mine, iar Eu lucram dupã cre-
dinþa iubirii lui. Vã las sub mângâierea lui o clipã. Te las o
clipã sub mâna lui mângâietoare ºi vindecãtoare de toate du-
rerile, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

– CCCC u mare umilinþã mã aplec dupã a Domnu-
lui voinþã. Mã aplec în faþa ta, popor al

Domnului, ºi îþi dau ce am de Domnul pus în duhul ºi în
trupul meu ºi în mânuþa mea cea vindecãtoare. Înaintea ta se
umilesc sfinþii, cã tu eºti mare peste vremile cerului ºi ale
pãmântului, ºi tu sã porþi cu umilinþã rangul în care Domnul
te-a luat ºi te-a aºezat. 

Eu n-am putut fãrã iubire în piept. Ea mi-a fost toatã
viaþa mea dupã ce Domnul mi-a atins cu ea inimioara. Cu ea
am dat viaþã celor morþi cu trupul ºi cu duhul, ºi celor bolnã-
viori, ºi cu ea am pus vedere în ochii care nu vedeau. 

Îþi doresc, popor al Domnului, întreit duh de iubire, cã
tu eºti la sfârºit de timp, ºi mult aºteaptã dupã tine împlinirea
Scripturilor venirii Domnului cu viaþa veacului ce va sã fie pe
pãmânt pentru sfinþi. Iubirea din inima omului e cea mai mare
odihnã a omului ºi a lui Dumnezeu în om. Aºa sã poþi tu me-
reu, aºa sã aºtepþi tu ziua Domnului, plata cea pentru sfinþi.
Toþi sfinþii se umilesc înaintea ta ca sã poþi tu pentru ziua bu-
curiei sfinþilor când Domnul va veni cu ei pe pãmânt la cei
sfinþi, ºi va fi pe veci de veci El ºi cu turma Sa. 

Voi sunteþi mari la Domnul, ºi aºa sã fiþi. Învãþãtorul
vostru cu dulce vã învaþã iubirea frãþeascã, puterea care Îl va
aduce pe El pe pãmânt cu sfinþii. Îngãduiþi-vã unii pe alþii în
iubire ºi prin iubire, ºi fiecare sã fie fratelui sãu pe plãcere la
tot ce este întru Hristos. Sã nu aveþi odihnã dacã ºtiþi cã nu vã

odihniþi pe deplin unii în alþii în Domnul. Sã nu staþi fãrã pa-
cea aceasta, iar rugãciunea lucratã aºa, face minuni despre
care nu se aude pe pãmânt. Învãþaþi cu toatã fiinþa adevãrul
rugãciunii, cãci când inima din voi se roagã fierbinte, atunci
lacrima îi este rod, ºi rugãciunea rodeºte din sine minuni, cãci
când Domnul Se face una cu omul, aceasta este fapta vãzutã
a rugãciunii care poate totul în iubire ºi din iubire în mijlocul
fraþilor. Eu aceasta am lucrat. Mã fãcusem ca Hristos în iubire
ºi nu mai puteam fãrã ea, ºi tuturor voiam s-o împart, ºi cu cât
o împãrþeam, cu atât ea nu se despãrþea de mine ºi mã mãrea
prin ea înaintea celor ce nu credeau în Domnul. De atunci ºi
pânã acum aºtept venirea Domnului, ziua cea mare a sfinþilor
Lui. 

Cu multã umilinþã îmi aºez iubirea în faþa ta, popor al
Domnului, iar tu s-o iei ºi întreitã s-o faci ºi s-o ai, ca sã aibã
sfinþii plata cea pentru care ei au trudit, iubirea cea fãrã de
sfârºit, biserica lui Hristos care va fi pe vecii. Amin, amin,
amin. 

– OOOO,poporul Meu, te mângâie sfinþii, fiule. Hai
sã ridicãm la Tatãl mânuþele ºi sã-L rugãm

pentru vreme dulce ºi cu soare ºi cu pace ºi cu putere în voi.
Hai, cu pace fãrã de margini sã-Mi faci tu bucuria sã fii
minunea cea de la sfârºit de timp pe pãmânt înaintea oame-
nilor. Vreau sã lucrezi minuni, poporul Meu. Sfinþii te scoalã
din toate tristeþile ºi neputinþele tale, cãci mai presus de toate
acestea poate dragostea. Vreau sã-i spun ºi omului cã dacã nu
are dragoste, nimic nu este omul. 

Hai sã cerem la Tatãl ceea ce-Mi trebuie Mie ºi vouã
pentru sãrbãtoarea pe care o aºteaptã o mulþime de inimi ca
sã vinã. Hai sã facem vãzduhul senin, hai sã deschidem haru-
rilor cereºti sã poatã în tot ºi în toate pentru zilele slavei Mele
cu voi înaintea oamenilor. Veniþi spre putere de suflet ºi de
trup. Daþi Domnului putere în voi. Vreau sã Mã uit la voi ºi
sã vã vãd cât de mult vã iubiþi îngãduindu-vã unii pe alþii în
iubire ºi prin iubire. Fiþi mari în duhul rugãciunii care ajunge
la Domnul, ºi apoi înapoi la voi cu toatã împlinirea ei. Iar
când vã rugaþi, iertaþi unii altora tot ce ar fi de iertat, dar sã
ºtiþi cã aºa este, cã altfel slãbeºte fapta rugãciunii, fiilor. Uni-
rea voastrã cu rugãciunea voastrã, aceasta este unirea cu
Domnul, de la Care vine tot ce vã trebuie vouã pentru El ºi
pentru voi. Iar iubirea sã nu lipseascã de pe feþele voastre, din
cuvintele voastre, din duhurile voastre care se îngãduie între
ele prin iubire ºi în iubire, prin Hristos ºi în Hristos, cã pe toa-
te trebuie sã vi le desluºesc de ajuns ca sã le ºtiþi lucrarea. 

Acum, cei ce staþi înaintea Mea pentru Mine ºi pentru
poporul Meu ºi pentru tot planul Meu cel pentru rãscumpãra-
rea omului, ºtergeþi-vã lacrima, încetaþi-vã suspinul ºi so-
cotiþi-vã între voi cu mare iubire pentru împlinirea sãrbãtorii
Mele cu voi înaintea oamenilor. Amin. 

Iar voi, fii ai oamenilor, ascultaþi chemarea Mea ºi ve-
niþi spre izvor ºi învãþaþi iubirea Mea cea pentru om, ºi iubirea
omului cea pentru Mine. Veniþi ºi bucuraþi pe Domnul, cu
duhul ºi cu trupul vostru. ªi veþi veni, ºi Eu vã voi hrãni pe
voi. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, pace þie, pace þie, pace þie! Faþa ta sã
fie pacea Mea. Deschide guriþa ºi ia cu ea, ºi dã cu ea. Învã-
þaþi, fiilor, taina frãþiei, iubirea cea dintre voi care poate pen-
tru Domnul ºi pentru voi. 

O, poporul Meu, ascultã, fiule, pe Domnul Dumnezeul
tãu ºi dã-I din pacea ta ºi dã-I iubirea ta ºi cheamã-L cu dor,
cã e vremea sã vinã, ºi fã-I cãrare, poporul Meu. Amin, amin,
amin. 

27 iulie/9 august 2002
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Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Toþi fiii poporului nou trebuie sã fie dupã chipul ºi asemãnarea
Domnului. Domnul vesteºte ºi cheamã omul la izvorul cuvântului 

Sãu. 

PP oporul Meu, Mã întãresc pe cãrare, cã ºi Eu sunt
slab, darãmite cãrarea! Eu, Domnul Cel Atotpu-

ternic, când cãrarea Mea de la cer la pãmânt e firavã, tot aºa
sunt ºi Eu, poporul Meu. 

Dar azi ajutaþi-Mã sã pot veni la voi, o, strãjeri din
grãdina cuvântului Meu! Am de rostit binecuvântare pentru
pregãtirea sãrbãtorii Mele cu omul, ºi pentru sãrbãtoare, fii-
lor. Întãriþi-vã puterea sufletului, ca sã v-o întãresc ºi Eu. Staþi
sub cuvântul Meu ºi primiþi-l ºi faceþi-l pe Israel sã asculte de
el, ca sã ascult ºi Eu de Israel când el vine spre Mine pentru
el ºi pentru Mine. Învãþaþi-l pe Israel trãirea fiinþei Mele în
fiecare din fiii lui, cã toþi fiii acestui popor trebuie sã fie dupã
chipul ºi asemãnarea Mea zi ºi noapte. Amin. 

O, e sãrbãtoarea Mea cea de acum douã mii de ani când
Eu Mi-am arãtat o clipã slava Mea la ucenici ca sã-i fac sã
creadã ºi mai mult cã sunt trimisul Tatãlui, Fiul Tatãlui
Savaot. Nu i-am putut lua pe toþi ca sã le arãt. Am luat trei din
ei, iar celorlalþi le-am dat sã creadã, cãci nu sunt mai rãsplãtiþi
cei ce vãd decât cei ce cred. Îþi spun aºa, poporul Meu, ca sã
te ajut sã crezi, ºi apoi sã-þi dau platã mare pentru aceasta. Tu
eºti poporul credinþei, iar cei ce cred fac voia Mea îndoit ºi
întreit, ºi apoi primesc plata cea nãdãjduitã. Dar tu ai slava
Mea în mijlocul tãu, ºi Eu îþi spun azi, în zi de slavã a Mea cu
tine, îþi spun sã nu te înveþi cu slava Mea, ci sã creºti prin ea,
ºi sã creºti cât ea, cã de aceea Mã aºez cu ea în mijlocul tãu,
ºi apoi Mã aºez cu tine în mijlocul oamenilor, ºi mulþi din ei
simt fiorul slavei Mele în mijlocul tãu ºi aºteaptã din slavã în
slavã dupã izvorul slavei Mele care curge de la Mine la tine
spre oameni, poporul Meu. 

O, popor aºteptat de veacurile toate! O, popor din vre-
mea venirii Mele cu judecata pentru faptã! Sã nu te înveþi cu
slava Mea, ci s-o iubeºti cu toatã fiinþa ta, ºi sã te vãd neliniº-
tit dupã ea ca mireasa dupã Mire, poporul Meu. ªi acum, ri-
dicã-te ºi te gãteºte cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul ºi aratã-þi
faþa, faþa Mea în tine, ºi aceasta sã fie faþa ta zi ºi noapte, ºi
cu mare grijã sã fii pentru ea, cã iatã, din nou Îmi arãt faþa
Mea pe faþa ta, ca s-o vadã omul ºi sã creadã cã Eu sunt tri-
misul Tatãlui la tine ºi cã tu eºti trimisul Meu la om, ºi sã în-
þeleagã omul slava aceasta, poporul Meu. Îþi vorbesc dulce,
ca sã Mã audã mulþimile ce dulce îþi vorbesc, ºi sã ºtie ce dul-
ce este izvorul Meu în mijlocul tãu, cuvântul cu care Îmi
cresc ºi Îmi gãtesc pe poporul credinþei venirii Mele pe pã-
mânt dupã douã mii de ani de la suirea Mea în Tatãl. 

Acum, iatã ce fac! Binecuvântatã, întreit binecuvântatã
sã fie pregãtirea cea pentru sãrbãtoarea Mea cu omul. Bine-
cuvântatã sã-þi fie rugãciunea ta cea cu putere în ea, care cere
pe Domnul în ajutorul tãu ºi al Sãu, poporul Meu. Tu sã ceri
aºa cum te-am povãþuit Eu. Sã ceri vãzduh senin ºi toate ha-
rurile cereºti care sã poatã în tot ºi în toate pentru zilele sãr-
bãtorii Mele cu tine în mijlocul oamenilor pe care-i chem cu
chemare cereascã la izvor. ªi ei vor asculta ºi vor veni. Amin. 

O, copii strãjeri ai cuvântului Meu ºi ai pregãtirii Mele
peste pãmânt! Veniþi, fiilor, spre putere de suflet ºi de trup ºi
de dragoste multã pentru Mine, cã sunt slab ºi Eu când voi
sunteþi neputincioºi. Luaþi de la Mine, cã sunteþi atât de sãrã-
cuþi de mângâieri. O, de la mângâiere vine mare putere, iar
voi sunteþi cu sufleþelul strâns sub dureri ºi sub griji ºi sunteþi

fãrã sprijin pe pãmânt. Luaþi de la Mine, luaþi, fiilor, ca sã-Mi
fiþi cãrare, cã ºi Eu sunt slab când cãrarea Mi-e slabã. Vã voi
ajuta numaidecât, vã voi întãri cu multul, cã Mã pregãtesc cu
tot cerul de sãrbãtoare în grãdina întâlnirii. Faceþi cerul sã vã
asculte, cã toate prin rugãciune sunt date de la Mine pe pã-
mânt, iar voi numai aºa trebuie sã primiþi de la Dumnezeu,
pentru El ºi pentru om ºi pentru voi. Eu pentru salvarea omu-
lui v-am pregãtit pe voi, iar voi trebuie sã faceþi numai voia
Mea pe pãmânt ºi sã vã primiþi unii pe alþii din partea Mea
pentru toatã împlinirea Mea ºi în numele Meu, fiilor. Întãriþi
pacea Mea cea de la voi. Întãriþi pacea voastrã cea de la Mine.
Întãriþi-vã trupul ºi sufletul ºi duhul ºi aºezaþi-Mi sãrbãtoarea,
ºi cu mare ordine sã lucraþi pentru aceastã pregãtire, ºi cu ma-
re iubire sã staþi înaintea Mea ca sã-Mi pot desãvârºi sãrbã-
toarea, cã iarãºi Mã cobor cu râu de cuvânt peste cei ce se vor
aduna la izvor. 

Stãruiþi în rugãciunea cea pentru timp dulce pe pãmânt
ºi fiþi în mare iubire între Mine ºi voi, ca sã vã dau cu multul
tot ce vã trebuie pentru Mine ºi pentru voi. Cereþi-I Tatãlui ºi
Fiului ºi Duhului Sfânt, cereþi Maicii Mele ºi la toate puterile
cereºti sã lucrãm cu toþii, Noi ºi cu voi, cer senin, timp cald,
pace ºi iubire între Noi ºi voi, ºi multã, multã mângâiere, fii-
lor slãbiþi. Lucrarea Mea peste voi e grea, iar voi sunteþi slã-
buþi pentru ea, dar ce este cu neputinþã la voi vreau sã pot Eu,
ºi voi putea. Amin. 

Eu iar vã spun: fiþi frumoºi! Fiþi Duh Sfânt unii spre
alþii ºi ascultaþi aceasta ce vã spun, ºi fiþi Duh Sfânt peste
mulþimi apoi, cã Eu le voi aduna pe lângã voi la izvor ºi le voi
face sã simtã fiorul iubirii cereºti care umblã dupã om. În-
mulþesc harul Meu peste voi. Har vouã, fiilor de la ieslea Mea
de cuvânt! 

Har þie, popor învãþat de Dumnezeu! Întãreºte-Mi calea
spre tine ºi te roagã pentru ea, ca sã pot sã fiu cu tine, cã tu
eºti prea mititel ºi nu poþi nimic fãrã Domnul. Mama Mea îºi
desface braþele ºi îþi dã din ele mângâierea ei, ca sã-þi arãþi
faþa ºi sã fii frumos la faþã, poporul Meu, ºi sã-i bucur Eu pe
cei ce vin, sã-i bucur de la faþa ta pe care va strãluci faþa Mea,
cãci vreau sã fii copil frumos ºi vreau sã fii tu slava Mea, po-
porul Meu. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2002

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi 

Oamenii au uitat de faþa lui Dumnezeu peste ei. Domnul este tot
ce poate avea omul cu adevãrat pe pãmânt. 

DD eschideþi Domnului, voi, strãjeri care vegheaþi
în grãdina cuvântului! Eu sunt Cuvântul vieþii,

ºi Mã fac sãrbãtoare cereascã pe pãmânt cu omul ºi Mã fac
izvor de cuvânt ca sã-l mângâi pe om, cã l-am chemat la izvor
ca sã bea din el ºi sã Mã simtã ºi sã Mã audã grãind cu el din
grãdina Mea de cuvânt. Amin. 

Am pus cu voi masã de serbare cereascã. V-am aºezat
sã-Mi pregãtiþi covor de slavã tainicã între Mine ºi om, ca sã
audã omul cuvântul Meu care suflã peste voi aici, în mijlocul
neamului român, noul Meu popor ales pentru acest pãmânt de
aici, care a ieºit din ape cel dintâi atunci când am fãcut cu
cuvântul ºi cu fapta cerul ºi pãmântul. Amin. 

Eu, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, vã mângâi trupul ºi
duhul cel ostenit de trudã, cã v-am aºezat la lucrul cel pentru
sãrbãtoare ºi pentru hrana mulþimilor care vin de peste tot la
izvor, hranã dulce ºi dupã plãcerea Mea, iar lângã ea, apa cea
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vie, cuvântul Meu care grãieºte din cer peste pãmânt, taina
Mea cea pentru sfârºit de timp, ca apoi sã vin din nou vãzut
pe pãmânt, aºa cum este scris în Scripturi despre venirea Mea
a doua oarã de lângã Tatãl. 

Hai sã ne sculãm din neputinþele toate, ºi hai, fiilor unºi
peste vremea aceasta, hai sã-i primim cereºte pe oaspeþii care
vin la masa Mea cu voi. Mama Mea cea plinã de mângâiere
stã în duh de sãrbãtoare pentru ea deasupra grãdinii întâlnirii
ºi vegheazã cu dor ºi cautã bucurie de la om, ca sã Mi-o dea
Mie sã Mã mângâi cu ea, cã bucuria Mea e omul care cautã
cu credinþã ºi cu dor dupã Mine, iar Eu îi dau aceluia din viaþa
Mea, din gura Mea, ºi îl îmbiu mereu, mereu spre cerul Meu
cel tainic dintre Mine ºi om. 

O, copii trudiþi de lucrul venirii Mele pe pãmânt! Îi
spun omului care a venit la izvor, îi spun Eu, Domnul, cã voi
sunteþi micuþi de tot faþã de slava Mea cea mare care vã
învãluie pe voi, dar sunteþi frumoºi pentru cã Eu locuiesc în
voi cu faþa Mea din om. Îi spun omului cã el a uitat de faþa
Mea, ºi de aceea nu mai cautã el cu ea pe faþa lui. O, nu ºtie
omul sã Mã gãseascã, ºi de aceea Eu ies cu voi înaintea
omului, ca sã vadã omul faþa Mea de pe chipurile voastre ºi
sã doreascã omul dupã Mine aºa cum doresc Eu dupã el, cã
mare Îmi este dorul dupã om, ºi lung Îmi este. De când l-am
fãcut atunci la început, de atunci ºi pânã azi Mi-e dor de omul
cel zidit de mâna Mea. 

O, copii frumoºi, o, fii ai poporului cuvântului Meu!
Faþa Mea din voi nu este zâmbet ºi bucurie, cã Eu v-am în-
vãþat pe voi sã faceþi din zâmbet lacrimã, ºi din lacrimã zâm-
bet ca sã fiþi frumoºii Domnului. Faþa Mea din voi este duhul
ºi trupul sfânt pe care Eu vi le-am cerut vouã pentru Mine.
Voi sunteþi popor de jertfã, cã vã aºez mereu sã-Mi pregãtiþi
cu trudã fãrã margini întâlnirile Mele cu omul, iar pentru
aceste sãrbãtori trebuie trudã multã. Eu sunt Dumnezeu mare,
ºi voi sunteþi atât de micuþi, atât de neputincioºi, iar puterea
Mea de peste voi vã doboarã trupuºoarele, cã Eu vã cer mult,
ºi voi sunteþi puþinei faþã de lucrul Meu cel mult peste pãmânt
acum, la sfârºit de timp. Mã aºez cu voi înaintea fiilor oame-
nilor ºi Îmi desfac trãistuþa cu seminþe ºi Mã fac semãnãtor
peste inimile lor. Unealta Mea este cuvântul, ºi cu el desþele-
nesc inimile ºi Îmi pregãtesc loc în om ca sã Mã aºez în el cu
taina venirii Mele pe pãmânt a doua oarã de lângã Tatãl. Eu
i-am chemat, ºi ei s-au adunat ºi se adunã. Le pun masã de
cuvânt ºi îi chem sã Mã slãveascã cu harurile pe care din fire
le au, unii cu inima, alþii cu glasul, alþii cu suflarea sunetului
de trâmbiþã, alþii cu cuvântul ºi alþii cu adunatul, ºi fiecare sã
dea ºi sã ia, cã e sãrbãtoare cereascã în grãdina întâlnirii Mele
cu omul. Iar lor le spun aºa: 

Voi, cei chemaþi! Voi, cei ce aþi venit ºi veniþi la izvorul
apei vieþii! Daþi-Mi sã beau! Sunt Domnul Iisus Hristos Cu-
vântul, Fiul Tatãlui Savaot. Eu vã dau în schimb apa vieþii, ºi
cine ia din ea, ºi cine bea din ea cu folos, acela nu mai înse-
teazã în veci, cã Mã are pe Mine apoi în el, iar Eu sunt tot ce
poate omul avea cu adevãrat. Aceasta vreau sã-i spun omului:
Eu sunt tot ce poate omul avea cu adevãrat. Amin, amin, amin. 

Voi, cei ce aþi venit sã-L slãviþi pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe
Duhul Sfânt, daþi-Mi sã beau! Aur ºi argint Eu nu am sã vã
dau, dar vã dau ce am. Vã dau din Duhul Meu. Luaþi din El ºi
vã luminaþi ºi vã faceþi frumoºi ºi voi pentru venirea Mea,
cãci copilul cel frumos este cel ce aºteaptã pe Domnul în toa-
tã vremea sa pe pãmânt. N-am aur ºi argint ca sã vã dau de
platã pentru cã aþi venit sã-Mi daþi sã beau, cã Eu sunt sãrãcuþ
pe pãmânt, iar cei ce Mã poartã între pãmânt ºi cer sunt mi-

cuþi de tot între oameni ºi Îmi poartã pe umeri povara venirii
Mele dupã om, ºi n-au puteri omeneºti ºi n-au bogãþii, cã Eu
aºa i-am învãþat, dar îi am de jertfã ziua ºi noaptea ca sã-Mi
pregãteascã venirea. Daþi Domnului din inimile voastre. Daþi
slavã puterilor cereºti care stau acum în zeci de mii ºi în mii
de mii deasupra grãdinii întâlnirii. Daþi, ºi Domnul vã dã
îndoit ºi întreit dacã veþi lua. Vã dau cuvântul vieþii, râul vie-
þii pe care l-am promis Eu acum douã mii de ani cã-l voi da
celui ce crede în Mine cu credinþã sfântã. Amin. 

Mama Mea Fecioara plânge ºi se roagã din zori ºi
pânã-n zori Tatãlui ca sã ies Eu, Fiul ei, cu mare biruinþã
peste pãmânt cu lucrarea cuvântului Meu care-i umblã omu-
lui la inimã ca sã-l cheme la izvor ºi sã bea ºi sã fie omul, ºi
sã Mã iubeascã apoi, ºi aºa sã stea întru întâmpinarea Mea, cã
mai e un ceas, ºi Eu vin, ºi cu mare slavã vin, ºi îi voi strânge
atunci ºi pânã atunci la un loc pe cei ce sunt ai Mei ºi pe cei
ce se vor face ai Mei, fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Amin. 

Acum, poporul Meu care Mi-ai pregãtit hainã de nuntã
Mie ºi þie, tu care trudeºti pentru zile de nuntã între Mine ºi
tine, stai în duh de nuntã ºi dã-le lor din masa Mea cu tine, cã
Eu le dau, iar tu eºti mâna Mea, gura Mea, mersul Meu ºi
sãrbãtoarea Mea în mijlocul celor chemaþi la nunta Mea cu
tine, poporul Meu mireasã. Întreitã putere cereascã îþi dau, cã
eºti slãbit de osteneli. Tu eºti copilul care faci din zâmbet
lacrimã ºi din lacrimã zâmbet, cãci omul cel mai frumos este
cel ce face voia Mea stând sub crucea Mea, cã nu mai gãsesc
om fãrã cruce ca sã-l pot lua lângã voi sub crucea Mea cea
grea de azi când Eu, Domnul, umblu plângând cu voi dupã
om ca sã-l rãscumpãr din moarte ºi sã-l învãþ viaþa cea fãrã de
sfârºit care cautã dupã om ca sã-l prindã sub ea, ºi sã fie omul
apoi. Amin. 

Binecuvântatã sã fie nunta Mea cu tine pe pãmânt,
poporul Meu mireasã! 

Pace vouã, celor ce v-aþi adunat la masa nunþii Mele!
Pace vouã, celor ce trâmbiþaþi ºi doiniþi ºi glãsuiþi pentru slava
zilelor Mele din vremea aceasta! Eu sunt cuvânt peste pãmânt
ºi vreau sã-l învãþ pe tot omul sã tragã la apa vieþii ºi sã bea
din ea ºi sã vinã la râul vieþii ºi sã se spele în el, ºi sã se
sfinþeascã apoi, ºi sã fie omul apoi. 

Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Amin, amin, amin. 

– II ar eu, Fiul meu Cel scump, Mielule al Tatãlui
ºi al meu, îmi desfac braþele de mamã a Ta ºi

las din ele haruri peste cei ce Te bucurã în zilele Tale cu mi-
reasa Ta. La toþi cei veniþi la izvorul Tãu le fac semn pe frun-
te, ca sã mãrturiseascã acest semn, iar pe ei îi cuprind ºi Þi-i
dau Þie, Fiule al meu, dacã vor ei aceasta. Cel ce vrea este cel
ce se face fiu al Tãu, copil dupã chipul ºi asemãnarea Ta, om
nou, Fiule scump, copilul meu Cel Unul nãscut din Tatãl ºi
din mine, mamã Fecioarã. 

O, fii ºi fiice ale oamenilor, daþi slavã Fiului meu.
Aduceþi Lui iubirea din voi ca sã v-o plãmãdeascã din nou ºi
sã fiþi rãscumpãraþi din moarte. Sunt mamã dulce pentru cei
ce iubesc viaþa Fiului meu în ei. Iubiþi izvorul care curge din
Fiul meu peste voi ºi duceþi vestea Lui ºi locul Lui cel pregã-
tit aici. Duceþi de la margini la margini vestea venirii Lui ºi
rãmâneþi în duhul bucuriei cereºti care este una, precum una
sunt cei din cer. Cu glas de mamã ºi eu vã spun: Pace vouã ºi
Fiului meu cu voi, în zi de dor sfânt între cer ºi pãmânt! Pacea
Lui este peste grãdina întâlnirii. Iubiþi-vã unii pe alþii precum
El v-a iubit de S-a dat pentru voi ca sã fiþi apoi. Daþi-vã ºi voi
Lui, cã Fiul meu este Cel ce este. Amin, amin, amin. 
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– OO,mamã dulce, o, mamã cu dor! Þi-e dor de
om, þi-e dor de mângâierea Mea. Numai tu

ºtii cu adevãrat cã omul este mângâierea Mea. O, mamã plinã
de dor! De ar vrea ºi omul sã ºtie ºi sã vrea sã fie mângâierea
Mea! Acum sã Ne bucurãm, mamã, cãci cei mici ai Noºtri de
pe pãmânt Ne-au pus înainte zile de slavã, bucuria întâlnirii
Noastre cu omul, mamã. Amin. 

Eu, Domnul ºi Învãþãtorul Cel de la Tatãl, aduc peste
grãdinã miresme cereºti. Le torn cu multul, ºi tot aºa sã se
urce ºi de la voi la Noi, voi, cei adunaþi la izvor. Pace vouã!
Pace vouã! Pace vouã! ªi iarãºi voi fi cuvânt peste voi în
toatã vremea sãrbãtorii. 

ªi veniþi cu toþii la izvorul vieþii, la nunta Mea cu
mireasa Mea, voi, cei din sãtuþul cuvântului Meu. Hai sã
nuntim, cã e mama Mea în sãrbãtoare cu Fiul ei ºi cu toþi cei
din cer peste grãdina întâlnirii. Iubiþi ce am Eu în sãtuþ la voi.
Nu e nimeni sã aibã ce aveþi voi, dar sã ºtiþi sã cãutaþi ºi sã
aveþi, ºi sã preþuiþi apoi. Amin. Duhul sãrbãtorii rãmâne dulce
ºi cu mângâiere peste grãdinã. Fiþi sfinþi precum Eu am aºezat
trãirea în grãdinile Mele în care-Mi arãt slava Mea între
oameni. Fiþi cuminþi ºi sfinþi ºi bucuraþi-vã o clipã ca în cer ºi
nu ca pe pãmânt. Fiþi cuminþi! Fiþi cuminþi! Fiþi cuminþi! Eu,
Domnul, vã dau putere sã vã faceþi fii ai lui Dumnezeu.
Glasul Meu vã cheamã la viaþa veacului ce va sã fie curând,
curând pe pãmânt. Pace vouã! Sunt în dreapta Tatãlui, iar
Tatãl vã spune ºi El: 

– PP ace vouã, fiilor, ºi vouã, nuntaºi ai nunþii
Fiului Meu! 

Pace þie, mireasã micã a Fiului Meu! Sã fii frumos, po-
porule mireasã, cãci Fiul Meu este pe chipul tãu. Amin, amin,
amin. 

11/24 august 2002

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua 

Vorbirea dintre Dumnezeu ºi om este taina cea pentru sfârºit de
timp. Mai întâi a grãit Dumnezeu cu omul, ºi apoi omul cu Dum-
nezeu. Mai întâi omul n-a mai grãit cu Dumnezeu, ºi apoi n-a mai
vorbit Domnul cu omul. Ascunderea este pãcatul care l-a despãrþit
pe om de Dumnezeu. Limba lui Dumnezeu este limba poporului 

român, cãci Domnul a ales din nou Ierusalimul. 

GG rãirea Mea e dulce peste om, ca sã-l îmbiu spre
ea ºi sã-i dau omului înapoi ce a pierdut. Omul

a pierdut grãirea cu Dumnezeu, iar Eu, Domnul Cel milos
dupã om, vin din cer pe pãmânt cuvânt ca sã aduc înapoi vor-
birea dintre Mine ºi om, taina cea din veac ascunsã pentru
sfârºit de timp. Amin. 

Eu, Domnul, Mã fac cuvânt peste grãdina cuvântului ºi
cobor spre om ca sã-i spun cã acest cuvânt este râul vieþii, ca-
re curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul, aºa cum este scris
în Scriptura cea pentru sfârºit de timp. Eu dupã ce am fãcut
cu cuvântul cerul ºi pãmântul l-am fãcut pe om ºi vorbeam cu
el, ºi el vorbea cu Mine. Glasul Meu ºi pasul Meu se auzeau
de urechea omului cel zidit de mâna Mea. Aºa Îl cunoºtea
omul pe Dumnezeu la început ºi apoi. 

Îmi scriu cartea venirii Mele ºi Mã aºez cu ea în faþa
omului, ºi Mã aºez cu ea peste vremi ca sã cer fiecãruia soco-
tealã dupã cum este ºi dupã cum a fost fapta sa. Aºa am grãit
Eu cu Moise pe muntele Sinai, ºi Moise a scris cuvântul Meu
cel de peste el, ºi tot mereu l-a scris. Aºa am grãit Eu cu proo-
rocii, ºi ei scriau cuvântul Meu. Acum, dupã douã mii de ani
de la petrecerea Mea cu omul pe pãmânt timp de treizeci ºi

trei de ani Dumnezeu venit de la Tatãl între oameni, acum vin
din nou din cer pe pãmânt cuvânt ca sã aduc înapoi grãirea
dintre Mine ºi om, cãci omul a pierdut grãirea cu Dumnezeu.
Dacã omul dã sã-Mi spunã cã grãieºte cu Mine, iar el Îmi
spune pe ale lui sau pe ale Mele, nu poate sã se ascundã de
pãcatul nevorbirii dintre Mine ºi el. Mai întâi am vorbit Eu cu
omul, ºi apoi omul cu Mine. Mai întâi omul n-a mai grãit cu
Mine, ºi apoi n-am mai vorbit Eu cu el. 

Sã nu te întrebi, omule care vii sã-Mi vezi ºi sã-Mi auzi
glasul care umblã prin grãdina cuvântului Meu din vremea
aceasta ca sã se aºeze tot cuvântul Meu în carte, ca în toate
vremile vorbirii Mele cu omul; sã nu te întrebi de ce vorbeºte
Dumnezeu cu omul, ºi sã te întrebi de ce nu auzi tu pe Dum-
nezeu vorbind peste tine aºa cum a fost planul Sãu cel din
veac întocmit cu omul. Eu când l-am fãcut pe omul cel zidit
de mâna Mea, l-am fãcut ca sã grãiesc cu el, ºi el cu Mine, cã
de ce altceva l-aº fi fãcut pe om Eu, Dumnezeu Cuvântul?
L-am zidit ºi am grãit cu el, ºi el cu Mine pânã ce n-a mai vrut
el sã grãiascã cu Mine, ºi a grãit cu sine ºi a fãcut ca sine ºi
nu ca Mine. L-am zidit ºi am grãit între Noi pânã ce el s-a ri-
dicat mai mare ca Ziditorul sãu, pierzându-L prin neasculta-
re, pierzându-L prin ascundere. Ascunderea este pãcatul care
l-a despãrþit pe om de Mine, ºi pe Mine de om, de n-a mai pu-
tut ºi nu mai este grãirea dintre Mine ºi om. Omul nu se poate
ascunde, dar se ascunde, cã i-a intrat în fire acest pãcat ca sã
fugã de Dumnezeu, ca sã se ascundã. O, unde se poate omul
ascunde de faþa Mea? Sunt mereu, mereu faþã în faþã cu omul,
dar el vrea sã uite aceasta, ºi aceasta înseamnã ascundere. Mã
ascunde omul de el, ºi se ascunde omul de Mine, dar acesta
nu este adevãrul, ºi omul nu se poate ascunde de Dumnezeu.
Vin din cer pe pãmânt cuvânt ca sã aduc înapoi grãirea dintre
Mine ºi om. Îl îmbiu pe om ca sã-i dau înapoi ce a pierdut. 

Mã aºez pe pãmânt în calea ta cuvânt, omule ieºit din
omul cel zidit de mâna Mea. Tu eºti nãscut din om, ºi vreau
sã te învãþ începutul tãu, omule scump. Grãirea Mea e dulce
peste tine. Începutul fiinþei tale este omul cel zidit de mâna
Mea ºi cu care Eu grãiam între Mine ºi el. Vreau sã-þi dau îna-
poi ce ai pierdut. Vreau sã te aºezi înaintea Mea ºi sã-Mi auzi
glasul ºi sã crezi cã Eu sunt, sã crezi ºi dacã nu Mã vezi. Nici
Adam nu Mã vedea, dar Mã auzea, ºi grãia ºi el cu Mine, ºi
apoi s-a tras în sine ºi n-a mai grãit cu Mine, cãci s-a ascuns,
ºi apoi a dat sã Mã uite. 

O, cum sã nu Mã uite omul care nu grãieºte cu Mine,
ºi Eu cu el? O, cum de nu aude omul cuvântul Meu? Cerul ºi
pãmântul M-au auzit când le-am spus sã iasã din ape ºi sã fie
apoi. M-au auzit cã M-au ascultat, ºi cine Mã ascultã Mã aude
ºi voieºte sã Mã audã, ºi grãieºte cu Mine cel ce Mã aude.
Amin. Cel ce Mã aude este cel ce nu se ascunde de grãirea
Mea cu el. Cel ce Mã aude, pe acela îl fac semãnãtor de cu-
vântul Meu peste pãmânt, cãci cel ce Mã aude grãieºte cu
Mine, ºi mãrturiseºte apoi. 

Omule, te chem cu mare dor la izvorul gurii Mele ca sã
te deprind cu începutul cel în care era grãirea dintre Mine ºi
om. Vino cu Mine spre începutul tãu! Vino la Mine ca sã te
învãþ sã vorbesc cu tine, ºi tu cu Mine! Vino, cã Eu Mã întorc
spre tine, Mã întorc dupã tine din rai, þara pe care Eu þi-am
dat-o de aºternut þie ºi Mie, ca sã fiu cu tine, ºi tu cu Mine, ca
acolo unde sunt Eu, sã fii ºi tu, ºi acolo unde eºti tu, sã fiu ºi
Eu. La ce-þi foloseºte mintea cã Mã înþelegi cu ea dacã tu nu
te întorci apoi spre grãirea dintre Mine ºi tine? Tu nu te poþi
ascunde, dar te ascunzi. Tu nu te temi de Mine, dar te temi,
cãci pãcatul tãu este netemerea, ºi te ascunzi cu el pentru cã
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te temi. Iubirea ºi temerea de Dumnezeu, acestea te pot face
iar, omule, ºi te pot da Mie prin puterea lor cea pentru Mine.
Amin. Temerea de Dumnezeu, când ea nu vine din iubirea de
Dumnezeu, atunci ea îl ascunde pe om de Mine, iar când
iubirea de Dumnezeu este izvorul ei, atunci ea este cea care
nu-l desparte pe om de Dumnezeu, ºi pe Dumnezeu de om.
Amin. 

În a doua zi de sãrbãtoare vã mângâi din nou pe voi, cei
adunaþi la gura izvorului Meu de cuvânt. Luaþi din harul Meu
ºi îl puneþi în voi, ca sã Mã puteþi iubi cu harul vostru cel din
fire, ºi Eu sã pot lua de la voi. Stau cu oºti cereºti deasupra
grãdinii întâlnirii Mele cu voi. V-am chemat sã grãiesc cu voi,
ºi voi cu Mine. Cântaþi-Mi doina nunþii Mele cu mireasa Mea
cea din români luatã, cu poporul Meu mireasã, popor pregãtit
de Mine pentru venirea Mea. Dulce-Mi este limba româneas-
cã, ºi am fãcut din ea limba lui Dumnezeu la sfârºit de timp,
cã Eu grãiesc din nou peste pãmânt în limba poporului român,
noul Meu Israel, noul Meu Ierusalim, cãci Eu am scris prin
profeþi în Scripturi, am scris cã voi alege din nou Ierusalimul
dintre neamurile pãmântului, fiindcã Israelul cu care am
lucrat la început M-a lepãdat cu totul acum douã mii de ani,
ºi n-am ales din el decât o rãmãºiþã micã de tot, care s-a mân-
tuit prin credinþã atunci, la venirea Mea din Tatãl Cel ceresc
ºi din mamã Fecioarã pe pãmânt. Cântaþi-Mi cântãrile nunþii,
cã Mã aºez în calea oamenilor cu nuntã cereascã, cu zile de
nuntã între Mine ºi mireasa Mea cea micã, poporul cuvân-
tului Meu, luat din români. Mai e un ceas, ºi vin vãzut, iar
slava Mea din ziua aceea va fi pentru unii cu mângâiere, iar
pentru cei mulþi, cu mânie, cãci omul a pierdut grãirea cu
Dumnezeu ºi nu-ºi mai vine în fire ca sã se întoarcã la în-
ceputul lui. 

Aduceþi Domnului slavã. Cântaþi-I Domnului cântare
nouã. Lãudaþi numele Lui în horã, în timpane ºi în psaltire
cântaþi-I Lui. Lãudaþi pe El în glas de trâmbiþã ºi în alãutã.
Lãudaþi-L pe Domnul în strune ºi în organe, în chimvale bine
rãsunãtoare, lãudaþi-L în chimvale de strigare, ca sã audã toa-
tã suflarea ºi sã laude pe Domnul! Amin. 

Eu v-am chemat, ºi voi aþi venit. Vã dau ca platã cu-
vântul Meu, ºi vã pun masã de nuntã ºi vã dau iertarea pã-
catelor dacã voi vã veþi lãsa de ele, ºi ele de voi. Iar dacã nu
le veþi lãsa, vã voi ruga cum voi ºti Eu, ºi voi lua apoi rãul din
voi, cãci ce este cu neputinþã la om, este la Mine cu putinþã,
cã iatã-Mã dupã douã mii de ani de la venirea Mea trup ºi
cuvânt pe pãmânt, ca sã aºez la locul ei grãirea dintre Mine ºi
om, taina cea întru început ascunsã pentru sfârºit de timp.
Amin. 

O, poporul Meu mireasã, dã-i omului cuvântul Meu cel
de peste tine când Eu grãiesc cu el din grãdina cuvântului
Meu. Dã-i omului strigarea Mea dupã el. Dã-i, fiule, omului,
dã-i ce þi-am dat ºi þie când te-am luat din lume ºi te-am fãcut
poporul Meu cel de la venirea Mea. 

