
Praznicul Naşterii Domnului

Duhul rău al necredinţei se înteţeşte pe pământ. Vremea lepădării
de credinţă – acest pârjol a intrat în România; ţara strălucirii.
Păcatul ne credinţei s-a făcut om şi caută să tragă la pământ stelele 

cerului. 

MM ai întâi aduc înapoi şi aşez la locul ei puterea
Mea cea pentru coborârea Mea cuvânt pe pă -

mânt. Eu, Domnul Iisus Hristos, Îmi întăresc porţile ca să intru
cuvânt în cartea Mea de azi cu sărbătoarea cea pentru naşterea
Mea între oameni, din mamă Fecioară născut în mij locul popo -
rului Israel acum două mii de ani. 

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Mângâietorul, acesta este nu-
mele lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac
şi al lui Iacov, dar dacă aceştia ar fi acum pe pământ pur tând
numele Meu, n-ar crede lumea în ei pentru Mine, căci lumea e
tare la cerbice şi nu ştie să vadă şi să audă ca Dumnezeu, şi face
acestea ca omul, iar cine este om şi atât, acela lu crează cu
mintea, iar mintea îl duce departe de Dumnezeu pe om. 

Pace vouă, copii din porţi! Duhul Sfânt Mângâietorul vă
mângâie pe voi pentru zdrobirile de peste voi. Nu spun aceasta
pentru voi, ci pentru duhul rău spun, ca să audă el din gura Mea
cuvântul puterii Mele şi să se depărteze de la voi cu toată lu-
crarea zdrobitoare pe care o aduce peste voi. Vă numesc mereu
copii, pentru cei mari vă numesc aşa, căci cei mari nu ştiu să
fie copii ca voi. Voi aveţi iubire de copil, iar cei mari au altceva
în ei, şi sunt chinuiţi cei mari, şi tot aşa şi văd, şi tot aşa şi aud,
şi tot aşa şi cred aceştia, dar inima şi aşezarea cea dinăuntrul
omului n-o ştie decât omul şi Dumnezeu, iar ce este în afară
de aceasta este de la diavol, care-i strică omului ochiul, şi apoi
tot trupul, precum Eu, Domnul, am spus că dacă ochiul omului
este rău, tot trupul lui este rău, iar duhul trupului este mintea. 

Eu, Domnul, am putere să depărtez de peste voi zdro-
birile care se nasc din duhul întunericului să dea în voi ca să-Mi
slăbească puterea Mea de peste voi. Eu, Domnul, vă aşez pe
voi în Duhul Sfânt Mângâietorul şi lucrez în ziua aceasta cu-
vânt de naştere de sus pentru cei ce vă iubesc pentru numele
Meu şi pentru cei ce vă urăsc pentru numele lor, copii din porţi.
Cei ce vă iubesc pentru numele Meu, nu greşesc aceia că fac
aceasta, căci aceia pentru Mine şi nu pentru voi fac aceasta, şi
aşa Mi-am cules şi Îmi culeg Eu din spini un popor, şi vă am
pe voi culegătorii Mei ca să Mă ajutaţi să-i culeg pe cei ce
iubesc duhul învierii din păcat, şi sunteţi ajutaţi de oştirile înge -
reşti, tată, precum este scris despre lucrarea venirii Mele cu
ziua judecăţii de apoi. Amin. 

O, ce de necredinţă pe pământ! O, poporul Meu, cobor
la tine cu sărbătoarea naşterii Mele din mamă Fecioară şi îţi
spun cuvântul durerii lui Dumnezeu. O, ce de necredinţă pe
pământ, tată! O, cât de mult se înteţeşte acest duh rău pe pă -

mânt, tată! O, cum să te scap Eu pe tine de acest duh rău, omo -
râtor de om pe pământ? Păcatul care îl zdrobeşte pe om, a -
ceasta este plămada din care vreau să-l nasc pe om, să-l înviez
pe om din moartea aceasta, căci altfel de aluat nu este omul,
bietul de el. Te-am învăţat, fiule, să nu te uiţi pe fereastră, că
afară e numai moarte, tată. Te-am învăţat să ieşi din lume şi
i-am spus duhului lumii să iasă din tine, şi te învăţ mereu Du -
hul lui Dumnezeu, poporul Meu, căci duhul cel potrivnic lui
Dumnezeu e sculat acum cu sculare mare şi intră cu carele lui
în ţara Mea şi a ta ca să semene în ea sămânţa lui cea rea, ne -
ghina lui cea neagră, care înnegreşte sufletul omului. E vremea
lepădării de credinţă pe pământ. A venit acest pârjol şi în ţara
Mea de azi, căci iată unde Mi-am făcut casă de venire acum,
la sfârşit de timp! M-am aciuat pe vatra neamului român, şi
din ţara lui străluceşte cuvântul Meu întru cea de a doua venire
a Mea de la Tatăl la om, iar din pricina strălucirii Duhului Sfânt
Mângâietorul în mijlocul acestui neam, ţara lui se numeşte prin
Scripturi ţara strălucirii, pe care au văzut-o de departe proo -
rocii, ţara Duhului Sfânt, Care trâmbiţează peste pământ vestea
venirii Fiului lui Dumnezeu cu noua împărăţie. Amin. 

O, poporul Meu, împărăţia lui Dumnezeu nu este din
lumea aceasta, şi zadarnic o aşteaptă omul să vină, căci ea vine,
dar omul nu ştie nimic, nimic despre ea, iar când Eu îi spun lui
că ea vine, şi el nu vede venirea ei aşa cum Eu îi spun lui,
atunci el se scoală şi Mă face mincinos şi Mă defaimă cu min -
tea lui, aşa cum M-au defăimat cei ce au râs de Mine acum
două mii de ani, de M-au numit smintitor. Mi-a spus atunci
poporul iudeu că am demon, şi tot aşa Îmi spune şi azi. Mi-a
spus că petrec cu păcat şi cu păcătoşii pe pământ, şi tot aşa Îmi
spune şi azi. Era scris de Mine în Scripturile cele de demult că
voi veni prin mamă Fecioară născut pe pământ şi că voi fi
Împăratul făpturii, însoţit de împărăţia Mea, iar poporul iudeu
s-a speriat şi M-a strivit ca să nu mai fiu, şi a scos de minciună
tot ce am vestit Eu în vremea Mea cu el pe pământ, dar Eu am
fost şi sunt Împăratul făpturii, şi sunt cu împărăţia Mea în cei
credincioşi, iar cei credincioşi Mie nu sunt din lumea aceasta,
precum şi cei necredincioşi Mie nu sunt din împărăţia Mea. 

O, nu sunt mincinos, omule, prin ceea ce Eu am spus şi
spun pe pământ, dar eşti tu neputincios cu mintea, şi mai nepu -
tincios cu inima şi cu credinţa ca să ştii tu ce înseamnă Dum-
nezeu pe pământ cu omul. Cel ce nu se naşte de sus, acela este
de jos, şi nu ştie unul ca acela să vadă şi să înţeleagă. Nu în -
seam nă că Eu dacă nu M-am aşezat văzut să cârmuiesc pe
pământ cu toiag de fier noroadele, nu înseamnă aceasta că
Scripturile au minţit. Am cârmuit noroadele şi până să vin năs -
cut pe pământ, şi am făcut aceasta şi după ce am înviat din
moartea pe care Mi-a dat-o poporul Israel, şi nu sunt mincinos,
ci omul este mincinos, pentru că este necredincios, pentru că
nu-L iubeşte pe Dumnezeu. Cel necredincios este aşa pentru
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că nu-L iubeşte pe Dumnezeu, căci Dumnezeu nu-i poate da
omului aşa cum ştie omul să primească şi să aibă. Eu caut să
Mă dau Eu omului, nu să-i dau lui altceva să aibă. Eu pe Mine
voiesc să Mă aibă omul, şi nimic altceva să nu aibă el, dar iată,
Eu nu sunt din lumea aceasta, iar omul iubeşte ca pe pământ,
îi iubeşte pe ai lui, nu pe Mine. 

O, mamă Fecioară, o, mamă a Mea! Omul iubeşte ca pe
pământ, mamă. Nu pot să-l ajut pe om, mamă. 

— CC uvântul Tău cel ceresc e dulce, Fiule
ceresc, dar omul este departe, departe de

duhul iubirii cereşti, departe de Tine, şi de aceea e atât de ne -
că jit omul şi nu-şi găseşte mângâierea. Dulce Ţi-a fost Ţie du -
hul meu cel credincios şi despărţit de lumea aceasta, şi Te-ai
sălăşluit acum două mii de ani în pântecele meu cel fecioresc
şi ai venit pe pământ. M-ai făcut cale a Ta de venire şi ai venit
pe pământ. Atât de tainic ai venit, atât de tainic ai trăit, atât de
tainic ai lucrat şi ai cuvântat cuvântul împărăţiei cerurilor şi
venirea ei pe pământ la oameni, dar poporul iudeu Te-a scos
mincinos şi Te-a dat la pieire, Dumnezeule-Fiu. Suspini de
atunci şi până azi, iar azi suspini ca azi, Dumnezeule-Fiu. O,
tot atât de tainic lucrezi şi azi, nici azi nu găseşti inimi care să
Te cunoască şi să se facă ele împărăţie a Ta, frumoasă ca şi
Tine, frumoasă prin credinţă, căci numai cu credinţa poate
omul lua şi cunoaşte faţa Ta şi împărăţia Ta lucrătoare în om.
Vai celui ce aşteaptă ca pe pământ venirea Ta şi împărăţia Ta,
Dumnezeule-Fiu, şi acest vai se vede peste tot, de parcă omul
ar fi vrednic şi gata pentru ca Tu să vii şi să-i dai lui după aş -
teptările lui, dar fericit este omul care Te cunoaşte şi care Te
poartă apoi, după înţelepciunea Ta cea pentru cei credincioşi
Ţie! Acum două mii de ani Te-ai născut din trupul meu cel fe-
cioresc, Dumnezeule-copil, iar azi naşterea Ta pe vatra neamu-
lui român este cuvântul Duhului Sfânt, Dumnezeule-Fiu,
Cuvinte al Tatălui, căci Tatăl este în Tine, este în cuvântul Tău,
şi Tu eşti Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Mângâietorul, şi nu eşti
singur, iar naşterea lui Dumnezeu pe pământul român se face
râu al vieţii şi lucrează tainic, căci omul nu ştie ce înseamnă
Dumnezeu pe pământ şi în cer, în cer şi pe pământ deodată. 

O, popor hrănit de Fiul meu Cuvântul, nu putem să-l
ajutăm pe om! Omul iubeşte ca pe pământ. Le-a dat Fiul meu
daruri oamenilor, dar oamenii nu ştiu să le ia de la Dumnezeu,
căci nu au credinţă, bieţii de ei, şi nu au cunoştinţă pentru
credinţă, că mare dar este să aibă omul această cunoştinţă. O,
ce de necredinţă pe pământ! O, cum să te scape Dumnezeu pe
tine de acest duh rău, omorâtor de om pe pământ? Nu mă doare
de Fiul meu, Cel batjocorit şi azi de cei ce L-au răstignit atunci,
ci mă doare de om, şi mă doare de ei. O, cum să fac să strig la
ei să le dau de ştire că Fiul meu nu a fost nici atunci şi nu e
nici acum din lumea aceasta ca să-L judece omul ca pe un om. 

O, popor care L-ai răstignit pe Fiul meu Cel Unul născut
din Tatăl şi din mine apoi! Răzvrătirea ta e lungă de două mii
de ani. O, ce lung e acest păcat al tău, poporule iudeu! A voit
Fiul meu să te altoiască, şi ca să fii de soi bun apoi, şi tu n-ai
vo it aşa. Din pricina îngâmfării n-ai voit aşa, iar îngâmfarea
ţi-a omorât credinţa şi puterea ei şi te-a smuls din braţele iubirii.
Puteai să crezi în Fiul meu, în Dumnezeul meu şi al tău, dar
n-ai voit. Din pricina îngâmfării n-ai voit. Te-ai uitat la El ca
un om, ca la unul asemenea ţie, şi ai văzut ca tine dacă te-ai ui -
tat ca tine şi nu ca El. Era scris în prooroci venirea Lui, iar tu ai
stat la pândă când a venit şi I-ai strivit trupul şi ai zis că nu mai
este, şi ai spus atunci această minciună, şi o spui şi azi, pentru
că eşti fiul minciunii, fiul tatălui ei. Ai hulit atunci pe Fiul meu
şi L-ai numit prieten al vameşilor şi al desfrânatelor ca să-L poţi

ucide ca un drept ce te credeai. O, tot aşa lucrezi şi azi cu duhul
tău cel unul peste toţi ai tăi, căci tu voieşti să fii dumnezeu, dar
Dumnezeu nu moare aşa cum mori tu, ci El înviază, aşa cum tu
nu poţi să înviezi, dar poate El, şi ai văzut că poate, şi ar fi putut
şi pentru tine dacă n-ai fi fost îngâmfat. Ai însă la El din mij -
locul tău martori împotriva necredinţei tale, ai o rămăşiţă mică,
şi care ţi-a scăpat de sub mână şi s-a dat lui Dumnezeu Fiul
meu, şi din această rămăşiţă aleasă prin har s-au născut apos-
tolii, vestitorii Fiului meu peste pământ, şi aceştia stau înaintea
neamurilor pământului şi înaintea cerului martori ai răstignirii
şi ai învierii Fiului meu, şi aceştia s-au aşezat pe scaune, precum
este scris, şi judecă de pe ele poporul Israel pentru necredinţa
lui în Fiul meu Iisus Hristos. Nu poţi să ieşi nevinovat oricât ai
umbla tu să nimiceşti şi azi fiinţa Fiului meu. El Se ridică cu
mare putere şi va fi biruitor, dar poţi să fii iertat de vina ta cea
de atunci şi cea de acum, poţi prin iubirea Fiului meu şi prin
cuvântul Lui de azi, căci stă mărturie de două mii de ani iubirea
Lui cea de pe cruce. O, întinde mâna, întinde-o cu umilinţă spre
El, căci împărăţia ta nu e din lumea aceasta aşa cum dai tu să
ţi-o faci şi să ţi-o aşezi, căci tu mori cu trupul şi te aşezi atunci
vrând-nevrând înaintea Fiului meu, Judecătorul făpturii, şi ochii
tăi Îl vor vedea pe El Împărat al făpturii. Te chem şi te aştept
sub crucea Lui, sub care eu L-am plâns dumnezeieşte după ce
tu L-ai chinuit şi L-ai omorât apoi. Te chem cu iubire şi cu ier -
tare, căci aşa ştie să facă iubirea. Suferinţa Lui de pe cruce e
dovada iubirii Lui pentru tine mai întâi, şi apoi pentru restul
popoarelor. Inima mea de mamă a Lui, mamă veşnic Fecioară,
te cheamă la pocăinţă şi la spă lare de păcatul hulei asupra Fiului
lui Dumnezeu, Hristos, Copilul meu Cel de atunci şi de acum.
El este Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov,
fiindcă El este Dumnezeul celor vii, nu al celor morţi, şi este
Dumnezeul lui Moise, care a spus vouă: «Vine Unul după mine,
Care este mai mare ca mi ne; de Acela să ascultaţi!», dar voi
nu ştiţi să citiţi lucrarea proorocilor, căci proorocii vorbesc pe
limba lui Dumnezeu, nu pe cea a oamenilor, iar dacă v-aş mai
spune şi despre Ioan, cel ce v-a vestit vouă pocăinţa, aţi fi tot
aşa de necredincioşi şi pentru el. 

O, daţi drumul de pe voi legăturii care vă ţine legaţi în
ea ca să nu vă pocăiţi, ca să nu fiţi luminaţi! Iisus Hristos, Fiul
Tatălui Savaot şi Fiul meu, Cel Unul născut din pântecele meu
fecioresc acum două mii de ani, precum a fost proorocia cea
din Scripturi, şi născut în peşteră la Betleem, El vă cheamă la
împăcare cu El, la nunta Lui cu mireasa Lui cea din români.
În vreme ce voi Îl huliţi şi azi ca pe un desfrânat numai pentru
că a iubit lumea, ca pe toţi cei păcătoşi să-i mântuiască din
păcat, El vă cheamă şi pe voi ca şi pe aceia la iubirea Lui cea
mântuitoare. Iubiţi, şi vi se va ierta vouă! Amin. Credeţi în El,
şi veţi avea viaţă veşnică, după promisiunea Lui! Amin. Lăsaţi
pietrele jos, sau aruncaţi-le în voi spre umilinţa voastră, căci
Fiul meu Iisus Hristos este Dumnezeul părinţilor voştri
Avraam, Isaac şi Iacov şi Moise şi toţi cei de până la voi popor
Israel, şi este şi Dumnezeul vostru, chiar dacă voi nu credeţi
în El, dar El este şi va fi, şi nici un cuvânt născut din gura Lui
nu va fi să nu se împlinească! Amin. 

Iar tu, popor micuţ, ales de Fiul meu Cuvântul din nea-
mul român, tu care te-ai lăsat să fii iatac Fiului meu Dumnezeu,
Care vine în zilele acestea şi grăieşte peste pământ cuvântul în-
toarcerii Lui după două mii de ani de la Tatăl la om, tu ascun -
de-te puţine clipe, căci păcatul necredinţei s-a făcut om şi
bântuie peste tot ca să tragă la pământ stelele cerului. Păcatul
acesta este om, şi îţi spun aceasta ca să poţi să cunoşti acest
păcat şi să ajuţi oamenii să scape de cursa lui, de faţa lui as -
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cunsă. Stai înaintea Domnului, stai cu credincioşie, ca să poată
El veni la tine Învăţător peste pământ. Eu L-am purtat în braţe
şi L-am mângâiat mult şi am plâns cu El mereu, iar tu să-L porţi
în tine şi să-L mângâi şi mai mult şi să plângi cu El pentru tot
omul pierdut prin necredinţă, şi eu te voi mângâia pentru jertfa
ta cea pentru Fiul meu iubit, Cel chinuit de poporul Israel, care
nu L-a primit pe El din partea Tatălui Savaot, Care L-a trimis. 

O, Dumnezeule-Fiu, o, Fiule scump, e mare războiul cel
împotriva Ta, Fiule scump, dar eu din cer de lângă Tine aduc
pe pământ cale dulce spre oameni pentru salvarea Ta. Amin,
amin, amin. 

— OO,mamă a Mea, Eu sunt Dumnezeu-Fiul,
mamă! Nu Mă doare pentru Mine, ci

pentru om, mamă. Tot ca şi pe tine Mă doare şi pe Mine, şi tot
aşa îi doare şi pe cei ce Ne poartă ca să fim pe pământ cu cei
credincioşi de azi venirii Mele de acum. Nu de ei îi doare, ci
de cei ce dau în ei azi aşa cum a dat în Mine cu învinuiri
poporul Israel, şi aşa cum şi azi dă el în Mine cu aceleaşi în-
vinuiri, căci ochiul lor este rău ca şi trupul lor tot, iar trupul
lor e din părinţi, şi Noi grăim cu omul, mamă, şi îl vom trezi
pe om dacă va vrea să se trezească şi să vegheze să nu i se
spargă casa, să nu i se fure avuţia, mamă, căci casa Mea în om
este credinţa, iar avuţia lui sunt Eu. Amin. 

O, poporul Meu, să fii, tată, ostaş curat la credinţă şi să
ve ghezi cu Mine, fiule. E sărbătoare de naştere, iar Eu te-am
învăţat ca să veghezi, şi am întins mâna spre cei ce Mă defaimă
şi azi, căutând şi spre ţara Mea de azi ca să semene şi în ea la
ve dere sămânţa dezbinării între fraţi, sămânţa necredinţei în Iisus
Hristos, dar tu rămâi în duhul naşterii de sus, rămâi pe stân că,
fiule, rămâi de strajă, tată, căci nimic, nimic n-au de câş tigat pe
pământ şi în cer cei ce se apleacă spre hulă asupra Fiului Tatălui
Savaot, şi iată, acum, duhul desfrânării îi va arăta pe fiii lui, şi
toţi cei ce îl iubesc pe el, toţi cei ce iubesc minciu na se vor apleca
spre hulă asupra curăţiei Mele şi a mamei Me le Fecioara, şi va
fi ca în vremea lui Moise, când tot aşa au pri mit şi aceia prin
păcatul cel iubit de ei şi au pierit prin acest păcat. 

Pace ţie, popor binecuvântat pentru credinţa ta în lu-
crarea Mea de ieri şi de azi! Credinţa ta te mântuieşte, tată, din
orice greu, din orice strâmtorare, şi iată, suntem în sărbătoare
de naştere şi ne vom mângâia din râul cuvântului Meu, în care
Eu te ţin, ca şi sfinţii Mei. Amin. 

Îl mângâi pe poporul Meu, care vine azi spre izvorul cu-
vântului Meu cu colindele naşterii Mele din mamă Fecioară şi
îl îndemn pe el la veghe cerească în vreme de mare întuneric,
de mare necredinţă peste pământ. 

Te mângâi cu duhul înţelepciunii cereşti, poporul Meu.
Îţi ascult colindul cel pentru Mine, fiule. O, învaţă şi tu să
mângâi durerea Mea de pe pământ şi leagă-Mă la rane, poporul
Meu, ca să pot să-ţi spun când voi veni cu ziua dreptăţii că rănit
am fost, şi tu Mi-ai legat rana şi M-ai mângâiat şi Mi-ai dat
putere şi vindecare, şi Mi-ai dat ca să ai, ca să-ţi dau şi Eu ţie,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Soborul Maicii Domnului

Nemulţumirea este răzvrătire. Poveţe pentru fiicele poporului sfinţit.
Păcatul nerecunoştinţei pentru binefacerile lui Dumnezeu. Păcatul
călăuzirii după voia proprie. Biserica Domnului nu va putea fi 

biruită nici de porţile iadului. 

II arăşi grăiesc. E sărbătoare, poporul Meu, şi Eu
iarăşi grăiesc bisericii Mele, căci sunt preot în veac

după rânduiala lui Melchisedec, după rânduiala Tatălui Meu,
aşa cum este scris. Sunt Învăţătorul tău şi iarăşi grăiesc cu tine
în zile de sărbătoare de naştere, poporul Meu de azi. O, nu e
multă grăirea Mea. Pentru Mine şi pentru cei din cer nu e multă
grăirea Mea, nu e multă, dar e multă pentru mintea omului care
nu vede bine petrecerea Mea cu tine, dar tu trebuieşti mereu
învăţat şi întărit, mereu, mereu ocrotit de cuvântul Meu, care
naşte peste tine pază cerească, urare şi binecuvântare cerească,
tată. Tu eşti îndurerat, şi trebuieşti mângâiat mereu, căci sunt
între cei ce vin spre acest izvor al Meu şi îi ia apoi duhul cel
potrivnic Mie şi îi face şi îi ridică împotrivitori Mie şi ţie apoi,
şi ei cred că dacă te urăsc apoi pe tine fac slujire oamenilor şi
lui Dumnezeu prin aceasta. Tu însă întăreşte-te în răbdare şi în
duhul liniştii şi în nădejde, şi cu iubire ca a Mea cere cu Mine
Tatălui nostru să aducă pace pe pământ, şi pace ţie apoi, popor
mititel şi greu încercat acum. 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în cer, şi pace pe
pământ şi bunăvoirea Domnului între oameni să fie, iar pe
pământul binecuvântat, pe care Eu Mi-am aşezat cortul lucrării
Mele, multă, întreit de multă pace! Amin. 

Pace de la Tatăl peste Mine şi peste tine, căci Eu sunt
cu tine în cuvânt şi nu te las singur la greu, poporul Meu! Omul
nemulţumit de tine şi de Mine dă să ne strivească, dă să ne
rănească greu. Eu însă te mângâi şi te învăţ să fii copilul Meu,
să fii copil te învăţ, ca să te pot ocroti, fiule, cu mama Mea
Fecioară să te pot ocroti şi să te pot îngriji, căci tu ai duşmani.
Mă uit cu jale la lucrarea lor, Mă uit mereu, căci s-a făcut mare
lucrătura lor cea potrivnică Mie şi ţie şi fac rău cu aceasta oa-
menilor şi loruşi, şi nicidecum nu aduc ei slujire lui Dumnezeu
prin ura lor, căci ura nu poate lucra decât numai rău. O, dacă
tu ai vină înaintea Mea, sunt Eu, Cel ce am peste tine dreptul
să te îndrept, să te iert prin umilinţa ta, dar cel ce vine şi se uită
la tine cu ochii lui, şi se duce apoi şi te dă spre batjocură la cei
ce aşteaptă batjocorirea Mea şi a ta, aşa cum făceau şi cu Mine
fariseii şi iscoadele lor, acela nu face decât rău oamenilor şi
luişi. Te învăţ umilinţa, fiule, te îndemn spre ea, căci Eu, Dom-
nul, aceasta am lucrat înaintea celor ce căutau Mie vină. Mama
Mea Fecioara n-a scos un cuvânt de apărare pentru Mine, şi
nici Eu, când, căutându-Mi vină Mie, M-a dat la moarte popo -
rul Israel, pe care am dat să-l învăţ spre împărăţia cerurilor
când am venit cu ea la el să i-o dau. Omul însă este învăţat
să-i dai ceva ca pe pământ, nu numai să-i făgăduieşti şi atât, şi
mai ales făgăduinţe cu împliniri tainice, aşa cum Eu, Domnul,
lucrez peste pământ împlinirile toate, şi dacă nu-i dai ceva pe
pământ, el vine spre dezamăgire şi se ascunde şi fuge şi apoi
aruncă înapoi cu pietre şi nu-i este ruşine de fapta lui. 

O, ce urât este omul care lucrează fără Dumnezeu! Ce
urât este cel ce-I ia Domnului dreptul de Judecător al omului
şi judecă el omul fără să-i spună Domnul să facă aceasta! Dar
celui ce i se încruzeşte inima din pricina nemulţumirii lui şi a
îndoielii lui, acela simte nevoie de răzbunare, căci duhul cel
potrivnic Mie se foloseşte de răutatea omului şi de nemulţu -
mirea cea din inima omului, iar nemulţumirea este răzvrătire,
este păcat. Eu, Domnul, sunt neputincios de tot pentru unul ca
acela, căci omul îndărătnic nu poate să se plece, nu poate să
ierte întreg, şi iartă numai cât îi trebuie lui dacă dă să ierte. 

O, ce lipsă de naştere de sus are cel ce nu stă cu smerenie
lângă Dumnezeu! Oricât ar fi omul de vinovat, smerenia şi umi -
linţa inimii îl albeşte strălucit înaintea Mea, iar Eu îl iau apoi în
braţele Mele pe acela, dar cum să-l mai iau Eu în braţe pe cel
ce-Mi ia Mie dreptul de a-l judeca sau de a-l ierta pe om? 

O, poporul Meu, învaţă de la mama Mea Fecioara bună -
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tatea şi iubirea şi răbdarea şi nădejdea, fiule, şi nu vei ajunge
să trebuiască să ierţi, căci aceste daruri sunt daruri care nu pun
la socoteală răul. O, mama Mea este mamă. Ea este mângâiere
şi iubire şi mare curăţie, poporul Meu. 

Să ia de la tine poporul, mamă! Să ia şi să aibă de la tine
poporul, o, mama Mea! 

— OO,Fiule al meu, eu sunt a Ta, şi Tu eşti al
meu, Fiule scump, şi sărbătorim cu

poporul clipe de naştere, clipe de sus. Îi rog pe cei zdrobiţi mult
acum, îi rog să ia de la mine mângâiere, şi apoi să umble cu
Tine şi cu mine la inima poporului îngrijit de Tine şi de ei.
Chiar dacă ei sunt slăbiţi de puteri în porţi, noi ne dăm lor ca
să poată prin noi. Amin. 

Să înţelegi, poporule ocrotit, să înţelegi că nu ei te
povăţuiesc. Nu-i lua pe ei din gura lor, ci ia-L pe Fiul meu, şi
ia-mă pe mine în ziua mea de serbare învăţătoare peste tine, că
e mult de îndreptat la inima şi la statura ta şi la cugetul tău. 

E ziua mea de sobor între sfinţi şi voiesc să povăţuiesc
pe fiicele poporului sfinţit, aşa cum şi în alte grăiri cu ele le-am
povăţuit. Îmi cer sfinţii lucru peste poporul cuvântului Fiului
meu, căci sfinţii aşteaptă biruinţa Lui în cer şi pe pământ. Sunt
cea sărbătorită azi între sfinţi pentru naşterea cea trupească pe
care am dat-o Fiului meu acum două mii de ani. 

Vă dăm din noi, copii din porţi. Luaţi putere în inimioare
şi umblaţi iarăşi o clipă la inima celor îngrijiţi de noi şi de voi
şi spuneţi-le din partea celor din cer că e mare păcat păcatul
nerecunoştinţei pentru binefacerile lui Dumnezeu peste om, şi
e şi mai mare păcat să se călăuzească omul după simţirea lui,
după cuvântul lui pus peste el şi peste cei de lângă el câtă
vreme cuvântul Domnului însoţeşte acest popor. Sunt mamă
dulce şi învăţ cu dulce poporul să se ferească de păcat, căci cel
mai dulce învăţător este cel ce umblă la fiinţa omului ca să i-o
arate lui, şi apoi să-i arate cum trebuie să fie fiinţa lui şi lucra -
rea ei. Aveţi, fiilor mici, aveţi înţelepciune mare pusă de Tatăl,
de Fiul şi de Duhul Sfânt în voi pentru poporul care s-a apro -
piat şi care încă se apropie să fie în trupul bisericii de nou Ieru -
salim pe pământ. O, nu slăbiţi să împărţiţi darul Domnului pus
în voi pentru poporul cel nou, pentru biruinţa lui Hristos, căci
rostesc acum cu har mare cuvânt şi spun aşa: nici porţile iadu-
lui nu vor putea birui biserica Fiului meu, înnoită de El în zilele
acestea şi pusă pe piatra ei cea dintâi, după cum a fost şi este
lucrarea cea de azi, cea de la sfârşit de timp a bisericii Fiului
meu Iisus Hristos. Amin. El este Cel ce lucrează prin ea, El
este Arhiereul ei în veac după rânduiala lui Melchisedec, El
este Stăpânul şi Învăţătorul ei. Amin. 

O, fiilor călăuzitori pentru acest popor nou, feriţi-vă de
lovituri, fiilor! Ascundeţi-vă din calea lor, căci voi sunteţi firavi
din pricina multului greu de peste voi, şi din cer şi de pe
pământ, căci Fiul meu Şi-a lăsat îndurerata Lui iubire peste
voi, căci voieşte să mântuiască lumea, dacă ea va voi, şi prin
acest cuvânt din El izvorât peste poporul de azi voieşte El să
spele lumea de păcat şi să-Şi călăuzească un popor credincios.
Întăriţi credinţa poporului cel credincios! Întăriţi peste el ve -
ghea şi ascultarea şi smerenia! Lucraţi cu atenţie şi cu mare
milă şi cu mare cercetare, căci mulţi trebuie îndreptaţi la faptă
şi la duh, numai să poată ei să asculte de lucrarea cerului de
peste ei. Duioşia mea de mamă se amestecă acum în cuvânt de
învăţătură şi de trezire mare peste poporul sfinţit, căci vremea
de afară îl strânge din părţi, şi el nu ştie, căci este ocrotit.
Purtaţi cu tot poporul ranele de pe voi, căci pietre cu multul
sunt aruncate în voi de la cei ce au venit şi au stat şi s-au uitat
şi au plecat să lovească în voi. O, măcar de-ar fi cei drepţi

aceştia, dar se petrece ca şi în vremea mea şi a Fiului meu. Vă
dau, copii răniţi de dor şi de durerea Fiului meu lăsată de El
peste voi, vă dau daruri din ale mele ca să puteţi cu ele. Răb -
dare vă dau să aveţi în faţa celor ce vă lovesc, şi iubire vă dau
şi umilinţă vă dau şi nădejde vă dau şi multă, multă bunătate
în inimioare, căci sunteţi fiii Fiului meu, şi cu a Lui bunătate
semănaţi. Amin. 

O, Fiule scump, Te nasc în inimile poporului Tău. Te
aşez în ei frumos cum eşti Tu. Îi învăţ să fie mici şi copii ca şi
Tine, căci Tu aşa ai stat în braţul meu, copil iubit şi dorit de
cei zdrobiţi ca şi Tine pe pământ pentru calea cea plină de
umilinţă şi de ispite a omului spre Tine! Pace Ţie în zile de
naştere a Ta cu poporul Tău, şi îl vom naşte pe el mereu, mereu,
Fiule scump! Amin, amin, amin. 

— PP ace poporului călăuzit, mamă! O, să stea
la călăuzit poporul, mamă! Să se nască

mereu, mereu de sus, din cuvântul Meu ori de câte ori Eu vin
cuvânt peste el, mamă. 

Fii mic, poporul Meu, ca să te pot învăţa, tată, căci iată,
pe cei mari nu i-am putut avea la învăţat, căci sunt ei învăţaţi,
şi aceia nu ştiu să se plece din pricina măririi pe care zic că o
au. Am voit cu dor să-i fi putut face şi pe ei copii, dar ei n-au
putut aşa. Iubirea de copil dacă omul n-o învaţă de pe nicăieri
cu duhul şi cu fapta şi cu simţirea lui, unul ca acela nu poate
avea nici bunătate, nici milă, nici iertare, nici învăţător. O,
măcar dacă n-ar da să-i strivească pe cei ce stau mici, măcar
de n-ar râde de cei ce stau mici! 

Fii mic, poporul Meu, ca să te pot învăţa mereu, tată!
Fii mic, ca să te pot purta pe braţe! Închide-ţi ochii şi urechile
înspre cei ce râd de tine, căci au stat în staulul Meu cel ocrotitor
de fii şi s-au uitat şi au plecat şi au luat pietre şi aruncă înapoi.
Mă doare de la Mine până la voi, dar pe calea Mea nu este alt -
fel, poporul Meu. Tu însă nu te teme pe calea Mea cea plină
de ispite. Aşa e calea Domnului, e cu duşmani, e cu trădări spre
ea, dar nu uita cuvântul rostit de Mine pentru cei mântuiţi,
cărora le-am spus şi le spun şi azi: Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa, Eu sunt toate acestea, şi nu uita că Eu sunt puţin, puţin
iubit, dar nu Mă părăsi pentru că nu sunt iubit, o, nu Mă părăsi,
poporul Meu. Rămâi cu Mine, tată, rămâi cu Mine, poporul
Meu, căci Eu sunt calea, şi sunt Învăţătorul tău pe calea Mea
cu tine. Amin, amin, amin. 

26 decembrie 2008/8 ianuarie 2009

Sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic 
şi arhidiacon Ştefan

România: ţara întoarcerii lui Hristos. Sfântul Ştefan se roagă în
cer Domnului pentru neamul român. 

