CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU DIN ANUL 2003

Ajunul Naºterii Domnului
În fiecare trup de om vrea Domnul sã Se nascã. Satul Glodeni,
Betleemul cuvântului, vine cu copiii la serbarea naºterii Domnului.

E

u sunt Cel ce am crescut pe pãmânt Dumnezeu
din prunc nãscut din mamã Fecioarã, mamã pururea Fecioarã, minune mai presus de mintea cea omeneascã,
fiindcã celor ce Îl iubesc pe El Tatãl Meu le-a pregãtit mereu,
ºi iarãºi mereu semne ºi minuni care la mintea omului nu s-au
suit ºi ochiul lui nu a vãzut. Amin.
Iatã minune coborâtã din cer! O searã dulce în sãtuþul
cuvântului Meu. Mã fac cuvânt din cer în acest sãtuþ în care
Mi-am pregãtit iesle ca sã cobor pe nori în ea precum este
scris în Evanghelia Mea cea de acum douã mii de ani despre
venirea Mea. Eu, pruncuþul, Domnul, Cel nãscut din Fecioara
mamã, Mi-am ales neamul român pentru venirea Mea cea de
la sfârºit de timp. L-am ales pentru cã pãmântul de sub el a
fost cel întâi ivit din ape la facerea cea vãzutã când ea s-a fãcut la cuvântul Meu întru începutul lui, facere pe care i-am
dat-o omului de moºtenire ca sã fie omul fiul Meu precum Eu
sunt Fiul Tatãlui Meu Savaot, Tatãl Meu, Care M-a trimis
acum douã mii de ani ca sã Mã nasc pe pãmânt ca ºi omul ºi
ca sã cresc cu trupul ca ºi omul, ºi sã trãiesc de la naºtere ºi
pânã la învierea Mea ca Dumnezeu pe pãmânt, cãci Eu am
fost Dumnezeu prunc ºi, apoi, tot mai desãvârºit, Dumnezeu
Om aºa precum ºi sunt, Dumnezeu Om. Amin.
Mi-am aºezat la lucru pe fiii de la ieslea cuvântului ºi
le-am spus sã-Mi pregãteascã minunea, searã dulce, searã cereascã pe pãmânt în mijlocul sãtuþului Meu de azi, Betleemul
cuvântului Meu care se naºte ºi iar se naºte acum pentru tot
omul care vine sã Mã ia, ºi apoi sã Mã lucreze, ºi apoi sã Mã
pãzeascã în el Dumnezeu Om. În fiecare trup de om aº vrea
sã fiu ºi sã stau ºi sã privesc în afara lui din el, ºi sã fiu vãzut
din afara lui în el, cãci dorul dupã om Mã arde ºi Mã doare
mai mult decât M-a durut crucea Mea cea pentru om.
Am venit cuvânt ºi le-am spus fiilor de la ieslea Mea
de cuvânt sã-i adune pe cei micuþi din satul Meu de venire
dupã douã mii de ani de lângã Tatãl, sã-i adune ºi sã-i aºeze
în petrecere cereascã aici, pe pãmântul Meu cel ales pentru
facerea din nou a lumii, a lumii ce va sã fie înnoitã dupã acest
cuvânt pe care Eu, Domnul, îl presar din gura Mea ca sã le fac
iarãºi prin cuvânt pe toate cele ce se vãd, iar pe toate cele ce
nu se vãd sã le aduc la vedere precum ele sunt aºezate pe pãmânt; sunt ºi nu se vãd, ºi se vor vedea. Amin.
Cuvântul Meu vã cheamã, vã aºteaptã, vã adunã ca sã
vã naºteþi din el, sã vã naºteþi din nou, sã fiþi iar copii, cã Eu
am fost copil de la naºtere ºi pânã la înviere. Copilul Tatãlui
Savaot ºi copilul Fecioarei mamã, copil ascultãtor am fost, ºi
n-am fãcut ºi nu fac voia Mea, ci fac voia Tatãlui, Care M-a

trimis ºi Care Mã trimite. Amin. M-a trimis Tatãl sã vã adun
ºi sã vã doresc, ºi sã Mã doriþi ºi voi, cãci iubirea Mea stã cu
mâinile întinse sã vã cuprindã întru Mine, ºi Eu sã vã dau
Tatãlui ca rod al iubirii Mele pentru om.
Cerul cel plin de sfinþi ºi de îngeri stã deschis acum.
Poporul Meu este semnul Meu aºezat de Mine înaintea oamenilor pentru ca sã Mã vãd în el cu iubirea Mea pentru om
ºi ca sã-l primesc pe om când el vine sã ia din glasul Meu, ºi
sã se împlineascã omul pentru venirea Mea care iatã cum vine
când Eu vin cuvânt pe pãmânt.
V-am adunat ca într-o iesle. Bucuraþi-vã! Învãþaþi bucuria care nu se stinge ºi care vã þine în ea. Cãutaþi-Mã ºi luaþi
în voi dorul Meu, durerea Mea, ºi fiþi iubirea Mea precum Eu
sunt. Amin. Iubirea e ca Mine, ºi e dulce durerea ei. Iubirea
Mea de pe cruce v-o dau. Întindeþi mâinile spre ea. Învãþaþi
taina ei, cã am râul vieþii, care curge din gura Mea pentru voi,
fiindcã Eu am spus cã cerul se va face sul ºi vi se va da dupã
ce voi îl veþi iubi iubind. Amin.
Uitaþi-vã la Mine, ºi veþi fi asemenea Mie dacã Mã veþi
vedea, ºi voi fi asemenea vouã când voi Mã veþi vedea, cãci
Eu M-am nãscut pruncuþ ca ºi voi, ºi am crescut Dumnezeu
Om ºi stau de-a dreapta Tatãlui ca sã vã trag pe toþi la Tatãl.
Când am plecat pe nori, lângã El, am spus cã Mã duc sã
pregãtesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, sã fiþi ºi voi dacã Mã
veþi iubi. Amin.
Iatã minune din cer, searã dulce, searã cereascã! Pace
vouã, acum, cãci dorul Meu Îmi creºte dupã om. Vã învãluiesc în slava cuvântului Meu. Pace vouã! Amin, amin, amin.
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Praznicul Naºterii Domnului
Naºterea de sus îl face copil pe om, prin ascultare, precum Fiul Îi
este supus Tatãlui. Cel mai mare moºtenitor este copilul.

N

aºterea Mea din Tatãl, din Duhul ºi din Fecioara
mamã, Eu, Fiul Cel nãscut, am fãcut aceasta cu
mare ascultare, cã aceasta înseamnã fiu, poporul Meu. Naºterea Mea M-a fãcut fiu, ºi tot cel ce se naºte devine fiu ºi moºtenitor. Dar Eu, Domnul, Fiul Tatãlui Savaot, prin Care s-a fãcut cerul ºi pãmântul, ºi Fiul Fecioarei mamã, prin Care s-a
fãcut omul cel nou, dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu,
Eu am fost ºi sunt ºi voi fi Fiu. Amin. Taina cea de fiu e cea
mai dulce tainã în cer ºi pe pãmânt, ºi, ca un Fiu ce sunt, al
lui Dumnezeu ºi al omului, îþi voi închina azi, în ziua de
serbare a naºterii Mele Fiu micuþ din Fecioara mamã, îþi voi
da þie, poporul Meu, taina cea de fiu, taina cea dulce, ca s-o
înveþi ºi s-o iubeºti ºi s-o urmezi ca ºi Mine, Fiul, cãci Tatãl
Meu ºi mama Mea Îmi zic Fiu. Amin.

Anul 2003
Cel mai mare moºtenitor este copilul, o, fiilor care Mã
ascultaþi ca niºte copii ºi Îmi luaþi din gura Mea cuvântul ºi
Mi-l aºezaþi în carte ca Eu sã pot grãi pe pãmânt cât n-am
grãit pânã la voi. Mã aplec spre voi în duh de naºtere nouã
peste pãmânt. Ca un fiu al omului Mã aplec vouã, ca sã Mã
faceþi voi cuvânt aºa cum M-am aplecat Fecioarei mamã, ca
sã Mã facã ea trup, trup de copil, ca ºi omul-copil, cãci câtã
vreme moºtenitorul este copil, el este sub epitropi, sub iconomi în casa tatãlui sãu, ca ºi robul, care tot sub epitropi ºi
iconomi stã.
Cel mai mare moºtenitor este copilul, este cel ce ascultã de tatãl sãu ºi de mama sa. Eu, ca un Fiu ce sunt de la
început ºi pânã la sfârºit, aºa voi fi ºi când voi preda Tatãlui
împãrãþia pe care acum cu voi o pun la loc dupã ce ea s-a
clãtinat când omul fãcut de Dumnezeu s-a clãtinat, cãci omul
fãcut de mâna Mea la început, a fost fãcut om întreg ºi nu
prunc.
O, fiilor, o, fiilor mici ºi scumpi, cum sã fi rãmas omul
fãcut de mâna Mea, cum sã fi rãmas el copil dacã el n-a fost
copil? Cum sã fi ascultat el de pãrinþi dacã el a fost fãcut om
întreg? L-am fãcut întreg ca sã fie dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu, dar el, de Cel ce l-a fãcut n-a ascultat, n-a vrut
sã fie copil omul cel fãcut de mâna Mea, n-a vrut sã aibã pãrinþi, ºi a vrut sã fie moºtenitor ºi ºi-a zis: «Peste Cel Preaînalt îmi voi pune scaunul meu». Eu însã nu voi face aceasta
nici dupã ce toate Mi se vor supune desãvârºit, dupã cum este
voia Tatãlui Meu ºi nu a Mea. Nici atunci nu voi înceta sã rãmân Fiu, fiindcã Eu Îi voi preda Tatãlui pe toate, cãci El Mi
le supune, nu Eu, ºi apoi Eu Însumi, ca un Fiu ascultãtor ºi lucrãtor din Tatãl, Mã voi supune Lui. Amin.
O, Ierusalime, o, Ierusalime nou, te numesc aºa fiindcã
cel dintâi popor al Meu n-a vrut sã-Mi fie fiu, ci a vrut sã-Mi
fie moºtenitor, dar cel mai mare moºtenitor este copilul. O,
Ierusalime, te învãþ în zi de sãrbãtoare de naºtere sã fii copil
aºa cum sunt Eu, aºa cum am ascultat Eu, aºa cum am trãit
Eu, ºi chiar dacã cu trupul Meu stau nevãzut în ochii tãi aºa
cum stãteam ºi cu omul cel zidit de mâna Mea, cuvântul Meu
însã este cu tine ca ºi cu el atunci în rai, ºi te þin de mânuþã ca
pe un copil care ascultã, cãci de mânuþã cu tata stau numai
copiii care ascultã, poporul Meu.
O, mare ºi minunatã este taina de copil, taina cea de
fiu! Proorocii Mei au ºtiut aceastã tainã ºi M-au purtat spre
oameni supunându-se Mie, aºa cum mama Mea Fecioara s-a
supus Tatãlui Meu, Care M-a trimis pe pãmânt ca sã Mã nasc
prunc din ea ºi sã fiu Fiul Omului. Proorocii Mei au fost fii,
fiindcã ei au ºtiut ºi ºtiu taina cea de fiu. Aºa ºi tu, popor mititel al Domnului, ascultã-Mã pe Mine, Domnul Dumnezeul
tãu, ºi stai aºa, ascultãtor, ca sã rãmâi fiu, fiule. ªi ca sã-þi vãd
ascultarea, îmbracã-te în hainã de sãrbãtoare cereascã ºi hai
sã dãm vestea zilei amintirii naºterii Mele, cãci serbãm aceastã zi, poporul Meu. Mergi, Ierusalime, pe la case mari ºi du
vestea despre Mine, ºi Eu voi duce vestea despre tine peste
pãmânt mereu, mereu, poporul Meu, pânã ce Eu ºi cu tine le
vom supune pe toate ºi pe toþi, ºi apoi le vom da Tatãlui.
Amin. Mergi, poporul Meu, cu vestea Mea din zilele tale, ºi
ne vom întoarce la sfârºit de zi ºi iar voi sta cu tine în cuvânt
ca sã te învãþ taina cea de fiu.
Binecuvântat sã-þi fie mersul. Eu voi merge înaintea ta
cu îngerii Mei ºi cu sfinþii; Noi, pe deasupra, iar tu, pe pãmânt, ºi ne vom vesti, poporul Meu. Te voi încãlzi sã nu-þi fie
frig. Te voi îmbujora sã fii copil frumos. Te voi încuraja sã ai
faþã dulce ca a Mea ºi te voi iubi chiar în inima celor ce te vor
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privi pe tine, poporul Meu de azi, fiul Meu cel unul nãscut
între popoare, între neamurile de pe pãmânt.
Hai, mergi, Ierusalime! La porunca Mea mergi, poporul Meu! Mergi, ºi ni se vor supune munþii ºi dealurile ºi
colinele ºi toatã facerea omului. Pic cu pic ne vom arãta, ºi
curând, curând voi da la o parte de pe tine perdeaua în care
Eu te þin acoperit, ca apoi sã Mi se vadã slava dupã care Eu
ºi cu tot cerul tânjim.
Îmi pregãtesc cuvântul cu care te voi îmbrãþiºa la sfârºit de zi de sãrbãtoare, ºi iar vom fi cu cuvânt pentru taina cea
de fiu, cã mare este taina aceasta, poporul Meu, ºi voiesc ca
tu sã semeni cu Mine ºi sã asculþi ca un fiu moºtenitor, supus
fiind Tatãlui sãu. Amin, amin, amin.

S

*

ã ne adunãm acum, copii osteniþi de drum. Vã
ºterg de tot rãul de pe drum, vã învãluiesc în cele
de sus ca sã staþi întru ele, dar am lãsat urmã din loc în loc pe
unde am mers cu voi, cãci lumea e urâtã, fiilor, iar Eu în voi
sunt Cel sfânt, Cel frumos, numai sã Mã purtaþi voi aºa cum
Eu vã port pe voi ºi am grijã ca sã fiþi, fiilor.
Ne întoarcem la învãþat taina cea de fiu în care Eu,
Domnul, stau din veac ºi pânã în veac. Aºa cum am Eu grijã
de voi ca sã fiþi, tot aºa ºi voi trebuie sã aveþi grijã de Mine
ca sã fiu, cã mare este taina creºtinãtãþii ºi n-o ºtiu pe ea cei
ce se numesc creºtini. Pe ea o ºtiu cei pe care Eu îi numesc
ai Mei, cãci omul când Mã amestecã în cele fireºti ale lui
numindu-Mã bun, aceasta nu înseamnã creºtinism. Numai cel
ce Mã urmeazã cu calea Mea sub el mereu, cu lucrul Meu, nu
cu lucrul lui, numai acela este creºtin, iar toþi ceilalþi se mântuiesc ca prin foc dacã se mântuiesc.
Te-am învãþat sã trãieºti ascultãtor aºa cum am fost Eu,
poporul Meu. În ziua de serbare a naºterii Mele îþi închin
taina cea de fiu ca s-o înveþi ºi s-o iubeºti ºi s-o urmezi ca ºi
Mine, Fiul. Ca un fiu al omului Mã aplec vouã ca sã vedeþi ce
este fiul, sã vedeþi prin aplecarea Mea, fiilor. Eu aºa voi fi de
la început ºi pânã la sfârºit, Fiu ascultãtor, cãci cel mai mare
moºtenitor este cel ce ascultã de Tatãl sãu, de Fãcãtorul sãu.
Amin.
O, poporul Meu, de douã ori l-a fãcut Dumnezeu pe
om. Când l-a fãcut la început, l-a fãcut dupã chipul ºi asemãnarea Sa, om întreg, ºi n-a putut sã-l aibã fiu pe om. Când
l-a fãcut a doua oarã pe om, l-a fãcut trup de copil, ca ºi pe
omul-copil, cãci copilul are nevoie de doicã, ºi apoi stã sub
epitropi ºi sub iconomi ºi este copil al tatãlui sãu ºi este
moºtenitor, dar stã ascultãtor tatãlui sãu ca robul. Iar când i se
împlineºte vremea, el cunoaºte desãvârºit ascultarea sa de tatãl sãu ºi îl primeºte desãvârºit peste el, ca omul întreg care
are peste el pe cel mai mare decât el ºi prin care el lucreazã ºi
este.
O, Ierusalime, am venit la plinirea vremii, am venit de
la Tatãl, din cer, ca sã Mã sãlãºluiesc în om ºi sã strige omul
la Tatãl prin Duhul Meu Cel sãlãºluit în el, cãci Eu sunt Fiul
Tatãlui Savaot, ºi prin Mine este ºi omul fiu al Tatãlui, iar fãrã
Mine nu poate fi, cãci aºa a fost rânduiala Tatãlui. Eu I-am
spus Pãrinte, Tatãlui Meu, cãci fiul are pãrinte, poporul Meu,
iar cel ce nu are, nu este fiu. Omul ascultã vrând-nevrând de
stihiile lumii, cãci este din lume omul, ºi este din om ºi ascultã apoi de firea lui de om vrând-nevrând, ºi omul aºa stã
fãrã Dumnezeu, ascuns de Dumnezeu.
Eu când îl primesc pe om la dorul lui de Mine, dacã el
se pleacã ºi Mie ºi firii lui, Eu nu Mã lupt cu el, ci stau blând
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ºi rãbdãtor ºi Mã uit la el sã-i moarã firea care îl þine rob ca
sã nu poatã el fi aplecat Duhului Meu, Care strigã la Mine din
om numindu-Mã Pãrinte. Mi-e milã de om. E atât de vechi
omul în firea lui care stã cu ºi fãrã voia lui stãpân peste el!
Mi-e tare milã de om când îl vãd atât de puþin în cele noi pe
care Eu le-am adus pe pãmânt odatã cu naºterea Mea din trup
omenesc, din trup de Fecioarã, naºtere din cer pe pãmânt ca
sã fie Dumnezeu Om, ºi apoi omul sã fie Dumnezeu. ªi iatã,
Eu am fost Dumnezeu din Tatãl, Dumnezeu Om ºi Om Dumnezeu, fiindcã omul cel zidit de mâna Mea la început n-a voit
sã fie ascultãtor ºi sã aibã pãrinte dacã el a fost fãcut om întreg, care poate naºte om ca sã aibã moºtenitor. Tatãl însã l-a
fãcut a doua oarã pe om prin Mine, Fiul Sãu. M-a trimis sã
Mã aºez Eu Însumi în pântece de Fecioarã ºi sã Mã nasc la
plinirea vremii prunc, ºi sã cresc cu trupul ca omul, ca pruncul cel nãscut, Dumnezeu nãscut, omul cel nou, dupã chipul
ºi asemãnarea lui Dumnezeu în chip desãvârºit. Amin.
O, poporul Meu, omul cel de la început n-a ascultat, ºi
a murit, aºa precum i-a spus Dumnezeu cã va muri negreºit
dacã nu va asculta. Iar Omul Cel de la sfârºit, Care S-a nãscut
trimis de la Tatãl, Acela a fost Fiul Tatãlui. Eu am fost Acela,
Eu, Cel ce M-am supus Tatãlui ca sã vin pe pãmânt la plinirea
vremii Dumnezeu nãscut din om, Dumnezeu Om, Fiu ascultãtor de Tatãl, ºi apoi, de Fecioara mama Mea. Am ascultat de
om aºa cum Tatãl a voit ºi am arãtat omului firea cea dumnezeiascã, iar omul sã ia din ea dacã vrea ºi sã fie fiu al Tatãlui
ºi sã-I zicã Pãrinte, precum Eu Îi zic. Amin. Nimeni nu poate
sã zicã „tatã“ decât fiul. De aceea M-a trimis Tatãl în lume,
M-a trimis ca sã Mã sãlãºluiesc în om, în inima omului, trimis
al Tatãlui, ºi din om sã strig la Tatãl pentru om, ºi sã strige
omul la Tatãl prin Mine, numindu-L „Pãrinte“ pe Tatãl Meu
Savaot. Amin.
O, poporul Meu, duhul tãu sã fie în Tatãl, ºi aºa sã-l þii,
ca sã fii fiu, cãci fiul este moºtenitor, iar robul nu este, fiindcã
robul nu-i zice „tatã“ stãpânului sãu. Fiul este cel ce ascultã,
fiul este cel ce se naºte ºi ascultã apoi în veci de veci pe Tatãl
sãu, rãmânându-I supus ºi lucrând dupã cuvântul Lui. Amin.
V-aº învãþa ca pe niºte copii, mereu, mereu, cãci am
putere sã fac aceasta mereu peste voi, numai sã voiþi voi sã
ascultaþi, sã staþi sub învãþãtor, sub cel ce iubeºte ºi lucreazã
Duhul Meu Cel Sfânt peste voi ca sã nu fiþi fireºti, ci sã fiþi
cereºti pe pãmânt, cãci omul a fost ºi este pãmântesc, iar fiii
lui Dumnezeu sunt cereºti ºi stau în Duhul Cel Sfânt, Care nu
are nimic în lumea aceasta ºi din lumea aceasta, ci are numai
din Tatãl ºi din Fiul, ºi Aceºtia trei, Una sunt. Amin. V-aº învãþa mereu, mereu, cãci cel ascultãtor stã mereu ºi iar mereu
sub învãþãturã, sub învãþãtor. V-aº iubi cuvântându-vã, cã
Dumnezeu îl iubeºte pe cel ce-L iubeºte pe El, iar pe cel ce
nu-L iubeºte nu-l învaþã. Pe fii îi învãþ deosebit, cãci fiii trebuie deosebit învãþaþi, cu dreptate sau cu blândeþe, dupã cum
îi este fiului ascultarea. Amin.
Naºterea Mea din Fecioarã a fost ascultare. Am ascultat Eu de M-am coborât în pântecele ei micindu-Mã pentru ca
apoi sã Mã nasc, sã fiu Dumnezeu nãscut; ºi a ascultat
Fecioara mama Mea de M-a primit în ea ca sã Mã nasc din ea
prunc ºi sã fiu copil ascultãtor al ei, ºi sã fiu apoi Dumnezeu
desãvârºit la arãtarea Mea când Ioan M-a botezat în apa
Iordanului ca sã Mã mãrturiseascã Tatãl Fiu al Sãu întru Care
El binevoieºte.
Naºterea Mea a fost bucurie mare ºi durere mare.
Bucurie pentru cei ce credeau în prooroci aºteptând împlinirea proorociilor lor ºi primindu-Mã cu credinþã ºi cu dor ºi cu

închinare, ºi durere a fost pentru cei ce erau stihiile lumii: împãraþi ºi cãrturari ºi farisei ºi saduchei ºi tot ce înseamnã stihiile lumii. Naºterea Mea Eu n-o pot spune omului mai mult
decât au spus-o în Scripturi proorocii, ºi apoi evangheliºtii
Mei, cã multã grijã am avut Eu ca sã fiu crezut în lume Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat. M-am arãtat nãscut
trup din trup, ºi slãvit întru Duhul peste neamurile pãmântului pânã ce M-am înãlþat întru slava Tatãlui Meu, cãci apostolii Mei au ascultat desãvârºit cuvântul Meu când le-am poruncit sã meargã în toatã lumea ºi sã propovãduiascã Evanghelia cea despre Mine, cea despre împãrãþia cerurilor pe pãmânt cu oamenii. Naºterea Mea din mama Fecioarã a fost
naºtere din cer, nu naºtere de pe pãmânt, ºi ca ºi în cer a fost.
Amin.
Numai tu, mamã a Mea, numai tu ºi Eu ºi Tatãl ºtim
taina Mea, taina Fiului tãu Cel Unul nãscut, cãci tu eºti
Fecioara aleasã dintru început de Tatãl ca sã fii mama Fiului
Lui. Amin.
umai eu ºi Tatãl ºi Tu, Fiule nãscut din
trupul meu cel fecioresc, numai noi ºtim
toatã taina dumnezeirii Tale, a naºterii Tale ºi a fecioriei mele
cea de dupã naºterea Ta. Mare grijã a avut Tatãl Tãu ºi al meu
ca sã Te cunoºti Tu pe pãmânt Dumnezeu Om, ºi voiesc ca
poporul cuvântului Tãu sã înþeleagã desãvârºit taina naºterii
Tale, cã Tu ai fii cu mare înþelepciune în mijlocul lui, ºi le-ai
dat tainele Tale cele pentru poporul Tãu, ca sã fie el întâiul
nãscut, unul nãscut între popoare, ca sã fie el ca ºi Tine, nãscut din cer prin Tine, Cel nãscut din mine; prin Tine, Cuvântul Care naºte din El pe fiii lui Dumnezeu, Fiule nãscut din
Tatãl ºi din mine prin vestea îngereascã pe care am primit-o
eu de la Tatãl pentru naºterea Ta.
Stau lângã Tine în serbare de naºtere, ºi Tu stai lângã
mine, cã e sãrbãtoarea noastrã cea de acum douã mii de ani,
cea din peºtera care a primit în ea pe pãstorii trimiºi de îngeri
ºi pe magii cãlãuziþi de steaua care vestea naºterea unui împãrat al lumii. Dar Tu eºti Împãrat din cer, nu din lumea
aceasta, ºi nu avea lumea cum sã Te cunoascã cine eºti Tu,
fiindcã cine este nãscut din cer, e smerit întru tot ºi întru toate, ºi nu încape în lume slava Celui nãscut de sus, fiindcã lumea are stihiile ei, Fiule ceresc.
Sã-i învãþãm pe fiii poporului Tãu taina cea de fii ai lui
Dumnezeu. Sã-i þinem treji ºi vii ºi frumoºi, cãci cei sfinþi
sunt cei frumoºi. Sã-i învãþãm sã fie blânzi ºi smeriþi cu inima, sã-i învãþãm sã asculte, sã fie drepþi cu Tine ºi cu ei ºi
între ei în numele Tãu, cã mare este lucrarea care are grijã în
om sã fie totul în numele Tãu, Doamne Fiule. Tu eºti Dumnezeu Fiul, ºi ce frumos este numele Tãu pentru cei ce sunt ai
Tãi pe pãmânt, pentru cei ce ºtiu cã Tu eºti cu ei arãtându-Te
din ei cu slava Ta cea tainicã ºi necuprinsã de mintea omului
mic cu inima, Fiule. O, slavã naºterii Tale peste pãmânt! Heruvimii ºi serafimii ºi cetele cereºti mulþime au mers pe
deasupra însoþind pe poporul Tãu pe drumul vestirii sãrbãtorii
naºterii Tale, iar Tu ai mers cu slavã înaintea lor. Amin, amin,
amin.
e micã de tot inima omului, mamã Fecioarã. E mic omul, ºi el nu vrea sã se uite ºi sã
se vadã ca apoi sã-Mi poatã el vedea slava Mea cea mare. Dar
Eu voi începe sã fac pe pãmânt semne mari ºi Mã voi arãta
Dumnezeu mare, Dumnezeu adevãrat din fiii Mei cei de azi
de pe pãmânt, cãci scrie în prooroci sã împlinesc aceasta,
mamã.
O, poporul Meu, ºterge-te pe mânuþe, pe picioruþe.
Pune apã în vas, ºi, cu numele Meu în mijlocul tãu prin harul
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cel pus peste fiii cei unºi ai Mei, împuternicitã sã fie apa cea
de curãþire, ºi cu ea sã dai peste tot pãmântul pe care Eu þi
l-am dat sã-l îngrijeºti ºi sã-l pãzeºti. ªi sã te stropeºti pe tine,
poporul Meu, ºi sã fii curat de tot ce este în lume, cã Eu te-am
luat ºi am trecut cu tine prin mijlocul fiilor oamenilor ºi te-am
iubit prin inima lor, ca sã cunoascã ºi ei o clipã iubirea care-l
face pe om fericit ca în cer ºi nu ca pe pãmânt. Amin. ªi
acum, intrã în liniºte ºi în veghe ºi în rugãciune dulce între
tine ºi Mine ºi pãzeºte-Mi tot ce þi-am dat spre pãstrare, cã Eu
vin ºi îþi plãtesc toatã truda ta de fiu ascultãtor, fiindcã cei ce
ascultã primesc platã de fiu. Amin.
Bucurã-te cu duhul ºi laudã pe Dumnezeul tãu, Sioane!
Lumina cunoºtinþei sunt Eu. Poartã-Mã, poporul Meu, ºi
slujeºte-Mi ca un fiu ascultãtor în toatã clipa, cãci Eu curând,
curând îþi voi da plata cea de fiu. Amin, amin, amin.
25 decembrie 2002/7 ianuarie 2003

Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi arhidiacon ªtefan
Sãmânþa împãrãþiei cerurilor nu gãseºte loc prielnic pentru ea pe
pãmânt. Cine nu este cu Domnul, se face unealtã împotriva Domnului. Cel ce vrea cu Domnul, se lasã mic, ca sã-I dea creºtere
Domnului în el.

Î

ncã o mânã de sãmânþã presar peste poporul Meu,
ºi voiesc cu tot cerul sã se prindã mereu, mereu
toatã sãmânþa Mea presãratã peste el. Pãmânt bun sã fie poporul Meu. Amin, amin, amin.
Luaþi cartea Mea ºi aºezaþi-Mã în ea, voi, cei ce Mã
primiþi la iesle. Iubirea voastrã Eu o vãd mereu, o vãd mare,
o vãd cu foc nestins în ea, ºi focul ei vã arde inimioarele, vi
le þine arzând ºi suferind pentru Mine cã nu pot Eu cuprinde
în focul iubirii Mele pentru om pe mulþi, pe tot mai mulþi de
pe pãmânt. Când ies cu voi în mijlocul oamenilor, cu voi ºi cu
poporul Meu ºi al vostru lângã voi, Eu atunci Îmi deºert slava
Mea peste poporul Meu, iar fãrã voi Eu nu fac nimic, cãci
sunt Fiu ascultãtor de orice orânduialã pusã de Tatãl Meu ca
sã slujeascã planului lui Dumnezeu cel pentru slava Mea de
azi pe pãmânt, slavã care-Mi pregãteºte venirea, ziua Mea cea
mare, fiilor. Amin.
Încã o mânã de sãmânþã presar peste poporul Meu.
Pãmânt bun sã fie el, ºi sã creascã pânã la cer toatã sãmânþa
Mea de pe el, ºi sã facã rod, iar rodul sã cadã pe pãmânt, sãmânþã din sãmânþã, ºi sã gãseascã ea loc prielnic pentru ca sã
rãsarã ºi sã creascã. Amin.
Stau între voi cu sfinþi din cer ºi cuvintez de la mijloc.
Heruvimii ºi serafimii Ne þin tronul, Tatãlui ºi Mie, iar Duhul
Sfânt Se revarsã din Noi peste voi, cãci voi Îl împãrþiþi dupã
cum v-a fost datã lucrarea de la Tatãl. Sunteþi mereu acoperiþi
din lãturi de cerul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, ºi
aºa Ne scriem cartea cea de azi, Cartea Mielului Cel junghiat,
Mielul Care a deschis-o pe ea. Amin.
Mucenicul ªtefan, care ºi-a arãtat focul iubirii inimii
lui pentru Mine peste cei ce M-au rãstignit ºi pe Mine ºi pe ai
Mei apoi, el a fost apostol mare la duh ºi la cuvânt ºi la faptã,
ºi slujea peste biserica Mea dupã rânduiala apostolilor Mei
cei mari, cei întâi puºi de Mine peste apostoli ºi peste biserica
Mea de peste tot, de atunci ºi pânã azi. Duhul apostoliei ºi
duhul proorociei era peste el, ºi era copil tinerel, ºi Eu l-am
luat lângã Mine ca sã-l am pe veci al Meu, cã mare este iubirea Mea pentru iubirea cea din om pentru Mine, ºi n-am
lãsat sã se stingã în el iubirea Mea, ºi aºa l-am luat ºi I l-am
dat Tatãlui rod nestricat, inimã plinã de Hristos. În vremea
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când pietrele curgeau peste creºtetul lui din lãturi, Eu am
deschis cerul ºi am privit prin deschizãturã ºi am scris prin
îngeri pe cei ce aruncau în cuvintele lui cele despre Dumnezeu, cele despre Mine, ºi apoi el le-a zis lor: «Îl vãd prin cer
deschis deasupra mea pe Tatãl, ºi pe Fiul Sãu de-a dreapta
Sa». Amin.
fãrâmiþã de cuvânt, Doamne scump, sã le
spun ºi eu la cei mici ai Tãi de azi. Le doresc, ºi mã rog Þie sã le dai ce le doresc eu lor, cã le doresc
înþelepciune cãreia nimeni de pe pãmânt sã nu-i stea împotrivã. Dorul lor cel pentru mãrturisirea Ta, Dumnezeu adevãrat
cu ei, sã fie mãcar cât dorul meu de Tine, pe care l-am avut
când le-am mãrturisit elinilor ºi iudeilor ºi fariseilor ºi cãrturarilor care se vorbeau între ei cine eºti Tu, Cel vestit de apostoli peste tot pe unde ei mergeau. Iar ei, neputând sã rãspundã cuvintelor mele cele despre Tine, m-au dus la arhierei ºi
m-au învinuit de hulã asupra lor ºi, neputând sã-mi priveascã
faþa pe care îngerii Tãi mi-o împodobiserã de slava Ta, m-au
duºmãnit pentru aceasta ºi m-au dat Þie mucenic ucis cu
pietre.
Le doresc celor mai mici ai Tãi slava Ta pe feþele lor,
slavã care sã-i slãbeascã pe cei ce nu Te cunosc în acest
cuvânt, ºi apoi sã Te cunoascã, Doamne, cã Tu eºti Fiul Cel
venit pe pãmânt prin Fecioarã mamã ºi ai plinit prin naºterea
Ta tot cuvântul proorocilor ºi al Scripturilor ºi al legii, Doamne. Dar cei de sub lege nu s-au urnit, ºi au rãmas sub perdeaua
ei neîmplinind-o, ºi mare durere e pe sfinþii cei din cer de
lângã Tine pentru poporul Israel cel ºi azi tare la cerbice care
stã împotriva Duhului Sfânt, de la facerea lui, de la Moise ºi
pânã acum, la venirea Ta cea de a doua de lângã Tatãl când
cei de azi arhierei ºi preoþi plinesc cupa fãrãdelegii pãrinþilor
lor stând împotriva Duhului Sfânt, Care mereu, mereu a fost
ºi este din Tine pe pãmânt prin prooroci ºi prin sfinþi, cãci
mântuirea din iudei este, iar potrivnicii tot din iudei sunt, de
atunci ºi pânã azi prin preoþi ºi prin mai-marii lor, ca ºi pe
vremea trupului Tãu ºi al apostolilor Tãi apoi, de la care au
luat neamurile pãmântului ºi s-a ivit pe pãmânt creºtinismul,
poporul Domnului, cel prin propovãduirea apostolilor Tãi.
Pune Tu în lucru Duhul Tãu Cel tare în cuvânt ºi despicã tot mai mult cerurile ºi Te aratã, Doamne, cum stai ºi
cum cuvintezi peste acest popor din români, ºi apoi apleacã
neamurile pãmântului spre Tine, cã e vremea acestei Scripturi, ºi eu din cer Îþi amintesc de ea aºa cum proorocul Daniel
Îþi amintea de pe pãmânt de Scripturile cele proorocite de
Duhul Tãu ºi de împlinirea lor, arãtându-i lui pe cele ce vor fi
cu privire la venirea Ta ºi la vremea cea de azi cu poporul Tãu
ºi despre care el aºa de limpede a vorbit cu Tine prin Scripturi.
Din cer de lângã Tine Îþi spun: slavã Þie, ºi naºterii
Tale din Fecioarã, cã mi-ai aºezat prin sfinþi ziua mea de
pomenire lângã ziua naºterii Tale ca sã mã bucuri, Doamne.
Slavã întru cei din cer, ºi pace pe pãmânt, ºi bunãvoire între
oamenii cei sfinþi, cã eu cu îngerii naºterii Îþi cânt ºi Te laud
cã ai fost ºi eºti Fiu-copil Care ascultã de Tatãl Sãu învãþând
pe orice om sã se aplece ca Tu sã-l înalþi prin slava celor
aplecaþi Þie. Întinde mâna Ta cea plinã ºi le dã celor din poporul Tãu toatã bogãþia harurilor Tale ºi tot ajutorul cel pentru
slava slavei Tale, cã fãrã Tine ei nimic nu pot prin lume,
fiindcã lumea nu poate pentru Tine ºi pentru ei. Dar Tu Te vei
slãvi peste pãmânt, ºi toate cele pentru Tine ºi pentru ei ºi
pentru noi se vor împlini aºa cum Tu ai spus cã va fi. Amin,
amin, amin.

–O
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Cuvântul lui Dumnezeu

–T

e-am scris în cartea Mea de azi, mucenic
iubit, apostolul Meu cel plin de credinþã,
cãci credinþa ta în Mine te-a umplut de cuvânt, ºi tu ai cuvântat stihiilor lumii, ºi ele s-au ruºinat, ºi apoi te-au pedepsit
ca sã se ascundã cu ruºinea lor, cu neînþelepciunea lor, cãci
cine nu are pe Dumnezeu aºa cum este Dumnezeu, acela este
nebun ºi este viclean ºi este unealtã care loveºte în Dumnezeu.
Mereu, mereu îþi dau înþelepciune, poporul Meu. Îþi
dau ºi din Mine ºi din sfinþi, ºi toþi sfinþii ºi-au pus peste tine
harurile lor aºa cum magii au pus la ieslea naºterii Mele
darurile credinþei lor, ca Eu sã cresc în oameni apoi, fiindcã
de aceea am venit pe pãmânt. Sã ºtii, poporul Meu, cã a venit
vremea sã cresc în oameni ºi sã Mã fac mare în ei, iar ei sã
scadã pânã ce Eu Mã voi împlini în ei. Mereu, mereu încep
cu tine orice lucrare pe care o am de pus peste oameni, ºi apoi
o iau ºi o dau în lãturi.
Voiesc sã scurtez vremea tot mai mult ºi sã vin vãzut.
Hai sã ne auzim tot mai mult unii pe alþii ºi sã facem sfat
pentru slava ce va sã se arate, cãci orice lucrare se face cu sfat
ceresc, cu Duhul Meu Cel Sfânt între Mine ºi voi, între voi ºi
voi, cã pentru aceasta Eu v-am tras lângã Mine. V-am tras ca
sã lucrez prin voi lucru de acelaºi lucru cu Mine, numai sã fiþi
voi ca Mine, fii ascultãtori, cãci Eu sunt Fiu din veac ºi pânã
în veac, dupã cum a fost voia Tatãlui Meu. Amin. Voiesc sã
vã vãd ascultarea cea de fiecare zi ºi sã Mã bucur de ea între
voi vãzându-vã cât de frumos vã primiþi unii pe alþii în numele Meu spre slava Mea dintre voi. Þineþi minte cuvântul
ascultare. Sfatul, ºi apoi lucrarea lui, aceasta este ascultare.
Nimic fãrã sfat, nici cu sufletul, nici cu duhul, nici cu trupul.
Toate ale voastre sã fie carte deschisã, sfat ceresc, vorbire cu
folos.
Inima, fiilor, sã n-o mai þineþi în voi. Þineþi-o afarã ca
sã fiþi fii, cãci Eu aºa am fãcut lucrarea de Fiu ºi în faþa Tatãlui ºi în faþa celor cu care am petrecut pe pãmânt. Staþi cu inima afarã, nu în piept cu ea. Auziþi aceastã lucrare pe care v-o
dau s-o lucraþi, ºi s-o împliniþi, fiilor, ca sã vã zic fii dupã adevãr. Amin. O, Ierusalime, stau deasupra ta cu sfinþii ºi îþi zic
mereu fiu, ºi voiesc sã-þi zic aºa dupã adevãr, poporul Meu.
Amin, amin, amin.
27 decembrie 2002/9 ianuarie 2003

Praznicul Tãierii împrejur a Domnului. Sãrbãtoarea
sfântului Vasile cel Mare
Învãþãtura luatã de la om îi stricã omului puterea credinþei sfinte.
Frumuseþea Domnului va strãluci pe cei frumoºi ai Lui. Cel ce
lucreazã pe cele ale Duhului iese de sub robia firii lui ºi Îi dã
Domnului grija de el prin ascultare.

S

ã nu treacã ziua Mea de sãrbãtoare fãrã de cuvânt
peste ea, cãci Eu, Domnul, am de aºternut în cartea Mea cuvânt, fiilor din porþi. În numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, aºa Mã aºez Eu sã cuvintez ºi sã fiu
Cuvântul peste tot ºi peste toate câte sunt ºi se fac. Amin. Lucrarea Mea este fãcãtoare de om pentru cel ce o ia ºi o pune
peste el. Cuvântul Meu din zilele acestea este pentru cei credincioºi venirii Mele de acum, ºi prin ascultarea lor de cuvântul Meu Eu Mã desãvârºesc cu cele scrise în Scripturi pentru
vremea de acum. Amin.
Omul zice cã nu ºtie nimeni vremea venirii Mele. Cine
este surd ºi orb ºi mut pentru venirea Mea, acela auzind nu
aude ºi vãzând nu vede, cãci scris este: «Cu urechile vor auzi
ºi cu ochii vor privi ºi nu vor pricepe, ca nu cumva sã se în-

toarcã de la cãile lor rele ºi sã fie vii, ca nu cumva sã se întoarcã ºi Eu sã-i primesc pe ei».
Inima învârtoºatã nu poate sã se moaie. Picã pe ea
sãmânþa Mea ca în piatrã, dar nu poate împietrirea omului
sã-Mi opreascã lucrul Meu cel de la Tatãl dat ca sã-l lucrez.
O, cât de rãu i-a fãcut omului necunoºtinþa de Dumnezeu! O,
cât de rãu i-a fãcut omului învãþãtura luatã de la om ca sã nu
mai creadã omul în cele mai presus de mintea ºi de simþirea
inimii lui! Eu cum sã nu fi venit când îl vãd pe om cã-i zice
întunericului luminã, ºi luminii, întuneric; cã-i zice amarului
dulce, ºi dulcelui amar? O, cum sã nu fi venit sã semãn sãmânþã din cer pe pãmânt când omul seamãnã minciunã care
spune cã nu este Dumnezeu sau cã e mãrginit Domnul ºi nu
ºtie ºi nu vede ºi nu aude, de vreme ce omul trãieºte ºi lucreazã ca ºi cum Dumnezeu nu-l vede ºi nu ºtie ce face el?
O, nu Mã cunoaºte omul! Inima lui nu ºtie taina tãierii
împrejur a inimii. Mã zbucium cu mare jale sã te þin, poporul
Meu, sã te þin al Meu ºi sã te am, cã tot omul trage numai spre
cele ce pier, numai spre cele ce ºtie el sã facã cu duhul, cu
sufletul ºi cu trupul lui. Eu, fiind Fiul Tatãlui Savaot, am fãcut
ca un Fiu nedespãrþit de Tatãl toatã voia Lui, ºi aºa voi face
pânã în veac, voia Tatãlui, cãci sunt adevãratul Lui Fiu. Amin.
Numai Fiul Cel adevãrat Îl iubeºte pe Tatãl ºi Îi face voia
bucurându-Se cu ascultare ºi cu împlinire. Fiul vede faþa
Tatãlui, ºi de aceea Îl ascultã pe El ca un Fiu. Amin.
O, ce frumos este Dumnezeu, poporul Meu! Aceastã
tainã va fi adevãratã mult pe pãmânt, ºi toatã frumuseþea ei va
strãluci pe cei frumoºi ai Mei care stau fii ºi care ca fiii
lucreazã, dând Tatãlui toatã bucuria lucrului Lui cu ei. L-am
ascultat pe Tatãl ºi l-am ascultat pe om, cã Eu între pãmânt ºi
cer am fãcut ºi fac voia Tatãlui, ºi fac voia omului care face
voia Mea, cã frumos este omul care face voia Tatãlui sãu mereu. M-a luat mama Mea ºi M-a dus sã fiu tãiat împrejur, cã
Eu din iudei M-am ridicat Om. Am fãcut ascultare aºa cum
trebuie sã facã omul iudeu. Poporul iudeu a fost poporul Meu,
ºi am rãmas în mânã numai cu rãmãºiþa lui, dupã cum scrie în
Scripturi. M-au ascultat Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi M-au ascultat, iarãºi, Zaharia ºi Elisabeta, prin care Mi-am pregãtit
tainic venirea Mea în lume, Om nãscut din Fecioarã, ºi pecetluitã a fost taina aceasta în inima lui Zaharia, proorocul Meu
cel tainic din vremea venirii Mele. Am ascultat apoi ca un Fiu
dus de cei ce Mã creºteau, ºi M-am tãiat dupã lege împrejur
ºi am primit semnul poporului iudeu, ºi aceastã supunere a
Mea a adeverit cã Eu am fost Om ºi nu închipuire, fiindcã Eu
M-am nãscut mai presus de firea naºterii omului dupã ce
omul a cãzut ºi s-a înmulþit om din om.
Puterea Mea nu-ºi pune omul mintea s-o înþeleagã. Nu
i-ar mai trebui lui atâta trudã dacã ar avea ce i-am dat Eu sã
aibã. I-am dat putere sã creadã în cele mai presus de fire care
i-ar sluji omului dacã ar vrea el sã creadã în Mine ºi nu în el
de se zbate sã trãiascã din sudoarea frunþii lui. Atunci ar fi
omul fiul Meu, ºi mai presus de fire ar fi. Dar durerea Mea
cea fãrã de mângâiere este cã omul vrea sã fie fire ºi nu vrea
sã fie mai presus de fire, iar firea îl þine rob ei ºi nu lui Dumnezeu, Care-l face pe om din trup duh dacã omul ascultã ca
un fiu al Sãu. Dacã ar face omul cele ale Duhului, aº fi Eu,
Domnul, toatã grija trupului omului într-un chip mai presus
de fire, ºi omul s-ar minuna fãcându-se minune a Mea, cã
mare minune este fiul ºi taina cea de fiu.
Inima Mea se scoalã spre mare veghe peste voi, copii
care-Mi sunteþi porþi, cã-Mi sunteþi fii ascultãtori, dar vã trebuie din cer veghe cu multul, putere cu multul pe lângã voi,
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cã e grea de tot, ºi tot mai îngustã ºi tot mai de povârniº calea
voastrã cu Mine. Vin ºi stau lângã voi în furtuni, ca sã nu
cãdeþi de pe punte când ies apele din matca lor ca sã loveascã
în voi valuri nemiloase ºi fãrã de veste. Numai lângã voi stau,
ºi cu mare putere lucrez din voi, cã Eu v-am spus cã aºa voi
lucra de acum, ºi orice furtunã se va zdrobi pe drum, iar voi
veþi fi þinuþi în braþul Meu mângâios, ºi voi fi cu voi pânã la
arãtarea cu totul a slavei Noului Ierusalim, ºi apoi îl vom iubi
ºi îl vom pãstra ºi îl vom avea de împãrãþie dulce pentru vecii.
Fiþi fii. Aceasta sã vã fie toatã grija, iar grija cea pentru
voi va fi a Mea, cã voi sunteþi mici ºi slabi prin furtuni, dar
Eu, Domnul Cuvântul, îi spun mereu, mereu furtunii: „Taci,
cã Eu sunt Stãpânul, iar tu taci când aºa îþi spun!“. Amin.
Marele ierarh Vasile s-a ridicat împotriva furtunii de
orice fel ºi i-a scris ei carte cu jurãmânt, ºi se teme furtuna de
cuvântul cel împotriva ei. Iar Eu, Domnul, de lângã voi ºi din
voi ridic mânuþele voastre, sprijinite cu mâna Mea, ºi rostesc
odatã cu voi poruncã asupra furtunii, ºi voi veþi fi ai liniºtii ºi
ai pãcii Mele cea mai presus de minte, cãci orice furtunã se
sparge în ea însãºi la porunca cea rostitã de duhul arhiereului
Vasile ºi datã spre lucru celor sfinþi care ca de fiii lui Dumnezeu ascultã furtuna ºi tace. ªi tace, fiilor din porþi. Iar voi
sã fiþi fii, cãci fiii sunt sfinþi, ºi aceasta îl face pe cel sfânt, taina cea de fiu lucrând întru Tatãl sãu, Care S-a slãvit în Fiul
Sãu, Cel Unul nãscut, ºi prin Care lumea ce va sã fie va fi.
Amin.
O, fiilor din porþi, aveþi grijã mare sã spuneþi la tot fiul
acestui popor sã aibã grijã fiecare de numele sãu cel scris în
Cartea Vieþii, ca sã nu ºteargã duhul rãu din cartea Mea pe cel
ce nu vegheazã la bucuria Mea pentru numele celui scris în
Cartea Vieþii. Amin, amin, amin.
1/14 ianuarie 2003

Praznicul Botezului Domnului, Boboteaza
Împãrãþia cerurilor este Dumnezeu cu omul pe pãmânt lucrând.
Pãcatele lumii sunt cruce grea pentru Domnul. Când toate vor seca, mulþimile se vor adãpa din râul cuvântului venirii Domnului.

S

uflu cu duh de Boboteazã peste ieslea Mea de
coborâre a cuvântului. Suflu cu duh tare ºi mult
cât de la cer ºi pânã la pãmânt. Suflu cu toate cetele îngereºti
ca sã-Mi întãresc porþile ºi sã intru biruitor în Ierusalim, în
tine, poporul Meu cel micuþ, cel plãpând, ca sã te mângâi cu
duh de Boboteazã ºi sã-þi întãresc puterea ºi paºii pe drumul
venirii Mele la tine cuvânt pe pãmânt. Amin.
O, fiilor care-Mi sunteþi porþi de intrare a Mea în Ierusalim ca sã-l cresc ºi sã-l împodobesc pentru ziua Mea de venire la mireasa Mea, la poporul Meu de azi ºi de mâine! O,
copii înmãrmuriþi de dureri, de peste tot dureri! Eu, Domnul
Cel Atotputernic am în voi putere, ºi cu ea vã întãresc trupuºoarele ºi inimioarele ºi statul vostru înaintea cuvântului Meu
ca sã-l luaþi ºi sã-l aºezaþi în carte. În duh de Boboteazã vã cuprind ºi suflu peste voi cu puteri ºi cu îngeri, cãci am de întocmit cuvânt în carte peste ziua Mea de serbare, ziua Bobotezei cea de acum douã mii de ani când Eu, ca un Fiu ascultãtor de Tatãl ºi de om, M-am aplecat ca sã fiu botezat în
Iordan de Ioan, naºul Meu de botez.
V-am spus cu putere cã iubirea voastrã Eu o vãd mereu
foc nestins, ºi focul ei vã arde inimioarele, suferind în ele
pentru Mine cã nu pot cuprinde în focul iubirii Mele din voi
pentru om pe mulþi ºi pe tot mai mulþi de pe pãmânt, ca sã
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facã omul voia Mea, fiilor purtãtori de Dumnezeu ºi de cuvântul Sãu peste pãmânt când el vine la voi sã-l aºezaþi în
cartea sa. V-am spus vouã sã fiþi cu tãrie în inimi ºi sã vã feriþi
de neputinþe ºi de dureri ºi de sãgeþi ºi sã staþi lângã Mine ca
sã pot pune peste voi cuvântul Meu pentru poporul Meu, ca
sã-l am fiu al Meu. Eu prin voi Îmi deºert slava Mea peste poporul Meu, iar fãrã voi Eu nu fac nimic, cãci sunt Fiu ascultãtor de orice orânduialã pusã de Tatãl Meu peste voi ca sã
slujeascã planului Sãu care-Mi pregãteºte slava venirii Mele.
Întãriþi-vã inimioarele, cãci cuvântul Meu vine pe pãmânt cu duh de Boboteazã peste poporul Meu, ºi cu vorbiri în
limbi de Duh Sfânt apoi, aºa cum sunt ele purtate în taina
botezului pe care Eu, Domnul, l-am întãrit pe pãmânt prin
Ioan, cel ce boteza cu apã, ºi prin Mine, Cel botezat de el în
apã, ºi Care port în fiinþa Mea de Fiu al Tatãlui Savaot botezul
cu Duhul Sfânt, taina care cuprinde în ea pe Cel botezat cu
botezul lui Ioan, cu botezul pocãinþei, cãci el aºa striga la Iordan: «Pocãiþi-vã, pocãiþi-vã, pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!». Amin.
Dar ce este aceasta, împãrãþia cerurilor? Aceasta înseamnã Dumnezeu cu omul, ºi iatã-Mã în mijlocul tãu, Ierusalime, ºi iatã-Mã cum îþi grãiesc, ca sã pot prin grãirea Mea
de peste tine sã deschid ochii celor orbi ºi urechile celor surzi
ºi mintea celor tari la cerbice, ca sã înþeleagã aceºtia ce înseamnã Dumnezeu cu omul, împãrãþia cerurilor. Amin, amin,
amin.
Întãresc cuvântul Meu în mijlocul tãu, poporul Meu, cã
Mi-am întãrit cu Duhul Sfânt porþile Mele de intrare în Ierusalim. Orice furtunã, orice durere, orice necaz care bate spre
tine se sparge în porþi, nu în tine, Ierusalime, iar tu eºti ocrotit, dar porþile sunt în suferinþã ºi în durere, cãci mare ºi greu
de purtat este aceastã lucrare cu care Eu te nasc ºi te cresc ºi
te ocrotesc pe tine ca sã te am al Meu, poporul Meu. Împãrãþia cerurilor ºi cuvântul ei intrã prin porþi spre tine, iar Eu te
învãþ mereu sã fii strãjer cu veghe mare dinãuntrul tãu, poporul Meu, cãci din afara ta sunt Eu strãjer. Amin.
Nu e om pe pãmânt care sã înþeleagã ce este împãrãþia
cerurilor. El ºtie ºi viseazã cã ea este pe sus, prin cer ºi nu se
vede de pe pãmânt. Nu-ºi pierde omul vremea sã înþeleagã
mai mult taina cea cu care striga din tot sufletul acum douã
mii de ani la Iordan Ioan, zicând: «Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat
împãrãþia cerurilor! Eu vã botez cu apã spre pocãinþã, iar
Cel ce vine dupã mine vã boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc,
ºi iatã-L, Acesta este; este Mielul lui Dumnezeu, Care ridicã
pe umerii Sãi pãcatele lumii».
O, Ierusalime, o, poporul Meu micuþ, am fãcut din pãcatele lumii o cruce ºi am luat-o pe umerii Mei ca sã o duc,
dar omul, vãzându-Mã atât de îndurerat, de douã mii de ani
îndurerat, nu a voit ºi nu vrea sã ia de pe umerii Mei crucea
pãcatelor lui. Tot omul Îmi îngrãmãdeºte pe crucea Mea pãcate dupã pãcate, durere peste durere, dar mângâiere pentru
crucea Mea cea grea de la om nu are omul sã-Mi dea.
O, Ierusalime, e grea, e tot mai grea crucea Mea cea de
la sfârºit de timp, cea de la venirea Mea la tine, fiule mic.
Mi-o împart cu cei cu care o duc ºi o aduc de la pãmânt la cer
ºi de la cer pe pãmânt ca sã Mi-o vadã omul. Mã duc cu ea în
spate la Tatãl ºi am sub ea pe cei cu care o port, ºi vin apoi cu
ea înapoi pe pãmânt ca sã-Mi audã omul plânsul Meu cel de
sub cruce ºi mila Mea pentru cei cu care-Mi port crucea Mea
cea grea de la sfârºit de timp. Pãcatele lumii sunt crucea Mea
cea grea, ºi din ea fac cuvânt, ca sã Mã audã omul, iar când
Mã fac cuvânt, sunt greu de purtat cu el de la cer la pãmânt,
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Cuvântul lui Dumnezeu

greu ca ºi crucea Mea cea grea, ºi Mã doare în cei cu care-Mi
port crucea venirii Mele la tine, popor cãlãuzit de Dumnezeu
prin întunericul de azi al lumii care nu ºtie ce este ºi cum este
ºi unde este împãrãþia cerurilor. Ea înseamnã Dumnezeu cu
omul; Eu ºi cu Ioan la Iordan, venind spre oameni ca sã le
ridic pãcatele ºi sã le iau pe umerii Mei ºi sã le dau din viaþa
Mea, din gura Mea, aºa cum am ºi fãcut, de am ieºit din apa
Iordanului, din apa botezului, ºi M-am purtat pe pãmânt cuvântând ºi lucrând semne ºi minuni, ºi cuvânt din cuvântul
Tatãlui, Care dã viaþã oamenilor prin Fiul Sãu Cel iubit, cãci
Tatãl de deasupra apei Iordanului a rostit cuvânt ºi a zis:
«Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit», iar
Duhul Sfânt, Cel cu chip de porumbel, a adeverit împlinirea
cuvântului Tatãlui Meu, Care a stat deasupra Mea ºi întru
Mine deodatã, ºi rostind cuvânt din cer ca sã Mã mãrturiseascã cine sunt ºi sã audã noroadele adunate la Iordan pentru botezul lui Ioan. Amin.
Curând, curând vor curge mulþimi dupã mulþimi aici, la
râul cuvântului vieþii, la Iordanul vieþii, ºi vor bea din apa lui,
cãci va seca apa de pe pãmânt, va seca cu totul, ca sã se vadã
minunea cuvântului Meu din mijlocul tãu, Ierusalime român,
popor botezat mereu din cer cu apa râului vieþii, cu cuvântul
care îi face pe fiii care iubesc taina cea de fii ai lui Dumnezeu
pe pãmânt, ºi din mijlocul cãrora Eu cuvintez ºi adeveresc
împãrãþia cerurilor arãtând-o la tot omul care voieºte sã audã
ºi sã vadã ºi sã creadã taina împãrãþiei cerurilor pe pãmânt,
Dumnezeu cu omul cuvânt, cãci Eu am spus despre duhul ºi
adevãrul pe care îl vor primi adevãraþii închinãtori ai lui
Dumnezeu. Amin.
O, fii ai oamenilor, în zadar vã uitaþi spre locul în care
Eu am fost rãstignit de poporul cel de atunci. În zadar vã
duceþi acolo ca sã vã lãudaþi cã aþi fost; în zadar, o, fii ai oamenilor, cãci iatã-L pe Mielul lui Dumnezeu venind cuvânt în
mijlocul neamului român în care Îºi are El sãlaº ºi împãrãþie
acum, la sfârºit de timp. Aplecaþi-vã ºi botezaþi-vã în apa râului vieþii, cãci învãþãtura Mea este aºteptatã de multe noroade,
dar ele auzind nu aud, ºi vãzând nu vãd, ºi pricepând nu
înþeleg, cãci sunt tari la cerbice, ca nu cumva sã se întoarcã
de la cãile lor cele rele ºi Eu sã îi primesc pe ei. O, fii ai oamenilor, vã arãt cu degetul Meu arãtãtor taina împãrãþiei cerurilor, Dumnezeu cu omul pe pãmânt, cuvântul Lui în mijlocul neamurilor pãmântului pe pãmântul român.
În duh de Boboteazã rostesc de deasupra, Eu, Fiul
Tatãlui Savaot, Cel nãscut din Fecioarã ºi Cel botezat în Iordan de Ioan, ºi zic prin fiii cuvântului Meu din vremea aceasta: Se binecuvinteazã ºi se sfinþeºte apa cea de Boboteazã a
fântânilor grãdinilor Mele de nou Ierusalim, cu puterea, cu
venirea ºi cu lucrarea Duhului Sfânt, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, cu toate puterile cereºti, cu toatã
slava cea vãzutã ºi nevãzutã a Treimii Dumnezeieºti, ºi se împarte spre iertarea pãcatelor celor ce se pocãiesc pentru împãrãþia cerurilor care vine, ºi iat-o cum a venit, cãci vine vremea, ºi a ºi venit, sã aºez la loc împãrãþia lui Israel, împãrãþia
cerurilor, facerea din nou a lumii, omul cel dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, om nou,
nãscut din cuvântul acesta care curge ca râul din gura Mea
peste poporul Meu ºi peste pãmânt. Amin.
Vã strâng la piept, cã sunteþi tare firavi. Vã strâng la
pieptul Meu durut dupã voi, fiilor din porþi, cã Eu, Domnul,
Cel mãrturisit Fiu al Tatãlui în zi de Boboteazã acum douã
mii de ani la Iordan, v-am cuprins în duhul puterilor cereºti ºi
am suflat cu putere mare peste voi ºi în voi de v-am aºezat sã

staþi în faþa cuvântului Meu ºi sã-l primiþi în carte ºi sã-l daþi
poporului Meu cel durut pentru Mine ºi pentru voi, ºi sã-l daþi
lumii care nu ºtie ce este taina durerii dupã Dumnezeu, ºi ca
sã înþeleagã ea venirea Mea la ea ºi sã Mã aºtepte ea, apoi sã
vin ºi sã Mã odihnesc de crucea Mea cea grea, cãci pãcatele
ei sunt crucea Mea cea grea, ºi cu voi o duc, ca sã vã dau din
viaþa Mea, din durerea Mea cea de la om, din durerea Mea,
copii care iubiþi durerea ºi puterea ei, cãci voi numai de dureri sunteþi mângâiaþi, ºi altã mângâiere de pe pãmânt voi nu
aveþi, ºi Mi-e tare milã de voi ºi de durerile Mele din voi.
Mi-e milã ºi Mã doare, dar nu Mã aude nimeni ca sã fac din
om alinarea cea pentru voi.
Fiþi binecuvântaþi cu binecuvântare de Boboteazã, cã
Eu ºi cu Tatãl Cel din Mine ºi cu Duhul Sfânt, Care mãrturiseºte prin gura Mea peste voi, vã strâng la pieptul Meu durut
ºi vã mãrturisesc lumii ca pe cei cu care Eu Îmi port crucea
durerii Mele cea de la sfârºit de timp, ºi zic peste toate neamurile pãmântului aºa: aceºtia sunt cei întru care Eu acum,
dupã douã mii de ani de la venirea Mea, binevoiesc pentru întoarcerea Mea de la Tatãl, ca sã aºez din nou împãrãþia lui
Israel, împãrãþia lui Dumnezeu cea de la început, în duh de
Ierusalim nou pe pãmânt cu oamenii acum, la sfârºit de timp.
Amin.
Pace vouã! La toate puterile potrivnice, la toate duhurile întunericului care dau sã vã încerce pe voi, Eu, Domnul,
Atotcunoscãtorul ºi Stãpânul a toate, le poruncesc cu certare
înfricoºãtoare sã tacã! Sã tacã, le zic! cãci pe voi vã am Eu în
braþe, cã sunteþi lumina poporului Meu pe care Eu îl învãþ mereu, mereu taina cea de fiu dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
cãci Eu sunt Fiul Tatãlui ºi Îl ascult pe El, precum ºi voi Mã
ascultaþi ascultându-Mã, fiilor, cãci Eu, sã Mã ascultaþi voiesc. Tatãl în Mine, ºi Eu în Tatãl, ºi voi în Fiul Sãu Cel iubit,
iar Eu în voi, cãci întru voi Tatãl binevoieºte pentru Mine.
Amin.
Fiþi toþi, toþi ca unul, dar ca sã fiþi aºa, fiþi întru Unul,
Domnul vostru Iisus Hristos, cã iatã-Mã mereu în mijlocul
vostru dându-vã viaþã din viaþa Mea, durere din durerea Mea,
ca sã fiþi voi dupã chipul ºi asemãnarea Mea. Pace vouã! ªi
din pacea Mea cea din voi ºi de peste voi sã ia lumea care vã
iubeºte în numele Meu, cãci apostolii din lume sunt iubiþi de
lume, dar voi nu sunteþi din lumea aceasta ºi de aceea nu vã
cunoaºte lumea, fiilor. Pe ei lumea îi iubeºte, dar pe voi vã
urãºte pentru cã Eu din mijlocul vostru mãrturisesc cã faptele
ei sunt rele ca ºi ale învãþãtorilor ei care se dau învãþãtori
peste ea în numele Meu.
Pace vouã! Duh de Boboteazã peste duhul vostru! Inimã cereascã, voie cereascã în voia voastrã, cãci voi nu sunteþi
ai voºtri ca sã faceþi voia voastrã, ci sunteþi ai Mei, ºi aºa sã
ascultaþi mereu, ca sã fiþi mereu fii, fiilor.
Pace vouã! V-am dat cãlãuzã tare din mijlocul vostru,
cã fãrã cãlãuzã Eu nu vã pot vedea. Nu este popor fãrã pãstor
ºi nu este pãstor fãrã popor. Ascultaþi de glasul care vã cãlãuzeºte din partea Mea din cer ºi de pe pãmânt, cãci glasul cel
dintre voi care Mã dã pe Mine vouã grãieºte ºi în cer ºi pe
pãmânt cuvântul Meu, iar cerul ascultã, ºi aºa face, cãci în cer
este ascultare ºi credinþã în tot ce înseamnã orânduialã dumnezeiascã pe pãmânt ca ºi în cer, în cer ca ºi pe pãmânt,
poporul Meu.
Pace vouã! Mult, mult vã cuprind în acest cuvânt. Pace
vouã! Pace vouã! Pace vouã! Duhul cel nou al Bobotezei
cuprinzându-vã în el, lãsaþi-vã cuprinºi, ºi fiþi cerul Meu cel
de odihnã pe pãmânt. Pãmântul celor drepþi sã fie pãmântul
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de sub voi, ca sã fie sfinþii cu voi în chip vãzut, aºa cum voi
sunteþi vãzuþi de sfinþii Mei. Amin.
Pace þie, poporul Meu! Pacea ta este cãlãuza Mea din
mijlocul tãu, glasul Meu din fiii cei luaþi din tine ca sã fii pe
pãmânt ca ºi în cer ºi nu ca pe pãmânt, poporul Meu, cãci oile
ascultã de glasul pãstorului ºi merg dupã el ºi îi cunosc glasul.
Aºa sã paºti tu, Ierusalime, cã Eu nu voi înceta sã te învãþ sã
fii fiu ºi sã stai în taina cea de fiu. Amin.
O, fiilor din porþi, sã asculte de voi întunericul ºi lumina, ºi fiecare din ele sã-ºi cunoascã lucrarea ºi sã împlineascã
acestea dupã voia Mea pe care Eu o pun în voi ca sã se facã
ea cuvânt, cã fãrã voi Eu nu pot sã fac nimic.
Sã fie luminã, fiilor! Sã fie! Amin. Lumina biruieºte
întunericul, iar voi rãmâneþi lumina care biruieºte, cã fãrã luminã este întuneric, iar lumina lumineazã în întuneric. Amin,
amin zic vouã: umblaþi în luminã! Umblaþi în luminã! Umblaþi în luminã!
Am pus în faþa ta cãlãuzã, poporul Meu, fiindcã te iubesc. Pace þie, Ierusalime!
Ioan, naºul Meu de botez, aºteaptã la porþi. Întãresc
intrarea Mea cu el prin porþi, cãci prin porþi se intrã în cetate,
prin porþi ºi cu voia Mea, fiilor din porþi, ºi luaþi aminte cu
pace numai la Mine, numai la Mine, ºi fiþi voia Mea pãzind
din porþi turma Mea, pãzind-o de lupii cei sfâºietori, care nu
cunosc voia Mea din mijlocul vostru.
Pace vouã! Eu pe toþi vã cuprind ºi vã pãstrez în duhul
pãcii Mele. Pace vouã, fiilor unºi în numele Treimii cereºti cu
ungere arhiereascã, ºi ca sã fiþi voi un singur cuvânt, o singurã voie, o singurã inimã ºi o iubire vie în inima Mea, cãci
viaþa voastrã este Dumnezeu, fiilor unºi. Amin.
Binecuvintez cu voi apa cea de Boboteazã ºi o împuternicesc cu putere de Duh Sfânt ºi cu duhul luminii, care
lumineazã în întuneric ºi pe care întunericul nu-l cuprinde,
fiilor. V-am cuprins cu mult cuvânt în pacea Mea cereascã ºi,
mângâind pe poporul Meu, aºa am grãit. Amin, amin, amin.
6/19 ianuarie 2003

Soborul sfântului Ioan Botezãtorul
Prin porþi se intrã în cetate. Cel ce nu-L iubeºte pe Domnul, nu-l
poate iubi dupã adevãr pe aproapele. Fiul-copil nu se ridicã împotriva tatãlui. Neamurile sunt chemate la botezul pocãinþei. Ucenic este cel ce se jertfeºte pentru învãþãtorul sãu. Bârfa se naºte din
pãcatul nemulþumirii ºi stricã grãirea duhovniceascã între fraþi.

S

unt deasupra ta, Ierusalime. Pãmântul celor
drepþi este pãmântul de sub tine. Pace þie, ºi peste
tot ce este al Meu ºi al tãu cu Mine, ºi peste toate locurile în
care Eu, Domnul, Îmi aºez Ierusalimul Meu cel pentru tine,
cãci cuvântul Meu le aºeazã pe toate, precum lucram ºi la început. Amin.
Aºtept în porþi cu Ioan, naºul Meu cel de la Iordan,
vestit de Mine când M-am lãsat botezat de el, ºi vestit prin
prooroci, iar Eu, vestit de el când M-am dus sã Mã boteze ºi
a zis mulþimilor adunate în jurul lui pentru botezul pocãinþei:
«Iatã-L pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridicã pãcatele lumii».
Amin. Întãresc intrarea Mea cu el prin porþi, cãci prin porþi se
intrã în cetate, iar cine forþeazã porþile ca sã intre, acela este
tâlhar, acela uitã cine este Dumnezeul acestei lucrãri, al acestui popor, al pãmântului celor drepþi ºi al porþilor care se închid ºi se deschid dupã voia Mea. Amin.
Cu toate puterile cereºti, cu toate cetele îngereºti, cu
toate cerurile de sfinþi ºi de îngeri ºi cu cele ce nu se vãd de
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cei necredincioºi, cu toate stau deasupra ta ºi a pãmântului
tãu, Ierusalime, popor micuþ ºi firav, dar puterea ta este în
mâna Mea, ºi pentru tine Eu sunt Cel ce pot, nu omul, nu tu,
poporul Meu. Întãresc porþile tale prin care Eu intru la tine ºi
prin care tu intri la Mine, cãci prin porþi se intrã în cetate,
dupã cum este scris: «Vor ieºi ºi vor intra ºi pace vor avea».
Amin.
Binecuvântatã sã fie intrarea ºi ieºirea Mea, ieºirea ºi
intrarea Mea prin porþi spre tine, poporul Meu. Binecuvântatã
sã fie intrarea ºi ieºirea ta, ieºirea ºi intrarea ta prin porþi spre
Mine, Ierusalime. Am pus în faþa ta cãlãuzã, poporul Meu,
fiindcã te iubesc. ªi dacã te iubesc, de aceea am spus: «Umblaþi în luminã, fiilor din Ierusalim». Þi-am spus: «Ierusalime, pace þie!», ºi þi-am spus cã pacea ta este cãlãuza Mea din
mijlocul tãu, glasul Meu din fiii cei luaþi din tine ca sã fii tu
pe pãmânt ca ºi în cer ºi nu ca pe pãmânt, poporul Meu.
Amin.
Vã cuprind pe toþi ºi vã pãstrez în duhul pãcii Mele. Eu
când pot peste voi prin cãlãuza Mea dintre voi, atunci Eu sunt
un Dumnezeu fericit ºi lucrãtor ºi biruitor pentru voi din
mijlocul vostru. Dar când cãlãuza Îmi este strãpunsã de dureri
de suflet ºi de tot felul dureri, Eu plâng ºi aºtept seninul cerului cel de pe pãmânt, soarele cel cald, liniºtea ºi nãdejdea
Mea ºi a voastrã, copii ai Ierusalimului, ºi Mã doare cã nu pot
sã vorbesc ºi sã vã spun durerea Mea ºi a voastrã, ºi sã fie
Duhul Sfânt Mângâietorul în orice greu între Mine ºi voi.
Prelungul Meu suspin, cu el suflu peste voi, cei ce-Mi
sunteþi porþi de intrare în Ierusalim ca sã-l cresc ºi sã-l întãresc pe calea Mea cu el. Aºtept la porþi sã intru în carte cu
Ioan, botezãtorul Meu.
«Când nu mai are durere Israel, nu mai este Domnul
pe pãmânt», Eu aºa am spus. O, fiilor copii care-Mi deschideþi ca sã intru cuvânt! Pe calea durerii Mele din voi vin. Dau
sã vã ridic un pic din neputinþele care vin peste sufleþelele
voastre ºi peste trupuºoarele voastre apoi, cã stau de ºase zile
deasupra ieslei Mele de coborâre ºi trebuie sã putem unii pentru alþii; Noi, pentru voi, ºi voi, pentru Noi, copii care-Mi purtaþi din greu prelungul Meu suspin. Voi nu aveþi când sã purtaþi durerile voastre, pentru cã mereu, mereu le purtaþi pe ale
Mele, copii însuspinaþi ca ºi Mine. Plânsul Meu cel prelung,
suspinul Meu cel durut, cuvântul cu care vin ºi Mã aºez între
voi ca sã-l fac pe Israel ºi ca sã-l fac pe om, acesta este lucrul
pe care-l am de aºezat pe pãmânt prin voi.
Ioan, naºul Meu, e plin de cuvânt, cã Eu cu sfinþii vin,
ºi grãiesc cu voi, ºi cu ei peste voi, aºa cum voi faceþi când
Eu ºi cu voi grãim în mijlocul Ierusalimului, cã la voi s-a unit
cerul cu pãmântul în mare lucrare, iar împãrãþia cerurilor aºa
se face, fiilor copii. Amin, amin, amin.
u, Doamne, ai spus celor ce cred în Tine:
«Fãrã Mine nu puteþi face nimic». Eu sunt
botezãtorul Tãu, ºi fãrã Tine n-am putut sã fac aceasta pânã
ce Tu n-ai spus sã fac. Când eu am dat sã-Þi mãrturisesc
mãrirea zicând la Iordan cã se cade ca Tu sã mã botezi pe mine ºi nu eu pe Tine, când m-ai gãsit botezând pe oameni cu
botezul pocãinþei ºi cu apa Iordanului, Tu ai stat smerit sub
mâna mea, ca Unul Care vine sã Se pocãiascã, ºi apoi sã Se
boteze, ºi apoi sã înveþe sã fie împãrãþie a cerurilor. Eu m-am
supus cuvântului Tãu ºi Te-am botezat cu apã la cuvântul
Tãu, ºi atunci S-a fãcut Duhul Sfânt porumbel ºi Þi S-a aºezat
deasupra ºi a rostit din partea Tatãlui zicând: «El este Fiul
Meu Cel iubit, întru Care am binevoit». Atunci Tu ai împlinit
în faþa celor adunaþi pentru pocãinþã ºi pentru botez la Iordan,

–T
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ºi ai împlinit în faþa Tatãlui porunca cea care þine în ea pe
toate celelalte ºi care spune aºa: «Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta, din tot cugetul tãu, din toatã
virtutea ta, din tot sufletul tãu, ºi pe aproapele tãu, ca pe tine
însuþi». Amin. Despre aceastã lucrare voiesc eu sã vorbesc
acum înaintea Ta ºi înaintea Ierusalimului Tãu de azi ºi înaintea neamurilor pãmântului, Doamne, Mielule al Tatãlui. Mai
mare lucrare ca aceasta nu este nici pocãinþa, cãci dacã ea este
în om, omul nu mai greºeºte, ºi tot aºa va face ºi aproapele
sãu. Amin.
Cine Te iubeºte pe Tine, Doamne, acela Te ascultã, aºa
cum eu Te-am ascultat la Iordan ºi Te-am aºteptat sã Te arãþi,
ºi sã Te ascult apoi. Iubirea de Dumnezeu este chiar ascultarea de Dumnezeu, cãci cel ce iubeºte face în dragul celui iubit, ºi aceasta este iubirea. Iubirea de Dumnezeu este iubirea.
Spun aceastã tainã mare ºi atât de mare ca sã vadã omul cã
nu-l iubeºte pe aproapele sãu. Nici eu n-am putut sã-i iubesc
pe cei ce se pocãiau spre iertarea pãcatelor ºi spre botezul cu
apã la Iordan; nici eu n-am putut pânã ce mai întâi nu Te-am
ascultat pe Tine ºi pe Tatãl, Care mã cãlãuzea spre ziua aceea,
fiindcã eu de aceea m-am nãscut: m-am nãscut ca sã-L ascult
pe Dumnezeu ºi sã lucrez dupã voia Lui. Amin. Tainica mea
lucrare nu o cunoaºte omul mai mult decât o aratã Scripturile
cele despre mine, dar naºterea mea cea proorocitã de prooroci, ºi viaþa mea cea de pânã la Iordan ºi, apoi, cea de pânã
la plinirea ei când prin femeie Irod mi-a tãiat capul ca nu
cumva sã se pocãiascã ºi sã se întoarcã ºi Tu sã-l primeºti pe
el, Doamne, ºi sã-l ierþi ºi sã-l ai al Tãu, viaþa mea cea tainicã
nu o cunoaºte omul, Doamne al celor ce Te ascultã lucrând în
tainã lucrarea ascultãrii, precum ºi eu am împlinit, ca apoi sã
pot iubi pe aproapele meu ca pe mine însumi, sã-l ajut sã Te
iubeascã pe Tine precum eu Te-am iubit. Nimeni nu poate sã
iubeascã pe aproapele sãu decât cel ce iubeºte pe Dumnezeu
ascultându-L pe El, ºi iatã, nu este pe pãmânt iubire în om
pentru aproapele sãu. Eu când i-am iubit pe oameni i-am iubit
aºa cum Îl iubeam eu pe Dumnezeu ºi pe mine. I-am iubit
vrând sã-i dau Lui aºa cum m-am dat eu. I-am iubit spunându-le sã se pocãiascã pentru împãrãþia cerurilor, aºa i-am
iubit. Strigam la ei cu toate puterile duhului ºi ale sufletului
ºi ale trupului meu cel curat de cele omeneºti ºi pãmânteºti. Îi
strigam spre cer, ºi apoi le-am arãtat lor pe Fiul Tatãlui Savaot
dupã ce le-am zis cã dupã mine, dupã botezul meu cu apã, în
care eu îi aºezam pe ei, vine Cel ce îi va boteza cu Duhul
Sfânt ºi cu foc, ºi în mâna Cãruia este lopata care curãþã
înaintea Lui aria ca sã meargã ºi sã-ªi adune grâul în jitniþe,
iar pleava, în foc nestins.
O, Doamne, tot omul care este pleavã ºi nu grâu, tot cel
ce nu Te iubeºte pe Tine, acela este un foc nestins, cãci cel ce
nu iubeºte pe Dumnezeu, acela îºi grãmãdeºte pãcate peste
pãcate, ºi în focul pãcatelor nestinse arde tot omul care nu
iubeºte pe Dumnezeu, ºi tot aºa îl iubeºte ºi pe aproapele sãu.
Nu mai este om pe pãmânt care sã ºtie ce este iubirea de
aproapele sãu, iar eu vin cu Tine, Doamne, pe pãmânt cuvânt,
vin prin firul coborârii Tale ºi intru pe porþi în cartea Ta ºi mã
scriu în ea lângã Tine ºi lângã poporul Tãu. Le-ai spus fiilor
din porþi sã spunã la tot poporul Tãu sã aibã grijã fiecare de
numele sãu cel scris în Cartea Vieþii, în cartea aceasta, ºi ca
sã nu ºteargã duhul rãu din cartea aceasta pe cel ce nu vegheazã la bucuria Ta pentru cel scris în cartea Ta, Doamne. Fiecare
copil scris în cartea aceasta trebuie sã fie o bucurie a Ta, iar
cei din porþi aceasta lucreazã: dorinþa Ta, bucuria Ta de la fiii
cei scriºi în cartea aceasta. Amin.

O, fiilor copii, Domnul Iisus Hristos aºa vã are pe voi,
cei ce-I sunteþi Lui ºi sfinþilor Lui porþi de intrare în Ierusalimul Domnului, de la voi de pe pãmânt. Fii-copii vrea Domnul
sã fie toþi cei din Ierusalim, ºi ce frumos este fiul-copil, aºa
cum a fost Domnul în mâna Tatãlui, copil ascultãtor de Tatãl
Sãu! Fiul nu este la fel ca fiul-copil. Fiul poate sã se ridice
împotriva tatãlui sãu dacã se face mare, dar fiul-copil stã copil, stã dulce ºi rãmâne frumos ca ºi copilul care împarte în
jur dulceaþa tatãlui sãu pentru el. Fiul dacã se face mare lucreazã singur, se simte mare, ºi apoi i se aratã lucrarea care
întristeazã iubirea, iubirea tatãlui sãu pentru copilul sãu. Fericit este tatãl care are copii, ºi aceasta se poate vedea din cele
ce se vãd; ºi întristat este tatãl care are fii, ºi, iarãºi, aceasta
se poate vedea din cele ce se vãd.
O, fiilor copii, ce frumos este acest cuvânt: fii-copii!
Acest nume sã-l poarte cu toatã bucuria toþi cei ce sunt poporul cel nou, poporul venirii Domnului. Amin.
O, fii ai oamenilor, strig prin cartea Cuvântului lui
Dumnezeu, strig la voi: pocãiþi-vã! Vã trebuie iubire de Dumnezeu ºi credinþã în El, credinþã cu credincioºie ºi nu oricum
credinþã, ºi vã trebuie rugãciune plinã de cuminþenie ºi care
sã nu cearã pentru voi, ci pentru Domnul în voi. Cine cere de
la Domnul pentru el însuºi, acela nu poate face voia lui Dumnezeu, cã nu poate Domnul sã facã în om ºi voia omului ºi
voia lui Dumnezeu. Aºtept cu Domnul în porþile cele zdrobite
de suferinþa Domnului în fiii Sãi cei purtãtori de Dumnezeu
pentru cei de pe pãmânt, ºi intru cuvânt în cartea Cuvântului
lui Dumnezeu ca sã vã strig din nou, dupã douã mii de ani.
Pocãiþi-vã, pocãiþi-vã, pocãiþi-vã! V-am adus aminte de porunca datã de Dumnezeu ca s-o împlineascã omul. Vã strig
lângã apa vieþii, lângã cuvântul vieþii ºi vã spun: pocãiþi-vã!
ªi vã spun sã iubiþi pe Dumnezeu cu toatã fiinþa Lui din voi,
ºi pe aproapele vostru ca pe voi înºivã dupã ce Îl veþi iubi pe
Dumnezeu iubindu-vã aºa ºi pe voi înºivã; aºa, ºi nu fãrã
iubirea de Dumnezeu în voi.
E mare râu de viaþã înþelepciunea cuvântului gurii
Domnului peste pãmânt în zilele acestea când El S-a întors la
oameni ca sã-i tragã pe toþi la Tatãl. Apropiaþi-vã ºi ascultaþi
ºi împliniþi în voi iubirea de Dumnezeu. Praznicul Bobotezei
sã fie toate sãrbãtorile mele de pe pãmânt între voi. Praznice
de pocãinþã sã fie ele, de la margini la margini. Aceasta vã cer
eu, Ioan, botezãtorul Fiului lui Dumnezeu.
O, nu vã botezaþi în apã pruncii ºi atât. Botezaþi-vã voi
mai întâi, în botezul pocãinþei, ºi apoi botezaþi-vã ºi fiii tot
aºa. Nu vã jucaþi de-a baba-oarba cu Dumnezeu, cã ceea ce a
luat sã facã creºtinismul de azi, cel aºa-zis creºtinism, n-a luat
de la mine, ci a luat de la sine. Eu l-am aºezat pe om sã se pocãiascã, ºi apoi sã se boteze cu apã spre iertarea pãcatelor, ºi
apoi sã înveþe de la Duhul Sfânt, ºi apoi sã-ºi boteze copiii
având grijã sã-I dea Domnului ºi nu lumii. Vai vouã dacã veþi
mai crede cã-L puteþi înºela pe Dumnezeu botezându-vã copiii la preoþii care-ºi îngrãmãdesc pãcate peste pãcate, ºi apoi
se fac botezãtori de prunci fãrã sã fie ei mai întâi botezãtori
pentru cei ce nasc prunci aducându-i la ei sã-i boteze. Nu aºa
se fãcea botezul pe vremea mea, pe vremea apostolilor ucenici ai Domnului, ci se boteza toatã casa, de la tatã pânã la
prunc, cu botezul pocãinþei prin propovãduire, ºi de la ea, prin
credinþã, ºi apoi prin iubire de Dumnezeu ºi de aproapele,
pânã ce praznicul Bobotezei se încununa cu coborârea
limbilor Duhului Sfânt peste cei botezaþi ºi curãþiþi de pãcat
prin pocãinþa de faptele lor rele.
O, pânã când, fii ai oamenilor? O, cine v-a ademenit pe
voi sã vã supuneþi oamenilor ºi nu lui Dumnezeu? Faceþi, dar,
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fapte vrednice de pocãinþã, cã iatã-L pe Fiul lui Dumnezeu
cum Îºi face fii din cei neluaþi în seamã de îngâmfarea cea din
omul care se numeºte pe sine botezãtor peste fiii oamenilor.
Eu vã botez cu botezul pocãinþei, dar lângã mine este acum
Cel ce boteazã cu Duhul Sfânt ºi cu foc. Amin, amin, amin.
Iar eu, Doamne, voiesc sã-i iau pe cei mici, pe poporul
Tãu, ºi sã grãiesc cu el deosebit, aºa cum fãceai Tu când cu
fariseii grãiai într-un fel, iar cu ucenicii Tãi grãiai deosebit.
Celor ce mã întrebau: «Dar noi ce sã facem?» eu le rãspundeam sã facã roade vrednice de pocãinþã, iar pe cei ce erau
ucenici ai mei i-am învãþat deosebit mereu, aºa cum ºi Tu lucrai, iar eu tot ca Tine lucram, ca sã fiu dupã chipul ºi asemãnarea Ta pe pãmânt. Amin, amin, amin.
cum sã nu Mã bucur de bucuria ta,
botezãtorule al Meu! Avem cãrarea sub picioare ºi mergem pe ea ºi îi îmbrãþiºãm deosebit în taina
cuvântului pe cei ce sunt ucenicii Mei pe pãmânt. Tu ai fost
tainã mare între oameni, aºa cum Eu te-am vestit celor ce Mã
ispiteau cu mintea ºi cu gura lor, cu privire la tine ºi la Mine.
Hai sã închidem uºa dupã Noi ºi sã Ne bucurãm cu ucenicii
cei pecetluiþi pentru tainele cele adânci ale venirii Mele la om
dupã douã mii de ani.
E sãrbãtoarea Bobotezei cea de ºapte zile peste Ierusalim. Am aºteptat putere în cei ce sunt fii-copii, ca sã intrãm
prin porþi, cã în Ierusalim nu se poate intra decât prin porþi.
Amin.
Pace vouã! Pace þie, Ierusalime de azi! Eu ºi cu sfinþii
Mei vã suntem mângâiere ºi vã dãm iubire ºi credinþã ºi lucrare întru acestea prin nãdejdea care vine din ceruri în voi, ºi
pe care lumea nu poate s-o cuprindã. În praznic de Boboteazã
vã prind ºi vã cuprind, iar voi aºa sã staþi ºi aºa sã vã bucuraþi.
Fiecare sãrbãtoare are ºapte zile, ºi apoi vine alta dupã ea,
stând la rând una dupã alta, cãci Eu sunt praznicul cel adevãrat, ºi aºa Îmi am Eu sãrbãtorile Mele cu voi, fiilor copii.
Aºa voiesc sã vã am: fii-copii, cãci Tatãl este în Mine când Eu
vã iubesc numindu-vã aºa. Amin, amin, amin.

– O,
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n duh de Boboteazã sunt încã peste tine, poporul
Meu. Am în tine fii mici, copii ascultãtori, iar pe
cei ascultãtori Eu îi fac botezãtori, aºa cum l-am fãcut pe
Ioan, care-i cãlãuzea pe cei ce se botezau cu apã spre botezul
cel cu Duhul Sfânt.
O, cât l-am cãlãuzit Eu pe Israel cel dupã trup! Dar cu
cât îl învãþam, cu atât el se depãrta de Mine. Cu cât îl strigam,
cu atât el nu Mã mai voia cu fapta sa, dar cã era poporul Meu
cel de neînvins, asta voia sã fie.
Acum voi, cei micuþi ai Mei, luaþi poporul ºi hai sã-i
învãþãm deosebit acum. Cei mici sunt cei care ascultã, iar cei
mari sunt cei ce fac voia lor ºi în acest popor în numele Meu,
fiilor copii. Ioan, naºul Meu de botez, era ca pruncul de
ascultãtor, ºi asculta de Tatãl, ºi apoi de Mine, Fiul Tatãlui, ºi
am putut sã împlinesc cu el Scriptura arãtãrii Mele.
O, sunteþi zbuciumaþi de jale, de spaimã, de grijile cele
pentru lucrarea Mea cea curatã peste pãmânt. Veniþi cu Mine,
Domnul, Cel plin de mângâiere, cãci Ioan, cel plin de Duhul
Sfânt, voieºte sã cãlãuzeascã spre Tatãl ºi spre Mine poporul,
iar voi fiþi cãrarea, fiilor. Amin, amin, amin.
cât de greu se poate face cãrare din cer pe
pãmânt, Doamne al puterilor! Tu, Cel ce ai
fãcut cerul ºi pãmântul ºi pe om, stai de ºapte mii de ani sub
voia omului, cã el dupã ce s-a semeþit sã fie deasupra Ta, aºa

– O,
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s-a învãþat apoi. A rãmas fire omul, iar Tu abia mai poþi spre
el, cã Tu eºti mare, ºi omul e mic, ºi nu Te pui cu mintea lui,
ºi cauþi, ca un Pãstor blând ce eºti, cauþi mai înainte de ziua
judecãþii sã-l naºti din cer pe om, de sus, Doamne, ºi din firea
Ta cea dumnezeiascã sã-i dai lui, ºi asta înseamnã naºtere de
sus. Firea Ta e plinã de umilinþã, iar umilinþa Îþi este atât de
mare cât eºti Tu de mare ºi cât este omul de mic faþã de Tine,
Doamne.
Am întãrit noi, acum, cãrarea Ta de coborâre în mijlocul poporului Tãu ºi stând pe ea grãim lui Israel. Îi îmbrãþiºãm deosebit în taina cuvântului pe cei ce sunt ucenici ai Tãi
pe pãmânt, ºi atât de mult vreau eu, Doamne, ca cei de azi
ucenici ai Tãi sã fie cea mai frumoasã tainã a Ta între oameni
în zilele Tale cu ei. Le spuneai celor de atunci israeliþi care Te
ispiteau în mintea ºi în cuvântul lor despre mine, le spuneai
cã n-a fost nãscut din femeie pe pãmânt unul mai mare ca
mine de Þi-am putut fi botezãtor apoi. Dar ai spus, totuºi, cã
Cel mai mic al împãrãþiei cerurilor este mai mare ca mine. Eu
le spuneam celor ce veneau spre botez cã Cel ce vine dupã
mine trebuie sã creascã, iar eu sã scad.
Stãm în cuvânt ºi în sfat de cuvânt cu poporul Tãu de
azi ºi grãim deosebit, Doamne. Eu sunt înaintemergãtorul
Tãu, precum este scris în Scripturi sã fiu, ca sã netezesc calea
Ta spre inima omului, ºi calea lui spre inima Ta, Doamne Învãþãtor peste pãmânt. Amin.
Îmi aºez acum mâna mea cea binecuvântatã de
creºtetul Celui botezat de mine în Iordan când eu L-am atins
pe El spre botezul cu apã, îmi aºez mâna pe creºtetul vostru,
fii-copii care mergeþi spre Domnul cu poporul ºi care duceþi
pe Domnul spre popor. Sunteþi cei mai mici ai împãrãþiei
cerurilor, ºi Domnul v-a crescut în voi pentru El, ca sã creascã
apoi El în voi. V-a dat înþelepciune, fiilor copii. A turnat peste
voi din El cu multul, ºi apoi v-a cerut sã lucraþi ca El în lucrul
cel pentru El ºi pentru popor. Nu cã nu are ochi sau minte poporul, dar nu tot Israelul acesta micuþ iubeºte întru totul naºterea de sus, botezul cel cu Duhul Sfânt, iar dintre aceºtia vã
fac dureri mari, vã frâng umerii sub crucea Lui cea grea de
azi, ºi se aºeazã pe ea sã vã doboare sub ea. Mã apropii de ei
cu taina lucrãrii mele. Lucrarea mea este sã întorc inima fiilor
cãtre Tatãl, ºi a Tatãlui cãtre fii, ºi ca sã binecuvinteze Tatãl
aceastã împlinire înaintea Lui din mijlocul vostru.
Când eu îi botezam pe cei ce veneau la Iordan pentru
botezul pocãinþei, unora le spuneam sã fie mulþumiþi atât cât
sunt ei, iar altora le spuneam „pui de vipere“, care nu aveau
nici o învãþãturã din Hristos peste ei, ci numai îºi spuneau în
ei „fii ai lui Avraam“.
O, popor al Fiului lui Dumnezeu, sã ºtii cã nimeni nu
poate face ale Tatãlui ºi ale Fiului dacã mai întâi nu învaþã ºi
nu primeºte ºi nu face dovada cã este ucenic al bunei slujiri
dumnezeieºti în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt
aºa cum eu am fãcut. Nu poate nimeni sã fie ucenic al venirii
Domnului ºi al acestei Evanghelii a împãrãþiei care va veni ºi
care vine ºi care a ºi venit, dacã mai întâi nu învaþã. Sã nu zicã
nimeni din voi cã aþi învãþat ºi cã sunteþi ucenici. Ucenicul
este cel ce scade ca sã creascã Hristos în el ºi în oameni. Ucenicul este cel ce se jertfeºte pentru învãþãtorul sãu dupã ce îl
ascultã aºa cum îi cere învãþãtorul. Dacã învãþãtorul tãu te ia
ºi te trimite sã faci o lucrare a sa, iar tu faci pe calea aceasta
ºi o lucrare de a ta, mai eºti tu ucenic cu învãþãtor? Nu mai
eºti. Ucenicul pãstreazã în viaþa ºi în fapta lui viaþa ºi fapta
învãþãtorului sãu, ºi apoi se cunoaºte ce este el, dupã roadele
lui.
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Cuvântul lui Dumnezeu

V-a învãþat Domnul vostru mult, mult, deosebit pe voi,
pe lângã cuvântul Lui peste toatã lumea, cãci cuvântul Lui
aleargã cât nu ºtiþi voi de unde vine ºi unde bate vântul cuvântului Lui ca sã se vesteascã cu Evanghelia acestei împãrãþii de la margini la margini, precum este scris mai înainte de
venirea Lui cea plinã de glorie pentru cei ce nu cred acum
venirii Lui la voi. V-a învãþat Domnul, ºi v-au învãþat mereu
ºi tot mereu vã învaþã fiii cei numiþi cãlãuzã a Sa peste voi sã
nu faceþi voi lucru cu ascundere, lucru care se vrea nevãzut,
cãci îngerii celor ce nu se vãd ale voastre, aceia sunt neadormiþi de a strânge ºi de a le duce la Dumnezeu, spre ocara Lui
ºi a voastrã, pe toate cele ale voastre pe care le lucraþi la întuneric, iar Domnul a spus încã de pe atunci cã tot ceea ce se
ºopteºte la întuneric se va vorbi de pe acoperiºuri, fie ele bune sau rele. Îngerii întunericului faptelor nu trebuie sã fie cu
putere printre voi, cã voi aveþi cãlãuzã, fiilor, ºi aveþi botezul
cu Duhul Sfânt mereu, mereu peste voi. Ascunderile voastre
sunt luate de duhul cel potrivnic lui Dumnezeu ºi vouã ºi sunt
duse de el la Domnul, iar când cãlãuza cea dintre voi nu este
lãsatã sã intre în voi, e greu ºi pentru Domnul sã vinã. El dacã
are pentru cine, vine, dar dacã nu este primit, nu vine, dar
vine în locul Lui duhul rãu, care se luptã cu cãlãuza ta, popor
al Domnului.
O, dacã ai ceva mai greu de curãþat de pe tine, Israele
de azi, aceasta este: judecata cea asupra cãlãuzei dupã ce tu te
ascunzi de ea, iar ascunderea ta ºi mai departe, e întuneric
fãrã de luminã peste el, popor al cuvântului lui Dumnezeu.
Judecata frate contra frate este de la diavolul, care pune mereu paie pe foc, în ascuns, ca nimeni sã nu vadã ºi sã stingã
focul acesta, dar focul e foc, ºi pârjoleºte în pãrþi, ºi aceasta
vorbeºte de la sine. Nu trebuie sã fie judecata aºa cum aþi
învãþat-o voi, frate contra frate. Ea dacã este trebuie sã fie judecatã frate pentru frate, dar bârfa, acest întunecat pãcat ºi-a
fãcut prea mult, prea mult loc printre voi, ºi a obosit Domnul,
ºi a obosit cãlãuza ta, Israele, în luptã pentru stârpirea acestui
pãcat care a pãtruns în tine pe neaºteptate, popor al durerii.
Durerea ta trebuie sã fie durerea Domnului, dar ea este ºi a ta
când Îl asculþi pe El, când iei de la El sã porþi, cã El nu dã oricui din durerea Lui. Cel din Israel care are durerile lui, nu-i
dã Domnul sã poarte din durerea Sa. Dar când tu te faci
durere a Domnului, atunci te faci povarã pe spatele cãlãuzei,
poporule al harurilor care aºteaptã dupã tine ca sã poþi sã le
dai loc sã fie pe pãmânt apoi.
Vrea Domnul sã strângã mulþimi credincioase pe lângã
tine, dar tu, cel ales ºi chemat, trebuie sã fii credincios mai
înainte de toþi cei care dau sã vinã spre acest izvor al vieþii, ºi
lucrãtor ºi pãzitor al legilor vieþii sã fii tu, ºi sã te porþi cu
credincioºie înaintea Domnului ºi înaintea cãlãuzei Lui din
mijlocul tãu, precum eu eram cale a omului spre Dumnezeu,
Israele de azi. Þi-a spus Domnul sã umbli în luminã, iar eu îþi
spun: pocãieºte-te de ascunderi, pocãieºte-te de judecatã asupra cãlãuzei tale, cã nu eºti popor al Domnului dacã n-ai pãstor peste tine, dacã n-ai cãlãuzã pusã de Dumnezeu peste tine;
ºi pocãieºte-te de pãcatul bârfei ºi stârpeºte-l din rãdãcinã, cã
nu poate omul sã-l judece pe om mai înainte de Dumnezeu.
Bârfa, aceastã piazã rea, poartã în sacul ei invidia, trufia,
minciuna urii ºi uºurãtatea. Bârfa este diavol care încurcã
grãirea duhovniceascã între fiii Domnului, care au lepãdat lumea ºi duhul ei. Bârfa se naºte de la pãcatul nemulþumirii de
sine ºi al mãririi de sine, iar în tine, Israele, sunt prea mulþi
conducãtori, iar cei câþi sunt aºa, nu ascultã de cãlãuzã, ºi cine
nu o ascultã o rãneºte, fiindcã Domnul aºa a spus: «Toate cele
rele ale tale se sparg în porþi, Israele».

O, ce slab e câte unul din voi dupã atâta cuvânt al vieþii! Ce lipsit de harul cel de sus este cel din tine care nu face
ºi nu lucreazã ca Dumnezeu pe pãmântul cel sfânt ºi în numele lui Dumnezeu prin lumea cea plinã de minciuna pãcatului,
poporul meu! Voieºte Domnul sã opreascã orice furtunã care
bate spre voi din lãturi, din lume, fiilor zdruncinaþi de furtuni.
Nu-i place duhului lumii sã fiþi voi liniºtiþi, ºi intrã cu
duhul ei între voi ºi se vrea stãpân acest duh peste voi, dar nu
se poate lângã Dumnezeu duhul lumii. Nu se poate. Eu, Ioan
Botezãtorul, îi poruncesc duhului lumii sã iasã din poporul
Domnului. Eu m-am lãsat omorât pentru Hristos, pe Care-L
vesteam odatã cu împãrãþia Sa pe pãmânt, ºi apoi El a crescut
ca Stãpân al lumii biruind-o pe ea prin moartea ºi prin învierea Sa. I-am spus împãratului sã nu asculte de femeie, ci de
Dumnezeu, iar duhul lumii n-a voit ca eu sã mai rãmân în
lume dacã a vãzut cã umblu sã-i descopãr faptele ei rele începând de la cel din capul ei. Acum sunt plin de viaþã, plin de
cer, ºi vin cu putere pe norii cerului, însoþind ca toþi sfinþii pe
Domnul Iisus Hristos, ºi Îi fac cale cu putere în inima ta,
Israele de azi, ºi în inima neamurilor pãmântului, dupã cum
ai auzit cã grãiesc. Vin cu putere ºi aduc duhul pocãinþei ºi
duhul proorociei. Pãcatul bârfei nici sã se pomeneascã la voi,
precum se cuvine sfinþilor, cãci bârfa este duh de desfrânare,
nu este duh de luminã, nu are adevãr în ea bârfa. Adevãrul are
în el iubirea, nu ura, nu invidia, nu gelozia, nu trufia vieþii, iar
cei din Israel care nu-L ºtiu pe Dumnezeu, sã-L ia de la cãlãuza cea pusã de Dumnezeu ºi sã înveþe; iar dacã nu vor sã înveþe, sã nu înveþe. Dar Dumnezeu este adevãr, ºi adevãrul are
în el iubirea. Amin, amin, amin.
Doamne, Fiule copil al Tatãlui, o, ce mic Te-ai fãcut Tu
sub mâna mea, Tu, Cel atât de mare, mai mare ca cerul ºi ca
pãmântul, Doamne, copil al Tatãlui! ªi iatã-i pe unii din poporul Tãu cât de mari se dau!
O, fii-copii care faceþi luminã peste întunericul din
lume ºi care ar da sã se strecoare ºi peste lumina cea dintre
voi! O, copii întorºi cu faþa spre Tatãl! Cine vã judecã pe voi,
aceia vã închid gura spre ei ºi stau mai mari ca voi, iar cine
vã face pe voi sã puteþi ºi sã vorbiþi din Dumnezeu peste ei,
aceia sunt fii-copii, ca ºi voi. Cine vã iubeºte vã întãreºte
pentru Domnul ºi pentru ei, iar cine se semeþeºte, acela nu are
darul sã vã iubeascã pe voi. Dar veni-va vremea, ºi a ºi venit,
sã curgã mulþi, mulþi spre izvorul acesta de cuvânt, ºi voi veþi
cuvânta peste ei, ºi Domnul vã va iubi cu multul ºi veþi fi voi
iubirea Lui pentru om. Ascultarea voastrã de legile vieþii, de
legile iubirii, sã le fie tuturor izvor de pocãinþã în inima lor,
izvor de putere pentru cele cereºti în ei, ºi fi-va sã lucreze
Domnul peste pãmânt semne mari cu voi, ºi multe popoare
vor dori nu semnele, ci înþelepciunea lui Dumnezeu din mijlocul vostru în schimbul deºertãciunii de pe pãmânt. Amin.
Fiþi copii ascultãtori ºi înteþiþi lumina din voi peste
popor. Am lângã voi puterea, dar am de lucrat la ea pentru
voi, ºi voi lucra ºi eu, ºi sfinþii, ºi Domnul, cãci pe nori stãm,
ca sã lucrãm ºi sã ridicãm mai sus de pãmântul celor morþi
pãmântul cel pecetluit cu numele Domnului pe pãmânt.
Auziþi-vã unii pe alþii, ºi toate cu aceastã tainã ºi
lucrare a ei se lucreazã la voi ºi între voi ºi pentru voi.
Iar Tu, Doamne, desfã mâna Ta cea plinã de bunãtãþi
pentru ei ºi ajutã-i cu cerul ºi cu pãmântul, Doamne. Împlineºte lipsurile lor; învaþã-i sã nu aibã lipsuri, ºi toate le vor
prisosi lor adãugându-se pentru împãrãþia Ta dintre ei, cãci eu
Þi-i dau iubindu-i cu cuvântul meu peste ei ºi îi povãþuiesc pe
cei ce sunt unºii Tãi între ei, sã fie ei ºi ziua ºi noaptea aur
curat, vase de aur, pildã de trãire, duh dãtãtor de sfinþenie a
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duhului, a sufletului ºi a trupului poporului Tãu Israel de azi,
Doamne al împãrãþiei Tale cea de dupã ºapte mii de ani de la
facerea omului ºi cea de dupã douã mii de ani de la naºterea
omului cel zidit prin naºterea Ta din Fecioarã ca sã fii
Nãscãtor pentru cei ce se nasc de sus pentru venirea Ta. Deschide Tu cerurile cele ce nu se vãd ºi dã-le lor pe cele ale împãrãþiei Tale cu ei ºi pe cele ce slujesc lor pentru împãrãþia Ta.
Amin, amin, amin.
u sunt Cel ce sunt. Iau aminte la glasul tãu
care strigã în duhul pocãinþei ºi în duhul
proorociei, cãci tu, înaintemergãtorul Meu fiind, prin darul
dat þie de la Tatãl pentru Mine ºi pentru om, aºa lucrezi,
precum þi-a fost lucrul cel împãrþit.
Îi iau dupã ce iubindu-i cu cuvântul i-ai învãþat, iubindu-i îi iau ºi Eu, ºi iarãºi îi învãþ pe ei, ºi le spun aºa:
Fiilor, fiilor, fericiþi cei curaþi cu inima, cã aceia vor vedea ºi vãd pe Dumnezeu. Israele, Israele, învaþã inima curatã,
cã învãþãturã nouã numesc Eu aceasta peste tine dacã mulþi
din fiii tãi au fost cu inima în ei ºi nu în cer, au fost cu inima
în lume ºi nu în Mine, ºi aceia n-au nici azi inima curatã
pentru Mine ca sã Mã vadã cu ea în fiii cei cu care Îmi cãlãuzesc poporul cel ascultãtor ºi liberat de sine. Învaþã inima
curatã, Ierusalime, cã auzi tu cum te numesc Eu pe tine: cetatea cuvântului Meu, ºi de acum te voi numi ºi mai presus decât atât, Ierusalime nou. Inima curatã este cea care vede pe
Dumnezeu; pe Dumnezeu ºi pe om, cãci Eu celui ce biruieºte
pentru Mine îi dau sã fie împãrþitor ºi semãnãtor al cerului
peste pãmânt. Inima curatã este plinã de adevãr, iar adevãrul
are în el iubirea, nu ura, nu invidia, nu minciuna, nu gelozia,
nu trufia vieþii, nu pofta ochilor. Iar cei din tine, Ierusalime,
care nu ºtiu adevãrul care are în el iubirea Mea cea sfântã, cea
jertfitoare pentru adevãr, acela sã-l ia de la cãlãuza cea pusã
de Mine peste tine ºi sã-l înveþe ºi sã-l tot înveþe pe el. Amin.
O, copii care Îmi sunteþi porþi de intrare a Mea în Ierusalim! Cine vã judecã pe voi, aceia vã închid gura spre ei,
cãci ei au altceva de fãcut cu inima din ei. Dar fericiþi cei ce
stau în ei cu inima curatã, cã aceia vã vãd pe voi lângã Mine,
ºi pe Mine lângã voi ºi în voi. Amin. Pãcat, dupã atâta râu de
slavã a cuvântului Meu, sã mai fie lucrare fãcutã la întuneric
în poporul Meu. Pãcat, dupã atâta iubire a Mea, sã se tragã în
sinele lor cei ce vã judecã pe voi pentru sinele lor. Pãcat, copii
luminaþi cu lumina Mea cea de la sfârºit de timp pentru ca sã
fac bine cu voi la toþi cei ce vor veni ºi vor tot veni sã fie curaþi cu inima pentru împãrãþia Mea cu omul. O, ce frumoºi
sunteþi voi, ºi ce urâþi sunt cei ce vã judecã pe voi! Pãcatul
bârfei este bucuria celor ce sunt ai lumii, ai slavei deºarte, iar
aceia n-au ochi sã vadã frumosul din voi ºi de pe feþele voastre ºi de pe limba voastrã, cã aceia sunt orbiþi de dorirea de
sine, de neascultarea de a nu iubi lumea ºi duhul ei, ºi de neiubirea de Dumnezeu, fiilor copii. Aceia sunt nori purtaþi de
vânt, ºi de aceea ei nu dau de iubirea Mea din voi, ºi dau în
voi de duhul care sãlãºluieºte în ei, ºi care-i întoarce în ei înºiºi, fiindcã Eu prin voi nu dau nimãnui decât ceea ce are
fiecare în el însuºi.
Vreau, poporul Meu, sã te strângi tu cu inima lângã
Mine, lângã cãlãuzã, Ierusalime, ca sã fii popor al Meu, cã
altfel în zadar stai tu pe drumul venirii Mele la tine, fiule.
Vreau sã fii copil silitor la învãþãturã ºi sã nu lipseºti de la
ºcoala iubirii de Dumnezeu, ºi sã stai în ea cu smerenia
iubirii, cu sfinþenia iubirii, ºi sã-þi aminteºti mereu la ºcoalã
de cele ce te-am învãþat Eu între Mine ºi tine, între frate ºi
frate, între tine ºi lume, poporul Meu.
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Cine în tine nu ºtie sã fie, acela, dacã nici nu vrea sã
înveþe sã fie, sã fie însemnat ca neascultãtor, iar pentru neascultare este lege, cã aºa a lãsat Dumnezeu, a lãsat orânduialã
peste pãmânt ºi pentru iubire, ºi pentru neiubire.
Vã ridic din neputinþele de suflet, copii iubiþi de Tatãl
ºi puºi cãlãuzã înaintea poporului în drumul lui cu Mine.
Învãþaþi pe Israel sã fugã din rãsputeri de orice duh din afara
acestei lucrãri, iar lumea sã ia de la Israel numai Duhul lui
Dumnezeu. Învãþaþi poporul sã fugã de duhul uºuratic, de
duhul de femeie, care poartã în el bârfa, minciuna, iubirea de
sine, ascunderea faptelor ºi, apoi, dezvinovãþirea lor. Învãþaþi
ºi iar învãþaþi pe fiii cei rãmaºi de partea Mea ºi a voastrã sã
stea în Dumnezeu cu râvnã mistuitoare pentru cele ce sunt
proorocite de Scripturi sã se aºeze pe pãmânt odatã cu venirea
Mea pentru aºezarea la loc a împãrãþiei cerurilor pe pãmânt.
ªi învãþaþi-i pe cei ce rãzleþesc ºi pe cei prinºi în cursa neascultãrii vrând-nevrând, sã se trezeascã spre duh de veghe dulce, de trãire minunatã întru venirea Mea, ca sã se vindece de
pãrerea de sine, de vederea de sine, ºi sã se încopilãreascã
stând în braþul Meu ca niºte copii cuminþi, harnici în har, curaþi, curaþi la inimã ºi la faptã ºi la privire ºi la iubire, ba chiar
ºi la mânie, cãci este un fel de mânie care se luptã pentru
Dumnezeu, fiilor copii. Folosiþi puterea credinþei, cã a venit
aceastã vreme, fiindcã e vreme grea pe pãmânt, ºi trebuie atâta iubire de Dumnezeu în Israel cât sã poatã cuprinde în ea
puterea minunilor cele mai presus de fire, ca sã pot Eu pentru
voi de pe pãmânt ca ºi din cer, fiilor din porþi. Sã fiþi ajutaþi
de tot poporul cel ascultãtor ºi cel iubitor de cer. Sã lucraþi cu
sfat mare ºi minunat, cum ºi în cer se lucreazã. Duhul lumii
sã asculte de Duhul Sfânt când dã lumea sã se apropie de
locurile Mele cu voi, cãci voi ridica mai sus pãmântul de sub
voi ºi voi scrie pe el numele lui cel ceresc, ca lumea sã ia învãþãturã chiar ºi de la numele Meu purtat de voi ºi de pãmântul de sub voi atât cât Eu v-am dat sã îngrijiþi ºi sã aveþi
pe calea Mea cu voi. Ordinea cea cereascã sã vã intre în fire,
ºi atunci veþi avea aripioare, fiilor, numai sã vrea toþi fiii
poporului Meu sã fie fii-copii.
Inima curatã, aceasta este ºcoala cea nouã pe care dau
s-o aºez peste voi, ºi voi sã fiþi ºcolari cu învãþãtori, popor cu
pãstor sã fiþi, fiilor. Nu uitaþi, nu uitaþi, nu uitaþi cã v-am
învãþat ºi v-am rugat sã nu staþi cu inima în piept, ci sã staþi
cu ea în mânã, iar Eu sã vãd aceasta, sã aud ºi sã vãd, cã am
urechi ºi ochi prin care Eu lucrez dinspre Mine spre voi ºi
dinspre voi spre Mine. Iar cel ce nu poate sã asculte aºa, acela
sã fie cunoscut de toþi ºi sã-ºi mãreascã grija cea pentru ascultare dacã voieºte. Iar dacã nu voieºte, Eu, Domnul, am Eu
putere pentru paza voastrã de cel neascultãtor ºi încã rãzleþ în
ale sale ºi nu cuprins în ale Mele cu care stau pe pãmânt acum
ca ºi cum ar fi o masã întinsã cu Dumnezeu pe ea în toate de
pe ea. Amin.
Fiþi cu inima curatã. Fiþi blânzi, fiþi tari în harul cel de
sus cu toatã smerenia inimii ºi a minþii, ºi cereþi harul cel de
sus mereu, mereu. Aºezaþi-vã înaintea Mea cu toate neputinþele ºi lipsurile cele pentru slujirea voastrã înaintea Mea ºi a
celor ce vor sã Mã audã ºi sã Mã ºtie de la voi, iar Eu vã voi
da, ºi vom putea cu multul, cã vreau sã fiþi cu mâinile curate,
curate în slujirea Mea prin voi, ºi vreau Eu sã vã dau ce vã
trebuie vouã cu Mine, dar învãþaþi-vã sã Mã aveþi numai pe
Mine. ªi dacã spun aceasta, este pentru cã nu toþi cei ce-Mi
sunt fii fac numai pe ale Mele pe calea lor cu Mine.
Vin iar în cuvânt la voi ca sã le fac zi de praznic în
mijlocul vostru sfinþilor trei ierarhi. ªi când voi veni cu ei,
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Eu, Domnul, iar ºi iar vã voi învãþa ºi vã voi avea ºcolari ºi
vã voi avea dreapta Mea pe voi, copii care-Mi staþi în porþi ca
sã vin, ºi voi împãrþi Ierusalimului darurile cuvântului Meu
care vine cu norii aducându-Mã ca sã fiu împlinitor pe
pãmânt cu împãrãþia Mea. Amin, amin, amin.
12/25 ianuarie 2003

Sãrbãtoarea sfinþilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi
Ioan
Tatãl Savaot vorbeºte cã acest râu de cuvânt este ziua venirii
Domnului pentru naºterea din nou a lumii. Toate popoarele vor
ferici pe cei ce sunt numiþi fiii lui Dumnezeu. Cetatea Sfântã Noul
Ierusalim este numele cel întreg al cetãþii.