O, fii ai oamenilor, am pe acest petecuþ de pãmânt
ieslea cuvântului Meu. Acest sãtuþ este Betleemul Meu de azi,
cã Mi-am fãcut iesle în el ºi Mã nasc cuvânt în iesle ºi Mã fac
de hranã la toþi cei care dau sã vinã spre început, spre taina
Mea cea din rai când Eu grãiam cu omul, ºi omul cu Mine. Sã
nu credeþi cã dacã-Mi faceþi rugãciuni pentru voi ºi pentru
neamul vostru, veþi face întoarcerea spre taina vorbirii dintre
Mine ºi om. Mai întâi am grãit Eu cu omul, ºi apoi omul cu
Mine. Nu înseamnã vorbire cu Dumnezeu când omul grãieºte
Domnului ºi când Domnul nu grãieºte ºi El omului. Grãirea
Mea din vremea aceasta peste om este grai dulce, ca sã-l îm-

biu spre Mine ºi sã-i dau înapoi ce a pierdut, cãci omul a pier-
dut vorbirea dintre el ºi Dumnezeu. Fericiþi veþi fi voi, cei
chemaþi la nunta Mielului, dacã nu veþi uita glasul Lui care
v-a chemat ºi vã cheamã la nuntã, dacã nu vã veþi ascunde.
Omul nu se poate ascunde, dar se ascunde, cã i-a intrat în fire
acest pãcat ca sã fugã de Dumnezeu pentru pãcatul cu care el
se ascunde. O, unde sã se ascundã omul? El vrea sã uite cã Eu
sunt ºi Eu vãd, ºi aceasta înseamnã ascundere, ºi e pãcat
aceasta ce face omul. Eu însã am venit pe pãmânt cuvânt ºi îi
ies omului în cale ºi îl chem spre începutul lui. 

Vino, omule, sã bei din râul vieþii! Vino ºi îþi spalã faþa
ºi trupul ºi duhul! Vino, cã Eu vin ºi îþi þin calea ca sã te fac
din nou ºi sã te dau Tatãlui ºi sã-I arãt Lui munca Mea, truda
Mea cea de ºapte mii de ani cãutând dupã om. 

O, fiilor unºi cu ungerea Mea cea nouã la sfârºit de
timp! Stropiþi cu apa cea lucratã de Mine prin voi pe toþi cei
veniþi la izvor, ca sã le rãmânã semn pe ei cã au venit ºi cã au
bãut. Eu, Domnul, ºi cu slugi îngereºti, le voi þine urma ca
sã-i ajut sau ca sã-i mustru amintindu-le de glasul Meu care
cheamã omul la viaþã. Am pus la porþi legile grãdinii întâlnirii
Mele cu omul, ºi fericit este omul care le va pune peste el în
toatã vremea lui cea de pânã la venirea Mea. 

Voi, cei care aþi venit la izvor! Voi, cei care aþi intrat la
masa Mea de nuntã în grãdina întâlnirii! Sã se þinã dupã voi
legile sfinte ale grãdinilor Mele de pe pãmânt. Eu vã învãþ,
cãci sunt Învãþãtorul. Eu vã învãþ, nu vã mustru dacã nu as-
cultaþi, cãci fiecare îºi va lua plata sa. Fi-va sã vin vãzut cu-
rând, curând, ºi vreau sã-l gãsesc pe om dupã voia Mea când
voi veni, cãci atunci va fi Scriptura aceea care spune: «Cine
este sfânt, sã se sfinþeascã încã, ºi cine este spurcat, sã se
spurce ºi mai mult, ºi fiecare va fi judecat de cele în care va
fi gãsit, cã Eu n-am venit sã judec lumea, ci ca s-o mântuiesc
am venit». Amin. 

Acum, iarãºi, pace vouã! Pace vouã, celor ce aþi venit
la izvor! Iar dacã sunteþi necredincioºi, pacea Mea sã se în-
toarcã în Mine. Vã slobozesc paºii înspre agoniselile voastre,
dar nu uitaþi cã tot ce poate omul avea cu adevãrat, Eu sunt.
Amin. 

Vã binecuvintez pe voi, copii ai poporului Meu, cã aþi
trudit atât de mult pentru nunta Mielului. Fiecare nuntã are
nevoie de pregãtire, darãmite nunta Mea cu voi! Vã întãresc
pe voi. Întãriþi-vã ºi voi prin sfinþenia Mea din voi, cã ea este
odihna Mea din om. Pace vouã, fiilor trudiþi! Amin. 

Le spun ºi celor ce au venit la izvor: Pace vouã dacã vã
veþi sfinþi pentru Mine! Vã aduc mulþumiri vouã, celor ce
Mi-aþi cântat cântãrile nunþii, ºi vã rog pe voi, învãþaþi-vã cu
nunta Mirelului ceresc, cã nu poate omul sã slujeascã ºi la
Dumnezeu, ºi la satana. O, nu vã îngrijiþi ce veþi mânca ºi cu
ce vã veþi îmbrãca. Banul câºtigat pentru fiinþã, banul luat din
slujiri idoleºti vã þine robi sub el, cãci trupul vã cere, dar
trupul este fãcut de Dumnezeu pentru ca sã fie locaº al Du-
hului Sfânt. Nu uitaþi aceasta ce v-am spus, ºi ieºiþi din ale
lumii ºi purtaþi-vã prin ea cu cele sfinte din voi ºi daþi lumii
ce este al lui Dumnezeu, ºi voi fi Eu ajutorul vostru acum, ºi
apoi pe vecii. Amin. 

Vreau sã-i trag în barca salvãrii pe mulþi din cei che-
maþi, o, popor al cuvântului Meu! Un ceas mai trudim dupã
om, ºi apoi îl voi scãpa pe om de pãcat, ºi pe pãcat de om, ºi
mulþi vor fi curãþiþi ºi albiþi, dupã cum este scris. Îi slobozim
acum spre casele lor, iar voi fiþi mereu, mereu casa Mea,
hanul Meu unde Eu poposesc adesea cu omul ca sã-i dau sã
bea din vinul nunþii Mele, iar Eu vã voi rãsplãti pe voi, cei
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sfinþi ai Mei. Ferice vouã cã trudiþi pentru Mine ºi nu pentru
voi. O, de ar vrea ºi omul sã facã aºa pe pãmânt ca sã-l gãsesc
aºa la venirea Mea! 

Pace þie, grãdiniþã cu miresme cereºti deasupra ta!
Sfinþii ºi îngerii poposesc peste tine. Duhul sãrbãtorii Mele de
nuntã te învãluie în strai nou de serbare, o, grãdiniþã a
întâlnirii Mele cu omul! Duhul Sfânt pluteºte în vãzduhul tãu,
iar tu eºti aºternut al nunþii Mielului ceresc. Cerul ºi pãmântul
se îmbrãþiºeazã în tine sub slava cuvântului Meu care umblã
pe plaiul tãu în zile de nuntã, cer nou ºi pãmânt nou pe pã-
mântul tãu. 

Grãirea Mea e dulce, e dulce peste om, ca sã-l îmbiu cu
ea ºi sã-i dau omului înapoi ce a pierdut, sã-i dau lui grãirea
dintre Dumnezeu ºi om, taina cea în vecii ascunsã pentru la
sfârºit de timp aici ºi acum. Amin, amin, amin. 

12/25 august 2002

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Domnul este barca de salvare pe marea fãrã de þãrm a lumii. Omul
nu ºtie ce este rugãciunea. Vai celui fãrã de cãlãuzã! Duhul care
lucreazã în toþi la fel este Duhul lui Hristos prin bisericã. Cel 

neumilit cade prin el însuºi. 

EE u sunt cu tine cuvânt în sãrbãtori ca sã te cã-
lãuzesc, poporul Meu, cã nu e bine sã te cãlãu-

zeºti tu, ºi de aceea veghez Eu peste tine cu cuvântul Meu.
Dau sã-i cãlãuzesc ºi pe fiii oamenilor, darãmite pe tine! I-am
chemat în grãdina întâlnirii ºi Mi-am lãsat peste ei glasul, ºi
le-am arãtat izvorul ºi viaþa ºi calea ºi adevãrul, ºi le-am dat
sã bea din izvor. Cu ucenicii Mei de atunci Mã purtam Eu
prin cetãþi, ca sã culeg de ici de colo câte unul ºi sã le dau cre-
dinþã ºi putere pentru împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Dar cu
tine stau acasã, ºi îi aduc în grãdinile Mele cu tine pe fiii oa-
menilor ºi îi ajut sã-Mi cunoascã venirea ºi sã se aºeze înain-
tea Mea dacã vor. Am petrecut cu ei douã zile de nuntã a Mea
cu tine ºi i-am avut nuntaºi ºi i-am îmbiat cu cuvântul sã-Mi
urmeze Mie, dar greu mai iese omul din mare, poporul Meu.
Marea lumii nu are þãrm, dar am Eu barcã de salvare în loc de
þãrm, ºi îi trag în ea pe cei ce vor viaþa, numai sã vrea. Amin.
Am ieºit cu barca de salvare înaintea neamurilor pãmântului
ca sã-i deosebesc pe cei aleºi ai Mei, cãci aºa este scris. 

O, poporul Meu, vai de omul din lume! Oricât ar vrea
el sã Mã iubeascã ºi sã învieze la cuvântul Meu, nu poate,
bietul de el. Duhul lumii ºi momelile lui, duhul pierzãtor al
acestui veac nu poate omul din lume sã-l biruiascã, fiindcã
prea puþin Mã iubeºte omul pe Mine ca sã se poatã lepãda de
sine. Eu însã trebuie sã-Mi fac curând, curând venirea, ºi tre-
buie sã strig din margini în margini, poporul Meu, ºi numai
apoi sã vin, cãci aceastã lucrare de cuvânt, aceastã Evanghe-
lie nouã cu care Mã port Eu azi peste pãmânt trebuie sã se
audã bine peste tot, ca sã Mã spãl de sângele celui ce nu se
scoalã din sângele lui, ºi numai apoi sã vin, fiindcã Eu, Dom-
nul, nimic nu fac fãrã sã vestesc mai întâi. Amin. 

Iatã, stã omul în sângele lui, gol de Dumnezeu. Are
omul mamã ºi tatã, are omul femeie, are femeia om, are omul
copii ºi nepoþi ºi rude, ºi nu se scoalã omul din sângele lui ca
sã vinã dupã Mine ºi sã se facã fiu al lui Dumnezeu, de un
sânge cu Mine. O, nu se scoalã omul, ºi stã în sângele lui, cãci
scris este: «Duºmanii sufletului omului sunt casnicii lui». 

Eu însã Mã port cu Evanghelia venirii Mele peste pã-
mânt, ºi apoi vin vãzut, cã dacã nu vin, e vai de cel ce Mã aº-
teaptã sã vin, fiindcã duhul rãu e neadormit ºi nu se culcã

deloc, cã-i este teamã când vede cã Eu sunt cuvânt peste pã-
mânt ºi cã îl strig pe om sã se trezeascã ºi sã fie mai înainte
de venirea Mea. Iar tu sã faci cu mare dragoste lucrarea Mea
peste pãmânt, cãci truda ta îºi va primi plata, numai sã Mã iu-
beºti aºa cum îþi cer Eu, poporul Meu, cã Eu þi-am spus cã iu-
birea ºi temerea de Dumnezeu sunt cele ce-l þin pe om în
braþul Meu cel ocrotitor acum, la sfârºit de timp, când Eu vin
cu plata pentru faptã, când fiecare va fi judecat de cele în care
va fi gãsit la venirea Mea. Amin. 

Eu le-am spus ucenicilor Mei: «Rugaþi-vã neîncetat!».
O, dacã ar face omul cel credincios aceastã minune plinã de
putere în ea, Eu l-aº gãsi treaz în fiecare clipã. Dar Eu vã spun
vouã ce este aceastã Scripturã, «Rugaþi-vã neîncetat!», cã nu
ºtie omul, poporul Meu. Omul se roagã Mie pentru cele de pe
pãmânt, pentru viaþa lui de pe pãmânt, ºi el stã în sângele lui.
Dar Scriptura aceasta este pentru cei ce aºteaptã venirea Mea,
poporul Meu, ºi iatã, omul nu ºtie ce este rugãciunea. L-am
învãþat pe om ce trebuie sã aibã în ea rugãciunea lui. El tre-
buie sã-L recunoascã pe Dumnezeu de Tatã ºi sã-I facã cinste
Domnului, ºi apoi sã stea întru împãrãþia Sa cu adevãrat ºi sã
facã numai voia Tatãlui, ca ºi cum ar fi cerul pe pãmânt cu
omul, ºi apoi sã cearã hrana cea pentru fiinþã, ºi apoi s-o facã
ºi nu altfel, ºi sã fie omul iertãtor în toatã vremea, ca ºi Eu
sã-l iert pe el în toatã vremea ºi sã-l feresc de ispita care vine
din neascultarea omului, cãci omul trebuie sã asculte de
Dumnezeu. Omul însã se roagã sã-l iert când el nu voieºte
sã-ºi ierte pãcatele ºi sã ºi le ºteargã nemaifãcându-le. Se
roagã omul sã-i dau propãºire fãrã Domnul pe pãmânt, cãci
voia omului este departe de voia Mea în voia lui. Dar Eu i-am
tot spus omului de când am ieºit cu glasul Meu peste pãmânt
cu cartea Mea în care M-am scris ºi Mã scriu în vremea
aceasta, iar omul stã în sângele lui ºi ºi-l hrãneºte pe el, cã aºa
ºtie el cã înseamnã viaþa. Pe voi însã vã cãlãuzesc mereu, cã
nu e bine sã vã cãlãuziþi voi, fiindcã e vai ºi iar vai de cel fãrã
de cãlãuzã peste el. Vã cãlãuzesc, ºi dau învãþãtura Mea de
peste voi la tot neamul omenesc, ºi prin ea îi dau omului pu-
tere sã se facã fiu al lui Dumnezeu, nu din carne ºi din sânge,
ci de la Dumnezeu nãscut, aºa cum Eu M-am nãscut de sus,
ºi tot aºa ºi de jos. 

O, poporul Meu, te cãlãuzesc, fiule. Te-am învãþat me-
reu, mereu sã-Mi întãreºti cãrarea Mea spre tine ca sã pot sta
pe ea ºi sã te cãlãuzesc ºi sã te aprinzi tu mult ºi tot mai mult
la dragoste pentru Duhul Sfânt, Care-l face pe creºtin fiu al
lui Dumnezeu, fiu mãrturisit de Duhul Sfânt, aºa cum ºtii tu
cã se nãºteau la începutul Meu pe pãmânt ucenicii Mei ºi ur-
maºii lor cei din Mine, poporul Meu. Când pãgânii se fãceau
creºtini, Duhul Sfânt mãrturisea din fiecare trup de creºtin, ºi
aºa se arãta omul fiu al lui Dumnezeu, prin puterea credinþei
care întãrea iubirea ºi temerea de Dumnezeu în om. Dar în
vremea aceasta e mai mare slava Duhului Sfânt în om, cãci
Acesta mãrturiseºte cu multul din cer peste pãmânt, ºi Se face
cãlãuzã. Amin. 

Te cãlãuzesc, poporul Meu, ca sã curgã din gura ta
râuri de apã vie, precum este scris de cei ce cred în Mine, ºi
ca sã faci tu aceasta. Sã fii cãnuþã plinã de Duh Sfânt frate
pentru frate cereºte pe pãmânt, ºi de la unul la altul sã se poar-
te paharul acesta curat. O, e mare lucrare sã bea creºtinul vin
curat ºi neamestecat vin cu vin. Adevãratul duh de bisericã a
lui Iisus Hristos este duhul cel care lucreazã în toþi fiii la fel
ºi mereu, poporul Meu. Aºa voiesc Eu sã te gãsesc în ziua
Mea cea mare, ºi de aceea te cãlãuzesc mereu ºi te îndemn
mereu la iubirea ºi la temerea de Dumnezeu, cãci acestea te
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fac pe tine sã faci voia Mea ºi nu pe a ta, sã ai Duhul Meu ºi
nu pe al tãu, sã ai lucrul Meu ºi nu pe al tãu, ºi sã fii tu lucrul
Meu mereu, mereu, poporul Meu. De câte ori te povãþuiesc
te-am învãþat ºi te-am ajutat ºi te ajut sã dai povaþa Mea peste
tot pe pãmânt, ca sã ia omul din învãþãtura Mea cu tine, cã e
greu fãrã hranã ºi fãrã apã în vremea aceasta când pe nicãieri
nu mai gãseºte omul pe Dumnezeu pe pãmânt, ºi îl gãseºte
numai pe om, cãci omul care-ºi zice slujitor al Meu nu-L dã
omului pe Dumnezeu aºa cum este Dumnezeu, ºi Îl dã aºa
cum este el, omul, ºi nu mai are omul cum sã-L gãseascã pe
Dumnezeu pe pãmânt. Numai prin acest cuvânt care se face
râu din gura Mea peste pãmânt, numai din el poate omul sã-L
ia pe Dumnezeu peste el, dar e aºa de târziu sã mai poatã
omul dupã ce de ºapte mii de ani stã omul în sângele lui, cãci
sângele apã nu se face, ºi stã omul în sângele lui ºi nu mai
cautã apã ca sã se spele, ºi numai în sânge stã omul. O, cum
sã mai ºtie omul sã se roage neîncetat aºa cum vreau Eu sã se
roage omul, ca sã vinã la Mine rugându-se, ºi apoi Eu sã-l
pun la lucrul mântuirii lui, la umilinþã sã-l pun, ca sã nu cadã,
cãci cel neumilit cade prin el însuºi, nu prin cel de lângã el.
Niciodatã nu cade omul prin altul, ci numai prin el însuºi
atunci când cade, atunci când voieºte sã cadã. Cel ce nu vo-
ieºte sã cadã, acela se leapãdã de sine ºi nu mai are cum sã
cadã prin el însuºi, cãci altfel nu cade omul. 

Mama Mea se face sãrbãtoare în mijlocul tãu, poporul
Meu, cãci cerul o serbeazã pe ea în ziua aceasta de înãlþare a
ei cu trupul la cer acum douã mii de ani. Ea este ca ºi Mine,
cu trupul în cer, cãci aºa sunt cei ce sunt cer pe pãmânt. Amin,
amin, amin. 

– MM ã fac cãlãuzã de lângã Tine peste poporul
Tãu cel mic, Fiule mare cât cerul ºi cât

pãmântul, Fiule al meu, Care ai fãcut cu cuvântul cerul ºi pã-
mântul pentru omul cel zidit de mâna Ta. Eu atât de mult
doresc pe Duhul Sfânt Cel din mijlocul poporului Tãu, Fiule!
Tu i-ai învãþat vorbirea dintre Tine ºi ei ºi le-ai spus lor cum
este ea, ºi le-ai spus lor cum nu este ea, ca sã audã ºi fiii oa-
menilor învãþãtura aceasta ºi taina grãirii dintre Tine ºi om.
Tu ai spus cã mai întâi ai vorbit Tu cu omul, ºi apoi a vorbit
omul cu Tine, ºi a fost vorbirea dintre Tine ºi om pânã ce
omul s-a ascuns în sine, s-a ascuns de Tine, Doamne ziditor
de om. Tu i-ai spus omului cã mai întâi omul n-a mai vorbit
cu Tine, ºi apoi n-ai mai vorbit Tu cu omul, cãci omul s-a tras
din Tine în sine ºi s-a ascuns de Tine, Doamne ziditor de om.
Iatã, Fiule durut dupã om: omul nu se poate ascunde de Tine,
dar se ascunde. Omul nu se teme de Tine, dar se teme. Când
omul nu grãieºte cu Tine, când Tu grãieºti cu omul, ºi el cu
Tine nu, atunci el este ascuns ºi nu Te poate mãrturisi din el
însuºi, pentru cã stã ascuns. Când omul nu se teme de Tine ca
sã Te asculte apoi, ºi când se ascunde de temere cã nu Te
ascultã, o, ce mare durere stã peste Tine ºi peste om, Fiule al
meu! Voiesc sã avem copii frumoºi ºi plini de Duhul Sfânt, ºi
din ei sã curgã râuri de ape vii unii spre alþii ca sã bem noi,
cei din cer, sã bem pe pãmânt, cã pe pãmânt petrecem noi în
cele ce nu se vãd, Fiule Doamne. Curând, curând vine ziua sã
ne lãsãm vãzuþi la masã cu ei, cu copiii Tãi cei din urmã, dar
ne trebuie putere de la ei. Apã ºi hranã ne trebuie de la ei, ca
sã facem rod apoi, ºi sã fie rodul pe masa lor, sã fim noi, cei
din cer, vãzuþi, la masã cu ei, Doamne al minunilor care vin.
Copilul care face aºa, poporul care lucreazã aºa, nu încape în
el nici o smintealã, nici o rãcealã, nici o micºorare a Duhului
Sfânt, ci numai lucrare ºi numai cãutare, cã Tu le-ai spus lor:
«Auziþi-vã unii pe alþii, fiilor!». 

O, popor al Fiului meu, tot aºa spun ºi eu: auziþi-vã unii
pe alþii ºi faceþi-vã vreme pentru aceastã lucrare de Duh Sfânt
înaintea Domnului, cã ea vã aºeazã pe voi înaintea Lui, ºi
aceasta sã se facã pentru noi hranã ºi apã ºi creºtere pânã la
ziua când ne vom vedea desãvârºit la masã cu voi. Amin.
Mângâiaþi durerea Domnului cea din mijlocul vostru, ºi altfel
de dureri voi sã nu aveþi. Pe voi sã vã doarã de cei ce au
durerea Domnului în ei, ºi de voi sã nu vã doarã, ºi nu veþi
avea dureri. Amin. Vã voi învãþa deosebit pe voi, cãci Fiul
meu vã va cuprinde în cuvânt, ºi iarãºi vã vom învãþa pe voi
în ziua mea de serbare. Amin, amin, amin. 

– AA ºa vom lucra, mamã. Le binecuvântãm
masa cea pentru trup ºi stãm cu ei la masã.

Ne vom uita apoi la ei, la Duhul Cel Sfânt din ei ºi dintre ei,
cã Eu i-am învãþat pe ei sã se audã unii pe alþii ºi sã rãmânã
pe urma lucrului dintre ei Duhul Sfânt în ei ºi peste ei, cu
învãþãtura Sa, cãci Eu îi cãlãuzesc, fiindcã nu e bine sã se
cãlãuzeascã ei; nu ei, ci Eu, mamã. Amin. 

Poporul Meu, stãm la masa cea pentru trup acum, ºi tu
vei lucra, cã numai cine nu lucreazã nu se învaþã sã lucreze.
Eu te voi privi, ºi apoi te voi cãlãuzi pentru tot lucrul tãu, ba
ºi pentru tot nelucrul pe care Eu þi-l cer lucru, cã Eu vreau ca
tu sã lucrezi ºi sã te rogi neîncetat, fiule. Iatã ce-þi spun:
lucreazã neîncetat, cãci aceasta înseamnã sã te rogi neîncetat.
Amin. ªi iarãºi te voi cuprinde în cuvânt în ziua de serbare
cea pentru mama Mea Fecioara. Întâi, ºi apoi, îþi grãiesc Eu,
ºi te cuprind în cuvânt la mijloc, iar tu sã asculþi ºi sã te laºi
cuprins, cãci aºa înseamnã grãirea dintre Mine ºi tine, copil
cãlãuzit de Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2002

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Durerea dupã Dumnezeu este îngerul vieþii omului. Când îi lipseºte
mintea, veghea nu-l ajutã pe om sã nu cadã. Grijile vieþii îl despart
pe om de Dumnezeu. Pentru iubirea de sine omul este fariseu. 
Pe pãmânt va rãmâne duhul pocãinþei ºi duhul proorociei. 

SS ã Mã primiþi, sã fiþi primitori de Dumnezeu, voi,
cei ce staþi de strajã la ieslea Mea de cuvânt, cã

v-am aºezat sã-Mi întâmpinaþi cuvântul ºi sã-l aºezaþi pe
pãmânt. Amin. Sã vã bucuraþi când vin la voi, cã dacã Eu n-aº
mai putea veni, voi n-aþi mai fi, ºi nimeni n-ar mai fi, cã mare
lucru ºi mare minune este sã fie omul, fiilor strãjeri. Amin. 

O, sã vã bucuraþi cã vin la voi, cã durerea dupã Dum-
nezeu ºi pentru Dumnezeu este cel mai mare sprijin pentru
voi ºi pentru Mine. Atâta sprijin ne-a mai rãmas, ºi Mie, ºi
vouã, cã e vai de cel ce nu are durere pentru Mine. Oricât ar
veghea creºtinul ca sã nu cadã, dacã îi lipseºte mintea, veghea
nu-l ajutã. Eu prin voi l-am învãþat pe Israel cel de azi sã ia
minte multã, ºi mereu sã ia minte din Mine, din cuvântul Meu
cel de peste el, dar pentru aceasta el trebuie sã se uite mereu
în carte, mereu în oglindã, ºi sã-i primeascã pe cei trimiºi ai
Mei ºi sã aibã durere pentru Dumnezeu, ca sã nu sufere el, ºi
sã fie Israel ca Dumnezeu. Amin. 

O, nu-l ajutã veghea pe creºtin dacã el nu are minte.
Cel ce nu stã bine îi lipseºte mintea, nu veghea; îi lipseºte du-
rerea, fiindcã cel ce are minte, acela are durere pentru Dum-
nezeu ºi dupã Dumnezeu ºi se face flacãrã de cuvânt ºi se
bucurã bucurându-L pe Domnul, cãci durerea dupã Dum-
nezeu, aceea îl face pe om, ºi aceea îl bucurã pe om ºi îl spri-
jineºte pe el ºi pe Dumnezeu. Adam când n-a mai avut durere
pentru Mine M-a pãrãsit ºi s-a tras în sine ºi n-a mai vorbit cu
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Mine, ºi apoi nici Eu cu el dupã ce l-am luat ºi l-am pus pe
pãmânt arãtându-i ce i-a fãcut lui lipsa durerii pentru
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, nici un om n-are bucurie, nici un om
nu este fericit. Numai cel ce-L aºteaptã pe Dumnezeu cu dor
ºi cu durere cu venirea Lui, dupã statul lui cu Mine, numai
acela ºtie ce este bucuria ºi fericirea, cãci acestea vin de la
durerea aºteptãrii Mele cea din inima omului. Dacã omul are
altceva în inimã, acela nu mai are nici un sprijin, fiindcã nu
are minte. Oricât ar veghea el pentru el înaintea Mea, dacã el
nu vegheazã pentru Mine cu durere ºi cu dor de venirea Mea
la el, aceluia îi lipseºte mintea ºi se face greu de dus, cãci se
face uºor pentru el însuºi, ºi greu de dus pentru Mine. 

Când durerea cea pentru Mine se micºoreazã din min-
tea omului, Se micºoreazã ºi Dumnezeu din inima lui, ºi omul
se întoarce în blestemul de a nu-L iubi pe Dumnezeu, în
bucuria care-l desparte pe om de Dumnezeu ºi de trimiºii lui
Dumnezeu. Aºa a pãþit Irod din pricina bucuriilor lui, cãci cel
ce este fericit pentru el însuºi, acela îºi pierde mintea în
bucurii, ºi veghea nu-l mai ajutã, ºi el se ascunde de Dum-
nezeu ºi de trimiºii lui Dumnezeu. 

O, poporul Meu, dacã omul ar cunoaºte durerea pocã-
inþei, abia atunci ar înþelege el ce este bucuria, ºi ar iubi-o pe
ea pentru el ºi pentru viaþa lui ºi pentru viaþa Mea în el. Cu
cât omul are griji mai multe, cu atât mai mult el se bucurã de
ele, ºi pe Domnul Îl umple de durerea de a nu-l mai avea pe
om, cãci omul îºi pierde blândeþea, care vine de la durerea
dupã Dumnezeu, ºi nici el nu mai are nimic ºi pe nimeni apoi,
cãci bucuriile lui nu sunt dãtãtoare de viaþã, fiindcã viaþa este
Dumnezeu. Acolo unde nu sunt legãturi de suflet între fraþi,
acolo nu poate trãi blândeþea lui Dumnezeu, care face unire
între fraþi, ºi din pricina lipsei de blândeþe se pierd suflete,
cãci sufletul are nevoie de Dumnezeu ca sã fie, iar Eu am
spus: «Cel ce-ºi iubeºte viaþa, acela ºi-o va pierde». 

O, poporul Meu, greu mai poate omul sã-Mi dea Mie
viaþa lui, sã-ºi dea viaþa lui ca sã-Mi aducã spre Mine suflete,
poporul Meu. Nu lui, ci Mie sã-Mi aducã suflete. Blândeþea
Mea ºi smerenia Mea au fãcut vii ºi veºnice o mulþime de
suflete. Blândeþea în vorbã, dacã ai cui s-o dai, aceea face le-
gãturã sufleteascã între fraþi, ºi aceia se fac fii ai lui Dumne-
zeu prin durerea iubirii de Dumnezeu, dar unde nu se vede
aceastã tainã adâncã ºi lucrul ei cel minunat, acolo Eu nu pro-
pãºesc, fiindcã Eu am spus: «Învãþaþi de la Mine, cã Eu sunt
blând ºi smerit cu inima». 

O, nu ºtie omul care este minunea aceea care leagã
sufletele între ele, ºi de aceea nu are omul durere, durere dupã
Dumnezeu. Acolo unde nu sunt sufletele legate între ele ºi
însetate între ele, acolo nu este durerea cea dupã Dumnezeu,
poporul Meu. Acolo sunt grijile vieþii care-l despart pe om de
Mine, ºi se desparte om de om cu sufletul, ºi apoi omul Îl
judecã pe Dumnezeu pentru el însuºi, ascunzându-se de
Dumnezeu. 

S-a bucurat Irod pentru el ºi ºi-a pierdut mintea ju-
decându-L pe Dumnezeu pentru Ioan, cel trimis spre oameni
ca sã-i cheme pe ei la viaþa cea pentru Dumnezeu. Învaþã,
poporul Meu, învãþãturã de viaþã, ºi stai sub durerea Mea
care-þi este þie sprijin ca sã nu cazi, fiule, cã iatã cum au cãzut
ºi cad împãraþi ºi robi care nu vor sã se aplece ºi sã-ºi dea
viaþa lor pentru ca s-o aibã apoi. Iatã, cel ce nu iubeºte sã aibã
pe Duhul Sfânt, acela uitã sã facã voia lui Dumnezeu cu
mintea lui. Prea mulþi sunt cei ce fac cu fapta voia lui Dum-
nezeu ca sã-ºi acopere mintea care nu are pe Dumnezeu în ea,

cãci omul pentru iubirea de sine se face fariseu, ºi aºa Îi
slujeºte lui Dumnezeu. Tot Israelul, de la cel mai mare pus ºi
pânã la cel mai mic, zicea ºi credea cã Mã are pe Mine de
Dumnezeu, stând el sub acoperãmântul legii cea pentru pãcat,
cãci el fãcea cu mâna ºi nu cu inima faptele legii, ºi nu avea
blândeþea ºi smerenia cu care Eu am venit la el de la Tatãl.
Iatã, legea învedereazã pãcatul, dar cel ce are pe Duhul Sfânt,
acela nu uitã sã facã voia lui Dumnezeu în chip blând ºi
smerit. Iar cel ce nu are pe Duhul Sfânt, acela Îl uitã pe Dum-
nezeu pentru voia lui ºi se foloseºte de duhul temerii, de
duhul ascunderii când Eu vin cu Duhul Sfânt ca sã-l luminez
pe el ºi ca sã vadã cã în calea lui se zãreºte prãpastia cea fãrã
Dumnezeu, viaþa cea goalã de durerea pentru Dumnezeu. 

O, poporul Meu, o, Ierusalime, o, fii ºi fiice! Duhul
proorociei, aceasta am voit ºi pe acesta vreau sã-l aºez Eu
peste tine, poporul Meu de azi. Pe cele de la Duhul Sfânt nu
le poate omul avea de ieri ºi atât, cãci dacã face aºa, se îmbol-
nãveºte omul de duhul contrazicerii, de duhul judecãþii pentru
om. Duhul Sfânt este mereu astãzi, mereu acum peste omul
care nu uitã sã se facã voia lui Dumnezeu, fiindcã mereu Du-
hul Sfânt îl învaþã pe el, clipã de clipã îl învaþã, astãzi îl învaþã
ºi îi trimite lui de la El. 

O, cel ce are duhul contrazicerii, acela nu poate primi
în el taina proorociei, taina învãþãturii ca sã-l facã Domnul
prooroc de al Sãu, cãci aceasta este o râvnire de la Dumne-
zeu, nu de la om, cãci zice Scriptura: «Mai ales râvniþi sã
proorociþi». Cine stã mult la învãþat de la Mine, cine nu
sfârºeºte sã înveþe de la Mine peste el, acela este mereu
prooroc. Dar cel ce are duhul mãririi de sine, duhul acesta al
vinovãþiei acesteia, acela are ºi duhul învinuirii, iar Eu pe
acela îl þin greu pentru Dumnezeu. E o luptã grea de tot
aceastã luptã, cãci cel neîncrezãtor care nu ia totul aºa cum
vine spre el din cei ce au Duhul lui Dumnezeu, acela se face
povarã, povarã grea de dus, mai ales dupã ce Domnul l-a fo-
losit pe el ca sã-ªi slãveascã pe pãmânt numele Lui cel mare
ºi înfricoºãtor peste om. 

Sã Mã primiþi, sã fiþi primitori de Dumnezeu, fii ºi fiice
ale poporului Meu, cãci Duhul Sfânt Se face prooroc peste
voi ca sã vã facã pe voi fii de prooroc, dar sã nu uitaþi cã Du-
hul Sfânt este mereu astãzi, mereu acum, ºi este blând ºi este
smerit precum Eu sunt, ºi este aspru cu cei cãlcãtori de Duh
Sfânt precum Eu sunt. Amin. 

Duhul proorociei, aceasta am voit ºi aceasta vreau sã
lucrez Eu în mijlocul tãu ºi din mijlocul tãu, poporul Meu.
Numai cu durerea dupã Mine ºi pentru Mine clipã de clipã,
numai acela este treaz desãvârºit ºi aude glasul Meu care vine
sã-l facã pe om, numai acela are duh de prooroc, fiindcã du-
hul proorocului lui Dumnezeu nu are duhul lui, ci are Duhul
lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

O, aceasta ce vã spun Eu acum, sã nu cumva sã uitaþi
vreo clipã, copii ai Ierusalimului nou, cã voi nu trebuie sã vã
jucaþi de-a duhul vostru, cã e mare prãpastie pentru cel ce stã
în aceastã lucrare cu duhul lui ºi în duhul lui ºi nu în Duhul
lui Dumnezeu prin cei ce Îl au pe El pentru poporul Meu cel
de azi. O, voi nu trebuie sã vã jucaþi de-a cum o fi sã fie, ci
trebuie sã credeþi cã aceastã lucrare care vã hrãneºte pe voi
din cer ºi de pe pãmânt este duhul proorociei, care vã condu-
ce pe voi pânã la venirea Mea cu trupul vãzut pe pãmânt dupã
ce vor cãdea tot ºi toate pentru ca sã pot Eu sã vin sã-Mi iau
înapoi de la om cerul ºi pãmântul. Eu pentru aceasta vã cer
vouã trezie desãvârºitã ºi râu de cuvânt între Mine ºi voi, ºi
între voi ºi Mine, ºi mers cu cârmã în toatã clipa, ºi iarãºi zic,
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în toatã clipa, ºi duh de prooroc în voi ºi între voi. Amin. Dar
ce face duhul de prooroc? Duhul de prooroc este duhul care
aduce pe masã tot ºi toate din el ºi din aproapele lui ºi din
Mine, cã aceasta înseamnã înfãþiºarea Mea cu omul în toatã
clipa. 

Când pleci ºi când vii, sã nu pleci ºi sã nu vii fãrã casã
ºi fãrã masã ºi fãrã hainã ºi fãrã pâine ºi fãrã sare ºi fãrã apã,
fiule al Ierusalimului nou. Sã ai totul cu tine, sã ai pe Dum-
nezeu întreg cu tine ºi în tine, cã numai pe El nu-L poþi ascun-
de din tot ceea ce ai tu ºi ce faci tu, fiindcã El este Cel ce Se
dã, este Cel ce face luminã ºi stã în luminã din veac ºi pânã
în veac. Israelul cel de demult n-a voit aºa, dar azi, Eu, Dom-
nul, aºa ºi aceasta vreau, fiindcã stau în mijlocul vostru cu-
vânt ºi trup, ºi stau ochi ºi urechi, ºi stau ca sã vã primesc în
Mine în toatã vremea, ca sã nu rãmâneþi afarã când voi veni.
Dar învãþaþi-vã bine cu uºa, fiilor. Eu sunt uºa, ºi am uºi spre
Mine ºi de la Mine ca sã intru la voi ºi ca sã ies spre voi.
Nimic mai mult sã nu folosiþi voi aºa cum folosiþi uºile Mele
spre voi, ºi pe voi prin uºile Mele, cã e mare primejdia pentru
cetatea cea fãrã de prooroc, poporul Meu. Eu sunt Prooroc de
la Tatãl peste voi, ºi vã sunt Stãpân, dar folosiþi uºile, fiilor.
Întrebaþi-Mã ca sã înþelegeþi ºi nu cãutaþi oricum sã înþelegeþi
acest cuvânt care vã grãieºte vouã de taina duhului prooro-
ciei. Folosiþi bine ºi ca înaintea lui Dumnezeu oglinda sufle-
tului. Ca în faþa lui Dumnezeu uitaþi-vã în ea ºi aºezaþi-vã în
ea cu totul descoperit, ca sã vãd Eu în voi cu voia voastrã ºi
sã nu vin ca un strãin ºi sã vã întreb Eu ce faceþi ºi ce aveþi ºi
sã vã spun Eu ceea ce nu-Mi spuneþi voi Mie. Sã audã tot nea-
mul omenesc ce frumos ºi ce viu vã învãþ Eu pe voi împãrãþia
cerurilor din voi, ºi din Mine spre voi duhul proorociei pe pã-
mânt cu oamenii. 

Deschideþi Scripturile ca sã citesc Eu cu voi din ele ºi
sã ºtie tot pãmântul ce trebuia sã fie pe pãmânt. Înflãcãraþi-vã
ca focul, ca sã vã învãþaþi din zi în zi mai mult cu Duhul Sfânt,
ºi El cu voi, cã va lua pãmântul foc curând, curând, iar voi va
fi atunci sã fiþi vãpaie de Duh Sfânt, ºi nu se poate numai
atunci dacã nu sunteþi ºi acum tot la fel. Duhul proorociei va
fi acela care va lucra pentru voi atunci ca ºi acum, dar atunci
va lua foc ca focul care arde în vãpãi ºi vã va ocroti pe voi,
cei ce ardeþi acum de dorul ºi de durerea Mea. Toþi cei ce s-au
jucat cu Duhul Sfânt, Care este cu voi, ei vor vedea atunci
rodul ºi adevãrul cel de acum ºi cel de atunci, dar am nevoie
de voi sã ardeþi acum de Duh Sfânt ºi sã Mã ascultaþi aºa cum
vã spun. Amin. 

Fiþi înþelepþi cu faþa Duhului Sfânt ºi folosiþi uºile Mele
spre voi ºi deschideþi-le ºi închideþi-le dupã voia Mea ºi nu
dupã voia voastrã aºa cum a fãcut poporul cel de la începutul
ºi de la mijlocul acestei lucrãri de cuvânt. Fiþi ca în cer pe pã-
mânt, ºi iar vã spun: auziþi-vã unii pe alþii ca sã vã vindecaþi
de toate câte nu sunt de la Duhul Sfânt, ºi numaidecât sã vã
vindecaþi, ca sã ia apoi foc sufletul din voi pentru cele ce nu
se vãd, pentru duhul proorociei, care Mã va aduce pe masã
vãzut pe pãmânt cu mii ºi zeci de mii de sfinþi, ca sã-ºi pri-
meascã ei plata cea de la Mine, fiilor. Amin. 