TT e cuprind în cuvântul Meu, poporul Meu, iarăşi
te cuprind, şi stau cu tine în sărbătoare de naştere

şi suflu peste tine putere de biruinţă şi multă credinţă că Eu,
Domnul, sunt Mântuitorul tău şi că sfinţii sunt armura ta şi nu
te lasă singur pe pământ. Vin la tine cu sfinţii, fiule. Calea Mea
a fost cu durere şi pentru ei pe pământ, dar marea lor iubire
pentru Mine le întărea inimioarele, iar vestirea Mea, dusă de
ei din loc în loc peste oameni, era bucuria din care ei se hră -
neau şi puteau, căci Eu dau puteri peste puteri celor ce vestesc
pacea, iar pacea Eu sunt. O, ia-Mă de pace a ta, ia-Mă mereu,
fiule, că e greu fără pace, e greu de tot fără Dumnezeu pe
pământ. Toţi cei ce M-au mărturisit pe Mine pe pământ pentru
ca să facă bine şi înviere oamenilor, toţi s-au făcut privelişte
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lumii, şi lumea i-a urât, căci lumea iubeşte numai ce este al ei.
Acum două mii de ani, după învierea Mea, Eu M-am suit la
Tatăl ca să fiu înaintea Lui Mijlocitorul celor ce Mă vestesc pe
pământ cu împărăţia Mea cu care am venit s-o dau omului şi
să-l ajut pe om s-o primească, şi am lăsat în urma Mea pe apos-
tolii Mei, iar ei, ca şi Învăţătorul lor, erau urâţi de lume şi
alungaţi, ca şi Mine, şi omorâţi ca şi Mine de cei ce nu iubeau
să-L primească pe Dumnezeu în ei. 

Vin la tine cu mărturisitorul Meu Ştefan, poporul Meu,
şi saltă duhul lui în ziua lui de serbare şi îl face mărturisitor
peste pământ, şi plata mărturisitorilor Mei este venirea Mea cu
ei, iar venirea Mea este în mare taină înfăşată, şi oamenii nu
ştiu s-o înţeleagă pe ea. 

Îmi era tare milă de apostolii Mei, căci rămăseseră ca
oile în mijlocul lupilor, dar prin trimiterea Mea ei mergeau,
mergeau şi vesteau din loc în loc împărăţia Mea, şi pe ei oşteni
ai ei. Era biserica Mea cu mare naştere de ucenici în lucrarea
ei prin apostolii Mei, şi toată gloata trebuia îngrijită şi hrănită,
iar apostolii Mei trebuia să slujească răspândirii cuvântului
împărăţiei Mele, şi au ales diaconi pentru slujirea la mese, şi
în tre ei au ales pe Ştefan, de a cărui înţelepciune şi iubire se
mi nunau mulţi, şi nimeni nu se putea măsura cu înţelepciunea
lui, căci Eu eram Cel ce era în el, şi din pricina invidiei cei din
sinagogă au pus martori mincinoşi ca să zică despre el că
huleşte împotriva legii şi a locului sfânt şi că Eu voi strica locul
sfânt şi voi schimba datinile, care erau predanie de la Moise,
dar pentru că toţi din Sinedriu l-au văzut strălucindu-i ca unui
înger faţa, nu ştiau ce să facă cu el şi l-au întrebat dacă sunt
adevărate cele spuse rău despre el. El însă a mărturisit atunci
înaintea lor pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, pe Moise şi pe
Iosua, pe David şi pe Solomon, şi apoi pe ei, pe cei ce M-au
ucis pe Mine prin moarte pe cruce, şi le-a spus lor: «Pe care
dintre prooroci nu i-a ucis părinţii voştri? Omorât-au ei pe cei
ce au vestit mai înainte sosirea Celui drept, ai Cărui vânzători
şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum», iar ei, ca tăiaţi la inimă, s-au
tulburat asupra lui atunci, dar ucenicul Meu, căutând către cer,
a văzut mărirea lui Dumnezeu, a văzut pe Tatăl, şi în dreapta
Lui pe Mine, Fiul Tatălui, şi a zis: «Văd cerurile deschise şi
văd pe Fiul Omului de-a dreapta lui Dumnezeu». Atunci toţi
deodată au năvălit asupra lui şi scoţându-l din cetate l-au
omorât cu pietre. 

Iată, necredinţa are cea mai urâtă lucrare, şi din ea se
naşte ucidere pentru cei ce Îl mărturisesc pe Dumnezeu pe
pământ. O, fereşte-te de necredinţă, poporul Meu, că iată ce
fac pe pământ fiii necredinţei, fiii îngâmfării. Nu pot să ierte
aceia pe om, căci ura nu poate nimic bun, dar cei ucişi au iertat
mereu, căci Ştefan, îngenunchind sub ploaia de pietre, a strigat
tare: «Doamne, nu le ţine lor în seamă acest păcat!», iar Eu
aşa am făcut, precum el M-a rugat. 

O, iată ce face iubirea, poporul Meu. Iubirea ajunge la
Dum nezeu şi mijloceşte pentru cei ce ucid cu răutate, iar Eu as-
cult strigătul mărturisitorilor Mei, al căror aluat este iubirea. O,
roagă-te şi tu cu aceeaşi iubire, roagă-te pentru cei ce te urăsc
şi stai tare în credinţă, căci credinţa ta va lucra minuni fără de
seamăn şi va mărturisi pe Dumnezeu şi te va ridica pe culmile
biruinţei sfinte, căci Eu sunt Mântuitorul tău, poporul Meu, sunt
şi nu te las, şi sunt de-a dreapta Tatălui şi sunt Mij locitor la El
pentru cel din urmă al Meu popor. Amin, amin, amin. 

— II ată, îmi faci intrarea în cartea Ta cu po po -
rul Tău, Doamne, Fiu al mamei Fecioare!

Te-am mărturisit atunci cu mare râvnă, din mare iubire, şi iu-
birea îmi încălzea mărturisirea. Aşa Te mărturisesc şi azi, şi îi

spun din cer de lângă Tine neamului român să preţuiască cu
mare preţuire comoara aceasta de pe ţarina lui, care este slavă
a neamului român, chiar dacă el nu ştie acum îndeajuns taina
Ta din mijlocul ei. 

Îţi spun din cer, neam român, să-ţi desfaci auzul spre Cel
ce grăieşte peste tine din ceruri pentru învierea ta şi să te fereşti
de necredinţă, căci binecuvântarea cea de peste tine e mare, iar
tu caută să fii vrednic de ea, caută prin credinţă şi apoi prin iu-
bire, căci credinţa poate pentru iubire, poate pentru Dumnezeu.
Te vestesc din cer, te vestesc peste pământ ţara întoarcerii lui
Hristos, căci este scris despre El să vină pe pământ întru a doua
Sa venire şi să împlinească Scripturile cele de apoi. Mă aşez
cu cerere înaintea prestolului Tatălui şi al Fiului şi al Duhului
Sfânt Mângâietorul şi Îi cer cu iubire şi cu mare dor aşa: pri -
meş te, Doamne, înaintea Ta rugăciunea mea şi slobozeşte pes -
te neamul român mâna Ta cea lucrătoare ca să-l lucrezi pe el
popor credincios venirii Tale de azi şi ca să împlineşti din mij -
locul lui toată Scriptura cea pentru aşezarea pe pământ a noii
împărăţii, împărăţie care nu este din lumea aceasta, şi pe care
voieşti s-o aşezi în om, şi cu ea şi prin ea să stăpânească omul
pe pământ, căci fără Tine omul este putregai, dar cu Tine el
este ramură verde, viaţă şi înviere. Fă din neamul român vesti-
tor al tainelor Tale cele de nepătruns, dar învaţă-l pe el ierta -
rea, Doamne, şi învaţă-l credinţa cea pentru biruinţa Ta
asu pra întunericului acestui veac trecător, şi apoi învaţă-l iu-
birea şi fă-l pe el împărăţie a Ta şi dă-i lui veşmântul slavei
înaintea popoarelor, ca să Te mărturisească el Mântuitor al
său, lumină în mijlocul lui, iar el să ia în mână lumină şi să
dea neamurilor pământului spre luminarea lor. Amin. 

Iar tu, popor mărturisitor, nu te teme! Sfinţii şi îngerii
te îmbărbătează în vreme de încercare. Lucrarea Domnului cu
tine este lumină peste pământ, şi va avea putere mare această
lumină, căci scris este să fie aşa. Atunci tu te vei mângâia, căci
vei fi mângâiat de la cei ce vor vedea lumina, de la cei din în-
tuneric, care vor vedea că Dumnezeu este cu tine pentru tine
şi pentru ei. O, întăreşte-ţi răbdarea şi pacea în inimi, popor
hărăzit de Domnul să luminezi în întuneric, iar Domnul te va
mângâia. Amin, amin, amin. 

— SS finţii Mei ştiu amarul, ştiu greul cel pen-
tru mărturisirea lui Dumnezeu, şi te

mângâie sfinţii, poporul Meu. Am stat cu tine zile de naştere
şi am cuvântat peste tine cuvântul Meu şi al mărturisitorilor
Mei. Acum fii cuminte, fiule, fii cuminte, tată. Eu sunt ocroti -
rea ta de vreme rea. Rostesc mereu peste tine cuvânt ocrotitor,
şi sunt Cuvântul lui Dumnezeu, şi să audă duhul cel potrivnic
cine este Cel ce grăieşte cu tine ocrotindu-te în cuvântul Său.
Rămâi în faşa naşterii de sus! Stai mic ca să te pot purta pe
braţe! O, stai cu veghe pentru Mine şi pentru tine ca să te pot
mângâia în vreme de noapte, căci tu n-ai pe pământ mângâie -
tori, şi ai duşmani, fiule. Ai însă în cer părinţi şi fraţi, şi ei
lucrează pentru tine de sus, fiindcă tu eşti mărturisitorul Meu
prin credinţa ta în venirea Mea de azi şi prin cuvântul Meu de
peste tine, cuvânt mărturisitor. Amin. 

O, nu vă clătinaţi voi, cei ce iubiţi Ierusalimul! «Mângâ -
iaţi, mângâiaţi pe poporul Meu!», aşa este scris în Scripturi,
şi veţi primi plată de mângâietori. O, nu vă miraţi de focul care
s-a aprins spre încercare! Eu am spus demult, demult că stau
cu sita de boabe de grâu în mână şi o clatin mereu, ca să pot să
rămân în ea cu bobul sănătos la credinţă şi la iubire, căci numai
aşa poate omul să se închine Mie. Curând, curând va fi vreme
de bucurie, şi va fi vreme de plâns. Credinţa şi necredinţa vor
sta faţă în faţă cu adevărul Meu cel de azi, şi fiecare va lua din
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el. Vor lua din el cei credincioşi şi vor lua din el cei necredin -
cioşi, şi va fi bucurie, şi va fi plâns, după cum fiecare şi-a
adunat înaintea Mea. 

Pace ţie, poporul Meu de azi! 
Pace vouă, cei ce iubiţi Ierusalimul! Naştere de om nou

să se ivească din mijlocul lui peste fiii oamenilor şi mulţi din
ei se vor scula din sângele lor şi vor lua din mâna Mea, din
darul Meu, izbăvirea lor, şi lumină mare vor primi ei, că mare
este plata celor credincioşi, care se vor sfinţi prin credinţa lor,
prin puterea credinţei, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Praznicul tăierii împrejur a Domnului şi sărbătoarea
sfântului ierarh Vasile cel Mare

Omul este urât din pricina păcatului necredinţei. Îndemn pentru vin-
decare de păcate. Lupta între bine şi rău este pacea pe care trebuie
s-o iubim. Iubirea de sine este slujire la idoli. Cele ascunse ale 

omului aduc roade duhului rău. 

MM ă fac auzit cu venirea Mea cuvânt la poporul
Meu cel din mijlocul neamului român. Pentru

cel ce crede din pricina inimii curate din el, nu este greu
înţeleasă venirea Mea de azi, dar pentru cel ce nu crede din
pricina inimii lui ispititoare şi a îndoielii cea de la semeţie şi
de la păcatul făţărniciei, este greu înţeleasă coborârea Mea cu-
vânt pe pământ, căci Eu am spus: vai de omul necredincios,
de omul păcătos, căci acela este om urât prin păcatul necre din -
ţei, care aduce în om păcătoşenie şi care-l face urât pe om, şi
nu ştie acesta nici să crească, nici să scadă, şi se vede aceasta! 

Sunt Domnul Iisus Hristos, şi prin îngeri am primit nu-
mele Iisus. Mă fac cuvânt în cartea Mea de azi în numele Ta -
tălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt Mângâietorul. Să nu se
împiedice în Scripturi omul necredincios, care spune că Eu am
terminat de cuvântat peste pământ acum două mii de ani, odată
cu Ioan, proorocul şi botezătorul Meu. Să se uite omul bine în
Scripturi, căci Eu am spus că voi fi până la sfârşitul veacurilor
în toată vremea cu ai Mei pe pământ, căci dacă pe pământ n-ar
fi prooroc de la Dumnezeu, n-ar mai fi lumină din Lumină pe
pământ, şi ar fi numai omul, iar omul nu se pricepe la altceva
decât la răstignirea Mea ca să nu fiu Eu, şi ca să fie el, şi chiar
în numele Meu să se aşeze el să stea aşa cum stă el, după
mintea lui. 

M-am vestit în porţi să intru în carte cu sărbătoarea Mea
şi a arhiereului Meu Vasile, cel care ca şi Mine ierta păcatele
oamenilor, şi lucra aceasta în numele Meu. Şi cum în numele
Meu? El cerea la Mine ceea ce voia să fie, şi apoi rostea nu-
mele Meu, aşa cum Petru spunea celui ce avea să fie vindecat:
«Te vindecă Domnul».

O, poporul Meu, am venit iarăşi cuvânt de sărbătoare.
Cum te găsesc, tată? Te găsesc în Mine? Te găsesc în tine? Tu
trebuie să-ţi răspunzi ţie la întrebările acestea, fiule, căci
răspuns Mie poţi să-Mi dai numai cu fapta. 

O, ce este omul care este în Mine? Acela este om cu pu -
tere din puterea Mea în el. Când arhiereul Meu Vasile a lăsat
pe pământ curată credinţa peste biserică, a poruncit să se
pecetluiască uşile locaşului de închinare şi să se facă apoi
rugăciuni pentru deschiderea uşii, din două părţi să se facă
rugăciuni; să facă şi cei ce furaseră locaşul de închinare, şi să
facă şi el cu biserica lui, cu credincioşii lui, iar cel ce era în
Mine a avut putere mare şi s-a rugat Mie să se desfacă uşile
locaşului de închinare, iar Eu l-am ascultat pe el şi am cutremu-
rat cetatea şi pământul de sub ea şi s-au desfăcut zăvoarele

uşilor locaşului de închinare şi a intrat ucenicul Meu şi biserica
sa, pe când cei ce s-au rugat mai întâi cu trei zile de priveghere
şi de rugăciune n-au izbutit, căci aceia nu erau în Mine, şi erau
în ei. O, aşa l-am slăvit Eu pe arhiereul Meu, căruia îi stăteau
împotrivă toţi slujitorii bisericii din vremea aceea, a căror
îngâmfare i-a făcut să cadă în erezie şi să rătăcească norodul!
O, câtă neputinţă s-a aşezat pe trupul lui din pricina tristeţii şi
a zdrobirii de suflet! Toţi cei ce stăteau atunci pe scaun de
biserică, toţi îşi căutau ale lor, şi aceasta îl orbeşte pe om şi îi
împietreşte cerbicea şi netemerea de Dumnezeu, dar arhiereul
Meu ardea de dorul slavei Mele din biserică şi voia să stea în
Mine biserica. L-am dăruit pe el cu slava Mea cea mai presus
de fire şi i-am dat putere să ierte păcatele omului şi să le şteargă
de la faţa Mea. Când femeia cea slabă prin păcătoşenie a venit
la el cu hârtie pecetluită în care ea şi-a scris grelele ei păcate,
el a cerut la Mine să i le şterg, iar când hârtia a fost deschisă
s-a văzut puterea rugăciunii lui, puterea smereniei lui, putere
de care au grăit apoi cei din vremea lui, cei din urma lui, şi aşa
l-am slăvit Eu pe pământ pe cel atât de chinuit şi de dispreţuit
şi de lepădat de cei semeţi, care se numeau cei adevăraţi ai bi -
sericii. O, poporul Meu, cel ce este în Mine, acela este om cu
putere, dar este şi cu milă în el, aşa cum se vede prin lucrarea
lui cea plină de milă, fiindcă asprimea unui slujitor de-al Meu
se aspreşte pentru binele omului neascultător şi se încruntă îm-
potriva obrăzniciei omului, dar este amestecată cu multă, multă
milă pentru vindecarea celui căzut. 

E sărbătoare pentru Mine în ziua aceasta, căci după opt
zile de la naşterea Mea din mamă Fecioară am fost dus la tem-
plu ca să fiu tăiat împrejur în trup şi să primesc numele Iisus,
nume pus Mie de înger mai înainte de zămislirea Mea, şi dacă
M-am dus, Mi-am făcut prin aceasta cunoscut numele Meu şi
s-a vestit în ziua aceea că M-am întrupat şi M-am făcut Om.
Fiul Omului M-am făcut pe pământ, şi prin supunere şi as-
cultare am trăit înaintea oamenilor, şi aşa Mi-am făcut nume,
şi numele Meu era Iisus. 

O, poporul Meu, cel ce seamănă cu Mine prin supunere
şi prin ascultare, acela are numele Meu pe fruntea sa. O, fiule,
dacă te porţi cu duh umilit înaintea mai-marilor tăi, tot la fel
să te porţi şi cu cei de sub tine, şi cu cei mai mici ca tine. Ai
grijă să nu faci păcate, tată! O, nu-i frumos să-l faci de râs pe
fratele tău cu gând să-ţi faci ţie cinste. Ai fi neumilit prin
aceasta, pentru că şi tu faci rău vieţii tale, şi iată, ai fi nedrept.
O, să nu faci aşa păcate, fiule povăţuit din cer! 

O, cât de mult te-aş tot învăţa, poporul Meu! Eu sunt
Cel ce văd ce păcate dau să te învinuiască înaintea Mea, şi dau
să te scot din aluatul lor, tată. O, cel potrivnic prin nemulţu -
mire, dacă şi numai unul îşi trage de partea nemulţumirii lui,
acela are putere să ucidă pacea acestei lucrări, lucrarea cuvân-
tului Meu peste pământ. Vedeam de departe, căci sunt în mij -
locul tău, şi nu voiam să văd cum se clatină cei ce s-au clătinat,
şi dacă s-au clătinat, iată cât de greu lovesc ei în pacea cobo -
rârii Mele! 

O, să nu se strice, să nu fie date deoparte rânduielile date
de Mine! Să le lucraţi pentru slăvitul mers al lucrului Meu cu
voi, ca să fiţi voi voia Mea, căci unde este ascultare nu este
dia vol, fiilor. O, nemulţumirea celor nemulţumiţi îi face să nu
mai creadă în coborârea Mea, iar cel mai fericit este cel ce
ascultă, tată. Duhul cârtirii şi al nemulţumirii, acesta este un
drept luat pe nedrept, şi este atac la drepturile celorlalţi şi este
duh de stăpân. O, e bună inima mulţumită şi hrănită cu cele de
sus, căci cele de jos golesc de Dumnezeu inima omului. Vă
rog, tată, rugaţi-Mă ca David, în toată clipa rugaţi-Mă şi-Mi
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spuneţi: «De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă, Doamne, şi
de nu mă vor stăpâni mă voi izbăvi de păcat mare». O, vă tre-
buie rugători pentru voi înaintea Mea, aşa cum i-a trebuit fe-
meii care şi-a pus pe hârtie păcatele, şi de ruşinea lor le-a
pecetluit şi le-a dat arhiereului Meu Vasile, rugându-l să nu i
le citească şi să ceară la Mine ştergerea păcatelor ei, iar arhie -
reul Meu cel plin de putere din Mine aşa a făcut, şi n-au mai
rămas scrise pe hârtie păcatele ei. Vă trebuie mijlocitori, fiilor,
dar căutaţi să iubiţi pacea. Când răul din om se împacă cu răul
din alt om, atunci este pace. Când binele din om se împacă cu
răul din el sau din alt om, iarăşi este pace, dar când binele se
ceartă cu răul, fie în om, fie prin el în afara lui, atunci nu mai
este pace, şi este luptă între bine şi rău, şi aceasta este pacea
pe care trebuie s-o iubiţi. O, şi mulţi vor să facă bine şi drep-
tate, dar nu oricine poate face aceasta când vrea să facă, fiindcă
trebuie să semene cu Dumnezeu omul şi să fie drept şi blând
şi smerit cu inima, şi nicidecum drept în el însuşi prin faptele
pe care le arată şi nedrept cu cel căruia voieşte să-i facă bine,
căci pentru aceasta trebuie inimă curată, iar inima curată este
în cel ce vede pe Dumnezeu, precum este scris. Amin. 

O, dacă omul nu lucrează ca Mine, acela nu are inimă
curată, poporul Meu! Eu am lucrat curat şi i-am făcut sfinţi pe
cei desfrânaţi şi păcătoşi în fel şi chip, dar omul, iată, îi face
desfrânaţi pe cei sfinţiţi de Mine pentru lucrarea Mea de pe
pământ, ca să strice numele Meu cel mare între oameni, şi cine
face aşa, este om osândit, săracul, iar cel osândit se ascunde. 

O, poporul Meu, îţi grăiesc mai pe limba omului acum,
şi iată ce-ţi spun: când omul scapă un vânt între mai mulţi,
aerul curat se strică atunci pentru toţi, şi toţi între cei în care
nu este vina se gândesc fiecare la toţi ceilalţi, iar cel vinovat
se poate ascunde şi poate învinui pe toţi ceilalţi pentru aerul
stricat şi stă liniştit că ar fi descoperit cum că el ar fi stricat
aerul curat, aerul care miroase apoi a ascundere. 

O, fiilor, nu-i frumos să se facă de râs frate pe frate şi să
se ascundă apoi om după om pentru fapta sa. N-au câştigat
nimic cei ce au învinuit înaintea Mea pe păcătoasă. Din contra,
dinaintea cuvântului dreptăţii Mele au plecat ruşinaţi unul câte
unul, căci Eu sunt Cel ce descopăr vina omului când el în vi -
nuieşte pe aproapele său ascunzându-se în el cu răul pe care îl
face, cu aerul pe care-l strică. Omul se face luişi idol şi de
aceea greşeşte el aşa de mult împotriva aproapelui său, bie tul
de el. Iubirea de sine, părerea de sine, de la care pleacă atâtea
păcate din om în părţi, aceasta înseamnă slujire la idoli, fiilor.
Mergeam prin cetăţile pe unde aveam creştini, mergeam cu cei
purtători ai cuvântului Meu peste poporul care a cunoscut lu-
crarea Mea şi pe trâmbiţa Mea, şi îi spuneam lui aşa: «Poporul
Meu, Israele, poporul Meu, nu te mai închina la idoli, nu mai
fă aşa ceva, tată!». O, iată de ce le spuneam aşa! Spuneam aşa
că nu voiam să piară în lume acest popor, căci lumea este
închinătoare la toţi idolii ei şi n-am voit, poporule hrănit, n-am
voit să semeni tu cu lumea, tată, şi-ţi spuneam că bobul sec de
Dumnezeu va trece prin sită, şi tu trebuia să fii veghetor apoi
la cele ce ţi-a spus cuvântul Meu să faci. 

O, arhiereul Meu Vasile este în coborârea Mea de azi cu
ceata sa, căci fiecare este în rândul cetei sale, şi cei cereşti stau
cete-cete, şi acolo sunt şi Eu, sunt unde sunt împreună cei ce
sunt ai Mei, şi acolo unde sunt Eu, sunt şi ei; şi acolo unde sunt
ei, sunt şi Eu, precum a fost promisiunea Mea când M-am dus
la Tatăl pentru ca să pregătesc loc celor ce sunt ai Mei. Amin,
amin, amin. 

— OO,şi pe pământ şi în cer eşti Tu acolo unde
sunt ai Tăi, Dumnezeule ai celor ce

sunt! Cei ce sunt, sunt vii, Doamne. Tu eşti viu în vecii vecilor,
şi tot aşa sunt şi cei ce sunt, căci sunt ai Tăi cei ce sunt, numai
ai Tăi, Doamne. Duhul rău, potrivnicul Tău şi al omului, dacă
duhul acesta este şi lucrează atât de mult, o, cum să nu fii Tu?
Tu eşti mai înainte de a fi duhul rău, căci duhul rău s-a născut
din om, şi s-a născut din om împotriva omului. Eu când am
văzut multul şi întunecatul lui război împotriva omului neaju-
torat înaintea acestui duh, care îl slăbeşte şi apoi îl zdrobeşte
pe om biruindu-l, după ce îl minte cu faţa lui, care nu se vede,
m-am ridicat atunci şi am rostit în numele Tău, cu numele Tău
legătură asupra lui şi numire a lui pe locuri neumblate de oa-
meni, şi l-am învăţat să asculte. O, ca să asculte de om şi să se
supună acest duh potrivnic Ţie şi omului, îi trebuie puterea Ta
celui ce se luptă cu acest duh, iar eu i-am spus lui: «Să te certe
pe tine Domnul, duhule potrivnic!», şi i-am numit apoi toată
lucrarea lui cea rea ca să i-o descopăr, şi iată, îl învăţ pe
poporul Tău de azi să-şi descopere, spre slăbirea duşmanului
lui, care nu se vede, să-şi descopere toate cele ascunse în el
fie care, căci cele ascunse sunt cele rele, sunt cele ale duhului
rău, care se ascunde, dar care miroase urât, stricând aerul, stri -
când pacea, stricând adevărul şi pe om. O, nu se poate ascunde
cel rău, cel potrivnic, căci Edom a fost descoperit rău încă de
când a ieşit din pântecele mamei lui, căci a ieşit roşu peste tot,
şi tot aşa se înroşesc şi cei ce fac răul împotriva celor mici la
suflet, celor slabi cu puterea. Omul care se ascunde cu răul fă -
cut împotriva celor slabi şi mici la suflet, acela nu se poate as-
cunde mult, căci unde nu este pocăinţă şi umilinţă, acolo este
îngâmfare, iar îngâmfarea învârtoşează purtarea omului şi îl
dă de gol pe cel ascuns în el cu rău asupra aproapelui său. 

O, Doamne, dulce şi milos mi-a fost duhul înaintea omu-
lui credincios şi iubitor de Dumnezeu, dar aspru şi tăios mi-a
fost cuvântul şi fapta asupra celor necredincioşi şi şovă ielnici
şi neascultători, care atât de mult Te-au chinuit şi m-au chinuit
pe vremea trupului meu cel slab de tot, şi tot mai slăbit din prici -
na atâtor, atâtor întristări, şi bucurii n-aveam de pe niciunde,
decât de la dorul să fie frumoasă şi curată turma Ta, biserica Ta,
şi cu acest dor m-am mângâiat, căci mângâie tori nu găseam, şi
duhul lumii din om mă duşmănea, căci dia volul mă duşmănea
adânc. L-am duşmănit şi eu pe el şi i-am scris carte şi l-am pus
să asculte de ea prin cei ce au în ei pu terea Ta pe pământ, prin
cei ce seamănă cu Tine între oameni, dar nu prin înfăţişare, ci
prin Duhul Sfânt, Care cârmuieşte lumea, Care fuge de vicle -
şug, Care Se depărtează de cei fără pricepe de sus şi Care fuge
dinaintea fărădelegii, martor al gândurilor celor mai ascunse,
cunoscând înainte şi auzind toate cuvintele, cuprinzându-le pe
toate până la o şoaptă, iar cel ce grăieşte nedreptate nu poate să
se ascundă, căci dreptatea nu-l uită pe el dacă nu se întoarce,
precum este scris. L-am duşmănit pe dia volul şi i-am scris hotar,
cu numele Tău am scris aceasta, şi i-am ajutat pe oameni să
scape de duşmanul diavol, punân du-le în inimă pocăinţa şi
nădejdea şi învierea şi mărturisirea, şi până la groapa care m-a
primit în pământ au mărturisit cei ce au văzut lucrarea cea
măreaţă a numelui Tău prin slujitorul Tău, căci Ţi-am fost
ucenic cu Duh Sfânt şi cu foc în inimioară, chiar dacă eram atât,
atât de slab cu trupul meu cel plin de întristare zi şi noapte din
pricina defăimării de la oameni, de la slujitorii de altare, care
nu puteau îndura măreţia Ta cea dăruită mie, o, Doamne. O,
întristată mi-a fost inimioara pe pământ! Tânjeam după
mângâiere în durere şi nu ajungeam la ea, şi ea nu ajungea la
mine. Mă mângâiam cu Grigorie, dar cât pe ce era să mă creadă
şi el smintit, căci lupta de la cei ce mă duşmăneau era multă, şi
era cu mare defăimare peste lucrarea mea, peste Tine, Cel în-
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treg, Cel adevărat Dumnezeu, ca şi Tatăl. 
O, popor călăuzit de Luceafărul Cel de dimineaţă! Îţi

trebuie inimă dulce, dulce, fiule. Inima cerească este inimă
dulce, iar cea pământească nu este aşa, ci este ca omul. 

O, fiţi dulci, dulci, voi, copii străjeri în calea venirii
Domnului. Voi Îi faceţi Domnului ucenici, voi îi puneţi pe cale
şi îi îngrijiţi prin vremea cea cu strâmtorare şi cu necredinţă,
voi sunteţi sprijinul Fiului lui Dumnezeu. Spuneţi-i diavolului
să-şi piardă puterea, şi şi-o va pierde, dar staţi voi întru toată
puterea Domnului, căci vremea este cu mult duh rău în ea!
Spuneţi-i duhului potrivnic care bate în voi ca să vă îmbrace
în întunericul lui cel rătăcitor de oameni, spuneţi-i în numele
Domnului şi cu numele Domnului spuneţi-i să tacă! Să tacă!
Iar sculele lui să se întoarcă la pocăinţă şi la umilinţă şi la
credinţă, nu la voi, căci nu cel ce este cu trupul lângă voi este
cu voi, ci, din contra, cei ce vă poartă în inimă pentru că sunteţi
ai Domnului, pentru că luptaţi pentru mântuirea oamenilor,
căci aveţi în voi de la Domnul duh iubitor de oameni, duh
dătător de viaţă. Fiţi plini de credinţă că Domnul va fi biruitor.
Amin. Vă dau mângâiere, că nu aveţi, ci numai dureri de la
lovituri aveţi. Vă mângâi, căci ştiu durerea nemângâierii. Omul
plânge de mângâiere pentru el, dar voi aveţi nevoie de mân -
gâiere pentru puterea Domnului în voi, pentru ca să-L purtaţi
pe Domnul întru venirea Sa. Ne uităm la voi ca la nădejdea cea
din urmă a Domnului şi a noastră, căci sfinţii aşteaptă la sfârşit
de timp răscumpărarea lor şi a trudei lor şi a jertfei lor pe alta -
rul credinţei sfinte. Vă mângâie sfinţii întru venirea Domnului
cu ei. Fiţi mângâietori, şi aşa mângâiaţi-vă. Eu aşa m-am mân -
gâiat în toate durerile de duh şi de trup. 

Tu, popor învăţat de Dumnezeu de sus şi de jos, nu uita
povaţa mea de sus pentru inimă dulce, dulce, fiule. Inima dulce
este inimă cerească, iar cea pământească nu este aşa, ci este ca
omul. Nu uita că omul nemulţumit şi cârtitor prin nemulţumire
are duh de stăpân. Apleacă-te cu mulţumire, cu umilinţă, cu
pocăinţă, cu inimă dulce, ca să ai duh de fiu. Înseninaţi-vă faţa
voi, cei încruntaţi la inimă! Nu vă jucaţi de-a statul cu Dum-
nezeu voi, cei nemulţumiţi! Lăsaţi-vă moi, ca să puteţi fi plă -
mădiţi voi, cei care n-aţi intrat la făcut după ce aţi venit spre
Domnul! Primul pas al celui ce crede venind apoi spre Dom-
nul, este lepădarea de sine şi iubirea pentru cruce. Cereţi
învăţătură şi intraţi sub fapta ei apoi! Eu am fost aspru cu dia -
volul, dar şi cu omul, căci diavolul se naşte din om. Fiţi
ascultători prin credinţa în cei ce vă călăuzesc şi prin dragostea
de ei, ca să-i puteţi asculta pentru mântuirea voastră. Veţi fi
asemenea Lui dacă veţi asculta de ei, urmându-i spre El pe cei
ce vă călăuzesc. Binecuvântare arhierească vă dau. Luaţi ceea
ce vă dau! Amin. 

Iar Tu, Doamne, pecetluieşte cuvântul meu şi dă-i viaţă
în fii, căci eu Îţi sunt ucenic, şi am slujit poporului Tău în ziua
mea de serbare. Amin, amin, amin. 

— OO,binecuvântată să fie puterea învăţăturii
de azi peste tine, poporul Meu! Nu

amâna judecata ta! Fă-ţi singur procesul şi te ridică spre lucrul
cel sfânt, căci cei umiliţi lucrează mântuire. Uită-te la rugăciu -
nile sfinţilor, vezi cât se umileau ei prin rugăciunile lor înaintea
Mea, cât plângeau, cât de mult şi limpede îşi vedeau ei nevred-
nicia! Fii umilit, poporul Meu! Fii, tată, curat cu inima, căci
inima este locaşul Meu în om, iar Eu sunt Dumnezeu în om
când pot să stau pe scaunul Meu de venire, în inima omului
când stau. Pace ţie! Binecuvântare arhierească îţi dau! O, cum
trebuie să fie cei binecuvântaţi? 

Pace ţie, poporul Meu! Sunt Arhiereul Cel mare, Dom-

nul Iisus Hristos. Sunt Domnul Dumnezeul tău, şi am grăit ţie
în zi de sărbătoare cuvântul vieţii. Ia-l şi pune-l peste tine! Pune
peste tine ce-ţi dau Eu, poporul Meu! Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2009

Praznicul Bobotezei

Tronul Domnului este inima omului credincios. Chemare la pocăinţă
pentru cei ce lovesc din ascunzişuri în cuvântul venirii Domnului. 

Necredinţa – moartea cea de-a doua. 

GG lasul Domnului este cel ce grăieşte şi se face râu
de cuvânt peste pământ. Râul vieţii se numeşte

cuvântul Meu, care curge din gura Mea în zilele acestea, iar
cel ce bea din el nu mai însetează după nimic, ci numai după
Dumnezeu. Amin. 

Mă las peste pământ cu praznic de Bobotează. Intru în
carte cuvânt, şi prin el Mă aşez pe tron şi împărăţesc, căci
tronul pe care Eu stau Împărat cu împărăţie care nu cade este
inima omului credincios, care împlineşte porunca iubirii de
Dumnezeu. Eu aşa am fost Împărat, şi tot aşa sunt şi azi, căci
împărăţia Mea cu omul nu este ca pe pământ, şi este precum
în cer aşa şi pe pământ. Amin. 

Pace vouă, cei ce-Mi aşezaţi în carte cuvântul rostit de
gura Mea! Când gura Mea grăieşte se deschid urechile voastre
şi aşa intru Eu în carte, şi ca un Păstor bun păstoresc noroadele
cu acest toiag, şi cu el Mă ating de ape în zi de Bobotează şi
pun în ele Duh Sfânt, spre curăţirea omului cel credincios, căci
cuvântul Meu este toiagul de păstorire, şi cu el curăţ inima
omului şi Mă dau lui Împărat şi Mă aşez pe tron şi împărăţesc,
şi aşa am Eu împărăţie pe pământ, şi sunt Împăratul celor ce
Mă iubesc şi se dau Mie împărăţie, şi sunt Împăratul Păstor. 