Î

n numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh,
bat la porþile cuvântului Meu dintre cer ºi pãmânt.
Bat ºi Mi se deschide ºi intru ºi Îmi pãstoresc poporul. Amin,
amin, amin.
Poporul Meu, dacã Eu, Domnul, n-aº fi cuvânt peste
tine, tu n-ai mai fi, cã e vremea grea, fiule; e lungã ºi e grea
cât ºapte mii de ani, ºi aºa apasã ea peste tine. Sunt ºapte mii
de ani de pãcate peste pãmânt ºi peste cer, Ierusalime al venirii Mele cuvânt pe pãmânt. E cerul îndurerat de atâta timp,
iar Eu te-am strâns pe tine din lume ca sã fii al Meu ºi sã-Mi
vãrs în tine durerea Mea cea de la om. Tu când Mã vezi atât
de îndurerat nu Mã lãsa aºa. Îmbogãþeºte-te de duhul mângâierii pe care-l las atât de mult peste tine ºi dã-Mi sã beau
din el, din mâna ºi din gura ta, din mijlocul tãu, Ierusalime de
acum. O, Eu nu-l mai pot trage pe om la dragostea Mea. O,
nu mai poate omul trage dupã mângâierea Mea, fiindcã o are
pe a lui de pe pãmânt. Îºi are omul viaþa lui, nu pe a Mea,
poporul Meu. Nici o grijã nu trebuia sã aibã el decât de viaþa
Mea din el ºi de tot ce i-am dat Eu pentru viaþa lui în viaþa
Mea cu el. El însã n-a fãcut aºa, ºi Mã doare de ºapte veacuri
durerea asta, iar Eu te-am strâns pe tine din lume ºi te-am
fãcut cu cuvântul acesta ºi te-am numit al Meu, Ierusalime, ºi
Îmi aºez durerea Mea înaintea ta ca sã Mã mângâi tu de ea.
Stau în faþa ta în mare tainã ºi Mã fac cuvânt de durere ºi
vreau, poporul Meu, sã porþi durerea Mea, cãci omul cel fãrã
de durere se pierde ºi se tot pierde de ºapte mii de ani. Nu
vrea sã ºtie omul dulceaþa ºi mângâierea ºi viaþa care vine de
la durerea Mea în el.
O, ce bine este când omul se leapãdã de sine ºi vine
dupã Mine ca sã poarte el durerea Mea, cã Eu milã voiesc, nu
jertfã. L-aº lua pe om sã-l pun pe rana Mea, dar greu mai fac
Eu din el alifie pentru durerea Mea. Greu de tot îl mai dezbar
Eu pe om de durerile lui, de dorurile lui, de viaþa lui, iar duhul
cel potrivnic dã sã clatine mereu calea Mea spre om.
De aproape cincizeci de ani Mã presar din nou cu vestea împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, ºi nu crede omul cã acest
cuvânt este a doua Mea venire de lângã Tatãl. Nu ºtie ºi nu
vrea omul sã ºtie sã citeascã în Scripturile în care Eu M-am
scris cu cuvântul gurii Mele spunând despre venirea Mea cea
de acum. Eu am spus ucenicilor Mei care M-au întrebat despre venirea Mea care aºeazã la loc împãrãþia Mea: «Învãþaþi
de la smochin pilda. Când mlãdiþa lui se frãgezeºte, când veþi
vedea aceasta, sã ºtiþi cã Domnul este la uºi». Amin, amin,
amin.
Vin pe norii cerului, cu putere ºi cu slavã multã. Am cu
Mine sfinþii ºi îngerii ºi toate puterile cereºti ºi Îmi întãresc
cãrarea ca sã Mã þinã pe ea. Am cu Mine între sfinþii venirii
Mele pe cei trei arhierei, Vasile, Grigorie ºi Ioan. Ei cât au

stat cu trupul pe pãmânt au lãsat viaþa lor ºi au luat-o pe a
Mea, ºi Mã mângâiau cu viaþa lor în viaþa Mea, iar Eu i-am
hãrãzit pe ei sã lucreze de lângã Mine, din cer, ungerea Mea
cea de la sfârºit de timp peste fiii cei unºi prin care Eu,
Domnul, Mi-am înnoit smochinul, cãci am spus acum douã
mii de ani: «Când mlãdiþa smochinului se frãgezeºte ºi odrãsleºte, sã ºtiþi cã Domnul este la uºi». Amin, amin, amin.
inecuvinteazã, Doamne, Arhiereule al Tatãlui, Fiu iubit, copil ascultãtor de Tatãl,
binecuvinteazã intrarea sfinþilor Tãi! Amin, amin, amin.
atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt vã binecuvinteazã
pe voi, cei ce aveþi ungerea arhiereascã cea
pentru sfârºit de timp, peste fiii lui Dumnezeu cei aºteptaþi de
toatã fãptura care suspinã dupã rãscumpãrare aºteptându-i pe
ei. Amin.
noi suntem mângâierea Ta, Doamne,
Mielule rãnit de dor. Lucrul mâinilor Tale,
omul, pe acesta îl cauþi Tu de când l-ai pierdut pe el ºi pânã
la Ierusalimul Tãu cel de azi al venirii Tale, Doamne îndurerat. Pe vremea când noi eram pe pãmânt ne-a pãtruns
durerea Ta ºi dorul Tãu dupã om ºi am stat în faþa Ta lucrãtori
ºi mângâietori pentru Tine, ºi îl îmbiam pe om sã se apropie
ºi sã Te asculte omul ºi sã se facã fiu al Tãu ºi slujitor al Tãu
pentru lucrarea de întoarcere a omului spre Tine. Te arde dorul dupã om, ºi omul este rece la durerea Ta, ºi omul nu Te
mângâie ºi nu cautã dupã mângâierea Ta, cã o are pe a lui de
pe pãmânt. Dar ce va zice omul când va vedea strãlucind împãrãþia Ta în mijlocul pãmântului spre mângâierea celor ce
stãruiesc în ea în mijlocul neamurilor de pe pãmânt?
Se împlinesc Scripturile venirii Tale ºi nu ºtie nimeni
sã le vadã. Nu mai deschide nimeni Scriptura cea pentru venirea Ta ºi cãrþile proorocilor cei de dinaintea Ta pe pãmânt,
ºi în care scrie despre venirea Ta de azi, despre vremea de azi
ºi despre lucrul Tãu din zilele venirii Tale. Îþi închide omul
uºa în faþã, cã zice cã Tu ai spus cã nu ºtie nimeni când vei
veni; nimeni, decât Tatãl.
clipã, Eu, Tatãl, voiesc sã grãiesc de lângã
Tine ºi de lângã sfinþii Tãi care grãiesc azi
poporului Tãu de la venirea Ta, Fiule, Care vii venind.
Eu, Tatãl Savaot, Atotþiitorul, Fãcãtorul cerului ºi al
pãmântului, vãzutelor tuturor ºi nevãzutelor, L-am mãrturisit
pe Fiul Meu la Iordan, ºi apoi L-am dat oamenilor, ºi El era
împãrãþia cerurilor, cãci toþi ºi toate trãiesc în El. Amin.
Eu, Tatãl Savaot, o clipã grãiesc, ºi le spun la toþi cei
care se acoperã cu Scriptura Fiului Meu care zice prin ea cã
nu ºtie nimeni ziua venirii Fiului Meu, nici îngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tatãl. Eu, Tatãl, grãiesc ºi le spun aºa la
aceºtia: dacã nu ºtie nimeni, nici îngerii, nici Fiul Tatãlui, voi
de unde ºtiþi sã nu aºteptaþi venirea Fiului Meu ºi sã nu auziþi
cã vine? V-a spus El cã nu vine? V-a spus El? Ba nu v-a spus.
El v-a spus sã privegheaþi, cã nu ºtiþi când El va veni. V-a
spus sã privegheaþi pentru venirea Lui. ªi acum vã întreb:
dacã voi rostiþi aceastã Scripturã, cã nu ºtie nici Fiul când
vine, aþi ascultat voi de El dacã v-a spus sã privegheaþi pentru
venirea Lui? Rãspundeþi! ªi veþi rãspunde când nu vã veþi
aºtepta, precum este scris despre cei ce nu vegheazã pentru
venirea Fiului Meu, Care, iatã-L cum vine pentru cei ce privegheazã pentru venirea Mirelui! Iatã-L! Acesta este, ºi Se
numeºte Cuvântul lui Dumnezeu, precum este scris în cartea
lui Ioan cel iubit despre numele Fiului Meu la sfârºit de timp,
ºi Cãruia cei ce-L primesc cuvânt peste ei Îi zic Lui: „Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului“. Amin.
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Eu, Tatãl Savaot, rostesc dupã douã mii de ani de la
mãrturisirea Mea pentru Fiul Meu la Iordan, rostesc din mijlocul poporului Meu de azi, din români, ºi zic: aceasta este
venirea Fiului Omului, venirea Mirelui la mireasã ºi, precum
se aratã fulgerul care taie cu lumina lui vãzduhul de la rãsãrit
ºi pânã la apus într-o clipealã de ochi, iatã venirea Lui cu
putere ºi cu slavã multã fãcându-Se râu de cuvânt peste pãmânt, cuvântul vieþii veºnice, râul vieþii din care beau cei
însetaþi dupã El. Aceasta este venirea Fiului Meu, Fiul Omului, Cuvântul Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Care
aºeazã la loc împãrãþia lui Israel, împãrãþia lui Dumnezeu,
omul cel nou, cer nou ºi pãmânt nou, facere din nou, naºterea
din nou a lumii, care s-a fãcut prin cuvânt la început precum
ºi la sfârºit. Amin.
Eu, Tatãl Savaot, am grãit ºi am mãrturisit pentru cei ce
vor sã audã, ºi de la Tatãl sã ºtie, iar Fiul Meu este în Mine,
ºi Eu în El când grãiesc ºi când El grãieºte. Amin, amin,
amin.
Tatã Savaot, al Fiului Tãu ºi al nostru ºi al
celor ce sunt ai Lui pe pãmânt acum, la
sfârºit de timp! Nu ºtiu oamenii de pe pãmânt ºi nici apostolii
care se zic pe ei înºiºi cã sunt ucenici ai Fiului Tãu, nu ºtiu
aceºtia nici sã creadã, darã sã mai aºtepte pe Fiul Tãu ºi tot ce
este scris în Scripturile venirii Lui! Noi ºtim ce le urmeazã
celor ce cred în Fiul Tãu. ªtim cã urmarea cea mai mare este
credinþa în El ºi în venirea Lui ºi în lucrarea Lui cea de ºapte
mii de ani peste om. Dar noi, sfinþii Tãi, am vrut sã credem,
ºi am crezut ºi am vãzut ºi am mãrturisit. Amin. Nimeni nu
crede în Dumnezeu decât dupã ce El trece lãsând semnele Lui
în urma Lui. Nimeni nu crede în sfinþi decât dupã ce ei trec
lãsând semnele lor ºi ale credinþei lor în urma lor. Dar împãrãþia Fiului Tãu, care este acum pe pãmântul român, va fi
pe veci de veci, cãci este scris în Scripturile Duhului Sfânt
aceasta ce mãrturisim noi acum, ºi «Toate neamurile de pe
pãmânt Îi vor sluji Lui». Amin, amin, amin.
O, copii ai Duhului Sfânt, o, fiilor care deschideþi
Domnului! Luaþi Scriptura proorocului Daniel ºi scrieþi din ea
proorocia venirii Fiului Omului, ºi apoi vom merge cu cuvântul înainte ºi vom lucra sãrbãtoarea de azi cu cerul tot
între voi. Amin.
«Am privit în vedenia de noapte, ºi iatã, pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului, ºi El a înaintat pânã la Cel
vechi de zile. ªi a fost dus în faþa Lui, ºi Lui I s-a dat stãpânirea, slava ºi împãrãþia, ºi toate popoarele, neamurile ºi
limbile Îi slujeau Lui. Stãpânirea Lui este veºnicã, stãpânire
care nu va trece, iar împãrãþia Lui nu va fi nimicitã niciodatã». Amin.
O, copii ai Duhului Sfânt, feriþi-vã de aluatul fariseilor,
cã nimic nu este acoperit care sã nu se descopere ºi nimic care
sã nu se cunoascã. Scris este: «Oricine va mãrturisi pentru
Domnul înaintea oamenilor, ºi Fiul Omului va mãrturisi
pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepãda de Domnul înaintea oamenilor, lepãdat va fi înaintea
îngerilor lui Dumnezeu». Amin. Mãrturisiþi aceastã venire a
Domnului ºi daþi de ºtire de la margini la margini venirea Lui,
cã noi, sfinþii, în mii de mii pornim spre voi la cuvântul
Domnului, cu ajutor pentru voi ºi pentru Domnul cu voi, cã
vine Domnul la voi cu toatã descoperirea tainelor cele în
Scripturi tãinuite, cã a venit vremea sã vadã cei ce nu vãd,
spre judecata necredinþei lor, ºi sã se roage Fiului lui Dumnezeu sã ajute necredinþei lor, sã le adauge credinþã precum le
adãuga celor aleºi ai Lui ucenici, ºi cu care El a petrecut pe
pãmânt lãsându-le lor Evanghelia Lui.
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Ridicãm mâinile în chip de binecuvântare arhiereascã
ºi rostim aºa: În numele Preasfintei Treimi, Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Sãu
har ºi cu a Sa iubire de oameni acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin. Întãrim ungerea din mijlocul tãu, Ierusalime
român, cu întreitã binecuvântare, iar fiii cei unºi cu ungere de
arhierei aºa sã lucreze peste tine, dupã cum au ungerea, cã e
vremea sã se trezeascã din moarte fãptura care aºteaptã sub
piatra vremii de ºapte mii de ani suspinând dupã viaþã fãrã de
moarte, Ierusalime.
Deschide mâna, Doamne, ºi dã-le lor. Aºeazã-Te cu
slava Ta peste ei, cã e vremea sã Te slãveºti descoperit peste
ei. Învaþã-i împãrãþia Ta ºi le dã puteri prin vremea cea grea
ºi le dã iubire fãrã de hotar, ca sã Te iubeascã ei atât cât Tu
i-ai iubit, ºi viaþa lor sã Þi-o dea ca sã faci din ea pildã vie,
om dupã chipul ºi asemãnarea Ta, ºi sã vadã neamurile pãmântului cã Tu ai împãrãþie pe pãmânt ºi stãpâneºti în mijlocul ei ºi cârmuieºti noroadele cu cuvântul Tãu pânã ce le vei
trage la Tatãl, cã durerea Ta dupã om e durere mare cum nu e
pe pãmânt, iar suspinul Tãu aprinde duhul sfinþilor ºi vin
sfinþii cu Tine pe pãmânt în cuvânt ºi mãrturisesc sfinþii cerului lucrarea cuvântului Tãu de acum ºi de atunci, ºi care va sã
fie curând, curând cu toate împlinirile ei pe pãmânt.
Noi, cei trei arhierei ai Tãi, Doamne, cerem Þie: cautã
din cer ºi vezi ºi cerceteazã pe poporul Tãu cel de azi ºi dã-i
din cer. Cerceteazã via aceasta pe care ai sãdit-o Tu, ºi o desãvârºeºte pe ea spre lauda Ta, spre lauda mãririi sfinþilor,
Doamne. Plângem cu Tine dupã om. Suspinul Tãu este în suspinul nostru, ºi toþi sfinþii Tãi aºteaptã toatã slava Ta pe pãmânt lângã poporul Tãu cel atât de pãzit de paza Ta cereascã,
Doamne al sfinþilor. Slavã de la oameni nu primeºti, dar slavã
de la poporul Tãu primeºti, ca ºi de la sfinþii Tãi, Doamne, cã
ei poartã în ei dragostea Ta. Ruga noastrã cea pentru mângâierea Ta este ca Tu sã dai mereu poporului Tãu dragostea Ta,
cãci vai omului care are în el dragostea lui, ºi în care Tu nu
poþi încãpea, fiindcã Tu eºti curat cum e cerul, ºi plãmãdit în
trup fecioresc ºi neatins de pãcat, ca sã poatã ºi omul dupã ce
Tu Te-ai fãcut Om, ºi ca sã poþi veni dupã om ºi sã-i arãþi lui
dragostea Ta.
Dã-le fiilor Tãi pâine, cã sunt sãraci, Doamne. Dã-le
lor tot ajutorul pentru planul Tãu cu ei. Stãm cu mâinile ridicate înaintea Ta, cã suntem vii ºi umblãm pe pãmânt ca ºi
Tine, ºi Te rugãm din ei: dã-le lor împãrãþia Ta mereu în ei, ºi
paza împãrãþiei Tale în ei, ºi lucrarea ei în ei, Doamne, Cel ce
eºti viu în vecii vecilor! Acum le dãm binecuvântare arhiereascã de lângã Tine peste masa cea de praznic pe care ei
ne-au pus-o spre pomenirea noastrã lângã ei. Iar Tu îmbrãþiºeazã-i în cuvânt ºi învaþã-i fãrã de sfârºit ºi þine-i în duhul
treziei sfinte de-a pururi, ºi umple-i pe ei de iubirea slavei
Tale în ei, Doamne. Amin, amin, amin.
e aºteaptã sfinþii sã fii biruitor cu numele
Meu însemnat pe fruntea ta, poporul Meu.
Eu þi-am spus sã mergi cu cãlãuzã, ºi altfel sã nu te încumeþi
sã mergi nici pe luminã, nici pe întuneric. Eu, Domnul Dumnezeul tãu, Mã uit mereu în mijlocul tãu, de la mijloc ºi din
pãrþi, ºi Mã uit în fiii tãi, Ierusalime, ca sã le privesc mintea
ºi inima peste care vreau sã lucrez har din cer, iubire din
Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu, ºi totul sã se facã arãtat înaintea oamenilor. Amin.
O, fiilor ai poporului Meu, voi mici sã nu fiþi decât la
rãu, dar la bine ºi la slava Mea cu voi sã fiþi mari, fiilor. Fiþi
desãvârºiþi cu duhul, cãci duhul desãvârºeºte trupul. Mereu,
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mereu vã învãþ tainele vieþii ºi puterea ei. Nu fiþi plãpânzi
pentru puterea vieþii Mele în voi. Nu cãutaþi sã aveþi inimã
fãrã Domnul în ea. Nu cãutaþi inimã fãrã veghe, fãrã vlagã.
Cãutaþi sã aveþi inima fierbinte în Duhul Sfânt, cã duhul rãu
stã faþã în faþã cu voi, ºi aveþi de la Mine învãþãturã cum sã
staþi în rãzboi cu duhul rãu, care are mare, mare rãutate pe
voi. Dar cel ce stã cu Mine în el, nu este robit de duhul rãu cu
nici un chip. Amin. Ascultã de Mine, ºi ascultã de cãlãuza cea
pusã de Mine peste tine, cãci cei ce-Mi sunt Mie cãlãuzã peste tine au de la Mine înþelepciunea cea pentru paza ta ºi
pentru biruinþa ta prin ascultarea ta de Dumnezeu cu duhul,
cu sufletul ºi cu trupul tãu, poporul Meu. Sã te scoli de
dimineaþã ºi sã spui rugându-te Mie cu tot cugetul tãu spre
Mine ºi în Mine: „Doamne, lumineazã-mi mintea ºi deschide-mi inima, iar buzele mele sã rosteascã laudã Þie, cã Tu
fãrã de veste vii, ºi faptele fiecãruia le ºtii“. Aºa sã trãieºti tu,
poporul Meu, cãci viaþa este numai cea întru Mine, ºi numai
cu ea se biruieºte moartea cea care-l face pe om sã se despartã
de Dumnezeu. De nimic ºi de nimeni sã nu-þi legi inima ºi
viaþa ºi simþirea decât de Mine, fiule poporul Meu, cã iatã
cum te învãþ Eu libertatea ta întru Mine ºi robia ta cu Mine,
cãci cine nu este rob supus Mie, acela nu poate fi liber întru
Mine. Mi-e milã de om când Eu te învãþ pe tine aºa. Nu numai
de tine Îmi este milã când Eu te învãþ, Ierusalime. Grijile cele
pentru viaþa ta ºi pentru inima ta ºi pentru cãldura din ea sã
Mi le închini Mie, cã Eu sunt Cel ce sunt, ºi pe Mine sã Mã
alegi mereu pentru tine ºi sã stai sub învãþãtor, fiule. Învãþãtorul te priveºte ºi de aproape, ºi de departe, cã are Duhul
Meu dat lui pentru paza ta, Ierusalime.
O, fã-te tu slavã a lui Dumnezeu pe pãmânt, slavã
mare, cã se uitã cerul la tine sã ia bucuria duhului tãu întru
Duhul Meu ºi sã mãnânce sfinþii hranã de Duh Sfânt de la
masa ta cu Mine, de la masa Mea cu tine, poporul Meu. Vezi
tu cât de dulce te învãþ Eu? Te învãþ sã fii, te învãþ sã ºtii, te
învãþ sã poþi prin multã, multã iubire de Dumnezeu, Ierusalime, ºi apoi Eu Mã uit cu dor la tine ca sã vãd cum Mã
asculþi. Amin.
Sã ºtii, poporul Meu, cã prin bucurii nu poþi sã Mã
iubeºti. Bucuria durerii dupã Dumnezeu, aceasta sã iubeºti tu,
ºi învaþã taina lepãdãrii de sine lucrând la ea ºi nu numai
ºtiind cum este ea, cã Eu plâng ºi iar plâng dupã viaþa Mea în
om ºi n-am cu cine sã-Mi port durerea inimii, poporul Meu.
Fiii care-Mi sunt porþi spre tine Îmi sunt plãpânzi, iar dacã ei
n-au lucru cu rod peste tine, sunt ºi mai plãpânzi, ºi plâng de
la mijloc în duhul lor copiii care atât de mult tânjesc dupã
slava Mea cu ei pentru odihna lor în Mine, ºi a Mea în ei.
O, Ierusalime, întãreºte-þi dorul ºi trãirea Mea în tine ºi
stai de veghe lucrând, cã e tare, tare greu pe pãmânt, ºi tu nu
ºtii cât luptã cerul pentru viaþa ta, pentru împãrãþia Mea cu
tine, Israele de azi. Te-am învãþat sã stai cu inima afarã ºi nu
în piept, ºi mare este aceasta ce te-am învãþat Eu. ªi dacã
te-am învãþat aºa, împlinesc Eu aceasta atât cât tu nu ºtii ºi nu
simþi, ºi nu atât cât faci tu aceasta. Eu am putere prin cuvântul
cel rostit, ºi apoi pot sã-l împlinesc.
Amin, amin zic vouã: fericit este cel ce nu se sminteºte
întru Mine. Acest cuvânt sã-l ceri de la învãþãtorii tãi, sã-l ceri
cu toatã inima ºi cu tot cugetul tãu ºi sã-l faci împlinire, ca ºi
tu, la rândul tãu, sã faci sã nu se sminteascã nimeni întru tine
ºi de la tine, poporul Meu, ca sã fii tu Evanghelie vie a celor
ce cautã liman la tine pentru slava Mea din mijlocul tãu.
Amin, amin zic þie, Ierusalime: fericiþi cei curaþi cu
inima, cã aceia vãd pe Dumnezeu. ªi iarãºi zic: fericiþi cei

sãraci cu duhul, cã aceia sunt fiii lui Dumnezeu, ºi toate popoarele îi vor numi pe ei aºa, cãci rodul acestei fericiri îl voi
pune Eu în ei. Amin.
Nu fiþi fãrã de cuvântul Meu între voi, cãci scris este în
cãrþile apostolilor: «Cuvântul lui Dumnezeu sã prisoseascã
cu multul între voi». Nu fiþi fãrã de mulþumire, ca sã nu cârtiþi
sub nici un greu, fiilor. Fiþi cu inima curatã, fiþi sãraci cu duhul, ca sã poatã Domnul sta în voi cu pacea venirii Lui. Primiþi-Mã cu pacea din voi, cu dorul din voi, cu multul Meu din
voi, ºi aºa sã petrecem unii cu alþii, ºi nu vã uitaþi pe fereastrã,
ci numai în casã, fiilor, având grijã de ea ºi de Mine, Stãpânul
ºi Mirele vostru. Aveþi grijã mare sã fiu Eu mereu, mereu între
voi. Cereþi Duh Sfânt ºi luaþi ºi purtaþi ºi petreceþi întru El cu
inima ºi cu limba, ºi fiþi limbi de Duh Sfânt, cãci fericiþi sunt
cei ce ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl împlinesc pe el
întocmai, fiilor învãþaþi de Dumnezeu. Amin, amin, amin.
ªi dupã ce veþi petrece sãrbãtoarea de azi, Eu, Domnul,
Mã voi apropia iar cu cuvântul, ca sã vã dau vouã, fiilor unºi,
povaþã pentru cele ce avem de împlinit acum. Amin, amin,
amin.

E

*

u vã dau, copiii Mei, o lucrare mare de lucrat.
Ridic cu voi mai presus de pãmânt locurile Mele
cu voi. Însemnãm noul nume al cetãþii cea cu porþi tari, ºi
numele ei va fi ca în Scripturile veacului ce va sã fie: Cetatea
Sfântã Noul Ierusalim, iar temelia ei va fi Sfânta Virginia, aºa
cum este ea din anul când am întemeiat din nou Ierusalimul,
anul 1955, ºi apoi, iarãºi, anul 1995 când iar l-am scris rezidit
din nou pe aceeaºi piatrã.
Mergeþi cu binecuvântarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh ºi împliniþi acum numele cel sfânt al cetãþii, ºi
apoi vrednici sã fiþi de numele ei, iar numele ei vrednic sã fie
de voi, de voi ºi de tot poporul cel sfinþit, cã vreau sã am popor sfânt dupã cum i se rosteºte numele în ceruri de cãtre
sfinþi ºi îngeri. Amin. Daþi-vã Domnului, ºi aºa sã staþi. Fiþi
dreapta Mea pe pãmânt, dupã cum vã este ungerea, fiilor, ºi
întãriþi-Mã peste voi ca sã vã ocrotesc cu multã putere pe voi
ºi pãmântul de sub voi. ªi vã voi da poveþe noi, ºi ale cãror
împliniri, Eu, Domnul, le aºtept de la voi apoi de-a pururi, fiilor. Amin, amin, amin.
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Praznicul Întâmpinãrii Domnului
Umilinþa inimii este mai presus decât mângâierea duhului. Þara
românã va strãluci peste popoare sub slava cuvântului Domnului.
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erusalime, poporul Meu, sã se ridice porþile tale ºi
sã intre Domnul la tine, cã astãzi e sãrbãtoare a
Domnului Dumnezeului tãu, ºi mereu astãzi este El peste
tine, cã tu trebuieºti ocrotit de sus ºi de jos ºi din pãrþi, ocrotit
de Dumnezeu trebuie sã fii, cã omul nu te poate ocroti dacã
tu eºti poporul Domnului, cã scris este: «De n-ar pãzi Domnul cetatea, în zadar s-ar osteni cei ce o pãzesc pe ea». Amin,
amin, amin.
Curând, curând te vor întâmpina popoarele ca popor al
Domnului, Ierusalime, cã acestea vor vedea mântuirea pe
care Eu, Domnul, o gãtesc în mijlocul tãu: «luminã spre descoperirea neamurilor ºi slavã poporului Meu Israel de azi»,
precum este scris. Amin. Curând, curând va fi sã nu mai þin
pe loc slava Mea cea din mijlocul tãu, dar am de întãrit pã-

Anul 2003
mântul de sub tine, ºi le poruncesc îngerilor sfatului ºi ai tãriei ºi ai luminii sã stea mereu, mereu în mii de mii în preajma
ta spre lucrarea Mea care o am de împlinit peste tine, ºi de la
tine peste pãmânt apoi, poporul Meu.
Tot omul mare de pe pãmânt se bizuie pe mulþimea
carelor ºi a cãlãreþilor lui, dar om pe om se sfãrâmã atunci
când el nu are pe Dumnezeu din cer peste el ca Stãpân. Numai cã tot Eu sunt Stãpânul, ºi fãrã Mine nici un fir de iarbã
nu se mlãdie, ºi om peste om se ridicã, dupã cum este scris:
«Se va ridica neam peste neam», iar «ºarpele cel veninos va
lovi piciorul calului ca sã cadã cãlãreþul, ºi el va judeca pe
poporul sãu», pe tot omul care se închinã omului ºi nu Domnului. Amin.
Voiesc sã te ridic tot mai mult spre mãrturisirea râului
vieþii, care curge din tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului Sãu
în mijlocul tãu, ºi de la tine peste pãmânt, Ierusalime nou.
Aceastã slavã a Mea cu tine e mare cât cerul ºi pãmântul, dar
Eu o þin sub vãl ºi în mijlocul tãu ºi peste hotarele tale. Fi-va
însã sã se împlineascã vãzut slava Mea cu tine, ºi vor vedea
neamurile pãmântului cum Eu vin la tine pe norii cerului, cu
putere ºi cu slavã multã, cu mult, mult cuvânt, care va fi ca
mreaja pe care nici un þinut de departe sau de aproape n-o
aºteaptã pe ea, fiindcã Stãpânul cãlãtorind departe în tainã, El
vine când slugile nu se mai aºteaptã cã El va veni.
Voiesc, Ierusalime, sã-þi dau mereu, mereu poveþe, iar
tu sã fii mic ca sã le poþi primi, ºi sã foloseºti multã, multã
umilinþã înaintea Mea, iar ea sã-þi fie chiar dragostea ta pentru
Mine, cã omul de pe pãmânt care crede cã Mã iubeºte nu ºtie
ce este dragostea lui pentru Mine; nu ºtie, cã el e om ºi atât,
ºi nu este fiu al Meu cel ce nu-Mi sfinþeºte cu viaþa lui numele
Meu de Tatã, Care are fii cu împãrãþia Lui în ei, nu în afara
lor, nu prin faptele lor mãreþe în numele Meu înaintea oamenilor, ci prin viaþa lor în viaþa Mea, iar Tatãl este în Mine
când Eu grãiesc omului în numele Lui ºi când El Însuºi grãieºte cu grãirea Mea odatã. O, ce mult aº vrea sã faci aºa ºi tu
cu vorbirea ta în numele Meu ºi sã nu mai ºtii când grãieºti tu
ºi când grãiesc Eu în tine ºi din tine! O, ce mult aºtept unirea
Duhului Sfânt cu duhul tãu cel credincios aºa cum ºi Eu îi am
înaintea ta pe cei ce-Mi sunt cãlãuzã peste tine, stâlp de cuvânt de foc, care cautã sã te lumineze, sã te însenineze, sã te
hrãneascã, sã te pãzeascã, sã te creascã pânã ce tu vei fi mângâierea Mea cea deplinã, împlinirea Mea în fiinþa ta, poporul
Meu, cã asta este mângâierea pe care Eu o aºtept de la tine,
nu altã mângâiere aºtept Eu de la fiii tãi. Mângâierea este altfel în cer, nu e ca aceea de pe pãmânt. Mângâierea fiilor lui
Dumnezeu pe pãmânt, trebuie sã fie viaþa Mea trãitã de ei,
harul Meu în ei, puterea Mea în ei, ºi toate întru toatã umilinþa
purtate, cã nu este nici o mângâiere a duhului mai presus
decât umilinþa care-L lasã pe Domnul sã stea în om cu toatã
slava Lui, cu toatã venirea Lui la om, poporul Meu.
O, ce mult aºtept unirea Duhului Sfânt desãvârºit cu tine în lucrare vãzutã, limbi dulci ºi râuri de cuvânt de Duh
Sfânt, fiinþa Mea în fiinþa ta, în duhul tãu cel umilit înaintea
Mea, cã omul cel de la început fãcut de mâna Mea, nu a ºtiut
de umilinþã, fiindcã Eu pe ale Mele pe toate le pusesem deoparte, în pomul din care Eu i-am spus omului sã nu mãnânce.
El a uitat cã e om fãcut de Dumnezeu, ºi dacã s-a semeþit ca
un dumnezeu, atunci au cãzut peste el numai roadele cunoºtinþei rãului din pomul cel pus deoparte, cãci roadele binelui
erau ale Mele, ºi cu ele trebuia sã-L pãzeascã omul pe Dumnezeu în el dacã ar fi voit sã nu se semeþeascã dorindu-se
Dumnezeu peste toate, mai mare ca Cel Preaînalt Dumnezeu.
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Umilinþa era ºi ea în cele ale cunoaºterii binelui ºi rãului, dar
cele bune ale cunoaºterii nu s-au mai luat dupã omul cel zidit
de mâna Mea, fiindcã semeþia din om îl depãrteazã pe el de
cele din Dumnezeu, de cele bune care înseamnã viaþa lui
Dumnezeu în om.
Mângâierea este altfel în cer, nu e ca pe pãmânt, poporul Meu, iar omul dacã n-a luat din ea la facerea lui cea din
neascultare, cea din pomul cunoaºterii, el nu ºtie acum roadele mângâierii, roadele umilinþei, harul Meu în om, ca sã fie
omul plin de har apoi. Nu este nici o mângâiere a duhului mai
presus decât umilinþa inimii, care-L lasã pe Domnul sã stea în
om cu toatã slava Sa, cu toatã venirea Lui la om. Aºtept, Ierusalime, râurile Duhului Sfânt, care sã curgã din fiii tãi în limbi
dulci ºi pline de har, ºi de aceea te-am aºezat la ºcoalã cu
învãþãtor pânã ce va veni vremea sã curgã de la tine mãrirea
Duhului Sfânt, iar Eu, Domnul, sã Mã slobozesc de dorul
Meu cel dupã om, de suspinul Meu cel tainic, purtat pe
pãmânt între Mine ºi om pentru omul care întârzie sã vinã
sã-Mi urmeze Mie prin lepãdare de sine, ºi apoi prin duhul
umilinþei, cea mai dulce jertfã adusã de om lui Dumnezeu.
Amin.
Voiesc, Ierusalime, sã-þi înmulþesc lucrarea cea adusã
de tine înaintea Mea. Voiesc în chip tainic încã sã merg cu
tine pe pãmânt, sã petrec cu tine între oameni aºa cum petreceam acum douã mii de ani cu ucenicii Mei, dând oamenilor
împãrãþia Mea, botezul cel cu Duhul Sfânt, Care vorbeºte în
limbi dulci peste mulþimi ca sã vinã ºi sã vadã ele slava Mea,
sã vinã din þinuturi îndepãrtate, ºi sã Mã vadã în mijlocul vostru popoarele ºi limbile ºi neamurile de pe pãmânt ºi împãraþii
lor, cã aceasta este Scriptura pe care Eu voiesc s-o împlinesc
din tine în duhul lui Ioan, cãruia Eu, Domnul, i-am arãtat-o ca
sã fac cunoscutã venirea Mea de azi aºa cum am fãcut-o ºi
prin proorocul Daniel înainte cu ºapte vremi de venirea Mea
trup nãscut din Fecioarã pe pãmânt, ca apoi sã fac legãmânt
nou, de naºtere nouã a omului ºi, iarãºi, iatã încã un legãmânt
de naºtere din nou a lumii, lucrare lucratã cu voi, cei de azi
ucenici ai Evangheliei împãrãþiei cu care ea vine pe pãmânt
dupã om; înnoirea lumii, dupã cum scrie în Scripturile Mele
cu ucenicii Mei cei de atunci ºi care stau acum în numele
celor douãsprezece seminþii ale lui Israel judecându-le pe ele
cu acest cuvânt al Meu, cuvântul împãrãþiei care se face acum
prin cuvântul acesta, spre slava Mea din mijlocul tãu, poporul
Meu de azi.
Curând, curând þara românã se va arãta peste popoare
ºi va strãluci de slava cuvântului Meu peste pãmânt, iar voi
veþi odrãsli ca iarba cu inima din voi, care va tresãri atunci de
slava bucuriei Mele cu voi. Eu sunt Cel ce fãgãduiesc ºi împlinesc, iar voi veþi fi bucuria Mea, ºi Eu a voastrã în muntele
Meu cel sfânt, din locul din care curge cuvântul Meu peste
pãmânt. Amin.
Tot omul mare de pe pãmânt se bizuie cu mulþimea
carelor ºi a cãlãreþilor lui, dar lauda ºi slava ta este Domnul,
poporul Meu. Stãpânirea Mea este veºnicã, stãpânire care nu
va trece, iar împãrãþia Mea ºi a ta nu va fi nimicitã niciodatã.
Amin, amin, amin.
Te-am mângâiat, Ierusalime nou, cu glasul cuvântului
Meu, ºi te mângâi ºi din mijlocul tãu prin cei ce sunt cãlãuzã
a Mea peste tine, pentru tine ºi pentru Mine cu tine, poporul
Meu. Pacea lor este biruinþa Mea ºi a ta în mijlocul neamurilor de pe pãmânt. Pacea Mea o dau lor, iar ei o dau þie dupã
potriva ta, dupã puterea umilinþei tale care aduce cerul pe
pãmânt pentru tine, cel umilit înaintea Mea. Nu uita cã nu
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este nici o mângâiere a Duhului Sfânt ºi a duhului tãu mai
presus decât umilinþa ta, care Mã lasã pe Mine sã stau în tine
cu toatã slava Mea, cu toatã venirea Mea, cu toatã voia Mea
în mijlocul tãu, popor al venirii Domnului acum, la sfârºit de
timp când Eu cu tine am început veacul ce va sã fie ºi viaþa
lui pe pãmânt; Eu cu tine în mijlocul popoarelor, poporul
Meu. Tu sã stai umilit sub mâna Mea cu viaþa ta, cãci poporul
Israel a stat semeþ între popoare pentru slava Mea de peste el,
iar semeþia lui s-a stins ºi se stinge odatã cu el dinaintea Mea,
dar rãmãºiþa lui se va mântui prin apostolii Mei cei din iudei,
ºi care vor strânge de la toate marginile pe cei scãpaþi din
Israel pentru slava Mea cea de azi, ºi care va strãluci ºi peste
Israel cel dupã trup, ca sã vinã dupã Mine ºi sã se mântuiascã,
dupã numãrul lor cel scris în Scripturi pentru mântuire, ºi
apoi, dupã mijlocirea voastrã cea pentru el înaintea Mea, cãci
cine din iudei vã va da vouã un pahar cu apã în numele Meu
cel de atunci ºi cel de azi, Dumnezeu Cuvântul, acela mare se
va chema înaintea Mea între fiii lui Israel cel dupã trup în
zilele acestea. Amin.
O, fiilor care-Mi sunteþi porþi, Eu v-am întâmpinat cu
cuvântul Meu de peste voi, iar voi cu deschiderea porþilor
Mele spre poporul Meu ºi al vostru ca sã intru Eu cuvânt în
Ierusalim. Gãtim slava cea vãzutã a cuvântului Meu, Eu ºi cu
voi ºi cu sfinþii din cer ºi cu îngerii în mii de mii, fiilor, iar Eu
voi face sã se adune popoarele ºi sã bea din apa Mea, cãci apã
nu va mai fi pe pãmânt pe nicãieri, iar râul Meu cel de viaþã
dãtãtor, va umple lumea cea însetatã dupã apa cea care þine
omul în viaþã ºi nu oricum apã. ªi voi veþi fi împãrþitorii care
Mã împart pe Mine cuvânt de Duh Sfânt peste pãmânt, iar cei
ce vor veni sã bea vor fi primitorii bunei credinþe ºi vor umbla
aceºtia cu credincioºie înaintea Mea. ªi ne vom mãri în lung
ºi în lat, dupã hotarele care vor cuprinde între ele slava Mea
cea prezisã de Scripturi, cãci vãlul de pe ea va fi de mâna Mea
luat, cã e vremea ca þara venirii Mele sã Mã întâmpine toatã,
ºi apoi sã fie ea cunoscutã întâia, fiilor, fii ai lui Dumnezeu,
descoperiþi de sub vãlul de pe voi, cãci fãptura care suspinã
de ºapte mii de ani, suspinã aºteptând ca voi sã fiþi pe pãmânt,
fiilor, spre înnoirea lumii, spre rãscumpãrarea fãpturii, ºi apoi
spre viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt fãrã de timp. Amin.
Staþi sub cuvântul Meu, cã bine este sã nu mai ieºiþi de
sub el, ºi tot mai mult sã Mi-l primiþi spre slava lui cu voi, ºi
a voastrã cu el, spre puterea împlinirii lui peste pãmânt ºi peste cer, fiilor care-Mi staþi poartã de intrare a cuvântului Meu.
Mângâierea luaþi-o din Mine, cã Eu de mânuþã vã port prin
îngeri ºi vã arãt pe voi sfinþilor ºi Mã mângâi cu voi când Mã
iubiþi nemaiiubind nimic în afarã de Mine ºi de lucrul Meu cu
voi peste pãmânt.
Intraþi sub pacea Mea pe care v-o dau mereu, ºi daþi din
ea la toþi cei iubitori de Duh Sfânt, ºi luaþi din rodul ei, fiilor.
Amin, amin, amin.
2/15 februarie 2003

Duminica vameºului ºi a fariseului
Faptele bune pot fi cursã pentru suflet când cele dinãuntru nu se
dau milostenie curatã. Domnul voieºte milã de la om, iar slujitorii
altarelor vor jertfã. Jertfa cea pentru pãcat este smerenia inimii. Nu
poate singur omul sã-ºi vadã semeþia.

M

ã scriu ºi azi în cartea Mea cu voi, ºi deschideþi-Mi, fiilor care-Mi sunteþi porþi! Deschideþi porþile, cã Eu Mã las cuvânt în carte, cuvânt de învãþãturã peste pãmânt ºi peste voi. Amin.

Pomenim azi pe vameºul ºi pe fariseul care au venit sã
se roage în templu. Voiesc sã-l învãþ pe om ºi în ziua aceasta,
cã Eu dacã sunt la voi cuvânt sunt Învãþãtor ºi pãstoresc toate neamurile pãmântului cu toiag de fier, cu învãþãtura pe care
omul n-o gãseºte pe pãmânt, cã pe pãmânt e îngâmfare ºi
mândrie peste om, iar aºa om nu poate da rod cu învãþãtura sa
despre împãrãþia cerurilor dacã nici el nu stã în ea ca s-o vadã omul cã o are, ºi sã-i urmeze lui apoi.
Faptele bune pe care le face omul în numele Meu din
câºtigul sãu, acestea pot fi cursã a sufletului lui, cãci Stãpânul
cerului ºi al pãmântului îi cere omului pe cele dinãuntru ale
sale, nu pe cele din afarã, ºi am zis: «Milã voiesc, nu jertfã».
Nu e om pe pãmânt sã înþeleagã acest cuvânt, dar v-am gãsit
pe voi, copii credincioºi, ºi v-am învãþat sã credeþi cum Îmi
place Mie sã creadã omul, ºi mai întâi v-am învãþat înþelepciunea minþii, ºi apoi faptele ei în inimioarele voastre, ºi numai apoi fapta mâinilor ºi toatã fapta care porneºte de la cele
ale omului. Amin. Eu caut de ºapte mii de ani milã de la om,
iar mulþimea jertfelor lui nu Mã mângâie. Când îl vãd pe om
cã-ºi grãmãdeºte fapte peste fapte în numele Meu peste om,
când îl vãd cã nu ºtie cã nu aceasta este împãrãþia cerurilor pe
care Eu, Domnul, o aºtept sã fie în om, Mã doare, Mã doare,
fiilor copii. Ce sã-i fac omului? Ce sã-i fac, oare? Ce sã le fac
celor ce se cred creºtini ai bisericii, ºi care fac atâtea fapte
bucurându-ºi inima? Acestora n-are cine sã le spunã Scriptura
aceea cã: «oricine se înalþã pe sine, se va smeri, iar cel ce se
smereºte pe sine, se va înãlþa». Omul îi face omului, nu Mie,
ºi dupã ce face aºa, se înalþã cu mintea cã este al Meu, cã Mã
are pe Mine prin faptele lui. Planul Meu cu omul este altul,
dar nu gãseºte bietul de el învãþãturã care sã-l conducã pe om
spre Mine, Cel ce dau viaþã veºnicã omului smerit cu inima ºi
cu fapta mâinilor lui.
Am venit acum, dupã douã mii de ani, ca un fur am
venit, ºi l-am gãsit pe om fãrã Dumnezeu pe pãmânt, fãrã credinþã pe pãmânt, cãci Eu am spus: «Când va veni Fiul Omului, va gãsi, oare, credinþã pe pãmânt ca sã facã dreptate aleºilor Sãi, care strigã cãtre El ziua ºi noaptea, ºi pentru care
El rabdã îndelung? Da, le va face dreptate curând, curând,
zic». Amin. Dar cine sunt aceia, aleºii Mei? Sunt cei ce Mã
strigã sã vin, sunt cei ce Mã doresc ca sã-i izbãvesc de moarte
ºi de pierzarea cea de veci, nu sunt cei ce zic ca fariseul care
venind la templu sã se roage Îmi mulþumea cã nu e ca ceilalþi
oameni care rãpesc ºi nedreptãþesc ºi se desfrâneazã, sau ca
vameºul care venise ºi el în faþa Mea cu rugãciunea lui; ºi Îmi
mai amintea fariseul cã posteºte douã zile din sãptãmânã ºi cã
dã zeciuialã din toate câte el câºtigã. Iatã, acela se simþea a fi
alesul Meu, dar aleºii Mei sunt cei ce Mã strigã ziua ºi noaptea, stând întru venirea Mea cu duhul, cu sufletul ºi cu trupul
lor, întru umilinþa cea plãcutã Mie, fiindcã oricine se smereºte
pe sine, acela este cel ce ºtie sã se înalþe la Dumnezeu. Amin.
O, cum sã-l fac pe om sã-ºi vadã rãtãcirea? Cum sã-l
fac pe fariseu sã-ºi lase semeþia ºi somnul lui cel pierzãtor de
suflet? Cum sã-l fac sã ºtie sã se roage sã-i fiu lui milostiv ºi
nu dator? Cum sã-l fac pe fariseu sã nu se creadã drept, iar pe
Mine sã Mã facã dator pentru dreptatea pe care Mi-o cere în
schimbul faptelor lui ºi a postului lui ºi a celor ce le dã din tot
câºtigul lui? Dar cui dã? Mie? O, Mie nu-Mi dã nimic fariseul. El dã celor asemenea lui, ºi fiindcã are câºtig, nu rãpeºte, nu nedreptãþeºte, ba chiar ºi dã celor asemenea lui ºi
celor ce slujesc la altar, nu Mie. O, altfel dã cel ce-Mi dã Mie.
Vameºul Mi-a dat strigare, sfiindu-se sã se apropie chiar ºi cu
strigarea, ºi stând mai departe nici n-avea curajul sã ridice

Anul 2003
ochii la cer, ci numai pieptul ºi-l bãtea ºi Îmi zicea ºi se înãlþa
prin smerenia inimii zicând: «Dumnezeule, fii milostiv mie,
pãcãtosului, Doamne!». Îºi bãtea vameºul pieptul. Aºa bãtea
el la uºa Mea, nu ridicându-ºi ochii în sus. Îºi bãtea inima, ºi
acolo Mã gãsea ºi Mã striga sã-i fiu milostiv ºi sã-i ºterg pãcatele, pentru smerenia inimii lui, care-l ajuta sã se înalþe
pentru ca sã Mã ia ajutor al lui în viaþa lui cea plinã de ispite
ºi de pierzare.
O, cum sã fac sã-l învãþ pe om sã batã îndelung la
poarta lui Dumnezeu ºi sã primeascã iertarea multelor lui
pãcate? Eu vreau de la om sã-ºi vadã pãcatele, nu faptele. O,
când vei face aceasta, omule fariseu? Pânã când Mã vei numi
datornicul tãu pentru postul tãu, pentru zeciuiala ta cea din
câºtigul tãu, pentru legea pe care zici tu cã o împlineºti? Pânã
când, oare? Când vei lãsa ºi tu fruntea la pãmânt, ºi, bãtându-þi pieptul în care trebuie sã stau Eu ºi nu tu, sã poþi apoi
sã-Mi zici sã te miluiesc, ºi stãruitor ziua ºi noaptea sã-Mi
ceri aceasta îndelung? Vezi tu, fariseule, ce înseamnã ales al
Meu? Înseamnã cel ce strigã ziua ºi noaptea la Mine ca sã-i
fac dreptate faþã de potrivnicul lui, diavolul, care umblã sã
înghitã, dacã va fi cu putinþã, chiar pe cei aleºi ai Mei care Mã
strigã îndelung.
Vameºul ºi-a vãzut pãcatele, iar fariseul, nu. Fariseul
ºi-a vãzut faptele, iar pãcatul cel mai greu, semeþia, nu ºi l-a
vãzut. Nu poate singur omul, nu poate singur creºtinul sã-ºi
vadã pãcatul semeþiei pe care ºi-l acoperã cu fapte aduse în
faþa Mea. Eu am cãlãuzã înaintea ta, poporul Meu, ºi tu sã stai
sub povaþa ei cu multã umilinþã când ea cautã la tine ca sã te
aºeze mereu, mereu în faþa Mea plãcut Mie. Dar cu omul cel
din lume care se crede al Meu prin faptele lui semeþe, cum sã
fac sã-l învãþ? Îl învãþ prin cuvântul dintre Mine ºi tine ºi Îmi
fac datoria de Învãþãtor peste toate neamurile de pe pãmânt
mai înainte de venirea Mea când Eu voi da fiecãruia dupã
cum este fapta sa. Amin.
O, copii care-Mi staþi din partea Mea cãlãuzã pentru
mersul cel sfânt ºi umilit înaintea Mea al poporului Meu de
azi! Daþi fiecãruia dupã cum este fapta sa. Lucraþi cu fiecare
dupã faptã ºi nu altfel. Iar cu cei ce Mã strigã sã vin sã-i
izbãvesc de potrivnicul diavol care umblã sã-i înghitã pânã ºi
pe cei aleºi ai Mei, faceþi-le dreptate, fiilor copii. Lucraþi ca
Mine, cã Eu sunt judecãtor milostiv cu cei aleºi ai Mei care
strigã cãtre Mine ziua ºi noaptea, ºi pentru care Eu rabd îndelung.
Cine nu va primi împãrãþia lui Dumnezeu ca un prunc,
nu va intra în ea, fiindcã oricine se smereºte pe sine, se va
înãlþa, ºi va fi înãlþat spre Mine cu inima din el, cu supunerea
lui care-l înalþã între cei plãcuþi ai Mei. Cei plãcuþi ai Mei se
înalþã cu rugãciunea lor durutã dupã Mine ºi strigã ziua ºi
noaptea ca sã-i izbãvesc de moarte, iar Eu pentru aceºtia rabd
îndelung, ºi din rãbdarea Mea pentru ei, se capãtã ºi omul cel
semeþ ºi nepocãit, doar, doar va vedea acesta cã bunãtatea
Mea îl îndeamnã pe el la pocãinþã ºi la rugãciune ca a vameºului care-ºi bãtea pieptul nevrând nici ochii sã-ºi ridice spre
cer, ci zicând cu durere: «Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!».
Eu, milã voiesc. De ce nu aude omul ce voiesc Eu? De
ce-Mi aduce omul jertfã pentru pãcat ºi zeciuialã din câºtig,
ca apoi sã Mã aibã dator lui aºa cum Mã avea fariseul care-Mi
pomenea faptele lui bune ºi zeciuiala lui la templu ºi faptele
rele ale vameºului? Cei ce slujesc la altar sunt cei ce iau jertfã
de la om pentru pãcatul omului învederat de pãcat prin jertfa
adusã la altar, jertfã din care trãieºte cel ce slujeºte la altar, nu
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Eu, iar Eu nu trãiesc nici în cel ce aduce jertfã la altar pentru
pãcatul lui, nici în cel ce primeºte pe altar jertfa cea pentru
pãcat, jertfa cea arãtatã în legea cea pentru pãcat. Dar Eu voiesc milã. Cel ce slujeºte la altar pentru omul pãcãtos, vrea
jertfã, iar Eu voiesc milã de la om ºi de la cel ce nu-l ajutã pe
omul care pãcãtuieºte, ci numai îi primeºte jertfa cea pentru
pãcat, aºa cum ºi azi oameni peste oameni ºi grãmezi de
oameni adunaþi prin bisericile lumii dau pomelnice ºi bani ºi
prinoase slujitorilor de altare ca pe vremea jertfelor pentru
pãcatele lui Israel, iar jertfele acestea Eu nu le voiesc, ci
voiesc pocãinþa omului, inima omului, în timp ce slujitorii
altarelor sug din sângele celor lipsiþi ºi al celor bogaþi care
aduc din prisosul lor la altare, ºi altceva nu fac slujitorii altarelor, nu-i ajutã pe oameni sã se lepede de faptele lor rele ºi
sã strige apoi la Mine îndelung, ziua ºi noaptea, ca sã le fac
dreptate împotriva potrivnicului lor, diavolul, care-i þine robi
ispitei duhului lumii, ispitei trupului ºi oricãrui fel de ispitã.
Eu milã voiesc, ca apoi sã-l miluiesc pe om. Vameºului i-a
fost milã de Mine ºi Mã chema sã Mã mângâie cu pocãinþa
lui bãtându-ºi pieptul de durerea pãrerii de rãu ºi de spaima
pedepsei pãcatelor lui.
Eu milã voiesc, ºi de la om la Mine, ºi de la Mine la
om, dar mai ales de la om la Mine. Jertfa pentru pãcat sau
zeciuiala este pentru cel ce slujeºte la altar, nu pentru Mine,
iar Mie Îmi rãmâne omul greu de pãcatele lui ºi ale slujitorului care trãieºte din pãcatele omului. O, dacã nici un om de
pe pãmânt n-ar face nici un pãcat, din ce ar mai trãi slujitorii
altarelor, care slujesc înaintea Mea pentru omul cel pãcãtos?
Ar trãi din zeciuiala fariseilor, ºi tot ar trãi de la altar. Mã voi
rãzbuna curând, curând, curând pe ei, cã nici pe cei ce se
nasc, nici pe cei ce mor nu-i ajutã sã intre în împãrãþia cerurilor ca niºte prunci, ci le cer bani ºi iar bani, chiar ºi dupã ce
moare omul. O, când vor face aceºtia fapte bune pentru sãrmani? Când vor avea aceºtia milã de sufletul lor, ºi apoi de
Mine milã? Când, fariseule? Când, slujitorule de altar? Când,
cãrturarule, Îmi vei aduce tu jertfã plãcutã Mie, smerenia
inimii tale ºi duhul umilinþei tale, care sã te înalþe spre cer cu
inima ºi nu cu ochii ºi nu cu fapta mâinilor tale, care Mi-a
ajuns pânã la os scoþându-Mã þie datornic? Când vei învãþa ce
este mila ºi nu jertfa? Vin curând, ºi îþi voi plãti dupã fapta ta.
Iar celor ce strigã îndelung la Mine ziua ºi noaptea ca sã vin,
voi veni la ei ºi Îmi voi face casã la ei ºi voi cina cu ei ºi Mã
voi arãta lor. Dar am ºi venit ºi am fãcut aceasta ºi am împlinit sub ochii tãi dreptatea celor pentru care Eu, Domnul,
am rãbdat îndelung, aºteptând pocãinþa fariseului sã ajungã
ea înaintea Mea, ca a vameºului care Mã striga cu inima zdrobitã sã-i fiu lui milostiv.
O, de ce a trebuit sã aleg Eu un nume de fariseu ºi unul
de vameº pentru aceastã pildã pomenitã azi în duh de bisericã? Semeþia ºi umilinþa, aceasta am scos Eu deasupra prin
pomenirea acestei pilde; cel drept ºi cel pãcãtos. Cel drept nu
se mai apleacã spre cel pãcãtos, iar cel pãcãtos se înalþã spre
Mine prin zdrobirea inimii lui dupã Salvatorul Cel din cer, iar
dreptul îl pârãºte pe el la Mine pentru pãcatele lui. O, nu se
poate aºa la Mine, cã Eu pentru un pãcãtos care se pocãieºte
las nouãzeci ºi nouã de drepþi ºi îi ascult disperarea celui ce
bate în miezul nopþii lui pentru milã la poarta Mea. Smerenia
este cea care intrã pe poarta cerului, iar semeþia rãmâne jos,
pe pãmânt. Amin.
Aº vrea, poporul Meu, sã nu stai fãrã cãlãuzã nici o
clipã, fiule, cã vreau ca tu sã fii cu inima smeritã ºi sã te rogi
de-a pururi pentru tine ºi pentru tot neamul omenesc ca sã
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vinã el spre umilinþã, poporul Meu. Nu poate singur omul
sã-ºi vadã pãcatul semeþiei lui ºi pe care-l acoperã cu faptele
lui cele pentru aproapele sau cu zeciuiala lui dusã la altar. Nu
poate omul semeþ sã-ºi vadã pãcatul semeþiei lui. Pãcatul semeþiei este lipsa umilinþei inimii. Inima curatã primeºte pe
Dumnezeu din cer ºi de pe pãmânt, ºi vãd ochii celui ce este
smerit cu inima ºi cu fapta, dar ochii celor mândri nu vãd. Iar
tu sã crezi ce-þi spun ºi sã nu faci sã Mã doarã de la tine, ºi sã
te primeºti frate pe frate ºi sã iei pildã pe cel ce se face pildã
a împãrãþiei cerurilor înaintea ta, cãci cine nu va primi împãrãþia cerurilor ca un prunc, nu va intra în ea. Amin. Cautã sã
fii prunc, mereu prunc, ºi atunci vei primi mereu mânuþa care
te þine în picioare pentru împãrãþia Mea, care este a celor
smeriþi cu inima, ca ºi cei mici care se supun oricãrui bine
care vine sã-i cuprindã pe ei, poporul Meu.
Voiesc sã vã cuprind pe toþi în împãrãþia cerurilor,
fiilor, iar ea este a celor mici. Voi sã nu fiþi mari unii peste
alþii, ºi sã fiþi ca pruncii care au tatã, ºi iubire de la tatã. Voiesc
sã vã vorbesc curând, curând din nou despre împãrãþia cerurilor din voi ºi dintre voi, cã vreau sã vadã toate neamurile pãmântului împãrãþia Mea din voi. Lãsaþi-vã moi pentru ea ºi cu
ea. Fiþi pãpuºi ºi lãsaþi-Mã pe Mine sã fac cu voi tot ce voiesc
Eu, iar voia voastrã sã fie voia Mea mereu, mereu, copii cãlãuziþi de Mine, de Dumnezeu cãlãuziþi, fiilor. Amin, amin,
amin.
3/16 februarie 2003

Duminica fiului risipitor. Sãrbãtoarea sfântului
mucenic Haralambie
Cetatea cuvântului iese de sub vãl. Se apropie întoarcerea fiului
risipitor, Israel cel dupã trup. Îngerul Domnului va doborî pe antichrist. Trimisul Domnului este cel trimis de Domnul.

T

e strâng la gura cuvântului Meu, poporul Meu
Ierusalim. Nu trebuie sã se mire nimeni de pe
pãmânt cã Eu, Domnul Atoatefãcãtorul, îþi zic þie Ierusalim.
Eu aºa îl numesc pe poporul Meu, pe oriunde ar fi fost sã fie
el pe pãmânt. Dar omul cel fãrã de minte, cel fãrã de cap, cel
fãrã de cãlãuzã nu cunoaºte vorbirea Mea cereascã, ºi se
aºeazã sã judece cuvântul Meu ºi graiul sãu cel ceresc pe
pãmânt. Eu grãiesc ca în Scripturi, iar Scripturile venirii Mele
sunt scrise cu panã de mâna omului, dar cuvântul lor este
cuvântul Meu, ºi au fost scrise pe pãmânt mai înainte de venirea Mea cea de atunci ºi cea de acum, numai cã omul cel
fãrã de cãlãuzã nu poate sã desluºeascã tainele cuvântului
Meu, fiindcã Eu numai duhovniceºte ºi numai pentru cei duhovniceºti am grãit ºi grãiesc, ºi trec pe sub ochii omului ºi
împlinesc, iar omul cel fãrã de Domnul în viaþa lui de zi cu zi
nu pricepe lucrul Meu peste pãmânt.
Te strâng pe tine lângã cuvântul gurii Mele, poporul
Meu ales din români, ºi Mã scriu cu mâna ta pe pãmânt cu
venirea Mea, cu cuvântul Meu care te gãteºte pe tine pentru
ziua când Eu te voi arãta întru slava venirii Mele la tine ºi Mã
voi desãvârºi cu totul vãzut, când ochii tuturor vor fi deschiºi
de însãºi puterea Mea, dupã cuvântul Meu care spune cã
«Toate neamurile pãmântului vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere ºi cu slavã multã, când El va
aduna prin îngeri pe cei aleºi ai Lui din cele patru vânturi, ca
sã le dea împãrãþia». Toate, toate sunt scrise la începutul
venirii Mele ºi la sfârºitul slavei cuvântului Meu, ºi Eu le voi
împlini cu cuvântul pe toate, aºa precum le-am spus. Amin.

Scriu peste tine numele cel întreg al tãu, poporul Meu,
cã tu eºti cetatea Mea, Ierusalimul Meu de azi. Te cresc ºi te
ud din cer, nu de pe pãmânt. Te nasc din cer ºi îþi dau din cer
sã mãnânci mult cuvânt ºi te numesc popor din cer, nu popor
de pe pãmânt, iar umilinþa ta sã strãluceascã mult ziua ºi
noaptea înaintea Mea, cã Eu îþi dau nume nou, cetate iubitã,
cãci în Scripturi scrie aºa: «Am vãzut Cetatea Sfântã, Noul Ierusalim, coborâtã din cer, de la Dumnezeu, gãtitã ca o mireasã, împodobitã pentru Mirele ei». Amin, amin, amin. Te
înscriu pe pãmânt cu numele tãu cel întreg: Cetatea Sfântã
Noul Ierusalim. Pânã acum te-am þinut sub vãl ºi þi-am zis:
Cetatea Noul Ierusalim. Dar acum vine tot mai mult vremea
cea sfântã, vine cu sfinþii din cer pe pãmânt, vine puterea Mea
care împlineºte Scripturile sub ochii celor tari la cerbice care
stau împotriva Duhului Sfânt. Dar Eu suflu cu putere pe Duhul Sfânt cuvânt ºi îi adun cu suflarea gurii Mele pe cei sfinþi
ºi pe cei ce se sfinþesc la auzul venirii Mele care-i adunã pe toþi
cei ce vor umbla pe cãrãrile vieþii ºi care vor învãþa de la
Mine, fiindcã ucenici nu se nasc dacã nu este învãþãtor.
Iatã-Mã Învãþãtor tainic, venit de la Tatãl pe pãmânt ca sã-i
adun sub mantia Mea pe cei risipiþi ai lui Israel ºi pe toate
neamurile pãmântului, care vor vedea slava cuvântului Meu
coborând pe pãmânt peste poporul Meu cel din români, poporul Noului Ierusalim, cetatea cea sfântã, gãtitã ca o mireasã
pentru Mirele ei. Amin.
Binecuvântat sã fie numele tãu cel nou, cetate iubitã, ºi
te voi învãþa curând, curând sã sãrbãtoreºti cu sfinþii pe pãmânt în mijlocul noroadelor, ºi tu vei asculta aºa cum Eu te
învãþ, cã vreau sã-i adun sub dragostea cuvântului Meu pe cei
risipiþi ai lui Israel ºi sã-i fac sã umble pe cãile Mele cele
sfinte ºi sã asculte de Dumnezeu dupã ce atâta vreme au stat
departe de voia Mea prin îndãrãtnicia lor, risipindu-ºi averea
în plãceri ºi în desfãtãri între neamuri, ca unul tânãr care-ºi
doreºte desfãtãri. Dar Eu voi aduce pe pãmânt durere mare,
foamete de pace ºi de desfãtãri, ca nimic, nimic sã nu-l mai
bucure pe om, ºi sã împlinesc Eu apoi pilda întoarcerii fiului
risipitor, care ºi-a cheltuit viaþa ºi averea ei în plãceri. Amin.
O, poporul Meu, am mare lucrare de împlinit peste
pãmânt, iar tu eºti mic ºi plãpând ºi n-ai decât cuvântul Meu
ca stãpân al tãu. Dar el se rosteºte ºi se împlineºte, numai sã
te am pe tine semn al venirii Mele, cã mult Mi-a trebuit Mie
om ºi popor cãruia sã-i dau cuvântul Meu cel de azi, ºi cu
care-Mi pregãtesc slava venirii Mele. Aºeazã-te mult la lucru
cu Mine ºi Mã vesteºte ca un fiu ascultãtor ºi dã de ºtire venirea Mea la tine, ca apoi sã Mã împlinesc cu ea peste pãmânt, cã scrie despre Mine: «Din gura Lui iese sabie ascuþitã,
ca sã loveascã cu ea neamurile ºi sã le pãstoreascã cu toiag
de fier, iar pe haina ºi pe coapsa Lui are nume scris: Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor». Amin, amin, amin.
Sã te scoli spre slava Mea cu tine, poporul Meu, ºi sã
te faci tu sãrbãtoare a venirii Mele în toatã vremea ºi sã fii
frumos cu frumuseþea Mea ºi s-o moºteneºti pe veci ºi sã le
dai sã mãnânce din gura Mea la toþi cei ce se vor întoarce din
cãile lor cele rele, iar Eu sã le zic lor: «Aceºtia, morþi au fost
ºi au înviat, ºi pierduþi au fost ºi s-au aflat». Sã te ridici cu
puterea Mea ºi sã Mã dai pe Mine omului milostenie, cã avutul tãu este cuvântul Meu, mana cu care Eu te hrãnesc pe tine
ca sã semeni cu Mine între neamurile de pe pãmânt, iar Eu
sã-þi dau numele Meu sã-l moºteneºti, cã de atâtea veacuri Eu
n-am mai avut popor cu care sã grãiesc dupã cum Îmi este
Mie lucrarea ºi firea între Mine ºi om. Dar iatã, M-am întors
cuvânt pe pãmânt la om ca sã-Mi împlinesc Scripturile venirii
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Mele a doua oarã de lângã Tatãl, ºi sã-i spun aceasta ºi lui
Israel cel dupã trup, care s-a îngâmfat peste neamuri cu averea lui cea de la Mine, cu numele lui lângã numele Meu. Dar
Eu acum douã mii de ani l-am învârtoºat pentru pãcatul semeþiei lui ºi i-am stat împotrivã venind de la Tatãl în chip
tainic, nãscut din Fecioarã, ca sã-l vãdesc cu nedragostea lui
de Dumnezeu, ºi atunci Eu l-am judecat pe el, dupã cum a
fost scris în prooroci despre învârtoºarea lui ºi despre lepãdarea lui de Dumnezeu. Dar acum, dupã douã mii de ani de
rãtãcire a lui, Eu, Domnul, Fiul Tatãlui Savaot, îl strig sã vinã
dupã Mine ca sã nu fie pedepsit. Sã vinã sã-i dau sã mãnânce
din cer ºi sã nu se mai încânte cu mâncare amarã, cu slava lui
cea de la semeþia lui, cãci curând, curând nu va mai fi om
semeþ pe pãmânt, ci va rãmâne un neam blând ºi smerit, care
urmeazã dreptatea ºi pacea, dupã cum este scris în prooroci.
Amin.
Vreau sã-l aud pe Israel cel dupã trup rugându-se Tatãlui Meu ºi al lui ºi zicând: „Am greºit, Tatã, la cer ºi înaintea
Ta, nemaifiind vrednic de fiu al Tãu, dar fã-mã ca pe unul din
argaþii Tãi“. Iar Tatãl, încã departe fiind el ºi gândind la
întoarcerea sa la Tatãl, îl va vedea Tatãl ºi I Se va face milã
de el ºi îi va ieºi înainte cu glas blând ºi îi va da lui haina cea
dintâi ºi îi va da încãlþãminte ºi îl va aºeza la masã ca pe unul
care mort a fost ºi a înviat, ºi pierdut a fost ºi s-a aflat.
O, poporul Meu Ierusalim cel din români, tu sã te uiþi
bine în cuvântul Meu de peste tine, ºi aºa sã creºti cu orice
cuvânt, ºi aºa sã crezi, cã Eu am o aºa de mare lucrare de
lucrat prin tine de se minuneazã sfinþii ºi îngerii. Iar porþile
Mele din mijlocul tãu sã fie deschise ºi ziua ºi noaptea pentru
intrarea Mea cuvânt la tine, cã multe noroade va fi sã hrãnesc,
fiindcã voi trimite mare foamete pe pãmânt ca sã pot sã-i
întorc la Mine pe cei aleºi ai Mei ºi sã-Mi zãreascã ei izvorul,
ºi sã-i adãp apoi din el. Tu sã te aºezi în genunchi ºi sã te rogi
Tatãlui ºi Mie pentru toate împlinirile rostite de Mine, ºi
acesta sã-þi fie lucrul tãu, iar biserica ta va fi întâia, va fi mireasa Mea, dupã voia Mea, iar lumina ei va lumina neamurile,
ºi apoi «nici un neam nu va mai ridica sabia sa împotriva
altui neam», precum este scris. Amin.
Acum, pãcatul semeþiei omului Îmi stã încã împotrivã,
dar îngerul Meu va doborî aceastã fiarã ºi pe toþi proorocii ei
cei mincinoºi ºi pe antichrist cu tot numãrul lui, cu toþi puii
lui, cu tot planul lui cel întunecat ºi pe care Eu, Domnul, îl voi
scoate la luminã ºi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu
cuvântul Meu care suflã peste tine, Ierusalime al venirii Mele.
Tu eºti mic, ºi de aceea nu te temi, cãci cel mic are tatã, ºi
tatãl are grijã, nu copilul, iar copilul are grijã sã stea copil, sã
stea numai în împãrãþia tatãlui sãu. Amin.
Te binecuvintez cu duhul sfinþeniei ºi al curãþeniei de
duh ºi de suflet ºi de trup, ºi aceasta sã-þi fie lucrarea, iar cei
din mijlocul tãu cãlãuzã a Mea peste tine, sã lucreze cu Mine
peste tine ºi sã te aºeze în aceastã binecuvântare. Amin. Eu
sunt Cel sfânt, ºi Mã dau celor sfinþi în cer ºi pe pãmânt, ºi
voi veni curând din nou cuvânt peste tine ºi îþi voi vorbi
despre taina aceasta, taina sfinþilor Mei. Amin.
Duhul sfinþeniei ºi al curãþeniei de duh ºi de suflet ºi de
trup va fi sã-l înveþe toþi cei ce vor iubi viaþa cea de veci aºa
cum au iubit-o sfinþii cu care Eu azi cobor la tine în slava
cuvântului Meu cel de peste tine, Ierusalime. Acest duh sã-l
ai mereu proaspãt înaintea Mea, nu înaintea ta, nu înaintea
omului, cã nu tu ºi nici omul, ci Eu te voi slãvi cu slava Mea,
ca sã Mã bucur Eu pentru viaþa ta. Învaþã-te sã ºtii bine sã stai
înaintea Mea cu duhul tãu, ca sã pun Eu ºi nu tu, sã pun Eu în

1623

duhul tãu duh dãtãtor de viaþã prin ºcoala Mea de peste tine,
ºi la care te voiesc neadormit ºi iubitor ºi silitor la învãþat, ca
sã te pot pregãti pentru tot ce voi avea Eu de lucrat prin tine,
poporul Meu, cã vreau sã-Mi mãresc numãrul celor ce vor
învãþa sã lucreze ca Mine ºi în numele Meu cu trimitere, cã
iatã, Mã uit pe pãmânt ºi mulþi dau sã vorbeascã peste alþii în
numele acestei lucrãri. Numai cã Eu, Domnul, am porþile
Mele prin care Israel iese ºi intrã la Mine, ºi prin care trimisul Meu se duce ºi vine, ºi prin care omul aude de la Mine ca
sã vinã sau ca sã nu vinã, dupã cum Eu voiesc, dupã cum Eu
îl vãd pe om. Amin.
Am pus în mijlocul tãu sãrbãtoare de cuvânt ºi am
bucurat întru venirea Mea cu sfinþii pe marele mucenic Haralambie, fãcãtorul de minuni, cãci sfinþii îl serbeazã azi pe el
în soborul lor, dupã cum biserica îl pomeneºte pe el pe pãmânt rugându-se lui sã fie mijlocitor spre Mine pentru om. Iar
Eu îi spun lui sã se bucure cu voi pãzindu-vã cu mânã tare ºi
cu minuni despre care nu s-a mai vorbit pe pãmânt ºi în cer,
cã mare este harul lui de la Mine dat pentru cei se roagã prin
el înaintea Mea. Amin.
u, Doamne, aºa voi lucra, dupã cum Tu cuvintezi acum, bucurându-mi duhul în lucrul
Tãu dat mie pentru multã ocrotire peste poporul Tãu, ca sã
vadã neamurile pãmântului cât har ºi câtã iubire ai pentru cei
ce Þi-au fost Þie casã de venire acum, dupã douã mii de ani
de la venirea Ta în mijlocul lui Israel cel dupã trup. Noi, sfinþii Tãi, Îþi vom urma cuvântul Tãu de azi ºi vom merge spre
Israel cel ce Te-a lepãdat ºi le vom da lor din Duhul Tãu, cã
avem de la Tine putere sã facem aceasta, cã Tu vii cu sfinþii,
ºi altfel nu vii, iar aceasta este scris în prooroci, Doamne, ºi
mulþi sfinþi s-au suit la cer, tãiaþi de pe pãmânt pentru mãrturisirea lor, pentru mãrturia lui Iisus Hristos. Amin, amin,
amin.
ã dau mare lucrare, o, sfinþi care v-aþi dat
viaþa împotrivindu-vã pãgânilor pentru
mãrturisirea Mea. Ajutaþi ºi mângâiaþi pe poporul Meu cel
mic de azi ºi desfaceþi ochii celor ce nu vor sã Mã vadã
venind, cã iatã, Eu vin negreºit, fiindcã este scris în Scripturi
sã vin. Amin.
Iar voi, copii ai Ierusalimului Meu cel sfânt de pe pãmânt, sã ºtiþi cã toate neamurile de pe pãmânt vor vedea
curând, curând þara strãlucirii când Eu o voi arãta cu degetul,
cu slava Mea cea cereascã de peste ea.
Sã ºtii, Ierusalime român, cã vine curând, curând slava
întoarcerii Mele în pãmântul þãrii tale, iar tu atunci vei fi copilul cel purtat pe braþe când toþi vor veni ºi vor lua din mâna
ta mângâierea Mea, duhul mângâierii Mele pentru cei ce aºteaptã cu prelung suspin venirea Mea, slava Mea cu care vin
ºi îi mângâi pe cei ce Mã aºteaptã cu ea. Amin, amin, amin.
10/23 februarie 2003

–E

–V

Duminica înfricoºatei judecãþi
Poporul Domnului este cel ce face voia Domnului, iar omul din
lume slujeºte la doi, trei dumnezei. Când lumea îl aºteaptã pe
antichrist, puii lui se bucurã. Fãrãdelegea este femeie lacomã dupã
viaþa omului. Diavolul va mãrturisi cã împotriva lui este
Dumnezeu.

T

e învãluiesc în taina Duhului Sfânt ºi în lucrarea
Lui, poporul Meu, cã Eu voiesc sã fac din tine
cuvântul Meu cel împlinit, iar tu sã fii voia Mea, cã aºa ºi
acesta este poporul cel adevãrat al Domnului: voia Domnului,

1624

Cuvântul lui Dumnezeu

precum în cer aºa ºi pe pãmânt, voia Domnului. Amin, amin,
amin.
Voia Mea am voit sã fie omul pe care l-am zidit la
început, ºi de aceea l-am zidit Eu pe el când l-am zidit. Dar
omul care iese din om, acela este voia omului ºi voia lui însuºi dupã ce ajunge om din care poate ieºi alt om. Aceasta se
întâmplã pentru cã omul cel zidit de mâna Mea s-a smuls din
Duhul Meu ºi ºi-a fãcut duhul sãu, iar Eu am rãmas plângând,
am rãmas fãrã om, cãci omul n-a mai fost apoi voia Mea. De
atunci ºi pânã acum Eu plâng dupã om, iar îngerii Mei tânjesc
pe lângã Mine ºi îºi fac lucrarea datã lor de Mine, ca sã-l pãzeascã pe om de duhul cel potrivnic Mie, de împotrivirea
omului de a fi pe voia Mea, sã-l pãzeascã pe om de voia lui
ºi sã-l aducã iar la voia Mea.
Tu, Ierusalime român, sã nu uiþi pentru ce ai fost tu ales
dintre oameni. Ai fost ales de Dumnezeu ca sã facã El din tine
voia Lui pe pãmânt, ºi apoi, slujit de îngerii Lui, sã faci
lucrarea Domnului, lucrarea de întoarcere a omului spre voia
Mea, poporul Meu. Tu sã nu te temi de omul cel potrivnic
dacã Eu sunt cu tine, dacã tu eºti cu Mine, cã mulþi din cei ce
cred în Mine dupã voia lor, îl aºteaptã pe antichrist, nu pe
Mine, ºi se uitã dupã el aºa cum au luat ei învãþãturã de pe pãmânt despre venirea lui antichrist, ºi ce mult se bucurã antichriºtii de azi când îl vãd pe om cum aºteaptã pe unul cu numele de antichrist!
O, poporul Meu, omul credincios nu Mã mai aºteaptã
pe Mine. Se pierde în zvonuri omul, cã toþi puii lui antichrist
ºtiu ei ce sã facã pentru ca sã-l facã pe om sã nu mai ºtie de
venirea Mea, sã nu se mai pregãteascã pentru ea, ºi sã-ºi piardã mintea ºi curajul ºi viaþa aºteptându-l pe antichrist. Dar tu
sã-L aºtepþi din zori ºi pânã-n zori pe Domnul Dumnezeul
tãu, Care vine sã te izbãveascã pentru împãrãþia Sa, Ierusalime de azi. Se uitã omul la tine ºi nu vrea sã cunoascã venirea
Mea la tine, poporul Meu, iar Eu iatã-Mã cum vin ºi cât vin
la tine ºi cât sunt cu tine! Merg cu tine prin lume, dar nu Mã
vede lumea, cã Eu Mã las vãzut de ochii celor ce au pe Duhul
Sfânt crezând venirii Mele cea de acum douã mii de ani când
Eu am spus ucenicilor Mei cã voi fi pânã la sfârºitul veacului
cu cei ce sunt ai Mei, cu cei ce fac voia Mea ºi venirea Mea
la ei pe pãmânt.
O, poporul Meu, vai de omul care nu Mã are pe Mine
de Dumnezeu al lui! Dar Eu n-am cui sã spun aceasta, fiindcã
omul zice cã Mã are, dar nu zice cã nu poate sluji omul la doi
sau la trei dumnezei. Mai întâi, omul îºi slujeºte lui însuºi ºi
celor ce ies din el, ºi apoi îi slujeºte omului slavei deºarte, ºi
apoi prin acestea îi slujeºte duhului rãu, duhului cel potrivnic
lui Dumnezeu, duhului fãrãdelegii, pe care Eu îl voi nimici cu
tot cu omul lui, cu suflarea gurii Mele, de câte ori vin la tine
cuvânt peste pãmânt, poporul Meu, cã asta e suflarea gurii
Mele: cuvântul Meu, care suflã din gura Mea, ºi pe care tu îl
auzi din mijlocul tãu, ºi cu care Eu îl vãdesc pe omul fãrãdelegii ºi îi stric mereu puterea arãtându-i lucrarea cea potrivnicã Mie ºi omului care ar da sã se scoale ºi sã se lepede de
sine ºi sã-Mi urmeze apoi pentru salvarea lui, vânzându-ºi
toatã înþelepciunea lui, pentru împãrãþia Mea pe pãmânt cu
omul, împãrãþie care nu va fi nimicitã niciodatã. Amin.
Sãrbãtoresc în mijlocul tãu pomenirea Evangheliei cuvântului Meu cel de acum douã mii de ani, în care am grãit
ucenicilor Mei despre împãrãþia Mea cu care voi veni pe pãmânt. Le-am spus lor: «Când va veni Fiul Omului întru slava
Sa ºi toþi sfinþii îngeri cu El, atunci va ºedea pe tronul slavei
Sale ºi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, ºi îi va

despãrþi pe unii de alþii ºi va pune oile de-a dreapta Sa, iar
caprele, de-a stânga. Atunci va zice Împãratul, celor din
dreapta Lui: Veniþi de moºteniþi împãrãþia cea pregãtitã vouã
de la întemeierea lumii, cã Eu am fost flãmând ºi însetat ºi
strãin ºi gol ºi neputincios ºi închis în temniþã, iar voi Mi-aþi
slujit de câte ori am suferit în cei prea mici ai Mei, cãci Mie
Mi-aþi fãcut acestea. Iar cei ce n-au fãcut aºa pentru cei prea
mici ai Mei, Mie nu Mi-au fãcut, ºi vor rãmâne aceºtia în
locul cel gãtit diavolului ºi îngerilor lui».
Dar de ce grãiesc Eu atât de rãspicat cuvântul Evangheliei care e pomenitã azi în lucrare de bisericã? O pomenesc ºi o numesc înfricoºata judecatã, ca sã-i arãt omului cã
nu voieºte ºi nu cautã sã fie binecuvântatul Tatãlui Meu cercetându-Mã pe Mine, Cel purtat de cei prea mici ai Mei pe
pãmânt. Cei ce s-au fãcut mari ºi atât de mari cã stãpânesc
pãmântul ºi pe tot omul de pe el, dintre aceia nu se mai gãsesc
din cei care sã cerceteze ºi lipsurile celor ce sunt cei prea mici
ai Mei. Ai Mei sunt cei prea mici care suferã pentru cã sunt ai
Mei, cã zice omul mare: „Sã le dea Dumnezeu la cei ce sunt
ai Lui“. Dar iatã înfricoºata judecatã: Eu sunt cuvânt pe
pãmânt, ºi pe tronul slavei Mele din mijlocul poporului român ºezând întru slava Mea cu sfinþii îngeri, cuvintez pentru
toate neamurile pãmântului ºi îi aºez prin cuvânt de-a dreapta
Mea, ºi de-a stânga îi aºez. Pe cei ce M-au cercetat ºi Mã cerceteazã cu credinþã când Eu, purtat de cei prea mici ai Mei,
strãbat cu cuvântul pãmântul ca sã aduc pe el vestea împãrãþiei cerurilor împotriva împãrãþiei lui antichrist, omul fãrãdelegii, pe aceºtia îi numesc binecuvântaþii Tatãlui Meu ºi le
spun sã vinã sã moºteneascã pe cele strânse ale lor acolo unde
molia nu le stricã pe ele ºi unde furul nu le rãpeºte. Amin.
Dar, poporul Meu, cui sã spun Eu acest cuvânt al binecuvântãrii Tatãlui Meu când tu, cel prea mic al Meu ºi cu care
Eu port crucea venirii Mele a doua oarã de la Tatãl, nu eºti
ajutat sub cruce? Eu te-am învãþat sã nu primeºti nimic în dar,
ºi sã lucrezi ca sã mãnânci, ca sã bei, ca sã te îmbraci, ca sã
te îngrijeºti, ca sã te pãzeºti de rãu, iar omul sã tragã spre
munca mâinilor tale când Eu ies cu ea înaintea lui ca sã-i vorbesc lui despre venirea Mea cu împãrãþia Mea ºi despre moºtenitorii ei care adunã în ea prin cei mai mici ai Mei, iar omul
sã ia de la tine ºi sã-þi dea de la el.
O, poporul Meu, toatã lumea care mai ºtie cã este
Dumnezeu ºi credinþã în Dumnezeu ºi platã pentru pãcatul
despãrþirii omului de Mine, rãmâne tot lume, lume a fãrãdelegii, cãci fãrãdelegea e femeie lacomã, care-i spune omului
sã ia ºi sã mãnânce din ea, cã nu va muri, ci va trãi. Nu mai e
om în lume sã se mai poatã opri de la fãrãdelegile lui, prin
care-ºi adunã comori pe pãmânt. Caut ºi iar caut dupã om ca
sã fac din el un binecuvântat al Tatãlui Meu dacã el voieºte sã
afle þarina cea cu comoarã în ea ºi sã dea pe ea pe toate ale lui
ca s-o câºtige pe ea. O, ce frumos i-ar fi omului, ce dulce i-ar
fi dacã ar face totul pe pãmânt cu binecuvântarea Mea, nu cu
binecuvântarea omului cel asemenea lui! ªi iatã, nu ºtie omul
cine este antichrist, care-l desparte pe om de binecuvântarea
Tatãlui Meu ºi îl face sã strângã pentru antichrist, care-ºi face
locuri înalte pe pãmânt, ºi pe ele el scrie numele Meu, de-i
trage la el pe toþi cei ce mai au credinþã în Mine. Dar nu mai
vãd aceºtia ºi nu mai ºtiu calea spre Mine din pricina lui
antichrist care s-a aºezat în loc înalt, îmbrãcat în haina Mea ºi
luând numele Meu ca sã nu-l cunoascã omul cel fãrã de
înþelepciune, iar pe Mine, Cel smerit ºi umil prin cei prea
mici ai Mei, sã nu Mã mai vadã omul, sã nu Mã mai zãreascã,
sã nu Mã mai urmeze ca sã-Mi ajute în necaz ºi în nevoi, ci

Anul 2003
sã-l ajute pe el ºi numai pe el ºi pe toatã desfrânarea ºi
semeþia lui, beatã de sângele sfinþilor. Dar Eu, Mielul Tatãlui
Savaot, sunt Domnul domnilor ºi Împãratul împãraþilor ºi
stau în rãzboi cu tot omul care este potrivnicul Meu ºi îl voi
birui, ºi veþi birui voi, cei împreunã cu Mine lucrãtori pentru
biruinþa Mea, voi, cei chemaþi, aleºi ºi credincioºi ai Mei, cã
iatã înfricoºata judecatã, cã aceºtia nu au nimic strâns la
Mine, cã nu Mi-au dat, ci, din contra, Mi-au jefuit ºi numele,
ºi casa, ºi haina, ºi slava. Iar pentru aceasta, iatã ce spune înfricoºata judecatã pe care Eu am rostit-o cu gura Mea, cu suflarea gurii Mele acum douã mii de ani când am venit de la
Tatãl ºi când stãpânitorul acestei lumi a fost judecat prin
moartea ºi prin învierea ºi prin ºederea Mea apoi de-a dreapta
Tatãlui ca Împãrat al lumii, Miel junghiat pentru rãscumpãrarea omului. Amin.
Eu pentru tine, poporul Meu cel de azi, îi ajut pe cei de
sub crucea Mea cea grea de azi, cãci am între oameni dintre
cei ce nu ºi-au plecat genunchii lui Baal, ºi te voi purta pe
braþe pânã la slava cea mare a Mea cu tine, numai sã fii tu cel
prea micuþ al Meu ºi sã Mã asculþi sã lucrezi slava Mea în
mijlocul tãu ºi s-o primeºti pe ea de moºtenire, pentru bucuria venirii Mele.
Roagã-te, Ierusalime român, pentru tot omul, cel de la
Adam ºi pânã la ziua slavei Mele, cã toate neamurile pãmântului stau vrând-nevrând în faþa înfricoºatei judecãþi, ca sã se
facã þãrânã toatã adunãtura omului, iar Eu sã Mã slãvesc prin
semne ºi minuni înfricoºãtoare pentru cei ce nu ºi-au adunat
ºi nu ºi-au vândut toatã avuþia lor pentru împãrãþia care va
rãmâne pe pãmânt, ºi pe care omul n-o aºteaptã, de vreme ce
el zideºte ºi iar zideºte la împãrãþia lui ºi a urmaºilor lui.
Sã te gãteºti cu inimã mare ºi cu credinþã tare pentru
rugãciune cu post lângã ea, cã Eu, Domnul Dumnezeul tãu,
prin acestea voi scoate de pe pãmânt pe diavolul ºi pe toþi îngerii lui ºi Îmi voi lua de sub stãpânirea lui împãrãþia pãmântului, cãci mai are puþin, prea puþin, ºi el va mãrturisi cã împotriva lui este Dumnezeu, iar el nu mai este. Amin.
Cântã, Ierusalime, ºi mângâie pe Dumnezeu ºi fii copil
ascultãtor, poporul Meu. Mângâierea ºi viaþa ta sã fie slava
Mea ºi voia Mea peste tine, cã Eu din mijlocul tãu împlinesc
proorocia cea pentru sfârºit, în care stã scris cã toate popoarele vor veni spre izvorul acestui munte de slavã a Mea ºi a
cuvântului Meu ºi vor zice: «Veniþi sã ne suim la Domnul, ºi
El ne va învãþa pe noi, iar noi vom merge pe cãrãrile Lui».
Amin.
Pofta ºi trufia celor ce-ºi zic azi în lume slujitori ai
Mei, Eu le spun lor de pe scaunul slavei cuvântului Meu: nu
ºtiu de unde sunt ei cu pofta ºi cu trufia lor, care s-ar vrea cu
acestea în locul Meu între oameni. ªi le mai spun cã oamenii
pãstoriþi de ei slujesc mai mult diavolului decât Mie, de
vreme ce n-au pildã de urmat în faþa lor.
O, Ierusalime de azi, spune tu la om ce înseamnã om
creºtin ºi fiu al bisericii al cãrei cap este Iisus Hristos! Învãþãtura Mea de peste tine o aºteaptã mulþi, poporul Meu, iar tu
vei împãrþi pe Domnul, ºi trebuie sã fii îmbrãcat în har mereu,
mereu, îmbrãcat frumos înãuntru ºi în afara ta, ºi bine cunoscut de Mine, iar tu ºtii aceastã lucrare a celor ce Eu îi cunosc. Înmulþeºte-te în harul cel din mijlocul tãu ºi doreºte-l ca
pe duhul mângâierii, cã vreau ca tu sã fii semnul Meu pe
pãmânt, locul ºi timpul cu care Eu îl întreb pe om despre viaþa
sa, despre lucrarea sa. Amin. Iar tu sã stãruieºti în rugãciune,
ºi de la ea sã ia foc Duhul Sfânt de la unul la altul în mijlocul
tãu, dupã cum este firea lucrãrii Lui, poporul Meu. Eu am în
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faþa ta luminã cãlãuzitoare, ºi tu numai în luminã sã petreci ºi
sã stai, ca sã te vãd ºi ca sã Mã vezi ºi ca sã Mã poþi urma,
poporul Meu, ºi numai o slavã sã fii mereu, mereu, aºa cum
slava cuvântului Meu þi se dã þie ca s-o porþi ºi ca s-o împarþi
ºi ca sã te înveþi s-o împarþi.
O, Ierusalime, sã fii pururea pregãtit pentru slava Mea
cu tine, cã vreau sã dau drumul râului Meu din gura ta sã
curgã ºi sã Mã vadã omul lângã tine ºi în tine ºi sã-ºi umileascã trufia ºi sã întindã mâna sã-i dau, ºi sã aibã ce-i dau.
Amin. Acum te întãresc întru toate ale Mele cu cuvânt de
binecuvântare, ca sã creºti ºi sã înfloreºti prin harul Meu ºi nu
prin puterea ta, cã tu eºti mic ºi n-ai putere, poporul Meu, ºi
de aceea te învãþ sã ceri de la Mine ºi sã ai ºi sã poþi pentru
Mine, ºi pentru tine cu Mine, ºi pentru omul care se va scula
ca sã Mã ia de la tine, cã voiesc sã afle tot pãmântul de tine
ºi de þara alegerii Mele, în care Eu te am pe tine popor al Meu,
Ierusalime român.
Fii binecuvântat de-a pururi. Fiii cei unºi peste tine sã
te binecuvinteze mereu ºi sã se întãreascã cu lucrul Meu de
peste tine trup ºi cuvânt, cãci Eu aºa sunt întreg în mijlocul
tãu, ºi mereu astãzi sunt, ºi tot aºa sã fii ºi tu, poporul Meu,
mereu astãzi sã fii. Amin.
Întãriþi duhul rugãciunii ºi al laudei ºi lãudaþi pe Domnul binecuvântându-L. Voi, cei unºi ai Mei cu întreitã ungere,
întãriþi rugãciunea pusã pe altar ºi întreiþi-o ºi înºeptiþi-o,
fiilor unºi, ºi chivernisiþi-vã vouã ºi poporului timpul cel
pentru Mine, cã pentru voi faceþi aceasta, ºi pentru slava Mea
cu voi, fiilor. Eu vã întãresc pe voi pe toþi, ºi numai la piept
vã þin, ºi vã învãþ mereu sã staþi aºa, ºi aºa sã înveþe de la voi
poporul, dar fiþi atenþi la învãþãtura Mea din mijlocul vostru,
fiilor unºi, ºi iubiþi-vã unul pe altul prin ea, cãci voi prin ea
sunteþi ai Mei. Amin, amin, amin.
17 februarie/2 martie 2003

Duminica izgonirii lui Adam din rai
Nu e bunã voia liberã, ci e bunã voia lui Dumnezeu. Adam mãrturiseºte ºi se cãieºte pentru pãcatul semeþiei sãvârºit în rai. Ascunderea este minciuna care-l minte pe om. Întoarcerea în rai este sfinþenia. Domnul îi porunceºte femeii sã nu mai ucidã omul prin trupul
ºi prin duhul ei.

M

ã apropii de ieslea cuvântului Meu ºi Îmi trezesc pe cei din porþi. Amin. Hai, fiilor copii,
hai, cã voiesc sã Mã aºez în carte cuvânt, dar mai întâi sã vã
mângâi în dureri. Vã doare ºi trupul, dar vã doare sufletul ºi
duhul de la fel de fel de lovituri, dar nu uitaþi cã Eu sunt Cel
durut în voi, cã dacã voi n-aþi fi cãlãuza Mea cea din faþa
poporului Meu, nu v-ar durea atâtea dureri câte vã dor pe voi,
dar voi, de dragul Meu, pe toate câte lovesc în Mine le purtaþi,
cã sunteþi în trup, ºi trupul are ochi ºi urechi ºi mâini ºi
picioare ºi spate ºi suflet viu. Vã folosesc din plin pentru purtarea durerilor Mele, cã Eu de aproape cincizeci de ani cãlãuzesc din greu poporul, ca sã am un popor al Meu, numai al
Meu, ºi sã-l învãþ sã nu fie al sãu, ca sã am Eu putere peste el
ºi sã-Mi pot arãta slava Mea care aºteaptã sã se vadã de la
margini la margini, dar omul Îmi stã împotrivã, copii duruþi
sub povarã. Mã uit la durerile Mele din voi ºi n-am cum sã vi
le iau când ele sunt, când ele vin. Iubirea voastrã e mare
pentru Mine ºi daþi din greu sã-Mi þineþi poporul în braþul
Meu ºi nu vã ajunge timpul pentru toatã grija de popor ºi de
lucrarea Mea peste pãmânt, iar Eu am mult, mult, mult de tot
de lucrat ºi de cuvântat ca sã-Mi þin poporul pe picioare ºi ca
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sã-i dau ce-i trebuie pentru viaþã ºi ca sã întind mâna Mea
dupã om, fiilor copii. Vreau sã-l trag pe om în rai, asta vreau
sã fac prin venirea Mea cuvânt pe pãmânt. Vreau sã fac voia
Mea pe pãmânt ºi nu am loc de voia omului, iar Eu am spus
vouã sã scrieþi cã nu e bunã voia liberã, ci e bunã voia lui
Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Acum dau sã plâng cu voi, copii de sub povara venirii
Mele. Vã iau ºi Mã duc cu voi pânã la ziua când Eu l-am
pierdut din rai pe om. Uitaþi-vã ºi vedeþi ce a putut face voia
liberã a omului cel zidit de mâna Mea. Iatã-l pe omul care a
dat voia Mea pe voia lui.
Sãrbãtorim sãrbãtoare de cuvânt, dar sãrbãtoare cu durere în ea. Nu mai pot sã-l fac pe om sã Mã iubeascã. Nu mai
pot sã-l fac pe om sã facã voia Mea, cã omul e nãscut din
omul care a fãcut voia lui lepãdând din el voia Mea. Duhul
voii libere i-a spus lui cã nu va muri dacã va face voia lui, ci
doar va cunoaºte, dar nu i-a mai spus cã aceasta este moartea
ºi nu viaþa cea fãrã de moarte în ea. Viaþa cea fãrã de moarte
era aceea pe care i-o dãdusem omului s-o aibã în rai, mâncând
din roadele ei. Dar ca sã-l învãþ pe el dragostea lângã ascultarea pe care i-o dãdusem s-o trãiascã în rai, i-am dat prilej
s-o înveþe ºi i-am spus lui: «Din toþi pomii raiului poþi sã mãnânci, dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci cum vei mânca, vei muri negreºit». Din clipa
aceea el a avut puterea sã-Mi arate dragostea prin ascultare cu
iubire în ea. El însã a folosit nemulþumirea. Primise putere sã
stãpâneascã peste cele fãcute de Mine pentru om pânã sã-l fac
pe el, ºi, odatã cu puterea pe care o luase de la Mine, el s-a
semeþit peste Mine cum cã este stãpân, aºa cum face omul de
atunci ºi pânã azi, fiindcã omul nu Mã vede dacã Eu stau în
tainã.
Plâng cu voi în braþe, copii de sub povara venirii Mele,
cã omul cel zidit de mâna Mea a folosit nemulþumirea. N-a
gãsit pentru el nici o mângâiere din toate fiinþele cu suflet viu,
pe care le fãcusem cu cuvântul pentru bucuria omului. Când
am vãzut cã el îºi foloseºte puterea ºi cã e nemulþumit, i-am
dat somn greu ºi am scos din el pe femeie ºi am pus-o înaintea
lui, iar el a zis: «Ea este os din oasele mele ºi carne din carnea mea», ºi numai aºa ºi-a gãsit el mulþumirea în rai. Eu priveam cu durere mare când el a spus aceasta, ºi apoi iarãºi a
mai spus: «De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa
ºi se va alipi cu femeia sa ºi vor fi amândoi un trup». Atunci
omul s-a recunoscut în femeia sa, iar pe Mine M-a lãsat ºi a
fãcut voia ei, cã era atrasã de bãrbatul ei, bãrbatul din care ea
a fost luatã.
O, tu, cel zidit de mâna Mea din pãmânt, Eu am scos
pe femeie din tine ca sã scot rãul din tine, dar tu ai luat ºi ai
mâncat din el, ºi apoi M-ai judecat. L-ai judecat în rai pe
Dumnezeu dupã ce ai fãcut voia ta, cãci Eu te-am întrebat:
«Pentru ce ai fãcut aceasta?». M-ai judecat cã þi-am dat pe
femeie ºi Mi-ai spus: «Femeia pe care mi-ai dat-o mi-a spus
sã mãnânc cã nu voi muri, ci voi cunoaºte». Þi-am dat-o, dar
nu þi-am spus s-o asculþi pe ea, ci þi-am spus sã mãnânci din
toþi pomii raiului ºi nu din ea, iar tu trebuia sã iei din gura
Mea cuvânt, nu din gura ei, iar ea trebuia sã-þi fie supusã, precum tu trebuia sã-Mi fii Mie supus dacã Eu te-am creat. Ai
avut de la Mine puterea datã ca sã-Mi arãþi dragostea prin
ascultare cu iubire în ea, dar tu ai prins duh de stãpân peste
toate pe pãmânt ºi ai întins mâna sã stãpâneºti peste cer ºi
peste scaunul Meu ºi peste statul Meu în tine pe pãmânt, iar
Eu eram Cel Preaînalt ºi te priveam cu durere. Dacã Mã
ascultai sã creºti ºi sã te înmulþeºti din Mine ºi nu din tine, rãmâneai stãpân pe tine prin cuvântul de peste tine, dar tu te-ai

lãsat de ascultarea de Mine, ºi atunci femeia pe care Eu o
scosesem afarã din trupul tãu s-a fãcut cuvânt peste tine ºi
þi-a spus sã mãnânci din pomul cunoºtinþei, cã nu vei muri, ci
vei cunoaºte ca Dumnezeu. Când ea a întins mâna sã ia ºi sã
mãnânce, tu nu numai cã nu i-ai spus sã nu ia; ba ai luat ºi tu
din mâna ei ºi ai mâncat, ºi ai uitat sã Mã asculþi, ai uitat sã
Mã iubeºti dupã ce þi-am dat sã lucrezi dragostea cea cu
iubire în ea. N-ai vrut sã cunoºti iubirea, ci ai vrut sã cunoºti
cunoaºterea, ºi sã fii apoi ca Dumnezeu, cunoscãtor a toate,
cunoscãtorul fiinþei lui Dumnezeu, Care a adus totul din
nefiinþã la fiinþã. Iar Eu, Fãcãtorul a toate, îþi dãdusem sã mãnânci din toþi pomii raiului ºi sã fii mulþumit ºi sã fii cuminte ºi sã iubeºti viaþa ºi nu moartea cea de la neascultarea ta.
Acum, dupã ºapte mii de ani de la durerea Mea de la
tine, stau de vorbã cu tine în faþa neamului omenesc, iar tu,
cel zidit de mâna Mea din pãmânt, apleacã-te înaintea Ziditorului tãu. Amin, amin, amin.
a ceasul cel din urmã al pocãinþei omului,
mã aºezi faþã în faþã cu Tine, o, Creatorule
al meu, ca sã mã audã tot trupul, de la facerea mea ºi pânã la
venirea Ta care lucreazã dupã ºapte mii de ani învierea morþilor, de la cel din urmã ºi pânã la cel dintâi, pânã la mine,
Doamne.
Eu sunt omul cel zidit de mâna Ta din pãmânt, ºi suflând peste mine mi-ai dat suflet viu ºi mi-ai spus sã stãpânesc peste cele ce Tu le-ai scos din pãmânt, fiinþe vii, dupã tot
soiul lor, ºi sã mã bucur în mijlocul facerii Tale. Mi-ai fãcut
casã apoi, ca sã am numai bucurii, ºi ai numit-o grãdina Edenului ºi m-ai aºezat în ea ºi mi-ai spus sã mãnânc bunãtãþile
care creºteau în pomii raiului, Doamne. Dar eu m-am crezut
stãpân peste toate, ºi în aceasta am greºit Þie, Stãpânului
meu. Mi-ai adus toate fiinþele vii, ca sã le pun nume la toate,
ºi le-am pus, prin înþelepciunea cu care Tu erai în fiinþa mea,
dar n-am gãsit un ajutor pe potriva mea în toate fiinþele vii.
Atunci Tu ai luat din mine ºi ai fãcut femeia ºi ai adus-o la
mine, iar eu m-am recunoscut în ea, ºi pe ea în mine, ºi am
zis: «Ea este os din oasele mele ºi carne din carnea mea, ºi
se va numi femeie», ºi apoi am zis: «De aceea va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi de femeia sa ºi vor fi
amândoi un singur trup». Atunci eu Te-am supãrat amar,
fiindcã Dumnezeu era Tatãl meu ºi mama mea, iar duhul
rãului a prins în mine fiinþã, ºi cel viclean m-a auzit ºi i-a zis
femeii: „Oare, Dumnezeu a zis sã nu mâncaþi din toþi pomii
raiului?“. Ea i-a rãspuns cã putem sã mâncãm, dar nu ºi din
pomul cel din mijlocul raiului, ca sã nu murim apoi. Atunci i
s-a rãspuns: „Nu veþi muri, dar în ziua când veþi mânca din
el, veþi cunoaºte ca Dumnezeu“. De atunci femeia a prins dor
de mâncat din pom, ca sã ia cunoaºtere, ºi a mâncat ºi a cunoscut, ºi eu am luat din mâna ei ºi am mâncat ºi eu, ºi a mâncat omul din pomul cunoaºterii, Doamne, ºi s-a vãzut gol ºi
s-a ruºinat unul de altul bãrbatul ºi femeia ºi s-au acoperit cu
frunze de smochin, ºi s-au temut apoi de Dumnezeu pentru
neascultarea lor cu care au iscodit firea dumnezeiascã, ºi au
dat sã se ascundã cei doi unul de altul ºi de Dumnezeu.
Stau înaintea Ta cu pãcatul meu, Ziditorul meu. Îi spun
omului cã nu este bine sã fie omul singur. Îi spun omului aºa
cum ai spus Tu, cãci cuvântul Tãu este bun, iar cuvântul meu
este rãu; este rãu pentru cã nu este cuvântul Tãu. Mã cãiesc
de pãcatul meu cel din rai, cãci am spus cuvântul meu cã «va
lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi de femeia
sa ºi vor fi amândoi un singur trup». Am lãsat ascultarea de
Tine, Ziditorul meu, ºi am ascultat de femeie ºi am mâncat
din pomul cunoaºterii ºi am cunoscut cã sunt gol. M-am sfiit
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de goliciunea mea, cãci duhul meu cunoºtea binele ºi rãul
care intraserã în fiinþa mea dupã ce luasem ºtiinþã, ºi n-am
mai lucrat dragostea, care m-ar fi întors din nou la Tine, care
m-ar fi ajutat sã mã umilesc înaintea Ta pentru neascultarea
mea, iar frica mi-a cuprins atunci fiinþa ºi m-a fãcut sã mã
ascund. ªi pentru cã am dat sã mã ascund, Te-am supãrat,
Te-am îndurerat pentru viaþa mea care cãzuse din raiul ascultãrii, cãci eu nu am dat sã Te mai ascult apoi. O, cât de bine
mi-ar fi fost mie ºi Þie sã mã fi umilit atunci înaintea Ta de
greºeala mea, Ziditorul meu! Dar eu eram alipit de femeie ºi
nu Te-am mai ascultat ca sã Te aleg atunci din nou de Tatã al
meu ºi sã Te ascult ºi sã nu moarã zidirea Ta. Eu singur mi-am
grãbit ieºirea din rai, cãci îngâmfarea mea mi-a stat împotrivã
ºi am pierdut fericirea ºi am gãsit durerea. Tu însã eºti Cel
mângâios, Cel milos, ºi îmi dai din nou viaþa, ºi ai spus cã cel
ce se smereºte pe sine va fi înãlþat, Doamne.
I-ai luat pe fiii Tãi cei din urmã ca sã le vãd eu umilinþa
lor cu care s-au aplecat Þie ca sã Te asculte dupã ºapte mii de
ani de neascultare a omului, ºi prin ei sã dai mâna morþilor sã
se scoale, Doamne. Eu îi privesc ºi le spun:
O, fii ai lui Dumnezeu, iatã-mã! Stau înaintea Ziditorului meu ºi înaintea voastrã. Iatã-l pe omul care a dat voia lui
Dumnezeu pentru voia lui. Plânge Dumnezeu ºi zice cã nu
mai poate sã-l facã pe om sã facã voia Domnului, cãci omul
e nãscut din mine, omul care a fãcut voia lui lepãdând din el
voia lui Dumnezeu. Duhul voii libere este moarte peste om,
ºi e bãtrân cât ºapte mii de ani acest duh.
Ascunderea, vreau sã spun ce face ea din om. Dupã ce
omul se foloseºte de ea, el capãtã duhul nemulþumirii, ºi cu el
cautã sã se aºeze peste alt om, iar acest pãcat îi face pe cei doi
sã-l ascundã pe el. Dacã Ziditorul omului a vãzut acest pãcat
la om, a stat pe pãmânt cu cuvântul cunoaºterii Lui, rostindu-l în toatã vremea prin proorocii peste care El a pus cuvântul Lui, Duhul Lui, Cel cunoscãtor a toate, cã nu poate fi
nimic ascuns de om înaintea lui Dumnezeu, ci totul este prin
luminã.
O, fii ai lui Dumnezeu din zilele venirii Lui cu învierea
morþilor care vor sta curând, curând înaintea Lui, ºi care stau
faþã în faþã cu Dumnezeu prin cuvântul Lui de peste voi! Îi
spun omului sã nu mai facã ascundere, sã nu mai facã pãcat
omul, cãci pãcatul cautã ascunziº în om, ºi între om ºi om. Îi
spun omului sã umble în luminã, cãci tot ce dã omul sã ascundã este întuneric, iar lumina îl vãdeºte pe el. Îi spun omului sã se umileascã ºi sã iasã la luminã cu toate cele ascunse
ale lui. Îi spun omului sã nu se semeþeascã, fiindcã cel ce se
semeþeºte, se ascunde apoi, se nemulþumeºte apoi, ºi se duce
sã-ºi punã nemulþumirea lui între om ºi om, ºi apoi cei doi se
ascund, ºi aceasta înseamnã întuneric peste care Duhul
Domnului pluteºte ca sã-l scoatã pe om din întunericul lui la
luminã. Eu, omul cel zidit de Dumnezeu, îi spun omului sã nu
se ascundã nici în el, nici între om ºi om, ºi fiecare sã-ºi scape
viaþa sa dându-se lui Dumnezeu, ºi sã nu-ºi caute altã cetate
de scãpare, cã iatã-mã pe mine cum mã scoate Domnul ca sã
fiu vãzut, ºi apoi sã fiu miluit de Duhul lui Dumnezeu, Care
cutreierã lumea ºi omul ca sã-l scoatã din el ºi sã-l ia în sânul
Lui, în sânul lui Dumnezeu sã fie omul luat. Amin.
O, fii ai lui Adam, strig ºi la voi. Fugiþi de duhul de femeie, ºi atunci veþi putea sã vã biruiþi trupul ºi tot ce este
omenesc pe pãmânt. Fugiþi de desfrânare. Desfrânarea este
duh de femeie. «Orice pãcat pe care-l sãvârºeºte omul, este
în afarã de trup, dar cine se dedã desfrânãrii, pãcãtuieºte în
însuºi trupul sãu». Alergaþi la acest izvor al învierii morþilor
ºi faceþi din trupurile voastre temple ale Duhului Sfânt, cã
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plânge Dumnezeu dupã om. Întoarcerea în rai este sfinþenia.
Ea face în trupul omului împãrãþia lui Dumnezeu. Primiþi
îndreptarea din gura lui Dumnezeu, cã eu n-am fãcut aceasta,
ºi m-am dezvinovãþit împotriva mea însumi, ºi nicicum altfel,
chiar dacã m-am supãrat pe Dumnezeu ºi am crezut cã pot da
vina pe El cã mi-a dat femeia. Când omul greºeºte fãcându-ºi
voia, el se ascunde apoi, se ascunde ºi nu se teme, cãci ascunderea îl ridicã pe om ºi îi dã putere pentru ea împotriva lui
Dumnezeu ºi împotriva omului ºi împotriva lui însuºi.
În rai nu e ca pe pãmânt, iar eu am fost luat din rai ºi
am vãzut apoi aceasta. Când omul se dã lui Dumnezeu, el este
luat de pe pãmânt ºi aºezat de Dumnezeu în rai, dar dacã el
uitã cã în rai nu e ca pe pãmânt, se minte omul aºa cum m-am
minþit eu în rai. Întoarcerea în rai este sfinþenia, dar ea nu este
nimic, nimic fãrã de ascultare, ºi eu am vãzut cel dintâi cã
m-am minþit, ºi am vãzut cã în rai nu e ca pe pãmânt, ca pe
pãmântul din care eu am fost luat de Dumnezeu când El l-a
fãcut pe om. Dacã îi era bine omului pe pãmânt, mã lãsa pe
pãmânt dupã ce m-a zidit, dar Domnul mi-a fãcut grãdinã de
rai, plinã cu pomi plãcuþi la vedere ºi cu roade bune de mâncat, ºi din roadele acelea trebuia sã mãnânc, ºi nicidecum din
pomul care avea în roadele lui binele ºi rãul, pe care numai
Dumnezeu îl stãpânea ca sã nu fi fost atins, ca sã nu cerceteze
omul fiinþa lui Dumnezeu. Eu dacã am mâncat din pomul
acela am crescut ca Dumnezeu ºi mi s-au deschis ochii ºi am
vãzut ce am fãcut, ºi apoi m-am temut de fiinþa lui Dumnezeu, cãci m-am vãzut gol. Când Domnul m-a strigat, eu I-am
spus cã m-am ascuns cã sunt gol. Iar El m-a întrebat: «Cine
þi-a spus cã eºti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care
þi-am poruncit sã nu mãnânci?». N-am putut, n-am avut cum
sã mã ascund de Dumnezeu, ºi acum spun la tot omul cã ascunderea este minciuna care-l minte pe om cã se poate ascunde, ºi om pe om se þine rob ascunderilor mari ºi mici, ºi nu
iese omul din aceastã robie nici mãcar pentru mântuirea lui.
Îmi pare rãu cã nu m-am umilit în rai, iar þie, omule,
sã-þi parã rãu cã nu te-ai umilit ºi nu te umileºti pe pãmânt, ca
sã te ia Dumnezeu ºi sã-þi dea raiul. Umileºte-te, îndreaptã-þi
paºii spre cunoaºterea de Dumnezeu, Care-þi pune þie calea
sub picioare, sfinþenia raiului, cãci Domnul este mult
milostiv.
Feriþi-vã de desfrânare, o, fii ai oamenilor, ºi luaþi din
Dumnezeu putere ca sã vã faceþi fii de Dumnezeu, cãci mare
tainã vã spun, ºi iatã ce vã spun: «Mã îndur de cine voiesc» a
spus Domnul Dumnezeu. Dacã omul se face de bunãvoie
voia lui Dumnezeu stãruind în ea prin ascultare ºi prin mare
ºi multã lucrare a Sa prin om, atunci Domnul Se îndurã ºi binevoieºte în om, ºi nimeni n-are cum sã-l judece pe unul ca
acela care face luminã peste lume ºi peste om, pentru cã fericit este omul cãruia nu-i socoteºte Domnul pãcatele fiindcã se
face voie a Sa. Amin.
O, fii ai lui Dumnezeu, m-a adus Domnul faþã-n faþã cu
voi, iar voi sunteþi aºa de miloºi de nu vã poate Domnul
pomeni greºalele voastre din viaþa voastrã de pe pãmânt. Îmi
dã Domnul prin voi iertarea pãcatului meu care a apãsat peste
tot neamul omenesc, de n-a scãpat nimeni de el, în afarã de
Omul Cel nãscut din Fecioarã, Domnul Iisus Hristos, Fiul
Tatãlui Savaot, Cel Care S-a întrupat pe pãmânt în Fecioarã,
ºi apoi S-a nãscut ºi a crescut pânã la vârsta trupului meu cel
fãcut de El, ºi apoi, la plinirea vârstei aceea, El a murit pentru
pãcatul meu în ceasul cel din ziua în care eu am mâncat din
pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului ºi am cunoscut apoi ca
Dumnezeu dupã ce am cãlcat porunca Lui care mi-a spus sã
nu mãnânc din roadele pomului stãpânit de Dumnezeu. Sun-
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teþi miloºi ca Domnul. E Duhul Lui în voi din zi în zi mai
mult pentru învierea fãpturii. Ieºiþi de sub poveri ºi suflaþi
peste morþi ºi peste vii, cã tot ºi toate îºi aºteaptã rãscumpãrarea. O, cât sunteþi de firavi, ºi ce greu e pe voi! O, cât sunteþi de miloºi!
Ai grijã de ei, Ziditorul meu, cãci Tu Te-ai îndurat de
ei ºi i-ai fãcut luminã a lumii ºi i-ai fãcut sarea pãmântului, cã
ei Te au cuvânt peste ei cum Te aveam eu în rai, Ziditorul
meu. Am stat un veac pe pãmânt ºi nu m-am bãgat sub greul
Tãu, Ziditorul meu, iar pe ei ai pus ºapte veacuri de oameni,
ºi trupul lor e ºubred, ºi sarcina de pe ei e grea de tot, iar ei
sunt cei miloºi, cei mai mici ai Tãi, prin care Tu scrii cu mâna
lor în carnea omului cuvântul Duhului Sfânt, chemarea la
înviere pentru toatã fãptura, Doamne.
O, fii micuþi, v-aº tot privi ºi v-aº tot mãrturisi neamurilor de pe pãmânt, cã sunteþi atâta de miloºi pentru Dumnezeu ºi pentru om! O, cine v-ar mai judeca pe voi cã aveþi greºale când voi aveþi o aºa de grea povarã de purtat? Povara
Domnului, venirea Lui cu sfinþii Lui în zeci de mii de mii.
Amin.
Sãrut acest pãmânt în care staþi ºi din care eu am fost
fãcut de Dumnezeu. Îi miros mireasma, îi ascult inima cum
bate, ºi nimeni din jurul lui nu-i ºtie taina lui ºi taina mea din
el, iar voi sunteþi în el cei miloºi ai Domnului, cei frânþi de
povara venirii Lui. Fericiþi sunteþi voi, cei frânþi sub aceastã
povarã, chiar dacã sunteþi mereu, mereu, mereu îndureraþi, ºi
de mici ce sunteþi, abia, abia mai puteþi prin dureri. Vã plânge
Domnul neputinþele ºi milã mi-e de voi, ºi milã mi-e de Domnul, de pe puntea aceasta dintre cer ºi pãmânt, dintre cele ce
se vãd ºi cele ce nu se vãd. Îmi umpleþi duhul de milã, dupã
ºapte mii de ani de pãcat al omului. Curând, curând va da
Domnul inimã nouã peste tot omul care este pe pãmânt, dar
toate, toate încep de la voi, copii micuþi, fii ai lui Dumnezeu,
aºteptaþi de ºapte veacuri de toatã fãptura care plânge dupã
voi ca sã fiþi ºi ca sã purtaþi greaua povarã a venirii Domnului
dupã cele ºapte veacuri de plâns al Domnului dupã om. Puþin,
puþin ºi nu veþi mai avea dureri, ci numai mângâieri, cãci
Domnul lucreazã acum din durerile de pe voi mângâieri pentru voi, cei atât de miloºi de Dumnezeu ºi de om. Vã simt din
plin durerea ºi suspinul ei cel nevãzut de voi. Purtaþi-L pe
Domnul întru venirea Sa, ºi toatã fãptura vã va ferici pe voi
curând, curând, curând. Îmi aplec fruntea ºi vã simt iubirea
inimii, ºi fericiþi sunt cei ce se vor apleca vouã în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Care vine la voi, ºi
lucreazã cu voi Duhul de la Care înviazã ºi vor învia tot ºi
toate. Amin, amin, amin.
cum grãiesc Eu, Domnul. Eu sunt Cel ce
sunt, ºi Mã dau celor sfinþi în cer ºi pe
pãmânt, cãci cine aude acest cuvânt al Meu în cer ºi pe
pãmânt, acela se sfinþeºte prin el, cãci cuvântul este sfânt, este
Domnul. Amin.
Þi-am spus, Ierusalime de azi, nu demult þi-am spus cã
îþi voi vorbi þie despre taina sfinþilor Mei. Cuvântul Meu îl
sfinþeºte pe om, ºi înviazã sub el fãptura, fiule. I-am luat pe
cei din grãdina cuvântului ºi M-am dus cu ei pânã la ziua
când Eu l-am pierdut din rai pe om, ºi le-am spus: „Uitaþi-vã
ºi vedeþi ce a putut face voia liberã a omului cel zidit de mâna
Mea. Iatã-l pe omul care a dat voia Mea pentru voia lui“. Am
venit cu ei înapoi ca sã sãrbãtoresc cu tine sãrbãtoare de
cuvânt, sãrbãtoare cu durere în ea, cã Mã lupt sã-l fac pe om
sã Mã iubeascã ºi nu pot sã-l fac sã-ºi frângã voia lui pentru
voia Mea în el. Mã lupt cu mare greu ºi cu mare povarã peste
cei ce-Mi poartã venirea, Mã lupt sã-l fac pe om sã nu mai
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mãnânce pãcat, sã nu mai ia din femeie omul, sã nu mai ia de
la femeie, ºi sã ia omul din pomul vieþii, ca sã se tãmãduiascã
de sine omul. Eu sunt pomul vieþii, ºi Mã fac râu de cuvânt
peste om ca sã înþeleagã omul taina sfinþilor Mei, cuvântul
Meu care sfinþeºte pe om ca sã-l aºeze apoi unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, unde nu este pãcat, cã nu altfel înseamnã cele în care voiesc Eu sã-l aºez pe om. Orice
pãcat pe care îl sãvârºeºte omul, este în afarã de trup, dar cine
se dedã desfrânãrii, pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu. Îi poruncesc femeii sã nu mai omoare omul prin trupul ºi prin duhul
ei de femeie. Îi poruncesc omului sã nu mai umble dupã cunoaºterea binelui ºi a rãului, ci sã ia sã mãnânce din cuvântul
vieþii, care curge din gura Mea spre tãmãduirea neamurilor
pãmântului. Amin.
Iar voi, cei ce-Mi sunteþi fii, fiþi fii-copii, cãci cine nu
va primi ca un copil împãrãþia lui Dumnezeu nu va intra în ea,
ºi nu are cine sã-Mi mai zicã Mie sau vouã de-acum încolo cã
omul nu poate aceasta: sã fie copil.
Întoarce-te la Dumnezeu, omule, cã n-ai unde sã mai
ajungi de-acum. Eu, Domnul, te aºtept sã te întorci ca sã-þi
dau inimã nouã, duh din Duhul Meu, duh dãtãtor de viaþã.
Voia ta e numai moartea ta, ca ºi a omului cel zidit de mâna
Mea ºi aºezat în rai, ºi a cãrui voie l-a scos din fericirea cea
de veci.
Întoarce-te la Dumnezeu, omule! Deschide-I ca sã intre
dacã bate sã-I deschizi. Tu nu eºti decât un om, iar El este
Domnul. Deschide-I Lui! Amin, amin, amin.
O, fiilor copii, vã slobozesc de sub povarã. Îmi opresc
cuvântul, cã v-am ostenit, fiilor, ºi Îmi este milã de voi, ºi nu
poate nimeni pricepe pe pãmânt greutatea voastrã, venirea
Mea cuvânt pe pãmânt. Vã preþuiesc truda cea pentru Mine ºi
pentru om ºi pentru poporul la care vin, ºi în mijlocul cãruia
vã am pe voi punte a venirii Mele. Mâna Mea cea tare vã
sprijineºte mereu când abia mai puteþi voi pe pãmânt. Vãd dinainte tot greul vostru, ºi mereu Mã pornesc cu sfinþii spre
voi, cã tare mici sunteþi pentru toate câte aveþi de purtat ºi de
îndurat pentru calea Mea între pãmânt ºi cer, ºi tare puþinã
putere gãsiþi de pe pãmânt! Nu deznãdãjduiþi. Þineþi din rãsputeri în voi nãdejdea, credinþa ºi dragostea, cã tot cerul sfânt
plânge cu voi când voi plângeþi sub povarã ºi sub dureri fel
de fel. Dar Eu Mi-am rugat poporul sã vã fie alin, sã plângã
cu voi ºi sã strige la Mine pentru voi ºi pentru el ºi pentru om.
Acum vã îmbrac pe toþi, pe toþi în puteri cereºti ºi în
pazã mare de îngeri ocrotitori ºi ajutãtori ºi împlinitori de la
Mine pentru toate câte cereþi voi. Cereþi ºi veþi primi. Cereþi
cu durere, ºi Eu vã voi da ºi voi fi cu voi în dureri, ºi prin
orice greu vom putea, ºi veþi putea toþi, toþi, fiindcã Eu,
Domnul, plângând ºi din greu suspinând pentru voi ºi dupã
voi, am grijã de voi. Amin, amin, amin.
24 februarie/9 martie 2003

Praznicul Buneivestiri
Numai Tatãl ceresc este tatã adevãrat. Domnul le spune duhurilor
rele: „Pace vouã!“, pentru liniºtea Ierusalimului. Cu cerul nu e
greu pe pãmânt. La Fecioarã a venit îngerul, iar acum vine Domnul
ºi binevesteºte. E scump cuvântul „mamã“. Pilda omului care se
credea sfânt.