Ioan, botezãtorul Meu, stã cu Mine ºi cu voi la masã de
cuvânt, la masa cea pentru fiinþa voastrã pe pãmânt, ºi petrece
cereºte cu voi, ºi deschideþi ochii sã vedeþi aceastã petrecere
a sfinþilor cu voi în duh de sãrbãtoare pentru venirea Mea. Vã
binecuvintez masa cea din cer ºi cea de pe pãmânt, cea pentru
duh ºi cea pentru trup, ºi îi dau apoi botezãtorului Meu loc cu
cuvântul ºi cu mâna peste voi, cã este botezãtor, ºi ºi-a pus
viaþa pentru om ca sã nu mai pãcãtuiascã omul în petrecerile

cele fãrã Dumnezeu, cã plãcerea vieþii este moarte pentru
Dumnezeu în om, iar cel ce-ºi pierde viaþa, acela ºi-o va do-
bândi. Amin. 

ªi iarãºi voi vorbi cu voi ºi vã voi învãþa pe voi duhul
proorociei. Numai Duhul Sfânt îl þine treaz ºi în iubire pe om.
Altfel omul doarme; doarme mereu omul, doarme ºi iar doar-
me ºi trage la somn, iar somnul lui M-a fãcut ºi Mã face de
ºapte mii de ani sã plâng ºi iar sã plâng dupã dragostea omu-
lui, dupã dragostea pe care i-o dãdusem Eu s-o poarte el
înaintea Mea. O, nu-i este de folos omului dragostea lui care
l-a despãrþit pe el de viaþã ºi de rai ºi de Mine. Dar cum sã-l
fac Eu pe el sã priceapã taina aceasta ascunsã de omul care a
aruncat de la el dragostea Mea pentru dragostea lui? 

Poporul Meu, sã nu trãieºti pentru nimic pe pãmânt
decât pentru dragostea Mea, ºi aºa cum te-am iubit Eu, cã
omul nu ºtie ce este aceasta ce-þi spun Eu. Te-am învãþat sã
nu fii mai mulþi, ºi sã fiþi ca unul. Iar Eu am spus rugându-Mã
Tatãlui: «Dã-le, Tatã, þinere de minte, ºi ei Mã vor milui ºi Mã
vor iubi». Iar Tatãl Mi-a rãspuns: «Numai sã se primeascã ei
unii pe alþii, ºi pe Tine prin uºi, cu cele ce Eu le aduc ºi le
amintesc prin gura Ta, cã ei trebuie sã fie toþi ca unul mân-
gâierea Ta, aºa cum Tu cu cuvântul Tãu le dai lor». Amin. 

Vã dau, fiilor, mereu, mereu, duh de trezie, duh ºi grai
vã dau. Împãrþiþi-Mã! Luaþi ºi mâncaþi Duhul ºi Trupul Meu,
ºi întoarceþi-vã apoi sã-Mi mulþumiþi cu tot dorul, cu multã,
multã lucrare, cãci sunt Cel ce aºtept de la voi, fiilor. Amin. 

O, copii ai Ierusalimului, sã nu moarã, sã nu moarã
dragostea din voi, ºi sã se înnoiascã, fiilor. Amin, amin, amin. 

*

MM ã aºez acum din nou cuvânt peste voi, cã
trebuie sã stãm mereu, mereu cu masa întinsã

între Mine ºi voi, între voi ºi Mine, fiilor, cã Eu sunt Cel ce
aºtept de la voi. Amin. ªi de ce vã spun Eu aceasta ce vã
spun? Vã spun cã sunt Cel ce aºtept de la voi, ca sã nu moarã
dragostea Mea din voi, ci sã se înnoiascã. Amin. 

V-am spus sã deschideþi Scripturile, ca sã citesc Eu cu
voi din ele ce trebuia sã fie pe pãmânt, ºi sã ºtie tot pãmântul
aceasta. Pe pãmânt trebuia sã fie duhul pocãinþei ºi duhul
proorociei, poporul Meu. Iatã, fiilor, de ce nu poate omul
avea dragostea Mea în el ºi nu dragostea lui. O, cum sã aibã
omul în el dragostea Mea când el nu are duhul cel blând al po-
cãinþei, de la care vine ca o furtunã peste om dorul de Dum-
nezeu, care-l rãvãºeºte pe om ca sã asculte el glasul Meu cel
sfânt pentru salvarea lui de la moarte? 

Duhul pocãinþei ºi duhul proorociei, aceasta trebuia sã
fie pe pãmânt. Ioan aceasta a adus pe pãmânt, ºi mereu, me-
reu ca o furtunã mergea ºi striga: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat
împãrãþia lui Dumnezeu!». Aºa proorocea el peste pãmânt, ºi
aceasta îi poruncesc Eu sã facã el ºi acum, cãci sunt cu el
coborât la voi pentru masã de cuvânt ceresc între voi. Amin,
amin, amin. 

– EE u eram glasul celui ce strigã în pustiu,
Doamne. Am venit pe pãmânt din planul

Tãu ºi am adus cu mine din cer pe pãmânt duhul pocãinþei ºi
duhul proorociei. Amin. Eu strigam din duhul pocãinþei: «Po-
cãiþi-vã!», iar cu duhul proorociei ziceam: «s-a apropiat îm-
pãrãþia cerurilor». Eu n-am venit pe pãmânt sã fac minuni, ci
am venit mai presus decât aceasta. Am venit sã aºez pe pã-
mânt ceea ce trebuia sã fie: duhul pocãinþei ºi duhul prooro-
ciei. Numai aceasta trebuia sã fie pe pãmânt, numai pocãinþã,
ºi prin ea numai ºi numai împãrãþia cerurilor în om, ºi între
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om ºi om, ºi între om ºi Dumnezeu, o, popor al Mielului lui
Dumnezeu. Eu sunt botezãtor, ºi mi-am pus viaþa pentru om
ca sã nu mai pãcãtuiascã omul, cãci plãcerea vieþii este moar-
te pentru om, iar cel ce ºtie sã moarã, acela dobândeºte viaþa.
Amin. 

Când glasul meu striga cu putere peste oameni pocã-
inþa, pica cerul peste cei ce erau mari ºi tari pe pãmânt. Omul
I-a luat lui Dumnezeu pãmântul ºi a fãcut pe el pãcat, ºi s-a
fãcut mare omul prin pãcat, ºi apoi a stãpânit pãmântul ºi pe
om. Dar când eu am venit de la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la
Duhul Sfânt pe pãmânt, a picat cerul peste cei mari ºi tari de
pe pãmânt. Veneau la Iordan mulþimile sã mã vadã, sã mã
audã cum Îl vestesc pe Mesia, Fiul Tatãlui Savaot, Stãpânul
împãrãþiei cerurilor pe pãmânt. M-am fãcut botezãtor. Spãlam
omul de pãcate cu botezul pocãinþei, ºi apoi îl învãþam pe om
împãrãþia cerurilor ºi îl vesteam cã Se apropie ºi vine dupã
mine Stãpânul împãrãþiei, mai mare decât mine, ºi ziceam:
«Vine dupã mine Cel mai mare decât mine, ºi El vã va boteza
cu Duhul Sfânt ºi cu foc». Amin. 

O, puþini, puþini de tot au priceput sã arunce de la ei
dragostea lor pentru dragostea Lui, cãci El venea ºi a venit sã
Se facã pe pãmânt dragostea omului. Nu i-a fost omului de
folos dragostea lui care l-a despãrþit pe el de viaþã ºi de rai ºi
de Domnul vieþii. O, cum sã-l fac eu pe om dupã douã mii de
ani de la strigarea mea peste pãmânt, cum sã-l fac pe om sã
priceapã aceastã tainã ascunsã de omul care a aruncat de la el
dragostea Domnului pentru dragostea lui? Acum, ca ºi atunci,
tot aºa fac, tot aºa strig: pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia
cerurilor dupã douã mii de ani de aºteptare dupã om! 

Duhul pocãinþei ºi duhul proorociei, aceasta va fi sã
rãmânã pe pãmânt, curând, curând, cãci Fiul Omului Se va
arãta acum, ºi toate neamurile pãmântului vor plânge, iar cei
ce aºteaptã acum venirea Lui vor fi ca mine ºi vor striga aºa:
«Pocãiþi-vã pentru împãrãþia cerurilor!». Amin. Dar oamenii
nu se vor pocãi, cãci cel ce nu primeºte în el duhul proorociei
nu poate sã se umileascã mai întâi, nu poate sã se pocãiascã
ºi sã ia apoi peste el duhul proorociei, care înseamnã împã-
rãþia cerurilor, care se împarte în pãrþi din locul de unde ºade
ea. Amin. 

O, popor care stai aºteptând pe Domnul tãu! Întreabã-te
dacã-L aºtepþi, ºi apoi sã crezi cã stai aºteptând pe Domnul
tãu. Tu ºtii de la El ce este aceastã aºteptare ºi ce trebuie sã
facã ea ºi ce sã zicã ea. Ea trebuie sã zicã mereu: „Vino,
Doamne!“, cãci aºteptarea miresei dupã Mire este dragostea
Lui în om, dragostea care plânge dupã El zicând: „Vino,
Doamne!“. Amin. Vezi, Ierusalime, cã trebuie sã zici ºi cu
duhul ºi cu trupul aceastã venire, aºa cum am zis eu, cãci eu
când am zis, a fost aºa cum am zis, ºi El a venit când eu L-am
vestit. Sã vã bucuraþi când El vine la voi, cã dacã El n-ar mai
veni la voi, voi n-aþi mai fi, ºi nimeni n-ar mai fi, cãci ca sã
fie omul, aceasta e mare minune pe pãmânt, ºi înaintea Dom-
nului apoi. Eu când am venit spre oameni n-am fãcut minuni
înaintea lor, ci le-am arãtat pe Domnul, cãci le spuneam: „Po-
cãiþi-vã, cã S-a apropiat Domnul!“. Aceasta este minunea pe
care am dat-o eu oamenilor. Pocãinþa era ea, ºi cu ea îl fãceam
eu pe om pentru împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu omul. 

V-a spus Domnul sã vã uitaþi mereu în carte ºi sã luaþi
din ea minte multã, untdelemn mult, fiilor. Sã deschideþi
Scripturile ca sã citeascã El cu voi din ele ºi sã ºtie tot pã-
mântul ce trebuia sã fie pe pãmânt. Eu vin în cartea cea de azi
a cerului cu Scripturile mele, cu duhul pocãinþei ºi cu duhul
proorociei. Acestea trebuie sã fie pe pãmânt. Amin. Vin ºi vã

învãþ pe voi duhul proorociei, cãci Domnul v-a arãtat pe voi
peste pãmânt. Când eu m-am arãtat peste pãmânt, eram pre-
gãtit pentru împãrãþia cerurilor ºi o vesteam pe ea îndem-
nându-i pe oameni sã se pregãteascã pentru ea. Iar când am
pãtruns inima lui Irod cu duhul pocãinþei, s-a sculat duhul rãu
prin femeie ºi mi-a luat viaþa, fiindcã eu am proorocit cã eu
trebuie sã scad, ºi Domnul sã creascã. Iar când Domnul îm-
pãrãþiei S-a arãtat, atunci Irod ºi toatã casa lui au vãzut cã eu
am fost prooroc mare, ºi s-a aprins de dragostea Domnului fe-
meia care s-a dus la Irod ºi a cerut din mâna lui viaþa mea.
Fiica Irodiadei s-a umplut de duhul pocãinþei prin duhul dra-
gostei pe care Domnul ºi Mielul Tatãlui o lãsa peste tot pe
unde urmele Lui treceau ºi lãsau în urma lor dragostea Lui
care-l fãcea pe om s-o ia în el. Fiica aceea a suferit cu durerea
Domnului în ea, ºi mult de tot a suferit ea când nu putea sã
plece dupã Domnul ºi sã se facã iubire pentru El, ºi ca sã I-o
punã apoi Lui la picioare. Numai de departe L-a iubit, numai
mistuitã de dor ºi de durere, aºa L-a iubit ea pe El, iar chipul
Lui în ea se fãcea din slavã în slavã tot mai frumos, tot mai
viu. 

O, duhul pocãinþei este cel care-L face frumos în om pe
Domnul, cãci toate vor cãdea, numai dragostea Lui nu va cã-
dea, ºi ea va creºte ºi îl va acoperi pe om, aºa cum a fost cu
fiica aceea care a cerut viaþa mea de la Irod, ºi prin care s-a
împlinit proorocia gurii mele când am spus: «Eu trebuie sã
scad ca sã creascã El apoi». Amin. 

O, popor al venirii Domnului, sã te laºi strãpuns de cele
douã duhuri care trebuie sã fie pe pãmânt: duhul pocãinþei ºi
duhul proorociei, cã voi nu se poate sã vã jucaþi de-a cum o fi
sã fie, ci trebuie sã fiþi mai mult decât am fost eu. Eu am fost
cel mai mare prooroc al Domnului, fiindcã L-am arãtat pe
Domnul cu cuvântul proorociei ºi cu mâna mea pusã pe creº-
tetul Lui, scoþându-L din apa Iordanului ºi dându-L oamenilor
din apã ºi din Duh, iar apoi a mãrturisit ºi El prin sângele Lui,
jertfindu-Se pe cruce pentru dragostea Lui dupã om. Am fost
cel mai mare prooroc, pentru cã L-am arãtat pe Domnul. Dar
voi, cei ce-L faceþi pe El cuvântul gurii Lui peste pãmânt
dupã douã mii de ani, sunteþi ºi mai mari, cãci Domnul a
spus: «Ioan a fost cel mai mare nãscut din femeie, dar cel mai
mic în împãrãþia cerurilor este mai mare ca Ioan». Amin,
amin, amin. 

Sculaþi-vã întru mãrire ºi aºezaþi pe pãmânt duhul po-
cãinþei ºi duhul proorociei începând de la voi, cãci toate încep
de la voi, ºi apoi peste pãmânt. A venit ceasul sã Se preaslã-
veascã Fiul Omului cu multul pe pãmânt, ºi cuvântul Lui
trebuie sã umple pãmântul ºi sã-l înnoiascã pe el, cãci Dom-
nul a spus despre înnoirea lumii, despre naºterea din nou a
lumii. Naºteþi-vã ºi voi din nou, cãci cu voi începe tot ce va
fi pe pãmânt aºezat ca sã stea înaintea Domnului. Amin,
amin, amin. 

– EE u, Domnul, sunt Cel ce aºtept de la voi,
fiilor. Sã nu moarã, sã nu moarã dragostea

Mea din voi, ci sã se înnoiascã. Învãþaþi toate neamurile pã-
mântului, începând de la voi, duhul pocãinþei, cã Eu voi
coborî apoi înnoirea lumii ºi duhul proorociei, ºi «toþi vor fi
plini de slava Domnului», aºa cum este scris despre aceasta
în Scripturi. 

Aduc vouã mare ºi cereascã rugãminte, copii strãjeri:
strângeþi poporul ºi ridicaþi Evanghelia Mea cu voi peste el,
ca sã vadã el cu multul cã toate, toate au fost proorocite prin
acest cuvânt, ca sã fie ele apoi. Cea mai mare lucrare pe care
sã o faceþi voi de-acum, aceasta sã fie, cã Eu v-am fãcut pe
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voi peste pãmânt cuvântul Meu, ºi vreau sã vã mãrturisesc, ºi
vreau sã Mã mãrturisiþi prin aceastã carte, cartea venirii Mele
la voi, cartea Mea cu voi. Amin. O, nu vã temeþi de duhul rãu
care bate spre voi. Eu voi fi cu voi, ºi tot întunericul se va
spulbera, ºi voi veþi rãmâne în luminã ºi veþi rãmâne luminã,
cã am fãcut din voi mâinile ºi picioarele Mele ºi ochiul Meu
ºi urechea Mea ºi numai de la Mine am pus peste voi. Des-
chideþi cu putere cartea Mea cea tainicã cu voi ºi adunaþi
lângã ea poporul ºi daþi-i lui din tainele Mele cu voi, cã n-am
pe nimeni mai scumpi ca voi ºi de un lucru cu Mine ºi
credincioºi ai Scripturilor Mele de atunci ºi de acum. Întãriþi
peste voi ºi între voi ºi peste pãmânt Evanghelia venirii Mele.
Amin. Tot vaiul va trece, ºi îl voi risipi Eu, Domnul, ºi vã voi
da aripi noi din zi în zi mai mult, ºi voi veþi fi mãrturisitorii
lucrului Meu cu voi. Amin. Toþi, toþi sã lucraþi, dar fãrã cãlãu-
zã sã nu vã încumetaþi sã lucraþi, cã duhul rãu dã sã vã doboa-
re pe voi, dar Eu am spus cândva: «De vã vor tãia capul, Eu
vi-l voi pune înapoi. De vã vor tãia mâna, Eu vã voi pune-o
înapoi, aºa cum i-am pus înapoi capul lui Ioan dupã ce fe-
meia i-a cerut lui Irod capul lui».

Staþi sub cãlãuzã! Daþi putere cãrãrii Mele spre voi,
copii ai Ierusalimului! Sã nu aveþi în voi dragostea voastrã, ºi
sã aveþi dragostea Mea, aºa cum o au cei prin care Eu vã hrã-
nesc pe voi cu cele ce vor fi curând, curând pe pãmânt cu voi. 

O, fiilor unºi, staþi sub cãlãuzã, staþi toþi sub cãlãuzã, cã
nimeni, nimeni nu poate fi prin el însuºi. Sã nu creºteþi voi în
voi, ci sã cresc Eu în voi, cãci aºa a lucrat Ioan. Lãsaþi pe
Domnul peste voi, cãci aºa aveþi voi alegerea. Aruncaþi de
peste tot de prin popor toatã puterea duhului rãu care bate
spre voi, ºi spuneþi poporului cã voi nu sunteþi ai poporului,
ºi spuneþi-i poporului cã voi sunteþi ai Mei ºi numai ai Mei.
Amin. 

Iar voi, cei ce aveþi povara Mea peste voi ºi Îmi sunteþi
punte pentru cuvântul venirii Mele, aºa sã staþi mereu, cãci
crucea Mea am pus-o pe umerii voºtri, ca sã fie ea semnul
venirii Mele, cartea pe care o aºez cu voi peste pãmânt, ca sã
fie ea duhul pocãinþei ºi duhul proorociei. Amin. 

Râvniþi la darurile duhovniceºti, dar mai ales râvniþi sã
proorociþi, ºi, mai ales, ºi iarãºi zic, mai ales, þineþi din rãspu-
teri la dragostea Mea dintre voi, fii ai Ierusalimului, cã toate
se vor sfârºi, dar dragostea Mea din om va fi izbãvirea Mea
ºi a sfinþilor Mei dupã douã mii de ani de la anunþarea împã-
rãþiei Mele. 

Pace vouã, cã sunteþi tare, tare tristuþi, copii strãjeri în
calea cuvântului Meu. Pace vouã, cã multã pace vã trebuie,
fiindcã încercarea voastrã Eu o cunosc. Luaþi duh de sãnãtate,
înfiripaþi-vã puterea, cã n-are cine vã întãri. Dar Eu sunt în
voi ºi cu voi, ºi vom aºeza pe pãmânt duhul pocãinþei, care va
aduce cu el duhul proorociei, ºi acesta va aduce cu el împã-
rãþia cerurilor tot mai vãzut, începând de la voi, începând de
la Ierusalim, fiilor. Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2002

Praznicul Naºterii Maicii Domnului 

Fiecare filã a Scripturilor este un astãzi. Când Dumnezeu se dã
dupã om, El este îngenuncheat de om. Durerea este semnul iubirii 

care se naºte ºi care naºte. Taina legãnuþului. 

LL a cumpãna dintre douã sãrbãtori, copii ai dure-
rilor Mele, vã întãresc Eu, Domnul. Amin. Vã

umplu Eu, Domnul, de dragostea Mea ºi vã umplu de milã de

Dumnezeu, fiilor strãjeri în calea cuvântului Meu, fiilor
zdrobiþi de neputinþe ºi de dureri, în fel de fel dureri. Duhul
rãu Mã zbuciumã ºi pe Mine, darã pe voi cã sunteþi cu trupul! 

În duhul ºi în trupul vostru se sparg, fiilor, toate, toate
câte bat înspre lucrarea cuvântului Meu pe care o port cu voi
între cer ºi pãmânt, între pãmânt ºi cer. Dar Eu, Domnul, am
grijã din timp de voi ºi, ca Cel ce vãd totul dinainte, vã pre-
gãtesc dinainte mângâieri ºi puteri lângã voi pentru durerile
care lovesc în lucrarea Mea cu voi ºi în voi, cãci voi sunteþi
vasele lucrãrii Mele ºi vã doare trupul ºi vã doare duhul de
câte ori lucrarea Mea primeºte lovituri de la vrãjmaºii ei, de
la cei ce nu înþeleg ce este ea ºi ce face ea între cer ºi pãmânt,
între pãmânt ºi cer, fiilor unºi. O, pãstraþi-vã întregi sub mâna
Mea cea tare care biruieºte mereu, mereu pentru Mine ºi pen-
tru voi împlinirea Scripturilor rostite de demult, fiindcã fie-
care foaie din Scripturã are un azi, fiilor. Vã cãlãuzesc prin
Scripturi aºa cum vã învãþ Eu, Domnul, sã umblaþi cu ele, ºi
vi le desluºesc din nou, cãci Eu sunt în ele mereu astãzi, fiilor. 

E zi de naºtere. Sãrbãtorim pe cea nãscutã ºi pe nãscã-
toarea ei. Mama Mea are azi sãrbãtoarea ei cea pentru naºte-
rea ei, iar mama ei are sãrbãtoarea ei lângã ea, lângã cea nãs-
cutã care M-a nãscut apoi pe Mine, Domnul ºi Învãþãtorul ºi
Salvatorul vostru, fiilor. Îmi sunteþi atât de dragi când sunteþi
îndureraþi de durerile care bat spre lucrarea Mea cu voi, de
v-aº lua ºi v-aº face un legãnuþ între pãmânt ºi cer, ca sã vã
legãn Eu în el cu îngeraºii Mei cei mângâietori din cer ºi de
pe pãmânt de lângã voi. Dar de peste tot Mi-e greu sã pot
aceasta, sã vã fac legãnuþ ºi sã vã mângâi în mângâieri ca
sã-Mi pot Eu mângâia de la voi durerea Mea cea grea pentru
lucrarea Mea, pentru lucrul cel greu de lucrat al venirii Mele
de la Tatãl pe pãmânt acum, la sfârºit de timp, ºi de început
nou, fiilor îndureraþi. Mã tare doare de voi! Nu ºtiu cum sã vã
mai mângâi, sã vã fac legãnuþ, între pãmânt ºi cer sã vi-l fac,
ºi sã pun îngeraºi sã vã legene pe voi, cã-Mi sunteþi aºa de
dragi când purtaþi în voi durerile Mele care bat spre lucrarea
Mea cu voi! Dar voi sunteþi micuþi de tot faþã de duhul cel
mare al omului de pe pãmânt, ºi sunteþi cu duhul cel din cer
în voi, iar cei din cer sunt în strâmtorare mereu ºi peste tot pe
pãmânt. Învãþaþi din Scripturi ce este strâmtorarea, dar ºi
mângâierea ei, aºa cum Eu v-am arãtat în timpul lucrului Meu
cu voi, neumblând în vicleºug, nici stricând cuvântul Meu, ºi
îndemnându-vã pe voi prin arãtarea adevãrului faþã de orice
conºtiinþã omeneascã înaintea Mea, fiindcã Evanghelia Mea
cu voi este încã acoperitã, în parte acoperitã pentru cei pier-
duþi care nu-ºi deschid ochii ºi mintea ca sã-i lumineze lumi-
na Evangheliei slavei Mele, care este chipul Meu, fiilor,
fiindcã Eu am zis: «Sã strãluceascã din întuneric lumina!».
Amin. Iatã, Eu strãlucesc în inimile voastre ca sã strãluceascã
cunoºtinþa slavei Mele pe faþa celor ce Mã cautã cu voi. Dar
puterea aceasta covârºitoare este a Mea ºi nu a voastrã, fiilor. 

Mi-e tare milã de voi, ºi v-aº face un legãnuþ între pã-
mânt ºi cer, ca sã vã legãn Eu în el când sunteþi duruþi de peste
tot, ºi apoi sã pot în voi mereu, mereu, fiilor duruþi. O, cum
sã vã fac legãnuþ? Unde sã vi-l fac? Voiesc lângã îngeri sã
vi-l fac, ca sã vã legene pe voi îngerii din cer ºi de pe pãmânt
când Eu sunt adânc îndurerat în voi. O, cât de greu, cât de
greu Îmi este Mie în voi când Eu ºi cu voi trebuie sã ne dãm
dupã om, dupã gândirea omului, dupã firea omului, dupã iu-
birea sau neiubirea lui, iar gândirea Mea din voi stã supusã de
gândirea omului, dupã felul lui de a fi, fiilor. 

O, mamã a Mea, hai cu toþii sã fim în cuvânt, cã greu
Îmi este când n-am cu cine vorbi pe pãmânt atât cât sunt Eu,
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mamã. O, greu Îmi este sã stau supus sub gândirea omului, sã
pot ca omul ºi nu ca Mine, mamã. 

– EE u, Fiule scump, mã fac azi legãnuþ pentru
cei îndureraþi ai Tãi de pe pãmânt. Mã uit ºi

eu, ca ºi Tine mã uit, sã le putem face mângâieri ca sã poatã
ei pentru Tine, cãci spinii îi înãbuºã pe ei. Am face din spini
trandafiri, trandafiri fãrã spini, Fiule înspinat. Dar când dãm
sã luãm în mânã un trandafir pe care sã-l curãþãm de spini, ºi
apoi sã-l facem mângâiere pentru noi ºi pentru ei, ne umplem
de sânge pe mâini, Fiule, cãci coada trandafirului e plinã de
spini, ºi cu ei se face spin trandafirul. Noi însã, mereu, mereu
am voit sã facem pe pãmânt trandafiri fãrã spini, ºi sã facem
din ei mângâieri pentru noi pe pãmânt, dar greu mai este când
Dumnezeu Se dã dupã om, dupã gândirea omului, dupã firea
omului, dupã împietrirea omului, dupã dorul din om, Fiule,
cãci dorul din om e dorul lui cu care stã lângã Dumnezeu, ºi
nu e dorul lui Dumnezeu cu care stã omul lângã Tine, Fiule.
Pe vremea lui Verginica, cea care Te-a purtat ca ºi mine în
trupul ei cu Duhul Tãu, aºa cum Te-am purtat eu în mine cu
trupul Tãu, Doamne, Tu vorbeai îndurerat din ea, ºi privind la
cei ce ascultau de la Tine prin gura ei, spuneai aºa: «O, tran-
dafirii Mei cu spini pe coadã, cã am voit sã iau în mânã un
trandafir, ºi el M-a înþepat». Aºa spuneai Tu, Fiule, prin Ver-
ginica, fiindcã omul are gândirea lui, ºi Tu nu poþi decât ca el
cu omul. 

Ne doare pentru cei duruþi pentru noi, pentru vasele lu-
crãrii Tale, Doamne. Când ei stau în mânã cu armele dreptãþii
cele de-a dreapta ºi cele de-a stânga ca sã facã sã strãluceascã
din întuneric lumina, ei stau înfãþiºaþi înaintea tuturor ca
slujitori ai Tãi în multã rãbdare, în cuvântul adevãrului, prin
slavã ºi necinste, prin defãimare ºi laudã, ca niºte necunos-
cuþi, deºi bine cunoscuþi; ca niºte întristaþi, dar pururea bucu-
rându-se în dureri; ca niºte amãgitori, deºi iubitori de adevãr;
ca niºte pedepsiþi, dar nu uciºi; ca niºte sãrãcuþi, dar bogaþi
pentru toþi ºi pe mulþi îmbogãþind; ca unii care nimic nu au,
dar stãpânind lumea, Doamne, purtând în ei lucrarea Ta, lu-
mina Ta cu cele ºapte duhuri dumnezeieºti în ea ºi vasul cu
untdelemn care hrãneºte lumina, cãci cuvântul este lumina,
este untdelemnul care curge prin douã þevi peste pãmânt, cu-
vântul Domnului, ca sã ºtie tot pãmântul cã Tu eºti trimisul
Tatãlui cuvânt, iar ei sunt unºii Tãi prin care Tu stai înaintea
a tot pãmântul cu ei. Amin. Taina lor cu Tine e tainã acope-
ritã, ºi din slavã în slavã Te tãinuieºti în ei, ºi fãrãdelegile
multora le iau asupra lor, purtând peste ei ocara Ta, Doamne.
Le-am face un legãnuþ între pãmânt ºi cer, cã ei sunt mici ºi
trebuie legãnaþi, ºi trebuie purtaþi, ºi trebuie sã înþeleagã ei
Scripturile Tale cele pentru sfârºit de timp, ºi sã stea ei aºa
cum scrie despre ei în Scripturile Tale, Doamne, în Scripturile
cele de demult ale proorocilor lor care privesc acum de lângã
Tine lucrul tainei Scripturilor lor. 

O, sã-i naºti mereu pe ei, Fiule. Mereu, mereu sã-i naºti
ca sã fie mereu nou-nãscuþi, cãci Tu iubeºti pe copii, iar pe
oamenii mari îi aºtepþi sã se facã ºi ei copii, cãci dacã sunt
mari nu ºtiu sã facã ce fac copiii, precum nici copiii nu ºtiu sã
facã ce fac oamenii mari care nu mai învaþã sfinþenia cea cu
duh de copil ºi voia Ta în ei apoi, Doamne. O, dã-le Tu
mângâiere ºi du-Te cu ei pe calea cãrþii lui Verginica, iar ea sã
le dea iar laptele cel pentru copii, mângâierea ºi legãnarea
pentru cei mici ai Tãi. Amin, amin, amin. 

– OOOO,cum sã nu le dau, mamã! Dacã Eu nu le
dau, cine sã le dea? Mã voi purta cu ei spre

cartea trâmbiþei Mele Verginica ºi voi poposi cu ei în ea ca

într-un leagãn sfânt ºi îi voi hrãni pe ei cu untdelemn ºi cu
vin, cã sunt doborâþi de dureri ºi nu gãsesc pe pãmânt leac
pentru durerea Mea din ei. Duhul rãu care bate spre ei M-a
zbuciumat ºi pe Mine, darã pe ei! cãci ei sunt cu trupul, ºi sub
chipul lor Eu stau ascuns în mijlocul poporului Meu ºi îl hrã-
nesc pe el din vasele ungerii Mele precum scrie în Scripturi
despre untdelemnul care porneºte ºi adapã cu cele ºapte du-
huri ºi puteri dumnezeieºti luminile care lumineazã pe
pãmânt calea Mea spre om prin unºii Mei. Amin. 

O, copii duruþi, atât de greu duruþi de toate câte bat spre
voi! Duhul rãu e rãnit de moarte ºi se rãzboieºte cu voi ca sã
frângã corabia Mea cu care Eu vã port spre întâmpinarea
Mea. Dar Eu vã mângâi în dureri, ºi vom putea mereu, mereu
prin dureri. E dulce viaþa prin dureri. E tare dulce viaþa Mea
în voi, cãci durerea a fost viaþa Mea, aºa precum ºi viaþa voas-
trã este. E aºa de dulce viaþa de fiu al lui Dumnezeu, ºi cine
o aflã o iubeºte, cãci iubirea care doare adânc în om pentru
calea Mea, aceea este iubirea. Iubirea este cea care doare,
fiilor, ºi durerea este bucuria ei, ºi dupã acest semn s-o cu-
noaºteþi pe ea, cãci semnul ei este durerea, durerea care o naº-
te pe ea ca sã fie în om iubirea Mea. Amin. 

O, v-aº face un legãnuþ între pãmânt ºi cer, ºi greu vi-l
mai pot face. Mã mut cu legãnuþul Meu cel pentru voi din loc
în loc în tot jurul ieslei Mele de cuvânt, ca sã vã port pe îngeri
ºi cu îngeri de sus ºi de jos, ºi ca sã-Mi pãziþi voi ieslea Mea
de orice duh potrivnic care loveºte în voi ca sã-Mi facã Mie
nume rãu pe pãmânt. Dar Eu sunt biruitor pentru voi, numai
sã fiþi voi uniþi; uniþi la bine ºi la greu, fiilor unºi, ca niºte
pãstoraºi întru Unul singur, Pãstorul vostru, Iisus Hristos.
Amin. 

Voi, fiilor unºi care staþi înaintea Mea mãrturie peste
neamurile pãmântului din partea Mea de-a dreapta ºi de-a
stânga vasului cu untdelemn din care Eu Mã las peste pãmânt
cu cele ºapte duhuri dumnezeieºti ca sã fac cu ele ceruri noi,
ºi pãmânt nou sã fac, voi sã fiþi voia Mea. O dragoste fãrã de
margini sã fiþi înaintea Mea, cãci cumpãna Mea este în mâi-
nile voastre, precum scrie în Scripturi, fiindcã fiecare filã a
Scripturilor Duhului Meu Cel Sfânt, prin prooroci scrise, are
un azi, fiilor. Întãriþi-Mi taina iubirii ºi nu vã temeþi de dureri,
cãci iubirea care doare este cea care arde, ºi luminând arde.
Amin. 

Legãnaþi-vã în Duhul Meu ca într-un legãnuþ. Cãutaþi
cu Duhul Meu, Care vã mângâie pe voi. Uitaþi-vã în voi, ºi
uitaþi-vã în Mine ca sã vedeþi, fiindcã în cartea Mea cu voi Eu
M-am aºezat cu voi ºi cu multe taine peste voi. Rãvãºiþi-vã
aducerile-aminte ale zilelor tainelor Mele cu voi ºi legaþi-le
firul ºi veþi vedea înapoi ºi înainte, ºi veþi vedea tot mai
desãvârºit locul Meu de lângã voi ºi locul vostru de lângã
Mine, ºi aºa vom lucra mereu, mereu de acum, cã a venit iarã
ºi iarã vremea cea dulce care vã învaþã prin dureri sã fiþi voi
vremea Mea, fiilor. Îmi sunteþi aºa de dragi când sunteþi îndu-
reraþi! Sunteþi aºa de frumoºi când plângeþi! Sunteþi atât de
slãviþi când sunteþi dispreþuiþi ºi neiubiþi, cã nu oricine are de
la Mine darul cel mare de a vã iubi pe voi cu tot dragul, fiilor.
Hai sã plutim ºi sã ne dãm în leagãn ºi sã ne mângâiem. Hai,
fiilor! Toate pânzele sus! Eu, Domnul, sunt sus pe catarg, cu
steagul român ºi cu nãframa Noului Ierusalim pentru biruinþa
cea mare mereu, mereu pentru Mine ºi pentru voi. Fiþi stegari
cu putere multã. Priviþi mereu la stânca aceea din care aþi fost
luaþi ca sã fiþi ai Mei, ºi staþi în ea ca sã fiþi. Cine voieºte sã
fie ca Mine, sã se uite la voi ºi sã fie. Iar voi sã fiþi ca Mine,
fiilor. Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2002
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Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci 

Cei ce nu prind tâlcul învãþãturilor Domnului, aceia trebuie sã
repete timpul pentru învãþat. Cei dispreþuiþi pentru Domnul sunt cei 

frumoºi ai Domnului. 

VV ã gãsesc cã Mã aºteptaþi, copii care-Mi primiþi
cuvântul, dar voi trebuie sã desluºiþi poporului

Meu tot ceea ce Eu cuvintez în cartea Mea de azi, cã dacã el
înþelege ca el ºi nu ca Mine ºi nu ca voi, nu înseamnã cã înva-
þã carte Israel. Eu vreau sã-i dau lui premiu de înþelepciune,
dar sã fie la lecþii Israel, iar cel ce nu ºtie ºi nu poate prinde
bine tâlcul învãþãturilor Mele ºi al tainelor Mele de azi ºi al
fiilor de azi cu care Eu Îmi lucrez minunata Mea venire acum,
la sfârºit de timp pãmântesc pentru cei ce Mã iubesc, aceia sã
repete iar timpul pentru învãþat, ºi apoi sã primeascã notã
bunã, ºi apoi sã lucreze dreptatea ºi înþelepciunea ei în pã-
mântul celor sfinþi. Amin. 

Sã stea poporul Meu la învãþat, fiilor. V-am fãcut fãcã-
tori ºi învãþãtori peste poporul Meu, iar el trebuie sã stea la
fãcut, ºi apoi sã înveþe, cã atât are el de fãcut între pãmânt ºi
cer. Curând, curând Eu vin, ºi trebuie sã-Mi gãsesc poporul
gata pentru ca Eu sã-l pot ocroti în ziua judecãþii. Amin. 

O, atâtea pilde minunate lucrez pentru voi! Atâtea
întãriri vã dau în dureri ca sã vã odihnesc Eu pe voi ºi sã-Mi
întãresc poporul care Mã va întâmpina de lângã voi, fiilor
unºi. V-am spus vouã cã sunteþi aºa de slãviþi când sunteþi dis-
preþuiþi ºi neiubiþi, ºi v-am spus cã nu oricine are darul cel
mare de a vã iubi pe voi, cã de la Mine este iubirea cea pentru
voi în om, în omul care are ochi ºi urechi spre Mine ºi spre
voi, ca apoi sã vã vadã pe voi. Vã arãt semne minunate, ca
sã-Mi întãresc poporul lângã voi, cã iatã, voi sunteþi plãpânzi
ºi nu voiþi sã Mã slãvesc în voi lângã popor ca sã-l întãresc
Eu pe el. Voi sunteþi fiii umilinþei, fiindcã o iubiþi pe ea aºa
cum am iubit-o Eu. Dar ºi prin ea sunteþi slãviþi, cãci cine este
de la Mine, acela este slava Mea, iar Eu v-am spus cã sunteþi
aºa de slãviþi când sunteþi dispreþuiþi! ªi iarãºi v-am spus:
legaþi firele zilelor Mele cu voi, cã asta mai aveþi de lucrat, cã
v-am fãcut pe voi ochi ºi urechi înaintea Mea ºi înaintea
poporului sfânt. Uitaþi-vã înapoi, ºi uitaþi-vã înainte apoi, ca
sã vedeþi desãvârºit locul Meu de lângã voi, ºi locul vostru de
lângã Mine, ca sã putem trece prin dureri, cã e dulce vremea
prin dureri, fiindcã ea vã þine în mare trezie ºi vã face frumoºi
pentru venirea Mea. Amin. Locul Meu de lângã voi dacã nu-l
înþelege poporul Meu, el nu va putea cunoaºte locul lui de
lângã Mine. ªi cum va sta el lângã Mine dacã nu cunoaºte
bine statul Meu de lângã voi? Eu i-am spus poporului Meu
cuvânt tainic, iar voi, fiilor slãviþi prin dureri, umiliþi-vã
înaintea Mea ºi slãviþi-vã pentru Mine înaintea poporului, dar
învãþaþi sã ºtiþi cum sã vã fie statul cu creºtinii ºi cât sã vã fie
ca sã nu vã pierdeþi voi puterea Mea din voi dacã poporul dã
sã se obiºnuiascã cu voi. Uitaþi-vã în Scripturi cum lucram Eu
cu ucenicii ºi cu cei ce veneau dupã Mine ca sã asculte de la
Mine taina împãrãþiei cerurilor. Voi trebuie sã ºtiþi ºi sã fiþi
taina Mea cea din mijlocul poporului sfânt, ºi trebuie sã vreþi
aºa, ca sã nu vã mai doarã dureri care vã doboarã, cã n-are
cine sã vã ajute pe pãmânt prin dureri, fiindcã voi aveþi dure-
rile Mele, fiilor. E greu sã se vadã de pe pãmânt durerea Mea
din voi. Lãcrimioarele voastre sunt ascunse în voi, fiindcã Eu
sunt Cel tainic, ºi nu oricine ºtie sã plângã aºa cum plâng Eu
în voi. Aceasta ºtiþi numai voi, fiindcã voi aþi stat la fãcut
dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi v-am fãcut frumoºi pentru
Mine ºi v-am spus cã vã vor mãrturisi diavolii ºi îngerii ºi veþi

ºti cã Eu sunt Cel ce vã ocrotesc ºi Cel ce vã slãvesc pe voi.
Amin. 