Pace vouă, copii din porţi! Aşezaţi-Mă în carte ca să
păstoresc pe cei ce vin la apă de Bobotează şi pe cei ce nu vin,
şi pe cei ce vor auzi cuvântul Meu de Păstor, cu care Eu botez
inima omului cu botezul Duhului Sfânt ca să-l nasc pe om de
sus, căci omul este născut de jos. Şi acum, iată, păstoresc. Amin. 

O, luaţi aminte, luaţi aminte voi, cei care înţelegeţi prin
darul Meu de peste om, şi voi, cei care nu înţelegeţi statul lui
Dumnezeu cu omul, împărăţia Mea cu cei ce Îl cunosc pe
Dumnezeu! Luaţi aminte şi strigaţi la Dumnezeu să vă desfacă
urechile şi apoi mintea ca să-L pricepeţi pe Dumnezeu pe
pământ ca şi în cer cu împărăţia Sa şi cu voia Sa, căci Eu acum
două mii de ani Mi-am învăţat ucenicii să ceară la Dumnezeu
să fie pe pământ ca şi în cer împărăţia Mea şi voia Mea. 

Luaţi, luaţi aminte voi, cei credincioşi, şi voi, cei
necredincioşi cuvântului Meu de azi! Cei ce iau aminte la cu-
vântul Meu cel de la început, vestit prin prooroci, şi cel de
acum două mii de ani, acela este cel ce ia aminte şi la cuvântul
Meu cel de azi, căci el este numai pentru cei credincioşi, iar
cei necredincioşi să se aplece şi să Mă strige să vin spre ei şi
să Mă descopăr lor şi să-Mi spună să Mă duc la Tatăl ca să mij -
locesc pentru ei şi ca să le trimită Tatăl izbăvirea din necre -
dinţă, căci păcatul acesta îl duce pe om la neveghe, îl duce la
întuneric. O, învăţaţi de la Mine, învăţaţi ce înseamnă cuvântul
biserică. Dacă învăţătorii care stau peste voi nu vă învaţă
aceasta, apropiaţi-vă să vă învăţ Eu. Sunt Domnul Iisus Hris-
tos, Învăţătorul oamenilor! Apropiaţi-vă şi lăsaţi-vă biserică a
Mea să fiţi, căci omul îi este biserică ori lui Dumnezeu, ori lui
satana; ori slujbei Domnului, ori slujbei satanei, iar satana
curând, curând nu va mai fi, şi va fi suferinţă mare, chin şi sus-
pin în cei ce i-au dat lui slujire în ei. Este scris în Scripturi că
voi sălăşlui cu oamenii, şi ei vor fi poporul Meu şi Însuşi Dom-
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nul va fi cu ei şi le va şterge lacrima, şi moarte nu va mai fi, şi
nici durere, căci cele dintâi trec, şi Eu Mă aşez pe tron şi gră -
iesc şi spun: «Iată, noi le facem pe toate!», şi apoi spun să se
scrie, căci este credincios şi adevărat cuvântul Meu, şi apoi îm-
plinesc, şi apoi spun: «Făcutu-s-a!», şi apoi iarăşi spun: «Celui
ce însetează îi voi da să bea în dar din izvorul apei vieţii, iar
cel ce biruieşte va moşteni acestea şi îi voi fi lui Dumnezeu,
iar el Mie fiu». Amin. O, aşa este biserica Mea pe pământ, şi
Eu şed pe tron şi cuvintez cuvânt de facere, căci fac din cel
cre dincios împărăţie a Mea, iar tronul Meu este inima lui
credincioasă, şi ca pe tron stau în ea şi Îmi aduce Mie slujire
cel credincios, şi prin cei credincioşi Mă sălăşluiesc între oa-
meni şi-Mi fac popor şi împărăţie, şi cu omul Îmi fac, căci cu
el lucrez, şi spun: «Iată, noi le facem pe toate!», precum este
scris, şi singur nu lucrez, căci este scris să lucrez cu omul toate
cele ce sunt scrise în Scripturi să se împlinească, şi aşa este
omul biserică a Mea pe pământ. Amin. 

În zi de praznic de Bobotează lucrez Duh Sfânt peste
ape pentru sfinţirea omului şi a cărării omului, şi cu omul lu-
crez, şi nu singur lucrez. Amin. 

Voi, cei trei fii unşi cu ungerea cea nouă în grădina cu-
vântului Meu din zilele acestea ca să rostesc Eu cu voi cuvântul
împăcării cu Tatăl a omului credincios şi a celui necredincios,
voi, fiilor, rostiţi odată cu Mine peste ape şi cereţi pe Duhul
Sfânt putere peste ele, ca să se cureţe cu ajutorul apelor acestea
inima omului, şi apoi iubirea lui, şi apoi lacrima lui, căci omul
are lacrimă multă de la păcatele lui, fiilor. Glasul Meu şi al
vostru să fie peste apele acestea şi să se verse ele din ape în
ape şi să ude pământul apele Mele de la voi, căci izvoarele
scoase deasupra în grădina Mea cu voi sunt taină mare, fiilor,
şi cu ele sfinţesc Eu pământul din ape în ape şi îl pecetluiesc
în taină cu Duhul Sfânt şi cu foc, iar vouă vă şterg lacrima şi
strivesc cu voi moartea şi stau pe tron, stau în inimioarele voas-
tre şi zic vouă, şi cu voi zic: «Iată, noi le facem pe toate!», şi
apoi scriem acestea, şi apoi zicem: «Făcutu-s-a!», şi iarăşi
zicem: «Celui ce însetează îi voi da în dar să bea din izvorul
apei vieţii, iar cel ce biruieşte va moşteni acestea, şi voi fi
Dum nezeul lui, şi el Îmi va fi Mie fiu, şi Îmi va fi biserică şi
Îmi va fi slujitor», precum este scris. Amin. Glasul Meu şi al
vostru se aşează peste ape în zi de Bobotează, iar Duhul Sfânt
Mângâietorul le umple de puterea cea de sus şi lucrează cu ele
curăţirea pământului şi a omului care însetează după cuvântul
Meu cel dătător de viaţă. Amin. 

Glasul Meu se aşează astăzi peste pământ cuvânt de
Bobotează, şi cu el hrănesc mai întâi pe cei adunaţi la izvorul
Bobotezei. Cuvântul Meu este Duhul Sfânt Mângâietorul pen-
tru cei credincioşi Mie, şi este foc şi pucioasă pentru cei ce
încă stau în necredinţă şi prin ea lovesc în venirea Mea de azi
de la Tatăl la om. Sunt în cea de-a doua venire a Mea prin acest
cuvânt şi sunt să-Mi pregătesc un popor curat, un popor de
ucenici, şi din ei să-Mi ridic mărturisitori plini de duh de în-
viere peste oameni, căci oamenii zac neridicaţi din păcat, iar
plânsul Meu în ei nu-l aud ei. 

O, vine cuvântul Meu peste pământ ca să desfacă auzul
omului neînviat din păcat! Vine Domnul cu praznic de Bobo -
tează ca să se sfinţească inima omului de la cuvântul Lui! Îmi
fac ucenici şi cuvintez cu ei glasul împărăţiei cerurilor cu omul,
şi fericit este cel ce-şi lasă vindecat auzul şi apoi inima şi apoi
iubirea şi apoi credinţa cea făcătoare de om nou, şi prin care
noi le facem pe toate, Eu şi cu omul cel credincios. Amin.
Omul rău şi necredincios îşi face rost de câini şi îi învaţă să
latre, şi îi învaţă să muşte. Eu însă Îmi fac rost de ucenici şi îi

învăţ să asculte, şi îi învăţ să mângâie durerea din om, şi voiesc
cu ei să aduc omul la pocăinţă şi la iubirea cea din cer. Aceasta
este deosebirea dintre biserica lumii şi biserica Mea, şi fiecare
din ele şi-i ţine în braţe pe fiii ei şi îşi cunoaşte fiii. 

Voi, cei ce loviţi din ascunzişurile voastre în cuvântul
venirii Mele, o, nu mai daţi, nu mai loviţi în fiii poporului Meu
de azi, popor din români, poporul cuvântului Meu! Eu, Dom-
nul, nu vă socotesc vouă acest păcat greu, căci aşa Mă roagă
să fac aceşti fii defăimaţi de voi în zilele acestea. O, nu sunteţi
mulţi, dar dacă vă întoarceţi la pocăinţă pentru cele ce aţi lucrat
împotriva cuvântului venirii Mele şi a poporului Meu cel cre -
dincios, Eu nu vă ţin în seamă acest păcat, căci sunt Păstorul
Cel cu crucea, Cel cu mila. Iată, omul cel fără călăuză miloasă
peste el ajunge iudă şi cade călăuzit de cei cu mâinile mânjite
de sânge, mânjite de răutate şi de răzbunare şi de învinuire. O,
nu tot aşa sunt cei ce sunt ai Mei! Aceştia stau sub dojană, căci
omul nu poate altfel să-şi păzească viaţa Mea în el, viaţă ocro -
tită de greşale şi curăţată mereu de ele. Cel ce se lasă călăuzit
de cei cu mâinile mânjite de sânge, acela pleacă dintre ucenicii
Mei şi se face iudă. O, cum adică mâini murdare de sânge? O,
poporul Meu, te învăţ, tată, învăţătura Mea, căci cel ce nu stă
la învăţat se duce dintre ucenicii Mei. Fiilor, fiilor, cel ce învi -
nuieşte neţinând seama de păcatele sale, acela Mă însângerează
pe Mine şi inima celui lovit, şi apoi îi dă putere diavolului să
facă durere, să facă război cu cei ce sunt ai Mei prin puterea
Mea şi nu prin puterea lor. O, cel ce se arată că este fără de
păcat, acela este mincinos şi de aceea loveşte şi arată cu dege-
tul spre cel învinuit de el, iar cei cuprinşi de duhul urii şi al
răzbunării, aceia sunt mânjiţi de sângele celor loviţi de ei. Aşa
a făcut Irod din pricina păcatului din el, şi păcatul a avut putere
să lege paşii botezătorului Meu Ioan ca să nu mai strige la oa-
meni chemându-i spre pocăinţă şi spre învierea din păcat.
Omului îi pare dulce păcatul şi nu se poate lăsa de el, ci mai
degrabă se lasă de Dumnezeu, şi aceasta din pricină că tronul
Meu din el este prădat, căci cel ce vrea să prade o casă îl leagă
mai întâi pe cel tare al casei şi apoi cade casa în mâna prădă -
torului, după cum Eu am spus prin Scripturi. 

O, voi, cei care trâmbiţaţi adevărul mai înainte să ştiţi
care este el, să ştiţi că acest popor cules de Mine din români
este via Mea! Voiesc să vă dau din rodul ei dacă vă pocăiţi de
răul din voi, de blestemul care daţi să-l tot împrăştiaţi peste fiii
neascultării de pe pământ, care nu ştiu să deosebească dreapta
de stânga lor. O, voiesc să vă înseninez inimile chemându-vă
la păreri de rău pentru răutatea din voi. Voi credeţi că aduceţi
folos Mie sau oamenilor, dar cel necredincios cuvântului Meu
de ieri şi de azi nu poate să-Mi facă bine nici Mie, nici seme-
nilor lui, pe care dă să-i dezbrace de nădejde, căci vai celor ce
nu se sfinţesc pentru venirea Mea, pentru împărăţia Mea în ei!
Cuvântul cel plin de învinuire este cuvânt de hulă. O, fiţi
cuminţi şi nu vă lăsaţi spre nepăsare de suflet! Vă va durea pe
voi mult durerea pe care daţi s-o faceţi celor de sub sarcina
venirii Mele. V-am rugat în multe rânduri să băgaţi sabia în
teacă, fiindcă vă puteţi tăia în ea. O, întoarceţi-vă la pocăinţă!
Întoarceţi-vă acum! Nu fiţi necredincioşi când Mă rog de voi
să ieşiţi din întunericul urii şi să vă întoarceţi spre înţelepciunea
cea de sus. Eu sunt Cel ce sunt. Nu sunt omul. Sunt Cuvântul
Tatălui Savaot, şi am plătit prin moarte pe cruce viaţa omului.
Iată iubirea Mea şi iată iubirea voastră! Eu Mi-am întins mâna
acum după voi dacă vreţi să pricepeţi aceasta. Eu, Domnul,
sunt Împăratul Păstor şi Mă port pe urma celor ce cad din har
şi le dau mâna să iasă din cădere şi Îmi întind spre ei toiagul
ca să-i mân la păşune, ca să-i trezesc pe ei. Amin. 

381Anul 2009



Voi, cei tari la cerbice, păstorind aşa peste oameni, nu e
duhul rău cuvântul Meu cel plin de viaţă şi de iubire şi de milă
pentru om! O, nu vă mai bizuiţi pe voi ca să tot daţi să închideţi
calea oamenilor spre acest izvor! Uitaţi-vă la cei de acum două
mii de ani, care au dat ca şi voi să înăbuşe sosirea Celui drept.
Vedeţi cum a fost atunci şi înfricoşaţi-vă de duhul necredinţei!
Vine peste pământ plata acestui păcat, păcatul necredinţei.
Ziceţi că vegheaţi ca să nu se strecoare duh rătăcitor pe calea
cu Dumnezeu a oamenilor. O, arătaţi-Mi, arătaţi-Mi voi calea
Mea cu oamenii dacă ea este! Eu sunt, dar oamenii nu sunt pe
calea Mea, ci sunt pe calea lor, şi duhul rătăcitor este calea lor,
şi pier ca oile fără păstor, căci n-au păstor care să le dea hrană,
care să aşeze în ei împărăţia Mea. Veniţi spre cunoştinţa cea
de sus şi veţi cunoaşte prin ea înţelepciunea cuvântului Meu,
venirea Mea cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp, ca
să-Mi gătesc calea şi să vin apoi cu ziua Mea cea mare şi înfri -
coşată, după cum este scris să vin! Îndemnaţi oamenii spre
pocăinţă, aşa cum Ioan, botezătorul Meu, îi îndemna. Fie-vă
milă de noroade, căci rătăcesc departe de calea Mea cu omul!
Eu vin şi găsesc gardul viei Mele căzut la pământ şi mănâncă
din ea toţi trecătorii şi calcă peste ea. E păcat aceasta! Priviţi
către părinţi şi strigaţi-i în ajutor ca să vină să vă izbăvească
de duhul Egiptului, de duhul cel pierzător al acestui veac. Eu
sunt Cel ce am scos cu mână tare din Egipt pe poporul Meu
Israel. Mă pornesc să scol omul din păcat, dar calea Mea spre
om Mi-o înfundă omul cel măreţ în duhul lui. O, lasă-Mă
călău ză a omului căzut, lasă-Mă, tu, cel ce-Mi opreşti calea cu-
vântului Meu spre oameni! Lasă-Mă să intru în adânc şi să-l
scol pe om din cădere, căci omul trebuie să învieze, şi Eu vin
să-i adun pe cei ce sunt ai Mei, iar semnul Meu este cuvântul
venirii Mele şi poporul Meu cel credincios. Amin, amin, amin. 

— OO,strig şi eu, Doamne, de lângă Tine strig
şi eu să vină la pocăinţă cei învârtoşaţi

la cerbice. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie să Ţi se pre -
gătească Ţie calea, căci eu am spus acum două mii de ani po -
porului Israel că eu botez cu apă, spre iertarea păcatelor, dar
că în mijlocul lui stă Cel pe Care el nu-L ştie, şi că Acela este
Cel ce vine după mine, şi Care mai înainte de mine a fost, iar
a doua zi ai venit la Iordan, şi eu am zis: «Iată Mielul lui Dum-
nezeu, Care ridică păcatul lumii, şi ca să Se arate El lui Israel,
de aceea am venit eu cu apă, că am văzut Duhul ca un porumb
pogorându-Se din cer şi a rămas peste El, iar Cel ce m-a trimis
pe mine să botez cu apă, Acela mi-a zis mie: peste Cel Care
vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela
este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Şi eu am văzut şi am
mărturisit spre viaţa oamenilor». 

O, strig şi eu omul la pocăinţă. Strig la cei necredincioşi
şi le spun aşa: nu este duhul rău glasul acestui cuvânt, ci este
Mielul lui Dumnezeu, Care spală păcatele lumii, şi le-a spălat
şi le spală, căci râul vieţii s-a făcut cuvântul care curge din gura
Lui în zilele acestea, şi eu văd şi mărturisesc, şi Acesta este
Cel ce botează cu Duhul Sfânt şi cu foc. Pocăiţi-vă, dar! S-a
apropiat iarăşi de voi împărăţia cerurilor ca şi acum două mii
de ani. Nu fiţi tari la cerbice aşa cum au fost cei de atunci de
L-au luat pe Mielul lui Dumnezeu şi L-au dat spre batjocură şi
spre chin! Pocăiţi-vă voi, cei căzuţi în necredinţă, şi El vă va
vindeca pe voi! Credinţa are lucrare mare, şi face în om chip
al Mielului lui Dumnezeu, şi altfel nu este credinţă în om. Şi
vă voi învăţa pocăinţa în ziua mea de serbare şi voi cere Dom-
nului putere vouă, ca să puteţi să învăţaţi. Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, Mieluţul Tatălui, voi veni cu
Ioan şi-Mi voi păstori poporul, şi voi da

în părţi învăţătura Mea spre viaţa oamenilor şi spre învierea
celor căzuţi de la credinţă. Amin. 

În duh de Bobotează slobozesc cuvântul iubirii peste
poporul Meu. Fiţi prunci la iubire, fiilor, fiţi prunci cu iubirea,
căci numai aşa va fi iubirea întreagă! O, mulţi vor să se
întoarcă la viaţă, să se întoarcă la Mine, dar nu pot din pricina
păcatelor, care dinăuntrul lor îi ţin pe ei departe de iubire. Omul
plin de mirosul păcatului trupesc se cunoaşte cu cele dinăuntru
ale lui, se cunoaşte de către cei cunoscători cu Duhul, şi unul
ca acela, plin de neputinţă fiind, vede totul prin ochiul lui cel
vinovat sub păcat, ca şi cei din vremea trupului Meu, şi cărora
Ioan, botezătorul Meu, le-a spus: «Pocăiţi-vă şi faceţi roade
vred nice de pocăinţă, căci securea stă la rădăcina pomilor, şi
tot pomul care nu face roadă bună se taie şi în foc se aruncă!». 

Te cuprind în duh de Bobotează, poporul Meu. Sfinţeş -
te-te în cuvântul Meu, şi cuvântul Meu să se sfinţească în tine,
fiule! O, să se sfinţească numele Meu pe pământ ca şi în cer,
căci tronul Meu de Împărat este inima celor în care Eu vieţu -
iesc pe pământ cu împărăţie care nu cade! Cei ce sunt preoţi şi
împăraţi în numele Meu pe pământ între oameni şi pentru oa-
meni, aceia tot ca Mine împărăţesc, şi în inima celor ce-i iubesc
pe ei împărăţesc ei, şi prin aceştia sunt ei împăraţi, şi pentru ei
sunt. Amin. 

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Ea îşi are
tărâmul şi tronul în cei ce sunt biserica Mea, ţara Mea de pe
pământ, ţară fără de hotare, şi care se întinde de la margini la
margini prin cei ce Mă iubesc, avându-Mă în ei Împărat, după
cum este scris despre cortul lui Dumnezeu cu oamenii, şi Se
va sălăşlui cu ei Domnul, şi ei vor fi noroade ale Lui, şi Însuşi
Dumnezeu va fi cu ei, Dumnezeu al lor, iar celor necredincioşi,
partea lor este în iezerul care arde cu foc şi cu pucioasă şi care
este moartea cea de-a doua, precum este scris. 

O, poporul Meu, o, să nu mori, tată, cu moartea cea de-a
doua, căci ea este necredinţa şi este partea celor necredincioşi.
Stai cu cuvântul Meu cel de azi şi nu te uita înapoi, ci numai
la glasul Meu să iei aminte, căci Eu sunt Cel ce văd şi ştiu să
te călăuzesc prin cele ce au să vină să strâmtoreze pe oameni.
E vreme cu răscruce, iar cei ce nu Mă au cuvânt peste ei nu
vor cunoaşte vremea, şi vor rătăci şi se vor sfărâma ca fii ai
neascultării. 

În duh de Bobotează te mângâi cu duhul nădejdii sfinte.
Pace ţie, popor credincios! O, ce fericiţi, ce fericiţi vor fi cei
ce sunt acum credincioşi! Răbdarea lor le împleteşte cunună
slăvită, căci răbdarea cu credinţă este cea plătită, şi nu altfel
de răbdare este plătită între cei ce rabdă. Cei ce rabdă aşteptând
să vadă cele făgăduite de Mine, aceia nu ajung să vadă, iar cei
ce rabdă cu credinţă, mângâind Duhul Meu şi aşteptarea Mea,
aceia se vor mângâia, căci vor fi mângâiaţi. Amin. 

Pace vouă, celor ce aţi băut din izvorul cuvântului Meu
şi din apele sfinţite de duhul Bobotezei! Faceţi-vă pârtie cu
puterea apei vindecătoare, căci Duhul Sfânt S-a coborât peste
ape, iar apele lucrează din cer peste cei credincioşi şi peste cei
necredincioşi, spre slava numelui Meu şi spre adeverirea cu-
vântului Meu cel adevărat, cuvântul care a grăit cu voi în zi de
Bobotează, sfinţind inimile voastre, făcându-le tron al Meu,
tron de Împărat cu împărăţie care nu cade. Amin. 

Eu sunt Cel ce botez cu Duhul Sfânt şi cu foc pământul
şi noroadele de pe el, şi am grăit în zi de Bobotează poporului
adunat la izvorul Meu, şi am grăit noroadelor. Fericiţi cei ce
au urechi de auzit şi fericiţi cei ce împlinesc cuvântul Meu în
vreme de întuneric, în vreme de necredinţă! 

Eu sunt Cel ce sunt! Sunt cu cei credincioşi, şi le sunt
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lor Împărat, iar ei sunt împărăţia Mea, şi cu ea şi cu ei voi birui
în lung şi în lat, precum este scris să vin, şi biruind să vin.
Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2009

Soborul sfântului Ioan Botezătorul

Rana Domnului este omul. Duhul proorociei nu s-a sfârşit odată cu
Ioan Botezătorul. Pocăinţa este chipul frumos al omului. S-a împlinit
proorocia care spune că omul fărădelegii va fi nimicit cu suflarea 

gurii Domnului. 

ÎÎ n duh de Bobotează te cuprind şi în ziua aceasta,
poporul Meu. Mă mângâi în sărbători când grăiesc

cu tine. E mare mângâiere pentru Dumnezeu când are cu cine
să grăiască pe pământ. Tot omul Mă crede fericit lângă Tatăl,
dar munca Mea cea de la Tatăl dată în ascultarea Mea a fost şi
este omul. Mă mângâi când pot să fac ceva pentru om, şi puţin
ajutor am de la om. Când am făcut cerul şi pământul şi toate
cele văzute şi nevăzute, pentru om le-am făcut. O, nu ştie omul
durerea pe care Mi-a făcut-o că s-a smuls din Mine şi s-a tras
în sine şi Mi-a răpit fericirea, căci omul avea să fie fericirea
lui Dumnezeu. 

Mă mângâi cu tine, poporul Meu. E mare mângâiere
când cineva îndurerat şi rănit adânc de durere are cum să-şi
spună rana sa. Rana Mea este omul. Am suflat peste el cu gura
duh din Duhul Meu când l-am plămădit din pământ după
chipul Meu, şi am în el din Mine şi Mă doare rana în om şi nu
ştie omul cum vine aceasta. O, dacă un părinte suferă atât de
greu de la copilul lui cel căzut de la el prin neascultare, o, câtă
suferinţă a rămas pe Dumnezeu după ce omul s-a smuls din El
şi s-a tras în sine! 

Caut mângâiere, poporul Meu. I-aş spune omului mereu
durerea Mea cea lungă de la el. Mă fac în mijlocul tău cuvânt
şi Mă dau omului ca să audă plânsul Meu cel după el, şi te rog,
fiule, îngrijeşte-Mi statul Meu în mijlocul tău şi ai grijă de
cărarea Mea spre tine, şi să văd aceasta, să văd că Mă asculţi,
că rău M-a pedepsit neascultarea omului, tată. Dau să te umplu
de milă pentru rana Mea, căci Eu acum două mii de ani am luat
trup ca şi omul şi Mă doare în trup rana, nu numai în duh. Se
supărau cărturarii şi fariseii din vremea trupului Meu, se supă -
rau, se înrăiau pe Mine când Mă vedeau că iert păcatele omului
şi că-l vindec de rău, dar Eu făceam aceasta pentru că omul es -
te rana Mea, şi Mă mângâiam când îl auzeam pe om că gră -
ieşte cu Mine şi că-Mi cere ajutor şi vindecare. O, în fiecare
om Mă doare duhul şi trupul şi nu pot să-i stârnesc omului duh
de credincioşie în el pentru Mine, căci cel smuls din Dumnezeu
şi căzut pe pământ nu mai este ca atunci când era cu cerul în-
conjurat pe pământ. O, nu mai poate omul să stea întru Mine,
căci păcatul despărţirii de Dumnezeu a omului s-a tot înmulţit
şapte mii de ani din om în om, şi odată cu el s-a stârnit în om
nevoia de fericire, căci omul şi-a pierdut fericirea şi n-o mai
găseşte, iar dacă mai crede când şi când că o are în mână, o,
nu e ea, căci fericirea omului avea să fie Dumnezeu, precum
fericirea Mea avea să fie omul. 

M-am zbătut şapte mii de ani să întind mâna şi să-l iau
iarăşi în Mine pe om. Am tot căutat o sămânţă de pus la însă -
mânţat ca să fac din nou pe om, şi apoi să-l păstrez, ajutat de
toate puterile cereşti, dar omul se veştejeşte mereu, mereu sub
ochii Mei. M-am luptat cu el să-l aduc la păreri de rău pentru
căderea lui din viaţă. El însă se supăra pe Mine şi mai mult şi
Mă părăsea şi mai mult. Nici iubirea, nici dojana nu l-au făcut
pe om să se întoarcă spre Mine şi să Mă mângâie pentru rana

Mea cea de la el. Am venit acum două mii de ani de la Tatăl la
om şi M-am îmbrăcat în trup, ca să fiu văzut şi să-l atrag pe
om la Mine şi la Tatăl şi să fie el iubire ca şi Dumnezeu şi să-
Mi capăt înapoi mângâierea. Omul însă n-a putut să fie iubire,
şi dacă n-a putut, a rămas trup, a rămas aşa şi atunci când i-am
arătat faţă către faţă iubirea mai mult decât îi arătasem în rai.
I-am spus atunci în rai să nu mănânce din pomul cunoştinţei,
iar când am venit acum două mii de ani trup între oameni i-am
dat omului să mănânce din pomul vieţii şi să trăiască în veci,
dar nici atunci nu M-a putut iubi omul pe vecii, pentru că el a
mâncat atunci în rai din pomul cunoaşterii, iar cunoaşterea era
să fie a lui Dumnezeu, Care poate împotriva răului, Care poate
pentru bine. 

Am venit acum două mii de ani pe pământ pom al vieţii
şi i-am dat omului să mănânce din el, şi l-am învăţat cum să
mănânce din el ca să fie viu ca şi pomul din care mănâncă. O,
poporul Meu, Îmi înţelegi tu, oare, durerea? O, hai să ne mân -
gâiem unul altuia durerea, hai să ne dăm putere pentru durere,
căci durerea e grea, şi e tainic de grea, căci suferă tainic. 

Sunt cu botezătorul Ioan în ziua lui de serbare între
sfinţi. Suntem veniţi la poporul Meu de pe pământ, o, Bote ză -
torule al Meu. Să Ne aşezăm cu sărbătoare în mijlocul lui. E
sărbătoare pentru cei din cer cuvântul Meu, căci cerul este lip-
sit de mângâiere, ca şi Dumnezeu, iar cuvântul Meu este învio -
rare pentru cei din cer. Tu ai ştiut cum să Mă dai oamenilor.
I-ai chemat la curăţire şi la pocăinţă şi le-ai zis că după tine
vin Eu cu curăţirea şi apoi cu învierea omului, prin propovă -
duirea împărăţiei cerurilor pe pământ. Sunt osteniţi cei ce Ne
deschid ca să intrăm în carte, sunt îndureraţi adânc şi sunt
nemângâiaţi în dureri, ca şi Noi. Hai să lucrăm duh de înviere,
hai să lucrăm peste om, hai să cuvântăm! Amin, amin, amin. 

— OO,Mieluţule al Tatălui! Eu am fost acela pe
care Tatăl m-a trimis în lume ca să fiu

îngerul Tău cel de dinaintea venirii Tale pe pământ, şi tot prin
îngeri m-a trimis, ca şi pe Tine m-a trimis Tatăl, şi m-a trimis
pentru Tine, şi m-a trimis pentru om. Glasul îngerului mi-a pus
numele Ioan mai înainte de zămislirea mea, şi a spus îngerul că
pe mulţi din fiii lui Israel îi voi întoarce la Domnul Dumnezeul
lor, întocmindu-I Lui popor pregătit, fiindcă voi fi mare înaintea
Domnului, şi, încă în pântece fiind, voi fi plin de Duhul Sfânt.
O, cum să nu fi fost eu aşa dacă am fost vestit de înger că aşa
voi fi? Şi cum să nu fi fost eu aşa după ce Tu, Doamne, prin
mama Ta ai binecuvântat pe mama mea când ele s-au întâlnit şi
şi-au vestit una alteia vestirea îngerului, pentru mine şi pentru
Tine, mai înainte de naşterea noastră între oameni? 

O, se miră cărturarii şi fariseii vremii de azi că Tu
grăieşti prea mult în mijlocul poporului Tău. O, uită omul câtă
nevoie ai Tu de mângâiere de la om. Era scris în Scripturi să
vii cuvânt pe pământ şi să Te numeşti Cuvântul lui Dumnezeu
şi că din gura Ta va ieşi sabie ascuţită, cuvânt de strigare a
omului la viaţă şi cuvânt de pedeapsă pentru cei ce-Ţi fac
dureri mari acum, la sfârşit de timp. 

O, popor al Mieluţului lui Dumnezeu! Duhul meu striga
cu durere în pustie ca să vină oamenii să mă audă şi să-I ridic
Domnului un popor pregătit, şi a rămas pe pământ Evanghelia
mea cea de atunci. Fariseii şi cărturarii de azi, care-şi zic
înţelepţi şi care se ruşinează să rostească adevărul acestui cu-
vânt, zic aceştia că s-a sfârşit duhul proorociei odată cu mine.
O, să se uite aceştia în Scripturile cele de atunci şi să vadă că
eu am proorocit că va veni Domnul, şi a venit, şi am proorocit
că-Şi va curăţi aria şi Îşi va aduna grâul în jitniţe, iar pleava o
va pune în foc. O, nu s-a sfârşit proorocia odată cu mine, ci
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unii au fost proorocii cei de până la mine, iar cei de după mine
au fost alţii, căci ucenicii Domnului prooroceau, şi au proorocit
sfinţi mulţi apoi, şi sunt scrise acestea. 

O, popor îngrijit de Dumnezeu-Cuvântul, scoală-te şi
lucrează ca mine! Sculaţi-vă spre lucru, voi, cei din porţi, să
intre Domnul mereu la popor ca să-l pregătească Lui, şi ridi -
caţi-vă şi lucraţi popor Domnului din cei ce vin şi se apropie
să-I fie Lui fii şi învăţaţi-i pocăinţa, ca şi mine învăţaţi-i, căci
pocăinţa îi dă omului chip frumos, duh frumos. Doare la Dum-
nezeu nepocăinţa omului, iar voi sunteţi la porţi, şi sunteţi între
Dumnezeu şi om, şi aveţi duşmani, fiilor. O, ce durere! E mare
la Dumnezeu această durere. Toate durerile care se zdrobesc
în voi sunt de la duhul necredinţei şi al neumilinţei celor ce
lovesc în voi. O, iată în ce păcate cad cei ce nu stau frumos în
duhul credinţei sfinte! Cine nu stă cu Domnul, aşa păţeşte, şi
aşa au păţit toţi, şi toţi au lovit apoi în cei de care s-au despărţit,
şi rar creştin a stat cuminte şi umilit pentru păcatele lui după
ce a plecat din acest staul. Duhul umilit este cel ce vă ajută pe
voi din voi, dar fiţi înţelepţi, fiilor mici, ca nu cumva printr-o
aşezare neînţeleaptă a voastră în duhul umilinţei să micşoraţi
lucrarea Duhului Sfânt, Care este în voi pentru împărţirea cu-
vântului, fiilor, şi pentru viaţa cea hrănită a poporului sfinţit.
Vine peste oameni păcatul lepădării de credinţă, şi trebuie să
fie întărit în Domnul acest popor, şi trebuie să se înveţe el din
zi în zi mai mult cu sărăcia şi cu puţinul din toate, căci omul
din lume îşi va vinde sufletul pentru o felie de pâine, pe care
va fi s-o aibă sau nu, după ce va fi mărturisirea lui pentru Dum-
nezeu sau împotriva lui Dumnezeu. O, a căutat Domnul să-Şi
strângă poporul bucheţele, căci vremea se tot grăbea să vină.
O, pentru trup se teme omul, dar pentru duh ba. Fiţi, dar,
înţelepţi şi întăriţi duhul şi credinţa poporului sfinţit, căci cei
adăpostiţi de vreme rea sunt îngrijiţi de Domnul. Amin. 

O, fii ai oamenilor! Eu, apostolul lui Iisus Hristos, Ioan
Botezătorul, strig din cer la voi, pocăiţi-vă! Aveţi păcate vechi
şi noi. Vă trebuie credinţă în venirea Domnului spre voi, iar
credinţa are putere să-L faceţi pe Domnul să vă şteargă pă -
catele dacă nu veţi mai sta în păcate. Veniţi spre pocăinţă, căci
timpul se face sul şi nu mai aveţi alt timp ca să veniţi la viaţă.
Să ştiţi că tot ce este scris în Scripturi pentru venirea Domnului
sunt cuvinte adevărate, iar cel ce nesocoteşte acest cuvânt, care
curge din gura Domnului peste pământ, acela cade în osândă,
căci vine lepădarea de credinţă, şi omul va fi să aleagă. 

O, nu uita, omule credincios, şi tu, cel necredincios, o,
nu uita că este scris în Scripturi că omul fărădelegii, care se
arată la sfârşit, va fi nimicit cu suflarea gurii Domnului. Iată
proo rocie împlinită! Acest cuvânt, care curge în zilele acestea
din cer pe pământ, este suflarea gurii Domnului, lucrarea celei
de a şaptea trâmbiţe, lucrarea lui Dumnezeu-Cuvântul. O, iată
de ce se războieşte omul necredincios cu acest cuvânt şi cu
poporul cel de azi, credincios cuvântului acesta! Acest cuvânt
va nimici cu suflarea lui fărădelegea, şi pe omul care o acoperă
pe ea să nu se vadă. Amin. 