E

praznic împãrãtesc în tine, Ierusalime al venirii
Mele cuvânt peste pãmânt. I-am odihnit pe cei
din porþile cuvântului cu care cobor pe pãmânt. De o lunã de
zile Eu, Domnul, Cel ce te povãþuiesc între pãmânt ºi cer, nu
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te-am mai povãþuit decât prin cei cu care-Mi port crucea Mea
cea grea de la cer la pãmânt ºi de la pãmânt la cer. Amin.
Îmi pare rãu, ºi sunt cât nu pot spune cu cuvinte îndurerat cã de ºapte mii de ani nu ºtie omul de pe pãmânt ce
înseamnã cer, ºi calea Mea de la cer la pãmânt ºi de la pãmânt
la cer.
Pace vouã, copii din porþi, copii striviþi ºi fãrã mângâieri în dureri ºi în osteneala sub care Eu, Domnul, vã aºez ca
sã pot sã cobor la popor! Am spus cã nu poate nimeni pricepe
pe pãmânt greutatea venirii Mele cuvânt pentru om ºi pentru
toatã facerea. Vã am pe voi în mijlocul poporului Meu de azi
ºi vã sprijinesc Eu, cu mâna Mea cea tare când abia mai puteþi
voi pe pãmânt. O, tare mici sunteþi pentru toate câte sunt de
purtat ºi de îndurat, ºi tare puþinã putere gãsiþi de pe pãmânt!
Plânge cerul sfânt cu voi sub poverile voastre cele din cer ºi
cele de pe pãmânt, iar voi cereþi cu durere ajutorul Meu. Eu,
mereu, mereu vã ajut. Plângând ºi din greu suspinând pentru
voi ºi dupã voi Eu am grijã de voi, iar lacrimile Mele sunt
luate în Tatãl, ºi dãm sfinþilor poruncã sã vã stea de sprijin ca
sã vã aibã cerul în ajutorul sãu, fiilor din porþi. Pace vouã! ªi
la toate furtunile le-am zis: «Pace vouã!». Le-aº spune ºi
duhurilor rele «Pace vouã!», ca sã fiþi voi în pacea Mea, fiilor
copii. E greu de tot pe pãmânt. Voia omului Îmi îndurereazã
venirea Mea cea cu durere, cã numai prin dureri vin când vin.
Mi-e tare dor sã vin la voi pe vreme însoritã, fiilor. Mi-e tare
dor de pacea din voi. De liniºtea din voi ºi dintre voi Mi-e
dor, ºi e tare greu pe pãmânt, dar cu cerul nu e greu pe pãmânt. Aceasta voiesc Eu azi sã grãiesc cu voi, cã e praznic
împãrãtesc.
Sãrbãtorim Noi ºi cu voi praznic de cer pe pãmânt când
mama Mea M-a primit pe Mine, Fiul Tatãlui Savaot, în trupul
ei, prin puterea Duhului Sfânt, cãci a venit unul din cãpeteniile de peste îngeri, Gavriil, ºi i-a zis mamei Mele pe pãmânt: «Duhul Sfânt ºi puterea Celui Preaînalt te va umbri,
iar pentru aceasta ºi Sfântul Care Se va naºte din tine, Fiul
lui Dumnezeu Se va chema», ºi apoi îngerul a plecat de la ea.
Ce frumos i-a spus ei despre Mine îngerul Gavriil, solul
Domnului, venit pe pãmânt la Fecioara, mama Mea: «Acesta
va fi mare, ºi Fiul Celui Preaînalt Se va chema, ºi Domnul
Dumnezeu Îi va da Lui tronul pãrintelui Sãu, David, ºi El va
împãrãþi peste casa lui Israel în veci, iar împãrãþia Lui nu va
avea sfârºit». Amin.
O, Ierusalime, cu cerul nu e greu pe pãmânt. E greu cu
pãmântul pe pãmânt, poporul Meu. La Fecioara care M-a primit în pântece acum douã mii de ani, în ziua aceasta de
bunãvestire din cer, a venit îngerul. Dar la tine vine Domnul,
ºi arde prin cuvântul Lui de peste tine, cãci Domnul este foc
mistuitor, foc sfânt, foc din cer, nu foc de pe pãmânt. Amin.
În focul cuvântului Meu te învãluiesc, poporul Meu, ca sã
nu-þi fie greu pe pãmânt. Vin Eu, Domnul, la tine pe pãmânt,
în foc, în cuvânt, Ierusalime. Vreau sã fac cu tine peste pãmânt foc din focul Meu, aºa cum Tatãl a fãcut din Mine peste
tine foc din focul Lui. E tare greu pe pãmânt, ºi tu nu ai de
unde sã ºtii ºi sã vezi ceea ce-þi spun Eu, fiindcã te-am învãþat
sã fii cuminte ºi sã priveºti numai în sus la Domnul, ca sã ai
nãdejde ºi credinþã ºi dragoste ºi sã nu te temi tu, cel mic al
Meu. Mereu, mereu te-am povãþuit sã fii copil ºi sã ai pe Tatãl
ºi sã nu te temi când stai de mânuþã cu Tatãl, cãci cu cerul nu
e greu. Cu Tatãl nu e greu pe pãmânt, poporul Meu. Te-am
învãþat sã fii copil frumos. ªi ce copil poate fi mai frumos
decât copilul în care strãluceºte Tatãl sãu cu Duhul Sãu Cel
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Sfânt? Numai un tatã este adevãrat, cãci cel mai adevãrat tatã
este Cel ce este veºnic, Tatãl ceresc. Amin, amin, amin.
am dat pe Fiul Meu trup ºi cuvânt, fiilor,
iar Eu, Tatãl Savaot, întru El sunt, ºi petrec ºi plâng cu El ºi Mi-e dor sã Mã bucur în El de bucuria
Lui, de bucuria ta cu cerul pe pãmânt cu tine, Ierusalime al
venirii Fiului Meu, venire scrisã în Scripturi, popor ocrotit de
venirea Sa.
Cu cerul nu e greu pe pãmânt, aºa v-a spus Fiul Meu în
ziua aceasta de praznic sfânt pentru El ºi pentru Fecioara care
L-a nãscut pe El prin coborârea Duhului Sfânt peste ea ºi prin
puterea Celui Preaînalt care a umbrit-o pe ea.
O, popor al Fiului Meu, Duhul Sfânt coboarã peste
tine, ºi puterea Celui Preaînalt te umbreºte, iar Sfântul Care
naºte cuvânt din Mine peste tine, Fiul lui Dumnezeu Se
cheamã, ºi El împãrãþeºte peste tine în veci, iar împãrãþia Lui
nu va avea sfârºit. Amin, amin, amin.
lava Tatãlui Meu sunt Eu, Ierusalime, cãci
El preaslãveºte pe Fiul Sãu, ºi Îl va preaslãvi. Amin.
Nu sunt înger, ci sunt Domnul îngerilor, ºi grãiesc peste voi precum vorbeam peste Adam în rai, copii din porþi.
Luaþi ºi daþi poporului Meu împãrãþia Mea care nu va avea
sfârºit. Amin. Pe vremea când vorbeam prin trâmbiþa Mea
Verginica le spuneam celor ce Mã auzeau atunci cu urechile
lor: «Am pãrãsit cerul ºi pe Tatãl Meu ºi grãdina împodobitã
de frumuseþi, ºi îngerii ºi surorile ºi fraþii ºi locul iubit, ºi
M-am coborât jos, pe pãmânt, dar nu sunt în trup, ci în Duh,
iar în trup când Mã voi arãta în toatã slava Mea, se vor cutremura toate, cãci acum sunt într-un trup în care Tatãl a binevoit sã fiu». Iar în vremea aceasta grãiesc din vãzduh ºi vin
în vuiet de vânt deasupra acestei grãdini ºi Îmi scriu prin voi
cuvântul rostit de gura Mea, iar Eu stau pe nori de slavã,
însoþit de îngeri ºi de sfinþi, copii care-Mi întocmiþi cartea cea
de azi a cuvântului Meu care vine cu norii, cãci scris este:
«Iatã, El vine cu norii». Mai e un pic, ºi tot ochiul care este
ochi Mã va vedea, cãci aºa este scris sã fie, cã în trup când
Mã voi arãta cu toatã slava Mea, sã se cutremure toate. Amin.
Þie însã, popor iubit ºi hrãnit cu iubirea Mea cereascã,
îþi spun cu cerul pe pãmânt: nu sunt înger, ci sunt Domnul
îngerilor, ºi grãiesc cu voi cum vorbeam cu omul în rai, iar
norii slavei Mele Mã acoperã ca sã puteþi voi sta în faþa slavei
cuvântului Meu, care este slava Mea, fiilor din porþi, ºi voi,
fii ai Ierusalimului cuvântului Meu care vine cu norii binevestindu-Mã pe Mine Fiul Celui Preaînalt, Împãratul lui Israel, a Cãrui împãrãþie nu va avea sfîrºit. Amin.
Vã îndemn pe voi, copii ai acestei slave, sã Mã slãviþi
ºi sã vã bucuraþi slãvindu-Mã cu inimi mari ºi pline de slava
cuvântului Meu de peste voi. Cuvântul Meu e pe pãmânt cu
voi, ca sã vã fie vouã bine cu cerul pe pãmânt, ºi mult v-aº
vrea, pe toþi v-aº vrea micuþi ºi credincioºi ca pruncii care
tânjesc sau plâng sau zâmbesc dupã mama lor fãrã sã ºtie ei
cine este ea. Iar când ei o simt, se liniºtesc la sânul ei, mâncând ºi odihnindu-se în pace, ca niºte micuþi ce sunt.
E zi de mare prãznuire cu cerul peste voi, cãci cerul
este numai ochi ºi urechi la Mine când vouã vã grãiesc. Se
uitã tot cerul sfânt la voi când vã grãiesc, ºi dau sfinþii ºi îngerii sã vã împodobeascã, fiilor, cã în cer numai podoabe
sunt, podoabe pentru mireasa Mea. A pus cerul peste voi
cãlãuzã, ºi în ea, duh tare. Cei ce-Mi sunt cãlãuzã peste voi,
trebuie sã lucreze mult peste voi, trebuie sã vã gãteascã cu
toate podoabele Mele pentru voi, iar voi sã staþi la gãtit, aºa
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cum mama Mea Fecioara a stat când îngerul Gavriil a
vizitat-o pe ea aºezându-Mã pe Mine în ea, pe Mine, podoaba
cea mai de preþ a omului îndumnezeit de dumnezeirea Mea
cea una cu Tatãl.
Grãiesc în mijlocul vostru cuvinte de slavã, cã sunt
peste voi cu zi slãvitã, iar mama Mea, Fecioarã în veci, din
Fiul ei grãieºte peste voi peste om, fiindcã Eu cu sfinþii vin,
aºa cum este venirea Mea sã fie, ºi aºa cum este scrisã în
Scripturi. Amin, amin, amin.
e aripa cuvântului Tãu cel plin de dor de
mireasa Ta vin ºi eu la poporul Tãu cel mic
ca sã-l învãþ podoaba de mireasã, Fiule scump. E mare slavã
venitã cu noi, ºi ea pluteºte în mii ºi în zeci de zeci de mii
deasupra ieslei cuvântului Tãu de azi ºi deasupra pãmântului
Tãu, pecetluit cu numele Tãu aici, lângã iesle, ca sã mângâie
slava Ta de sfinþi ºi de îngeri ºi de puteri cereºti pe poporul
Tãu care învaþã de la Tine podoaba de mireasã, Fiule Doamne, ºi Mire cu mireasã, cã nu este nimeni asemenea Þie, ºi
toatã fãptura fi-va cu multul curând, curând, curând sã-Þi slujeascã ºi sã Te preamãreascã pentru venirea Ta care va birui
sub ea tot pãmântul, Doamne.
O, popor al venirii cu norii a Fiului meu, Care vine cu
toatã slava Sa cea nevãzutã de om! Tot ochiul care este ochi
va vedea slava Lui, cãci aºa este proorocia aceasta. Dar tu,
popor micuþ, îndumnezeieºte-te de la Trupul ºi de la Duhul
Fiului meu. Învaþã tot mai adânc taina Fiului meu, taina venirii Lui trup ºi cuvânt peste tine, taina îndumnezeirii. Deschide
larg uºa inimii, ca sã-þi fie uºor pe pãmânt, cã nu e mângâiere
în veac pentru om decât cerul cel nevãzut de om ºi la care atât
de puþin tânjeºte omul. Eu atât de bucuros ºi de mult m-am
plecat îngerului care mi-a vestit îndumnezeirea mea când L-a
aºezat pe Fiul Tatãlui în trupul meu ca sã creascã ºi sã Se
nascã, ºi sã fie apoi cunoscut pe pãmânt! Tu bucurã-te ºi mai
mult, cã la tine nu înger vine, ci vine Domnul Însuºi, însoþit
de slava cuvântului Lui alãturi de Trupul Lui care se dã þie
prin taina împãrãþiei cerurilor din mijlocul tãu ºi în care tu
trebuie sã pãtrunzi cu totul, mai mult decât oricare sfânt de
pânã acum, cã aceasta este lucrarea pe care o aºteaptã cerul
de la tine, poporule, fiule al lui Dumnezeu. Te înalþã Fiul meu
la mare nume de-acum, ºi te va numi «Cetate Sfântã» pe tine
ºi pãmântul de sub tine, iar aceastã bunãvestire s-o primeºti
cu mare sfinþenie ºi sã zici: „Iatã-ne, Doamne. Fie nouã dupã
cum cuvintezi pentru noi“. Amin.
Te îndemn ca o mamã din Fiul ei Cel Unul sfânt sã stai
sub cãlãuzã, cã eu aºa am stat în toatã vremea vieþii mele pe
pãmânt. Te îndemn sã stai de mânuþã cu cei ce te cresc pentru
cer, cãci cu cerul nu e greu pe pãmânt, dar e greu fãrã cer.
Mare este taina Fiului meu în mijlocul tãu, iar tu dacã nu eºti
cât ea cum ai putea-o primi, cum ai putea-o purta, cum ai
putea sã te dai Domnului prin ea dacã nu i-ai pricepe ºi dacã
nu i-ai crede mãrirea ei cea din cer? O, tu sã nu cauþi cerul,
cãci cerul e cu tine. Tu sã nu cauþi pe Domnul, cãci Domnul
e cu tine. Tu sã cauþi sã fii cu cerul ºi cu Domnul. Tu sã cauþi
sã fii cer al Domnului, cãci Domnul e cu tine. Dã-I Lui locul
tãu. Aceasta este taina pe care trebuie s-o cunoºti cel mai mult
tu, cel ce ai cerul cu tine ºi cuvântul Domnului grãind din
preajma ta. Dã-I Domnului locul tãu, ºi þi se va apleca toatã
facerea cea de sus ºi cea de jos pentru fericirea ta.
Când El a venit ºi S-a fãcut trup între oameni, a avut
nevoie de cale pentru venirea Sa pe pãmânt, iar eu am zis:
„Iatã roaba Domnului ºi cuvântului Lui!“. Când El vine
acum la tine pentru judecata lumii, are nevoie de cale, ca ºi
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atunci, la prima Lui venire. Dã-I Domnului locaºul tãu precum l-am dat eu, ºi þi se va închina fãptura toatã dacã Domnul
va fi iubirea ta aºa cum a fost El iubirea mea. Dã-I Domnului
locaºul tãu ºi stai sub paza Lui cea mare aºa cum am stat eu
de ªi-a putut El împlini cu mine taina Sa, taina venirii Domnului trup pe pãmânt. O, cautã, Ierusalime, sã fii ceea ce este
scris sã fii! Amin.
I-a gãsit sub dureri Fiul meu pe cei din porþi, ºi a suflat
peste ei cu puterile cereºti ca sã poatã Domnul intra ºi sã-þi
aducã hranã pentru suflet dupã ce atâta hranã þi-au dat þie cei
ce te cãlãuzesc pentru cer în tine, popor binecuvântat. Lasã-te
pãtruns în trupul tãu de Trupul Domnului, cel plin de Duh
Sfânt, ca sã curgã din gura fiilor tãi ape vii, apele vieþii, aºa
cum curg ele din fiii cei puºi de Domnul peste tine cãlãuzã
tare, popor cãlãuzit de Duhul Domnului, de sus ºi de jos. Primeºte peste tine mâna Domnului, binecuvântarea Domnului,
pacea Domnului ºi multa Lui iubire pe care þi-o dã s-o porþi
ºi s-o dai, ca ea sã creascã ºi sã se înmulþeascã cu multul ºi sã
umple pãmântul de venirea Domnului la tine.
Vai de poporul fãrã cãlãuzã, cã acela moare! ªi ferice
þie, popor cu cãlãuzã din cer ºi de pe pãmânt, ºi viaþã veºnicã
peste tine! Aceasta îþi doresc ºi îþi hãrãzesc eu, mama Fecioarã a Fiului lui Dumnezeu, ºi ai grijã mare de comoara Domnului din mijlocul tãu, de Trupul ºi cuvântul Lui, care te face
împãrãþie a cerurilor pe pãmânt. Ai grijã sã fii sfânt ca în cer,
ºi nu cãuta ca pe pãmânt sã fii sfânt, cãci Domnul, prin cele
ce a pãtimit, fiind El Însuºi ispitit, poate ºi celor ce se ispitesc
sã le ajute, numai tu sã stai sub povaþã ºi sã cunoºti vremea
cercetãrii tale, cã multe, multe te-a învãþat pe tine Domnul
Dumnezeul tãu. Amin, amin, amin.
mamã cu grijã de mamã! Care mamã poate
sã-i facã rãu fiului ei dacã este mamã? E
mare acest cuvânt: „mamã“. E sfânt cuvântul „mamã“. E
scump cuvântul „sfânt“, ºi nu ºtie omul ce frumos este omul
sfânt ºi cât se simte în jur sfinþenia celui sfânt ºi binefãcãtor
omului. Nu ºtie omul cel îngâmfat sã înveþe sfinþenia de la învãþãtor ºi nu de la el însuºi, fiindcã dacã învãþãtorul nu este
sfânt, nu poate împãrþi sfinþenie ºi nu-l poate face sfânt pe
om.
O, poporul Meu, într-o cetate un om ºi-a zis: „Am sã
mã fac sfânt“, ºi dupã ce a trecut un pic de vreme, el ºi-a zis:
„Sunt sfânt“. Zilele treceau ca ºi pânã atunci, iar el se nedumerea ºi îºi zicea: „Ce folos cã m-am fãcut sfânt? Nu ºtie nimeni despre mine ºi nu gãsesc cã folosesc ceva“. S-a dus el
apoi la un om din cetatea sa, ºi i-a zis lui: „Eu sunt sfânt“. ªi
acela i-a zis: „N-am de unde sã ºtiu eu cã eºti sfânt“. „Pentru
cã þi-am zis eu, tu acum ºtii“, i-a rãspuns lui. Dar omul n-a
crezut. S-a dus el apoi la o bãtrânicã, ºi i-a spus ei: „M-am
dus la cutare cetãþean ºi i-am spus lui cã eu am zis cã mã fac
sfânt. ªi m-am fãcut apoi, iar el nu mã crede“. Bãtrânica i-a
rãspuns: „Nu te crede ºi nu are cum sã te creadã“. „Dar i-am
spus eu“, i-a zis el bãtrânicii. „Nu-i de ajuns cã i-ai spus“, îi
rãspunse ea, „ci trebuie sã-i dovedeºti asta“. El a plecat apoi
mai departe la alt cetãþean din cetate ºi i-a spus ºi la acela cã
nu-l cred oamenii cã el e sfânt. Atunci, acela i-a zis lui: „Nu
te cred oamenii pentru cã sfinþii stau cu sfinþii, ºi de la ei iau
sfinþenia“. „Dar unde sã gãsesc eu sfinþi?“, l-a întrebat el pe
cetãþeanul cu care vorbea. ªi i-a spus lui acela unde sã dea el
de sfinþi.
Purcezând el spre ei, mai înainte sã ajungã în mijlocul
lor Dumnezeu i-a spus celui ce-i cãlãuzea pe ei: „Astãzi va
veni la voi un sfânt, ºi voi sã-l primiþi plecându-vã lui ºi zi-

– O,

Anul 2003
cându-i: Bine-ai venit la noi, sfinte!“. Cãlãuza le-a spus ucenicilor, ºi aceºtia aºa au fãcut când omul a ajuns la ei.
Plecând înapoi în cetatea lui, nimeni nu l-a primit ca pe
un sfânt, iar el se întreba ºi îºi zicea: „Ce sã fac? La ce folos
îmi este cã sunt sfânt? Nimeni nu mã ºtie“, ºi le-a spus celor
din cetate: „Am fost la cei sfinþi ºi m-au primit ca pe un sfânt,
iar voi nu spuneþi nimic, nu faceþi nimic în faþa mea“. Ei tãceau ºi se mirau ºi tãceau. El însã s-a întors iarãºi la sfinþi ºi
le-a zis lor: „Voi m-aþi primit ºi aþi cunoscut cã sunt sfânt, dar
cei din cetatea mea nu m-au crezut nici când le-am spus cum
m-aþi primit voi“. Dar aceia nu i-au zis nimic mai mult, ºi
plecându-se lui i-au zis: „Mergi în pace, sfinte“. El a plecat
iar în cetatea sa, ºi îi pãrea rãu în mintea lui cã s-a fãcut sfânt
ºi cã nu vede nici un folos. Nu trecu mult timp ºi plecã spre
casa lui cãlãuza celor sfinþi. Încã de la marginea cetãþii toþi
cetãþenii se apropiau de el ca sã le dea învãþãturã, ca sã-i vindece, ca sã-i ajute, ca sã-i întãreascã în ale lor. Ajuns la casa
celui cãutat ºi intrând în casã, toþi dãdeau sã-l aºtepte spre
întoarcerea lui ca sã-l conducã iarãºi toþi, ºi aºa au ºi fãcut.
Omul care-ºi zicea sfânt le-a zis apoi lor: „Vedeþi voi cum a
venit la mine acest sfânt ca sã vã îndemne el sã mã credeþi ce
v-am spus eu despre mine? Voi însã n-aþi voit sã mã credeþi
altfel“. Cetãþenii însã tot aºa îl priveau, ca ºi pânã atunci ºi nu
altfel. Atunci el ºi-a zis: „Când va mai veni sfântul la mine,
voi merge ºi eu cu el pânã la capãtul cetãþii ca sã vãd ce va
fi apoi la întoarcerea mea acasã“. Aºa a fãcut, precum a
spus, dar când el s-a întors înapoi singur, fãrã sfânt, nici unul
din cetate nu s-a þinut dupã el cum s-au þinut cu multul cei din
cetate la venirea ºi la plecarea celui sfânt.
S-a sculat el apoi ºi s-a dus, pus pe gânduri, ca sã
întrebe despre nedumerirea lui pe cei sfinþi. Ajungând la ei,
le-a spus lor pe cele din mintea lui ºi a cerut acum un rãspuns
de la ei, iar cãlãuza lor i-a rãspuns aºa: „Noi te-am salutat ca
pe un sfânt când ai venit ºi când ai plecat, dar pentru cã nu
te privesc ºi nu te primesc cei din cetate ca pe un sfânt, aceia
au dreptate, ºi tu nu ai“. Iar el le-a spus lor: „Dar voi de ce
mi-aþi spus sfânt?“. „Nu noi þi-am spus sfânt, ci tu þi-ai spus
aceasta, în mintea ta“. ªi el, iar i-a întrebat: „Dar sunt sau
nu sunt sfânt?“. „Tu eºti sfânt în mintea ta, iar noi cu darul
Duhului Sfânt am vãzut semeþia ta ºi am lucrat ca sã þi-o
stricãm ca pe ceva stricãcios peste tine. Omul sfânt este altceva decât vede mintea ta“. ªi el le-a spus lor: „Lãsaþi-mã sã
stau cu voi o vreme, poate va înþelege ºi mintea mea ca mintea voastrã dupã ce voi vedea la voi ce faceþi ºi cum lucraþi“.
ªi, dupã o vreme de stat ºi de uitat la ei ºi de auzit de la ei, el
a înþeles cã nu poþi sã fii sfânt decât dacã iei învãþãturã de la
un învãþãtor încercat ºi învãþat de Dumnezeu pentru folosul
celor ce vor sã fie sfinþi lui Dumnezeu, aºa cum ucenicii celui
ce venise dupã el în cetate ascultau ºi luau de la cãlãuza lor
lucrul cel sfânt de lucrat ºi de trãit. ªi întorcându-se el în cetatea sa, a început sã vorbeascã oamenilor despre mintea lui
semeaþã dupã ce învãþãtorul acela i-a spus lui cã oamenii din
cetatea lui sunt îmbunãtãþiþi în Dumnezeu ºi cã ºi el va învãþa
de la ei mulþime de învãþãturã, aºa cum el ºi mai mult îi îmbunãtãþise cu prilejul venirii lui în cetatea lor dându-le multã,
multã învãþãturã dupã voinþa lor cea bunã ºi setoasã dupã
Dumnezeu. ªi aºa a început el cu umilinþa inimii, ºi cu învãþãtura apoi, poposind pe la mesele lor de bucurie în Duhul
Domnului prin învãþãtura celui sfânt care-i povãþuise pe ei
pentru credinþa lor cu care atrãgea pe sfinþi în ajutorul lor cel
pentru mântuire.
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Iatã, poporul Meu, þi-am spus aceastã pildã dupã ce am
fãcut-o arãtatã în mijlocul tãu prin Duhul Meu Cel Sfânt. Ia
din ea ºi învaþã învãþãturã cu învãþãtor, cã numele tãu este
popor sfânt, ºi tu trebuie sã strici de lângã Mine iscodirile
minþii, fiindcã Eu, Domnul, prin ceea ce am pãtimit, fiind Eu
Însumi ispitit, pot ºi celor ce se ispitesc sã le ajut lor. Amin.
Te-am învãþat sã ºtii sã creºti pe Dumnezeu în tine,
Ierusalime, cãci Eu sunt trup ºi cuvânt în mijlocul tãu, ºi nu
mai încap nicãieri întreg cum încap la tine. Iar tu sã cauþi sã
fii micuþ, ca sã poþi învãþa, ca sã poþi sta de mânuþã cu Mine,
poporul Meu. Îþi hãrãzesc credinþã cu mare dar în ea, cãci
scris este: «Cel ce crede în Mine, râuri de ape vii vor curge
din gura lui». Îþi spun aceasta ca sã întãreºti tu în mijlocul tãu
apele vii de peste tine, limbile Duhului Sfânt, cu care Eu te
hrãnesc ºi de sus, ºi de jos, ºi din Mine, ºi din cei prin care Eu
vin ºi îþi dau hranã cu creºtere în ea pentru tine. E mare sãrbãtoare venirea Mea la tine, cã e greu fãrã cer pe pãmânt. E
greu pe pãmânt, dar cu cerul nu e greu. Cea mai mare lucrare
a ta sã fie cea din Mine, ºi care sã-þi dea sfinþenia inimii ºi a
minþii ºi a trupului, cãci Eu te ocrotesc cu mare ocrotire, ca sã
te am al Meu, poporul Meu. Umileºte-te sub mâna Mea cea
binefãcãtoare peste tine ºi stai micuþ, ca sã te pot creºte Eu ºi
nu tu, cã Eu vreau ca tu sã-Mi faci numai bucurii, Ierusalime.
Tu sã stai sub cãlãuzã, iar altfel sã nu stai, ºi sã Mã
pãstrezi cu mult dor în mijlocul tãu, ca sã te povãþuiesc,
poporul Meu, ºi ca sã poþi tu cu Mine, Ierusalime sfânt. Amin,
amin, amin.
25 martie/7 aprilie 2003

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca
Omul îngâmfat învinuieºte de duh de mândrie pe cei ce Îl iubesc pe
Domnul. Omul s-a îmbolnãvit de toate cele ce sunt din iad, iar
duhul desfrânãrii îl nimiceºte pe om. Sfânta Maria Egipteanca se
roagã la Tatãl pentru cei de pe pãmânt.
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oposesc iar lângã voi cuvânt, iar Duhul Sfânt al
cuvântului Meu vã încãlzeºte la pieptul Meu
rãnit de dorul Meu cel pentru voi, cãci voi sunteþi Ierusalimul
Meu cel dorit ºi atât de dorit de tot omul care s-a nãscut din
om, de când Eu, Domnul, l-am fãcut pe omul cel întâi zidit ºi
pânã la voi, cei ce sunteþi poporul Meu de azi, poporul cel din
vremea venirii cuvântului Meu peste pãmânt dupã douã mii
de ani de la arãtarea Mea trup între oameni vreme de treizeci
ºi trei de ani, iar pentru cei necredincioºi, vreme de trei ani ºi
jumãtate. Amin.
O, poporul Meu, întãresc la iesle pe cei ce-Mi aduc la
tine cuvântul Meu. Vreau sã-þi dau putere de duh ºi de suflet
ºi de trup, cã Eu mereu þi-am dat ca sã poþi pentru Mine,
fiindcã Eu fãrã voi, cei din trup, chiar dacã sunteþi aºa de micuþi, nu pot nimic pe pãmânt. Nu pot pe pãmânt cu cerul, cã
pãmântul este plin de desfrânare, cãci trupul pofteºte împotriva duhului, cã omul pofteºte de pe pãmânt ºi nu din cer,
ºi cã antichrist nu se mai saturã sã-l momeascã pe om, cu faþa
lui cea ascunsã, ºi chiar dacã ºi-ar scrie pe el numele, tot n-ar
mai fugi omul de el, cã e bolnav omul dupã toate cele din iad
ºi n-am doctor pe pãmânt care sã ia iadul de pe pãmânt ºi sã-l
aºeze apoi pe om în rai.
V-aº lua pe voi ºi aº trece cu voi din loc în loc peste
pãmânt pentru ca sã Mã arãt mai mult cu semnul venirii Mele,
cu viaþa Mea trãitã în om. M-aº duce cu voi sã rostesc morþii
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ºi iadului sã-ºi închidã gura ºi sã dea înapoi pe morþii lor, dar
Eu, Domnul, am milã de voi ºi dau sã vã întãresc duhul ºi
trupul ca sã puteþi pentru Mine, ºi apoi, mai mult ºi mai mult
sã vã dau întãrituri cereºti ca sã puteþi pentru lume, cãci lumea a ajuns la sfârºit încã de pe când Eu am judecat-o pe ea
ºi pe stãpânitorul ei prin venirea Mea cea cu trupul între
oameni acum douã mii de ani.
Omul îngâmfat din lume zice cã voi aveþi duh de mândrie, dar dacã aº face cu voi semne despre care nu s-a mai auzit, ce ar mai zice omul care face atâtea minuni cu care sã-l
tragã pe om din calea pe care stau Eu cu cei ce sunt ai Mei?
Iar de el nu mai zice cã este mândru, ºi îºi zice drept ºi îºi zice
deºtept ºi îºi zice cã Mã are de Dumnezeu pe Mine, Cel
smerit pe pãmânt ºi în cer. Aº face de lângã voi ºi din voi
semne mari, vãzute ºi auzite de ochii ºi de urechile celor de
pe pãmânt, dar Eu dupã ce am lucrat pe cele mai presus de
fire între oameni, M-a luat poporul cel în mijlocul cãruia M-am
arãtat ºi M-a rãstignit pe cruce ca pe cei rãufãcãtori. Minunile
pe care Eu le lucrez azi cu voi sunt cu mult mai mari decât
toate câte s-au auzit despre Dumnezeu pe pãmânt, fiilor din
vremea acestui sfârºit. Eu n-am vorbit cu nimeni între oameni
cum vorbesc cu voi. N-am vorbit nici cu Adam, nici cu Cain,
nici cu Noe, nici cu Moise, nici cu David, nici cu Zaharia,
nici cu Ioan Botezãtorul, nici cu apostolii aºa ºi atât cât vorbesc cu voi, fiindcã aºa minune n-a fost de când e veacul ºi
nici nu va mai fi alta decât împãrãþia Mea în om în chip
desãvârºit, curând, curând, ºi apoi cerul pe pãmânt, iar Eu, în
mijlocul dumnezeilor, Dumnezeu adevãrat ºi mult slãvit între
oameni pentru judecata lor, pentru mântuirea lor, iar când Mã
voi arãta cu toatã slava Mea, se vor cutremura toate.
Este scris în Scripturi cuvântul Meu care spune: «Dupã
strâmtorarea acelor zile soarele ºi luna ºi stelele se vor
întuneca ºi nu vor mai lumina ºi vor cãdea din cer, cãci se vor
zgudui puterile cerurilor, ºi apoi, semnul Fiului Omului, la a
Cãrui arãtare vor plânge toate neamurile pãmântului ºi vor
vedea pe Fiul Omului venind cu putere ºi cu slavã multã peste
pãmânt, ºi se vor cutremura toate», precum este scris. Atunci,
din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pânã la celelalte margini, îngerii Mei vor aduna pe cei aleºi ai Mei în ziua
când nimeni nu se va aºtepta. O, Eu, Domnul, voiesc sã am
ce aduna, poporul Meu, ºi vreau sã Mã vestesc, cã Eu de
aceea grãiesc pe pãmânt. Grãiesc ca sã-Mi vestesc venirea ºi
ca sã vã gãtesc mereu, mereu pe voi, ºi sã strãlucesc cu voi
peste pãmânt de ºapte ori mai tare decât soarele, ºi dintre voi
sã ies spre oameni ca Mirele din iatacul Sãu, fiindcã în voi ºi
între voi Eu Îmi am sãlaºul, ºi mult au aºteptat sfinþii aceastã
vreme a întoarcerii Mele între oameni, ºi se uitã la ea ºi la voi,
ºi stãruiesc sfinþii înaintea Tatãlui pentru Mine ºi pentru voi,
ca sã biruiascã Mielul Tatãlui ºi turma Sa cea micã de la sfârºitul venirii Fiului Tatãlui pentru biruinþa sfinþilor Sãi. Amin.
Ierusalime sfânt, te privesc sfinþii, fiule mic, iar tu sã fii
slugã credincioasã ºi înþeleaptã, ca sã dau Eu prin tine hranã
la timp celor ce Mã iau de la tine de hranã ºi sã Mã întind cu
masa Mea din mijlocul tãu, cãci sunt milostiv, poporul Meu,
iar tu eºti sluga Mea, copilul cel mic care împarte pe cele ale
Tatãlui, ºi fericitã este sluga aceea pe care venind Stãpânul o
va afla fãcând aºa, cã peste toate avuþiile Sale o va pune. ªi
iatã, Stãpânul nu întârzie, ºi vine ca sã adune pe cei aleºi ai
Sãi din cele patru vânturi, iar slugile necredincioase care zic
cã Eu întârzii ºi care se dau la mâncãri ºi bãuturi bãtând pe
cei ce nu vor tot aºa sã facã, veni-va Stãpânul în ceasul pe

care nu-l cunoaºte sluga ºi îi va nimici dregãtoria ºi o va da
pe ea cu cei fãþarnici, cãci n-a vegheat pentru venirea Stãpânului ei.
O, poporul Meu, biserica din lume este numai fãþãrnicie prin cei ce o stãpânesc pe ea. Cum sã facem, oare, sã-i
dãm trezirea, sã-i dãm învierea, aºa cum i-am dat-o Eu celei
azi pomenite în duh de bisericã prin rânduiala pãrinþilor
sfinþi? Cum sã facem, oare?
Iat-o pe Maria Egipteanca. Rugãciunea ei cãtre mama
Mea Fecioara a luat-o pe ea ºi a înviat-o pe ea, cãci ea a crezut în Dumnezeu, ºi apoi s-a trezit ºi L-a iubit cu multã
înviere în inima ei cea plinã de cãinþã ºi de durere dupã vindecarea ranelor Mele fãcute de ea. O doare pentru lume pe ea,
ºi îi plânge duhul în cer dupã omul cel pierdut în desfrânãri,
ºi stã în genunchi înaintea Tatãlui rugându-se pentru Mine,
Mielul Tatãlui, ca sã biruiesc peste lume cu turma Mea cea
micã, cu tine, poporul Meu de azi, în care Eu stau cuvânt de
înviere peste lume. Se roagã aceastã sfântã la Tatãl ºi zice aºa:
nvãþa-voi pe cei fãrã de lege cãile Tale,
Doamne, ºi cei necredincioºi se vor întoarce
la Tine, aºa cum m-am întors eu ºi am urmat pe Fiul Tãu Cel
neispitit de pãcat, ºi Care m-a ajutat prin mijlocirea Maicii
Sale la rugãciunea mea cea cu durere multã în ea. Fã minune
nemaiauzitã ºi ia de pe pãmânt duhul desfrânãrii care arde în
trupul omului foc nestins, foc mistuitor ca sã nu mai rãmânã
nimic din om. Dar Tu, Cel ce prin Fiul Tãu Cel preaiubit, prin
Care l-ai zidit pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa, l-ai fãcut
la sfârºit din nou pe om nãscându-L pe El din Fecioarã între
oameni ºi purtând trup omenesc pe pãmânt, fã Tu, ca un Tatã
mare în cer ºi pe pãmânt, fã Tu prin Fiul Tãu Cel ce S-a rãstignit pentru pãcatele oamenilor, fã sã strãluceascã pe pãmânt
ºi peste om lumina dumnezeirii Tale, taina Fiului Tãu întru
venirea Sa cea plinã de tainã, cuvântul Sãu care înviazã pe cei
morþi cu trupul ºi cu duhul, Tatã al sfinþilor.
Eu dupã ce m-am lepãdat de pãcat n-am mai voit nici
sã vãd lumea în care arde pãcatul ºi tot omul din ea, ºi am
primit darul pocãinþei ºi lacrima lui cea plinã de iubire pentru
Fiul Tãu Cel ce a murit pe cruce din pricina pãcatelor neamului omenesc. M-a durut în toatã viaþa trupului meu trupul
ºi sufletul ºi duhul pentru chinul Fiului Tãu în vremea crucii
Lui, iar El mi-a dat îngeri care sã-mi slujeascã luptei mele
pentru dragostea de Fiul Tãu ºi de sfinþii Lui care ca ºi mine
s-au luptat sã se lepede de diavol ºi sã se dea lui Dumnezeu,
Cel ce l-a zidit din pãmânt pe om.
Mi-a fost atât de dor sã grãiesc din Tine peste cei ce
duc pe spatele lor cel micuþ ºi plãpând calea cea cu greu pe ea
a venirii Fiului Tãu cuvânt pe pãmânt, cã Tu eºti un Dumnezeu aºa de mare, iar ei sunt tare, tare slãbuþi, tare îndureraþi,
tare doritori de odihnã dupã greu, cã Tu eºti povara lor cea
greu de purtat, ºi Tu ai un popor care aºteaptã de la ei puteri
ºi mângâieri, ºi iarãºi puteri, iar Tu le ºtii lor povara ºi plângi
cu sfinþii de mila lor, ºi în cea mai desãvârºitã tainã Tu, Tatã,
le dai lor har ca sã poatã ce ai Tu de putut în vremea aceasta
prin Fiul Tãu Cel iubit, Care a binevoit întru ei pentru a Sa
venire, Tatã Savaot. Trupul meu cel ceresc stã îngenuncheat
de iubire pentru ei înaintea Ta, ºi Îþi cer pentru ei mult cer,
multã biruinþã din ei asupra diavolului care þine lumea în întunericul ei. Fã din ei lumina Ta, lumina lumii, Tatã, cãci ei
sunt cu trupul. Dã oamenilor de pe pãmânt har din har, prin
poporul Tãu cel de acum. Fã neamul omenesc sã se întoarcã
la Tine ºi la dragostea de Tine ºi sã sfinþeascã numele Tãu pe
pãmânt ca ºi în cer.
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Întinde-Þi cortul împãrãþiei Tale peste pãmânt, Tatã al
sfinþilor, ºi prin Fiul Tãu Cel plin de mântuire a lumii
varsã-Þi apele vieþii peste toatã fãptura, dar ajutã-i pe cei
mici ai Tãi sã Te poatã vesti de la marginile cerurilor pânã la
celelalte margini, ca sã Te faci cunoscut fãpturii omeneºti de
Stãpân din veci ºi pânã-n veci ºi sã ºtie cã numai Tu eºti
Stãpânul. Dar ºtie, oare, neamul oamenilor care sunt marginile cerurilor? O, dã-le, Doamne, oamenilor cartea venirii
Tale, iar ei sã o ia ºi sã citeascã în ea ºi sã ia din ea lumina Ta
ºi sã creascã în ei legile sfinþeniei, ca sã priceapã cartea Ta,
Doamne, ºi sã înþeleagã din ea marginile cerurilor. Amin.
Aceasta este ruga mea înaintea Ta în ziua mea de sobor între
sfinþii Tãi, care mijlocesc la Tine pentru înnoirea fãpturii,
pentru viaþa veacului ce va sã fie pe pãmânt dupã învierea
morþilor ºi dupã mult aºteptata Ta venire însoþitã de toþi sfinþii
Tãi apoi, în slava Noului Ierusalim, cetatea cea sfântã, lucrãtoare din cer ºi de pe pãmânt, ca sã biruiascã prin ea Mielul
Tãu, Domnul Iisus Hristos, ºi cei împreunã cu El, care au biruit ºi biruiesc prin Sângele Lui ºi prin cuvântul mãrturiei lor
acum, la sfârºit de timp. Amin, amin, amin.
u acum îmbrãþiºez pe sfinþii Mei, poporul
Meu, ºi cu ei te îmbrãþiºez pe tine, cel aºteptat de sfinþi. Aºeazã-te tot mai în veghe ca sã înþelegi tu
taina care te poartã pe tine în ea ºi ca sã nu fii ca pe pãmânt,
ºi sã fii ca în cer, Ierusalime.
Binecuvântatã sã fie de Domnul Dumnezeul tãu ieºirea
ta acum pentru vestirea Mea cu tine în mijlocul lumii. Te voi
acoperi în norii slavei Mele, dar te voi vesti cã eºti al Meu ºi
cã pot peste tine ºi cã sunt în tine ºi cu tine. Binecuvântatã sã
fie lumea care va da sã te vadã ºi sã te urmeze înspre Mine cu
calea sa. Binecuvântaþi sã fie cei ce te vor vesti cu Mine pe
tine ca sã audã neamurile petrecerea lui Dumnezeu cu tine.
Binecuvântatã sã fie cãlãtoria ta ºi vestirea Mea ºi a ta între
oameni, cã Eu pentru Mine ºi pentru tine fac cale tare prin lume, fiindcã se apropie cu multul slava Mea cu tine ºi învierea
multora ºi rãscumpãrarea fãpturii, Ierusalime român, cã mare, mare este taina pãmântului român ºi plata lui de la Dumnezeu prin coborârea Mea pe el acum, la sfârºit de timp.
Amin.
Pace þie, Ierusalime român! Fac cale, Eu, Domnul,
pentru Mine ºi pentru tine, ºi fac cale mulþimilor spre Noi ca
sã ia luminã din lumina Mea cea care este pururea cu tine
pentru ca sã ia lumea calea spre Dumnezeu ºi sã nu rãmânã
ea în întunericul ei. Amin.
Pace þie, poporul Meu, ºi lasã-te întru slava Mea de
peste tine, cãci Eu pentru viaþa ta le spun ºi duhurilor rele
„Pace vouã!“, ca sã poþi tu sã strãbaþi prin întuneric, iar întunericul sã se tragã în lãturi, cãci lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul nu a cuprins-o. Amin.
«Fiþi copii dulci, fiþi copii frumoºi ºi staþi într-un duh
cu toþii, cãci am cârmã din cer ºi de pe pãmânt între voi», vã
zice vouã Tatãl.
Iar Eu, Fiul Sãu, vã spun: fiþi frumoºi, cãci fericirea
aceasta este a celor ce poartã slava venirii Mele cu sfinþii, frumuseþea slavei Domnului în omul care are în trupul sãu pe
Duhul Sfânt, Mângâietorul fãpturii, Mângâietorul tãu,
poporul Meu, pacea ta ºi frumuseþea ta cea de la Mine,
Ierusalime sfânt. Amin, amin, amin.
31 martie/13 aprilie 2003
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Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor
Când nimeni nu se aºteaptã sã vinã Domnul, El vine prin taina
cuvântului. Cuvântul vine pe pãmânt cu veºnicia, înlãturând vremelnicia. Cetatea Sfântã Noul Ierusalim, este nume din cer. Taina
crinilor ºi a trandafirilor este covor de flori de rai, fii vii, care
altoiesc viaþa în oameni. Nimeni nu-l poate asculta cu iubire decât
pe cel pe care-l iubeºte.

T

atãl Meu este în Mine când grãiesc peste tine,
Ierusalime. Vin la tine, poporul Meu cel din
români, cãci cu tine am împlinit Eu Scriptura venirii Mele a
doua oarã de lângã Tatãl ca sã intru în lume cuvânt de înviere
ºi semn de mântuire veºnicã, aºa cum am intrat acum douã
mii de ani în Ierusalim dupã ce am cinat cu Lazãr, cu Maria
ºi cu Marta în Betania, ºi când pentru învierea lui Lazãr
mergeau dupã Mine mulþime de iudei ca sã Mã urmeze ºi ca
sã vadã pe cel înviat de Mine, ºi care aflând cã voi merge la
Ierusalim a doua zi luau stâlpãri în mâini ºi Mã urmau ºi
strigau: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului, Împãratul lui Israel!». Ucenici mulþi vãzându-Mã
pe mânz de asinã intrând au înþeles atunci cã Eu sunt Domnul,
Care Se preaslãveºte prin Tatãl, ºi cã pentru Mine era scris în
prooroci: «Împãratul tãu vine, fiicã a Sionului, ºezând pe
mânzul asinei». Iar Eu am zis Tatãlui: «Tatã, preaslãveºte-Þi
numele!». ªi atunci din vãzduh glasul Tatãlui a zis: «L-am
preaslãvit, ºi iarãºi Îl voi preaslãvi!». Toatã mulþimea adunatã s-a întrebat: «Ce este acest glas: tunet, sau înger care a
vorbit?». Iar Eu, Cel purtat de asin, am zis: «Nu pentru Mine,
ci pentru voi s-a fãcut acest glas, cãci acum este judecata
acestei lumi, iar stãpânitorul lumii va fi aruncat afarã».
Amin.
O, Ierusalime de azi, alesul Meu popor întru care binevoiesc Eu cu glasul Meu cel ceresc peste pãmânt ºi peste
lume! Tot aºa ºi azi lucrez, ºi în mare tainã lucrez, ca sã ating
cu cuvântul Meu inimile celor aleºi ai Mei care cunosc glasul
Pãstorului Care vine, precum este scris sã vinã. Dacã aº lucra
cu semne mari, Eu nu te-aº mai putea pãstra, cã ar veni lume
nelegiuitã ca sã vadã slava Mea de peste tine, ºi lumea este
peste ea cu pãstori care te-ar duºmãni ca ºi pe Mine, poporul
Meu. Lucrãm în tainã mare, fiindcã aºa este cea de a doua
Mea venire, este când nimeni nu se aºteaptã sã vin, iar Eu în
mijlocul tãu Îmi scriu cartea venirii Mele ºi cu ea judec, cãci
am spus ºi atunci, ºi spun ºi acum cã nu Eu, ci cuvântul pe
care Eu îl rostesc peste necredinþa de pe pãmânt, acela va
judeca lumea. Amin. Vestesc prin tine, Ierusalime, acest cuvânt al venirii Mele, ca lumea sã înþeleagã apoi cã Tatãl M-a
trimis cuvânt peste lume în mijlocul tãu, când Eu, Domnul,
Mã voi preaslãvi cu zgomot puternic din mijlocul tãu ca sã
arãt binecuvântarea acestui pãmânt pe care Eu l-am ales pentru slava cuvântului Meu din el peste pãmânt. Am ales de la
facerea lumii acest pãmânt, de la facerea cerului ºi a pãmântului, ºi lumea va înþelege desãvârºit aceasta curând, curând.
Amin.
Te pãstrez în mare tainã cu slava Mea de peste tine. Am
grijã mare sã Mã slãvesc pe deplin cu cuvântul cu care Eu te
acopãr pe tine, poporul Meu Ierusalim, iar tu sã nu cauþi
nimic mai mult decât sã fii slava Mea, viaþa Mea în mijlocul
lumii, taina înþelepciunii sfinte sã fii, cãci Eu te învãþ mereu,
mereu, ca sã fii tu cel mai mare învãþat de pe pãmânt. Iar când
nu va mai fi învãþãturã pe lume, tu sã fii înþelepciunea cea
pentru om, ºi sã vinã omul sã ia de la tine, de la cele ce Eu,
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Domnul, revãrs peste tine în zilele Mele cu tine, zilele venirii
Mele a doua oarã de lângã Tatãl, poporul Meu. Amin.
Nu ºtie omul, iar Eu vreau ca tu sã ºtii, ºi sã ia ºi omul
învãþãtura Mea de peste tine, cã omul nu ºtie cum sã Mã
iubeascã. Dacã vrei sã-L iubeºti pe Dumnezeu, trebuie sã-L
asculþi pe El. Dacã vrei sã-L asculþi pe Dumnezeu, trebuie
sã-L iubeºti pe El, cã nimeni nu poate asculta cu iubire decât
pe cel pe care-L iubeºte. ªi ca sã Mã iubeascã omul, el trebuie
sã creadã în Mine, dar nu pentru o clipã, la nevoia lui, ci
pentru veci de veci, fiindcã omul n-a putut sã facã ce am fãcut
Eu. Eu când M-am vorbit cu Tatãl ca sã-l facem pe om dupã
chipul ºi asemãnarea Noastrã, am luat lut ºi am fãcut din el
chipul Meu, ºi apoi am fãcut din el, la cuvântul suflãrii Mele,
carne ºi vene din lut. Sã nu se mai mire nimeni de Scriptura
învierii morþilor, Scripturã rostitã de Mine. Eu din lut l-am
adus pe om la viaþã, dupã chipul ºi asemãnarea Mea la început ºi la sfârºit, cãci la învierea Mea dintre morþi, au înviat
sfinþii din morminte ºi au stat pe picioarele lor ºi s-au arãtat
în Ierusalim. Eu am fãcut minunea aceasta pentru cã Eu sunt
învierea ºi viaþa, ºi de la Mine trebuie sã le aibã omul pe ele,
fiindcã pentru aceasta am venit Eu de la Tatãl Om între oameni. Din pãmânt s-au fãcut toate, pânã ºi omul, dupã ce s-au
fãcut la cuvântul Meu toate cele ce au duh de viaþã în ele. Eu
l-am fãcut din lut pe om, ºi apoi, împotriva acestei minuni a
Mea, omul a fãcut lut din trupul lui, cãci a tras omul la cele
din care a fost el fãcut de Dumnezeu. A fãcut omul lut din
carne ºi vene, iar Eu am venit pe pãmânt cu minunea învierii
omului ºi cu minunea învierii Mele, ca sã înþeleagã omul cã
este înviere a morþilor ºi cã nu în zadar am rostit Eu Scriptura
învierii celor morþi la trâmbiþa Mea cea de apoi.
O, poporul Meu, ca sã-L asculte omul pe Dumnezeu,
trebuie sã-L creadã ºi trebuie sã-L iubeascã din tot sufletul
sãu, din tot cugetul sãu ºi din toatã virtutea sa cea din Dumnezeu luatã pentru a-L iubi pe Dumnezeu. Omul însã e cu
ochii lui pe toate cele fãcute de om ºi nu mai ºtie bietul de el
sã se uite la Mine ºi sã Mã vadã ºi sã Mã înþeleagã din fãpturi.
Azi e sãrbãtoarea cea de acum douã mii de ani când
Eu, Domnul, am împlinit proorocia intrãrii Mele pe mânz de
asinã în Ierusalimul patimilor Mele, Ierusalime de azi, ºi
vreau, fiule scump, sã te învãþ pe tine taina glasului Domnului
de peste tine. Taina glasului Meu peste om este ca omul sã nu
mai trãiascã apoi vremelnic, ci sã trãiascã veºnic. Amin. Când
am intrat în Ierusalim pe asinã, Eu am vorbit cu Tatãl ºi am
zis: «Pãrinte, preaslãveºte-Þi numele!», iar Tatãl din vãzduh
a rostit ºi Mi-a rãspuns: «L-am preaslãvit ºi iarãºi Îl voi preaslãvi!». Iatã grãirea lui Dumnezeu cu omul, cu Fiul Omului,
Ierusalime de azi. Eu cât am petrecut pe pãmânt cu trupul
vãzut, nu am trãit vremelnic, ci am trãit viaþã veºnicã, nu viaþã vremelnicã. Aveam duhul plin de Tatãl, cãci Tatãl era în
Mine. Tu cât eºti vãzut de om, poporul Meu, sã nu trãieºti
vremelnic, ºi sã trãieºti viaþã veºnicã, nu vremelnicã, ºi sã ai
duhul plin de Fiul Tatãlui, cãci Eu sunt în tine, iar Tatãl este
în Mine, Ierusalime. O, e mare de tot taina iubirii Mele în om,
taina iubirii omului în iubirea Mea cea din Tatãl, iar Eu lucrez
în mijlocul tãu minunea acestei taine pe care tu, ca un copil
ce eºti, tot aºa o ºi înþelegi, Ierusalime mic. Dar Scriptura zice: «Nu fiþi copii la minte, ci fiþi copii când e vorba de rãutate; la minte însã fiþi desãvârºiþi».
Inima omului e casa Mea, iar mintea lui e duhul Meu
în cel ce Mã are pe Mine de Fãcãtor al sãu. O, e mare lucrare
sã fie Dumnezeu Fãcãtorul omului cel ieºit din om, dar nu are
omului cine sã-i spunã taina facerii lui acum când Eu am

venit cuvânt pe pãmânt pentru naºterea din nou a lumii, pentru înnoirea lumii, începând cu omul, cãci Eu, Domnul, pentru om le-am fãcut pe toate câte sunt fãcute de Mine la început de lume, ºi pe toate câte sunt în ea sub ascultarea Mea,
pentru om sau împotriva omului. Eu l-am fãcut pe om ca sã
trãiascã viaþã veºnicã ºi i-am fãcut grãdinã de rai ºi l-am învãþat în ea pe om sã Mã iubeascã cu ascultare, dar el s-a desprins din iubirea Mea ºi a luat în trupul lui apoi frica, ºi din
fricã s-a ascuns de Mine dupã ce nu M-a mai ascultat el ºi cu
femeia sa cu care n-a mai vrut el sã fie întru Mine, Fãcãtorul
omului, ci s-a semeþit întru sine, ºi aceasta l-a cãzut pe el din
Dumnezeu ºi din raiul iubirii Mele pentru omul cel zidit de
mâna Mea ºi din duhul de viaþã pe care l-am pus în el ca sã
fie omul dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu ºi sã trãiascã omul în rai viaþã veºnicã.
O, Ierusalime de acum, Îmi deºert în tine cu multul
cuvântul facerii din nou a lumii, viaþa veºnicã, viaþa cea cu
iubire de Dumnezeu în ea pentru om. Îl rog pe om sã iubeascã
viaþa veºnicã în viaþa lui pe pãmânt, cã Eu, Domnul, voiesc sã
vin cu cerul desfãcut în faþa omului ºi sã aºez sub cer raiul,
pãmântul cel nou ºi cerul cel nou ºi învierea morþilor care se
vor scula ºi vor mãrturisi aceastã venire a Mea la tine cuvânt
pentru învierea fãpturii, poporul Meu.
Ridicaþi-vã, fiilor, din zi în zi mai mult la viaþa cea
veºnicã pe pãmânt ºi fiþi desãvârºiþi la minte, cã Eu am mare
lucrare peste voi, de se mirã sfinþii ºi îngerii cei nevãzuþi de
lucrarea Mea de peste voi. Astãzi e sãrbãtoarea stâlpãrilor,
sãrbãtoarea florilor, ºi Eu voiesc sã fac din voi vase mirositoare de Duhul Sfânt, copii ai Ierusalimului nou. V-am dat
nume ca în cer, nu ca pe pãmânt, ºi v-am numit Cetatea
Sfântã Noul Ierusalim, cãci petrec îngerii ºi sfinþii cu voi în
coborâre cereascã slãvind pe Domnul, Care vine cu sfinþii
Sãi. Mii ºi milioane de crini ºi de trandafiri am zis, prin cuvântul Meu din zilele voastre, cã voi sãdi pe pãmântul român,
þara venirii Mele, Noul Meu Ierusalim, ºi voi trebuie sã altoiþi
vieþile oamenilor, copii ai venirii Mele, ai zidirii Mele de veac
ceresc pe pãmânt ºi peste om, iar voi sã nu trãiþi vremelnic, ci
sã trãiþi viaþa Mea cea veºnicã în voi, viaþa Domnului întru
venirea Sa la voi. Amin. Taina glasului Meu de peste tine te
învaþã sã nu trãieºti viaþã vremelnicã, ci viaþã veºnicã pe pãmânt, Ierusalime sfânt, ºi sã preaslãveºti numele Domnului
de pe creºtetul tãu, ºi sã fii covor de flori de rai, covor de crini
ºi de trandafiri în calea Mea spre tine, ºi apoi cu tine în calea
Mea spre om, ca sã altoim vieþile oamenilor cu viaþa ta de pe
pãmânt, poporul Meu de azi. Eu vreau sã fac cu tine minunea
învierii morþilor, iar tu trebuie sã fii desãvârºit la minte ºi sã
vezi pe cele ce nu se vãd ºi sã le aduci la vedere, ºi toate spre
zidire sã se facã.
Cãutaþi sã fiþi cu înþelepciune în bine ºi nevinovaþi la
rãu, ca sã nimicim cu grabã pe satana, fiilor, ºi sã se ridice
moartea de pe pãmânt, cãci celor necredincioºi în înviere le
spun Eu, Domnul, cã dacã nu este înviere a morþilor, nici Eu
n-am înviat. Dacã morþii nu înviazã, nici Eu n-am înviat. Eu
însã, celor ce cred în învierea celor adormiþi aºa cum a crezut
Marta le spun cã Eu, Domnul Cel înviat, am fost începãturã a
învierii celor adormiþi ºi învierea morþilor, ºi le spun cã cel ce
crede în Mine are viaþã veºnicã. Amin.
O, poporul Meu, te aºteaptã sfinþii cu rãsplata lor cea
de la Mine, cea de la sfârºit de timp. Te aºteaptã morþii ca sã
învieze ei la trâmbiþa Mea cea de apoi ºi care va rãsuna din
mijlocul tãu, cã aºa destin þi-am hãrãzit Eu þie, dar cautã cu
toatã fiinþa ta sã Mã iubeºti desãvârºit ºi sã Mã asculþi, cãci
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Eu sunt Dumnezeul pãcii, Ierusalime. Am în mijlocul tãu
Duhul Meu, iar tu sã asculþi aºa cum Eu te-am învãþat, ºi vei
mânca din fructul fericirii tale cu Mine, cãci aºa este plata
celor ce ascultã cu iubire. Nimeni nu-l poate asculta cu iubire
decât pe cel pe care-l iubeºte. Amin.
Luaþi din duhul iubirii Mele, ºi aºa sã iubiþi voi, copii
ai vremii venirii Mele. Lãudaþi pe Domnul ºi facerea Lui cea
nouã peste pãmânt, ca sã audã Tatãl pe cei ce sunt ai Mei din
lume. Aduceþi Mie iubire, fiilor, ºi faceþi aceasta pentru
învierea fãpturii, ºi cântaþi ºi binecuvântaþi pe cele ce vor fi ºi
vor rãmâne. Amin.
Aºteaptã pe Domnul, îmbãrbãteazã-te ºi sã se întãreascã inima ta, ºi aºteaptã pe Domnul, Ierusalime sfânt, ºi
crede, fiule, cã vei vedea bunãtãþile Domnului în pãmântul
celor vii. Amin.
Laudã pe Domnul, Ierusalime, cãci mãrturia slavei Lui
este în mijlocul tãu, ºi Eu voi înãlþa puterea ta, ºi tu, pe a Mea,
ºi vom lucra ºi vom zidi pe pãmânt viaþa veacului ce va sã fie
curând, curând pe pãmânt. Amin, amin, amin.
7/20 aprilie 2003

Praznicul Învierii Domnului
Lumea ºi biserica ei nu Îl aºteaptã pe Domnul, iar cei din morminte
aud cuvântul venirii Lui, ºi þãrâna lor se va face om, ºi morþii se vor
ridica. Domnul voieºte sã spunã: omul a înviat! Lucrarea cuvântului nu se opreºte, dupã cum a proorocit arhiereul Irineu. Biserica
cea dintâi a fost ziditã din nou, ºi orice proorocie împlinitã este
adevãratã. Domnul a grãit mereu prin prooroci.

P

ace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Primul Meu cuvânt de dupã înviere pentru ucenicii Mei acesta a
fost: «Pace vouã!». La acest cuvânt ei au prins vlagã, cãci
erau obosiþi de durerea zilelor cât Eu, Domnul ºi Învãþãtorul
lor, Mi-am împlinit iubirea cea pentru om, jertfa pe cruce a
trupului Meu, iar ei au stat îndureraþi.
Hristos a înviat, Ierusalime român! Hristos a înviat,
poporul Meu de azi! Eu, Domnul Cel înviat a treia zi din
mormânt, te cuprind în pacea învierii Mele, ºi tot aºa sã Mã
cuprinzi ºi tu, cãci sunt rãnit de tot ce vãd pe pãmânt. Îºi
spune lumea „Hristos a înviat!“, dar ea nu se lasã de pãcatele
ei, ºi se duce, zice ea, de se împãrtãºeºte cu Hristos la bisericã. Se distreazã lumea lumeºte ºi îºi zice: „Hristos a înviat!“ mâncând ºi bând ºi chefuind, poporul Meu. Ce triºti
erau ucenicii Mei de jalea lor pentru Mine, Cel omorât de poporul Meu, ºi apoi ce uimiþi erau ei de fiorul arãtãrii Mele în
mijlocul lor dupã învierea Mea! Umblau îndureraþi ºi nemâncaþi, ºi apoi petreceau uimiþi de minunea împlinirii Scripturilor învierii Mele, ºi trãiau ucenicii Mei în Duhul Meu, cãci
Eu dupã înviere le-am spus: «Luaþi Duh Sfânt! ªi Îmi veþi fi
Mie martori în Ierusalim ºi în toatã Iudeea ºi în toatã lumea».
Acum douã mii de ani am venit de la Tatãl, precum era
scris în prooroci, ºi lumea nu s-a aºteptat sã vin. Dar Eu am
venit în lume ºi am împlinit Scripturile venirii Mele trup între
oameni în mijlocul poporului iudeu pe care îl alesese Tatãl
sã-I slujeascã Lui între popoarele de pe pãmânt. Am venit,
dar lumea nu s-a aºteptat sã vin, iar slujitorii bisericii nici
atât. Nu i-am întrebat pe ei pentru venirea Mea. Pe cei ce
slujeau în templu, mai mari peste el, nu i-am întrebat dacã sã
vin sau sã nu vin, dar au vãzut cã Eu eram Cel ce era scris sã
vinã, ºi au împlinit ei Scriptura rãstignirii Mele, numindu-Mã
dezbinãtor al poporului Domnului, hulitor al neamului lui
Israel, pentru cã le spuneam pãcatele, cã doar se vor curãþi de
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ele. Când au vãzut cã am înviat aºa precum am spus dinainte,
nu ºtiau cum sã se mai ascundã de vinã, ºi au plãtit pe strãjerii mormântului Meu ca sã mintã cã M-au furat ucenicii.
Mi-am împlinit rãstignirea ºi învierea precum am spus
mai dinainte, ºi dupã ce am mai petrecut cu ucenicii timp de
patruzeci de zile din timp în timp, M-am aºezat în Tatãl ºi am
început cu multul sã lucrez prin ucenici peste pãmânt, ºi
biserica Mea trãia, iar Eu trãiam în ea. Ea nu era din lumea
aceasta, precum nici azi nu este din lumea aceasta biserica
Mea, poporul Meu de azi, pe care Eu, Domnul, l-am scos din
lume, ºi prin care lucrez peste lume duhul înnoirii lumii.
Amin.
Sunt rãnit de tot ce vãd pe pãmânt. Eu am venit cuvânt
de înviere peste lume, ºi lumea nu s-a aºteptat sã vin, iar slujitorii bisericii ei nici atât. Nu i-am întrebat pe ei pentru
aceastã venire a Mea cuvânt pe pãmânt ca sã nasc din el din
nou lumea, s-o fac de la început, precum este scris în Scripturi sã fie. Nimic nu fac decât ce este scris în Scripturi. Este
adevãrat cã nu-i întreb pe ei dacã sã vin sau sã nu vin cuvânt
de înnoire a lumii, dar le spun ºi lor cuvântul pe care-l rostesc, le arãt ºi lor tot ce lucrez, ºi le arãt lor faptele lor rele, cã
doar, doar se vor curãþi de ele ca sã-Mi slujeascã Mie ºi nu
loruºi ºi nu omului care nu ºtie, sãracul, ce înseamnã viaþã ºi
moarte, ºi ce înseamnã înviere a morþilor, ºi ce înseamnã
venirea Domnului ºi nãdejdea omului în toate acestea. Oare,
pentru venirea Mea pe care Eu am profeþit-o cã va veni cine
trebuie sã nãdãjduiascã în ea? În învierea morþilor cum ºi cine
trebuie sã nãdãjduiascã? Cine îl mai învaþã pe om dragostea
de Dumnezeu, viaþa sfântã ºi aºteptarea învierii morþilor ºi
venirea Mea apoi cu viaþa cea veºnicã pe pãmânt?
O, omule care mergi la bisericã pentru cã e Paºtele
dupã cum ºtii din strãmoºi! Ce faci tu pentru sãrbãtoarea
asta? ªi în ea ce faci? ªi dupã ce trece ea ce faci tu, omule, ºi
cine te învaþã pe tine ce sã faci? O, omule fãrã de cãlãuzã
peste tine, Eu când am înfiinþat pe pãmânt biserica am
fãcut-o întreagã, nu am fãcut-o numai din preot ºi din turma
lui, cã fãrã de darurile ei toate ea nu poate fi. Ea fãrã prooroc
în ea nu este, ºi tu nu mai ºtii decât pe preot, ºi nici pe acela nu-l ºtii decât dupã hainã, omule fãrã de cãlãuzã peste tine.
Mã uit cu dor ºi cu durere la biserica Mea cea dintâi, ºi Mã
uit la strãmoºii tãi, omule de azi, cã ei ºtiau ce înseamnã bisericã, ºtiau ce înseamnã Dumnezeu pe pãmânt, ºi se duceau
la prooroci ºi aflau de la Dumnezeu. O, omule fãrã de cãlãuzã, cum de nu te îndeamnã preoþii tãi care te boteazã ºi te cununã ºi te înmormânteazã, cum de nu te învaþã ei ºi dragostea
de Dumnezeu, care nu poate fi împãrþitã ºi diavolului în viaþa ta de om? Cum de nu te trimit ei la izvorul Meu care curge
din gura Mea peste pãmânt în vremea aceasta ca sã spele
lumea în acest râu al vieþii ºi sã odrãsleascã omul viaþã din
viaþa Mea? Te duci la bisericã ºi iei luminã din mâna
preotului care întinde lumânarea aprinsã ºi spune tuturor
„Veniþi de luaþi luminã!“, ºi tu nu ºtii ce înseamnã lumina,
omule fãrã de dascãl pe pãmânt. Îþi spune þie preotul tãu cã
lumina lumii ºi învierea ei ºi a ta sunt Eu, Domnul? Îþi spune
el sã Mã urmezi pe Mine în toatã viaþa ta ca sã-þi pot aduce
Eu viaþa veacului ce va sã fie?
A venit vremea ca cei din morminte sã audã glasul Fiului lui Dumnezeu, ºi aceºtia curând, curând vor învia din pãmânt, cãci þãrâna se va face om, aºa cum a fost înainte de a fi
þãrânã, ºi vor învia cei din morminte la glasul Meu de azi,
care grãieºte în mijlocul neamului român.
O, omule fãrã de cãlãuzã, Mi-e milã de tine ºi te învãþ
sã vezi ºi sã auzi ºi sã crezi în venirea Mea dupã tine. Vreau
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sã trag la Tatãl tot neamul omenesc, dar potrivnicul Meu,
omul fãrãdelegii, Îmi stã împotrivã. Numai cã Eu îl nimicesc
ºi îl voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu glasul Meu care se
face carte pe pãmânt, cu cerul Meu de sfinþi, care se face sul
ºi se dã în lãturi la tot omul care vrea sã-ºi vindece auzul ºi
vãzul ºi vorbirea ºi duhul ºi trupul ºi sufletul cel dat lui de
Dumnezeu, ºi sã poatã omul spune dupã adevãr: „Hristos a
înviat!“, iar Eu ºi cu Tatãl ºi cu sfinþii ºi cu îngerii sã spun
plin de lacrimile bucuriei veºnice: „Omul a înviat!“. Amin.
O, Ierusalime român, am spus în vremea când trâmbiþam din trâmbiþa Mea Verginica, am spus: «Biserica Mea
cea dintâi va fi ziditã din nou». Am spus, ºi am împlinit
aceasta, cãci tot glasul cuvântului Meu prin acest izvor de
cuvânt al venirii Mele dupã douã mii de ani, este cuvânt
adevãrat, cuvânt împlinitor. N-am întrebat dacã sã fac aceasta, n-am întrebat pe mai-marii bisericii din lume, dar am fãcut pentru cã Eu, Domnul, am fãgãduit sã împlinesc aºa. Dacã
îi întrebam pe ei, ei nu M-ar fi auzit, nu M-ar fi crezut, nu ar
fi voit sã împlineascã ei cuvântul Meu cu care ºi la ei am
strigat pentru învierea lor. Ei însã sunt prea mari peste om, ºi
þin mai mult la slava lor decât la slava Mea, care este umilinþa
ºi credinþa ºi dragostea Mea pe care Eu, Domnul, le pun pe
ele în cei umiliþi, în cei sãraci cu duhul, care cunosc împãrãþia
cerurilor când ea bate la uºa lor ca sã-I deschidã Domnului ei,
Domnului împãrãþiei cerurilor. Amin.
«Vai de cetatea, vai de biserica peste care nu este
prooroc!», aºa este scris în Scripturi. Aceastã proorocie a
Scripturii îi judecã pe toþi oamenii de pe pãmânt care nu au
pe Dumnezeu prin prooroci. Cei ce au nevoie de Dumnezeu,
au pe Dumnezeu în mijlocul lor, cã le dã Domnul sã aibã. Dar
cei ce nu au nevoie de Domnul, aceia au peste ei pe potrivnicul Meu, omul fãrãdelegii, pe care Eu, Domnul, îl nimicesc
ºi îl voi nimici mereu, mereu cu suflarea gurii Mele, cu glasul
Meu de trâmbiþã, cãci Eu sunt Atotputernicul ºi pot tot ceea
ce voiesc. Amin. Dacã omul poate, pot ºi Eu, ºi pot ca un
Dumnezeu ºi nu ca un om, ºi pot peste cer ºi peste pãmânt ºi
peste om, iar ceea ce fac Eu cine poate strica?
O, Ierusalime român, o, poporul Meu de azi, întru care
Eu binevoiesc sã cuvintez cuvântul venirii Mele, pregãtirea
cea pentru mântuirea sau pentru judecata fãpturii! Iatã, biserica Mea cea dintâi a fost ziditã din nou. Amin. N-am avut
ce sã mai aleg din ceea ce este pe pãmânt bisericã a lumii.
Mi-am ales un slujitor, martor al zidirii bisericii Mele din
nou, ºi Mi-am zidit-o, cãci am duhul proorociei prin care lucrez ºi cuvintez, ºi am glasul cuvântului Meu care grãieºte de
deasupra ta ca în rai peste omul cel zidit de mâna Mea, o,
grãdiniþã a minunilor cuvântului Meu! Martorul Meu cel din
biserica cea din lume s-a temut ca ºi Petru ºi a rostit lepãdare
de minunea venirii Mele acum când Eu vin ca sã înnoiesc
fãptura cu cuvântul Meu cel plin de înviere. Nu-i nimic dacã
el s-a temut. Eu nu M-am împiedicat în aceasta, ºi merg hotãrât cu pasul venirii Mele, cãci el pe vremea când stãtea lângã izvorul acesta a proorocit ºi a zis mai-marilor bisericii cã
aceastã lucrare de cuvânt va merge mereu înainte, ºi cu el, ºi
fãrã el, fiindcã nu el a înfiinþat-o ca s-o poatã desfiinþa, ºi cã
el nu-Mi poate spune Mie: „Taci!“. Cuvântul acesta al lui a
fost scris de îngeri în cer ºi pe pãmânt ºi stã mãrturie a credinþei lui de atunci, ºi nu poate spune nimeni dupã adevãr cã
prooroci au fost pânã la Ioan. Nu este adevãrat acest înþeles
rãstãlmãcit al celor ce lovesc cu pietre în duhul proorociei,
fãrã de care nu poate fi biserica bisericã. Atunci, biserica Mea
cea dintâi ºi din toatã vremea apostolilor Mei mãcar, cum de

a avut prooroci? Cum? Sã-Mi rãspundã aceasta cei ce zic cã
prooroci nu mai sunt de la Ioan Botezãtorul. O, dacã nu sunt
prooroci, nici bisericã nu este, iar apostolul Pavel în zadar a
zis prin Scripturile lui bisericii sã râvneascã sã prooroceascã.
Duhul proorociei este Duhul lui Dumnezeu, ºi orice proorocie care se împlineºte, aceea trebuie crezutã. Amin.
Te-am profeþit, poporul Meu de azi, de pe când Eu,
Domnul, trâmbiþam prin trâmbiþa Mea Verginica, ºi þi-am
spus cã voi trece cu tine prin lume ºi vei cânta, ºi va rãsuna
glasul tãu în numele Meu. Cântã, Ierusalime, cântarea învierii
Mele ºi cântarea învierii tale ºi cheamã lumea la înviere, cã
lumea nu ºtie ce este înviere ºi sãrbãtoare de înviere. Îndreaptã-þi o clipã urechea spre sãtuþul acesta în care Eu vieþuiesc cu tine în duhul proorociilor sfinte, ºi auzi tu ce face
lumea ºi cum petrece ea cu veselia ei cea fãrã de Dumnezeu.
Cântã ºi tu, cã tu eºti copilul Meu cel mai mic, poporul Meu,
prin care Eu Îmi deºert peste pãmânt slava cuvântului Meu ºi
împlinirea lui. Cântã peste lume „Hristos a înviat!“. Cântã tu
cântare îngereascã, fiindcã în lume se cântã omeneºte ºi diavoleºte, ºi nu poate lumea cânta cereºte, Ierusalime scump. O,
dacã ar ºti lumea ce scumpete ascund Eu în mijlocul tãu, ºi-ar
da pe apa sâmbetei toatã înþelepciunea ei ºi ar lua-o pe cea de
la Mine ºi pe cea de la tine, ºi Eu aº salva lumea din mâna
diavolului ºi a slujitorilor lui care stau peste lume momind-o
chiar cu faþa Mea sub care ei dau sã se ascundã. Eu însã sunt
rãnit adânc de tot ce vãd pe pãmânt, ºi Mã mângâi cu tine
cuvântându-þi, poporul Meu.
Diavolul, care a cuprins tot, Mã mânie ca sã-i tai mersul ºi sã-Mi iau înapoi omul, împãrãþia Mea cea pierdutã
acum ºapte mii de ani. Voiesc sã pot cu tine; voiesc sã poþi cu
Mine; voiesc sã putem sã aºezãm pe pãmânt învierea celor
morþi ºi a celor vii, cã Eu pentru asta am venit de la Tatãl
acum douã mii de ani. ªi iarãºi, acum, cu duhul plin de dorul
împãrãþiei Mele din om, vin mereu, mereu ºi grãiesc cu glasul
Meu din vãzduh ºi vã dau vouã, copii credincioºi, ca sã daþi
voi tuturor celor ce cred ºi celor ce nu cred glasului Meu care
rãsunã din norii slavei Mele de deasupra grãdiniþei Mele de
cuvânt, ca sã daþi omului cuvântul venirii Mele. Amin.
Cântã, Ierusalime, cântã ca în cer, nu ca pe pãmânt.
Roagã-te ca în cer, nu ca pe pãmânt, cã Eu, Domnul Cel înviat, voiesc sã aduc cu cuvântul Meu cel de peste tine naºterea din nou a lumii. Amin. Hristos a înviat! Eu Însumi rostesc
peste tine imnul amintirii învierii Mele cea de acum douã mii
de ani.
Hristos a înviat! îi spun ºi lumii ameþite de vinul
aprinderii din ea!
Hristos a înviat! rosteºte Domnul în cer ºi pe pãmânt.
Iar vouã, copii ai Ierusalimului nou, vouã vã spun: Pace vouã! Pace vouã, cã-Mi sunteþi ucenici! Amin, amin, amin.
14/27 aprilie 2003

Sãrbãtoarea Izvorul tãmãduirii
Diavolul din om nu se teme sã audã „Hristos a înviat!“. Vai celui
ce aºteaptã dreptate de la om. Omul trebuie sã-L vorbeascã pe
Domnul, nu pe el. Locul din om se cuvine Domnului.

M

i-e dor de tãmãduirea Mea de la om. Mi-e dor
de milã de la om. Mi-e dor de Mine în om ºi
plâng la Tatãl dupã rãcoare de duh, ºi plâng îndurerat de durerea Mea de la om, ºi rãcoare nu gãsesc pentru durerea Mea,
nu gãsesc la om.

Anul 2003
Ierusalime mic, rãcoreºte-Mi duhul îndurerat, cã vin de
la cer la pãmânt dupã mângâiere pentru Mine ºi pentru Tatãl
ºi pentru sfinþii care plâng ºi iar plâng pentru tãmãduirea Mea
pe care nu vrea omul sã Mi-o dea. În toatã vremea se mai
gãsea câte un om care-l ruºina pe diavolul, care stãpâneºte
lumea împotriva Mea, ºi Mã mãrturisea acela în faþa necredincioºilor cu minunile credinþei lui în Dumnezeu. Dar azi
nimeni, nimeni din oameni nu mai are mãrturisire pentru
Mine înaintea necredincioºilor ºi nu mai cautã împãraþii prigoanã peste creºtini, fiindcã a fi creºtin înseamnã sã semeni
cu Hristos, ºi cu credinþa ta sã-L mãrturiseºti pe El în faþa necredincioºilor, ca sã Se tãmãduiascã Domnul pe pãmânt de
rana Lui de la om. Amin.
Hristos a înviat, poporul Meu Ierusalim de azi! Toatã
lumea spune „Hristos a înviat!“, dar diavolul din om nu se
mai teme la auzul acestor cuvinte de vestire a Mea, fiindcã cei
ce se salutã aºa unul pe altul în preajma sãrbãtorii învierii
Mele nu fac aceia voia Mea, ºi o fac pe a diavolului. N-are
omul nevoie de tãmãduirea Mea în el, ºi are nevoie de tãmãduirea lui. Sunt prea multe minuni fãcute de om pe pãmânt.
Sunt prea mulþi care tãmãduiesc pe pãmânt, iar cei din cer nu
mai sunt aºteptaþi ºi strigaþi de om. Locul din om se cuvine
Domnului, fiindcã de aceea a fost fãcut de Dumnezeu. Omul
însã ºi-a fãcut sieºi împãrãþie în el ºi nu mai vrea pe
Dumnezeu.
Plânge Duhul Sfânt în cuvântul Meu din zilele tale,
Ierusalime român, ºi Îmi deºert în tine râul durerii Mele de la
om ºi nu gãsesc leac pentru durerea Mea, nu gãsesc om în
care sã Mã slãvesc Eu ºi nu el, sã trãiesc Eu ºi nu el. O, în cine
sã mai trãiesc Eu pe pãmânt ca sã Mã vadã oamenii ºi sã se
lase de faptele lor rele ºi de ei înºiºi ºi sã înveþe ei ce înseamnã Dumnezeu ºi ce înseamnã omul? Cum sã fac sã fie omul
mai mic decât Mine? Cum sã fac sã am putere peste om?
Cum sã fac sã-Mi salvez împãrãþia Mea din om? Nu vrea
omul aceasta, iar Eu, Domnul, în zadar aºtept minunea tãmãduirii Mele în om. De când l-am fãcut pe om, el M-a lãsat cu
lacrimi dupã locul Meu din el. De la început ºi pânã la sfârºit
omul trebuia sã fie casa Mea în care sã trãiesc Eu. Sunt fãrã
casã, ºi Mã vãd duhurile rele ºi râd de Mine vãzându-Mã cum
Mã port pe pãmânt din loc în loc fãrã casã, fãrã adãpost în
om. Sunt Stãpânul cerului ºi al pãmântului ºi al omului, dar
diavolul l-a câºtigat pe om cu minunile lui ºi se fãleºte cu ele
împotriva Mea, ºi cu omul care-i slujeºte împãrãþiei lui. Unde
sã gãsesc Eu tãmãduire pentru aceastã durere a Mea ºi a
Tatãlui, ºi pentru durerea sfinþilor care M-au urmat de pe
pãmânt ºi pânã în cer în vremea cerului ºi a pãmântului din
vreme în vreme? Unde sã Mã aºez ca sã Mã odihnesc, sã-Mi
gãsesc ziua de odihnã ºi sã Mã slãvesc în ea? Omul trebuia sã
fie casa ºi odihna Mea. Strig dupã el prin acest cuvânt al durerii Mele din mijlocul tãu, Ierusalime, popor de copii credincioºi venirii Mele dupã om. Am venit cu acest cuvânt pe
pãmânt, ºi prin el plâng de aproape cincizeci de ani pe pãmântul român, ºi dau sã-Mi iau înapoi locul Meu din om ºi sã
Mã tãmãduiascã omul de durerea pe care Mi-a fãcut-o
diavolul de Mi l-a luat pe om ca sã nu mai am casã, sã nu mai
am Eu masã cu omul, ci sã aibã el. Dar mai rãu ºi mai rãu ca
diavolul, este omul. Omul este plin de sine. Omul se iubeºte
pe sine ºi nu vrea sã ºi-l piardã ca sã Mã ia pe Mine înãuntrul
lui. Nu am loc sã intru în om din pricina sinelui lui.
Când am venit acum douã mii de ani ca sã Mã las
rãstignit de om ºi sã înviez apoi pentru învierea omului, am
lãsat cuvânt pe pãmânt ºi am spus: «Cel ce crede în Mine, sã
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se lepede de sine dacã voieºte sã Mã urmeze». N-a putut
omul nici atunci aceasta, ºi a trebuit sã fac Eu minuni pe ici
pe colo, de vindecãri de bolnavi ºi de orbi, ºi de învieri de
morþi, ca sã-Mi aleg câþiva ucenici în care sã stãpânesc Eu ºi
nu ei, ºi sã-i umplu de Duhul Meu Cel Sfânt, ºi prin ei sã Mã
mãrturisesc în lume ca sã audã omul de Mine, Cel ce am fost
rãstignit de om ºi Cel ce am înviat din rãstignire, ºi sã vinã
omul dupã comoara vieþii veºnice, sã vinã dupã Mine ºi sã
facã ºi el ce am fãcut Eu înaintea oamenilor, cu gândul cã de
la om va lua omul dacã va vedea om care Mã iubeºte pe pãmânt crezând în învierea Mea cu care am venit dupã om.
E zi de izvor de tãmãduire, ºi Eu umblu cuvânt peste
pãmânt ca sã-Mi gãsesc tãmãduirea în om. Mã zdrobesc în
voi cu durerea venirii Mele, copii care-Mi purtaþi venirea de
la cer la pãmânt. Nu este om pe pãmânt sã înþeleagã cu mintea
lui durerea cea pentru venirea Mea dupã om, crucea Mea cea
grea de la sfârºit de timp. Vouã vã trebuie inimi dulci pentru
Mine ºi pentru voi, inimi curate ºi viaþã de înger în om, pentru
ca sã am Eu cum sã vã alin vouã durerea pe care o aveþi de la
crucea coborârii Mele cuvânt pe pãmânt. Nu ºtiu cum sã vã
mai fac uºurãri din pãrþi ºi sãnãtate ºi pace în inimioare ca sã
nu Mã lãsaþi jos cu greul Meu de peste voi. E grea de tot, e
grea de dus durerea venirii Mele dupã om, ºi dau sã vã ajut cu
cerul ºi dau sã cobor duh ceresc în cei cu milã de voi. Am
grijã în fel ºi chip de voi, ºi greu Îmi mai strecor peste voi puterile Mele cele cereºti ca sã puteþi voi cu greul venirii Mele.
Dar nu uitaþi de mila de Mine, nu uitaþi cã Eu trebuie sã-Mi
las peste pãmânt cuvântul strigãrii Mele dupã om. Nu uitaþi
cã voi nu sunteþi ai voºtri, ºi învãþaþi cum puteþi, învãþaþi poporul sã nu uite nici el aceasta. Strângeþi-vã puterile ºi pãstraþi-le pentru Mine ºi cãutaþi sã ºtiþi cum vine aceasta, fiindcã
omul nu ºtie ce este aceasta ce spun Eu acum vouã. Când
plâng de mila voastrã, plâng de a Mea, nu de a voastrã, pentru
cã voi trebuie sã Mã purtaþi pe Mine cu sarcina cea grea a venirii Mele, ºi voi sunteþi cu trupul ºi vã este greu, copii rãniþi
sub crucea Mea cea de la sfârºit de timp. Învãþaþi poporul sã
ºtie cã nu e de glumã cu greutatea venirii Mele, cu hrana pe
care i-o dau ca s-o mãnânce ºi sã creascã pentru Mine, nu
pentru el, copilul poporului Meu, cãci cel ce vine dupã Mine
este lepãdat de sine, ºi aºa poate, iar altfel nu poate sã vinã.
Îþi spun, poporul Meu, cã am înviat acum douã mii de
ani pentru învierea omului. Ai grijã sã fii mereu, mereu înviat,
mereu, mereu lepãdat de sine, ca sã-Mi uºurezi mãcar tu crucea venirii Mele ºi spatele celor ce Mã duc ca sã pot sta
cuvânt pe pãmânt în mijlocul tãu. Ai grijã sã am sãnãtate în
tine, nu tu, ci Eu sã am. Nici unul din voi sã nu vã iubiþi pe
voi, cãci vai celui ce se iubeºte pe sine ºi aºteaptã dreptate ºi
slavã de la om! Fiþi cu inima curatã unul faþã de altul în toate
ºi în toatã vremea, ca sã puteþi avea umilinþã, ºi prin ea,
dragoste, fiilor copii. Aºa tãmãduire sã-Mi faceþi în voi, dar
pentru aceasta trebuie sã þineþi minte cuvintele Mele ºi nu pe
ale voastre. Eu de aceea vã învãþ sã Mã vorbiþi pe Mine cu
inima ºi cu guriþa, nu pe voi, nu de voi, cãci am zis: «Cel ce
vine dupã Mine, sã se lepede de sine» ºi sã fie mulþumit, ºi cu
umilinþã mulþumit, cã nu e om sã merite mântuirea, dar Eu
sunt milos cu cel ce Mã miluieºte dându-Mi putere pe pãmânt
ca sã Mã arãt cu slava Mea ºi cu durerea Mea de la om, sã Mã
arãt strigând ºi aºteptând omul sã Mã audã. Amin.
Hristos a înviat, popor mititel ºi plãpând! Învaþã bine
sã fii cu duhul umilit ºi sã nu doreºti slavã unul de la altul în
mijlocul tãu, ci sã te umileºti, cã eºti mititel, iar cel mic poate;
poate prin ascultare ºi prin umilinþã.
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Cuvântul lui Dumnezeu

O, copii plãpânzi, rãbdaþi spre înþelepþire ºi aveþi grijã
de puterea coborârii Mele la voi. Mereu, mereu v-am cerut
acest ajutor, ºi tot mereu vi-l cer, cã Mi-e durerea prea mare,
ºi aºa vin când vin.
Pace vouã! aceasta vreau sã vã dau. Cel ce are umilinþã are pace, are mulþumire, are pe Domnul ºi Îi este Domnului casã. Pace vouã! Cãutaþi acest dar care vã þine în duhul cel
frumos al umilinþei ºi al armoniei cereºti între voi. Primiþi pe
cei ce vã povãþuiesc din partea Mea pentru Mine în voi. Daþi
putere Domnului în voi ºi nu uitaþi sã ieºiþi mereu, mereu din
voi, ca sã pot Eu sã stau în voi. Amin.
O, copii ai Ierusalimului, e rãu sã staþi voi în voi. Aduceþi-vã aminte câtã dragoste am avut Eu, Domnul, ºi cu ea am
zis: «Cel ce pãcãtuieºte împotriva Fiului, i se va ierta». Fiþi
ca Domnul vostru, fiilor copii.
Hristos a înviat! le spun celor ce s-au adunat cu voi la
sãrbãtoarea izvorului tãmãduirii prin Duhul Sfânt, coborât
peste apa care tãmãduieºte pe cei ce cred în lucrarea Duhului
Sfânt. Hristos a înviat, le spun! Iar ceea ce le mai spun este cã
locul din om se cuvine Domnului. Aceasta este ceea ce înseamnã „Hristos a înviat!“ acum, la sfârºit de timp. Amin,
amin, amin.
19 aprilie/2 mai 2003

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Gheorghe
Omul a uitat cã-l vede Dumnezeu. Vorbirea Domnului cu omul este
taina cea din rai. Se împlineºte cuvântul: „Voi fi cu voi pânã la
sfârºitul timpului“. Cel ce nu-I slujeºte Domnului este pãgân.
Timpul nu mai este, cãci sunã cel de al ºaptelea înger, Domnul, ºi
morþii înviazã.

Î

n zorii zilei Mã aºtern cu liniºtea în voi ºi Mã
apropii ºi, de deasupra voastrã, Eu, Domnul, Cel
înviat a treia zi dintre cei morþi, vã întãresc duhul ºi trupul ca
sã Mã aºterneþi în cartea Mea cu voi, cartea Mea din zilele
voastre, iar proorocii ºi îngerii ºi sfinþii se strâng cu toþii ºi
ascultã cuvântul Meu de peste voi, cuvântul Domnului, copii
strãjeri în calea cuvântului Meu. Voi numai o grijã ar trebui
sã aveþi: grija de a vã pãstra pacea în toatã vremea ºi gândul,
cã Eu am venit pe pãmânt cuvânt, iar voi sã Mã luaþi cu
venirea Mea de peste voi ºi sã Mã daþi în toate pãrþile, spre
mãrturisirea strigãrii Mele în lung ºi în lat dupã om. Amin.
Rãu Mã doare, fiilor copii, rãu Mã doare cã omul a
uitat cã Eu mereu, mereu îl vãd pe el, ºi cã el nu Mã vede. Mã
mângâi însã de la ajutorul Meu de la voi, cã îi daþi omului
vorbirea Mea cu el. Când îl aveam pe om în rai, vorbeam cu
el aºa cum vorbesc azi cu voi, dar dacã el Mã auzea ºi Îmi
simþea doar mersul, dar nu Mã vedea, el nu s-a temut mai
mult de Dumnezeu. Nu s-a temut, fiindcã nu Mã vedea, ci numai Mã auzea vorbind ºi umblând ºi miºcând odatã cu el ºi
dupã el.
O, poporul Meu Ierusalim de azi, e mare minune sã am
Eu om credincios pe pãmânt între Mine ºi el, cãci Eu, Domnul, pot sã-i vorbesc lui. Eu dupã ce am înviat eram peste tot
în cer ºi pe pãmânt. Mã uitam la ucenicii Mei ºi îi vedeam
mai mult decât se puteau ei vedea unii pe alþii ºi pe ei înºiºi,
ºi le vedeam gândul, ºi apoi vorba, ºi aveam grijã de ei sã le
întãresc credinþa în învierea Mea dupã ce am petrecut cu ei
lucru ceresc pe pãmânt vreme de trei ani ºi jumãtate. Erau
cuprinºi de teamã, ºi când Eu apãream în mijlocul lor deodatã, le spuneam: «Pace vouã!» ºi le ºi dãdeam pacea, ºi apoi
le vorbeam ºi le spuneam: «Luaþi Duh Sfânt! Precum M-a

trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi, ºi cãrora veþi ierta
pãcatele, le vor fi iertate, iar cãrora le veþi þine, þinute vor fi».
Când Eu le-am zis lor aceasta, Toma, apostolul cel dintre ei
nu era cu ei, dar când a auzit el de învierea Mea, a venit la ei
ºi le-a spus: «Dacã nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, ºi dacã nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, ºi dacã
nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede». Eu când
l-am auzit din mijlocul lor spunându-le aºa, l-am ajutat pe el
sã vadã învierea Mea, ºi cu el sã vadã toþi ucenicii Mei. ªi
Mi-am lãsat trupul Meu în faþa lor, vãzut, la opt zile dupã
înviere când era ºi Toma cu ei, ºi le-am zis lor: «Pace vouã!»,
ºi au vãzut ei semnul cuielor în mâinile Mele, iar Toma le-a
pipãit, ºi au vãzut ei coasta Mea înþepatã, iar Toma a pus mâna lui ºi a pipãit-o, ºi Eu i-am spus „fericit“, ºi i-am mai spus
cã mai fericiþi sunt cei ce n-au vãzut ºi au crezut, pentru cã el
a crezut fiindcã M-a vãzut, ºi apoi Mi-a zis: «Domnul meu ºi
Dumnezeul meu!». A vãzut Toma cã sunt om ºi Dumnezeu, a
vãzut cã omul Iisus Hristos este Dumnezeu adevãrat ºi cã a
fost rãstignit ºi cã a înviat, precum El le-a spus lor mai
dinainte. Amin.
O, Ierusalime român, voiesc sã-þi spun cã fericiþi sunt
cei ce aud glasul Meu ºi nu Mã vãd. Dar cei ce sunt fericiþi
aºa, aceia cred ºi simt mai mare fericire decât cei ce vãd. Dar
Eu grãiesc acum despre cei ce sunt fericiþi aºa, ºi de aceea
plâng Eu, ca un Dumnezeu, dupã om credincios Fiului lui
Dumnezeu, Care a venit de la Tatãl în trup ºi S-a slãvit în
Duhul ºi S-a propovãduit peste neamuri, crezut fiind de mulþi,
din neam în neam. Amin.
N-am putut, poporul Meu, sã-Mi cobor cuvântul Meu
cel pregãtit de Mine pentru sãrbãtoarea celei de a opta zi de
dupã învierea Mea. N-am putut, cã Mi-au fost slãbiþi strãjerii
ºi nu M-au putut þine cu puterea lor pentru coborârea Mea.
Puterea lor Îmi trebuie Mie, dar ei au de putut dureri fel de
fel, cã multe dureri au, multe dureri vin ºi le strivesc puterea
lor cea pentru Mine, ºi nu ºtiu cum sã mai dau sã te mai învãþ
Eu pe tine sã porþi tu grijã de puterea lor cea pentru Mine, nu
cea pentru tine, cã nu e bine sã Mã lase ei jos, nu e bine sã nu
poatã ei sã-Mi deschidã. E bine sã poatã ei, ºi tu sã auzi glasul
Meu, cã fericiþi sunt cei ce cred, poporul Meu. Cei ce cred Mã
ajutã sã vin ºi Mã iau în ajutorul lor cuvânt din cer, cuvânt de
putere ºi de pace ºi de lucru ceresc al Domnului cu omul,
poporul Meu. O, ce a folosit omul cel zidit de mâna Mea ºi
aºezat de Mine în rai, ce a folosit dacã M-a auzit ºi n-a putut
sã lucreze cu Mine, ºi Eu cu el împlinirea cuvântului Meu de
peste el, dintre Mine ºi el, dintre el ºi Mine?
E zi de sãrbãtoare de sfinþi, dar Eu aduc la tine ºi lucrul
cuvântului Meu cu care trebuia sã vin ºi n-am putut pentru cã
Mi-au fost neputincioºi strãjerii. Vreau sã te învãþ ºi sã te
îndemn sã le cercetezi puterile ºi neputerile ºi sã te doarã
pentru puterea coborârii Mele la tine cuvânt pe pãmânt, ºi sã
plângi pentru Mine ca sã fugã duhul rãu ºi sã nu mai pândeascã pacea Mea din mijlocul tãu ca sã Mi-o sfãrâme. Vreau
sã puteþi prin rugãciune, prin Duhul Sfânt, prin lucrare sfântã,
prin sfialã sfântã pentru Mine între voi ºi pentru coborârea
Mea cuvânt peste pãmânt ºi peste om, copii ai Ierusalimului
nou. Grija de Mine sã vã fie grija cea dintâi, iar grija de voi
înºivã sã vã fie cea de a treia grijã, precum spune Scriptura,
fiilor. E prea mare minunea pe care o las mereu peste voi. E
taina cea din rai vorbirea Mea cu omul, fiilor. Nu fiþi mici la
minte ºi la sfialã pentru aceastã lucrare ruptã din rai, de pe
când era omul în rai. Adunaþi-vã veghea cea pentru lucrul
Meu dintre voi, cã Eu mereu, mereu vã ajut sã vedeþi ºi sã pri-
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cepeþi cu mintea ºi cu ochii ºi cu inima adevãrul cuvântului
Meu.
L-am pierdut pe om din rai pentru cã n-a cãutat sã lucreze peste el cuvântul Meu pe care el îl auzea din gura Mea.
Acum voiesc, tot aºa lucrând, sã-l aduc înapoi în rai pe om,
sã-l aduc în starea de vorbire a Mea cu el, cã fericiþi sunt cei
ce cred ºi nu vãd, cãci Dumnezeu trebuie crezut, nu trebuie
vãzut, cã Eu am spus cã nu poate omul sã vadã faþa slavei
Mele, cã e mic omul, ºi trebuie sã asculte de cuvânt dacã e
mic. Iar dacã el nu vrea sã fie mic, nu ascultã dacã nu Mã
vede. O, poporul Meu, cei ce cred fãrã sã Mã vadã, aceia sunt
cei fericiþi, iar tu ai în mijlocul tãu glasul Meu care cuvinteazã
pentru tine ºi pentru toþi cei care pot sã creadã vãzându-te pe
tine rod al cuvântului Meu.
Vreau sã creadã lumea prin tine în Mine, în glasul Meu
care-i vorbeºte omului, poporul Meu, ºi nimic altceva nu este
lucrarea Mea cu tine. Vreau sã aduc la vedere cerul cel nou ºi
pãmântul cel nou ºi omul cel dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Adam ar fi fost cel fericit în rai dacã ar fi ascultat de cuvântul
Meu de peste el, care era dragoste pentru el, dar duhul rãu a
suflat din el semeþie în el, ºi apoi în afara lui, ºi l-a fãcut sã
nu Mã asculte dacã nu Mã vedea. Vedea însã facerea Mea cea
pentru el ºi toate câte Eu îi dãdusem sã fie fericit, dar el s-a
aºezat mai mare peste toate ºi s-a semeþit, ºi aºa s-a purtat el
înaintea Mea, ºi aºa Mi-a stricat el statul Meu în el, Stãpân al
sãu. Tu însã auzi-Mã ºi ascultã-Mã, Ierusalime de la sfârºit de
timp, ºi cautã fericirea Mea în tine ºi cautã sã crezi cuvântului
Meu, cãci Eu, Domnul, Îmi gãsesc plãcerea în cei ce tremurã
la cuvântul Meu, ca sã-l iubeascã ºi sã se înfioare de aceastã
minune dintre Mine ºi om, ºi aºa sã stea, înfiorat de bucuria
cuvântului Domnului peste om. Amin.
Iau cuvântul Meu de peste tine ºi îl dau de ºtire peste
pãmânt, cã Eu sunt un Dumnezeu milos, poporul Meu, ºi
vreau sã se cutremure omul la auzul acestei minuni luate de
Mine din rai ºi pusã peste tine acum, la sfârºit de timp, Ierusalime român. Mi-e dor de bucurii de la om în urma minunii
Mele pe care o las peste tine, cãci altã lucrare mai frumoasã
între Dumnezeu ºi om, nu este, poporul Meu, dar omul trebuie sã asculte de ea ca sã fie cât ea de frumos, fiindcã lucrarea aceasta este cuvântul vieþii, popor al cuvântului Meu.
Te învãþ sã fii atent la Mine, nu la tine, cã Eu n-am ascuns de
om cãderea lui Adam din rai, ci i-am spus-o ca sã-l înþelepþesc pe om ºi sã-l fac mic, ca sã fiu Eu Dumnezeul lui. Amin.
Dau mereu sã-l învãþ pe om ce înseamnã Dumnezeu ºi
ce înseamnã omul, ºi nu e greu sã înþeleagã omul aceastã înþelepciune care-i dã lui Stãpân ºi Fãcãtor peste el, ºi ca sã fie
omul, cãci fãrã om Mã doare, Mã doare ca Dumnezeu ºi nu
ca omul. Nimic nu-l face pe om sã se ridice mai mare ca Mine
decât semeþia ºi mila de sine ºi pãrerea de sine ºi iubirea de
sine, iar el ar trebui sã lucreze în aºa fel sã Mã lase pe Mine
peste el, nu sã stea el în el, cãci dacã stã, Mã pierde mereu,
mereu Mã pierde, pentru cã Eu nu pot în cel semeþ nimic,
nimic din Dumnezeu, cãci acela mereu, mereu Mã alungã cu
statul lui în el ºi cu nepãsarea lui, fiindcã omul a pierdut
înþelepciunea, a pierdut frica de Dumnezeu, ºi a rãmas el,
omul, nebiruit în el. Eu însã îi amintesc omului cã ochiul Meu
stã mereu pe el, ºi nu este nimic pe pãmânt care sã-l ascundã
pe om de la faþa Mea, ºi îl vãd cum stã mare în el ºi îi vãd
lucrarea minþii ºi dorinþele cele pentru el, ºi îl vãd pe om cum
îºi cautã voia fãrã sã mai aibã teamã de Dumnezeu, Care este
împotriva voii omului, fiindcã omul ºtie cã pentru voia lui a
lepãdat voia Mea în el, iar Eu Mã uit de ºapte mii de ani la
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voia omului, care-i stãpâneºte trupul ºi duhul, ºi cu care i-a
scos afarã din el scaunul lui Dumnezeu ºi a luat în el libertatea de sine, voia duhului potrivnic lui Dumnezeu, duhul
omului.
Iar acum, Mã apropii de om cu cuvântul raiului ºi îi
spun aºa: nu poþi, omule, sã nu te vadã Dumnezeu. Nu poþi,
chiar dacã tu nu crezi acest adevãr. Eu, Domnul, Ziditorul
omului zidit de mâna Mea din pãmânt, Eu îþi grãiesc ºi îþi
spun cã nu e clipã sã treacã sã nu vãd viaþa ta înãuntrul tãu ºi
în afara ta. Am venit acum douã mii de ani ºi te-am învãþat ce
înseamnã Dumnezeu ºi ce înseamnã omul. Am apãrut în mijlocul ucenicilor Mei în chip vãzut de ochii lor a opta zi dupã
înviere ca sã-i arãt lui Toma trupul Meu cel înviat, ºi el sã-l
pipãie spre mãrturisirea învierii Mele. Tot timpul eram cu
ucenicii, ºi peste tot eram tot timpul, iar când ei Mã vedeau
cu ochii lor, Mã lãsam Eu vãzut, ca sã le dau în duhul lor pe
Duhul Sfânt ºi Evanghelia venirii Mele dupã om, ºi le-am
spus apoi: «Voi fi cu voi pânã la sfârºitul timpului». Amin. Nu
a fost o vorbã ºi atât. Este adevãrat ce le-am spus, dar nu e om
sã mai creadã fãrã sã Mã vadã, nu e om sã nu mai facã voia
lui ºi sã facã voia Mea cu duhul lui cel plin de umilinþã ºi de
temere de Dumnezeu, Care îl vede de-a pururi pe om ºi îi
plânge de milã privind la mãrirea ºi la pofta lui dupã care
aleargã uitând de ochiul Meu care îl vede, ºi ca sã se îndrepte
sã facã apoi împãrãþie a Mea în el.
Eu îþi grãiesc acestea, omule ascuns în tine ºi în afara
ta ºi în om ºi dupã om ºi dupã toate câte tu crezi cã te ascunzi
de Dumnezeu. Eu însã sunt tot timpul, ºi peste tot sunt. Sunt
ºi în urma ta, ºi înaintea ta, ºi lângã tine, ºi în tine, ºi nu poate
omul sã se ascundã de ochiul Meu cel ce cuprinde totul în
lung ºi în lat ºi în toatã clipa, din veac ºi pânã peste toþi vecii.
M-am dovedit Dumnezeu venit în trup pe pãmânt ca sã Mã
pot mãrturisi om ºi Dumnezeu, omule, ºi sã ºtii apoi cã nu te
poþi ascunde dacã Eu am luat din om trup de om ca sã pot sã
stau cu omul ºi sã Mã vadã, ºi apoi sã Mã creadã. Dacã trupul
Meu dumnezeiesc, cu care am venit dupã om, nu a fost þinut
nici de mormântul cel cu piatrã grea peste el, nici de lacãtele
iadului în care am intrat dupã om prin moartea ºi învierea
Mea, cum ar putea fi þinut de trupul omului îndãrãtnic, care
stã sã creadã cã nu-l vede Dumnezeu pe om? Dar omul, fãrã
de ruºine fiind, stã lipsit de rai, stã lipsit de roade ºi ºi-a ales
vremelnicia, iar duhul lui cautã viaþa, ºi omul nu mai ºtie ce
e viaþa lui dupã ce ºi-a pierdut temerea de Dumnezeu.
Eu sunt Cel ce-þi grãiesc, omule. Întoarce-te în Dumnezeu, întoarce-te la Creatorul omului, ca sã vezi ºi ca sã
crezi. Întoarce-te, ca sã crezi glasul Meu de peste tine ºi sã ºtii
ce este fericirea omului ºi frumuseþea omului, omule cãlãuzit
de glasul Meu de la sfârºit de timp. A venit vremea sã audã
glasul Meu tot trupul care a fost ºi care este, ºi sã creadã în el
tot trupul. Amin. Întoarce-te cu faþa, omule, ºi auzi glasul
Meu ºi teme-te de Dumnezeu ºi vino, cã Eu, Domnul, am
venit sã te dau Tatãlui de împãrãþie. Eu sunt, ºi fericit este cel
ce crede cã Eu sunt acest cuvânt, minunea cea din rai, glasul
Meu de peste om. Amin, amin, amin.