V-am luat cu câteva zile în urmã ºi am ieºit cu voi ca
sã-Mi întãresc prin voi ºi de lângã voi pe cei încercaþi de du-
rerile voastre, de durerile Mele în voi, fiilor. Apoi i-am
poruncit duhului rãu care bate spre voi sã vinã sã-ºi arate lu-
crarea lui cea potrivnicã Mie ºi vouã. Sã vinã, i-am spus. ªi
i-am spus cã îl aºtept. El s-a supus, fiindcã Eu sunt Dumne-
zeu, ºi a venit supus de puterea îngerului Meu care a lucrat
atunci pentru voi. Am lucrat ascuns în voi ºi l-am fãcut sã-ºi
arate lucrarea lui cea mincinoasã cu care ar da el sã Mi-i lo-
veascã pânã ºi pe cei aleºi ai Mei. L-am fãcut sã vorbeascã, ºi
a vorbit. Apoi Eu am lucrat prin voi arãtându-vã lui cu Mine
în voi, ºi arãtându-vã ºi vouã cât sunt în voi, fiilor. El s-a în-
fricoºat atunci, ºi s-a tras din faþa voastrã ºi s-a tot tras înapoi
dacã a vãzut cã Eu îl înspãimânt cu slava Mea din voi, cu
seninul Meu din voi, cã Eu nu lucrez cu asprime nici pentru
duhul rãu, fiilor. Dar el s-a tras în el, ºi apoi îngerul Meu l-a
luat pe el ºi l-a dus la locul lui. ªi iar am trecut apoi cu voi, ºi
v-am arãtat vouã cum vã mãrturisesc Eu înaintea oamenilor,
fiilor, ºi cum le dau Eu lor ochi ºi urechi ca sã vadã slava Mea
din voi ºi ca sã stau Eu faþã în faþã cu voi în mijlocul oa-
menilor ºi ca sã vã întãresc puterea ºi ascultarea ºi credinþa cã
voi sunteþi ai Mei în orice vreme de bucurii sau de dureri,
fiilor. V-am grãit vouã din faþa voastrã, ºi acelaºi fel de grãire
am grãit, aºa cum v-am grãit din carte, ºi v-am mãrturisit prin
oameni, cu puterea îngerului Meu, ºi am spus: „Sunteþi aºa
de frumoºi! Sunteþi aºa de priviþi ºi de slãviþi!“. V-am repetat
cuvintele Mele de peste voi prin îngeri ºi prin oameni, cãci
îngerii din cer lucreazã pentru voi pe pãmânt ºi vã aratã pe
voi fiilor oamenilor care vã proorocesc pe voi, care vã vãd pe
voi cu slava Mea în voi. Eu am spus prin prooroci: «Pânã ºi
peste robi ºi roabe voi turna din Duhul Meu, ºi ei vã vor
prooroci pe voi pentru adeverirea lucrului Meu din voi peste
pãmânt». Amin. 

O, fiilor, o, fiilor, o, fiilor! Eu sunt cu voi pe pãmânt în
acelaºi timp ºi în dureri ºi în slavã, întãrind pe poporul Meu
cel de sub crucea Mea cu voi. Le dau mângâieri celor ce poar-
tã durerile voastre ca ºi voi. Le dau din cer, le aduc mângâieri
din cer ca sã poatã ei trece vremea durerilor Mele din voi. Vã
arãt pe voi deodatã prin slavã ºi necinste, prin defãimare ºi
laudã, ca niºte întristaþi, dar pururea bucurându-vã; ca niºte
sãraci, dar pe toþi îmbogãþind; ca unii care nu mai au nimic,
dar pe toate stãpânindu-le. 

O, ce frumoasã este crucea, fiilor! Ea vã þine dupã chi-
pul ºi asemãnarea Mea. Ea vã slãveºte ºi duce slava voastrã
la cei necãjiþi pentru voi, cã nu oricine are de la Mine darul
cel mare de a vã iubi pe voi cu toatã fiinþa lor care suferã
mângâindu-se când voi din slavã în slavã suferind ºi biruind
vã arãtaþi încercaþi pentru calea crucii Mele de azi, ºi pe care
v-am pus-o pe umeri ca semn înaintea venirii Mele, ca sã
plângã apoi toþi cei de pe pãmânt care nu M-au cunoscut în
voi mai înainte de ziua cea slãvitã a slavei Mele, fiilor. 

Azi e zi de sãrbãtoare pentru biserica cea cu sãrbãtori.
Crucea Mea este azi sãrbãtoritã în lucrare de bisericã, crucea
pe care Eu am dus-o pe umeri pânã pe Golgota, ajutat de
Simon Cireneanul. Ridicaþi-vã ºi voi, ºi înãlþaþi-vã pentru
slava Mea înaintea poporului umilindu-vã pentru umilinþa lui.
Luaþi Duhul Meu din voi ºi ridicaþi-L peste Israel, cã Eu v-am
spus vouã aºa: «Uitaþi-vã în voi ºi uitaþi-vã în Mine, în cartea
Mea cu voi», cã Eu M-am aºezat cu voi în ea, ºi cu tainele
Mele cu voi. Legaþi-le firul ºi vedeþi înapoi ºi înainte, ºi veþi
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vedea tot mai desãvârºit de atunci ºi pânã acum locul Meu de
lângã voi, ºi locul vostru de lângã Mine; locul Meu în voi, ºi
locul vostru în Mine; Eu în voi, ºi voi în Mine înaintea po-
porului sfânt. Amin. ªi vom lucra mereu, mereu de acum, cã
a venit iar vremea cea dulce care vã învaþã prin dureri sã fiþi
vremea Mea, fiilor. Cel ce voieºte sã stea în luminã, acela va
lua învãþãturã ºi va vedea prin ea ºi cu ea, iar cel ce are duhul
lui nu va pricepe nici acum, cãci scris este în Scripturi: «Cei
înþelepþi vor lumina ca strãlucirea cerului, iar cei care vor fi
îndrumat pe mulþi pe calea dreptãþii vor fi ca stelele în veci
de veci». Amin. «Mulþi vor cerceta ºi va creºte ºtiinþa cãrþii
Mele cu voi. Mulþi vor fi curãþiþi ºi albiþi ºi lãmuriþi, ºi numai
cei înþelepþi vor înþelege.» Amin. 

V-am mângâiat pe voi în cartea lui Verginica. V-am
desluºit taine din tainele lucrãrii Mele cu voi ca sã întãrim
ºtiinþa poporului sfânt, ºi el sã fie înþelept ºi sã înþeleagã.
Vreau sã fiþi comoara Mea pe care s-o iau în mânã curând,
curând, iar voi sã vã bucuraþi de mila Mea de voi ºi de dra-
gostea Mea de voi, fiilor. Tot poporul sã vrea aºa cum vreau
Eu, dar sã fie înþelept tot fiul acestui popor, cã este scrisã o
Scripturã care spune aºa: «Îl vor vedea cum este, cãci vor fi
asemenea Lui. Vor fi asemenea Lui, cãci Îl vor vedea cum
este». Amin. O, Eu sunt Cel umilit între voi, iar voi sã fiþi
asemenea Mie, ºi aºa sã vã vãd cã sunteþi, copii ai Ierusalimu-
lui. Dacã voi nu aþi fi umiliþi ca ºi Mine, blânzi ºi smeriþi aºa
cum sunt Eu, cum M-aþi putea vedea dacã nu aþi fi ca Mine?
Dacã voi nu aþi fi dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cum M-aþi
putea vedea, copii învãþaþi de Dumnezeu cu atâta învãþãturã
din cer, ºi care curge ca untdelemnul cel curat, în douã ºuviþe,
adãpând luminile candelelor care vãd peste tot pãmântul ºi
învãþând pe toþi oamenii taina împãrãþiei cerurilor, aici, pe
pãmântul Meu cel sfânt ºi al grãdinilor Mele din jurul ieslei
Mele de cuvânt? 

Ridicaþi-vã la darurile înþelepciunii tainice ºi proorociþi
unii altora vremea începutului Meu cel mic ºi cel mare, cãci
orice început mic e mare, e nou, e luminos, fiilor, numai sã
aveþi voi ochi ºi urechi botezându-vã mereu în vasul spãlãrii,
în vasul Meu cu untdelemn, în lucrarea Mea de cuvânt care
vã creºte pe voi pentru ca sã rãmâneþi în iubirea Mea. Amin. 

Cine are urechi, sã audã, ºi apoi va vedea, ºi va înþelege
apoi, ºi iarãºi va vedea. Amin. Aºa sã stai tu înaintea Mea ºi
înaintea celor prin care Eu te hrãnesc, Ierusalime. ªi cere, po-
porul Meu, ºi þi se va da, ºi apoi vei avea. Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 2002

Sãrbãtoarea sfântului Ioan evanghelistul 

Cel nelegiuit îºi face casã pentru trufia lui, ºi omul nu mai ºtie ce
înseamnã om. Duhul trebuie sã biruiascã trupul. Sã nu moarã cele 

mari din cer pentru cele mici de pe pãmânt. 

AA i nevoie de multã învãþãturã, Ierusalime. Te-aº
ridica pe nori, cã e greu pe pãmânt. Þi-aº arãta

mai mult pe cele de sus, ºi de la ele pe cele de jos, cã mare
este vremea Scripturilor Mele din zilele tale, ºi tu eºti încã
micuþ, poporul Meu. Ai nevoie de multã învãþãturã, cã eºti
micuþ, Ierusalime, ºi nu ºtii sã te înveþi singur, iar Eu te-aº în-
vãþa ºi te-aº tot învãþa din zori ºi pânã-n zori, ca sã te ocro-
tesc sub învãþãtura Mea ºi sã-þi vestesc prin ea lucrarea Mea
ºi lucrarea ta, ºi sã te ocrotesc din zori ºi pânã-n zori, poporul
Meu. 

Are nevoie omul de pe pãmânt de multã învãþãturã, Ie-
rusalime. Se apropie învierea morþilor, ºi omul de pe pãmânt

se tot ascunde de venirea Mea, ºi Eu trebuie sã vestesc pã-
mântul cã vin ca sã-Mi împlinesc Scripturile cele pentru vre-
mea aceasta, ºi încã o datã sã le vestesc pe ele, ca sã le ºtii tu,
ºi sã le ºtie omul de pe pãmânt, poporul Meu. Sunt în sfat
ceresc în mijlocul tãu, grãind din Scripturi, cã omul nu mai
vrea sã le creadã ºi apoi sã le aºtepte. Dar Eu sunt cuvânt pe
pãmânt în mijlocul tãu, ºi grãiesc cu tine, ºi îi dau omului de
pe pãmânt grãirea Mea cu tine, ca sã ºtie el cã Eu sunt pe
pãmânt învãluit în cuvânt, ºi Îmi pregãtesc venirea ºi Îmi
pregãtesc coborârea cu sfinþii, cã Eu, cu ei vin, în zeci de mii,
precum este scris. Amin. 

Te învãþ sã-þi faci pernuþã din cuvântul Meu de peste
tine ºi sã te închini la ea când te culci ºi când te scoli ºi când
þi-e somn ºi când þi-e veghe, cã Eu nu mai pot fãrã tine ºi nu
mai am stare când vãd Scripturile cele pentru vremea aceasta,
ºi când vãd sfinþii cum se scoalã pentru venirea Mea, ºi când
vãd pe îngerii venirii Mele gata sã trâmbiþeze ridicarea mor-
þilor pentru ziua venirii Mele, poporul Meu. 

Te-aº ridica pe nori, cã e greu pe pãmânt ºi nu mai am
loc sã pun piciorul pe aºternutul pe care Eu l-am zidit. Mã uit
cu jale fãrã de margini ce a fãcut omul pe pãmânt, cã ºi-a ridi-
cat ºi îºi tot ridicã peste tot case, ºi scrie omul pe ele numele
Meu, ºi Eu nu pot intra în ele cu învãþãtura Mea, cã e prea
multã desfrânare ºi e prea multã slavã deºartã, ºi nici mustra-
rea nu-ºi mai poate face loc spre pocãinþã, ºi omul nelegiuirii
îºi face casã ºi se ascunde în ea cu slava lui cea de la trufia
lui, ºi cu slava lui cea de la omul cel fãrã de învãþãturã, ºi Eu
nu mai am unde sã pun piciorul de multa desfrânare de pe
pãmânt, de multa trufie din om, poporul Meu. 

Nu mai am ce sã-i fac omului decât venirea Mea. Nu
vreau însã sã-Mi spunã el cã n-a ºtiut de ea, cã Eu sunt un
Dumnezeu drept, ºi nimic n-am fãcut încã din vecii pânã n-am
vorbit cu Tatãl, ºi apoi pânã n-am vorbit cu omul. Omul de azi
dã sã uite vorbirea Mea cu omul, dar Eu am vorbit cu omul
mereu, mereu pe pãmânt, ºi n-a fost pãmântul fãrã Dumnezeu
pe el, ºi n-a fost pãmântul fãrã om pe el de când Eu, Domnul,
l-am fãcut pe omul cel zidit de mâna Mea uitându-Mã la
Mine ca sã-l fac pe el aºa cum se uitã un om priceput la facere
la alt om ca sã facã un trup dupã chipul lui. O, e prea multã
desfrânare în om ca sã mai pot face Eu facere din om! Pot
însã sã cuvintez peste om ºi sã-l fac din cuvânt, ºi apoi sã-l
fac ºi din trupul lui, ºi greu îi mai este facerii Mele pe pãmânt
peste om, fiindcã n-am unde sã pun piciorul ºi sã stau pe
aºternut ºi sã învãþ mulþimile sã vinã la Mine, sã vinã la apã,
ºi sã ies cu apã în calea omului, cã nu mai ºtie omul ce în-
seamnã om. Mã plâng þie cu jale, poporul Meu, cã omul nu
mai ºtie ce înseamnã om, iar Eu vin ºi tot vin venind cu veni-
rea Mea, ºi nu mai gãsesc om pe pãmânt, cã nu mai este cre-
dinþã, poporul Meu. Din credinþã vreau sã-l fac pe om; din
propovãduire ºi din credinþã; din duhul pocãinþei ºi din duhul
proorociei, ºi apoi din Duhul Sfânt. Amin. 

Orice om are nevoie de unealtã când lucreazã, când
face ceea ce face. Aºa am Eu nevoie de tine, Israele de azi.
Am nevoie sã fii dupã chipul ºi asemãnarea Mea, ºi îþi trebuie
mereu pe Domnul peste tine, mereu, mereu învãþãtura Mea,
poporul Meu, sã Mã vãd cu ea în tine, ºi sã se uite omul la tine
ºi sã-L vadã pe Dumnezeu ºi sã-L facã în el cu cuvântul Meu
cel de peste tine, cãci cuvântul Meu zideºte pe om, ºi nu se
poate zidi omul pentru Mine decât cu cuvântul Meu. Amin. 

Voi nimici toatã, toatã minciuna de pe pãmânt, toatã
facerea omului care-l înºealã pe om ca sã nu mai caute el spre
Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului ºi al omului. Mi-e prea milã
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de om. Nu mai ºtie omul ce înseamnã om, dar Eu, Domnul ºi
Fãcãtorul, am lucrul Meu de facere peste tine, poporul Meu,
ºi vreau sã te înveþi tu facerea Mea, ºi vreau s-o înveþi, ºi nu-
mai Duhul Sfânt sã-þi fie þie unealta de învãþat facerea, po-
porul Meu. Te-am învãþat mereu, mereu, ºi tu de aceea ºtii.
Te-am învãþat sã nu Mã cauþi nicãieri, cã Eu aºtept lângã tine
ºi înãuntrul tãu, ºi þi-am spus cã împãrãþia Mea este înãuntrul
tãu, numai s-o pãzeºti ºi s-o lucrezi, aºa cum i-am spus Eu
omului cel zidit de mâna Mea. Te-am învãþat sã fii, ºi te voi
învãþa încã pânã ce tu vei fi atât cât vei putea sã-Mi spui tu
Mie: „Eu sunt cel ce sunt“. Amin, amin, amin. 

Vin, poporul Meu, în cartea ta cu Mine cu cel ce Eu
l-am iubit atât de mult ºi cu care Eu am cuvântat dupã înãl-
þarea Mea la Tatãl despre vremea venirii Mele de acum. 

O, fiilor care-Mi primiþi cuvântul, Ioan cel iubit atât de
mult de Mine e mereu, mereu atât de aproape de voi, iar du-
hul lui e în Duhul Meu când Eu grãiesc vouã ºi peste pãmânt.
El atâta iubire vã dã cât voi abia puteþi duce, cã Eu l-am iubit
cât nu vã pot spune, ºi tot aºa vã iubesc ºi pe voi, ºi tot aºa vã
iubeºte ºi el, cã mult a aºteptat el venirea Mea de azi în cu-
vânt, fiindcã Eu i-am spus lui cã încã o datã va mai vorbi pe
pãmânt. El stã în durerile voastre ºi vi le face bucurii, iar cu
mânuþele vã umple mereu de binecuvântãri ºi de mângâieri,
cã grea e calea voastrã cu Mine, ºi el stã cu voi sub cruce ºi
nu vã lasã, cum nici pe Mine nu M-a lãsat, cã Mi-a fost fiu
dulce de tot, ºi aºa Îmi este ºi de lângã voi, cãci taina lui e
mare în el, ºi se numeºte taina iubirii Mele în om. V-am dat
atâta dragoste în voi cât i-am dat ºi lui. V-am iubit cât pe el ºi
v-am luat în iubirea Mea, cã mult aþi stat ºi staþi lângã durerea
Mea, ºi cu ea în voi, ºi mult treceþi prin ea, ºi ea prin voi, aºa
cum toate durerile Mele treceau prin inimioara lui cea plinã
de Mine. Viaþa lui eram Eu. Ardeam în el cu dragostea Mea
în dragostea lui, ºi el era taina iubirii. Amin, amin, amin. 

– OO,bunule Doamne, bunule Învãþãtor! Ce sã
fac sã moºteneascã omul viaþa Ta aºa cum

am moºtenit-o eu? Ce sã fac sã moºteneascã omul viaþa cea
fãrã de moarte aºa cum eu am luat-o de la Tine? O, ce sã fac?
Ard de dor dupã om cu arsura Ta ºi stau în cele ce nu se vãd
ºi ard lângã poporul Tãu ºi ard în cei ce sunt din partea Ta
cuvântul Tãu peste Israel. Stau în cele ce nu se vãd ºi îi mân-
gâi pe ei ºi le dau din viaþa mea ºi din inima mea, cã ei trec
prin dureri, ºi ele îi fac frumoºi, ºi atât de frumoºi, Doamne!
Cine este cu ei seamãnã cu ei ºi ia din duhul lor cel pus de noi
în ei. Dar cel mai mult le spun celor de lângã ei sã ia din
duhul umilinþei din ei, ca sã ai Tu pentru ei îngeri de lângã ei,
ºi sã fie ei trupul îngerilor, cãci îngeraºii cei buni ai Tãi stau
nedespãrþiþi de ei ºi îºi fac lucrarea iubirii ºi a veghii cea pen-
tru ei ºi pentru tot poporul Tãu, Doamne. Iar eu grãiesc po-
porului Tãu cel de lângã ei aºa cum grãiam celor ce-i iubeam
acum douã mii de ani învãþându-i taina iubirii, ºi aºa le spun: 

Iubiþilor, trãiþi în iubire ºi îndrãzniþi pentru ei ºi pentru
voi ºi pentru noi cu voi înaintea Domnului, cãci am spus
atunci: «Dacã inima noastrã nu ne osândeºte, avem îndrãz-
nealã la Dumnezeu, ºi orice cerem primim de la El, fiindcã
pãzim cuvântul Lui, ºi cele plãcute ºi iubite de El facem». Sã
ne pãstrãm în Duhul Lui, cãci prin aceasta cunoaºtem cã El
rãmâne în noi, din Duhul pe Care ni L-a dat, aºa încât sã nu
dãm crezare oricãrui duh, ci sã cercetãm duhurile dacã sunt
de la Dumnezeu, fiindcã e prea mare minciuna de pe pãmânt
ºi omul de pe pãmânt, iubiþilor. Iar voi în aceasta sã cunoaº-
teþi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mãrturiseºte cã Iisus
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu, ºi orice duh care

nu mãrturiseºte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci
este duhul lui antichrist, ºi aceia sunt din lume, ºi de aceea
grãiesc ca din lume, ºi lumea îi ascultã. Dar noi suntem din
Dumnezeu, ºi cine-L cunoaºte pe El ascultã de noi, ºi din
aceasta cunoaºtem Duhul Adevãrului ºi duhul cel rãtãcit. Dar
Dumnezeu ne-a iubit, ºi Îi suntem datori sã ne iubim unii pe
alþii, ºi El rãmâne în noi, ºi dragostea Lui în noi este de-
sãvârºitã. 

O, sã-i spuneþi poporului cel sfinþit de Domnul cã
fiindcã El ne-a dat din Duhul Sãu, de aceea cunoaºtem cã rã-
mânem în El, ºi El în noi, ºi noi am cunoscut ºi am crezut
iubirea pe care El o are cãtre noi. El este iubire, iar cel ce rã-
mâne în iubire, rãmâne în El, ºi El în acela rãmâne. Amin. 

O, mincinos este cel ce urãºte pe fratele sãu ºi zice cã
Îl iubeºte pe Dumnezeu, pe Care nu-L vede! Dacã el nu-l iu-
beºte pe fratele sãu, pe care-l vede, cum poate sã-L iubeascã
pe Dumnezeu, Care stã nevãzut? Iar El ne-a dat poruncã ºi a
zis: «Cine iubeºte pe Dumnezeu, sã iubeascã ºi pe fratele
sãu». Amin. 

O, Ierusalime, o, iubiþilor, cine crede în El are cuvântul
Tatãlui care a mãrturisit pentru Fiul Sãu, iar cine crede în Fiul
Sãu are aceastã mãrturie în el însuºi. O, iubiþilor, cine nu
crede în cuvântul Lui, care este cu voi, acela nu dã crezare lui
Dumnezeu, ºi L-a fãcut mincinos pe El pentru cã n-a crezut
în mãrturia Tatãlui pentru Fiul Sãu. Iar mãrturia este cã Dum-
nezeu ne-a dat viaþã veºnicã, ºi aceastã viaþã este Fiul Sãu.
Amin. Aceasta vã spun ca sã ºtiþi cã aveþi viaþã veºnicã; iar
încrederea cãtre El este aceea cã dacã cerem ceva dupã voinþa
Lui, El ne ascultã, El ne aduce nouã cererile pe care I le-am
cerut. Amin. 

O, iubiþilor, treceþi din trup în duh, cã eu aceasta am
fãcut. Treceþi ºi iar treceþi, ca sã vedeþi pe cele ce nu se vãd,
ºi pe cele ce se vãd de cãtre om. Treceþi din trup în duh, dar
cu Domnul, cã El v-a învãþat pe voi cum vã primeºte pe voi,
ºi a zis: «Cine nu intrã pe uºã în staulul oilor, ci sare pe aiu-
rea, acela este fur ºi tâlhar, iar cel ce intrã prin uºã, pãstor
este oilor, ºi aceluia portarul îi deschide, ºi oile ascultã
glasul lui, ºi pe oile sale le cheamã pe nume ºi le mânã afarã.
ªi când le scoate afarã pe toate ale sale, merge înaintea lor,
cãci oile îi cunosc glasul, iar dupã un strãin ele nu merg, ºi
fug de el, fiindcã oile nu cunosc glasul strãinilor».

O, ce frumos trebuie voi sã înþelegeþi pe toate ale Dom-
nului, ºi sã nu le uitaþi apoi, iubiþilor! O, ce frumos îi învãþam
eu pe creºtinii de atunci peste care lucram lucrul împãrãþiei
cerurilor ºi le spuneam aºa: «Cine nu face dreptate ºi cine nu
iubeºte pe fratele sãu, nu este din Dumnezeu, ºi prin aceasta
cunoaºtem pe fiii lui Dumnezeu ºi pe fiii diavolului». ªi iarãºi
le spuneam: «Sã nu iubim cu vorba, ci cu fapta ºi cu adevã-
rul, ºi în aceasta vom cunoaºte cã suntem din adevãr ºi vom
afla odihnã sufletelor noastre în faþa Domnului, cãci dacã
inima noastrã nu ne osândeºte, îndrãznim spre Dumnezeu, ºi
orice cerem primim de la El, fiindcã facem cele plãcute Lui
înaintea Lui».

Nãdãjduiþi în Domnul, cãci cine îºi pune nãdejdea în
El, acela se curãþeºte pe sine precum Domnul este curat. O,
nu pentru cã nu ºtiþi adevãrul vã spun iarãºi acestea, ci pentru
cã îl ºtiþi, ºi ºtiþi cã nici o minciunã nu vine din adevãr. O,
ceea ce aþi auzit de la început, sã rãmânã în voi, ca sã rãmâ-
neþi voi în Fiul ºi în Tatãl. Iar ungerea pe care o aveþi de la El
în mijlocul vostru vã învaþã despre toate ºi n-aveþi trebuinþã
sã vã înveþe cineva cã învãþãtura aceasta este adevãratã ºi nu
este minciunã. O, rãmâneþi în El, ca sã avem îndrãznealã când
El Se va arãta ºi sã nu ne ruºinãm de El la venirea Lui. Amin. 
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Iar fiilor oamenilor ºi celor ce se dau între ei fii ai lui
Dumnezeu, eu aºa le spun lor: nu iubiþi lumea ºi nici pe cele
din ea, cã dacã cineva iubeºte lumea, iubirea Tatãlui nu este
în el, fiindcã tot ce este în lume, pofta trupului ºi a ochilor ºi
trufia vieþii, nu sunt de la Tatãl, ºi sunt din lume, ºi lumea tre-
ce, ºi rãmân în veac cei ce fac voia lui Dumnezeu. Amin. 

O, ce dragoste am pentru voi, iubiþilor! Aº sta mereu cu
Domnul lângã voi ºi le-aº vorbi ºi fiilor oamenilor, cã Dom-
nul mi-a spus cã eu fi-va încã o datã sã vorbesc popoarelor ºi
neamurilor ºi multor împãraþi. Iar voi treceþi din trup în duh,
cã mare este taina iubirii, ºi pe pãmânt nu mai este nimic din
Dumnezeu. Dar voi treceþi din trup în duh în mijlocul fiilor
oamenilor ºi fiþi aprinºi în voi în taina iubirii. Amin. 

O, stau în cele ce nu se vãd ºi îi mângâi pe ei ºi le dau
din viaþa mea ºi din inima mea, cã ei trec prin dureri, ºi ele îi
fac frumoºi ºi atât de frumoºi, Doamne! Cine este cu ei sea-
mãnã cu ei ºi ia din duhul lor cel pus de noi în ei. Ard de dor
în ei în mijlocul poporului Tãu care are în mijlocul lui unge-
rea Ta care îi învaþã pe ei. Iar cel mai mult le spun celor de
lângã ei, de lângã cei ce au ungerea Ta care învaþã de la mij-
loc, sã ia din duhul umilinþei lor, ca sã ai Tu pentru ei îngeri
de lângã ei pentru lucrarea iubirii ºi a veghii pentru ei. Amin. 

I-am mângâiat, Doamne, iar pe Israel l-am învãþat, ºi
le-am dat ºi fiilor oamenilor care au limbile lor ºi pe împãraþii
lor. ªi dacã Tu binevoieºti, eu, cel ce n-am dezbrãcat trupul,
cãci Tu aºa ai binevoit când ai plecat ca sã Te tãinuieºti în
Tatãl, aº veni sã desluºesc precum este scris vremile cele de
acum, ca apoi sã Te laºi vãzut cu poporul Tãu înaintea celor
ce cred ºi a celor ce nu cred cuvântul Tãu cel tainic care vine
cu norii, precum este scris despre venirea Ta. Amin, amin,
amin. 

– OOOO,ce mare mângâiere Mi-ai dat tu, copil al
iubirii Mele, Ioan, ucenic al Meu ºi

nedespãrþitul Meu ucenic! Cât ai fost vãzut de oameni ºi de
ucenici, ai stat ºi cu ei ºi cu Mine, iar acum suntem îmbrãþi-
ºaþi, ºi nimeni pe pãmânt nu ºtie taina ta, taina iubirii Mele în
tine. Mi-ai adus mângâiere de la ei înãuntrul Meu, cãci împã-
rãþia celor ce Mã au acum pe pãmânt cuvânt stând înaintea
Mea când Eu vin, e în Mine împãrãþia lor, ºi îi port în ea. Eu
cu împãrãþia Mea în ei, ºi ei cu împãrãþia lor în Mine. Sunt
strãpunºi de dureri, dar sunt aleºii Mei ºi Mã slãvesc în ei cu
slava cuvântului Meu, ºi îi dau poporului Meu din Duhul
Meu ºi din duhul lor. 

Tu cât ai stat cu trupul vãzut între cei iubiþi îi învãþai
iubirea ºi dorul de Mine, ºi de douã mii de ani îi înveþi pe cei
ce sunt ca Mine ºi ca tine ca sã aibã cei ce au, cãci cei ce nu
au, nu iau ºi nu au. O mulþime de inimi au mâncat cu inima
din ei iubire ºi dor dupã cele din cer mai mult decât pâinea
cea pentru fiinþã ºi s-au hrãnit cu cuvântul vieþii cel lãsat pe
pãmânt prin voi, cei ce Mi-aþi fost ucenici atunci. Dar acum
Eu i-am dat drumul râului vieþii pe care þi l-am arãtat acum
douã mii de ani cã va fi acum, ºi nu e om pe pãmânt sã înþe-
leagã taina acestei iubiri care curge din tronul lui Dumnezeu
Cuvântul. Iar tu eºti acum iubirea Mea peste pãmânt ºi curgi
din Mine peste fiii iubirii, ºi iubirea îºi are soþii ei, ºi ei îi
mângâie pe ei, cã ei trec prin durerile care-i fac frumoºi pe ei,
ºi atât de frumoºi pe ei! Amin. 

O, poporul Meu, stau în mijlocul tãu ºi te învãþ de la
mijloc, cã am ungerea Mea peste cei ce te învaþã de la Mine
ca sã ºtii tu ºi sã ai tu, poporul Meu. Stai descoperit înaintea
Celui ce vede din cer ºi de pe pãmânt, cãci Eu sunt Cel ce
sunt ºi Cel ce vãd, poporul Meu cel mare, ºi poporul Meu cel
mic. 

O, dacã Eu zic ca omul ca sã nu-l slãbesc pe omul cel
din el, sã nu zici cã Eu nu ºtiu, sau cã nu vãd, sau cã nu aud.
Eu, Domnul, Mã feresc de vina cea din om, dar Mã apropii de
omul care-ºi dã la luminã vina sa cea þinutã în el de întuneri-
cul din el, de judecata lui cea împotriva fratelui lui. Cine vrea
sã scape de vina cea din el, acela sã nu judece pe nedrept pe
aproapele sãu ºi pe Dumnezeu, ºi apoi va învia pe veci de
veci. Amin. 

Dar Eu vouã vã spun: iubiþi-vã unii pe alþii precum v-am
iubit Eu. Eu v-am învãþat sã-Mi cereþi iertare pentru greºalele
voastre atunci când voi iertaþi pe cei greºiþi vouã, ºi v-am spus
cã aceastã rugãciune este pentru ucenici, nu este pentru lume. 

O, poporul Meu, sã nu moarã cele mari din cer pentru
cele mici de pe pãmânt, pentru pricinile mici care se ivesc
când ºi când între voi din pizma diavolului, care de la început
a fost rãu. 

O, poporul Meu, taina iubirii este lucrarea ta de acum
ºi pânã la venirea Mea. Ea te ridicã deasupra ta, ºi tu vezi ca
Dumnezeu când ea te þine în ea; iar Eu sunt iubire, poporul
Meu; blândeþe ºi iubire sunt. Cãrarea voastrã spre Mine sunt
Eu vouã, cãci scris este: «Vom fi asemenea Lui, cãci Îl vom
vedea». Aºa a spus ucenicul pe care Eu l-am iubit ºi l-am
fãcut de atunci între pãmânt ºi cer taina iubirii Mele ºi l-am
ascuns în ea în mijlocul celor ce Mã iubesc ca ºi el de pe pã-
mânt. Amin. 

Te cuprind în inima Mea, care este împãrãþia ta. Împã-
rãþia ta este înãuntrul Meu, poporul Meu Ierusalim, ºi tu trã-
ieºti în Mine, ca sã fii asemenea Mie ºi sã Mã vezi ºi sã te
vãd, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

26 septembrie/9 octombrie 2002

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Cea mai mare iubire pentru Dumnezeu este aceea care iubeºte
curat ºi fierbinte din mijlocul oamenilor. Vremea primei iubiri
pentru Hristos a fost cea a apostolilor Lui. Cea de a doua iubire a
fost iubirea cea de douã mii de ani a sfinþilor. Vremea celei de a
treia iubiri încununeazã taina iubirii, iubirea cea de la sfârºit de 

timp, plata celor ce au iubit pe pãmânt. 

OO,poporul Meu Ierusalim român! Eu, Fiul Tatãlui
Savaot, sunt în Tatãl când îþi grãiesc, iar Tatãl

este în Mine când Eu sunt cu tine pe pãmânt cuvânt. Din vor-
bire în vorbire aºtept din nou sã vorbesc cu tine, cã lucrarea
Mea e cuvântul, iar când Eu nu-þi cuvintez, Îmi stã lucrarea,
Ierusalime dorit de cei din cer ºi de mulþi de pe pãmânt.
Cuvântul Meu întru care Eu ºi cu tine petrec pe pãmânt în zi-
lele tale îl soarbe cerul ca pe o mistuitã aºteptare care se face
poftã, ºi apoi hranã când aºteptarea trece, fiind ºi ea sorbitã,
ca apoi sã fie cuvântul de dupã ea sorbit ºi mâncat cu foame,
poporul Meu. Cuvântul Meu de peste tine te face pe tine dorit
pe pãmânt de mulþi, Ierusalime, ºi aceºtia când îl au de la tine
se bucurã nespus de Mine, Cel ce Mã dau de hranã pentru
sufletul cel ars de sete ºi de foame în zilele acestea în care
Domnul pe pãmânt e în mare strâmtorare, mare cum n-a mai
fost de la începutul zidirii pe care a fãcut-o Dumnezeu ºi nici
nu va mai fi. 

A venit vremea iubirii Mele ºi vreau sã-Mi iubesc mi-
reasa. Cuvântul Meu de peste tine îþi þese veºmântul, poporul
Meu mireasã, iar Eu vreau sã te învãþ de acum iubirea dintre
Mire ºi mireasã, Ierusalime. Cine nu vrea sã fie frumos în
tine, acela nu vrea sã intre sub haina de mireasã, cãci una este
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haina aceasta, ºi ea vã cuprinde în taina ei pe voi, copii mân-
gâiaþi de Dumnezeu. Amin. 

Iatã-vã la ºcoala iubirii dintre Mire ºi mireasã. Vreau sã
se ducã vestea printre îngeri cã voi învãþaþi învãþãturã cu în-
vãþãtor, cu Duhul Domnului, Care vã învaþã pe voi prin cei ce
Îl au pe El între voi. O, fiilor, când Duhul Domnului este între
voi învãþându-vã sã fiþi ca El, voi sã treceþi din slavã în slavã,
ca de la Duhul Domnului, precum este scris în Scripturi de cei
ce învaþã de la Mine prin ucenici destoinici peste voi. 

Sfinþii care au purtat iubirea Mea în ei stau la masa
voastrã ºi iau din hrana Mea cu voi, ºi iau din hrana dintre
voi, cã e dulce hrana dintre voi ºi voi, fiilor. O, Eu vã învãþ
mereu ºi vã spun: când vã adunaþi sã mâncaþi, aºteptaþi-vã
unul pe altul, ca sã nu rãmânã vreunul din voi ars de sete sau
flãmând. 

O, poporul Meu, te învãluie sfinþii în iubirea lor, cãci
iubirea îºi are soþii ei ºi îi mângâie pe ei. Taina iubirii este
lucrarea ta de acum ºi pânã la venirea Mea. Aºa þi-am spus.
Ea te ridicã deasupra ta, ºi tu vezi ca Dumnezeu când ea te
þine în ea. Împãrãþia ta este înãuntrul Meu, Eu aºa þi-am spus
þie, ca sã te înveþi sã-þi simþi în Mine viaþa ta trãitã, iar Eu, în
tine, ca sã fii tu asemenea Mie, poporul Meu. Te-am învãþat
prin Ioan cel iubit de Mine, cã el este taina iubirii Mele în om.
Te-am învãþat, ºi iarãºi te voi mai învãþa prin el curând, cu-
rând. Dar tu sã faci mereu peste tine trãire cereascã, fiindcã
sfinþii se adunã cu tine la masã ºi petrec luându-ºi plata iubirii
Mele din ei în vremea lor de pe pãmânt. 

Iatã-vã la ºcoalã dulce, fiilor. Am pus peste voi inimi
încercate în cuptor, ºi Eu Mã torn în ele pentru voi. Dar fiþi
atenþi, ºi fiþi ochi ºi urechi cum vã cer Eu vouã prin ei, fiindcã
e mare tainã iubirea ºi lucrarea ei. Fiþi atenþi, cã în iubire nu
este fricã dacã ea este desãvârºitã. Nimic nu-l poate ierta pe
om mai mult decât iubirea din omul care o are pe ea. Eu sunt
Dumnezeu drept, dar iubirii din om nu-i pot refuza nimic,
fiindcã ea se face Dumnezeu în om ºi iubeºte ºi iartã pe om
de la locul ei, numai sã fie omul curat de el însuºi, fiilor, iar
cele ce vin din afara lui nu-l pot birui pe om. Amin. 

Stau la masã cu voi ºi cu sfinþii Mei cu care vin la voi
ca sã fie la voi masã de sfinþi. Sunt cu alai de sfinþi, cãci Eu
aºa Mã port între pãmânt ºi cer când vin spre voi cuvânt. 

Din ceata cuvioºilor se dã vouã Parascheva cuvioasa,
un picuþ de cuvânt spre bucuria duhului ei cel sfânt pe vremea
ei de pe pãmânt, fiilor. Amin, amin, amin. 

– OOOO,Domnul meu ºi Dumnezeul meu, Mire al
celor ce Te iubesc pe pãmânt ºi în cer!

Iubirea lor, când ea eºti Tu, Te doresc sfinþii când Te vãd pe
Tine în mijlocul lor iubind în ei ºi din ei, ºi voiesc sfinþii ma-
sa iubirii Tale dintre ei, Doamne blând ºi bun. Eu sunt rugã-
toare în cer înaintea Ta ºi a Tatãlui Tãu, cãci asta este lucrarea
sfinþilor cei de lângã slava Ta cea nevãzutã. Sfinþeºte-i pe ei
cu adevãrul Tãu. Învaþã-i sã nu trãiascã oricum înaintea Ta, cã
ei iubesc vremea Ta cu ei în mijlocul oamenilor ºi sunt mari
de tot faþã de cei ce Te-au iubit în lãrgimea sufletului lor, de-
parte de ispitele care vin de la lume, Doamne. Nu este iubire
mai mare în om pentru Tine ca iubirea care iubeºte curat ºi
fierbinte din mijlocul oamenilor, Doamne. 

Prima Ta iubire între oameni a fost cu apostolii Tãi care
Te dãdeau cu multul prin semne ºi minuni pentru credinþa în
Tine a multora în vremea lor cea de dupã plecarea Ta la Tatãl
dupã ce Þi-ai sãvârºit pe pãmânt taina iubirii Tale pentru om,
moartea ºi învierea Ta pentru fiecare om. Iar acum, Doamne
mare, este vremea celei de a treia iubiri, iar ea încununeazã
taina ei. 

A doua Ta iubire între oameni a fost iubirea sfinþilor
Tãi pe pãmânt vreme de o mie de ani, ºi apoi, iarãºi, încã o
mie de ani, iubirea sfinþilor care se dãdea Þie prin arderea de
tot a ei în trupul lor cel sfânt pe pãmânt între oameni sau în
afara lor, aºa cum ºi eu în chip cuvios am petrecut în pustiu
ca sã-Þi dau dragostea mea Þie, Doamne, fiindcã Te-am iubit
cu totul, ºi ca o mireasã Te-am iubit, ºi Þi-am vrut nedespãr-
þirea Ta de mine în loc fãrã de oameni în jurul meu, Doamne
al sfinþilor. 