Iar Tu, Doamne, fii împlinitor, căci apostolii Tăi au
proorocit aceasta pentru că Tu i-ai umplut pe ei cu putere de
sus, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, Care îi ocroteşte pe ai Tăi
sub mantia Ta. Amin, amin, amin. 

— OO,poporul Meu, iată de ce omul fărăde -
legii îşi face rost de câini şi îi învaţă să

latre şi îi învaţă să muşte din pacea cea din mijlocul tău! Su-
flarea gurii Mele îl ustură pe el, îl strânge în legăturile lui, iar
el este supărat. Tu însă stai tare în credinţă, căci Eu îţi cer
aceasta, şi stai, tată, cuminte, căci Eu te ocrotesc fiindcă eşti

credincios. Caută să fii cu inima curată, căci aceasta înseamnă
om cu mâinile curate, iar Eu te voi îngriji în toată vremea, dar
să nu deznădăjduieşti pentru paza Mea de peste tine. Rămâi
sub mantia Mea, căci tu eşti mititel. Rămâi copil, ca să te pot
ocroti. Rămâi lângă Mine, poporul Meu, căci toate se sfârşesc,
şi va rămâne Domnul şi poporul Său. Amin, amin, amin. 

O, aş mai sta cu tine în cuvânt, popor iubit, dar cei ce-Mi
stau porţi sunt slăbiţi, sunt osteniţi sub dureri de duh. Rămâi
în duh de Bobotează, tată, căci Eu sunt cortul tău. Eu sunt Cel
ce sunt, poporul Meu. Eu sunt. Amin. 

7/20 ianuarie 2009

Duminica vameşului şi a fariseului 

Domnul a grăit mereu prin proororoci. Diavolul îi dă omului mân -
gâiere mincinoasă. Mielul Tatălui va birui pe diavol şi pe toţi îngerii
lui. Nunta Domnului cu mireasa Sa. Îndemn pentru popor la prive -

ghere cu rugăciune. 

PP ace ţie, poporul Meu! Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt îţi
întăreşte credinţa şi credincioşia, răbdarea şi înţe -

lep ciunea, şi apoi pacea şi iubirea, căci zilele sunt grele. 
Pace ţie, poporul Meu de azi! E mare minune să fie azi

omul copil al lui Dumnezeu. Eu, Domnul Iisus Hristos, vin la
tine cuvânt şi te întăresc întru lucrarea Duhului Sfânt Mângâie -
torul, căci pe pământ nu va mai fi mângâiere pentru om, şi
omul va da piept cu durerea pe care n-o aşteaptă, fiindcă tatăl
minciunii, diavolul, nu va mai avea putere să-i dea omului
mân gâierea lui cea mincinoasă, iar Eu grăiesc acum peste tot
sufletul credincios să ia putere de la Duhul Sfânt Mângâietorul,
Care S-a slăvit şi Se slăveşte pe pământ prin prooroci, prin
graiul Lui cel prin prooroci vestit, căci toţi proorocii au grăit
despre vremea de ieri şi despre vremea de azi, şi prin Duhul
Sfânt au grăit ei. Eu, Domnul, M-am sprijinit mereu cu omul
ca să pot grăi pe pământ, căci Eu pe om l-am făcut să fie loca -
şul Meu şi ajutorul Meu apoi, ca să se ajute de la Mine om pe
om şi să nu fie omul fără Dumnezeu pe pământ, că e greu fără
Domnul pe pământ pentru om, o, e tare greu să nu ştie bie tul
om de unde greul de peste el, de unde durerea şi tristeţea, de
unde neputinţa şi necredinţa lui, de unde rătăcirea şi pedepsirea
lui prin acestea. 

O, pace ţie, poporul Meu! Eu sunt Cuvântul lui Dum-
nezeu şi grăiesc în mijlocul neamului român şi te-am tras spre
izvorul Meu ca să-Mi fii popor aproape de glasul cuvântului
Meu. O, dacă Eu nu te aşezam credincios înaintea Mea pe tine,
nu puteam să grăiesc pe pământ, căci Eu trebuie să-i grăiesc
omului când grăiesc, iar pacea Mea trebuie să fie între Mine şi
el ca să pot să-i grăiesc lui. Cei fără de pacea Mea între Mine
şi ei ascultă greu de tot cuvântul gurii Mele, căci aceia au ca
pace minciuna cea de pe pământ, născută din om şi hrănită de
ea însăşi, căci diavolul are prin om putere să-l facă slujitor lui
pe om, şi cu înşelăciune îl hrăneşte pe om cu toate ale lui, as-
cunzându-şi faţa lui cea mincinoasă, căci diavolul nu-i poate
da omului viaţă. O, numai Eu sunt Cel ce dau viaţă omului,
chiar şi celui ce se înalţă pe sine, nu numai celui ce se smereşte
pe sine înaintea Mea şi a omului, şi i-am vorbit poporului Israel
acum două mii de ani despre cel ce se înalţă pe sine şi despre
cel ce se smereşte pe sine, şi l-am învăţat pe el viaţa atunci
când i-am grăit aceasta, iar cine a avut urechi de auzit, a auzit
şi s-a mântuit, căci înţelepciunea cea de sus când vine peste
om şi o ia în el omul, aceea este cea care aude în om şi cea care
Mă sălăşluieşte şi Mă slăveşte pe Mine în om. Amin. 

În duminica aceasta se citeşte în biserici cuvântul Meu
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cel de acum două mii de ani, prin care am spus celor ce se
dădeau drepţi faţă de ceilalţi peste care ei priveau din înălţimea
semeţiei lor, şi le-am spus de doi oameni care s-au întâlnit în
templu pentru rugăciune: un fariseu şi un vameş. Fariseul Îi
mulţumea şi Îi aducea aminte lui Dumnezeu de toate câte făcea
el bine şi de toate câte nu făcea rele aşa cum făceau ceilalţi oa-
meni, sau vameşul, pe care îl vedea şi îl privea el că se ruga şi
el în templu, dar care încă de departe, de unde sta el, nu dădea
nici măcar ochii să şi-i ridice către cer, ci numai îşi bătea piep-
tul zicând: «Fii mie, păcătosului, milostiv, o, Doamne», şi i-am
spus poporului Israel că acesta s-a dus la casa sa mai îndreptat
decât fariseul, fiindcă la Domnul este altfel omul faţă de cum
stă el pe pământ, căci oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar
cel ce se smereşte pe sine se va înălţa, şi aşa este la Dumnezeu
dreptatea cea pentru om. 

O, poporul Meu, Mi-am întărit coborârea la tine, şi am
lucrat prin îngeri aceasta, căci puterile cereşti Îmi slujesc îm-
plinirea Scripturilor, tată, iar în Scripturi stă scris să vin să câr-
muiesc neamurile cu toiag de fier şi stă scris că numele Meu
se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi de aceea rostesc Eu în
mijlocul tău cuvântul Meu, şi fac faptă numele Meu peste
pământ şi grăiesc în mijlocul tău şi Mă dau în lături pentru cei
ce Mă iau de la tine şi se hrănesc cu mângâierea cea de la Mine,
şi fericiţi sunt cei ce se apleacă să ia şi să se înţelepţească prin
izvorul Meu de peste tine! 

Omul semeţ nu iubeşte minunea Mea de peste tine, şi tu
eşti vorbit de rău de omul semeţ, poporul Meu. Din pricina cu-
vântului Meu de peste tine te vorbeşte de rău omul care se
înalţă pe sine înaintea Mea şi a ta. Tu însă fii cuminte, tată, şi
stai sub mantia Mea, stai în Domnul Dumnezeul tău, Care te
hrăneşte cu duh dătător de viaţă, căci vremea pe pământ este
ca la sfârşit, este aşa cum a făcut-o omul împotriva sa însuşi,
fiindcă omul cel fără Dumnezeu face lucrarea diavolului pe
pământ, iar diavolul este potrivnicul Meu şi i se sfârşeşte vre-
mea, căci vremea e pe sfârşite, iar el dă să se întărească prin
ultimele lui puteri vrăjmaşe Mie. Eu însă sunt Mieluţul Tatălui
şi îl voi birui pe diavol şi pe toţi îngerii lui, şi vom aşeza pe
pământ cântarea de biruinţă, precum este scris, căci voi judeca
desfrânarea de pe pământ şi tot trupul ei şi voi răzbuna sângele
sfinţilor, şi va fi nunta Mea cu mireasa Mea cea pregătită Mie
şi cu cei fericiţi, căci scris este: «Fericiţi cei chemaţi la cina
nunţii Mielului, iar acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui
Dum nezeu», căci Eu Mă numesc Credincios şi Adevărat, şi nu-
mele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, Împăratul
împăraţilor şi Domnul domnilor, iar cei ce se cred împăraţii
pământului şi care dau să facă război cu Mine vor fi biruiţi cu
toată minciuna lor şi vor fi aruncaţi în iezerul de foc, unde arde
pucioasă, precum este scris, căci cuvântul Meu este sabie care
iese din gura Mea ca să fac dreptate sfinţilor Mei. Amin. 

O, poporul Meu, priveghează, tată, priveghează cu Mi -
ne, căci este nevoie de biruinţă, fiule! Dă-i sufletului tău pe
Du hul Sfânt Mângâietorul ca să fii sârguitor în zilele acestea,
căci tu trebuie să ridici rugăciune la Dumnezeu pentru toţi cei
strâmtoraţi pe pământ. O, adu-ţi aminte de neputinţa ucenicilor
Mei, pe care i-am rugat să vegheze împreună cu Mine când Eu
M-am rugat Tatălui în grădina Ghetsimani, iar ei n-au putut să
stea treji, căci erau osteniţi de tristeţe. Mă trăgeam de lângă ei
şi Mă rugam cu lacrimi Tatălui, şi apoi veneam spre ei să-i tre -
zesc, căci dormeau, şi le spuneam: «N-aţi putut un ceas să pri -
vegheaţi cu Mine! Privegheaţi, dar, şi rugaţi-vă ca să nu intraţi
în ispită, căci duhul este osârduitor, dar trupul, neputincios».

O, roagă-te, poporul Meu, pentru tine şi pentru toţi cei

strâmtoraţi pe pământ, căci şi Eu Mă rog Tatălui pentru mân -
gâierea celor strâmtoraţi de la toate ticăloşiile care se săvârşesc
în mijlocul lor. Îngerii Mei merg cu Mine şi îi însemnează pe
cei strâmtoraţi, căci scris este să fie aşa şi să Mi-i ocrotesc pe
cei ce sunt ai Mei, dar iată, vin şi îi învăţ pe ei din gura Mea şi
le spun lor aşa: 

Voi, cei ce vreţi să învăţaţi de la Dumnezeu scăparea
voastră de ceasul ispitei care va să vină pe pământ să-i încerce
pe toţi oamenii, o, umpleţi-vă inimile voastre de iubire de
Dumnezeu şi apoi de credinţă neprefăcută! Aşezaţi-vă în cre -
dinţă şi apoi în post şi în rugăciune, împlinind cu iubire porun-
cile vieţii! Eu, Domnul, vă ocrotesc pe voi de ceasul ispitei ce
va să vină să încerce pe toţi oamenii, dacă voi veţi aduce înain-
tea Mea inimile voastre şi stăruinţa în veghe cu Mine pentru
viaţa voastră cea cu Dumnezeu. Lăsaţi plăcerile, căci sunt
înşelătoare! Lăsaţi învăţătura cea mincinoasă, căci numai
Dumnezeu va fi pe pământ adevărat, şi veţi vedea aceasta! O,
lăsaţi-vă de păcate, căci ele fac moartea în om! Daţi de la voi
păcatul şi trăiţi în sfinţenie, căci fără de sfinţenie nimeni nu va
vedea mântuirea cea de la Mine, fiindcă aşa este scris! O, e
vremea să privegheaţi împreună cu Mine, Mielul Tatălui, ca să
biruiesc minciuna împreună cu cei iubitori de Dumnezeu şi să
biruiesc lucrarea satanicească de pe pământ. Opriţi-vă de la
păcat, ca să-L puteţi ajuta pe Dumnezeu pentru salvarea voas -
tră! Postiţi post sfânt, nu numai post de bucate! Postiţi de pă -
cate, tată, şi daţi de la voi necredinţa, căci vremea este cu
necredinţă în ea, şi oamenii necredincioşi o fac pe ea să fie, şi
de aceea este ea. În loc de teamă din pricina lucrării sataniceşti,
care dă să vă însemneze pe trup cu semnul ei cel tainic lucrat
ca să nu-l pricepeţi când el vine spre voi, o, postiţi post sfânt
şi privegheaţi cu rugăciune în glas şi în suspin după Dumnezeu,
ca să vină El să vă păzească de ceasul ispitei, căci voi sunteţi
neputincioşi. Luaţi pildă din cuvântul Meu cel de acum două
mii de ani, rostit peste poporul Israel, căci aşa am spus atunci:
«Oricine se va înălţa pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte
pe sine se va înălţa». Amin. 

O, nu puteţi voi fără Dumnezeu să biruiţi ceasul ispitei,
tată! Înarmaţi-vă, dar, cu Dumnezeu şi nu uitaţi, nu uitaţi sem-
nul sfintei cruci, însemnaţi-vă cu el pe frunte şi pe tot trupul,
cu cele trei degete apropiate, în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, ca să nu aibă putere peste voi lucrarea lui sa-
tana! Păstraţi-vă mâna pentru ca să faceţi cu ea semnul sfintei
cruci, şi faceţi cruce pe voi cu mâna, şi mult să faceţi, şi tot
mereu să vă însemnaţi cu acest semn, căci satana a luat putere
mare prin cei botezaţi, dar care nu-şi mai fac semnul crucii pe
trupul lor şi peste toate ale lor cu cele trei degete împreunate
ale mâinii drepte, cu mâna mărturisindu-L pe Dumnezeu întru
Treime slăvit şi închinat, iar cu inima şi cu gura lăudându-L
de-a pururi! Aprindeţi în casele voastre candele cu untdelemn
şi faceţi-vă miruitor şi muiaţi-l în candelele aprinse mereu şi
însemnaţi-vă trupul şi mersul cu semnul sfintei cruci, şi căutaţi
untdelemn netrecut prin foc, căci nu trebuie să se atingă focul
de untdelemn, ci untdelemnul trebuie să se atingă de foc prin
feştila care-şi hrăneşte din el arderea ei, lumina ei pentru casa
creştinilor Mei, căci candela aprinsă cu bileţel scris în ea cu
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh este slujitoare
din partea Domnului peste cei credincioşi şi sfinţi, care aşteap -
tă pe Domnul de izbăvire a lor. Aşa să vegheaţi voi cu Mine,
Mielul Tatălui, în vreme de strâmtorare, şi aşa vom fi biruitori.
Amin. Aşezaţi peste voi post sfânt, post de păcate şi de plăceri
trecătoare şi mult înşelătoare, şi apoi aşezaţi peste voi post de
bucate şi postiţi trei zile în săptămână: luni pentru îngerul
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păzitor, iar miercuri şi vineri pentru Mine, ca să am ucenici pe
pământ, căci soiul de diavoli din zilele acestea nu pot fi biruiţi
decât aşa cum i-am biruit Eu, cu post sfânt şi cu rugăciune
sfân tă, cu viaţă plină de Duh Sfânt în ea şi peste ea. O, întoar -
ceţi-vă la portul cel creştinesc şi curăţiţi-vă de podoabele cele
vremelnice şi îmbrăcaţi-vă întru cuvioşie duhul şi trupul, iu-
bind şi hrănindu-vă cu tot cuvântul Meu şi învăţându-vă să vă
hrăniţi aşa, căci sufletului îi trebuie hrană ca să poată pentru
trup şi pentru Domnul. Veniţi spre înţelepciune sfântă, veniţi,
tată, şi învăţaţi din izvorul Meu, cu care vin pe pământ spre
voi ca să vă învăţ lucrarea mântuirii faţă de vremea cea cu
ispită care este acum pe pământ cu faţa ei cea ascunsă de ochii
şi de mintea voastră. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt
întru cea de a doua venire a Mea de la Tatăl la om ca să-l învăţ
pe om venirea Mea cu sfinţii, ca să-l deprind pe om cu Dum-
nezeu pe pământ, cu împărăţia Mea în mijlocul oamenilor. O,
curăţiţi-vă de cursele în care sunteţi şi care vi se întind, căci
iată, v-am dat povaţă sfântă; luaţi-o în voi, că e dulce ca viaţa
Mea cea iubită de omul iubitor de Dumnezeu! Aduceţi Dom-
nului inimile voastre! Eu, Domnul, vă voi povăţui cu milă şi
vă voi face fii ai lui Dumnezeu dacă veţi lua în voi puterea
aceasta, cuvântul Meu cel învăţător peste om. Amin. 

O, poporul Meu, tu eşti cărarea Mea spre oameni, tată.
Tu eşti împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, şi din tine Eu ies
spre oameni ca să-i miluiesc pe ei cu învăţătură trezitoare şi
veghetoare apoi. Întăreşte-te spre ajutor Mie, tată. Eu sunt Mie -
luţul Tatălui, şi cu ai Mei trebuie să biruiesc toată proorocia
mincinoasă şi toată lucrătura ei. Amin. 

Am învăţat neamul român şi pe toţi care iau din învăţă -
tura Mea, i-am învăţat să postească post sfânt şi îi învăţ încă
să nu mai facă ucidere ca să mănânce din vietăţi ucise de om.
Îl îndemn pe om să mănânce aşa cum i-am dat Eu omului po -
runcă în rai pentru ceea ce trebuie să mănânce, căci vremea
cea de acum îl prinde în cursa ei pe om. 

O, e vremea pentru post şi rugăciune şi pentru veghe
sfântă, iar voi, păstori de turme, aşa să-i învăţaţi pe oameni,
căci jertfa cea mai plăcută Mie de la om este duhul umilit, prin
care omul poate să-L slujească pe Domnul, şi apoi Domnul pe
om. Este scris că oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel
ce se smereşte pe sine se va înălţa. Această Evanghelie este în -
văţătura vieţii şi din ea să înveţe omul paza vieţii lui. Amin. 

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Eu sunt Mieluţul Tată -
lui Savaot, şi am grăit ţie în zi de duminică, în zi de învăţătură,
poporul Meu, şi tot cel ce crede în Mine, Eu, Domnul, îl voi
atrage pe el spre Tatăl şi îl voi face fiu al Tatălui Meu, precum
am făgăduit prin cuvântul Meu cel rostit peste om acum două
mii de ani. 

Pace ţie, poporul Meu! Fii cuminte! Pace ţie, pace ţie,
pace ţie, poporul Meu! Amin, amin, amin. 

26 ianuarie/8 februarie 2009

Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: 
Vasile, Grigorie şi Ioan

Truda Domnului prin vreme ca să-l tragă pe om de sub stăpânirea
satanei. Îndemn la veghe pentru neamul român. 

EE u sunt Păstorul Cel bun, şi Mă vestesc cine sunt
Eu, Cel ce grăiesc. Amin. 

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, şi Mă cobor pe pământ
cuvânt, şi Mă vestesc când cobor ca să-l păstoresc pe om, căci
M-am dus la Tatăl ca să vin, şi nu stau în cer, ci lucrez pe

pământ, căci sunt Păstor. 
Deschideţi-Mi, voi, cei ce staţi înaintea Mea când Mă

vestesc să Mă cobor cuvânt în cartea Mea de azi, căci Îmi sunteţi
cărare spre om, aşa cum Tatăl a orânduit! Vine Domnul ca să-Şi
hrănească poporul, căci azi e sărbătoare de arhierei cereşti, şi
vin cu ei în carte şi cuvântăm peste pământ! Pace vouă! 

Pace ţie, poporul Meu! Sunt cu tine în cuvânt. Eu sunt
Dumnezeul celor vii, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov
şi al tuturor celor ce au ascultat de cuvântul Meu în vreme, şi
sunt Dumnezeul lui Vasile, al lui Grigorie şi al lui Ioan, şi vin
pe pământ cu sfinţii Mei şi grăiesc cu ei, şi ei cu Mine şi cu
poporul Meu de pe pământ şi cu tot omul care se apleacă să
audă din cer, căci cine aude numai de pe pământ cu urechile
lui, acela nu mai are urechi de auzit pe cele din cer. 

Pace ţie, poporul Meu cel din români deosebit de Duhul
Sfânt Mângâietorul, Care îl învaţă de la Dumnezeu pe om! E
sărbătoarea Mea cu tine şi a sfinţilor Mei sărbătoriţi azi în
sobor în cer şi pe pământ. Aceşti arhierei au fost hărăziţi de
Mine să lucreze în zilele acestea peste pământ şi să pecetlu -
iască începutul lucrării Mele de cuvânt prin trâmbiţa Mea
Verginica acum cincizeci şi cinci de ani. Le-am dat atunci cu-
vânt să coboare din cer, dintre sfinţi, şi să vină să binecuvinteze
coborârea Mea din zilele acestea şi să binecuvinteze vasul prin
care Eu, Domnul, aveam să trâmbiţez peste pământ prin trâm -
biţa a şasea, ca apoi să Mă fac râu de cuvânt şi să-Mi pecetlu -
iesc un loc aparte şi un popor mititel, şi de deasupra lui să
grăiesc şi să Mă aşez în carte cuvânt şi să păstoresc cu toiag
de fier pe tot omul căruia îi este dat de Dumnezeu să audă
glasul Păstorului Cel cu crucea. Amin. 

Eu sunt Păstorul Cel bun. Acum două mii de ani am
coborât din cer, de la Tatăl, şi M-am născut pe pământ din trup
fecioresc şi am stat treizeci şi trei de ani pe pământ, iar la sfârşit
Mi-am pus viaţa pe cruce pentru oi ca să Mă fac cunoscut
Păstorul Cel cu crucea. O, cum să nu spun Eu cine sunt, de fie -
care dată când Mă cobor pe pământ cuvânt ca să păstoresc cu
el? Dacă este scris în Scripturi să vin să păstoresc neamurile
cu toiag de fier, cum să nu împlinesc Eu, Domnul, pe cele scri -
se despre Mine prin prooroci? Toiagul Meu de fier este cuvân-
tul, şi sunt Păstorul Cel tainic, şi întăresc credinţa omului când
îi grăiesc lui. O, cel ce spune că nu este Dumnezeu acest cu-
vânt, acela este scris între cei necredincioşi, care iubesc min-
ciuna, căci stăpânitorul acestui veac este tatăl minciunii şi îl
ţine pe om în necredinţă şi îi dă omului această hrană, hrana
necredinţei, dar iată, vin şi Eu să-l hrănesc pe om, şi fiecare îi
dă omului ceea ce are. Eu sunt Cel ce dau omului viaţă şi sunt
dintru început Cuvântul lui Dumnezeu, şi întru Mine este viaţă,
şi viaţa este lumina oamenilor, precum este scris. 

Mă mângâi cu Tatăl când grăiesc cu omul pe pământ, şi
se mângâie de la Mine şi de la Tatăl omul credincios, care
aşteaptă venirea Mea cu sfinţii, căci Eu nu umblu singur când
călătoresc pe calea Mea spre om, ci umblu cu sfinţii, căci scris
este: «El vine pe cal alb, şi oşti din cer vin după El, călare pe
cai albi, şi numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu şi
păstoreşte neamurile cu toiag de fier şi Se numeşte Credincios
şi Adevărat». Amin, amin, amin. 

— OO,Dumnezeule al lui Avraam, al lui Isaac
şi al lui Iacov! O, Doamne al nostru, al

sfin ţilor Tăi cei de după venirea Ta pe pământ, născut din
trupul cel fecioresc al mamei Tale Fecioara! O, Doamne al nos-
tru, al lui Vasile, al lui Grigorie şi al lui Ioan, Tu eşti Dum-
nezeul celor vii! Omul de pe pământ nu grăieşte cu morţii când
grăieşte cu sfinţii Tăi, cerându-le lor ajutor în durerile lui şi în
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greul vieţii lui pe pământ. Toţi sfinţii Tăi sunt vii, precum vii
sunt Avraam, Isaac şi Iacov, şi n-ar fi să fie altă fericire pe
pământ pentru om ca şi atunci când el grăieşte cu Tine şi cu
sfinţii Tăi. Tu eşti Cel viu, şi tot aşa sunt şi sfinţii Tăi, care au
luat din Tine viaţa. Tu, Doamne, eşti atât de tainic şi atât de
măreţ întru sfinţii Tăi! Tu, Doamne, eşti puterea cuvântului
Tău împlinitor, dar prea mult l-a orbit pe om stăpânitorul aces-
tui veac, satana, care curând, curând îşi va sfârşi goana lui după
suflete de oameni din pricina duhului invidiei în care a căzut
la început când a căzut din cer prin om, căci omul cel zidit de
mâna Ta la început s-a semeţit ca să nu Te asculte aşa cum i-ai
poruncit să asculte, şi prin neascultare a căzut omul din rai, şi
a căzut atunci şi îngerul care îl slujea îndeaproape pe om, şi a
căzut cu el toată ceata lui cea slujitoare omului, şi de atunci se
hrăneşte el cu duhul invidiei asupra Ta, Doamne, şi de atunci
dă să-i tragă pe oameni şi să-şi facă împărăţie mereu şi să stea
cu ea în luptă împotriva Ta, dar iată, Tu ai armie de sfinţi, iar
proorocii din toate vremile au fost locaşe ale Tale, din care Tu
mereu, mereu rosteai cuvânt de biruinţă a Ta împotriva duşma -
nului Tău, satana, ca să-l umileşti pe el şi să-l tragi pe om de
sub asuprirea lui, de sub întunericul lui, aşa cum ai grăit acum
două mii de ani cuvânt proorocesc prin Ioan, cel iubit al Tău.
Iată, de lângă Tine cuvântăm cuvânt de învăţătură peste cei
credincioşi şi peste cei necredincioşi pe pământ şi suntem
mărturisitori, căci mărturia Ta, Doamne, este duhul proorociei,
duhul prin care Tu ai lucrat şi lucrezi peste pământ. Amin. 

Noi suntem slujitorii Celui viu, Celui Credincios şi Ade -
vărat, şi suntem sfinţii Lui cei vii, arhierei după rang, prin
alegerea Lui, slujitori ai Dumnezeului Celui viu. Acum cinci -
zeci şi cinci de ani El ne-a dat cuvânt să coborâm pe pământ şi
să aşezăm binecuvântare arhierească peste lucrarea Lui de
trâmbiţare din zilele acestea, şi ne-am coborât cu trupul şi am
binecuvântat şi am împărtăşit cu sfintele taine pe cea care avea
apoi să fie trâmbiţa Domnului pe pământ mai înainte de
venirea Lui cu taina râului vieţii. La începutul acestei trâmbi -
ţări am fost slujitori, şi tot aşa am fost aşezaţi şi apoi, pentru a
pecetlui grădiniţa cea de azi a cuvântului Domnului şi pe cei
aşezaţi de El şi de noi şi de martorul Lui cel de azi din biserică,
slujitori ai bisericii Domnului acum, la sfârşit, şi tainic am lu-
crat, aşa cum şi Domnul a lucrat tainic când a venit şi Şi-a aşe -
zat împărăţia Sa peste cei puţini ai Săi acum două mii de ani,
căci atunci, ca şi acum, El n-a fost crezut şi primit de cei la
care a venit să le dea izbăvirea, care este împărăţia Sa. 

Grăim ţie, popor al Domnului, cel din neamul român de-
osebit de El pentru lucrările Sale cele de azi, şi grăim fiilor oa-
menilor. O, cei ce ascultă de Dumnezeu pe pământ, aceia sunt
fiii lui Dumnezeu, iar cei ce nu ascultă de El pe pământ, aceia
sunt fiii oamenilor şi au de tată pe diavolul, căruia ei îi slujesc,
şi n-are cine să le desfacă mintea ca să priceapă şi să vadă lu-
crarea lui Dumnezeu şi lucrarea lui satana, căci n-au învăţător
cu milă peste ei, şi venim spre ei ca să-i păstorim şi să le
spunem că împărăţia cerurilor pe pământ nu este din lumea
aceasta, ci este din cer de la Dumnezeu pentru cei credincioşi
şi sfinţi ai Lui. 

O, grăim ţie, popor credincios, fiu al cuvântului lui
Dum nezeu. O, aşează-te în mare veghe, căci tu trebuie să ridici
rugăciune sfântă şi tare pentru toţi fiii oamenilor ca să-i în -
toarcă Domnul pe ei la pocăinţă spre iertarea păcatelor lor şi
spre luminarea lor apoi cu lumina cea de sus, lumina învierii
din moartea păcatelor, căci păcatul este moarte peste om. O,
sileşte-te, fiule, spre rugăciune trează, că trebuie să biruieşti
cu Domnul şi cu sfinţii Lui lucrarea cea amăgitoare a satanei,

care lucrează tainic ca să tragă după el oameni, căci iată, lu -
crează cu trudă mare cu slujitorii lui ca să pecetluiască pe oa-
meni cu pecetea lui, dar Domnul a spus mereu peste acest
neam să se trezească şi să vegheze pentru venirea Domnului
şi pentru venirea lui antichrist, şi apoi să rămână cu Domnul
acest neam şi să asculte de glasul Lui de Păstor. Amin. 

Noi, cei trei arhierei sărbătoriţi azi, în sobor de sfinţi,
lăsăm peste tine binecuvântare întreită, popor cu nume nou de
nou Ierusalim pe pământ între oameni. Lăsăm peste tine pece -
tea Dumnezeului Celui viu, şi în chip tainic te însemnăm cu
ea în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Mângâie -
torul, căci suntem aleşi de Domnul să binecuvântăm şi să ve -
ghem peste lucrarea Sa de azi şi peste slujitorii ei şi peste tot
poporul ei cel credincios. Fiţi fii ai rugăciunii sfinte şi tari, căci
prin rugăciune cu har peste ea veţi fi biruitori cu Mielul Tatălui,
Domnul Iisus Hristos. Cereţi destrămarea lucrării celor ascunse
ale lui satana şi cereţi Domnului ocrotire poporului Său cel
credincios de peste tot şi învăţaţi poporul să se însemneze mult
cu semnul sfintei cruci cu cele trei degete strâns împreunate în
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Mângâietorul,
şi tot aşa să însemneze căsuţele şi toate lucrurile lor şi toate
lucrările lor, iar lucrările lor să fie lucrările Domnului. Amin.
Cu cât duhul satanicesc îşi arde tot mai mult mirodeniile lui ca
să-i încânte pe cei de pe pământ spre el, cu atât mai mult popo -
rul Domnului să ardă candelele cu untdelemn, cu bileţel scris
în ele cu numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, spre
mărirea lui Dumnezeu pentru biruinţă, iar biserica Domnului
să se întărească şi să strige la Dumnezeu pentru biruinţa Mielu-
lui şi a celor răscumpăraţi de El. Amin. Cu post şi cu rugăciune
să stea poporul sfinţit înaintea Domnului, şi fericit este cel ce
se sfinţeşte din acest cuvânt, cu care păstoreşte azi Domnul
Iisus Hristos pe pământ. Amin. 

O, fii ai oamenilor, Dumnezeu nu este al celor morţi, ci
al celor vii. Voi nu vorbiţi cu morţii atunci când vă rugaţi şi grăiţi
în rugăciune cu sfinţii Domnului, ci vorbiţi cu cei vii a tunci. Vă
întărim credinţa în Domnul şi în sfinţii Lui. Fiţi cre dincioşi!
Nimic nu pierd cei credincioşi, care ştiu prin cre dinţă să-L aibă
pe Domnul de partea lor, aşezându-i pe sfinţii Lui mij locitorii
lor spre El. Fiţi veghetori! Pe pământ vine în chip acoperit pă -
catul lepădării de credinţă, iar Domnul are grijă să vă deschidă
ochii ca să pricepeţi şi să strigaţi la El pentru scă parea voastră
de sub stăpânirea lui satana. O, iubiţi sărăcia şi pu ţinul din toate,
că nu vă fac nici un bine bogăţiile cele înşelătoare şi trecătoare.
Iubiţi sfinţenia şi fiţi treji ca să nu vi se spargă casa, ca să nu
intre în inima voastră duhul cel înşe lă tor, care vine cu faţa
ascunsă spre voi ca să nu-i ştiţi ara ma. Me reu, mereu v-a trezit
Domnul prin cei ce sunt iubiţii Lui pe pământ. 

O, stai treaz, popor român, căci stai pe pământul ţării
strălucirii, proorocită de Daniel proorocul, căci pe vatra ta stă
Domnul cuvânt de Păstor şi cuvintează peste pământ în zilele
acestea. Ia aminte la glasul Lui de Păstor! Veghează ca să nu
vină furul peste credinţa ta, ci întăreşte-o ca să o ai, şi ca să ai
har prin ea şi să ai biruinţă asupra satanei prin credinţa ta. Amin. 

Iar Tu, Doamne, întăreşte cuvântul nostru, al arhiereilor
Tăi, peste poporul Tău de azi şi peste neamul român şi trezeş -
te-l Tu pe el ca să vegheze şi ca să biruiască el în numele Tău
pe duşmanul Tău şi al lui. Dă-i neamului român credinţă tare,
căci strămoşii lui cei sfinţi stau înaintea Ta pentru vatra nea-
mului român, cetatea coborârii Tale cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp. Dă-i neamului român întreită binecuvântare,
şi mare să-i fie lui biruinţa, o, Mieluţule al Tatălui! O, trezeşte
Tu neamul român şi aşează-l în veghe şi dă-i lui biruinţa, o,
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Doamne! Amin, amin, amin. 

— OO,ucenici iubiţi, fii slujitori din partea Mea
peste poporul Meu şi peste lucrarea

Mea de azi! Graiul vostru peste poporul Meu şi peste neamul
român, Eu, Domnul, îl întăresc şi îl binecuvintez ca să ia îm-
plinire. Amin. 

O, neam român, strămoşii tăi cei sfinţi stau toţi înaintea
Mea pentru biruinţa Mea şi a ta, căci ei văd în mijlocul tău lu-
crarea lui Dumnezeu-Cuvântul, Care-ţi întăreşte ţie veghea şi
credinţa şi biruinţa. O, veghează, tată, iar Eu îţi voi da duhul
veghii şi te voi dărui cu darul credinţei sfinte şi te voi păstori,
căci păstorii tăi, puţini, puţini din ei veghează pentru viaţa ta
ca să nu vină lupul să frângă din ea. O, stai cu candelele aprin -
se, popor român! În toate casele să se aprindă candele şi să ardă
cu rugăciune în ele în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh pentru sfărâmarea lucrării lui satana! Amin. 