Î
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n cete de sfinþi coboarã sfinþii la auzul glasului
Meu pe pãmânt, iar azi, în sãrbãtoarea lor cereascã, se slãveºte credinþa ºi fapta credinþei mucenicului Gheorghe, purtãtorul de Dumnezeu. Amin.
Rãmâneþi înaintea Mea, copii strãjeri, cãci cetele de
sfinþi sunt în sãrbãtoare în cer ºi pe pãmânt, iar Eu, Domnul,
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sunt purtat de sfinþi ºi de îngeri ºi le dau sfinþilor aici, în mijlocul vostru, salutul învierii, cu însãºi gura Mea, ºi le spun:
Hristos a înviat! Amin.
Serbeazã sfinþii pe mucenicul Gheorghe alãturi de
zilele de sãrbãtoare cele de dupã învierea Mea, ºi care-Mi
mãrturisesc învierea. Iar peste câteva zile vom cânta „Hristos
a înviat!“ cu mironosiþele învierii Mele ºi cu poporul cel
iubitor de cer, fiilor.
Cuvântul sãrbãtoare e cuvânt mare în cer ºi pe pãmânt,
dar îl foloseºte ºi duhul rãu cel purtat de duhul omului despãrþit de Dumnezeu. Omul care se desparte de Dumnezeu îºi
slujeºte lui însuºi ºi îºi face dumnezei dupã plãcerea lui ºi îºi
pune nãdejdea în ei. Eu însã, Dumnezeu adevãrat cum sunt, îi
arãt omului despãrþit de Mine pentru sine deºertãciunea vremelniciei lui ºi a dumnezeilor lui, ºi Îmi scol oºteni pe pãmânt
ºi Mã trezesc în ei cu duh tare, duh cãruia nu-i poate sta împotrivã sabia cea fãcutã de mânã de om. Amin.
Hristos a înviat! le spun sfinþilor cerului, sfinþii care
M-au purtat pe Mine în ei pe pãmânt, cãci în zilele lor de
serbare în cer unii pe alþii se bucurã pentru biruinþa zilei Mele
în ei ºi prin ei. Amin, amin, amin.
u, Cel ce ai înviat a treia zi din mormânt,
Tu, Doamne ºi Dumnezeule, Tu eºti Hristos Dumnezeu. Aºa Te-am mãrturisit eu la pãgâni. Iar în ziua
mea de sobor rostesc din Duhul Tãu, Care este duhul sfinþilor,
cã tot omul care nu-I slujeºte lui Dumnezeu, este pãgân, chiar
dacã el zice cã este creºtin. Creºtin este cel ce-L mãrturiseºte
pe Hristos în trupul lui ºi din trupul lui peste cei cu viaþã
pãgânã, chiar dacã ei îºi zic cã sunt creºtini. Creºtin înseamnã
om cu temere de Dumnezeu ºi cu dor nestãpânit în el împotriva necredinþei de pe pãmânt a oamenilor care slujesc la
dumnezei fãcuþi de mânã de om, ºi care-i pun pe toþi oamenii
sã se închine la tot ce nu înseamnã Dumnezeu. Creºtin este
cel ce face faptele credinþei salvându-ºi mereu viaþa lui cea
veºnicã cu Hristos pe pãmânt, ºi mai ales când îi este întrebatã sau îngenuncheatã credinþa lui în Hristos Dumnezeu.
Te mãrturisesc, Doamne ºi Dumnezeule al sfinþilor, Te
mãrturisesc oamenilor care se numesc oricum creºtini ºi le
spun lor sã fie creºtini cu viaþa ºi cu fapta credinþei lor dacã
ei se numesc creºtini. Amin. Nu este om sã se poatã ascunde
sub numele de creºtin dacã nu este cu fapta ºi cu viaþa lui cea
dinãuntru ºi cea din afarã creºtin, mai ales când trebuie sã-i
spunã deºertãciune deºertãciunii omeneºti.
«Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor», aºa ai spus Tu,
Doamne ºi Dumnezeule al sfinþilor, om ºi Dumnezeu, aºa
cum Te-ai arãtat acum douã mii de ani, de ai umplut de iubire
apoi inimile cele pregãtite de dorul din ele pentru adevãrul
care stã împotriva minciunii, împotriva vremelniciei care rãceºte inima din om ca sã nu mai caute omul adevãrul ºi calea
ºi viaþa, pe Tine, Cel ce eºti lumina oamenilor, Doamne ºi
Dumnezeule al sfinþilor. Numai cei ce Te iubesc, numai aceia
se fac sfinþi, ºi aceia nimic nu mai iubesc, cãci viaþa cea vremelnicã nu este viaþã, ci este muncã pentru ca sã capeþi viaþa,
viaþa cea din cer pe pãmânt, ºi în cer apoi. Noi, sfinþii Tãi,
tânjim de dor sã piarã de pe pãmânt minciuna ºi deºertãciunile feþei ei. Amin. Eram tinerel ºi Te iubeam împotriva deºertãciunilor dumnezeilor fãcuþi de mânã de om, ºi am fost
mai tare ca sabia, mai tare ca focul, mai tare ca varul care
clocoteºte fierbând, mai tare ca orice chin pe care mi-l punea
pe trupul meu împãratul pãgân ºi oºtenii lui care-l ascultau pe
el ca sã dea poruncã de prigoanã peste cei ce sunt creºtini
mãrturisitori, cãci aceasta înseamnã creºtini.
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Te-am arãtat în mine cu puterea Ta, iar lumea pãgânã
îmi zicea fermecãtor, ºi duhul meu se bucura în Duhul Tãu,
Care a suferit dureri ºi rãstignire în trup de la omul fãrãdelegii, care-ºi zicea „Israel“, aºa cum azi potrivnicul Tãu, omul
vopsit care-ºi zice „om al bisericii“, îºi pune nume de învãþãtor al legii sfinte de care el nu se atinge ca s-o împlineascã
peste el, fiindcã el slujeºte legii pãcatului ºi nu ºtie cã numai
peste pãcat este lege. Eu însã Te iubeam lepãdându-mã de
mine ºi iubind mântuirea ºi scãparea din rãtãcire a oamenilor
care erau traºi sã slujeascã idolilor împãraþilor plini de plãceri
ºi de dor de slavã de la oameni, slavã cu care ei se hrãneau ºi
se fãleau împotriva Ta, Fãcãtorule al lumii, Fiule iubit al
Tatãlui Care Te-a trimis.
Mã aplec cu sfialã înaintea poporului cuvântului Tãu,
înaintea celor ce Te poartã de la cer la pãmânt cuvânt peste
oameni, ºi le dau din dorul ºi din dragostea mea de Tine ºi le
dau îndemnul mãrturisirii cu cuvântul la timp ºi la netimp, cã
Tu aceasta vrei de la poporul Tãu dupã ce ai biruit de ai venit
cuvânt pe pãmânt, ºi cu el cârmuieºti lumea fãrã s-o întrebi pe
ea dacã vrea sau dacã nu vrea, fãrã sã-i întrebi pe cei ce-ºi zic
slujitori ai numelui Tãu dacã vor sau dacã nu vor sã vii sã
judeci lumea prin cuvântul Tãu de azi, cãci Tu de pe atunci de
când erai cu trup vãzut între oameni spuneai cã nu Tu, ci
cuvântul Tãu cel ce vine înaintea Ta îi va judeca pe ei. Amin.
Îi mângâi cu sfialã pe cei ce-Þi dau mâna sã vii, ºi le
spun sã nu se teamã de oameni, cãci omul nu mai poate nimic, nimic decât sã iubeascã moartea ºi faptele ei. Dar acum
ai venit Tu, ca sã Te audã morþii cã glãsuieºti cuvântul venirii
Tale, ºi ei sã învieze. Amin.
Eu am fost pus de pãgâni sã înviez cu numele Tãu mort
din mormânt, ºi acela s-a sculat ºi a ieºit ºi a mãrturisit cã a
slujit diavolului ºi cã diavolul l-a chinuit pânã ce ai venit Tu
pe pãmânt cu trupul de ai murit pe cruce, ºi prin ea ai intrat
în iad ca sã Te vadã morþii cã ai biruit moartea prin înviere, ºi
a spus mortul cã Tu eºti Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numai
cã Tu ai cuvântat prin Scripturile Tale cã nici dacã ai trimite
dintre morþi înapoi pe pãmânt n-ar da omul sã se lepede de
sine ºi de viaþa cea înºelãtoare cu care s-a învãþat din unul în
altul omul, iar cel ce vrea sã creadã, sã creadã prin prooroci,
sã creadã fãrã sã vadã. Amin.
O, fericiþi suntem noi, sfinþii Tãi, când Tu vii la cei
mici ai Tãi cu noi ºi când Te putem mãrturisi din cele ce nu
se vãd ale împãrãþiei Tale în cer ºi pe pãmânt, Doamne. O,
când, oare, se va deºtepta omul pentru adevãrul celor ce nu se
vãd ale Tale pe pãmânt, ºi pentru care noi, sfinþii Tãi, am
suferit ºi am rãbdat ca sã Te dobândim din mâna Ta? Când,
oare, va trece tot omul de la moarte la viaþã? Mai e mult,
Doamne al sfinþilor? Mai e mult?
nu mai este! Eu, Domnul, grãiesc cu voi în
cele ce nu se vãd dar se aud de cãtre cei
pregãtiþi pentru aceastã coborâre a glasului cuvântului Meu la
sfârºit de timp. Nu mai este timpul, cãci Eu, Domnul, Cel de
al ºaptelea înger, trâmbiþez, ºi toate cele omeneºti tac înaintea
Mea ºi se prãbuºesc ºi se vor prãbuºi, dupã cum este scris sã
fie. Trâmbiþez Eu, Domnul, din norii slavei Mele de deasupra
grãdiniþei cuvântului Meu din mijlocul pãmântului român.
Eu, Domnul, ºi cu voi, sfinþii Mei, grãim peste pãmânt cuvânt, cãci Eu vin cu voi în zeci de mii ºi vã dau vouã bucuria
venirii Mele cu sfinþii, iar cei fãrã de lege vor rãmâne în
faptele lor, precum cei ce se sfinþesc, iarã ºi iarã se sfinþesc.
Amin.
Dacã Eu, Domnul, am venit, timpul s-a prãbuºit peste
om ºi l-a zdrobit de tot, cãci timpul nu mai este, precum nici
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omul nu mai este. Iar Eu vin pe pãmânt cu glasul Meu care se
aude de cãtre cei din morminte, precum Eu am spus cã va fi
aºa, ºi te aºtept, poporul Meu de azi, sã te faci tu desãvârºit
mâna Mea pe care o voi da morþilor sã se scoale. Amin.
Te binecuvinteazã sfinþii în cer ºi pe pãmânt, din cele
ce nu se vãd ale Mele ºi ale lor, cãci ei sunt îmbrãcaþi în haina
lor cea din cer, care-i acoperã pe ei în ochii oamenilor care nu
au ochi pentru cele ce nu se vãd.
Ai grijã, Ierusalime, sã crezi, cãci cel ce vede este cel
ce crede, ºi acela este fericit, mai fericit decât cel ce vede ºi
apoi crede. Uneºte-te cu sfinþii în cuvântul cel pentru cer nou
ºi pãmânt nou ca sã cerem la Tatãl toatã, toatã împlinirea care
trebuie sã fie întreagã curând, curând, ºi nu uita cã eºti aºteptat de fãptura care te strigã, poporul Meu. Amin.
Eu, Domnul, dau putere celor din porþi sã Mã poarte
spre tine, sã Mã poarte spre oameni cuvânt de înviere a morþilor din mormânt ºi de pe pãmânt, morþi cu duhul ºi cu credinþa sub piatra cea grea a deºertãciunii lumii fãrã Dumnezeu
în ea. Eu însã vãd pe tot trupul, ºi nimeni nu poate sã scape
de lumina pe care Eu o am, ºi din care vãd în cer ºi pe pãmânt
ºi în om, slujit fiind de îngerii Mei, ba ºi de îngerii diavolului,
care nu fac nimic pânã Eu nu încuviinþez lucrul lor peste
omul care nu vrea cu Dumnezeu. ªi apoi tot omul va vedea
toatã adunãtura lui din viaþa lui cea din trup, ori la Dumnezeu,
ori la satana, care va cãdea cu toatã împãrãþia sa cea din omul
cel fãcut dupã chipul ºi asemãnarea lui prin îngerii lui care se
împotrivesc lui Dumnezeu. Amin.
Hristos a înviat, Ierusalime! Mã aud sfinþii ºi se bucurã
de Mine ºi de cuvântul gurii Mele, care se slãveºte de deasupra ta pentru mângâierea Mea ºi a sfinþilor Mei, ºi pentru întãrirea ta pe calea Mea cu tine, ºi pentru întãrirea cãrãrii Mele
spre tine ca sã-þi aduc hranã, ºi duh de ascultare de Dumnezeu
sã-þi aduc. Iar tu sã pui mereu în tine vindecare pentru Mine
ºi nu pentru tine, cãci nu tu, ci Eu trebuie sã trãiesc înãuntrul
tãu; Eu, cu împãrãþia Mea, poporul Meu. Amin, amin, amin.
23 aprilie/6 mai 2003

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor
Minunea împlinirii învierii morþilor este credinþa în aceastã
Scripturã, ºi nu va fi minune, ci va fi împlinire.

V

in la tine, Ierusalime român, cu cea de a doua
venire a Mea, iar cuvântul venirii Mele te pregãteºte pe tine, cel ce crezi, ºi te îmbracã în hainã de mireasã
ca sã Mã întâmpini ca pe Mirele Care vine în miez de noapte,
ºi a Cãrui mireasã vegheazã întru întâmpinarea Sa. Amin.
Sã nu te leneveºti în veghe dacã Eu, Domnul, îþi vorbesc dulce ºi rãbdãtor. Sã nu te crezi cã eºti vrednic pentru
Mine dacã Eu te pãstoresc ºi te cresc în credinþã ºi în împlinirea venirii Mele cuvânt în mijlocul tãu. Tu sã veghezi ºi sã
priveghezi în toatã clipa pentru haina ta de nuntã ºi pentru
întâlnirea cea mare a învierii morþilor, care va fi curând, curând, la ultimul Meu cuvânt de înviere a lor. Tu sã aºtepþi
aceastã înviere aºa cum ºi mãrturiseºti cã aºtepþi învierea
morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie. Amin.
Hristos a înviat! Cetele de sfinþi ºi de îngeri sunt în mii
ºi mii ºi în zeci de mii de mii cu tine, poporul Meu de azi,
pentru serbarea sfintelor mironosiþe ale învierii Mele dintre
morþi. Eu am înviat pe deplin, ºi n-am mai murit apoi, ºi am
rãmas începutul învierii celor adormiþi.
Hristos a înviat! Aºa spuneau mironosiþele Mele, iar
Maria Magdalena, care a vorbit cu Mine dupã învierea Mea,
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s-a dus ºi le-a vestit celor ce fuseserã cu Mine ºi care se tânguiau ºi plângeau, ºi le-a spus lor „Hristos a înviat!“. Dar ei,
auzind cã Eu sunt viu ºi cã am fost vãzut de ea, n-au crezut.
S-au dus apoi la ei ºi Luca cu Cleopa, cãrora M-am arãtat pe
când ei mergeau la o þarinã ºi apoi le-am frânt pâinea ºi M-am
lãsat descoperit cã Eu sunt Domnul ºi cã am înviat. Dar nici
pe aceºtia nu i-au crezut ucenicii Mei. ªi M-am arãtat lor apoi
pe când ei ºedeau la masã, ºi i-am mustrat pentru necredinþa
ºi împietrirea inimii lor cã n-au crezut pe cei ce Mã vãzuserã
înviat, ºi apoi le-am zis lor: «Mergeþi în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la toatã fãptura. Cel ce va crede ºi se va
boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi».
Amin.
O, poporul Meu, mare va fi ziua învierii celor adormiþi,
iar azi e zi de mare sãrbãtoare, cã s-a pomenit în mijlocul tãu
neamul omenesc cel adormit, care stã acum ºi te priveºte pe
tine, cel mezin, ºi pe Mine, trup ºi cuvânt în mijlocul tãu ºi
înconjurat de sfinþi ºi de îngeri ºi de duh de sãrbãtoare cereascã pe pãmânt rãscumpãrat. E mare oastea cereascã împrejurul tãu, cãci cei ce cred pe Dumnezeu, au cerul ca acoperãmânt ºi ca scãpare a lor. Când sluga lui Elisei s-a temut vãzând oºtirile sirienilor înconjurându-i pe ei în cetate, i-a zis
lui Elisei: «Ce vom face, stãpânul meu?», iar Elisei s-a rugat
ºi a zis: «Doamne, deschide-i ochii ca sã vadã!». ªi când i-am
deschis ochii ucenicului lui Elisei, a vãzut acesta tot muntele
plin de cai ºi de care de foc împrejmuindu-l pe Elisei, care îi
zisese lui: «Sã nu te temi, fiindcã cei ce sunt cu noi sunt mai
numeroºi decât cei ce sunt cu ei». ªi a zis Elisei: «Loveºte-i
cu orbire, Doamne». Iar Eu am fãcut dupã cuvântul lui, ºi el
i-a condus pe sirieni în Samaria, ºi apoi a zis: «Doamne, deschide-le ochii ca sã vadã, ca sã vadã unde sunt».
Poporul Meu, e mare cât cerul ºi pãmântul, e mare cât
cele ce nu se vãd taina credinþei în acestea, iar cei pe care Eu,
Domnul, i-am ales ºi îi aleg pentru ca sã arate ei oamenilor
taina credinþei ºi faptele ei, aceºtia trebuie crezuþi ºi trebuie
urmaþi în credinþa lor în cele cereºti, ce nu se vãd, cãci dacã
s-ar vedea, n-ar mai putea omul sã le priveascã, ºi apoi n-ar
mai fi omul pânã la sfârºit cu Dumnezeu.
Cea mai mare putere de credinþã este aceea în învierea
morþilor, ºi aceasta nu va fi o minune, ºi va fi împlinirea acestei Scripturi, iar Eu între voi grãiesc cuvântul învierii fãpturii,
ºi cei din morminte îl aud din gura Mea aºa cum l-au auzit
acum douã mii de ani când vorbeam mulþimilor cuvântul
învierii morþilor. Iar acum iarãºi grãiesc cu gura Mea, ºi glasul Meu se aude pânã dincolo de locuinþa morþilor, ºi aceºtia
se pregãtesc pentru înviere. ªi va fi ca la învierea Mea când
mironosiþele Mele au venit dis-de-dimineaþã ºi au vãzut piatra
rãsturnatã de pe mormânt, cãci îºi ziceau: «Cine ne va prãvãli
nouã piatra de la uºa mormântului?». ªi când au intrat ele în
mormânt, au vãzut în partea dreaptã pe îngerul mormântului
Meu, îmbrãcat în veºmânt alb, ºi el le-a zis lor: «Nu vã înspãimântaþi. Cãutaþi pe Iisus Nazarineanul Cel rãstignit? A
înviat! Iatã locul unde L-au pus. Mergeþi ºi spuneþi ucenicilor
cã a înviat». Mi-am lãsat îngerul mormântului Meu ca sã le
vesteascã lor cã am înviat ºi ca sã le spunã sã meargã cu vestea învierii Mele la ucenicii Mei, dar ei n-au crezut când ele
le-au spus. Nu aveam cum sã nu-i mustru pentru necredinþa ºi
împietrirea inimii lor. ªi iatã, nu am cum sã nu-i mustru pe cei
ce aud glasul cuvântului Meu, vestit vouã de însãºi gura Mea,
copii strãjeri la uºa venirii Mele dupã om ca sã-l înviez din
moartea faptelor lui cele fãrã Dumnezeu. Nu am cum sã nu
zdrobesc necredinþa ºi împietrirea inimii celor ce nu vor sã
creadã venirii Mele cuvânt pe pãmânt, glasului Fiului lui
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Cuvântul lui Dumnezeu

Dumnezeu, care se lasã auzit de morþii din morminte, cum tot
aºa a fost ºi acum douã mii de ani peste locuinþa morþilor. Eu
sunt Cel ce am zis: «Vine vremea, ºi a ºi venit, când cei din
morminte vor auzi glasul Meu, ºi ei vor învia spre viaþã sau
spre osândã veºnicã». Amin.
Sã-Mi rãspundã cei ce s-au fãcut slujitori de altare dacã
ei cred în Scriptura Mea cea de acum douã mii de ani care
vorbeºte despre învierea celor din morminte. Iatã, fac ºi aceºtia ca ºi cei din vremea trupului Meu care n-au crezut cã cei
din morminte vor învia, n-au crezut pânã n-au vãzut mormintele deschise ºi multe trupuri ale sfinþilor care au înviat ºi
s-au arãtat în Ierusalim. Nu-Mi pasã de necredinþa ºi de împietrirea inimii lor dacã nu cred ei glasului Meu care vine
astãzi pe pãmânt, dar Îmi pasã de mântuirea lor ºi de aceea nu
tac peste pãmânt. Nu tac, pentru cã Eu dacã am venit de la
Tatãl cuvânt pe pãmânt, am venit sã grãiesc, nu sã tac, ºi la
glasul cuvântului Meu amuþeºte ºi va amuþi din zi în zi mai
mult necredinþa omului, ºi va vorbi cerul ºi pãmântul. Amin.
Ucenicii Mei se tânguiau ºi plângeau, iar Eu nu i-am
lãsat aºa dupã ce am înviat, ºi am trimis la ei pe Maria Magdalena ºi pe alþi ucenici mai mici, iar ei n-au crezut, ºi Eu Mã
uitam la necredinþa ºi la împietrirea inimii lor. ªi pe când ei
se aºezaserã la masã, M-am lãsat vãzut în mijlocul lor ºi le-am
fãcut mustrare, ºi apoi pe Toma l-am pus cu degetul lui în
semnul cuielor din mâinile Mele ºi în coasta Mea cea strãpunsã, ca sã creadã el cã Eu sunt ºi cã am înviat, ºi apoi i-am
spus: «Fericit eºti acum cã ai vãzut ºi ai crezut, dar mai
fericiþi sunt cei ce nu vãd ºi cred». Amin. O, cine pe pãmânt
voieºte fericirea asta pe care Eu am rostit-o lui Toma, cel ce
a crezut dupã ce a vãzut?
O, ce sã-þi fac, omule, ca sã crezi? Sã te fac sã Mã vezi
ca sã Mã crezi? O, care este fapta credinþei tale, omule necredincios ºi împietrit? În zadar spui tu, cel necredincios ºi
împietrit, în zadar spui tu cã Eu, Cel ce grãiesc în mijlocul
acestui popor, nu sunt Eu, ci e diavolul sau omul. În zadar
spui. Spui aºa pentru cã eºti plin de tine ºi de slava ta de pe
pãmânt. Spui aºa pentru cã tu faci altceva decât credinþa ºi
faptele ei.
Iar pe voi, slujitori ai bisericilor lumii, v-a orbit slava
cea deºartã în care vã þin oamenii slavei deºarte de pe pãmânt,
ºi nu vã voi cruþa sã nu vã mustru pentru necredinþa ºi pentru
împietrirea ºi pentru cerbicea voastrã cea tare, cãci Eu, Domnul, am în mijlocul poporului român râul cuvântului Meu ºi
albia lui pe care am arãtat-o lumii întregi prin iconomia Mea
cea cereascã pe pãmânt, ºi am popor de fii, ºi în mijlocul lor
fii unºi de Mine, Domnul, dupã rânduiala lui Melchisedec,
rânduialã cereascã, nu pãmânteascã, cãci în mijlocul lor Eu
stau cuvânt ºi Mã arãt lor cu sfinþii Mei cei mari ºi cei mici,
ºi am în ei duh proorocesc ºi vedere din vederea Mea cu care
Mã uit în om ºi dupã om ºi peste tot pe pãmânt, dupã cum am
Eu de vãzut ºi de cuvântat peste om, ºi am martori nemincinoºi, ºi aceºtia vestesc venirea Mea cuvânt de înviere peste
pãmânt, aºa cum am avut acum douã mii de ani pe mironosiþe, pe Iosif ºi pe Nicodim, martori nemincinoºi ai rãstignirii ºi
ai învierii Mele, iar lângã ei pe sfinþii cãrora li s-au deschis
mormintele ºi au înviat în Ierusalim ºi au grãit despre Mine
cã sunt Fiul Tatãlui, Fiul Cel rãstignit ºi înviat, ºi aceºtia
iarãºi vor mãrturisi în ziua învierii celei mari, ziua când Eu
voi suna din trâmbiþã învierea morþilor ºi, apoi, dupã ea, viaþa veacului ce va sã fie. Amin.
Am între sfinþi pe trâmbiþa Mea Verginica. Ea cât a fost
cu trupul pe pãmânt în vremea lucrului cuvântului Meu prin
ea, Îmi aducea ea în mijlocul poporului care asculta pe atunci

glasul cuvântului Meu, Îmi aducea ea jertfã de ispãºire a pãcatelor celor adormiþi ºi rugã de mulþumire pentru cei vii, ºi
iubire cu mult dor pentru mironosiþele învierii Mele. Ea a
lãsat apoi vouã ca sã duceþi aceastã zi de prãznuire peste
morþi ºi peste vii, s-o duceþi ºi s-o aduceþi Domnului ºi cerului
de sfinþi pânã la ziua cea mare a învierii trupurilor din þãrâna
în care ei se odihnesc aºteptând pe Domnul, fiilor de azi ai
credinþei cuvântului Meu. O, ce minunatã este coborârea Mea
la voi, iar voi sunteþi martori nemincinoºi ai glasului Meu
care grãieºte peste voi din norii cei de deasupra voastrã ºi pe
care Eu stau ºi vã cuvintez. Amin, amin, amin.
oiesc, Doamne, Cel ce primeºti jertfa
aceasta, voiesc sã mã aplec cu mulþumire
ºi sã-i mângâi pe ei pentru cã-mi poartã spre Tine ceea ce eu,
trâmbiþa Ta prin care ai cuvântat peste ei, le-am lãsat lor sã
poarte mai departe: praznicul mironosiþelor, cã eu an de an
adunam la masa aceasta, a Ta ºi a mea, pe sfinþi, ºi apoi pe poporul care auzea atunci glasul cuvântului Tãu. Cã iatã, sunt
aproape cincizeci de ani de când Tu Te slãveºti peste pãmânt
cu cuvântul venirii Tale, începând de la mine ºi pânã la aceºtia mai mici, care ne ascultã pe noi, cei din cer, pe Tine,
Doamne, Care vii atât de minunat acum la ei ºi le vorbeºti lor
cu taina cea din rai, minunea cea de la început ºi cea de la
sfârºit, cãci Tu eºti începutul ºi sfârºitul, ºi nu vrea omul sã
creadã aceasta ºi sã se aplece sub cuvântul Tãu de azi ºi sub
taina lui cea ruptã din rai, ºi cu care ai venit sã-l faci iar pe
om, o, Doamne al învierii! Amin.
Mã aplec în faþa voastrã ºi vã alint ºi vã povãþuiesc sã
nu lãsaþi jos pe Domnul, copii care aþi avut credinþa venirii
Domnului. Purtaþi-L, fiilor copii, ºi aveþi grijã de venirea Lui,
cã El va veni curând, curând, curând la voi cu casa voastrã
cea din cer ºi vã va cuprinde în ea, ºi atunci voi nu veþi mai
suspina, ºi veþi fi martori nemincinoºi ai venirii Domnului
peste cei ce nu cred acum, ºi tot ochiul vã va vedea pe voi, cei
dispreþuiþi de necredinþa lor, ºi pe Domnul, Cel necunoscut de
cei ce nu cred din pricina mândriei lor de a nu crede ºi de a-ºi
face voile lor împotriva voii Domnului, Care vine sã-i arate
omului voia lui Dumnezeu.
ªi acum, zic fiilor Ierusalimului: Hristos a înviat! Iar
mironosiþelor ºi tuturor sfinþilor adunaþi la praznicul de azi
din mijlocul vostru le zic: Bucuraþi-vã! Bucuraþi-vã pentru
Domnul, Care a gãsit credinþã pe pãmânt pentru venirea Sa,
ca sã lucreze cu ea învierea fãpturii, naºterea din nou a lumii
ce va sã fie. Amin, amin, amin.
Verginico, trupul Meu cel înviat s-a arãtat
peste ucenici cu haina lui cea din Tatãl, iar
îmbrãcãmintea Mea Mã trece prin zid, Mã trece din cele ce
nu se vãd în cele ce se vãd, ca sã Mã vadã omul, ºi aºa M-au
vãzut ucenicii. O, tu eºti martorul Meu cel nemincinos, ºi te-ai
arãtat acum, în preajma praznicului tãu, înviatã în ochii celor
ce vãd cele ce nu se vãd, dintre fiii Ierusalimului Nostru de
azi.
Se bucurã tot neamul cel omenesc care a fost de la
omul cel întâi zidit ºi pânã azi cã li s-a fãcut de Mine chemarea la pomenirea sfintelor mironosiþe, aºa cum lucram Eu
cu tine pe vremea trupului tãu. Aº voi sã te bucuri ºi aº voi sã
nu mai plângi. Dar pentru asta îþi trebuie izvor de bucurii de
la poporul Nostru cel mic, o, Verginico! Acum însã avem la
masã cu ei pe sfinþi în zeci de mii de mii, ºi între ei sunt
serbate cereºte sfintele mironosiþe, mãrturisitoarele învierii
Mele. Hai sã Ne lãsãm cu pace peste cei mici, cu pacea sfinþilor cei serbaþi cereºte în mijlocul lor. Amin.
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O, bucuraþi-vã, voi, sfinþilor, cãci izbãvirea cea mare ºi
cea întreagã este la uºi, este aici. Bucuraþi-vã, mironosiþe ale
învierii Mele, cã Mi-aþi slujit pe pãmânt ºi Mi-aþi urmat
iubirea pânã dincolo de învierea Mea apoi, ºi pânã la venirea
Mea de azi când Eu, Domnul Cel înviat, vã mãrturisesc acum
ºi aici, în praznic ceresc în mijlocul Ierusalimului Meu cel din
români, poporul venirii Mele, poporul credinþei cea de la
sfârºit de timp, credinþã minune, minune care a putut sã-Mi
împlineascã venirea Mea prin cei ce au crezut ºi cred. ªi iatã,
Eu vin, cãci am pus credinþã în ei, ºi prin ei am putut sã
gãsesc pe pãmânt credinþã. Amin. Aceasta înseamnã credinþã.
Aºa credinþã cer Eu sã aibã cei ce zic cã cred. Eu cer omului
credinþã în împlinirea Scripturilor Mele cele ce mai sunt de
împlinit, ºi apoi sã le împlineascã omul aºa cum le-a împlinit
Zaharia ºi Ioan Botezãtorul, ºi mama Mea Fecioara, ºi fiii lui
Iosif, în casa cãruia Eu am crescut între ei, ºi apoi ei au fost
apostolii Mei, preoþii Mei, dupã rânduiala cea tainicã a lui
Dumnezeu, dupã rânduiala lui Melchisedec încã de pe
vremea trupului Meu, cãci mai înainte de rãstignirea ºi de învierea Mea Eu i-am aºezat pe ei slujitori ai împãrãþiei Mele ºi
nu le-am spus mai-marilor templului. Eu Mi-am aºezat pe pãmânt neam împãrãtesc, preoþie sfântã, popor agonisit de
Dumnezeu, precum ºi azi lucrez ºi fac popor, ºi cu el biruiesc
lumea toatã, iar Duhul Cel Sfânt este Împãratul lumii ºi nu
mai este alt împãrat pe pãmânt, cãci Eu ºi cu sfinþii Mei din
cer ºi de pe pãmânt împãrãþim cu lucrare de Duh Sfânt, pe
care omul tare la cerbice nu are cum s-o cunoascã, nu are cum
s-o priceapã ºi apoi s-o vadã.
Hristos a înviat! le spun celor din cer. Amin.
Hristos a înviat! le spun celor din locuinþa morþilor.
Amin.
Hristos a înviat! le spun celor din iad. Amin.
Iar þie, Ierusalime care crezi pe Domnul Dumnezeul
tãu, Împãratul cerului ºi al pãmântului, Fãcãtorul vãzutelor
tuturor ºi al nevãzutelor, þie îþi zic: pace þie! ªi tu sã fii fiu al
pãcii, ca sã se odihneascã peste tine pacea Mea.
Pace vouã, copii ai Ierusalimului nou! cãci sfinþii din
cer stau cu voi la masã, ºi cu gãteli cereºti pentru voi.
Pace vouã! Fiþi ucenici, fiþi cu învãþãtor, fiilor. În toatã
vremea fiþi cu învãþãtor. Faceþi-vã iubiþi prin ceea ce sunt Eu
în voi, nu prin ceea ce sunteþi voi în voi, cãci când te faci iubit
cum vor ceilalþi ai tãi, atunci te faci iubit, ºi altfel nu se poate
aceasta. Faceþi-vã iubiþi cerului, ºi al vostru sã fie cerul, ºi
cum vrea cerul, aºa sã fiþi voi pe pãmânt. Amin.
Pace vouã! Fiþi ucenici cu învãþãtor, fiilor, ºi faceþi-vã
copii. Mereu, mereu copii sã staþi ºi sã fiþi, mereu ucenici cu
învãþãtor, ca sã fiþi voi dupã chipul ºi asemãnarea Mea,
fiindcã Eu aceasta vã învãþ, ºi aºa vã ajut sã fiþi prin cei pe
care Eu îi povãþuiesc pentru viaþa voastrã cu Mine, pentru
plãcerea Mea în voi, ºi a voastrã în Mine, fiilor ucenici.
Amin, amin, amin.
28 aprilie/11 mai 2003

Duminica a patra dupã Paºti, a slãbãnogului
E vremea cuvântului râului vieþii peste pãmânt, ºi vai celor ce au
hulit ºi au dispreþuit acest cuvânt, cãci li se va lua dregãtoria, iar
necredinþa îi va ruºina. Þara românã este þarina cu comoarã în ea.

V

ã rãpesc din somn ºi din odihna trupului ºi din
puterea lui ºi de la lucrul vostru cel pentru poporul Meu, lucru care vã osteneºte duhul, cãci cu duhul lucraþi voi, copii care-Mi primiþi venirea Mea în cuvânt. Amin.
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E zi de învãþãturã a Mea ºi azi peste poporul cel atât de
învãþat de Dumnezeu. E zi de creºtere în credinþã, în umilinþã,
în minuni, fiilor copii, cã voi staþi în mâna Mea ca niºte copii
care slujesc Dumnezeului lor mai mult decât cei de pânã la
voi ai Mei, cã e vreme mare vremea Mea cu voi. E vremea
cuvântului Meu care curge ca râul, fiindcã pe nicãieri nu mai
este Dumnezeu peste om în chip adevãrat, cãci omul este
amestecat cu el însuºi, ºi Eu nu pot peste amestecãturã, cã nu
se scoalã nimeni din moarte dacã M-ar vedea pe Mine lucrãtor din omul amestecat cu el însuºi, fiindcã aºa ar zice
omul cã sunt Eu: amestecat în cele ale omului.
A trebuit sã-Mi fac gard în jurul lucrului Meu cu voi,
ca sã pot sã vã þin în Mine pe voi, ºi aºa sã pot coborî la voi,
iar voi sã-Mi fiþi punte, fiilor copii. Este scris în Scripturi
cuvântul Meu: «Cine nu primeºte împãrãþia Mea ca un copil,
nu poate intra în ea». Amin. Sã-Mi rãspundã Mie slujitorii ºi
mai-marii bisericii din lume dacã sunt ei copii, ºi apoi primitori ai împãrãþiei Mele. Sã-Mi rãspundã! Dar ce sã-Mi rãspundã? Nici vouã nu vã pot aceºtia rãspunde, darãmite Mie!
Cum sã vã poatã învãþa ei pe voi ce sã faceþi când ei nu se
învaþã pe ei înºiºi ºi între ei împãrãþia lui Dumnezeu? Cum sã
vã înveþe ei pe voi când vã învãþ Eu, Domnul? M-aº atinge de
ei sã-i pedepsesc pentru necredinþa lor în venirea Mea la voi
cuvânt ºi pentru mustrarea pe care v-o fac ei când le vine lor
bine. Dar vai lor, cã nici unul din ei nu va scãpa de pedeapsa
pe care ºi-au gãtit-o de Mi-au pus în lanþuri pe cel ce a fost
martor dintre ei la lucrul Meu cu voi. Dacã ei ar fi crezut cã
Eu sunt aceastã lucrare, ºi-ar mai fi mãrturisit apoi necredinþa
martorul Meu pe care l-am avut Eu dintre ei ºi cu care am lucrat început nou, de bisericã vie ºi neamestecatã cu fãrãdelegea? Am spus, ºi iarãºi spun cã toatã necredinþa ºi dispreþul pe care îl aruncã acesta acum înspre voi, este pentru cã
nu a voit nimeni din ei sã creadã ºi sã devinã copii, ºi sã primeascã împãrãþia lui Dumnezeu apoi. Ce sã fac cu cei mari în
ei înºiºi? Nimic nu pot sã fac. Nu pot sã încap în ei oricât
M-aº micºora Eu ca sã-i fac sã Mã cunoascã prin duhul umilinþei Mele, ºi apoi prin harul cel de sus pe care-l au numai cei
nãscuþi de sus, iar cei de jos nu-l au. Le voi zdrobi mãrirea
curând, curând, aºa cum am zdrobit-o ºi pe cea a arhiereului
care s-a luptat împotriva voastrã vreme de ºapte ani, ºi apoi a
cãzut ºi a plãtit pe pãmânt prin chin ºi jale toatã mulþimea de
pietre pe care a aruncat-o el în voi. Le voi zdrobi mãrirea lor
de care Eu nu am nevoie, precum nu am nevoie de slavã de la
ei, cãci Eu am spus: «Slavã de la oameni nu primesc». Nu
primesc, cã Eu sunt Dumnezeu umilit, ºi nu crede omul cã nu
primesc slavã de la el. Ce sã fac cu slavã pentru Mine de la
cel ce nu Mã iubeºte cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul lui?
Îi voi pedepsi pe toþi, pe neam ºi pe sãmânþã, pentru cã
Mi-au luat de lângã voi pe cel ce a crezut Mie, ºi pentru cã
l-au pus apoi sã huleascã drumul Meu de la cer la pãmânt ºi
sã se despartã de cuvântul Meu cel sfânt, cuvântul vieþii veºnice, care umple vãzduhul când cobor cu el la voi, ºi care
zguduie locuinþa morþilor ºi iadul, ca sã dea înapoi pe morþi,
precum scrie în Scripturi.
Vai, ºi de ºapte ori câte ºapte vai, ba chiar de ºaptezeci
de ori câte ºapte vai celor ce cugetã despre cuvântul gurii
Mele, care curge din Mine în zilele acestea, cã este cuvânt de
om ºi nu Eu Însumi, Cuvântul Tatãlui, Fiul Tatãlui, Dumnezeu Cuvântul, Care S-a fãcut trup acum douã mii de ani, iar
acum, cuvânt, pentru învierea morþilor, cãci am zis: «Vine
vremea ca cei din morminte sã audã glasul Fiului lui Dumnezeu ºi sã învieze». Amin. Cine nu crede în vremea aceasta
în cuvântul Meu de acum, aceluia nu i se pune cã a crezut sau
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crede în proorocii Scripturilor, ºi nici în Moise, cu care Eu am
vorbit în muntele Sinai ºi, apoi, în toatã vremea Israelului lui
Moise. Amin.
Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi acelaºi sunt din veac ºi pânã în veac, dar poporul Israel M-a
omorât când am venit, pentru cã dezlegam sâmbãta ºi pentru
cã ziceam cã Dumnezeu este Tatãl Meu ºi cã Mã fãceam pe
Mine Însumi deopotrivã cu Dumnezeu.
O, oameni necredincioºi venirii Mele de acum! Am
spus ºi celor ce nu credeau atunci cã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu ºi cã Tatãl este în Mine, ºi Eu în El; le-am spus cã «Fiul
nu poate sã facã nimic de la Sine dacã nu vede pe Tatãl
fãcând»; le-am spus: «cele ce face Tatãl, acestea face ºi Fiul
întocmai, cãci Tatãl iubeºte pe Fiul ºi Îi aratã toate câte face
El, ºi lucruri mai mari decât acestea va arãta Lui, ca voi sã
vã miraþi, cãci dupã cum Tatãl scoalã pe morþi ºi le dã viaþã,
tot aºa ºi Fiul dã viaþã celor ce El voieºte, iar cel ce nu
cinsteºte pe Fiul, nu cinsteºte pe Tatãl, Care L-a trimis». O,
ce veþi face voi când veþi vedea ieºind afarã pe cei din morminte la glasul Meu de azi? Voi, care nu aveþi milã de cel neputincios, aºa cum n-au avut cei asemenea vouã de slãbãnogul care nu putea merge de atâþia ani, ºi tot de atâþia ani aºteptând pe cineva sã-l bage în scãldãtoarea care tãmãduia pe
om prin îngerul Meu cel vindecãtor, ce veþi face când veþi
vedea aceastã lucrare de cuvânt cã va lumina lumea toatã ºi o
va înnoi, iar pe voi, aruncaþi afarã din împãrãþie pentru cã
n-aþi avut umilinþã ºi credinþã ºi sfinþenie fãrã de care nimeni
nu va vedea pe Domnul? Vã miraþi cum pot Eu fi ºi cum pot
lucra peste aceºtia cu care Mã ajut sã vin ºi sã Mã fac cuvânt
ºi carte peste pãmânt apoi. O, nu vã mai miraþi! Eu Însumi am
spus cã sfinþenia omului este casa Mea în om. Eu l-am fãcut
pe om sã-Mi fie Mie casã ºi rai pentru Dumnezeu ºi pentru
sfinþi. Nu vã mai miraþi cum de pot Eu veni cuvânt pe pãmânt
întocmindu-Mi din lume popor, cã Eu am venit sã-i adun pe
cei aleºi ai Mei de la margini la margini, ºi nu sunteþi voi cei
aleºi ai Mei. Voi vã alegeþi unii pe alþii, ºi apoi ziceþi cã sunteþi ai Mei, dar cei aleºi ai Mei sunt cei pe care Eu, Domnul,
îi aleg ºi îi adun în jurul Meu ºi pentru Mine nu pentru deºertãciunea slavei omeneºti, sub care voi staþi, luându-vã plata
vremelniciei voastre încã de pe pãmânt ºi nu dincolo de cele
ce nu se vãd.
M-am dus la poarta oilor când poporul iudeu sãrbãtorea ºi se mãrea ºi M-am apropiat de scãldãtoarea în care
îngerul Meu venea ºi se atingea de cei suferinzi ca sã-l vindece pe cel ce intra cel mai întâi în apã, ºi apoi îngerul pleca;
ºi l-am vãzut pe cel bolnav de treizeci ºi opt de ani, cã nimeni
nu era sã-l ajute sã se vindece, iar Eu i-am spus: «Voieºti sã
te faci sãnãtos? Scoalã-te, ia-þi patul ºi umblã». ªi fiindcã era
sâmbãtã, iudeii au gãsit pricinã sã-i spunã lui cã nu-i este
îngãduit sã-ºi ia patul. În loc sã se fi mirat ei cã cel bolnav de
atâþia ani mergea pe picioarele lui ducându-ºi ºi patul, ei l-au
judecat, ºi M-au judecat ºi pe Mine dupã ce au aflat de la el
cã Eu l-am vindecat ºi i-am spus sã-ºi ia patul ºi sã umble în
zi de sâmbãtã. În zadar le-am spus Eu lor cã Fiul nu poate sã
facã nimic de la Sine dacã nu vede pe Tatãl fãcând. În zadar
le-am spus Eu cã Tatãl Meu pânã acum lucreazã ºi cã ºi Eu
lucrez. Degeaba, aºa cum tot în zadar vã spun Eu vouã în
vremea aceasta, oameni ai bisericii din lume, cã Eu sunt acest
cuvânt care vine cu norii, Fiul Domnului, Care vine precum a
spus El cã va fi venirea Sa, ºi cã numele Lui se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu. ªi iatã ce vã spun Eu vouã: dacã nu
credeþi cã Eu sunt, credeþi mãcar în aceste cuvinte ale vieþii
veºnice ºi înþelepþiþi-vã prin ele ºi daþi oamenilor îndemn sã

vinã sã bea ºi sã se vindece la apele vieþii, ºi Eu vã voi pomeni întru împãrãþia Mea când voi veni. Iar de nu veþi face
aºa, veþi pãþi ca tâlharul din stânga crucii Mele de pe Golgota,
cãci cei ce hulesc sunt de plâns. De ce vã este greu sã credeþi
cã tot ce este aici, unde Eu grãiesc ºi Mã împart, Eu am
întocmit? Trebuia, oare, sã vã întreb pe voi, cei mari ai bisericii lumii? Dar n-am luat Eu martor dintre voi ca sã vã întind
punte ºi ca sã Mã gãsiþi aici, chemând pe om spre viaþã? O,
de ce aþi lucrat voi de l-aþi fãcut ºi pe acela ca ºi pe voi, apoi?
Eu l-am fãcut cel mai mare dintre voi, ºi aºa este ºi acum, cãci
ceea ce i-am dat, i-am dat, ºi are. Numai cã voi v-aþi purtat cu
el aºa cum s-au purtat mai-marii iudeilor cu Mine ºi cu cei ce
erau ucenicii Mei care credeau cã Eu sunt de la Tatãl.
O, neam necredincios! Eu mult nu vã voi mai rãbda. O,
pânã când veþi vrea sã staþi voi ºi nu Eu în capul unghiului?
Pânã când veþi vrea sã nu ºtiþi ce înseamnã bisericã a Mea, ºi
Dumnezeu cu omul pe pãmânt? Pânã când? Pânã când Eu, ºi
nu omul, vã voi lua dregãtoria voastrã ºi veþi fi ruºinaþi pentru
necredinþã. ªi se vor ridica ologii ºi ciungii ºi orbii ºi toþi suferinzii, ºi Eu îi voi vindeca pe ei, cã voi nu ºtiþi sã fiþi vindecãtori. Nu ºtiþi, pentru cã nu sunteþi de la Dumnezeu, ci v-aþi
aºezat voi înºivã ºi unii pe alþii sub numele Meu, iar din pricina fãrãdelegilor voastre Eu sunt nesocotit între oamenii care
nu au cãlãuzã pe pãmânt. Eu însã, ca un Pãstor milos ce sunt,
iatã-Mã cum vin cu hranã, cu pãºune bunã, cu apã vie ºi cu
glas de chemare la viaþã pe tot omul care vrea sã treacã de la
moarte la viaþã iubind pe cei ce sunt ai Mei. Amin.
O, poporul Meu Ierusalim din români, nu ºtie poporul
român sã te caute ºi sã Mã ia de la tine ºi sã fie viu. Am pe
pãmânt pe þara românã, þarinã cu comoarã în ea, ºi mulþi o
cumpãrã pe ea. Numai ea nu vrea sã cumpere þarina din ea
care are comoara Mea în ea. ªi cu ce poate s-o cumpere? Cu
lepãdarea de sine ºi cu cruce, cu viaþã sfântã ºi fãrã duhul lumii în ea, cãci lumea M-a rãstignit, fiindcã nu poate duhul ei
cu Duhul Meu Cel Sfânt.
Vin Pãstor tainic pe pãmântul român ºi Mã deºert pe el
cu râul vieþii ca sã bea din el toate neamurile pãmântului, iar
cei ce sunt împotriva împãrãþiei Mele cu care vin acum pe
pãmânt începând de la voi, copii ai Ierusalimului român,
aceºtia vor vedea la voi ºi vor crede vrând-nevrând prin cei ce
vor strãluci cu Mine în ei dupã ce Eu voi descoperi slava Mea
de peste voi ºi din voi, cã Eu de aceea vã hrãnesc, ºi fericiþi
veþi fi voi, cei ce mâncaþi ºi creºteþi mici ºi nu mari, ºi staþi
sub povaþa vieþii veºnice ºi vã sfinþiþi sfinþindu-vã pentru
Mine, Domnul ºi Dumnezeul vostru.
Luaþi Duh Sfânt! Luaþi, cãci cel ce ia, are, iar cel ce nu
ia, nu are. Daþi curs cuvântului Meu peste pãmânt, cã trebuie
sã fac nou pãmântul, de la margini la margini, cãci cuvântul
este cel ce dã viaþã ºi duh de viaþã. Luaþi din gura Mea, ºi aºa
sã ascultaþi, iar cartea Mea cu voi sã vã fie hrana cea dintâi,
ºi apoi pe toate Eu vi le voi adãuga pentru viaþa voastrã, fiilor.
Amin, amin, amin.
5/18 mai 2003

Duminica a cincea dupã Paºti, a samarinencei
Omul trebuie sã împlineascã Scripturile, cãci Domnul este cu Duhul. Domnul a pierdut raiul, ºi nu omul. Vai celui ce se îndreptãþeºte pe sine! Sfinþii biruitori sunt cei ce biruiesc lumea ºi duhul ei.
Slava Domnului a fost crucea, suferinþa ºi suspinul Lui dupã om.

S

unt Fiul Tatãlui Savaot ºi Mã adun deasupra
grãdiniþei cuvântului Meu cu toate puterile ce-
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reºti ºi Îmi întãresc porþile, ºi apoi intru cuvânt în cartea Mea
de azi. Amin.
Sunt Domnul! Deschideþi-Mi, fiilor strãjeri, ºi ascultaþi
ºi scrieþi. Scrieþi ºi iar scrieþi tot ce Eu grãiesc, cã am venit cu
sfinþii ºi cu îngerii pentru sãrbãtoarea fântânii de la casa întâlnirii, fântâna întâlnirii, fântâna samarinencei, cãci Eu M-am
întâlnit la fântânã cu ea. Eram ostenit de mers ºi am oprit în
cetatea Sihar, cetate de samarineni, ºi acolo, la fântâna lui
Iacov, a venit samarineanca pe la ceasul al ºaselea din zi ºi a
scos apã, iar Eu i-am zis ei: «Dã-Mi sã beau.» ºi apoi am grãit
cu ea la fântânã pânã ce au sosit ucenicii Mei, care cumpãraserã merinde ca sã mâncãm.
Am venit cu sãrbãtoare, ºi cu sete am venit ca sã dau
din setea Mea ºi sã-Mi mângâi Duhul Meu din voi, ºi Duhul
Meu din sfinþii cerului, care sunt veniþi cu Mine la fântâna
întâlnirii, fântâna Samarinencei, cã ea vã îndeamnã pe voi sã
vestiþi peste sãtuþul Meu de aici ºi peste pãmânt vestea cã Eu
sunt venit la voi pe pãmânt ºi Mã fac izvor de cuvânt ºi îi dau
sã bea celui ce înseteazã, îi dau omului sã bea ºi îi spun: «Cel
ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor
de apã curgãtoare spre viaþã veºnicã». Amin.
Voiesc sã vinã omul la fântâna cuvântului Meu care
curge din Mine peste voi ºi sã-Mi spunã: «Doamne, dã-mi
aceastã apã, ca sã nu mai însetez», cãci aºa Mi-a spus femeia
samarineancã dupã ce Eu i-am cerut ºi i-am zis: «Dã-Mi sã
beau». Iar Eu i-am dat, ºi ea Mi-a zis: «ªtim cã va veni Mesia,
Care Se cheamã Hristos, ºi când va veni El, ne va vesti nouã
toate». ªi atunci i-am spus ei: «Eu sunt; Eu, Cel ce vorbesc
cu tine». Când ea a auzit, a crezut ºi, lãsându-ºi gãleata sa la
fântânã, s-a dus ºi M-a vestit în cetatea ei, fiilor, ºi aceia au
crezut-o ºi au zis: «Credem nu numai pentru cuvântul tãu,
cãci noi înºine am auzit ºi ºtim cã Acesta este cu adevãrat
Hristosul, Mântuitorul lumii». Amin.
Am venit cu sete ºi sunt ostenit, poporul Meu, ºi te vãd
ºi pe tine ostenit, ºi îþi dau sã bei ºi îþi dau din Duhul Meu ca
sã poþi tu prin Mine, cãci prin tine nu poþi, cã e grea de tot
vremea pe pãmânt, iar duhul rãu se luptã cu Mine ºi cu tine ºi
Mã umple de grijã pentru viaþa ta. Dar Eu ºi cu toþi sfinþii Mei
îþi dãm din cer, îþi dãm din apa vieþii, care se face în cel ce bea
din ea izvor de apã curgãtoare spre viaþã veºnicã, poporul
Meu.
Iatã, Mi-am întãrit cu toate puterile cereºti porþile Mele
dintre pãmânt ºi cer, ºi am deschis, ºi apoi am intrat, ºi îþi dau
sã bei spre viaþa ta cu Mine, cã fii atent ce-þi spun Eu þie. Îþi
spun o tainã despre venirea Mea, ºi îþi spun aºa: Scripturile nu
le împlineºte Dumnezeu, ci omul, cãci Dumnezeu este cu
duhul. Domnul nu vine, ci trebuie adus, ºi trebuie la voi credinþã cum n-a mai fost din veac ºi pânã în veac, ºi de aceea
am spus Eu þie, poporul Meu de azi, cã atunci când tu vei arde
pe deplin, Eu vin. Amin. Omul este cel ce Mã aduce, poporul
Meu; omul, fiule ostenit de durerea din tine, de durerea ta
dupã izbãvirea ta. ªi Eu Însumi, ºi Eu M-am fãcut Om când
a venit vremea venirii Mele acum douã mii de ani, cã omul
este cel ce împlineºte Scripturile, nu Dumnezeu, cãci Domnul
este cu duhul.
Aºtept nesaþul tãu, Ierusalime nou. Tu eºti poporul prin
care Eu, Domnul, Mã slãvesc pe pãmânt înaintea oamenilor,
iar Eu pentru viaþa ta Mã las mereu cu durere ºi cu suspin în
cei ce Mã poartã spre tine, ca sã nu Mã lase ei jos, ºi sã Mã
ducã ei cu toate slabele lor puteri, cãci omul este cel ce Mã
aduce. Domnul nu vine, ci trebuie adus ca sã fie cu voi, fiilor
copii, iar Eu de aceea Mi-am arãtat vouã suspinul ºi jalea ºi
mila Mea cea plinã de dor pentru cei ce Mã aduc la voi cu-
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vânt, cãci greu Îmi mai este, ºi greu s-a mai fãcut drumul Meu
de la cer la pãmânt, fiindcã cei ce Mã primesc când vin, sunt
zdrobiþi de dureri, ºi aºa duruþi ºi aºa zdrobiþi Mã þin ei pe
Mine când vin spre tine, poporul Meu.
O, e grea de tot venirea Mea, ºi omul e mic ºi e slab,
dar iatã, nu Domnul vine, cãci Domnul trebuie adus, trebuie
þinut de puntea dintre pãmânt ºi cer, cãci Eu cu omul Îmi
împlinesc Scripturile, ºi n-a fost ºi nu este Scripturã mai grea
de împlinit ca aceasta a venirii Mele acum, la sfârºit de timp,
când Eu de lângã Tatãl Îmi întocmesc venirea Mea cea plinã
de cuvânt, cuvânt ca râul de mult ºi de greu, cãci e judecata
lumii cea fãrã de Dumnezeu pe pãmânt, ºi e grea de dus ºi de
împlinit Scriptura facerii din nou a lumii, cã nu cu mângâiere,
ci cu dureri de facere lucrez prin duhul cel plãpând al celor ce
Mã primesc când Eu vin ºi Mã fac carte pe pãmânt, ºi te-am
rugat, Ierusalime, sã întãreºti tu mereu, mereu puterea lor.
Mereu, mereu sã le dai mâna sã se scoale din dureri ºi sã-Mi
deschidã ºi sã Mã dea ei vouã, fiilor, cã Eu prin voi Mã slãvesc peste pãmânt ºi peste om, ºi vine vremea iar sã adun din
nou mulþimile pe lângã izvorul cuvântului vieþii ºi sã-Mi alin
setea dupã om dându-le sã bea spre viaþã veºnicã la toþi cei
care se vor aduna curând, curând pe lângã voi. Amin.
Vã dau cuvânt cu putere, sã-Mi pregãtiþi sãrbãtoarea
întâlnirii Mele cu omul în grãdina cea pregãtitã prin voi de
puterile cereºti, care lucreazã cu voi spre slava venirii Mele
cuvânt de facere peste pãmânt, fiilor. Vã dau Duh Sfânt ºi
binecuvântare cu multul vã dau. Vã dau ajutor din cer ºi de pe
pãmânt, cã mare este minunea venirii Mele la voi, ºi mari ºi
de nepãtruns sunt tainele Mele din zilele acestea, ºi de aceea
v-am rugat sã vã hrãniþi cu cartea Mea cu voi ca ºi cu cea mai
dintâi hranã ºi sã creºteþi mici ºi nu mari, ºi sã staþi sub povaþa vieþii veºnice ºi sã vã sfinþiþi sfinþindu-vã pentru Mine,
Domnul ºi Dumnezeul vostru, Om ºi Dumnezeu în cer ºi pe
pãmânt, cãci Eu Însumi M-am fãcut Om ca sã împlinesc venirea Mea pe pãmânt. Amin.
Sã creºti mic ºi nu mare, Ierusalime mic ºi firav, cã Eu
dau mereu, mereu sã te întãresc prin cei puºi de Mine cãlãuzã
peste tine. Dar iatã, ei sunt ºi mai firavi, cã aºa sunt cei mici,
sunt firavi, ºi îºi smeresc inimioarele lor zdrobite de dureri, cã
mare este taina mãririi fiilor lui Dumnezeu, iar David era plin
de taina aceasta ºi zicea: «Inima mea, Doamne, nu s-a mândrit, nici ochii mei nu s-au înãlþat, ºi n-am umblat dupã lucruri mari ºi mai presus de mine, ci, din contra, mi-am smerit
inima ºi mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înþãrcat de
mama lui, ca rãsplatã a sufletului meu». Aºa sã fii ºi tu în
veac, Ierusalime, ºi sã fii copil frumos prin încercãri, cãci
încercarea aduce rãbdare, iar rãbdarea aduce roada cea paºnicã a umilinþei, cea mai mare dreptate, poporul Meu, ca sã
pot sta Eu în tine ca în rai, cãci Eu am pierdut raiul, Eu ºi nu
omul, ºi vreau sã-l iau înapoi, ºi vreau sã-l fac din nou pe om,
ºi vreau sã stea la fãcut omul, cãci am venit sã Mã fac Fãcãtorul a toate cele ce vor rãmâne. ªi vor rãmâne cele ce sunt,
iar cele ce nu sunt nu vor mai rãmâne. Amin.
Adu-Mi jertfã, poporul Meu. Tu eºti cel învãþat de
Dumnezeu ºi ºtii cã duhul umilit este cea mai dulce ºi plãcutã
Mie jertfã de la tine, iar cel ce nu face aºa, sã nu gândeascã
unul ca acela cã va lua ceva de la Dumnezeu, cãci vai celui
ce gândeºte despre sine mai mult decât este! Duhul umilit nu
se îndreptãþeºte pe sine în om, iar voi sã ziceþi ca David, care
zicea cã n-a umblat dupã lucruri mai presus de sine, ci ºi-a
smerit sufletul ca un prunc înþãrcat de mama lui, ca rãsplatã a
sufletului lui.

1646

Cuvântul lui Dumnezeu

Fiþi sfinþi cu dragostea Mea din voi, cãci vai omului
care poartã în el dragostea lui ºi nu pe a Mea! Dragostea Mea
din om nu se opreºte pentru sine ºi nu se opreºte pe loc, ºi ea
cuprinde în ea pe toþi fiii lui Dumnezeu, cã mare este taina
fiilor lui Dumnezeu, poporul Meu.
Am spus cã cine este slab cu duhul, tot aºa este ºi cu
trupul, iar cine este tare cu duhul, aºa este ºi cu trupul, iar tare
înseamnã Dumnezeu în om, ºi unde Eu sunt în om, Mã fac
din el foc de Duh Sfânt ºi râu de ape vii peste cei însetaþi. Aºa
voiesc sã fac Eu cu tine, ºi iarãºi Mã voi aduna cu tine, poporul Meu, ºi le vom da mulþimilor sã bea din izvorul Meu de
peste tine, iar cine va bea, se va cunoaºte, ºi Îmi va fi mulþumitor, ºi va pleca cu mulþumire ºi va avea de la Mine. Amin.
O, poporul Meu, nemulþumitului i se ia darul, ºi apoi el
este tot nemulþumit, iar Eu te învãþ, Ierusalime mic, sã fii
mulþumit ºi mulþumitor, fiule, cã Eu cu tine Mã slãvesc peste
pãmânt ºi îi fac omului zi de serbare cereascã cu tine, ºi va
veni omul de pe pãmânt ºi iarãºi va vedea slava Mea cu tine.
Tu însã sã stai cu duhul umilit mereu, mereu, ºi cu inimã
curatã ºi cu dreptate între Mine ºi tine, ºi între frate ºi frate,
cã scris este în Scripturi cuvântul Meu care spune: «Nu veþi fi
judecaþi dacã nu veþi judeca. Iertaþi, ºi vi se va ierta, cãci cu
ce mãsurã veþi mãsura, cu aceea vi se va mãsura». Tu, poporul Meu, sã te laºi mânat de Duhul lui Dumnezeu mereu,
mereu, cã tu nu eºti dator trupului ca sã vieþuieºti dupã trup,
ci tu trebuie sã ucizi cu Duhul Domnului pe toate cele ale
trupului ºi sã pãtimeºti împreunã cu Mine, ca împreunã cu
Mine sã te ºi preamãreºti, cã mai e puþin, prea puþin pânã la
mãrirea care se va descoperi, ºi cu ce mãsurã mãsori acum, cu
aceea þi se va mãsura. Amin.
Eu, fiilor, cobor peste voi binecuvântare prin cuvânt ca
sã-Mi pregãtiþi voi sãrbãtoare de Rusalii, cã vreau sã aduc în
grãdinile Mele cu voi pe om ºi sã-i dau lui înþelepciunea Duhului Sfânt, ºi vreau sã lucrez cu tine cereºte, Ierusalime mic
ºi scump. O, Mi-e milã de tine când eºti durut ºi apãsat de la
toate câte vin peste tine, dar Eu voi îngriji de tine prin îngerii
din cer, poporul Meu, ºi te voi cãlãuzi de pe pãmânt cu cuvântul Meu ºi cu al celor ce stau înaintea cuvântului Meu ca
sã þi-l dea de hranã, fiule plãpând, ºi nu te voi lãsa, dar iubeºte
durerea ºi încãlzeºte-þi prin ea inimioara, poporul Meu, ºi
bucurã-te în dureri, cã Eu la cei cu dureri pentru Mine duse le
spuneam: «Bucuraþi-vã!». Cui sã le spun aºa dacã nu la cei
duruþi ºi întristaþi dupã Mine? Eu vã simt dorul dupã Mine,
dar încãlziþi-vã, fiilor, la focul durerilor care vã brãzdeazã inimioarele ºi obrãjorii înlãcrimaþi de la dureri, de la încercãri ºi
de la duhul iubirii de Dumnezeu, dorul care plânge în om cu
cel mai dulce plâns, cea mai dulce jertfã, duhul umilit. Amin.
Femeia samarineancã s-a adunat cu sfinþii la fântâna pe
care ea o vegheazã ºi o umple de duhul credinþei ºi al iubirii
cereºti. Aºa vã doreºte ea pe voi, fiilor, iar voi sã lucraþi ca ea
ºi sã vestiþi acestui sãtuþ despre taina Mea cu voi ºi sã chemaþi
sãtenii la masa Mea cu voi, ºi sã-i învãþaþi sã vinã ºi cum sã
vinã ºi cum sã stea ºi cât sã stea, cãci voi sunteþi popor de
sfinþi biruitori, cã aºa se numesc cei ce biruiesc lumea ºi duhul ei pentru ca sã aibã ei locaº în ei pentru Duhul lui Dumnezeu, Care-l sfinþeºte pe om. Amin. Duhul lui Dumnezeu
este darul celor sfinþi, ºi nu uitaþi lucrarea pe care o aveþi voi
de lucrat între pãmânt ºi cer: Duhul lui Dumnezeu, fiilor.
Aceastã lucrare Eu vreau s-o vãd lucrând din voi peste cei ce
vor fi de Mine adunaþi la sãrbãtoarea Duhului Sfânt, care se
apropie cu slava ei ºi a Mea ºi a voastrã peste pãmânt, cã Eu
iau slava aceasta ºi o dau de veste peste tot pãmântul, fiindcã

pot, poporul Meu. Vreau ºi tu sã poþi. Sã poþi tot ce trebuie sã
pot Eu peste pãmânt ºi peste om, ºi sã te pregãteºti din timp
ºi sã fii copil frumos, aºa cum Eu mereu, mereu te-am învãþat,
Ierusalime scump. Acum îþi ºterg lãcrimioarele ºi durerea ta
ºi îþi dau duh de înviorare ºi îþi dau duhul mângâierii în toate
încercãrile care-þi mãsoarã iubirea ta de Dumnezeu. Eu sunt
zdrobit de tot în cei ce Mã poartã spre tine, dar aºa cum sunt,
aºa pot, ºi aceasta este slava celor ce Mã iubesc. Slava Mea a
fost crucea ºi suferinþa ºi suspinul Meu dupã om, ºi tot aºa
sunt ºi acum, ºi aºa sunt purtat de cei ce Mã aduc de la cer la
pãmânt ca sã te hrãnesc ºi sã te mângâi în dureri, poporul
Meu. Duhul umilit te ajutã ºi pe tine în Mine, ºi pe Mine în
tine, ºi aºa vreau Eu sã fii tu de frumos. O, nu mai plânge. Însenineazã-te, poporul Meu. O, fiilor micuþi, lãsaþi-vã spre
mângâiere inimioarele, cã Eu, Domnul, am grijã de voi, am
milã de voi ºi vã iubesc fiindcã Mã iubiþi, ºi vã mângâi fiindcã plângeþi cu cei ce plâng sub crucea Mea cea plinã de
dureri.
Eu vã aduc spre duh de sãrbãtoare. Adunaþi-vã cu
sfinþii la fântânã ºi cântaþi laude Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh ºi hrãniþi-vã duhurile ºi daþi-vã unii altora puteri ºi mângâieri ºi sãnãtate peste inimioarele voastre slãbite de încercãri, cã pe pãmânt e greu, fiilor mici. Vã dau prin cei care Îmi
sunt punte spre voi, vã dau cuvântul sãrbãtorii de azi, iar
sfinþii se vor bucura în voi odatã cu voi, cãci cuvântul Meu dã
viaþã, fiilor.
ªi iarãºi rostesc Eu, Domnul, binecuvântare peste voi
ºi peste sãrbãtoarea pe care prin voi o pregãtesc Eu cerului ºi
pãmântului ºi omului cel însetat ºi cel neînsetat, cãci Îmi voi
desface izvorul, iar el va da din el viaþã. Amin.
Pace vouã! Fiþi fiii pãcii Mele în voi. Pacea Mea o dau
vouã, ºi cu ea, mângâiere vã dau, fiilor trudiþi cu trupul ºi cu
inimioara.
O, Ierusalime, de n-aº mai veni la tine, tu n-ai mai fi.
Cel ce este, prin Mine este, cãci Eu sunt viaþa, ºi sunt viaþa ta,
poporul Meu. Amin, amin, amin.
12/25 mai 2003

Duminica a ºasea dupã Paºti, a orbului
Lumea numeºte întunericul luminã. Cei ce nu iubesc învãþãtura
cuvântului, sunt orbi ºi au pãcat când zic cã vãd. Viaþa este lumina
cea din întuneric ºi este Duhul lui Dumnezeu în om. Proorocie
pentru slava poporului sfânt la sfârºit de timp. Îngerii aºteaptã în
dreptul stihiilor sã lucreze la cuvântul Domnului.

E

u sunt Lumina lumii, Ierusalime. Vin ºi Îmi deschid porþile ºi intru cuvânt în cartea Mea cu tine
ºi te învãþ sã stai în lumina Mea, fiindcã te-am cules din lume
ºi te-am vindecat, ca sã vezi apoi, ºi ca sã umbli în luminã, cã
peste tot e noapte, poporul Meu. Dar tu Mã ai pe Mine de
cãlãuzã, ºi aºa tu vezi. Amin.
Vin din nou cu cuvânt de binecuvântare peste tine ca sã
te pregãteºti de sãrbãtoare cu Duh Sfânt în ea, cu mult, mult
Duh Sfânt în ea, ca sã ia din Duhul Sfânt duhul omului care
va veni la sãrbãtoarea Mea cu tine, ca sã dãm omului luminã,
ca sã-l deprindem pe om sã vadã, poporul Meu. Pregãteºte-te,
fiule, ºi cu multã pace ºi iubire ºi hãrnicie sã lucrezi pentru
gãtirea zilelor Mele cu tine în mijlocul oamenilor pe care Eu,
Domnul, îi voi strânge de la margini la margini în grãdina
întâlnirii Mele cu omul, grãdinã în care duhul celor adormiþi
care aºteaptã învierea lor, are acum, la sfârºit de timp, locaº
de sãrbãtoare, iar Eu i-am pus pe cei aºezaþi de Mine cãlãuzã
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peste tine sã le facã lor bucurii cu cuvântul Meu de peste tine,
cuvânt pe care îl aud morþii din morminte, ca sã le pregãtesc
învierea cu cuvântul, cãci cu cuvântul Eu le fac pe toate.
Amin.
O, Ierusalime român, cu cuvântul Meu din zilele tale
te-am fãcut ºi pe tine, ºi cu acest cuvânt vreau sã-i ung omului
ochii ºi urechile ºi mintea ºi inima ºi dragostea, ca sã vadã ºi
sã audã ºi sã înþeleagã, ºi sã creadã apoi, ºi sã iubeascã lumina
Mea cu care Eu te cãlãuzesc pe tine prin întunericul cel gros
al vremii de azi, ºi în care nimeni, nimeni nu mai vede lumina. O, cum s-o mai vadã? Cum, când ei numesc întunericul
luminã, ca orbii care nu au nevoie sã vadã dacã aºa sunt ei
învãþaþi, fiindcã nu vãd ºi cã nu ºtiu ce e vederea? O, cum sã
vadã orbii, care nu vãd decât întunericul în care ei trãiesc? Au
vãzut iudeii lumina Mea când Eu, Domnul ºi Dumnezeul lui
Israel, l-am fãcut sã vadã pe cel orb din naºtere? Viaþa cea
fãrã de Dumnezeu, aceasta numeºte lumea luminã, ºi aºa este
lumea învãþatã, ºi nu are cine sã-i spunã cã Duhul Meu Cel
Sfânt a grãit prin prooroci ºi a spus: «Vai celor ce numesc întunericul luminã, ºi lumina întuneric, ºi care zic amarului
dulce, ºi dulcelui amar, cãci va veni Domnul ºi munþii se vor
clãtina». Se vor prãbuºi cu capul în þãrânã cei ce îºi zic cã
vãd, cãci cei fãrã Dumnezeu pe calea lor, aceia nu vãd, ºi sunt
orbi ºi au pãcat când ei zic cã vãd, iar acest pãcat rãmâne
asupra lor.
Eu, poporul Meu de azi, l-am fãcut pe orbul cel nãscut
orb sã vadã, iar cei de frunte între iudei M-au judecat cã le
calc sâmbãta, fiindcã am fãcut aceasta în zi de sâmbãtã, în
ziua de sãrbãtoare a lor, ziua de odihnã a lor. M-au judecat cã
lucrez, dar Eu am lucrat minune, nu lucru omenesc sau pãmântesc, iar pe cel care fusese orb ºi care le mãrturisea lor
minunea vindecãrii vederii lui îl judecau ºi îi spuneau: «În
pãcate te-ai nãscut, ºi tu ne înveþi pe noi?».
O, poporul Meu, era atât de orb poporul cel de atunci,
care îºi zicea popor al lui Dumnezeu prin harul pãrinþilor lui
de la început, prin Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi prin Moise, ai
cãror ucenici ziceau ei cã sunt! Era orb Israel ºi îºi zicea cã
oricine se naºte cu meteahnã, se naºte din pãcate ºi în pãcate.
Cine sã-i fi spus lui cã nu e bine sã judece omul în locul lui
Dumnezeu? Dacã omul nu umblã în lumina Mea, cine sã-i
spunã omului? Ucenicii Mei când l-au vãzut pe orbul cel din
naºtere orb M-au întrebat: «Cine, Doamne, a pãcãtuit? Acesta, sau pãrinþii lui de s-a nãscut orb?». Iar Eu le-am rãspuns
ºi am zis: «Nici el n-a pãcãtuit, nici pãrinþii lui, ci s-a nãscut
aºa ca sã se arate în el lucrãrile lui Dumnezeu, cã Eu trebuie
sã fac pânã este ziuã lucrãrile Celui Care M-a trimis pe
Mine, cãci vine noaptea, când nimeni nu poate sã lucreze, iar
Eu, atât cât sunt în lume, Luminã a lumii sunt». Amin.
O, Ierusalime român, am venit acum, la sfârºit de timp,
în mijlocul poporului român ºi te-am luat lângã izvorul Meu
ºi þi-am spus sã te speli în el, ºi ca sã vezi apoi. Aºa te-am
învãþat Eu pe tine sã vezi întunericul lumii, pe care nu-l ºtiu
decât cei ce vãd. Cum sã se poatã lãsa omul de pãcat când el
nu vede din Dumnezeu? Nimic nu înseamnã luminã decât Eu,
Fiul lui Dumnezeu, trimisul Tatãlui Savaot. Amin. Am venit
în lume ºi am spus: «Atât cât sunt în lume, Luminã a lumii
sunt». Dar lumea nu Mã vrea. Nu M-au vrut nici cei de
atunci, care au vãzut minunea cea cu care Eu am fãcut tina în
care am scuipat ca sã se moaie ca s-o pun pe orbitele celui
fãrã de ochi, ºi din care Eu am fãcut ochi celui ce nu avea
ochi. Nu Mã vrea lumea sã-i fiu luminã, iar Eu, atât cât sunt
în lume, atâta sunt lumina ei. Dar dacã lumea nu Mã vrea, ea
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este judecatã, fiindcã Eu am zis când am fãcut ochi celui ce
nu avea: «Spre judecatã am venit în lumea aceasta, ca cei
care nu vãd, sã vadã, iar cei care vãd, sã fie orbi».
Tot omul care nu iubeºte învãþãtura Mea, este orb. Mai
mare pãcat între pãcate nu are omul, ca pãcatul cã nu iubeºte
învãþãtura Mea, ca sã vadã apoi ºi sã umble în luminã, fiindcã
Eu sunt Lumina lumii, la început ºi la sfârºit, iar lumina este
cuvântul, minunea Mea cu care Eu înviez pe cei morþi. Amin.
Ioan, ucenicul Meu cel iubit, a spus mãrturisindu-Mã:
«La început a fost Cuvântul, ºi Cuvântul era la Dumnezeu, ºi
Dumnezeu era Cuvântul, ºi Acesta era întru început la Dumnezeu ºi toate prin El s-au fãcut». ªi a mai spus apoi: «Întru
El era viaþa, ºi viaþa era lumina oamenilor, ºi lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul nu a cuprins-o». Amin. ªi
iatã ce-þi spun Eu þie, poporul Meu de la sfârºit de timp: la
sfârºit, ca ºi la început, este Cuvântul, ºi Acesta este întru
început ºi întru sfârºit la Dumnezeu, ºi toate prin El iarãºi se
fac. Amin. ªi îþi mai spun: întru Mine este viaþa, ºi viaþa este
lumina oamenilor, ºi aceasta trebuie sã fii tu în mijlocul oamenilor, cãci lumina lumineazã în întuneric, ºi întunericul nu
o cuprinde pe ea. Tu însã poartã în tine viaþã, cãci viaþa este
lumina oamenilor, ºi aceasta este ceea ce lumineazã în întuneric, ºi pe care întunericul n-o cuprinde. Fii atent bine la învãþãtura Mea de peste tine, cãci cuvântul Meu poartã în el
viaþã, poporul Meu. Amin. Eu am luminat în lume cu viaþa
Mea trãitã ºi doveditã în mijlocul oamenilor, iar viaþa Mea
avea în ea putere care depãºeºte vederea ºi înþelegerea omului
cel fãrã de viaþã ºi fãrã de luminã în el. Viaþa Mea, plinã de
Tatãl ºi de învãþãtura Lui ºi ascultarea de El, aceea era puterea
ºi lumina oamenilor, cã viaþa este lumina cea din întuneric, ºi
aºa a putut Moise sã se facã far ºi cãlãuzã ºi om mai presus
de omul fãrã de Dumnezeu în el în mijlocul lui Israel. Ce
fãcea Israel dacã Eu nu l-aº fi avut în mijlocul lui pe Moise
cel credincios, ºi prin care am cãlãuzit poporul cu minuni
lucrate prin Moise? Cãci Eu îi spuneam lui, iar el ridica mâna
ºi se împlinea aºa cum Eu îi spuneam sã lucreze ºi aºa cum
Eu primeam lucru spre lucrare de la Tatãl Meu. Pe Moise l-am
pãzit mai înainte de a fi ºi l-am adus în faþa lui Israel ºi l-am
fãcut vas al Meu ºi am stat în el cu Duhul Meu ºi a fost Moise
Duhul Meu, iar unde este Duhul Meu, acolo este viaþa. Aceasta înseamnã viaþa: Duhul Meu în om, poporul Meu, ºi aceasta
voiesc Eu sã am în tine, în trupul tãu, care este casa Mea ºi
viaþa Mea, fiindcã Eu de aceea te-am luat din lume ºi þi-am
dat de lucru ºi te-am învãþat sã lucrezi lucrãrile Mele în mijlocul oamenilor ºi sã fii lumii luminã, poporul Meu, ºi sã vadã lumea viaþã la tine, iar viaþa este Duhul Meu în om. Amin.
Tu, poporul Meu, sã nu iubeºti slava pe care þi-o dau þie
oamenii, ci sã iubeºti viaþa, iar viaþa este Duhul Meu în om.
ªi dacã pe Acesta nu L-ai avea, n-ai avea viaþã. Dar tu trebuie
sã fii lumina oamenilor cu viaþa ta, ºi sã vorbeºti cu omul despre viaþã, nu despre cele de pe pãmânt, ºi sã rãmânã omul cu
viaþã în el, nu cu tine în el, cãci tu trebuie sã fii ucenicul Meu
în toate câte tu vesteºti omului spre lumina lui. Viaþa Mea în
viaþa ta, Duhul Meu în duhul tãu, aceasta îþi cer sã ai ºi sã fii
în zilele de serbare care vin acum din nou, ºi când Eu iar Mã
slãvesc în mijlocul oamenilor cu slava cuvântului Meu ºi cu
tine, cã tu eºti poporul prin care Eu, Domnul, Mã slãvesc pe
pãmânt aºa cum M-am slãvit odinioarã cu poporul lui Moise,
Israele de azi.
Împrospãtez peste tine binecuvântare mare ºi îþi spun
cã voi aduce în grãdina întâlnirii Mele cu omul pe mulþi care
doresc viaþa, ºi care trebuie s-o înveþe de la voi, copii ai slavei
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Mele de la sfârºit de timp. Fiþi harnici, fiilor, ºi nu vã lãsaþi cu
pregãtirea sãrbãtorii mai aproape de ea, ci fiþi gata cu ea mai
din vreme, ca sã fiþi cu pace ºi nu cu obosealã ºi nu cu zdruncin, fiilor. O, ascultaþi de cãlãuza Mea din mijlocul vostru, cã
e mare ºi multã lucrarea pe care o aveþi de pregãtit ºi de lucrat, iar duhul cãlãuzei este Duhul Meu. Amin.
Hai, fiilor! Vreau sã vã arãt lumii prinþi ºi prinþese, fii
cereºti pe pãmânt, cã nu cei prinþi pe pãmânt sunt prinþi, ci
acei nãscuþi din cer sunt aºa. V-am spus cândva cã voiesc sã
fac din voi feþi-frumoºi ºi zâne ºi sã Mã legãn din leagãn în
leagãn cu voi. O, numai în legãnuþ v-aº purta, ca pe cei mici.
Numai în cuvânt aº sta peste voi, dar sã iubiþi cu multul cuvântul, fiilor mici, ºi sã creºteþi mici ºi sã vã uitaþi la creºterea
celor pe care îi am Eu aºezaþi de Mine cãlãuzã peste voi, cã
ei au crescut mici, ºi mici stau chiar ºi în faþa voastrã, numai
sã învãþaþi ºi voi sã creºteþi mici ºi sã staþi prunci sub povaþa
cea din cer ºi de pe pãmânt, cãci Duhul Meu este viaþã în om,
fiilor mici. Amin.
Vã trimit tot ajutorul pentru ca sã aveþi de sãrbãtoarea
Mea cu voi ºi cu cei ce vin aduºi de cuvântul Meu care cheamã pe om la izvor. Vestiþi sãrbãtoarea. Vestiþi-o bine ºi în sãtuþul Meu cu voi. Vestiþi, fiilor, ºi lucraþi ca Mine, cã aveþi între voi Duhul Meu. Amin. Nu uitaþi sã cereþi la Mine vreme
dulce, vreme caldã, vreme cu soare ºi cu adiere de vânt ºi cu
cuvânt de Duh Sfânt, ºi Eu aºa voi împlini. Amin. Cereþi sã
fie cãldurã ºi rãcoare spre mângâierea sãrbãtorii. Cereþi vreme dulce, fiilor, cãci îngerii aºteaptã fiecare în dreptul stihiilor ca sã lucreze pentru Mine ºi pentru voi la cuvânt. Amin.
ªi iarãºi voi veni, ºi iarãºi vã voi grãi ºi voi întãri binecuvântarea ºi pacea ºi ajutorul ºi lucrul Duhului Sfânt din voi
peste mulþimi. Lucraþi cu cãlãuzã ºi veþi vedea ce dulce curg
toate câte sunt ºi vor fi pentru zilele Mele cu voi în popas cu
cei ce vor veni la izvor.
Pace vouã, fiilor mici! Eu, Domnul, vã îmbrac în duhul
pãcii cereºti, iar timpul va asculta de voi, ºi voi, de Mine,
fiilor, cã ºi Eu ascult de Tatãl Meu ºi al vostru, fiindcã v-am
dat putere sã vã faceþi fii ai Lui. Amin. Viaþã din viaþa Mea vã
dau. Aºa sã vã arãtaþi voi cã sunteþi ºi cã aveþi, ºi va vedea
omul calea, adevãrul ºi viaþa, fiilor. Amin, amin, amin.
19 mai/1 iunie 2003

Sãrbãtoarea sfinþilor împãraþi Constantin ºi Elena
Dragostea este cea care iubeºte pe Dumnezeu în om ºi nu pe om.
Cel ce nu iubeºte pe Dumnezeu, se iubeºte pe sine.

M

ã slãvesc peste tine din nou cu slava cuvântului Meu, Ierusalime al Meu cel din români.
Dragostea Mea nu mai are astâmpãr, ºi caut cu nesaþ sã-þi dau
din Mine, ca sã te fac asemenea Mie, poporul Meu, iar cel ce
este învãþat sã mãnânce de la Mine, lasã orice mâncare, orice
plãcere, orice lucrare, ºi petrece cu Mine cu duhul lui, iar Eu
petrec cu el cu Duhul Meu, ºi cât aº vrea sã te vãd cu lãcomie
cã mãnânci din dragostea Mea pentru tine, ºi sã-þi fie poftã sã
iubeºti pe Dumnezeu, ºi inima sã-þi ia foc de la focul Meu
care se face cuvânt peste tine, poporul Meu de la sfârºit de
timp. Dar tu eºti plin de grijile lucrãrilor Mele peste pãmânt,
iar acum te-am aºezat din nou sã-Mi gãteºti masã de nuntã, ºi
apoi sã te laºi cu Mine, Mire ºi mireasã înaintea oamenilor pe
care Eu, Domnul, îi voi strânge pe lângã izvorul Meu din
mijlocul tãu, cã n-am pe alþii care sã-Mi pregãteascã zilele
Mele de nuntã, ºi tot pe tine te aºez sã pui masã ºi casã celor

ce vor lua din sãrbãtoarea de Duh Sfânt, cu Care vin sã-i hrãnesc pe cei cu dor în ei dupã izvorul Meu de cuvânt ºi dupã
curþile Mele în care te am pe tine în cinste ºi te hrãnesc cu
dragostea Mea, poporul Meu. Amin.
O, e mare lucrare sã ai tu înþelepciune de care Îmi trebuie Mie în tine, ºi cu totul sã uiþi de fiinþa ta, ca sã pot sã fiu
Eu ºi nu tu fiinþa ta, fiule mic, ºi de aceea te dãdãcesc Eu atât
de mult, cã vreau sã te deprind cu Mine în tine ºi sã pot fi Eu
ºi nu tu în fiinþa ta, ºi ca sã pot Eu apoi curând, curând sã Mã
las descoperit deasupra ta ºi în mijlocul tãu deopotrivã, ca
sã-Mi pot aduna pe cei aleºi ai Mei prin minunea venirii Mele
ºi cu strãlucirea ei în fiinþa ta, Ierusalime.
E mare înþelepciunea pe care am Eu sã þi-o dau, dar cea
mai mare minune este sã iei ceea ce Eu îþi dau sã ai, ºi sã fiu
Eu dragul tãu, ºi doritul tãu, ºi slãvitul tãu, ºi podoaba vieþii
tale sã fiu Eu, ºi sã poþi tu pricepe pe deplin acest cuvânt cu
care Eu te cresc, micuþul Meu popor, copilul Meu micuþ. O,
Îmi place sã-þi spun micuþ, cãci Eu pentru aceºtia am pregãtit
împãrãþie de cer pe pãmânt ºi stau cu ea în cele ce nu se vãd,
gata sã iau vãlul ºi sã þi-o dau, poporul Meu, ºi sã strãluceºti
în tine cu ea, cã lumea nu ºtie sã iubeascã pe Dumnezeu, chiar
dacã ea zice cã iubeºte pe aproapele ºi cã prin aceasta iubeºte
pe Dumnezeu. O, nimeni nu poate iubi pe aproapele, nimeni
nu poate iubi pe fraþi dacã nu iubeºte pe Dumnezeu. O, fiilor
mici, sã nu spuneþi cã iubiþi pe Dumnezeu dacã nu iubiþi pe
cei ce iubesc pe Dumnezeu. Cine nu iubeºte pe fratele sãu,
nu-L iubeºte nici pe Dumnezeu, dar aici e o mare cursã dacã
n-are cine sã-l înveþe pe om dragostea, cãci dragostea este cea
care iubeºte pe Dumnezeu ºi nu pe om. Omul îl iubeºte pe om
ºi pe el însuºi ºi nu ºtie omul sã-L iubeascã pe Dumnezeu, ºi
de aceea te-am învãþat Eu sã nu lucrezi nimic în numele Meu
fãrã de cãlãuzã de la Mine, cã Eu vreau sã te vãd, poporul
Meu, iar ca sã te vãd ºi ca sã Mã vezi îþi trebuie cãlãuzã, fiule, cãci scris este: «Orice mlãdiþã care nu rodeºte în viþã, Tatãl o taie ºi o aruncã în foc». Cine nu iubeºte pe Dumnezeu
cu inima arzând, sã nu se mire de ce se iubeºte pe el însuºi ºi
de ce nu se iubesc fraþii între ei, cãci nimeni nu poate iubi pe
fraþi dacã nu iubeºte pe Dumnezeu. Amin.
Te învãþ taina ºi puterea dragostei, cã vreau sã te simt
cum arzi în pãrtãºie cu Mine ºi strâns mãnunchi, poporul
Meu, cãci altfel de pãrtãºie dintre tine ºi tine e lacrimã pentru
Mine, e rãcealã de la tine la Mine, ºi unde nu e dragoste, nu
creºte rodul ei, ºi creºte rod de deºertãciune. Dar tu eºti iubit
de Dumnezeu ºi eºti învãþat mult, ºi dragostea Mea nu mai are
astâmpãr, ºi caut cu nesaþ sã-þi dau din Mine ca sã te fac asemenea Mie, poporul Meu. Amin.
Iatã, un picuþ mai e ºi voi sta din nou cu tine în faþa
celor ce vor veni sã Mã ia de la izvorul Meu din mijlocul tãu,
ºi vreau sã curgã din tine peste ei dragostea Mea, povaþa Mea,
faþa Mea, slava Mea cu tine, ºi pregãteºte-te, Ierusalime, cã
Eu vreau ca tu sã fii mereu, mereu minunea Mea de la sfârºit
de timp, ca sã salvez neamul omenesc de la pãcat ºi sã-i arãt
cerul ºi sã-i arãt calea, adevãrul ºi viaþa, poporul Meu. Amin.
Iatã, stau deasupra ta cu toate cetele de sfinþi ºi de îngeri. Toþi
sfinþii sunt neam împãrãtesc, iar Eu sunt locaºul lor ºi slava
lor, cãci Tatãl este cu împãrãþia sfinþilor peste tine ºi te cuprinde în ea, cã tu eºti cel mic ºi cel iubit întru care Eu am
binevoit ca sã-Mi întocmesc venirea ºi slava ei peste pãmânt,
poporul Meu de fii ai împãrãþiei cereºti pe pãmânt. Amin.
Toþi sfinþii slãvesc ziua de serbare a împãraþilor Constantin ºi Elena, fiul ºi cu mama lui, împãraþi cu iubire de
Dumnezeu în ei, iar Eu Mi-am fãcut prin ei lucrãrile Mele
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pentru credinþa în Dumnezeu a celor ce sufereau de la pãgâni
prigoanã ºi chin pentru numele Meu. Din ceata sfinþilor împãraþi se roagã ei la Mine ºi aºa Îmi spun:
vremea împãrãþiei cerurilor, Doamne Împãrate, iar noi, ca pe Împãratul tuturor, ca
pe Împãratul Cel nevãzut ºi înconjurat de cetele îngereºti ºi
cereºti Te slãvim dintre sfinþi ºi Îþi aducem rugã pentru cei
mici ai Tãi la care vii cu noi, sfinþii Tãi, ºi Te rugãm sã le dai
lor slava împãrãþiei Tale ºi sã-i ridici, Doamne, ca sã ruºinezi
prin cei mici ai Tãi pe cei mari de pe pãmânt, care împãrãþesc
peste tot ca sã nu mai poþi Tu avea om supus voii Tale, aºa
cum ai lucrat cu mine de m-ai fãcut împãrat creºtin, ca sã-Þi
aduc apoi toatã bogãþia împãrãþiei mele Þie, Doamne, ºi sã
slãvesc pe pãmânt numele Tãu. Dar acum dã-le celor mici
slava împãrãþiei cerurilor pe pãmânt ºi vesteºte-i neam împãrãtesc, cã Îþi sunt fii, Doamne, iar Tu eºti Împãratul tuturor,
Împãratul Cel nevãzut ºi înconjurat de cete de sfinþi ºi de
îngeri, ºi aºa cobori Tu la poporul Tãu cel din români, ºi aºa
curgi Tu râul cuvântului Tãu peste pãmânt. Dar mare ajutor
sã le dai lor, cã sunt mici ºi sunt sãraci de bogãþii, iar Tu ai
harul Tãu în ei ºi poþi prin ei, poþi prin cei slabi, Doamne.
Amin, amin, amin.
acea Mea o dau vouã în mijlocul celor mici
ai Mei pe pãmânt, o, sfinþi ai cerului Meu
cel nevãzut! Le-o dau ºi lor, ºi le dau mare ajutor, ca sã Mã
pot slãvi pe pãmânt cu chemarea Mea ºi sã vinã omul sã vadã
slava Mea cu ei. Amin.
Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea Mea în grãdina
întâlnirii Mele cu omul. Cereþi, fiilor mici, cã ºi sfinþii cerului
cer. Cereþi vreme caldã, vreme dulce ºi liniºte vãzduhului ºi
senin, ºi pace peste locaºurile Mele de poposire ºi de întâlnire
cu cei însetaþi care Mã cautã lângã voi. Deschideþi-le ºi învãþaþi-i pe ei calea, adevãrul ºi viaþa, cãci aceasta este înþelepciunea pe care vreau s-o revãrs din voi peste pãmânt, ca ºi din
Mine, cãci voi trebuie sã fiþi chipul ºi asemãnarea Mea, fiilor
copii, ºi veþi fi prin dragostea Mea care va arde în voi, cei ce
Mã iubiþi arzând ºi dorind dupã Mine ºi dupã pãrtãºia Mea cu
voi în cuvânt ºi în faptã pe pãmânt. Amin, amin, amin.
21 mai/3 iunie 2003
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Praznicul Înãlþãrii Domnului
Oprirea de la pãcate este iertarea lor. Cel ce nu lucreazã împãrãþia cerurilor mãcar o clipã, este vinovat de deºertãciune ºi de vicleºug. E vremea celei mai mari Scripturi: venirea Fiului Omului.
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ã pregãtesc sã intru cuvânt în carte. Mã gãtesc
peste voi cu praznic de înãlþare, cãci Eu, Domnul, în aceastã zi, acum douã mii de ani, deschizându-le mintea ucenicilor Mei sã priceapã Scripturile cele despre Mine
scrise în prooroci ºi în psalmi ºi spunându-le cã voi trimite
peste ei fãgãduinþa Tatãlui Meu, pe Duhul Sfânt, Mi-am ridicat mâinile ºi pe când îi binecuvântam, M-am despãrþit de ei
înãlþându-Mã la Tatãl. Amin.
Toatã împlinirea Scripturilor cele despre Mine am lucrat-o ca sã poatã creºte apoi prin ucenicii Mei în numele
Meu pocãinþa spre iertarea pãcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. V-am fãcut ca ºi pe ei martorii Mei, cã
mult am mai vorbit Eu, Domnul, cu voi în vremea voastrã cu
Mine, ºi suntem ajunºi la lucrul cel proorocit sã fie, la vestirea împãrãþiei cerurilor pe pãmânt cu voi, ca sã audã toate
neamurile despre ea, începând de la voi, copii ai Ierusalimu-
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lui român, ºi sã vinã spre pocãinþã toþi cei la care ajunge
vestea împãrãþiei Mele cu voi spre iertarea pãcatelor, fiilor.
O, cum sã fac sã înþeleagã omul ce înseamnã iertarea
pãcatelor? Cum sã fac, poporul Meu? Nu ºtie omul cã în zadar se pocãieºte de pãcate dacã nu se opreºte sã le mai facã
apoi, dacã nu se sfinþeºte pentru venirea Mea. Chem oamenii
spre izvorul Meu dintre voi ca sã-i învãþ, fiilor, ca sã le spun
ce înseamnã iertarea pãcatelor ºi pocãinþa cea adevãratã. Îi
iau pe mulþi ºi îi aduc în grãdina întâlnirii Mele cu omul, iar
pe voi vã aºez martorii venirii Mele cuvânt pe pãmânt ºi învãþãtori de la Mine peste ei, cã e vremea celei mai mari Scripturi: venirea Fiului Omului. Amin.
Am stat cu voi în cuvânt mult ºi v-am învãþat sã fiþi
frumoºi, ca sã audã ºi omul cum poate fi frumos; ºi v-am
învãþat sã creºteþi mici, ca sã audã ºi omul a cui este împãrãþia
cerurilor, ºi ca sã facã paºi spre ea precum Eu fac paºi spre
om cu ea. Amin. Vã am trudiþi de lucru ºi de griji pentru pregãtirea praznicului de Duh Sfânt, pentru sãrbãtoarea de Rusalii peste cei ce se vor aduna la cuvântul Meu rostit, ca sã vinã
omul la izvorul cuvântului Meu, fiilor mici. Adunaþi-vã în
sfat bisericesc ºi sã trudiþi cu toatã dãruirea, ºi sã ascultaþi de
orice sfat al Duhului Meu din mijlocul vostru, fiindcã v-am
învãþat sã nu lucraþi fãrã de cãlãuzã, cãci cãlãuza vã este lumina, ºi aºa vedeþi, fiilor mici. O, lãsaþi fiinþa Mea în fiinþa
voastrã, ca sã fie luminã în voi ºi din voi ºi între voi, ºi peste
mulþimi apoi din voi. Luaþi pilda lucrului albinuþelor ºi
uitaþi-vã cum adunã ele miere pentru ele ºi pentru om. Luaþi
Duh Sfânt, fiilor, ºi din toate cele de la Mine peste voi luaþi
Duh Sfânt, aºa cum albinuþele iau din flori miere ºi o duc în
cãsuþa lor. Aºa sã culegeþi voi împãrãþia Mea, ºi sã vã culegeþi
mereu în ea ºi în lucrul ei cel peste pãmânt. Culegeþi, fiilor, în
ea din tot ceea ce Eu vã dau ºi nu lãsaþi neculeasã dulceaþa cuvântului Meu de peste voi, ºi n-o lãsaþi nemâncatã, fiilor
copii.
Vreau sã-l învãþ pe om ce înseamnã iertarea pãcatelor,
ºi cum cã pentru aceasta se lucreazã mult, se lucreazã mereu,
mereu apoi, cãci cine nu lucreazã împãrãþia cerurilor în el mãcar o clipã, acela este vinovat de deºertãciune ºi de vicleºug.
Eu însã pe tine te-am învãþat sã fii mereu frumos, poporul
Meu, mereu ceresc, mereu ca Domnul tãu ºi ca toþi cei ce au
semãnat cu El, iar în fiinþa ta sã fie fiinþa Mea ºi nu a ta, cãci
Eu þi-am spus cã viaþa ta este Duhul Meu în om, ºi tu nu trebuie sã stai în zadar sub cuvântul Meu de peste tine, ci sã-l iei
în tine ºi sã-l iubeºti cu dor ºi cu nesaþ, cã e vremea împlinirii
celei mai mari Scripturi rostite prin Moise ºi prin prooroci ºi
prin psalmi ºi prin însãºi gura Mea, atunci ºi acum: Scriptura
venirii Fiului Omului. Iar tu sã iubeºti venirea Mea cea cu
trudã întocmitã ºi sã nu uiþi ce fac Eu în mijlocul tãu ºi cum
stau ºi te învãþ ºi te privesc ºi te aºtept sã-Mi împlineºti venirea, cãci Domnul nu vine, ci trebuie adus, poporul Meu.
Amin. Eu, fiule, am fost pe pãmânt, dar în toatã vremea cât
am fost n-am stat ca pe pãmânt, ci ca în cer am trãit ºi am
grãit ºi am iubit ºi nu ca pe pãmânt, poporul Meu. O, atât de
mult Mi-am învãþat ucenicii, cã de când i-am cules ºi pânã
M-a luat norul din ochii lor la cer i-am învãþat, ºi apoi ei au
priceput toate Scripturile cele despre Mine ºi despre
împãrãþia cerurilor, ºi o doreau cu dor ºi o lucrau ºi o aºezau
în om, ºi o vedea omul în ei, ºi era aceasta spre mântuirea sau
spre judecata omului, aºa cum ºi azi lucrarea Mea cu voi este
ori spre pocãinþa ºi iertarea pãcatelor celor ce Mã aflã cu voi,
ori spre judecata celor ce nu Mã cunosc întru venirea Mea la
voi. Amin.
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Vã ridic acum sã vã aºez înaintea oamenilor. V-am rugat sã-Mi vestiþi bine sãrbãtoarea, iar voi aºa sã împliniþi. Nu
vã temeþi de lipsuri ºi de neputinþe, cã Eu pot tot ce nu puteþi
voi când Eu ºi nu voi, stau în fiinþa voastrã cea plãpândã,
fiindcã Eu în cei plãpânzi pot, ºi în ei sunt frumos, dar deprindeþi-vã desãvârºit cu taina fiinþei Mele în voi ºi uitaþi-vã
bine, ºi cu ochi cereºti uitaþi-vã la cei puºi de Mine cãlãuzã
peste voi, cât de mici stau ei în mâna Mea, ba chiar ºi în mâna
voastrã, pentru cã ei sunt plãpânzi, ºi de aceea pot Eu în ei.
Cei ce stau tari, pot ei, poate sinele din ei, iar Duhul Meu nu
poate în aceºtia care pot prin ei înºiºi ºi, arãtându-ºi ei puterea
nu le prieºte nimic din alt duh, ci numai din duhul lor, care
creºte în ei prin puterea sinelui lor.
Eu, poporul Meu, dacã Mi-aº vãrsa harul Meu peste
tine atât cât îl am pus în cei aºezaþi de Mine cãlãuzã în mijlocul tãu, tu n-ai putea privi ºi primi. Dar Eu îi þin în nor pentru
harul Meu din ei, ca sã te pot þine pe tine prin ei lângã Mine,
numai sã ºtii sã Mã primeºti ºi sã Mã împlineºti în fiinþa ta, ºi
când Eu ºi ei te vedem, ºi când nu te vedem, când e vorba de
vederea ochilor care se privesc unii pe alþii. Eu vreau ºi de
aproape ºi de departe sã fiu de ajuns cu tine. Eu vreau sã fii
tu de ajuns cu Mine ºi de lângã Mine, ºi de lângã tine, poporul
Meu, ºi sã nu te miri cã te învãþ mult ºi mereu. E vremea celei
mai mari Scripturi pe care s-o împlinesc cu tine, Ierusalime
român: Scriptura venirii Mele, venirea Fiului Omului, înaintea Cãruia stau vrând-nevrând toate neamurile pãmântului,
mãcar cã ele ºtiu sau nu ºtiu aceasta, dar Eu ºtiu cã aºez pe
pãmânt cartea venirii Mele, cuvântul Meu care vine cu norii
ca sã adune pe cei aleºi ai sãi ºi sã dea fiecãruia dupã cum este
fapta sa. Amin.
O, copii care-Mi primiþi cuvântul în carte! Facem din
noapte zi ca sã ne grãbim cu vestea sãrbãtorii. V-am luat de la
odihnã, fiilor plãpânzi. Am coborât înainte de zori cuvântul
praznicului Meu de înãlþare la Tatãl. Când am plecat la Tatãl,
le-am spus ucenicilor Mei cã voi fi cu ei pânã la sfârºitul timpului. Cine poate pricepe taina cuvântului Meu cel spus lor
atunci? Vreau sã vã fac învãþãtori peste tot pãmântul. Vreau
sã ºtie omul ce înseamnã calea, adevãrul ºi viaþa, cãci omul
numai moarte învaþã de ºapte mii de ani ºi stã nepãsãtor de
viaþã pe pãmânt, cãci viaþa înseamnã Duhul Meu în om, nu
duhul omului, dar nu poate omul sã se lepede de sine dacã nu
are cine sã-l înveþe calea vieþii ºi adevãrul ei. Cuvântul Meu
vine pe pãmânt ºi se face carte, ca sã-l învãþãm carte pe om,
cãci omul învaþã numai deºertãciune, numai moarte. Vreau sã
fiu cu voi Învãþãtor peste tot pãmântul, cãci fãrã voi nu pot,
copii care-Mi daþi fiinþã în carte. Am grijã de voi împrejmuindu-vã cu tot cerul de sfinþi ºi de îngeri, ºi v-aº vrea întãriþi pentru Mine de toþi fiii Ierusalimului, cã Eu v-aº legãna
prin ei în dureri ºi în truda Mea din voi, v-aº legãna prin îngerii de jos ca ºi prin cei de sus, dar trebuie sã iubeascã poporul starea îngereascã întru toate, prin cãlãuzã, fiilor, iar
cãlãuza este Duhul Meu. Amin.
Vã slobozesc spre vreme de rugãciune, ºi apoi spre
vreme de odihnã a trupului, cã sunteþi osteniþi cu firea trupului, copii plãpânzi care nu pregetaþi sã-Mi staþi înainte când
Eu vin cuvânt la voi. O, fiilor copii, sã vã asculte poporul, sã
nu pregete sã trudeascã pentru venirea Mea ºi pentru toatã
lucrarea ei peste pãmânt. Binecuvântatã sã fie întâlnirea Mea
cu omul care vine ºi care a venit cu duhul la izvor, ºi apoi cu
trupul. Deschideþi-le urechile, fiilor copii, ºi învãþaþi-i pocãinþa spre iertarea pãcatelor, cã pentru aceasta am venit Eu de la
Tatãl, ca sã împlinesc cele scrise despre Mine, ºi apoi sã Mã

fac cale a omului spre Tatãl. Amin. Aduceþi Domnului ºi tuturor puterilor cereºti rugã pentru tot ajutorul ºi pentru vreme
cu soare ºi cu rãcoare ºi cu dulce în ea, ºi îndemnaþi poporul
la iubire ºi la jertfã plãcutã ºi primitã la Dumnezeu, ca sã fac
Eu numai bine Ierusalimului. Amin.
Acum, pace vouã! Pace þie, Ierusalime, pânã ce voi
coborî cuvântul sãrbãtorii de Duh Sfânt peste cei adunaþi la
izvorul Meu ceresc. Eu voi fi cu toatã pacea, cu toatã frumuseþea sãrbãtorii, ºi vã voi face dulci pentru om, cu faþa Mea
din voi, dar priviþi spre Mine mereu, aºa cum Eu, Domnul,
privesc mereu spre voi ºi în voi ºi între voi ca sã lucrez peste
voi cu Duhul Meu ºi sã vã þin plãcuþii Mei. Amin. Luaþi podoaba de mireasã, iar duhul vostru sã fie Duhul Meu, ca sã
am viaþã în voi. Amin. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt aduce cerul
pe pãmânt la voi, ºi miresme cereºti vã vor însoþi. ªi vã voi
vesti pe voi prin vestitori pânã la toate marginile, dar fiþi frumoºi ca Mine, fiilor. Amin. Aºezaþi-i înaintea Mea pe cei din
sãtuþul Meu cu voi. Aveþi grijã de acest dor al Meu ºi fiþi ca
îngerii din cer ca sã-i pot aduna pe lângã voi pe cei ce vor fi
mântuiþi. Amin.
Pace þie, poporul Meu! Duhul sãrbãtorii coboarã din
cer peste voi ºi peste grãdina întâlnirii, fiilor mici. Îngerii ºi
sfinþii rãmân deasupra grãdinii, iar scaunul Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh stã între sfinþi, ºi toate se întocmesc în duh
de sãrbãtoare, poporul Meu, iar tu sã fii bucuria ºi slava Domnului. Bucuria Mea ºi pacea Mea va fi în sãrbãtoare peste
grãdinã ºi peste tot duhul ei, cu Duhul Meu Cel Sfânt. Amin.
O, copii ai Ierusalimului, aveþi grijã de toate cele plãcute Mie de la voi. Aveþi grijã de mânuþele care vor pregãti
hrana pentru cei ce va trebui sã-i aºezãm la masa sãrbãtorii.
Eu, Domnul, voiesc sã lucrãm ca în cer, cã altfel este în poporul Meu, ºi altfel este pe pãmânt. Voi sta cu Duhul Meu în
mijlocul tãu, Ierusalime, ºi toate cele ce se vor lucra, le vom
lucra cereºte. Daþi drumul apei învãþãturii duhovniceºti peste
cei ce se vor aduna ca sã bea, ºi nu uitaþi sã daþi apã din fântânã celor adormiþi, ºi colãcel ºi cãnuþã de bãut, cã ei s-au
strâns, poporul Meu, fiindcã Eu le-am înlesnit aceasta mai din
vreme, sã le fac bucurii ºi uºurare ºi mângâiere în aºteptarea
lor pentru învierea cea mare. Amin.
Staþi în sfat mereu, ºi în lucru apoi. Aveþi grijã cum
lucraþi, cum grãiþi, cum zâmbiþi, cum priviþi, cum pãºiþi, cãci
trebuie sã Mã vadã lumea în voi, fiilor, iar fãrã de griji nici o
clipã sã nu staþi. Cea mai mare grijã sã vã fie Duhul Meu în
voi. Cea mai mare ascultare sã vã fie iubirea dintre voi în numele Meu ºi în lucru cu Mine. Amin. Nu staþi rãsfiraþi. Nu vã
lãsaþi de unii singuri printre cei ce vin, cãci cei ce sunt ucenicii Mei nu stau aºa, ºi stau mãnunchi, fiilor. Staþi cu Domnul,
staþi în Domnul ºi primiþi lucrul cãlãuzei care vã învaþã ºi vã
priveºte ºi vã ocroteºte pentru Mine, pentru Duhul Meu în
voi. Amin.
O, Ierusalime, sã fii pe pãmânt precum în cer, cã fac
cerul sã stea cu tine, dar ºi tu sã-l faci, ºi sã-þi placã taina
aceasta ºi s-o simþi peste tine, poporul Meu. Amin. ªi iarãºi
îþi spun: fiii tãi sã nu stea rãsfiraþi, cã tu trebuie sã te vezi
bine, poporul Meu, ºi un duh sã fii, un duh cu Mine ºi ca
Mine, ºi un duh cu sfinþii ºi ca sfinþii. ªi ne vom slãvi cu slavã
cereascã, din cer venitã ºi nu de pe pãmânt, ºi vom avea
bucuria pocãinþei celor ce vor veni la izvor, ºi o vom aduce
Tatãlui, Ierusalime. Amin.
O, lasã-þi duhul încã de pe acum în duhul sãrbãtorii de
Duh Sfânt ºi stai în luminã, cã aceasta vreau Eu sã fii. Vreau
sã fii asemenea Mie ºi sã te vãd, ºi sã Mã vezi, poporul Meu,
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cãci viaþa ta este Duhul Meu, iar vederea ta sã vadã slava celor cereºti, care va prinde sub ea slava celor pãmânteºti, cãci
slava Mea va curge ca râul peste grãdinã, ºi Eu voi cuvânta
peste tot ºi peste toate cuvântul vieþii, poporul Meu. Amin,
amin, amin.
23 mai/5 iunie 2003

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi
Cei ce nu iau Duh Sfânt nu trec de la moarte la viaþã. Nu se poate
omul pocãi pânã nu-ºi vede pãcatele. Au ieºit morþii din morminte
ºi stau cete-cete înaintea cuvântului. Acest cuvânt din cer venit este
judecata omului.