Douã rânduri de câte o mie de ani Te-au iubit sfinþii de
pe pãmânt dupã ce Tu ai venit ºi Te-ai fãcut din Dumnezeu,
om, ca sã aduci la oameni iubirea ºi taina ei mântuitoare, cãci
dupã ce omul s-a pierdut pe sine din Tine, Tu, ºi cu Tatãl în
Tine, Te-ai adus în fel ºi chip omului prin profeþi ºi prin îngeri
ca sã-l întorci pe om spre Tine ºi sã fie iar al Tãu omul,
Doamne; ºi Te-ai mistuit în cei pe care îi pãtrundeai cu taina
Ta în om, ºi lucrai strigându-l pe el, ºi apoi ai venit chiar Tu,
ºi Te-ai fãcut din Dumnezeu, om, ca sã laºi între oameni iu-
birea Ta care-l trage înapoi în Tine pe om. ªi l-ai fãcut pe Ioan
taina iubirii Tale în om ºi ai arãtat-o prin el, ºi apoi tot prin el
ai lãsat pe pãmânt taina iubirii Tale cea de la sfârºit de timp
în om, taina venirii Tale dupã douã mii de ani de iubire a
sfinþilor Tãi pe pãmânt, cã mult Te-au iubit sfinþii în mijlocul
oamenilor ºi în locuri neumblate de oameni, Doamne al
sfinþilor Tãi. Nimeni nu ºtie cã Tu eºti al sfinþilor. Toþi oame-
nii ºtiu cã Tu eºti al tuturor, dar nu este adevãrat aceasta,
fiindcã Tu eºti iubire, ºi ea la ea trage, ºi ea îºi are soþii ei,
Doamne iubit de sfinþi. 

Iar acum este vremea celei de a treia iubiri, iar ea încu-
nuneazã taina ei: iubirea cea de la sfârºit de timp, care este
plata celor ce au iubit pe pãmânt cu iubirea Ta, iubindu-Te pe
Tine cu dor mistuitor, cãci dorul, dupã dor trage, fiindcã Tu
de ºapte mii de ani porþi dorul de om în fiinþa Ta. Fiinþa Ta
s-a ascuns acum în cei ce Te poartã pe Tine cuvânt între cer
ºi pãmânt, cã e vremea celei de a treia iubiri, ºi ea ºi-i are pe
ai ei, ºi Tu Te slãveºti în ei cu slava cuvântului Tãu, cu masa
aceasta de nuntã, ºi la care s-au aºezat sfinþii Tãi care au mu-
rit ºi au înviat odatã cu învierea Ta ºi, iarãºi, încã o datã ºi
încã o datã, dupã cum este planul Tãu aºezat pentru împãrãþia
sfinþilor pe pãmânt. 

Când sfinþii se uitã la planul Tãu cu ei, cel din mâna Ta,
se bucurã vãzând cumpãna Ta în mâna Ta, cãci Tu sfârºeºti
acum de zidit pentru tot omul împãrãþia Ta ºi templul ei cel
sfânt în trupul Tãu cel înviat, care poartã în el pe zecile de mii
de sfinþi ai Tãi, cãci cine pe pãmânt poate cuprinde taina iu-
birii Tale dacã nu-i deschizi Tu mintea, ºi inima apoi, cu cu-
vântul Tãu cel de înviere a celor morþi? Cã iatã, morþii cei
mari ºi morþii cei mici aud cuvântul Tãu de înviere a lor, dupã
cum este scris în cartea Ta prin Ioan, dar cei vii cu trupul sunt
prinºi în cursa morþii ºi Tu nu mai ºtii cum sã Te zbaþi sã-i
scapi pe ei ºi sã-i ai pentru viaþã, Doamne. Iar acum este vre-
mea celei de a treia iubiri, ºi aceasta încununeazã taina ei cea
pentru sfinþi, ºi stau sfinþii sã-i vadã slava, ºi poporul Tãu de
azi, din români, e slava Ta de azi. Iar eu sunt cu trupul pe pã-
mânt român, ºi sunt mãrturie a iubirii Tale în mine, ºi a iubirii
mele în Tine în mijlocul neamului român, neam sfânt prin cei
sfinþi ai Tãi din mijlocul lor. Amin. 

O, popor al Domnului acum, la sfârºit de timp! Pri-
mesc sfinþii din cer binecuvântare pe pãmânt din mijlocul
tãu. Se apleacã sfinþii sub mâna ungerii tale din mijlocul tãu
pentru binecuvântarea acestei vremi de iubire. Iar tu învio-
reazã-te din slavã în slavã ºi stai sub mâna cea binecuvântatã
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de Domnul în mijlocul tãu ºi ia din ea ºi te îmbogãþeºte de
har, ºi varsã-l pe pãmânt apoi, cã e vremea ta, vremea celei de
a treia iubiri, care încununeazã taina iubirii lui Dumnezeu
pentru om. Scoalã-te ºi cântã-þi vremea ºi iubirea ei, cã mare
este harul tãu, fiindcã tu eºti cel mic de la sfârºit de timp, ºi
eºti purtat pe braþe de sfinþi ºi pe aripi de îngeri, din slavã în
slavã, ºi trebuie sã fii cât slava Domnului cea de peste tine, ºi
trebuie sã fii cerul pe pãmânt, cerul cel vãzut, ca sã vinã omul
spre izvorul mântuirii ºi sã-ºi gãseascã Tatãl, cãci omul L-a
pierdut pe Tatãl sãu. Amin, amin, amin. 

– II ar Eu sunt Fiul Tatãlui, ºi Tatãl este în Mine,
ºi sunt împãrãþia sfinþilor Mei, ºi sunt împã-

rãþia voastrã cea din Mine, ºi sunt împãrãþia Mea cea din voi,
o, sfinþi ai cerului sfânt! Amin. 

Iatã vremea celei de a treia iubiri, poporul Meu. O, Ie-
rusalime de la sfârºit de timp, din vorbire în vorbire aºtept din
nou sã vorbesc cu tine, cã lucrarea Mea e cuvântul, iar când
Eu nu-þi cuvintez, Îmi stã lucrarea Mea. Cuvântul Meu cel de
peste tine te face pe tine dorit de mulþi din cer ºi de pe pã-
mânt, poporul Meu. A venit vremea celei de a treia iubiri.
Iatã-vã la ºcoala ei cea cu învãþãtori încercaþi de Mine ºi de
voi, iar Eu Mã torn în ei pentru voi. Fiþi atenþi la ei, cãci în
iubire nu este fricã dacã ea este desãvârºitã. Eu sunt Dumne-
zeul drepþilor, ºi al dreptãþii sunt, prin credinþa drepþilor Mei,
dar iubirii Mele din om nu-i pot refuza nimic, fiindcã ea se
face Dumnezeu în om ºi iubeºte ºi iartã de la locul ei pe om,
numai sã fie omul curat de el însuºi, cãci cele din afara lui
nu-l pot birui pe el. Amin. Cel curat de el însuºi este plin de
Mine, ºi Eu stau în el cu împãrãþia Mea ºi Mã dau din el celor
ce Mã doresc în ei, ºi Mã dau învãþându-l pe om sã Mã aibã.
Ferice de cei ce vor vrea sã Mã ia aºa cum Mã dau Eu, cã ni-
mic din cer nu-i este omului de folos dacã nu ºtie sã le folo-
seascã pe cele din cer pentru sine ºi pentru cei din jurul lui. 

O, popor iubit, e vremea celei de a treia iubiri, iar taina
iubirii Mele în om se desãvârºeºte de lângã tine, ºi tu sã ºtii
s-o porþi pe ea, poporul Meu. Ea te poartã pe tine, iar tu sã
vrei ºi sã ºtii ºi s-o porþi pe ea, Ierusalime al venirii Mele
acum, la sfârºit de timp ºi la început de timp. Amin, amin,
amin. 

14/27 octombrie 2002

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de
mir 

Mai adevãrat se vede omul decât Dumnezeu, Cel nevãzut de om,
cãci omul s-a învãþat sã nu vrea sã-L vadã pe Domnul. 

EE u, Domnul Iisus Hristos, sunt plin de dor sã grã-
iesc peste pãmânt; sunt plin de dorul acesta, po-

porul Meu. De ºapte mii de ani tânjesc sã am un popor cre-
dincios cu totul ca sã grãiesc ºi sã petrec cu el în cuvânt. Tatãl
M-a numit Cuvântul, Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tatãlui
Savaot. Amin, amin, amin. 

Mã strâng cu tine, cã sunt plin de dor sã cuvintez în
mijlocul tãu, Ierusalime mic, ºi îþi spun durut cã Mi-e dor de
bucurii cu tine pe pãmânt, ºi le e dor sfinþilor, poporul Meu.
Cuvântul dintre Mine ºi Tatãl e cu mare durere, ºi e lungã
aceastã durere, ºi de aceea Mi-e dor de bucurii, ºi de tine
Mi-e dor, poporul Meu. Aºtept dupã sfinþi sã se strângã în
Mine pentru coborâre la tine ca sã-Mi las cuvântul ºi sã Mã
uºurez de el, cã e fãrã de sfârºit cuvântul Meu ºi îl port greu
ºi dau sã-l pun pe pãmânt ºi sã-Mi uºurez din el. 

O mulþime de cuvânt rãmâne între Mine ºi Tatãl, între
Mine ºi sfinþi, între Mine ºi îngeri înaintea Tatãlui, iar facerea
lui vine de pe pãmânt, ºi Eu am aºteptat de ºapte mii de ani
sã am un popor credincios cu totul ca sã-Mi las cuvântul în
mijlocul lui ºi sã Mã uºurez de el, cã îl port greu, poporul
Meu. De când Mi-am întocmit trâmbiþa cea pentru venirea
Mea în anul 1955, am lucrat sã-Mi fac popor ca sã Mã las
cuvânt peste el pe pãmânt, ºi am zis mereu: «Fi-va credincios
cu totul acest popor ca sã pot Eu, Domnul, peste el ºi cu el
peste pãmânt?». Mi-a fost de atunci mereu dor ºi iar dor sã
am pe pãmânt un popor numai ºi numai pentru Mine ºi sã
poatã ca Mine ºi cu Mine ºi cât Mine peste pãmânt. De atunci
Mi-e dor mereu, poporul Meu. O, Eu n-am fãcut pe om numai
ca sã-l fac. Cine poate sã înþeleagã atât cât voiesc Eu sã se în-
þeleagã cuvântul Meu? Eu n-am fãcut pe om numai ca sã-l
fac. L-am fãcut ca sã pot apoi în el cu lucrarea Mea ºi cu
odihna Mea. Amin, amin, amin. 

O, poporul Meu, Mã strâng lângã tine ca sã Mã strângi
la pieptul tãu, cã Eu pentru asta l-am fãcut pe om. Eu sunt tot
o mângâiere, ºi nimeni dintre oameni nu ºtie bine cã Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt e mângâiere, ºi din acest duh l-am fãcut
pe om. Dar când sã-l punem ºi în om ca sã avem mângâierea
întrupatã în el pentru Noi, omul ºi-a oprit-o pentru sine ºi
Ne-a lãsat fãrã el, ºi fãrã ea apoi. Dar din acest duh al mân-
gâierii am scuturat mereu peste pãmânt, ºi pe cine a cãzut el
s-a fãcut acela mângâierea Noastrã, cã Ne auzea apoi, ºi Ne
lua cu milã la pieptul lui ºi Ne mângâia spunând la omul de
pe pãmânt despre durerea Noastrã de la om ºi dupã om. 

O, poporul Meu, Mã strâng înfrigurat dupã tine ºi lipsit
de mângâiere, ca sã Mã strângi la pieptul tãu ºi sã-Mi laºi
fiinþa sã-Mi curgã peste tine, ºi sã Mi-o simþi cuprinzându-te,
ºi sã te simt cuprinzându-Mã, cã a venit vremea celei de a
treia iubiri, iar taina iubirii Mele în om se desãvârºeºte de
lângã tine, numai sã ºtii s-o cunoºti ºi s-o iei ºi s-o porþi cu
multul pe ea, aºa cum te poartã ea pe tine, poporul Meu mi-
cuþ. O, fã-te tu cupã a mângâierii Mele ºi dã-Mi sã beau din
ea. Amin. 

Acum sunt plin de dorul sfinþilor pentru tine, Ierusali-
me de azi. Mucenicul cel serbat azi în cer ºi pe pãmânt de
sfinþi ºi de oameni s-a fãcut în vremea trupului lui izvor de
mângâiere pentru Dumnezeu. Mucenicul Dimitrie, cel strâns
sub suferinþele de la om pentru calea lui cu Mine, el M-a iubit
nespus, poporul Meu, ºi M-a purtat cât Mine de mare în piep-
tul lui, iar Eu M-am fãcut pe veci apoi izvor de mângâiere din
trupul lui cel îndumnezeit pe pãmânt între oameni. Eu Mã
dãdeam din el cu mângâierea ºi cu puterea Mea la câþi Mã
vedeau în el ºi Mã doreau. Eu Mã dãdeam din el, fiindcã Eu
sunt tot o mângâiere, poporul Meu. Dar el acum se face
mângâiere peste tine, cã aºa sunt cei ce sunt, ºi care Mã au cât
Mine de mare în ei. Amin, amin, amin. 

– TT u, Doamne, Tatã, Fiule ºi Duhule Sfinte,
eºti tot o mângâiere, ºi aceasta am voit sã

fiu ºi eu, ºi am fost apoi aºa. O, nimeni dintre oameni nu ºtie
de ajuns cã Tu eºti mângâiere ºi cã din acest duh l-ai fãcut pe
om, dar omul s-a oprit pentru sine, iar Tu ai rãmas îndurerat.
Dar din acest duh al mângâierii ai scuturat apoi, ºi ai vorbit
prin Moise ºi prin prooroci, ca sã Te simtã omul ºi sã Te ia în
pieptul lui ºi sã Te lase sã-l faci, cã eºti Fãcãtorul, Doamne. A
cãzut ºi peste mine duhul mângâierii, ºi m-am fãcut apoi
mângâierea Ta ºi puterea Ta pe pãmânt între oameni, ºi am
dat din duhul mângâierii la cei credincioºi cu totul, ºi aceia
Te-au mãrturisit pe deplin, iar mãrturisirea este mângâierea
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Ta de la om. Mã fãcusem dulce ca Tine, cã Te iubeam cât
sã-Þi ajungã ºi cât sã-mi ajungã pânã la Tine, ºi aºa am stat
în vremea mãrturisirii Tale prin mine, mucenicul Tãu. Pe vre-
mea mea nu putea fi nimic omul care Te iubea ca mine de
mult, decât mucenic. Am fost mucenicit apoi, ºi am trimis la
Tine mucenici ºi am lãsat în urmã credinþa în Tine peste
mulþi, ºi apoi m-am odihnit. Dar acum când Tu ai coborât ºi
cobori cu cetele sfinþilor, purtate de îngerii slavei coborârii
Tale cea nevãzutã de ochi omeneºti, acum mã fac duhul mân-
gâierii din care m-am nãscut pentru Tine ºi mã dau poporului
Tãu. Amin. 

Mã dau þie aºa cum am fost fãcut de Domnul ºi aºa
cum sunt, popor al venirii Lui cu sfinþii Lui. Mã strâng lângã
tine cu sfinþii care mã însoþesc în zeci de mii, ºi cuvintez din
mijlocul lor peste tine ºi mã fac duh de mângâiere în tine
pentru sfinþi, cã tu nu ºtii starea sfinþilor care nu mai au stare
de când Domnul ªi-a fãcut popor în români, tânjind de atunci
dupã un popor credincios cu totul, ca sã-ªi facã prin el de-
plinã coborârea ºi venirea, ºi apoi slava venirii Lui. Din duhul
mângâierilor cereºti îþi dau putere sã vrei ºi sã fii slava venirii
Lui, leagãn heruvimic sã fii tu pentru venirea Lui ºi pentru în-
vierea morþilor care aºteaptã suspinând de atâta timp fãgãdu-
inþa pentru viaþa veacului ce va sã fie, popor coborât din cer.
O, dacã tu nu eºti coborât din cer, atunci nu eºti. Dacã tu nu
te-ai suit în cer ca sã cobori pe pãmânt apoi, ºi sã fii apoi,
atunci tu nu eºti. Spun aºa pentru cã eu aºa am fãcut, ºi aºa
am fost, ºi aºa sunt. ªi iatã, m-am suit la cer ºi cobor pe pã-
mânt la tine, cã aºa sunt sfinþii Domnului pe pãmânt ºi în cer.
Din duhul mângâierii grãiesc þie ºi te alint ca sã fii copil
mângâios ºi sã-L mângâi pe Domnul ºi sã-L strângi la piept,
cã El pentru asta l-a fãcut pe om. El este mângâiere, ºi din
acest duh l-a fãcut pe om, iar omul aceasta trebuie sã fie dacã
este fãcut de Dumnezeu. 

O, popor iubit de Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi de sfinþii
Lui, ºi de îngerii Lui! Tu sã fii popor coborât din cer, ºi aºa sã
trãieºti pe pãmânt, cã a venit vremea celei de a treia iubiri, ºi
fi-va s-o cunoºti pe ea ºi sã fii în ea. O mulþime de cuvânt rã-
mâne între Tatãl ºi Fiul ºi nu vine pe pãmânt. Cuvântul acesta
se face de pe pãmânt, nu din cer, iar sfatul dintre Tatãl ºi Fiul
în mijlocul sfinþilor e sfat mare ºi mult, e izvor de lacrimã ca
râul de multã, cãci cuvântul care rãmâne nerostit se face
lacrimã între Tatãl ºi Fiul în mijlocul sfinþilor, popor micuþ ºi
încã nepriceput pentru cele ce nu se vãd. Au sfinþii iubire cu
multul ca sã-þi dea ºi ca s-o porþi între pãmânt ºi cer ºi ca sã
fii tu trupul iubirii sfinþilor ºi duhul mângâierii de la unul la
altul, Domnul din unul în altul lucrând în mijlocul tãu, popor
al venirii Domnului. Doresc sfinþii venirea Lui pe pãmânt ºi
împlinirea Scripturilor de nou Ierusalim coborât din cer, de la
Dumnezeu, dupã Scriptura care zice aceasta. 

Îmbracã-te ºi lasã-te îmbrãcat în duhul mângâierii, cã
Domnul este mângâiere, iar tu sã-I foloseºti lui Dumnezeu,
popor mititel. Eu sunt izvorâtor de mir bine mirositor pe
pãmânt acum, dupã ce m-am aºezat lângã Domnul, ºi vreau
sã-þi dau darul meu, ca sã fii mireasmã de pe pãmânt ºi pânã
în cer ºi sã-I faci Domnului bucuria de a izvorî El din tine pe
deplin cu cuvântul vieþii, cu dragostea dintre Mire ºi mireasã,
Domnul ºi cu tine, cã e vremea celei de a treia iubiri, ºi va sã
Se desãvârºeascã Domnul întru venirea Sa la tine, ca sã ºtie
ºi sã vadã tot pãmântul cã El Îºi rãscumpãrã un popor iubit
dintre oameni, ºi cã Îºi va desãvârºi venirea. Amin. 

ªi acum, Doamne iubit, ia darul meu, cã sunt de la Tine
dãruit cu mir mirositor, cel de pe pãmânt izvorât din trupul

meu. Ia darul meu ºi toarnã-l peste poporul acesta al Tãu ºi fã
minune de Duh Sfânt, cã greu de tot mai dau sã creadã oame-
nii cã Tu eºti acest cuvânt ºi aceastã venire a Ta la ei, fiindcã
oamenii uitã cã Tu ai zis cã vântul suflã unde voieºte, ºi tot
aºa ºi Tu, cu Duhul Tãu Cel Sfânt ºi cuvântãtor peste pãmânt.
O, dacã ar ºti cei ce se numesc sau se simt mari cu înþelepciu-
nea cea pentru Tine, dacã ar ºti sã Te cunoascã ºi sã citeascã
ei bine în Scripturi ºi sã le punã peste ei cum voieºti Tu, nu
cum voiesc ei, atunci Tu Te-ai atinge de ochii lor, de duhul
lor, ºi ar pricepe ei taina râului vieþii, ar pricepe aceºtia cã una
este cuvântul despre Dumnezeu, ºi alta este cuvântul lui
Dumnezeu; ar pricepe cã Tu eºti mereu astãzi ºi cã aºa lucrezi
dacã ai popor credincios cu totul. 

Nu e om care se laudã cu Tine ºi din dreptul Tãu ºi care
sã nu-i lipseascã întregirea minþii pe care Tu o aºtepþi de la
credinþa omului, cãci omul Þi-a luat faþa, zice el, ºi când sã
Þi-o ºi arate, nu numai sã Þi-o propovãduiascã la oameni, se
face omul mincinos, cã nu este ca Tine omul, Doamne. 

O, hai sã-l împodobim pe poporul Tãu cel binecredin-
cios cu toate harurile venirii Tale la el pe pãmânt, cã mare a
fost cuvântul Tãu pe care l-ai spus peste ucenici când ai plecat
la Tatãl, zicându-le lor: «Eu sunt cu voi pânã la sfârºitul vea-
curilor, iar Duhul Sfânt Mângâietorul din al Meu va lua ºi vã
va vesti vouã pe toate ale Mele».

Aºteaptã morþii venirea Ta, Doamne, iar când omul cel
fãlos din dreptul Tãu zice cã Tu nu vii, se face durere mare
peste cei adormiþi care atât de mult aºteaptã ziua învierii mor-
þilor ºi viaþa veacului ce va sã fie. Aceºtia stau ºi ascultã gla-
sul Tãu din zilele acestea ºi se gãtesc pentru înviere la glasul
Tãu, fiindcã Tu ai spus: «cei din morminte vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu ºi vor învia». Amin. 

Vino, Doamne, cu noi pe pãmânt ºi Te fã mângâiere
peste cei ce Te aºteaptã sã vii, cã nu mai e nimeni care sã Te
aºtepte sã vii, ºi nimeni nu mai crede cã va fi sã vii precum
Tu ai zis prin Scripturi. Curând, curând Te vor vedea toate
neamurile oamenilor de pe pãmânt venind cu putere ºi cu sla-
vã multã, ºi vor da sã se ascundã cu spaimã, precum Tu ai
spus, dar venirea Ta este sigurã ca venirea zorilor, cãci cuvân-
tul Tãu, atunci ºi acum, este adevãrul, Doamne, ºi îi vei bucu-
ra pe cei ce Te aºteaptã sã vii. Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul, sunt mângâiere, poporul Meu.
Aº vrea sã fiu mângâierea omului, dar

omul nu vrea ºi nu ºtie ce este Dumnezeu ºi cum este mân-
gâierea Lui. O, poporul Meu, mai adevãrat se crede omul ca
Mine, chiar dacã el zice cã Mã crede ºi Mã cautã ºi Mã iubeº-
te ºi Mã trãieºte prin iubirea lui de Mine ºi prin credinþa lui
cu care se mângâie pe el ºi nu pe Mine. Iatã durerea Mea cea
mare: mai adevãrat se crede omul ca Mine, fiindcã Eu stau
nevãzut, iar omul s-a învãþat sã nu Mã vadã ºi sã nu vrea sã
Mã vadã. El se înveleºte cu Scriptura care spune cã nu poate
omul sã Mã vadã ºi sã rãmânã viu. El uitã cã Eu am venit
între oameni ºi cã aceºtia M-au vãzut ºi M-au cunoscut cã
sunt Dumnezeu, ºi M-au mãrturisit ºi au propovãduit lumii pe
Dumnezeu întrupat pe pãmânt între oameni. El uitã cã Eu am
spus cã voi fi cu ai Mei pânã la sfârºitul veacului ºi voi cina
cu ei ºi Mã voi arãta lor. O, poporul Meu, Îmi îngrãdeºte omul
cuvântul cel spus de Mine atunci ºi acum ºi nu vrea omul sã
fie adevãrat prin cuvântul Meu ºi prin cuvântul lui pe care-l
spune cã Mã aºteaptã ºi cã iarãºi va sã vin sã judec viii ºi
morþii, ºi cã aºteaptã el învierea morþilor ºi viaþa veacului ce
va sã fie. 

O, poporul Meu, Mã strâng lângã tine sã Mã strângi la
pieptul tãu, cã nimeni nu Mã mai strânge. Sunt plin de dor sã
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grãiesc pe pãmânt, cãci Tatãl M-a numit Dumnezeu Cuvân-
tul, ºi îþi spun durut cã Mi-e dor de bucurii cu tine pe pãmânt,
ºi de venirea Mea la tine, vãzutã pe pãmânt. Mã strâng
înfrigurat lângã tine ºi lipsit de mângâiere, ca sã Mã strângi la
pieptul tãu ºi sã-Mi laºi fiinþa sã curgã peste tine, ºi sã Mi-o
simþi cuprinzându-te, ºi sã te simt cuprinzându-Mã, ºi sã fii
cupa mângâierii Mele ºi sã-Mi dai sã beau din ea, copilul
Meu de azi, poporul Meu cel bogat în har. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/8 noiembrie 2002

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Apostolul Ioan desluºeºte taina învierii. Iarãºi vor fi toate una, ca
la începutul zidirii lui Dumnezeu. Se binecuvinteazã cele lucrate la
porunca Domnului în grãdina întâlnirii. Domnul grãieºte cu þara 

românã despre taina ei la început ºi la sfârºit. 

SS unã din trâmbiþã Mihail arhanghelul pentru adu-
narea îngerilor, poporul Meu. El este îngerul

Meu, îngerul Domnului, ºi este îngerul poporului Meu. El
sunã din trâmbiþã sãrbãtoarea îngereascã pe care Eu ºi cu în-
gerii ºi cu sfinþii ºi cu poporul Meu o aºezãm pe pãmânt, ca
sã vorbeascã din cer Domnul ºi sã audã cei vii ºi cei morþi, ºi
tot ºi toate sã se bucure pe pãmânt, cu cerul pe pãmânt. Amin,
amin, amin. 

Coboarã cerul pe pãmânt, poporul Meu. Sunt adus lân-
gã tine pe mare slavã de îngeri. Stãm faþã în faþã cu tine, Ieru-
salime, popor al Domnului. Stau îngerii ºi te privesc cu nesaþ,
ºi tu ºtii cum trebuie sã fii vãzut de cei din cer ºi de cei de pe
pãmânt, cã tu trebuie sã fii slava Mea, slava venirii Mele,
slava Domnului întru a doua Sa venire. Amin. 

Acum am dat mult ºi ceresc ajutor ca sã putem pecetlui
cu pecete de sfinþenie legãnuþul cel din jurul ieslei Sfintei
Sfintelor în grãdina întâlnirii Mele cu omul, cu cei vii ºi cu
cei adormiþi, cãci acest loc e loc de întâlnire cereascã pe pã-
mânt, Ierusalime de azi. Iatã, te cuprind în desfacere de tainã,
cã Eu pe toate le adun în jurul tãu ca sã le lucrez. Locuinþa
celor adormiþi îºi desface capacul, ºi se zoreºte cu multul ºi
cu fuguþa taina învierii morþilor despre care Eu, Domnul, atât
de mult v-am vorbit vouã ca sã vã fac pe voi sã le spuneþi lor
sã se scoale, cã de-acum e vremea. Amin. 

Iatã, a dat de veste arhanghelul Mihail sãrbãtoare pen-
tru îngeri, ºi a sunat peste voi cu sãrbãtoare, ºi a sunat peste
cei adormiþi ca sã se adune, cã Eu, Domnul, le-am spus lor cã
vor sta în preajma lucrului Meu de peste voi, vor sta de la ziua
de pomenire care a fost acum câteva zile adusã de voi pentru
ei ºi pânã la ziua de serbare a mai-marilor îngerilor care vor
aduna pe îngeri ºi pe sfinþi la sãrbãtoare, la întâlnirea celor
douã lumi în grãdina întâlnirii, cea de Mine întocmitã prin voi
ca sã fie ºi sã stea înaintea Mea pe pãmânt. Cei adormiþi sunt
acum aici, aºa cum voi i-aþi pomenit, pe fiecare la rândul cetei
sale, începând de la Adam ºi pânã în zilele acestea. 

Mereu, mereu v-am povãþuit pe voi sã fiþi taina împã-
rãþiei cerurilor, taina Mea pe pãmânt, ca sã pot sã-Mi lucrez
Eu planul zidirii lumii care va sã fie înnoitã spre arãtare, aºa
cum este ºi aceasta care se vede cu ochiul omenesc. Mereu,
mereu am cãutat sã vã aºez la lucrul înnoirii lumii ºi la învie-
re, fiilor. Eu lucrez greu când Mã împiedic de om. De la în-
ceput M-am împiedicat în om, cã nimic ºi nimeni nu M-a
ascultat mai puþin decât omul. Dar pentru cele ce sunt scrise
sã se facã ºi sã fie Eu Îmi pun tainica Mea putere, ºi ele se fac
ºi sunt, ºi toate sunt, ºi curând, curând va cãdea despãrþitura
între cele ce se vãd ºi cele ce nu se vãd, ºi vor fi iarãºi toate
una, aºa cum a fost la începutul zidirii lui Dumnezeu. Amin. 

Adunarea îngerilor îi bucurã pe cei adormiþi care s-au
aºezat pe scãunelele de piatrã aici, în grãdina întâlnirii,
uitându-se la sãrbãtoarea de azi ºi luând din ea ºi din masa
Mea cu voi, ºi apoi Eu, Domnul, îi slobozesc, cã Eu le-am
lungit statul lor de la ziua de pomenire a lor. Nici o lucrare nu
se face fãrã îngeri, iar îngerii au azi lucru mult, cãci sunt
multe, multe suflete la sãrbãtoare, fiilor, ºi nu se poate spune
numãrul lor, iar îngerii au mare ordine peste ele ºi pentru ele,
ca sã ia toatã suflarea din masa de azi a îngerilor care sãrbã-
toresc lucrând ºi mult lucrând. Amin. 

Ioan, ucenicul Meu cel iubit, dã sã desluºeascã acum
cu putere taina învierii, iar Eu, Domnul, îl aºez peste voi în
cuvânt, cã nimeni ca el n-a vorbit mai desluºit despre taina
cuvântului fãrã de care nimic nu s-a fãcut din câte s-au fãcut.
Eu cu atât drag îl aºez pe el cuvânt peste voi! Cã aceeaºi iu-
bire o avem între Mine ºi el, aºa cum am avut-o ºi cât am stat
cu trupul pe pãmânt între oameni. 

Hai, copile scump! Hai, fiule, ucenic desãvârºit ca ºi
Învãþãtorul tãu! Hai sã fii acum peste poporul Meu! Amin,
amin, amin. 

– II ar eu, Doamne, zic: acum ºi pururea ºi în veci
de veci voi fi ca Tine, fiindcã Tu eºti fiinþa

sfinþilor pe care i-ai zidit de la întemeierea lumii, cã Tu eºti
tot o tainã de când lucrezi pentru om. Grãiesc cu Tine înaintea
poporului Tãu de azi ºi înaintea îngerilor ºi a sfinþilor ºi,
iarãºi, înaintea adunãrii celor adormiþi aduºi la sãrbãtoarea
arhanghelilor în grãdina întâlnirii Tale cu cerul pe pãmânt,
Doamne. 

O, dacã eu sunt taina iubirii, vreau ca poporul Tãu sã
ºtie cât este ea de multã ºi de mare cu lungimea ei cea tainicã.
Ai venit de la Tatãl Om pe pãmânt, ºi eu Te-am iubit cu iu-
birea Ta din pieptul meu, cã Tu Te-ai aºezat în mine cu toatã
taina Ta, ºi eu am dus-o de lângã Tine, ºi în tainã am dus-o,
în tainã chiar ºi de ceilalþi ucenici ai Tãi de atunci. Eu de
lângã Tine nu vorbeam altceva decât despre iubirea cea tai-
nicã, iubirea care s-a întrupat pe pãmânt în a ºasea mie de ani
de la zidirea lumii, Doamne. Ca ºi atunci, ºi azi eu sunt taina
iubirii cea fãrã de sfârºit în om. Am arãtat în mine viaþa care
este lumina oamenilor, cã eu am fost rodul cuvântului Tãu
care s-a fãcut iubire înãuntrul fiinþei mele, ºi ea m-a legãnat
ca pe un prunc în leagãnul ei. Iar când a fost sã arãt taina cea
de la sfârºitul timpului, despre venirea Ta ºi despre învierea
morþilor, m-am aºezat înaintea Ta, ºi Tu înaintea mea, ºi apoi
am scris tot ce Tu ai binevoit sã se facã cunoscut prin mine.
ªi apoi, tainã de nepãtruns cu mintea omului, cã eu i-am pus
pe ucenicii mei sã mã aºeze în pãmânt, dar eu n-am stat aºa,
ci am ieºit tot viu, ºi aºa am rãmas, ºi am arãtat atunci taina
învierii morþilor, cãci precum eu am ieºit din pãmânt ºi am
umblat ºi umblu de nu m-au mai gãsit ucenicii mei unde m-au
pus, tot aºa va fi ºi cu învierea morþilor, cãci mormintele se
vor deschide pentru ridicarea celor adormiþi, ºi ei vor sta
înaintea Ta, aºa cum este scris de mine în cartea Apocalipsei
dupã ce Tu mi-ai desluºit pe cele ce vor fi lucrate la vremea
venirii Tale a doua oarã de lângã Tatãl. Toþi cei morþi vor ieºi
din pãmânt cu trupul aºa cum eu am ieºit, aºa cum sfinþi mulþi
ºi neºtiuþi au ieºit apoi, cã eu am scris aceasta în cartea mea,
ºi am scris despre lucrarea cuvântului Tãu de azi care este
judecata fãpturii, Doamne, ºi este tronul Tãu pe pãmânt, cã pe
toate Tu pe pãmânt le lucrezi. Toatã lucrarea Ta ºi toatã lucra-
rea lui satana am scris-o eu în cartea mea cu Tine pentru sfâr-
ºit de timp. Se teme omul sã se uite bine în ea, dar cele scrise
în ea aºa s-au lucrat, precum sunt scrise, ºi cele ce mai sunt
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din ea aºa vor fi. Amin. ªi ca sã audã cei tari la cerbice cã
acum este venirea Ta, sã se uite în cartea Apocalipsei ºi sã
vadã în ea cum eu am scris despre cartea Ta pe care o scrii Tu
azi cu poporul cel din urmã, fiindcã eu am scris despre
desfacerea peceþilor cãrþii cuvântului Tãu peste pãmânt, ºi în
care stã judecata lumii ºi învierea morþilor, carte pe care ni-
meni din cer sau de pe pãmânt nu s-a gãsit sã-i desfacã pece-
þile; nimeni decât Tu, Mieluþul Tatãlui, fiindcã Tu cu sângele
Tãu rãscumperi pe om. Aceasta de azi este cartea cea pome-
nitã în cartea mea de atunci, ºi fericit este cel ce va fi gãsit viu
în ea, cãci vremea este aproape, ºi vine, ºi se face veºnicie
dulce vremea Ta de azi. 

Mã vestesc de la o margine la alta a pãmântului ca sã
mã audã popoarele ºi neamurile ºi limbile ºi toþi împãraþii lor,
cã eu din nou proorocesc pe cele scrise atunci în cartea mea
cu Tine, Mielule al Tatãlui Savaot. ªi le vestesc celor din
morminte taina învierii lor, cãci ei, curând, curând se vor ridi-
ca aºa cum eu m-am ridicat din pãmânt, ºi vor vesti ei lucra-
rea aceasta, ºi cu zecile de mii o vor vesti pe ea. ªi atunci anti-
christ se va arãta cu totul biruit de strãlucirea venirii Tale cu
ziua cea de veci a omului, Doamne, fiindcã cele ºapte veacuri
s-au scurs, ºi a venit nunta Mirelui, ºi El Îºi împodobeºte mi-
reasa, cãci scris este: «Numai cei înþelepþi vor pricepe taina
Ta, cartea Ta ºi venirea Ta cea de la sfârºit de timp». Amin,
amin, amin. 

– IIII atã, poporul Meu, ucenicul Meu a grãit peste
voi. Amin. 

Sunã Mihail arhanghelul lucrul zilei de azi ºi îl scrie ca
sã fie, iar voi îl scrieþi pe hârtie, fiilor care-Mi primiþi cuvân-
tul în cartea venirii Mele, cartea care judecã fãptura ºi o pre-
gãteºte pentru înnoire, cãci Eu, Domnul, înnoiesc lumea, ºi
aceasta fac cu cuvântul Meu cel de azi peste pãmânt. Sunã de
sãrbãtoare trâmbiþele îngerilor, sunã de înviere Mihail arhan-
ghelul, ºi mare bucurie se aºeazã pe duhul celor adormiþi care
aºteaptã pe Domnul cu ziua venirii Sale. 

O, poporul Meu, voiesc ca tu sã nu mai uiþi de-acum ce
tainã eºti tu, cã dacã uiþi, e greu de Mine ºi de tine, ºi dacã
uiþi, îi este greu fãpturii care aºteaptã de ºapte timpuri naºte-
rea ei din nou pentru viaþa spre care a fost fãcutã. Dacã omul
a stricat tot ce am zidit Eu cu cuvântul ºi cu mâna, tu sã fii
omul care înnoieºte, care zice cu cuvântul Meu învierea a
toate ºi viaþa ºi veacul ce va sã fie. Amin. 

O, poporul Meu, sã preþuieºti darul Meu din mijlocul
tãu ºi pe cei ce-l poartã spre tine, ºi pe tine spre Mine. Sã fii
credincios darurilor Mele din mijlocul tãu ºi sã le laºi peste
tine ca sã te facã ºi ca sã fii. Învaþã bine, bine, ºi din zi în zi
mai mult, taina cuvântului Meu de peste tine ºi aºeazã-te în
faþa Mea aºa cum Îmi este Mie dor sã stai. Învaþã, ca sã ºtii sã
stai, învaþã taina creºtinãtãþii cea de fiecare clipã, ºi sã se aºe-
ze ea apoi peste toatã fãptura, cã ea este cea care te fereºte pe
tine de tot rãul de pe pãmânt ºi din vãzduh ºi din adânc, iar tu
s-o preþuieºti ºi sã trãieºti din ea, cãci viaþa trebuie sã fie hra-
na ta ºi milostenia ta înaintea omului ºi înaintea Mea. Amin. 

Acum, fiilor binecuvântaþi, rostiþi pecete de sfinþenie
peste legãnuþul în care Eu vã legãn azi în grãdina întâlnirii. Sã
vã fie loc de mângâiere între pãmânt ºi cer pentru voi, cei tru-
diþi sub slava venirii Mele de acum. Sã vã fie leagãn ca la
copii, dar învãþaþi mereu, mereu pe poporul Meu taina de co-
pil. Iar la învãþãtura pe care o veþi da voi poporului Meu vor
sta cei adormiþi sã asculte ºi sã se mângâie, ºi sã vã mãrturi-
seascã ei apoi, cã Eu le dau lor acum grãdina întâlnirii Mele
cu omul, ºi le dau scãunelele de piatrã, ºi le dau duh de fii ai
lui Dumnezeu, ºi le dau sã stea ºi sã audã de la voi lucrul vos-

tru cu Mine ºi sã se bucure întru venirea Mea ºi sã fie ei gata
pentru când arhanghelul Mihail va suna ultima lor zi de aºtep-
tare, ziua venirii Mele în slavã vãzutã, ziua învierii lor, cã mai
mult ca ei nimic ºi nimeni nu aºteaptã ziua Mea, fiilor. Amin. 

În aceastã zi de mare sãrbãtoare luaþi crucea ºi busuio-
cul ºi rostiþi pecetluirea cu sfinþenie peste corãbiuþa pe care
Eu din mila Mea v-am dãruit-o acum ca sã vã ajutaþi cu ea în
lucrul vostru cu Mine, iar ea sã vã ajute. Amin. Aºa sã Mã
ajutaþi ºi voi, aºa sã Mã purtaþi ºi voi, ºi sã mergeþi ºi sã Mã
purtaþi. Amin. 

Mergeþi, fiilor, ºi arãtaþi-vã fiilor oamenilor, cã Mã
cobor cu voi în mijlocul lor ca sã fiu vãzut, Eu ºi poporul Meu
în mulþimi. Amin. Eu pentru voi înlesnesc prilejuri de a Mã
arãta cu voi, ca sã fiu Eu vãzut în voi, ºi voi în Mine. Pentru
Mine fac aceastã lucrare, ºi vã trimit cu mare binecuvântare
sã vã arãtaþi fiilor oamenilor cu þara venirii Mele pe care prin
voi o þin pe braþe ca s-o mãresc pe ea înaintea Mea. Amin. Fiþi
frumoºi ºi mergeþi în numele Meu, ºi sã fiu vãzut în voi, ºi sã
fiþi voi strãlucirea slavei Domnului în faþa munþilor înalþi ºi
semeþi, care nu ºtiu sã se mai aplece ºi sã se mai închine lui
Dumnezeu, Cel Care a fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om. 