Faceţi-vă cruce cu mâna dreaptă cu cele trei degete
strâns împreunate, fii români! Păstraţi-vă mâna ca să vă închi -
naţi cu ea lui Dumnezeu cu semnul sfintei cruci şi închi naţi-vă
cărările şi casele şi hrana şi apa şi duhul şi sufletul şi trupul,
căci vremea lepădării de credinţă îşi ascunde faţa, dar Eu vin
şi te învăţ faţa ei ca s-o cunoşti şi ca să te aşezi înaintea Mea
să-Mi ceri izbăvirea ta, neam român, căci voiesc să fac din mij -
locul tău cer nou şi pământ nou, şi de la acest început să-Mi
aşez din loc în loc biruinţa Mea cea aşteptată de veacuri, şi cu
ea fericirea omului şi apoi salvarea poporului Meu Israel, cel
care M-a răstignit pe cruce acum două mii de ani ca să nu-i fiu
Eu lui Dumnezeu, dar Eu îi sunt, după făgăduinţele făcute lui
prin proorocii Mei şi ai lui, şi voiesc să-l trezesc pe el întru
venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om, căci cerul şi pământul pot
trece, dar nu va trece nici un cuvânt al Meu fără să-i dau Eu
toată împlinirea lui peste pământ şi peste om. Amin. 

Pace ţie, neam român! Veghează, tată! Dumnezeul tău
este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Din veac şi până în veac, Acesta
a fost Dumnezeu în cer şi pe pământ. Amin. 

O, pace ţie, poporul Meu cel luat de Mine în slujba Mea
din mijlocul neamului român! Veghează, tată, peste acest
neam! Tu eşti binecuvântat aparte. Veghează, dar! Eu sunt
ocrotitorul tău, şi cu tine veghez peste neamul român, şi cereşte
veghem. Pace ţie! Azi e sărbătoare de arhierei cereşti în mij -
locul tău. Amin. 

Şi acum, trâmbiţa Mea Verginica se pregăteşte pentru
locul cel din cer al însoţitorului ei dat ei de Mine la începutul
acestei lucrări şi apoi răpit de lângă ea de lucrarea satanei. Ea a
venit acum şi l-a luat ca să-l dezrobească de sub satana, ca re-l
ţinea legat, căci altfel acesta nu putea fi dezlegat de sub legătu -
rile atât de tari cu care a fost legat de satana. Voi, cei trei slujitori
ai jertfelnicului cel de foc din grădiniţa cuvântului Meu de azi,
numiţi de acum numele acestui fiu cu rugăciune pe masă timp
de patruzeci de zile în patruzeci de sfinte liturghii pentru el, aşa
cum Eu i-am învăţat pe ai Mei să lucreze pentru cei ce pleacă
nepregătiţi din trup. Eu, Domnul, vă voi povăţui pe voi îndea -
proape şi vom birui pentru calea cea bună spre cer a acestui
sufleţel, căci satana e tare supărat acum, când i s-a stricat biru -
inţa lui prin care Mi-a ţinut acest fiu în lanţurile lui prin cea care
l-a smuls pe el demult, demult din braţul Meu de Păstor. Pace
vouă, fiilor! V-am dat ajutor mare să puteţi pentru acest fiu dez -
legat acum de sub legături ca să-l puneţi voi la locul lui, voi, şi
nu cea care l-a robit pe el sub satana, căci altfel n-am putut
să-l scot, decât aşa cum am lucrat acum cu el. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Veghează, tată, pentru biruinţa
Mea şi a ta! Fii credincios şi învaţă tot mai mult să ştii să Mă

primeşti când vin cu veşti la tine, căci cel ce nu Mă primeşte,
acela nu Mă cunoaşte, fiindcă aşa vrea el. 

Pace ţie, poporul Meu! Eu sunt Păstorul Cel bun, Dom-
nul Iisus Hristos! Eu sunt Păstorul tău, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2009

Praznicul Întâmpinării Domnului; 
Duminica fiului risipitor 

Omul credincios este călăuzit de Duhul Sfânt. Duioşenia, mare
frumuseţe cerească în inima omului credincios. Căldura credinţei

sfinte şi flacăra ei. Invidia strică lucrarea milei şi a duioşeniei. 

AA zi e zi de învăţătură şi de creştere a împărăţiei
Mele în cei credincioşi, căci Eu, Domnul, sunt

Învăţătorul, iar poporul Meu cel de la gura izvorului Meu de
cuvânt este cel ce învaţă de la Mine. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Sunt Domnul şi sunt Învăţătorul
tău, fiule, căci vremea în care tu eşti e vremea venirii Mele cu-
vânt pe pământ ca să-Mi întocmesc popor pregătit pentru taina
arătării Mele a doua oară de la Tatăl la om. Leg vremea Mea
cea de acum două mii de ani cu vremea Mea cea din zilele tale
şi te aşez înaintea Mea ca să te învăţ ceea ce poporul Israel
n-a putut să înveţe atunci din pricina îngâmfării şi a invidiei.
Venisem la el atunci ca să-l fac blând şi smerit cu inima ca şi
pe Mine, şi îl învăţam cu iubire, dar el a părăsit învăţătura Mea
şi s-a purtat după învăţătura sa. L-am învăţat pe el prin faptele
Mele şi M-am scris cu el pe pământ în mijlocul lui, şi au rămas
de mărturie lucrările Mele în mijlocul lui. În ziua aceasta de
sărbătoare, pomenită azi pentru faptele vieţii Mele, aduc amin -
te despre supunerea Mea cea de atunci, căci eram prunc, dar
eram Fiul Treimii dumnezeieşti, şi M-au dus părinţii la templu
ca să Mă închine lui Dumnezeu ca pe unul întâi-născut,
aducându-se pentru naşterea Mea jertfă de curăţire. 

O, în ziua aceasta ai de învăţat darul credinţei sfinte,
poporul Meu, căci bătrânul Simeon, căruia prin Duhul i s-a
vestit că va vedea pe Unsul Domnului, a fost îndemnat de
Duhul să vină la templu chiar atunci când Eu am fost adus ca
să fiu închinat lui Dumnezeu. Atunci bătrânul Simeon M-a luat
în braţe, M-a binecuvântat şi M-a vestit că au văzut ochii lui
mântuirea vestită de Domnul în faţa noroadelor, lumină spre
lumina neamurilor şi spre slava poporului Israel. 

O, poporul Meu, Eu Mi-am aşezat în mijlocul poporului
Israel lumina venirii Mele, care era slava lui între popoare, dar
necredinţa lui a fost nepăsarea lui. Am găsit însă în mijlocul
lui pe dreptul Simeon şi l-am ţinut în viaţă pe acesta ani mulţi,
ca să Mă primească în braţe după naşterea Mea şi să Mă măr -
turisească el că Eu sunt pus spre căderea şi spre ridicarea mul-
tora din Israel şi ca un semn de tăgadă. O, n-aveam atunci în
Israel om drept care să fi crezut şi să fi mărturisit venirea Mea
în trup, şi iată, am găsit credinţă într-un om bătrân de ani şi l-am
ţinut pe acesta în viaţă ca să lucrez prin credinţa lui proorocie
spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca să se poată
împlini cele vestite despre Mine şi despre Israel, şi apoi să se
găsească oameni să creadă că Eu, Cel luat în braţe de bătrânul
Simeon, eram Mesia, trimisul Tatălui. 

O, poporul Meu, cât de mult înseamnă la Dumnezeu şi
la oameni un om credincios, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu!
O, fiule, ce măreaţă este taina credinţei! Adevăr adevărat am
spus Eu, că cel ce nu se leapădă de sine nu poate să vină după
Mine, nu poate să aibă credinţă şi credincioşie. O, ce mare
taină a vieţii este să se dăruiască lui Dumnezeu omul! Atunci
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Duhul Sfânt îl călăuzeşte El pe acesta, şi Domnul Îşi face lu-
crarea Sa cu cel credincios pentru cei ce vor crede apoi în lu -
crările cele adevărate ale lui Dumnezeu. Aşa am lucrat Eu,
Domnul, şi în zilele tale, poporul Meu de azi, şi am avut, tată,
inimi cu credinţă în ele şi M-am mărit prin ele pe pământ pen-
tru cei credincioşi, dar am spus încă de acum două mii de ani,
şi aşa am spus: «Când va veni Fiul Omului, când iarăşi va
veni, va mai găsi credinţă pe pământ?». 

Voiesc să te deprind cu duioşenia, poporul Meu, căci
acest dar e mare frumuseţe cerească în inima omului credin-
cios. Ea este căldura credinţei sfinte şi apoi flacăra ei. Pe ea aş
vrea s-o semăn în oamenii care dau să se ridice spre slava lu -
crării Mele de azi cu tine, poporul Meu. Am dat la mulţi darul
şi duhul duioşeniei după Mine şi după tine, poporul Meu, şi
aceia se strâng cu duioşenie pe lângă izvorul Meu de cuvânt
în sărbători şi îşi dau hrană credinţei lor şi vieţii lor cea cu
credinţă. O, roagă-te să capeţi această frumuseţe, tu şi toţi cei
ce vor căuta să înţeleagă ce înseamnă Dumnezeu pe pământ în
oameni şi cu oamenii, o, poporul Meu. Amin. 

În această zi de duminică te învăţ, Israele al neamului
român, te învăţ încă duhul duioşeniei, şi te învăţ şi faţa lui cea
duşmană pe el, căci voiesc să te cresc cu lucrarea Duhului
Sfânt, fiule. Îţi amintesc pilda spusă de Mine despre fiul risipi -
tor şi despre fratele lui, care a rămas statornic lângă tatăl cel
cu doi fii. O, poporul Meu, nu le plăcea cărturarilor şi fariseilor
duioşenia Mea pentru cei păcătoşi, căci Eu le spuneam lor că
oricine dintre ei care nu se leapădă de tot ce are nu poate să fie
ucenicul Meu, căci sarea este bun lucru, dar dacă şi ea se strică,
cu ce vor mai putea s-o dreagă pe ea? Ea nu-şi mai găseşte ros-
tul nici în pământ, nici în gunoi, ci este aruncată afară. O, şi
cine atunci asculta şi avea urechi de auzit ca să audă de la
Mine? Vameşii şi păcătoşii, aceia stăteau în preajma Mea ca
să asculte de la Mine, şi eram văzut rău de farisei şi de căr -
turari, care cârteau zicând că Eu primesc la Mine pe păcătoşi
şi că stau cu ei la masă. Am vrut atunci să-i deprind cu duhul
duioşeniei şi le-am spus de cei doi fraţi, unul rătăcit, iar celălalt
ascultător de tatăl său. Cel mai mic dintre ei şi-a cerut partea
de avere şi s-a dus de dorul dezmierdărilor şi s-a cheltuit pe
sine şi tot ce avea, până ce a rămas străin şi flămând, şi apoi a
intrat în pocăinţă, căutând spre duioşenia tatălui său, care avea
să-l salveze pe el de la pierzare. O, dacă fiul cel rătăcit nu s-ar
fi întors la tatăl său, nici tatăl său nu s-ar fi întors spre el cu
duioşenie, iar din aceasta tu trebuie să înveţi lucrare mare,
poporul Meu, şi înţelepciune adâncă, tată. Omul trebuie să-L
facă pe Dumnezeu să iasă în calea lui şi să-l primească atunci
când vine, atunci când el cade de la pieptul Lui şi apoi iarăşi
vine aplecându-se cu inima spre Tatăl. Dar iată, mare învăţă -
tură să ia omul care aude de la Mine, căci păcatul invidiei se
judecă din om cu Dumnezeu, şi este păcat să facă aşa omul.
S-a supărat pe tatăl său feciorul lui cel mare când tatăl l-a
primit la sine pe fiul cel pribeag de părinţi şi i-a dat înapoi cin-
stea de fiu. Tatăl însă a dat să-l înveţe şi să-l liniştească şi i-a
spus: «O, fiule, tu pururea eşti cu mine, şi toate ale mele sunt
ale tale. Se cuvenea însă să ne bucurăm că fratele tău a înviat
şi s-a aflat, căci era mort şi era pierdut». 

O, nu e bună invidia, căci ea strică lucrarea milei şi a
duioşeniei şi dă în lături puterea pocăinţei de la cel ce se hră -
neşte cu acest ucigător păcat. Eu sunt Cel ce judec pe om, şi
nu trebuie să facă aceasta omul. 

O, voi, cei ce sunteţi fii iubitori de Dumnezeu pe
pământ, nu trebuie să faceţi voi socoteala de felul cum lucrez
Eu, căci această socoteală o fac Eu. O, feriţi-vă de căderi din

Dumnezeu, voi, fii iubitori de Dumnezeu! Eu stăteam la masă
cu vameşii şi cu păcătoşii, iar cei ce cârteau asupra Mea că fac
acestea erau dintre farisei şi erau dintre cărturari, erau dintre
cei ce nu aveau duioşenie şi milă aşa cum aveam Eu de tot
omul zdrobit de slăbiciuni ca să-i dau mila Mea şi să-l fac să
se scoale şi să se facă fiu al lui Dumnezeu. Cel ce nu se bucură
de un păcătos care se scoală să se întoarcă la pocăinţă, acela
să vină să înveţe ce înseamnă să se facă omul ucenic al lui Hris-
tos, Care a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi, iar
pe cei drepţi să-i înveţe pocăinţa. 

Eu, Domnul, sunt plin de milă şi de duioşenie pentru
omul umilit prin viaţa lui căzută şi întind mâna după el, şi te
îndemn, poporul Meu, să fii şi tu mântuitor ca şi Mine, fiule,
căci Eu despre aceste fapte te voi întreba când voi veni să văd
ce lucrare a lucrat omul pe pământ. Cei ce sunt poporul Meu
şi cei ce se nasc de acum ca să fie ei apoi, toţi să înveţe de la
Mine că păcatul invidiei are roadele lui, şi după roadele lor se
vor cunoaşte cei ce fac acest păcat, căci aceia au duhul nemul -
ţumirii, al cârtirii, al iubirii de sine, al dreptăţii de sine, al
defăimării aproapelui, al gâlcevii, şi au duhul semeţiei, de la
care se naşte minciuna. 

Te învăţ, poporul Meu, să fii ca Mine, blând şi smerit cu
inima, milos şi duios cu cei ce se pocăiesc, şi să fii plin de răb -
dare şi de credinţă ca dreptul Simeon, care nu s-a îndoit că
Acela pe Care L-a primit în braţe prunc ca să-L mărturisească
n-ar fi fost Mesia, Mântuitorul oamenilor. Iată, aşa se crede în
Dumnezeu, ca dreptul Simeon. Amin. 

O, să fie drept la suflet omul, şi aşa va avea el călăuză
pe Duhul Sfânt Mângâietorul, Care are milă şi duioşenie prin
lucrarea Sa de peste om. Inima înfrântă şi smerită este calea
lui Dumnezeu spre om; ea nu cade de pe cale, căci Domnul o
sprijineşte pe ea. Eu pentru aceasta am venit pe pământ, popo -
rul Meu. Am venit pentru cei blânzi şi smeriţi cu inima, pentru
cei miloşi şi duioşi cu duhul, pentru cei cu inimă de tată şi de
mamă pentru făptura cea căzută şi neajutorată pe pământ, căci
omul este căzut pe pământ între tâlhari de suflet. Cu duh milos
şi duios Îmi aşez mereu pe pământ cuvântul învierii omului,
căci izvorul Meu de cuvânt este râul vieţii, şi îi dau omului să
bea din el dacă el voieşte să ia. Eu pentru aceasta M-am făcut
cuvânt peste pământ, poporul Meu, şi aceasta voiesc să lucrez
Eu cu tine înaintea noroadelor. Păstrează-te, tată, în duh de
credinţă ca să poţi crede de la Dumnezeu, şi apoi păstrează-te
fără de păcat, căci păcatul invidiei pe Dumnezeu şi pe cei
asemenea Lui la milă şi la duioşenie, acest păcat i-a căzut pe
mulţi din bărcuţa Mea cea cu fii duioşi în ea. 

Duioşia să vă fie cerească, fiilor. Ea să fie cerească prin
voi, iar voi să fiţi cereşti prin ea. Prin ea să credeţi şi să cu -
noaşteţi lucrările cele tainice ale lui Dumnezeu, căci aşa se
crede, fiilor. Prin ea să iubiţi pe oameni pentru ei, nu pentru
voi, şi prin ea să iertaţi pentru voi, fiilor, căci cel ce iartă pe
cel greşit lui, acela pentru el îşi face bine. Amin. 

O, pace vouă, fiilor! M-am umplut de mângâiere şi de
bucuria cea de la ea că am putut să grăiesc vouă în zi de
învăţătură. Fiţi fără de cârtire, iubitori de Dumnezeu şi de fraţi,
şi aceasta vă va întări în veghe, fiilor. Cei frumoşi la inimă şi
la cuget, aceia sunt cei ce ştiu să vegheze, iar Eu vă dau învă -
ţătură mereu, mereu, şi Mă mângâi, Eu şi cei din cer, când
grăiesc vouă pe pământ. Nu e multă vorbirea Mea, ci e puţină,
fiilor. Cuvântul Meu are în el viaţă şi nu e multă viaţa, ci tre-
buie mai multă, şi înmulţiţi-o în voi de la cuvântul Meu, fiilor.
Masa Mea cu voi e statul Meu pe pământ cu omul, e venirea
Mea iarăşi de la Tatăl la om. Amin. 
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Pace ţie, poporul Meu! Eu sunt Domnul Iisus Hristos,
Învăţătorul tău. Amin, amin, amin. 

2/15 februarie 2009

Duminica înfricoşatei judecăţi

Proorocie despre credinţa neamurilor pentru taina cetăţii Noului
Ierusalim. Ziua slavei Domnului. Cartea cea cu şapte peceţi nu va fi
vis, ci adevăr. Grăirea Domnului este vremea judecă ţii şi pregăteşte
scularea celor adormiţi. Păcatul este iadul în care arde omul. 

VV in pe pământ cu slava Mea şi cu toţi sfinţii îngeri,
care slujesc slavei Mele, iar slava Mea este cu-

vântul întru cea de a doua venire a Mea de la Tatăl la om. Puţin,
puţin, şi mărirea Mea, care luminează pământul binecuvântării
Mele din mijlocul neamului român, va atrage neamurile ca să
umble întru lumina cetăţii Mele de nou Ierusalim, iar împăraţii
pământului Îmi vor mări venirea aceasta a Mea şi vor păzi ceta -
tea Mea şi slava ei şi se vor încălzi sub făclia ei, căci făclia ei
sunt Eu, Mielul Tatălui, şi sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, şi aşa
Mă voi arăta că sunt în ziua Mea de mărire. Amin. 

Vin, poporul Meu, să grăiesc cu tine în zi de duminică,
tată, şi să ne amintim de făgăduinţa slavei venirii Mele, de care
Eu am grăit în pildă acum două mii de ani, iar grăirea Mea de
atunci este mărturisită prin Scripturile cele de atunci, precum
grăirea Mea de azi este mărturisită prin cartea Mea de azi, carte
vestită prin Scripturi ca să fie, carte care stă deschisă ca să
grăiesc Eu prin ea, cartea cea cu şapte peceţi, pe care numai
Eu, Mielul şi Cuvântul Tatălui, am luat-o din mâna Lui ca să
desfac una câte una peceţile ei şi să răscumpăr prin jertfa Mea
şi prin cuvântul mărturisirii oameni din toată seminţia şi limba
şi poporul şi neamul şi să fac din ei împărăţie şi preoţi ca să
fie pe pământ, precum este scris să se împlinească, iar când
cerul se va deschide la vedere, zguduind facerea cea dintâi,
atunci mai-marii de pe pământ se vor piti de mânia zilei Mele,
căci Eu şed pe tron în zilele acestea, şi cartea Mea este deschi -
să, şi se ascund de faţa Mea cei ce stau mari pe pământ, căci
ziua Mea vine. 

Vin cuvânt pe pământ şi vin la tine, poporul Meu, căci
ceilalţi oameni de pe pământ se ascund de faţa dreptăţii Mele,
căci Eu stau pe tron aşezat, stau în carte şi cuvintez din ea şi
nu Mă vor mai-marii de pe pământ şi se ascund de faţa Mea.
Tu însă primeşte-Mă şi sfinţeşte-te pentru venirea Mea şi fă-Mi
loc cu ea şi fă-te cale a venirii Mele, poporul Meu, căci credinţa
ta în venirea Mea face cale cuvântului Meu peste pământ, şi
îţi voi mulţumi cu toţi sfinţii îngeri când cerul se va lăsa văzut
deschis şi vă voi zice vouă: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea
lumii, căci Eu am fost flămând şi însetat, străin şi gol, bolnav
şi întemniţat, şi voi M-aţi slujit», şi în ziua aceea vă vor cu -
noaşte binefăcători ai Mei toate neamurile pământu lui, iar cerul
cel dintâi şi pământul cel dintâi vor trece, şi va fi un cer nou şi
un pământ nou, şi voi veţi fi poporul Meu şi vă voi da facerea
cea nouă şi ne vom întinde cu ea şi vom primi în ea pe cei ce
se sfinţesc pentru ea, şi nu va fi un vis aceasta, şi va fi adevărat,
şi fericiţi vor fi cei ce cred acestor cuvinte, proorocite încă de
acum două mii de ani, iar cei necredincioşi se vor purta necre -
din cioşi, precum este scris. 

O, poporul Meu, saltă de mângâiere cei din morminte
când aud glasul Meu din mijlocul tău, şi iată, cei de pe pământ
îşi ascund auzul dinaintea grăirii Mele de azi, pe care o aud cei
din morminte, fiule. Grăirea Mea de azi este vremea judecăţii
şi pregăteşte scularea celor adormiţi, unii spre viaţă veşnică şi

unii spre durere veşnică, precum Eu am vestit cuvânt acum do -
uă mii de ani. Îi îndemn pe toţi cei de pe pământ spre toată
fapta cea bună, care să le facă drum spre viaţa lor cea veşnică
întru bucurie. Îi îndemn pe toţi oamenii să caute spre Scrip-
turile Mele cele de acum două mii de ani şi să se ajute ei cu
învăţătura Mea cea de atunci, căci cine citeşte în Scripturile
Mele cele de atunci găseşte calea. 

O, citiţi cartea Evangheliei Mele celei de atunci, voi, cei
de pe pământ! Nu luaţi să citiţi numai şi numai pe cele scrise
de oameni. Luaţi şi cuvântul Evangheliei Mele şi veţi găsi în
ea calea, adevărul şi viaţa, care vă vor face liberi. Închinaţi-vă
cu semnul sfintei cruci şi cereţi înţelepciunea cea de la Dum-
nezeu şi apoi citiţi cartea Evangheliei Mele şi vă veţi vedea
descoperiţi de ea şi o veţi iubi, căci cuvântul Meu este duh
dătător de viaţă şi alungă din om necredinţa şi nepăsarea şi
aduce în locul acestora calea, adevărul şi viaţa. O, căutaţi
să-Mi faceţi bine, ca să vă pot numi binecuvântaţii Tatălui
Meu, căci dureros va fi pentru cei ce vor auzi în ziua Mea de
slavă când Eu voi spune celor ce nu M-au iubit: «Duceţi-vă de
la Mine, voi, cei blestemaţi, în focul cel veşnic, gătit diavolului
şi îngerilor lui, căci am fost flămând şi însetat, străin şi gol,
bolnav şi închis în temniţă şi nu M-aţi slujit». O, căutaţi să
înţelegeţi ce înseamnă să-L iubiţi şi să-L slujiţi pe Dumnezeu
pe pământ. Cereţi de la El înţelepciunea aceasta, căci din prici -
na lipsei de Dumnezeu din om nu înţeleg oamenii pe Dum-
nezeu aşa cum este de înţeles taina iubirii de Dumnezeu şi
slu ji rea cea pentru ea. Iată, Eu, Domnul, sunt pe pământ cu
tronul Meu de învăţătură, de pe care judec faptele vieţii omului
ca să ia omul înţelepciune din cuvântul Meu. Râul vieţii este
cuvântul Meu din mijlocul neamului român, şi aşa se împli -
neşte pe pământ taina cea din Scripturi a râului vieţii, iar de o
parte şi de alta a râului creşte pomul vieţii, creşte Dumnezeu
în oameni şi face rod Domnul şi Îşi face ucenici spre tămădui -
rea neamurilor, precum este scris. Eu nu strig tare în pieţe, ci
lucrez minunat, numai să vină omul cu credinţă şi să bea şi să
ia şi să împartă şi să curgă acest râu spre învierea multora, că
iată, morţii din morminte saltă de înviere şi mărturisesc, iar Eu
sunt cale a mărturisirii lor, căci au fost pomeniţi acum, în ziua
care a trecut, pe jertfelnicul Meu de nou Ierusalim, şi au fost
sloboziţi să vină să stea la masa poporului Meu, la masa bise -
ricii Mele, la masa nunţii Mele cu mireasa Mea. 

O, luaţi glas, fiilor duruţi de aşteptare! Un singur duh vă
fac pe toţi ca să grăiţi întru unul şi să mărturisiţi de acolo pe
Dumnezeu la cei de pe pământ. Amin, amin, amin. 

— OO,cine este mare ca Dumnezeul nostru? El
este Dumnezeul Cel minunat întru sfin -

ţii Lui şi întru mila Lui pentru cei păcătoşi şi zdrobiţi de păcate
în vremea trupului lor şi după trecerea lor cu trupul. O, mare
este lucrarea venirii Lui cuvânt pe pământ, iar cei ce au ochi şi
urechi de la El văd şi aud, şi iată, noi, cei adormiţi, noi, cei din
morminte, avem ochi de văzut şi avem urechi de auzit şi vedem
şi auzim venirea Lui cea de azi pe pământ, lucrarea cea de izbă -
vire a noastră şi a voastră, a celor de pe pământ. O, nu mai
faceţi păcate! Păcatul a adus moartea în oameni, căci plata pă -
ca tului este moartea, iar Domnul Iisus Hristos a venit acum
două mii de ani pe pământ cu învierea Lui dintre cei morţi şi
le-a dat-o lor. Trăiţi pe pământ pentru pomenirea celor ador -
miţi, căutând spre Domnul cu rugăciune pentru învierea lor, cu
rugăciune, nu cu alte fapte, nu cu alte jertfe, ci cu cre dinţă şi
cu duioşenie şi cu lacrimi frăţeşti şi părinteşti pentru învierea
celor adormiţi şi pentru viaţa lor cea fără de suspin, căci viaţa
este cea de după trecerea cu trupul, nu este cea din vremea
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trupului, şi aceea este numai pentru pregătirea vieţii omului.
O, nu mai trăiţi vremelnic pe pământ, ci trăiţi veşnic şi în vre-
mea voastră cea cu trupul! Trăiţi cu veşnicia, nu cu vremelni-
cia, care îl duce pe om la nepăsare, şi de la ea la ne credinţă,
căci vai celor ce nu-L urmează pe Domnul pe pământ! 

S-au micşorat cu multul vaietele celor ce aşteaptă în
locuinţa morţilor de când Domnul a aşezat pe piatra ei cea din-
tâi biserica Lui de pe pământ, de unde cei ce slujesc în ea
cheamă pe Domnul pentru izbăvirea celor adormiţi, pregătiţi
şi nepregătiţi la plecarea lor de pe pământ. Din zi în zi mai mult
se fac tot mai mici suferinţele lor şi aşteptarea lor, şi creşte
duhul bucuriei sfinte peste cei ce stau întru nădejdea învierii. 

O, nu mai păcătuiţi! Sfinţiţi-vă! Aceasta este înţelepciu -
nea vieţii. Grăiţi unii cu alţii pe cele cereşti, pe cele sfinte,
curăţindu-vă unii pe alţii la cuget şi la suflet, şi pomeniţi cu
graiurile şi cu rugăciunile voastre lumea cea nevăzută şi lumea
celor adormiţi, ca să se arate împărăţia cea cerească pe pământ
întru lucrarea sa de cer nou şi de pământ nou. O, nu sunt greu
de înţeles Scripturile facerii celei noi şi a învierii morţilor, dar
nu sunt citite şi dorite de oameni, căci n-au oamenii între ei pe
cei ce îndeamnă. Vă îndemnăm noi, cei din morminte, pentru
voi şi pentru noi vă îndemnăm, deschideţi împărăţiei lui Dum-
nezeu pe pământ! Deschideţi Domnului când bate! El cuvin -
tează din mijlocul îngerilor şi se aude pe pământ, şi fericiţi sunt
cei ce au urechi de auzit de la Dumnezeu! Pe pământ nu este
omul stăpân, ci numai Dumnezeu este Stăpânul, căci omul nu
poate nimic din pricina păcatului din el. Iubiţi-vă viaţa iubin -
du-L pe Domnul! Unii pe alţii îndemnaţi-vă să iubiţi pe Dom-
nul şi să lepădaţi păcatul cel ascuns şi cel văzut, căci păcatul
este moarte, nu este mângâiere aşa cum îl simte omul a fi. Pă -
catul este iadul în care omul arde, vă spunem noi, cei ce am
suferit aşa pe pământ şi încă suferim până la izbăvirea cea în -
treagă prin Domnul Iisus Hristos şi prin stăruinţa bisericii Lui
de pe pământ. Cel ce este sfânt, să se sfinţească încă şi să tru -
dească pentru învierea morţilor, şi să audă el apoi în ziua Dom-
nului chemarea pentru cei binecuvântaţi, care au lucrat pentru
cei flămânzi şi însetaţi, pentru cei străini şi goi, pentru cei su -
ferinzi şi întemniţaţi ca să fie sloboziţi de sub povară! O, şter -
geţi lacrimile celor ce aşteaptă învierea lor şi curmaţi suspinul
lor, căci plata voastră multă este în ceruri! Amin amin, amin. 

— OO,fii ai oamenilor! Voi, cei de pe pământ,
auziţi glasul celor din morminte, slobo -

ziţi de Mine, Domnul, ca să grăiască în ziua lor de pomenire!
Precum sfinţii au zile de pomenire pe pământ, aşa au şi cei
adormiţi, căci aşa este lucrarea bisericii, şi e vremea când cei
din morminte aud glasul Fiului lui Dumnezeu, glasul Meu cel
de azi, care apropie sfârşitul veacurilor şi începutul cel nou al
tainelor lui Dumnezeu. Eu, Domnul, sunt plin de milostivire
pentru cei în suferinţă şi vin Mântuitor pe pământ pentru cei
vii şi pentru cei adormiţi, care aud glasul Meu mai mult decât
cei vii, căci cei vii îşi astupă urechile ca să nu audă de la Dom-
nul şi să se întoarcă de la căile lor şi ca să-i vindec Eu pe ei de
ei. Eu, Domnul, sunt calea omului spre Dumnezeu. Mă strecor
cuvânt spre oameni pe pământ, şi va fi curând, curând să umble
neamurile întru lumina cetăţii cuvântului Meu cea din mijlocul
neamului român, şi se vor încălzi sub făclia ei împăraţii pă -
mântului, căci făclia ei sunt Eu, Mielul şi Cuvântul Tatălui, şi
aşa Mă voi arăta că sunt în ziua Mea de mărire. O, veniţi spre
izvorul râului vieţii, izvor limpede, o, fii ai oamenilor! Veniţi,
fiilor, şi faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu pe pământ, căci Domnul
este Stăpân în cer şi pe pământ, şi pe al Lui pământ locuiţi voi!
Veniţi, veniţi, fiilor, şi cunoaşteţi pe Domnul! Amin. 

Iar tu, poporul Meu, stai cale a venirii Mele, stai cre -
dincios şi adevărat ca Domnul Dumnezeul tău, că nu e bine să
stea omul altfel pe pământ. Înduhovniceşte-te frate pe frate din
zi în zi mai mult şi dă-Mi să stau la masa ta frăţească şi dă-Mi
odihnă, tată. Îţi dau izvor de Duh Sfânt mereu, mereu. Fă-te
Duh Sfânt, fă-te Dumnezeu prin har, fiule, căci darul pe care
vin să ţi-l dau, iar tu să-l primeşti şi să fii ca El, este Duhul
Sfânt, poporul Meu, este darul Meu cel pentru tine, tată. O, îm-
parte-Mă între frate şi frate, împarte-Mă cu bogăţie, iar as-
cultarea ta va prinde rod însutit pe pământ, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

9/22 februarie 2009

Duminica izgonirii lui Adam din rai 

Cel ce se apropie de Domnul este cel ce-şi vede păcatele cât mai
mult, cât mai adânc în fiinţa lui. Ascultarea înseamnă raiul. Vorbirea 

lui Adam. Îndemn către cei răzvrătiţi să se căiască. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Cel cu duh dătător de
viaţă pentru om. Cobor pe pământ cuvânt şi sunt

slujit de toţi sfinţii îngeri, precum este scris despre venirea Mea
iarăşi pe pământ după om pentru plata credinţei sau a necre -
dinţei omului care M-a iubit sau care nu M-a iubit, care a răb -
dat cu Mine sau care n-a răbdat până la biruinţa cea pentru
răbdare, iar răbdarea sfinţilor a fost în toate vremile salvarea
Mea în vreme şi biruirea îngerilor întunericului, care din prici -
na trufiei omului au căzut de lângă Mine, căci M-au părăsit
pentru om. 

Sunt Fiul Tatălui Savaot, şi Tatăl este tot într-o durere,
şi sunt Fiul durerii şi Mă doare ca şi pe Tatăl, căci Eu şi cu
Tatăl Una suntem în cer şi pe pământ şi Ne doare de lipsa cre -
dinţei de pe pământ, căci omul îşi hrăneşte necredinţa cu tot
ce este vremelnic, iar sfinţii îngeri Ne poartă durerea şi Ne
poartă între cer şi pământ ca să-l ajutăm pe om să se întoarcă
spre Dumnezeu cu credinţă şi să ştie el cum înseamnă această
minune aşteptată de lumea cea cerească, cea care nu se vede
de cei ce sunt în trup pe pământ, dar care este cea adevărată. 

Cobor cu mult suspin şi cu mare zdrobire de duh şi de
trup, cobor la poporul cuvântului Meu care crede venirea Mea
răbdând îndelung lângă durerile Mele şi cerând de la Mine pu -
teri şi mângâieri şi venirea Mea la el mereu ca să-l mângâi pe
el mereu în răbdare şi în rane, căci Eu sunt mila cea fără de
sfârşit şi veghez cu mare milă pentru cei ce gem şi plâng sub
toate câte se izbesc în ei din pizma diavolului vrăjmaş, care l-a
slujit pe om în clipa cea mai îndurerată pentru Dumnezeu, căci
omul cel pus de Mine în rai a făcut neascultare lui Dumnezeu
şi a ascultat de sine, şi îngerii i-au slujit lui ca şi Mie, şi de
atunci omul Îmi face rău. De atunci sunt şi îngeri negri, care îl
scot pe om de la Mine dacă omul le-a înlesnit lor căderea lor
din lumină, din slujba pe care ei o închinau Mie mai aproape
decât toate cetele îngereşti, şi iată, cei ce Mi-au fost cei mai
aproape slujitori Mi-au dat cea mai mare durere şi apoi M-au
vrăjmăşit, căci au căzut în slujba omului, care M-a pedepsit
apoi prin căderea lui din rai, căci voia de sine l-a scos pe om
din braţul Meu şi l-a aruncat pe pământ. 