V

ine Domnul pe pãmânt cuvânt. Amin, amin,
amin. Aºezaþi-vã înaintea Mea ºi primiþi-Mã ºi
aºezaþi-Mi cuvântul în carte, fiilor care strãjuiþi în calea venirii Mele cuvânt pe pãmânt. Am strigat cu glas de chemare
la viaþã pe tot omul care vrea sã treacã de la moarte la viaþã,
iar voi aþi împãrþit chemarea Mea ºi s-au adunat mulþi la
izvor.
Sunt deasupra grãdinii întâlnirii cu toate cetele de sfinþi
ºi de îngeri. Toþi sfinþii sunt neam împãrãtesc, cãci Eu, Domnul, sunt Împãratul Cel ceresc, Fiul Tatãlui Savaot. Amin. Vin
Pãstor tainic pe pãmântul român ºi Mã deºert în mijlocul lui
cu râul vieþii, ca sã bea din el toate neamurile pãmântului ºi
sã înveþe omul calea, adevãrul ºi viaþa, ºi sã-i pun cãrarea
vieþii sub picioare, cã sunt plin de milã pentru om.
Pace þie, Ierusalime român, poporul Meu de fii nãscuþi
din cuvântul Meu cel de la sfârºit de timp! Pace þie, cãci te-am
aºezat sã-Mi gãteºti zile de nuntã, iar Eu sã scot din fântâna
Mea vin bun ºi sã-l pun pe masã ºi sã bea nuntaºii care s-au
strâns la nunta Mea cu tine, poporul Meu mireasã. O, dulce
Îmi este chemarea, ºi adânc Îmi este suspinul dupã om, ºi
mult trudesc pentru vremea împlinirii celei mai mari Scripturi, Scriptura venirii Fiului Omului. O, nu poate omul sã se
lepede de sine ºi sã vinã dupã Mine dacã nu are cine sã-l
înveþe sã vinã. Vreau sã-l învãþ carte pe om, cãci omul învaþã
numai deºertãciune, numai moarte. Sunt plin de dor, ºi strãbat
cerul ºi pãmântul cu cuvântul ºi caut cu el la inima omului ca
sã-l învãþ pocãinþa spre iertarea pãcatelor. Vreau sã-l învãþ pe
om dragostea Mea, vreau sã-i dau povaþa Mea, vreau sã-i dau
faþa Mea. Vreau sã salvez neamul omenesc de la pãcat, ºi ies
în calea lui cu minunea Mea de la sfârºit de timp, cãci tu,
poporul Meu Ierusalim din români, eºti unealta Mea cu care
Îmi curãþ aria ca sã-Mi aleg grâul în hambare, iar pleava, în
foc nestins, ºi apoi sã Mã las cu slavã veºnicã pe pãmânt ºi sã
prind sub ea pe cei aleºi ai Mei pe care dau sã-i adun de la o
margine a cerurilor ºi pânã la celelalte margini cu cuvântul
Meu duios, cu care vin sã-l pãstoresc pe om. Amin.
În duh de sãrbãtoare de Rusalii vã cuprind pe voi, cei
ce aþi venit cu adevãrat la izvor ca sã beþi din el spre pocãinþã
ºi spre iertarea pãcatelor, cã nu toþi cei ce vin se întorc vindecaþi. Pace vouã, celor ce aþi venit cu adevãrat la izvorul Meu
de cuvânt! Fericiþi vor fi toþi cei ce vor ºti sã bea de la Mine,
cãci cei ce vor ºti sã bea sunt cei ce vor învia în duh de pocãinþã spre iertarea pãcatelor, fiindcã Eu, Domnul, acum douã
mii de ani am venit pe pãmânt ºi am împlinit toate Scripturile
cele scrise despre Mine în legea lui Moise, în prooroci ºi în
psalmi, ca sã propovãduiesc pocãinþa spre iertarea pãcatelor
la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Amin.
Pace vouã, celor ce ºtiþi sã beþi ºi sã luaþi din Duhul
Meu, cãci cine nu ia din Duhul Meu Cel Sfânt, nu înviazã, nu
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trece de la moarte la viaþã. O, deschideþi-vã urechile ºi ochii
ºi primiþi în voi slava cuvântului Meu ca sã vã învãþ cu el
pocãinþa spre iertarea pãcatelor. Nu se poate omul pocãi pânã
nu se uitã la el ca sã-ºi vadã pãcatele, ºi nu i se iartã omului
pãcatele pânã nu se lasã de ele prin pocãinþã, ºi apoi prin
sfinþenia vieþii.
Te-am chemat la izvorul vieþii, omule care cauþi viaþa.
Ea nu se gãseºte decât la Dumnezeu, ºi iatã-Mã cum îþi ies în
cale ca sã te deprind sã Mã cunoºti ºi sã asculþi de glasul Meu
care te cheamã de la moarte la viaþã, cãci slava celor pãmânteºti se va stinge curând sub strãlucirea slavei Mele, cã vin cu
sfinþii din cer pe pãmânt ºi Mã fac cuvânt de Duh Sfânt ºi Mã
fac fântânã a vieþii ca sã bea din ea cei însetaþi, ºi apoi sã Mã
vadã. Amin.
Te îmbiu cu glas dulce în cuvânt, omule sãrac de viaþã.
Umblu cu duhul vieþii dupã tine, cã nu e duhul vieþii ceea ce
numeºti tu viaþã. Am coborât acum douã mii de ani de lângã
Tatãl ºi M-am fãcut Om întocmindu-Mã în trup de Fecioarã
ca sã Mã nasc pe pãmânt cu trupul, ca sã nu spunã omul cã
nu poate sã se facã Dumnezeu din Dumnezeu fãcându-se un
trup cu Mine prin Trupul Meu pe care l-am lãsat omului în
chip tainic prin jertfa Mea de pe cruce, ºi sã-l fac pe om fiu al
Tatãlui, ºi sã-l trag la Tatãl apoi, cãci M-am lãsat în om cu
trupul Meu ca sã-l îndumnezeiesc pe om prin harul cu care
M-a trimis Tatãl dupã om. Amin.
Am fãcut omul dupã chipul ºi asemãnarea Mea când
l-am fãcut. M-am uitat la Mine, omule, când l-am fãcut pe
om. Precum se uitã un meºter în oglindã ca sã-ºi facã chipul,
aºa M-am uitat Eu la Mine când l-am fãcut pe om. Am suflat
apoi din Mine duh de viaþã peste el, ºi aºa l-a fãcut Dumnezeu
pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa. Cinci mii de ani am
plâns dupã om dupã ce el a cãzut din cer prin semeþie, ºi apoi
Tatãl M-a coborât dupã el. M-am fãcut Om din om, cã nu se
putea altfel sã-l salvez pe om de la cãderea din cer. Nu se putea altfel sã-i dau înapoi omului viaþa cea de la început când
nu era moarte, când nu era deºertãciune în cer ºi pe pãmânt.
Omul cel zidit de Dumnezeu s-a fãcut deºertãciune în cer prin
semeþie ºi a cãzut pe pãmânt, ºi apoi a fost deºertãciune omul
pe pãmânt. Cinci mii de ani am plâns dupã om, dupã locul ºi
ziua odihnei Mele, ºi apoi M-am coborât pe pãmânt trup ºi
M-am slãvit în el cu slava pe care o am de la Tatãl, ºi apoi am
plãtit preþul vieþii omului, lãsându-Mi trupul spre moarte ca
omul, ca sã-i arãt omului Trupul ºi Sângele Meu cel dumnezeiesc, cel ceresc pe pãmânt, ºi i-am spus atunci omului:
«Cine nu mãnâncã ºi nu bea Trupul ºi Sângele Meu, nu are
viaþã în el, iar cel ce mãnâncã ºi bea pe Dumnezeul Cel întrupat, acela nu va muri niciodatã». Amin.
Vin din cer pe pãmânt ca sã-l trec pe om de la moarte
la viaþã, cã nu are cine sã-l înveþe pe om viaþa ºi calea ei ºi
adevãrul ei. O, cine, omule, sã te înveþe? Omul este deºertãciune pe pãmânt. Cine sã-þi punã sub picioare cãrarea ca sã te
înveþe cu ea? Cine sã-þi spunã þie cã omul este cãzut din cer
prin semeþie ºi cã trebuie sã se umileascã spre pocãinþã ºi spre
iertarea pãcatelor, ca sã i se deschidã ochii apoi? Cine decât
Eu? Eu te-am iubit, ºi din iubire M-am fãcut Om, ca sã dau
preþul pentru viaþa ta, viaþa Mea, omule cãzut din cer prin semeþie, ºi apoi prin neascultare de Dumnezeu, Care te-a fãcut
dupã chipul Sãu. Am venit din nou spre tine. Mã trimite Tatãl
când vin, ºi altfel nu vin, ºi îþi spun aceasta ca sã-þi amintesc
cã tu nu ai ascultat ºi nu asculþi de Dumnezeu. O, cum poþi sã
nu asculþi de Dumnezeu, omule? Cum poþi sã asculþi de tine
ºi nu de Dumnezeu? Omule, tu nu eºti Dumnezeu. Tu eºti o
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stârpiturã dacã nu asculþi de Dumnezeu. De ºapte mii de ani
asculþi de tine ºi nu de Dumnezeu, ºi nu poate omul sã se lepede de sine dacã nu are cine sã-l înveþe iubirea de Dumnezeu, ºi apoi viaþa cea din cer pe pãmânt în om. Am venit din
nou dupã tine. Mã trimite Tatãl când vin, ºi altfel nu vin, ºi îþi
spun aceasta ca sã-þi amintesc cã tu asculþi de tine ºi nu de
Dumnezeu, iar Eu ascult de Tatãl când vin dupã tine ca sã te
învãþ sã treci de la moarte la viaþã iubind pe Dumnezeu ºi viaþa Lui în viaþa ta ºi în trupul tãu. O, cine þi-a spus þie sã asculþi
de tine ºi sã asculþi de om? Cel ce nu are de tatã pe Dumnezeu, aceasta face, ascultã de el însuºi ºi de om ºi cade prin
semeþie pe pãmânt.
Iatã cartea vieþii, omule chemat la viaþã! Învaþã cartea
vieþii, omule, cã am venit sã te învãþ carte, sã te învãþ umilinþa, ºi carte apoi, ca sã fii învãþat ºi sã nu fii gol pe pãmânt. Au ieºit morþii din morminte ºi stau cu zecile de mii
în cete-cete înaintea acestui cuvânt, iar tu, omule cu trup pe
pãmânt, nu-i vezi. O, cum sã-i vezi dacã tu nu ai învãþat carte
din cer, înþelepciune de viaþã fãrã de moarte, care vede în om?
Hai, scoalã-te din sângele tãu ºi te spalã în râul cuvântului
Meu ca sã þi se deschidã ochii ºi mintea ºi sã vezi slava Mea
ºi sã vezi venirea Mea, cã sunt înaintea ta cu vremea împlinirii celei mai mari Scripturi, Scriptura venirii Fiului Omului
cu putere ºi cu slavã multã, venind pe nori, însoþit de sfinþi ºi
de îngeri ºi grãind pe pãmânt cuvântul învierii morþilor.
Amin.
Le-am înlesnit ziua de pomenire celor ce aºteaptã de
ºapte mii de ani în þãrâna pãmântului, ºi stau la rând sã bea
apã ºi sã bea din cuvântul învierii morþilor, râul care curge din
gura lui Dumnezeu Cuvântul, minunea cea de la sfârºit de
timp peste vii ºi peste morþi, peste morþi ºi peste vii, cãci cei
morþi sunt cei ce aud cuvântul Meu, nu cei vii. Eu însã prin
cei ce sunt cu trupul Îmi întocmesc venirea ºi pentru cei vii,
ºi pentru cei morþi cu trupul, ºi aceasta este judecata celor ce
nu cred în lucrãrile lui Dumnezeu peste pãmânt ºi peste om.
Acest cuvânt este judecata omului, dar ºi viaþa lui dacã se
întoarce de la moarte la viaþã ca sã vadã apoi. Amin.
Sunt Pãstor tainic, ºi nu poate omul care este carne ºi
fire, nu poate sã înþeleagã taina venirii Mele, taina fiinþei
Mele în om, trupul Meu cel tainic, care-l cuprinde pe om ca
sã-l facã Dumnezeu prin har, ºi sã lucreze harul Meu din om
ºi peste om. Sunt Fãcãtorul omului la început ºi la sfârºit. Am
venit sã-l curãþ pe om de pãcat, ºi sã vadã omul apoi, ºi sã
lumineze pe pãmânt.
Bea apã, omule! Bea ºi mãnâncã sã þi se deschidã
ochii! Hai la izvorul spãlãrii, cã am venit cuvânt pe pãmânt
ca sã propovãduiesc la toate neamurile pocãinþa spre iertarea
pãcatelor, omule aºteptat de Dumnezeu. Mã aplec înaintea ta
ca un Dumnezeu. Apleacã-te ºi tu, ca un om, cãci viaþa înseamnã Duhul Meu în om, omule chemat la izvor. Amin.
O, e plinã de sfinþi ºi de îngeri în zeci de mii grãdina
întâlnirii Mele cu omul, copii care-Mi primiþi cuvântul Meu
spre om. Toate oºtirile cereºti, toate cetele de sfinþi încununeazã din vãzduh sãrbãtoarea întâlnirii de Duh Sfânt între
Mine ºi om. Iar voi sunteþi cei trudiþi care aþi fãcut cum v-am
poruncit de Mi-aþi gãtit praznic de cuvânt ºi Mi-aþi vestit pe
cei din sãtuþul de aici sã se adune ºi ei ºi sã se înveþe cu taina
venirii Mele, cu slava Mea care Mã poartã spre om prin lucrarea Mea cu voi în mijlocul acestui sãtuþ ales de Dumnezeu
pentru venirea Sa. Vã cuprind în mare tainã. Vã învãlui în podoabe cereºti, cã i-aþi fãcut pe mulþi sã se aºeze ºi sã Mã asculte cu glasul venirii Mele peste pãmânt. Învãþaþi-i pe ei
calea, adevãrul ºi viaþa. Învãþaþi-i Cartea Vieþii ºi slava vieþii,

cãci Eu îi cuprind pe toþi în cuvânt de Duh Sfânt, în Duhul
Sfânt Mângâietorul, Care este Învãþãtor peste om. Amin.
Pace celor ce cu adevãrat Mã iau de la izvor! ªi iarãºi
îi voi cuprinde în cuvânt de Duh Sfânt, în dragostea ºi în
dorul Meu dupã om.
Pace vouã, copii trudiþi ºi obosiþi pentru zile de slavã a
Mea peste pãmânt ºi peste om! Suflu peste voi ºi vã dau din
Mine ca sã puteþi pentru Mine ºi sã-Mi alin suspinul Meu care
plânge dupã om. Pace vouã! ªi staþi înaintea Mea, cã iar ºi iar
voi sta în cuvânt ºi voi înmiresma grãdina întâlnirii cu duh de
sãrbãtoare cereascã pe pãmânt. ªi ne vom vesti, fiilor, iar Eu
vã voi da din Duhul Meu, ºi El va da pe deasupra din voi, ºi
veþi fi împãrþitori de la Mine ºi veþi învãþa pe om calea,
adevãrul ºi viaþa. Amin, amin, amin.
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Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua
Nu e iubire mai mare ca lucrarea Duhului Sfânt între om ºi om.
Biserica lui Hristos înseamnã minune de Duh Sfânt pe pãmânt.
Locul râului cuvântului se numeºte muntele Domnului.
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ã cuprind în cuvânt, copii care Mã primiþi când
vin, iar cuvântul, Eu sunt. Prin toate câte sunt
vã prind ºi vã cuprind în Duhul Sfânt ºi Îmi deschid izvorul
cuvântului Meu ºi le dau sã bea din el, cã Mi-aþi adunat oi la
izvor, ºi cât aº vrea sã se facã oi ºi sã se prindã pãºunea Mea
ºi gustul ei de cei ce iau din Mine, de cei ce-Mi aud dorul
Meu dupã om! Amin.
E sãrbãtoare de Duh Sfânt pe pãmântul Meu cu voi. E
sãrbãtoare din cer peste sãtuþul cuvântului Meu, în care Eu
Îmi am sãlaº cu ieslea Mea de coborâre de lângã Tatãl. Sunt
zilele venirii Fiului Omului. E vremea acestei Scripturi de la
sfârºit de timp, iar Eu cu glas duios, ca de pe cruce, îl chem
pe om spre venirea Mea. Amin.
Fie-þi milã de Dumnezeu, omule! Fie-vã milã de Cel ce
a fãcut cerul ºi pãmântul ºi duceþi vestea venirii Lui ºi beþi din
izvorul Lui. Beþi ºi înviaþi! V-am adunat la izvor ºi vã dau din
el. Eu sunt. Tatãl Savaot Mã mângâie ºi Îmi spune:
ucurã-Te, Fiul Meu Cel preaiubit, întru
Care Eu, Tatãl, am binevoit la început ºi la
sfârºit de timp! ªterge-Þi lacrima care plânge dupã om de
ºapte mii de ani, cã Tu eºti Mire, Fiule scump, iar Mirele Se
bucurã. Bucurã-Te cu mireasa Ta ºi bucurã-Te cu nuntaºii ºi
hai sã-l hrãnim pe om din izvorul vieþii! Amin, amin, amin.
u, Tatã, Mã zbat din greu cu venirea Mea,
cã am popor micuþ ºi puþinel ºi ostenit de
truda cea pentru venirea Mea ºi pentru lucrul ei peste pãmânt.
Eu, Tatã, Mi-am aºezat poporul sã-Mi aºtearnã ca sã cinez
cinã de cuvânt cu omul, sã-i fac sã se aºeze pe cei ce se adunã
la izvor. Amin.
Acum, în glas de sãrbãtoare de Rusalii vã spun celor ce
auziþi: Luaþi Duh Sfânt! Luaþi Duh Sfânt! Luaþi! Luaþi, sã fiu
un duh cu voi, iar voi, un duh cu Mine, cã nu e iubire mai
mare pe pãmânt ca faþa ºi lucrarea Duhului Sfânt între Dumnezeu ºi om. Precum un grãdinar harnic pune apã la rãdãcina
pomilor lui, aºa ºi Eu vã dau sã beþi ºi sã aduceþi rod, cãci pomul care nu face rod se taie ºi se aruncã în foc nestins. Amin.
Gustã din plin cetele de sfinþi ºi de îngeri din bucuria
sãrbãtorii Mele cu tine ºi cu cei strânºi pe lângã tine, poporul
Meu Ierusalim din români. Gustã cei din cerul cel nevãzut din
masa Mea cu tine. Nu vãd ºi nu ºtiu cei adunaþi la izvor cã stã
la masã cu ei aici cerul cel nevãzut, în grãdina cea pregãtitã
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de Mine ca sã Mã întâlnesc cu omul ºi ca sã-i dau din viaþa
Mea, ºi sã aibã viaþã omul, precum Eu am. Amin.
Sunt Fiul Tatãlui Savaot ºi am pe braþe þara veºniciei,
ca s-o dau omului, cã Eu o iau ºi o plãmãdesc ca sã iasã din
ea fii ai lui Dumnezeu prin puterea cuvântului Meu care naºte din el pe tot omul care vine dupã Mine. Iar Eu am spus:
«Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie». Amin.
Vino dupã Mine, omule, nu dupã tine! Dupã tine vin
Eu, ca sã te îmbiu sã Mã urmezi aºa cum Eu urmez pe Tatãl
în cer ºi pe pãmânt. Cel ce este fiu ascultã pe Tatãl, ºi aceasta
înseamnã fiu al lui Dumnezeu. Eram cu fiii lui Iosif teslarul
când am început sã-Mi strâng pe ucenici, ºi apoi i-am fãcut sã
Mã asculte ºi sã Mã urmeze pe pãmânt. Mergeam apoi din loc
în loc cu ei, în Ierusalim, în Galileea ºi în Samaria, ºi lucram
de lângã ei lucrarea Tatãlui, Care M-a trimis. Eram trimisul
Tatãlui, precum ºi astãzi sunt. Cuvântam cuvânt cu putere
peste om, precum ºi azi lucrez, iar Tatãl este în Mine, precum
ºi atunci era, cãci El a fost ºi este ºi va fi, precum ºi Eu sunt.
Amin.
Tatãl este, ºi Eu sunt. Eu sunt Cel ce sunt, ºi voiesc sã
fie ºi omul, nu numai Dumnezeu sã fie. E mare cuvântul Meu
prin care spun sã fie omul. Eu de aceea cobor din Tatãl ºi îþi
dau din viaþa Mea ºi din suflarea ei care se face cuvânt din
Mine, omule dorit de Dumnezeu. Îþi dau ca sã fii, precum
Dumnezeu este. Amin. «Eu sunt Cel ce sunt», aºa i-am spus
lui Moise când el M-a întrebat ce sã-i spunã lui Israel dacã Eu
îl trimit dupã el în Egipt ca sã-l scoatã din robie ºi sã-i dea
þara Canaanului, pãmântul fãgãduinþei, cu lapte ºi cu miere în
el. I-am spus sã-i spunã lui Israel cã Eu sunt Cel ce sunt. I-am
dat apoi putere sã Mã arate pe Mine cu putere în el ºi în
cuvântul lui, ºi a fãcut el semne mari în mijlocul poporului
Meu cel de atunci, ºi numai aºa l-a primit pe el Israel ca trimis
al Meu ca sã-l scoatã din Egipt ºi sã-i dau þara fãgãduitã pãrinþilor lui, Avraam, Isaac ºi Iacov.
Eu sunt Cel ce sunt, ºi voiesc sã fie ºi omul, ºi sã aduc
apoi cerul pe pãmânt, cãci cerul înseamnã Dumnezeu ºi sfinþii Lui ºi îngerii Lui care Îl slujesc pe El. Amin. Cuvântul
Meu este Duhul Sfânt. Luaþi din El ºi fiþi un duh cu Duhul
Sfânt, cã e sãrbãtoare de Rusalii în cer ºi pe pãmânt. Pe vânt
vine cuvântul Meu pe pãmânt. Pe vânt vine Duhul Sfânt pe
pãmânt. Amin. În ziua ce a trecut a sãrbãtorii din grãdina întâlnirii, a vorbit vântul ºi v-a spus cã vine Duhul Sfânt peste
voi. A spãlat pãmântul apa de sus, ºi apa a spus cã vine Duhul
Sfânt peste voi. Au vorbit stihiile bucurându-se cu multul de
sãrbãtoarea Mea cu voi ºi cu cei adunaþi la izvorul Meu dintre
voi, copii ai Ierusalimului român. O, aºa a fost ºi în ziua când
Eu, Domnul, Cel înviat ºi înãlþat la Tatãl, am lãsat în chip vãzut pe Duhul Sfânt peste ucenici, dându-le limbi pentru neamurile oamenilor ºi ale tuturor celor ce sunt cu suflet viu între cer ºi pãmânt. S-a fãcut vuiet de vânt, ºi grãia vântul cu
vuietul lui, cu glasul lui, ºi apoi limbi de foc ºi-au fãcut venirea peste ucenicii Mei, ºi au vorbit ei apoi peste cei adunaþi
la Ierusalim dintre toate neamurile de pe pãmânt, ºi toþi
aceºtia erau uimiþi ºi nu se dumireau, ºi îºi ziceau unii altora:
«Ce va sã fie aceasta?». Iar Petru le-a zis tuturor: «Luaþi în
urechi cuvintele mele, cã aceasta ce auziþi este ceea ce s-a
spus prin prooroci cum cã în zilele din urmã, zice Domnul,
voi vãrsa din Duhul Meu peste tot trupul, ºi tot cel ce va
chema numele Domnului se va mântui». ªi apoi, iarãºi le-a
zis: «Pocãiþi-vã, ºi fiecare din voi sã se boteze în numele lui
Iisus Hristos spre iertarea pãcatelor voastre, ºi apoi veþi
primi darul Duhului Sfânt».
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O, iatã cum se zideºte biserica Mea. Ea aºa se zideºte
ºi nu cum o zideºte omul care se face pe sine slujitor peste
bisericã. Bisericã înseamnã minune de Duh Sfânt, aºa precum
acum douã mii de ani, dupã ce le-am dat ucenicilor Mei pe
Duhul Sfânt în limbi de foc peste ei, tot sufletul era cuprins
de teamã, cã se fãceau semne mari ºi minuni în Ierusalim, ºi
frica de Dumnezeu îi stãpânea pe toþi, ºi toþi cei care credeau erau laolaltã ºi aveau totul de obºte ºi îºi dãdeau averile împãrþindu-le dupã cum avea nevoie fiecare, ºi apoi toþi
laolaltã într-un cuget frângeau pâinea în casã ºi se hrãneau cu
toþii întru bucuria ºi întru curãþia inimii, lãudând pe Dumnezeu ºi harul Sãu coborât peste popor, iar biserica creºtea
adãugându-ºi zilnic pe cei ce se mântuiau. Amin.
Duhul Sfânt este în cuvântul Meu. Vi-L împart ºi vã
spun aºa cum ucenicul Meu Petru a spus celor ce îl întrebau
ce sã facã. ªi vã spun: pocãiþi-vã în numele Meu spre iertarea
pãcatelor voastre, ºi apoi luaþi Duh Sfânt! Luaþi, cãci Duhul
Sfânt este cuvântul care curge din gura Mea peste pãmânt, cu
putere ºi cu slavã multã, cã minunat este el ºi dulce este
pentru cei ce se mântuiesc prin el. Daþi inimile voastre lui
Dumnezeu ca sã vi le facã locaºuri cereºti, locaºuri ale Duhului Sfânt, cãci cine este viu nu mai este mort, ci este Duh
Sfânt, duh dãtãtor de viaþã, trup îndumnezeit, din care curge
mirul Duhului Sfânt, precum din Mine curge el. Amin.
O, adevãratã este vorba care spune „Morþii cu morþii ºi
viii cu viii“! Cine poate sã împlineascã aceasta, acela îi va
cãuta pe cei vii, cãci va înþelege ce înseamnã duhul lumii ºi
ce înseamnã Duhul lui Dumnezeu în om, ºi va alege viaþa, ºi
va alege izvorul Duhului Sfânt, care nu se învaþã ºi nu se ia
din cãrþi ºi din oamenii învãþaþi ºi ºcoliþi pe pãmânt, ci se ia
din cer, ºi se ia din Dumnezeu ºi din cei ce seamãnã cu Dumnezeu în cugetul, în inima, în iubirea, în sufletul ºi în trupul
lor. Amin.
Mã mângâi când vã grãiesc. Duhul Sfânt Mângâietorul
Se mângâie cu voi, cei ce aþi venit cu adevãrat la izvorul Meu
de cuvânt. Se mângâie Tatãl cu Mine când Mã vede cu mireasa Mea cea din români, cu poporul Meu mireasã, care trudeºte în duh de nuntã cereascã pentru zile de Duh Sfânt pe pãmânt, cãci Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt voieºte sã Se lase cu
tot cerul descoperit pe pãmânt, iar cele ce sunt ºi nu se vãd,
sã se vadã. Amin. Mi-e dor sã-i deschid ochii omului. Mi-e
dor sã-i iau tina de pe ochi ºi sã vadã omul pe Dumnezeu ºi
sã se pocãiascã spre iertarea pãcatelor, ºi apoi sã ia pe Duhul
Sfânt ºi sã-L arate viu în el. Amin.
Îi mângâi cu cuvântul Meu cel mângâios pe cei ce au
venit din cele patru zãri sã sufle din duhul lor duhul dragostei
lor pentru acest petecuþ de pãmânt sfânt, peste care Eu stau ºi
cuvintez peste om. Îmi desfac braþele ºi îi cuprind în taina cuvântului cu care-i îmbrãþiºez, ºi le spun: luaþi Duh Sfânt, ºi El
sã vã fie suflarea gurii voastre ºi sã lãudaþi pe Domnul cu inima ºi cu dragostea ºi cu gura ºi cu strune ºi cu organe ºi cu
chimvale rãsunãtoare, ºi lãudaþi pe Domnul în psaltire ºi în
alãute, cã sfânt este numele Lui pe care-l poartã toþi cei care
Îl iubesc pe El întru bucurie ºi întru curãþia inimii, lãudând pe
Dumnezeu ºi harul Sãu coborât peste om. O, aºa se zideºte
biserica, ºi un singur Ziditor are ea, pe Duhul Sfânt, Care lucreazã ca Dumnezeu, cãci biserica înseamnã minune de Duh
Sfânt pe pãmânt. Amin.
O, Îmi spun durerea ºi rana pe care o am de douã mii
de ani de la cei ce fãrã de chemare, fãrã de viaþã sfântã se
aºeazã slujitori bisericeºti peste noroade, iar Eu, Domnul, nu
mai sunt urmat de cei ce-ºi zic creºtini. Am spus în acest cu-
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vânt ce înseamnã bisericã a Mea, ca sã îndemn la pocãinþã
întru iertarea pãcatelor ºi la Duh Sfânt prin sfinþenie, cã Mi se
adânceºte rana ºi Mã doare adânc durerea de la fãrãdelegea
care se ascunde cu faptele ei sub faþa de bisericã a Mea.
O, omule care ai pierdut de ºapte mii de ani cerul! Învaþã de la Mine cum sã Mã cunoºti, cum sã-L cunoºti pe
Dumnezeu pe pãmânt. Eu sunt acest cuvânt prin care te îndemn. Învaþã, omule, ºi intrã sub mantia Mea, intrã sub cãlãuzã ºi cautã dupã ea, cautã dupã cuvântul Meu care vine acum
din cer pe pãmânt ca sã-l cãlãuzeascã pe om, cãci omul este
fãrã de cãlãuzã pe pãmânt. Nu poate un om pãcãtos sã judece
faptele celor ce pãcãtuiesc. Eu sunt Omul Cel fãrã de pãcat,
sunt Fiul Omului, ºi am venit de la Tatãl a doua oarã pe pãmânt, ca sã-l îndemn pe om la mântuire. Amin.
Vai celor fãrã de cãlãuzã, cãci cãlãuzã înseamnã Duhul
Sfânt, ºi numai cei sfinþi pe pãmânt Îl dobândesc pe El. Amin.
Când Mi-am ales acum douã mii de ani ucenicii, i-am curãþit
de toate pãcatele lor, ºi apoi Mi-am dat viaþa pentru viaþa lor
cu Mine, ºi apoi M-am dus la Tatãl ºi le-am trimis pe Duhul
Sfânt Mângâietorul, pentru cã ei erau sfinþii Mei pe pãmânt.
Aºa Mi-am pregãtit Eu ºi azi pe poporul Meu de ucenici din
români, ºi i-am curãþit de toate pãcatele, ºi i-am sfinþit apoi
prin Trupul ºi Sângele Meu, dat de Mine lor în dar prin harul
Meu cel coborât din cer peste ei la porunca Mea, ºi le-am dat
pe Duhul Sfânt Mângâietorul, ºi mereu li-L dau ºi îi cãlãuzesc
pe ei, cã Eu n-am avut niciodatã popor fãrã pãstor, iar Pãstorul poporului Meu este Duhul Sfânt Mângâietorul, Care din al
Meu ia ºi Îmi învaþã poporul cãlãuzindu-l pe el între pãmânt
ºi cer. Amin.
Se întreabã mulþi din cei ce stau slujitori în numele
Meu peste mulþimi: „De unde au aceºtia harul ºi Duhul?“.
Eu sunt Cel ce le rãspund: Mi-e cerul plin de sfinþi ºi de îngeri, ºi am lucrat mai presus de fire peste aceºtia pentru cele
aºezate de Mine în mijlocul lor. Am lucrat prin sfinþii cerului
ºi prin mijlocirea îngerului Meu ºi prin mãrturisirea martorului Meu din biserica lumii, pe care l-am avut lângã sânul
Meu în toatã vremea cât Eu, Domnul, am aºezat Ierusalimul
Meu cel de azi din români, ºi apoi el Mi-a fost luat de la piept
de cei ce au duhul lor ºi nu au pe Duhul Sfânt, Care Se descoperã celor ce iubesc pe Dumnezeu cu sfinþenie de trup ºi de
suflet ºi de duh.
Am lucrat cu mare tainã cereascã prin arhierei din cer
coborâþi la ei pe pãmânt, iar Eu, Domnul, Arhiereul Tatãlui
Savaot, Preot în veac, dupã rânduiala lui Melchisedec, Eu am
fost Cel ce i-am aºezat pe ei, aºa cum pe Moise pe muntele
Horeb l-am aºezat peste Israel, ºi apoi l-am trimis pe el sã-l
scoatã din robie pe poporul Meu. ªi precum locul în care am
grãit cu Moise, când l-am umplut de har, se numea muntele
lui Dumnezeu, tot aºa ºi acum, locul în care Eu grãiesc peste
aceºtia prin care Eu lucrez cu lumina cuvântului Meu peste
pãmânt, se numeºte muntele Domnului. Amin.
Apropie-te, omule! E Duhul Sfânt acest cuvânt, ºi cu
El Eu Îmi cãlãuzesc pe poporul Meu de azi, pe poporul cuvântului Meu, popor luat din neamul român, pentru cã pãmântul român este cel întâi ieºit din apã la facerea cerului ºi
a pãmântului, ºi pentru cã lutul din care l-am zidit pe om a
fost luat cu mâna Mea cea fãcãtoare de om din locul în care
Eu în vremea aceasta Mi-am zidit din nou biserica, fiindcã am
spus din vreme prin acest cuvânt proorocesc cã biserica Mea
cea dintâi se va zidi din nou. Cerul ºi pãmântul trec, dar cuvântul cel ieºit din gura Mea nu trece pânã nu se împlineºte.
Amin.

Am ieºit cãlãuzã înaintea ta, omule fãrã de cãrare. O,
nu are cine sã-þi mai arate calea cea sfântã, nu are cine sã te
mai cureþe de pãcate, cã nu mai sunt sfinþi pe pãmânt care sã
aibã trecere la Dumnezeu pentru viaþa ta, pentru iertarea ta.
Vreau sã-þi rostesc iertarea pãcatelor tale prin pocãinþa ta ºi
vreau sã te iert prin ruga ºi prin stãruinþa ºi jertfa cea de fiecare zi, aduse pentru tot neamul omenesc aici, în locul cel
ales de Mine munte al Domnului, muntele spre care vor curge
toate noroadele ca sã ia legile vieþii ºi cãrarea, precum proorocii au vestit prin Scripturi lucrarea Mea de azi, cuvântul
Meu ºi venirea Mea cãlãuzã peste pãmânt. Amin.
Laudã pe Domnul, poporule român! Ai în mijlocul tãu
þarina cu comoarã în ea. Vinde înþelepciunea ta ºi ia-o pe a
Mea, cã am pus-o în mijlocul tãu ca sã fac din pãmântul tãu
salvarea ºi cerul cel nou ºi pãmântul cel nou acum, la facerea
din nou a lumii, ºi fericit este cel ce citeºte ºi înþelege Scripturile venirii Mele ºi cele pentru înnoirea lumii. Amin.
Pace vouã, celor ce cu adevãrat v-aþi apropiat de izvor!
Iar celor ce-l ispitiþi pe el ºi nu primiþi pe Duhul Sfânt al cuvântului gurii Mele, vai vouã încã! Eu vã chem pe voi la
viaþã. Încã puþin, ºi voi strãluci pe acest munte, ºi lumina Mea
îi va orbi pe mulþi, dar Eu vã spun cã i-a ºi orbit, fiindcã Eu
am venit acum din nou pe pãmânt ca sã-i fac pe cei orbi sã
vadã, iar cei ce vãd, sã fie orbi. Aºa, ca ºi acum douã mii de
ani, aºa vorbesc ºi azi, cãci Eu sunt Alfa ºi Omega, sunt la
sfârºit ca ºi la început. La început a fost Cuvântul. La sfârºit,
tot Cuvântul este, ºi este viaþã Cuvântul, iar viaþa este lumina
oamenilor, ºi lumina lumineazã în întuneric, iar întunericul
nu o cuprinde pe ea. Amin.
Pace vouã! Pace vouã! Pace vouã! Sunt Pãstorul Cel
tainic. Sunt Fiul Omului, Care vine. Pace vouã! Iar dacã sunteþi necredincioºi, pacea Mea sã se întoarcã în Mine. Amin.
Binecuvântatã este întâlnirea Mea cu omul în grãdina
întâlnirii, în al cãrei vãzduh stau sfinþii cerului ºi toate puterile cereºti însoþind pe Tatãl ºi pe Fiul în lucrare de Duh
Sfânt peste pãmânt.
Pace vouã! E vremea împlinirii celei mai mari, celei
mai din urmã Scripturi: Scriptura venirii Fiului Omului cu
putere ºi cu slavã multã, iar slava Mea este cuvântul. Amin,
amin, amin.
2/15 iunie 2003

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia
Mintea omului rodeºte spini ºi pãlãmidã. Maria ºi Marta sunt pilda
iubirii ºi a jertfei. Cel ce uitã de pocãinþã face iarãºi pãcate. Cei ce
stau în luminã se fac luminã a lumii.

O

dihnã, fiilor, vã dau. Trupuºoarele voastre sunt
slãbite de truda pe care o duceþi pentru Mine.
Când eram pe pãmânt acum douã mii de ani, tot aºa lucram.
Fãceam mulþimile sã se aºeze dându-le sã mãnânce, ºi apoi le
dãdeam slava cuvântului Meu, ºi altfel nu se putea nici
atunci. Voi aþi trudit mult, cã mult lucru trebuie pentru zile de
nuntã. Trupuºoarele voastre sunt temple ale Duhului Meu,
Care locuieºte în voi, ºi trebuie sã avem grijã de locaºul Meu
care sunteþi voi. Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt vã aºeazã pe voi în
pacea Treimii cereºti, Care Se numeºte Dumnezeul vostru, iar
Eu, Cuvântul Tatãlui, vã întãresc, cãci cuvântul Meu poartã în
el viaþa. Amin, amin, amin.
Hai sã le dãm sã mãnânce celor ce încã nu au plecat din
grãdina întâlnirii spre ale lor, ºi hai sã mai presãrãm peste ei,
fiilor. Duhul Meu pluteºte peste grãdinã. Duhul sfinþilor se
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odihneºte în slava Duhului Meu, iar cei adormiþi cu trupul au
încã de poposit aici, în locul cel pregãtit pentru ei în drumul
lor spre învierea cea mare. Acum ei aºteaptã, ca ºi toþi sfinþii
din cerul cel nevãzut, sã audã ºoapta Mea de peste voi ºi sã ia
mângâiere din ea. Duhul celor adormiþi este în clocot de dor
ºi de iubire dupã cuvântul Meu care curge în vremea voastrã,
din Mine peste pãmânt, cã Eu am proorocit acum douã mii de
ani: «Vine vremea ca cei din morminte sã audã glasul fiilor
lui Dumnezeu ºi sã învieze». Amin.
Vã dau odihnã trupuºoarelor voastre obosite, dar nu
mai este mult timp când iarãºi vom pune masã mulþimilor ºi
nu le vom mai putea opri, cãci slava Mea vine cu tot mai
multã slavã, ºi va cuprinde sub ea slava celor pãmânteºti. Eu
vã voi ajuta tot mai mult. Eu voi fi în voi cu toatã dragostea
Mea pentru om, ºi îi mângâi pe cei ce vã sprijinesc pe voi pe
calea venirii Mele la voi, ºi le voi plãti dupã dragostea lor, ºi
aº voi sã le fac platã ºi întru împãrãþia Mea din ei, dar ºi ei sã
voiascã sã Mã ajute sã le dau statul Meu în ei, dragostea Mea
în ei, cã mult ajutor caut Eu la om pânã ce el se lasã împãrãþie
a Mea.
Acum ne aºezãm la masã cu cei rãmaºi în grãdinã, cã e
sãrbãtoare de Duh Sfânt încã. ªi dupã ce veþi prinde vlagã în
trup, Eu, Domnul, voi adãuga în cartea zilei de azi tot cuvântul Meu din ziua aceasta.
Pace vouã! Odihnã, fiilor, vã dau. Daþi slava celor pãmânteºti pe slava celor cereºti ºi cãutaþi sã fiþi mai odihniþi,
mai pentru cele din cer, cã pe celelalte Eu vi le voi adãuga
apoi, cã pot, fiilor.
Iar voi, copii dulci care-Mi primiþi cuvântul ºi aºezaþi
în faþa Mea poporul ºi îi daþi pe Domnul cu toate ale Sale,
întãriþi-vã, ºi sã vã întãreascã ºi poporul, ºi sã vã asculte, cã
unde rostiþi voi cu cuvântul, toate se fac numaidecât. Amin.
Aºa sã înveþe sã fie poporul Meu, cã fãrã luminã nimic nu se
face, ºi fãrã iubire nu poate omul asculta de cele din cer
venite pentru cele de pe pãmânt cu cerul.
Pace vouã! ªi întoarceþi-vã în cartea Mea apoi, ca sã
sfârºim tot cuvântul de sãrbãtoare al zilei. Binecuvintez cu
voi bucatele cele pentru hrana trupului ºi binecuvintez cu voi
tot ce va fi pe pãmânt al Meu ºi ale celor ce vor fi cu cei ce
se fac bineplãcuþii Mei, cã vreau sã învãþ lumea sã iubeascã
viaþa cea fãrã de moarte, fiilor scumpi. Amin.
Pace þie, Ierusalime iubit ºi trudit pentru slava zilelor
venirii Fiului Omului cu putere ºi cu slavã multã, cã din tine
vreau sã scot apa vieþii, ºi mereu, mereu sã o dau celor ce vor
cãuta viaþa. Amin, amin, amin.

A

*

cum ne întoarcem în carte, copii care-Mi primiþi
cuvântul. La voi, fiilor, Eu cobor desãvârºit, ºi
de aceea înþelege greu omul coborârea Mea la voi ºi lucrarea
Mea prin voi, care cheamã omul de la moarte la viaþã. V-am
spus pe când Eu vã învãþam sã mergeþi pe picioare, ºi apoi sã
mergeþi cu Mine dupã om ca sã-l tragem la Tatãl, v-am spus
cã dacã Mã voi bãga cu voi în iad dupã om, voi sã nu ziceþi
nu. V-am spus cã zilele învierii cu care cobor la voi le voi
întinde apoi peste tot omul care slujeºte iadului pe pãmânt.
Numai spini ºi pãlãmidã rodeºte mintea ºi inima omului. Numai moarte cautã omul, iar calea vieþii el nu o mai cunoaºte ca sã pãºeascã cu pasul lui pe ea. Uitaþi-vã în cartea
Mea cu voi ºi vedeþi cum împlinesc Eu peste voi ºi de la voi
pe cele ce le-am fãgãduit cã le vom face, fiilor, iar voi trebuie
sã-i spuneþi binelui bine, ºi rãului rãu când Eu revãrs din voi
peste om împãrãþia Mea.
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O, fiilor scumpi, n-aº fi putut lucra adevãrul peste toate
câte nu sunt adevãr pe pãmânt dacã nu v-aº fi scos din amestecarea din lume, pe care lumea o numeºte „bisericã“, ºi în
care loc Eu nu pot trãi cu împãrãþia Mea în om. O, nu ºtie
omul ce înseamnã împãrãþia Mea! El o aºteaptã sã cadã din
cer, sã vinã în chip vãzut, ºi nu ºtie cã viaþa Mea în el este împãrãþia Mea în el. Eu de aceea lucrez prin voi, ca sã-i zicem
binelui bine, ºi rãului rãu, ca sã înþeleagã omul cã e stricatã
casa Mea în el, ºi e pribeag Dumnezeu când nu are stat în om,
iar când Eu lucrez prin voi adevãrul despre rãu ºi despre bine,
cine are ochi ºi urechi, sã vadã ºi sã înþeleagã. Amin. Eu rostesc din vãzduh cuvântul Meu peste voi ºi îi zic binelui bine,
ºi rãului rãu, iar cine citeºte, sã înþeleagã. Amin.
O, ajutaþi-vã mult unii pe alþii pentru truda Mea prin
voi când Eu Mã aºez cu voi în faþa mulþimilor. N-am putut
nici acum douã mii de ani, ºi nici acum nu pot altfel decât
sã-i fac sã se aºeze pe cei ce se adunã la izvor ºi sã le dãm sã
mãnânce, fiilor, iar Eu, puþinul sau chiar nimicul vostru câteodatã, fac din el mult, ºi ne aºezãm cu hranã pentru trup înaintea celor ce vin, ca sã-i îmbiem sã se aºeze înaintea cuvântului Meu ºi al lucrului Meu de învãþãturã de cer pe pãmânt
prin voi. Iar Eu vã vãd osteniþi de tot ºi vã învãþ sã daþi slava
celor pãmânteºti pe slava celor cereºti ºi sã cãutaþi sã fiþi mai
odihniþi, ºi sã lucraþi, fiilor, aºa cum zice zicala româneascã:
„Fã-þi vara sanie, ºi iarna car“, cã altfel faceþi douã lucrãri
deodatã, ºi timpul vã strânge, ºi Eu vã învãþ mereu ºi vã spun
cã pun timpul sub supunerea voastrã, iar dacã Eu îl pun rostind cuvânt pentru aceasta, trebuie apoi sã împliniþi voi acest
cuvânt. Dar vã trebuie dãruire cu mare socotinþã, cu mare iubire, cu multã frãþie, cã voi trebuie sã vã luaþi lucrul din mânã
unul altuia când sunteþi sub sarcinile cele pentru lucrarea Mea
cu voi, ºi a voastrã cu Mine, ºi sã vã ajutaþi unii pe alþii ºi sufleteºte ºi trupeºte, dupã cum vã este la fiecare de mare harul
sau puterea cu sufletul ºi cu trupul, fiilor.
V-am învãþat pe toþi sã nu vã culcaþi ºi sã nu vã sculaþi
fãrã griji, cã n-am cu cine sã-Mi port grijile Mele cele pentru
voi ºi cele pentru om, cã avem de vestit împãrãþia cerurilor ºi
statul ei în om, fiilor copii. Daþi slava celor pãmânteºti pe slava celor cereºti ºi cãutaþi sã fiþi mai odihniþi cu trupul, mai
pentru cele din cer, cã pe celelalte vi le voi adãuga Eu apoi.
V-am spus ºi tot mereu vã spun cã aºteaptã sfinþii mai mult
pãrtãºia Mea cu voi între voi, iar voi trebuie sã cãutaþi cel mai
întâi lucrarea împãrãþiei cerurilor, hrana cea pentru sfinþi ºi
pentru îngeri. Masa lor cu voi sã vã fie cea dintâi grijã, ºi cu
credinþã sã lucraþi aceasta ce vã spun, fiindcã Eu sunt Cel ce
am grãit: «Cel ce crede în Mine, voi veni la el ºi Îmi voi face
casã la el ºi voi cina cu el ºi Mã voi arãta lui». Amin.
Puneþi între voi masã celor din cer, cã Eu pentru cei din
cer ºi pentru cele din cer v-am aºezat sã lucraþi, iar buzele
voastre sã poarte pe ele numele Domnului ºi al sfinþilor Sãi ºi
al îngerilor Sãi, cãci împãrãþia cerurilor nu vine în chip vãdit,
ci este tainicã ºi trãieºte lucrând când ea este în om, iar roadele ei sunt bucurie ºi slavã ºi duh ceresc în om ºi între om ºi
om. Amin.
Cãutaþi, fiilor, sã nu ajungeþi la cârtiri între voi când e
vorba de cinã pentru Dumnezeu cu omul în grãdinile Mele cu
voi, cã lucrul e mult, ºi trebuie sã aveþi timpul vostru ºi pentru
ca sã fiþi ca Marta, ºi pentru ca sã fiþi ca Maria. Voi nu trebuie
sã apãsaþi pe truda Martei când vreþi sã fiþi ca Maria, ºi nu
trebuie sã apãsaþi pe lucrul Mariei când vreþi sã fiþi ca Marta.
Voi trebuie sã fiþi toþi ºi Marta ºi Maria deodatã, cã se poate,
fiilor. Cãutaþi sã iubiþi ca Maria ºi ca dorul din ea, ºi veþi fi
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apoi ca Marta în jertfa voastrã pentru Mine ºi unul pentru altul; ºi cãutaþi sã vegheaþi ca Marta ºi ca grija ei pentru slujire
cu sfinþenie ºi cu hãrnicie, ºi veþi fi apoi ca Maria în iubirea
voastrã pentru Mine ºi unul pentru altul, aºa încât când Maria
iubeºte sã nu stea, ºi când Marta se jertfeºte sã iubeascã.
Amin. Iubirea ºi jertfa sunt cele ce-l þin treaz pe cel dat Domnului, iar acestea douã sã lucreze nedespãrþite în voi ºi din
voi, cã nu am pe alþii pentru lucrul cel cu mâna ºi, iarãºi, nu
am alþii pentru lucrul cel cu duhul ºi cu iubirea, fiilor.
Iar voi, copii care-Mi primiþi la iesle cuvântul în carte,
fiþi din zi în zi mai odihniþi pentru aceastã lucrare de venire a
Mea la popor ºi la om, ºi lucraþi cu cuvântul, fiilor scumpi, cã
unde rostiþi voi cu cuvântul ºi cu lucrul lui, toate se fac
numaidecât la timp pentru slava Mea cu poporul, cã v-am dat
har nepãmântesc, neomenesc, ºi mai presus de cele de pe pãmânt v-am dat har ºi simþire ºi putere de cuvânt ºi împlinire a
cuvântului rostit de voi prin harul Meu care lucreazã din voi
prin puterea iubirii ºi a credinþei ºi a nãdejdii voastre, atât de
mari acestea în voi, numai sã înveþe ºi sã vadã bine tot Ierusalimul cã lucrul Meu cu voi are în el înþelepciunea ºi puterea
cuvântului ºi împlinirea. Amin.
O, poporul Meu, îþi spun mereu sã nu mergi fãrã cãlãuzã, cã se vede mersul fãrã cãlãuzã dacã vrei aºa sã mergi. Fãrã
luminã nimic nu se face, Ierusalime, iar fãrã iubire ºi cãldura
ei nu poate omul asculta de cele din cer venite peste cele de
pe pãmânt. Fiþi umiliþi, cãci viaþa voastrã este ascunsã în
Dumnezeu, ºi voi sunteþi învãþaþi de Mine sã aveþi temelia
umilinþei, cãci cine uitã faptele lui rele, acela face altele, iar
cine nu le uitã, nu le mai face, ºi altfel nu este pocãinþa. Pãstraþi-vã întru înþelepciunea Duhului Sfânt, care vã învaþã sã
umblaþi în luminã ºi sã lucraþi sub cãlãuzã, adicã în luminã,
fiilor, cã pe întuneric nu se vede om cu om, ºi nici Eu nu Mã
uit în întuneric când omul aºa stã. Vai celui fãrã cãlãuzã! ªi
voi vedeþi cã aºa este, ºi uitaþi-vã pe pãmânt ºi vedeþi. Voi însã
nu aºa aþi învãþat pe Dumnezeu, ci, din contra, Eu v-am spus
cã cei ce stau în luminã, fac din ei lumina lumii, luminã din
luminã, ºi, iarãºi, din unul în altul pânã la om, luminã. Amin.
O, ce frumos este omul care are harul Duhului Sfânt în
el! Aºa fel de frumuseþe iubesc Eu în om, ºi om pe om se
atrage între cei ce au harul Duhului Sfânt lucrãtor ºi strãlucitor din ei. Mulþumirea cea întru lucrarea Mea dupã harul din
fire al fiecãruia, dupã harul jertfei fiecãruia, aceastã mulþumire din voi ajutã pe cei ce au între voi harul Duhului Sfânt,
Care lucreazã cu putere ºi cu slavã multã pentru voi, numai sã
fiþi mereu primitori ºi sã staþi mereu luminaþi de lumina care
vi le cerceteazã pe cele din voi ºi pe cele din afara voastrã, fiilor. ªi acum, odihniþi-vã trupuºoarele, cã ele trebuie sã poatã
mereu, ºi le trebuie odihnã.
Iar voi, copii învãþãtori ºi împãrþitori de harul pus de
Mine în voi pentru poporul Meu cel micuþ, liniºtiþi-vã de griji
ºi cercetaþi inima ºi statul Meu în ei ºi statul unii în alþii ºi
iubirea unii pentru alþii a celor ce sunt fiii Ierusalimului. Îndreptaþi spre ei privirea ºi vederea ºi învãþaþi-i ºi puneþi-le
note, cã e mult de când nu aþi mai deschis caietele de ºcolari
ale celor ce sunt la ºcoala harului ºcolari. Vedeþi, cã e de pus
note. Vedeþi, cã e de pus înþelepciune în ei ºi învãþãturã în ei.
Lucraþi lucrarea ce v-am dat-o peste ei, iar ei sã nu rupã numãrul zilelor din caietul lor de ºcolari, cã se uitã îngeraºul
mereu în caiet la ei ºi vã aºteaptã pe voi sã vorbiþi, fiilor lucrãtori peste poporul Meu cel mic. Fiþi mici, ca sã înveþe ºi ei
sã fie mici. Fiþi plini de har înaintea lor, ca sã ia ºi ei ascultare
cu iubire, ºi fiþi Mie ºi lor de ajutor, ca sã am popor, fiilor. Ve-

deþi dacã au rane, dacã au liniºte, dacã au odihnã unii în alþii,
ºi faceþi-i frumoºi ca pe voi pe toþi fiii Ierusalimului mereu,
mereu, cã un picuþ mai este pânã ce iar vom poposi cu lucrul
Duhului Sfânt, Cel învãþãtor peste omul fãrã de cãrare. Nu vã
lãsaþi cu lucrul cel pentru Mine pânã în ajunul zilelor de vestire a Mea cu voi. Ascultaþi aceastã povaþã a Mea ºi lucraþi cu
credinþã, cu iubire ºi cu faptã, ºi toate în luminã, ºi toate cu
duhul pãcii ºi al harului ceresc din mijlocul Ierusalimului.
Amin.
O, copii ai poporului Meu, primiþi-vã unii pe alþii cu
cele de sus, cu cele pentru cer în voi. Iubiþi umilinþa ºi preþuiþi
harul lui Dumnezeu cel din mijlocul vostru, cãci harurile
omului stau împotriva harului Meu din om, dar voi sã iubiþi
pe omul cel cu harul Meu în el ºi sã-l primiþi ºi sã preþuiþi frumosul Meu cel dintre voi. Pe cei ce se sârguiesc cu cuvântul
ºi cu trezirea spre harul cuvântului Meu, care vã þine cereºti
pe pãmânt, pe aceia sã-i primiþi ºi sã-i urmaþi, cã fãrã Duhul
Meu în voi ºi între voi nu au putere îngerii Mei peste voi ºi
pentru voi, fiilor. Voi niciodatã sã nu opriþi, sã nu împiedicaþi,
sã nu stingeþi Duhul Meu din cel ce-L varsã în pãrþi, ci sã-I
faceþi loc ºi sã-L faceþi lucrãtor cu dor, cã mare este bucuria
sfinþilor când între voi este Duhul Meu din cei ce-L poartã cu
multul în ei. Preþuiþi harul Duhului Sfânt ºi cuvântul de Duh
Sfânt ºi cunoaºteþi-I lucrarea, fiilor.
Ordinea cea duhovniceascã dintre voi aºeazã între voi
toatã ordinea celor ce slujesc prin voi pentru Mine, ºi veþi afla
odihnã trupurilor ºi duhurilor voastre. Nu uitaþi sã fie mereu,
mereu curat în locaºurile Mele cu voi; mereu, mereu, fiilor.
V-am învãþat aceasta de la primii paºi cu Mine ºi v-am spus
sã iubiþi florile ºi miresmele lor ºi frumosul lor ºi tot ce atrage
pe îngeri ºi pe sfinþi. Învãþãtura Mea sã vã fie cartea cea de
cãpãtâi, iar lucrarea ei sã vã fie viaþa, fiilor, ºi aveþi grijã, cã
nu se poate sã fiþi toþi mari sau toþi mici, dar se poate sã ascultaþi toþi de tot ce este bine spre zidire, ºi de cei ce au harul
Duhului Sfânt în ei mai cu prisosinþã între voi ºi pentru voi,
ca ºi pentru Mine.
Pace vouã! Odihnã trupurilor ºi duhurilor voastre!
Vreau sã-Mi simt în voi odihna. Vreau sã fiþi cu multul temple
vii ale Duhului Meu din voi, ºi primitori de Duh Sfânt de la
mijloc, fiilor. Pace cu iubire, cã nu este pace fãrã de iubire din
cer, cãci iubire este cerul care se slãveºte în om, iar cerul este
locaºul lui Dumnezeu, ºi cu el stau în cel ce Mã poartã cu
împãrãþia Mea în el, ºi Mã dau ca sã fiu, cãci Eu sunt Cel ce
sunt în cei ce Mã poartã pe pãmânt, ºi din ei Mã dau. Amin,
amin, amin.
3/16 iunie 2003

Duminica tuturor sfinþilor. Sãrbãtoarea Naºterii sfintei
Virginia
Nu este fericire decât în omul sfânt. Cel ce nu ºtie taina iubirii,
acela iubeºte ca omul. Cei sfinþi sunt mãrturisitori care nu þin
seama de ocara crucii. Cel fãrã de cruce este om urât. Mãrturisirea
cuvântului Domnului este cel mai mare dar.

D

in nou poposesc peste voi cu cuvântul, ca sã
facem sãrbãtoare tuturor sfinþilor care s-au
adunat la masã cu voi, cã e sãrbãtoarea lor, copii care-Mi primiþi cuvântul ca sã-l puneþi peste poporul Meu, iar el sã
mãnânce la masa Mea de cuvânt ºi sã creascã ºi sã fie de-a
pururi sfânt poporul cuvântului Meu. Amin.
Nu este fericire în om decât în omul sfânt care ºtie ce
este dragostea ºi dorul de Dumnezeu, ºi care luptã cu dor

Anul 2003
pentru Cel iubit, cã fãrã dragoste omul este urât înaintea Mea,
cãci scris este: «Dumnezeu este iubire». Amin.
Plâng ºi suspin, cã omul care nu înþelege ºi nu ºtie ce
este iubirea face iubire a inimii sale din orice, ºi cu greu înþelege omul calea cea cu iubire pe ea, fiindcã omul se iubeºte
pe sine, ºi tot aºa ºi iubeºte, cãci porunca Mea spune: «Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi».
O, poporul Meu, cum sã nu plâng de la om cu durere
când vãd cât se iubeºte omul pe sine ºi pe aproapele sãu
pentru sine? Omul nu are cum sã-l iubeascã pentru Mine pe
aproapele sãu, de vreme ce el se iubeºte pe sine. O, cât de
mult dau sã Mã iubeascã pentru ei înºiºi ºi nu pentru Mine cei
ce Mã iubesc, ºi iatã de ce nu am Eu popor de sfinþi pe pãmânt. Eu am spus cã cine pentru numele Meu va lãsa case,
sau fraþi, sau surori, sau tatã, sau mamã, sau femeie, sau copii,
sau averi, sau þarini, sau nume, va lua înapoi mai mult ºi va fi
moºtenitor de viaþã veºnicã, de viaþã de sfânt pe pãmânt ºi în
cer, ºi mulþi dintâi vor fi pe urmã, ºi cei de pe urmã vor fi
întâi, cãci cel ce iubeºte pe tatã, sau pe mamã, sau pe fiu, sau
pe fiicã mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, cã
nu poate sã-ºi ia acela crucea ºi sã-Mi urmeze Mie ºi sã mãrturiseascã pentru Mine înaintea oamenilor, ca sã mãrturisesc
ºi Eu apoi pentru el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri.
O, nu este vrednic de Mine cel ce se leapãdã de Mine
înaintea oamenilor, cãci sfinþii sunt cei de care lumea nu este
vrednicã, ºi Îmi urmeazã Mie suferind ei cruce ºi neþinând
seama de ocara ei, vrednici fiind de Dumnezeu. Amin. Mare
bucurie aveau sfinþii când Mã mãrturiseau pe Mine înaintea
oamenilor, ºi aºa puteau ei prin suferinþele cele purtate pentru
numele Meu, biruind pe împãraþii pãgâni ºi lumea cea necredincioasã, care nu era vrednicã de ei. Dar iatã, fiilor de azi, ei
n-au primit fãgãduinþele pânã ce Eu, plinitorul credinþei ºi începãtorul a toate, am suferit crucea neþinând seama de ocara
ei, ºi M-am aºezat prin ea de-a dreapta Tatãlui Meu. ªi nu numai atât a fost primirea fãgãduinþelor lor, cãci iatã, pentru plata sfinþilor Mei iarãºi am venit pe pãmânt, ca sã împlinesc cu
voi Scriptura descoperirii fiilor lui Dumnezeu la sfârºit de
timp, cei mai mici dintre sfinþi, fãrã de care sfinþii nu iau desãvârºirea ºi fãgãduinþele, ºi dupã care suspinã toatã fãptura
ca sã-ºi dobândeascã rãscumpãrarea. Amin.
O, nu poate sã Mã mãrturiseascã pe Mine cel ce se
iubeºte pe sine, nu poate sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze, ca
sã mãrturisesc ºi Eu apoi pentru el înaintea Tatãlui Meu.
Sfinþii sunt cei ce Mã mãrturisesc pe Mine înaintea oamenilor, neþinând ei seama de ocara crucii, precum Eu n-am þinut
seama de ocara ei din pricina bucuriei cea pentru mântuirea
omului ºi pentru mãrturisirea pentru care venisem de la Tatãl.
O, e greu sã-l fac pe om sã se lepede de sine. Omul ia
îndemn din sine. Ba chiar ºi cel ce zice cã Mã iubeºte pe Mine
face tot aºa, ºi nu mai am sfinþi pe pãmânt care sã-ºi ia crucea
ºi sã-Mi urmeze Mie mãrturisindu-Mã înaintea oamenilor necredincioºi ºi neþinând seama de ocara crucii. Cuvântul Meu
de azi zguduie pe omul care se crede a fi mãrturisitorul lui
Dumnezeu între oameni, dar nu poate nimeni sã Mã arate pe
Mine oamenilor pânã nu se leapãdã de sine, ºi nu ºtie omul
creºtin lucrarea lepãdãrii de sine ca sã poatã apoi sã aibã
cruce pentru numele Meu. Pleacã omul pe cale cu Dumnezeu,
ºi apoi e plin de nemulþumiri, cã aºa pãþeºte cel ce pleacã spre
Mine fãrã sã se lepede de sine pentru cruce ºi pentru bucuria
care vine de la cruce pentru omul care se leapãdã de sine. Iar
pentru cel ce pleacã pe cale cu Mine fãrã sã se lepede de sine,
nu e dulce în el iubirea Mea cãreia îi stã împotrivã mãrirea de
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sine ºi nemulþumirea de sine în omul care nu ºtie sã-ºi ducã
crucea în urma Mea.
O, poporul Meu, nu pot sã-Mi mai fac popor de sfinþi
pe pãmânt, cã nu poate omul sã se lepede de sine ºi de mamã
ºi de tatã ºi de fii ºi de femeie ºi de nume ºi de adunãtura lui,
ºi nu poate omul sã sufere ocara crucii, ci, din contra, se
ruºineazã cu Mine înaintea oamenilor. Scris este în Scripturi
cuvântul pe care l-am rostit Eu: «Cine se va lepãda de Mine
înaintea oamenilor, ºi Eu Mã voi lepãda de el înaintea Tatãlui
Meu, Care este în ceruri; iar cine Mã va mãrturisi, îl voi mãrturisi ºi Eu pe el la Tatãl, ca fiu al Sãu». Amin.
E sãrbãtoare mare pentru sfinþi. Toþi sfinþii se bucurã în
duhul sãrbãtorii cea pentru ei ºi Mã bucurã pe Mine pentru
lucrarea Mea de azi, care încununeazã bucuria lor, cã au în
mijlocul lor pe cea care M-a purtat în trupul ei cuvânt vreme
de douãzeci ºi cinci de ani pe pãmânt.
O, Verginico, tu ai plinit bucuria sãrbãtorii tuturor sfinþilor Mei. Tu ai venit cu trupul pe lume în ziua duminicii tuturor sfinþilor, sãrbãtoare nestrãmutatã de la locul ei cel pus de
sfinþii care au trãit înaintea Mea cu viaþã aleasã pe pãmânt,
povãþuitori ºi mãrturisitori fiind ei peste mulþi în vremea trãirii lor cu trupul pe pãmânt. O, fiicã a iubirii de Dumnezeu,
cine te-a învãþat pe tine aceastã bucurie cu care n-ai þinut seamã de ocara crucii prin care M-ai mãrturisit pe pãmânt?
Doamne dulce, nimeni nu poate lua ca sã
aibã de sus dacã nu-i este dat de la Tatãl ºi
de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt, Care este Dumnezeul celor ce
iubesc calea, adevãrul ºi viaþa, din viaþa Ta pe care ai pus-o
pe cruce ca sã-i arãþi celui ce voieºte sã Te urmeze cum sã Te
iubeascã ºi cum sã se bucure neþinând seamã de ocara crucii
prin care el Te mãrturiseºte pe pãmânt înaintea oamenilor, iar
în cer, înaintea sfinþilor Tãi ºi a îngerilor Tãi.
Cum puteam eu sã învãþ, eu, cea neînvãþatã? Cum
puteam eu sã mã bucur, eu, cea fãrã de bucurii, dacã Tu nu
mi-ai fi pus pe umeri crucea Ta ºi venirea Ta, Doamne al sfinþilor? O, nu eu, ci Tu ai mãrturisit prin mine pe pãmânt, cãci
faþã de toþi ceilalþi sfinþi de pânã la mine, eu am fost gura Ta,
nu a mea; eu am fost templul Tãu, nu al meu; eu am fost
cuvântul Tãu, pentru cã Tu ai fost Cel ce grãia prin gura mea,
nu eu, Doamne, Cuvinte al Tatãlui. Nu eu Te-am purtat, ci Tu
m-ai purtat pe mine în taina cuvântului Tãu de la sfârºit de
veac, ºi m-ai numit trâmbiþa Ta, ºi Þi-am fost fiicã doritã, eu,
cea atât de neînsemnatã între oameni, Doamne. Iar acum Tu
mã slãveºti în ceruri între sfinþi, cãci poporul care a rãsãrit de
pe urma slavei lucrãrii cuvântului Tãu prin gura Ta în trupul
meu, este poporul slavei Tale, ºi Tu Te slãveºti prin el acum
peste pãmânt ºi chemi omul la viaþã ºi la sfinþenie ºi la mãrturisirea slavei Tale, Doamne Care vii ºi tot vii cu cuvântul pe
pãmânt ca sã faci cer nou ºi pãmânt nou ºi sã aºezi Ierusalimul, dupã cum ai ºi împlinit, iar câþi aud de aceastã slavã a
Ta, vin, ºi tot mai mulþi vor veni ºi vor lua cunoºtinþa din legea dragostei Tale de oameni, o, Doamne al sfinþilor ºi al
celor mici ai Tãi de pe pãmânt, care-Þi poartã cuvântul spre
oameni, care-Þi sunt mãrturisitori ai venirii Tale dupã douã
mii de ani, o, Doamne, Care eºti iubirea sfinþilor Tãi! Când
lucrai prin trupul meu de-Þi revãrsai râul vieþii, râul cuvântului Tãu peste poporul Tãu care credea venirii Tale prin
mine, nu puteam sã Te vestesc peste pãmânt ºi peste om, cã
mã duceau oamenii necredincioºi ºi preoþii bisericii la suferinþã, la închisoare, la chin ºi la dispreþ pentru numele Tãu pe
care eu îl purtam pe inimã scris ºi pe buze grãit ºi nu mã ruºinam, dar sufeream ºi eram slabã ºi fricoasã la suferinþã, ºi Tu
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îmi întãreai puterea ºi rãbdarea inimii mele plãpândã ºi cu
spaimã în ea, cã mult prigonitã am fost, ºi mult bãtutã, pânã
ºi de creºtini, cã le spuneai prin gura mea pãcatele, ca sã se
cureþe de ele prin pocãinþã, dar ei se ascundeau cu ele ºi se
dãdeau necredincioºi ºi nu Te mãrturiseau cei ce iubeau pãcatul ºi nelepãdarea de sine pentru numele Tãu ºi pentru viaþa
Ta în ei ºi pentru cruce, Doamne.
Iatã cât plâng pentru toþi cei care au auzit de la mine
cuvântul Tãu, rostit atâþia ani prin gura mea, ºi n-au rãmas
sub cruce, ºi s-au dus spre trai de lume, cã mare iubire îi trebuie unui creºtin ca sã se facã sfânt. O, cum sã nu plâng când
ºtiu cã sfinþii vor judeca ºi judecã lumea, ori spre pocãinþa ºi
iertarea pãcatelor lumii, ori spre osânda cea pentru necredinþã
ºi pentru trai lumesc ºi nu duhovnicesc pe pãmânt! Plâng,
Doamne, ºi Tu îmi ºtergi mereu lacrima, cã m-ai iubit de
copilã ºi m-ai luat sã-Þi slujesc venirii cuvântului Tãu pe pãmânt ºi ai fãcut din trupul ºi din gura mea trâmbiþã a cuvântului Tãu însuºi, ºi aºa ai lucrat cu mine pânã ce m-ai luat de
pe pãmânt ºi m-ai aºezat între sfinþi, ºi mã cinstesc sfinþii în
cer pentru cã Þi-am fost cort al venirii Tale pe pãmânt pentru
rãscumpãrarea sângelui sfinþilor ºi pentru descoperirea fiilor
lui Dumnezeu, Scriptura cea atât de aºteptatã de sfinþi ºi de
îngeri cu împlinirea ei.
Plâng de mila ºi de jalea mea pentru cei ce au fost pe
vremea trupului meu auzitori ai cuvântului Tãu ºi nu mai sunt
acum propteaua Ta ºi a celor mai mici ai cuvântului Tãu. Cei
mai mici Te împart acum la toatã fãptura, cãci scris este:
«Mulþi din cei din urmã vor fi întâi, iar cei dintâi vor fi în urmã». Voiesc, de ziua pomenirii naºterii mele cu trupul pe pãmânt, cã m-am nãscut în ziua duminicii tuturor sfinþilor, voiesc sã grãiesc poporului Tãu cel micuþ, cel trudit cu trudã
mare pentru zilele venirii Tale, zilele Fiului Omului, Doamne
Care vii. E mic ºi plãpând poporul Tãu ºi îi trebuie multã,
multã înþelepciune, multã, multã putere ºi multã iubire, cã
mare este lucrarea Ta cu poporul Tãu cel mic, iar cei care sunt
aºezaþi de Tine cãlãuzã pentru el, sunt obosiþi ºi strânºi sub
slava venirii cuvântului Tãu ºi sunt îngreuiaþi de povara venirii Tale de la cer pe pãmânt ºi au ca sarcinã pe poporul Tãu,
cãci ca sã ai popor, trebuie jertfã, trebuie trudã, aºa cum ºi eu
am trudit sub greutatea venirii Tale cuvânt peste pãmânt, ca
sã ai Tu popor, Doamne.
Voiesc sã-mi învãþ poporul meu ºi al Tãu, dar acum el
se adunã ºi îmi aduce slujbã de acatist, ºi mie, ºi sfinþilor Tãi
toþi, ºi apoi sã le binecuvântãm bucatele ºi sã le mai dãm ºi
din cer, prin cei ce stau din partea Ta cãlãuzã ºi luminã peste
ei. ªi apoi, Doamne Învãþãtor, sã ne întoarcem iar în cartea Ta
cu ei ºi sã ne sfârºim cuvântul sãrbãtorii sfinþilor Tãi, cã toþi
sfinþii sunt cu ei la masã de praznic, ºi toþi îngerii slãvesc venirea Ta la ei, ºi toate puterile cereºti se aºeazã în slujba venirii Tale la ei, ºi Tu eºti Stãpânul lor ºi mila lor, Doamne.
Amin, amin, amin.
Verginico, aºa vom lucra, ºi vom grãi despre sfinþi ºi vom spune cã sfinþenia din om
este vederea care vede pe Dumnezeu din om ºi în om. O,
Verginico, e mare ziua de serbare a sfinþilor, cã tu încununezi
cu slava venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl sãrbãtoarea
cea mare a tuturor sfinþilor Mei, ºi eºti purtatã de sfinþi cu
multã iubire, cã ai fost trâmbiþa din care Eu am sunat mai înainte de venirea Mea, cã Eu sunt cea de a ºaptea trâmbiþã, ºi
aºa se cheamã venirea Mea, se cheamã trâmbiþarea celui de al
ºaptelea înger, ºi am scos deasupra cartea Mea cu tine, cã am
putut sã fac aceasta, dupã cum am proorocit în vremea Mea
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cu tine cã voi împlini aºa. ªi iatã, am împlinit prin cei mai
mici, cãci scris este în Scripturile cuvântului Meu cel de acum
douã mii de ani: «Mulþi din cei dintâi vor fi cei de pe urmã,
ºi cei de pe urmã vor fi cei dintâi». Amin.
O, poporul Meu, deschide ochii ºi vezi slava sfinþilor,
slavã cereascã, în care eºti cuprins în duh de duminicã, fiule
mic, ziua cea de a opta, cea dintâi a sãptãmânii ºi cea de a
opta zi, ziua slavei Mele, taina zilei venirii Fiului Omului,
ziua învierii, ziua luminii, ziua facerii din nou a lumii, poporul Meu. Hai sã ne bucurãm cu zi de învãþãturã, cu duh de
creºtere, cu lucrare de Duh Sfânt, cã am în mijlocul tãu Duhul
Meu Cel Sfânt în fiii cei purtãtori de Duh Sfânt pentru tine,
ca sã ai tu luminã pe calea Mea cu tine spre toatã împlinirea
Scripturii venirii Mele, venirea Fiului Omului. Amin. Hai,
aºeazã-te la învãþãtura împãrãþiei cerurilor, sã dãm din ea la
cei ce se aºeazã la învãþat ºi sã fim mãrturisitori ºi fãcãtori de
om sfânt, poporul Meu, cã lucrarea Mea din mijlocul tãu e
lucrarea facerii omului sfânt, care Mã mãrturiseºte pe Mine
înaintea oamenilor ºi care este mãrturisit de Mine înaintea
Tatãlui Meu. Amin.
Pace þie, în duh de sãrbãtoare a tuturor sfinþilor Mei! ªi
iarãºi voi veni peste tine cuvânt, ca sã împlinim tot cuvântul
cãrþii zilei de azi, cuvânt rostit de însãºi gura Mea, cãci Eu
sunt Cuvântul Care vine cu norii ºi Se aºeazã peste tine pentru ca tu sã ai viaþã, ºi din belºug sã ai, poporul Meu. Amin,
amin, amin.
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ai, popor trudit, cã Eu, Domnul, voiesc sã te
învãþ facerea omului sfânt. Hai sã aºezãm în
carte tot cuvântul cel de peste tine al zilei de azi, cã sfinþii
stau la masã cu tine ca sã mãnânce cuvântul Meu, ca sã vadã
zilele venirii Mele. Hai, poporul Meu, sã bucurãm sfinþii, care
n-au þinut seamã de ocara crucii ºi care aºteaptã de la tine
întâlnirea Mea cu tine în cuvânt.
Te-am învãþat cândva sã te mãsori cu sfinþii, poporul
Meu. ªi cum vine aceasta? Pe vremea lui Verginica vorbeam
ºi le spuneam la cei de atunci care auzeau glasul Meu: «Citiþi
vieþile sfinþilor». Aºa le spuneam, ºi îi doream sfinþi, dar e
dureros pentru Mine ºi pentru sfinþi sã citeascã ºi sã vorbeascã omul despre sfinþi fãrã sã se mãsoare cu ei apoi, fãrã
sã le urmeze dorul lor de Dumnezeu ºi lucrarea puterii credinþei lor.
Sunt cu sfinþii la masã cu tine, Ierusalime, ºi am pus pe
cei ce te învaþã sã te înveþe sã stai mereu treaz pentru sfinþi ºi
pentru îngeri între frate ºi frate, între tine ºi Mine, poporul
Meu, cãci sfinþii aºteaptã de la tine hranã ºi masã cereascã cu
tine pe pãmânt. Uitã-te la pãsãrile cerului cum vin ele pe pãmânt dupã apã ºi dupã seminþe, cãci Dumnezeu a fãcut cerul
pentru pãmânt, ºi pãmântul pentru cer, dar cine mai vrea sã
ºtie taina lucrãrii facerii?
Strãbat vãzduhul cu sfinþii ºi suntem pe aripi de îngeri
slujitori ai venirii Mele cu sfinþii ºi îþi spun sã te uiþi la pãsãrile cerului cum se aºeazã ele pe pãmânt pentru apã ºi pentru seminþe. Aºa vin Eu cu sfinþii la masa ta dupã hranã ºi
dupã apã ºi dupã cuvânt de cer nou ºi de pãmânt nou, cã Eu
în aceastã tainã te-am cuprins, ºi voiesc sã lucrez din mijlocul
tãu facerea omului sfânt, care Mã mãrturiseºte pe Mine înaintea oamenilor, dupã voia Mea, dupã învãþãtura Mea. Iar voi,
copii ai Ierusalimului, trebuie sã lucraþi cereºte pe pãmânt ºi
sã vã asemãnaþi unul cu altul în duh, în cuvânt ºi în faptã, cã
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vreau sã aºez peste pãmânt ºi peste om, prin Evanghelia Mea
cu voi, credinþa botezului cu Duhul Sfânt, în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt, ºi pocãinþa spre iertarea pãcatelor, ºi apoi grãirea cea de cer nou ºi de pãmânt nou pentru
mãrturisirea Mea ºi a venirii Mele cu sfinþii, cã e vremea
Scripturii venirii Fiului Omului ºi a sfinþilor Sãi. Amin.
O, fiilor care-Mi daþi cuvântului Meu fiinþã în carte!
Vin cu norii, ºi glasul Meu se aºeazã în vuiet de vânt deasupra
voastrã, ºi apoi ºoapta lui grãieºte cu glas de om, dupã cum
este grãirea gurii Mele peste om, dintru început ºi pânã la
sfârºit, fiilor scumpi, copii credincioºi care Mã aºezaþi cu
grãirea Mea pe pãmânt. O, aºteaptã sfinþii grãirea Mea de
peste voi. Aºteaptã cetele de sfinþi apã ºi seminþe de pe masa
Mea cu voi. Iar Eu te învãþ, Ierusalime, ºi aceasta este masa
sfinþilor Mei, ºi îþi rostesc taina fericirii sfinþilor, cã nu este
fericire decât în omul sfânt, care ºtie ce este dragostea ºi dorul
de Dumnezeu, cã fãrã dragostea Mea în el ºi din el omul este
urât înaintea Mea. E urât omul fãrã cruce, fãrã aceastã slavã
prin care Eu M-am arãtat cu slava Tatãlui Meu înaintea oamenilor. E urât omul fãrã slavã. Cel ce este numai om ºi nu
are ºi slava lui Dumnezeu peste el ºi din el, acela este om urât,
om sterp, care nu ºtie decât iubirea de sine, iar Eu am spus:
«Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine ºi
sã-ºi ia crucea, ºi aºa sã Mã urmeze, ºi aºa sã-Mi semene, ºi
sã fie dupã chipul ºi asemãnarea Mea». Amin.
O, poporul Meu, ascultã de cãlãuzã, cã fãrã duhul cel
ceresc în mijlocul tãu nu poþi sã mergi cu luminã pe cale.
Cãlãuza vede ºi ºtie de la Mine ºi îþi aratã calea, adevãrul ºi
viaþa, aºa cum Eu, Domnul, îi arãtam lui Israel calea dupã ce
l-am scos din Egipt. El însã n-a iubit adevãrul ºi viaþa peste
el, ºi s-a iubit pe el, ºi a ameþit în loc sã fi intrat în Canaan la
vremea rânduitã. O, cine nu are cruce, sã aibã mãcar ascultare
cu iubire ºi sã aibã fericire prin dragostea ºi dorul lui de Mine,
cãci sfinþii Mei nu numai pe acestea le-au avut, ci au avut toþi
cruce, iar pentru bucuria de dupã ea n-au þinut seamã de ocara ei, cãci ei au ºtiut prin credinþa ºi dorul iubirii lor sã se
lepede de sine ºi sã Mã lase pe Mine cu faþa ºi cu viaþa Mea
în ei, ºi cu voia Mea în fiinþa ºi în fapta lor. Amin.
O, Verginico, învaþã-l pe Israelul Nostru de azi ºi fã-þi
lucrarea cuvântului tãu peste el ºi revarsã-te mereu cu darul
tãu ceresc în cei ce Mã poartã pe Mine ºi pe tine ºi pe sfinþi,
în drumul Nostru spre venire cuvânt pe pãmânt, ºi apoi slava
lui cea împlinitã. Amin.
oiesc, Doamne, sã-l învãþãm fericirea cu
Tine pe poporul cel mic, cã nu este fericire decât în omul sfânt, care ºtie ºi trãieºte dragostea ºi
dorul de Dumnezeu, cã fãrã dragostea Ta în el, omul este urât
înaintea Ta.
O, cum puteam eu sã Te port între cer ºi pãmânt în
vremea trupului meu, cum puteam eu sã mã las vas al Tãu
dacã nu ai fi pus Tu pe umerii mei crucea venirii Tale cuvânt
pe pãmânt, ca sã poþi intra Tu în trupul meu, în vasul meu, ºi
sã grãieºti cu gura Ta prin gura mea? Acum însã grãieºti cu
fiii Tãi de azi ca în rai, Doamne, cãci jertfa trupului meu în
care Tu ardeai ca focul când grãiai prin gura mea, a nãscut din
ea fii ai Tatãlui, care aud glasul Fiului Sãu, cã Tu eºti Cuvântul Tatãlui Nostru, Doamne. Eu pentru bucuria de a avea Tu
popor n-am þinut seama de ocara crucii, ºi Te-am mãrturisit
aºa cum Tu ai lucrat din locuinþa Ta, care era trupul meu, ºi
nu m-ai supus Þie pânã ce eu n-am zis „Da“, ºi apoi Tu m-ai
fãcut cort al Tãu din care grãiai ºi Îþi fãceai cu cuvântul popor,
ca sã-l faci apoi sfânt pe el. Amin.
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Grãiesc þie, Ierusalime mic al Domnului, sã înveþi mereu, mereu ºi sã se prindã mereu de tine taina fericirii sfinþilor, cã nu este fericire decât în omul sfânt, iar fãrã dragostea
Domnului în el, omul este urât.
Vin sfinþii la apa ºi la hrana vieþii, la masa Domnului
cu tine, cã nimeni nu poate sta fãrã sã mãnânce, între cei din
cer ºi între cei de pe pãmânt. Pe vremea trupului meu cu
Domnul pe pãmânt, grãia Domnul ºi le spunea celor ce Îi
auzeau cuvântul, le spunea sã citeascã vieþile sfinþilor, iar þie
îþi spune sã le trãieºti ºi sã te faci fãcãtor de sfinþi, ca sã rãsarã
sfinþi de pe urma lucrãrii tale cu Domnul ºi sã iasã din
mijlocul tãu facerea omului sfânt, care-L mãrturiseºte pe
Dumnezeu înaintea oamenilor. Amin.
O, fiilor din Ierusalim, mãsuraþi-vã cu sfinþii, cã ei se
mãsoarã cu voi ºi aºteaptã de la voi bucuria care le va fi împãrþitã, cãci pânã nu se va plini toatã slava tainei lui Dumnezeu cea pentru rãscumpãrarea fãpturii, nimeni din cer nu are
bucurie, ci numai dor ºi numai lucrare ºi numai aºteptare, fiilor. Luaþi învãþãturã de creºtere ca sã fiþi fãcãtori de sfinþi, cã
fãrã învãþãturã peste om nu poate omul sã se lepede de sine.
O, copii care aºezaþi peste Israel pe cele din cer mereu,
pe cele din Dumnezeu prin lucrarea Lui cu voi! Învãþaþi poporul, învãþaþi-l taina omului nou, odihna Domnului, ziua a
opta, care nu mai trece, ci se înnoieºte zi cu zi pânã la slava
ei cea deplinã, copii învãþãtori de viaþã peste Israel. Sã aibã
poporul timp pentru învãþãturã de viaþã, ºi apoi pentru viaþã.
Sã fie totul verde, fiilor, cãci florile uscate nu sunt verzi. Sã
fie rai în toþi, sã fie Domnul rod în toþi fiii Israelului nou, ºi
voi sã turnaþi apã peste ei ºi sã le daþi hrana cea din cer, ºi ei
sã creascã sfinþi mereu, cã sfinþii sunt cei frumoºi, iar cei mai
frumoºi între sfinþi sunt cei ce mãrturisesc pe Domnul, oamenilor, cã a venit vremea slavei Domnului, ºi totul trebuie sã
fie sfânt între voi ºi dintre voi, iar acest rod sã rodeascã sfinþi
din oamenii care aud mãrturisirea Domnului. Amin.
O, Doamne, ia-i ºi îi învaþã Tu, cã sunt ai Tãi. M-am
mângâiat grãindu-le, ºi i-am mângâiat pe sfinþi auzindu-mã
grãind cu poporul Tãu, ºi am încununat sãrbãtoarea lor din
mijlocul lui Israel cel de azi. Cuvântul Tãu cel dulce îi învaþã
mereu, dar dã-le har sã Te mãrturiseascã ºi sã Te împartã ºi
sã-Þi aduci pe pãmânt la vedere rodul slavei cuvântului Tãu
care vine cu norii ºi grãieºte peste cei mai mici aºa cum grãiai
cu omul în rai. ªi iatã, cei din urmã sunt întâi. Amin, amin,
amin.
m stat cu dor ºi Eu, Verginico, pentru glasul tãu peste ei, ºi le vreau fericirea, cã nu
este fericire decât în omul sfânt care duce în duhul, în sufletul
ºi în trupul lui lucrul cel mistuitor ca focul, al dragostei ºi al
dorului de Dumnezeu, iar fãrã de acestea omul este urât
înaintea Mea.
O, fiilor cãlãuziþi din cer, omul pe pãmânt se iubeºte pe
sine ºi tot aºa îl iubeºte ºi pe aproapele sãu, îl iubeºte pentru
sine, nu pentru Mine ºi nu pentru aproapele sãu, ºi n-am
popor de sfinþi pe pãmânt între fiii oamenilor care nu învaþã
din cer iubirea care se dã lui Dumnezeu din omul care o are
pe ea. Nu este vrednic de Mine cel ce nu se leapãdã de sine,
iar omul nu ºtie ce înseamnã aceastã Scripturã a Mea. Nu
poate sã Mã iubeascã pe Mine cel ce se iubeºte pe sine nelepãdându-se de sine, ºi nu poate sã Mã mãrturiseascã viu unul
ca acela dacã faptele lui sunt moarte, dacã nu au puterea ºi
faþa Mea în ele ºi viaþa Mea cea dãtãtoare de viaþã peste om.
Cine nu lasã pentru Mine tatã ºi mamã ºi copii ºi ranguri ºi
nume ºi averi ºi pe sine însuºi, nu poate sã vinã dupã Mine, ºi
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dacã vine, nu a venit, cã nu este vrednic de Mine cel ce nu se
leapãdã de sine ºi de rodul acestuia în el. Nu se poate sã Mã
mãrturiseascã pe Mine cel ce se iubeºte pe sine, cel ce nu se
leapãdã de sine, cã acela nu vorbeºte. Nu vorbeºte despre
Mine acela, ºi vorbeºte despre sine dacã stã lângã Mine. E
plin de nemulþumiri ºi de cârtiri cel ce nu se leapãdã de sine
când pleacã dupã Mine, ºi acela nu pleacã dupã Mine, ci vorbeºte despre sine ºi despre nemulþumirea de sine a lui. Eu prin
acest cuvânt care vine cu Mine pe nori, lucrez facerea omului
sfânt care Mã mãrturiseºte pe Mine înaintea oamenilor, cã Eu
am spus cã nu este un mai mare dar între darurile sfinte în om,
ca darul mãrturisirii cuvântului lui Dumnezeu ºi a faptelor
Lui între oameni. Amin.
O, fiilor care-Mi staþi cãlãuzã ºi far înaintea poporului,
fiþi fãcãtori de sfinþi, ºi veþi fi, fiindcã sunteþi smeriþi cu inima
ºi puteþi sã-Mi faceþi oameni sfinþi prin ceea ce lucraþi voi
peste om, numai sã iubeascã omul pe cele din cer, nu pe cele
de pe pãmânt; sã iubeascã pe cele din Mine, nu pe cele din
sine, fiilor fãcãtori. Cel ce primeºte cu dor ºi cu dragoste învãþãtura, acela primeºte ºi creºtere, acela primeºte iubire, ºi
cu ea e dulce înaintea Mea ºi înaintea oamenilor, cãci iubirea
de Dumnezeu este iubirea care-l face frumos, care-l face sfânt
pe om. Aceasta sã puneþi voi peste popor, iubirea de Dumnezeu ºi dorul de El mereu, mereu, fiilor. O, aºezaþi-vã sã
cãlãuziþi inima poporului, nu inimile poporului, cãci o inimã
vreau sã fie în toþi, ºi i-aº vrea plini de har întru toate, cã i-am
învãþat sã nu lucreze fãrã cãlãuzã, dar nu numai la cele
pãmânteºti cãlãuzã, cãci cãlãuza face luminã sufletelor ºi
inimilor ca sã vadã ele calea ºi harul care este sã fie pe calea
Mea cu cei iubiþi ai Mei. Amin.
O, fiilor, o, copii ai poporului Meu, lãsaþi sã stea fiinþa
Mea în fiinþa voastrã mereu, mereu, cã vreau sã fiþi dupã
chipul ºi asemãnarea Mea de-a pururi, cã Eu, cât am stat pe
pãmânt cu trupul vãzut, v-am spus cã n-am stat ca pe pãmânt,
ci ca în cer am trãit ºi am lucrat ºi am grãit ºi am iubit, ºi nu
ca pe pãmânt, fiilor. Nu fiþi mari unii peste alþii, ci fiþi pildã
cereascã unii altora, ºi asta sã vã fie iubirea dintre voi, cãci felurite sunt darurile, dar un singur Duh le cãlãuzeºte în cei ce,
în numele Meu, stau mãnunchi pe pãmânt. Amin. Nu numai
când Eu vã aºez înaintea oamenilor mireasã a Mea, ci de-a
pururi voi sã fiþi plini de har: ºi când lucraþi, ºi când grãiþi, ºi
când zâmbiþi, ºi când priviþi, ºi când pãºiþi, cãci trebuie sã vã
vadã cerul de-a pururi, fiilor, ºi de aceea v-am povãþuit Eu ca
cea mai mare grijã sã vã fie Duhul Meu din voi ºi dintre voi,
ºi fãrã aceastã grijã nici o clipã sã nu staþi, ca unii care vegheazã înaintea Stãpânului lor cu iubirea dintre ei, cea mai
mare ascultare pe care i-o puteþi voi închina cerului, fiilor.
Cel ce nu primeºte învãþãtura, cel de care nu se lipeºte povaþa
cea spre zidire de om sfânt, acela este om urât, om gol, cãruia
i se vede ruºinea feþei lui ºi inima lui stearpã de Dumnezeu ºi
de faptele lui Dumnezeu. Iar cel ce creºte pentru cer, acela
este mãrturisitor în toatã vremea, prin însãºi lucrarea Mea în
el ºi prin harul Meu, care-l însoþeºte pe el spre mãrturisirea
cuvântului Meu cu duhul ºi cu fapta. Amin.
Am împlinit peste voi sãrbãtoarea cea pentru sfinþi ºi
lumina ei, cuvântul Meu, care este lumina oamenilor, cãci
câtã vreme pot sã grãiesc în lume, atâta sunt Lumina lumii.
Eu le-am spus ucenicilor Mei sã lucreze cât este luminã,
«cãci vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra», ºi le-am
spus: «Eu sunt Lumina lumii», ºi tot aºa spun ºi azi, ºi Mã fac
luminã, fiindcã luminã a lumii este cuvântul Meu, ºi vai celui
ce dã sã sufle în aceastã luminã ºi în mersul Meu cu voi peste

pãmânt, copii ai cuvântului vieþii care vine cu Mine cuvântând ºi aducând omul de la moarte la viaþã ºi de la pãcat la
sfinþenie. Amin. Luaþi mereu, buche cu buche, cuvântul Meu
ºi puterea lui în voi, ºi Eu voi fi din voi Lumina lumii, mãrturisirea lui Dumnezeu Cuvântul, cel mai mare dar pe care îl
poate avea un om sfânt, un lucrãtor de har sfânt pe pãmânt.
Amin. Nu pãrãsiþi strângerea laolaltã pentru creºterea sub
cãlãuzã. Umblaþi în luminã ziua ºi noaptea, ºi sã fie viaþa
voastrã mereu, mereu sub ochiul Meu, ºi mereu, mereu cu
cãlãuza Mea peste voi, pentru cele cereºti din voi ºi dintre
voi; ºi daþi, fiilor, slava celor pãmânteºti pe slava celor cereºti, cãci trupul nu foloseºte dacã duhul nu este ca sã dea
viaþã de Dumnezeu în om. Nu slujiþi trupului, ci treceþi din
trup în duh în toatã vremea, cãci cea mai frumoasã jertfã pe
care I-o puteþi aduce lui Dumnezeu ºi unii altora, este lucrarea
Duhului Sfânt, cuvântul vieþii, ºi aceasta este jertfã ºi ardere
de tot, ºi aceasta este milã, fiilor, milã ºi jertfã, copii ai venirii
Mele acum, la sfârºit de timp. Amin, amin, amin.
Iar acum, binecuvântat sã vã fie mersul pentru mãrturisirea Mea peste pãmânt. Mergeþi, în numele Meu, ºi
arãtaþi-Mã în voi cu lucrarea venirii Mele pentru rãscumpãrarea fãpturii. Mergi, Ierusalime, cãci pasul Meu ºi umerii
Mei sunt pe urma ta ca sã te port ºi sã te slãvesc întru Mine,
Ierusalime român. Mergi, poporul Meu, ºi mãrturiseºte-L pe
Dumnezeu, iar Eu te voi mãrturisi pe tine înaintea Tatãlui
Meu ºi al tãu, cãci aceasta este cununa sfinþilor Mei pe pãmânt ºi în cer, poporul Meu. Amin, amin, amin.
9/22 iunie 2003

Sãrbãtoarea Naºterii sfântului Ioan Botezãtorul
N-a fost om mai dispreþuit decât Dumnezeu, Fiul Omului, ºi decât
proorocii Lui. A venit vremea rãbdãrii de aur. Umilinþa este pentru
cei ce se umilesc, iar tãria este pentru cei ce se þin tari.
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obor cu greu, ºi prin greu, ºi grãiesc cum pot ºi
cât pot, dar grãiesc, ºi Îmi aºez în carte cuvântul
zilei de azi, cã e sãrbãtoare de prooroc, copii primitori ai cuvântului gurii Mele, copii zdrobiþi de încercãri ºi de dureri pe
pãmânt. Lucrez cum pot, ºi cum puteþi ºi voi sã staþi în faþa
Mea, cã sunteþi slãbiþi de tot, dar lucrez spre pomenirea celui
mai mare între prooroci, Ioan Botezãtorul. Amin.
N-a fost pe pãmânt om mai dispreþuit decât proorocul,
om mai dispreþuit decât Dumnezeu Fiul Omului, Care lucreazã cu Duhul Lui prin prooroci. N-a fost pe pãmânt ºi în
cer om mai zdrobit decât Dumnezeu în El Însuºi ºi în toþi
proorocii Lui, din veac ºi pânã în veac. Dacã oamenii de pe
pãmânt ar fi ascultat de prooroci ºi ar fi urmat cu viaþa lor
dupã cuvântul Meu cel prin prooroci ºi cel rostit de Mine Însumi în vremea trupului Meu cel vãzut pe pãmânt, ar fi fost
fericirea cu omul. Dar iatã, ºi azi grãiesc, ºi Eu Însumi vin de
la Tatãl ºi grãiesc, ºi nu vrea omul sã aºez peste el fericirea
lui, iubirea de Dumnezeu, prin care-i vine omului toatã pacea
ºi toatã fericirea ºi toatã bucuria care-l face pe om asemenea
Mie. Omul însã nu vrea de la Mine decât binele lui, iar când
dorul Meu nu se mai potriveºte cu dorurile lui, cu plãcerile
lui, cu bucuriile lui, omul Mã aruncã, Mã necinsteºte pentru
numele lui, ºi apoi prin el este dispreþuit de oameni numele
Meu, numele lui Dumnezeu.
Cobor cu durere, cã tot ce Mã doare pe Mine, vã doare
ºi pe voi, ºi tot ce vã doare pe voi, Mã doare ºi pe Mine, copii
care staþi pironiþi în dureri ºi în neputinþe pentru mãreþia lu-
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crãrii cuvântului Meu care vã însoþeºte pe voi. O, abia Mã
mai puteþi purta cu venirea Mea la voi ca sã pot sã dau peste
pãmânt apoi cuvântul venirii Mele. O, abia mai puteþi deschide venirii Mele, cãci sunteþi îndureraþi adânc. Dar Maica
Mea M-a rugat sã nu vã iau, sã nu vã ºterg durerea, ca sã semãnaþi cu Mine ºi cu ea, fiilor apãsaþi de crucea Mea peste
voi, de venirea Mea pentru mântuirea omului. Alinaþi-vã din
Scripturi, alinaþi-vã din suferinþele pentru numele Meu ale
sfinþilor prooroci ºi apostoli ºi daþi poporului zdrobit, ca ºi
voi zdrobit de dureri ºi de mila de voi, daþi-i cuvântul sãrbãtorii zilei de pomenire a proorocului Meu Ioan Botezãtorul.
Nu ºtiu cum ºi prin cine sã Mã mai strecor cu puteri
pentru Mine în voi ºi sã vã ºterg lacrimile cele dinãuntru ºi
cele de pe obrãjori, ºi care vã fac frumoºi ºi dulci înaintea
Mea ºi înaintea proorocilor care ca ºi voi au plâns în vremea
lor cu Mine peste oameni. N-a fost pe pãmânt om mai dispreþuit, om mai lovit ºi mai învinuit ºi mai pãrãsit decât proorocul ºi decât Dumnezeu Fiul, Cel neprimit de tãria celor tari.
O, sunteþi lipsiþi de tot ajutorul de pe pãmânt, dar staþi de-a
dreapta Mea rãbdând pânã ce voi pune la pãmânt toatã durerea care încurcã drumul Meu cu voi, toatã necredinþa ºi loviturile care vã slãbesc pe voi ca sã nu mai pot Eu în voi. Rãbdaþi, fiilor, ºi daþi poporului de veste cã a venit vremea rãbdãrii de aur, ºi sã fie duhovnicesc poporul ºi sã se îndeletniceascã cu sãrãcia ºi cu rugãciunea ºi cu pacea Mea cea durutã,
pe care o aveþi ºi voi în voi, cã Eu vã voi mângâia, ºi voi face
ºi pe poporul Meu sã simtã mângâierea Duhului Sfânt, Care
lucreazã în vreme de dureri, cã voi trebuie sã vã îndeletniciþi
cu fericirea care plânge pentru Mine în voi, ºi ea sã vã fie
mângâierea. Amin.
Ioan, cel mai mare între prooroci, este în coborârea
Mea de azi cuvânt peste voi, ºi are lângã el pe trâmbiþa Mea
Verginica. El a fost acum douã mii de ani înaintemergãtorul
venirii Mele, iar ea, acum; acum, pânã ca voi sã-Mi primiþi
venirea. O, cu cine sã Mã mai ajut Eu pentru puterea Mea din
voi? O, cu cine sã mai pot Eu pentru voi ca sã puteþi voi pentru Mine ºi pentru omul care vrea cu toatã inima lui mântuirea
cea de la Mine? O, cine, fiilor, mai ºtie cum ºi cu ce se capãtã
mântuirea? Eu milã voiesc, nu jertfã, fiindcã mila poartã în ea
jertfa. Amin.
Ajuns-am vreme de strâmtorare, fiilor. E vremea rãbdãrii sfinte, e vremea nãdejdii sfinte, e vremea credinþei cã
Eu, Domnul Dumnezeul vostru, voi putea Eu în voi ºi în cei
ce Mã iubesc ca ºi voi. Mã pornesc cu tot cerul din loc în loc
pentru pâinea voastrã cea de toate zilele ºi pentru ca sã vã
scot de sub greu ºi sã vi-l uºurez ºi sã vã învãþ cu rãbdarea, cã
tot greul ºi toate lipsurile sunt spre albirea voastrã, spre pregãtirea poporului sfânt ºi spre duh de rugãciune pentru venirea Mea. Am voit mereu sã iau de pe voi greutãþile care vã
apasã în jos ºi sã pot Eu prin voi cu slava cuvântului Meu
peste pãmânt ºi peste om. Dar nu am cu cine sã Mã sprijin
pentru voi de pe pãmânt, cãci duhul cel potrivnic Îmi pune
piedicã mereu ºi nu pot sã grãiesc aºa cum este în Mine
grãirea Mea pentru voi, ci grãiesc cum pot, ca sã vedeþi cât vã
port durerea, cât vã simt urcuºul, copii de sub crucea venirii
Mele cuvânt pe pãmânt, cã Eu v-am spus de crucea voastrã cu
Mine cã dã sã se facã tot mai grea, iar durerea Mea pentru voi
creºte tot mai mare, ºi cu ea vã alin pe voi, cã n-am cu ce altceva sã vã mai alin pe pãmânt.
V-am îmbiat pe voi, cei ce-Mi purtaþi cuvântul de la cer
la pãmânt, sã lucrez prin voi cu semne, fiilor, dar umilinþa
voastrã Îmi stã împotrivã. V-am descoperit pe voi tot mai
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mult ai Mei, dar am spus cã nu vã va fi mai uºor, ci tot mai
greu, ºi tot mai puþin veþi fi primiþi din partea Mea, cã pe cine
Eu l-am numit pe pãmânt, pe acela l-a ºi prigonit necredinþa
din om ºi invidia din om ºi nepãsarea din om. Vã mângâi cu
sfinþii, vã alin în tainã, vã dau mâna sã treceþi peste greu, vã
iau pe umeri când nu mai puteþi, dar nu uitaþi cã Eu v-am învãþat pe voi încã de când v-am tocmit pentru ca sã-Mi fiþi
firul coborârii Mele, v-am învãþat sã nu cãdeþi sub dureri, ºi
sã rostiþi peste ele legãturã nedezlegatã, ca sã nu vã doboare
ele pe voi, ºi sã vã am punte a Mea spre om, cãci sunt cu
zilele venirii Mele peste pãmânt, fiilor. V-am spus sã nu vã
doarã nimic ºi de la nimeni decât dacã aþi ºti cã e Domnul
supãrat pe voi; ºi nu ºtiam cum sã vã mai ridic spre Mine ºi
sã vã întãresc, ºi Eu, ºi trâmbiþa Mea, care venea cu Mine la
voi în cuvânt. Dar voi aþi suferit mult, mult dispreþ, pentru cã
trebuia sã semãnaþi cu Mine, fiilor. N-a fost pe pãmânt om
mai dispreþuit decât Dumnezeu ºi decât purtãtorii de Dumnezeu, iar Ioan proorocul iatã ce vã spune vouã:
oi, purtãtori ai venirii Domnului, mã dau
vouã pildã de rãbdare ºi de bucurie a crucii, cãci sfinþii nu þin seama de ocara crucii, pentru bucuria de
dupã ea. Eu de copil am fost prigonit, ºi am stat în pustie pânã
la vremea Domnului, Care a venit ºi a purtat pe umerii Lui
mântuirea omului, crucea pãcatelor omului, copii ai suferinþei.
Suferinþa voastrã lãcrimeazã pe sfinþi. Ocara crucii vã
apasã, iar voi sunteþi fãrã de apãrare, cãci cei tari sunt tari ºi
nu sunt slabi ca voi ºi nu se ruºineazã de slãbirea voastrã cea
fãrã de apãrare ºi nu se tem de Dumnezeu. Umilinþa este pentru cei ce se umilesc, iar tãria este pentru cei ce se þin mari.
Eu însã am fost glasul Domnului ºi am spus rãului rãu, ºi apoi
am suferit pedeapsã de la om, ºi apoi am stat lângã Dumnezeu
Tatãl, ca sã-L rog mereu de lângã El pentru om, cã aºa sunt
sfinþii cerului pe pãmânt ºi în cer, sunt miloºi ºi suferã aºteptând mântuirea omului.
Luaþi putere din duhul proorociei. Luaþi din duhul meu
ºi nu vã temeþi de om. Nu lãsaþi pe Domnul jos, cã voi trebuie
sã creºteþi cât venirea Domnului, dar feriþi-vã sã nu slãbiþi, ºi
staþi la adãpost de supãrãri, ºi Domnul vã va ajuta aºa, cãci eu
de lângã sfinþi ºi de lângã prooroci mã rog pentru puterea
voastrã prin greul venirii Domnului. Cel ce zice cã-L iubeºte
pe Dumnezeu, ºi pe voi vã umple de suferinþã ºi de lacrimi,
acela nu înþelege naºterea cea de sus ca sã se lase cuprins de
ea ºi ca sã semene cu Domnul ºi cu sfinþii, ºi cu voi apoi.
Tu pe aceºtia, Doamne, care-Þi poartã glasul acum
spre venirea Ta, aºa cum eu am fost glasul Tãu atunci, înainte
de drumul crucii Tale pentru mântuirea omului, ajutã-i pe ei
din cer dintre sfinþi ºi dintre prooroci, ajutã-i în lipsuri, ajutã-i
Tu, cã omul Îþi dã cu lingura, iar cu coada lingurii Îþi scoate
ochii ºi n-ai cu cine sã Te ajuþi pentru ei de pe pãmânt. Omul
s-a fãcut mai mare ca Tine, Doamne, ºi nu Te mai ascultã ºi
nu mai are nevoie de Tine când Tu nu vrei ca el.
Ai milã de cei cu greul Tãu peste ei! Ai milã, Doamne!
Ai milã, Tatã ºi Fiule ºi Duhule Sfinte, Care lucrezi prin
prooroci!
Ai milã, mamã, de lângã Fiul tãu, Iisus Hristos, ai milã
de cei cu povara venirii Fiului Omului pe umerii lor!
Ai milã de poporul Tãu, Doamne al puterilor, ºi dã-i lui
taina fiinþei Tale în om, ºi sã vadã lumea lumina poporului
Tãu cel de sub cruce! Amin, amin, amin.
u de mila voastrã, fiilor duruþi, vã iau ºi
intru cu voi în cãmarã ºi vã mângâi ºi vã
ajut, cãci aºa este scris: «Intrã, poporul Meu, ascunde-te
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puþine clipe, cãci mânia va trece, ºi Eu te voi preaslãvi pentru
numele Meu». Amin, amin, amin.
24 iunie/7 iulie 2003

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel
Cuvântul Domnului este venirea Lui în al optulea veac dupã
facerea omului. Împãrãþia Domnului în om se vede de departe. Cel
stãpânit de sine stã deasupra lui Dumnezeu. Apostolii se scoalã
pentru judecata lui Israel. Sfârºitul lumii este începutul împãrãþiei
sfinþilor.