Mergi, Ierusalime, mergi, poporul Meu! Gãteºte-te în
straie de nuntã ºi mergi ca sã schimbi omul la faþã, cãci când
omul vede slava Mea cu tine, i se schimbã faþa, ºi Eu pot sã-i
grãiesc lui. Mergi, Ierusalime, cã-þi dau cu tine toatã oastea
cereascã, ºi tu sã fii trupul îngerilor, sus, pe înãlþimile oame-
nilor, ºi oamenii se vor apleca slavei Mele cu tine ºi se vor în-
treba cine eºti tu, cel atât de frumos. Amin, amin, amin. 

Acum, poporul Meu, sã stãm la masa pomenirii înge-
rilor, cã sunt cu zecile de mii ºi nu se pot numãra. Sã stãm ºi
sã împãrþim din hranã celor adormiþi, ºi apoi sã-i slobozim.
Sã stãm ºi sã-i hrãnim pe ei de la masa Mea cu voi. Daþi înþe-
lepciunea Mea din voi, daþi celor din cer ºi celor din locuinþa
morþilor ºi celor din adânc, fiilor, ºi toate, toate se vor înve-
dera în luminã. ªi apoi iarãºi vom binecuvânta ºi vom sfârºi
cuvântul cel de azi al sãrbãtorii îngerilor. 

Iar acum, binecuvântatã sã fie masa cea pentru trup ºi
masa cea pentru duh, cã Eu, Domnul, sunt aici cu voi, ºi cu
trupul sunt, ºi doresc, poporul Meu, sã merg pe pãmânt cu voi
vãzut, ºi voiesc, fiilor, sã fiþi voi gata pentru aceastã slavã pe
care atât de mult ºi de cu dor Eu, Domnul, o aºtept de lângã
voi. Amin, amin, amin. 

*
AA m stat, poporul Meu, cu mulþime mare din cer.

În cete-cete îngerii au stat deasupra voastrã ºi
lângã voi. V-am arãtat cum scãunelele de piatrã sunt pline cu
cei ce aºteaptã învierea, pline în ordine ºi fãrã ordine, cãci
trupurile când vor învia le va ajunge cum sã stea, fiindcã vor
fi ca trupul Meu care nu este þinut de nimic ºi care este peste
tot întru pace ca în cer, nu ca pe pãmânt. 

S-au odihnit mult cei adormiþi cu trupul, cã li s-a pãrut
o veºnicie aceastã zi de dor ºi de înviere. Toate treptele de
piatrã ale grãdinii întâlnirii au fost pline de îngeri în trepte, cã
mult lucru au avut ei azi din pricina sãrbãtorii lor ºi din
pricina celor adormiþi care au stat cu voi ca sã asculte de la
Mine ºi de la voi, fiindcã Eu am proorocit prin aceastã lucrare
de cuvânt cã ea va ajunge cu lucrul ei cel ceresc sã-i ridice pe
cei adormiþi pânã la al miilea neam, iar poporul Meu sã stea
la aceastã datorie ºi sã lucreze învierea morþilor. 

Slava îngerilor a umplut grãdina întâlnirii. Bucuria
celor adormiþi a umplut grãdina de duh de înviere, de duh de
bucurie. Eu mereu, mereu vã pun pe voi la lucrul învierii, ºi
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de aceea atât de mult dau sã vã fac frumoºi cum nu mai e
nimeni, nimeni pe pãmânt, ºi sã vã iubeascã fãptura toatã ºi
sã vã iubeascã fiii oamenilor uitându-se la voi, cei frumoºi ai
Mei. Frumosul este tot ce este ceresc în om ºi din om, iar voi
sunteþi pilda rãsplãþii sfinþilor care au suferit nevoindu-se, ºi
apoi murind în numele Meu, ca sã creascã pe urma credinþei
lor ºi a dorului lor de Mine, sã creascã neamul creºtinesc pe
pãmânt ºi sã rãmânã Domnul lucrãtor peste om, cã Eu, po-
porul Meu, vreau sã aduc omului fericirea cea din rai pe pã-
mânt. Amin. 

O, cum sã facem dupã ce omul s-a învãþat aºa de mult
cu cele pe care le face el ºi nu Eu? Cum sã fim de frumoºi pe
pãmânt ca sã vadã omul aceastã fericire a Mea în om ºi sã
râvneascã apoi la ea? Cum sã facem, fiilor, sã ºtie omul dorul
Meu dupã el ºi ziua Mea care se apropie de om ca sã-i dea din
ea, ºi el sã ia? Eu þi-am spus, poporul Meu, cã te voi numi mai
presus de ziua naºterii, mai presus de ziua învierii te voi
numi. Þi-am spus prin fiii prin care te pãstoresc cã tu trebuie
sã fii poporul cel nou care Mã are altfel decât a avut omul pe
Domnul pânã acum. Omului creºtin sau pãgân îi place sã Mã
aibã ºi sã Mã vadã pe cruce ºi sã se închine Mie aºa cum Mã
aºeazã el înaintea lui ca sã Mã vadã, rãstignit. O, dacã aºa
vrea sã Mã vadã ºi dacã aºa Mã pune spre vedere pe la toate
rãspântiile, de ce, oare, nu-Mi urmeazã omul pilda vieþii
Mele? De ce nu plânge omul cã Mã vede pe cruce? De ce nu
se opreºte, ºi trece fãcându-ºi semnul crucii ºi zicându-Mi:
„Doamne, ajutã-mã!“ sau „iartã-mã!“? Eu sunt pe cruce vã-
zut de ochii lui, ºi el vrea de pe cruce sã-l ajut, dar Eu sunt
Cel viu, ºi nu ºtiu cum sã-i spun omului cât sunt Eu de viu,
înainte de învierea Mea dintre morþi, ºi dupã înviere apoi. Nu
ºtiu cum sã-l fac pe om sã vadã sau sã creadã cã Eu sunt cu
trupul viu, ºi abia mai pot sã stau nevãzut dupã ce atât de mult
s-a apropiat vremea ca sã Mã vadã tot trupul, cãci scris este:
«Tot ochiul Îl va vedea pe El, chiar ºi cei care L-au împuns».
Amin. 

O, poporul Meu, cu mare sãrbãtoare te-au înconjurat
îngerii, fiule. Cu mare dor te-au privit cei adormiþi la masã cu
tine în grãdina întâlnirii Mele cu omul. Tu sã nu uiþi cã de
acum înainte te va însoþi cu multul lumea cea nevãzutã care
ºtie acum din gura Mea taina acestei grãdini ºi lucrul Meu din
ea cu cele ce nu se vãd. Dar Eu le scot la vedere ca sã le ve-
deþi ºi sã le mãrturisiþi, cãci «Ochii celor care vãd nu vor mai
fi închiºi», fiindcã aºa este scris. Amin. 

Îngerii stau în preajma ta cu zecile de zeci de mii ca sã
te însoþeascã ºi ca sã-i însoþeºti tu pe ei, cãci ieºim, poporul
Meu, spre neamuri, ca sã te vadã ºi ca sã-i schimb omului ini-
ma ºi faþa la vederea ta în mijlocul oamenilor. Tu eºti mi-
nunea cea lucratã de Mine la sfârºit de timp, acum când omul
nu mai poate crede în Mine cã sunt viu ºi cã-Mi lucrez ve-
nirea despre care scrie în Scripturi ca s-o împlinesc pe ea. 

Mergem sã rostim slavã cereascã peste România. Merg
cu tine în vârful ei ca sã-i rostesc prin tine naºterea ei din nou,
ca s-o schimb la faþã ºi aºa s-o arãt lumii pe ea. Toatã strãlu-
cirea Mea o voi aºeza peste tine, poporul Meu, ºi Mã voi arãta
cu tine peste pãmânt, cã Eu aºa þi-am proorocit aceasta prin
cuvântul acestei lucrãri încã de pe când aveam în trup pe
pãmânt pe trâmbiþa Mea Verginica. Mã voi slãvi în tine ºi îl
voi îmbãta pe om la vederea aceasta. Voi vãrsa din Duhul
Meu peste om, iar tu vei fi vasul Meu cu untdelemn, ºi din
tine Mã voi revãrsa cu slava Mea cea dulce ºi voi rosti peste
þara Mea de nuntã dragostea Mea cea de la sfârºit de timp, ºi
voi spune aºa: 

Eu nu te-am uitat, o, þarã a strãlucirii, þara Mea de la
sfârºit de timp! M-am nãscut pe pãmânt între oameni odatã cu
naºterea ta, ºi tu ai numele Meu pe creºtetul tãu, ºi tu vei rã-
mâne, cã aºa te-am numit la sfârºit de timp, ºi am zis cã tot
cel ce se va îmbrãca în cãmaºa de creºtin se va numi român. 

Eu nu te-am uitat, iubito, ºi M-am întors în pãmântul
tãu pe care i l-am dat la început de moºtenire omului cel zidit
de mâna Mea, cã din tine am luat cu mâna pãmânt, ºi din el
l-am plãmãdit pe om. Tu ai fost primul petecuþ de uscat care
a ieºit din ape la facerea lumii, ºi l-am numit pãmânt dupã ce
am fãcut cerul despãrþind apele de sus ºi de jos. Iar din apele
de jos te-am scos pe tine întâi ca pe o pruncã nou-nãscutã
ridicându-te de creºtet în sus ºi þi-am dat pânzã albã de botez,
pe care am scris cu mare tainã numele tãu cel de la sfârºit de
timp: Ierusalimul venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl. 

Tu eºti vârful pãmântului, creºtetul pãmântului, întâia
nãscutã din ape la facerea lumii. Tu eºti þara Mea de nuntã,
cãci Tatãl în tine Mi-a aºezat masa nunþii, ºi Mi-a gãtit mi-
reasã dulce, mireasã din români, þara Mea. 

O, iubito, tu eºti pãmântul cel de moºtenire al omului
cel întâi zidit, cãci el îºi cunoaºte trupul ºi vine sã ºi-l ia îna-
poi, ca la început, cãci Eu aduc cu Mine ziua învierii morþilor,
ºi fiecare îºi va lua trupul ºi va sta înaintea Mea. ªi tu vei sta,
iubito, în faþa Mea, ºi Îmi vei da slava ta cea de la început ºi
Mã vei primi aºa cum M-ai primit de Fãcãtor al tãu la naº-
terea ta odatã cu naºterea Mea din Fecioarã pe pãmânt. 

Pace þie! Eu nu te-am uitat, iubita Mea. Iatã-þi cãmã-
ºuþa de botez. Þi-am pãstrat-o în Tatãl, ºi acum iarãºi þi-o dau,
ºi te voi numi cea aleasã, cea dulce, cã mult te iubesc, fiindcã
tu n-ai avut alt dumnezeu în afarã de Mine ºi n-ai robit pe
strãin, ºi Eu îþi dau plata pentru rãbdarea ta ºi îþi dau frumu-
seþea cea dintâi ºi te fac raiul venirii Mele, iubito. ªi cine te
va iubi, dupã dreptate te va iubi, iubita Mea, cã nici un neam
sub soare nu va avea strãlucirea ta. 

Eu sunt. Nu te teme. ªoapta Mea curge peste tine ºi se
face râu al vieþii peste pãmânt din mijlocul tãu, cã a venit vre-
mea iubirii, iubirea dintre Mire ºi mireasã, þara Mea, iubita
Mea. Eu sunt. Soarta ta este în mâna Mea, nu în mâna ta. Eu
sunt Stãpânul tãu, Mirele tãu, ºi te vor iubi popoarele ºi nea-
murile ºi limbile ºi împãraþii pãmântului pentru slava Mea
care strãluceºte din mijlocul tãu luminându-te ºi slãvindu-te,
cãci tu eºti cea dintâi, iubita Mea cea de la sfârºit de timp ºi
de la început de timp, cã Eu vin, ºi tu vei fi a Mea ºi vei fi sla-
va Mea ºi vei fi lumina lumii, precum Eu sunt, iubito. Amin,
amin, amin. 

O, Eu aºa voi vorbi cu þara Mea cea de la sfârºit de
timp, poporul Meu. Slava Mea cea din ea o va cuprinde pe ea,
ºi vreau ca tu sã nu mai fii decât slava Mea pe pãmânt. Te-am
învãþat mereu sã fii frumos, frumos ºi þi-am spus mereu,
mereu cã vin zilele gloriei Mele cu tine ca sã fac luminã mare
peste întunericul de pe pãmânt, ºi apoi sã vin, cã nu voiesc sã
vin pe neºtire, poporul Meu. Voiesc sã vin ca Mire, nu ca
Judecãtor. Voiesc sã vin cu venire dulce ºi vreau sã-l deprind
pe om cu venirea Mea ºi vreau sã-l învãþ sã Mã aºtepte ºi
vreau sã-i dau darul credinþei cea pentru venirea Mea, precum
þie þi-am dat. 

O, poporul Meu, cautã cu dor fapta credinþei tale în
venirea Mea ºi dã-Mi sã vãd cã tu eºti minunea Mea pe care
vãzând-o fiii oamenilor, sã creadã cã Eu vin ºi sã Mã aºtepte
cu dor, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Omul nu-L mai preþuieºte pe Dumnezeu. Lucrarea harului în om îi
dã omului ochi sã vadã. Omul spune cã nu este sfârºitul veacului.
Maica Domnului se roagã pentru om. Cei ce sunt ai lui Hristos sunt 

ai lucrãrii harului. 

CC oboarã Domnul pe pãmânt cuvânt. Amin, amin,
amin. Eu sunt Cuvântul Care a fãcut cerul ºi

pãmântul. Învãþãtura Mea este din Tatãl, ºi cine Mã cunoaºte
pe Mine în ea, Îl cunoaºte ºi pe Tatãl, ºi cine ascultã de ea,
ascultã de Tatãl, Care M-a trimis Cuvânt pe pãmânt. Amin. 

V-am aºezat ca sã Mã primiþi ºi sã aºezaþi în cartea lui
cuvântul Meu, voi, strãjeri care ascultaþi glasul Meu. O, fiilor,
Mi-e tare milã de voi când vã vãd doborâþi de tot felul de griji
ºi de neputinþa de a le mai scoate la capãt. Dar Eu sunt putere
pentru voi ºi vã învãþ mereu, mereu, ºi nu ºtie ºi nu pricepe
poporul Meu cât vã învãþ Eu pe voi. El doar Mã ia de la voi
ºi vede ce spun Eu, dar cât grãiesc Eu vouã ºi cât vã învãþ Eu
pentru el, nu ºtie el, fiindcã voi sunteþi atât de umiliþi înaintea
lui cât sã poatã el sã fie ºi sã nu se teamã de fiinþa Mea din
voi, de lucrarea Mea din voi peste el. 

Învãþãtura Mea e tainicã din voi, ºi dacã n-ar fi aºa tai-
nicã, Eu n-aº mai putea pentru voi ºi pentru Mine, cã pe pã-
mânt Eu am încãput puþin de tot cu slava Mea cea mare,
fiindcã omul nu preþuieºte pe Dumnezeu, ºi de aceea îi este
aºa de greu omului pe pãmânt. Eu ar trebui sã fiu cea mai
mare grijã ºi bucurie a omului; Eu ºi cu toatã lucrarea Mea pe
care am pus-o ºi o pun mereu pe pãmânt lângã om ca sã fiu
cu omul ºi ca sã fie omul cu Dumnezeu. 

Adânc ºi dureros Îmi este suspinul dupã câtã lucrare
cereascã am lucrat pe pãmânt ca sã-l întorc pe om în dragos-
tea Mea, în starea cea de har în care am fost Eu în toatã vre-
mea trupului Meu în mijlocul oamenilor care M-au vãzut ºi
care atât de puþin au ºtiut sã se uite ºi sã vadã ºi sã înþeleagã
apoi cã Eu am fost Dumnezeu coborât între oameni în mare
tainã, precum ºi astãzi sunt. Puþin de tot înþelege omul cã Eu
Mã aplec dupã el în chip atât de tainic, aºa cum ºi acum douã
mii de ani am pregãtit pe mama Mea Fecioara ca sã Mã poar-
te, ºi apoi sã Mã nascã ºi sã Mã dea oamenilor de Mântuitor
al lor, venit de la Tatãl. 

O, mamã, te sãrbãtoresc pe tine în mijlocul poporului
cuvântului Meu, ºi amintesc celor ce Mã iau de aici cuvânt,
cã te-ai supus venirii Mele pe pãmânt încã de când erai
pruncã micuþã de te-au adus la templu cei ce te-au nãscut, ca
sã te dea lui Dumnezeu, ºi dupã ce te-au dat, tu ai crescut; ºi
dupã ce ai crescut, ai slujit planului venirii Mele de la Tatãl la
om. Adânc ºi îndurerat Îmi este suspinul dupã câtã lucrare
cereascã am lucrat pe pãmânt ca sã Mã cunoascã omul prin
lucrãrile Mele cele pentru el, mamã, ºi ca sã se întoarcã el în
dragostea Mea, ºi Eu sã-i dau har, mamã. Mã fac cu tine
sãrbãtoare în mijlocul poporului cuvântului Meu ca sã-i dau
har, cã lucrarea harului în om îi dã omului ochi ca sã vadã ºi
urechi ca sã audã, ºi apoi credinþã, iubire ºi faptã ºi dor ºi
suspin dupã Dumnezeu, mamã. Cel ce are har are suspin, are
dor de Mine, are putere sã Mã aibã ºi sã Mã arate oamenilor
aºa cum M-ai arãtat tu, mamã plinã de har. Dacã tu ai ºtiut sã
Mã doreºti ºi sã Mã iubeºti ºi sã Mã aºtepþi, Eu þi-am împlinit
dorul ºi iubirea ºi aºteptarea, cãci durerea dupã Dumnezeu Îl
aduce pe El la om, mamã. 

– OO,Fiule ºi izvorule al harului cel din Tatãl!
Cum sã fac sã-l ajut pe om sã se lase prins

în harul Tãu cel din Tatãl? Cum sã fac sã-Þi alin aºteptarea Ta

dupã om? Hai sã-i vorbesc omului, Fiule scump, ºi sã-l aºe-
zãm în har, cã pe pãmânt nu mai e har din harul Tãu, Fiul meu
Cel de acum douã mii de ani ºi pânã azi ºi pânã pe vecii! Hai
sã putem cu putere nemaiauzitã peste om, cã e vremea celei
de a treia iubiri, ºi nu ne mai aude omul. 

Te strigã cerul sã-þi dea har, omule. Te cheamã Domnul
sã-L auzi cum vine spre tine, ºi sã-L cunoºti cã vine. Acum
douã mii de ani eu I-am fost poartã între cer ºi pãmânt, ºi a
venit Domnul ºi a fost cu oamenii pe pãmânt, ºi apoi S-a dus
din nou la Tatãl, dar S-a lãsat pe Sine omului, cã a avut putere
sã facã aceasta, ºi apoi a spus: «Eu sunt cu voi pânã la sfâr-
ºitul veacului». Adevãrat a fost acest cuvânt al Lui, cãci Fiul
meu a fost tot o tainã cu omul, începând de la Avraam, Isaac
ºi Iacov ºi pânã azi când a ajuns sfârºitul veacurilor. 

Sã nu mai spunã omul deºtept de pe pãmânt cã nu este
sfârºitul veacului. El spune aºa pentru cã nu citeºte în Scrip-
turile Fiului meu, Care vine iarãºi curând, curând vãzut pe
pãmânt, ºi toate neamurile Îl vor vedea venind pe nori cu
putere ºi cu slavã multã, cãci aºa a spus El, iar cuvintele Lui
nu trec fãrã sã se împlineascã, aºa cum nu au trecut nici cele
despre mine spuse prin prooroci. 

O, dacã L-aþi iubi pe El, voi, fii ai oamenilor, El v-ar da
har ºi aþi cunoaºte venirea Lui ºi L-aþi dori ºi L-aþi iubi ºi
L-aþi aºtepta pe El, ºi aceasta v-ar fi bucuria, ºi în afarã de
aceasta nu este bucurie pe pãmânt. Gustaþi ºi veþi vedea cã
aceasta este bucuria, ºi apoi El, Fiul meu, va avea putere peste
voi ºi veþi fi dupã chipul ºi asemãnarea Lui ºi Îl veþi vedea pe
El. Amin. 

O, Fiule al Tatãlui ºi al meu! Pune putere în cuvântul
meu care cheamã omul la Tine, ºi umple-l de har pe om aºa
cum m-ai umplut pe mine, ºi hai sã putem cu putere nemai-
auzitã peste om, cã e vremea celei de a treia iubiri ºi nu ne
aude omul. Fã-l pe om sã-l doarã dorul de Tine, cã durerea
cea dupã Dumnezeu Îl aduce pe Domnul la om. Hai sã fim iar
pe pãmânt, cã este scris sã fie aºa. Hai, Fiule, hai cu zeci de
mii de sfinþi, hai sã coborâm, cã este scris, ºi este vremea
acestei Scripturi, cã omul nu mai poate cu puterea Ta, ºi poate
numai cu puterea lui cu care se scoalã împotriva Ta ca sã nu
vii, ca sã nu fii. Stau cu trupul îngenuncheat înaintea Ta ca sã
Te rog sã fim iar pe pãmânt, ºi sã ºtie omul taina venirii Tale,
ºi s-o vadã apoi, cã tot cerul trebuie sã se coboare pe pãmânt
cu toatã lucrarea lui cea nevãzutã, ºi sã se vadã apoi ca în cer
pe pãmânt ºi nu ca pe pãmânt. O, nu poate omul sã vadã,
Fiule scump. Omul este orb pentru sine ºi pentru Tine. Hai,
Fiule scump, hai sã fim lumina lumii, cã îngerul luminii Tu
eºti, cu viaþa Ta în om. Tu eºti viaþa, ºi viaþa este lumina oa-
menilor, ºi lumina lumineazã în întuneric. Hai, Doamne al
puterilor, ascultã ruga mea, cãci pentru fericirea Ta Îþi cer
acestea. Amin, amin, amin. 

– OO,tu ºtii, mamã, cã omul este fericirea Mea,
drahma cea pierdutã, mamã. Eu sunt Dom-

nul puterilor cereºti, ºi de ºapte mii de ani omul Îmi striveºte
puterea, cãci puterea Mea este viaþa Mea în om, mamã. Dar
Eu ºtiu cã trebuie sã-l fac pe om sã Mã doreascã ºi sã Mã
iubeascã ºi sã Mã aºtepte aºa cum tu ai fãcut, mamã. 

O, cere-Mi, omule, har! Apropie-te de venirea Mea, cã
Eu sunt cu ea pe pãmânt ºi te aºtept sã Mã arãt ºi sã Mã
vezi, dar vreau sã-þi fiu Mântuitor ºi nu vreau sã te temi în
ziua venirii Mele. O, cât sã mai stau cu ea? Cât sã te mai
aºtept? Te strig sã-Mi urmezi, omule. De lângã tine te strig.
Ascultã-Mi chemarea! Necredinþa ta nu va mai putea nimic
pentru tine, ºi chiar de vei da sã te mai ascunzi de Mine, Eu
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nu Mã voi mai ascunde, ºi Mã voi arãta curând, curând ºi
voi aduce cu Mine sfinþii ºi le voi da lor pãmântul dreptãþii,
fiindcã Eu aºa le-am fãgãduit lor. 

Dar tu, popor care crezi venirii cuvântului Meu la tine
ca sã te povãþuiesc cu el, auzi suspinul Meu îndurerat dupã
om, cã multã lucrare cereascã am lucrat peste tine ca sã-l
întorc pe om în dragostea Mea, în starea cea de har în care am
fost Eu pe pãmânt între oameni. Învãþãtura Mea este din
Tatãl, ºi cine Mã cunoaºte pe Mine în ea, Îl cunoaºte ºi pe
Tatãl. Te-aº povãþui mult de tot. Þi-aº spune mereu cã Eu nu
te-am ales ca sã-Mi slujeºti cu mâinile ºi cu picioarele, ºi
te-am ales sã lucrezi harul Meu peste pãmânt ºi sã fii plin de
har, ca sã Mã pot purta spre om prin tine. Te-am ales sã te
învãþ, ºi tu sã împlineºti învãþãtura Mea uitându-te la Mine,
nu la tine. Când Eu umblu la tine ca sã-þi dau mereu înfãþiºare
nouã, mereu fãpturã nouã, tu sã ºtii sã stai în faþa Mea, cãci
faþa Mea este învãþãtura ta. Ai grijã de tine, Ierusalime, ºi fii
slava Mea înaintea Mea zi ºi noapte, ºi altceva sã nu fii, ºi sã
fugi de cel ce te face sã uiþi ce sã fii tu, cã Eu nu te-am ales
pentru mâinile ºi picioarele tale, ci pentru har te-am ales. Stai
mereu în dor ºi în iubire ºi în aºteptare ºi învaþã bine sã faci
acestea ºi nu te sãtura sã înveþi ºi sã faci aºa, cã Eu te-am ales
sã te învãþ, ºi tu sã împlineºti uitându-te la Mine, nu la tine.
Mereu, mereu te privesc. Stau deasupra ta cu braþele pline de
har, numai sã te am ascultãtor ºi supus lucrului facerii lumii,
cã Eu vin la tine ca sã fac lumea, poporul Meu. Sã nu fii mul-
þumit cum eºti tu, ºi sã fii mulþumit cum sunt Eu, ca sã fii ca
Mine cu mulþumire ºi cu râvnã fãrã de capãt, poporul Meu, cã
iar ºi iar îþi spun: uitã-te la Mine, nu la tine. Cine se uitã la
Mine, acela vede, iar cine se uitã la sine nu vede. 

Vreau sã Mã uit la tine ºi sã te vãd, poporul Meu. Vreau
sã te învãþ, ºi tu sã Mã asculþi ºi sã doreºti învãþãtura Mea
împlinind-o. Nu numai cu urechea s-o doreºti, ci ºi cu fapta
ei care aºteaptã dupã orice cuvânt al Meu rostit peste tine. Eu
sunt Dumnezeu, dar Îmi vine sã spun cã nu mai pot. Fã-Mã
sã pot, poporul Meu, ºi uitã-te în Scripturi ºi vezi cã atunci
când poate omul, pot ºi Eu. Omul nu mai poate nimic pentru
Mine, ºi Eu nu mai pot nimic pentru el fãrã el. Dar tu fã-Mã
sã pot peste om ºi fii copil frumos, cã Eu mereu, mereu þi-am
spus aceasta, dar cautã sã pãtrunzi bine taina acestui cuvânt,
cãci cerul se uitã la tine ºi aºteaptã dupã harul Meu din tine,
nu dupã harul tãu. Omul nu ºtie cum sã se dea Mie, dar pe tine
te-am învãþat, ºi te-aº învãþa în fiecare zi dacã tu ai putea
sã-Mi dai glas în mijlocul tãu ca sã te povãþuiesc ºi ca sã Mã
asculþi cu tot ceea ce-þi cer. Nu e bine sã Mã iubeºti pentru
tine. E bine sã Mã iubeºti pentru Mine, ºi aºa fel de iubire îþi
cer, cã Eu vreau sã pot pentru om, ºi altfel nu pot prin el. 

Vreau sã Mã uit la tine ºi sã te vãd, poporul Meu. Vreau
sã nu uiþi ochiul Meu de peste tine. Învaþã-te sã stai zi ºi
noapte cu Mine ºi vegheazã sã Mã ai pe Mine, nu pe tine, po-
porul Meu. Nu poþi sta fãrã veghe, cãci cine nu vegheazã
piere, iar Eu te-am ales sã ajung cu tine la ziua venirii Mele,
ziua când Eu voi birui, ca apoi sã Mã odihnesc. Amin. Umi-
linþa ta cea mai mare sã fie harul cel lucrãtor în fiecare zi, ºi
sã asculþi aceasta ce-þi spun ºi sã te sileºti fãrã de platã, cãci
cei ce sunt ai lui Hristos nu mai sunt ai lor, ci sunt ai lucrãrii
harului de sus pe pãmânt. Amin. Iatã sãrbãtoare ºi învãþãturã,
cãci aºa înseamnã sãrbãtoare. Luaþi ºi împliniþi mereu astãzi,
mereu acum, cã Mã doare adânc neascultarea de la om. Dar
tu, poporul Meu, apleacã-te cu ascultare ºi fã voia Mea ºi cere
tot ce nu ai, ºi Eu îþi voi da la stãruinþa ta. Amin. 

O, fiilor care staþi înaintea Mea ºi înaintea poporului ca
sã-i daþi cuvântul Meu! Nu ºtiu ce sã vã mai dau ca sã puteþi

pentru lucrul vostru cel atât de greu. Nu ºtiu cum sã vã mai
ocrotesc de dureri. Vouã vã trebuie ajutor mare, dar nimeni nu
vã dã, fiilor, ºi mila de voi Îmi pãtrunde fiinþa ca în vremea
rãstignirii ºi Mã doare ºi nu e nimeni sã-Mi aline aceastã
durere. V-am fãcut porþile Mele între cer ºi pãmânt ºi intru pe
ele la Israel cel de azi. Sã cunoascã ºi el intrarea aºa cum o
cunosc Eu. Uitaþi-vã la Mine ºi luaþi putere, cãci harul Meu
vã îmbracã în el mereu. V-am dat putere sã vã faceþi legãnuþ.
Aveþi grijã de el ca de ceva pus deoparte, ºi tot ce vã învãþ Eu,
aºa sã ascultaþi. 

Acum, vã întãresc fiinþa. Mi-aþi dat putere sã Mã fac
cuvânt cu sãrbãtoare peste poporul Meu ºi peste om. Vã dau
ºi Eu puteri, iar voi folosiþi-le pentru Mine, fiilor, cãci har
peste har vã dau ca sã aveþi, ca sã puteþi ºi ca sã pot Eu prin
voi din zi în zi mai mult, mai aproape ºi mai cu dor, dar puneþi
dor între popor ºi Mine, ºi el sã ia ºi sã aibã ºi sã-Mi dea, ºi
Eu voi fi tot mai aproape, iar pasul Meu se va ivi peste
pãmânt tot mai aproape, ºi tot ºi toate Mã vor simþi venind.
Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2002

Sãrbãtoarea sfintei muceniþe Ecaterina 

Durerea este iubitã de cei sfinþi ºi ea îi face frumoºi, iar ei biruiesc
lumea în ei. Muceniþa Ecaterina aduce înþelepciunea credinþei, iar 

mucenicul Mercurie doboarã împotrivirile. 

AA ºteaptã sfinþii cuvântul Meu care vine din cer pe
pãmânt, cãci ei îl sorb ºi se bucurã ºi sãrbãto-

resc cuvântul Meu aºteptându-l cu dor ºi cãutând cu miile
dupã el, cã unde sunt Eu, acolo sunt ºi ei. Amin. 

Mã scriu în carte ºi cu sãrbãtoarea de azi, fiilor care Mã
primiþi cuvânt în carte. Mã mângâi cu voi, cã nu mai am mân-
gâiere, ºi nici voi nu aveþi. Ne mângâiem cu sfinþii, fiilor. O,
nimeni nu iubeºte durerea, cãci ca s-o iubeºti, trebuie sã fii
sfânt. Sfinþii n-au iubit decât durerea, ºi altã bucurie ei n-au
dorit pe pãmânt. 

O, fiilor, nimeni nu mai vrea sã semene ºi cu Mine. Ni-
meni nu mai vrea sã semene cu sfinþii. Ce frumos este sã
iubeascã omul durerea! Nimic nu-l poate face frumos pe om
decât ea. Dacã omul nu ºtie s-o iubeascã pe ea ca pe o gãtealã
a lui, omul rãmâne slut ca pe pãmânt. Tot ce este pe pãmânt
îl face urât pe om, cãci frumuseþea omului e Dumnezeu, fiilor. 

O, dacã n-ar fi auzit omul de pe pãmânt despre viaþa pe
care am trãit-o Eu pe pãmânt ºi despre petrecerea Mea, ar
avea omul îndreptãþire despre felul cum îºi trãieºte el viaþa.
Eu numai într-un zbucium, numai într-un dor dupã om Mi-am
petrecut viaþa Mea cea vãzutã de om. Eu de când l-am fãcut
pe om ºi pânã azi Mã doare durerea Mea dupã om. Mã uit la
om, ºi tot într-un plâns petrec. Omului nu-i place durerea. El
s-a smuls din braþul Meu pentru viaþã fãrã de Mine. Durerile
lui sunt nemulþumiri, nu sunt dureri. Durerea este altceva, iar
taina ei n-o iubeºte omul. Cel ce are durere ca a Mea, acela
biruieºte lumea ºi se face Dumnezeu prin har ºi se face fru-
mos între oameni ºi seamãnã cu Mine, ºi tot aºa ºi trãieºte, ºi
tot aºa ºi lucreazã. Eu dacã sunt tot într-o durere, tot într-un
dor dupã om, cum poate omul sã stea altfel? Cum de nu face
ºi el tot aºa pentru Mine? Iatã cum este durerea Mea, ºi nu-i
pasã omului de ea, ºi nici n-o ºtie omul aºa cum este ea. Omul
ºtie cã Eu M-am rãstignit pentru el, ºi dacã ºtie aºa, ce face
cu aceastã ºtiinþã? Ce face, fiilor? 

O, cât de mulþi oameni s-au umplut de dor pentru cã
am fãcut Eu aceasta pentru om! Muceniþa Ecaterina n-a mai
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pus nici un preþ pe frumuseþea ºi pe înþelepciunea ºi pe rangul
ei când a fost vorba sã poarte ceea ce era mai de preþ ca aces-
tea. Durerea cea dulce, durerea dupã Dumnezeu ºi dupã ade-
vãrul Lui i-a umplut inimioara de dor ºi de foc ºi de har, ºi de
la ea M-au luat mulþi în ei, de nu s-au mai despãrþit de Mine
aceia pentru nici o slavã de pe pãmânt ºi de la om. Frumu-
seþea ei cereascã i-a atras pe mulþi din rãtãcirea lor, ºi ei s-au
dat Domnului, dimpreunã cu ea, cãci au iubit durerea dupã
Dumnezeu ºi dupã om, durerea Domnului de la om, ºi s-au
tras în ea, ºi Eu i-am luat pe aceºtia de-a dreapta Mea când
prigonitorii lor i-au dat la moarte pentru numele Meu, iar ei,
în frunte cu învãþãtoarea lor, au slãvit pe Dumnezeu pe pã-
mânt ºi în cer. Iar acum omul serbeazã sãrbãtoarea lor pe
pãmânt ºi le dã bucuria venirii Mele cu sfinþii, cãci dupã ea ei
atât de mult au tânjit. Amin. 

– NN oi, Doamne, toþi odatã am slãvit numele
Tãu pe pãmânt ºi nu ne-am iubit viaþa

pânã la moarte, dar Te-am iubit pe Tine, cãci Tu ai spus: «Cel
ce-ºi va pierde viaþa, acela ºi-o va dobândi, dar cel ce ºi-o va
câºtiga, acela ºi-o va pierde». Durerea noastrã dupã Tine
ne-a fost fierbinte. Eu, ca o iubitã, ca o mireasã a Ta, ºi ceilalþi
odatã cu mine muceniciþi, ca niºte nuntaºi ai nunþii mele cu
Tine, aºa am venit noi la Tine în cereºtile Tale locaºuri ºi ne-am
fãcut ajutãtori oamenilor ºi credinþei lor în Tine, Doamne. 

Te-am dobândit cu lacrimi, cã mult am plâns dupã Tine
ºi mult Te-am iubit, cã nimic n-a fost mai tare ca iubirea din
pieptul meu, iubirea care Te dorea înãuntrul meu, cãci eu cu
Tine eram pururi ºi nu-mi mai trebuia nimic de pe pãmânt. Aº
fi voit sã trag spre Tine pe toatã lumea, dar lumea ºi pofta ei
n-a voit tot aºa, ºi m-a luat ºi m-a dat spre moarte, ºi tot aºa
ºi pe cei ce cunoscuserã izvorul adevãrului ºi apa lui cea dul-
ce, pe Tine, izvor al minþii îndumnezeite în om. 

Acum am cu mine pe toþi cei care au mãrturisit odatã
cu mine adevãrul, cãci Tu eºti Adevãrul. I-am luat sã bem din
apa Ta de pe pãmânt acum, la întoarcerea Ta de lângã Tatãl,
cãci cuvântul Tãu este râul înþelepciunii de sus peste pãmânt,
limpede cum e cleºtarul, ºi în el ne vedem faþa, ºi e frumoasã
faþa noastrã cea de la Tine, ºi toþi cei ce au faþã din Tine se vãd
în apa aceasta ºi îºi primesc plata iubirii lor în cer ºi pe
pãmânt, Doamne. 

Iar acum umplu de har binefãcãtor, de înþelepciune din
cer, izvorul fântânii care poartã numele meu ºi ocrotirea mea,
cãci sfinþii se bucurã când Tu le legi în zilele acestea numele
lor de toate câte Tu lucrezi spre slava numelui Tãu pe pã-
mântul venirii Tale, ºi în care doreºti viaþã îngereascã în trup,
trãire mãrturisitoare ºi plinã de har sfânt peste cei ce vieþuiesc
pe pãmântul venirii Tale. 

Sunt cu mucenicul Mercurie. Sãrbãtoarea mea este în-
soþitã de sãrbãtoarea lui ºi suntem sfinþi lucrãtori în lucrarea
Ta de la sfârºit, cu darurile pe care le-am purtat pe pãmânt ºi
pe care Tu le-ai pus sã slujeascã lucrului planului Tãu cel
pentru împlinirea Ta din zilele acestea; eu, cu înþelepciunea
credinþei mele peste cei înþelepþi ca ºi mine pe pãmânt, iar
mucenicul Mercurie, pentru doborârea împotrivirilor care se
ridicã la luptã împotriva lucrãrii cuvântului Tãu ºi a venirii
Tale cu sfinþii, Doamne. El biruieºte necredinþa ºi taie puterea
vrãjmaºã. El lucreazã cu îngerii care doboarã pe cei potrivnici
Þie ºi pe toatã nelegiuirea de pe pãmânt ºi pe toþi împãraþii ei,
cã Tu eºti mare ºi de pomenire în sfinþii Tãi, Doamne. Aºa
lucrãm noi cu Tine, ºi aºa lucrezi Tu cu noi, cã nimeni nu e
viu decât Tu ºi sfinþii Tãi ºi toþi cei ce slujesc ca ei în via Ta,
în calea venirii Tale, Doamne. 

Fie ca slava Ta sã-i prindã sub ea pe cei mulþi care Te
vor cãuta curând, curând, cã pe pãmânt toate bucuriile trec, ºi
Tu îl tragi pe om spre Tine, fiindcã mare este mila Ta ºi pu-
terea Ta cea plinã de har peste om, Doamne. Iar noi, sfinþii
Tãi, suntem dreapta Ta, ºi Tu vei birui cu ei ºi pentru ei.
Amin, amin, amin. 

– EEEE u sunt Cel ce am biruit lumea, ºi tot aºa ºi
voi, o, sfinþi iubiþi ai Mei! Voi aþi iubit du-

rerea, cãci ca s-o iubeºti pe ea, trebuie sã fii sfânt. Voi n-aþi
iubit decât durerea, ºi alte bucurii voi n-aþi dorit pe pãmânt.
Iar acum vã iau întru venirea Mea ºi vã dau platã dulce, cãci
ºi voi dulce M-aþi iubit ºi dulce M-aþi urmat ºi plini de har aþi
mers printre oameni, ºi oamenii au vãzut slava Mea cu voi.
Amin. 

Eu, Domnul, M-am scris cu sãrbãtoare de sfinþi lucrã-
tori în cartea cuvântului Meu acum când Eu vin cu sfinþii ca
sã împlinesc aceastã Scripturã. 

O, copii care-Mi primiþi cuvântul, faceþi sul din el ºi
daþi-l oamenilor. Sã se înþelepþeascã tot omul pentru adevãr,
cã durerea dupã Dumnezeu este lumina care lumineazã pe om
dinãuntrul lui. Voi sã nu obosiþi, ci sã staþi înaintea Mea, cãci
înþelepciunea cuvântului Meu va covârºi pe om, ºi va lua
omul calea vieþii dupã ce el va vedea cât de dulce este durerea
cea pentru Dumnezeu. 