O, e plin pământul de om fără de credinţă şi fără de sta-
tornicie cu viaţa cea de sus pentru om pe pământ! O, e plin
pământul de păcate, e plin peste tot! În lume şi pe toate căile
ei sunt morţii Sodomei şi ai Gomorei cu grămada, şi ai Mei
trebuie să stea întru Mine ca să nu cadă din viaţă în vremea de
acum cu ascunsul ei întuneric de se cutremură sfinţii îngeri
prin ea, căci ei Îmi slujesc Mie în cer şi în văzduh şi pe pământ
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şi slujesc venirii Mele. O, nu mai poate omul credincios să
rămână nemuşcat la inimă în mijlocul deşertăciunii de pe
pământ, şi tot răul care muşcă din om are lucrare ascunsă ca
să nu se întoarcă omul de la ea şi să vină spre scăpare, iară şi
iară spre scăpare şi să-şi vadă păcatele, căci asta înseamnă să
scape omul de întuneric şi să vadă apoi, căci cel ce se apropie
cu adevărat de Dumnezeu între oameni este cel ce îşi vede pă -
catele cât mai mult şi cât mai adânc în fiinţa lui, o, şi ce slab
este omul pentru această lucrare a învierii lui cea de la Dum-
nezeu! Inima omului este împărţită în multe bucăţele, nu numai
în două, căci când omul stă aşa, este tras mereu din sânul lui
Dumnezeu, Care dă mereu să-l ia pe om în Sine, dar omul este
mic de tot la virtute chiar şi când ştie ce este lucrarea ei, căci
omul iubeşte orice mai mult decât pe Dumnezeu, ca şi Adam
în rai, şi îi este milă mai mult de om decât de Dumnezeu. 

Eu, Domnul, grăiesc pe pământ în zilele acestea şi îi dau
omului cuvântul vieţii şi al învierii dintre morţi, iar cel care îl
aude şi îl crede, dar nu ia din el mereu ca să se uite bine ce este
scris în el, acela cade din Dumnezeu, cade în sine acela, cade
în nepăsare şi apoi dispreţuieşte învăţătura cea din gura Mea,
găsindu-i pricină învăţăturii Mele, şi apoi neascultarea îl face
pe om liber de Dumnezeu şi apoi omul nu mai are de înger tare
pe îngerul cel alb, şi îl are pe cel negru de povăţuitor, iar faţa
oamenilor de pe pământ adevereşte aceasta, ca şi mintea lor, ca
şi lucrarea lor şi a îngerilor cei aleşi de ei ca să-i poarte pe ei. 

O, Îmi vine să Mă mânii pentru durerile Mele de la cei
ce cunosc acest cuvânt şi îl leapădă pe el pentru mintea lor cea
omenească, dar dragostea Îmi spune că ea rabdă îndelung şi
nu se mânie, ci se apleacă suferind îndelung. 

O, poporul Meu, sunt plin de durere, tată, şi durerea Mea
coboară la tine ca s-o port cu tine, ca să fii tu ucenicul Meu în
dureri, ca să fii ca Învăţătorul tău, tată. Duhul cel potrivnic
Mie, care lucrează prin îngerii negri, Îmi însăgetează mereu
faţa şi slava, căci aceştia se răzvrătesc pe Mine de atunci de
când cu om cu tot şi-au pierdut slava şi lumina odată cu neas-
cultarea omului, şi de atunci omul are pentru el un înger alb şi
unul negru, şi puţini, puţini de tot sunt cei călăuziţi de îngerul
cel alb al lor, fiindcă nedragostea de Dumnezeu a omului îi
slăbeşte mereu lui aşteptarea şi răbdarea şi credinţa apoi, aşa
cum a păţit bietul Adam când a căzut prin trufie şi a căzut din
rai şi a intrat în timp şi a ieşit din veşnicie, şi de atunci timpul
omului Mi-a dat durerea şi Mi-a sfârşit odihna şi bucuria cea
pentru facerea omului din pământ şi din suflet viu prin suflarea
Mea de peste el. Omul trăieşte pe pământ prin suflarea Mea de
peste el, iar dacă n-ar avea suflare de la Mine n-ar mai trăi
omul pe pământ, dar iată, nerecunoştinţa omului Mă ţine de-
parte de om, Mă ţine căzut în om. 

Dar ce înseamnă îngerul cel alb în viaţa omului? O, cel
ce este călăuzit de îngerul cel alb al său, acela trăieşte numai
în iubire de Dumnezeu şi în ascultare peste viaţa lui cu Mine,
iar seninul este pe faţa şi pe inima lui şi nu-l doboară pe el nici
un rău de pe pământ şi din om, şi face bine în jur prin lucrarea
îngerului alb, care îl slujeşte pe cel blând şi smerit cu inima,
care prin dragostea cea din Mine rabdă îndelung şi nu judecă
şi nu se mânie, ci se apleacă şi trăieşte prin aplecare, căci a -
ceas ta este viaţa cea vie în om, slujită de înger alb. 

A fost odată un ucenic frumos de tot şi întru toate fru-
mos, iar pe limba lui şedea de-a pururi un cuvânt frumos foarte,
şi acest cuvânt spunea: „Binecuvintează, părinte!“, şi aşa avea
el binecuvântate toate pornirile, toate gândurile, toate clipele,
toate lucrările, iar povăţuitorul lui era mijlocitorul lui la Mine,
şi era senin şi frumos foarte acest ucenic şi nu cunoştea în-

tristarea, căci trăia mereu cu ascultare, iar ascultarea înseamnă
raiul, precum raiul înseamnă ascultarea. O, ce viaţă dulce, ce
suflet păzit de diavoli, ce văzduh binecuvântat era în jurul lor
pentru cuvântul cel rostit al binecuvântării, văzduh plin de
sfinţii îngeri! Iată, aceasta n-a putut să facă Adam, şi era în rai
Adam, nu pe pământ, şi s-a ascuns în sine în rai fiind, şi îngerul
negru îl slujea pe el, căci trufia lui i-a căzut în întunericul lui
pe îngerii care-l slujeau pe el, pe cea dintâi ceată a îngerilor
lui Dumnezeu, iar când Eu, Domnul, l-am tras afară din el pe
Adam ca să-l pun faţă în faţă cu el însuşi şi cu fapta neascultării
lui de Mine, care a născut întuneric pentru îngerii slujitori lui,
M-a pedepsit Adam cu despărţirea lui de Mine în loc să-şi
pedepsească ascunderea lui de Mine, căci el s-a despărţit de
Mine şi nu Eu de el atunci când aceasta s-a întâmplat, iar
îngerul cel negru l-a condus mereu apoi pe el, pe când cel alb,
cel sfânt, a fost biruit de el şi de diavol. 

O, cu cine să plâng Eu rana Mea cea de atunci şi până
azi rană grea şi mereu, mereu înnoită în Mine prin toţi cei ce
se despart de Mine pe pământ, slujiţi fiind de îngerii cei răi?
O, cu cine să-Mi port rana, cu cine în cer şi cu cine pe pământ?
Cu cine, o, cu cine? 

Vin sfinţii îngeri cu Mine pe pământ şi Mă ţin să grăiesc
rana Mea omului, şi cu Noi vine omul cel zidit de mâna Mea
şi aşezat apoi în rai. Amin, amin, amin. 

— CC uvântul Tău cel plin de lacrima Ta, mare
cât păcatul meu, Doamne, a căzut atunci

în rai înaintea mea faţă în faţă cu mine, iar eu Te-am găsit vi-
novat pe Tine pentru fapta mea şi m-am răzbunat cu glas, dând
să mă îndreptăţesc împotriva Ta, şi apoi cuvântul Tău cel
înlăcrimat a căzut pe mine, pe duhul şi pe sufletul şi pe trupul
meu, o, Doamne, fiindcă nu Te-am primit, cu îndreptarea mea,
cu pocăinţa mea, cu scularea mea din păcatul trufiei, ba încă
m-am afundat mai mult în acest păcat, şi de atunci şi până azi
omul trufaş este cel ce nu Te primeşte când dai să-i spui neas-
cultarea spre învierea lui din ea, spre nedespărţirea lui de Tine,
ci, din contra, el Te găseşte vinovat şi nu Te primeşte şi nu
voieşte în el viaţa Ta cea dulce prin ascultare, prin aplecare şi
prin umilinţă înaintea Ta. Pentru păcatul trufiei lui dă omul să
spună că nu eşti Tu Cel ce dai să-i desfaci auzul şi văzul, şi
iată, în trufie trăieşte şi în trufie moare omul, căci umilinţa cea
dulce, slujitoarea îngerului alb şi nevătămător, nu se face gust
plăcut şi sfânt în om, şi omul scuipă peste această dulceaţă şi
ia în inimă şi pe limbă gustul cel amar al îngerului negru şi al
păcatului îngâmfării şi se lasă călăuzit aşa. Plâng cu Tine după
şapte mii de ani, uitându-mă la duhul trufiei omului, care din
sine ia pentru paşii lui cei fără Dumnezeu, aşa cum eu am fă -
cut, iar îngerul cel negru al omului îl poartă cum voieşte el pe
om, pe când îngerul cel alb stă biruit şi scăldat în ruşine şi în
lacrimi din pricina celui trufaş, care se vrea biruitor. 

O, cu cine să plângi Tu de rana Ta mereu înnoită în Tine
de trufia omului, de toţi cei care se despart de Tine pe pământ,
slujiţi fiind de îngerii cei răi? O, cu cine să-Ţi porţi rana, cu
cine în cer şi cu cine pe pământ? Cu mine o porţi, o, Doamne,
întru fiii cei din cer, care sunt îndureraţi de la păcatul meu cel
din rai şi de la tot păcatul omului cel de atunci şi până azi, iar
de pe pământ Tu Îţi porţi durerea cu cei în care Tu o pui ca s-o
poarte şi ca să doară în ei, căci nu mai poţi s-o duci, îndurerat
atât de mult cât eşti de şapte mii de ani. O, fă-i izbăvitori omu-
lui pe cei cu care Tu porţi multa Ta durere, căci Tu îi iubeşti pe
ei ca pe cei mai dulci ai Tăi, care Te poartă cu credinţă între
oameni pe pământ, dar eu, până ca eu să cad pe pământ, m-am
îngâmfat împotriva Ta în rai şi apoi am căzut că Te-am găsit
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pe Tine vinovat pentru fapta neascultării mele. 
O, să se apropie de Tine tot mai mult tot fiul poporului

Tău de azi şi tot fiul care aude din gura Ta cuvântul Tău, care
curge ca râul peste oameni în zilele acestea! Cei ce se apropie
de Tine sunt cei ce-şi văd cât mai mult, cât mai adânc păcatele
lor, dar vai, cât de departe este neamul omenesc de această
sfântă lucrare a vederii păcatelor lor! O, greu este de omul care
se face deştept în el însuşi, căci unul ca acela se aşează mai
deştept ca Dumnezeu pe pământ şi Îl lasă mic pe Domnul, iar
îngerul cel negru îl poartă pe el apoi şi pe toată lucrarea lui cea
împotriva lui Dumnezeu! Omul are de la naştere un înger alb
şi unul negru, şi se cunoaşte când îl poartă unul sau celălalt. 

O, nu vă răzbunaţi singuri, voi, fii ai Domnului, şi voi,
fii ai oamenilor! Slujiţi dragostei! Ea rabdă îndelung şi nu se
mânie, ci se apleacă şi nu se trufeşte. O, fii ai cuvântului Dom-
nului, aveţi grijă de fructul rugăciunii voastre! Nu-l lăsaţi pe
diavolul să se răzbune în voi în vremea când vă faceţi rugăciu -
nea, căci cei răzbunători îşi întorc rugăciunea spre păcat. Dacă
întristaţi adânc Duhul Cel Sfânt al fraţilor voştri, zadarnic vă
rugaţi Domnului în vremea rugăciunii voastre. Fiţi netulburaţi
şi fiţi mulţumiţi în rugăciunile voastre, ca nu cumva să se nască
în voi duhul răzbunării pe fraţi în timp ce vă rugaţi, căci aceasta
este voia diavolului. O, nu daţi vina pe semenii voştri şi nici
pe voi când vă vine în inimă răzvrătirea! Părinţii cei sfinţi ai
bisericii lui Hristos au aşezat în ziua aceasta peste biserică
pomenirea Evangheliei Domnului despre rugăciune şi despre
post, căci în ziua aceasta se vesteşte că începe vreme de post
de cincizeci de zile pentru pregătirea sufletească şi trupească
şi duhovnicească a omului credincios şi sfânt şi a omului cre -
dincios şi păcătos prin slăbiciuni, ca să se înfrâneze el de la
cele slabe în el măcar când vremea vesteşte post şi rugăciune
aşa cum ştie omul din părinţi. O, ce frumos a fost în ziua aceea
când Domnul Şi-a luat ucenicii şi S-a suit în munte să înveţe
mulţimile spunându-le lor despre cei fericiţi întru El şi întru
ale Lui dureri, şi apoi ce frumos i-a învăţat cum să facă milos -
tenie în taină pentru răsplata ei apoi şi cum să se roage Tatălui
în taina inimii, spre răsplata rugăciunii lor, şi ce cuvinte să ducă
la Tatăl şi apoi să-L roage pe Tatăl să-i păzească de ispite şi să
ierte greşalele semenilor lor, ca şi Tatăl să ierte greşalele lor,
căci dacă omul nu va ierta semenilor lui, nici Tatăl nu va ierta
lui greşalele lui; o, şi-i învăţa apoi pe toţi, de pe munte îi învăţa
şi le spunea pentru zilele de post să postească tainic, cu faţa
senină şi curată şi cu capul miruit, ca să le răsplătească lor
Tatăl, şi i-a învăţat încă să nu-şi pună inima la nimic de pe
pământ şi nici la truda mâinilor lor, ca nu cumva comoara lor
să fie pe pământ, căci omul nu crede că nu poate să slujească
la doi stăpâni, ci mai bine să-L lase pe Tatăl să le dea lor cele
de trebuinţă lor, iar ei să caute împărăţia Tatălui cu ei, şi fiecare
zi se va îngriji de trebuinţele ei pentru fiii ascultării; şi a mai
zis apoi Domnul la mulţimi: «Nu jude caţi, ca să nu fiţi jude -
caţi, căci cu judecata cu care judecaţi veţi fi judecaţi, şi cu
măsura cu care măsuraţi vi se va măsura vouă», şi i-a învăţat
atunci iubirea şi toate roadele ei, şi toţi stăteau uimiţi de învă -
ţătura Lui, ca a Unuia Care are putere şi nu ca învăţaţii lor. Iată
ce pomenire dulce a învăţăturii lui Iisus Hristos Domnul, Cel
Care S-a vorbit cu Tatăl la începutul făpturii şi apoi a luat lut
cu mâna şi m-a plămădit pe mine după chipul Lui şi a suflat
peste mine din El suflet viu, şi eu am stat pe picioare înaintea
Lui, ascultându-I cuvântul spus peste mine, şi pe care eu l-am
călcat apoi, iar călcarea peste Dumnezeu este moarte. Vin acum
cu Domnul şi iată, grăiesc mulţi milor de pe pământ. O, de
mi-ar auzi ele mărturisirea mea cea plină de suspin! 

O, are Domnul durere mare acum în mijlocul poporului
Lui şi Se teme să grăiască despre ea, Se teme Dumnezeu de
răzbunarea cea de la om. O, a prins Domnul frică de om şi are
grijă să-Şi ocrotească lucrarea Sa cu care umblă pe pământ ca
să-i tragă pe toţi la Tatăl, precum este scris, căci dacă El n-ar
veni acum, nimeni, nimeni de pe pământ n-ar mai striga la oa-
meni să se întoarcă la Tatăl, căci oamenii toţi fac altceva pe
pământ, şi nu e Domnul vinovat că omul nu vrea să împlineas -
că voia şi cuvântul Său cel rostit, ci e omul vinovat pe pământ,
aşa cum am fost eu în rai. 

O, trăiţi cu temere de Dumnezeu, fii ai cuvântului Său,
şi trăiţi sub binecuvântare, fiilor, căci cel ce iese de sub binecu-
vântare moare, măi fiilor, fiindcă lumea este moarte pentru cei
iubitori de Dumnezeu pe pământ, dar cei săraci cu duhul rămân
cu Domnul, fiilor, rămân cu harul Lui. Amin. 

O, Domnul meu şi Dumnezeul meu, am plâns cu Tine
în cuvânt rana Ta cea grea de la mine şi de la om, ca să port cu
Tine rana Ta cea grea. O, nu mai poţi s-o duci, şi Îţi vine să Te
mânii de la durerea Ta cea de la om. Ţi-e suspinul înăbuşit că
nu poţi să grăieşti, Doamne. O, pace Ţie! O, milă Îţi este de
omul care Te dispreţuieşte şi de fiul care Te pedepseşte lovind
în slava Ta! Tu eşti Mielul Cel junghiat şi eşti mereu străpuns
de om. Pace Ţie de la cei ce suferă cu Tine îndelung pe pământ,
dar dă-le şi lor pacea, ca un bun, ca un milos ce eşti! Fă Tu cu
ei izbăvire de sus, izbăvire a lor din dureri, o, Doamne! Amin,
amin, amin. 

— OO,tu cel ce M-ai mângâiat în rana Mea
cum n-ai putut să faci atunci în rai după

ce M-ai rănit lăsându-Mă în suspin pe urma ta, iată, acum
M-ai mângâiat în rana Mea, căci ai băut multă durere mult
timp. O, aştept untdelemn pe rane, dar numai păcătoşii cei
iertaţi ştiu puterea durerii şi puterea vindecării apoi peste rane.
Ai venit lângă Mine şi ai spus poporului Meu despre ziua când
Eu M-am suit în munte şi am grăit despre fericirea celor fericiţi
cu Mine şi despre toate faptele drepţilor Mei, pe care trebuie
să le lucreze cei ce se mântuiesc. Acum Eu grăiesc poporului
Meu şi iarăşi îl îndemn spre viaţă binecuvântată pentru paşii
lui. Amin. 

Poporul Meu, o, poporul Meu, ascultă, tată, Evanghelia
iubirii Mele! Deschide Evanghelia Mea în zi de duminică şi
trăieşte cu Mine zilele cele de atunci, când mulţimile învăţate
de Mine stăteau minunate de învăţătura Mea cea plină de pu -
tere. O, tot aşa îi învăţ şi azi pe cei ce Mă aud de la acest izvor,
dar răzvrătirea cea de azi asupra lucrării Mele din partea în-
gerilor negri, care-i călăuzesc pe cei îndoielnici, Mă însăgetea -
ză mereu această răzvrătire. Tatăl însă Mă umple de putere să-i
dau omului învăţătură, Eu şi cei din cer. Amin. 

Şi acum, voi, cei unşi în grădiniţa Mea de cuvânt, sluji-
tori ai rugăciunii înaintea Mea, începeţi jertfă pe altar pentru
sufletul care a plecat nepregătit de pe pământ acum, pentru
însoţitorul lui Verginica, fiilor. Acest fiu a fost slab, bietul de
el, şi a căzut sub călăuzirea îngerului cel negru, iar îngerul lui
cel alb a suspinat lângă el toată viaţa lui apoi. Puterea vrăjito -
riei şi a farmecelor sub care el a fost ţinut după căderea lui din
braţul Meu şi al trâmbiţei Mele nu Mi-a dat loc să-l dezrobesc
altfel, decât prin ridicarea lui de pe pământ, ca apoi să Mă lupt
cu arme cereşti să-l curăţ pe el de pe pământ şi până la cer, căci
neascultarea lui şi umblatul lui fără binecuvântare din loc în
loc l-au căzut pe el între tâlhari, care abia, abia au mai lăsat în
el viaţă în vremea lui de pe pământ. Eu mereu l-am strigat, dar
el a fost legat cu negre legături şi nu M-a putut ajuta să le des-
fac de pe el. Acum, voi aduceţi, din ziua aceasta şi până la ser-
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barea învierii Mele, aduceţi jertfă de rugăciune şi de curăţire a
lui, aduceţi lumânare şi prescură şi vin pe altar şi rugăciune
pentru desfacerea lui de sub legături. Pomeniţi aparte numele
lui, cu certare peste diavolul cel negru, care l-a călăuzit pe el,
şi apoi vom birui, fiilor unşi. O, sunteţi îndureraţi mult, tată.
Voi căuta să vă alin, tată. Mă voi lupta pentru voi şi pentru lu-
crarea Mea şi voi nimici Eu trufia care loveşte în voi de peste
tot, dinăuntru şi din afară, şi voi arăta curând, curând cât de
adevărat sunt Eu întru această venire a Mea, căci trebuie să
arăt celor îndoielnici că Domnul este acest cuvânt, că Eu,
Domnul, sunt Cel ce grăiesc şi că nu câştigă nimic împotriva
Mea sau a voastră cei ce dau să spună că nu sunt Eu cuvântul
cel de azi, care vine cu norii, căci Eu aşa vin, şi vin cu toţi în-
gerii Mei întru venirea Mea, precum este scris. 

O, poporul Meu, împărtăşeşte-te cât mai des, şi bine
pregătit, cu trupul şi sângele Meu, căci nimeni nu va mai putea
birui pe pământ decât prin Mine, tată, prin trupul şi sângele
Meu, căci aşa este scris pentru cei biruitori, care mărturisesc
lucrarea Mea şi cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi. O, Îmi
vine să Mă mânii, Îmi vine să dau cu vărguţa cea usturătoare
în cei ce se răzvrătesc. Nu mai pot purta durerea aceasta pe
obrazul Meu cel sfâşiat şi pe Duhul Meu umilit şi biruit de om.
Să stau, oare, aşa biruit? Să joc şi Eu în placul omului? O, Eu
nu-i pot ocroti de căderi şi de pierzare pe cei ce cad din braţul
Meu lovindu-Mă peste el şi dându-Mă de la cârma pazei cea
pentru ei. O, să se căiască cei răzvrătiţi! Eu, Domnul, le dau
lor putere să se căiască şi să se lepede de sine şi să nu-şi arunce
crucea, ci să se poarte după Mine cu crucea şi cu dragostea cea
pentru ea. Amin. Pe cei călăuziţi de îngerii negri, care au putere
prin răzvrătirea inimii omului, prin mintea de sine a omului,
Eu, Domnul, îi îmbiu pe ei pe drumul crucii, drumul cel cu duh
dătător de viaţă pe el, drumul cuvântului Meu de azi, căci
suferinţa este cea care-l naşte mereu, mereu pe om în Dum-
nezeu. Amin. 

O, nu fugi, nu fugi de suferinţă, poporul Meu! Cei ce
fug cad şi nu-şi agonisesc decât suferinţă pentru vecii. O, stai,
tată, în braţul Meu durut şi nu-Mi da peste braţ ca să Mă loveşti
depărtându-Mă de tine! O, nu te pot ocroti decât în Mine şi în
mijlocul lucrării Mele, fiule. Căieşte-te de tot ce ai împotriva
Mea şi muşcă-ţi limba duhului şi a trupului când primeşti în-
demn de la îngerul cel negru să te răzvrăteşti şi să te clatini de
pe calea Mea cea de azi, fiule! Îngerul cel negru hrăneşte cuge-
tul omului când omul se desparte de Mine, dar Eu Mă port cu
înţelepciunea cea de sus după om şi îi arăt prin ea pe îngerul
cel alb, pe care să-l asculte şi să-l urmeze şi să nu-l lase pe el
biruit de îngerul cel negru al vieţii omului. O, dacă omul ar
vedea lucrarea îngerilor care îl călăuzesc pe el, atunci ar avea
înţelepciunea toată şi ar lupta prin ea, dar cel ce crede ce îi
spun Eu, acela este cel ce vede. Amin. 

O, fiilor duruţi ai poporului Meu, purtaţi, tată, cu răbdare
toate ale vremii de azi, care bat dinăuntru şi din afară peste voi.
Întăriţi-Mă peste voi, căci celor ce s-au clătinat întru Mine şi
întru voi, Eu, Domnul, le voi deschide lor ochii mari ca să vadă
cu ei, căci nu pot purta durerea şi obrazul Meu sfâşiat şi Duhul
Meu umilit şi biruit de om. 

Aştept mângâiere de la cei ce Mă îndurerează. Aştept,
şi îl îndemn pe poporul Meu la răbdare, la dreptate, la credinţă
mare, la rugăciune şi la post, iar postul să fie hrănit cu mult
cuvânt din cer, căci cine nu citeşte cuvântul Meu cade şi se
rătăceşte, şi cuvântul scris îl judecă pe el. O, Mi-e dor, Mi-e
tare dor de mângâiere de la cei ce-Mi fac rană grea! 

Binecuvântată să fie vremea poporului Meu cea de până

la sărbătoarea învierii! Eu, Domnul, îţi spun, poporul Meu, de
pe acum îţi spun urarea învierii ca să te alin şi ca să audă îngerii
răi, şi îţi spun: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a în-
viat! E vreme de mare cumpănă, dar ascultă-Mă întru toate,
tată, ca să fii tu cel binecuvântat de cuvântul Meu pentru cei
ce ascultă de el, pentru cei ce nu Mă părăsesc pe Mine şi pe
tine, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

16 februarie/1 martie 2009

Duminica întâi a Postului mare, a dreptei credinţe 

Vai celor ce fac planuri fără Domnul! Cei săraci cu duhul au credinţă
fără vicleşug. Cel fără învăţător cade în lepădare de credinţă. 

SS  unt Domnul! Sunt Mângâietorul şi Izbăvitorul ce -
lor tari cu credinţa, şi prin care Eu pot pe pământ,

şi cu care-Mi port durerile şi bucuriile, şi prin care Mă port
spre om ca să-l fac pe el să audă glasul Meu de Păstor şi să se
lase spre viaţă omul. Amin. 

Sunt Domnul! Vă întăresc pentru intrarea Mea în carte,
copii din porţi. Vă întăresc şi iar vă întăresc ca să putem unii
pentru alţii, tată. Aşa făceam şi acum două mii de ani cu uceni -
cii Mei. Nu ştiam cum să le mai grăiesc mai dulce, cum să-i
mai întăresc ca să Mă urmeze cu credinţă şi cu iubire, căci Eu
aveam să-i las pe ei martori ai venirii Mele pe pământ atunci
şi apoi, şi ispitele erau mari de tot, şi ei erau plăpânzi. Vin
să-Mi întăresc poporul pe stâncă, şi vin să grăiesc cu omul de
pe pământ ca să-l îndemn să aibă credinţă şi să nu greşească
în credinţă, căci tot omul face planuri pentru el însuşi, dar în
credinţă este nevoie mare de Dumnezeu ca să aibă omul biru -
inţă. Vai celor ce fac planuri fără Mine, dar crede omul această
profeţie scrisă în Scripturi? O, fericiţi şi iar fericiţi sunt cei
săraci cu duhul! Eu cu aceia M-am sprijinit în mersul Meu pe
pământ, iar când M-am sprijinit cu cel bogat, care are nevoie
de semne ca să Mă cunoască şi că să Mă urmeze pentru greută -
ţile pe care le purtam, el Mă părăsea, căci nu Mă înţe le gea aşa
cum lucram Eu, aşa cum grăiam Eu cu grăire plină de taină
pentru viaţa cea din om pe calea Mea cu omul, şi nimeni nu
voia cu Mine pe cale decât cum voia el, iar Eu mergeam din
greu pe pământ cu vestea Mea cea dumnezeiască, şi am fost
Cel durut şi Cel părăsit de om de la naşterea Mea şi până la
aşezarea Mea iarăşi de-a dreapta Tatălui şi până azi, o, până
azi. O, nu Mă pot sprijini cu omul, căci planurile Mele nu sunt
ca planurile lui, iar planurile lui nu sunt ca ale Mele, iar Eu
merg din greu cu venirea Mea, şi nu poate omul cu ea şi pentru
ea, iar cine nu poate aşa, nu poate nici pentru el, dar el nu ştie
aceasta, căci ca să se cheme că poate, înseamnă să stea întru
Mine omul şi pentru Mine să poată şi nu pentru el. 

O, greu Mi-a fost pe pământ cât am stat cu omul, căci
nu M-a sprijinit omul, căci omul care greşeşte în credinţă
greşeşte cel mai mult şi n-are credinţă nici cât un bob de
muştar, iar Eu celui ce vine după Mine abia că mai pot să-i
întăresc credinţa, căci omul vrea omeneşte şi nu vrea cereşte
pe pământ cu Dumnezeu, iar Eu rămân mereu, mereu adânc
în durerat, uitându-Mă după om şi dând să-l ajut şi să-Mi dea
mâna să-l ţin şi să Mă ţină ca să fiu pe pământ cu el. 

O, fericiţi cei săraci cu duhul, că aceia au fost mângâ -
ierea Mea în durerea Mea cea de la om! O, de-aş mai găsi şi
azi aşa mângâiere în mersul Meu cel greu pe pământ după om!
O, de-aş mai găsi om fără vicleşug în credinţă! O, poporul
Meu, cum să fac cu omul ca să nu greşească în credinţă şi ca
să Mă poată mărturisi până la sfârşit, cum să fac, tată? Când
Eu i-am ales pe cei dintâi ucenici acum două mii de ani când
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Ioan Botezătorul mărturisea despre Mine, îl ispiteau fariseii,
iar el le spunea lor că Eu am fost înaintea lui şi că el vine după
Mine, şi le spunea că Eu sunt Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridic păcatele lumii. O, cine îl înţelegea pe Ioan? Cei fără de
vicleşug îl înţelegeau: Andrei şi Petru, Filip şi Natanael, cei
dintâi ucenici, care mărturiseau din unul în altul că Eu sunt
Mesia, iar Eu le spuneam lor să vină după Mine. O, fericiţi cei
săraci cu duhul, că în aceia nu este vicleşug în credinţă când
Eu Mă descopăr lor şi le spun să vină după Mine! Când Filip
i-a spus lui Natanael că M-a aflat, aşa cum era scris despre
Mine de Moise şi de profeţi că sunt din Nazaret, el a spus:
«Poate din Nazaret să iasă ceva bun?», iar Eu am spus când
l-am văzut venind spre Mine: «Iată cu adevărat israelit în care
nu este vicleşug», şi apoi el a spus: «Rabi, Tu eşti Fiul lui Dum-
nezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!». 

O, nu mai sunt între oameni pe pământ cei ce Mă cunosc
cu adevărat prin Duhul Tatălui Meu, Care este în ceruri. Le-am
spus celor dintâi ucenici după ce ei M-au cunoscut cu duhul şi
cu credinţa şi M-au mărturisit, le-am spus: «Amin, amin
grăiesc vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe
în ge rii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul
Omului». O, poporul Meu, nu ştiam cum să mai întăresc cre -
dinţa ucenicilor Mei cei de atunci, şi puteam să fac aceasta
numai peste cei ce nu aveau vicleşug în credinţă, tată, şi care
nu se sminteau întru Mine, căci aceia nu ispiteau tainele Mele,
ci le înţelegeau de taine şi le credeau. O, poporul Meu, fericiţi
sunt cei ce nu greşesc în credinţă, fericiţi cei săraci cu duhul,
că în aceia nu este vicleşug în credinţă! Veneau mulţi după
Mine în vremea aceea, şi tot mulţi Mă şi părăseau, că nu erau
dintre cei fără vicleşug în credinţă. Nu pot, tată, să stau mult
astăzi cu tine în sfat, dar atât cât pot, te îndemn spre credinţă
fără vicleşug în ea, fiule. Duhul tău să fie curat, ca să pot Eu
în tine cu Duhul Sfânt Mângâietorul, tată, şi să te port de mâ -
nuţă, căci pe cel ce-Mi dă peste mână nu pot să-l port de
mânuţă, şi se poartă singur unul ca acela, şi adânc Mă doare
de la cel fără de statornicie, care-şi încearcă mintea, şi pe care
mintea îl încearcă. Să fii curat cu duhul şi cu credinţa, poporul
Meu! Să fii copil când răutatea te încearcă. Mereu te-am dorit
copil faţă de răutate şi mereu te-am dorit tare în credinţă şi în
Duhul Meu, şi mereu, mereu te doresc aşa şi dă-Mi mângâierea
aceasta, poporul Meu, că sunt nemângâiat, căci sunt în tine din-
tre cei ce Mă întristează şi Mă rănesc adânc şi Mă lasă nemân -
gâiat după ce Mă rănesc, şi îşi fac planuri fără Mine, căci Mă
rănesc pe Mine şi pe tine, dar Eu de la aceştia Îmi trag mila şi
iubirea şi capătă ei ce-Mi dau şi ei, căci cine-Mi zdrobeşte Mie
pacea şi mersul, aşa găsesc şi ei pentru ei, fiindcă este scris în
cuvântul Meu despre măsura cu care mă soară omul şi cu care
şi lui i se măsoară. O, milă Îmi e de cei îndoielnici! Mi-e milă,
dar cu altfel de milă decât mila Mea pentru cei fără de vicleşug
în credinţă. Eu sunt Cel îndelung răbdător şi oftez cu durere în
dureri, dar Îmi întăresc mersul când el Mi se îngreuiază, Mă
întăresc şi nu stau din mers, căci Eu am venit în lume ca tot
cel ce crede în Mine să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică şi să
nu vină la judecată, ci la viaţă să vină. Amin. 

O, Mă îndrept acum şi spre cei ce ştiu despre calea cre -
dinţei drepte şi le spun şi lor că nu este vicleşug în cei ce merg
pe cale cu Dumnezeu pe pământ, iar dacă au vicleşug, să înveţe
de la Mine să nu greşească în credinţă, că mari de tot sunt ispi -
tele, iar viaţa şi învăţătura de pe pământ înşeală pe om ca să
nu-L cunoască pe Dumnezeu. O, bine este să fie vegheată cre -
dinţa omului, căci ca să fie omul, el trebuie să fie prin cine va,
nu prin sine, şi trebuie să nu fie sterp, căci vai celui fără de iu-

bire, că acela este sterp cu duhul şi cu viaţa! Cel ce iubeşte
iartă şi nu oboseşte iertând, iar cel ce iartă este cu putere, şi
numai cei slabi nu iartă, şi numai aceia sunt slabi, şi numai
aceia fug de sub cruce zicându-şi că e rău şi greu sub cruce, şi
unii ca aceia dau putere diavolului, căci sunt slabi în credinţă
pe drumul crucii cel plin de ispite, cel plin de cununi de la
durerile de pe el. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Cel mărturisit acum două mii
de ani de ucenicii Mei cei fără de vicleşug în ei până la sfârşit,
vă îndemn pe voi, fii ai credinţei în Hristos, învăţaţi puterea
credinţei şi nu staţi pe cale fără să învăţaţi cum se stă pe calea
Mea cu omul! Nu vă bizuiţi pe voi înşivă, ci bizuiţi-vă pe cei
ce ştiu de la Mine calea cea cu biruinţă pe ea. Fiţi iertători, fiţi
blânzi şi smeriţi cu inima ca să puteţi ierta de şaptezeci de ori
câte şapte celor ce vă greşesc vouă, căci cel ce nu iartă piere
de pe cale, piere prin însăşi judecata minţii lui. Pe calea cre -
dinţei se merge iubind şi iertând şi răbdând şi nădăjduind fără
de capăt în făgăduinţele lui Dumnezeu, pe care omul trebuie
să le ajute să vină pe pământ, iar cea mai mare faptă a omului
pe calea credinţei este minunea de a se face pe el însuşi omul
său cel nou după chipul şi asemănarea Mea, locaş al Duhului
Sfânt Mângâietorul, iar dacă alta este ţinta omului care merge
pe calea credinţei, el va găsi primejdii peste credinţa sa. Feri -
ţi-vă de vicleşug în credinţă! Fiţi curaţi cu inima şi cu credinţa!
Nu vă faceţi judecători, ca să nu cădeţi din credinţă, ca să nu
vă ducă judecata la judecată! Ochiul fiecărui om vede în se-
menul său după inima pe care o are, după ceea ce are el în
inimă, şi numai ochiul Meu vede ceea ce este omul, iar cel ce
zice că vede, acela este semeţ, iar cel ce se smereşte, acela este
cel ce se vede pe sine prin smerenia lui, şi aşa trebuie povăţuită
în om viaţa credinţei, iar dacă omul nu are învăţător pentru
credinţă, iată de ce cade omul în vremea lepădării de credinţă,
care şi-a deschis larg porţile ei acum ca să-i ferece sub ele pe
cei slabi, pe cei nestatornici şi pe cei ce nu iubesc pe Dum-
nezeu în ei. Veniţi, fiilor, veniţi şi vă adăpaţi din izvorul înţe -
lepciunii, veniţi cu aplecare, aşa cum veneau ucenicii Mei
a cum două mii de ani, crezând în venirea Mea şi mărturisin -
du-Mă a fi trimisul Tatălui, Hristos, Mântuitorul celor credin -
cioşi! Veniţi fără de vicleşug, căci Eu, Domnul, am venit să-i
dau omului credinţa cea din dar şi nu cea din cunoştinţă, şi am
venit să-i dau putere să creadă în venirea Mea de azi şi să Mă
cunoască şi să se hrănească din cuvântul Meu, după ce el se
lasă cuprins în harul cel de sus al învăţăturii Mele cea plină de
viaţă, cea care dă viaţă. Amin. 