M

ã pornesc cu izvorul cuvântului Meu pe
pãmânt peste poporul Meu ºi peste om, ºi porþile Mi se deschid, ºi Eu, Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tatãlui
Savaot ºi Fiul Omului, cuvintez ºi Îmi pãstoresc turma ºi n-o
las fãrã hranã, cã nimeni ºi nimic nu poate trãi fãrã hranã.
Amin.
Bucuria ucenicilor Mei e cât cerul ºi pãmântul, cã îi am
cu Mine în coborârea Mea, fiindcã Eu, Învãþãtorul lor Cel de
acum douã mii de ani, le-am fãgãduit lor cã la naºterea din
nou a lumii ei vor judeca pe poporul Meu Israel, pe poporul
care M-a rãstignit ºi pentru care am murit, ºi care Mã aºteaptã
sã vin ºi zice cã va veni Mesia.
O, copii care-Mi sunteþi porþi pentru ca sã intru cuvânt
în carte! Cuvântul Meu de peste voi este venirea Mea. Spun
aceasta ca sã fie judecatã lumea care nu Mã aºteaptã sã vin.
Amin. Acum douã mii de ani când a venit vremea sã vin de la
Tatãl ºi sã Mã fac Fiul Omului, n-au vrut nici cãrturarii, nici
fariseii, nici învãþãtorii legii, nici poporul Israel n-a vrut sã
înþeleagã venirea Mea care era scrisã în prooroci, ºi îl aud ºi
azi pe Israel cã va sã vinã Mesia. Dar Eu am venit atunci, ºi
nu M-au crezut decât câþiva, începând cu Zaharia ºi Elisabeta,
care pregãtiserã pe Fecioara în care Eu, Fiul Tatãlui Savaot,
trebuia sã cobor cu sãmânþã de Duh Sfânt ºi sã Mã nasc Om
între oameni, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat
fiind. ªi M-a cunoscut Ioan Botezãtorul apoi, care era cu
puþin înainte de Mine întrupat de la Dumnezeu prin cuvânt,
având de pãrinþi pe pãmânt pe Zaharia ºi Elisabeta. ªi M-a
cunoscut Fecioara mama Mea, ºi M-au cunoscut apoi fraþii
Mei, cei ce erau fiii lui Iosif, iar când eram prunc micuþ,
M-au cunoscut pãstorii cei trei de la oi, ºi magii cei trei, ºi
Simeon cel bãtrân de zile, ºi Ana proorociþa. ªi apoi, fiilor,
M-au cunoscut ucenicii Mei cei doisprezece, ºi de la ei, M-au
cunoscut iarãºi câþiva pe care-i trimiteam prin cetãþi ca sã pot
intra Eu apoi cu ucenicii ºi ca sã pot sta cu ei în mijlocul mulþimilor adesea, ºi ca sã-Mi fac lucrarea cea de trei ani ºi jumãtate, chemarea omului spre împãrãþia cerurilor cu care
venisem pe pãmânt în veacul al ºaselea dupã ce l-am zidit pe
om, ºi apoi poporul Israel M-a pus pe cruce ca sã mor ºi ca sã
nu mai fiu. Dar dacã Eu sunt Cel ce sunt, tot aºa am fost ºi
atunci, ºi moartea ºi iadul au fost biruite de Mine, ºi M-am
sculat dintre morþi ºi am împlinit lucrarea mântuirii lumii, ºi
apoi M-am aºezat din nou în cele ce nu se vãd, de-a dreapta
Tatãlui Meu, locul Fiului Sãu. Amin.
O, fiilor, n-a crezut lumea atunci cã Eu sunt Mesia, Cel
ce era scris sã vinã. N-au crezut decât cei pe care Tatãl Meu
i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi,
nu crede nici acum lumea cã Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era
scris sã vinã, ºi iatã-Mã peste pãmânt cuvânt din mijlocul
vostru, iatã venirea Mea dupã ºapte mii de ani de la facerea
omului, cãci am venit în al optulea veac, cu care am început

pe pãmânt împãrãþia Mea cu omul, aºa cum aº fi voit ºi la început sã stau cu omul în rai ºi sã-i fiu Dumnezeu, dar el s-a
semeþit cã este împãrat peste toatã fãptura. Toþi îngerii îi slujeau lui dupã ce l-am fãcut, cãci Eu Mã odihneam în el cu
toate cetele de îngeri, ºi cel mai frumos dintre îngeri îi slujea
ºi mai mult, iar când omul s-a înãlþat prin semeþie, Lucifer
i-a slujit omului ºi semeþiei lui, ºi apoi a cãzut cu numãrul
oastei lui îngereºti. Iar Eu, Fiul Tatãlui, Eu, Fãcãtorul omului,
i-am spus lui Mihail arhanghelul sã dea poruncã îngerilor ºi
sã spunã: «Sã stãm bine ºi cu fricã ºi cu luare-aminte!». I-am
spus aºa sã spunã, ca sã nu mai cadã ºi celelalte cete de îngeri,
care ar fi putut sluji semeþiei omului. ªi atunci, Mihail a rãmas îngerul Meu, aºa cum fiecare om are îngerul lui, cãci Eu
dupã chipul ºi asemãnarea Mea l-am zidit pe omul cel întâi
zidit, cãci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe acela, fiilor.
Cuvântul Meu de peste voi este venirea Mea în al optulea veac dupã facerea omului. Spun aceasta ca sã fie judecatã
lumea care nu Mã aºteaptã sã vin, aºa cum nici acum douã
mii de ani când am venit, nimeni din lume nu a voit ca Eu sã
vin, chiar dacã toþi ºtiau ºi spuneau cã va sã vinã Mesia. Dar
Eu, din loc în loc mergând cu ucenicii Mei, îi strângeam pe
cei aleºi cu credinþa ºi îi fãceam ucenici ºi uceniþe, pentru
credinþa lor în venirea Mea dupã cinci mii de ani de la cãderea omului din rai ºi de la cãderea îngerilor din cer, care erau
ceata lui Lucifer, cel mai frumos între cãpeteniile îngerilor,
dintre cele zece cete îngereºti.
Mergeam cu ucenicii prin cetãþi ºi M-a primit femeia
samarineancã, cu credinþa ei în venirea lui Mesia, iar Eu stând
de vorbã cu ea la fântâna lui Israel i-am spus: «Eu sunt, Cel
ce grãiesc cu tine». O, ºi M-au primit mulþi apoi, iar dupã
aºezarea Mea lângã Tatãl, dupã patruzeci de zile de la învierea Mea din cruce, ºi dupã ce dãdusem apoi peste ucenici
slava Duhului Sfânt ºi mângâierea ºi puterea Lui, M-au primit ºi mai mulþi, cãci ei mergeau prin lume prin trimiterea
Mea ºi mãrturiseau propovãduindu-Mã cã am venit ºi am
adus lumii mântuirea prin naºterea ºi moartea ºi învierea
Mea, ºi mulþi credeau ºi se botezau ºi se fãceau creºtini, din
care apostolii Mei aºezau episcopi peste cei ce se fãceau bisericã a Mea cu trupul, cu sufletul ºi cu duhul. Amin.
E dulce sãrbãtoarea de azi, sãrbãtoarea apostolilor Mei
Petru ºi Pavel: unul, pentru poporul Israel, care se fãcuse
credincios ºi bisericã a Mea, iar celãlalt, pentru neamurile
pãmântului, ca sã-i facã creºtini, fii duhovniceºti, Israel dupã
duh, aºa cum Eu i-am fãgãduit lui Avraam despre seminþia lui
cea din fãgãduinþã ºi care va fi ca stelele cerului de multã ºi
de nepãmânteascã între cei purtãtori de trup, ºi aleºi ºi culeºi
din lume ca sã fie ai lui Dumnezeu pe pãmânt, propovãduind
ei în fiecare timp apoi împãrãþia Mea dinãuntrul lor, împãrãþie prigonitã de cei ce nu au voit ºi nu voiesc sã vin. Împãrãþia
Mea în om este cu putere ºi cu slavã multã în om ºi se vede
de departe ºi de aproape de cãtre cei credincioºi ºi de cei necredincioºi, iar cei ce prigonesc pe pãmânt împãrãþia Mea îi
prigoneau pe cei ce o aveau în ei cu slava ei, care trecea prin
foc ºi prin apã ºi prin chinuri cu ei, iar ea, împãrãþia Mea din
ei, se slãvea împotriva prigonitorilor pânã ce sfinþii Mei treceau spre Mine, locaºul lor ceresc, ºi lãsau în urma lor pe pãmânt sãmânþa împãrãþiei cerurilor, credinþa în Fiul lui Dumnezeu, Care a venit sã mântuiascã pe omul cel cãzut din Dumnezeu ºi sã-l facã, prin credinþa în Mine, om dupã chipul ºi
asemãnarea Mea, ºi în care Eu strãluceam cu împãrãþia Mea,
începând cu ucenicii Mei cei doisprezece, ºi apoi cu toþi cei
ce s-au asemãnat lor prin lepãdarea de sine ºi prin cruce, ca ºi
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Mine, cã nu este ucenic mai mare decât Învãþãtorul sãu, dar
orice ucenic desãvârºit este ca Învãþãtorul sãu. Amin.
Lumea cea de azi, ca ºi lumea cea de acum douã mii de
ani, nu crede venirea Mea. Cea care-ºi zice azi bisericã a
Mea, cale a Mea spre oameni ºi a oamenilor spre Mine, ca ºi
cea de acum douã mii de ani care-ºi zicea a Mea, nu crede
venirea Mea. Nu poate omul plin de sine sã creadã ºi sã vadã
ºi sã înþeleagã cuvântul venirii Mele ca sã-l ia de viaþã ºi de
cale a lui spre Mine. Cel ce îºi este sieºi stãpân, acela a cãlcat
peste Dumnezeu, ca ºi Adam, care a zis cã îºi va pune scaunul
sãu deasupra lui Dumnezeu, iar când cel mai frumos între îngeri i-a slujit lui, atunci a cãzut omul prin semeþie, ºi apoi prin
neascultare.
E dulce sãrbãtoarea de azi, sãrbãtoarea ucenicilor Mei
care au apostolit în numele Meu, fãcând ºi mai mari semne ºi
minuni decât am fãcut Eu, cãci Eu eram în ei ca sã se adevereascã mãrturisirea lor prin puterea Mea din ei, ºi cu care Eu
lucram din ei, cãci le-am spus: «Eu sunt în voi, ºi voi, în
Mine». Amin, amin, amin.
u, Învãþãtorule Care ai cuvintele vieþii; Tu,
Cel ce ne-ai fãgãduit cã noi vom judeca
cele douãsprezece seminþii ale lui Israel ºi toate neamurile
pãmântului, împreunã cu cel mare între noi, Pavel apostolul;
Tu, Cel ce ne-ai ales, prin semne ºi minuni, din neamul lui Israel, ca sã ne faci izbãvitori pentru acest neam, îl chemãm pe
Israel cel dupã trup înaintea scaunului Tãu de judecatã, lângã
care de o parte ºi de alta suntem noi, cei din neamul lui Israel
cel dupã trup, ucenicii Tãi cu care ai umblat pe pãmânt pe
vremea propovãduirii Tale de trei ani ºi jumãtate, ºi apoi prin
trimiterea Ta peste tot, ca sã chemãm neamurile la pocãinþã
spre iertarea pãcatelor lor, aºa cum Tu ne-ai hãrãzit sã lucrãm
ºi sã împlinim iertarea pãcatelor celor ce se vor boteza în
numele Tãu cel din Tatãl ºi din Duhul Sfânt.
Judecata noastrã peste Israel cel dupã trup este aceasta
cã Tu ai venit acum douã mii de ani de la Tatãl, iar el, poporul
Tãu ales, s-a îngâmfat pentru el însuºi ºi Te-a pus pe cruce ca
pe un om fãcãtor de rele, ca sã-ºi scape de cãdere slava lor ºi
statul lor pe scaunul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Judecata noastrã peste Israel este aceasta cã Te-a vândut spre rãstignire pe bani, iar ei sunt sub blestemul banului, de atunci ºi
pânã azi, ºi se semeþesc peste neamurile pãmântului cã ei sunt
poporul Tãu cel ales prin pãrinþii noºtri, Avraam, Isaac ºi
Iacov, ºi apoi prin puterea Ta cu care Te-ai arãtat în Moise,
care l-a scos pe Israel din robia lui din Egipt, ca sã-l întoarcã
în Canaan, þara fãgãduitã lor prin Avraam.
Stãm în cele ce nu se vãd, deasupra grãdinii Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, pe care Tu l-ai descoperit în locul
lui cel ales de Tine dintru început. Stãm de o parte ºi de alta
pe tronuri, alãturi de tronul Tãu. Tron ºi tronuri, þinute în vãzduh pe aripi de heruvimi ºi de serafimi ºi de îngeri în zeci de
mii de mii, care-Þi slujesc Þie ºi sfinþilor Tãi ºi proorocilor
Tãi, ºi le spunem celor din neamul lui Israel cel dupã trup, ºi
din care ºi pe noi ne-ai ales ucenici ai Tãi dupã ce am lãsat
totul ºi pe noi înºine pentru numele Tãu ºi pentru Evanghelia
venirii Tale, ºi le spunem aºa: aceasta este cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu Tatãl Savaot, aºa precum a spus El
cã va veni iarãºi sã judece viii ºi morþii, ºi a Cãrui împãrãþie
nu a avut ºi nu are ºi nu va avea sfârºit, cãci El este Alfa ºi
Omega, Cel de la început ºi Cel de la sfârºit, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Care S-a nãscut din mamã Fecioarã în veacul al ºaselea de la facerea lumii ºi a omului cel zidit de El,
Fiul Tatãlui Savaot, Cel rãstignit ca un om de poporul iudeu
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acum douã mii de ani, dupã ce a fost vândut de Iuda, cel dintre noi cei doisprezece ucenici ai Lui, lui Caiafa ºi lui Anna ºi
lui Pilat, ca sã fie rãstignit, precum a fost scris în prooroci, în
psalmi ºi în legea lui Moise cã va sã se împlineascã cu El.
Suntem israeliþi, ºi de lângã Tatãl ºi de lângã Fiul Sãu
grãim vouã, celor din seminþia lui Israel cel dupã trup; vouã,
poporului ales prin Avraam, Isaac ºi Iacov, ºi izbãvit din robie
prin Moise. Suntem martorii învierii Lui cea de acum douã
mii de ani ºi ai Evangheliei împãrãþiei cerurilor care a fost
proorocitã sã vinã pe pãmânt. ªi iatã, suntem în cea de a doua
venire a Fiului lui Dumnezeu pe pãmânt, pregãtindu-ªi þara
nunþii cu cuvântul facerii din nou a lumii, þara românã, pãmântul cel ales de la facerea lumii pentru cea de a doua venire a Sa, cãci poporul Israel L-a rãstignit pe El, ºi atunci El
ªi-a zidit popor pe poporul român, prin propovãduirea Evangheliei Lui pe acest pãmânt prin cel întâi chemat de El între
noi, apostolul Andrei, ucenic al botezãtorului Ioan, ºi care a
pus peste acest pãmânt al începutului pãmântului la ieºirea lui
din ape în vremea facerii lumii pecetea lui Iisus Hristos,
Mesia, Cel proorocit de prooroci, pecete neºtearsã, pe care
s-a zidit poporul român, ºi din care acum, în cel de al optulea
veac de la facerea lumii, El ªi-a ales ucenici mãrturisitori
venirii Lui cuvânt pe pãmânt, ºi prin care, ca un Fãcãtor a
toate, face cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi veacul ce va
sã fie, precum scrie în prooroci cã va face El când va veni
pentru învierea morþilor ºi pentru naºterea din nou a lumii,
martori fiind ºi noi, ucenicii Lui cei de acum douã mii de ani,
ca sã vedem ºi sã ne bucurãm de fãgãduinþa fãcutã nouã ºi
împlinitã acum.
Sculaþi-vã spre pocãinþã ºi spre iertarea pãcatelor, voi,
cei din neamul nostru, Israel cel dupã trup, cãci Mesia, Cel ce
a venit acum douã mii de ani, ºi Care a murit pe cruce ºi a
înviat ºi S-a înãlþat lângã Tatãl ca sã-i tragã pe toþi la Tatãl,
dupã cum El a fãgãduit atunci, iatã-L întru a doua Sa venire.
ªi iatã þara strãlucirii, Noul Ierusalim, în care-ªi are El sãlaº
ºi popor ºi pãmânt nou, pãmântul cel întâi ieºit din ape la facerea cerului ºi a pãmântului, pãmântul român, vârful pãmântului, pe care El ªi-a aºezat lucrarea venirii Sale ºi cuvântul
Sãu, legea vieþii, spre care vor curge toate neamurile pãmântului, din cele patru vânturi, ca sã ia viaþa ºi legile ei ºi ca sã
umble pe cãile vieþii apoi. Deschideþi cãrþile proorocilor ºi ale
psalmilor ºi cãrþile lui Moise ºi învãþaþi sã citiþi bine în ele, ºi
veþi gãsi þara strãlucirii despre care a grãit Daniel proorocul
prin Duhul Domnului. Citiþi cu înþelepciunea umilinþei ºi
aplecaþi-vã apoi sã veniþi sã beþi din albia râului vieþii ºi sã vã
spãlaþi în el faþa ºi viaþa ºi inima ºi mintea ºi iubirea ºi sã vi
le faceþi noi, cã Domnul a spus prin Isaia proorocul: «Eu fac
un lucru nou, ºi muguri pentru el, ºi pe toate noi le fac».
Amin. Citiþi în prooroci ºi înþelegeþi cum rosteºte de desluºit
Duhul Sfânt când spune: «Vedeþi, voi, îngâmfaþilor, ºi miraþi-vã
ºi pieriþi, cãci Eu lucrez în vremea voastrã o lucrare pe care
dacã va spune-o cineva nu o veþi crede». Dar noi, apostolii lui
Iisus Hristos, cei de acum douã mii de ani, vã spunem dintre
cei vii ai vieþii veºnice: credeþi aceastã venire a Domnului, ca
sã nu pieriþi, cãci noi, martori din poporul Israel cel dupã trup,
rostim acum numele fiecãrei seminþii a lui Iacov, ºi pe cei
mântuiþi ai ei care vor crede. Amin.
Învãþãtorule Doamne, Tu eºti Fiul Omului,
Care vii cu norii, ºi vii cu sfinþii ºi cu ucenicii Tãi ºi ne arãþi împlinirea Scripturilor venirii Tale cea de
la sfârºit de timp. Dar Tu eºti începutul ºi sfârºitul, ºi eºti
sfârºitul ºi începutul, ºi eºti învierea morþilor, începând de
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acum douã mii de ani, ºi eºti Învãþãtorul lumii, Doamne, ºi
lumea nu Te cunoaºte.
Eu, apostolul Tãu care mi-ai pus numele Petru, mi-ai
pus mãrturisirea prin care eu Te-am numit Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, temelie bisericii; ºi pe ea, adicã pe Fiul Cel mãrturisit de mine Fiul Tatãlui, Cel viu în veci, ai zidit biserica
Ta, ºi nu e biserica Ta biserica lumii, iar lumea nu Te cunoaºte
prin învãþãtorii ºi cãrturarii ei. Eu însã m-am lepãdat de mine
însumi ºi Te-am luat pe Tine în mine, ºi aºa Te-am cunoscut,
ºi apoi Te-am iubit, ºi nu ºtiam cum sã Te iubesc, cum trebuiai
iubit, iar Tu m-ai învãþat, ºi apoi am avut în mine Duhul Tãu.
Amin.
ar eu, apostolul Tãu care mi-ai pus numele
Pavel, m-ai fãcut din prigonitor al Tãu, fãrã
sã ºtiu cã Te prigonesc, m-ai fãcut apostol peste neamurile
pãmântului ºi peste învãþaþii lumii, mãrturisind eu cum m-ai
luat Tu de slujitor ºi cum m-ai fãcut Tu sã Te înþeleg cu venirea Ta, din prooroci, din psalmi ºi din legea lui Moise, fiindcã
ºtiam cu mare râvnã toate cele scrise despre Tine, iar în ziua
când Te-ai fãcut mie cunoscut mi-a orbit vederea ochilor, ºi le
spun acum la toþi cei care voiesc sã Te vadã cã eu am orbit
numai la lumina care Te îmbrãca pe Tine ca ºi cu o hainã, ºi
am cãzut la pãmânt, ºi apoi Te-am întrebat: «Ce sã fac,
Doamne?» când Tu mi-ai spus cã eºti Hristos, pe Care eu Îl
prigoneam. O, ce dulce vii în adierea vuietului de vânt cuvânt
pe pãmânt la cei mai mici ai Tãi, întorcându-mã cu mintea la
ziua când ai grãit peste mine pe drumul Damascului ca sã mã
faci ucenic al Tãu ºi sã torni în mine mai mult ca în toþi, cã
îmi cunoºteai puterea înþelepciunii cea din lege ºi din fire, ºi
m-ai îmbrãcat în Duhul Sfânt ºi m-ai mãrturisit bisericii Tale
prin proorocul Anania din Damasc, ca sã mã primeascã de la
Tine trimis biserica Ta. Venirea Ta e dulce. E cuvânt venirea
Ta, iar Duhul Tãu ºi cuvântul Tãu Te acoperã în taina sa, ºi
dulce este glasul Tãu peste cei ce cred venirii Tale, ºi dulce
eºti cu venirea Ta dupã om, ºi vai de cei ce doresc ziua Ta, cã
ei nu ºtiu cã Tu eºti luminã topitoare. Dar eu le spun la aceºtia
cã eu când am privit haina slavei Tale din care mi-ai vorbit,
mi-a orbit vederea la vederea Ta, Fiule al Tatãlui Savaot,
Hristos, Mântuitorul lumii credincioase. Amin.
e slãvim noi, ucenicii Tãi cei de acum douã
mii de ani. Te mângâiem din mijlocul sfinþilor ºi al proorocilor, cã am fost toþi prooroci, ºi plini de Duhul Tãu Cel Sfânt, ºi Te iubim întru venirea Ta la poporul Tãu
din mijlocul neamului român, ºi ne sculãm pentru Israel cel
dupã trup, sã-Þi mãrturisim venirea Ta a doua oarã pentru
naºterea din nou a lumii ºi a lui Israel, ºi îl chemãm la izvor,
la Betleemul Tãu de azi, în care Te naºti cuvânt peste pãmânt.
ªi ne sculãm pentru Israelul Tãu cel din români, poporul
cuvântului Tãu de la venirea Ta acum, la sfârºit ºi la început
de timp, pentru ca sã-i tragi la Tatãl pe toþi cei care cred,
Doamne, aºa cum Tu ai fãgãduit. Dã-i ajutor poporului Tãu
de azi din români, cã e mic ºi fãrã ajutor de pe pãmânt. Dã-i
din cer ajutor, ºi ne fã trimitere de lângã Tine, sã lucrãm pentru aºezarea peste pãmânt a venirii Tale ºi pentru ei, cei atât
de lipsiþi de puteri ºi atât de firavi înaintea venirii Tale râu de
cuvânt peste pãmânt, râul vieþii, spre care îl chemi pe Israel,
neamul nostru cel dupã trup, ca sã se boteze spre pocãinþã ºi
spre iertarea pãcatelor, ºi pe toate neamurile pãmântului le
chemi, începând de la Ierusalim. Tu eºti Domnul puterilor, ºi
dã-ne trimitere sã mergem în ajutorul Tãu cu puterile cereºti,
ca sã aibã ei putere cum sã Te împartã peste pãmânt, ºi sã stea
ei înaintea Ta pentru ca sã vii, ºi ei sã Te primeascã cu cu-
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vântul vieþii, pe care sã-l ia apoi cele patru vânturi ºi sã ducã
peste tot peste pãmânt vestea cã Tu ai venit ºi pãstoreºti cu
toiag de fier, cu cuvânt de Duh Sfânt, pe toþi cei ce vor auzi
ºi vor crede spre pocãinþã ºi spre iertarea pãcatelor ºi spre duh
de sfinþenie în trup ºi în duh, cã toate sfârºitu-s-au, aºa cum
Tu ai spus, ºi vine slava Ta ºi strãlucirea ei; pentru mulþi cu
bucuria mângâierii ºi, iarãºi, pentru cei necredincioºi, cu durerea orbirii lor cu care ei nu Te cunosc ºi nu Te vãd întru venirea Ta. Amin, amin, amin.
ucuria Mea aþi fost voi, ucenici ai Mei.
Mângâierea Mea aþi fost când am venit pe
pãmânt arãtându-Mã vreme de trei ani ºi jumãtate Fiu al
Tatãlui, mãrturisit din cer de cãtre Tatãl, ºi de pe pãmânt de
voi. N-aþi plecat de lângã Mine dupã ce toþi, de teamã ºi de
necredinþã, M-au pãrãsit. Voi aþi rãmas pânã la rãstignirea
Mea cu Mine, ºi M-aþi mângâiat cu iubirea din voi, ºi apoi Eu
v-am pus la adãpost ca sã rãmâneþi urmaºi ai Mei, fiindcã Eu
M-am dus spre jertfire, dupã cum era sã împlinesc Scripturile
cele despre Mine. Fiþi ºi acum mângâierea Mea ºi mergeþi cu
harul cel de sus ºi cu puteri cereºti ºi ajutaþi-i pe cei din urmã
fii ai lui Dumnezeu, cã sunt mici ºi plãpânzi, ºi prin ei voiesc
sã-Mi rãspândesc vestea ºi puterea venirii Mele peste tot
pãmântul, ºi în iad, ºi în cer, ºi în vãzduh, spre naºterea din
nou a lumii prin cuvântul venirii Mele. Amin.
Sã vinã popoarele ºi sã vadã umilinþa Mea cu care M-am
coborât dupã om în întunericul lumii de azi, ºi sã vadã sub
povara crucii venirii Mele pe cei mai mici dintre sfinþi, ºi din
care, vrând-nevrând ei, Eu am fãcut din ei luminã peste lume,
cuvântul Meu peste pãmânt, portari care deschid Fiului lui
Dumnezeu Cuvântul, Învãþãtorul lumii.
Pace vouã în mijlocul celor mici ºi puþini ai Mei, la
care Eu cobor venirea Mea! Nici voi n-aþi fost mai mulþi, nici
ei nu sunt mulþi, dar ei sunt cuvântul Meu peste pãmânt ºi am
fãcut din ei vestea ºi trâmbiþarea venirii Mele a doua oarã de
lângã Tatãl. Amin, amin, amin.
Iar vouã, copii apãsaþi de povara venirii Mele, fi-va sã
vã mângâi, cã mila Mea de voi Mã þine numai lângã voi, cã
sunteþi mici ºi Îmi purtaþi poporul spre cer ºi îl învãþaþi sã fie
mic, ca sã am Eu grijã de el, iar el sã aibã grijã de Mine ºi de
voi, crescând cu duhul pentru Duhul Meu Cel Sfânt prin ei
peste pãmânt. Amin. Luaþi mângâieri din zilele de serbare ale
cerului cu voi ºi alinaþi-vã în dureri ºi în lipsuri ºi în lacrimi
pentru numele Meu, iar Eu vã voi însoþi mereu cu mângâierea
Duhului Sfânt Mângâietorul, pe Care sã-L daþi poporului
cuvântului Meu, ºi în Care sã-l cuprind ºi sã Mã cuprindã ºi
el, cã vreau pãrtãºia Mea cu el din zori ºi pânã în zori, cã mare
este vremea aceasta, ºi puþini sunt cei ce pricep ca sã creadã
ºi sã vinã spre aceastã slavã, slava Scripturilor venirii Fiului
Omului cu puterea ºi cu slava cuvântului Sãu peste pãmânt.
Amin, amin, amin.
29 iunie/12 iulie 2003
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Sãrbãtoarea de doisprezece ani de la punerea pietrei
de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim
Arhiereul Irineu este scris pe temelia bisericii lui Hristos. Sfârºitul
lumii este sfinþenia. Pilda copilului pretenþios. Cel ce ºtie ce înseamnã fiu ºi ce înseamnã argat, acela rãmâne fiu. Învãþãtorul este
darul cel pentru viaþa omului.

E

u, Domnul Iisus Hristos, cobor cu sfinþii ºi cu
îngerii în zeci de mii de mii deasupra ieslei cu-

Anul 2003
vântului Meu din zilele cele de apoi ºi binecuvintez cu cuvânt
nou sãrbãtoarea de pomenire a punerii pietrei de temelie pentru zidirea chivotului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim pe
pãmântul român. Amin.
Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt Cuvântul Tatãlui Savaot.
Sãrbãtoresc în cer ºi pe pãmânt ziua Mea de biruinþã a sfârºitului veacului omenesc ºi a începutului veacului împãrãþiei
cerurilor pe pãmânt. Au trecut doisprezece ani de când am
aºezat cu cuvântul Meu, cel din Tatãl nãscut, ºi cu mâna voastrã, cei ce-Mi sunteþi fii ºi stãtãtori aici, în grãdina Sfintei
Sfintelor Mele, ºi cu binecuvântarea ºi mãrturia de neºters a
arhiereului Meu cel uns de cuvântul Meu din zilele voastre,
Irineu, cel credincios venirii Mele, am aºezat piatra de temelie a chivotului Sfintei Sfintelor, cãci pãmântul de sub el este
masa pe care el a fost aºezat de cuvântul Meu ca sã stea. ªi a
stat, ºi a mãrturisit apoi, cãci am împlinit prin aceastã zidire
tainã de nepriceput, pietricica cea albã, ºi pe ea, numele Meu
cel de la sfârºit de timp, cãci scris este în Scripturi pentru
sfârºit de timp: «Numele Lui se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu». Amin.
Am spus sã scrieþi pe aceastã piatrã de jur împrejur:
«Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi!», ºi am
scris Eu dacã voi nu aþi scris. Am scris, pentru cã am zis sã
fie scris aºa, ºi acest scris al Meu stã în cele ce nu se vãd, din
câte nu se vãd, dar sunt, împodobind ºi mãrturisind grãdiniþa
cuvântului Meu prin care Eu sunt peste ea. Amin.
Pace vouã! ªi scrieþi în cartea mãrturiilor zi de serbare
pentru doisprezece ani de la aºezarea pietrei de temelie a
acestei zidiri ºi a împlinirii acestei Scripturi de nou Ierusalim
aºezat pe pãmânt de cuvântul Meu care vine pe nori cu tot
cerul Meu de sfinþi ºi de îngeri.
Scrieþi în cartea în care-Mi strângeþi tot cuvântul Meu
de peste voi, scrieþi cã am avut acum doisprezece ani pe martorul Meu cel credincios, arhiereul Irineu, pe care Eu, Cuvântul lui Dumnezeu, l-am aºezat pe scaunul bisericii Mele, biserica lui Iisus Hristos, ºi i-am scris numele pe aceastã piatrã,
ºi aceasta înseamnã aºezarea lui peste acest timp, martor al
venirii Mele cuvânt pe pãmânt, iar cuvântul lui din ziua aceea
a fost aºezat lângã cuvântul Meu, ºi a mãrturisit cuvântul lui,
ºi a rãmas scris în cartea Mea, iar cartea Mea se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel de la sfârºit de timp.
Amin.
O, fiule ales ºi uns de cuvântul Meu peste vremea
aceasta a venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl! Eu am venit
acum cuvânt pe pãmânt ca sã aºez împãrãþia cerurilor ºi sfârºitul lumii, cãci sfârºitul lumii este sfinþenia, fiule. Iar dacã tu
nu auzi, aud Eu, ºi se aude de la margini la margini prin
cuvântul Meu care curge ºi nu stã, ºi prin care Eu, Cel ce sunt,
mãrturisesc cu cuvântul în cer ºi pe pãmânt cã numele tãu de
pe aceastã piatrã de început, nu-l pot ºterge nici Eu, nu-l poþi
ºterge nici tu, nu-l pot ºterge nici cei ce nu te-au primit din
partea Mea cu vestea începutului cel nou, de cer nou ºi pãmânt nou pe pãmântul român. Numele tãu este purtat de
îngeri ºi de sfinþi de la margini la margini în cer ºi pe pãmânt,
ºi tot aºa ºi ocrotirea ta, ºi tot aºa ºi coroniþa ta, pe care nimeni
din cer sau de pe pãmânt nu þi-o poate lua de peste tine, cãci
tu ai rãmas mãrturisitor, ºi nu se mai ºterge de pe creºtetul
pãmântului român proorocia pe care a rostit-o prin tine Duhul
Sfânt pentru acest pãmânt pe care Eu, Cel ce sunt, Mi-am
aºezat împlinirea vestirii venirii Mele ºi împãrãþia Mea cu cei
credincioºi ai Mei, sfinþenia, care pune capãt lumii; cãci Eu
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Mi-am aºezat pe pãmânt Ierusalimul nou în anul 7500 de la
facerea lumii, iar de la naºterea Mea prunc din Fecioarã mamã, anul bisericesc 1992, cãci am zidit chivotul de pe masa
Sfintei Sfintelor în primele trei luni ale acestui an, iar în a
patra lunã, în ziua a douãsprezecea a lunii decembrie, am
pecetluit cu numele Meu ºi cu numele tãu sfinþenia ºi pe fiii
ei ºi pãmântul de sub ei, ºi am scris cu ea sfârºitul lumii ºi am
ieºit deasupra tuturor celor ce se vor a fi. ªi iatã, Eu sunt cuvânt pe pãmânt ºi împãrãþesc prin el ºi dau cu el fiecãruia
dupã cum este fapta sa, cãci scris este în proorocii: «Iatã,
luaþi aminte la cuvântul Domnului: Un glas! Un vuiet din cetate! Un glas din templu! Este glasul Domnului. ªi El rãsplãteºte vrãjmaºilor Sãi dupã faptele lor», ºi «Domnul îi va
nimici cu suflarea gurii Sale». Amin. Iar tu, prin mãrturisirea
ta din ziua aceea, ai rãmas martorul Meu cel credincios, mãrturie care nu s-a mai ºters, chiar dacã potrivnicul, omul fãrãdelegii, te-a scos în faþã ca sã Mã loveºti de piatra pusã de necredinþa lui în mâna ta. Dar piatra aceea se va întoarce spre
toþi cei care nu te-au primit din partea Mea, cãci cine nu te-a
primit pe tine, pe Mine nu M-a primit, ºi iarãºi a fost scrisã o
Scripturã ca cea de acum douã mii de ani când nu M-a primit
poporul Meu când am venit de la Tatãl ca sã-i aduc mântuirea
ºi pocãinþa spre iertarea pãcatelor lui.
Tu eºti martorul Meu cel credincios. Sunt doisprezece
ani de când cuvântul tãu mãrturiseºte de lângã aceastã piatrã
pietricica cea albã pe care am voit s-o dau în dar bisericii lumii din care Eu te-am ales al Meu ºi te-am mãrit pentru credinþa ta, ca sã dau prin tine mâna la toþi cei care ar fi voit sã
se facã prin sfinþenie fii ai lui Dumnezeu ºi apostoli ai cuvântului Meu care vine cu norii ºi care este luat de cele patru
vânturi ºi dus de la margini la margini, ca sã vinã spre acest
munte al Meu neamurile pãmântului ºi sã primeascã slava
Mea spre sfinþenia lor, cãci sfinþenia este sfârºitul lumii.
Amin.
Tu eºti în lanþuri de atâta vreme, dar Eu îþi trimit în
tainã pe Duhul Sfânt Mângâietorul ºi te înfãºor cu ocrotirea
Lui ºi îþi spun: pace þie ºi fericire þie cã rabzi pânã la plinirea
rãbdãrii, pânã voi depãrta pe toþi vrãjmaºii Mei ºi ai tãi, fie
prin învierea, fie prin osândirea lor, cãci Eu grãiesc acest cuvânt ca sã-l împlinesc, Amin.
O, bucuraþi-vã, voi, sfinþi ºi îngeri, care veniþi cu Mine
din slavã, cãci Tatãl Ne dã sãrbãtoare nouã pentru ziua de
slavã a sãrbãtorii de azi ºi Se slãveºte cu cuvântul Sãu prin
Fiul Sãu. Amin.
Iar voi, fiilor care-Mi aºezaþi în carte cuvântul sãrbãtorii de azi, de punere a pietrei de temelie a chivotului Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, treceþi apoi în cartea trâmbiþei
Mele Verginica, ºi vom poposi în ea cu Tatãl ºi cu ea, cãci ea
este piatra de temelie pe care am zidit din nou biserica Mea
în zilele cele de apoi, cã Eu în zilele Mele cu ea pe pãmânt am
zis cã biserica Mea cea dintâi se va zidi din nou, ºi va fi din
nou pe pãmânt sfinþenia, ºi aceasta va aduce cu ea sfârºitul
fãrãdelegii care s-a arãtat acum ca sã opreascã drumul venirii
Mele prin cei ce iubesc fãrãdelegea, dar scris este: «Se va
arãta cel fãrã de lege pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale ºi îl va nimici cu strãlucirea venirii
Sale, fiindcã n-a primit iubirea adevãrului spre mîntuire».
Trecem în cartea trâmbiþei Mele ºi vã voi creºte pe voi
cu cuvântul Meu ºi al Tatãlui Meu ºi cu cuvântul trâmbiþei
Mele Verginica, pe care am pus-o piatrã de temelie a bisericii
Mele la sfârºit de timp, fiilor. Amin, amin, amin.

Cuvântul lui Dumnezeu

1666

T

*

atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt intrã în cartea ta, Verginico. Hai sã punem creºtere peste poporul cel
sfânt al Ierusalimului nou.
Hai, copii care deschideþi calea Domnului, fiþi porþi
deschise, cã dacã v-aº avea mereu aºa, aº þine treaz mereu pe
tot copilul acestui popor.
Hai, Tatã al Meu ºi al poporului Meu, hai ºi le dã lor,
ca unor fii, creºtere, cã eºti Tatã, ºi Mã ai pe Mine Fiu ascultãtor ca sã-i poþi creºte pe ei dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Amin, amin, amin.
popor al Fiului Meu, nu vreau sã vadã cerul cã eºti pretenþios, cã tu ai pildã pe Fiul
Meu, ºi Eu îþi sunt tatã ºi mamã ºi te cresc ºi te feresc de rãul
care ar bate spre tine, ºi te hrãnesc cu Fiul Meu, ºi tu eºti dator
sã-L iubeºti pe Dumnezeu ºi sã-L asculþi ºi sã-L iubeºti, ca sã
fie acestea plata iubirii Lui pentru tine ºi sã nu rãmâi dator lui
Dumnezeu. Amin.
A fost odatã un copil ascultãtor ºi iubitor de pãrinþi,
care, dupã vârsta lui micuþã, lucra cu mânuþele, dupã puterea
ºi iubirea ºi mintea lui supusã, câteva treburi în gospodãria
pãrinteascã. Mergea de învãþa ºi carte, ºi vedea copii de
vârsta lui cã-ºi luau din târg pe cele ce ochii ºi mintea lor le
doreau. ªi vãzându-i pe ei ce fãceau, se gândea sã-ºi cumpere
ºi el câte ceva din târg, deºi pãrinþii lui aveau îndeajuns grijã
de el în toate câte lui îi trebuiau. Mintea lui de copil dorea, dar
nu ºtia cum sã ajungã sã-ºi împlineascã dorinþa de a fi în stare
sã aibã cu ce sã-ºi cumpere ca ºi ceilalþi copii lucruri ºi
bunãtãþi din târg. Venise de la ºcoalã ºi fãcuse cu hãrnicie ºi
cu iubire toatã treaba pe care o fãcea mereu în casã ºi în
ogradã, iar seara a luat hârtie ºi creion ºi a scris pãrinþilor sãi
datoria pe care o au ei cãtre el pentru tot lucrul mâinilor lui,
ºi aºa a scris: Datoria pãrinþilor mei pentru lucrul meu fãcut
în gospodãrie:
- pentru cã aduc lemne ºi fac foc
=10 lei
- pentru cã aduc apã
=10 lei
- pentru cã aduc verdeaþã la pãsãri
=10 lei
- pentru cã legãn pe frãþiorul mic
=10 lei
- pentru cã mãtur curtea
=10 lei
Total:
=50 lei
ªi s-a sculat mama lui în dimineaþa urmãtoare ca sã-l
pregãteascã pentru ºcoalã, sã-i punã masa, sã-i dea în gentuþã pâine ºi fructe, ºi apoi sã-l trezeascã ºi sã-l gãteascã.
Uitându-se pe gentuþa lui, a gãsit bileþelul ºi l-a citit ºi a lãcrimat cu îngrijorare pentru inimioara lui, care fusese atinsã
de duh strãin de creºterea pe care el o luase de la pãrinþi, cãci
îl creºteau învãþându-l întru toate câte trebuia sã înþeleagã
între el ºi pãrinþii lui pentru ascultarea lui ºi paza lui de orice
rãu. Mama, înþeleaptã pentru viaþa ºi învãþãtura cea pentru
viaþã, a pus pe hârtia cu socoteala fãcutã de copil cincizeci de
lei ºi, plângând pe bileþel, a adãugat în scris aºa:
- pentru grija ce þi-o purtãm ca sã creºti =nimic
- pentru hãinuþe ºi pentru ghetuþe
=nimic
- pentru paza de toatã primejdia rea
=nimic
- pentru îngrijirea când eºti bolnãvior
=nimic
- pentru hranã ºi pentru învãþãturã
=nimic
Total:
=nimic
ªi a luat ea bileþelul cel udat cu lacrimi ºi l-a pus pe
gentuþa lui. Bucurându-se copilul pentru bani, a plecat la
ºcoalã, ºi apoi s-a uitat sã-i numere, dar a gãsit pe bileþel ºi
socoteala mamei sale. Inimioara lui a început sã suspine, ºi
aºa, suspinând, s-a întors acasã ºi a cãzut în genunchi îmbrã-
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þiºându-ºi pãrinþii ºi cerându-le sã-l ierte cã a gândit cu gând
strãin de ascultarea ºi de iubirea pe care o avea pentru pãrinþii
lui, ºi a cerut învãþãturã de la ei, ºi apoi a învãþat sã se fereascã sã stea fãrã învãþãtura lor peste el mereu, ºi sã nu ajungã
risipitor ºi defãimãtor ºi ascuns de pãrinþi, precum erau mulþi
copii din vremea lui.
O, copii ai Fiului Meu, nu vreau sã vadã cerul cã sunteþi pretenþioºi, cãci voi aveþi pildã pe Fiul Meu, ºi Eu vã sunt
tatã ºi mamã ºi vã cresc ºi vã feresc de rãu ºi vã hrãnesc cu
Fiul Meu, ºi voi sunteþi datori sã-L iubiþi pe Dumnezeu ºi
sã-L ascultaþi ºi sã-L urmaþi aºa cum vã învaþã El, fiilor, ca sã
fie aceasta plata iubirii Lui pentru voi, ºi sã nu rãmâneþi datori
lui Dumnezeu.
O, copii învãþaþi de Dumnezeu! Eu, Tatãl, vã spun cã
pe cel ce se ascunde îl ajunge mustrarea conºtiinþei, cãci plata
pentru ascundere este grea, iar voi aveþi drum spre Dumnezeu
ca sã-I spuneþi Lui toatã fiinþa voastrã ºi sã vã liberaþi de greu
ºi de sarcini, cu care omul se duce pânã peste hotar dacã nu
ºtie sã le dea jos pânã acolo. Nu ºtie omul, nu are omul peste
el învãþãturã cu care sã caute sã iasã din întuneric, sã-l caute
pe cel ce-l curãþã pe el de toate ale sale care nu seamãnã cu
Dumnezeu. Nu vrea ºi nu ºtie omul sã caute pe cel ce-i aratã
greºeala ºi sã nu fugã de acela. Nu poate omul sã fugã de greºealã dacã are greºale necurãþate de Dumnezeu. Iar tu, copil
al poporului sfânt, dacã fugi de cel ce-þi spune greºeala ta, tu
nu ºtii sã fii creºtin al lui Iisus Hristos, Fiul Meu, ci eºti ca
lumea dacã dai sã faci aºa.
Am venit în cartea lui Verginica, am venit cu Fiul Meu
ca sã te învãþ întru El, popor al învãþãturii cea de sus. Cine nu
este ºcolar la ºcoala Noului Ierusalim, acela nu are ce premiu
sã ia, acela nu ºtie nimeni de el, nu mãrturiseºte nimeni despre el. Fiul risipitor a cerut tatãlui sãu dreptul sãu la moºtenire
ca sã ºi-l cheltuie dupã inima lui, ºi a pierdut tot ce a avut el
agonisit în casa pãrinþilor sãi, a pierdut dreptul de fiu, de moºtenitor al pãrinþilor lui, dar copilul care stã sub învãþãtura pãrinþilor lui, acela nu pãþeºte nici un rãu, fiilor. Cine citeºte
pilda pe care Eu v-am dat-o acum, cu copilul pretenþios, acela
sã înþeleagã dacã citeºte, ºi duhovniceºte sã înþeleagã, cã una
este sã fii argat, ºi alta este sã fii fiu, dar cel ce voieºte sã devinã din fiu, argat, acela nu are de unde sã înveþe dacã nu cautã învãþãtor. Cine nu spune gândul lui ºi tot ce vorbeºte el învãþãtorului sãu, acela nu are nici un dar, cãci învãþãtorul este
cel mai mare dar pe care-l poate avea omul, ºi alt dar nu poate
omul avea, ºi iarãºi zic: cine aude acest cuvânt, sã înþeleagã.
I-am învãþat, Fiule; i-am învãþat, ºi Te dau pe Tine lor,
Învãþãtor ºi pildã de copil al Meu Te dau lor, ca sã ºtie ei ce
înseamnã sã aibã ei tatã ºi mamã pe Dumnezeu. Amin, amin,
amin.
Tatã, preaslãveºte pe Fiul Tãu, iar Eu voi
învãþa de la Tine sã-i umplu de slava Mea
cea de la Tine pe cei ce aºeazã învãþãtura Mea peste fiii
Ierusalimului nou, Tatã.
O, poporul Meu, am pus peste tine învãþãtori de la
Mine ºi am fãcut din ei lumina lumii, cuvântul Meu peste
pãmânt. Învãþaþi sã ascultaþi prin ei de Dumnezeu ºi sã nu fiþi
pretenþioºi ºi sã nu rãmâneþi datori lui Dumnezeu, fiilor. Cel
ce nu se leapãdã de sine ºi ºi-l pãstreazã, ºi dupã el se conduce ºi nu dupã lumina lumii ºi nu dupã cuvântul vieþii, acela
nu poate sã asculte, acela nu poate fi ºcolar care sã ia învãþãturã ºi sã se îndrepte din orice greºealã.
O, Verginico, ce frumos i-a învãþat Tatãl pe ei! Ce
frumos, ce frumos!
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Doamne, ce fericit este copilul care iubeºte pe tatãl ºi pe mama sa, cã acela le
spune lor tot gândul lui, ºi apoi primeºte învãþãturã ºi rãmâne
în iubire. Cartea mea în care ne scriem azi peste ei cu învãþãturã atât de frumoasã, este zi de ºcoalã, ºi fericiþi sunt fiii
Ierusalimului nou care iubesc ºcoala Ta cea de sus, cartea Ta,
cuvântul vieþii, Doamne, cã aceia ºtiu ce înseamnã fiu ºi ce
înseamnã argat, iar cel ce ºtie, acela rãmâne fiu, rãmâne în
iubirea Ta. Amin.
Vã dau ºi eu de lângã Domnul povaþã. Nu uitaþi sã fiþi
fii. Nu vrea Domnul sã vadã cã sunteþi pretenþioºi, cãci Tatãl
v-a dat acum pildã pe Fiul Sãu. Ca unor fii v-a dat creºtere,
cã-L are pe Fiul Sãu ascultãtor de El, ºi vi L-a dat pildã, ca sã
vã poatã creºte Fiul Sãu dupã chipul ºi asemãnarea Sa. Fiii au
tot ce are tatãl ºi mama lor ºi nimic nu le mai trebuie de la ei
decât învãþãturã mereu, cãci aºa stã copilul, stã mereu sub
iubirea ºi sub învãþãtura celui ce-i dã viaþã, ºi aceasta înseamnã sã fie copil fiul. V-a dat Domnul cãrare spre El. Preþuiþi-o,
fiilor. Cine iubeºte mersul cu cãrare, aºa merge, ºi nu se uitã
nici în dreapta, nici în stânga, ci numai pe cãrare ºi numai cu
învãþãturã. Cãutaþi sã-I fie bine Domnului cu voi, ºi vouã cu
Domnul, ºi sã vadã cerul aºa la voi, ca sã vã poarte Domnul,
apoi, de grijã, pentru voi ºi pentru El cu voi. I-aº ruga pe cei
ce stau cãlãuzã de la Domnul pentru voi sã se aplece spre cei
ce nu se apleacã cu milã spre Domnul, cã mare e durerea
Domnului de la unii ca aceºtia care n-au milã de truda ºi de
lucrarea Lui între voi ºi peste pãmânt.
Iar pe voi, copii ai Ierusalimului, vã îndemn spre dor ºi
spre iubire de Duh Sfânt ºi spre rugãciune fãcãtoare de minuni, ºi ridicaþi-vã toþi cei care aþi primit de la Domnul creºtere aleasã ºi puneþi umãrul pentru pregãtirea cea mare a vestirii de la margini la margini a venirii Domnului cu mântuirea
ºi cu judecata, cã se apropie slava zilei Domnului, cu fiecare
clipã mai mult trãitã de voi întru aceastã slavã. Amin.
Iar Tu, Doamne Cuvinte, binecuvinteazã mersul poporului Tãu cu vestea venirii Tale ºi cu împãrãþia Ta, întru slava
sa pe pãmânt. Amin, amin, amin.
u, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatãlui
Savaot, rostesc cu putere multã ºi spun:
mergi, Ierusalime, mergi, cãci Dumnezeu Cuvântul Se vesteºte pe Sine cu venirea Sa ºi cu împãrãþia Sa pe pãmânt cu
tine în mijlocul neamului român. Binecuvintez cu cuvântul
Meu cel plin de har ºi de adevãr, cu suflarea gurii Mele, lucrul
vestirii peste tot pãmântul al Fiului lui Dumnezeu, Care vine
cu norii ºi Se face cuvânt de Duh Sfânt peste pãmânt. Mergi
cu vestea împãrãþiei cerurilor, mergi, Ierusalime, mergi!
Amin.
O, treceþi din trup în duh, copii ai Ierusalimului nou, ºi
fiþi ucenicii Mei ºi fiþi martorii Mei de la margini la margini,
cãci Duhul Sfânt Mângâietorul, din al Meu va lua ºi vã va
învãþa pe voi mersul în numele Meu peste toate neamurile pãmântului, începând de la voi, de la români, fiilor ucenici, ºi
tot ºi toate vã vor sluji vouã, vãzându-vã pe voi slujind venirii
Mele ºi cinei Mele de cuvânt cu neamurile de pe pãmânt, care
vor auzi slava Mea ºi se vor apropia de ea ºi vor bea din vinul
cel nou al împãrãþiei celei noi, care vine cu naºterea din nou
a lumii, precum este scris în Scripturi. Am început cu voi
împãrãþia cerurilor pe pãmânt, iar cel ce este sfânt, sã se
sfinþeascã ºi mai mult, ºi sã se facã râu din râul vieþii, cãci
orice ucenic desãvârºit este ca Învãþãtorul sãu, ºi va lua platã
de ucenic din mâna Mea pe pãmânt. Amin, amin, amin.
9/22 iulie 2003
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Pãmântul român este locul celei de a doua veniri a Fiului Omului.
Grãdina cuvântului este muntele Domnului. Cerurile se fac carte ºi
se aratã scaunul de judecatã peste neamurile pãmântului. Se
vesteºte peste tot pãmântul taina Noului Ierusalim, prin lucrarea lui
Ilie proorocul.

S

ã se deschidã pe pãmânt porþile Mele ca sã intru
cuvânt în cartea Mea din vremea aceasta! Eu
sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.
Scrieþi pe pãmânt, fiilor care Îmi sunteþi porþi, scrieþi
pe pãmânt, iar îngerii Mei sã scrie în cer ziua de pomenire a
proorocului Meu Ilie, ziua în care Eu, Domnul, Fiul Tatãlui
Savaot, trâmbiþez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, cãci precum fulgerul iese de la rãsãrit ºi se
aratã pânã la apus, aºa va fi ºi venirea Fiului Omului. Amin.
Cuvântul venirii Mele curge din gura Mea în mijlocul
poporului român, ºi curând, curând scriu pe pãmânt ºi în cer
praznicul cincizecimii cuvântului Meu care vine cu norii
deasupra pãmântului român începând cu anul 1955. Cuvântul
Meu care curge din gura Mea în vremea aceasta de apoi, este
venirea Mea, venirea Fiului Omului pe norii cerului cu putere
ºi cu slavã multã, iar puterea ºi slava este cuvântul Meu, ºi cu
suflarea gurii lui peste pãmânt Mi-am pregãtit popor mireasã
din neamul român, pãmântul celei de a doua veniri a Fiului
Omului. Amin.
Scrieþi în cartea Mea cu voi, copii nãscuþi din cuvântul
celei de a doua veniri a Mea de lângã Tatãl cuvânt pe pãmânt,
scrieþi pe pãmânt ziua de pomenire a marelui prooroc Ilie
când Eu, Domnul, prin lucrarea Mea cu voi ºi prin lucrul la
care v-am aºezat pentru vestirea venirii Mele, binecuvintez
de lângã Tatãl ºi de lângã voi ieºirea voastrã cu Mine peste tot
pãmântul ºi propovãduirea Evangheliei venirii Mele care se
vesteºte pe sine prin puterea cuvântului Meu din ea, iar proorocul Ilie este îngerul care vesteºte, dupã cum cuvinteazã
Scriptura care spune: «Eu, Domnul, vã trimit pe Ilie proorocul înainte de venirea Mea cea mare ºi înfricoºãtoare. El va
întoarce inima pãrinþilor cãtre fii, ºi inima fiilor cãtre pãrinþi,
ca sã nu vin sã lovesc þara cu blestem».
Ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la
apus, aºa se aratã astãzi venirea Mea la voi, cuvântul Meu
care curge din gura Mea de aproape cincizeci de ani, ºi cu
care Mi-am pregãtit un popor, ºi venirea Mea la el, ºi locul
venirii Mele ºi slava lui, cãci locul ieslei cuvântului Meu ºi
toate împrejurimile lui care sunt ºi care vor fi ºi care încununeazã de jur împrejur ieslea cuvântului Meu, acest loc este
tainicul munte al Domnului, ºi spre care se vor îndrepta
de-acum multe, multe inimi, ºi multe, multe priviri, ºi multe,
multe popoare ca sã priveascã ºi sã ia legile sfinþeniei, cãci
scris este în prooroci pentru vremea aceasta: «ªi în zilele cele
de apoi muntele templului Domnului va fi înãlþat peste
piscurile munþilor ºi mai sus decât dealurile, ºi spre el se vor
îndrepta popoarele ºi vor zice: „Veniþi sã ne suim în muntele
Domnului, ºi Domnul ne va învãþa cãile Sale ºi sã mergem pe
cãrãrile Sale, cãci din Sion va ieºi legea, ºi cuvântul lui
Dumnezeu, din Ierusalim“». Amin.
Binecuvântatã sã fie ziua aceasta ºi lucrarea ei, cãci
astãzi desfac cerurile ca sã se vadã scaunul de judecatã, cuvântul Meu care adunã înaintea Mea toate neamurile de pe
pãmânt, ca sã le arãt lucrarea Mea, cea de a doua venire a
Mea, tainica Mea împãrãþie peste ucenicii Mei din mijlocul
neamului român, cãci pãmântul român a fost ales dintru
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început ca sã împlinesc pe el taina Noului Ierusalim, tainã
pãstratã în Tatãl pentru facerea din nou a lumii, pentru împlinirea Scripturilor de cer nou ºi de pãmânt nou, taina venirii
Fiului Omului dupã ºapte veacuri de la facerea cea dintâi a
lumii. Amin. Iatã, vin ºi scriu pe pãmânt ºi în cer, cer nou ºi
pãmânt nou pe pãmântul român, cãci am spus prin prooroci:
«Încã o datã voi clãtina cerul ºi pãmântul, încã o datã voi
alege Ierusalimul». Amin. Ierusalimul este locul Meu de
odihnã. Ierusalimul este tainã a venirii Mele. Aceasta înseamnã Ierusalimul, aºa cum a însemnat acum douã mii de ani taina aceasta. Amin.
Grãiesc cuvânt peste Israelul cel dupã trup, pentru fiii
lui Iacov, dupã seminþiile lor, cãci a venit vremea milostivirii
ºi pentru ei. Le amintesc de cuvântul Meu prin prooroci, ºi
care spune: «Cine va putea îndura ziua venirii Lui? Cine se
va putea þine bine când El Se va arãta? Cãci El este ca focul
topitorului ºi ca leºia nãlbitorului, ºi Se va aºeza sã lãmureascã ºi sã cureþe pe fiii lui Iacov, ºi îi va lãmuri ca pe aur
ºi argint, ca sã aducã ei Domnului jertfã întru dreptate». Le
amintesc ºi le spun: «Eu sunt Domnul ºi nu M-am schimbat,
ºi voi n-aþi încetat sã fiþi fiii lui Iacov. Din zilele pãrinþilor
voºtri voi v-aþi depãrtat de la poruncile Mele ºi nu le-aþi
pãzit. Întoarceþi-vã, întoarceþi-vã cãtre Mine, ºi Mã voi întoarce ºi Eu cãtre voi. Întoarceþi-vã ºi veþi vedea cã voi deschide la dorinþa voastrã stãvilarele cerului ºi vã voi da cu
multul binecuvântare spre binele vostru, ºi Eu voi avea îndurare de voi precum are un om faþã de fiii sãi care-i slujesc, ºi
atunci voi veþi vedea deosebirea între cel drept ºi cel pãcãtos,
între cel care slujeºte pe Dumnezeu ºi cel care nu-L slujeºte,
cã iatã, vine ziua care arde ca un cuptor, ºi cei care fac fãrãdelegi vor fi ca paiele, iar pentru cei care se tem de numele
Meu va rãsãri soarele dreptãþii, ºi ei vor cãlca peste cei rãi
în ziua când Eu voi face judecatã. Aduceþi-vã aminte de legea
lui Moise, slujitorul Meu, cãruia i-am dat porunci ºi rânduieli pentru voi în muntele Horeb. ªi iatã, Eu vã trimit pe Ilie
proorocul», precum este scris în Scripturi. Amin, amin, amin.
Iar tu, Ierusalime român, binecuvinteazã Evanghelia
venirii Mele peste pãmânt, cãci cei ce binevestesc vor avea
platã de prooroci. Mergi, Ierusalime, iar mersul tãu, care
binevesteºte cea de a doua venire a Mea ºi împãrãþia Mea cu
tine, sã meargã ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se aratã
pânã la apus, precum este scris de venirea Fiului Omului cu
putere ºi cu slavã multã, cu cuvântul Lui de peste tine, Ierusalime român, Ierusalime nou, popor de fii credincioºi Scripturilor venirii Mele. Proorocul Ilie este cu duhul tãu, Israele
român, copil al fãgãduinþei fãcute de Mine peste Avraam.
Duhul tãu sã fie în duhul lui, precum duhul lui este în Duhul
Meu, ca sã vestim venirea Fiului Omului, venirea Mea ºi
masa Mea cu tine pe pãmânt, ºi vom serba praznicul cincizecimii coborârii cuvântului Meu, praznicul slavei Mele ºi al
Duhului Sfânt, Care este în Tatãl ºi în Mine ºi în tine, Ierusalime nou.
Au trecut doisprezece ani de când Eu, Domnul, ºi cu
tine ºi cu arhiereul Meu ales din biserica lumii am bãtut
þãruºul împãrãþiei Mele cea vãzutã, pe pãmânt, ºi am aºezat în
mijlocul pãmântului român chivotul Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, scaunul Meu de judecatã, pietricica cea albã pe
care am scris: Cuvântul lui Dumnezeu, ºi care a fost neluatã
în seamã de ziditori, dar pentru tine ea este de mare preþ, cãci
ai fost credincios. ªi dacã au trecut doisprezece ani, Eu Mã
ridic ºi chem spre acest munte pe cele douãsprezece seminþii
ale lui Iacov ºi le dau acest semn ºi le vestesc lor slava Mea,

ºi mâna Mea se va arãta slujitorilor Mei, iar urgia, vrãjmaºilor
Mei. Amin.
Trâmbiþez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, cãci am zis acum douã mii de ani: «Precum fulgerul iese de la rãsãrit ºi se aratã pânã la apus, aºa
va fi venirea Fiului Omului», ºi astãzi s-a împlinit aceastã
Scripturã, cãci ca fulgerul de repede merge peste pãmânt
vestea cuvântului împãrãþiei cerurilor, care cheamã pe tot
omul sub viþa ºi sub smochinul ei, cãci am spus acum douã
mii de ani: «Va veni Fiul Omului pe norii cerului cu putere ºi
cu slavã multã ºi va trimite pe îngerii Sãi cu sunet mare de
trâmbiþã ºi vor aduna pe cei aleºi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pânã la celelalte margini, ºi
atunci, din doi care vor fi în þarinã, unul se va lua, ºi altul se
va lãsa, ºi din douã care vor mãcina la moarã, una se va lua,
ºi alta se va lãsa, ºi în ceasul în care nu vor gândi Fiul
Omului va veni», ºi Domnul va împlini cuvântul Sãu peste
pãmânt. Amin.
S-a scris în cer ºi pe pãmânt aceastã zi, ziua sãrbãtorii
marelui prooroc Ilie, pe care l-am luat la cer cu car ºi cu cai
de foc ca sã-l pãstrez pe el pentru ziua venirii Mele care este
ca fulgerul. Am fãcut din el îngerul fulgerului venirii Mele,
înaintemergãtorul slavei cuvântului Meu care vine cu norii ºi
care este ca tunetul, care fulgereazã mai întâi, de la rãsãrit
pânã la apus, ºi apoi se aude glasul lui. Mã port cu el de la
marginile cerurilor pânã la celelalte margini ºi Mã vestesc în
ziua aceasta peste tot pãmântul. Amin. Sã audã ºi sã vadã popoarele ºi sã se înveseleascã ºi sã creadã venirea Mea, înveselindu-se de ea, ºi sã ia ele din râul vieþii, care se dã în dar
celui ce înseteazã dupã venirea Mea, dupã cuvântul Meu care
curge din Noul Ierusalim. Amin. Noul Ierusalim este taina venirii Mele. Aceasta înseamnã Noul Ierusalim. Noul Ierusalim
este Domnul ºi fiii Sãi, cei luaþi din poporul român ca sã facã
din ei popor mireasã, ºi din pãmântul român sã facã Domnul
sala nunþii Sale ºi masa cea de nuntã în ea.
Luaþi Duh Sfânt, voi, neamuri ale pãmântului! Iatã cuvântul Meu peste pãmânt, suflarea gurii Mele, cu care Eu voi
ucide pe cel fãrã de lege sub strãlucirea venirii Mele cuvânt
peste pãmânt. Luaþi Duh Sfânt! Beþi din râul vieþii ºi vã tãmãduiþi, voi, neamuri ale pãmântului, cãci am venit ºi vin cu
norii ca sã-i trag la Tatãl pe toþi cei ce vor crede ºi se vor boteza în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, spre pocãinþã ºi spre iertarea pãcatelor, începând de la Ierusalim.
Amin.
Îngerii venirii Mele, însoþiþi de Mihail arhanghelul ºi
de marele prooroc Ilie, scriu în cer ºi pe pãmânt ziua a doua
a lunii august, anul doisprezece de la începutul împãrãþiei cerurilor pe pãmânt, pe pãmântul român, þara Noului Ierusalim.
Aceasta este ziua pe care Domnul a fãcut-o sã Se veseleascã
întru ea cu cei iubiþi ai Sãi pe pãmânt. Amin.
Eu sunt Alfa ºi Omega, Cel dintâi ºi Cel de pe urmã,
începutul ºi sfârºitul, steaua care strãluceºte strãlucind dimineaþa, iar cel ce aude, sã zicã „Vino!“, ºi cel însetat sã vinã;
sã vinã cel ce voieºte sã ia în dar apa vieþii. Amin.
Binecuvântaþi sã fiþi voi, copii ai cuvântului Meu, care
aþi deschis porþile cerului ca sã vadã neamurile pãmântului
împãrãþia Mea de peste voi ºi cu voi. Binecuvântatã sã fie
credinþa celor ce vor primi ca ºi voi împãrãþia cerurilor în ei,
cãci mare ºi minunatã este taina Noului Ierusalim pe pãmânt.
Iar Eu am venit ºi vin, ºi plata Mea este cu Mine ca sã dau
fiecãruia dupã cum este fapta sa ºi credinþa sa în venirea Mea.
Amin, amin, amin.
20 iulie/2 august 2003

Anul 2003
Sãrbãtoarea sfântului mucenic ºi tãmãduitor
Pantelimon
Cea mai mare vindecare îi trebuie credinþei din om. Domnul
cheamã þara românã la înviere din necredinþã.

V

ã dau har, ºi mereu vã dau, iar voi înmulþiþi-l
peste voi ºi peste popor, cã aºa lucrau ºi ucenicii
Mei cei de acum douã mii de ani, fiilor. Vã dau har mereu, iar
poporul Meu sã ia de la voi mereu, ºi sã fie plin de har. Voi
sunteþi sãrãcuþi pânã ºi de cele trebuincioase lucrãrii Mele cu
voi, dar Eu vã dau bogãþie de har, ca sã ia poporul de la voi,
ºi harul sã se înmulþeascã peste el. Amin, amin, amin.
Am întru venirea Mea cu sfinþii pe tãmãduitorul Pantelimon. Voi zilnic îl chemaþi sã stea peste voi vindecãtor de la
Mine, iar azi el este sãrbãtorit de ceata mucenicilor cei tãmãduitori. Cea mai mare vindecare îi trebuie credinþei din om,
cãci omul este bolnav de necredinþã, iar aceastã boalã se vindecã tot cu boalã, ca sã-l fac pe om sã creadã cã orice cuvânt
rostit de gura Mea din dreptul acestui izvor de mântuire se
împlineºte, cãci scris este în Scripturi: «Le voi da un semn ºi
le voi vesti slava Mea; ºi mâna Mea se va arãta slujitorilor
Mei, iar urgia, vrãjmaºilor Mei». Amin.
Vreau sã vindec necredinþa de pe pãmânt ºi am râul
vieþii, care curge din gura Mea peste grãdiniþa cuvântului
Meu, iar cei ce nu vor asculta glasul venirii Mele ºi credinþa
în acest cuvânt pe care îl aºez pe pãmânt faþã în faþã cu omul,
aceia vor învãþa vrând-nevrând sã creadã cã Eu sunt cuvântul
acestei grãiri, cãci sfinþii Mei cei tãmãduitori peste oameni
vin cu Mine, ºi prin harul lor cel vindecãtor peste om vor
vindeca necredinþa multora ºi îi vor îndemna spre pocãinþã ºi
spre iertarea pãcatelor. ªi dacã Mã vor auzi, Eu voi intra ºi
voi face cinã de cuvânt în casa lor, aºa cum am fãcut cu casa
lui Zaheu, pe care am fãcut-o împãrãþie a Mea, bisericã a Mea
pe pãmânt, cãci i-am spus când am intrat la el: «Astãzi s-a
fãcut mântuire acestei case». Amin. Aºa voiesc Eu sã lucrez
cu þara venirii Mele, ºi sã fac din ea fiicã a lui Avraam, dupã
cum Eu i-am fãgãduit lui cã-i voi înmulþi seminþia ca stelele
cerului. Amin.
O, þarã a venirii Mele, scoalã-te ºi te vindecã de necredinþã! Ia de la Mine, nu lua de la om, cã omul e mic, iar Eu
sunt Dumnezeu, Fiul Tatãlui sunt, ºi am fãcut în tine salã a
nunþii Mele ºi te vestesc ºi te poftesc la masã cu Mine, spre
vindecarea credinþei ºi a iubirii tale, cã tu ai la rãdãcina ta
neam creºtinesc care M-a iubit. Scuturã-þi jugul robiei în care
stai ºi scoalã-te sã-Mi întâmpini cuvântul venirii Mele ºi sã te
gãteºti curatã ºi credincioasã ºi cu candela aprinsã, gata pentru venirea Mea. Aceasta este ceea ce Eu îþi vestesc mai înainte de toatã arãtarea slavei Mele cu tine ºi peste tine cu poporul
Meu mireasã, în mijlocul cãruia Eu M-am fãcut ºi Mã fac râu
de cuvânt ca sã-þi fiu Învãþãtor ºi sã-þi dau viaþã ºi înþelepciune de viaþã peste fiii tãi, þara Mea. Amin.
O, poporul Meu luat din români ºi nãscut din Mine, de
sus, prin cuvântul Meu cel plin de har! Eu nu vin altfel când
vin la tine. Vin cu sfinþii. Cu zecile de mii de sfinþi ai Mei vin
când vin la tine cuvânt, ºi le dau glas peste pãmânt sfinþilor
Mei, cã aceasta este plata sfinþilor: împãrãþind cu Mine, precum este scris în prooroci: «Sfinþii Celui Preaînalt vor primi
împãrãþia ºi o vor þine în stãpânire în veci ºi în vecii vecilor,
ºi aceasta este ceea ce se aratã pentru sfârºitul veacurilor».
Amin.
u, mucenicul Pantelimon, jertfit pentru
mãrturia Ta, Doamne, Mielule al Tatãlui,
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mã scol în cântare de biruinþã ºi cânt cu sfinþii cântarea Ta,
cântarea Mielului. Cântã sfinþii în ziua mea de serbare ºi de
pomenire bisericeascã, iar eu, stând deasupra poporului Tãu
de pe pãmânt, Îþi cânt cântarea biruitorilor: «Mari ºi minunate
sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotþiitorule, cãci
drepte ºi adevãrate sunt cãile Tale, Împãrate al neamurilor
pãmântului. Cine nu se va teme de Tine? ªi cine nu va slãvi
numele Tãu? Toate neamurile se vor închina înaintea Ta, cã
Tu singur eºti sfânt, ºi judecãþile Tale s-au fãcut cunoscute
peste pãmânt». Amin.
Le spun fiilor poporului Tãu sã înmulþeascã harul pe
care l-ai pus peste ei ºi sã stea sub Duhul Sfânt Mângâietorul
ºi sã Te mângâie cu El, ºi sã fie ei dupã chipul ºi asemãnarea
Ta ºi a sfinþilor Tãi care au primit împãrãþia ºi care o vor þine
în stãpânire în veci ºi în vecii vecilor, cãci aceasta este proorocia cea pentru sfârºitul veacurilor, precum Tu ai desluºit taina aceasta proorocilor. Amin.
Îndemnaþi-vã la har, întãriþi-vã cu duhul, staþi în sobor,
ºi Duhul Sfânt al Domnului va stãpâni în voi ºi peste voi.
Aceasta este ce vã îndemn în ziua mea de serbare între sfinþii
Domnului. Vã pun vindecare peste neputinþe, vã pun credinþã,
vã pun iubire ºi vi le adaug pe acestea ca sã aveþi ºi ca sã
lucraþi cu ele peste voi de-a pururi ºi sã fiþi fiii Celui Preaînalt, învãluiþi în harurile cele de sus, cãci omul, pentru cer a
fost creat de Dumnezeu. Cântaþi cântarea biruitorilor, precum
noi, sfinþii Domnului, cântãm de lângã Domnul. Uitaþi-vã la
biserica cea soborniceascã ºi apostoleascã a vremii trupului
Domnului ºi, apoi, dupã aceea a vremii primilor ucenici din
ucenici, ºi aºa sã petreceþi înaintea Mielului, Care a biruit
pentru voi ºi pentru noi, sfinþii Lui. Fugiþi de voi, dar de
Domnul ºi de fiii Lui cei plini de har sã nu fugiþi, ci fugiþi spre
ei, ca sã cãpãtaþi har de la unii la alþii, ºi întru el sã petreceþi,
ºi ca în cer sã trãiþi ºi nu ca pe pãmânt. La ºcoala cea de sus
cãutaþi dupã note mari, dupã duh mult, cãci Duhul ºi mireasa
zic: „Vino, Doamne!“. Ziceþi cu mult duh: „Vino, Doamne!“.
Vindecaþi-vã de voi ºi întãriþi pe Domnul în voi ºi staþi în
toatã vremea dupã chipul ºi asemãnarea Sa, cã-I sunteþi fii, ºi
vã vrea ucenici mãrturisitori, aºa cum eu am fost, ºi am vindecat de necredinþã pe om. Amin.
ar Eu, Domnul, binecuvintez lucrarea sfinþilor peste voi ºi vã binecuvintez pe voi ºi tot
lucrul cel de vestire ºi de slujire a vestirii prin cei ce dintre voi
s-au osebit pentru lucrul vestirii împãrãþiei sfinþilor pe pãmânt, cãci sfinþii vor primi pãmântul în moºtenire, ºi aceasta
este ceea ce Eu, Domnul, am vestit prin proorocul Daniel
pentru sfârºitul veacurilor. Amin. Întãriþi-vã pentru vestirea
împãrãþiei sfinþilor, cã Eu vin cu plata cea pentru sfinþi. Cine
nu vrea sã fie sfânt, sã nu fie, iar cel ce este sfânt, sã se
sfinþeascã încã. Amin.
Voiesc sã fiu din destul trup ºi cuvânt în voi. Voiesc sã
fiþi din destul trupul ºi cuvântul Meu prin trãiri cereºti, din
zori ºi pânã-n zori, cã voi nu sunteþi oarecine, ºi sunteþi fiii
venirii Fiului Omului la voi, ºi de la voi peste pãmânt. Mai
mult ca sfinþii din cer sã fiþi voi slava Mea, cãci slava Mea se
va arãta slujitorilor Mei, iar urgia, vrãjmaºilor Mei. Amin.
Acum, pace vouã! Unire vouã întru Duhul Sfânt, Care
lucreazã ºi Se mãrturiseºte cu lãrgime, cãci vremea este
aproape. Uniþi-vã sã Mã ajutaþi cu vestirea venirii Mele, ºi
fiecare sã aibã în inimã ºi în minte lucrul acestei vestiri, fiecare cu al sãu har deºertat în harul Meu cel dãtãtor de viaþã.
Umblaþi în iubire ºi aveþi grijã sã se rãspândeascã cuvântul
Meu ca ºi la voi. Izbãviþi-vã de oamenii nesocotiþi ºi vicleni,
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care n-au primit iubirea adevãrului, ºi rãspundeþi-le lor cã
credinþa nu este a tuturor, iar Eu vã voi pãzi de cel viclean.
Amin.
Vreau sã-I mulþumesc Tatãlui pentru voi cã v-a ales
dintru început spre mântuire întru sfinþirea duhului ºi întru
credinþa adevãrului, la care Tatãl v-a chemat pe voi prin cuvântul Meu de peste voi, spre dobândirea slavei venirii Mele
a doua oarã pe pãmânt.
Pace între voi, fiilor! Pace între Mine ºi voi, prin pacea
Mea dintre voi, iar pacea are în ea umilinþa cea plinã de har,
ºi credinþa care vã sfinþeºte pentru Duhul Adevãrului. Lucraþi
pe Duhul Sfânt Mângâietorul, ºi El va fi cu voi ºi veþi fi
bisericã soborniceascã, având de Stãpân pe Duhul Sfânt
lucrãtor din voi prin duhul proorociei, fiilor. Amin, amin,
amin.
27 iulie/9 august 2003

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului
Domnul este pomul cel plin de roade. Chipul slavei Domnului stã
nevãzut pe pãmânt.

D

eschideþi cuvântului Meu, fiilor. Fiþi porþi veghetoare, cã Eu, Domnul, vã acopãr în nor, iar
slava Mea cu voi stã nevãzutã, cã nu poate omul sã vadã slava
Mea cu voi, fiindcã Eu sunt foc mistuitor în ochii celor ce vãd
slava Mea. Amin.
Când i-am spus lui Moise sã se suie pe muntele Sinai,
s-a coborât slava Mea pe munte ºi l-a acoperit ºi am strigat la
Moise din mijlocul norului slavei Mele, ºi apoi l-am acoperit
în nor ºi am grãit cu el toate câte aveam sã-i spun pentru fiii
lui Israel, iar chipul slavei Mele de pe vârful muntelui era în
ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Când Moise Mi-a zis
sã-i arãt slava Mea, i-am spus aºa: «Eu voi trece pe dinaintea
ta cu toatã slava Mea. Faþa Mea însã nu vei putea s-o vezi,
cã nu poate omul sã o vadã ºi sã trãiascã. Tu ºezi pe stâncã,
ºi când va trece slava Mea, te voi ascunde în scorbura stâncii
ºi voi pune mâna Mea peste tine pânã ce voi trece, ºi apoi voi
ridica mâna Mea, ºi tu vei vedea spatele Meu, iar faþa Mea
nu o vei vedea».
Când i-am spus lui Ilie: «Ieºi din peºterã ºi stai pe
munte înaintea feþei Domnului, cã iatã, Domnul va trece, ºi
înaintea Lui va fi vijelie mare, care va despica ºi va sfãrâma
munþii ºi stâncile, ºi apoi, dupã vijelie, va fi cutremur, ºi dupã
cutremur, foc, iar dupã foc va fi adiere de vânt lin, ºi acolo va
fi Domnul». Aºa i-am arãtat lui Ilie slava Mea. Când glasul
Meu grãieºte peste voi din adiere de vânt lin, slava Mea cu
voi stã nevãzutã ºi vã acopãr în norul slavei Mele nevãzute,
ca sã vã pot grãi ºi ca sã-Mi scriu cuvântul pe pãmânt prin
mânuþele voastre ºi ca sã-i spun poporului Meu ºi omului de
pe pãmânt toate câte am Eu de grãit. Iar chipul slavei Mele
stã încã nevãzut în ochii celor de pe pãmânt, cãci încã sunt
milostiv.
Când am grãit ucenicilor Mei despre venirea Fiului
Omului, le-am spus: «Precum fulgerul iese de la rãsãrit ºi se
aratã pânã la apus, aºa va fi venirea Fiului Omului, ºi apoi
vor plânge toate neamurile pãmântului, când soarele se va
întuneca, ºi luna nu va mai da lumina ei, ºi stelele vor cãdea
din cer, ºi puterile cerului se vor clãtina, ºi atunci vor vedea
pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere ºi cu slavã
multã». Pe vremea Mea cu ei, am luat pe Petru, pe Iacov ºi pe
Ioan ºi M-am dus cu ei pe un munte înalt ºi a strãlucit faþa

Mea ca soarele înaintea lor, iar haina Mea s-a fãcut luminoasã
ºi M-am arãtat între Moise ºi Ilie, care vorbeau cu Mine, iar
Petru a zis: «Bine este nouã, Doamne, sã fim aici, iar dacã
voieºti, eu voi face trei colibe». ªi pe când el încã vorbea, nor
luminos i-a acoperit pe ei, ºi din nor glasul Tatãlui le-a spus
lor: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit. Pe
Acesta sã-L ascultaþi». ªi dupã ce a trecut slava Domnului
prin faþa ochilor lor, i-am atins ºi le-am spus: «Sculaþi-vã ºi
nu vã temeþi, ºi nimãnui sã nu spuneþi ce aþi vãzut pânã ce
Fiul Omului va învia din morþi».
Mã slãvesc cu slava cuvântului Meu peste pãmânt ºi
Îmi însemnez în carte sãrbãtoarea de azi a slavei Mele pe care
am lãsat-o vãzutã în ochii celor trei ucenici ai Mei, ca sã mãrturiseascã ei apoi pentru cei ce aveau sã creadã cã Eu sunt
Fiul Cel iubit al Tatãlui, ºi sã asculte de Mine cei ce vor crede
aceasta. M-am lãsat peste voi cu cuvântul împãrãþiei Mele, ºi
de la voi îl dau sã-l audã neamurile pãmântului ca sã vinã sã
ia slava Mea, învãþãtura cea veºnicã, ºi s-o înveþe pe ea.
Eu sunt pomul vieþii ºi Mã scutur peste pãmânt cu
roadele împãrãþiei cerurilor ºi Mã vestesc a fi pomul cel încãrcat, cel plin de roadele vieþii. Este scrisã o vorbã care spune: „La pomul lãudat sã nu te duci cu sacul“. Eu însã spun
cã la pomul încãrcat trebuie sã mergi cu sacul, dar la pomul
lãudat, nu. Eu sunt pomul cel plin de roadele vieþii veºnice ºi
Mã vestesc pe Mine Însumi peste pãmânt, ca sã audã toate
neamurile pãmântului de rodul împãrãþiei cerurilor cu care
am coborât în mijlocul neamului român, ºi ca sã te întãresc pe
tine, poporul Meu cel din români ales, ca sã Mã dai de veste,
fiule, ºi sã se ºtie peste tot pãmântul cã Eu, Domnul, Cel ce
am spus acum douã mii de ani cã voi veni sã-i adun pe cei
aleºi ai Mei, vin ºi iar vin, ºi cu cuvânt dulce îi chem pe toþi
care voiesc sã vinã sub viþa ºi sub smochinul Meu, care sunteþi voi, copii credincioºi, fii ai Ierusalimului nou, coborât de
Mine din cer peste voi. Sã vinã neamurile pãmântului sã ia
din apa vieþii ºi sã se nascã de sus, din cer, cãci Eu, pomul
vieþii, Eu, râul vieþii, Mã dau de hranã ºi de apã la toþi cei ce
flãmânzesc ºi înseteazã dupã viaþa cea din cer coborâtã pe
pãmânt pentru fiii împãrãþiei cerurilor, pentru cer nou ºi pãmânt nou pe pãmânt. Amin.
O, sunteþi obosiþi sub lucrul Meu de peste voi, cã v-am
ridicat sã Mã vestiþi cu venirea Mea, fiilor trudiþi sub greul
venirii slavei Mele peste pãmânt. Sunteþi fiii împãrãþiei Mele
la sfârºit de timp, ºi din vecii v-am ales ca sã fiþi cu Mine la
vremea venirii Mele pentru plata sfinþilor Mei care vã aºteaptã aºa cum toatã fãptura v-a aºteptat. Vã dau puteri proaspete
ºi multã, multã pace ºi multã ascultare de Duhul Meu Cel
Sfânt dintre voi, de cuvântul Meu cel de sus ºi cel de jos de
lângã voi, ca sã putem vesti peste tot pãmântul vestea venirii
Mele la voi ºi nunta Mea cu voi, copii ai slavei venirii Mele.
Vã dau tot ce vã trebuie pentru lucrarea Mea cu voi. Vã dau,
iar voi sã vã daþi Mie de-a pururi, ca sã vã am unealtã cu care
Eu Îmi curãþ aria ca sã-Mi adun grâul Meu în jitniþã, iar
pleava o voi arunca în foc nestins, precum este scris. Amin.
Vã acopãr în norul slavei Mele ºi stau nevãzut cu voi
între oameni, cã nu poate omul sã vadã slava Mea cu voi,
fiindcã Eu sunt foc mistuitor în ochii celor ce vãd slava Mea,
norul slavei Mele, care era vãzut de fiii lui Israel ca un foc
mistuitor în vremea statului Meu cu Moise pe muntele acoperit de norul slavei Mele. Vã dau mângâiere în dureri de duh
ºi de trup, ºi purtaþi-le pe acestea în numele Meu ºi cu greul
Meu în ele, cã Eu sunt Cel ce vã mângâi în dureri. Întãriþi-vã
unul altuia puterea Duhului Meu din voi ca sã mergem bine
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înainte cu lucrul vestirii pe care am întins-o prin voi de la o
margine a cerurilor ºi pânã la celelalte margini, aºa cum este
scris de venirea Mea ca fulgerul care iese de la rãsãrit ºi se
aratã pânã la apus, fiilor mãrturisitori.
Pace vouã! Întãriþi în mijlocul vostru puterea trupului
ºi a cuvântului Meu ºi fiþi mereu treji întru venirea Mea, ºi curând, curând voi strânge din nou în grãdina întâlnirii pe cei ce
vor veni sã mãnânce ºi sã bea de la Mine, din Mine, pomul ºi
râul vieþii, ºi Eu sã-i mângâi pe cei ce Îmi urmeazã acum,
pentru cã Eu sunt Cel ce sunt ºi Cel ce vin, iar Tatãl este în
Mine când vin. Amin.
Fiilor, fiilor, cereþi la Mine cu rugãciune tot ce trebuie
sã vã dau, ºi Eu vã voi da. Amin, amin, amin.
6/19 august 2003

Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Cel ce stã mic are pe Dumnezeu mare peste el. Domnul Se apleacã
înaintea celui ce nu se poate apleca. Omul se închinã la om ºi la
idol ºi la mintea lui de om.

M

ã slãvesc cu cuvântul, cu slava pe care o am de
la Tatãl, iar Tatãl este în Mine când cuvintez,
cãci Dumnezeu este ºi întru El, ºi în afara Sa, ºi toate sunt
cuprinse întru El. Amin.
Sãrbãtoresc sãrbãtoarea cea pentru Maica Mea, iar ea
este întru Mine, precum Eu sunt întru ea, ºi nu este greu sã
înþeleagã omul taina dumnezeirii Mele în sfinþi, cãci Eu le-am
spus ucenicilor Mei: «Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine;
voi sunteþi în Mine, ºi Eu în voi». Amin.
Pace ºi putere peste duhul vostru vã dau, fiilor din
porþi, ºi deschideþi cartea ca sã Mã aºez în ea cu sãrbãtoarea
de azi, cã tot cerul ºi tot vãzduhul de la pãmânt ºi pânã la cer
aºteaptã cuvântul Meu când vin cu el pe pãmânt, iar Eu,
Domnul, dacã voi aþi putea sã staþi înaintea Mea atât cât am
Eu de grãit peste pãmânt ºi peste voi, aº ajunge mai uºor ºi
mai curând la lucrare de slavã vãzutã ºi la semnele ºi minunile care sã întãreascã credinþa în venirea Mea ºi statul Meu în
cei ce Mã poartã cu slava Mea din ei, ºi aº ajunge mai curând
la inima omului, cãci Eu sunt cuvânt cu putere multã ºi nu
grãiesc ca omul cel învãþãtor pe pãmânt, care nu are putere în
cuvânt ca sã-l tragã pe om din sine ºi sã Mã aºeze pe Mine în
om, ºi sã nu mai fie omul, ci Eu sã fiu în om, iar omul sã moarã ca sã trãiesc Eu în el. O, copii din porþi, dacã omul s-ar învoi sã Mã lase pe Mine sã trãiesc în el, ar fi omul mai mic ca
Dumnezeu ºi aº putea Eu din el, ºi aº face din el împãrãþie a
Mea, aºa cum Mi-am fãcut în toþi sfinþii în care a strãlucit împãrãþia Mea prin smerenia ºi prin credinþa care strãlucea în ei.
Mi-e dor de casã, ºi am spus încã de când eram Dumnezeu vãzut de om: «Vulpile au vizuine, ºi pãsãrile cerului au
cuiburi, dar Fiul Omului nu are casã, nu are unde sã-ªi plece
capul ºi sã intre». Eu când intru în om ca sã fiu Eu în el ºi sã
nu mai fie el, Eu Îmi aplec capul când intru, cãci sunt Dumnezeu, ºi sunt smerit în Mine ºi în om, cã aºa este Dumnezeu,
fiindcã omul cu greu îºi apleacã capul sãu pentru capul Meu
ca sã fiu Eu capul lui, cap al bisericii Mele sã fiu, pentru cã
Eu Mã împart, ºi nu Mã despart când Mã împart, aºa cum slujitorul celor sfinte ale Mele rosteºte când Mã frânge ca sã Mã
dea ºi spune: „Se sfãrâmã ºi Se împarte Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce Se sfãrâmã ºi nu Se desparte“; iar când el rosteºte cuvântul Evangheliei peste bisericã, se roagã ºi spune: „Strãluceºte în inimile noastre, Doamne, lumina cea curatã a dumnezeirii Tale, spre înþelegerea cuvântului Tãu“. Amin.
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Mi-e dor de Mine în tine, omule, iar lumina cea curatã
a dumnezeirii Mele nu încape în tine ca sã pot fi Eu un trup
cu tine, cãci scris este: «Vor fi amândoi un singur trup». Mi-e
dor de casã în om, ca sã fiu un trup cu omul, ºi sã Mã lase
omul sã trãiesc Eu în el cu faþa Mea ºi cu strãlucirea ei. Mã
doare trupul în cei cu care-Mi împart durerea de la om, ºi vin
cuvânt pe pãmânt ca sã-i spun omului cã Mã doare, ºi sã-þi
spun ºi þie, poporul Meu, cã Mã doare. Vreau sã stau în om cu
toatã slava Mea, aºa cum stãteam în Moise, care nu ar fi vãzut
slava Mea nici el, nici fiii lui Israel dacã Eu nu eram în Moise.
O, fiii lui Israel nu au vrut sã fie decât fii ai lui Israel, dar fii
ai lui Dumnezeu nu au voit sã se facã, nu au voit sã se nascã
din Dumnezeu, dar Eu am venit acum douã mii de ani ºi am
luat trup ca omul cel mãrginit cu trupul ºi cu înþelepciunea ºi
i-am arãtat omului cã nu este de ajuns ce este ºi cât este el, ºi
cã trebuie sã se facã Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Dar
omul este prea tare la cerbice ºi nu vrea sã iasã din el, aºa
cum nici Israel n-a voit, pentru cã el a dorit idol, el ºi-a ales
idol, ºi pe Mine M-a dat la spate.
O, poporul Meu de azi, omul îl alege pe om, omul
alege idol ºi nu Mã alege pe Mine pentru el, iar Eu rãmân în
afara lui, ºi de aceea plâng Eu fãrã de casã, ºi plâng pentru cã
nu am unde sã-Mi aplec capul ºi sã intru ºi sã fiu în om ºi sã
fie omul în Mine. Dar am avut în toate vremile om în care Eu
am stat ºi am trãit ºi am fost prigonit între oameni. M-am
lãsat omorât de om acum douã mii de ani ca sã înþeleagã toþi
cei de dupã aceea cã omul nu Mã vrea în el, ºi Mã rãstigneºte
ca sã nu mai fiu. Chip de om am luat din trup de Fecioarã, ca
sã nu trec peste puterea minþii omului ºi sã-l pot ajuta pe om
sã se facã Dumnezeu prin harul cel ceresc, venit pe pãmânt,
ºi sã nu mai trãiascã omul, ci Eu sã trãiesc în el, cã pentru
aceasta M-a trimis Tatãl pe pãmânt în chip de om, ºi Mã
aºteaptã Tatãl cu omul în Mine, ºi cu Mine în om. Mã aºteaptã
Tatãl de douã mii de ani sã-l aºez din nou pe om în Dumnezeu. Amin, amin, amin.
Fiule îndurerat, cât de mult Te-a durut în
mine dumnezeirea Ta! Toatã viaþa mea între oameni Te-a durut în mine pe Tine, Fiule Emanuel, copil
plin de durere, iar omul nu vrea sã fie copil precum ai fost Tu
înaintea Tatãlui ºi înaintea mea ºi înaintea oamenilor, Dumnezeule copil, copil al Tatãlui ºi copil al omului, copil nãscut
din trupul meu cel plin de Dumnezeu, ºi pe care l-ai iubit de
Te-ai sãlãºluit în el ca sã Te naºti copil ºi sã asculþi aºa cum
ºi eu am ascultat de Dumnezeu în toatã vremea trupului meu
între oameni, ºi sã Te doarã în mine durerea Ta de la om,
Dumnezeule copil, cã Tu ai ascultat în toatã vremea ca un
copil. Numai cel ce ascultã este copil, ºi numai copilul ascultã, iar cel ce nu ascultã nu este ca Tine, ºi este mai mare ca
Tine, ºi de aceea nu ascultã ºi nu Te urmeazã ºi nu-Þi cautã
chipul Tãu de copil ca sã fie dupã chipul ºi asemãnarea Ta, iar
Tu ai spus cã a copiilor este împãrãþia cerurilor, Fiule al meu
ºi Dumnezeule copil.
O, îi spun omului cã Tu ai fost în mine, ºi eu am fost în
Tine mai înainte sã-Þi pleci Tu capul ºi sã mã faci nãscãtoare
a trupului Tãu cel vãzut ºi pipãit ºi rãstignit de omul fãrãdelegii, de omul care s-a fãcut mai mare ca Tine de Te-a putut
doborî din el ºi, apoi, dintre oameni, Dumnezeule copil, Care
Te-ai dovedit ascultãtor pânã la moarte pe cruce, când Te-a
durut în mine toatã rana Ta de la om ºi Te-a durut pe cruce
toatã nedragostea ºi necredinþa omului care a cãzut din Tine
ca sã nu Te mai asculte ºi ca sã se asculte pe el, Fiule ascultãtor, Care n-ai fost luat de pildã de nici un om, dar ai fost
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cuprins de fiii cei nãscuþi de sus, pe care i-ai cuprins ºi cãrora
le-ai spus: «Eu în voi, ºi voi în Mine, cãci voi M-aþi primit de
la Tatãl ºi de la mama Mea».
Dar eu, Fiule durut, mã rog de om sã nu facã cu Tine
ce a fãcut Israel, care a ales idolul ºi nu pe Tine; care a ales
omul ºi nu pe Tine. ªi mã rog Þie, Cel ce Te împarþi ºi nu Te
desparþi când Te împarþi, sã strãluceºti în inima poporului Tãu
de azi cu lumina cea curatã a dumnezeirii Tale spre înþelegerea cuvântului Tãu peste oameni, ºi sã vadã oamenii slava Ta
din cei în care-Þi pleci capul ca sã Te faci din ei râul vieþii,
cuvântul Tãu peste pãmânt, Dumnezeule copil. Amin, amin,
amin.
u, mamã, ca un copil ascultãtor cum am
fost, M-a durut în tine toatã durerea lui
Dumnezeu dupã om, M-a durut Duhul Meu în duhul tãu, iar
duhul tãu te-a durut în Duhul Meu, cãci cel ce se uneºte cu
Dumnezeu, este un singur duh cu El.
Ce mai are de spus omul care-ºi alege idolul în locul lui
Dumnezeu; omul care-ºi alege femeia în locul Meu? Ce mai
are de spus un aºa om când Pavel, apostolul Meu, a rostit din
Duhul Meu ºi a zis: «Oare, nu ºtiþi cã trupurile voastre sunt
mãdularele lui Hristos? Sau nu ºtiþi cã cel ce se alipeºte de
idol ºi de desfrânatã este un singur trup cu ea? Cãci vor fi,
zice Scriptura, cei doi un singur trup. Iar cel ce se alipeºte de
Domnul, este un singur duh cu El. Oare, nu ºtiþi cã trupul
vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi, ºi pe
Care Îl aveþi de la Dumnezeu, ºi cã voi nu sunteþi ai voºtri, ºi
cã trupul ºi duhul vostru sunt ale lui Dumnezeu?».
O, mamã cu milã, îþi serbez numele ºi harul, ºi pe Mine
în tine, ºi curând vom sta cuvânt peste cei ce se vor aduna la
izvorul Meu de cuvânt; ºi prin fiii cei iubiþi, întru care acum
binevoim, Îmi voi aºeza cuvântul peste cei fãrã de luminã ºi
Mã voi ruga Tatãlui, Care este în Mine ºi în Care Eu sunt, sã
strãluceascã în inimile lor lumina cea curatã a dumnezeirii
Mele spre înþelegerea cuvântului Meu. Amin. Iar pe poporul
Meu îl rog sã se adune ºi sã se uite în povaþa Mea de peste el,
cãci cuvântul Meu cel pentru el este strãlucirea Mea întru înþelepciunea lui, mamã. Îi rog pe fiii cei zdrobiþi de durerile
Mele în ei sã-i strângã pe cei ce voiesc sã înveþe taina dumnezeirii Mele în om ºi sã-i înveþe sã se ridice spre cer tot mai
aproape de cele de sus ºi sã înþeleagã ce este statul ºi fiinþa
Mea în omul cel cu duh dãtãtor de viaþã precum am fost Eu,
mamã.
Strânge-te cu dor, poporul Meu, ºi învaþã tot mai mult
ºi tot mai bine cum sã te închini lui Dumnezeu, ca sã fiu Eu
în tine, ºi tu, în Mine, cã omul se închinã la om ºi la idol ºi la
mintea lui de om, iar Eu, Domnul Cel pribeag, nu am unde sã
Mã aplec ca sã intru. Strânge-te mereu, poporul Meu, ºi sã
nu-þi lipseascã din mãdulare când te strângi, ºi uitã-te în cuvântul Meu cel de peste tine ºi învaþã statul Meu în mijlocul
tãu spre luminarea Mea în tine, ºi spre luminarea lumii apoi,
cãci toate încep de la Dumnezeu ºi de la tine peste pãmânt
pentru Scriptura naºterii din nou a lumii, cã tu ai în mijlocul
tãu stâlpul de foc ºi de nor dupã care sã te cãlãuzeºti ºi în care
Eu stau tainic ºi blând înaintea ta, ca sã nu te temi de vederea
celor care Mã ascund de ochii tãi, de norul ºi de focul cel tainic în care Eu stau ascuns ºi te cãlãuzesc spre slava Mea ºi a
ta, popor cu numele Meu scris pe fruntea ta ca sã nu mai fii
tu, ci Eu sã fiu fiinþa ta, copil cãlãuzit de Dumnezeu. Amin,
amin, amin.
15/28 august 2003
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Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul
Omul se ascunde de om pentru cã uitã de Dumnezeu. Nu este diavol
mai mare ca pãcatul. Iubirea de Dumnezeu este adevãrata slavã a
omului.

S

culaþi-vã pentru mare pregãtire, copii ai Ierusalimului nou. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, îmbrãcaþi-vã în puteri cereºti, de la Mine date
peste voi, ca sã pregãtiþi de lângã Mine sãrbãtoarea Mea cu
voi în grãdina întâlnirii, ºi apoi sã aºteptãm oaspeþi ºi sã le
dãm din râul vieþii, care curge din Mine peste voi, ºi de la voi
peste cei ce se vor aduna iarãºi la izvor. Voi sunteþi învãþaþi cu
hrana cuvântului Meu ºi cu statul Meu între voi, dar cei ce vin
la sãrbãtoarea cerului cu voi când Eu îi chem ºi apoi îi aºtept,
aceia Mã aºteaptã cu inimã mare ºi caldã, ºi Mã hrãnesc ei cu
dorul lor de venirea Mea la voi cuvânt, iar Eu Mã dau lor cu
rãbdare ºi cu putere în cuvânt ºi îi îndemn sã iubeascã cerul
mãcar cât iubesc pãmântul, ºi apoi Eu le înmulþesc harul credinþei ºi al vieþii veºnice, pe care sã o trãiascã apoi. Amin.
Umpleþi-vã de pacea Mea, de puterea Mea, de rodul
Duhului Sfânt, ca sã vã fie uºor cu greul cel greu al pregãtirii
zilelor de nuntã, cãci Eu sunt Mirele vostru ºi Mi-a venit vremea nunþii, ºi prin voi Mã slãvesc în mijlocul celor ce Mã
cautã ca ºi voi, ºi Mã slãvesc în mijlocul fiilor oamenilor care
se adunã sã-Mi simtã slava zilelor Mele cu voi, zilele cele de
apoi, ºi sã se umple de dragostea dintre Mine ºi voi, copii ai
Noului Ierusalim. O, nu staþi apãsaþi sub griji. Staþi cu duhul
plin de pacea Mea, cã Eu, cu tot cerul stau lângã voi, ºi tainic
lucrãm Noi, cei nevãzuþi, cãci Eu sunt Cel ce sunt, ºi tot aºa
sunt ºi cei ce sunt ca Mine, sunt nevãzuþi, dar sunt, precum
Eu sunt. Amin.
Mã scriu în cartea Mea cu voi, cu sãrbãtoarea botezãtorului Ioan, cã nu e durere, ci e sãrbãtoare pãtrunderea lui în
cele ce nu se vãd, când duhul omului cel plin de dragoste desfrânatã i-a tãiat capul crezând cã se poate ascunde cu pãcatul
pe care Ioan l-a vãdit spre adeverirea fãrãdelegilor lui Israel,
care nu Mã iubea în prooroci, ci cunoscându-Mã în ei Mã
prigonea pentru fãrãdelegile lui.
Îmi înfierbânt strigarea Mea dupã om, copii ai Duhului
Sfânt, cã Eu altã lucrare nu fac. Mã þin dupã om de ºapte mii
de ani, ºi mereu l-am cãutat pe cel ce are putere sã Mã iubeascã, ºi sã-i dau minte pentru Mine, iar Eu sã-l miluiesc cu Duhul Sfânt, Care Se face Dumnezeu în cel ce Mã iubeºte. Eu
când Mã alipesc de om, Mã alipesc de cel ce Mã poate iubi,
ºi îi cunosc pe aceºtia încã din vecii, ºi tot aºa ºi pe cei ce nu
Mã pot iubi, ºi le pregãtesc fiecãrora dupã cum este fapta lor,
viaþa lor bunã sau rea faþã de Dumnezeu, cã Eu altã lucrare nu
am de fãcut în afarã de cãutarea Mea dupã om, fie cã el Mã
iubeºte sau nu Mã iubeºte. Nu l-am lãsat niciodatã pe om în
zeama lui ºi atât, ci l-am fãcut sã Mã cunoascã, chiar dacã
dragostea lui nu putea sã pãtrundã în cer ºi în Mine, Cel ce
locuiesc tainic între pãmânt ºi cer cu duhul ºi cu trupul, atât
cât omul nu voieºte sã ºtie ºi sã creadã ºi sã se opreascã de la
ascunderea de Dumnezeu.
Omul se ascunde de om ºi nu-i vine în gând sã se ascundã de Dumnezeu, pentru cã el uitã de Dumnezeu. Când
omul face pãcatul desfrânãrii, el se ascunde de om cu desfrânarea lui, ºi uitã de Mine, Cel ce vãd pe toate cele ce se petrec
în cer ºi pe pãmânt ºi în om ºi în toatã fãptura. Vreau sã-l
chem pe om la duhul învãþãturii Mele ca sã-i spun cã omul se
ascunde de om cu pãcatul lui, dar nu-i vine Dumnezeu în
gând ca sã-ºi spunã cã îl vede Dumnezeu. O, omule, nu se
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poate nimic ºi nimeni ascunde de Mine, cãci Eu sunt Dumnezeu nevãzut ºi vãd vãzutele ºi nevãzutele ºi lucrez prin prooroci peste om, aºa cum am lucrat prin Ioan Botezãtorul când
el i-a spus regelui Irod sã nu facã preadesfrânare ºi sã nu se
desfete cu ea împotriva legii lui Dumnezeu. Pãcatul din om
s-a fãcut mai tare ca Dumnezeu în om, ºi uitã omul cã Dumnezeu este Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului ºi al omului,
care n-a putut sã se ascundã de Dumnezeu când a dat sã facã
aceasta. Mi-e tare dor de înþelepciunea Mea în om, ºi cu greu
mai cautã omul sã nu se mai ascundã cu pãcatul lui, cu greu
mai poate omul sã se lase de pãcat ca sã nu se mai ascundã de
om din pricina lui. Ochiul Meu nu mai vede decât pãcat ºi
minciunã ºi deºertãciune în om, ºi plânge ochiul Meu pentru
neînþelepciunea omului. Nu mai trebuie sã iasã diavolul în
calea omului, cãci omului nu-i mai este teamã de diavol, nu-i
mai este teamã de pãcat. Nu este diavol mai mare ca pãcatul,
omule, ºi toate pãcatele de pe pãmânt ajung la cer ºi nu rãmân
pe pãmânt ascunse, aºa cum dã omul sã se ascundã cu ele în
el sau în om. Omul se ascunde de om ºi nu-i vine în gând sã
se ascundã de Dumnezeu, pentru cã el uitã de Dumnezeu,
cãci Domnul stã acoperit de ochii omului.
O, poporul Meu care ai peste tine glasul lui Dumnezeu!
Grãirea Mea de peste tine este cale a Mea spre om ca sã-l îndemn pe el sã se aºeze în duhul temerii de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu este cale a omului spre Mine ºi nu spre
pãcat ºi nu spre despãrþire între Mine ºi om. Ioan Botezãtorul
chema omul la temere de Dumnezeu ºi la credinþã ºi la pocãinþã spre iertarea pãcatelor ºi spre slava Mea în om, cãci
omul nu pricepe cã nu el, ci Eu trebuie sã trãiesc în el.
O, Ierusalime român, înmulþeºte-Mã în tine ºi aratã-i
omului care vine sã-L vadã pe Dumnezeu cu tine cã nu tu, ci
Eu trãiesc în tine, cã aceastã slavã am voit ºi voiesc sã þi-o
dau s-o porþi înaintea Mea ºi înaintea oamenilor, ca sã înveþe
omul temerea de Dumnezeu, ºi apoi slava Mea ºi dragostea
Mea în el. Amin.
Mã aºtern cu zilele vieþii veºnice înaintea oamenilor, ca
sã le grãiesc cu graiul Meu ceresc ºi sã le spun cã Dumnezeu
este Dumnezeul vãzutelor ºi al nevãzutelor ºi este Fãcãtorul
cerului ºi al pãmântului, ºi cã omul este fãcut ca sã-L iubeascã pe Dumnezeu pe pãmânt. Mã aºtern cu tine, poporul Meu,
în faþa omului ºi fac cu tine sfat ºi îl aºez pe om sã audã sfatul
Meu cu tine, ºi apoi sã-i grãiesc lui, iar cel ce va auzi ºi va
iubi glasul Meu, cu acela voi cina ºi Mã voi arãta lui cu puterea Mea în el, cu viaþã fãrã de moarte ºi cu slava iubirii
Mele în el.
O, fiilor, mare slavã este în om iubirea de Dumnezeu.
Dacã omul ar ºti ºi ar voi sã ºtie ce este slava ºi dacã ar iubi
slava, ar cãuta slava iubirii de Dumnezeu ºi s-ar desfãta în ea
ca în cea mai curatã fericire, dar omul nu ºtie ce este slava în
om. Daþi putere slavei Mele în voi, cãci iubirea de Dumnezeu
este slava cea nepieritoare de peste om ºi frumuseþea care nu
se poate vedea mai multã ca în cei ce o au pe ea prin iubirea
lor de Dumnezeu, care este slava lor. Sã se uite omul la voi ºi
sã facã roade vrednice de pocãinþã spre iertarea pãcatelor ascunse ºi neascunse, cã mare slavã se coboarã pe pãmânt peste
cei în care trãieºte iubirea de Dumnezeu, adevãrata slavã a
omului pe pãmânt. Amin.
O, fiilor, ridicaþi mânuþele ºi cereþi-Mi duh de sãrbãtoare cu iubire de Dumnezeu în ea peste voi ºi peste cei ce vor
veni la izvorul vieþii prin chemarea Mea. Cereþi-Mi sã vã fiu
mângâiere ºi putere ºi pace ºi iubire în voi, cã voiesc sã Mã
slãvesc în voi înaintea oamenilor, ca sã vadã ei slava iubirii
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de Dumnezeu în om ºi sã se bucure de duhul umilinþei
prin care Eu Mã slãvesc în om cu Duhul Meu Cel dãtãtor de
viaþã, duhul înþelepciunii vieþii, fiilor. O, ridicaþi mânuþele
ºi cereþi-Mi vreme dulce, vreme caldã, soare binefãcãtor ºi
mângâietor peste cei ce vin ºi abia aºteaptã ziua venirii lor la
sãrbãtoarea Mea cu voi, la bucuria lor lângã Mine ºi lângã
voi, iar Noi sã-i hrãnim, fiilor, nu numai cu mâncare pentru
trup, ci sã-i îmbogãþim în Duhul Adevãrului, pe Care lumea
nu-L cunoaºte ca sã fie liberã de pãcat ºi vie fãcându-se prin
adevãrul cel din cer pe pãmânt. Amin.
O, cãutaþi sã rumegaþi tot cuvântul învãþãturii ºi al
creºterii voastre din cuvântul Meu. Luaþi ºi mâncaþi rodul împlinirii glasului Meu de peste voi, ºi a toate câte Eu vã cer
pentru viaþa Mea cu voi, ca sã vadã oamenii ºi sã creadã în
Mine prin voi, ºi sã am rod de la iubirea voastrã de Dumnezeu, copii ai zilelor venirii Domnului pe pãmânt, ºi cu strigare dupã om, cã Eu îl chem pe om ºi îi spun: omule, lasã-te
de ruºinea pãcatelor ºi ia în tine slava iubirii de Dumnezeu ºi
vino, cã te chem sã ai viaþã din viaþa Mea la cuvântul Meu
care grãieºte cu tine din cer prin duhul proorociei, rostit de
însãºi gura Mea dupã douã mii de ani de la intrarea Mea în
lume ca Fiu al Omului. Amin.
Veniþi voi, cei chemaþi la izvorul slavei iubirii de Dumnezeu! Veniþi, cã Eu sunt iubirea, ºi altceva nu înseamnã iubirea. Eu sunt Cel ce vã aºtept la izvor, iar voi veniþi cu vase
curate ºi luaþi în voi Duhul Meu ºi cereþi-Mã la Tatãl sã vin,
cã aceasta este vremea. Amin.
Veniþi ºi voi, veniþi toþi cei din sãtuþul cuvântului Meu,
cãci slava Mea se va face munte înalt ºi veþi fi cãutaþi sã
mãrturisiþi iubirea Mea cea pentru om, ºi pe omul îndumnezeit pe care Eu îl aºez pe pãmânt ca sã sãrez cu el orice
jertfã bineplãcutã Mie de la om, cãci am în acest sãtuþ lucrarea cuvântului Meu peste cei ce poartã în ei slava iubirii de
Dumnezeu ºi roadele ei peste pãmânt. Amin.
Ridicã-te, Ierusalime! Hai, poporul Meu, scoalã-te
pentru mare pregãtire, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, cã am în tine sare cu gust bun, ºi vom gãti
masã cereascã ºi vom bea apa vieþii, ºi iarãºi va fi sãrbãtoare
în grãdina întâlnirii, iar tu vei fi slava Mea, slava iubirii de
Dumnezeu, care se sãlãºluieºte în cei care Mã iubesc. Amin.
Binecuvântate sã fie zilele sãrbãtorii. Amin. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care gãtiþi sãrbãtoarea, ºi îl vom învãþa
pe om Duhul Adevãrului, pe Care lumea nu-L cunoaºte, pentru cã omul din lume are duhul lumii ºi se ascunde de Dumnezeu, cãci Dumnezeu stã nevãzut de om. Amin.
Binecuvântate sã fie toate câte vor sluji duhului sãrbãtorii: bucatele de pe pãmânt ºi hrana cea din cer, cuvântul
gurii Mele. Amin. Binecuvântaþi sã fie cei ce vor lua în ei
iubirea Mea hranã a sufletelor lor ºi a credinþei lor. Amin. Binecuvântat sã fie vãzduhul, ºi lin sã fie, ºi cald ºi mângâios
peste duhul sãrbãtorii, dar cereþi acestea toate, fiilor rugãtori,
cã Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vã iubesc când Mã iubiþi
chemându-Mã peste voi ºi pentru voi ºi pentru lucrul Meu cu
voi. Fericit este sufletul care ºtie dupã plãcerea Mea sã grãiascã cu Mine, dar mai fericit este acela care ascultã cuvântul
Meu care-l învaþã pe el sã grãiascã cu Mine. Amin.
Pace peste duhul sãrbãtorii ºi peste voi, de acum ºi
pânã la hotarul de dincolo de sãrbãtoarea întâlnirii în grãdina
cea gãtitã de sãrbãtoare! Pace vouã! Aºa sã lucraþi, din zori ºi
pânã-n zori, ºi fiþi dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cã minunatã este vremea Mea cu voi, ºi vreau sã fac din ea ºi din voi
minune spre care toate popoarele vor cãuta ºi se vor mângâia
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ºi vor cunoaºte slava iubirii de Dumnezeu vãzându-vã pe voi
slavã a Mea pe pãmânt, fiilor. Amin, amin, amin.
29 august/11 septembrie 2003

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua întâi
Vine ziua sã ºtie omul cã iubirea înseamnã Dumnezeu. Lucrarea
Tatãlui este lucrarea Fiului, iar lucrarea Fiului este lucrarea
ucenicului cel trimis de Fiul.