O, fiilor, nu vrea omul sã semene cu Mine ºi cu sfinþii.
Nimic nu-l poate face frumos pe om decât durerea dupã
Dumnezeu. Tot ce este pe pãmânt îl face urât pe om, cãci fru-
museþea omului este durerea dupã Dumnezeu. Aºa sã fiþi voi.
Sã fiþi frumoºii Mei zi ºi noapte, fiilor. Sã fiþi plãcuþii Mei. Sã
fiþi plini ºi iar plini de har înaintea Mea ºi sã lucraþi cu rãbdare
ºi cu credinþã, cã Eu sunt mângâierea durerilor voastre cele
pentru Mine purtate, ºi vã sunt leagãn ºi vã sunt vindecare ºi
vã sunt ajutor, ºi putere vã sunt. Cereþi voi de la Mine, ºi Eu
vã voi da vouã tot ce cereþi, cãci sunt Cel ce pot, fiilor. Amin,
amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2002

Sãrbãtoarea de unsprezece ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim. Sãrbãtoarea sfântului 

apostol Andrei 

Credinþa arhiereului Irineu este socotitã dreptate, iar Domnul l-a nu-
mit dreptul Sãu. Adevãratul apostol al lui Hristos este cel dispreþuit. 

MMMM ã scriu în cartea cuvântului Meu cu sãrbãtoarea
Sfintei Sfintelor Mele din zilele acestea ºi cu

pomenirea celui întâi chemat între apostolii Mei, Andrei. Pe
el l-am avut martor sãrbãtorit, martor aproape, întâiul chemat,
aºa cum la sfârºit de timp þara alegerii Mele a fost þara
românã, întâia chematã pentru întoarcerea Mea de la Tatãl.
Amin. 

Mã întorc înapoi ºi Mã uit peste sãrbãtoarea pecetluirii
ieslei cuvântului Meu. Truda Duhului Meu pentru ridicarea
acestei pietre, strâmtorarea cea mare a vremii de atunci, dar ºi
puterea Mea cea fãrã de biruinþã, a aºezat pe pãmânt pietri-
cica cea albã, ºi apoi am spus ºi am tot spus taina ei, dar duhul
rãu s-a ridicat la rãzboi prin cei ce nu fac voia Mea, dar stau
în numele Meu înaintea oamenilor pe pãmânt. Eu însã am
biruit, cãci sunt Fiul lui Dumnezeu ºi pot. Amin. 

M-am folosit de credinþa ºi de puterea credinþei arhie-
reului Meu din biserica din lume, cãci în toate veacurile Eu
prin credinþa omului am lucrat ºi am putut. El apoi s-a clãtinat
de teamã de la necredinþa celor dintre care Eu l-am ales
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martor al lucrului Meu din zilele acestea, dar ceea ce am fãcut
cu el, am fãcut, ºi fãcut rãmâne, cãci n-a putut nici o împotri-
vire sã biruiascã împlinirea Scripturilor venirii Mele cu taina
Noului Ierusalim pe pãmânt, cãci Eu, Domnul, cu Ierusalimul
cel de sus am lucrat ºi lucrez pe pãmânt, ºi altfel nu lucrez.
Dacã omul ar vedea tainica Mea lucrare la vedere, i-ar fi atât
de uºor sã înþeleagã Scripturile venirii Mele ºi împlinirile lor
cele tainice. Dar omul este orb pentru cele ce nu se vãd, ºi nici
nu vrea sã se vindece ºi sã vadã ºi sã creadã decât cele ce se
vãd, dar faþa lumii trece, iar cuvântul Meu este ºi rãmâne în
veac. Amin. 

I-am socotit dreptate credinþa arhiereului Meu din
zilele acestea ºi l-am numit dreptul Meu, alesul Meu, marto-
rul venirii Mele cuvânt pe pãmânt acum, la sfârºit de timp.
Nedreptatea pe care i-au fãcut-o lui cei ce slujesc în numele
Meu s-a întors ºi se va întoarce mereu asupra capului lor, cãci
Eu am spus cã cel ce ia piatra sã arunce spre el, piatra aceea
se va întoarce înapoi la locul de unde a fost trimisã ºi va lovi
pe cel ce o trimite. ªi aºa a fost, precum Eu am spus, cãci sunt
adevãratul Dumnezeu prin aceastã lucrare de cuvânt.
Arhiereul Meu s-a supus stãpânirilor cele de peste el, dar mai
mare ca el nu este stãpânirea de peste el, fiindcã el este alesul
Meu, ºi Mi-am întocmit cu el începutul Meu ºi anunþarea
împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, împãrãþia Mea peste om ºi cu
omul, dragostea Mea cea de la sfârºit de timp pentru om.
Amin. Ceea ce am avut de împlinit prin el, Eu am fãcut, ºi am
scris numele lui lângã numele Meu, ºi nu poate zice biserica
din lume cã Eu nu i-am întins mâna ca sã se scoale din
sângele ei ºi sã fie a Mea. Iatã, ca ºi la prima Mea venire, cei
ce au pus mâna pe cheie M-au dat pe Mine dintre ei pentru
slava lor, Mi-au luat slava, dar slava Mea este umilinþa, nu
slava cea de la om. 

Îl voi birui cu totul pe om, ºi nimic ºi nimeni nu se va
mai împotrivi venirii Mele din zilele acestea, ºi Mã voi întin-
de cu ea. Toþi cei ce se ascund sã spunã cã nu cred în cuvântul
venirii Mele, în Scripturile întoarcerii Mele pe pãmânt, vor
vedea ºi vor tot vedea cât de adevãrat am fost Eu cu aceastã
venire ºi cât de minunat am lucrat ca sã biruiesc pentru Mine. 

Eu iarãºi spun în duh de sãrbãtoare a pietrei Sfintei
Sfintelor Mele din zilele acestea: nimic ºi nimeni sã nu se
încumete sã mai umble la aceastã lucrãturã lucratã din cer pe
pãmânt, cãci ceea ce voiesc Eu, cine poate strica? Iar cel ce
va mai întinde mâna sau sabia lui ca sã ameninþe peste lucrul
venirii Mele dupã douã mii de ani de la Tatãl, acela se va
zdrobi în sabia lui, cãci cine scoate sabia, în sabia lui va pieri.
Amin. 

Mã uit la arhiereul care s-a aºezat pe scaunul în care
s-a strivit cel de dinaintea lui arhiereu, ºi care a lovit în arhie-
reul Meu cel ales ºi în lucrul ieslei cuvântului Meu. Mã uit la
el, îndelung Mã uit cum dã sã umble sã punã piedici biruinþei
Mele ºi bisericii Mele de nou Ierusalim în lucrarea Mea cu ea
peste pãmânt. Dau sã Mã apropii de el cu acest cuvânt ºi sã-i
spun cã împotriva Mea ºi a cuvântului Meu din zilele acestea
ºi a biruinþei Mele peste pãmânt acum când Eu vin ºi tot vin
cuvânt de la Tatãl, el nu va putea nimic, cãci Eu sunt Dumne-
zeu ºi nu om. Îi spun cã cine dã sã se loveascã de aceastã
piatrã, acela se zdrobeºte în ea. Dacã nu poate s-o vesteascã
ºi s-o primeascã ºi s-o aibã de slavã ºi nu de necinste peste
biserica cea fãrã de legea Mea împlinitã peste ea, dacã nu
poate sã vadã ºi sã-Mi dea slavã pentru darul cel mare pe care
Eu l-am aºezat pe pãmânt pentru biruinþa celor ce vor crede
venirii Mele cuvânt pe pãmânt, dacã el nu vrea sã aibã
pacea Mea ºi nu pacea lui, slava Mea ºi nu slava lui, mãcar

sã nu-Mi umble la lucrãtura Mea, sã nu dea sã opreascã pe cei
ce cinstesc ºi se apropie cu credinþã de minunea aceasta, de
slava cuvântului Meu cu care Eu Mã slãvesc acum pe pãmânt.
Mã uit la el cum se teme sã nu-l scadã pe el lucrul ºi locul prin
care Eu vin acum cuvânt pe pãmânt, ºi dã sã-Mi bage beþe în
roate mersului Meu spre om, ºi al omului spre Mine. Dar Eu
îi spun lui sã nu se teamã de slava Mea cu care Mã slãvesc
aici ºi de aici, ci sã se teamã sã loveascã în ea ºi în cei ce o
cinstesc pe ea. Sã nu loveascã în arhiereul Meu, sã nu-l întris-
teze, sã nu-l ameninþe. Iar dacã nu va asculta aºa, Eu, Dom-
nul, îi voi sta împotrivã ca ºi celuilalt de dinaintea lui care a
dat sã-Mi necinsteascã taina venirii Mele ºi pe cei ce o poartã
ºi o mãrturisesc pe ea. Dacã el se încurcã în Mine, Eu nu Mã
încurc în om, fiindcã sunt Domnul, Fãcãtorul omului, Dum-
nezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, iar Tatãl este în
Mine. Amin. 

O, Mã uit acum la fiinþa cea plinã de rãbdare a arhie-
reului Meu martor pentru acest început când Eu am pecetluit
prin cuvânt nezdruncinat ieslea cuvântului Meu acum unspre-
zece ani. Mã uit la el ºi îl mângâi în toatã taina cu sfinþii ºi cu
îngerii ºi cu apostolul Meu cel întâi chemat ºi care a stat
alãturi cu el în ziua pecetluirii acestei pietre proorocitã prin
Scripturi, pietricica cea albã, datã în dar celor ce Mã iubesc
întru venirea Mea. Amin. 

– VVVV reau, Doamne, ca cel ce sunt întâiul che-
mat ca sã Te urmez, aºa cum a fost voia Ta

atunci ºi acum, vreau sã-l cuprind pe cel durut ºi sã-i mângâi
rãbdarea ºi puterea, cã el e unsul zilelor acestea din partea Ta,
ºi nimeni nu poate sã-i smulgã slava pe care Tu i-ai dat-o.
Durerea lui e slava lui cea de la Tine, cã noi, apostolii Tãi, nu-
mai aºa am fost, zdrobiþi de oameni ºi de împãraþii lor, cãci
aceºtia uitã mereu cã împãrãþia sfinþilor Tãi nu este din lumea
aceasta. Cine se teme de sfinþi pe pãmânt ºi de lucrarea lor ºi
a Ta cu ei ºi prin ei, aceia sunt fãrã de minte, cãci ca sã aibã
omul minte, trebuie sã gândeascã cu ea ca Tine ºi nu ca omul
ºi nu ca pe pãmânt, Doamne. 

Am fost întâiul martor din cer în ziua pecetluirii Sfintei
Sfintelor Tale din zilele acestea lângã martorul Tãu de pe pã-
mânt ºi prin care Tu ai rostit pecetluirea ºi sfinþenia acestei
iesle de cuvânt al Tãu peste pãmânt. El s-a plecat celor mai
mici ai Tãi ºi i-a luat în inimioara lui, ºi apoi a fãcut voia Ta
cea mare, Doamne. Voia Ta n-o mai au în slujba lor slujitorii
care s-au aºezat în numele Tãu peste oameni. Voia Ta este
sfinþirea omului, Doamne, cãci omul sfânt iubeºte durerea Ta
ºi face voia Ta. Voia Ta e rãscumpãrarea omului de sub pãcat,
cãci pãcatul este moarte, ºi omul moare prin pãcat, de ºapte
mii de ani. 

Mã aplec cu mâna mea de apostol al Tãu ºi îl binecu-
vintez pe arhiereul cel uns de Tine peste zilele acestea, ºi prin
care Tu ai lucrat lucrare de mãrturie peste pãmânt. Îi dau întã-
rirea rangului pe care-l are de la Tine ºi îi zic: Pace þie, celui
rãnit de dorul Domnului! Pace peste durerea ta cea mare, cã
mare este durerea ta pentru om ºi dragostea ta pentru
Domnul, pentru durerea Lui dupã om, cã de aceea ai crezut ºi
te-ai aºezat sã-L mãrturiseºti pe El prin piatra aceasta pe care
stã scris numele Domnului ºi numele tãu. Te-a fãcut Domnul
mare, mare, ºi aºa te-a mãrturisit, ºi prin piatra aceasta te-a
mãrturisit, ºi eºti întâiul, ºi nu e nimeni pe pãmânt cât tine
între cei ce-ºi zic slujitori ai bisericii. Adevãratul apostol al
lui Hristos este cel dispreþuit, cel umilit, cel rãbdãtor care
lucreazã la cununa rãbdãrii lui, iar prin rãbdarea ta va dobândi
Domnul mulþimi care vor crede ºi se vor boteza în duhul
acesta, în duhul venirii Domnului, Care vine cuvânt pe pã-

1596 Cuvântul lui Dumnezeu



mânt ca iarãºi sã facã lumea prin cuvânt. Îþi mângâi fruntea
brãzdatã de cei potrivnici Domnului ºi þie. Îþi luminez ochiul
lovit de cei ce stau în întunericul lor. Îþi desfac urechea ca sã
audã ea ºoapta mângâierii, cãci tu nu eºti lãsat sã iei mângâ-
ierea râului Domnului, ºi eºti împiedicat de cei fricoºi care au
cãzut din cer pe pãmânt ascunzându-se sub necredinþã, zic ei.
Dar nu va fi om pe pãmânt sã nu creadã în aceastã venire a
Domnului, ºi tu vei fi atunci mângâiat de roadele acestea ºi de
tot cerul care îþi împleteºte þie de atunci ºi pânã acum cununa
rãbdãrii tale. Amin. 

Iar Þie, Doamne, Îþi dau ruga mea pentru el, ca sã-i dai
curând, curând izbãvire mare, ºi îþi dau ruga mea pentru fiii
Tãi care-Þi poartã cu greu lucrul venirii Tale, cãci ei sunt atât
de mici pe pãmânt! Dã-le Tu putere sã fie mari în harurile
Tale. Dã-le, Doamne, plata rãbdãrii pentru toþi sfinþii Tãi, ca
s-o desãvârºeascã ei, cãci sfinþii aºteaptã, ºi aºteptarea lor este
aici, Doamne. Mã strâng cu sfinþii ºi cu îngerii ºi Te lãudãm
pe Tine cu sãrbãtoare aici, cã e sãrbãtoarea ieslei cuvântului
Tãu, ºi lângã sãrbãtoarea aceasta aºteaptã trâmbiþa Ta Vergi-
nica cu sãrbãtoarea venirii ei între noi, cei din cer. Ea pe toþi
ne-a deºteptat întru venirea Ta. Ea a sunat peste noi, ºi noi toþi
suntem gata sã-Þi slãvim venirea ºi sã fim în ea ºi sã faci pe
pãmânt, Doamne, pentru Tine ºi pentru sfinþi, împãrãþia Ta.
Amin, amin, amin. 

– EEEE u, Domnul, cu zile de praznice sfinte, cu
zile noi Mã scriu în cartea venirii Mele, cã

ea este masa Mea de praznic, masa sfinþilor Mei, ºi Eu le dau
sã mãnânce, cãci ei Mã slãvesc ºi Mã laudã în toate zilele lor
cu Mine pe pãmânt ºi în ei. Îngerii ºi sfinþii mângâie cu laude
ºi cu mângâiere ieslea cuvântului Meu, ºi pe Mine, Domnul,
cãci sunt îndurerat, adânc îndurerat de la om. 

Iar acum vã dau pacea Mea, cã M-aþi aºezat cuvânt în
cartea mãrturiilor Mele de acum, copii care-Mi daþi fiinþã vã-
zutã cuvântului Meu. Ridicaþi mânuþele ºi cereþi sã vã ajut în
nevoi ºi spuneþi lui Israel cel de azi sã Mã laude ºi sã Mã
binecuvinteze ca pe Dumnezeul lui, sã Mã cinsteascã el ca pe
Stãpânul lui, sã Mã asculte ca pe Învãþãtorul lui ºi sã Mã
împlineascã în el ca un fiu iubitor de Dumnezeu. Ridicaþi mâ-
nuþele la Mine pentru toate nevoile Mele ºi ale voastre.
Întãriþi-vã rãbdarea ºi puterea cea pentru Mine ºi pentru voi,
cã Eu, mereu, mereu v-am spus ºi vã spun cã Eu n-am ajutor
ºi mângâiere, ºi nici voi nu aveþi. Sã ne fim unii altora, sã
avem putere, Eu pentru voi, ºi voi pentru Mine, cã mult poate
credinþa ºi iubirea în numele Meu. Amin. 

Am lãsat în carte cuvânt de sãrbãtoare, iar sfinþii ºi în-
gerii au cuprins ieslea Mea de coborâre ºi au cântat din cele
ce nu se vãd laude ºi cântãri pentru slava Mea. Cereþi, ºi veþi
avea. Faceþi-Mã cuvânt, ca sã-l împlinesc apoi. Staþi cu cartea
deschisã, cã am de sãrbãtorit pe trâmbiþa Mea, ºi Mã voi
aºeza în carte cu sãrbãtoarea cea pentru ea. Amin. 

Grãiesc aºa cum pot, dar grãiesc. Grãiesc aºa cum pu-
teþi, dar grãiesc, cãci aceasta am de lucrat. Lucrul Meu de la
Tatãl am de lucrat, cã Tatãl M-a fãcut sã fiu cuvânt, ºi aceasta
sunt. Amin. 

Binecuvântatã sã fie ieslea cuvântului Meu ºi toate îm-
prejurimile ei cele proorocite prin acest cuvânt ca sã fie.
Ajutorul Meu îl slobozesc peste voi, dar ridicaþi mânuþele ºi
daþi-Mi fiinþã în carte, cã Eu am milã mare de voi ºi voiesc sã
vãd la poporul Meu milã de Mine ºi sã stau pururi cu puterea
Mea ºi cu binecuvântarea Mea peste el ºi pentru el, ca sã am
sprijin de venire, fiilor, ºi sã am la cine sã trag când vin cu-
vânt pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/13 decembrie 2002

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului 

Omul trãieºte numai pentru sine pe pãmânt ºi nu mai ºtie care este
adevãrata bucurie. Cerul ºi pãmântul vor fi ale sfinþilor. Poporul
Domnului nu trebuie sã aibã stãpâni trupeºti, ci stãpâni 

duhovniceºti, pentru suflet. 

SS un la porþi, sun cu trâmbiþa la porþi. Intru în car-
tea Mea cu ea ºi Mã fac mângâiere pentru sfinþi,

cãci cuvântul Meu este mângâierea sfinþilor. Amin, amin,
amin. 

O, Verginico, te serbeazã cerul pe pãmânt, iar pãmântul
îi rãspunde cerului. Era sãrbãtoare cu strângere de popor
pentru ziua ta de sãrbãtoare. Dar acum Ne strângem Noi, cei
din cer, cã poporul Nostru de pe pãmânt e necãjit, nu e ca cel
ce are de toate cele pãmânteºti, ºi fiecare te pomeneºte în casa
lui în ziua ta de serbare. 

E greu pe pãmânt, Verginico. E tot mai greu pentru Noi
pe pãmânt. E vreme grea, ºi trebuie sã trecem prin ea cu rãb-
dare ºi cu pace ºi cu nãdejde, ca sã se apropie la vedere cele
ce nu se vãd, cãci omul nu mai doreºte pe Dumnezeu, ci nu-
mai pe cele de pe pãmânt doreºte. Am spus celor ce-Mi dau
fiinþã în carte sã ridice mânuþele ºi sã cearã ajutor la cer pen-
tru toate ca sã-i ajut în nevoi, cã poporul e lipsit de toate cele,
fiindcã e tot mai greu pe pãmânt. Pentru Noi, cei din cer, e
greu pe pãmânt, cãci acum minunile nu l-ar aduce pe om mai
sus, lângã Noi, mai lângã Dumnezeu, fiindcã sunt prea mari
ºi prea multe minuni fãcute de om, ºi tot omul s-a încântat cu
ele, iar ca sã Mã aºez sã fac iar vindecãri de boli, ºi de suflet
sã nu fac, Eu nu mai lucrez acum aºa peste om. Acum sunt
doctori mulþi. Acum minunile nu mai pot nimic, fiindcã e
prea înconjurat omul de cele ivite pe pãmânt care îl trag din
braþul Meu chiar dacã Eu aº slobozi iarãºi vreme de minuni.
Dacã-i dau omului sãnãtate cum fãceam atunci, omul îi slu-
jeºte duhului rãu cu ea. Dacã-i înmulþesc bogãþiile, el se duce
cu ele în plãcerile lui ºi nu mai picurã nimic din ele pentru
sãracii Mei care ºtiu cu mâna lor sã-ºi câºtige pâinea. Dar mai
e cineva sã iau de la el plata pâinii sãracilor Mei? 

E greu pe pãmânt, Verginico. Azi te serbez cu cerul cel
nevãzut pe pãmânt, ºi cu duhul poporului din fiecare casã ºi
cetate a lui, atât cât mai avem ºi Noi popor din tot care a fost
ºi a vrut sã mai fie în urma râului Meu de cuvânt al vieþii cea
de sus. Dar acum, hai sã cuvintezi, cã tu ai sãrbãtoarea ta, ºi
te aºteaptã tot ºi toate cele ce nu se vãd, ºi te aºteaptã sfinþii
ºi îngerii sã grãieºti pe pãmânt, ca sã aibã hranã de pe masa
ta de praznic ºi sã laude ei ziua aceasta. Amin, amin, amin. 

– OO,Doamne, dorul Tãu cel mare este sã vii pe
pãmânt. Pe om îl încearcã tot felul de

doruri pentru dorul lui de viaþã, dar Tu numai un dor ai, sã vii
pe pãmânt precum este scris, sã vii pe pãmânt ºi sã Te întinzi
cu împãrãþia cerurilor peste oameni ºi sã-i cuprinzi în ea. Din
vreme în vreme Te-ai lãsat prin prooroci cu vestea mântuirii
peste pãmânt ca sã-i prinzi pe oameni sub nãvodul împãrãþiei
cerurilor, ºi ei sã stea în ea apoi. Dar n-au voit ºi nu vor oa-
menii, iar îngerii cei nimicitori au dat ºi dau drumul la mânie,
la plata cea pentru viaþa omului, cãci orice faptã are o platã
din cer pentru ea. 

Sunt prea multe minuni vãzute pe pãmânt. La toate
colþurile ele se miºcã, ºi nu mai tresare omul la ele, cã s-a
învãþat cu ele, ºi apoi face altele proaspete ca sã-ºi înnoiascã
încântarea, cã dacã ea nu e înnoitã, omul e trist, e abãtut, ºi el
nu stã aºa, ºi îºi face minuni ca sã poatã trãi. Lucreazã omul
cu mintea ºi cu mâna minuni, dar mintea lui e toatã pe pã-
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mânt, Doamne. Jalea Ta e prea mare, ca ºi jalea sfinþilor, când
vezi desfrâul de pe pãmânt, iar pe om, înecat în el. O, e potop
mare, ºi nu mai e pãmânt cu oameni pe el ºi fãrã de potop
peste el. Întuneric cum n-a mai fost, mare întuneric e peste
om, iar sfinþi nu mai sunt între oameni. Lumea cea fãcãtoare
ºi cunoscãtoare de minuni zace în necunoºtinþa ei de Tine, ºi
ar da sã-Þi închine Þie o mulþime de mulþumiri pentru traiul
ei fãcut de ea ºi nu de Tine, iar Tu Îþi întorci ochii aiurea când
auzi, ºi aºa faci, precum ai zis prin prooroci. Toate cuvintele
Tale ºi ale celor din cer sunt tot o jale, tot o plângere, ºi vai
de omul care cautã bucurii în vreme de mare plâns ºi jale a
cerului cel nevãzut de om! 

O, Doamne! Cine pe pãmânt mai plânge cu Tine? Cine
dã sã Te mai mângâie în durerea Ta cea de la om? E iadul pe
pãmânt, ºi nu mai poate omul înþelege aceasta. Tot iadul a
ieºit din adânc pe pãmânt ºi înºealã cu faþa lui ascunsã toate
neamurile de sub cer, iar numele Tãu este slãvit pentru slava
cea deºartã a oamenilor fãrãdelegii de pe pãmânt, de parcã Tu
ai fi idol ºi nu Dumnezeu viu ºi adevãrat. 

Iatã cum îmi serbez eu cu cei din cer ziua mea de po-
menire pe pãmânt. Plâng cu Tine, cã nimeni nu mai plânge cu
Tine. Nu-i place omului plânsul, dar faþa iadului este ascunsã
în ochii omului, ºi de sub ea va ieºi la vedere duhul înºelãciu-
nii curând, curând, cã el nu poate salva viaþa omului, dar l-a
fãcut pe om sã uite de viaþã ºi sã numeascã altceva viaþã. O,
cum sã fac sã-Þi alin jalea Ta cea fãrã de capãt? Mi-e duhul
plin de milã pentru Tine. Mi-e iubirea tot o durere fiindcã
omul Te-a fãcut pe Tine Dumnezeu neputincios, iar pe el s-a
pus în locul Tãu, aºa cum este scris în prooroci cã va face
omul, cãci el, bietul de el, nu ºtie ce-ºi lucreazã, fiindcã moar-
tea stã ascunsã sub faþa minunilor omului care ºi-a vândut
morþii sufletul cel luat de la Dumnezeu. 

Sãrbãtoarea mea e un dulce suspin pentru suspinul
Tãu, cã dulce e suspinul cel din cer, dar omul nu-i ºtie gustul
ca sã ia viaþã din el ºi adevãr din el, ºi apoi sã fie omul viu ca
ºi Tine, Cel însuspinat dupã om. Sãrbãtoarea unui sfânt al
Tãu, cum ar putea fi ea mai dulce pentru el ca atunci când
poate sã grãiascã din cer pe pãmânt? O, mare este dorul sfin-
þilor pentru cei de pe pãmânt, Doamne. Dorul e o durere, dar
e cea mai dulce. Bucuria nu e mai dulce ca durerea, dar omul
nu ºtie ce amarã i se face bucuria lui, ºi de aceea nu ºtie el ce
sã iubeascã. Numai cei ce iubesc sfinþenia iubesc durerea, ºi
aceia sunt nãdejdea cerului ºi a pãmântului pentru facerea lor
cea din nou pentru ei, ºi atunci nu vor mai fi oameni pãcãtoºi,
ºi atunci sfinþii se vor bucura în pãmântul lor, cãci cerul ºi pã-
mântul vor fi ale sfinþilor, Doamne îndurerat dupã om. Amin. 

– EEEE u, Verginico, vreau sã sfârºesc cu pãcatul
de pe pãmânt. Vreau ºi cu plata lui sã sfâr-

ºesc, dar nu vrea omul aºa minune pe pãmânt, cã mai mare
minune ca pãcatul ºi ca strãlucirile lui cele mincinoase, care
nu sunt decât o nãlucã ºi care piere apoi, mai mare ca aceastã
minune a lui nu este nimic pentru om. Eu, Verginico, sunt plin
de puteri cereºti pentru om, dar nu vrea omul putere de la
Mine, ºi vrea ca el sã vreau. Hai sã facem semne cereºti pe
pãmânt, cãci minunile pãmânteºti fãcute de oameni nu sunt
semne cereºti. Hai sã sunãm peste pãmânt cu trâmbiþe pline
de semne cereºti care vor þâºni din ele, cã pe om nu-l putem
face sã vadã cerul ºi sã-l roage apoi pentru viaþã din Dum-
nezeu ºi nu de pe pãmânt peste om. 

– OOOO,Doamne, eu i-am spus omului prin vorbi-
rea mea cu Tine în ziua mea de serbare, ºi

l-am ajutat sã vadã ce este el, cãci eu sunt trâmbiþa Ta. Acum,
Tu, cu îngerii Tãi cei gata cu trâmbiþele lor, sunã prin ei cum

ºtii Tu mai sfânt ºi mai cereºte pentru vederea cea din cer
pentru om, cãci omul vede ca pe pãmânt, Doamne. Eu voi
slobozi cuvânt de înviorare peste poporul cuvântului Tãu, ca
sã fie bine aºezat în lucrãrile Tale ºi în veghea cea lucrãtoare
a venirii Tale la el cuvânt pentru ca sã-l faci pe el ca pe Tine,
Doamne. Iar Tu dã-le pornire îngerilor deºteptãrii peste oa-
meni, ºi cu semne cereºti sã-i trezeºti pe ei, cã e greu pentru
om pe pãmânt, ºi el nu ºtie acest greu chiar dacã mereu îºi
cautã cum ºtie el binele pentru el. 

Acum mã pregãtesc cu dor ºi cu suspin ceresc sã intru
în cartea mea ºi sã mã dau poporului Tãu cu sãrbãtoarea mea,
cu învãþãtura mea peste el, cãci eu sunt trâmbiþã, iar lucrul
unei trâmbiþe este sã sune, sã-ºi slobozeascã glasul, cãci
unealta care stã, aceea nu are platã pentru lucrul ei. Mã gã-
tesc, Doamne, ca sã intru la poporul Tãu, iar Tu ia mângâierea
mea ºi pune-o peste Tine ºi îmbracã-Te cu putere pentru ca sã
lucrezi aºa peste omul de pe pãmânt, cã mare putere poartã în
ea mângâierea atunci când ea se dã în lãturi ca sã ia din ea
cerul ºi pãmântul. Ia glasul meu ºi pune-l peste durerea Ta cea
lungã, ºi sã putem, Doamne, cã Tu eºti puterea ºi pentru Tine,
ºi pentru noi, ºi pentru om, numai sã vrea omul. Dar avem pe
fiii coborârii cuvântului Tãu în mijlocul oamenilor, ºi ei ne
dau putere sã coborâm din cer pe pãmânt, ca apoi sã facem
împlinire de cuvânt rostit din cer, cã aºa se împlineºte cuvân-
tul Tãu, iar împlinirea lui este mângâierea Ta, Doamne. Hai,
cã ºi Tu tot aºa ne spui nouã, ºi tot aºa spui ºi poporului Tãu.
Hai cu unire mare ºi cu putere de la mângâierea pe care ne-am
dat-o unii altora. Hai sã biruim neputinþele poporului Tãu,
lipsurile lui, cã Tu ai vistierii de har ºi poþi când Tu voieºti, ºi
poþi cu multul când poporul Tãu poate cu Tine. Hai, Doamne
scump, cã scump Te-am purtat ºi pe pãmânt în duhul ºi în
trupul meu prin care Te dãdeam la cei ce mã gãseau în Tine,
ºi pe Tine în mine. Hai, scoalã-Te pentru dreptatea sfinþilor
Tãi ºi pentru biruinþa celor ce cred de pe pãmânt. Tu eºti
Binecuvântatul Tatãlui peste pãmânt, eºti Fiul Lui Cel prea-
iubit, ºi mult Se mângâie Tatãl la auzul celor din cer care-ºi
lasã glasul peste pãmânt ca sã audã omul suspinul cerului.
Amin. 

– OOOO,suflarea Mea a suflat prin tine pe pãmânt,
Verginico. Suflarea Mea ar trebui sã poarte

pe pãmânt cuvânt în ea. Suflarea Mea este cuvânt, dar nu ºtie
omul cum vine aceasta. Cu fiecare suflare fac ceva, dar cele
pe care Eu le fac nu se vãd, precum nici Eu nu Mã vãd cu
ochii celor ce vãd pãmântul ºi atât cât se aratã el omului. Su-
flarea Mea este duh de viaþã. Toate sunt prin suflarea Mea,
toate cresc prin ea, toatã facerea, Verginico. 

Acum, hai sã poposim pe calea cãrþii tale cu poporul ºi
sã-l hrãnim cu suflarea Mea din care ºi tu iei ºi o înmulþeºti,
aºa cum toate cresc ºi se înmulþesc de la suflarea Mea de
viaþã. Aºa ar trebui sã fie ºi omul. La suflarea lui sã creas-
cã Dumnezeu pe pãmânt, sã creascã împãrãþia cerurilor de
unde-ºi are omul suflarea de viaþã, de unde este Dumnezeu
între îngeri ºi între sfinþi. Amin. 

Deschideþi cerului în cartea trâmbiþei Mele. Eu vin cu
ea în cartea ei, fiilor care v-aþi fãcut porþi ale Mele. Des-
chideþi suflãrii Mele ca sã pun viaþa ei în carte pentru poporul
cuvântului Meu. Vin cu trâmbiþa Mea la el ca sã-l învãþãm pe
el taina suflãrii Mele de la care toate, toate iau viaþã ºi sunt.
Iar când Tatãl va porunci, suflarea Mea va fi dulce ºi va da din
ea viaþa care va rãmâne pe veci de veci peste fãpturi, cãci
moartea va fi înghiþitã de biruinþã, ºi suflarea Mea va birui cu
cuvântul ei de viaþã. Iar voi fiþi vasele suflãrii Mele ºi întãriþi
cãrarea Mea din cer pe pãmânt, cãci prin ea Eu vã ajut pe voi.
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V-am spus cu suflarea gurii Mele sã ridicaþi mânuþele la Mine
ºi sã cereþi sã vã ajut Eu pentru toate nevoile sub care staþi
apãsaþi, pentru toate lipsurile sub care suferiþi, cã voi aveþi de
îngrijit pe poporul cuvântului Meu, ºi pe voi pentru Mine ºi
pentru el. Staþi întru Mine aºa cum sunt Eu ºi nu vã temeþi de
suspinul Meu, cãci jugul Meu este uºor, fiindcã e al Meu,
fiilor, ºi nimic nu e mai uºor ca Dumnezeu. 

Hai, deschideþi cartea trâmbiþei Mele, ca sã intru în ea
cu suflarea Mea. Amin, amin, amin. 

*
ÎÎ þi fac tot Eu, Domnul, intrarea în cartea ta, Vergi-

nico, cãci cel mai mic se binecuvinteazã de cel mai
mare. O, de-ar învãþa aceastã iubire poporul Meu ºi al tãu,
Verginico! Venim în cartea ta ca sã-l învãþãm ce nu vrea sã
facã, nu ce nu ºtie, cã de ºtiut ºtie cã cel mai mic se binecu-
vinteazã de cel mai mare ºi fãrã binecuvântare e greu în orice
lucru, dar nu e învãþat poporul cu ordinea cea cereascã pe pã-
mânt cu el. Dau sã-l miºc la inimã prin cãrarea pe care i-am
înlesnit-o Eu spre Mine de l-am pus sã-ºi ia caiet de ºcolar ºi
creion ca sã vorbeascã duhul lui cu Mine, ºi Duhul Meu cu el
prin fiii cei unºi de Mine cãlãuzã peste popor, ºi în care Eu
am pus ºi pun atât, atât de mult pentru viaþa poporului Meu,
numai sã ia el din izvorul înþelepciunii care se naºte de la cele
din fiecare zi, ºi de la Mine apoi. 

O, poporul Meu, nu e bine sã te obiºnuieºti cu Mine,
Cel din cer, ºi cu cei puºi de Mine peste tine de pe pãmânt,
dar nu e bine nici sã stai sfios ca sã stai departe sau mereu aº-
teptând ca un supus, cum spune vorba aceea care zice: „murã
în gurã“, ci e bine sã fii binecuvântat, ºi aºa sã lucrezi vãzuta
ºi nevãzuta ta lucrare, iar orice lucrare a ta, fie cu mintea, fie
cu inima, fie cu mâinile ºi cu picioarele, sã fie lucratã în nu-
mele Meu cu binecuvântare, cãci ca tine nu are nimeni ungere
aproape, apostoli ºi preoþi ºi prooroci ºi fraþi. Când unui copil
îi plac bomboanele, el cautã mereu bomboane ºi altfel nu mai
este el învãþat, dar când îi strepezesc dinþii de la atâta dulce
cu care este el obiºnuit, se duce la doctor ca sã-l facã bine la
dinþi, se duce singur la doctor, se duce împins de durere, cãci
gura ºi ce este în ea îi trebuie omului pentru viaþã, pentru su-
flare. Dacã omul ar vrea sã nu se înveþe cu Mine, i-ar fi bine
lui, cã s-ar învãþa cu binecuvântarea Mea, nu cu Mine, cã iatã
câtã stricãciune aduce lipsa Mea din mijlocul poporului Meu.
Rostul Meu este sã binecuvintez, ºi tot aºa este ºi rostul vos-
tru, fiilor unºi pentru ca sã daþi fiinþã suflãrii Mele, binecu-
vântãrii Mele peste voi ºi peste poporul Meu. 

O, copii ai poporului Meu, poate cã prea mult vorbesc
cu voi, ºi v-aþi învãþat ºi nu mai simþiþi cuvântul Meu, dar cu
Mine nu trebuie sã vã purtaþi ca ºi cu cele de pe pãmânt. Mã
uit la voi, ºi parcã iubiþi mai mult pe cele ce le vedeþi ºi le
faceþi, iar Eu când vin cu suflarea Mea între voi, aºa cum este
lucrul Meu sã-l fac, cu Mine nu împãrtãºiþi tot atât de mult
viaþa voastrã cât ºi cu cele ale voastre. V-am învãþat adesea sã
Mã împãrtãºiþi unul altuia ºi sã nu faceþi gustul diavolului,
care vã deprinde sã îngropaþi în voi talantul pe care mereu îl
suflu peste voi. Eu ºi de lângã Tatãl ºi de lângã voi vã povã-
þuiesc, cã am fii mari cu înþelepciunea, ºi e a Mea, nu e a lor
înþelepciunea din ei, dar dacã pe ei nu-i auziþi, pe Mine când
suflu peste voi mai mult nu Mã auziþi, mai mult nu Mã bãgaþi
în seamã ca sã-Mi ºi rãspundeþi apoi. Cuvântul Meu, suflarea
Mea peste voi, cuvântul pe care-l citiþi voi se face talant în-
gropat în voi, cãci Evanghelia se vesteºte de la unul la altul,
nu se îngroapã, nu se þine sub pernã, nu se pune sub obroc.

Atunci hrana ce v-o daþi unul altuia ca fraþii, care este hrana
aceasta? 

O, de mult trebuia voi sã vã asemãnaþi la lucru ºi la
hranã ºi la minte ºi la cuvânt ºi la fapta cuvântului Meu, care
vine la voi pe calea suflãrii gurii Mele. Nu are loc de cinste
Evanghelia Mea între voi. O aveþi la cap, ºi ea nu vã mai
adunã. O, dacã ea vã împrãºtie ºi vã þine despãrþiþi pentru cã
o aveþi fiecare, atunci ce sã vã mai adune pe voi? Mã uit ºi
vãd când fiii cei împãrþitori vã pun la ureche suflarea gurii
Mele, proaspãtã. Mã uit la voi cã nu intraþi în Duhul Meu,
cãci dupã ce tace cuvântul Meu, tãceþi ºi voi, ºi apoi vã în-
toarceþi sã vorbiþi ale voastre, nu ale Mele. ªi dacã faceþi aºa,
Eu cum sã fac cu voi? 

I-am dat cale de intrare în cartea ei lui Verginica, fiind-
cã cel mai mic se binecuvinteazã de Cel mai mare, de Cel
mãrturisit viu. Amin, amin, amin. 

– EEEE u cu sfialã mã apropii sã grãiesc poporului
Tãu, Doamne, cãci cei cereºti, cei sfinþi, au

purtare aleasã, Doamne, iar Tu i-ai binecuvântat pe fiii po-
porului Tãu sã fie sfinþi ºi cereºti pe pãmânt ºi între ei. Amin. 

Cu sfialã îþi grãiesc, popor al Domnului, ºi mã aplec sã
te rog sã înveþi ce este ºi ce face poporul Domnului. Ai peste
tine bogãþie ca râul, ºi e din cer ce ai tu, ºi e proaspãt cerul
peste tine, nu e cel de acum douã mii de ani, ci e Domnul, Cel
mereu astãzi. 

Am venit cu Domnul, cu Stãpânul meu am venit în
cartea mea, ca sã te învãþ, cã El m-a binecuvântat ca sã fac
aceasta, ºi fãrã binecuvântarea Celui mai mare eu nu fac
nimic. Sã nu spui cã-l iubeºti pe fratele tãu sau cã n-ai nimic
cu el. Sã nu spui cã-L iubeºti pe Dumnezeu pe Care nu-L vezi
dacã pe fratele tãu pe care-l vezi nu-l iubeºti, iar fratele tãu
cel mai bun este cel iubit de Dumnezeu, ºi apoi cel pus de
Domnul peste tine, adicã pentru tine, ºi nu poþi trece la Dom-
nul decât prin el, iar altã orânduialã în cer sau de la cer pe
pãmânt nu este pentru cer, popor al Domnului. Adu-þi aminte
de cel ce a fugit de stãpânul sãu de suflet ca sã intre sub alt
stãpân de suflet, în numele Domnului. Aminteºte-þi de acela,
cã nici un stãpân n-a gãsit, cãci toþi îl trimiteau sã vinã cu
binecuvântare de la stãpânul sãu. Aºa este ºi la Dumnezeu,
cãci El a zis: «Nu este bine sã fie omul singur». Dar tu sã nu
spui cã sfinþii din pustie erau singuri, fiindcã nu e aºa aceasta.
Sfinþii din pustie aveau povãþuitori ºi se duceau dupã povaþã,
dupã binecuvântare, ca sã lucreze aºa ºi nu altfel spre Dum-
nezeu, fiindcã sfinþii, dacã sunt sfinþi, ºtiu orânduiala cerului
ºi cetãþenia lor cea cereascã ºi nu cea omeneascã. Adevãraþii
povãþuitori sunt cei ce se lasã cu totul înaintea turmei cea
povãþuitã de ei, ca sã-i cunoascã turma, ºi apoi ea sã-i urmeze
pe ei cu credincioºie, cu sfialã, cãci o aºa sfialã nu e o stin-
gherire a inimii, ci e o bucurie fãrã de margine, e fiorul ha-
rului sfânt care-l þine cuprins în el pe cel sfânt, pe cel plin de
pacea ºi de cãldura sufletului care vine de la ascultarea de
Dumnezeu prin cele de la Dumnezeu peste om. 