O, poporul Meu, stai, fiule, sub credinţa cea pentru
făgăduinţele Mele pentru Mine şi pentru tine, tată, şi ia din
Mine, şi nu lua din tine, căci Adam dacă a luat din sine M-a
părăsit, tată. Am făcut toată facerea, şi cuvântând am făcut-o,
şi apoi l-am făcut pe om ca să fie om al vieţii veşnice, dar dacă
el n-a voit, am fost Eu mincinos, oare? Am fost Eu vinovat sau
neadevărat că n-a putut omul să împlinească făgăduinţele Mele
puse peste el? 

O, poporul Meu, caut pe pământ pe cei ce cred în Mine
fără de vicleşug ca să pot să împlinesc peste ei făgăduinţele
Mele pentru ei, tată. Omul dă să-Mi strice mersul Meu cel
biruitor, dar Eu, Domnul, merg, fiule, merg şi nu stau cum stă
omul din mers. O, stai cu Mine şi mergi cu Mine, poporul Meu,
că nicăieri nu-i mai frumos ca şi lângă Mine, nicăieri, ci e
numai suspin pentru om peste tot, căci pe pământ peste tot
stăpâneşte diavolul şi îngerii lui, şi nu se vede diavolul, căci
este viclean. O, cere la Mine învăţătură, poporul Meu, să Mă
uit la tine şi să te văd cum ceri şi cum doreşti să ai şi să fii!
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Hrăneşte-te mult cu iubirea, căci ea păzeşte omul de căderi, ea,
şi credinţa cea fără de vicleşug şi care-l ţine pe om ca să nu
cadă, şi ca să nu fie omul aruncat pe pământ din pricina
necredinţei. Credinţa să nu vă adoarmă, fiilor. Ea să vă ţină
legaţi de Mine, căci ea este cea care poate pentru voi şi pentru
Mine prin voi. Ea să vă fie ancora de salvare în vreme de încer-
care, fiilor. Amin. 

O, voi sta de vorbă cu voi, tată, şi vă voi întări aparte,
căci vremea e grea pentru mersul Meu cu voi, iar voi trebuie
să staţi în sfat cu Mine pentru mers numai înainte, fiilor. Lumea
ne vorbeşte de rău, iar cei şovăielnici se clatină pe pământ, dar
credinţa şi statornicia cu Mine se hrănesc numai din iubirea
Mea din voi. Faceţi loc mult iubirii Mele din voi şi dintre voi,
tată. Nimic şi pe nimeni să nu iubiţi pe pământ, decât aşa cum
vă povăţuiesc Eu, tată. Vă voi da poveţe, voi sta cu voi în sfat
şi vă voi mângâia şi vă voi învăţa şi vă voi creşte pentru ale
Mele, şi fericiţi vor fi cei ce vor creşte întru ale Mele, şi aceia
vor fi rodul Meu, căci lucrarea Mea cu voi este pentru învierea
morţilor, tată, şi ei se vor scula şi vor mărturisi pe Dumnezeu
şi lucrarea Mea de azi cu voi. Amin. 

Pace vouă! Fiţi treji, mereu treji! Fiţi fără de vicleşug în
credinţă! Eu, Domnul, vă şterg de la faţa Mea toate câte aţi
greşit ca nişte oameni, şi mereu stau cu ştergarul în mână şi vă
şterg de tot răul, dar fiţi fără de vicleşug în credinţă, fiilor, şi
unii altora să ne ştergem durerile şi să ne curăţim de neputinţă,
şi să fugă duhul rău de voi prin iubirea dintre voi, căci vremea
cea grea vă căleşte în iubire, tată, în iubire şi în veghe, tată.
Luaţi cuvântul Meu şi împliniţi-l întreg, şi aşa se va împlini el
pe pământ. Bizuiţi-vă pe cuvântul Meu şi împliniţi-l, şi aşa voi
birui Eu cu voi pentru voia Mea pe pământ. Amin. 

Pace vouă, fiilor! Durerile ne sunt mari, dar ele poartă
în ele pacea Mea cu voi. Pace vouă, fiilor! Cu post şi cu ru gă -
ciune durerile îşi vor pierde puterea şi va veni mângâierea Mea
peste voi. Fiţi desăvârşiţi în duhul frăţiei şi al milei şi al iertării
între voi. Fiţi blânzi şi fără de răutate. Pace vouă, şi voi veni
în sfat cu voi şi vă voi învăţa pe voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

23 februarie/8 martie 2009

Duminica a treia a Postului mare, a sfintei cruci

Cel ce nu ascultă cu iubire îşi pierde ascultarea, îşi pierde crucea
şi rămâne fără toiag. 

MM ă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în cartea
Mea din zilele acestea şi ca să-Mi întăresc sub

cruce pe poporul cuvântului Meu de azi. Sunt Domnul Iisus
Hristos, Cel ce am fost răstignit pe cruce acum două mii de
ani de poporul iudeu, după ce am fost învinuit de el că-l stric
pe el şi legea lui cea din părinţi şi casa lui de închinare şi cin-
stea lui cea de la Dumnezeu pe pământ. Sunt Domnul, Cel ce
am stat pe cruce între doi tâlhari, dintre care unul s-a pocăit şi
s-a alipit cu Mine, dându-şi duhul în mâna Mea mai înainte
de moarte, iar celălalt M-a hulit, căci îi auzea pe cărturari şi
pe căpeteniile iudeilor hulindu-Mă ei în vremea morţii Mele
pe crucea de pe Golgota. 

Mă fac cuvânt de sărbătoare şi duh de odihnă a sufletelor
voastre, căci stau în mijlocul vostru cuvânt, fii ai poporului
Meu, iar Tatăl este în Mine când grăiesc cu voi. Vin la masă
cu voi cu mucenicii care au mărturisit credinţa cea sfântă a lor,
pentru care ei au rămas ai Mei în vreme de prigoană şi M-au
mărturisit prin moartea lor mucenicească în iezerul din Sevas -
ta, şi doresc de voi sfinţii Mei mărturisitori, şi fericiţi sunt ei
că au murit întru Hristos şi sunt vii în vecii vecilor ca şi Mine,

şi nu este pieire întru cei vii, ci este viaţă şi înviere, precum
este scris. Amin. 

Vin la voi cu sărbătoarea crucii, fiilor, căci părinţii cei
sfinţi ai credinţei au aşezat în vremea postului cel pentru
pregătirea sufletelor înaintea serbării învierii Mele, au aşezat
crucea cea odihnitoare de osteneli, crucea prin care omul trece
ca să fie cu Mine apoi, şi nimeni, nimeni nu poate să guste
odih na lui cea de la Mine decât dacă-l văd că are cruce şi că
şi-o lasă jos când vine spre odihna ostenelilor lui, aşa cum
sfinţii cei patruzeci, sărbătoriţi azi, au trecut şi au venit spre
odihna lor cu Mine, căci M-au iubit cu credinţă aceşti fii. Vin
la voi cuvânt de mângâiere ca să vă dau puteri, tată, şi fericiţi
sunteţi voi dacă luaţi din cuvântul Meu puteri sfinte, credinţă
şi iubire duhovnicească între voi, nădejde şi statornicie pe cale
cu Mine şi lepădare de sine prin cruce, căci crucea îl ajută pe
om să nu cadă şi să nu iasă de sub ea, iar lipsa crucii îl cade pe
om în sine şi pierde omul răbdarea şi pierde omul calea lui cu
Mine, căci crucea pentru cel credincios întru Mine nu şi-o face
singur omul, ci i-o dau Eu, după cum socotesc Eu că-i trebuie
fiecărui om nevoinţa cea pentru mântuire şi puterea care spală
păcatele omului, căci fiecare om păcătos are trebuinţă de ispă -
şire de păcat şi de curăţire prin cruce, aşa cum sfinţii cei pa-
truzeci din Sevasta s-au izbăvit de păcate prin crucea cre dinţei
lor şi au venit apoi în braţul Meu mântuitor de fii. Este scris că
cine pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelia Mea,
acela se va mântui, iar cel ce se va ruşina cu Mine şi cu cuvin-
tele Mele în mijlocul neamului păcătos şi preacurvar, şi Eu Mă
voi ruşina cu el când voi veni întru mări rea Tatălui Meu cu
sfin ţii îngeri. Oricât ar fi omul de greşit înaintea Mea, dacă el
pierde sufletul său pentru mărturisirea cuvântului Meu neru -
şinându-se cu Mine în mijlocul oamenilor, aceluia Eu îi dau
scăparea, mai ales dacă-Mi aduce şi rod suflete care se scoală
spre credinţă şi spre voia Mea apoi, spre viaţă sub cruce, spre
duh de ascultare cu iubire, căci cel ce nu ascultă cu iubire, acela
îşi pierde ascultarea, îşi pierde crucea şi rămâne fără toiag,
rămâne fără povaţa Mea peste el. 

O, Mă doare că nu ştie omul ce este crucea ca să poată
iubi pentru el viaţa cea de sub cruce. O, mult şi greu Mă doare
de cei ce ies de sub crucea Mea! O, cum să fac cu cei ce ies de
la Mine şi nu mărturisesc cuvântul Meu, care cheamă omul de
la moarte la viaţă? O, poporul Meu, iubeşte, tată, cu putere
viaţa cea de sub cruce şi nu te teme de cruce, căci vai celui ce
nu are de purtat dureri! Nimic nu albeşte viaţa şi duhul omului
ca şi durerea cea de sub cruce şi care rabdă cu iubire pentru
răspândirea peste oameni a Evangheliei Mele, căci Eu pentru
aceasta am venit pe pământ, şi tot pentru aceasta trebuie să
trăiască şi cel credincios Mie între oameni. 

O, poporul Meu, sfinţeşte-ţi duhul şi limba şi iubirea
mărturisindu-Mă pe Mine, iar Eu îţi voi plăti, tată. O, fiule, pune
la lucru credinţa ta în Mine şi roagă-te Mie pentru ea ca să nu
ţi-o strivească satana, tată, căci nimeni nu pleacă de la Mine
decât după ce satana îi striveşte credinţa, măi tată. Cre dinţa ta
te mântuieşte, n-o pierde pe ea din inima ta, că ţi-am dat bogăţie
mare, ţi-am dat cuvântul Meu cel sfânt ca să trăieşti după el pe
pământ, iar ca să faci aceasta tu trebuie să crezi în cuvântul Meu
cel de ieri şi cel de azi, poporul Meu. O, cură ţeşte-te de necre -
dinţă, fiule, şi cere la Mine doctorie, căci singur nu ai cum să te
ajuţi. O, nu căuta să cazi în dureri ca să crezi şi ca să vrei ca
Mine! Credinţa ta trebuie dovedită înaintea Mea, tată. Să vadă
îngerii şi sfinţii puterea credinţei tale, şi prin ea să te ştie ei al
Meu, tată. Iată, afară e mare, mare întuneric, şi nu este lumină
pe calea Mea spre om, căci omul care stă peste oameni nu are
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de la Mine, şi este orb cel ce nu-L are pe Dumnezeu. O, îndum -
nezeieşte-te, poporul Meu, căci toate, toate s-au clătinat pe pă -
mânt, iar clătinare ca aceasta n-a fost de când sunt veacurile,
tată, dar tu ţine-te de Mine, ţine-te peste tine cu cuvântul Meu
cel îngrijitor de fii, căci duhul rău îşi ascunde faţa, iar tu trebuie
să întăreşti peste tine Duhul Meu, fiule de azi. O, să nu ieşi de
sub cruce, poporul Meu. Peste tot se clatină pământul cu tot cu
omul de pe el, dar cel ce stă pe cruce nu se clatină, ci se iz bă -
veşte prin ea, căci crucea înseamnă iz băvire, fiule. Ai pildă
cutremurătoare pe cel ce a ieşit de sub cruce între cei patruzeci
care au pătimit pentru numele Meu în iezerul din Sevasta şi care
şi-a pierdut izbăvirea sufletului său. Îţi întăresc credinţa şi sta-
tornicia, poporul Meu, numai să nu uiţi cuvântul cel rostit de
Mine ţie, tată. Cel ce nu citeşte cu iubire cuvântul Meu, cel ce
nu-l caută cu dor, acela cade, tată. O, e mare taină să ştii să
citeşti cuvântul Meu, tată. Între cei doi tâlhari de pe cruce în
vremea răstignirii Mele pe cruce, unul din ei a ştiut să se bizuie
pe Mine, iar altul nu, bietul de el, şi dacă el n-a înţeles ziua
aceea şi cuvântul ei, a pierdut biruinţa, tată. 

Te învăţ, poporul Meu, iubirea cea de sub cruce şi înţe -
lep ciunea ei şi răbdarea ei. O, nu-ţi alege crucea, nu ţi-o alege
tu. E mai bine să ţi-o aleg Eu, tată. Fiecare om are nevoie de
doctor. E mai bine să aleagă pentru tine cel ce vede, cel ce ştie
de sus, şi iată, trufia nu-l lasă pe om să-L lase pe Domnul să
cârmuiască viaţa lui, şi se conduce singur omul chiar şi pentru
credinţă, dar credinţa este cea care aduce roadă, şi altfel ea nu
are plată, căci roadele ei sunt plata ei pe pământ şi în cer apoi,
iar tu să deschizi cartea cuvântului Meu şi să iei din ea doctorie
pentru tine, poporul Meu, căci nu este boală fără leac, numai
să iei din carte vindecare, tată. Amin. 

Şi acum, poporul Meu, iată, Verginica stă între Mine şi
tine cu cel ce a fost însoţitorul ei pe pământ la începutul lucrării
Mele cu ea şi care acum a fost ridicat de la locul lui. S-au scurs
patruzeci de zile de când el a fost ridicat, iar ea stă înaintea
Mea şi înaintea ta cu el. Faptele lui le cântăresc Eu, dar mai
mult cântăresc credinţa lui în lucrarea cuvântului Meu şi căinţa
lui înaintea sfârşitului lui. Verginica pune în cântar multa lui
iubire şi ascultare la începutul lui cu lucrarea Mea, căci apoi
el a ieşit de sub ascultare şi a fost smuls din braţul Meu. Am
dat acum cuvânt ca să fie adusă pentru el jertfă de ispăşire şi
de împăcare patruzeci de zile, până la sărbătoarea învierii
Mele, iar lucrarea Mea este mare, şi prin ea Eu am aşezat cu
puterea Mea rânduială de rugăciune, jertfă de împăcare înain-
tea Mea a făpturii, şi tot ce este aşezat de cuvântul Meu are
putere prin Mine, iar cel ce trece cu trupul în poporul Meu vede
aceasta, şi e mare taină învierea morţilor, numai omul este mic
la credinţă, mic la minte de nu pricepe taina învierii celor ador -
miţi. Am spus la cei ce Mă poartă cuvânt de la Tatăl la om,
le-am spus că trupul omului ţine sufletul lui în el aşa cum puiul
neieşit din ou stă şi se desăvârşeşte în învelişul lui când cloşca
încălzeşte oul cu trupul ei şi cu iubirea ei jertfitoare ca să
crească în ou viaţa puiului, şi apoi să iasă puiul din ou, iar când
trebuie să iasă, el dă cu cioculeţul în coaja care-l acoperă şi o
sparge ca să iasă şi ca să învieze întru lumină. O, aşa trebuie
înţeleasă ieşirea omului din trup spre viaţa cea de după trup, şi
fericiţi sunt cei ce au pe Domnul de doică în viaţa cea din trup,
căci şi după aceea Îl au pe El de mângâiere, de creştere a vieţii
cea cu fericire în vecii, şi iată, gătim hrană şi mângâiere pe
pământ ca să aibă cel ce pleacă din trup, şi ca să-l hrănesc apoi
din cer ca să crească desăvârşit şi să se facă cetăţean deplin al
cerului, împreună cu cei odihniţi întru Hristos! 

O, mila Mea este fără de margini, dar şi dreptatea Mea

lucrează lângă ea. Iată, am dat cuvânt în mijlocul tău, poporul
Meu, să se pomenească în grădiniţa cuvântului Meu pe jertfel-
nicul dumnezeieştii liturghii jertfa Mea cea fără de sânge, la
care să se numească iertarea acestui sufleţel plecat nepregătit
de pe pământ, căci el a fost neputincios pentru sine, pentru trup
şi pentru suflet, fiindcă satana l-a robit pe el prin neascultarea
lui şi apoi prin neputinţa lui de a se ridica din slăbiciuni, din
cursa diavolului, în care el a stat prins până la sfârşitul trupului
lui, căci legăturile puse peste el au fost mari, prin cea care l-a
smuls pe el de lângă trâmbiţa Mea, căci duhul rău s-a răzbunat
în toată vremea împotriva vasului Meu, prin care-Mi coboram
Duhul şi cuvântul pe pământ. Eu, Domnul, voi lucra acum
izbândă mare pentru acest sufleţel şi îl voi răcori apoi pe el în
ziua de prăznuire a învierii Mele, iar până atunci am pus să se
aducă pentru el jertfă de ispăşire aici, în grădiniţa cuvântului
Meu, pe jertfelnicul împăcării Tatălui cu omul, prin Mine,
Mielul Cel junghiat pentru cei credincioşi. 

O, e mare putere această putere a Mea, prin care de două
mii de ani Mă dau, prin cei sfinţi şi plăcuţi Mie, jertfă de împă -
care pentru ca să mijlocesc la Tatăl pentru om, dar azi am îm -
brăcat cu putere mare aşezarea Mea cea nouă şi am numit-o pe
ea izbăvitoare pentru făptura cea de până acum, căci Eu, Dom-
nul, voiesc prin rânduiala Mea de azi să-i împac pe toţi cu Tatăl,
şi aşa voiesc Eu acum şi pentru acest sufleţel, pe care-l port
acum pe altarul Meu de jertfă înaintea Mea. Căci iată, tată,
sfinţii părinţi au lăsat scrisă descoperire de la Mine pentru pu -
terea jertfei Mele cea fără de sânge şi care izbăveşte suflete din
iad, căci a fost un frate între fraţi mulţi, care, venind spre sfâr -
şitul lui prin suferinţă, a spus stareţului lui că el se duce dintre
fraţi şi a spus că are trei galbeni, pe care i-a tăinuit de fraţi, iar
când stareţul a aflat aceasta s-a îndurerat adânc pentru mân-
tuirea sufletului fratelui lacom, şi, fiind duhovnicesc, s-a gândit
cum să aducă pe acesta la pocăinţă înainte de despărţirea lui de
trup, şi a pus la cale să-l aducă pe el la mâhnire mare, şi aşa să
plece acesta din trup, şi să-l îngroape apoi în gunoi. Apoi a
adunat pe ceilalţi fraţi spre duhul învăţăturii adânci pentru mân-
tuirea lor şi, fiind ei sub ascultarea lui, le-a spus lor că dacă vor
fi chemaţi de cel ce suferea spre moarte între ei, ei să nu se ducă
lângă el, căci trebuie adus spre pocăinţă acel frate, iar ei aduşi
spre mare înţelepţire, iar când au fost chemaţi la că pă tâiul celui
bolnav, stareţul i-a spus lui că nu vin fraţii fiindcă se scârbesc
de el pentru galbenii tăinuiţi şi că pentru aceasta va fi îngropat
în gunoi. Aşa a făcut stareţul cînd s-a despărţit de trup cel bol-
nav, şi a fost pus în gunoi după cum a hotărât, iar după treizeci
de zile li s-a făcut la toţi milă de el şi s-au sfătuit să aducă pe
jertfelnic mijlocire pentru el ca să fie iertat, şi li s-a descoperit
lor apoi despre cel plecat, şi a fost întrebat de ei cel plecat cum
o duce acolo, iar el le-a răspuns lor: „Am dus-o rău până acum,
dar după ce m-am împărtăşit cu trupul lui Hristos la treizeci
de zile pomenite pentru sufletul meu, m-am mutat la lumină şi
sunt în pace şi sunt mângâiat şi scăpat de la rău, căci s-au adus
rugăciunile cele pentru mine din partea fraţilor şi a părinţilor“. 

O, poporul Meu, mare este puterea Mea şi a cuvântului
Meu rostit pentru izbăvirea făpturii, dar mare trebuie să fie
credinţa în Mine şi în cuvântul Meu şi în toate câte Eu aşez
prin el. Acest sufleţel, pomenit de Noi şi de voi astăzi, a fost
mereu sub păcat, dar lucrarea Mea a lucrat pentru el şi Mi-am
mângâiat pe trâmbiţa Mea, căci ea a avut de la Mine iubire
mare pentru acest fiu, care a ascultat-o pe ea în vremea cea de
la început a lucrării Mele, şi apoi el a plecat şi n-a mai ascultat,
dar n-a mai făcut vreun altfel de rău, vreo altă vătămare lucrării
Mele, şi s-a dus şi a stat căzut, săracul, sub pizma celui rău,
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care a pândit mereu lucrarea Mea ca să Mi-o strice şi ca să nu
mai fie ea. Acum Eu, Domnul, am întins mâna spre el şi l-am
smuls din cursă şi l-am pregătit pentru plecarea din trup, l-am
pregătit prin credinţă şi apoi prin suferinţă şi prin iubire pentru
aşezarea Mea de azi, şi apoi l-am trecut pe el hotarul, iar în
clipa despărţirii lui de trup am avut la căpătâiul lui pe păstorul
cel pus de Mine pentru poporul Meu, iar acesta l-a dat Mie, şi
iată, după cum am făgăduit trâmbiţei Mele că Mă voi arunca
Eu după el ca să-l scot din apele tulburi în care el s-a înecat,
aşa am făcut, aşa am lucrat şi aşa l-am scos ca să-l izbăvesc,
dar el a plecat nepregătit, căci n-a avut putere să-şi pregătească
trupul pentru unirea lui cu Mine prin jertfa Mea cea fără de
sânge pentru om. Acum însă am dat cuvânt pentru pomenirea
lui, pentru iertarea lui, şi îl voi învia pe el în ziua de prăznuire
a învierii Mele, când Eu îl voi aduce ca să ia de pe masa Mea
merindea vieţii, şi va fi salvat. Amin. 

O, să nu se mire cei necredincioşi de lucrarea Mea cea
cu atâta biruinţă, căci cei credincioşi pot totul prin credinţă,
precum este scris, iar Eu pot prin ei. Amin. O, necăjit a fost
acest sufleţel şi mult robit de satana! O, să nu-l izbăvesc Eu pe
el? Îl voi izbăvi, îl voi izbăvi! Eu, Domnul, am făgăduit de mult
aceasta, şi acum împlinesc. Amin. 

O, e mult mai greu de cei bogaţi şi de cei cu înţelepciune
de pe pământ agonisită, căci când Eu am adus spre ştire despre
bogatul din iad şi despre săracul Lazăr cel din sânul lui
Avraam, am desluşit atunci cât de greu intră un bogat între cei
din cer, şi a grăit prin Mine bogatul cel fără de nume pomenit
şi a spus soarta lui cea după plecarea lui din trup, şi iată, să se
înfricoşeze acum toţi când aud pe cei din morminte mărturi -
sind, aşa cum a mărturisit bogatul pomenit de Mine în Evan -
ghelia Mea cea de acum două mii de ani, şi acum când
măr tu risesc mulţi din cei plecaţi din trup, având ei de mijlocire
cuvântul Evangheliei Mele de azi. Iată, azi pomenim acest
sufleţel după patruzeci de zile de la trecerea lui cu trupul, iar
după ce vor fi săvârşite patruzeci de sfinte liturghii pentru
ispăşirea şi iertarea lui, prin Mine, Mielul Cel jertfit, Eu, Dom-
nul, îi voi da lui împăcarea cu Tatăl, căci am putere să iert
păcatele omului, şi pentru aceasta am aşezat Eu acum între
pământ şi cer lucrarea Mea de cuvânt din zilele acestea. 

O, Mi-e milă de tot sufletul pierdut în păcate şi voiesc
să-i izbăvesc pe oameni, iar voi, cei ce staţi înaintea Mea pen-
tru împăcarea cu Tatăl a făpturii, staţi de mânuţă cu Mine şi
fiţi plini de umilinţă, şi tot mai mult să căutaţi să vă asemănaţi
Mie, căci Eu sunt blând şi smerit, fiilor. Căutaţi, tată, să fiţi
curaţi cu inima şi cu fapta, curaţi între frate şi frate în toată vre-
mea, curaţi între Mine şi voi, şi căutaţi să ţineţi poporul pe cale
cu Mine aşa, tată, şi ca Mine să lucraţi cu el, spre bucuria Mea,
iar Eu vă voi dărui pe voi cu iertare şi cu milă şi cu mângâiere,
tată. Amin. 

Iar voi, copii din porţi, întăriţi-Mi lucrarea, întăriţi-o
pentru venirea Mea cuvânt la poporul Meu şi la om, tată. O,
cât de mult aş avea de grăit, cât de mult! Grăiesc însă aşa cum
pot, aşa cum se poate grăi, şi cu multă răbdare grăiesc. O, fiţi
şi voi ca Mine! Să răbdăm, tată, să suferim răbdând, căci plata
cea de la Tatăl e dulce în cei ce rabdă, şi va fi ea mângâierea
lor. Amin. 

Tot poporul Meu să stea sub cruce! Amin. Vreau să te
învăţ iubirea de sub cruce, poporul Meu. Eu am avut iubire de
om şi sub cruce şi pe cruce, tată. O, înfiripează-ţi iubirea, fiule,
şi vom fi unii pentru alţii mângâiere şi putere, căci crucea ne
dă, şi ea ne păzeşte de rău. Amin. 

Fericiţi, fericiţi sunt şi vor fi cei de sub cruce, cei de

sub ascultare de Dumnezeu prin lucrarea cuvântului Meu de
azi, care cheamă sub toiag de păstor pe cei mântuiţi, pe cei
credin cioşi, pe cei săraci cu duhul, care-şi iubesc aşa mân-
tuirea! Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Îndulceşte-ţi cugetul şi inima şi
sufletul cu tot cuvântul Meu de peste tine, căci sfinţii şi îngerii
stau cete-cete la glasul Meu de peste tine, la grăirea Mea de
azi cu tine, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2009

Duminica a cincea a Postului mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca

Oamenii s-au învăţat fără Dumnezeu pe pământ. Rugăciunea cea
cu duh de răzbunare nu ajunge la Domnul. Cel ce uită de iertarea

păcatelor lui, acela urăşte. Ura se vindecă prin pocăinţă. 

VV in să-Mi hrănesc poporul, şi Mă vestesc când vin
la el ca să-l hrănesc, căci fără hrană din gura Mea

pentru el, nu poate să stea în picioare şi lângă Mine poporul
Meu, fiindcă toate puterile potrivnice s-au ridicat după căderea
din Mine a omului şi se războiesc cu el ca să nu mai poată cu
Mine şi cu iubirea Mea în el. 

Eu, Domnul, vin la tine cuvânt, poporul Meu de azi, căci
prin acest cuvânt şi prin acest izvor Eu te-am spălat şi te-am
primenit mereu, ca un tată ce-ţi sunt, ca să te am de partea Mea
acum pe pământ în mijlocul fiilor oamenilor, care-şi văd numai
de ale lor, iar cu Mine la masă ei nu mai stau, căci s-au învăţat
fără Dumnezeu pe pământ, chiar dacă Eu din când în când îi
mai trezesc din neveghea lor ca să-şi aducă aminte de rătăcirea
şi de risipirea lor din braţul Meu cel părintesc. Vin să-ţi pun
masă, tată, şi să înţelegi iubirea Mea pentru tine, şi să-ţi văd şi
iubirea ta pentru Mine şi cât ne dăm unul altuia hrană şi mân -
gâiere şi putere, căci trebuie să putem unul pentru altul, tată.
N-am cui să-i mai spun pe pământ să poată pentru Mine, căci
omul nici pentru el nu poate când nu poate pentru Mine, iar
când el ajunge să vadă aceasta adevărat, varsă lacrimi îndur-
erate şi se aruncă spre braţul Meu duios după om şi în dispe -
rarea lui se umple de iubire de Dumnezeu şi se face prunc
înaintea Mea ca să-l pot ajuta, ca să-l pot milui, ca să Mă pot
îngriji Eu de el, aşa cum a făcut Maria Egipteanca în ziua când
şi-a văzut deşertăciunea vieţii ei pe pământ şi s-a aplecat ca un
prunc ca să Mă îngrijesc Eu de ea apoi. 

O, nu-i trebuie omului deprindere multă şi lungă ca să
se facă destoinic Mie, ci îi trebuie Duh Sfânt prin Hristos, şi îi
trebuie milă şi pace sufletească, şi aşa lucrez Eu, Domnul, prin
cei ce-Mi salvează suflete de la pierzare, căci Mă descopăr Eu
cu cele de la Mine înaintea celui ce-Mi lucrează Mie pentru
salvarea omului de la păcat şi pentru harul Meu apoi peste el
ca să Mă poată el iubi şi urma, căci fără de iubire pentru Mine
în el nu Mă urmează omul, nu poate să vină după Mine şi să-Mi
fie ucenic. O, Maria Egipteanca a fost plină de iubire cu firea
ei cea omenească şi a putut apoi să-Mi dea Mie cu ardoare şi
cu lepădare de sine iubirea ei, căci s-a înţelepţit apoi prin iubire
de Dumnezeu, nu prin luptă pentru pocăinţă mai întâi, şi apoi
s-a sfinţit prin nevoinţă şi prin părere de rău şi prin ură asupra
păcatului, uitând de ea însăşi şi iubindu-Mă pe Mine, şi aşa şi-a
biruit ea păcatul, iar Eu am stat cu ea apoi multă vreme şi am
bucurat pe îngeri şi pe sfinţi cu iubirea dintre noi. Nu pentru
vrednicia ei, ci pentru pocăinţa ei am stat Eu cu ea şi i-am dat
de la Mine har, căci fără Mine nu poate nimic bun omul, şi
greu se mai dă el spre iertarea Mea asupra lui, căci omul se
lasă greu de tot de păcat. Numai Eu sunt Cel ce-l pot ajuta pe
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om să se lase de păcat dacă găsesc în el putere pentru dragoste
şi pentru credinţă apoi şi pentru liniştea cea împotriva relelor
de pe pământ, căci toate câte sunt pe pământ între oameni în-
deletniciri stricătoare de viaţă sunt mânuite de duhurile rele,
care-i pun omului la picioare împărăţia cea trecătoare a lumii
ca să-l ţină pe om departe de iubire, departe de sânul Meu cel
cald şi curat. 

O, poporul Meu, pe pământ e numai răzbunare, tată!
Orice pricină dintre om şi om e răzbunare, tată, căci omul are
în firea lui acest păcat încă de la căderea lui din ascultarea pe
care-i spusesem s-o păstreze înaintea Mea, căci eram Făcătorul
lui şi se cădea să Mă asculte apoi. N-am cum să-l învăţ pe om
facerea lui şi învăţătura Mea peste el, că nu stă la învăţat din
pricina acestui duh de răzbunare, prin care el se vrea îndrep tă -
ţit. Am învăţat pe om să ierte ca să-l iert şi ca să-i primesc rugă -
ciunea când el stă înaintea Mea, dar cel ce se răzbună pe fratele
său care l-ar fi nedreptăţit pe el, acela nu mai ajunge la Mine
cu rugăciunea lui cea pentru iertarea greşalelor lui, căci în vre-
mea rugăciunii lui inima lui are în ea răzbunare. Nu vrea omul
să ştie că nu se poate ruga Mie întristat sufleteşte între frate şi
frate şi că în zadar aleargă după Mine aşa. Rugăciunea tulbu -
rată este păcat, nu este rugăciune, şi de aceea nu trebuie să-i
placă omului ca el, ci ca Dumnezeu în lucrările pe care le face,
şi aşa el va avea mulţumire şi netulburare în rugăciunea lui
spre Mine. O, ce s-ar întâmpla cu toată facerea Mea cea pentru
om dacă Eu aş gândi la Mine aşa cum omul gândeşte la sine
când îşi lucrează nemulţumiri? 