C

u nuntã de veac nou Se aºeazã Tatãl ceresc pe
pãmânt pentru Fiul Sãu, Care Se face cuvânt. Sã
se deschidã cartea Mea de la sfârºit de timp, ca sã Mã scriu în
ea cu zile de nuntã pe pãmântul român. Amin.
Eu sunt Cel ce sunt, ºi Mã fac cuvânt peste pãmânt ºi
Mã fac Duh Sfânt, cãci Tatãl Mã trimite, iar Eu Îl ascult, cã Îi
sunt Fiu.
Sunt Fiul Tatãlui Savaot, Tatãl Atotþiitorul, Fãcãtorul
cerului ºi al pãmântului, vãzutelor ºi nevãzutelor. Sunt Unul
nãscut din Tatãl mai înainte de vecii. Sunt Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, prin Care
toate s-au fãcut.
M-am nãscut cu trupul acum douã mii de ani când
M-am coborât din cer ºi M-am întrupat de la Duhul Sfânt ºi
din mamã Fecioarã ºi M-am fãcut Om. Fiul Omului M-am
fãcut, ºi M-am umilit pe pãmânt pânã la moarte pe cruce, ºi
apoi am înviat ºi M-am suit la ceruri, ca iarãºi sã stau de-a
dreapta Tatãlui, ºi de lângã El sã vin din nou pe pãmânt, cãci
apostolii Mei cei credincioºi Mie prin duhul proorociei cu
care i-am hãrãzit pe ei când le-am spus: «Luaþi Duh Sfânt!»,
au proorocit ºi au spus dupã ce Eu M-am suit la Tatãl: «Domnul iarãºi va sã vie sã judece viii ºi morþii, iar împãrãþia Sa
nu va avea sfârºit». Amin, amin, amin.
Ucenicii Mei au mai rostit proorocia pentru învierea
morþilor ºi pentru viaþa veacului ce va sã fie, iar ei au aºteptat
douã mii de ani împreunã cu toþi sfinþii împlinirea Scripturii
descoperirii fiilor lui Dumnezeu, dupã care toatã firea suspinã, de la facerea cerului ºi a pãmântului, dupã ce omul cel
zidit de mâna Mea s-a smuls din rai prin neascultare ºi când
Eu, Fiul ºi Cuvântul Tatãlui, am vestit-o pe Fecioara mama
Mea, care va zdrobi, în veacul al ºaselea de la facere, pe stricãtorul firii, nãscându-Mã pe Mine Fiu al Tatãlui ºi al ei,
Dumnezeu între oameni pe pãmânt.
Pace vouã, celor ce aþi auzit glasul Fiului lui Dumnezeu, care cheamã vãzutele ºi nevãzutele la nunta Sa cu mireasã din lume aleasã ca sã facã voia Sa! Pace vouã, celor ce iubiþi pacea Mea, cãci nu precum v-o dã lumea v-o dau Eu.
Pace vouã, nuntaºi ai nunþii Fiului de Împãrat, Unul nãscut
din Tatãl ºi din mama Fecioarã! V-am chemat ca sã-Mi auziþi
glasul, cã Eu am spus încã de acum douã mii de ani: «Vine
vremea, ºi a ºi venit, când morþii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu ºi vor învia». Ba chiar ºi cei din morminte vor
învia, am spus Eu când am spus acestea. V-am chemat ca sã
Mã fac cuvânt ºi sã vã spun cã Dumnezeu este iubire, ºi cã tot
aºa voiesc sã fie ºi omul care aude glasul cuvântului Meu care
vine cu norii. Iubirea Mea nu este ca iubirea omului, ci este
ca Dumnezeu, ºi voiesc sã aduc pe pãmânt vremea când omul
sã înþeleagã cã iubirea înseamnã Dumnezeu, ºi cã de aceea
am spus Eu cã Dumnezeu este iubire. Iar acum voiesc ca fiinþa Mea sã fie pe pãmânt ca ºi în cer, iubire ca ºi în cer pe
pãmânt, cãci Eu i-am învãþat pe ucenici sã cearã peste ei împãrãþia Mea ºi voia Mea, care este din Tatãl în Mine, precum
în cer aºa ºi pe pãmânt. Amin, amin, amin.

Eu sunt pâinea care se coboarã din cer pentru viaþa
celor ce cred în Mine prin duhul propovãduirii cu care lucrez
prin cei trimiºi de Mine ºi nu prin cei ce se duc sã facã ceea
ce Eu nu le-am spus decât ucenicilor care se fãcuserã voie a
Mea pe pãmânt înaintea Tatãlui Meu, Care M-a trimis din cer
dupã om ca sã-l trag din nou pe om la Tatãl. Eu Însumi am
venit acum dupã om, cãci le-am fãgãduit ucenicilor Mei cã
voi veni sã fac din nou lumea, sã-l fac din nou pe om. Nimeni
nu poate sã facã lucrarea Tatãlui decât Fiul Sãu, pe Care El
L-a trimis ºi pe Care-L trimite. Nimeni nu poate sã facã lucrarea Fiului decât ucenicul pe care Fiul îl trimite, precum
Tatãl L-a trimis pe Fiul, cãci Eu nu fac nimic decât voia Tatãlui, Care Mã trimite, ºi aºa trebuie sã facã ºi cel pe care Fiul
îl trimite pentru ca sã facã voia Sa, voia Fiului Tatãlui. Amin,
amin, amin.
O, mamã Fecioarã, tu ai fãcut voia Tatãlui la glasul
arhanghelului, ºi ai fãcut voia Fiului, Cel trimis de Tatãl ca sã
ia trup din trupul tãu între oameni. Mã aºez cuvânt de sãrbãtoare pentru naºterea ta pe pãmânt, mamã. Am strâns în jurul
ieslei cuvântului Meu pe mulþi care aud glasul Meu cel de la
sfârºit de timp. Îi învãþ pe ei sã creadã cã Eu sunt trimisul
Tatãlui ca sã fac voia Sa pe pãmânt. Le spun lor cã sunt Fiul
tãu, mamã, ºi cã vin cu sãrbãtoarea zilei naºterii tale ºi serbãm cu cei ce beau din izvorul cuvântului Meu care vine cu
norii pentru naºterea din nou a lumii, mamã. Eu sunt Mire din
cer, ºi Îmi doresc mireasã care sã fie bisericã a Duhului lui
Dumnezeu ºi a Fiului Sãu, ºi Îmi zidesc trup viu în trupul
celor ce Mã vor de Mire, ºi Mã dau lor sã Mã bea ºi sã Mã
mãnânce ca sã-i fac asemenea Mie ºi sã Mã cunoascã în ei,
iar Eu sã-i cunosc pe ei ºi sã cinez cu ei, ºi ei, cu Mine, dupã
cum ºi fac, mamã; ºi sã Mã arãt lor, precum am fãgãduit pentru cei ce cred în Mine cã sunt de la Tatãl. Amin.
O, fericiþi sunteþi voi, cei ce auziþi chemarea Mea, ºi
crezând în Mine vã adunaþi în jurul glasului Meu chiar dacã
nu Mã vedeþi. Cea mai mare minune pe care o puteþi face prin
credinþa din voi este sã fiþi asemenea Mie ºi sã Mã vãd în voi,
iar Eu sã vã dau bucuria Duhului Sfânt, Care mângâie, cãci El
este Mângâietorul, pe Care L-am promis ucenicilor Mei când
M-am suit la Tatãl ºi le-am zis lor: «Nu vã voi lãsa orfani. Vã
voi trimite pe Duhul Sfânt Mângâietorul, Care din Mine va
lua ºi vã va vesti vouã toate câte Eu aud de la Tatãl, cãci vã
numesc prietenii Mei». O, aºa iubeºte Dumnezeu, cãci Dumnezeu este iubire, ºi tot aºa voiesc sã fie ºi omul care aude
glasul cuvântului Meu venind cu norii. Iubirea înseamnã
Dumnezeu, ºi de aceea este scris: «Dumnezeu este iubire».
Amin.
O, fii ai oamenilor, voiesc sã vã fac fii ai Tatãlui ºi vã
dau putere sã vã faceþi, cãci vedeþi ce fel de iubire v-a arãtat
Tatãl, ca sã vã faceþi, ºi apoi sã vã numiþi fii ai lui Dumnezeu,
iar Eu sã fiu întâi între mulþi fraþi ºi sã vã uitaþi la Mine aºa
cum am fost Eu ºi sã fiþi asemenea Mie, ºi tot aºa sã ºi iubiþi,
cãci vedeþi ce fel de iubire v-am arãtat când am venit de la
Tatãl. V-am dat ca viaþã viaþa Mea, ºi nimeni nu Mi-a luat-o.
Eu Însumi Mi-am pus-o, ca iarãºi sã o iau. Nimeni n-a luat-o
de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi am pus-o. Putere am avut
ca s-o pun, ºi putere am avut ca iarãºi s-o iau, dupã cum am
avut porunca de la Tatãl, ºi aceasta este iubirea pe care Tatãl
v-a arãtat-o. Amin, amin, amin.
Fiule al Tatãlui ceresc, ºi Fiule al meu! O,
Dumnezeule copil, iubirea Ta este ca iubirea Tatãlui. Iubirea Ta îi aratã omului cã pânã nu se va naºte
de sus, din cer, nu va moºteni omul împãrãþia cerurilor. Omul
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trebuie sã se facã iar copil, cãci aceastã iubire a arãtat-o Tatãl
ºi i-a dat omului putere ca sã se facã fiu al lui Dumnezeu prin
ascultare, aºa cum Tu ai arãtat cã faci, Dumnezeule copil.
Când Te-ai nãscut din mine, eu eram iubire înaintea Ta, iar
inima mea erai Tu, Fiule vestit de înger ca sã Te naºti din
trupul meu fecioresc ºi sã zdrobeºti pe stricãtorul ºi sã-i dai
iarãºi omului viaþa ºi înfierea, sã-i dai putere sã se facã fiu al
lui Dumnezeu dându-i lui viaþa, precum Tu ai fãcut când
Însuþi Þi-ai pus-o, ca iarãºi s-o iei.
O, Fiule al omului îndurerat dupã om, i-ai arãtat
omului cã Þi-ai dat viaþa, ca iarãºi s-o iei. I-ai arãtat ce fel de
iubire ai avut, ca sã iubeascã ºi omul cum Tu ai iubit, ca sã-Þi
dea omul viaþa, ºi iarãºi s-o ia, ºi s-o ia din Tine ºi sã se nascã
de sus, ca sã fie moºtenitor al cerului, cãci fiecare îºi are
moºtenire în cel din care se naºte. Eu, ca o mamã a Fiului Tatãlui Savaot, îi arãt omului izvorul vieþii, taina vieþii lui,
naºterea lui din Tine, precum Tu eºti nãscut din Tatãl, ca toþi
cei ce cred în El prin Tine, sã trãiascã în Tine; în Tine ºi nu în
ei; ei în Tine, ºi Tu în ei, cãci aceasta este iubirea pe care Tatãl
le-a arãtat-o când Te-a fãcut Fiu al omului, Dumnezeule
copil. Îl chem pe om la Tine, cã Tu eºti viaþa omului, ºi nu
este înþelepciune omeneascã ºi care sã înþeleagã viaþa Ta în
om ºi viaþa omului în Tine, izvorule al vieþii.
O, fii ai oamenilor, aceastã poruncã v-a dat-o Fiul meu,
ca sã vã iubiþi unii pe alþii precum El v-a iubit ºi nu altfel. El
ªi-a pus viaþa ºi iarãºi ªi-a luat-o, ºi aºa v-a învãþat El, ºi nu
este învãþãtor în afarã de El. Aduceþi-vã pe voi înºivã jertfã
plãcutã Lui, cãci El S-a umilit ca un Dumnezeu ºi v-a învãþat
iubirea cea fãrã de pãcat, viaþa Lui pe care ªi-a pus-o pentru
voi, ca iarãºi s-o ia, ºi vouã sã v-o dea, ºi viaþã sã aveþi, cãci
El a murit pentru voi ºi a înviat din morþi ca sã vã dea viaþã.
O, fii ai oamenilor, sunt douã mii de ani de când El a venit
iubind pe pãmânt ºi a spus cã iarãºi va veni. Vine Domnul pe
pãmânt cuvânt, cuvânt de Duh Sfânt. Veniþi spre El ºi învãþaþi
duhul mângâierii, duhul vieþii, care se dã vouã ca sã moºteniþi
viaþa, cãci Fiul meu aceastã iubire v-a arãtat vouã. Aceastã
poruncã v-a dat Fiul meu, ca sã vã iubiþi unii pe alþii precum
El v-a iubit ºi nu altfel, fii ai oamenilor. Amin, amin, amin.
mamã, ca un plâns dupã om este cuvântul
tãu, iar locaºul tãu este în Mine, mamã. Te
serbez în zile de nuntã cereascã pe pãmânt ºi Îmi vestesc þara
venirii Mele a doua oarã de lângã Tatãl ºi îl chem pe om sã
bea din apa vieþii ºi sã fie viu omul, mamã.
Te mângâi cu ºoapta duhului vieþii, omule. Te chem sã
iei fiinþã, cãci am venit de la Tatãl cuvânt pentru naºterea din
nou a lumii, aºa cum am fãgãduit, ºi sunt adevãrat prin acest
cuvânt aºa cum am fost prin cuvântul cel de acum douã mii
de ani când am spus tuturor cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor, iar cei ce au crezut s-au fãcut împãrãþie a Mea, iar Eu, împãrãþie a lor, cãci iubirea îºi are soþii ei, ºi Dumnezeu înseamnã iubire. Amin.
Cântaþi cântarea nunþii Fiului lui Dumnezeu, voi, cei ce
veniþi la nuntã. Doiniþi doina miresei Mirelui ºi învãþaþi de la
Mine ºi de la ea veºnicia Mea cu omul, a cãrui împãrãþie Eu
sunt.
Pace vouã, celor ce aþi venit la izvor! Luaþi Duh Sfânt,
cãci duhul lumii nu are nimic în Mine, ºi nici Eu în el. Pace
vouã! ªi iarãºi vã voi mângâia cu ºoapta Mea, cu cuvântul
mângâierii pentru cei ce iubesc ca ºi Mine între pãmânt ºi cer.
Amin, amin, amin.
7/20 septembrie 2003
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Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a doua
Fiii oamenilor sunt rodul pãcatului, iar fiii lui Dumnezeu sunt rodul Domnului. Semnul credinþei este grãirea în Duhul Sfânt, Care
este plata sfinþilor. Sfinþii vor judeca lumea. Îngerii cãzuþi vor
cãpãta slava cea pierdutã. Se binecuvinteazã fântâna sfântului
Nicolae pe vatra satului Glodeni.

Î

n a doua zi a sãrbãtorii Duhul cuvântului Meu vã
îndeamnã sã fiþi sfinþi, sã fiþi precum Eu sunt, vã
îndeamnã sã ascultaþi de El, pentru cã vi Se dã. V-aþi adunat
la izvor ºi e pãcat sã plecaþi aºa cum aþi venit. Luaþi Duh Sfânt
ca sã fiþi sfinþi, cã plata cea pentru sfinþi este Duhul Sfânt.
Amin.
Stau înaintea voastrã cu fiii cuvântului Meu. Intru pe
porþile cuvântului, ºi binecuvântatã de Tatãl Îmi este intrarea
ºi ieºirea, ieºirea ºi intrarea, ºi binecuvântatã sã vã fie vouã
venirea la izvor, ºi dacã veþi ºi bea din el, vã va creºte ºtiinþa
ºi înþelepciunea cea pentru înþelegerea cuvântului Meu care
vine cu norii ca sã-l cheme pe om de la moarte la viaþã, de la
el la Mine, cãci omul este moarte, iar Dumnezeu este viaþã.
Amin.
Eu sunt viaþã fãrã de moarte, ºi voiesc voia Tatãlui
Meu, voiesc ca omul sã nu mai fie moarte fãrã de viaþã, cãci
omul se învoieºte în sine cu pãcatul, iar plata pãcatului este
moartea. Acum ºapte mii de ani, dupã ce Eu l-am fãcut cu
mâna din lut pe om ºi am suflat peste el duh de viaþã ca sã Mã
odihnesc apoi în el, omul s-a smuls din împãrãþia Mea ºi s-a
fãcut moarte, el ºi fiii lui. Fiii omului înseamnã rodul pãcatului, iar fiii lui Dumnezeu sunt rodul Domnului, rodul vieþii,
cãci Eu sunt viaþã fãrã de moarte. Amin.
În a doua zi de sãrbãtoare Duhul cuvântului Meu vã
cheamã sã fiþi sfinþi, sã fiþi precum Eu sunt, cãci i-am spus
omului acum douã mii de ani: «Orice pãcat pe care-l sãvârºeºte omul, este în afarã de trup, dar cel ce se dedã desfrânãrii, pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu», în care-ºi ia viaþã pãcatul, ºi omul devine moarte fãrã de viaþã. Ucenicii Mei
luaserã în ei viaþã din viaþa Mea dupã ce Mi-am dat viaþa pentru ei ca iarãºi s-o iau ºi sã le-o dau lor de viaþã ºi sã fie ei apoi
cuvântul Meu ºi nu al lor, cãci cel ce crede în Mine, am spus
cã râuri de ape vii vor curge din pântecele lui, din gura lui
peste morþi ºi peste vii.
Semnul credinþei este grãirea în Duhul Sfânt. Nu poate
fi omul numit om credincios, om cu credinþã în Mine dacã nu
are din el grãire de Duh Sfânt apoi, semnul primirii credinþei
ºi a botezului cu credinþã, cã omul în zadar s-a învãþat sã se
boteze cu apã dacã nu a învãþat duhul pocãinþei spre iertarea
pãcatelor, duhul cãruia îi urmeazã grãirea în Duhul Sfânt, ca
semn al sfinþeniei omului.
Vã grãiesc vouã de taina sfinþilor, o, fii ai oamenilor!
Sfinþii se nasc de la Dumnezeu, nu din sãmânþã omeneascã, ºi
sunt fãrã de spiþã apoi, ºi fug de cei ce i-au fãcut pe ei, ºi fug
spre Mine, din Care ei s-au nãscut. O, fii ai oamenilor, e pãcat
sã vã mândriþi cu fiii ºi fiicele voastre, cãci pãcatul se naºte
cu trupul ºi îi zice „mamã ºi tatã“ celui ce l-a nãscut pe el. E
pãcat sã vã bucuraþi de bucuria cea fãrã de Dumnezeu a fiilor
voºtri. E pãcat sã vã bucuraþi de pãcat. Vi-l dau pildã pe dreptul Iov, care plângea la Mine pentru iertarea pãcatelor fiilor
lui care se adunau ºi petreceau, iar el nu se bucura de ei, ºi
plângea la Mine pentru iertarea lor, cãci ei petreceau în moarte, nu în bucuria cea de la Dumnezeu, iar când omul petrece
fãrã de Dumnezeu, goneºte de lângã el pe îngerii lui Dumnezeu. Veniþi la învãþãtura cea cu viaþã în ea, cãci învãþãtura
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Mea desparte viaþa de moarte, îl desparte pe om de pãcat, îl
desparte de sine ca sã Mã ia omul pe Mine de sine al sãu.
Omul este din fire ascuns în sine, dar cel ce se dã Mie, se
leapãdã de sine ºi Mã ia pe Mine în sine prin omul care Mã
iubeºte pe Mine în el, ºi lucreazã din Mine peste om pentru
venirea omului dupã Mine ºi nu dupã sine între pãmânt ºi cer.
O, cât Mã doare cã nu a voit ºi nu voieºte omul sã-Mi
înþeleagã cuvântul chemãrii lui la Mine, cãci am spus acum
douã mii de ani: «Cel ce voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie», ca sã
scape de sine, cãci altfel omul nu poate scãpa de sine ºi nu
poate fi ajutat de îngerii lui Dumnezeu, cãci omul pizmuieºte,
cleveteºte, se trufeºte, ºi apoi cade prin acestea, iar îngerii cei
buni nu pot pentru el împotriva rãului din el. Am spus cã
împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu zece fecioare, dintre care
cinci sunt înþelepte, iar cinci, neînþelepte. Cele înþelepte îºi
adunã, iar cele neînþelepte nu-ºi adunã, ci adorm faþã de veghea pe care trebuie s-o aibã, iar veghea nu este decât iubirea
de Dumnezeu. Nici un om nu poate veghea împotriva pãcatului din el decât prin iubire de Dumnezeu ºi mereu iubire,
aºa încât viaþa lui sã însemne Dumnezeu ºi nu om.
O, fii ai oamenilor, luaþi din Duhul Meu, ºi apoi fiþi
sfinþi precum Eu sunt sfânt, cãci sfinþii vor judeca lumea, ºi
au ºi judecat-o, pentru cã au biruit-o ºi nu mai sunt din lume
precum nici Eu nu sunt din lumea aceasta. Împãrãþia cerurilor
înseamnã îngeri, fie în trup, fie în afarã de trup, ºi de aceea
am asemãnat-o Eu pe ea cu fecioare, dar omul nici aceastã
Scripturã a Mea nu a dat s-o înþeleagã, cãci omul nu se leapãdã de sine ca sã înþeleagã ca Mine apoi. Nici un sfânt nu a
zis cã Dumnezeu întârzie ºi cã nu Se mai împlineºte cu venirea Sa, ca apoi sã creadã desãvârºit în Mine cel ce se sfinþeºte pentru Mine. Sfinþenia este venirea Domnului la om, ºi a
omului la Mine, cãci sfinþii trãiesc în Mine, ºi Eu în ei, ºi nu
mai trãiesc ei. Numai cei ce iubesc neºtiinþa ºi pãcatul acesta,
numai aceia zic cã nu mai vine Domnul precum a zis cã va
veni, ºi nu se tem aceºtia de ceea ce zic ei, ºi nu se tem de
Dumnezeu. Sfinþii sunt cu Mine, ºi Eu cu ei prin greul Meu
dintre pãmânt ºi cer dupã om. O, nu vrea omul sã se pregãteascã ºi sã fie adevãrat când spune cã aºteaptã învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie, iar Eu fãrã de veste voi
veni, ºi faptele fiecãruia se vor vãdi, cãci din doi care vor fi
la þarinã, unul se va lua ºi altul se va lãsa, ºi din douã care vor
mãcina la moarã, una va fi luatã ºi alta va fi lãsatã, ºi aºa se
vor descoperi faptele fiecãruia, aºa ºi nu altfel.
O, dacã voi, fii ai oamenilor, aþi vrea sã-i þineþi lângã
voi mereu pe îngerii Mei, atunci voi aþi fi ca Dumnezeu, aþi fi
ca Mine, Care ascult de Tatãl, cãci cel ce nu ascultã de nimeni, acela se ascultã pe sine ºi nu vine dupã Mine. Plâng
îngerii Mei cã sunt fãrã de lucru pentru om, cãci omul îi alungã de lângã el cu minciuna, cu clevetirea, cu trufia vieþii, cu
pofta ochilor, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mâncarea ºi cu bãutura, cu viclenia ºi cu toate cu câte omul se iubeºte pe sine, cãci omul prin iubirea de sine îi alungã pe îngerii Mei ºi nu prin altceva, iar de la aceasta se nasc toate cele
ce îl despart pe om de iubirea de Dumnezeu, care este paza de
toatã despãrþirea de Dumnezeu a omului.
Voiesc, omule venit la izvorul înþelepciunii, voiesc sã
te învãþ cum sã iubeºti viaþa ta. Dacã vrei s-o iubeºti, trebuie
sã þi-o dai ca iarãºi s-o iei, cãci Eu am spus: «Cel ce-ºi iubeºte
viaþa, acela ºi-o va pierde, iar cel ce ºi-o dã, acela ºi-o va lua
înapoi», cã pânã omul nu moare, nu poate învia, nu pot Eu
trãi în el câtã vreme trãieºte el în el. Omul îºi hrãneºte trupul

ºi sufletul îngrijindu-le ca sã trãiascã el în el, dar Eu vã spun,
fii ai oamenilor, cã dacã veþi trãi voi în voi, veþi muri prin
faptele voastre, fiindcã nu se poate sã rãmânã viu cel ce nu se
leapãdã de sine. Aceastã învãþãturã de viaþã, din iubire v-o
dau, ºi cu milã vã chem de la moarte la viaþã, de la voi la
Mine prin lepãdare de sine, ca sã puteþi face apoi voia Tatãlui,
Care este în ceruri ºi nu pe pãmânt, ºi Eu voiesc sã-i trag pe
toþi la Tatãl, precum am promis când M-am suit la Tatãl cã aºa
voi lucra dupã ce voi ajunge iarãºi în slava pe care o am de la
El mai înainte de întemeierea lumii.
Am venit cuvânt pe pãmânt ca sã-l chem pe om la viaþã, iar viaþa înseamnã sfinþenie ºi iubire de Dumnezeu de-a
pururi, cãci unde este viaþã, de-a pururi este, ºi nu este ca
moartea, care nu este veºnicã, fiindcã moartea nu va mai fi
curând, curând, ºi vor fi numai sfinþi pe pãmânt, cãci sfinþii
vor judeca lumea, dupã cum este scris în Scripturi, ºi am zis:
«Celui ce biruieºte ºi celui ce pãzeºte pânã la capãt faptele
Mele îi voi da lui stãpânire peste neamuri ºi le va pãstori pe
ele cu toiag de fier, ºi ca pe vasul olarului le va sfãrâma, precum Eu am luat putere de la Tatãl Meu».
Când Pavel, apostolul Meu, aºeza cuvântul Duhului
Sfânt al învãþãturii peste bisericã, el spunea: «Au nu ºtiþi,
oare, cã noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumeºti vom judeca».
Voiesc sã-i sui înapoi în slava din care au cãzut pe
îngerii care s-au semeþit, ºi voiesc prin iubirea omului sã fac
aceasta, prin învierea tuturor sã fac aceasta, ºi atunci îngerii
vor fi ridicaþi din cãderea lor cea de la început, ºi ne vom
bucura de toatã facerea, cãci iarãºi toate se fac, ºi noi se fac,
precum este scris. Voiesc sã-l învãþ pe om sã nu-l mai facã pe
duhul rãu, ºi sã facã Duhul Meu în el, ºi din el peste om, ºi
atunci îngerii cãzuþi din slava Mea vor fi judecaþi, ºi vor fi
apoi ridicaþi la loc prin învierea din moarte a omului.
Nu vreau, omule, sã-Mi fie în zadar moartea Mea de pe
cruce, ºi prin care am biruit moartea ta. Nu vreau sã mai fie
moarte, ºi nici tu sã nu mai vrei, cãci vreau sã iau moartea de
pe pãmânt, iar când moartea, cel din urmã vrãjmaº, va fi
biruitã, atunci Eu, Domnul, Mã voi odihni de cãutarea Mea
dupã om ºi îi voi da lui viaþa Mea ca sã o trãiascã pe veci, precum Eu, pe vecii sunt. Amin.
Te serbeazã cei ce s-au adunat la chemarea Mea în
grãdina întâlnirii Mele cu omul, mamã, iar Noi luãm cântarea
cea dulce a celor ce au venit la nunta Mea cu mireasa Mea cea
din români ºi pe care Eu o slãvesc cu slava Mea, cãci ea Mã
slãveºte în ea înaintea oamenilor, mamã. E sãrbãtoare de naºtere a ta, mamã. Cea stearpã a dat naºtere Nãscãtoarei de
Dumnezeu, ºi nu se suie la mintea omului cele mai presus de
fire, lucrate de Dumnezeu pe pãmânt între oameni, cãci omul
s-a învãþat cu slava cea de pe pãmânt, cu slavã de la om, slavã vãzutã, iar cu slava cea nevãzutã nu mai cautã omul, mamã. Tu te-ai nãscut din femeie stearpã pentru cã Dumnezeu
te-a nãscut, iar cuvântul cel pentru naºterea ta ºi a Mea a fost
rostit la facerea omului când Dumnezeu a rostit peste stricãtorul firii ºi a zis: «Duºmãnie voi pune între tine ºi între femeie, între sãmânþa ta ºi sãmânþa ei; aceasta îþi va zdrobi capul,
iar tu îi vei înþepa cãlcâiul».
Omul nu vrea sã se suie cu mintea sa spre cele mai
presus de fire, mamã, cãci omul este prea mic, în timp ce se
face mai mare ca Dumnezeu neprimindu-L peste el, mamã.
Fiule scump ºi preaiubit al Tatãlui ºi al
meu, lacrima Ta dupã om se va sfârºi curând, cãci Duhul ºi mireasa Îþi zic: „Vino!“, iar cel ce aude
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glasul Tãu din grãdinile Tale în care cobori cuvânt acum, la
sfârºit de timp, sã zicã ºi aceºtia: „Vino!“, cãci Tu zici ºi îi
chemi pe cei însetaþi sã vinã, iar cel ce voieºte sã ia în dar apa
vieþii, sã o ia, Fiule scump. Aceastã apã în dar se dã, cãci Tu
o dai, ºi Tu eºti Cel preascump în cei ce Te gustã, ºi de aceea
eºti Tu frumos pe chipul celor ce Te iubesc aºa cum Tu îi
înveþi pe ei.
Aduc mulþumire pentru darul inimilor care cu umilinþã
îmi cântã cântare pentru sãrbãtoarea naºterii mele ºi le dau în
dar viaþa Ta, Fiule al vieþii care va sã fie veºnic pe pãmânt ºi
peste om. Le dau darul credinþei sfinte, ca sã Te doreascã ºi
sã fie sfinþi pentru slava Ta ºi a lor. Le dãm cuvântul Tãu care
cheamã omul de la moarte la viaþã, ºi le dãm darul iubirii de
Dumnezeu, care poartã în el temerea de Dumnezeu, începutul
înþelepciunii omului, ºi atunci vor cunoaºte cã Tu i-ai iubit,
pentru cã Tu Te-ai sfinþit pe Tine Însuþi, ca sã fie ei sfinþiþi
întru adevãr ºi sã vadã slava Ta pe care o ai de la Tatãl, ºi sã
vadã cã Tatãl Te-a iubit pe Tine mai înainte de întemeierea
lumii, Fiule scump, ºi vor cunoaºte ei cã Tu ai fãcut lumea.
Amin.
Luaþi din pacea inimii Fiului meu iubit, pe Care Tatãl
mi L-a dat ca sã vi-L dau. Luaþi viaþã din viaþa Lui. Acest dar
vi-l dau pentru darul inimii voastre, pentru prãznuirea naºterii
mele între oameni ºi a Fiului meu iubit, întru Care Tatãl a
binevoit. Eu, ca o mamã a Fiului Tatãlui, vã prind ºi vã cuprind la piept ºi vã alãptez cu Fiul meu, Care este Cuvântul
Cel de la prima facere a lumii ºi Cel de la înnoirea facerii, la
sfârºit de timp. Sfinþiþi-vã pentru venirea Lui, cãci Îl veþi
vedea cum vine ºi cum este, aºa cum numai cei asemenea Lui
Îl vãd. Sfinþiþi-vã, ca sã nu fiþi judecaþi, ci sã judecaþi lumea
pe care sfinþii o vor judeca, precum este scris în Scripturi.
Pace vouã! Vã spun ca ºi Fiul. Pacea Lui v-o dau vouã,
precum vã dã El, nu precum vã dã lumea. Aduceþi-vã Lui
jertfã de iubire, cãci El este Mire ºi Îºi doreºte mireasã.
Faceþi-vã mireasã a venirii Fiului meu, ºi apoi bucuraþi-vã, cã
plata voastrã multã este în ceruri ºi aºteaptã s-o luaþi dacã veþi
sta în duh de mireasã a Fiului meu. Amin, amin, amin.
miriade de miriade stau heruvimii ºi serafimii ºi toþi îngerii slavei în toatã grãdina
sãrbãtorii, mamã. I-aº face pe toþi cei adunaþi sã le simtã slava
ºi sã le vadã lucrarea, dar cei ce voiesc sã vadã, sã se sfinþeascã pentru slava celor ce nu se vãd, mamã, ºi apoi o vor
vedea pe ea, cãci cele ce se vãd sunt trecãtoare, iar cele ce nu
se vãd sunt ºi vor rãmâne pe pãmânt în chip vãzut, dupã cum
ele sunt. Amin.
Mã slãvesc pe Mine cu voi înaintea Tatãlui, copii ai
cuvântului Meu, cã M-am aºezat în voi ºi cu voi înaintea
celor ce au venit la izvorul înþelepciunii cuvântului lui Dumnezeu. Vã dau harul întreit pentru aºezarea pe vatra sãtuþului
cuvântului Meu a fântânii sfântului Nicolae, ocrotitorul necãjiþilor ºi al lipsiþilor. Mi-a fost milã de cei fãrã de apã, ºi le
vedeam trupul sub sarcinã aducând din vale în deal apã cu
cobiliþa. Am pus milã în voi ºi v-am spus sã aºezaþi pe calea
aceasta fântânã, fiilor, ºi cruce de odihnã a sufletelor ºi a trupurilor care ostenesc de cale, ºi bãncuþã de stat pe ea, toate
aºezate frumos, ca într-un staul îngrãdit ºi frumos de privit.
Iar pentru ostenealã vã voi ajuta sã puteþi înmiit ºi sã lucraþi
ºi sã miluiþi pe omul necãjit de sarcinile lui, fiilor, ca sã-l fac
dator pe el cu iubirea de Dumnezeu, cu dorul ºi cu darul credinþei sfinte, care-l face sfânt pe om la duh, la suflet ºi la trup.
Fântâna sfântului Nicolae, arhiereu dupã rang ºi puternic miluitor al celor sãraci care Mã iubesc cunoscându-Mã
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prin propovãduire, acest dar îl binecuvintez prin voi, cei unºi
ai Mei peste vremea aceasta, ºi îl dãm sãtenilor, fiilor.
Acum, pace vouã, ºi pace lor, celor ce cu dor s-au
strâns sã cinsteascã pe mama Mea Fecioarã ºi pe Dumnezeu
Cuvântul, Fiul ei! Eu sunt Cel ce sunt, ºi Mã fac pe pãmânt
cuvânt ºi vin pe ºoaptã de vânt în a doua zi de sãrbãtoare, ca
sã-i învãþ pe cei adunaþi la izvor, cãci sunt Învãþãtor. Împãrãþia cerurilor se învaþã, ºi apoi se ia, ºi apoi se trãieºte, ºi apoi
se înmulþeºte din om în om, ºi este fãrã de început ºi fãrã de
sfârºit în cer ºi pe pãmânt, ºi voiesc s-o cunoascã omul ºi s-o
trezeascã în el, cãci omul a fost fãcut de Dumnezeu pentru ca
sã fie sfânt pe pãmânt.
O, fiilor scumpi care Mã purtaþi cu cuvântul spre
oameni, sã-i spuneþi omului cã omul a fost fãcut de Dumnezeu pe pãmânt pentru cer ºi nu pentru pãmânt. Iatã tainã vã
spun vouã: cerul a fost fãcut pentru pãmânt, ºi pãmântul pentru cer, iar omul a fost aºezat între pãmânt ºi cer la facerea lui.
Daþi-vã cu cuvântul Meu oamenilor ºi spuneþi-le lor cã Eu
sunt chipul vostru, duhul vostru, ºi sã Mã ia de la voi ºi sã Mã
aibã oamenii de împãrãþie a lor. Amin.
Pace vouã! Aþi ostenit mult de Mi-aþi aºezat sãrbãtoare
între Mine ºi om. Vã pecetluiesc mereu cu putere ºi vã pun pe
frunte pecetea Mea: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cã acest nume
v-am pus Eu pe frunþi, ca nimeni sã nu poatã împotriva
voastrã, ci numai Eu sã pot peste voi ºi din voi, cãci scris este
despre cei ce biruiesc ºi pãzesc pânã la capãt faptele Mele:
«Le voi da lor stãpânire peste neamuri ºi le vor pãstori pe ele
cu toiag de fier, ºi ca pe vasul olarului le voi sfãrâma, ºi
iarãºi viaþã le voi da», viaþã din viaþa Mea le voi da. Amin,
amin, amin.
8/21 septembrie 2003

Sãrbãtoarea Creºtinãtãþii Româneºti, ziua a treia
Orice poveste de iubire are o nuntã apoi. Umilinþa ºi iubirea este
haina de nuntã pentru cel ce se cãieºte de relele lui. Cel ce nu are
minte, nu are lepãdare de sine. Sfinþenia se naºte din umilinþã.

Î

n a treia zi a întâlnirii Mele cu omul, Eu, Domnul,
Pãstorul Cel tainic, îmbrãcat în cuvânt ºi venind
pe vânt, pecetluiesc cu pecetea veºniciei sãrbãtoarea cea pentru cinstirea mamei Mele, ºi cu dulce cuvânt slobozesc pentru
cale pe cei ce au venit ºi venind au bãut din apa slavei cuvântului Meu care vine cu norii ºi cu vântul. Pe aripi de vânt Îmi
port cuvântul spre ieslea lui, ºi aºa vin; ºi când vin, cinez cu
cei ce au putere sã creadã cã Eu sunt Cel ce sunt, ºi sunt cuvânt peste pãmânt. Amin.
Puþini din cei mulþi, câþi sunt pe pãmânt, îºi lasã pãcatele ºi grijile ca sã vinã ºi sã poposeascã la sãrbãtorile nunþii
Mele de la sfârºit de timp. Orice poveste de iubire are o nuntã
apoi, dar la nunta Fiului de Împãrat, Împãratul fiind Tatãl
Savaot, puþini vin. El îi cheamã pe toþi, dar ei nu vin. Acum
douã mii de ani am spus: «Împãrãþia cerurilor asemãnatu-s-a
unui împãrat care a fãcut nuntã fiului sãu, ºi care ºi-a trimis
slugile ca sã cheme pe cei poftiþi la nuntã, dar ei n-au voit sã
vinã. ªi a trimis iarãºi, alte slugi dupã ce a pregãtit ospãþ
bogat. ªi slugilor le-a zis: „Spuneþi celor chemaþi: Veniþi la
nuntã!“. Dar cei chemaþi, prinºi de grijile vieþii, n-au fost
vrednici sã vinã, ºi împãratul i-a chemat pe cei de la rãspântii, rãi ºi buni, iar masa nunþii s-a umplut».
O, copii trudiþi pentru slava zilelor nunþii Mele cu voi!
Cât ar fi omul de vinovat, umilinþa ºi iubirea îl pot îmbrãca pe
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el în haina nunþii când el vine la chemarea care i se face. Dar
cei chemaþi ºi tot chemaþi ºi care nu au timp de Mine, aceia
sunt legaþi de mâini ºi de picioare în întunericul cel din afarã
ºi nu pot vedea pe întuneric slava Celui ce-i pofteºte pe ei la
nuntã, ºi iatã, mulþi sunt chemaþi, dar puþini sunt aleºi, fiindcã
omul nu se mai teme sã petreacã în moarte, nu mai cautã sã
se scoale din ea, cãci nu o vede, fiindcã ºi ea stã tainic cu
omul, cã altfel omul n-ar sta în ea ºi cu ea. Eu însã, prin voi,
care-Mi sunteþi mireasã împodobitã, îi arãt omului faþa morþii
care-l învãluie pe el ºi îi arãt cã voi lua moartea de pe pãmânt
ºi va rãmâne omul cu ceea ce ºi-a agonisit, ºi atunci va vedea
cã viaþa lui a fost moarte fãrã de viaþã, cãci omul se învoieºte
în sine cu pãcatul, iar plata pãcatului este moartea. Învãþãtura
Mea desparte viaþa de moarte, îl desparte pe om de pãcat, dar
cel ce nu vrea sã lase pãcatul, acela nu vede moartea ºi nu
vine când îl chem la viaþã când îl chem la nuntã ca sã cineze
ºi sã vadã apoi slava celor ce nu se vãd ºi care aºteaptã dupã
om spre ea. Glasul Meu cheamã omul de la moarte la viaþã,
de la el la Mine, dar numai el se mai poate scãpa, cã fãrã voia
lui, omul nu este bun pentru Dumnezeu ºi pentru viaþa lui cu
Dumnezeu. E prea fãrã de minte omul, e prea de pe pãmânt,
iar Eu pãþesc cu omul ca ºi acum douã mii de ani când, dupã
ce mulþimile mergeau dupã Mine de-Mi auzeau glasul, tot
atât de mulþi alunecau înapoi întru cele ale lor, cãci faptele
omului se þin dupã el câtã vreme omul nu ºtie sã vinã la Mine
prin lepãdare de sine. Cel ce nu are minte nu poate sã se
lepede de sine, ºi de aceea nu vine dupã Mine ca sã-i dau
viaþã ºi din belºug sã-i dau. ªi iatã ce spun: toþi cei chemaþi,
toþi cei poftiþi la nunta Mea, ºi care nu voiesc sã vinã, aceia
sunt fãrã de minte ºi nu ºtiu sã-ºi facã lepãdare de sine ca sã
vinã dupã Mine, dupã viaþã sã vinã. Eu însã acum douã mii
de ani am spus: «Vine vremea când morþii vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu ºi vor învia», ba chiar ºi cei din morminte îl vor auzi ºi se vor scula la porunca Sa ºi vor purta dupã ei
faptele lor.
O, poporul Meu mireasã, am pus în mijlocul tãu rânduialã pentru ajutorul celor ce au plecat în morminte fãrã
hainã de nuntã. Te-am învãþat sã faci pocãinþã pentru om pânã
ce ajungi cu ea la începutul omului, ca sã pot da mâna celor
din morminte ºi sã se scoale prin mijlocirea ta, adusã pentru
ei înaintea Mea. Trudeºte, fiule, ºi pentru toatã firea sã trudeºti, cãci dacã omul înviazã, ºi firea va lua pe ea haina nestricãciunii, hainã rãmasã în cele ce nu se vãd ºi care aºteaptã
sã se arate fiii lui Dumnezeu, cei care în trup vor primi slava
nunþii Fiului de Împãrat, Care vine cu norii ca sã dea fiecãruia
dupã cum este fapta sa.
Acum sã-i slobozim pe cei ce au poposit în grãdina
întâlnirii ºi sã le dãm sã ducã cu ei umilinþa iubirii de Dumnezeu, cãci cel ce nu-L iubeºte cu umilinþã pe Dumnezeu,
acela nu pãtrunde puterea iubirii ºi nu rãmâne în ea. Dar Eu
le spun lor: rãmâneþi în iubirea Mea. Iubirea Mea este plinã
de umilinþã. Duhul umilinþei îl þine pe om în iubire, îl þine sã
nu cadã din iubire.
O, fii ai cuvântului Meu, o, copii trudiþi de dorul Meu
dupã om, spuneþi-le celor ce au stat la masa cuvântului Meu,
spuneþi-le din partea Mea: de Mã iubiþi, pãziþi poruncile
Mele, pãziþi legea vieþii. Ea este sfinþenia cea plinã de umilinþã, ºi aceasta se face iubire ºi se face sãlaº al Meu în om.
O, dacã tu, omule, nu ai în tine sfinþenia, faptele tale sunt
vina. Fã, dar, fapte vrednice de pocãinþã ºi cautã sã faci tot
ceea ce te mântuieºte de pãcat, pânã ce pãcatul va muri, iar tu
vei trãi. Nu uita însã cã iubirea cea plinã de umilinþã ºi de

credinþã ºi de cãinþã a faptelor moarte este viaþa care-Mi place
Mie în om, cãci ce folos ar lua omul dacã ºi lumea toatã ar
câºtiga, iar sufletul ºi l-ar pierde în ea? Sfinþenia înseamnã
mintea cea plinã de Duhul lui Dumnezeu de-a pururi ºi înseamnã legea vieþii ºi eliberarea de sine a omului. Cel ce nu
ºtie sã se lepede de sine, acela sã înveþe ºi sã ia de la învãþãtor,
ºi altfel sã nu înveþe lepãdarea de sine, cãci dacã omul se
învaþã tot din sine, nu este lepãdat de sine ca sã poatã veni de
la el la Mine. Omul este moarte, iar Dumnezeu este viaþã. Sã
se îmbrace în Dumnezeu omul, ºi sã fie umilit ca Dumnezeu
ºi nu ca omul, cãci Dumnezeu este sfânt, iar sfinþenia se naºte
din umilinþã, ºi una pe alta se nasc acestea în omul care se
îmbracã în Dumnezeu. Amin.
Slobozim pentru cale pe cei ce au venit la chemarea
Mea, iar voi, copii trudiþi, faceþi aceastã trudã cu iubire, cãci
Tatãl atât de mult a iubit lumea, cã pe Mine, Unicul Sãu Fiu,
M-a dat sã mor pe cruce, ca tot cel ce crede în Mine dupã
învierea Mea sã nu mai moarã, ci sã aibã viaþã veºnicã, viaþã
din viaþa Mea sã ia ºi sã aibã, ºi s-o ia ºi s-o dea ºi iarãºi s-o
ia, precum Eu Mi-am pus viaþa ºi iarãºi Mi-am luat-o. Amin,
amin, amin.
9/22 septembrie 2003

Praznicul Înãlþãrii sfintei cruci
Suferinþa îl încununeazã pe cel ocrotit ºi slãvit prin ea. Tot ce nu
înseamnã lucrul Duhului Sfânt, se numeºte desfrânare. Sã nu trãiascã omul în sine, ci cu Hristos în el. Mulþi au crezut ºi cred, dar
nu-I pregãtesc Domnului calea. Nimeni sã nu stea fãrã de îngerii
care pãzesc viaþa.

P

ace ºi liniºte ºi odihnã sufletelor ºi duhurilor ºi
trupurilor voastre, cã dacã Eu, Domnul, nu v-aº
da, voi nu aþi avea, dar Eu am mereu grijã de voi, numai sã
aveþi ºi voi de Mine, copii ai poporului Meu. Amin.
Cobor cu zi de sãrbãtoare în cuvânt ºi aducem slavã,
cinste ºi închinãciune crucii care M-a purtat spre înviere,
fiilor, cãci suferinþa este slava omului, fiindcã ea îl ocroteºte
în Dumnezeu pânã ce Domnul îi dã lui cununa ei. Amin.
L-aº învãþa pe om învãþându-vã pe voi, cã altfel nu-l
pot învãþa, fiindcã greu mai vine omul la fântâna învãþãturii,
care este una, ºi al cãrei izvor este Dumnezeu, ºi este viaþa,
fiilor. Viaþã înseamnã luminã, ºi de aceea am spus Eu ucenicilor Mei: «Umblaþi în luminã câtã vreme este lumina cu
voi, cãci Eu sunt Lumina lumii». Le-am spus sã lucreze câtã
vreme este ziuã, cã vine noaptea, când nimeni nu poate sã
lucreze. Noaptea este necredinþa care-L împiedicã pe Dumnezeu ºi pe omul lui Dumnezeu sã lucreze, iar Eu, cât am stat
între oameni pe pãmânt, am fost Luminã a lumii ºi am spus:
«Câtã vreme sunt în lume, Luminã a lumii sunt».
L-aº învãþa pe om sã caute sã înþeleagã taina lui Dumnezeu ºi sã caute el sã fie de sprijin Mie, aºa cum au fost
ucenicii Mei, care erau curaþi, în afarã de Iuda, prin care Eu
i-am arãtat omului ce înseamnã sã stea omul lângã Mine închis în sine, ascuns în sine. Eu ºi pe Cain am voit sã-l ajut sã
nu facã fapta rea pe care inima lui îl îndemna s-o facã din
pricina duhului invidiei care s-a ascuns în om încã de la începutul lui. I-am ieºit lui Cain în cale ºi înainte de a face fapta
cea de moarte, ºi dupã ce el a fãcut-o, ºi i-am arãtat cã nu se
poate ascunde de Dumnezeu, ºi cã cel ce se ascunde sãvârºeºte rãul apoi. I-am spus ºi lui Iuda prin cuvinte tainice, ºi
Mi-am fãcut datoria pentru viaþa lui, dar cel ascuns în sine, cu
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greu se pocãieºte, iar Eu voiesc sã-l învãþ pe om sã stea cu
inima în mânã, nu în piept, ca sã-l pot ajuta pe el prin cei în
care Eu stau Luminã a lumii, aºa cum am stat prin prooroci.
Iov era prooroc, ºi de aceea îi judeca pe învãþãtori
atunci când el a fost încercat de Dumnezeu, dar Domnul l-a
slãvit pe el, cãci el era drept în Dumnezeu faþã de cei ce erau
ei în ei drepþi ºi nu în Dumnezeu. Ioan Botezãtorul a fost
prooroc ºi a fost stârpit dintre oameni pentru cã el a spus celor
mari pãcatul lor. Samuel, ales în locul celor ce nu iubeau pe
Dumnezeu din pricina iubirii de sine prin care ei se desfrânau,
a fost prooroc mare ºi a uns pe regi ºi pe prooroci, cãci eram
în el Luminã a lumii, ºi aºa lucrez Eu prin cei în care Luminã
a lumii sunt. O, dacã omul ar asculta de aceºtia, l-aº scãpa pe
om de desfrânare, cãci tot ceea ce face omul în afarã de lucrul
Duhului Sfânt peste el ºi peste altul, se numeºte desfrânare ºi
este desfrânare, dar nu mai are cine-i spune omului taina lui
Dumnezeu, care se ascunde în Dumnezeu cu tot cu cei ce o
poartã pe ea. Eu M-am ascuns de toþi când am mâncat cu ucenicii cina, ºi ea a fost o tainã, cina cea de tainã, cãci n-am
putut sã Mã dau celor ce nu credeau cã Eu sunt de la Tatãl
venit, ºi cã Fiul Tatãlui sunt. Dar ºi acolo, la cina cea de tainã,
a fost între ei om ascuns în sine ºi pe care am voit sã-l trag
spre pocãinþã, mãcar dupã ce am fost pus pe cruce ca sã mor
pe ea, ºi prin ea sã-i trag pe toþi la Tatãl, prin milã ºi iubire de
Dumnezeu. Iuda însã n-a mai venit sã se împace cu Mine, ºi
nu Mi-a fãcut bine dacã a fãcut aºa. Din aceastã pildã omul
trebuie sã înþeleagã cã nu este bine sã-i fie fricã de Dumnezeu
pentru faptele sale, ci e bine sã-i fie fricã sã le facã, ºi e bine
sã fie înþelept în Dumnezeu omul, cãci frica de Dumnezeu
este început de înþelepciune în om, ºi este început de Dumnezeu, ºi este Dumnezeu apoi în om, ºi iatã tainã nepriceputã
de om, de nu fuge omul spre ea între Mine ºi el.
Cina cea de tainã trebuie ascunsã numai de vrãjmaºi,
dar nu ºi de Dumnezeu, ºi de aceea ea nu trebuie pusã între
Mine ºi om înaintea vrãjmaºilor, ci trebuie sã fie tainicã ºi cu
duh de pocãinþã ºi de iubire de Dumnezeu luatã, cãci omul
care umblã cu Dumnezeu, nu trebuie sã se ascundã de Dumnezeu, ci numai de vrãjmaºii lui Dumnezeu, care le fac cruce
celor ce iubesc pe Dumnezeu împotriva iubirii omeneºti de pe
pãmânt. Crucea este isprãvirea cu pãcatul, iar cei ce nu au
ajuns sã urascã pãcatul, nu iubesc crucea, nu iubesc învierea
prin cruce. Eu însã l-aº tot învãþa pe om sã caute sã înþeleagã
taina lui Dumnezeu aºa cum Eu i-am învãþat pe ucenicii Mei
s-o înþeleagã. Nici ei n-au crezut în Mine atât cât trebuia sã
înþeleagã, dar dupã ce Eu am înviat prin cruce, au primit ei
prin ea darul credinþei sfinte ºi s-au dus ºi M-au dat celor ce
au avut puterea sã creadã ºi sã iubeascã apoi viaþa cea de la
Dumnezeu ºi nu cea de la pãrinþii lor cei dupã trup.
O, de M-ar primi omul când Eu îi ies în cale pentru
curãþirea inimii lui ºi pentru ca sã înveþe sã umble în luminã
apoi, Eu aº avea atunci pe mulþi, aºa cum l-am avut pe Ioan
Botezãtorul, ºi mulþi Mi-ar pregãti calea. O, mulþi au crezut
în Mine prin acest cuvânt, ºi mulþi au venit aºa cum au ºtiut
ei sã vinã, dar aceºtia nu Mi-au ºi pregãtit calea, iar cine nu
Mi-o pregãteºte, acela Mi-o încurcã, la fel ca ºi cel ce nu ºtie
sã se foloseascã de ea umblând în luminã pe ea ºi nu în întunericul care-i ascunde faptele. Cel ce-Mi pregãteºte calea,
Mi-o pregãteºte spre el, nu spre altul, cum fac mulþi care dau
sã vinã sã Mã audã, ºi apoi iau aceºtia ºi se duc sã dea la alþii
fãrã ca Eu sã-i trimit sã facã aceasta. Eu când i-am trimis pe
ucenici sã Mã vesteascã în toatã lumea, i-am fãcut mai întâi
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sã-Mi pregãteascã spre ei calea, ca sã-i pot face pe ei mai întâi
dupã chipul ºi asemãnarea Mea, cãci cine nu ia de la Mine
dupã cum este acest luat, acela nu are, ºi dacã nu are, nu are
ce sã dea altuia, ºi acela se dã pe sine, nu pe Mine. Nici un
ucenic chemat de chemarea Mea dacã nu vine sã-Mi pregãteascã spre el calea mai întâi, acela nu-Mi poate pregãti calea
venirii Mele.
I-aº învãþa pe toþi oamenii de pe pãmânt sã ºtie sã Mã
primeascã ºi sã se dea Mie apoi, cu bunã voia lor, cãci cel ce
nu-Mi dã inima, în zadar stã în preajma Mea în chip vãzut de
om. Cei ce sunt lumina lumii, aceia sunt cei ce stau în luminã
cu toate cele din ei ºi din aproapele lor ºi din Mine, aºa cum
Eu v-am învãþat pe voi taina de prooroc al lui Dumnezeu.
Cel ce are nevoie de facere, acela vine spre cel ce-l
face pe om cu Duhul ºi cu cuvântul Meu, ºi numai apoi cu
Trupul Meu, cãci dacã cuvântul Meu nu este cu duhul lui, nu
este nici venirea Mea cu omul, ºi apoi Trupul Meu cu trupul
lui, unul cu altul, pentru facerea omului, din Dumnezeu facere, ºi ca sã fie apoi omul dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Evanghelia Mea nu trebuie datã oamenilor de cãtre
oricine, cãci Eu nu aºa am lucrat cu ea când am dat-o. Am
dat-o ucenicilor Mei dupã ce am împlinit-o ºi dupã ce i-am
împlinit pe ei în Mine ºi în ea. ªi dupã ce le-am dat-o, numai
dupã aceea i-am trimis ºi i-am numit trimiºii Mei. De atunci
încoace prea mulþi au dat sã dea Evanghelia Mea fãrã de trimiterea Mea, iar azi ºi mai mulþi care nu o împlinesc pe ea ºi
care nu se jertfesc pentru ea, o iau ºi dau s-o dea oamenilor,
de care nu se prinde Evanghelia Mea aºa cum nu se prinde de
cei ce dau s-o dea pe ea oamenilor. Eu M-am ascuns cu cina
cea de tainã între ucenicii Mei care umblau cu Mine, ºi altfel
ei nu mai umblau, ºi a rãmas atunci pildã dintre ei cel ce nu
umbla numai cu Mine, ci umbla ºi cu vrãjmaºii Mei cãrora le
spusese el taina Mea cu ei, dar aceia erau farisei, erau vrãjmaºi, fiindcã iubeau iubirea de sine ºi nu pe Dumnezeu.
O, cel ce nu iubeºte crucea, acela nu are de unde sã
înveþe jertfa cea plãcutã Mie cu inimã smeritã ºi cu luminã
prin jertfã. Am venit Eu Însumi ca sã Mã vestesc, cãci cel ce
vesteºte, trebuie sã se jertfeascã, ºi aceasta sã însemne Evanghelie vestitã, aºa cum ºi ucenicii Mei au vestit-o. Mã uit peste pãmânt la omul care se apucã sã dea oamenilor Evanghelia
Mea, Mã uit cã aceºtia nu ºtiu sã fie Evanghelie a lui Iisus
Hristos, viaþã a Mea între oameni, cinã tainicã între Dumnezeu ºi om, cruce la care sã se închine omul care se cãieºte de
pãcatele sale ca sã gãseascã apoi iertarea lor cea de la Mine
prin cei ce sunt ei înºiºi cu viaþa lor luminã a lumii aºa cum
am fost Eu, Învãþãtorul ucenicilor Mei. Crucea este viaþã plinã de luminã pe calea Mea cu omul, pe calea omului cu Mine.
Crucea este inima omului care merge cu ea afarã din el înaintea Mea, iar omului nu trebuie sã-i fie teamã de Dumnezeu
când e vorba de venirea lui spre Mine cu inima din el. O, nu-i
este bine fãrã Dumnezeu omului, ºi mult aº vrea sã Mã
câºtige omul de Mântuitor al sãu, iar Eu sã-l câºtig pe el de
odihnã a Mea ºi de lucrare a Mea peste el ºi din el. Amin.
Mergeþi, fiilor, ºi luaþi masã frãþeascã ºi prãznuiþi cu
duhul ºi cu sufletul ºi cu trupul crucea care a luat fiinþã din
fiinþa Mea, ºi cântaþi cântãrile crucii, ºi Eu iarãºi voi aºeza în
carte învãþãtura zilei acesteia, cãci sunt Învãþãtorul Cel venit
de la Tatãl ca sã învãþ lumea ºi sã fiu Lumina ei, ºi ea sã vadã
lumina Mea de peste voi, învãþãtura Mea care-l trage pe om
din sine ca sã umble dupã Mine, sã-ºi ia crucea ºi sã umble ca
Mine ºi nu ca el, iar Eu sã-i vãd crucea, sã-i vãd viaþa când el
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Mi-o dã, ºi apoi sã i-o fac ca pe a Mea, ca sã poatã el cu drag
sã caute spre Mine, cãci omul pentru faptele lui rele dã sã se
ascundã ºi sã nu vinã spre venirea Mea dupã el, dar el poate
sã se facã curat ºi sã înveþe duhul umilinþei, Duhul Meu cu
Care am stat în faþa omului ca sã ia omul pilda vieþii Mele ºi
sã se lepede de sine ºi sã Mã ia pe Mine în el, ºi apoi sã stea
în iubirea Mea, ºi sã fie ºi el iubire, precum Eu sunt. Iar cel
ce are nevoie de facere nouã, acela vine mereu spre cel ce-l
face pe el cu Duhul ºi cu cuvântul Meu, ºi cu acela Eu cinez
pânã ce el se face casã a Mea, ºi apoi Mã vede precum sunt,
ca sã fie ºi el precum sunt Eu. Amin, amin, amin.

O,

*

poporul Meu, e prea ziditor cuvântul Meu de
peste tine, e prea fãcãtor de om ºi de viaþã în
om. Pe el trebuie sã-l mãnânci ºi sã-l iubeºti ºi sã-l cauþi ziua
ºi noaptea, în vreme de bucurie, în vreme de încercare, ºi sã-l
pui pe masã frãþeascã mai mult decât pâinea cea pentru fiinþã,
poporul Meu.
O, Ierusalime, în mijlocul tãu trebuie sã meargã înaintea ta ºi în urma ta, la orice lucru, la orice stare, cuvântul
Meu, toiagul de care trebuie sã te sprijini tu, ºi ca sã te pãstoreascã el, poporul Meu. O, ai grijã de tine, ºi ai grijã de cei
care Mã dau þie cuvânt ºi trup, cãci cuvântul Meu este hrana
ta ºi viaþa ta ºi viaþa Mea din tine. Cuvântul Meu sunt Eu, Cel
tainic în mijlocul tãu, iar tu eºti cel ce trebuie sã-Mi dai viaþã
în mijlocul tãu. Amin. Tu trebuie sã Mã trãieºti pe Mine în
tine. Tu nu trebuie sã trãieºti tu în tine, fiule îmbucãturit cu
viaþa cuvântului Meu.
O, te-am învãþat sã te faci ºi tu cuvânt atât cât eºti ºi
faci ºi grãieºti în tine, dar cei ce sunt în mijlocul tãu poartã a
Mea spre tine ºi poartã a ta spre Mine, nu-ºi mai aflã starea
de a sta cu tine înaintea Mea, ºi aceasta este durere pentru
îngerii Mei ºi pentru Mine, Care plâng de mila îngerilor tãi
care aºteaptã faþa Mea, poporul Meu. Eu în toatã vremea
învãþãturii Mele de peste tine te-am învãþat sã ai grijã de cei
ce Mã poartã spre tine ºi de cei ce te poartã spre Mine ºi sã
nu ai o mai mare grijã ca grija aceasta care-þi dã viaþã þie
înaintea Mea. Citeºte în Scripturã ºi vezi cât aºteaptã îngerii
Mei sã vadã faþa Mea, iar tu ai rânduialã pusã de Mine în
mijlocul tãu ºi voiesc ca tu sã fii tare de îngeri ºi sã petreacã
îngerii Mei înaintea Mea cu viaþa ta, fiule al poporului Meu.
Îngerii au nevoie de ochi ºi de gurã ºi de gândire ºi de iubire
de pe pãmânt spre cer, ca sã poatã avea ei lucrare de pe pãmânt ºi sã vinã cu ea la Mine ºi sã vadã faþa Mea. Dar pentru
aceasta trebuie ascultare de rânduiala Mea, ca sã stea inima ta
în mâna Mea mereu, cu toate din ea, poporul Meu. Cea mai
mare grijã, aceasta ar trebui sã-þi fie, cã astãzi e pus pe mare
lucrare duhul cel potrivnic biruinþei Mele ca sã te ia pe tine
dinaintea Mea ºi ca sã te vadã el ºi ca sã te ascundã el de la
faþa Mea, ºi apoi Eu sã trag din greu pentru paza ta de toatã
primejdia rea. Cel ce este cu Dumnezeu, acela trebuie sã înveþe bine aceastã orânduialã ºi sã fie creºtin apoi prin orânduiala aceasta, cã prea puþini sunt dintre cei ce-ºi zic creºtini
pe pãmânt ºi ca sã mai ºi înþeleagã cum înseamnã legãtura
creºtinului cu Dumnezeu. Eu, Domnul, am pierdut mult popor din pricinã cã el nu a ºtiut cum este statul omului înaintea
Mea. Nimeni nu poate sta prin sine înaintea Mea, dar puþini
cred aceasta pe pãmânt, ºi de aceea s-au împrãºtiat mulþi
cãutând în fel ºi chip spre Dumnezeu, dar statul omului înaintea Mea nu are de unde sã-l înveþe omul decât de la Mine, ºi

fericit este cel ce crede cuvântul Meu din zilele acestea, cãci
prin el Eu îl învãþ pe om sã fie, iar cel ce este, este cel ce stã
înaintea Mea cu toatã viaþa sa, aºa cum Eu v-am povãþuit pe
voi sã fiþi, ºi sã ºtiþi cum sã fiþi. Amin.
Cel ce este, este cel ce stã înaintea Mea, iar acest stat,
cu greu l-ar învãþa omul, cãci omul este departe de Mine ºi stã
prea mult în sine, de nu-l ºtie nimeni, de nu-l ºtiu îngerii Mei
pentru ca sã-l aducã pe el înaintea Mea. Cel ce stã în mâna
Mea nu poate sta prin sine dacã nu se dã celui ce-l aduce
înaintea Mea. Aceastã rânduialã creºtineascã nu poate s-o
îmbrãþiºeze omul ascuns în sine ºi nici n-o poate învãþa, cãci
adevãratul creºtin este cel cu totul vãzut în afara sa, ºi pe
acela nu-l poate învinui duhul rãu, duhul cel ascuns în sinele
omului. Eu am pierdut mult, mult popor din pricinã cã nu a
avut de unde sã înveþe statul omului înaintea Mea.
Cel ce nu este pãzit de îngerii Mei, este cel ascuns în
sine. Cel ce nu se aºeazã înaintea Mea mai înainte de orice lucrare a sa, acela nu poate scãpa de duhul cel potrivnic mântuirii lui ºi al statului lui în cele ce-i dau omului viaþã. Mã
doare când îl vãd pe om cã nu se teme sã stea ascuns în sine ºi
nemulþumit în sine. În loc sã se teamã omul de ascunderea lui
în sine, el se teme sã se descopere pe sine cu toate cele din el.
O, ce sã-i fac Eu celui ce nu înþelege taina vieþii lui?
Mai înþelepþi sunt fiii lumii care-ºi pun lor pazã faþã de orice
atac neaºteptat de la rãufãcãtori, ºi iatã pildã de la care ar
trebui sã înveþe neamul omenesc care îºi zice neam creºtinesc. Cel ce se pãzeºte pe sine, este cel ce-ºi încredinþeazã
inima ºi viaþa celor din jurul lui în toatã clipa, ºi apoi el se
roagã de îngerul Meu sã-l aducã la Mine, ºi Eu sã-l ºtiu ºi
sã-l pãzesc pe cel ce se încredinþeazã Mie. Obºtea creºtineascã nu poate ajunge la Mine dacã nu se dau Mie unii pe
alþii aceºtia, fiindcã nu alta este orânduiala neamului lui
Dumnezeu.
Am un sfânt în cer care zicea la creºtinii cu care se întâlnea, le zicea: „Bucuria mea“. Le zicea aºa pentru cã avea
cu cine sã Mã împartã ºi cui sã Mã împartã, ºi erau aceia bucuria lui ºi a Mea, ºi se fãceau aceia asemenea Mie ºi Mã
vedeau cum sunt, Mã vedeau în el, fiindcã el era vas al Meu,
iar Eu stãteam în el ºi Mã vedeam.
Voi, fiilor, unii altora ar trebui sã vã fiþi bucurie de Duh
Sfânt ºi sã iubiþi pe Duhul Sfânt, fiilor. Eu asta aºtept din
mijlocul vostru, ºi îi aºtept pe cei ce Mã aduc vouã sã aibã cu
cine sã Mã împartã ºi sã fiþi voi asemenea Mie, cãci Eu sunt
Cuvântul vieþii ºi viaþa ºi bucuria celor ce ºtiu ce este bucuria
ºi viaþa ei în omul iubitor de Dumnezeu pe pãmânt, fiilor.
Amin, amin, amin.
14/27 septembrie 2003

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului
Bucuria ºi durerea pentru Domnul între cei ce împreunã stau curaþi
în iubire, acolo este cel mai frumos loc de pe pãmânt.

N

u pot sã te las fãrã hranã din cer, Ierusalime.
Aceasta este ceea ce-þi dã viaþã în vreme ce nimeni nu mai poate azi avea viaþã pe pãmânt. Viaþa înseamnã
lumina oamenilor, iar lumina lumineazã în întuneric, dar
omul cel din întuneric nu mai poate cuprinde lumina. Eu pe
tine te învãþ mereu, poporul Meu. Dacã nu te-aº învãþa, tu n-ai
mai avea viaþã, tu n-ai mai trãi, cã n-ai avea de unde sã ai
viaþã, ºi fericit este cel ce mãnâncã din gura Mea cuvânt, cãci
el este cuvântul vieþii. Amin.

Anul 2003
O, Ierusalime, întunericul nu cuprinde lumina acestui
cuvânt. Hrãneºte-te mereu cu hrana aceasta ºi ia-te dupã
Mine ºi stai în luminã, iar lumina ta sã lumineze în întunericul
cel din jurul tãu, cã te-am aºezat între fiii oamenilor, care stau
în întunericul despãrþirii de Dumnezeu, dar întunericul nu
cuprinde lumina din mijlocul lui, precum orbul cel din naºtere, care nu cautã pentru cã nu vede.
Mama Mea Fecioara se lasã cu acoperãmântul ei peste
tine ºi peste Mine, cã Eu sunt cu tine în cuvânt în zi de sãrbãtoare pentru ea, ºi sunt cu tine în imn de slavã pentru ea.
Mi-e tare drag când în mijlocul tãu se bucurã cerul de la slava
ta cea pentru el. Te-am crescut cu cuvântul, ºi tu sã fii mult
crescut, ºi sã dai slavã ºi cinste celor din cer, care lucreazã cu
Mine peste tine pentru creºterea ta, pentru ocrotirea ta, pentru
îngrijirea ta. Mama Mea Fecioara culege ca pe o iubire imnul
slavei ei din gura ta, cã frumos este acolo unde fraþii ºtiu ce
înseamnã statul împreunã în numele Meu, fraþii Mei pe care
îi iubesc pentru iubirea lor de Dumnezeu ºi de toate cele cereºti, care nu se vãd, dar care sunt în Dumnezeu, ºi Dumnezeu
în ele cu taina Lui care se odihneºte în sfinþi. Cel mai frumos
loc de pe pãmânt este acolo unde fraþii locuiesc împreunã,
curaþi la duh ºi la trup ºi la suflet, ºi dând slavã cerului cel
tainic, care îi þine pe aceºtia în taina lui, iar unde este unirea
omului cu cerul în duh de mulþi fraþi în numele Meu cu trãirea
lor, acolo poruncesc Eu viaþa ºi binecuvântarea atât cât ei nu
pricep. Amin.
O, Ierusalime, nu stau mult în cuvânt peste tine, cã e
greu când vin, e greu ºi pentru Mine ºi pentru calea pe care
merg, pentru cã Eu sunt Dumnezeu ºi nu sunt altceva. Venirea
Mea la tine este prea mare lucrare, pentru cã Eu Însumi
lucrez. Îmi folosesc puterea ca sã vin, cã dacã n-aº folosi-o,
cu nici un chip Eu n-aº putea sã-Mi fac venirea când vin sã te
hrãnesc, când vin sã pun masã pe pãmânt cu cuvântul Meu pe
ea. Tu, poporul Meu, trebuie sã fii mare ºi mereu mare cu
înþelepciunea cea de sus, mare cu iubirea inimii cu care Mã
porþi. O, deschide-Mi mereu, ca sã te umplu, cã fãrã Mine tu
nu poþi face nimic, fiindcã eºti cel mic de la sfârºit de timp, ºi
timpul apasã cum niciodatã nu a apãsat peste om, ºi apasã ca
la sfârºit. Tu însã înteþeºte trãirea Mea în tine ºi stai sub viaþã
ºi sub binecuvântare ºi sub duhul înþelepciunii ºi fereºte-Mi
de dureri calea pe care vin, ºi umple-Mi de pace ºi de iubire
Duhul Meu, cã Eu mãnânc din mâna ta când tu Îmi dai. Amin.
Taina aceasta, a hranei lui Dumnezeu de la om, nu este priceputã decât de înþelepciunea Mea din om. În vreme de bucurie
ºi de durere, ºi laolaltã acestea douã când cei ce sunt ai Mei
stau întru Mine cu duhul lor, atunci Eu stau cu Duhul Meu în
ei, ºi apoi le dau hrana.
Eram îndurerat când am petrecut bucuria Paºtelui Meu
cu ucenicii mai înainte de moartea Mea pe cruce, ºi le-am
spus lor: «Cu dor am dorit sã mãnânc cu voi acest Paºti mai
înainte de patima Mea. Luaþi-l ºi împãrþiþi-l între voi, cã Eu
nu voi mai bea din rodul viþei pânã ce nu va veni împãrãþia
lui Dumnezeu. Voi sunteþi cei care aþi rãmas cu Mine în încercãrile Mele, ºi Eu vã rânduiesc vouã împãrãþie precum Mi-a
rânduit Mie Tatãl Meu, ca sã mâncaþi ºi sã beþi la masa Mea
în împãrãþia Mea. Împãraþii pãgânilor domnesc peste ei, ºi
cei care îi stãpânesc se numesc binefãcãtori, dar între voi sã
nu fie aºa, ci cel mai mare dintre voi sã fie ca cel mai mic, iar
cãpetenia, ca acela care slujeºte. Acum voi veþi plânge ºi vã
veþi tângui, iar lumea se va bucura, dar întristarea voastrã se
va preface în bucurie, ºi iarãºi vã voi vedea, ºi se va bucura
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inima voastrã, ºi bucuria voastrã nimeni nu o va lua de la
voi, cãci Însuºi Tatãl vã iubeºte, fiindcã voi M-aþi iubit pe
Mine ºi aþi crezut cã de la Dumnezeu am ieºit». Amin.
O, poporul Meu, bucuria ºi durerea sunt nedespãrþite
de tine pe calea Mea cu tine, cãci Eu sunt îndurerat, dar sunt
cu tine. Când i-am auzit pe ucenicii care mergeau la þarinã în
Emaus, când le-am vãzut tristeþea lor dupã Mine, M-am apropiat ºi le-am zis: «De ce sunteþi triºti? Nu trebuia Hristos sã
pãtimeascã acestea ºi sã intre în slava Sa?». Le-am frânt
pâinea apoi la masã binecuvântând-o, ºi atunci s-au deschis
ochii lor ºi M-au cunoscut ºi s-au bucurat, iar Eu lãsându-i în
bucuria Mea M-am fãcut nevãzut de ei. O, poporul Meu,
bucuria ºi durerea cea pentru Mine în cei ce stau împreunã,
curaþi la duh ºi la trup ºi la suflet ºi la grai ºi la faptã ºi la credinþã ºi la iubire, acolo este cel mai frumos loc de pe pãmânt,
acolo poruncesc Eu viaþa ºi binecuvântarea atât cât ei nu pot
pricepe. Aceastã tainã cereascã s-o iubeºti, ºi în ea sã stai, unit
frate cu frate în vreme de bucurie ºi de durere, cãci bucuria
durerii e frumoasã pe faþa ºi pe inima celor ce Mã iubesc,
precum durerea bucuriei este tot aºa de frumoasã pe faþa celor
uniþi cu ea. Amin. Aºa mãnânc Eu din mâna ta când tu Îmi dai
ºi Îmi umpli de pace ºi de iubire Duhul Meu când Mã slãvesc
în mijlocul tãu, în mijlocul iubirii tale de Dumnezeu, cã
pentru ea M-ai urmat, ºi pentru ea suferi cu pace, ºi pentru ea
plângi bucurându-te ºi te bucuri plângând pe drumul slavei
Mele cu tine, cã Eu aºa te-am învãþat sã semeni tu cu Mine,
popor mititel din vremea venirii Mele.
bucuraþi-vã în vremea durerilor Fiului meu
ºi iubiþi taina vieþii ºi a binecuvântãrii, fii
ai Ierusalimului! Cel mai frumos loc de pe pãmânt este acolo
unde fraþii, copiii împãrãþiei Fiului meu, locuiesc împreunã,
curaþi la duh ºi la suflet ºi la trup, dând slavã cerului cel tainic, cãci unde este unirea cerului cu pãmântul, ºi a pãmântului cu cerul, în duh de mulþi fraþi, în numele Fiului meu, acolo
porunceºte El viaþa ºi binecuvântarea cât nu se suie la mintea
omului.
Eu, mamã cu iubire ºi cu milã cum sunt, vã prind în
duhul sãrbãtorilor cereºti, cãci sãrbãtorile cereºti nu sunt bucurii pãmânteºti ºi omeneºti, ci sunt bucuria durerii Domnului ºi sunt durerea bucuriei Lui cu cei ce plâng ºi se bucurã
cu El, ca ºi ucenicii Lui cei de acum douã mii de ani, cãrora
El le-a rânduit împãrãþia Sa. Amin, amin, amin.
ace vouã, copii duruþi ca Dumnezeu ºi nu
ca omul!
Iar þie, mamã Fecioarã, mamã a Mea, îþi mângâi bucuria durerii ºi durerea bucuriei pe care o împarþi cu Mine ºi în
cele cereºti ca ºi atunci când am suferit ºi am fost fericit de
ucenici acum douã mii de ani. Sãrbãtoarea ta sã fie acoperãmânt celor ce ºtiu sã suspine bucurându-se ca sã Mã bucure
ei cu Duhul Meu din ei, cu frumosul Meu din ei. Sãrbãtorile
Noastre cu ei sã le dea lor viaþa ºi binecuvântarea ºi rãbdarea
sfinþilor, mamã, cãci ca ºi cei de acum douã mii de ani ucenici
ai Mei, aceºtia rãmân cu Mine în încercãrile Mele, ºi Eu le
rânduiesc lor împãrãþie precum Mi-a rânduit Mie Tatãl Meu,
ca sã mãnânce ºi sã bea la masa Mea în împãrãþia Mea de
peste ei. Amin.
O, staþi în duh de rugãciune ºi de slavã pentru cei din
cer ºi bizuiþi-vã pe Domnul, copii ai Ierusalimului, cãci
bucuria voastrã nimeni nu o va lua de la voi, cãci Însuºi Tatãl
vã iubeºte, fiindcã voi M-aþi iubit pe Mine ºi aþi crezut cã de
la Dumnezeu am venit ºi vin. Amin, amin, amin.
1/14 octombrie 2003

– O,

–P
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Cuvântul lui Dumnezeu

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil
Cei frumoºi sunt cei ce iubesc suferind dupã Domnul. Cei credincioºi trebuie sã semene cu Domnul mai mult decât cu sfinþii.
Omul nu crede în lumea îngerilor. Iubirea vindecã omul de pãcat.
Nemulþumirea învinuieºte ºi nu vindecã. Anul 2000 este vremea
încercãrii credinþei. Numai cel ce stã copil creºte, iar cel ce stã
mare scade.

C

u mare dor Îmi alin suferinþa Mea cea dumnezeiascã dupã ce cuvântul Meu a tãcut vreme de
patruzeci de zile ca sã te învãþ cu dorul ºi cu rugãciunea cea
plinã de bucuria durerii, Ierusalime, popor al naºterii cuvântului Meu în mijlocul tãu.
Pace þie! În numele Tatãlui Meu ºi al tãu îþi spun cu
cuvânt plin de Duh Sfânt: pace þie, ºi alinã-þi suferinþa, cã
nimic nu-l poate face frumos pe om ca ºi suferinþa cea dupã
Dumnezeu. Cu mare suferinþã Mi-am þinut în Mine cuvântul,
din ziua când þi-am grãit ultima oarã ºi când te-am învãþat sã
iubeºti bucuria ºi durerea cea pentru Mine, cãci bucuria durerii este frumosul cel de pe faþa celor ce Mã iubesc, precum
durerea bucuriei este tot atât de frumoasã pe chipul celor uniþi
prin ea. Amin, amin, amin.
O, ridicaþi-vã spre putere de Duh Sfânt, copii care-Mi
sunteþi porþi de intrare în Ierusalim, copii duruþi ca Dumnezeu
ºi nu ca omul. Durerea Mea din voi vã învaþã rãbdarea sfinþilor care rãmân întru Mine în toate încercãrile care-i fac frumoºi, spre mângâierea Mea de la ei, de la cei frumoºi prin
suferinþã, copii duruþi ca Dumnezeu ºi nu ca omul. Am îndemnat poporul sã stea în duh de rugãciune ºi de slavã pentru
cer ºi sã creascã în iubire ºi în dor, ca sã Mã întorc cu dor ºi
sã-Mi iau firul cuvântului vieþii peste viaþa lui. Aºezaþi-vã
cale a Mea spre el ºi auziþi duhul sãrbãtorii îngereºti cu care
cobor plin de cuvânt pe pãmânt sfânt ºi cu nume mare, de
Mine, Domnul, aºezat peste el.
Voiesc sã purtaþi voi rãbdarea sfinþilor, cã nu e sfânt în
cerul Meu ca sã vã puteþi mãsura cu el, fiindcã sfinþii Mei dau
ei sã se mãsoare cu voi, cã ei n-au purtat ce purtaþi voi. Voi
purtaþi venirea Mea cea dupã ºapte mii de ani pe pãmânt dupã
om, cãci acum douã mii de ani poporul iudeu a ascuns dumnezeirea Mea de Fiu al Tatãlui, ºi din Tatãl venit în Fecioarã.
O, nu vã mãsuraþi cu sfinþii ca sã faceþi ca ei, ca unii din ei.
Ei, dau ei sã se mãsoare cu voi, alãturându-se pentru ajutor
peste voi, dupã puterile Mele cu care M-am odihnit peste ei
ca sã lucreze ei pe pãmânt credinþã în Mine peste om în vremea fiecãruia din ei. Voi mãsuraþi-vã cu Mine ºi cu cuvântul
pe care vi-l cer, cã aºa puteþi fi voi sfinþii cei aºteptaþi de ºapte
veacuri de tot neamul oamenilor ºi al sfinþilor de pânã la voi.
Voi, fiilor nãscuþi din dragostea cuvântului Meu de peste voi,
voi când îi citiþi pe sfinþi nu uitaþi cuvântul Sfântului sfinþilor,
Sfântul Tatãlui, cuvântul Meu din vremea voastrã, venirea
Mea în râu de cuvânt peste pãmânt, învãþãtura vieþii voastre,
ca sã vã deschideþi cu ea în lãturi dupã ce o împliniþi suferind
dupã Mine pentru viaþa voastrã, cãci voi aveþi cuvântul Meu
din zilele voastre, ºi voi astãzi trãiþi. Amin.
Sunt înconjurat din toate laturile de cete de îngeri fãrã
de numãr pentru sãrbãtoarea lor orânduitã de sfinþi, cãci
sfinþii sunt cei ce le judecã pe toate câte trebuiesc sã fie pe pãmânt ºi în cer, în cer ºi pe pãmânt. Sunt fãrã de numãr în
curþile Mele cu voi cetele de îngeri sfinþi; ba chiar ºi cetele de
îngeri vinovaþi sunt toþi veniþi la sãrbãtoarea îngerilor Mei cei
buni, cãci Eu cu voi lucrez ºi în bucurii, ºi în dureri, ºi în
sãrbãtori, ºi în lucru, iar îngerii cei sfinþi se apleacã statului
Meu în mijlocul vostru ºi îºi slujesc slujirea pentru sãr-

bãtoarea lor cea plinã de tainã ºi de puterea slavei împlinirii
Scripturilor Mele de nou Ierusalim între cer ºi pãmânt, cãci pe
pãmânt este tot lucrul Meu cel ceresc, ºi pe care-l lucrez cu
sfinþii ºi cu îngerii, ºi îl lucrez cu voi, copii crescuþi cu lapte
din cer, cu viaþã din cer, cã e plin de viaþã veºnicã tot cuvântul
Meu cel pentru voi, ºi din care ia ºi omul cel cãzut din iubire.
O, poporul Meu, mulþimi ºi iar mulþimi de oameni nu
au crezut ºi nu cred în lumea îngerilor, ºi de aceea nu au avut
ºi nu au ei iubire, ºi de aceea au fãcut ºi fac pãcate, dar îngerii
sunt slujitori de foc, ºi n-ar putea omul sã-i vadã ºi sã nu ardã,
iar dacã nu-i vede omul, el arde de focul lui, iar focul ºi lucrul
îngerilor nu-l arde pe el, ºi de aceea omul nu are iubire. Iubirea vindecã omul de pãcat, cãci ea rãmâne de partea sufletului, nu de partea trupului. Ea nu trebuie sã-i dea trupului
decât pe Dumnezeu, cãci ea înseamnã Dumnezeu. Sufletul
este de la iubirea lui Dumnezeu, iar trupul este de la pãrinþi,
ºi unul cu altul trãiesc în vrãjmãºie când omul Îl iubeºte pe
Dumnezeu. Mie-Mi este drag sã-i numesc pe fiii cuvântului
Meu fii-copii, cãci cine-Mi ascultã cuvântul ºi îl face faptã
peste el, acela Îl are de tatã pe Dumnezeu, ºi cine are tatã,
acela este copil. Amin.
Le dau îngerilor lucrare de cuvânt peste tine, poporul
Meu Ierusalim, cãci numele tãu cel de la Mine este frumos, ºi
îngerii îl iubesc ºi îl cunosc cu multul, fiindcã în lumea îngerilor ºi a sfinþilor acesta este cel mai dorit nume, ºi dupã taina
lui tânjeºte cerul cel nevãzut, Ierusalime plin de dor dupã cuvântul Meu, dupã mângâierea ta, fiule copil. Duhul Sfânt
Mângâietorul Se face cuvânt prin îngeri, cãci Eu, Domnul, încununez sãrbãtoarea lor dându-le grai din graiul Meu, fiindcã
cele ce nu se vãd sunt veºnice, iar voi nu trebuie sã priviþi la
cele ce se vãd, ºi care sunt trecãtoare înaintea celor ce nu se
vãd, ºi care sunt mãrturisite de cei ce au vãzut ºi vãd dincolo
de cele ce se vãd, ºi care sunt acoperite de cele ce se vãd.
Vã dau glas din glasul Meu, cãci voi Îmi sunteþi slugi
lucrãtoare ºi grãitoare peste om, o, îngeri ºi cãpetenii de
îngeri dintre îngeri! E sãrbãtoare de sobor de îngeri, iar Eu
Îmi mângâi poporul cu Duhul Sfânt Mângâietorul, prin îngeri. Amin, amin, amin.
u, Cel ce faci pe îngerii Tãi duhuri ºi pe
slugile Tale parã de foc, binecuvinteazã lucrarea noastrã, lucrarea îngerilor Tãi, Doamne al sfinþilor ºi al
îngerilor.
ace vouã în mijlocul Ierusalimului nou, cã
dulce ºi dorit vã este vouã acest nume. Mergeþi, în numele Meu, cu venirea Mea cea tainicã de la sfârºit
de timp. Mergeþi ºi vestiþi taina cuvântului Meu ºi puterea lui,
cãci slugile Mele sunt parã de foc în cer ºi pe pãmânt ºi Îmi
împlinesc cuvântul. Amin.
ergem, Doamne, ca slugile cele pline de
iubire, cãci noi, îngerii cei sfinþi ai Tãi,
suntem iubirea Ta, ºi ne doare ca ºi pe Tine pentru cei dintre
noi care nu au iubit, care nu au ascultat pe Dumnezeu ºi nu pe
om, ºi care nu pot sã se smereascã asemenea Duhului Tãu Cel
plin de iubire ºi de aplecare pentru tot omul cãzut din cinstea
pentru care l-ai zidit pe om la început.
Ca cei ce suntem rugãtori pentru cei iubiþi ai Tãi care
s-au supus ca ºi noi sã fie slugi ale Tale, fã din cei ce Te poartã
de la cer la pãmânt ºi la om, fã din ei parã de foc, ºi cu cuvântul Tãu cel plin de dor dupã om sã ardã ei toatã nelegiuirea
de pe pãmânt, ca sã nu mai plângi de la om, cã omul, sãracul,
nu ºtie cã nemulþumirile lui nu au drum spre Tine, nu au
îndreptãþire în faþa Ta, fiindcã Tu eºti blând ºi smerit cu inima, dar omul nu voieºte sã fie ca Tine ºi sã nu mai stea ne-
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mulþumit înaintea Ta ca unul care meritã îndreptãþit. Noi,
îngerii cei sfinþi ai Tãi, prin cãpeteniile de peste noi le spunem oamenilor cã omul fãrã cuvântul Tãu peste el, este om
fãrã Dumnezeu, aºa cum noi n-am putea fi ai Tãi fãrã cãpetenii peste noi, fãrã iubire îngereascã în noi prin supunere,
Doamne.
O, ce mare tainã este credinþa ascultãtoare! O, fii ai oamenilor, duhul îngerilor sfinþi vã învaþã pe voi sã fiþi mulþumitori faþã de Domnul îngerilor ºi al sfinþilor în cer ºi pe
pãmânt. Mulþumitori sã vieþuiþi din zori ºi pânã-n zori, cãci
nemulþumirea omului nu ajunge la Dumnezeu, pentru cã ea
învinuieºte, nu vindecã. O, fericit este cel ce nu se sminteºte
întru Dumnezeu pentru omul greºit sau pentru sinele sãu însuºi, cãci unul ca acela prin faptele credinþei ascultãtoare va
ajunge vremea mântuirii lui, cã nu e bine sã fugã omul de
Dumnezeu pentru faptele lui rele, ci e bine sã meargã cu ele
în faþa lui Dumnezeu, pentru umilinþã ºi pentru umilire, iar
prin acestea, pentru mântuire. Credinþa ascultãtoare îl face înger pe om, cãci cine Îl cunoaºte pe Dumnezeu, acela Îl ºi ascultã, ºi nimeni pe pãmânt nu poate crede în El fãrã sã-L cunoascã. Amin.
Tu, Cel ce ai fãcut din iubire pentru om cerul ºi pãmântul, vãzutele ºi nevãzutele, Doamne, dã-le oamenilor iubirea îngerilor sfinþi, cãci îngerii Tãi cei sfinþi au iubire ascultãtoare, ºi cu ea ei Te iubesc ºi Te poartã slujindu-Te ca pe
Dumnezeul ºi Stãpânul lor. Amin. E întâmpinat cu jertfã de
iubire praznicul îngerilor în mijlocul Ierusalimului cel nou,
pe care Tu l-ai fãcut sã stea pe pãmânt înaintea Ta. Numai
dulce grãim poporului Tãu, cãci el trebuie sã fie odihna Ta,
iar Tu ºi cu noi, odihna lui. Amin.
S-a adunat popor sã aducã credinþã ºi iubire îngerilor,
dar noi suflãm duh din Duhul Tãu Cel plin de dor ºi de putere
peste cei plãpânzi ai Tãi care dau fiinþã cuvântului ceresc pe
pãmânt. Le dãm mângâierea dorului de Dumnezeu, cel mai
mare dar al iubirii fierbinþi, care lucreazã faptele credinþei ascultãtoare. Le dãm vestea cea de tainã a credinþei care ascultã
ºi care nu se va lua de la om. Amin.
Iar celor adormiþi care au aºteptat pomenirea lor lângã
sãrbãtoarea noastrã le dãm bucuria cuvântului Tãu peste pãmânt ºi le dãm iubirea celor ce le fac pomenirile alãturi de
serbarea îngerilor, Doamne, ºi ca ºi cei vii, ºi ca ºi cei adormiþi, ºi noi aºteptãm învierea a toate, ca sã ne odihnim din
nou dupã ce Tu îl vei trage pe om la Tatãl prin credinþa cea
ascultãtoare a omului ºi prin slujirea noastrã întru a Ta venire
duh ºi trup, precum Tu ai fãgãduit, Doamne, cu cuvântul Tãu
cel din Scripturi. Amin, amin, amin.
iubiþilor ascultãtori între îngeri! Cei din
morminte aud glasul Meu ºi se pregãtesc
de ridicare ºi de mãrturisire a vieþii veacului ce va sã fie, iar
cei ce sunt în trup nu au crezut ºi nu cred în lumea îngerilor,
ºi mulþi nu cred, ºi de aceea nu au iubire. Bucuraþi-vã împãrtãºind cu poporul Meu de azi bucuriile ºi durerile lui pe
calea noii împãrãþii. E plin vãzduhul cetãþii sfinte de nou Ierusalim, e plin de firea voastrã cea fãrã de trup. Luaþi din slava
Mea cea din mijlocul Ierusalimului nou, adunat la sãrbãtoare
îngereascã. Amin.
Iar tu, Ierusalime mic, sã ºtii cã Eu cu mare, mare dor
dau sã-Mi alin suferinþa Mea cea dumnezeiascã în urma tãcerii Mele în mijlocul tãu ca sã te îndeletniceºti cu veghea, cu
durerea cea dupã Mine, ºi sã-Mi fac cu dor cãrare spre tine,
ca sã-þi dau chip frumos, ºi seninul Duhului Sfânt sã-þi aºez
în priviri ºi în glas ºi în lucrarea ta cea pentru venirea Mea.
Sã ºtii, poporul Meu, cã dorul Meu dupã viaþa ta Eu îl fac ranã
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vie, ºi te voi veghea ºi Îmi voi întãri strãjerii ºi îi voi scoate
de sub grijile cele pentru lipsurile tale, cãci Eu Mã voi îngriji
ca un Pãstor de viaþa ta, iar tu, de viaþa Mea pe care þi-o dau
mereu s-o trãieºti ºi s-o împarþi, cã omul nu are de unde sã ia
învãþãturã, fiindcã pe pãmânt e numai deºertãciune, e numai
moarte, e numai semeþie.
Binecuvântatã sã fie jertfa rugãciunii tale pentru cei
adormiþi care aºteaptã învierea trupurilor lor. Ei se umplu de
uimire când vãd lucrarea Mea din mijlocul vostru, ºi aud cei
din morminte glasul Meu precum este scris în Scripturi despre vremea aceasta. Amin.
Mai-marii îngerilor, Mihail ºi Gavriil, sunt slava cetelor îngereºti, iar duhul sãrbãtorii de azi Mã mângâie dintre
îngeri ºi dintre voi, copii ai Ierusalimului nou. Vã binecuvintez întreit bucatele, ºi lângã voi stãm cu masã de sãrbãtoare ºi
vã mângâiem bucuriile ºi durerile ºi vã dãm pe Duhul Sfânt
sã vã fie umplere ºi sã slãviþi cerul care stã cu voi în cete-cete
mângâindu-vã inimioarele ºi trupuºoarele ostenite de toate
grijile petrecerii Mele cu voi. Dorul Mi-a fost mare ca sã
cobor cuvântul Meu peste voi, iar mângâierea tot aºa de mare
Mi-a fost când vã vedeam cuprinºi de duh de rugãciune ºi de
slãvire cu cuvântul ºi cu cântul slavei cea pentru cer. Iubirea
Mea pentru lucrarea Mea cu voi n-o poate pricepe omul de pe
pãmânt, cã e tainã mare cuvântul dintre Mine ºi voi, ºi apoi
strigarea Mea dupã om. De pe pãmânt Mã doare de la tot
omul, cãci deºertãciunea minþii omului Mã alungã cu totul
din gândul lui cã Eu voi veni ºi voi întoarce fiecãruia dupã
viaþa ºi fapta sa. Omul a vãzut cã a trecut anul 2000 ºi cã nu
am venit, dar Eu îi spun lui cã nu ºtie ce spune când îºi spune
aºa. Curând, curând tot omul va primi vrând-nevrând înþelepciunea aceasta cu care stau în mijlocul vostru cuvânt, ºi va
înþelege cã venirea Mea e cu voi, iar cerul ºi pãmântul e cuprins în taina cuvântului Meu de peste voi, ºi toþi sfinþii, ºi toþi
îngerii, ºi toate puterile cereºti sunt în uimire pentru aceastã
tainã ºi pentru acest pãmânt ales pentru venirea Mea prin
taina facerii lumii, þinut în tainã ca sã Mã slãvesc pe el peste
voi, cei ce-Mi sunteþi acum ucenici aºa cum cei de acum douã
mii de ani Mi-au fost prin credinþa lor ascultãtoare ºi lucrãtoare de minuni.
O, dacã n-aº tãinui lucrarea minunilor pe care le lucrez
Eu azi din mijlocul vostru prin cuvântul Meu, Eu n-aº putea
sã Mã mai strecor peste pãmânt cu voi spre mãrturia care va
grãi ºi va mãrturisi calea Mea de la cer la pãmânt în zilele
acestea pentru împlinirea Scripturilor venirii Mele ºi a slavei
ei cea tainicã între voi. Dar Eu, ca un Dumnezeu mare ce
sunt, vã þin înfãºuraþi în tainã ca sã pot sta în cuvânt cu omul
ºi ca sã poatã omul sã stea înaintea voastrã ºi sã Mã ia cuvânt
atât cât îi îngãdui Eu sã vadã el slava Mea cu voi.
O, copii din porþi, mângâiaþi-vã durerea din inimioare
ºi daþi putere cerului în voi, cãci taina cerului e greu de pãtruns de pe pãmânt, iar Eu, Domnul, am grijã de puterea Mea
din voi ºi de puterea voastrã micã, dar care Mã þine pe Mine
pe pãmânt lângã om, cãci am spus prin Scripturile cele de
acum douã mii de ani: «Voi locui între oameni ºi voi sãlãºlui
cu ei, ºi Eu Însumi voi fi cu ei ºi le voi ºterge lacrima». Amin.
Mângâiaþi cu Duhul Meu din voi pe poporul cuvântului
Meu. Mângâiaþi cerul cu înþelepciunea Mea din voi ºi staþi ca
ºi Mine, cuvânt de la mijloc, ºi faceþi-vã mângâietori, cãci
Duhul Sfânt Mângâietorul are sãlaº în voi ºi vã dã putere,
copii care Mã aºezaþi cuvânt pe pãmânt.
Glasul Meu e durut acum, ºi cu acest dor Îmi alin suferinþa Mea cea dumnezeiascã dupã ce am tãcut cu cuvântul
un timp ca sã-l deprind pe poporul Meu sã Mã cheme, sã
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caute cu dor dupã cuvântul Meu, sã creascã cu iubirea ºi cu
credinþa cea ascultãtoare, iar voi adãugaþi înþelepciunea duhului cerului pentru creºterea lui mereu, cãci cine e copil
creºte mereu, ºi rãmâne copil ca sã poatã mereu creºte. Amin.
O, numai cel ce stã copil creºte. Cel mare nu poate creºte, ci
scade cel mare, scade pe neºtire, ºi el nu ºtie ce înseamnã
aceasta ce spun Eu. Mã uit la omul mare în el, cum vã priveºte pe voi, cum nu vã poate pãtrunde înþelepciunea, cãci
numai cei mici pot creºte prin aceastã înþelepciune a Mea din
voi, iar cei mari nu pot creºte din pricina mãririi lor.
O, nu e om mai frumos ca omul în care Eu stau dupã
plãcerea Mea, dupã înþelepciunea Mea cea ascunsã în cei ce
stau cu umilinþã sub iubirea Mea cea pentru om dupã douã
mii de ani de aºteptare dupã om. Lucrarea Mea cu voi, copii
din porþi, e dulce în Mine, cãci cei ce Mã au aºa cum sunt Eu,
sunt dulci. Sunt dulci cei ce nu Mã lasã afarã din ei, ºi e dulce
în Mine lucrarea voastrã cu Mine. Prindeþi puteri pentru creºterea mereu a poporului, cãci v-am dat înþelepciunea învãþãtoreascã peste el. Aveþi grijã, aºa cum mereu v-am povãþuit,
de pacea Mea din voi, ºi daþi-Mi Mie grijile voastre, iar voi
purtaþi grijile Mele, copii plini de credinþa care se cere pentru
vremea venirii Mele cea plinã de tainã peste pãmânt. Prindeþi
duh de slavã pentru Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ºi daþi frumuseþe cereascã sãrbãtorii de azi, cã e sãrbãtoare îngereascã ºi
tot cerul ia din mijlocul vostru bucuria tainei Mele dintre voi.
Cetele cereºti de sfinþi ºi de îngeri au umplut pãmântul ºi
vãzduhul de la voi, iar voi sunteþi mângâierea Mea ºi a lor ºi
a celor ce au stat sã primeascã pomenirea între cei adormiþi,
ºi pe lângã care toatã lumea cea dintre morþi a vãzut lumina
cea adevãratã ºi duhul cel ceresc dintre voi ºi care crede pe
cele ce nu se vãd vãzându-le pe ele.
O, copii din porþi, o, copii care Mã faceþi cuvânt pe
masa poporului sfânt, vã dor în voi cele ce se vãd ºi care stau
ca o perdea peste cele ce nu se vãd de omul de pe pãmânt. Dar
Noi îl învãþãm pe om sã priveascã la cele ce nu se vãd, cãci
cele ce se vãd sunt trecãtoare, sunt omeneºti, fiilor. Iar de vremea cea rea sã nu vã temeþi, cãci cel ce stã lângã Mine nu-l
cuprinde în ea vremea cea rea, nu-l prinde din pricina Mea
când Eu stau stãpân în om. Fiþi îmbrãþiºaþi cu cerul aºa cum
el este cu voi în duh de sãrbãtoare îngereascã. Mai-marii
îngerilor, Mihail ºi Gavriil, revarsã peste voi lumina Mea
care-i cuprinde în ea, cãci îngerii Mei sunt parã de foc, iar duhul lor, la fel. Parã de foc voiesc sã fac din voi în mijlocul
pãmântului, copii ai Ierusalimului nou, ºi sã înnoiesc lumea
prin voi ºi sã împlinesc cu voi Scriptura naºterii din nou a
lumii, cã Eu pentru asta v-am nãscut din Mine acum, la sfârºit
de timp. V-am nãscut sã lucraþi cereºte ºi nu pãmânteºte pe
pãmânt, iar cu credinþa cea ascultãtoare aºa veþi lucra. Amin.
Pace ºi duh de sãrbãtoare îngereascã în curþile Mele cu
voi! Mã revãrs în lãturi cu duhul sãrbãtorii ca sã ia toatã firea
din Duhul Meu din voi. Lãsaþi-vã cuprinºi, cã Eu vã cuprind.
Cuprindeþi-Mã precum Eu vã cuprind. Amin, amin, amin.
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în Bisericã
Naºterea de sus are ca semn Duhul Sfânt. Fiii oamenilor se însoarã ºi se mãritã, iar fiii lui Dumnezeu sunt ca îngerii din ceruri pe
pãmânt. Cea mai frumoasã înþelepciune este umilinþa, cãci lipsa
umilinþei îl ridicã pe om peste Dumnezeu. Ascultarea înseamnã
viaþã de copil.

C

u putere dumnezeiascã din Tatãl ºi din Mine
rostesc ºi spun: daþi-Mi putere sã intru cuvânt în

cartea zilelor Mele cu voi, copii din porþi! Lãsaþi-vã cuprinºi
de puterea Mea, cã voi sunteþi goliþi de putere, dar Eu, Domnul Cel tare, Fiul Tatãlui ceresc, vã þin întru Mine ca sã puteþi
pentru Mine ºi pentru tot sufletul care trãieºte din cer ºi nu de
pe pãmânt, cãci cine mãnâncã din cer, trãieºte, iar cine mãnâncã de pe pãmânt, moare, fiilor.
În numele Tatãlui Mã fac cuvânt de sãrbãtoare a Maicii
Mele copilã, cã ea copilã s-a dat Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh, ºi copilã a rãmas, cãci cine este nãscut din Dumnezeu,
rãmâne copil scump lui Dumnezeu ºi creºte în ascultare ºi în
umilinþã, prin credinþã cereascã ºi nu pãmânteascã. O, pãstraþi-vã în ascultare, fiilor mici. Staþi porþi de intrare a Mea,
cãci intru sã-Mi îndemn la viaþã cereascã poporul, la credinþã
cereascã ºi nu pãmânteascã, la înþelepciunea umilinþei ºi a
inimii curate ºi pline de Duh Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu,
cãci cine se naºte de pe pãmânt, nu este învãþat cu Duhul lui
Dumnezeu, iar cine se naºte din cer, acela este cer al Duhului
Sfânt ºi suferã ca Mine între pãmânt ºi cer, iar suferinþa care
Mã iubeºte pe Mine în om, aceea este coroanã pentru sfinþi,
fiindcã nu este om mai sfânt ca acela care iubeºte pe Dumnezeu atât cât voieºte Dumnezeu. Amin.
O, iatã cum v-am luat în braþe ºi v-am aºezat pe piatra
mãrturisirii ca sã mãrturisesc Eu de pe piatrã ºi din voi cuvântul sãrbãtorii mamei Mele copilã. Mãrturisirea este darul
celor sfinþi în cer ºi pe pãmânt, este piatrã de temelie a credinþei cereºti, cãci sfinþii sunt cereºti ºi se fac temelie a credinþei cereºti pentru cei ce cred prin mãrturisire ºi pentru mãrturisire. Sfinþii lucreazã lucrare cereascã pe pãmânt, cãci cei
ce sunt nãscuþi din cer nu mai lucreazã ca pe pãmânt, ºi sunt
ca îngerii din ceruri pe pãmânt. Amin.
O, copii ascultãtori ºi supuºi puterii Mele care vã þine
sub ea ca sã pot Eu veni cu tainele cerurilor pe pãmânt! Le-am
spus acum douã mii de ani saducheilor care nu credeau în
înviere, cã M-au întrebat de înviere, dar cu ispitire M-au întrebat, iar Eu le-am spus: «Fiii veacului acesta se însoarã ºi
se mãritã», ºi Eu am lãsat acoperit de tainã acest cuvânt. Dar
acum, dupã douã mii de ani, când din nou cu multã putere ºi
cu mult cuvânt grãiesc peste pãmânt cãci pot aceasta fiindcã
sunt Dumnezeu, grãiesc ºi spun cã prin acest cuvânt atunci
rostit am arãtat care sunt fiii veacului acesta. Dar cei ce biruiesc moartea în ei ºi scapã de acest veac, aceia sunt cei ce
se învrednicesc sã dobândeascã veacul învierii dintre morþi, ºi
aceia nu se însoarã ºi nu se mãritã, fiindcã nu pot sã moarã,
de vreme ce sunt la fel cu îngerii ºi sunt fii ai lui Dumnezeu,
fii ai învierii, ºi nu sunt fii ai veacului acesta. Iatã tainã despecetluitã de Cel ce a rostit acest cuvânt acum douã mii de ani.
Eu Însumi l-am rostit împotriva celor ce Mã ispiteau pentru
învierea cea dintre morþi ºi am arãtat atunci care sunt fiii oamenilor ºi care sunt fiii lui Dumnezeu, ºi am spus cã fiii
veacului acesta sunt cei ce se însoarã ºi se mãritã, iar fiii
veacului Domnului nu se însoarã ºi nu se mãritã, fiindcã nu
pot, de vreme ce se fac la fel cu îngerii, pentru ca sã fie fii ai
învierii, înviind dintre morþii acestui veac, ca sã nu mai poatã
muri ºi ca sã fie ai Domnului, iar Dumnezeu nu este al morþilor, ci al viilor, cãci toþi trãiesc în El. Amin.
O, fii ai oamenilor, Eu nu sunt Dumnezeul fiilor veacului acesta, cãci Dumnezeu nu este al morþilor, ci al viilor,
care trãiesc în El, nu în veacul acesta. Am spus celor nãscuþi
din Mine acum douã mii de ani cã voi fi cu ei pânã la sfârºitul
veacului, fiindcã cei ce se învrednicesc sã biruiascã lumea,
trãiesc apoi în Mine, nu în veacul acesta. O, fii ai oamenilor,
o, fii ai veacului acesta! Dacã omul iubeºte lumea, iubirea
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Tatãlui nu este întru el, iar lumea trece, ºi trece ºi pofta ei, dar
cel ce face voia lui Dumnezeu, rãmâne în veac, cãci este din
Tatãl. Amin.
Eu am venit acum cuvânt pe pãmânt ca sã vorbesc cu
tot omul de pe el ºi sã le spun fiilor veacului acesta cã fãþãrnicia este aluatul fariseilor ºi cã nimic nu este acoperit ca sã
nu se descopere, ºi nimic ascuns ca sã nu se cunoascã de pe
acoperiºuri.
O, copii ascultãtori care luaþi glasul Meu din gura Mea
ºi îl daþi fiilor veacului acesta! Am desfãcut aceastã tainã ca
sã se vadã lucrarea fãþãrniciei care învaþã pe om cã însuratul
ºi mãritatul sunt de la Dumnezeu. De la Dumnezeu este învierea, nu moartea, nu veacul acesta ºi fiii lui, iar Eu Mã pregãtesc sã surp înþelepciunea acestui veac în care trãiesc toþi
fiii ei ºi sã le spun lor de mama Mea copilã, ºi sã le spun cã
cine este nãscut din Dumnezeu pe pãmânt, acela rãmâne copil
ºi creºte în ascultare ºi creºte în umilinþã ºi în credinþã cereascã ºi nu pãmânteascã între pãmânt ºi cer. Amin.
Iar tu, mamã copilã, mamã a Mea ºi copilã a Tatãlui
Meu ºi al tãu, învaþã din Mine pe fiii veacului acesta ca sã
audã ei ce este împãrãþia acestui veac ºi ce este împãrãþia lui
Dumnezeu pe pãmânt. Amin, amin, amin.
zi de creºtere a credinþei cereºti peste poporul Tãu de nou Ierusalim, Fiule al Tatãlui, ºi copilul meu. Omul cel zidit de mâna Ta din pãmânt la
început, nu a fost copil, ºi de aceea nici nu a ºtiut sã asculte
când l-ai învãþat ce sã facã dupã ce l-ai fãcut. Eu însã am fost
copilã ºi am avut ascultare, cãci aºa este copilul, iar Tu ai zis
oamenilor cã dacã nu vor fi ca pruncii, nu vor intra în veacul
învierii unde toþi sunt la fel cu îngerii, Fiule Doamne. Tu eºti
Cel ce l-ai fãcut pe omul cel dintâi, ºi nu l-ai fãcut copil, ci
om împlinit. Iar el dacã s-a vãzut împlinit ºi nu copil, s-a aºezat mai mare ca Tine ºi nu Te-a ascultat, fiindcã nu Te vedea.
O, greu e de cel ce nu Te crede, Dumnezeule tainic, cã
acela face rele dacã nu Te vede cât eºti de adevãrat. Mã fac
sãrbãtoare de înþelepciune peste om, fiindcã eu, copilã de trei
ani fiind, m-am supus, ca sã fiu copilã prin supunere, ºi Tatãl
m-a iubit nespus, ºi mi-a dat pe Fiul Sãu Cel scump, ºi eu
L-am aºezat pe pãmânt dupã ce L-am nãscut prin ascultarea
de Tatãl, Care a trimis înger binevestitor pe pãmânt ca sã-mi
spunã cã S-a zãmislit în pântecele meu Domnul Fãcãtorul,
Cel din Tatãl nãscut mai înainte de vecii. Înþelepciunea poartã
în ea supunerea, care se face dulce în cel înþelept. Aºa am lucrat eu când Tatãl m-a cerut prin înger ca sã-I fiu locaº Fiului
Sãu, ºi tot aºa lucreazã tot sufletul care se dã Fiului meu casã,
cãci El în casã stã ca un Fiu, precum este scris. Amin.
O, popor al Fiului meu, nu este înþelepciune mai frumoasã ca umilinþa, care nu-l lasã pe om sã moarã ºi sã cadã
din Dumnezeu. Aceasta este învãþãtura pe care trebuie s-o
aºezi tu peste fiii veacului acesta când eºti în mijlocul lor
dupã ce tu aºa trãieºti înaintea lui Dumnezeu, ca sã vadã spre
înþelepþirea lor fiii veacului acesta. Sã nu fii nepãsãtor pentru
aceastã mântuire, cãci eu n-am trãit nici o clipã altfel pe pãmânt, ºi am fost Nãscãtoarea Domnului. O, dacã n-aº fi avut
credinþã cereascã ºi umilinþã, cum aº fi ascultat eu ca sã mã
supun venirii Domnului? Dar oamenii neumiliþi ai veacului
acesta n-au vãzut minunea aceasta, ci au vãzut-o ºi au purtat-o
cu ei peste timp cei ce au avut ºi au credinþa cereascã ºi suferinþa ei, care rabdã cu nãdejde, îndelung, întru nãdejdea
venirii Lui. Amin.
O, Ierusalime al venirii Fiului meu, învaþã taina bucuriei venirii Lui la tine, cã poporul Israel cel dintâi, cel dupã
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trup, a vãzut cu ochii lui minuni ºi semne prin Moise ºi lucrãri
peste fire cum nu s-a mai auzit, dar mãrirea de sine a lui l-a
orbit ºi l-a pierdut din Dumnezeu chiar dacã a vãzut el pe
Dumnezeu cãlãuzã a sa spre þara fãgãduinþei. Lipsa umilinþei
de duh îl ridicã pe om peste Dumnezeu, cãci aºa este cel fãrã
de Dumnezeu peste paºii lui, peste duhul lui, ºi acela ia din
el, nu ia din Dumnezeu. Când omul ia din Dumnezeu, atunci
viaþa lui este viaþa Domnului ºi are cum sã împartã viaþã, cãci
eu, dupã ce mi-am dat viaþa ºi trupul pentru Fiul meu, Iisus
Hristos, Care era viaþa mea, am fost apoi cu duh dãtãtor de
viaþã între oameni, iar în cine se strecura umilinþa Fiului meu
ºi a mea, acela se fãcea viaþã pe pãmânt, ºi dãtãtor de viaþã.
Fericit este cel ce are viaþã, cã acela este bogat ºi are ce sã
dea, ºi nimeni nu moare lângã el dintre cei ce iubesc viaþa
pentru umilinþa din ei. Eu n-am petrecut pe pãmânt decât cu
cei iubitori de Dumnezeu ºi cu rãbdarea vieþii, iubirea cea plinã de umilinþã, ºi nicãieri nu este Fiul meu mai cald ca ºi în
inima umilitã, cãci Fiul meu este frumos, ºi petrece întru umilinþã ºi întru înþelepciunea ei. Amin.
Duhul sãrbãtorilor cereºti este duhul umilinþei, care se
face iubire pentru cer în omul cel sfânt, cãci cine este nãscut
de sus, acela suferã între pãmânt ºi cer, iar suferinþa care-L iubeºte pe Domnul în om, e comoarã de sfinþenie, fiindcã nu
este om mai sfânt ca acela care-L iubeºte pe Dumnezeu atât
cât voieºte Dumnezeu. Amin.
O, ce bine este sã se dea omul de mic lui Dumnezeu,
cãci a celor mici este împãrãþia cerurilor, dupã cum Fiul meu
a spus despre taina aceasta ºi a spus cã cine nu va fi copil nu
va intra în ea.
O, fii ai Fiului meu, care ºtiþi ce înseamnã împãrãþia
cerurilor, aceastã împãrãþie este gãsitã dreaptã numai de fiii
ei, iar fiii veacului acesta sunt fãrã de minte pentru ea, cãci în
ea au viaþã numai cei mici care o cuprind pe ea aºa cum eu
am cuprins-o cu inima mea micã de copil, ºi am stat apoi sub
duhul proorociei, care mã hrãnea din Zaharia, proorocul
Domnului, cãruia i-a fost descoperitã taina vieþii mele ca sã
fiu eu locaº Fiului vieþii, Fiului lui Dumnezeu.
Voi, copii care aduceþi pe pãmânt pe Fiul meu Cuvântul, Care vã hrãneºte pe voi cu duhul proorociei, cu Duhul
Lui, daþi viaþa aceasta la cei ce iubesc viaþa ºi mângâiaþi-vã cu
cei ce au duhul umilinþei, care se face iubire cereascã pentru
Dumnezeu în om, ºi viaþã a omului. Fiii veacului acesta nu
pot gusta din duhul umilinþei, cãci ei au duhul lumii, care este
pofta trupului, pofta ochilor ºi trufia vieþii, dar cei ce iubesc
împãrãþia cerurilor pe pãmânt, sunt fii ai învierii, la fel cu îngerii pe pãmânt. Amin.
Duhul proorociei doreºte dupã cel ce este copil, cãci
totul Îi este cu putinþã lui Dumnezeu întru cei ce cred cereºte
în taina vieþii ºi nu pãmânteºte. Cu dor sã râvniþi dupã duhul
proorociei care naºte fii din Dumnezeu, cãci prin prooroci a
lucrat ºi lucreazã de la Domnul pe pãmânt taina vieþii, iar cel
ce stã în duhul proorociei, acela are ascultare, iar ascultarea
înseamnã viaþã de copil. Amin.
Luaþi cuvântul Fiului meu care se dã vouã ºi creºteþi
mici prin el, ºi nu uitaþi sã fiþi plãcuþi cerului prin duhul umilinþei, ºi nu uitaþi sã staþi cu inimioarele pline de dor înaintea
Domnului, cãci dorul dupã Dumnezeu îl face pe om mireasã
a lui Dumnezeu, iar taina miresei este aºteptarea Mirelui în
duhul rãbdãrii sfinte, prin care omul nu cade din viaþã. Amin.
E sãrbãtoare de creºtere a credinþei cereºti peste voi,
copii ai Ierusalimului nou, iar eu, ca o mamã copilã, sãrbãtoresc între voi ziua intrãrii mele în Sfânta Sfintelor dupã ce
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am împlinit trei ani de la mama mea care m-a nãscut cu trupul
pe pãmânt, ºi atunci Domnul m-a primit, cãci am fost copil,
iar cine este copil Îl primeºte pe Domnul. Faceþi-vã veºnicã
sãrbãtoare de copii cereºti înaintea Domnului ºi iubiþi-vã unii
pe alþii precum Fiul meu iubeºte pe copii, iar altfel decât El
voi sã nu iubiþi. Duhul de copil stã pe faþa celui ce-L iubeºte
pe Dumnezeu atât cât voieºte Dumnezeu, ºi niciodatã nu
poate fi copil al Domnului acela care iubeºte pe Domnul atât
cât vrea el din toate câte el iubeºte ºi nu cât Dumnezeu, cãci
Dumnezeu este iubire, ºi altceva nu mai înseamnã El. Amin.
Sãrbãtoarea mea de azi vã învaþã sã fiþi copii atât cât
voieºte Dumnezeu, cãci cel ce nu face aºa, acela cade în prãpastia veacului acesta ºi se uneºte cu lumea ei. Fiþi copii ºi aºa
sã creºteþi, ºi cu dor dupã cer sã staþi, cãci Fiul meu când S-a
mãrturisit pe Sine înainte sã-ªi punã viaþa Sa pentru om, El a
spus aºa: «Foc am venit sã arunc pe pãmânt, ºi cât aº voi sã
se aprindã acum!». Amin, amin, amin.
mamã a dragostei Mele pentru omul umilit
cu duhul, dor am venit sã aºez în om, ºi
apoi sã-l aprind, cã am venit sã-l fac pe om mireasã a Mea,
mamã copilã, iar taina miresei este dorul dupã Mirele ei ºi
duhul rãbdãrii prin care omul nu cade din viaþã, mamã. Dor
am venit sã arunc pe pãmânt ºi sã-l aprind în om, ca sã zicã
omul: „Vino, Doamne!“. Eu sunt Mirele Care vine, ºi cel ce
aude glasul Meu, sã zicã: „Vino, Doamne!“, precum duhul ºi
mireasa zic: „Vino!“.
M-am aºezat cu sãrbãtoare de cuvânt peste tine, poporul Meu mireasã. Mireasa are dor, are foc, ºi este foc care
aºteaptã pe Mirele ei. Cel ce nu înþelege Scriptura pe care am
spus-o Eu: «Foc am venit sã arunc pe pãmânt, ºi sã se
aprindã», acela are acum desluºitã taina aceasta, ºi e pãcat sã
nu-L iubeascã omul pe Dumnezeu ºi sã iubeascã lumea dupã
ce a auzit cuvântul care spune: «Nu iubiþi lumea, nici cele ce
sunt în lume, cãci dacã cineva iubeºte lumea, iubirea Tatãlui
nu este întru el, pentru cã tot ce este în lume, pofta trupului
ºi a ochilor ºi trufia vieþii, nu sunt decât din lume», ºi e pãcat
sã nu-L iubeascã omul pe Dumnezeu ºi sã iubeascã lumea ºi
pe cele din ea.
O, staþi în duhul sãrbãtorilor cereºti, copii ai Ierusalimului, ºi aprindeþi în voi dorul dupã Mine, ca sã vin, fiilor, cã
dor am venit sã aºez în voi, iar dorul creºte numai când este
aprins, precum nimic nu se mistuie fãrã sã nu ia foc. Nu uitaþi
sã fiþi copii, cãci Eu am spus cã a copiilor este împãrãþia cerurilor. Staþi în duhul proorociei, cãci din el puteþi sã spuneþi:
„Vino, Doamne!“. Numai duhul ºi mireasa zic: „Vino!“, iar
trupul nu zice aºa lui Dumnezeu.
Trufia vieþii a orbit de tot pe fiii veacului acesta, precum pe Israel din vremea lui Moise l-a orbit, deºi a vãzut cu
ochii lui pe Dumnezeu cãlãuzã a sa spre þara fãgãduitã lui, ºi
atât de mari semne lucrate înaintea lui pentru viaþa lui apoi.
Dar el a iubit trufia vieþii, cãci s-a crezut a fi cel mai mare pe
pãmânt, ca ºi Adam, care nevãzându-Mã a cãlcat peste Mine
ºi s-a pus el stãpân pe sine, ºi atunci omul a ieºit din Dumnezeu. Eu însã Mã port dupã el cu aceeaºi strigare, cãci cuvântul
de acum al venirii Mele îl întreabã mereu, îl cautã mereu pe
omul care nu Mã vede, ºi îl întreabã: «Unde eºti, omule?». Iar
el nu poate sã-Mi rãspundã decât cã aude glasul Meu cel din
rai ºi cã se ascunde, cã este gol. O, cei ce aud acest cuvânt al
venirii Mele dupã om ºi nu-l iau de veºmânt al lor, aceia stau
ascunºi pentru goliciunea lor ºi spun cã Eu nu sunt, ºi cã sunt
ei. Dar Eu voi stârpi de pe pãmânt ºi din om trufia vieþii ºi voi
spune iarãºi omului prin acest cuvânt cã Eu sunt Cel ce sunt,
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ºi cã voi, copii ai Ierusalimului nou, sunteþi casa Mea, cort al
Meu între oameni, ºi cã în mijlocul vostru este duhul proorociei prin care Eu Însumi spun în lung ºi în lat peste pãmânt ºi
peste om cã nu omul este, ci Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin,
amin.
21 noiembrie/4 decembrie 2003

Sãrbãtoarea de doisprezece ani de la târnosirea Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim
Umilinþa nu-l lasã pe om sã se îngâmfe. Domnul S-a fãcut Fiul
Omului, dar omul nu se face fiul Domnului. Arhiereul Irineu, ca ºi
Hristos, i-a pãzit pe ai sãi dându-se pe sine suferinþei ºi înjosirii.