O, popor al Domnului, sã nu te lauzi cã te rogi, cã
iubeºti pe Dumnezeu dacã te duci singur la Dumnezeu când
ai peste tine pe cel mai mare la Dumnezeu, fiindcã iarãºi
spun: cel mai mic se binecuvinteazã de cel mai mare înaintea
lui Dumnezeu, ºi numai aºa îl primeºte Dumnezeu pe om. Sã
te uiþi tu pe pãmânt aºa cum te învãþ eu sã te uiþi. Dacã o casã
mare trimite pe un mai mic al ei spre altã casã mare, atunci
cel mai mare al casei aceleia îi face celui mic împuternicire
doveditã cu numele celui mare, cu semnul cel cunoscut pen-
tru cel mai mare, ºi aºa este primitã sluga unui stãpân de cãtre
alt stãpân spre care este trimisã pentru treburi gospodãreºti.
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Tot aºa este ºi cu cei cereºti. Dar eu când mã uit la voi, nu se
vede cã iubiþi cerul, cã ºtiþi ce este faþa ºi viaþa ºi lucrarea ce-
rului. Mai întâi omul învaþã de pe pãmânt ordinea, dar iatã,
voi, neînvãþaþi fiind când aþi venit la Domnul, tot aºa aþi
rãmas ºi apoi, ºi cum se mai cheamã cã aþi venit sã aveþi Stã-
pân pe Dumnezeu ºi suflarea lui Dumnezeu peste voi, ºi
împlinitã de voi? 

Mã doare cã nu vã asemãnaþi unul cu altul. Numai cei
ce nu au stãpân sunt aºa. Casa fãrã stãpân e vai de ea, dar ca-
sa cu stãpân peste ea ºi cu supuºi ca ºi cei fãrã de stãpân e ºi
mai vai de ea. Mã doare cã nu vreþi sã înþelegeþi ce înseamnã
sã fiþi. Suflarea gurii mele e ca ºi a duhului meu. N-am dul-
ceaþã în cuvânt, cãci ca sã am, trebuie sã-i facã bine celui ce
o ia ºi nu rãu. Dulceaþa Domnului voi n-aþi preþuit-o, ºi v-aþi
învãþat cu ea, ºi nu vã mai este dulce, ºi nu mai vorbiþi cu ea
ºi ca ea între voi ºi voi. 

Vã vorbesc ca unor fii ai acestei mari lucrãri a Dom-
nului peste voi, iar voi tot aºa trebuie sã arãtaþi, de vreme ce
de bunãvoie aþi venit sã fiþi ºi sã ascultaþi ca Domnul pe Tatãl
Sãu, cã El S-a fãcut pildã, fiindcã adevãratul învãþãtor îi aratã
ucenicului sãu ce sã facã ºi cum sã facã, ºi altfel el nu poate
fi învãþãtor. 

V-au învãþat pe voi fiii cei cãlãuzitori pentru voi spre
Domnul ºi v-au spus cã Domnul S-a rãstignit pentru voi, dar
cel ce nu se foloseºte de pilda ascultãrii Lui de Tatãl, ci doar
îºi ia din jertfa Lui ºi atât, acela nu este urmãtor al Lui, ci este
nedrept cu El. Cine L-a urmat pe El cu adevãrat, aceia s-au
jertfit ºi ei, luând pilda Lui ºi folosindu-le lor jertfa Lui nu
numai pentru iertarea pãcatelor ºi pentru mântuire, cãci ierta-
rea pãcatelor se dobândeºte prin iubire mare, prin jertfã a
inimii ºi a iubirii lor pentru alþii care vor urma pe Domnul,
Cel ce S-a rãstignit pentru om. O, fiule, când nu înveþi de la
Domnul, atunci înveþi de la tine. Când nu trãieºte Domnul în
tine, atunci trãieºti tu în tine, ºi se vede aceasta, se vede când
Domnul nu trãieºte în tine, cãci dacã ar trãi, El S-ar vedea aºa
cum este El. 

Cartea mea ºi învãþãtura cea de azi din ea este aceea cã
cel mai mic se binecuvinteazã de cel mai mare dacã este
supunere. Tu, popor al Domnului, nu trebuie sã ai stãpâni
trupeºti, ci stãpâni duhovniceºti pentru suflet, iar dacã tu nu
ai, înseamnã cã nu vrei sã ai, chiar dacã Domnul a pus în tine
sã ai, ºi peste tine sã ai. Dacã tu ai o alegere ºi un lucru de
lucrat ºi dacã nu foloseºti ºi nu cauþi peste tine har ºi binecu-
vântare, nu cauþi pentru cã nu-þi place sã ai mai mare peste
tine. Dar eu îþi spun rãspicat cã harul ºi binecuvântarea nu le
pot avea pe acestea cei ce nu le iau prin cei de peste ei, pre-
cum din veac a fost lãsat de la Dumnezeu. Amin. 

Ridicaþi-vã ºi ziceþi fiecare: „Ca de foc sã fugã de mine
tot lucrul rãu, Doamne“. Aceasta sã vã fie vouã în numele
Domnului ca o poruncã asupra rãului, dar fiþi foc, focul ha-
rurilor cereºti care au limbi nesfârºite, cãci gura este cãmarã
limbii, ºi aceastã cãmarã trebuie sã fie suflarea nu numai a
trupului, ci ºi a duhului, fiindcã omul este fãcut din trup, din
suflet ºi din duh. Amin. 

Eu mult nu vã învãþ, cãci ce aveþi voi peste voi de la
Domnul e râu mare ºi plin de har ºi de învãþãturã caldã ca
luatã de pe foc, de la fãcut, iar cei din faþã sunt vase pline de
suflarea cerului peste voi. 

Fiþi foc! Aceasta este ceea ce vã mai învãþ eu astãzi în
cartea mea. De foc fug ºi muºtele, ºi þânþarii, ºi diavolii, ºi
oamenii rãi, ºi tot rãul. Fiþi foc nestins ziua ºi noaptea, fie cã
vegheaþi, fie cã dormiþi. Învãþaþi sã fiþi foc, dar nu vã luaþi
singuri din acest cuvânt. Învãþaþi sã trãiþi binecuvântaþi, cãci

binecuvântarea vã aduce darul sfielii sfinte pe care ºi eu am
avut-o în viaþa mea de om, în viaþa mea de om sfânt, cã nu e
una sfiala omului, cu sfiala omului sfânt. 

Fiþi foc din foc, cãci Domnul este foc mistuitor, dupã
cum vedeþi cât Se mistuie arzând pentru voi din cer ºi de pe
pãmânt. Nu cãutaþi clipe ieftine, fiilor. Nu lãsaþi sã poposeas-
cã între voi moartea, tãcerea cea plinã de moarte în ea, tãcerea
prin care moare darul mãrturisirii fiecãrei clipe, dar care, dacã
el este, umple de Dumnezeu timpul ºi vremea Lui care trebuie
rãscumpãratã cu folos. Nu poate omul sã vã aprindã mai mult
ca Dumnezeu la suflet. Luaþi de la Domnul. Luaþi har ca sã
fiþi foc. Domnul S-a fãcut foc pe muntele Sinai înaintea lui
Moise, ºi pentru om S-a fãcut Domnul foc, nu pentru Moise.
Gura ºi limba i-a fost fãcutã omului sã-i fie suflare, fiinþã ºi
lucrare, ºi fiecare mãdular are lucrarea lui care va fi cerutã de
Cel ce a fãcut trupul, de Cel ce a zidit biserica ºi mãdularele
ei, al cãror cap e Dumnezeu Cuvântul, fiilor. 

Eu mã opresc din cuvânt. Aceasta a fost ziua mea din
mijlocul vostru, ºi vã doresc sã creºteþi prin ea, cã mai scum-
pã este o zi de învãþãturã decât una de bucurie care vã goleºte
sfiala cea sfântã ºi plinã de har luat de cer ºi agonisit de voi
lângã Domnul ºi la Domnul ca avere de vecie, fiilor. Mã
opresc din cuvânt ºi Îi dau Domnului peste voi suflare, cã El
poate totul atunci când omul vrea sã poatã Domnul. Amin. 

Sã-i binecuvintezi, Doamne, cã Tu eºti Cel mai mare,
eºti Stãpânul stãpânilor, cã Tu ai pus peste om de la Tine, aºa
cum de la Moise ºi pânã la ei, ºi cu ei ai lucrat. Dã-le ajutor
în lipsuri. Fã aceastã minune cu ei, cã sunt necãjiþi ºi apãsaþi
cei din fruntea lor mijlocitori pentru ei la Tine. Dã-le mila Ta,
dar dã-le înþelepciunea cerului, cã pe pãmânt e ca pe pãmânt,
ºi mã doare sã-i vãd ca pe pãmânt, Doamne. Mã doare, mã
doare mult, ºi vreau sã-i vãd cereºti pe ei pe pãmânt. Amin,
amin, amin. 

– OOOO,poporul Meu, ia, fiule, ºi vezi ce înseamnã
sã-Mi fii fiu. Ia, poporul Meu. Mã ajut cu

cei din cer, cã am devenit neputincios peste tine, fiindcã tu
poþi sã nu Mã asculþi ºi poþi sã te asculþi pe tine. Ia ascultare,
ia duh de ascultare ºi lasã-Mã pe Mine peste tine, cã Îmi vine
sã spun: „Nu mai pot“. Fiindcã tu nu Mã laºi peste tine, de
aceea Îmi vine sã spun aºa, cã nu vreau sã te striveascã neas-
cultarea ºi rãceala ta de Dumnezeu. Israele, Israele, de mult
nu te-am mai strigat aºa, ºi te-am strigat Ierusalime, cãci
Israel este cel ce se luptã cu Dumnezeu. 

O, poporul Meu, îmbracã-te în Ierusalim nou, ca sã
nu-þi rãmânã numele, ºi sã rãmâi tu, ºi sã fii cât numele tãu,
poporul Meu, iar Eu sã fiu Stãpânul tãu ºi Dumnezeul tãu, ºi
tu sã fii poporul cel ce are de Dumnezeu pe Dumnezeu
Cuvântul, pe Fãcãtorul omului, pe Fãcãtorul tãu, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2002

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae 

Cele ce se vãd nu-l duc pe om la Dumnezeu. Slava omului aduce
bucurii trecãtoare. Nu mai sunt sfinþi pe pãmânt, ci sunt numai
bogaþi cu bogãþii trecãtoare. Cel neînlãcrimat este prins de însãºi 

pofta sa. 

MM ã scriu cu sãrbãtoare de sfinþi în cartea cu-
vântului Meu din zilele acestea. Sunt Stãpânul

puterilor cereºti care ascultã de cuvântul Meu, ºi Tatãl M-a
trimis cu ele ca sã domnesc pe pãmânt ºi sã pot aceasta, iar
Eu am zis: «Tatã, facã-se voia Ta!». Amin, amin, amin. 
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Aºezaþi-Mã în carte cu cuvântul Meu de azi, fiilor care
Mã scrieþi pe Mine precum Eu grãiesc peste pãmânt, ºi
ridicaþi cu stãruinþã mânuþele la Domnul ºi la sfinþi ca sã vã
dea har, ºi cu harul sã slujiþi tuturor nevoilor care vã apasã, cã
sunteþi lipsiþi ºi apãsaþi de la lipsuri ºi duceþi griji pentru viaþa
poporului, copii jertfiþi pentru adevãrul venirii Mele ºi pentru
poporul în mijlocul cãruia Eu poposesc ca sã-Mi rostesc
cuvântul spre împlinirea lui apoi. 

Sunt cu sãrbãtoare peste voi, cãci ierarhul Nicolae este
bisericeºte sãrbãtorit cu ziua lui de pomenire. Dar el trebuie
sãrbãtorit ºi cu duhul, nu numai cu cântãrile de laudã pentru
el. Ei, sfinþii, ca ºi Mine, Domnul lor, ºi ei sunt mereu astãzi,
fiindcã Eu am spus la voi cã nu vin cu cele de acum douã mii
de ani, ci vin astãzi, ºi e minune mare aceastã coborâre a Mea
pe pãmânt, dar cine mai e înfiorat pe pãmânt de ea în afarã de
sfinþii Mei cu care vin când vin, ºi grãiesc cu ei când vin?
Amin. 

Grãiesc cu tine, arhiereu al harului ceresc, cã mare
aplecare ai avut înaintea Mea, iar pentru smerenia ta s-au ple-
cat stihiile sã te slujeascã ºi sã te aºeze mare precum smerenia
inimii þi-a fost atât de mare înaintea Mea. Îþi dau cuvânt în
cartea Mea, cã eºti bogat în milã pentru cei miloºi, pentru cei
lipsiþi ºi încercaþi pe pãmânt. Tu cu smerenia ta strângeai pe
cele ce le trebuia la sãraci, ºi îi câºtigai pe ei bogãþie pentru
cer, ºi mare þi-a fost ascultarea de om, cãci omul necãjit te
striga, iar tu veneai, ºi vii ºi îi dai, cã ai fost ºi eºti purtãtor de
har pentru ajutorul sãracilor prin Mine, Domnul tãu, în al
Cãrui nume lucrai minunat. Amin, amin, amin. 

– EE u, Doamne, am fugit de orice bogãþie, dar
de harul cel de la Tine n-am putut sã fug ca

sã nu mã afle omul cât har ºi câtã milã mi-ai dat pentru om.
Eu sunt un sfânt miluitor de sãraci ºi pãzitor al bunurilor lor,
ca sã-i trag apoi la Tine cu ele ºi sã lucreze ei pentru Tine aºa
cum am lucrat eu înaintea oamenilor ºi înaintea Ta. Eu i-am
pãzit de moarte pe cei credincioºi, ºi aºa fel de minuni am lu-
crat eu în numele Tãu. Iar azi sunt mare, mare ocrotitor de la
Tine pentru fiii lucrãrii Tale, ºi mãcar cã nu pot atât de mult
sã-i ajut în lipsuri, eu îi ocrotesc în toate strâmtorãrile de pe
pãmânt spre ei, în toate durerile ºi strânsurile lor de suflet, ºi
lucrez în mare, mare tainã, cã ºi în cer aceeaºi smerenie am,
fiindcã slava numai Tu o meriþi, cãci omul prin Tine este dacã
este, Doamne al celor smeriþi, al celor înþelepþi, al celor tari
care lucreazã pentru Tine pe pãmânt. 

Îmi era fricã de mãreþia Ta ºi mã simþeam atât de mic
printre ai Tãi de pe pãmânt! Dar îmi dãdusei o inimã mare
pentru cei necãjiþi ºi neîndreptãþiþi, ºi m-ai pus sã lucrez în
tainã pentru ei, cã eu nu puteam duce slava de la om cã e greu
de dus aceasta, ºi nici Tu n-ai putut s-o duci, darãmite eu, cel
aºa de firav faþã de puterea Ta, Doamne! Slava de la om, nu-
mai omul poate s-o poarte, cã e omeneascã, ºi omul e greu de
tot, darãmite slava lui! Dacã omul ar vedea ce sarcinã grea
apasã peste el, ar fugi de sub ea într-o clipã, dar din lipsã de
înþelepciune nu mai simte omul ce este el, cãci numai înþelep-
ciunea este cea care vede ºi ºtie ºi simte, Doamne. Iatã, omul,
fãrã slavã de la om, fãrã dreptate de partea lui, fãrã bucurii
trecãtoare nu poate sã-ºi aibã grijã de puterea sufletului lui.
Eu însã am gustat din pântecele mamei mele din adevãrul
Tãu, ºi Tu m-ai hãrãzit sã fiu al Tãu pe pãmânt, cã ai pus în
mine dorul de cer ºi de cele ce nu se vãd, ºi cu care eu atât de
mult am lucrat ºi l-am ajutat pe om. Mã purtam printre oa-
meni ºi le vedeam durerile inimilor lor, ºi apoi le cãutam lea-
cul ferindu-mã sã mã afle ei, cã eu voiam sã ºtii doar Tu ºi eu,

iar ei sã Te slãveascã pe Tine ºi sã-Þi urmeze, cã dacã m-ar fi
ºtiut pe mine ajutor al lor, cum ar mai fi cãutat ei spre Tine? 

Vreau sã-i spun poporului Tãu, Doamne, cã cele ce se
vãd nu-l duc pe om la Tine, dar cele ce nu se vãd ºi care vin
spre om prin Tine ºi prin sfinþii Tãi, acelea sunt cele prin care
omul crede în Tine. Dacã m-ar fi vãzut pe mine mereu, mereu
cei care primeau prin durerea sau prin rugãciunea sau prin
nevoile lor de la Tine prin mine, n-ar mai fi crezut aceia în
Tine, ºi ar fi crezut în mine, iar eu, ca ºi Tine când erai în trup,
nu puteam purta slava de la om. Aºa sunt ºi cei ce-Þi poartã
azi mila Ta spre om, slava cuvântului Tãu spre oameni. Ei se
ascund în spatele poporului Tãu ºi se ascund de orice bucurie
trecãtoare, cã pe ei i-a pãtruns durerea Ta de la om, durerea
Ta dupã om, ºi duc ºi ei cât stã în puterea lor sã Te ajute la ne-
caz, Doamne. O, ajutã-i ºi Tu! Ajutã-i pentru poporul Tãu de
care trebuie sã avem grijã ºi din cer ºi de pe pãmânt. Ajutã-i
pe fiii poporului Tãu sã aibã inimi de copii faþã de Tine, dar
ºi unii faþã de alþii, numai sã caute sã înþeleagã bãtrâneºte, nu
copilãreºte viaþa lor cu Tine. Eu eram mereu, mereu paza iu-
birii ºi a minþii mele pentru Tine, ºi pentru mine apoi, Doam-
ne. Cine nu are durerile Tale, acela nu este curat, dar ferice de
cel ce stã pãtruns de statura Ta miloasã ºi sfântã ca sã fie ºi el
tot aºa. 

Ajutã-i pe cei cu griji apãsãtoare din faþa poporului Tãu
înaintea Ta, ºi din spatele lui înaintea lumii, cãci cei mari cu
inima pentru Tine ºi pentru om au inimi durute ca ºi a Ta, ºi
se smeresc aºa cum eu m-am smerit, cã altfel ei nu pot, cãci
sunt neputincioºi pentru cele omeneºti, Doamne. Eu, ca un
sfânt ajutãtor de sãrmani ºi de lipsiþi de cele pentru fiinþã, mã
cobor din cer ºi îi ajut cu harul pe care mi l-ai împãrþit din cer
dupã cum a fost inimioara mea înaintea Ta. ªi cu Tine în ea
pentru ai Tãi voi aºeza în calea lor ajutor pentru ei. Amin. 

Le dau acum binecuvântare arhiereascã din cer ºi îl
cuprind la piept pe cel iubit al Tãu care rosteºte glasul cu-
vântului Tãu pe pãmânt dupã ce Tu grãieºti. Îl strâng la sân ºi
îi dau har peste har, cãci el este aºa, har peste har are peste el,
iar eu i-l împrospãtez ca sã aibã milã de Tine ºi de cei ce sunt
ai Tãi prin iubirea lor pe pãmânt. Îi dau duh nou de rugãciune
pentru toate câte au ei nevoie, cã eu mã aºezam în tainã cu
mânuþele ridicate la Tine, ºi aºa Îþi ceream pentru cei lipsiþi,
ºi apoi îmi dãdeai sã pot, ºi eu gãseam în chip minunat, atât
cât nu ºtie omul pe pãmânt, ºi îmi întindeam apoi mâna spre
cel nevoiaº ºi îl scoteam la mal ca sã nu se înece, Doamne, cã
Tu tot aºa m-ai scos ºi pe mine de la înec, ºi m-ai fãcut mare
la inimioarã pentru Tine ºi pentru om, ºi Þi-ai slãvit harul Tãu
prin dragostea mea pentru Tine în mijlocul oamenilor care
ºtiau atât de puþin pe cele din mine pentru Tine, ºi pe cele din
Tine în mine. 

Acum Te slãvesc cu dor, cã toatã lauda pe care mi-o
aduc mie azi fiii poporului Tãu, ºi între ei cel ce poartã nu-
mele meu, ºi el arhiereu al Tãu în Sfânta Sfintelor Tale de azi,
toatã lauda cea pentru serbarea mea de la ei, Þi-o dau Þie, ºi
în tainã mã ascund sub Tine, cã Tu eºti toatã slava în cer ºi pe
pãmânt, iar sfinþii Tãi sunt rodul Tãu. Amin, amin, amin. 

– ÎÎ þi primesc cu iubire iubirea ta pentru Mine ºi
pentru ei, cã tu, arhiereu fiind între oameni,

atât de puþin ai putut arãta slava ta cea de la Mine, ºi te-ai
ascuns cu ea, ca sã creadã omul în Mine, Cel tainic lângã om.
Prin smerenia ta ai iubit pe cele înalte, cã nu poate omul de
pe pãmânt sã le pãtrundã pe ele dacã nu ºtie îndeajuns cum sã
stea în fiecare clipã înaintea Mea prin har, nu prin puterea ºi
virtutea lui. Prin lepãdarea de sine ºi prin sãrãcia pe care atât
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de mult ai iubit-o ai luat din mâna Mea prin rugãciune daruri
pentru cei lipsiþi de cele pentru viaþã ºi pentru sufletul ei.
Acum îþi spun aºa: strecoarã-te printre cei mari ai vremii ºi
miºcã-le inima ca sã se aplece ei spre dragostea ºi mila de su-
fletul lor, ca sã-ºi poarte grijã de ei împrumutându-Mã pe
Mine, iar Eu le voi plãti lor dupã cum am fãgãduit prin Scrip-
turi. Sã iei pe sfinþi cu tine, cãci ceata sfinþilor ajutãtori te
ajutã pentru ai Mei. Lucrul mâinilor lor îl dau þie, ca sã-l dai
celor de la care sã adunãm pe cele de trebuinþã Mie ºi lor, cãci
«Cine nu munceºte, sã nu mãnânce», Eu aºa am zis, ºi i-am
învãþat ºi pe ai Mei sã nu mãnânce pâine în dar, cãci Evan-
ghelia Mea nu poate fi zãdãrnicitã aºa cum s-a întâmplat în
biserica din lume care suge prin mai-marii ei pentru ei ºi nu
pentru sfinþi, cãci sfinþi nu mai sunt pe pãmânt, ºi sunt numai
bogaþi pe pãmânt, ori în bogãþii, ori în pãcate, cãci omul nu se
mai poate despãrþi de plãceri ºi de pãcate decât prin moartea
trupului, cã altfel el nu vrea. Nu vrea sã iubeascã omul pe cele
ce nu se vãd, ca sã le aibã pe ele ºi sã-l facã scump ºi frumos
la Dumnezeu. 

Acum ºi Eu, Domnul, vã aduc alin în aceastã zi de sãr-
bãtoare, fiilor. Vã strâng la pieptul Meu rãnit de mila voastrã
ºi de dor pentru salvarea omului pierdut de pe cale. Vã dau
mângâioasã binecuvântare ºi vã spun: împãrþiþi Evanghelia
Mea în toate laturile, cãci Evanghelia venirii Mele Mã aduce
apoi pe Mine vãzut, dupã cum Eu am rostit la prima Mea ve-
nire prin Evanghelia Mea. Amin. 

Ridicaþi mânuþele ºi cereþi mângâiere, ºi Eu vã voi da,
ºi veþi lua duh de pace ºi de mângâiere. Fiþi plini de har, cãci
cartea Mea vã poartã în ea mereu, fiindcã Eu cu voi vorbesc
pe pãmânt ºi peste om. Ridicaþi mânuþele ºi fiþi mângâierea
Mea, aºa înlãcrimaþi cum sunteþi, ºi Eu voi fi mângâierea
voastrã, cãci ºi Eu tot înlãcrimat sunt, fiindcã nu este mângâ-
iere mai mare ca aceasta între mângâieri. Cine nu este înlãcri-
mat este prins ºi biruit de însãºi pofta sa ºi de diavol. Iar cel
sfânt iubeºte duioºia ºi lacrima ºi cuvântul cel spre Mine cu
mângâiere în el, ºi Eu aºa ºi numai aºa pot avea popor pe
pãmânt pentru ca sã vin la el ºi sã cinez cu el în vremea aceas-
ta atât de fãrã credinþã în Dumnezeu, fiilor mângâiaþi de
Dumnezeu. 

Fiþi frumoºi! Acest îndemn este cel mai tainic har pe
care vi-l dau ca sã-l aveþi peste voi, cãci durerea aduce omului
sfinþenia lui cea pentru Mine, ascultarea care poartã în ea
duhul sfinþeniei, împãrãþia Mea înãuntrul omului sfânt ºi veº-
nic sfânt, copii ai cuvântului Meu cel plin de har peste voi ºi
pentru voi mereu. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2002

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon 

Cine mãnâncã cer, cer iese din el, iar cine mãnâncã trup, trup iese
din el. Plata sfinþilor este învierea lor, cerul cel nou ºi pãmântul 

cel nou. 

DD uhul Meu dumnezeiesc tânjeºte mereu, mereu
dupã cele ce se vãd de cãtre ochii omului, ºi Mã

sfãtuiesc cu sfinþii din cer ºi cu îngerii ºi cu cei cu care Mã
sprijin ca sã vin pe pãmânt cuvânt, Mã sfãtuiesc ºi în cer, ºi
pe pãmânt, sã fac sã nu mai fie despãrþire între ele, între cele
ce se vãd ºi cele ce nu se vãd. Ele se îngãduie între ele de mi-
nune, dar omul, ochii omului ºi gândul lui rãmân numai la
cele ce se vãd cu ochii lui. 

Când un cuvânt din cer este rostit peste pãmânt, atunci
este ºi împlinirea lui, ºi Mã uit la om, ori nu aduce la vederea

ochilor lui împlinirea Mea, ori nu crede cã sunt acestea, ºi
rãmâne omul atât de departe de Dumnezeu! Dar Eu, Domnul,
am spus prin proorocii Mei: «Cele ce ochiul omului n-a vãzut
ºi la mintea omului nu s-au suit, pe acelea le-a pregãtit
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El». Amin. 

O, fiilor care-Mi sunteþi porþi de intrare Mie în carte ca
sã vorbesc din ea peste pãmânt! Toate sunt cu putinþã celui cu
credinþã ºi cu stãruinþã în credinþã, ºi cu rugãciune apoi. Cele
cerute cu stãruinþã, cu credinþã prin rugãciune, acelea vin, fii-
lor, spre vederea omului, vin spre împlinire, cãci Duhul Meu
dumnezeiesc aceasta vrea; dupã aceasta tânjesc Eu, fiilor.
Parcã aº fi fãrã mâini, fãrã picioare, fãrã putere de nu Mã ia
omul în ajutorul lui, de nu Mã pune omul la încercare ca sã
Mã vadã cât sunt de mare ºi de aproape ºi de plin de dor sã le
fac vãzute de om pe cele ce nu se vãd. 

Omul se stoarce, se dã peste cap cu ajutorul diavolului,
care stricã mintea omului, ºi îºi face omul frumuseþi pe pã-
mânt, sãrbãtori pline de slavã, ºi apoi bea ºi mãnâncã ºi joacã
în jurul a tot ce face el, iar cel ce mãnâncã mereu carne nu
mai vede nimic, nimic, fiilor, cãci cele ce mãnâncã, acelea ºi
ies din el. Cine mãnâncã cer, cer iese din el, iar cine mãnâncã
trup, trup iese din el. 

Eu de la începutul fãpturii l-am învãþat pe om sã trãias-
cã înaintea Mea cu ascultare, ºi mai ales sã mãnânce cu ascul-
tare i-am spus. Dar acum nu mai e ca la început, ºi e ca la
sfârºit, ºi e plin pãmântul de om ºi de duh de om, ºi Mã doare
mult mintea omului care îi umple lui inima ca sã nu Mã mai
cuprindã ea pe Mine, orice aº aduce Eu pe neaºteptate peste
om. Eu mereu îi arãt omului cã nu poate, ºi cã pot Eu, dar el
nu ºtie sã mai creadã în cele ce nu se vãd. Sfinþii care au trãit
pe pãmânt iubindu-Mã cu putere din puterea Mea prin cre-
dinþa lor mãrturisitã între oameni, aceºtia au lãsat semne mari
în numele Meu pe pãmânt, atât cât Eu n-am fãcut atunci, cãci
le-am lãsat lor sã le facã, fiindcã aºa am hotãrât Eu, ºi le-am
spus: «Mai mult veþi face voi dacã veþi crede în Mine». Amin. 

Eu sunt în sãrbãtoare cu cerul pentru pomenirea ierar-
hului Spiridon. Intru în carte cu cerul ºi cu sãrbãtoarea de azi,
cãci Eu când vin cu sfinþii, trebuie sã se ºtie cã aºa vin. 

Hai, tu, cel atât de minunat în credinþa ta în Mine ºi în
iubirea ta pentru Mine ºi pentru om! Fã-te cuvânt din Mine,
cã mare ai fost pe pãmânt în numele Meu, ºi fericit este omul
care-ºi aratã în numele Meu viaþa sa. Amin, amin, amin.

– ÎÎ n numele Tãu, ºi cu Tine în mine am fãcut
semne mari în ochii necredincioºilor, Doam-

ne, cãci vremea ºi omul necredincios mã ajuta sã Te arãt cât
eºti de mare în cei ce cred în Tine ºi ca Tine. Plângeam cu
sufletul ºi cu inima de mila Ta ºi de mila omului care nu Te
avea, ºi de mila celor nevoiaºi, Doamne. Nu ºtiam cum sã-i
mai ajut, ca apoi sã Te îmbrãþiºeze ei pe Tine ºi sã se facã plã-
cuþii Tãi, cã milã mi-e de Tine, Doamne lipsit de mângâierea
de la om. O, de Þi-ar da omul mângâiere, Tu i-ai da înzecit
înapoi, dar cine mai este între oameni sã Te punã la încercare
mângâindu-Te în durerea Ta dupã om? 

Mã vedeau duºmanii Tãi cât de mare ºi de adevãrat Te
mãrturiseam cu credinþa ºi cu fapta ºi cu mâna mea, Doamne,
ºi nu ºtiau cum sã se împotriveascã credinþei mele ºi darurilor
ei. Când am fost la adunarea sfinþilor ca sã Te mãrturisesc
pentru cei necredincioºi dupã ce Te-am dovedit cu putere, ei
mi-au tãiat gâtul la cai ca sã râdã de mine. Dar eu m-am întors
în cetatea mea cu caii mei punându-le capetele înapoi pe tru-
puri, ºi ele s-au lipit ca sã-i ruºinez pe cei necredincioºi, de
douã ori sã-i ruºinez pe ei, cã am lipit capul calului alb la
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calul negru, ºi capul calului negru la calul alb, ca sã-Þi fac
adevãrat adevãrul puterii Tale în sfinþi ºi sã nu Te las pe Tine
ruºinat de om, cãci Tu eºti Dumnezeu Fãcãtorul, Doamne, ºi
nu poate omul umbla cu Tine decât dupã legea cea cu as-
cultare. Amin. 

O, fii ai oamenilor, uitaþi-vã în cartea facerii ºi vedeþi
pe Domnul, Care l-a fãcut pe om, ºi i-a spus apoi sã trãiascã
în ascultare de Dumnezeu. Omul credincios mã numeºte
sfântul Spiridon, fãcãtor de minuni, dar eu fãceam aceste
semne ca sã-L fac pe Dumnezeu în om, ºi sã creadã omul, ºi
sã trãiascã apoi cu ascultare de Dumnezeu. 

De când am dezbrãcat trupul eu merg mereu, cã
aceasta este plata sfinþilor, învierea este ea. Merg de la mar-
gini la margini, în cer ºi pe pãmânt, cã omul creºtin mã chea-
mã mult, cã ºtie din cãrþi ce semne am fãcut eu în numele lui
Iisus Hristos, Fãcãtorul omului. 

Vã vorbesc ca la sfârºitul veacurilor, ca la venirea
Domnului. Ridicaþi-vã cu rugãciune cãtre Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, ºi apoi cãtre sfinþi, sã vã dea vouã darul credinþei sfinte
ca sã credeþi cuvântul lui Dumnezeu care vine pe pãmânt din
gura Domnului în zilele acestea. E cel mai mare semn Dom-
nul cuvânt peste pãmânt, ºi dupã acest semn toate neamurile
pãmântului vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind vãzut cu
sfinþii pe nori, cu putere ºi cu slavã multã, atât cât ochii omu-
lui nu au vãzut ºi la mintea omului nu s-a suit. Eu însã vã ade-
veresc cã aºa va fi curând, curând. Sculaþi-vã, deci, ºi prive-
gheaþi cu rugãciuni, cu pocãinþã, cu credinþã în venirea Lui,
cã a venit vremea sã vinã, ºi vine Domnul! Amin. 

Acum, Doamne, Îþi amintesc cã ºi eu am fost un sfânt
ajutãtor pentru sãraci, pentru lipsiþi, pentru cei încercaþi de
necazuri pe pãmânt. Iar când aceºtia cãutau spre mine, cã
ºtiau inima mea dulce dupã om, eu, cu credinþã la Tine în
pieptul meu, lucram ºi îi ajutam pe ei. ªtiau sãracii cã sunt
milos ºi milostiv, ºi veneau ºi îºi luau din cele ce le aveam din
darul Tãu, iar eu le dãdeam mai mult decât luau ei când nu
aveau, ºi îi îndemnam sã fie curaþi cu inima apoi pentru ei ºi
pentru Tine, cã aveam darul întoarcerii omului spre Tine,
Doamne. 

Vreau sã-i ajut pe cei din porþi care au grijã de fiii po-
porului cuvântului Tãu, cã sunt apãsaþi de griji, iar pe pãmânt
e sãrãcie de credinþã ºi nimeni între oameni nu mai ºtie de
suflet ºi de cer ºi de venirea Ta dupã om. Sunt ºi eu sfânt
ajutãtor ºi ocrotitor, ca ºi ierarhul Nicolae. Dacã vrei, dã-mi
ºi mie mers pentru ei ca sã-i ajut, cãci peste acest popor nu-
mai Tu porunceºti peste cei din cer, iar în cer este ascultare de
Tine, mai ales pentru aceastã lucrare a Ta de cuvânt. Amin. 

– VV oiesc. Acesta este cuvântul Meu peste tine,
cã eºti mare în minuni ºi în semne pentru

adeverirea credinþei tale în Dumnezeul tãu, Dumnezeul Cel
adevãrat. Mergi ºi lucreazã pentru cei mai mici între sfinþi,
pentru cei de pe pãmânt copii ai Mei, ºi cu care-Mi întocmesc
Eu venirea Mea de la Tatãl în zilele acestea. Mergi ºi iar
mergi, ºi dã-le cu puterea ºi cu mila Mea din tine ajutor în
nevoile Mele ºi ale lor pentru lucrul Meu cu ei. Amin. 

– MM erg, Doamne. În cer aºa este: cel mai mic
se binecuvinteazã de cel mai mare. Fie-

care are de fãcut în cer lucrul pe care-l are de pe pãmânt fãcut.
Cele ce se vãd trebuie sã-Þi slujeascã Þie pentru cele ce nu se

vãd, cãci crugul ceresc este perdeaua cea de sus, iar vãzduhul
este perdeaua dintre cer ºi pãmânt, acoperind slava celor ce
nu se vãd ºi care la mintea omului nu s-au suit ºi ochii lui n-au
vãzut, dar s-au suit la mintea sfinþilor Tãi, fiindcã ai spus
despre cei ce cred în Tine cã Te arãþi lor, Doamne. Iatã, Tu vii
ºi ajuþi mintea omului sã se ridice la cele mari ºi pregãtite
pentru cei ce Te iubesc pe pãmânt. Iar eu, acum, cu cuvântul
Tãu în mine, merg sã ajut pe cei din urmã copii ai Tãi, ºi care
ºi ei trudesc cu Tine pentru vederea slavei celor ce nu se vãd,
ca, apoi, curând, curând sã fie vãzute; sã fie, Doamne. Amin,
amin, amin. 

– MM ergi cu binecuvântarea Mea ºi fã totul
pentru folosul slavei Mele care aºteaptã

la uºi ca sã se vadã. Mergi ºi întãreºte liniºtea ºi dragostea
Mea în cei ce Mã poartã pe pãmânt spre oameni. Lucreazã cu
darurile Mele din tine peste ei, ºi ei vor învãþa ca în cer ºi vor
avea pilda voastrã ca lucrare a lor înaintea Mea, cãci sfinþii
Mei Mã însoþesc la coborârea Mea pe pãmânt, ºi ei fac parte
din slava Mea care în curând va strãluci între pãmânt ºi cer,
dar cu strãlucire pe care mintea omului nu o poate pãtrunde,
ºi pe care strãlucire Eu o voi îmblânzi pentru ai Mei, ca s-o
poatã ei purta. Amin. 

O, poporul Meu, serbeazã lumea cu lumini ºi cu slavã
de minuni omeneºti ºi cu petreceri pãmânteºti, cãci ei au mu-
tat Crãciunul spre ei în loc sã-l mute spre Mine, ºi ºi-au fãcut
din serbãrile Crãciunului idoli pentru ei, iar pe Mine, Dom-
nul, Cel sãrac de om, Mã þin îndurerat, cã Eu slavã de la om
nu primesc. 

O, poporul Meu, învaþã-te ca în cer. În cer fiecare sfânt
face ce a fãcut pe pãmânt, cãci sfinþii fac multe pe pãmânt în
vremea trupului lor, iar slava celor fãcute de ei îi îmbrãþiºea-
zã pe ei la venirea lor la Mine. Aºa ºi tu, Ierusalime, sã înveþi
sã faci pe pãmânt mult lucru sfânt, multã slavã cereascã peste
oameni, ca sã se vadã ea apoi ca lucru al tãu la venirea Mea.
Tot ce adunã omul, la Mine adunã, iar tot ce risipeºte, tot la
Mine se adunã, spre judecata lui. 

Fiþi atenþi la vremea voastrã cu Mine, fiilor; sã nu
treacã fãrã de sfinþenie întreagã în ea în toatã vremea. Sã fiþi
frumoºi v-am învãþat, iar aceasta înseamnã sfinþenia ºi inima
ei smeritã în om înaintea Mea ºi înaintea oamenilor, dar toate,
toate sã Mã slãveascã pe Mine pe pãmânt. Amin. 

Strângeþi-i pe cei micuþi din sãtuþul cuvântului Meu ºi
învãþaþi-i sã-Mi asculte chemarea. Faceþi-i sã se aºeze ºi arã-
taþi-le frumuseþile Mele, cã voi le ºtiþi, fiilor. Aruncaþi nãvo-
dul, ºi vor fi în el ºi peºti mari, cãci cei mari cu inima trebuie
sã fie tot la fel de mari ºi cu umilinþa, cãci inima smeritã este
cel mai mare dar de la Mine în omul cel credincios venirii
Mele mereu, mereu de la Tatãl pe pãmânt ca sã fiu cu omul,
ºi sã fie omul cu Mine pe pãmânt. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea naºterii Mele din
Fecioarã, ºi pe care voi o veþi pune înaintea celor din sãtuþul
acesta, spre slava cuvântului Meu peste ei. Amin. 

Eu ºi cu sfinþii Mei cei mari vã vom ajuta pe voi, ºi veþi
avea ºi veþi da din cer ºi de pe pãmânt, cãci sunt Cel ce pot,
ºi pot prin sfinþi, fiilor, ºi pot prin voi, cãci aºa binevoiesc Eu.
Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2002

1603Anul 2002
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