C

u durere fãrã de mângâiere Mã fac cuvânt, ºi cu
el îi strãpung pe cei din porþi, ca sã intru pe porþi
în carte. Amin.
Stau deasupra grãdiniþei cuvântului Meu ºi Mã fac
auzit de voi, copii care sunteþi porþile Mele spre poporul Meu
de azi. Sunteþi tare, tare neputincioºi, iar Eu vã strivesc acum
ºi mai mult cu coborârea Mea, ºi Mi-e milã de voi cu durere
fãrã de mângâiere, copii duruþi ca Dumnezeu ºi nu ca omul.
Suferinþa Mea dumnezeiascã sã fie în voi în numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh, cãci Eu vreau sã fiþi frumoºii
Mei, cã nimic nu-l poate face frumos pe om decât umilinþa
mãrturisitoare ºi suferinþa cea dupã Dumnezeu, suferinþa Mea
în voi, copii de sub povarã, cã grea povarã e venirea Mea ºi
nu am pe pãmânt cui sã spun suferinþa Mea ºi a voastrã, ºi nu
am cum sã scap de durerea cea fãrã de mângâiere, nici Eu,
nici voi, dar nu uitaþi cã durerea e puterea sfinþilor ºi rãbdarea
lor ºi, apoi, cununa lor. Amin, amin, amin.
Grãiesc aºa cum pot, ºi Mã fac auzit. Grãiesc aºa cum
puteþi ºi voi sã Mã purtaþi, sã Mã auziþi, ºi nu pot sã grãiesc
cu toatã puterea durerii Mele, cã voi sunteþi plãpânzi de tot, ºi
vreau sã Mã puteþi purta cu coborârea Mea pentru hrana ºi
mângâierea poporului Meu cel mititel. O, ferice de cel mititel, cã acela e purtat pe umerii Mei cei blânzi, ºi pentru el
trudesc ºi din cer ºi de pe pãmânt, ºi din greu trudesc pentru
el, ºi l-aº voi pe el înlãcrimat de dragostea Mea din el, cãci
cine iubeºte pe Dumnezeu, acela plânge de dor ºi de dragoste,
fiindcã numai dragostea de Dumnezeu plânge dupã Dumnezeu cu umilinþã mãrturisitoare, fiilor copii. Acum Eu, Domnul, vã îmbrac în duhul puterilor cereºti ca sã puteþi sta înaintea Mea ºi sã Mã apropii cu glasul Meu cel de deasupra grãdiniþei cuvântului, ºi care vã strãpunge acum trupuºorul ºi duhul vostru slãbit de greul vremii venirii Mele, cãci tot mai îndurerat vin când vin, ºi tot mai greu grãiesc când grãiesc, ºi
Îmi ascund cât pot greul ºi dau sã-Mi hrãnesc poporul, cã e
sãrbãtoarea cea de doisprezece ani a pecetluirii cu sfinþenia
Mea a Sfintei Sfintelor Mele de început nou peste pãmânt,
cãci la sfârºit se sfârºeºte cu începutul ca sã fie iarãºi început,
precum este scris despre naºterea din nou a lumii, despre
taina cerului cel nou ºi a pãmântului cel nou, copii striviþi sub
venirea Mea de la sfârºit de timp. Duhul rãu lucreazã cu grabã, ºi tot aºa voiesc ºi Eu, Domnul, sã lucrez, ca sã am popor
ascultãtor, cãci Eu Mã umilesc cât nu-ºi poate omul închipui,
ºi doresc cu dor mult ºi lung sã am om în care sã Mã împlinesc aºa cum sunt Eu, ºi apoi sã vadã neamul omenesc pentru
ce M-am fãcut Eu Fiu al Omului. Amin, amin, amin.
O, dacã Dumnezeu S-a fãcut Fiul Omului, omul de ce
nu poate sã se facã fiu al lui Dumnezeu? Aceasta este durerea
Mea cea fãrã de mângâiere ºi din care-Mi nasc cuvântul peste
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pãmânt. Aceasta este suferinþa Mea dumnezeiascã, ºi de
aceea e povarã venirea Mea peste cei ce Mã poartã când vin,
ºi nu vrea omul sã se facã fiu al lui Dumnezeu ca sã-Mi înþeleagã suferinþa Mea pentru el, pentru cãderea lui din rai. Îmi
fac cu mare greu coborârea, ºi în mare umilinþã Mã aºez ca sã
pot sã vin sã-þi dau hranã din cer, poporul Meu Ierusalim, ºi
voiesc tot mai cu ardoare sã iubeºti ºi tu mãcar cât Mine,
Domnul tãu, umilinþa cea ziditoare de Dumnezeu în tine,
copil micuþ de la sfârºit de timp. ªi dacã-þi zic micuþ, îþi zic
aºa cã te voiesc copil înaintea Mea, ca sã te vadã neamul
omenesc cã meriþi împãrãþia cerurilor, care este a celor mici,
cãci Eu Mã micºorez mult de tot, ºi fac aceasta ca sã te învãþ
cum sã trãieºti, cum sã iubeºti pe Dumnezeu, Care vine la tine
cu viaþã în cuvântul Sãu, poporul Meu. O, te-aº hrãni mereu,
mereu, ºi mult, dar am ajuns în neputinþã, fiule mic, cã n-a
fost de la începutul lumii mai mare durere pe Mine ca ºi acum
când am de încheiat Scripturile, iar duhul cel potrivnic nu mai
vrea sã-l lase pe om sã se gândeascã la întoarcerea lui întru
Mine, ci, din contra, îl goleºte de tot de adevãr, cãci Dumnezeu este adevãrul, nu omul. Cine vorbeºte despre adevãr,
acela nu mai ºtie cã Dumnezeu este adevãrul ºi nu omul ºi
nu mintea ºi nu fapta omului care este slab prin acestea ale
lui ºi prin care nu vrea sã iubeascã adevãrul care înseamnã
Dumnezeu. Amin.
O, Mi-e drumul greu ºi tot mai greu de la Mine ºi pânã
la tine, poporul Meu, ºi nu pot, fiule, sã grãiesc despre greul
Meu, ºi suspin cu el în Mine ºi în locaºurile Mele, ºi cu duhul
frânt de suferinþã, aºa Mã port spre tine ºi îþi dau din viaþa
Mea ºi te rog cu cuvântul sã Mã miluieºti cu viaþa ta în viaþa
Mea, cu dragostea ta cea fãrã de greºealã în ea, poporul Meu.
O, Mã tare doare de la fiii veacului acesta, de la fiii lumii, ºi
am spus în ºoaptã spre cei ce aud glasul Meu de peste pãmânt
cã dragostea este fãrã de pãcat ºi cã ea nu pãcãtuieºte, dar
lumea Mã chinuie ºi Îmi pune sub pãcatul ei cuvântul prin
care Eu am fãcut lumea la început ºi la sfârºit. O, dragostea
nu pãcãtuieºte, iar când pãcãtuieºte, ea nu este dragoste, ci
este pãcat. Voi însã Îmi sunteþi fii, cãci sunteþi micuþi, iar cei
micuþi stau curaþi în faþa Domnului, ca floarea care împarte
miros sfânt în jur, cãci Eu v-am învãþat pe voi sã trãiþi cereºte
ºi nu pãmânteºte pe pãmânt, fiindcã Eu vreau sã înnoiesc
pãmântul ºi lumea, ºi Îmi trebuie sãmânþã pentru aceastã
împlinire.
Cãutaþi sã aveþi lucruri puþine pe pãmânt, cã veþi vedea
curând cum vor fi mulþimi de oameni împiedicaþi de toate
câte au sã-ºi ia salvarea cea de la Mine, cã nu se vor îndura
de toate câte au, ºi atunci vor rãmâne acelea toate, dar ei nu
vor rãmâne cu ele. Cãutaþi sã aveþi duh umilit, ºi sã vadã fiii
veacului acesta cã voi sunteþi copii ºi cã aveþi pe Dumnezeu
în voi.
O, fiilor mici, lângã fiii veacului acesta sã nu staþi fãrã
faþa Mea în voi, sã nu staþi goi de Dumnezeu, sã nu staþi
singuri, ºi sã staþi mãnunchi, ca sã nu vã strice faþa Mea din
voi fiii veacului acesta. O, nu se poate sã las Eu de la Mine
când voi staþi în faþa fiilor veacului acesta. Nu se poate, fiilor,
sã lucrez Eu aºa prin voi în faþa fiilor lumii, care sunt ca lumea ºi nu ca Mine. Dacã nu puteþi sta ca Mine ºi cu Mine ºi
mãnunchi, nu staþi faþã în faþã cu fiii veacului acesta, cã Eu nu
pot sã am staturã ºtirbitã, pãtatã, stricatã ºi primejduitã de
statura voastrã întru Mine, care ar lãsa de la ea în faþa fiilor
lumii. E zi de mare sãrbãtoare de învãþãturã, cãci legea sfinþeniei ºi a staturii neºtirbite, nepãtate, neprimejduite, este
ceea ce aveþi voi de împlinit pe pãmânt. Dau pe cât pot sã vã
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feresc de statul cu lumea. Dau pe cât pot sã vã învãþ sã Mã
arãtaþi în voi lumii. Dau pe cât pot sã vã ajut din pãrþi ca sã
vã am pe voi puºi deoparte, iar cine ia de la Mine se cunoaºte
cã ia, ºi Eu Mã folosesc de harurile Mele din el pentru Evanghelia Mea, cã aceasta trebuie sã fie cel ce stã la aceastã masã
pe care o aºtern Eu mereu între Mine ºi voi, între Mine ºi om.
Amin.
Acum, Mã uit la ziua când am pus hotar ceresc între
lume ºi locul grãdiniþei cuvântului Meu cel nou. Cu durere ºi
cu dor ºi cu tainã de nepãtruns lucrez mângâiere peste fiinþa
îndureratã a celui iubit care a mãrturisit acum doisprezece ani
legea sfinþeniei aºezatã de Mine ºi de el peste grãdiniþa începutului ºi a sfârºitului tainei facerii lumii. Pe cel ales de Mine
din biserica lumii, pe cel iubit de sfinþi ºi de îngeri Eu, Domnul, îl mângâi în mare tainã ºi îl îndemn sã nu-l doarã de la
cei ce sunt slujitori ai bisericii lumii ºi care îl duºmãnesc pe
el pentru numele Meu. O, sã nu-l doarã, cãci el trebuie sã
semene cu Mine, nu cu ei, nu cu oamenii slavei deºarte, care
primesc slavã de la oameni. Când el a suferit dispreþ ºi spaimã
de la slujitorii minciunii din bisericã, el a fãcut ce am fãcut
Eu pentru ucenicii Mei, cãci preoþii ºi arhiereii Mã cãutau pe
Mine ºi pe ei, iar Eu M-am dat celor ce Mã cãutau pentru jertfire ºi le-am spus: «Eu sunt, iar pe aceºtia lãsaþi-i sã se
ducã». El a fãcut ce am fãcut Eu, ºi s-a lãsat în mâna lor spre
dispreþ, iar lucrarea Mea a mers înainte ºi merge, ºi nu este
nimic ºi nimeni pe pãmânt ca sã-i poatã opri cursul, fiindcã
Eu lucrez ºi nu omul. Pe cel ales de Mine sã fie mare peste
toþi cei ce se fãlesc cu numele Meu Eu, Domnul, nu-l las sub
greu, ºi în tainã îi mângâi fiinþa, iar numele lui strãbate cerul
ºi pãmântul ºi marea, ºi nimeni nu poate ºterge numele Meu
cel nou de pe creºtetul lui, cãci el este umilit, iar duhul
umilinþei îl înalþã pe om ºi îl înþelepþeºte de la Duhul Sfânt,
Care-l îndumnezeieºte pe om fãcându-l izvor de har ºi de luminã peste cei ce iubesc viaþa cea din Dumnezeu. Amin.
O, fiule plãpând ºi durut, îþi mângâi în tainã duhul îndurerat, iar cei ce te dispreþuiesc nu vor fi uitaþi de dreptatea
Mea, cãci Eu te iubesc cu mare iubire, ºi te pãzesc cu mulþimi
de îngeri ºi de sfinþi, ºi te mãresc în cer, ºi te mãresc pe pãmânt în toate inimile care iubesc izvorul cuvântului Meu de
aici ºi în toþi cei care te privesc, sorbindu-þi fiinþa cea plinã de
har ºi de duh iubitor de oameni prin dreptatea Mea, fiule
durut ca ºi Dumnezeu pentru om. Iatã, îþi dau darul rãbdãrii
sfinþilor, ºi îi voi face pe toþi sã ºtie cã te-am iubit ºi cã te
iubesc ºi cã te voi iubi pentru cã te-am avut martor al Meu în
vremea cea tainicã a aºezãrii noii împãrãþii pe pãmânt ºi pe
care o voi slãvi ºi o voi da celor cu duhul umilit ºi cu faþã
sfântã, lucratã de umilinþa inimii, fiule ars de dor. Duhul Meu
cuprinde în tainã duhul tãu, ºi te îndemn sã strigi, înlãcrimat
cum eºti, la Mine, sã te izbãvesc de cei necredincioºi, oameni
ai slavei deºarte, care n-au nimic în Mine, de vreme ce de la
om ºi-au luat ºi îºi iau rang ºi slavã, cãci Eu pe cei trufaºi ºi
neascultãtori nu-i cunosc. Cu mare dorire te doresc mare cu
harul ºi cu adevãrul Meu peste pãmânt, ºi pun îngerii Mei
sã-þi cureþe aria, ca sã aduni tu apoi grâul în jitniþe, iar pleava
sã o arunci în foc nestins, cãci Eu ºi nu tu vei face aceasta; Eu
prin tine ºi nu tu. Amin.
Ferice celui ce te iubeºte ºi te va iubi, cã mare va fi ziua
iubirii Mele peste cei credincioºi venirii Mele de acum, iar tu
atunci Mã vei da ºi te vei da cu dragostea Mea peste cei ce se
vor naºte de sus spre rãscumpãrarea lor, ºi tot ºi toate Mã vor
asculta, cãci Eu sunt Dumnezeu, ºi sunt Cel ce sunt ºi pot tot
ceea ce voiesc. Amin.
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Cuvântul lui Dumnezeu

O, e zi de mãrturisire, iar întristarea Mea îºi aflã mângâiere cã pot sã grãiesc prin cartea Mea care Mã mãrturiseºte
în zilele acestea, fiindcã intrã în ea cuvântul Meu. Sunt în
dreapta ºi în stânga cu apostolul Andrei ºi cu trâmbiþa Mea
Verginica, pe care o am piatrã de temelie a bisericii Mele care
s-a înnoit acum, la sfârºit de timp.
Doamne, dacã Tu m-ai chemat la apostolie
cel dintâi între ucenicii Tãi acum douã mii
de ani, duhul meu e numai o mângâiere pentru cã m-ai ales ºi
acum, la sfârºit de timp, de Þi-am fost martor întâi din cer,
arhiereu de la Tine în ziua pecetluirii grãdiniþei Tale cea dintru început, alãturi de arhiereul de azi, Irineu, îngerul bisericii
de nou Ierusalim, cel ce suferã pentru numele Tãu, Doamne
al ucenicilor Tãi. Îl cuprind pe acesta ca pe întâiul, cãci el este
unul ales, ºi îl îndemn prin taina Duhului Sfânt, simþitã de
omul iubitor de cer, sã poarte suferinþa ca pe o fericire dulce
ºi sã-ºi aminteascã de cuvântul Tãu care spune ucenicilor:
«Vai vouã dacã vã va iubi pe voi lumea, cã aºa fãceau proorocilor mincinoºi pãrinþii lor!».
O, arhiereule scump Domnului ºi cerului de sfinþi ºi de
îngeri care te înconjoarã din zori ºi pânã în zori slãvindu-þi
numele ºi dulcele din inima ta! O, nu plânge de la cei orbiþi
de trufia vieþii lor ºi care zic cã slujesc pe Domnul. Nu plânge
tu pentru aceasta, ci sã plângi cum ºtii tu sã plângi de mila
omului rãtãcit din calea iubirii cereºti, ºi sã plângi ca sfinþii ºi
nu ca oamenii, ºi sã plângi de mila Domnului, nu de mila ta,
ºi sã plângi de dorul dupã Domnul, cã dorul care creºte ºi tot
creºte în om, acela îl þine pe om unit cu Domnul, acela uneºte
pe fraþii cei din cer ºi cei de pe pãmânt întru Unul, întru Domnul. Hai, tot înainte! Hai cu bucuria durerii ºi cu durerea
bucuriei, care îl face frumos pe om. Hai, cã tu semeni cu cei
duruþi de sub greul crucii venirii Domnului, ºi vom putea noi,
cei cu dor, din cer ºi de pe pãmânt, împreunã, ca sã fie precum
în cer aºa ºi pe pãmânt, aceeaºi suferinþã pentru Domnul ºi
pentru omul care nu vede calea ºi care nu cunoaºte împãrãþia
cerurilor, care nu este nici mâncare, nici bãuturã, nici însurat,
nici mãritat, ci este viaþã de îngeri pe pãmânt, în frãþie cereascã, aºa precum fiii cei mici ai Ierusalimului nou tânjesc sã fie.
O, am fost împreunã martori la pecetluirea Sfintei Sfintelor Domnului acum doisprezece ani, ºi azi e mare zi de
serbare în cer chiar dacã sãrbãtorile cerului sunt dureri mângâioase ºi nu bucurii omeneºti ºi pãmânteºti aºa cum ºtie
omul sã facã. Pic cu pic vom atinge durerea care-L va aduce
pe Domnul pentru cei sfinþi de pe pãmânt, pentru cei ce cu
durere trãiesc ºi împlinesc prin greu cuvântul Lui cel fãcãtor
de om. Amin.
Iar pe voi, copii de sub povara venirii Domnului, vã
ung cu mirul puterii prin greu, cãci sunt cu Domnul lângã voi
în coborârea Sa, ºi suntem cu trâmbiþa Lui care vã va mângâia, cã tare sunteþi zdrobiþi, copii nemângâiaþi, cã pe pãmânt
omul cautã mângâiere pentru el, nu pentru Dumnezeu, iar voi
nu aveþi de unde sã gãsiþi puteri sub povara voastrã, care este
Domnul. Eu vã mângâi sufletul ºi duhul ºi trupul durut de
suferinþã, cãci Domnul arde ºi Îi este frig în voi; în voi, cã voi
sunteþi puterea Lui de venire pe pãmânt, iar omul înþelege ca
omul ºi nu ca Dumnezeu ºi nu ca sfinþii ºi nu ca cei credincioºi cereºte venirea Sa prin cei ce o poartã pe ea. O, nu v-aº
mai lãsa din mângâiere. Mi-e milã ºi m-aº arãta desãvârºit ºi
numai pe braþe v-aº þine ca sã puteþi pentru cuvântul Domnului peste pãmânt, dar eu sunt ucenic ºi nu fac mai mult decât
Învãþãtorul meu, Hristos, Care Se face cuvânt peste pãmânt.
El însã îmi spune acum ce mare este credinþa voastrã ºi vede-
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rea voastrã cea din El, ºi vederea Lui cea din voi, ºi mã aplec
slãvindu-vã credinþa cereascã prin care Domnul ªi-a putut
face venirea ºi arãtarea Sa întru a Sa venire.
Mã las cuprins de braþele voastre, cã mare este credinþa
voastrã ºi mila voastrã de sfinþii cei din cer, care sunt duruþi
ca ºi voi, cei de pe pãmânt ucenici ai Domnului. Mã copleºeºte dorul Domnului din voi, Domnul din voi ºi de lângã voi,
iar eu acum privesc ºi mã las cuprins de voi, ºi iatã mângâierea, îmbrãþiºarea celor din cer ºi cu cei de pe pãmânt, cãci
trupurile voastre sunt temple în care Domnul poate cât voieºte El ºi mila voastrã de El ºi de sfinþi ºi de oameni. Mã
aplec acum ºi mã mângâi sub mânuþele voastre, cã Domnul
când S-a aºezat întru Tatãl dupã înviere, a spus cã mai mari
ca toate minunile Lui vor lucra cei ce vor crede în El, ºi prin
El vor lucra, cãci El este în Tatãl, ºi Tatãl este în El ºi, apoi,
eu spun acum cã El este în voi, ºi voi în El, dupã cum a rostit
El lucrarea ucenicilor Sãi. Amin.
Bucuria mea, Doamne, este ca ºi a Ta la vederea ºi la
iubirea celor ce suferã ca ºi Tine pentru venirea Ta cu sfinþii.
Orice ucenic desãvârºit va fi ca ºi învãþãtorul sãu, iar acum Tu
ºi nu eu, ci Tu mi-ai arãtat aceasta, cã mi-ai dat sã vãd slava
Ta ºi lucrarea ei din cei ce sunt venire a Ta cu sfinþii pe pãmânt, Doamne Care eºti, ºi Care erai, ºi Care vii, ºi minunatã
este venirea Ta, cât sfinþii Tãi ucenici nu au ºtiut atunci, nu au
înþeles atunci, cãci toate aveau sã se cunoascã desãvârºit
acum, la sfârºit, Doamne. Amin, amin, amin.
ucenicule scump, Eu nu numai cã te-am
avut cu Mine pentru cuvântul sãrbãtorii de
doisprezece ani a vederii peste pãmânt a Sfintei Sfintelor,
pecetluitã de Mine ºi de tine ºi de arhiereul Meu din zilele
acestea ºi de cei trei arhierei din cer ai acestei lucrãri începutã
de Mine pe pãmânt acum cincizeci de ani. Nu numai cã te-am
avut cu Mine în ziua aceasta aici, unde lucrãm cu duhul ºi cu
trupul, dar te-am ºi îmbrãþiºat din ei ºi prin ei, cã mare este
darul Meu de azi, fiindcã azi nu mai este în parte, ci este desãvârºit, fiindcã vremea este venirea Mea, ºi alta nu mai este
vremea aceasta.
O, fiilor îndumnezeiþi de la durerea Mea din voi, nu
este închipuire cuvântul Meu pe care vi l-am spus, cãci cei
îndureraþi au faþa Mea ºi au durerea Mea, ºi altfel de durere ei
nu mai cunosc. O, mângâiaþi-vã cu durerile Mele, cã numai în
dureri petrec în voi. Fiul Omului nu are oricum unde ºi cum
sã-ªi plece capul decât în cei zdrobiþi de durerile Lui. Nu fiþi
tristuþi cã nu gãsiþi pentru voi puteri de pe pãmânt. E bine cu
cei din cer, cãci împãrãþia cerurilor, cu dureri se pãstreazã, nu
cu bucurii, iar cei ce o dobândesc nu mai au durerea ºi întristarea ºi suspinul lor, ci le au pe acestea, dar pe ale Mele în ei,
ºi acestea sunt viaþa lor pe pãmânt în schimbul vieþii deºarte
pe care tot omul o trãieºte pentru el, cãci cu Dumnezeu nu aºa
se trãieºte, ci ca Dumnezeu. Amin.
Eu am putere sã vã dau vouã tot ajutorul cel pentru
lucrarea Mea cu voi, ºi a voastrã pentru Mine, dar numai sã
vrea toþi fiii Ierusalimului nou, nu numai voi, iar voi sã puteþi
face împãrãþia cerurilor ºi nu altceva pe pãmânt.
E zi de mare, mare sãrbãtoare pentru biruinþa Mea cea
aºteptatã de ºapte mii de ani, dar sãrbãtorile Mele ºi ale
planului Scripturilor venirii Mele nu sunt ca sãrbãtorile pãmânteºti. Aº voi cu toatã durerea Duhului Meu din voi sã învãþ pe toþi fiii Ierusalimului nou ce înseamnã sã pregãteascã
ei o sãrbãtoare pentru Mine între ei. Voiesc sã Mã las aºa cum
pot, aºa cum puteþi ºi voi acum, cã sunteþi zdrobiþi de mari ºi
nemiloase neputinþe de tot felul; voiesc sã Mã las în cartea

– O,

Anul 2003
Mea ºi în cartea trâmbiþei Mele Verginica cu ziua ei de venire
între cei din cer, între cei nevãzuþi de ochii oamenilor, cãci
cerul cel nevãzut este vãzut numai de cei ce se lasã cuprinºi
în el. O, feriþi-vã de doborâri de puteri, cã am Eu nevoie de
puterea voastrã, de pacea din voi, de liniºtea din voi, ca sã pot
veni, fiilor, ca sã Mã puteþi auzi, cã Eu cu voi ºi dupã voi stau,
ºi pot dupã cum poate greul de pe pãmânt sã-Mi încurce
drumul Meu de la Mine la voi, cãci sunt Dumnezeu. Amin.
Voi fi cu voi din nou pentru ziua de praznic a trâmbiþei
Mele Verginica, ziua când ea a fost aºezatã lângã Mine dupã
viaþa ei de pe pãmânt. Nu ºtiu cum sã vã mai zic: pace vouã!
Pacea Mea e pace adânc îndureratã, dar dacã ºi voi toþi puteþi
cu ea, cu pacea Mea, atunci vã pot spune: „pace vouã!“, cã
Eu când spun „Pace vouã!“, spun aºa cum am spus ucenicilor Mei în ziua învierii Mele din suferinþa crucii care mãrturiseºte prin semnele ei de pe trupul Meu.
O, copii atât de neputincioºi în porþi, Eu sunt Cel ce
v-am fãcut pe voi când v-am fãcut porþi ale Mele. Lãsaþi-vã
în mâna Celui ce v-a fãcut, ºi cât aº vrea, prin voi ºi nu altfel,
aºa cum de mult ºi de prea mult aºtept, sã pot sã desfac desãvârºit tot ceea ce diavolul þine încã în mâna lui ca sã Mã
împiedice sã pot aºa cum este scris în Scripturi sã pot acum
prin cei binecredincioºi ai credinþei cereºti pe pãmânt. Voiesc
însã sã rugaþi poporul sã aibã grijã de faþa Mea din ei înaintea
fiilor veacului acesta, cã M-aº vãrsa cu strãlucirea Duhului
Sfânt peste pãmânt din toþi fiii Ierusalimului care seamãnã cu
Mine; cu Mine ºi nu cu omul de pe pãmânt, cãci omul de pe
pãmânt iubeºte moartea ºi slava deºartã, ºi Eu i-aº da ochi sã
vadã pe Duhul Sfânt din fiii Ierusalimului, care stau mãnunchi ºi nu rãzleþi în faþa fiilor oamenilor care n-au nimic
din Dumnezeu, ci au din lumea aceasta care trece odatã cu
pofta ei.
Mi-e pacea frântã, dar pot, cãci sunt Domnul, ºi am putut sã vã dau cuvântul zilei de azi, a sãrbãtorii apostolului Andrei, întâiul Meu chemat la împãrãþia Mea. Vã întãresc, ºi iar
voi cuvânta ºi voi plânge în cuvânt ºi Mã voi umili pentru
puterea Mea pe care o voiesc în fiii Ierusalimului. Vom lucra
ºi în cartea lui Verginica, ºi cu ea voi învãþa calea, adevãrul ºi
viaþa Mea pe cei ce stau la învãþat, pe cei ce înþeleg împãrãþia
Mea în om. Cu durere în glas ºi în duh vã dau puteri, cã
durerea Mea poate în cei ce o poartã pe ea.
Duhul celor trei zile de sãrbãtoare rãmâne în vãzduhul
grãdinii cuvântului ºi dupã fiii Ierusalimului, ºi Mã voi
scutura peste voi cu tot cuvântul care este în Mine pentru
aceastã de trei zile sãrbãtoare. Iar pe voi, copii din porþi, vã
rog sã staþi în trezie pentru cuvântul Meu cu care stau sã-l pun
în cartea Mea cu voi, fiilor. Amin, amin, amin.
30 noiembrie/13 decembrie 2003

Sãrbãtoarea sfintei Virginia, trâmbiþa Domnului
Cei ce doresc viaþã cu Hristos sunt prigoniþi. Cea mai dulce sãrbãtoare este învãþãtura ºi rodul ei. Între tainã ºi ascundere nu este
asemãnare, precum nu este între adevãr ºi minciunã. Credinþa
neprefãcutã aduce salvare.

U

milinþa Mea Mã ajutã sã vin ºi sã plâng în cuvânt pentru puterea celor ce au credinþã neprefãcutã în venirea Mea, ºi sã aprind în ei harul care-i întãreºte
pe ei în puterea dragostei de Dumnezeu ºi a înþelepciunii ei,
fiindcã nu duhul temerii, ci duhul mãrturisirii trebuie sã-i cuprindã pe ei, cãci Eu am nimicit moartea ºi am adus spre luminã viaþa ºi nemurirea prin mãrturisirea Mea. Amin.
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O, copii care staþi sub puterea cuvântului Meu când vã
supun sub el ca sã intre el în cartea Mea! Pãziþi aceastã comoarã cu sprijinul Duhului Sfânt, cãci dreptarul cuvintelor
sãnãtoase este ceea ce aduc Eu din Mine spre voi, ca sã daþi
poporului învãþãturã, iar el sã fie martor neprefãcutei voastre credinþe pe care sã le-o insuflaþi în vreme de învãþãturã
peste ei, cã frumos mai lucrau apostolii Mei peste ucenici,
dându-le lor dreptarul cuvintelor sãnãtoase ºi cu care le spuneau: «În zilele din urmã ale vremurilor grele se vor ivi
oameni iubitori de sine ºi de arginþi, care se vor arãta lãudãroºi, trufaºi, neascultãtori ºi nemulþumitori, necucernici ºi
fãrã de dragoste, neînduplecaþi ºi aspri, necuviincioºi ºi îngâmfaþi, iubitori de desfãtãri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, mereu învãþând, dar neajungând la cunoaºterea adevãrului, având înfãþiºarea adevãratei credinþe în timp ce tãgãduiesc puterea ei». O, ce bunã este aceastã învãþãturã care-i
învaþã pe ucenici sã nu fie aºa, ci sã stea în stãruinþa credinþei
neprefãcute, cãci toþi care vor dori sã vieþuiascã întru Hristos
vor fi prigoniþi. Dar iatã, Scripturile înþelepþesc pe ucenici
spre mântuirea care are în ea mustrare, îndreptare, înþelepþire
ºi dreptate, pentru ca ucenicii sã fie bine îndrumaþi spre lucrul
cel bun ºi sã nu fugã de învãþãtura sãnãtoasã ºi de credinþa
neprefãcutã. Amin.
Mã las cu glasul ca de tunet peste voi, copii care sunteþi
porþile Mele. Supuneþi-vã, fiilor, cã aceasta este lucrarea ucenicilor. Chiar dacã diavolul voieºte sã vã slãbeascã puterea,
voi sã nu uitaþi de venirea Mea, cãci el voieºte sã nu mai vin
ca sã vã striveascã el apoi; el ºi lumea, fiilor.
O, nu cel ce zice cã nu mai poate este cel ce nu mai
poate. Cel ce nu mai poate este cel ce Mã lasã pe Mine apoi
sã pot, ºi acela are credinþã neprefãcutã ºi se lasã ajutat spre
tot lucrul bun ºi aºa poate. Eu, Domnul, aceasta am de fãcut
când voi nu mai puteþi, copii plãpânzi sub povara venirii
Mele. O, când Eu, Domnul, nu mai trãiesc în om, nu trãiesc
pentru cã trãieºte el în el, ºi el nu poate sluji la doi stãpâni, ºi
Mã leapãdã pe Mine ºi se ia pe sine peste el. Dar mare este
îndreptarea cea din Scripturi ºi pentru care îi voi cere socotealã omului aºa cum am rostit Eu cuvânt pe vremea trupului
trâmbiþei Mele Verginica ºi am zis: «Cel ce nu citeºte Scriptura, este cel ce nu o împlineºte, iar când va fi întrebat de ce
n-a citit-o ca s-o ºtie, acela nu va avea ce sã rãspundã decât
cu neîmplinirea ei».
O, copii învãþãtori din Duhul Sfânt, Care vã îmbogãþeºte pe voi din destul! Spuneþi poporului sfânt cã Duhul
Sfânt nu Se leapãdã de cel cu capul aplecat învãþãturii sãnãtoase prin credinþã neprefãcutã ºi prin umilinþã de duh, cãci
umilinþa omului este miros mereu proaspãt pentru îngeri,
fiilor, este curãþenie unul pentru altul între fraþi, iar statul împreunã este plãcut, ºi trebuie mult simþ pentru aceastã lucrare,
pentru asemãnare între fraþi. Când unii vorbesc ºi alþii tac,
aceasta aduce greutate pe inima Mea, darãmite pe inimile
celor ce vieþuiesc împreunã! Fraþii care trãiesc împreunã în
numele Meu, pe aceia îi creºte Duhul Meu din Care mãnâncã
cu saþ, dar când ei nu sunt asemenea, atunci nu se cunoaºte cã
mãnâncã, de vreme ce hrana nu-i creºte.
O, fiilor copii, care aveþi învãþãturã sãnãtoasã peste poporul Meu! Sã-i învãþaþi pe ei cã dacã ei nu ºtiu ceva, sã nu se
mâhneascã, ci sã se umileascã, fiindcã este o tainã pe care trebuie s-o înþeleagã ei desãvârºit. ªi iatã cã ei trebuie sã înþeleagã cã între tainã ºi ascundere este mare, mare deosebire, sau,
ºi mai bine spus, nu este asemãnare între acestea douã aºa
cum nu se aseamãnã adevãrul cu minciuna, fiilor, cãci adevã-
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rul înseamnã Dumnezeu, iar minciuna înseamnã diavol. Taina
este de la Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu, iar ascunderea este
de la diavol ºi pentru diavol, ºi fiecare îºi ia ce este al lui. Sã
nu se mâhneascã fiul cel pregãtit prin aceastã învãþãturã din
cer dacã este ceva necunoscut de el între toate câte se lucreazã ºi se împart spre lucrare, cãci umilinþa este lucrarea care
nu-l lasã pe om sã se îngâmfe împotriva tainei dintre Mine ºi
lucrarea bisericii Mele, fiindcã Eu ºtiu putinþa ºi neputinþa
fiecãruia, iar Scriptura îl învaþã pe om ca sã înþeleagã el lucrarea mântuirii lui dacã o ia pe ea ca lucrare de cãpãtâi.
Amin.
Verginica, trâmbiþa Mea, soarbe cuvântul învãþãturii
Mele de peste voi ºi aºteaptã sã se facã ºi ea învãþãturã peste
cei ce iubesc sã înveþe lucrarea credinþei neprefãcute, lucrarea
iubirii de Dumnezeu ºi a temerii de Dumnezeu.
Te las, Verginico, sã-i înveþi, cã dulce M-ai iubit, ºi
dulce îþi este învãþãtura ta cea din iubirea Mea pentru om.
Amin, amin, amin.
ã laºi, Doamne, ºi mã las ºi eu spre ei, cã
dorul mã arde cu totul, ºi din mare dor le
grãiesc învãþându-i, ca sã sãrbãtoresc cu ei ziua înãlþãrii mele
întru Tine când am adormit înviind, cãci aºa este lucrarea
sfinþilor care înviazã venind la Tine. Vreau sã le dau cunoºtinþã, Doamne, ºi sã le spun cã temerea de Dumnezeu este
iubirea de a nu Te pierde pe Tine, aºa cum am cules eu cuvânt
din guriþa unui copilaº care a spus cã el nu se teme de Tine,
ci doar sã nu Te piardã se teme. Mi-a fost drag acest cuvânt,
mi-a fost dulce ºi l-am cules, ºi îl aduc înapoi plin de învãþãturã peste fiii Ierusalimului nou. Amin.
O, fiilor, o, copii ai tainelor cereºti care se împart vouã
dupã puterea voastrã! O, cât mã doare, cât mã usturã, cât mã
arde când îi vãd pe cei ce vã sunt cãlãuzã spre împãrãþia cerurilor cã au cãzut în neputinþa de a vã mai lumina calea. E
grea peste ei povara venirii Domnului, dar sunt grele încercãrile prin care treceþi împreunã cu ei, ºi de aceea a venit
Domnul ºi v-a desluºit taine nepricepute de voi pânã acum ºi
v-a descoperit taina ºi puterea umilinþei, fiilor. Pe calea mântuirii trebuie sã aibã inima curatã cel ce merge pe ea, iar inima
curatã este cea cunoscutã de cel ce o are în mânã pe ea dacã
omul ºi-o pune în mâna Domnului prin cei ce stau în faþa Sa
cu omul, cu inima din om. Cel ce uitã cã inima sa nu este în
afarã de trup, ci este înãuntrul trupului lui, acela o ascunde pe
ea în el ºi este fãrã inimã pentru cei din jurul lui, cãci inima
cea din afarã nu este cea dinãuntru, fiindcã inima se face cuvântul ei prin mãrturisirea ei cea dinãuntrul trupului ei. Amin.
O, copii care staþi în sãrbãtoare cereascã, cea mai dulce
sãrbãtoare este învãþãtura, ºi apoi rodul ei, împlinirea ei, fiilor. Cei ce vin sã stea cu acest izvor care înnoieºte inimi, care
naºte inimi, care despicã inimi, acela sã înveþe cã pe calea
credinþei neprefãcute merg cei ce iubesc lumina. O inimã despre care nu ºtie altul decât cel ce o poartã în trupul lui, e o
inimã trupeascã, nu cereascã, iar inima trupeascã este deprinsã cu ascunderea ei în trupul ei, ºi cu trupul ei ascuns în ea, ºi
unul ca acela nu a dorit sã înveþe de la Domnul taina credinþei
neprefãcute, care îl deprinde pe om pentru mãrturisire mereu
ºi cu umilinþã mereu în mãrturisire, iar altfel, omul se potriveºte cu cei iubitori de sine, care sunt trufaºi, lãudãroºi, neascultãtori ºi nemulþumitori, cârtitori, necucernici ºi fãrã dragoste, aspri ºi neînduplecaþi, îngâmfaþi ºi necuviincioºi, ºi
acestea toate pentru cã ei sunt iubitori de desfãtãri mai mult
decât iubitori de Dumnezeu chiar dacã dau ei sã aibã înfãþiºarea adevãratei credinþe, dar prin acestea toate cele rele ale
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lor ei tãgãduiesc puterea ei, deºi mereu aud spre învãþare, dar
iatã, învãþând nu ajung la cunoaºterea adevãrului din pricinã
cã nu cunosc taina lui Dumnezeu, taina creºtinãtãþii, fiilor.
O, eu rar vã învãþ, deºi mi-e tare dor sã fac aceasta,
fiindcã mi-e dor de împãrãþia cerurilor pe pãmânt ºi voiesc sã
iau parte la ea cu toþi sfinþii, ºi în cuvânt sã ne facem pãrtaºi
în ea, dar tot mai greu apasã diavolul, care cautã sã slãbeascã
puterea venirii Domnului, cãci Domnul nu vine, ci trebuie
adus, dupã cum El v-a desluºit aceastã tainã, ºi orice venire a
Sa trebuie sã fie o sãrbãtoare pregãtitã dinainte, iar voi nu ar
trebui sã aveþi alte griji care sã vã încurce grija cea pentru
pregãtirea venirii Domnului cuvânt la voi. Frica de a nu-L
pierde pe Domnul, teama de a nu încurca venirea Lui, aceasta
trebuie sã trãiascã în voi ca un fior sfânt ºi ceresc, fiilor, ºi
atunci Domnul n-ar mai strivi pe cei atât de firavi care stau
punte a venirii Lui, cãci una este sã ai putere ºi bucurie pentru
putere, ºi alta este sã fii neputincios ºi sã te temi de mãrirea
Domnului, care este grea de dus de cei ce nu mai pot cu
trupul, cu duhul ºi cu sufletul sub greul venirii Lui. Voiesc sã
vã învãþ, voiesc sã vã îndemn, voiesc sã fac cer inimioarele
voastre, copii ai venirii Domnului. Voiesc sã stau cu voi în
cuvânt ºi sã mã bucur, ºi sã luaþi ca din Scripturi din gura mea
mustrare, îndreptare, înþelepþire ºi dreptate, ºi sã-I dãm Domnului putere sã poatã, cãci când El nu poate, e totul, totul greu
ºi în cer ºi pe pãmânt, fiilor.
O, Doamne, nu cel ce zice cã nu mai poate este cel ce
nu mai poate. Cel ce nu mai poate este cel ce Te lasã pe Tine
sã poþi în el ºi pentru el, ºi acela are credinþã neprefãcutã ºi
aºa poate. Dar sã învãþãm poporul, ºi apoi sã vadã el ºi sã
creadã tot mai desãvârºit cã învãþãtura aceasta este taina vieþii
veºnice, este venirea Ta, ºi cã fiii prin care Tu vii pe pãmânt
cuvânt au inimi cereºti, au darurile credinþei neprefãcute, ºi
fericiþi sunt cei ce se uitã la ei vãzând ºi nu nevãzând. Hai cu
mine, Doamne al ucenicilor Tãi, hai cu mine în cartea mea ca
sã cinãm cu ei în ea, ºi ei cu noi, cã dulce este sã mâncãm unii
de la alþii, dupã cum le este lor creºterea ºi puterea credinþei
ºi a umilinþei care-L creºte pe Dumnezeu în om. Hai sã cinãm
cinã gustoasã ºi sãnãtoasã în cartea mea cu Tine ºi cu ei.
Amin, amin, amin.
ergem, Verginico. Credinþa neprefãcutã
este salvarea tuturor celor ce se alipesc cu
acest izvor care-l naºte de sus pe om. Eu, Domnul, Cel atât de
blând ºi de umilit, am dat mereu ºi tot mereu sã-l trag pe om
din el spre Tatãl, oricât ar fi fost el de pierdut din voile Mele,
din legile vieþii. O, Verginico, mare þi-a fost darul pentru
salvarea omului, ºi tot aºa ºi rãbdarea dupã om. Darul Meu ºi
al tãu, purtat de cei ce cãlãuzesc spre viaþã veºnicã poporul
cel crescut de sus, e dar întreit în ei, numai sã aibã pe cine sã
lucreze ei, ºi Nouã sã Ne dea lucrarea lor ºi pe cei rãsãriþi din
râvna lor dupã mântuirea omului.
O, fiilor osteniþi ºi de jos, ºi de sus, ºi de pe pãmânt, ºi
din cer! E tare greu sã lucrãm pãmântul ca sã scoatem rod. E
tare greu, ºi ne trec sudori, fiilor, precum este scris, cãci omul
la pãmânt trage, ºi pãmântul e greu de lucrat, dar trebuie sã
lucrãm cer peste pãmânt, ºi cerul sã ne fie unealta cu care
lucrãm. Amin. Binecuvântatã sã fie intrarea noastrã în cartea
lui Verginica, ºi hai, fiilor, sã lucrãm cu unealtã bunã, cu cerul, copii trudiþi de muncã ºi obosiþi de aºteptare ºi de rãbdare
dupã rod însutit. E omul greu, dar Eu sunt mare, ºi sunteþi ºi
voi mari cu înþelepciunea ºi cu credinþa cea neprefãcutã, ºi
vom avea împliniri, ºi se vor împlini Scripturile cele din
urmã, ºi atunci veþi vedea cã nu în zadar aþi trudit. Amin,
amin, amin.
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u, Domnul, am intrat cu tine în cartea ta prin
porþi, Verginico. Fãrã ºtirea lor nimic nu ajunge
la Mine decât cu greºealã, cu ascundere de Dumnezeu, ºi nu
se dezleagã nici o greºealã la Mine dacã ei nu ºtiu, cãci aºa
este în acest popor, este ca în cer, ºi numai pe porþi se intrã la
Mine, iar pe deasupra, nu. Eu am spus aceasta. Amin, amin,
amin.
Hai sã Ne aºezãm cu orânduialã la lucru sfânt, cã nu
putem lucra pãmântul, ci trebuie sã lucrãm cerul care dã viaþã
pãmântului. Hai, Verginico! Eu, Domnul, Fãcãtorul poporului
Meu de azi, nu stau din lucrarea facerii ºi nici tu sã nu stai, cã
iatã ce de demult n-ai mai venit sã lucrezi. Lucreazã, Verginico. Amin, amin, amin.
Doamne, o, Doamne, o, Doamne! Nu cel
ce spune „Nu mai pot“, nu acela este cel
ce nu mai poate. Cel ce nu mai poate este acela care Te lasã
pe Tine sã poþi apoi. Nu se poate cum vrea creºtinul necrescut, nu se poate sã ai Tu staturã ºi viaþã ºtirbitã, pãtatã, primejduitã prin aplecarea Ta spre voia lui. El vrea sã laºi ºi Tu
de la Tine, ºi el de la el, dar unde poate duce asta, oare? Unde,
Doamne îndurerat? Este scris în Scripturi de fericiþii care
rabdã mustrarea spre lãmurire, ºi apoi, spre cununa vieþii.
Putea-vom noi, oare, sã facem aceasta ºi sã avem rod bun,
Doamne? O, de multã vreme Tu vorbeºti ºi lucrezi aºa ºi nu
ai rod, Dumnezeule mare, cãci mai mare ca Tine stã omul, ºi
diavolul nu mai voieºte sã vii la popor, ca sã-l striveascã el
apoi, el ºi lumea, Doamne. O, cum sã facem sã biruim cu rod
bun? Cum, oare, Doamne?
Verginico, cine are dragostea Mea în el,
Mi-o dã Mie, iar cine n-o are, nu are ce
sã-Mi dea, fiindcã Eu de la om le pot lua numai pe ale Mele,
dacã el le are. O, cei pe care i-am înhãmat Eu la jugul cel greu
al venirii Mele cuvânt peste popor ºi peste pãmânt, au cãzut
mereu ºi cad mereu sub povara carului tras de ei prin ape tulburi ºi vãluroase, cãci toþi numai în car vor sã stea, ºi nu dã
nimeni sã se dea jos din car ca sã împingã sã-l scot la þãrm.
O, cum sã facem, Verginico? Tu Mã întrebi pe Mine,
Eu te întreb pe tine, ºi fericit este cel ce ia folos din vorbirea
Mea cu tine ºi cu ei, cã e vremea sã pot sã grãiesc ce Mã
doare, cã nu numai omul are dreptul sã se plângã ce-l doare.
Taina de prooroc am spus-o ºi iarãºi o spun, cã prooroc sau
cel ce ia platã de prooroc pentru cã-l primeºte ºi îl crede ºi îl
vesteºte pe prooroc, este cel ce pune în toatã vremea spre
paza ºi creºterea bisericii prin trupul ei întreg pe masa ei pe
cele din Dumnezeu venite, pe cele din aproapele sãu ºi pe
cele din el, iar altfel de bisericã nu este bisericã a lui Hristos,
cã nu pe cele numai pãmânteºti, care sunt lemne, pietre, fier,
ci pe cele ce ies din firea omului în toate câte lucreazã el cu
mintea ºi cu inima ºi cu purtarea firii lui, acelea trebuie puse
pe altarul bisericii ca sã fie lãmurite.
Am spus cu mulþi ani în urmã: «Chiar de vom plânge
pânã la capãt în cer ºi prin cei ce Ne poartã de la Noi pânã
la popor, vom merge înainte prin greu», ºi iatã, aºa mergem.
Sunt zdrobit, Verginico, în fiii cei atât de zdrobiþi de la
zdrobirea Mea din ei, cã grea de tot s-a fãcut calea de la Mine
la popor, ºi grea Mi-e rana în Mine ºi în ei, ºi le strãpung
duhul ºi trupuºoarele cu glasul Meu cel de deasupra grãdinii
cuvântului. Cu glas de tunet îi strãpung ºi le zdrobesc vlaga,
dar dacã nu mai vin, ce facem, Verginico?
O, fiilor, omul fãrã credinþã neprefãcutã ºi neobositã nu
poate decât sã se plictiseascã de aºteptare ºi la gândul cel
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despre Mine, dar cel deºtept nu dispreþuieºte pe nimeni pentru mintea lui. Cel deºtept nu se trufeºte împotriva altuia, ci Îl
iubeºte pe Dumnezeu cu umilinþã, mai mult decât pe orice
bucurie a lui, dar la omul trufaº iubirea de sine se aratã, cum
spune apostolul, prin lãudãroºenie ºi necucernicie, prin neascultare de pãrinþi ºi de Dumnezeu, iar lucrul cu mâna ºi cãutarea dupã el mai mult decât dupã Dumnezeu, acela îl face pe
creºtin sã iubeascã mai mult idolii, care sunt: slava deºartã,
îngâmfarea, nedreptatea, lemnul, piatra, fierul, lutul, gustul ºi
vinul, care înseamnã desfrânare.
O, Verginico, numai la jumãtate de an te apropii cu
grãirea ta peste poporul tãu. O, ce durere pentru coborârea
cuvântului vieþii, Verginico!
Doamne, dreptatea ºi iubirea frãþeascã
sunt nedespãrþite, Cel ce le poate lucra pe
acestea pentru cei din jur, acela nu se mai iubeºte pe sine,
acela este ca Domnul, ºi dupã aceea le poate pe acestea amândouã deodatã.
Duhul Sfânt, Care naºte biserica lui Iisus Hristos, este
povãþuitor ºi cunoaºte gândurile ºi aude cuvintele ºi ºoaptele
lor, ºi tot aºa trebuie sã lucreze ºi trupul bisericii Domnului
taina creºtinãtãþii, cãci a spus Domnul cã biserica fãrã cãlãuzã
este bisericã fãrã Dumnezeu.
O, Doamne, binecuvinteazã cu putere multã cuvântul
meu ºi aºeazã pace peste cei atât de greu încercaþi, cã poþi, ºi
Îþi cer cu lacrimi sã poþi, Doamne. Amin, amin, amin.
Verginico, Eu pot. Iar voi, copii ai poporului Meu, fiþi copii înþelepþi faþã de vremea cea grea care trece prin voi, ºi vã strângeþi mereu mãnunchi ºi deschideþi guriþele pentru cele bune din cer peste
voi, ºi peste grãdiniþa cuvântului Meu, ºi pentru cei zdrobiþi
de tot, peste care Eu, Domnul, aºtept putere pentru Mine.
Ajutaþi-Mã în rugãciune pentru voi ºi pentru lucrarea Domnului cu voi ºi pentru propãºirea Duhului Sfânt în grãdina cuvântului Meu ºi pentru duh de umilinþã peste cei fãrã de umilinþã ºi fãrã de veghe pentru paza casei, pentru mersul cel trainic al lucrului Meu peste pãmânt. Fiþi sfinþi din zori ºi pânã
în zori, ºi tot aºa sã vã ºi rugaþi, ºi plângând sã cereþi biruinþa
Mea ºi a voastrã peste pãmânt. Amin.
Am poposit în cartea lui Verginica, ºi rar e popasul în
cartea ei. Cãutaþi învãþãturã, cãutaþi sã fiþi cerul pe pãmânt;
toþi odatã cãutaþi, toþi întru Unul, cãci Acela, Eu sunt. Amin.
O, poporul Meu, Eu sunt cu tine ºi voiesc sã împlinesc
tot mai vãzut în tine ºi cu tine împãrãþia Mea, împãrãþia
cerurilor, poporul Meu. Amin, amin, amin.
1/14 decembrie 2003

– O,

– O,

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Nicolae
Trupul, prin rana lui moare, iar iubirea, prin rana ei înviazã.
Împãrãþia cerurilor este în om ºi se face grea când nu se aºeazã pe
pãmânt peste oameni. Omul a fãcut din vin, ºarpe. E iadul pe
pãmânt în case luxoase, pecetluite de preoþii lumii.

O,

poporul Meu, te hrãnesc în zi de sãrbãtoare aºa
cum pot prin greul prin care mai pot sã vin. Te
hrãnesc, fiule, cã ºi tu Mã hrãneºti cu dorul tãu dupã împãrãþia Mea din tine, numai sã þii la ea cu multã durere a Mea în
tine, cã fãrã durerea Mea tu nu poþi iubi pe Dumnezeu. Trupul
prin rana lui cea grea moare, iar iubirea prin rana ei cea
adâncã înviazã, poporul Meu.
Eu, Domnul, tot o ranã plinã de dor voiesc sã stau în
toþi fiii Ierusalimului nou, ca sã Mã puteþi avea, fiilor, dar
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pentru o aºa împãrãþie în voi, voi nu trebuie sã vã mulþumiþi
cu ceea ce vedeþi ºi sã iubiþi aºa, cãci cele ce se vãd trec, ca
ºi omul cel fãrã de Dumnezeu în faptele vieþii lui, în inima ºi
mintea lui, dar Eu, Cel ce stau nevãzut lângã om, sunt veºnic.
Omul însã nu-ºi iubeºte veºnicia ca ºi vremelnicia dacã veºnicia nu se vede cu ochii trupului, dacã el nu o simte cu puterea iubirii Duhului Sfânt, Care Se face iubire de viaþã veºnicã în om.
Te hrãnesc, poporul Meu, ºi stau în sãrbãtoare cu tine
în sobor de arhierei din cer pentru cel între ei, Nicolae, cel
milos prin facere de minuni, arhiereu cu mare alegere a Duhului Sfânt, Care poate unde voieºte El. Amin.
O, fii-copii din porþi, lãsaþi puterea Mea în voi ºi supuneþi-vã, cãci supunerea pe care v-o cer este pentru venirea
Mea, nu este oricum supunere, iar ea va ajuta cerul ºi pãmântul ºi iadul, ºi vã spun aºa ca sã puteþi sã aveþi putere cu
trupul, cu sufletul ºi cu duhul pentru ca sã vã supuneþi, cã Mã
doare când îl vãd pe om, ba chiar ºi pe creºtin, cât de mult nu
înþelege cã împãrãþia cerurilor nu vine în chip vãdit de omul
cel fãrã vedere pentru ea, ci vine pentru cei ce o au pe ea în
ei, fiindcã ea este tainã ºi este ascunsã înãuntrul omului. O, vã
doare trupul, vã doare pieptul de greutatea ei, vã doare, pentru
cã ea nu este bucurie sau împãrãþie cu bucurie ca pe pãmânt
când Eu stau cu ea înãuntrul omului. Ea este putere, fiilor, ea
este Dumnezeu în om, ºi de aceea se numeºte ea împãrãþia
cerurilor, iar acum, la sfârºit, ea este durerea Mea cea mare,
durerea Mea în om, ºi omul se hrãneºte cu ea aºa cum vã hrãniþi voi cu ea acum, copii care primiþi glasul Meu ca sã-l aºezaþi în cartea lui de azi pe pãmânt, ºi vã hrãniþi cu ea aºa cum
se hrãneau cei plini de durere pentru Mine în vremea trupului
Meu cel plin de suferinþã pentru omul care simþea cã împãrãþia cerurilor era cu ei, ºi ei nu o cunoºteau ca sã o ia în ei,
ca sã Mã ia pe Mine, Fiu venit de la Tatãl, cã venisem sã Mã
unesc un trup cu omul care Mã credea cã sunt Dumnezeu ºi
cã M-am fãcut Fiul Omului ca sã Mã aibã omul ºi sã Mã ia în
el. O, cât s-au smintit cei ce M-au auzit când am spus cã cine
nu mãnâncã Trupul ºi Sângele Meu nu are viaþã în el! O, cât
Mã doare când Mã uit la cel ce mãnâncã Trupul ºi Sângele
Meu ºi nu are în el, apoi, viaþã pe Iisus Hristos, pe Mine cu
viaþa Mea în el, cãci Eu Mã unesc cu cel ce crede în Mine ca
sã fac din el chipul ºi asemãnarea Mea. Amin.
Poporul Meu, Eu cu durerea Mea îþi grãiesc azi despre
împãrãþia Mea cea dinãuntrul omului ºi care trebuie sã se
reverse în afara lui cu faþa Mea cea tainicã ºi cu viaþa Mea cea
vãzutã în pãrþi de fiii oamenilor care vãd pe fiii lui Dumnezeu. Aceastã minune despre care nu s-a mai auzit, aceastã
venire a Mea cu biserica Mea pe care am vestit-o încã de pe
vremea cinei Mele cu ucenicii Mei cã nu voi mai mânca din
Paºtele Meu cu ei pânã ce nu va veni împãrãþia Mea pe pãmânt, acest dor al Meu a venit, i-a venit vremea cea proorocitã de Mine atunci, ºi iatã cuvântul Meu care se face trup,
bisericã cu trupul ºi cu cuvântul Meu în ea, împãrãþia cerurilor întreagã în om, ºi nu o vede omul cel de lângã ea, cel de
lângã omul în care Eu Mã las în el cu ea în chip întreg.
Cu mare dor Mã doare împãrãþia Mea din om. Mã
doare pânã Mã voi putea vãrsa cu ea înaintea fiilor veacului
acesta, cãci Eu sunt Fiul Tatãlui ºi împãrãþesc în om, ºi omul
este împãrãþia Mea ºi vreau sã Mã arãt cu ea. Amin, amin,
amin. O, cine nu Mã lasã sã Mã arãt cu aceastã minune? Diavolul nu Mã lasã, necredinþa omului nu Mã lasã, vremea cea
ceþoasã ºi din care se vede numai împãrãþia stãpânitorului
veacului acesta nu Mã lasã. Mã doare împãrãþia Mea din

omul care o are pe ea ºi care lucreazã ca ºi Mine peste fiii
neascultãrii. Împãrãþia Mea în om e cea mai grea povarã când
omul nu se poate aºeza cu ea pe pãmânt.
Mã privesc sfinþii plini de fiori cereºti când grãiesc
cuvântul împãrãþiei Mele peste pãmânt, ºi doresc ei sã pot cu
ea ºi cu ei printre fiii oamenilor, care nu ºtiu decât însurat ºi
mãritat, mâncat ºi bãut ºi trup supus trupului care cere împotriva duhului. Se scoalã ºi se culcã omul mâncând ºi bând
ºi desfrânându-se, cãci vinul este desfrânare.
Eu din nou rostesc cuvântul Meu spus vouã, copii ai
noii împãrãþii, cãci v-am spus acum câþiva ani de omul cel din
afarã, care îl ascunde pe cel dinãuntru, zice el. V-am spus cã
nu-i pasã omului de venirea Mea de azi, iar Eu vin ºi îl gãsesc
mâncând ºi bând ºi desfrânându-se în plãcerile sale. Pe voi
însã v-am învãþat sã vã mângâiaþi mângâindu-vã ºi sã vã învãþaþi învãþându-vã, cãci Eu sunt la uºã, ºi sunt uºa, ºi vin
când nimeni nu se aºteaptã sã vin, ºi Mã doare cã nu Mã aºteaptã nimeni sã vin când vin, ºi Mã doare de-Mi vine sã strig
în lung ºi în lat cu glas de durere cã nu Mã aºteaptã nimeni
când vin, ºi iatã, Eu mereu vin, ºi cu greu vin, cãci nu sunt
aºteptat.
V-am spus vouã sã vã îmbãtaþi de dor, cã Eu plin de dor
vin. Omul se îmbatã de vin ºi îi este dor de vin, dar dorul de
vin este ºarpe în sufletul omului, fiindcã vinul este ºarpe, ºi
voi ºtiþi aceastã tainã, cãci v-am spus-o. ªi acum, iarãºi îi
spun omului cã omul a fãcut din vin, ºarpe ºi dã vina pe Mine
când face aºa, ºi zice cã e binecuvântat de Mine vinul. Eu însã
spun: Nu! ªi iarãºi, ºi iarãºi spun: Nu! Nu! Eu ºtiu ce am
binecuvântat. Eu am binecuvântat paharul Meu, nu paharul
omului, iar în paharul Meu este Trupul ºi Sângele Meu, Care
a stat pe cruce.
L-am întrebat pe omul care spune cã Eu am binecuvântat vinul, ºi i-am spus: «Poþi tu, omule, sã faci din vin,
Sângele Meu?». ªi dacã nu poþi, taci ºi nu mai vorbi prostii;
taci ºi nu mai fã pãcate vorbind despre tainele Fiului lui
Dumnezeu, care nu sunt de pe pãmânt, ci sunt din cer aºa cum
apa care s-a fãcut vin pentru minunea de la nunta din Cana
Galileii, era tainã din cer, vin din minune ºi nu cum dai tu
sã-þi baþi joc de tainele cerului, cãci vinul este desfrânare, aºa
cum a fost la Noe când a fãcut vin, de l-a fãcut vinul sã-l
blesteme pe fiul sãu. Nu mai vorbi prostii sã spui cã vinul este
sfânt când în Scripturi scrie cã vinul este desfrânare. Vinul
este sfânt, zici tu, iar Eu am spus cã sfânt este numai Sângele
Meu când Eu fac din vin sânge, iar Sângele Meu este în potir.
Eu fac din vin, sânge, iar tu faci din vin, pãcat, faci veselie
spre moarte, nu faci suferinþã spre viaþã aºa cum fac Eu din
vin Sângele Meu spre viaþã omului. Eu am binecuvântat paharul Meu, paharul suferinþei Mele, nu paharul omului, iar
omul vorbeºte prostii când spune cã vinul este sfânt, ºi Mã
doare cã omul vorbeºte aºa.
O, copii ai împãrãþiei Mele cea plinã de suferinþa Mea
în voi! Îºi bate omul joc de Mine ca sã-ºi acopere pãcatul.
Râde omul de Mine desfrânându-se, iar iubirea nu o mai cunoaºte, cãci ea vine de la sfinþenie, nu de la pãcat. Iese omul
pe drum cu femeia lui, goalã mai mult decât el, mai mult
decât bãrbatul, ºi aceasta înseamnã sfârºitul omului care pune
pãcatul la rang de sfinþenie, ºi aceasta înseamnã veacul omului ºi fiii lui, din care S-a sfârºit Dumnezeu. Face omul glume
pe seama lui Dumnezeu, spune omul cã erau goi omul ºi femeia în rai, dar Eu îi spun omului cã nu este aºa, ºi cã omul
era în rai ca îngerul în trup, ºi precum îngerul este fãrã de
trup, aºa ºi omul, era fãrã de pãcat în rai, deºi avea trup omul.
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Gol era omul în rai, dar era ca ºi pe cruce, aºa cum Eu pe cruce gol eram, dar eram Sfântul Tatãlui de pe cruce, fiindcã
omul care nu este pe cruce, nu este sfânt.
Mã seacã de durere vorbele omului trupesc, omul veacului acesta, care pofteºte cu trupul împotriva duhului, împotriva vieþii ºi a învierii dintre morþi. Nu mai vorbi prostii,
omule, cã atunci când vei striga la Mine sã þi le uit, þi le voi
ºterge cu mare, mare suferinþã, precum tu Mã faci sã sufãr
atâta durere, atâta ruºine înaintea diavolilor cãrora te închini
ºi care þi se închinã ca sã le faci voia, de nu mai pot Eu sã fac
înger din diavol ºi din om.
Nu poate lucra diavolul cu Dumnezeu, dar fiii veacului
acesta sunt din pãmânt, nu sunt din cer, aºa cum iudeii din
vremea Mea care scoteau diavoli umblând dupã oameni îndiavoliþi ºi care auziserã de numele Meu de care fugeau diavolii din oameni, se încumetaserã ºi ei sã le spunã diavolilor
sã iasã din oameni în numele lui Iisus Hristos. Dar diavolii
nu-i cunoºteau pe aceia cã ar fi ai Mei, ºi i-au bãtut biruindu-i,
ºi ei au fugit goi ºi rãniþi din casa celui îndiavolit. Aceastã
veste i-a fãcut pe mulþi sã-i prindã frica ºi sã slãveascã numele Meu cel vestit de diavoli, ºi veneau mulþi sã-ºi mãrturiseascã faptele lor rele ca sã se elibereze de ele ºi sã meargã
apoi curaþi dupã Mine, ºi mulþime de vrãjitori îºi ardeau cãrþile în vãzul tuturor ca sã creascã în oameni credinþa, iar
cuvântul Meu sã se întãreascã peste mulþimi.
O, copii ai Duhului Sfânt, sunt în sãrbãtoare cereascã
ºi arhiereascã în mijlocul vostru. Am pe ierarhul Nicolae, ºi
bucuria lui cea îndureratã este ca ºi a Mea, este ca ºi a voastrã,
cãci cei ce au în ei împãrãþia cerurilor nu mai au durerea ºi
întristarea ºi suspinul lor, ci au durerea Mea cea dupã om,
durerea împãrãþiei cerurilor. Împãrãþia de pe pãmânt e plinã
de bucurii deºarte, care trec ca ºi cei ce le iubesc pe ele, dar
împãrãþia cerurilor din om e plinã de iubirea cea pentru Mine,
Cel suferind de la plãcerile cele fãrã Dumnezeu ale fiilor
veacului acesta, care nu umblã sã se întoarcã de la moarte la
viaþã. Dar «sfinþii vor judeca lumea», precum este scris în
Scripturi, ºi Eu voi avea mãrturisitori ai împãrãþiei Mele în
om. Amin, amin, amin.
unt sãrbãtorit, Doamne, în cetele de arhierei
ai cerului, ºi cu toate oºtirile de sfinþi Îþi
punem mângâiere peste toate durerile Tale, cã nu este sfânt în
cer pe care sã nu-l doarã ca ºi pe Tine de la ceea ce este pe pãmânt. Nimeni nu Te aºteaptã sã vii, dar noi, sfinþii Tãi, aºteptãm, cã de ºapte mii de ani auzi de la sfinþi: „Pânã când,
Doamne?“. Bucuria venirii Tale cea plinã de durere se va
preface în bucurie curând, curând, cãci fiii Tãi cei de azi îºi
înteþesc în ei durerea cea pentru venirea Ta, dar numai fiii
Ierusalimului nou de azi înþeleg aceasta.
E gol pãmântul de Dumnezeu, o, oameni ai bisericii
lumii, iar voi faceþi slujbe în bisericile voastre, ºi peste pãmânt nu umblaþi ca sã vedeþi cum miºunã pãcatele peste oameni, ºi iubirea de Dumnezeu nu mai este pe pãmânt. O, dacã
voi aþi vrea sã auziþi crezând glasul Celui ce vine din cer pe
pãmânt cuvânt pentru ca sã aducã biruinþa care va înghiþi
moartea, aþi avea de cãpãtâi acest cuvânt care vine cu norii,
dar voi aþi lãsat lumea sã piarã ca ºi voi. O, nu aºa se cautã
mântuirea, oameni care slujiþi în bisericile lumii. Dacã voi
nu-l puteþi face pe om sã se lase de pãcat, atunci Hristos a
murit în zadar, cãci scris este: «Dacã morþii nu înviazã, nici
Hristos n-a înviat». O, cum înviaþi voi morþii veacului acesta?
Uitaþi-vã la ei cum se scaldã în pãcate, cãci pãcatul este
moarte, ºi omul din lume nu mai înviazã din pãcat. Vã
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bucuraþi ºi voi ºi ei, cu cântãrile învierii Domnului, cu
cântãrile naºterii Domnului, cu cântãrile pentru sfinþi, dar
sãrbãtorile cereºti nu înseamnã atâta doar. Nu e sãrbãtoare
mai mare în cer ca atunci când un pãcãtos se întoarce de la
moarte la viaþã, de la pãcat la pocãinþã, ºi apoi sã rãmânã viu
ºi sã se facã împãrãþie a cerurilor. Dar nu ºtiþi voi Evanghelia
Domnului care spune cã împãrãþia cerurilor este înãuntrul
omului ºi cã ea nu vine în chip vãdit? Pe om vrea Domnul
sã-l facã împãrãþie a Sa, iar omul zice cã are în inimã credinþa
dacã îl întrebi de ce nu crede, de ce nu-L face pe Dumnezeu
frumos în el ºi din el.
O, Doamne, deºertãciunea cea de pe pãmânt pleacã de
la slujitorii bisericii fiilor veacului acesta, care nu mai ºtiu decât însurat ºi mãritat, mâncare ºi bãuturã, vânzare ºi cumpãrare, ca în vremea lui Noe, Doamne. O, eºti plin de durere, ºi
fiii lumii nu ºtiu cã acum Te doare mai tare ca pe cruce. E
mult ºi e mare pãcatul pe pãmânt. E iadul pe pãmânt, ºi ºi-a
fãcut diavolul case luxoase, ºi se duc preoþii lumii sã punã
peste acestea slujbã de sfinþenie, dar pãcatul nu-l iau aceºtia
de peste om. Stãpânitorul acestei lumi Þi-a acoperit faþa ºi nu
Te mai vãd fiii veacului acesta, iar Tu trãieºti îndurerat între
fiii veacului nou, în care Tu Te laºi cu împãrãþia Ta ºi cu care
dai sã strãpungi prin ceaþa cea groasã dintre pãmânt ºi cer,
cãci îngerii Tãi cei buni abia mai pot de durere când stau cu
zborul mutilat cã nu au ce sã-Þi aducã bun de la om ºi sã-Þi
vadã faþa îngerii Tãi cei buni.
Grãiesc din durerea Ta, ca sã-i audã pe sfinþi fiii lumii
de azi ºi de ieri, ºi rostesc cuvânt arhieresc ºi spun cã cele ce
nu se iartã de pe pãmânt, tot aºa rãmân ºi în cer, ºi nu mai sunt
preoþi ºi arhierei pe pãmânt, Doamne, cãci cei ce sunt, sunt
altceva, sunt fiii slavei deºarte, care primesc slavã de la oameni ºi unii de la alþii ºi nu simt aceºtia durerea Ta, rana Ta
cea atât de adâncã, ºi nimeni nu Te mai aºteaptã sã vii, Doamne al sfinþilor.
O, fii ai Ierusalimului venirii Domnului, bucuraþi-vã cu
plânsul ºi cu durerea Lui ºi a sfinþilor Lui, cã trebuie sã aºteptaþi grãbind venirea Lui, precum este scris în Scripturi, cã
iatã, lumea arde; arde pãcatul în trupul fiilor veacului acesta
ºi nu se mai saturã aceºtia de însurat ºi de mãritat ºi de desfrânãri fel de fel, iar diavolul cel vopsit are case luxoase, pe
care îºi scrie orice fel de numiri, dar moarte nu scrie pe uºile
caselor lui. Scrieþi voi cuvântul Domnului ºi daþi-l în lung ºi
în lat, ca sã ºtie omul de azi cã peste tot cuvântul „moarte“
este acoperit ca sã nu se vadã, ºi lumea nu ºtie ce este moartea
ºi faþa ei ºi ademenirea ei.
Bucuraþi-vã suspinând de sfârºitul lumii, copii ai venirii Domnului. Bucuraþi-vã de venirea Domnului la voi ºi
daþi glasul Lui ºi toatã durerea din el în toate laturile lumii, ca
sã ºtie lumea cea vãzutã ºi cea nevãzutã cã Domnul a venit ºi
vine când nimeni nu s-a aºteptat, când nimeni nu se mai aºteaptã sã vinã, dar iatã venirea Lui cu voi, fii ai venirii Lui. ªi
va lua Domnul solzii de pe ochii fiilor oamenilor ºi va pieri
de pe pãmânt tot ce nu înseamnã Dumnezeu cu oamenii, cãci
suspinul Domnului ºi al sfinþilor Lui care strigã mereu:
„Vino, Doamne!“, va striga acest suspin, ºi tot omul va vedea
cã Scriptura venirii Lui este adevãratã, precum Domnul este.
Amin, amin, amin.
numai voi, sfinþi ai cerului, suspinaþi în
suspin ceresc zicând: „Vino, Doamne!“.
Dar pentru cei ce Mã aºteaptã sã vin Eu vin ºi cinez cu ei, ºi
lumea cineazã cu stãpânitorul ei, ºi tot nevãzut este ºi stãpânitorul ei, ºi sunt vãzuþi doar slujitorii lui, care þin lumea sub
stãpânirea lui.

– O,

Cuvântul lui Dumnezeu
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Auziþi voi, copii ai Ierusalimului nou, durerea cea fãrã
de mângâiere a sfinþilor care slujesc în cer aºa cum au slujit
ºi pe pãmânt. Ierarhul Nicolae vã dã mare ajutor, dar mare
ajutor trebuie sã-Mi daþi ºi voi sã vin, ca sã vinã ºi sfinþii cu
ajutor de la Mine pentru voi. Bucuraþi-vã suspinând, cã Eu
aºa vin la voi când vin, ºi aºa cuvintez, ºi Eu, ºi sfinþii Mei.
Staþi nelipsiþi de Mine în voi, ºi sfinþii vã vor sta în ajutor.
Sã audã tot pãmântul venirea Mea la voi ºi sã se judece
omul pe sine, ºi apoi sã vadã cuvântul venirii Mele, care
cheamã omul de la moarte la viaþã, cãci stãpânitorul acestei
lumi, tot în chip nevãzut îºi þine împãrãþia sa în fiii lui, dar Eu
ºi cu voi îl vãdim ºi aducem pe pãmânt vestea împãrãþiei cerurilor pentru toþi cei ce-Mi deschid când vin cu ea ca s-o aºez
în tot omul care aude glasul Fiului lui Dumnezeu spre învierea omului. Amin, amin, amin.
6/19 decembrie 2003

Sãrbãtoarea sfintei Filoteea
Geamãtul pãmântului sfâºie cerul, de la durerea celor ce strigã din
locuinþa morþilor. Cel ce nu crede în învierea morþilor, acela trãieºte în pãcate pe pãmânt. Sfânta Filoteea despecetluieºte taina
învierii morþilor.

A

ºteaptã sfinþii rândul sã-ºi arate plânsul bucuriei
lor pentru venirea Mea cu sfinþii, poporul Meu

de azi.
O, Ierusalime, hrãneºte-te ca un copil care plânge dupã
hranã, ºi sã te aud ºi sã te vãd plângând dupã Mine ºi dupã
slava Mea peste pãmânt, poporul Meu.
Geamãtul pãmântului sfâºie cerul de durere. Durerea
celor din locuinþa morþilor Mã umple de lacrimi ºi de durere
fãrã de mângâiere, iar voi sã staþi cu Mine în dureri, cãci împãrãþia cerurilor vine cu dor ºi se capãtã cu mare, mare stãruinþã, cu lucrarea durerii dupã ea, poporul Meu. Amin.
O, aºteaptã sfinþii rândul sã-ºi arate plânsul lor dupã
omul care stã prins în cursa stãpânitorului veacului acesta.
Copila Filoteea dã sã strige la copiii lumii ca sã le deschidã
inimile ºi ca sã vadã ei cã împãrãþia cerurilor plânge pe lângã
om, ºi omul n-o cunoaºte, dar o cunosc sfinþii, care o vãd pe
ea ºi în care ei trãiesc. Amin, amin, amin.
lângi, Doamne, lângã om, ºi omul nu Te
vede, iar eu de copilã Te-am iubit, ºi n-am
putut fãrã iubirea Ta în mine nici când tatãl meu cel dupã trup
voia sã mã smulgã din braþul Tãu cel cald pentru ca sã-i slujesc lui ºi desfrânãrii lui în care el petrecea. N-am putut fãrã
Tine, ºi Te-am luat de Tatã pânã ce Tu m-ai luat în braþul Tãu
ºi în sânul cerului, apoi, lângã sfinþi. Acum, de lângã sfinþi,
din ceata copiilor sfinþi, care Te-au iubit pe pãmânt, mã aplec
cu suspin în glas spre copiii veacului acesta ºi le spun cã stãpânitorul acestei lumi nu are în el decât minciuna vieþii, nu
are viaþã în el, ci are numai moarte, ºi cã Tu eºti Stãpânul
Care vine sã-ªi ia înapoi pãmântul cel fãcut la cuvântul Lui,
ºi îl va nimici pe cel ce þine lumea în robia lui, ºi îl va ajuta
pe om sã creadã cã Tu, Domnul, Fãcãtor al cerului ºi al pãmântului, eºti ºi vei fi pe vecii Mântuitorul morþilor ºi al viilor, ºi ai ca dar al credinþei omului viaþa cea veºnicã pentru cei
ce plâng cu suspin adânc dupã ea. Amin.
O, copii ai stãpânitorului veacului acesta, smulgeþi-vã
din mrejele lui ºi lãsaþi-vã cuprinºi de dragostea Fiului Tatãlui
ceresc, cã El vine pe pãmânt cuvânt în mijlocul neamului român. Amin. Miºunã viermii de suflet ºi de duh ºi de trup în
trupul oamenilor cei fãrã Dumnezeu pe pãmânt. Miºunã pã-
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catul în om ºi îi mãnâncã omului viaþa ºi n-are omului cine
sã-i spunã cã focul iadului arde în el ºi nu focul Domnului,
care curãþã omul de moarte. E iad pe pãmânt, cãci e iadul în
om, fiindcã pãcatul este moarte, nu este viaþã aºa cum îl simte
omul cel prins sub gustul morþii, care nu-ºi aratã faþa în chip
vãdit, dar sfinþii din cer vãd viermii de suflet în tot omul de
pe pãmânt, ºi vãd viermii din pãmânt, care mãnâncã din carnea omului mort ºi bãgat în pãmânt. Carnea omului face
viermi dupã ce omul moare dacã omul n-a fost sfânt pe pãmânt. Dar trupul sfinþilor nu este atins de stricãciune, cã toate
vietãþile care miºunã pe pãmânt ºi sub pãmânt ºi în ape
slãvesc trupurile sfinþilor ºi se bucurã de slava lor cea de la
Dumnezeu, dar omul de pe pãmânt care nu mai vede calea,
adevãrul ºi viaþa nu mai vrea sã ºtie pe cele ce nu pier. Carnea
ºi sângele pier fãcându-se viermi, dar Duhul Sfânt din om
este Cel ce dã viaþã omului ºi îi dã rãscumpãrarea trupului,
precum scrie în Scripturi despre taina învierii: «Sunt ºi trupuri cereºti, ºi trupuri pãmânteºti, dar alta este slava celor
cereºti ºi alta a celor pãmânteºti, ºi dupã cum am purtat chipul celui pãmântesc, sã purtãm ºi chipul celui ceresc».
O, copii ai fiilor veacului acesta! Vine vremea, ºi a ºi
venit, ºi iatã sfârºitul când Domnul Iisus Hristos va desfiinþa
ºi desfiinþeazã orice domnie ºi stãpânire ºi putere, cãci El împãrãþeºte cu cuvântul Sãu peste pãmânt, ºi nimeni nu este
împãrat în afarã de El, fiindcã numai El a murit pentru fiecare
om, ºi împãrãþeºte acum pânã ce pune pe toþi vrãjmaºii Sãi
sub picioarele Sale, iar vrãjmaºul cel din urmã, care va fi nimicit, este moartea, ºi apoi El va preda împãrãþia lui Dumnezeu ºi Tatãlui, iar Tatãl ºi Fiul Se vor slãvi cu biruinþa Duhului
Sfânt împotriva vrãjmaºului omului, împotriva pãcatului, ºi
omul va suferi amar pentru orice pãcat. Amin.
O, copii ai stãpânitorului veacului omului, prietenia cu
veacul acesta stricã din om credinþa în Dumnezeu. Treziþi-vã
ºi nu mai pãcãtuiþi, ºi luaþi cunoºtinþa Domnului, cãci morþii
înviazã dupã ce mor, dupã cum omul, dupã ce seamãnã sãmânþã în grãdina sa, iese trupul seminþei din pãmânt ºi creºte
spre hrana omului, iar cei morþi care sunt aºezaþi în pãmânt
vor ieºi ca ºi sãmânþa care-ºi face un trup sub soare spre slava
Domnului. Amin.
O, de douã mii de ani se propovãduieºte cã Hristos a
înviat din morþi ºi cã este înviere, dar oamenii veacului acesta, care iubesc minciuna cea împotriva lui Dumnezeu, zic cã
nu este înviere a morþilor, ºi zãdãrnicesc aceºtia credinþa oamenilor. Cel ce nu crede în învierea morþilor, acela trãieºte în
pãcate ºi dã sã creadã în Dumnezeu numai pentru viaþa aceasta. Dar nu pentru viaþa aceasta de pe pãmânt a murit Domnul
pe cruce pentru fiecare om, ºi apoi a înviat dintre morþi pentru
fiecare om ca sã dovedeascã învierea morþilor.
Vã miraþi, poate, cã eu pe pãmânt am fost copilã micã
ºi n-am apucat sã capãt înþelepciunea cu care stau acum din
cer înaintea celor vii cu trupul pe pãmânt. O, nu vã miraþi. Cei
ce au crezut cu toatã sfinþenia ºi cu neprefãcuta credinþã a lor
în Dumnezeu, Care înviazã pe cei morþi, aceia chiar dacã au
murit, sunt vii ºi trãiesc în Hristos, Care este începutul învierii celor adormiþi. Înþelepciunea mea este Domnul, ºi El este
izvorul înþelepciunii cereºti a celor ce nu se vãd, cãci aºa sunt
cele sfinte, cele cereºti ºi cei sfinþi, fie ei ºi cu trupul încã pe
pãmânt, precum Domnul nu este vãzut de omul de pe pãmânt
chiar dacã El numai pe pãmânt petrece, pentru cã Tatãl L-a
trimis, ºi stã de-a dreapta Tatãlui pe pãmânt pânã ce va pune
sub picioarele Lui moartea omului, pe cel din urmã vrãjmaº,
ºi apoi Se va arãta în toatã slava Sa, de-a dreapta Tatãlui, cãci
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El stã sub ascultarea Tatãlui, ºi aceasta înseamnã de-a dreapta
Tatãlui, iar cel ce ascultã de Fiul, stã de-a dreapta Lui. Amin,
amin, amin.
O, Doamne, Cel slãvit de sfinþi ºi de îngeri, Þi-am
slãvit înþelepciunea Ta cea din sfinþii Tãi care Te-au purtat în
trupul lor cu împãrãþia Ta. Am strigat din Tine la copiii veacului acesta ºi le-am spus sã se trezeascã cum se cuvine ºi sã
nu mai pãcãtuiascã aºa, ca cei ce nu au cunoºtinþã de Dumnezeu, fiindcã eu le-am spus de Tine, iar trupul meu cel vãzut
de cei de pe pãmânt adevereºte cã eu am avut înãuntrul meu
împãrãþia Ta ºi cã aºtept mâna Ta care mã va ridica spre mãrturisirea tainei învierii morþilor ºi spre slava poporului Tãu de
azi, la care vii ºi Îþi anunþi în lung ºi în lat venirea ºi Evanghelia împãrãþiei cerurilor, care poartã în ea taina ºi adevãrul
învierii morþilor, Doamne al sfinþilor Tãi, Doamne al celor
vii. Amin, amin, amin.
u, Domnul, înconjurat de sfinþi ºi de durerea din ei ºi de dorul lor dupã voi, cei de
pe pãmânt care-Mi primiþi venirea Mea cea pentru vestirea
împãrãþiei cerurilor ºi a învierii morþilor, Eu vã întãresc pe
voi, copii care-Mi staþi în cale când vin. Voiesc sã împlinesc în voi inimã liniºtitã, pace ºi cer mult, cãci voi pe pãmânt nu puteþi sta ca pe pãmânt, fiindcã Eu v-am schimbat
fãcându-vã locaº ceresc pe voi, ca sã am Eu cale sã vin, cale
cunoscutã de cer ºi de toþi cei care cred, ca ºi cei din cer, în
Mine ºi în venirea Mea. Staþi porþi ale Mele ºi deschideþi-vã
în pãrþi când vin sã intru. Vãd zdrobirea voastrã cea de sub
greul venirii Mele, dar sã vã ajute cei mici ºi sã stea mici ca
ºi voi, ca sã aibã în ei împãrãþia cerurilor, care este a celor
mici, fiindcã cei mari se tem de ea, cãci o au pe a lor ºi nu vor
sã ºi-o piardã. Cercetaþi pe poporul Meu, cã v-am aºezat
cãlãuzã a lui spre Mine, ºi a Mea spre ei. Fiþi învãþãtori ºi
faceþi-vã vreme sã învãþaþi pe poporul Meu, cãci cel neînvãþat
nu învaþã, ºi stã în ºcoalã în zadar. Faceþi ºi vestirea Evangheliei împãrãþiei Mele, care poartã în ea învierea morþilor,
dar faceþi ºi învãþãturã mereu astãzi pentru cei ce au înviat
dintre morþii acestei lumi, cãci cerul este hrana celor vii, iar
Eu sunt Dumnezeul lor ºi trec prin voi spre ei aºa cum treceam prin Moise spre Israel.
Sã nu se înveþe poporul cu voi, ci sã se înveþe cu Mine,
cu învãþãtura Mea de la Mine ºi de la voi, ºi sã suspine dupã
Mine, cã ºi Eu suspin, ºi numai un suspin e Duhul Meu ºi al
sfinþilor Mei, iar poporul Meu sã semene cu Domnul Sãu.
Amin, amin, amin.
7/20 decembrie 2003

–E

Sãrbãtoarea sfântului ierarh Spiridon
Poporul Domnului nu este biruit, fiindcã are apã din cer. Poporul
care are apã, are cu ce sã se spele de sine, are ce sã bea ºi este umilit.

S

uferinþa Mea dumnezeiascã se face cuvânt, ºi
plâng cu suspinul cuvântului Meu ºi bat în porþi,
ºi cu glas de tunet intru în carte stând cu sfinþii ºi cu îngerii
deasupra, în vãzduhul grãdiniþei cuvântului. Amin. Îi gãsesc la
veghe pentru Mine pe cei din porþi, cã M-am anunþat cã vin.
Lumea serbeazã petrecerea ei cea fãrã Dumnezeu în
numele naºterii Mele prunc pe pãmânt, cã lumea a mutat
serbãrile Domnului ºi ale sfinþilor Lui, iar Eu ºi cu tine, poporul Meu de azi Ierusalim, facem sãrbãtoarea fãcãtorului de
minuni arhiereul Spiridon, în ceatã mare de arhierei cereºti
între pãmânt ºi cer.
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Primiþi întãrire, primiþi vlagã, copii din porþi. Supuneþi-vã, fiilor. Amin, amin, amin. În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, vã dau viaþã, ca sã daþi poporului
Meu, cã poporul care are pe Domnul de viaþã nu este biruit,
ci este vrãjmaºul lui biruit. Amin.
Pe vremea când vrãjmaºii lui Israel veniserã sã-l cotropeascã, sã-l supunã, i-au oprit apa, ca sã-i facã sã se aplece
sub cei ce îi pofteau. Dar Eu, Domnul, am trezit pe Iudita cea
înþeleaptã, cea cuminte, ºi am coborât Duhul Meu peste ea, ºi
ea s-a ridicat prin Mine, ºi apoi s-a rugat cerând de la Mine
s-o ajut sã-l biruiascã pe vrãjmaº, cã nu mai avea poporul apã,
fiilor, ºi se ruga poporul la Mine cu durere ºi cu spaimã la
vederea oastei vrãjmaºe care-l înconjurase. Eu, atunci, vãzând strâmtorarea ºi setea lui, am adus la rugãciunea lui izbãvirea lui. Amin. Eu, poporul Meu, nu-Mi opresc izvorul
Meu de peste tine, cã tu eºti cel ce te rogi de viaþa ta cea de
la Mine, ºi Eu Mã fac izvor peste tine, iar tu ai viaþã. Amin.
Duhul Meu Cel plin de putere vã spune vouã, copii din
porþi, cã Eu aduc viaþã poporului Meu, cã Eu prin porþi intru
la el, cãci sunt Dumnezeu, ºi sunt Pãstorul Cel bun, ºi nu sar
pe deasupra, ci pe porþi aduc apã ºi viaþã poporului Meu.
Beþi din izvorul Meu, copii care doriþi mântuirea cea de
la Mine prin duhul ascultãrii, fiilor. Beþi ºi fiþi viaþa Mea pe
pãmânt între oameni, ºi fiþi mulþumitori dând slavã cerului cã
nu vã lasã sã pieriþi de sete sau de foame, cãci când unui popor i se ia apa, acela moare, fiilor. Eu însã sunt Cel ce pot tot
ce am de lucrat peste pãmânt în zilele Mele de biruinþã, care
au venit la credinþa celor credincioºi care stau înaintea Mea,
ºi aduc pe pãmânt izvorul vieþii ºi pocãinþã spre iertarea pãcatelor. Amin.
Cine nu vrea sã bea, nu este împins, iar acela se duce
pe sine în spate, fiindcã altfel nu poate, aºa cum s-a întâmplat
ºi pe vremea lui Ioan Botezãtorul când el boteza cu apã spre
pocãinþa de pãcate, ºi s-a încredinþat poporul ºi vameºii de
dreptatea lui Dumnezeu care se vestea peste pãmânt, ºi se
botezau cu botezul lui Ioan. Dar fariseii ºi învãþãtorii de lege
au cãlcat voia lui Dumnezeu în ei înºiºi nebotezându-se de
Ioan cu botezul pocãinþei spre iertarea pãcatelor lor. Iar Eu
atunci le-am zis: «A venit Ioan nemâncând pâine ºi nebând
vin, ºi ziceþi: „Are demon“. ªi a venit ºi Fiul Omului mâncând ºi bând, ºi ziceþi: „Iatã om mâncãtor ºi bãutor de vin,
prieten cu vameºii ºi cu fariseii“. Dar înþelepciunea lui Dumnezeu a fost gãsitã dreaptã de cãtre toþi fiii ei». Amin.
O, fiilor, aºa face omul. Omul nu se apleacã pentru cele
mari din cer, ºi de aceea am spus Eu cã mor cele mari din cer
pentru cele mici de pe pãmânt, dar voi sã iubiþi cerul, cãci
cele de pe pãmânt vã despart de cer dacã le iubiþi, ºi mor cele
mari din cer pentru cele mici de pe pãmânt, ºi nu mai pricepe
nimeni aceasta, iar fariseii ºi învãþãtorii de lege nu se pot
apleca, fiindcã nu sunt umiliþi aºa cum a fost David cel umilit.
O, de ce sunt Eu Fiul lui David? Pentru cã David s-a umilit
spre iertarea pãcatelor lui ºi a fost un om umilit pentru toate
pãcatele lui ºi n-a fost ca fariseii ºi ca învãþãtorii de lege, care
pe vremea proorocului Ioan au cãlcat voia lui Dumnezeu în ei
înºiºi neumilindu-se pentru spãlarea pãcatelor lor.
O, poporul Meu, Eu sunt Dumnezeul Cel umilit ºi sunt
al celor umiliþi, ºi cu ei sunt, ºi le dau din izvorul Meu la toþi
cei ce vor sã bea din el spre viaþa lor. Amin. M-am umilit în
faþa lui Adam, pentru cã el nu s-a putut umili când a pãcãtuit
prin înãlþarea minþii ºi prin neascultarea care vine de la necredinþã, fiilor. Am ieºit umilit înaintea lui ºi l-am întrebat unde
este ºi l-am luat, umilit, cu uºorul, pentru greºeala cea împo-
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triva vieþii lui însãºi, iar ei au dat vina de pe unul pe altul, ºi
Eu M-am umilit înaintea lui în zadar. Cel ce nu crede pânã nu
vede, acela nici dupã aceea nu se umileºte, dar cel umilit se
umileºte cu ajutorul credinþei neprefãcute, ºi cu ascultare
apoi. Amin.
M-am umilit înaintea lui Cain ºi pânã sã greºeascã
împotriva vieþii lui însãºi, ºi dupã ce a greºit. M-am umilit ºi
l-am luat cu uºorul când am vãzut înãuntrul lui pãcatul urii pe
fratele sãu ºi care i se vedea pe faþa lui posomorâtã ºi nu
tristã. M-am umilit ºi dupã fapta lui cea grea, dar M-am umilit în zadar, cãci omul care se ascunde de Dumnezeu în el însuºi, nu poate sã se umileascã.
M-am umilit când am fost chemat la masã cu fariseii ºi
le-am spus umilinþa Mea ca sã înveþe din ea, ºi aºa le-am
spus: «Când eºti chemat la masã, nu te aºeza în locul dintâi,
cã vine unul mai mare ca tine ºi te scoalã, ºi apoi te ruºinezi
coborând pe loc mai jos», ºi nimeni nu s-a mai aºezat dintre
ei, ºi nici Eu, Domnul, cãci eram umilit, ºi Mã dusesem sã le
dau învãþãturã de umilinþã, nu sã Mã aºez la masã. Locul cel
dintâi se cuvine Domnului, dar Eu nu M-am aºezat pe el, ci
i-am învãþat duhul umilinþei ºi locul lor de la masã ºi locul
Domnului de la masã, cãci El este Cel mare, ºi Lui I se cuvine
locul cel dintâi la masã. Amin.
M-am umilit mereu, mereu pe pãmânt, ca sã înveþe
omul de la Mine umilinþa, cã pânã ce nu-i spui ºi nu-i arãþi
apoi omului, el se poate dezvinovãþi, cãci omul nu este umilit.
Cine nu are iubire de Dumnezeu, nu are nici umilinþã, ºi acela
se duce pe sine în spate, iar Eu, mergând pe lângã el, îl îndemn la umilinþã, la pocãinþã, la credinþã, împotriva zilei judecãþii lui când nu mai are vreme de umilinþã ºi de pocãinþã.
Cel umilit aratã ceea ce are în el, ºi rãmâne el de pomenire pe pãmânt ºi în cer, ºi am în sãrbãtoare cu voi pe arhiereul Spiridon, apostol umilit ºi om umilit în vremea lui de om,
ºi apoi, apostol al Meu, iar Eu v-am spus vouã cã aºteaptã
sfinþii venirea Mea cu ei ca sã-ºi arate ei plânsul bucuriilor lor
pentru venirea Mea cu ei, cãci geamãtul pãmântului sfâºie
cerul, ºi cei din morminte strigã la Mine: „Pânã când, Doamne?“, iar cei ce Mã aud pe Mine ºi pe ei ºi pe sfinþi grãind din
Mine peste pãmânt, se supun înmãrmuriþi de vremea aceasta,
de strigãtul Meu cel plin de suspin peste pãmânt, de glasul
Meu ca de tunet, care-i supune pe cei de sub greul venirii
Mele care scoate morþii din morminte, care îi face pe sfinþi sã
suspine peste pãmânt odatã cu suspinul Meu cel plin de durere dupã om. Amin, amin, amin.
u, Doamne însuspinat, cum sã Te despovãrez de suspin? Eu, Doamne, numai sub duhul umilinþei am stat pe pãmânt în vremea mea cea dupã trup.
Eu, Doamne, n-am putut trãi, n-am putut iubi, decât umilinþa,
cãci Duhul Tãu S-a odihnit peste mine ºi am lucrat ca Tine
între mine ºi om ºi i-am arãtat omului ceea ce i-ai arãtat ºi Tu:
umilinþa, Doamne, cea mai dulce viaþã între pãmânt ºi cer.
Umilinþa poartã în ea suferinþa cea pentru calea Ta, ºi omul nu
mai este el, ci este calea Ta spre omul umilit, ºi cale a omului
umilit spre Tine, Doamne al celor umiliþi, Fiule al lui David,
Cel umilit pentru el ºi pentru om, cãci Tu pentru umilinþa lui
ºi pentru suferinþa lui cea pentru iubirea de Tine l-ai aflat pe
el ºi l-ai întãrit, ºi el Te-a numit sprijinitorul vieþii lui, ºi ai
certat cu toiag de fier ºi cu bãtãi fãrãdelegile fiilor lui, dar
pentru iubirea ºi umilinþa lui, nu ai depãrtat mila Ta de la el,
ºi ai spus: «Seminþia lui în veac va rãmâne, ºi îl voi face pe el
întâi nãscut, mai înalt decât împãraþii pãmântului, ºi acesta
Mã va chema: Tatãl meu eºti Tu, Dumnezeul meu, sprijinitorul vieþii mele». Amin.
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O, Doamne umilit, Fiule al lui David, Care Te prooroceai pe Tine prin duhul lui cel umilit, prin pocãinþa ºi umilinþa
lui! Tu eºti Domnul celor ce cu umilinþã ºi cu iubire Te iubesc
arãtând ei pe pãmânt umilinþa Ta cu care Te-ai aplecat mereu
înaintea omului. O, ce dor îmi era în toatã vremea sã Te mãrturisesc ºi sã nu mã ruºinez umilindu-mã pentru mãrturisirea
Ta! Am lucrat mari minuni, ºi cu mare umilinþã am crezut cã
Tu Te desãvârºeºti prin durerea mea cea pentru Tine de la cei
necredincioºi, prin umilinþa mea prin care Te mãrturiseam
Dumnezeu adevãrat ºi dovedit cu numele Tãu cel mare, pe
care eu îl adeveream între cei necredincioºi care se fãcuserã
cãrturari ºi arhierei, dar ei erau farisei ºi nu iubeau împlinirea
legii vieþii ºi nu se umileau, precum cei din vremea botezãtorului Ioan au cãlcat voia Ta în ei înºiºi împotriva dreptãþii
Tale care se vestea peste pãmânt pentru încredinþarea oamenilor care veneau sã se boteze spãlându-se prin pocãinþã.
Mã aplec cu umilinþã ca ºi Tine, Învãþãtorul meu, ºi le
spun tuturor cã umilinþa este faþa lui Dumnezeu din om ºi cã
Tu Te-ai umilit înaintea omului de când l-ai zidit ºi pânã peste
toþi fiii lui care, nevãzându-Te din pricina îngâmfãrii ºi a necredinþei lor, pentru cã nu Te vedeau, nu s-au umilit ºi nu se
umilesc, ºi calcã voia Ta în ei înºiºi neîncredinþându-se de
dreptatea Ta care se vesteºte peste pãmânt. Aºa am pãþit ºi eu
cu cei ce se dãdeau arhierei ºi învãþãtori adunaþi laolaltã, ºi în
mijlocul cãrora eu m-am dus umilit, iar umilinþa mea i-a ruºinat, ºi ei au dat sã-ºi ascundã ruºinea pedepsindu-mã. Dar
eu cu puterea umilinþei ºi a credinþei în Tine le ruºinam necredinþa cu puterea Ta care lucra minuni la glasul iubirii
inimii mele cea plinã de dorul mãrturisirii Tale peste pãmânt,
cea plinã de dorul omului, ca ºi Tine, Doamne, cã Tu dupã om
suspini, ºi omul nu Te vede, ºi omul nu Te crede, ºi omul nu
se umileºte în el însuºi pentru voia Ta.
Cuvântul Tãu, Doamne, vine cu greu pe pãmânt, ºi
plâng sfinþii de mila Ta cea de la necredinþa omului, ºi vremea
e grea, Doamne, ºi apasã tot mai greu pe umerii celor ce Te
aduc pe pãmânt ca sã grãieºti cuvântul venirii Tale ca ºi acum
douã mii de ani, cu mult mai multã putere ºi dreptate, cãci ai
gãsit credinþã nemaiauzitã prin vremuri, ºi lucrãtoare de venire a Ta, Doamne.
O, ai milã de cei duruþi ºi zdrobiþi de crucea venirii
Tale, Doamne împovãrat de la omul neumilit, care se duce pe
sine în spate în loc sã ducã jugul Tãu, cã Tu ai spus cã jugul
Tãu ºi sarcina Ta sunt uºoare, iar ale omului sunt grele, ºi de
aceea nu se umileºte omul, cã el se duce pe sine în spate, ºi
pe Tine Te lasã ºi îºi întoarce spatele la Tine. Noi însã, toþi
sfinþii ºi pãrinþii care au nãscut ucenici, Te despovãrãm
umilindu-ne ca ºi Tine înaintea oamenilor pentru calea lor cu
Tine, dar sã Te despovãreze ºi ei prin umilinþa din ei, cãci au
în Scripturi pildã de umilinþã ºi de neumilinþã, ºi îi îndemnãm
sã se înþelepþeascã din Scripturi ºi sã nu aºtepte sã-i prindã pe
neºtire vremea pe care nu o vor cunoaºte ºi când vor
plânge neputincioºi pentru neumilinþa lor care s-a nãscut în
ei de la necredinþa din ei, de la necunoaºterea lui Dumnezeu,
Doamne.
Iar voi, fii duruþi, care purtaþi durerea venirii Domnului, lãsaþi-vã strãpunºi de suspinul Lui ºi staþi umiliþi ºi lucraþi
duh de umilinþã, ca sã fie Domnul mare din voi peste pãmânt.
Bucuraþi-vã suspinând, cã mare este necredinþa omului, iar
noi ºi cu voi sã plângem cu Domnul, aºteptând ºi grãbind venirea Lui. Îndemnaþi-vã la veghe, iar diavolul sã se lase mic,
cãci Dumnezeu este Cel ce este, iar diavolul va cãdea, cã el
vrea sã vã lege pe voi sub neputinþã ca sã opreascã venirea
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Domnului, dar Domnul, Cel umilit din voi, îl va ruºina, ºi va
putea Domnul ºi cu planul Sãu, ºi veþi putea voi cu Domnul,
copii umiliþi ºi lipsiþi de puteri. Amin.
Sfinþii cerului slãvesc credinþa voastrã, dar umilinþa sã
vã fie lucrarea cea de sub cruce, cã eu din ceata arhiereilor cerului sfânt, cel biruitor peste pãmânt, vã aduc cu umilinþã binecuvântãrile zilelor venirii Domnului, cãci voi sunteþi mari
pentru cã sunteþi mici, ºi umilinþa Domnului este darul cel din
voi, minunea care-L aduce pe Domnul cuvânt pe pãmânt, credinþa ºi iubirea care-L aºteaptã pe Domnul, Care vine ºi pe
Care-L aduceþi, fiindcã El cineazã cu cei ce se umilesc sub
povara Lui, mulþumitori ºi iubitori ºi iubiþi de toþi cei ce sunt
cerul Domnului. Amin, amin, amin.
poporul Meu, te întãreºte soborul de sfinþi
ºi de pãrinþi, ca sã urmezi umilit ºi lucrãtor
venirea Domnului. Unii altora aplecaþi-vã prin umilinþã,
fiilor, cã frumos ºi dulce ºi duios v-am învãþat în zi de sãrbãtoare arhiereascã. Amin.
Pe arhiereul Spiridon, cel cu duhul umilit, cel ce nu
lucra decât cu iubire ºi cu duioºie ºi cu milã, luaþi-l în ajutor,
copii ai venirii Mele. Duhul umilit vã va învãþa pe voi în
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toate, toate câte voiesc Eu sã fiþi voi. Unii altora daþi-vã povaþã de credinþã neprefãcutã ºi de duh de umilinþã, iar soarele
sã nu apunã între voi. Amin. Fiþi lucrãtori ºi lucraþi cu soare,
ca sã nu apunã soarele între voi. Nu uitaþi sã citiþi Scripturile,
aºa cum le citea mama Mea Fecioarã, cãci voi veni cu serbarea naºterii Mele din ea ºi vã vom grãi despre durere ºi despre
iubire ºi despre umilinþã ºi ne vom mângâia în dureri, copii
fãrã de bucurii.
Eu sunt Cel ce vã dau izvor de apã vie, cãci poporul
care are apã are cu ce sã se cureþe de sine, are ce sã bea, are
viaþã din cer ºi nu este biruit, ci este umilit, iar Eu, Domnul,
pentru el binevoiesc, fiindcã cel umilit aºa cum am fost Eu
este iubirea Mea, iar Eu, iubirea lui, ºi fericit este cel ce Mã
cunoaºte pe Mine, cã acela Mã lucreazã ºi nu calcã voia Mea
în el însuºi pentru voia lui, ci se umileºte dupã chipul ºi asemãnarea Mea ºi a sfinþilor Mei, care M-au mãrturisit cu umilinþã, dându-Mi Mie toatã slava, cinstea ºi închinãciunea, cãci
Eu sunt Cel umilit ºi sunt Cel ce sunt, ºi sunt umilindu-Mã
înaintea omului, cãci aºa este Dumnezeu. Amin, amin, amin.
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