O, poporul Meu, cel ce vine la Mine ca să fie cu Mine,
acela trebuie să înveţe din cuvântul Meu, tată, şi trebuie să se
vindece de răzbunare, tată. Cel ce vine la Mine şi nu se lasă
vindecat de acest păcat, acela zadarnic vine, căci nu vine dacă
vine aşa, fiindcă acest păcat e păcat întunecat, şi nu cunoaşte
iubirea cel ce are în el această meteahnă. O, de unde se naşte
în om ura? De la lipsa iubirii Mele în om se naşte ura, iar ura
naşte hula în inima omului. O, fereşte-te de păcat, poporul
Meu, căci păcatul Îl urăşte pe Dumnezeu în om. În toţi anii de
când am coborât cuvântul Meu pe vatra acestui neam şi Mi-am
hrănit un popor în mijlocul lui, am căutat să-l învăţ mult pe el,
mult şi mereu, şi l-am povăţuit să Mă asculte, căci ascul tarea
se naşte din iubire de Dumnezeu. Când Eu l-am făcut pe el ca
să fie al Meu, am văzut mereu la el că nu voia cu Mine decât
dacă-i dădeam mereu iubire lui, iar când dădeam să îndrept
greşeala lui el se răzbuna pe Mine şi pe fratele său. O, greu
mai e între Mine şi om ca să-l învăţ pe el ascultarea cu iubire,
cu lepădare de sine, căci asta înseamnă ascultarea! O, nimeni
nu poate asculta de Dumnezeu sau de omul lui Dumnezeu dacă
nu are lepădare de sine. Cel fără lepădare de sine face păcatul
urii asupra fratelui său, poporul Meu. Cel ce se iubeşte pe sine
face păcatul urii, tată. Cel ce se iubeşte pe sine, acela urăşte pe
semenul său, tată. O, ura nu se vindecă acolo unde ea îşi face
loc între om şi om, căci Iuda nu şi-a mai vindecat ura pe ceilalţi
ucenici ai Mei. Când ucenicii Mei au auzit pe Iacov şi pe Ioan
când Mi-au zis: «Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta
şi altul de-a stânga Ta întru mărirea Ta», au început să se
mânie pe aceştia, iar Eu i-am învăţat şi le-am zis lor aşa: «Cei
ce se socotesc domnitori peste noroade au asupra lor putere,
dar nu astfel trebuie să fie între voi, ci care dintre voi va vrea
să fie mare va fi slujitorul vostru, şi care va vrea să fie întâiul
va fi tuturor slugă, căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească,
ci ca să slujească şi să-Şi dea sufletul preţ de răscumpărare
pentru mulţi». O, iată din ce se naşte iubirea Mea între fraţi,
poporul Meu, iar dragostea rabdă îndelung şi nu se mânie, ci

se apleacă, tată! Aşa l-am învăţat Eu mereu, mereu şi pe
poporul Meu cel din vremea aceasta, timp de cinci zeci şi ceva
de ani de când îl învăţ, dar cel ce s-a mâniat a căzut din braţul
Meu dacă n-a stat la vindecare apoi, căci mânia aduce ura, iar
ura face în om păcatul hulei apoi, şi unul pe altul se întreţin în
om aceste păcate, şi iată, toate păcatele se iartă omului, dar
hula care aduce ură nu se mai iartă, nu se mai spală omul de
ea, căci ura macină omul mai tare decât orice boală şi nu-şi
înţelege omul boala aceasta. 

O, fii ai poporului Meu cel de azi şi cel de ieri, feriţi-vă
de ură, tată, ca să nu vină peste voi păcatul hulei, tată! «Iubi -
ţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu!», aceasta a fost în vă -
ţătura Mea cea pentru ucenici. Aşa pot cei credincioşi să fie ai
Mei, iar altfel nu. Amin. 

O, de cincizeci de ani atât de frumos Îmi învăţ poporul!
I-am dat şi lumii să vadă învăţătura Mea de peste el aşa cum
am dat-o şi pe cea de acum două mii de ani cu care Îmi învăţam
atunci ucenicii. Pe cei ce vin şi stau cu Mine şi cu povaţa Mea
peste ei, şi pe cei ce n-au mai stat cu Mine şi cu cârma Mea
peste ei, Eu iarăşi îi învăţ pe ei şi îi chem la slava învăţăturii
cea de sus şi le spun lor: o, nu-Mi luaţi cârma din mână, tată!
E greu de cel cu cârmă dacă nu staţi ascultători pentru cele ce
sunt de la Mine de împlinit, pentru Mine cu voi şi pentru viaţa
voastră cu Mine. O, e greu de cel ce de la Mine este pus şi n-ar
găsi înţelegere de la cei ce vin să fie ai Mei cu cârmă de la
Mine peste ei. Se răstoarnă corăbiuţa prin valuri dacă aţi da să
cârmuiţi care cum vreţi, dar este şi altfel, tată, căci cârma nu
poate conduce singură dacă voi nu ajutaţi cu îndeletnicirile şi
cu ascultările care se potrivesc pentru mersul tuturor lucrurilor.
O, lăsaţi cârma în faţă, tată, dar nici grei să nu vă lăsaţi sau
nepăsători să staţi pentru povara Mea, ci dăruiţi-vă cu pacea şi
cu dragostea Mea din voi, căci dragostea voastră e mică, tată,
dar măcar nu Mă împovăraţi cu nedăruirea, cu neîndemânările
voastre, fiilor, cu nemulţumirile voastre, tată. Am între voi în -
chişi în ei înşişi şi necălăuziţi pentru cele dinăuntru ale lor, şi
ei cred că aşa e bine pentru ei, dar aceştia judecă în sine călăuza
cea pusă de la Mine pentru lucrul Meu cel greu şi pentru po -
porul Meu, căci poporul care nu este călăuzit nu este po porul
Meu, nu este fiul Meu cel ce nu este călăuzit pentru cele
dinăuntru ale lui şi pentru ascultarea de Dumnezeu în afara lui
în obştea cea frăţească. 

O, voi, cei ce staţi cu Mine, şi voi, cei ce n-aţi mai stat
şi Mi-aţi adus durere mare şi nu Mi-o mai vindecaţi, tată, v-am
spus adesea să nu vă ridicaţi ca să judecaţi voi pe cei puşi de
Mine porţi şi călăuzitori vouă de la Mine, căci Eu sunt Cel ce
judec şi îngrijesc lucrarea Mea cu ei şi lucrarea lor cu Mine şi
cu voi şi îi împuternicesc mereu cu puteri de la Mine şi cu pază
de la Mine pentru voi ca să aveţi voi de la Mine prin ei cuvânt
călăuzitor de sus şi de jos, căci Eu am pus de la Mine în ei
înţelepciune pentru voi şi pază pentru voi împotriva duhurilor
rele, care se nasc din neascultare, tată, şi iată, nu sunt primit
de toţi cu credinţă, iar cei ce se îndoiesc de călăuzirea Mea prin
ei Mi-i clatină de la cârmă, şi atunci ei se lasă mici pentru
aceia, mici şi nelucrători, şi atunci merge din greu lucrul Meu
şi împlinirea Mea cea pusă pe masă la voi ca să se împlinească,
iar cei ce se dau mari şi tari pentru ei înşişi cad din braţul Meu
şi Mă doare de la ei şi Mă doare de ei, iar Eu merg în coate şi
în genunchi ca să nu stau din mers, căci se răstoarnă cerul şi
pământul, tată, dacă Eu stau din mersul venirii Mele cuvânt pe
pământ, şi omul îndărătnic nu crede aceasta. O, de două mii
de ani călăuzesc greu pe cel ce vine ca să fie cu Mine, şi iată,
şi azi călăuzesc greu, căci în toate trebuie să ţin seama de
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nevoile celor ce vin ca să fie ai Mei, şi mai puţin de nevoile
Mele prin ei, căci dacă Eu nu i-aş juca în strună omului, el
M-ar da de tot de peste el şi numai rău Mi-ar face, tată, aşa
cum Mi-au făcut şi Îmi fac cei nemulţumiţi care au stat cu
Mine şi cu familia Mea de fii şi apoi au plecat şi lovesc şi
dispreţuiesc şi urăsc şi hulesc, şi iată, ura nu se vindecă, ci adu -
ce cu ea păcatul hulei, păcatul necredinţei şi al dispreţului faţă
de Dumnezeu şi de fraţi, căci iată, şi cei ce s-au crezut că pot
multe şi bune, chiar şi aceia câtă, câtă durere Mi-au adus! 

V-am învăţat aşa în ziua aceasta, fiilor, ca să vă deprind
cu umilinţa în iubire, tată, căci ucenicii Mei s-au mâniat pe cei
ce au voit să-Mi fie mai dăruitori, iar Iuda şi mai mult s-a mâ-
niat şi M-a urât mult şi M-a tot urât pe ascuns din pricina păca -
tului invidiei până ce M-a vândut spre cruce, tată, şi iată, ura
nu se vindecă decât prin pocăinţă, căci numai cel ce uită de
iertarea păcatelor lui, numai acela urăşte, şi îşi zice drept cel ce
urăşte. Eu aşa vă învăţ de sus şi de jos, învăţ pe cei din cer şi
învăţ pe cei de pe pământ ai Mei şi proslăvesc lucrarea Tatălui
în Mine, căci scris este: «Cine va fi asemenea Domnului în nori
şi cine se aseamănă cu Domnul între fiii lui Dumnezeu?». 

Îi aştept pe cei clătinaţi de la pieptul Meu, îi aştept cu
dor să-Mi fie şi să-Mi stea iarăşi aproape, şi cu iubire să vină,
căci Maria Egipteanca este pildă de pocăinţă pentru cei ce iară
şi iară se leapădă de sine pentru Mine şi pentru statul lor cu
Mine, fiindcă Eu pentru cei ce sunt ai Mei am spus aşa: «Ieşiţi
din lume, fiilor, ca să nu vă îmbătaţi din vinul ei!». 

O, poporul Meu, poporul Meu de peste tot, cel ce asculţi
şi cel ce nu asculţi de povaţa Mea cea spre viaţa ta! Fereşte-te,
tată, de păcatul judecăţii, căci Eu sunt Judecătorul, Eu cân -
tăresc omul, tată, Eu, şi nu tu, fiule. Păcatul judecăţii se naşte
din păcatul urii. Păcatul judecăţii este neumilinţă şi ne credinţă,
tată, iar Eu te rog să Mă crezi ce-ţi spun, fiule. Acest păcat te
duce să păcătuieşti cu hulă şi apoi cu ură, cu ură şi apoi cu hulă,
şi Eu voiesc să te iert, tată, şi să te întorc cu iubire spre Mine
şi spre fraţi, tată. O, ascultă-Mă! O, auzi-Mă! O, în ţelege-Mă
când îţi grăiesc! O, înţelege-Mă, tu, cel ce-ţi grăiesc! Cu iubire
fără seamăn te povăţuiesc. Te voi curăţi de tot păcatul tău dacă
Mă vei asculta. Vino, tată, spre ascultare şi ajută-Mi lucrarea
Mea de azi cu ascultarea ta! E vremea să vii să te iert, căci Eu
sunt Cel ce iert păcatele omului şi îl fac din nou pe omul care
vine să-l fac şi să rămân apoi îmbrăţişat iarăşi cu el. Amin. Am
spus mereu poporului Meu: «Luaţi Duh Sfânt, fiilor!», şi tot
aşa îi spun şi acum: Luaţi Duh Sfânt, tată, luaţi, voi, fiilor clă -
tinaţi de la pieptul Meu cel pentru fii, căci necredinţa nu vă
duce la bine, ci vă duce la rău, tată! Duhul Sfânt este Cel ce vă
dă vouă putere să fiţi fiii lui Dumnezeu şi să-I daţi Lui iubirea
şi credincioşia cu răbdare şi cu cruce, tată. Am venit pe pământ
să-l iert pe om de şaptezeci de ori câte şapte şi să depăşesc ho-
tarul cel pentru iertare. Veniţi, voi, cei pierduţi de la pieptul
Meu, şi Eu vă voi ierta pe voi şi vă voi vindeca şi vă voi iubi
şi iarăşi veţi fi ai Mei. Vine durere mare pe pământ, iar Eu vă
port grija, tată. Veniţi sub cortul Meu şi staţi sub el şi numai
sub el, căci lucrarea cuvântului Meu peste fii este acoperă -
mântul sub care Îmi voi ocroti Eu, Domnul, pe cei rămaşi cu
Mine în vremea cea de strâmtorare care vine pe pământ. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Îndeletniceşte-te cu iubirea, tată!
Iertaţi, ca să vi se ierte şi vouă, fiilor, şi aşa va sta rugăciunea
voastră înaintea Mea! Amin, amin, amin. 
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Praznicul Buneivestiri

Numai păcătoşii au dor de Dumnezeu. Nu este puternic cel care-i
stăpâneşte pe ceilalţi, ci este puternic cel care-şi stăpâneşte firea.
Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce stau până la capăt pe calea cea cu
încercări. Sfânta Virginia – mereu părăsită şi îndurerată. Fericiţi 

sunt cei ce rămân în iubirea Domnului! 

MM ă las pe masa ta cu Duhul Sfânt, poporul Meu,
ca să te înviorez în iubirea de Dumnezeu, fiule,

căci iubirea de Dumnezeu trebuie hrănită ca să fie. Îţi hrănesc
iubirea, tată, iar iubirea Mea pentru tine hrăneşte-Mi-o tu, ca
să fac cu tine lucruri minunate pe pământ. O, dă-Mi putere să
vin la tine, fiule poporul Meu! Fă-te dor de Dumnezeu cu fiinţa
ta, şi tainic să fii tu aşa, căci toate ale Mele în om sunt tainic
purtate şi lucrate, şi nici omul însuşi nu poate înţelege tainica
Mea lucrare prin el, dar Eu dacă văd credinţă în Mine la om,
credinţă neîndoielnică, Eu fac lucruri minunate cu ajutorul
acestui simţământ purtat de om înaintea Mea. Toţi păcătoşii
care M-au iubit pe pământ cu credinţă tare Eu cu aceia M-am
sprijinit mult împotriva diavolului, care îi duşmănea pe ei pen-
tru credinţa lor în Mine, Cel milos pentru om, Cel plin de dra -
goste pentru cel neputincios pe pământ. Mă uit la hoţii care fac
cruce când pleacă să-şi strângă din furat pe cele ce zic ei că le
trebuie, şi Duhul Meu duios Mi Se moaie de mila lor, căci văd
în ei credinţă şi sprijin în Mine chiar când ei fac răul cel tre-
buincios pentru ei, zic ei, şi-ţi spun acestea, poporul Meu, că
Eu la păcătoşi am găsit credinţă şi duioşie pentru Mine, dar la
cei ce se cred puternici şi mai buni decât cei păcătoşi Eu găsesc
numai lovituri, numai cruce, tată, numai îndoială în pu terea
Mea cea pentru om, numai slăbire a puterii Mele înaintea pu -
terii lor, căci ei se dau puternici pentru ei înşişi, dar pentru
Mine sunt durere aceştia, căci cine n-are puterea iertării şi a
bunătăţii şi a umilinţei de duh, acela este greu de purtat de
inima Mea, căci nu Mă cunoaşte. Cel ce Mă cunoaşte, acela
este altfel, fie el drept sau păcătos, iar cei plini de iubirea Mea
în ei trag mereu spre cei plăpânzi, spre cei neputincioşi cu
duhul şi cu firea ca să-i ajute, căci aceia au nevoie de viaţă, iar
viaţa este mare taină în om, şi iată, nu este cel ce ştie să înţe -
leagă taina vieţii. O, ce mare M-am aşezat Eu, Domnul, în cei
păcătoşi, care aveau nevoie de Mine! O, numai ei au dor de
Dumnezeu, şi se vede aceasta de şapte mii de ani pe pământ!
Ce bine am putut să fac Eu pe pământ pentru Mine şi pentru
om prin cei ce apasă cu dreptatea lor peste cei obidiţi? N-am
putut să fac din ei decât unelte de suferinţă pentru cei ce le
puneau celor greşiţi în ochii lor cruce grea pe umăr, durere şi
suspin, dispreţ şi judecată de la omul semeţ, pentru ca să Mă
desăvârşesc Eu prin cei apăsaţi apoi cu duhul pocăinţei, care
îl face mare, mare înaintea Mea pe om, mare şi slăvit. O, nu
este puternic cel care îi stăpâneşte pe ceilalţi, ci este puternic
cel care îşi stăpâneşte firea. E sterp cu viaţa cel ce nu iubeşte
pe cei din jurul lui, şi nu este viaţă în om viaţa care nu trăieşte
prin iubirea Mea în om şi pentru om. Cel ce-şi alege singur
viaţa Eu nu Mă pot apropia de acela ca să fac din el unealtă
Mie, mică sau mare în lucrul Meu cel de la Tatăl dat Mie cu
oamenii, dar pot în cel ce se lasă chemat la Mine ca să-l pun la
lucrul Meu, tată. 

O, Mi-am dat curaj plânsului durerii Mele de la om,
poporul Meu, căci în mijlocul tău Eu pot să plâng şi să suspin
şi să fiu adevărat. Şi cum adevărat? Adică să-Mi arăt faţa inimii
Mele, zdrobirea Mea, pe care omul nu Mi-o iubeşte, căci dacă
Mi-ar iubi-o n-ar căuta să-i fac Eu lui numai bine când el nu
face bine. Omul vrea ca Eu să-i fiu lui numai binefăcător şi să-i
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dau după inima lui, căci altfel Mă numeşte nedrept. Nu-i pasă
lui de durerea Mea. Lui îi pasă de el, şi are nevoie de binele lui
cel de la Mine, de parcă Eu sunt datornicul lui. O, nu vrea omul
să cunoască altfel faţa lui Dumnezeu, fiinţa lui Dumnezeu, o,
nu vrea, poporul Meu, dar Eu în mijlocul tău Îmi dau vălul în
lă turi şi Mă aşez înaintea ta aşa cum sunt Eu, plin de suferinţe,
plin de rane de la om, sărac de iubire de la om şi părăsit pe
pământ. Adesea, din timp în timp, M-au iubit şi M-au cercetat
pă cătoşii, a căror viaţă era robită de firea cea căzută a lor, căci
omul cel zidit de mâna Mea a căzut din binele cel făcut de Mine
pentru el şi a tras după el fapta lui din fiu în fiu, şi ne căjit e omul
pe pământ, şi puţini oameni se opresc din mersul lor ca să se
gândească la firea cea căzută a lor şi să se umple de duhul umi -
linţei şi al pocăinţei înaintea Mea şi înaintea omului cel aseme-
nea lui. În pilda samarineanului, pe care Eu am pus-o în cartea
Evangheliei Mele acum două mii de ani, am arătat că n-a oprit
lângă cel căzut omul mare cu rangul, ci a oprit un samarinean,
un om dispreţuit, după cum erau priviţi samarinenii. 

O, poporul Meu, când am venit Eu pe pământ ca să Mă
întrupez şi să iau trup şi chip asemenea omului şi să stau printre
oameni şi să-i ajut cu mila Mea şi apoi să Mă arăt Dumnezeu
slăvit în mijlocul oamenilor, Eu n-am putut atunci să Mă spri-
jinesc cu cei de vază între oameni, o, n-am putut, tată, aşa cum
nici acum n-am putut şi nu pot. Între cei de vază cu care M-am
ajutat a trebuit mai întâi să-i aduc pe ei la mare umilinţă, la
mare cădere ca să-i pot înţelepţi să Mă primească şi să Mă
cunoască şi să Mă creadă fără de cădere apoi din credinţa cea
din cer coborâtă peste om. O, vai de omul care îşi culege de
pe pământ şi de la om credinţă în Mine şi în tainicele Mele
lucrări între oameni! Când am venit la întâia Mea venire acum
două mii de ani veneau mulţi după Mine ca să creadă şi ca să
rămână pe calea Mea cea spinoasă între oameni, dar vai, iarăşi
plecau întru ale lor, se sminteau şi plecau, se săturau şi vărsau
apoi. Se umpleau de dor de mărire crezând că Eu cu puterea
Mea voi stăpâni ca un împărat pe pământ, dar când ei înţele -
geau că Eu n-am nimic din lumea aceasta cu împărăţia Mea se
duceau de lângă Mine, bieţii de ei, căci ei nu iubeau durerea
Mea, nu iubeau durerea, ci iubeau mărirea, şi pe ea o aşteptau
dacă umblau cu Mine, dar Eu am venit pe pământ ca să fiu Cel
durut, Fiul durerii, Cel dispreţuit, Cel zdrobit, şi nu s-au dat
Mie cu iubirea lor decât cei păcătoşi, cei care n-aveau nimic
pe pământ decât o viaţă slabă şi fără de putere, iar Eu la aceştia
le-am arătat calea, le-am arătat iubirea şi credinţa şi puterea
lor prin acestea şi le-am dat putere să se facă fii ai lui Dum-
nezeu între oameni şi jertfă de iubire pentru cei ce nu iubesc. 

O, poporul Meu, îţi spun, tată, ca să ştii, că fiii lui Dum-
nezeu pe pământ sunt numai cei ce vin pe calea Mea cea plină
de suspin şi rămân pe ea cu Mine până la sfârşit, răbdând cu
Mine şi ca Mine până la sfârşit, tată, şi rămânând cu Mine în
toate încercările, în toate ispitele, în toate furtunile, ajutân -
du-Mă cu firea Mea cea blândă în ei, căci blândeţea Mea din
om pune la pământ orice putere potrivnică, orice furtună şi
orice ispită, tată. Eu cu blândeţea Mea i-am poruncit furtunii
să tacă şi valurilor să se cuminţească, şi acestea M-au ascultat,
căci eram Cel blând. Eu cu umilinţa Mea i-am iertat pe cei ce
Mi-au dăruit crucea ca unui blestemat. Eu cu blândeţe fără de
seamăn i-am îmbrăţişat şi i-am mângâiat şi i-am sărutat pe tâl-
hari şi pe vameşi, pe desfrânaţi şi pe hoţi, pe ucigaşi şi pe ne -
putincioşi cu tot felul de neputinţe ca să le dau putere să se facă
fii ai lui Dumnezeu apoi, căci aşa iubire Mi-a spus Tatăl să arăt
că am, că din El o am şi o arăt c-o am, căci n-am venit să judec,
ci să iert am venit, şi am venit să-i dau omului mereu, mereu

putere să se facă şi să fie al lui Dumnezeu pe pământ, căci a fi
omul, înseamnă a fi al lui Dumnezeu pe pământ şi nu al lui
însuşi. Amin. 

Şi acum, poporul Meu, îţi dau iubirea mamei Mele
Fecioara ca să-ţi mângâie sufletul, tată, ca să-ţi aducă putere
şi înnoire, tată. Ea a fost slujită de îngeri pentru venirea Mea
prin ea pe pământ, dar şi ea a slujit pe îngeri. O, cu ce a slujit
ea pe îngeri? Fiilor, fiilor, omul care este blând şi smerit este
slujitor îngerilor slujitori de la Dumnezeu, tată, ca şi omul cel
aspru şi semeţ în sine, care este slujitor îngerilor cei căzuţi de
la Dumnezeu. O, mama Mea Fecioara a fost dulce la fire şi
aplecată după om şi pentru om. Când ea slujea între oameni
era plină de pace şi de blândeţe, plină de frumos ca şi Dum-
nezeu. O, tată, omul care doreşte după Dumnezeu, iubind aşa,
acela este om frumos, om cu viaţă vie, tată, iar cel viu împarte
viaţă, şi aşa împărţea mama Mea Fecioara, împărţea ce avea
din avutul ei cel de la Dumnezeu pus în ea. Hai, mamă, hai cu
slava mângâierii Duhului Sfânt, căci El este Mângâietorul şi
este Duhul Nostru, mamă. Amin, amin, amin. 

— LL e dau, Fiule, Duhul Tău, pe Care şi eu Îl
am. Le dau ce am, le dau din mine, căci

unii din ei sunt plini de durerea Ta în ei şi nu-i ştiu ceilalţi, căci
ei îşi ascund pe cele durute în ei, căci sunt umiliţi şi sunt aplecaţi
sub mare dispreţ şi sub încercări pe care nu le pricep cei
alăturaţi lor. Îngerii slujitori de la Tine le slujesc lor şi stau
ajutători în toată vremea tainic lângă ei, căci crucea Ta e cu
mare durere, cu mare cădere pe cale sub ea, şi nu e cel ce se
bagă sub ea lângă cei îmbrânciţi sub lovituri ca să cadă şi ca să
se zdrobească ei sub mersul Tău cel greu. O, Fiule scump, în
toată vremea cea de peste cincizeci de ani, de când Tu stai pe
pământ cu a doua Ta venire prin această lucrare de cuvânt,
numai aşa ai mers, aşa, ca şi azi, Fiule. Pe trâmbiţa Ta Vergi -
nica o părăseau toţi, mereu, mereu o părăseau după ce veneau
ca să-Ţi audă cuvântul, şi n-aveai cu cine să Te sprijineşti cu
lucrarea Ta cea grea prin ea, căci fiecare avea ale lor de făcut şi
nu se dădeau la făcut, căci îi durea facerea, ci mai degrabă
cădeau din credinţa cea în venirea Ta prin acest cuvânt decât să
stea la făcut, şi le plăcea să rămână stârpitură, ca tot omul care
nu Te trăieşte cu iubire şi cu credinţă şi cu lucrul cel pentru Tine
şi pentru venirea Ta, Fiule cu mersul greu. O, când nu le mai
convenea, găseau nod în papură şi dădeau în trâmbiţa Ta cu vină
şi cu ură, şi dădeau în Tine, dădeau cu pietre în cuvântul Tău,
Fiule de sub cruce. Numai cei blânzi cu duhul şi smeriţi cu
inima, numai aceia n-au ieşit de sub cruce, numai aceia n-au
fugit, numai aceia au rămas, dar puţini, puţini au fost aşa cum
eşti Tu, blânzi şi smeriţi. Blând este cel ce iubeşte şi iartă fără
de judecată, adică fără de capăt, iar smerit este cel ce se apleacă
şi se împarte fără de poticnire şi fără de părtinire pentru cei ce
se fac fii ai lui Dumnezeu pe pământ, şi se împarte fără de plată
de pe pământ, Fiule dumnezeieşte smerit şi nu omeneşte, căci
omul care se smereşte face aceasta ca omul şi nu ca Dumnezeu,
în Care se ascunde taina smereniei inimii. Amin. 

O, popor al cuvântului Fiului meu, omul care doreşte
după Dumnezeu, iubind aşa, acela este frumos foarte şi este cu
viaţă vie în el. Eu aceasta împărţeam în jurul meu, şi iubind pe
Dumnezeu împărţeam. Cel ce nu împarte iubind pe Domnul,
şi pe semeni la fel, acela împarte altceva, şi tot aşa şi agoni -
seşte. Cel ce împarte ca Dumnezeu, acela primeşte suferinţă
pe pământ şi se hrăneşte cu lacrimi pentru calea lui cu Dum-
nezeu, iar lacrimile sunt iubire în cei ce plâng cu Dumnezeu.
Aşa se făcea în mine lacrimă iubirea înaintea Domnului pentru
tot omul zdrobit şi căzut, şi ceream Domnului ridicare pentru
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toţi, căci voiam să-l aibă Dumnezeu pe om. 
O, voi, copii duruţi sub crucea venirii Fiului meu, vă

rog, copii duruţi, prindeţi puteri din puterile cereşti, care stau
pe lângă voi ca să vi se dăruiască şi ca să puteţi voi pentru
venirea Domnului cuvânt peste pământ. Vă rog cu duioşie,
întăriţi-vă duhul duios şi sprijiniţi-i pe cei ce vin ca să se facă
fii ai lui Dumnezeu prin iubirea lor de Dumnezeu şi prin dor,
căci vine vremea să vină mulţi ca să le daţi putere şi credinţă
în dar de la Dumnezeu, prin cuvântul Său care vine la voi, şi
ca să le daţi duhul statorniciei, căci Domnul Îşi va înmulţi lu-
crarea Sa pentru cei aleşi ai Săi de pe pământ şi le va da lor în-
fierea şi viaţa şi vor avea aceştia viaţă vie, neclătinată în ei, iar
viaţa aceasta va fi credinţa lor până la sfârşit şi netăgăduirea
cuvântului care vine la voi ca să fie el înviere peste mulţi. În-
gerii lui Dumnezeu vă sunt slujitori în toate suferinţele voastre
cu Domnul, iar voi sprijiniţi pe poporul Domnului şi daţi-i
mereu viaţă vie ca să aibă pentru zilele ce vin, căci aproape es -
te Domnul, şi ziua Lui vine, şi va fi ea a doua zi a voastră, odih -
na lui Dumnezeu în om şi a omului în Dumnezeu, împă răţia
Lui cea promisă. Amin. 

O, popor al Domnului, întăreşte în mijlocul tău Duhul
Domnului! Răbdaţi până la sfârşit, fiilor, iar cei ce vă dispre -
ţuiesc pe voi pe pământ nu vor găsi altă plată decât ceea ce vă
împart ei vouă, precum şi cei ce vă binecuvintează pentru că
sunteţi ai Domnului, aşa firavi cum sunteţi, nu-şi vor pierde
plata, ci vor afla ceea ce vă împart ei vouă, căci dacă vă şi ajută
cineva cu cele ce sunt din lumea aceasta, pentru că nu sunteţi
ai lumii, nimeni să nu vă judece pe voi sau pe ei, căci avutul
lumii se duce acolo de unde vine, nu la Dumnezeu, dar omul
dăruitor cu cele ale lui vine ca un vameş şi întoarce în bine fapta
sa şi se dă Domnului cu credinţa sa şi cu suspinul lui pe calea
cea grea pentru Domnul pe pământ, că pe pământ pentru Dom-
nul e ca pe pământ, şi trebuie lucrat ca pe pământ, aşa cum şi
Fiul meu a lucrat acum două mii de ani pentru nevoile Evanghe-
liei înaintea oamenilor pentru ca să poată să meargă El cu mer-
sul cel de pe pământ ca să arate omului calea spre cer apoi. 

Pace vouă! Ca şi Fiul meu vă fac urarea păcii. O, dacă
aţi avea voi sprijin durerilor voastre pentru venirea Domnului!
O, n-aveţi sprijin, şi sunteţi dispreţuiţi adânc! Cine vă face pe
voi de râs înaintea lumii, aceia au uitat de iertarea păcatelor lor
şi scot sabie spre voi şi scot sabie spre Domnul. Mă voi ruga
Domnului pentru învierea credinţei şi a iubirii lor pentru voi,
şi vor lua ei plată fără de margini dacă se vor apleca să stea
iarăşi îmbrăţişaţi cu voi în iubire, căci omul care doreşte după
Dumnezeu şi după voi, iubind aşa, acela este om frumos şi cu
viaţă vie în el, om cu dor în el, iar dorul întăreşte viaţa şi o
hrăneşte ca să fie. Amin. 

O, ferice celor ce doresc după voi, fiilor care staţi Dom-
nului cale ca să vină pe pământ! Şi dacă aşa a fost orânduiala
Lui, fiţi răbdători purtându-L pe Domnul, căci răbdându-le pe
toate, aşa S-a arătat pe pământ Fiul meu. Amin. 

Pace ţie, popor de nou Ierusalim pe pământ! Aşa te-a
numit pe tine Domnul. Cel ce nu-L iubeşte pe Domnul Dum-
nezeul tău, să fie anatema! Acesta este cuvânt spus de râvna
apostolică a ucenicului Fiului meu, Pavel apostolul, vas al
Duhului Sfânt al Tatălui meu şi al Fiului meu, iar eu spun: cel
ce nu te iubeşte pe tine pentru că eşti al lui Dumnezeu, acela
este anatema, şi să se trezească acela! Amin. 

Eu, Doamne, m-am făcut bunăvestire de cuvânt peste
poporul Tău şi peste cei duruţi de sub crucea venirii Tale. Să
vină spre Tine şi spre cuvântul Tău cei ce vin, să vină şi să ia
în ei viaţă vie, iar Tu îi vei învăţa pe ei. O, vino, tu, cel ce vii,

şi Hristos te va învia! Vino şi rămâi, rămâi în iubirea Lui!
Amin, amin, amin. „Aşa să fie“ înseamnă acest amin. 

— OO,mamă, cel ce vine la Mine Eu îl primesc
cu braţele desfăcute şi îl sărut îmbrăţi -

şându-l, numai să rămână el cu iubirea Mea, mamă, şi să Mă
mângâie cu ea, căci sunt tare durut. Când am plecat spre cruce,
şi apoi prin înviere şi prin înălţare am plecat la Tatăl ca iarăşi
să vin, şi iată, am venit, precum am făgăduit că voi veni, le-am
spus atunci ucenicilor Mei: «Rămâneţi în iubirea Mea!». O,
fericiţi sunt cei ce rămân în iubirea Mea, în poporul Meu de
azi, care este iubirea Mea şi în iubirea Mea este. Eu, mamă,
pre ţuiesc mult acest popor, şi îl iubesc fără de margini pe cel
ce crede în Mine ca să pot veni Eu pe pământ la cei ce cred
aşteptându-Mă să vin şi netăgăduindu-Mă aşteptând. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Eu rămân în iubirea ta, fiule. Pe
ea Mă sprijin, în ea Îmi găsesc puterea în zilele acestea. Tu eşti
mic şi eşti slab, dar Eu sunt mare prin puterea ta cea mică. Eu
rămân în iubirea ta şi ţi-o păstrez Mie, şi în ziua a doua a lumii
voi arăta rodul ei, prin care Eu am putut să-Mi săvârşesc biru -
inţa Mea şi toată Scriptura împărăţiei cerurilor pe pământ
curând, curând, şi cer şi pământ nou curând, curând, căci Eu
sunt Cel adevărat în tot cuvântul Meu. N-au fost mai buni cei
prin care Eu, Domnul, Mi-am împlinit Scripturile în toate
vremile, dar au fost cu credinţă netăgăduitoare, şi pe ea Mi-am
zidit Eu împlinirile Mele între oameni. 

Pace ţie, popor al credinţei cea de sus! Să nu-ţi culegi
credinţă de pe pământ înaintea Mea, ci din cer să iei, tată. Un
picuţ, şi ajungem la praznicul Învierii, şi voiesc să vă mângâi
în suferinţă, fiilor, şi să vă ung ranele inimioarelor voastre, tată.
Pace vouă! 

Pace ţie, poporul Meu! Te numesc bunăvestire peste
pământ, că din mijlocul tău Eu Mă slăvesc în cuvânt în zilele
acestea şi sunt în iubirea ta, aşa cum am făgăduit, şi tu vei avea
ceea ce ai de la Mine dat. 

Eu rămân în iubirea ta, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
25 martie/7 aprilie 2009

Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. 
Duminica Floriilor

Pe pământ nu mai este frică de Dumnezeu. Îndemn la mulțumire.
Cea mai mare înțelepciune în om este atunci când omul Îi slujește 

lui Dumnezeu. Cel fără povățuitor se pierde. 

EE sărbătoare cerească pe pământ ca şi în cer, căci
aşa este voia Mea, iar voia Mea este ca în cer, nu

ca pe pământ, şi e mic omul ca să pătrundă taina şi puterea voii
Mele ca să facă el pe pământ voia Mea cu duhul şi cu trupul
lui, şi bucuria Mea e mică de la om, şi e mică şi la om, căci
cine nu-L iubeşte pe Dumnezeu cu toată fiinţa şi puterea lui nu
are bucuria hrănită, şi o are flămândă, şi mereu, mereu tânjeşte
omul după bucuria sufletului lui. 

Sunt Domnul, şi Mă fac cuvânt în cartea Mea de azi, că
e sărbătoare cerească pe pământ. Aşezaţi-Mă în carte, copii din
porţi. Cuvântul Meu este mângâiere, şi fericiţi sunt cei ce se
mângâie cu Dumnezeu pe pământ, căci pe pământ nu este mân -
gâiere. O, mângâiaţi-vă, tată, cu mângâierea Mea, căci mân -
gâierea este numai Dumnezeu. Mângâiaţi, mângâiaţi pe
po po rul Meu cel mic şi daţi-i putere şi daţi-i cuvântul Meu,
căci are putere în el cuvântul Meu. Fiţi unealta prin care Eu
Îmi desfac merindea ca să-Mi hrănesc poporul în vreme de
strâmtorare, tată, căci pe pământ nu-L mai poate iubi omul pe
Dumnezeu. Pe pământ e cursă şi laţ, şi nu mai are omul putere
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pentru Dumnezeu, iar duhul lumii îi taie omului frica de Dum-
nezeu, şi nu mai este izvorul înţelepciunii pe pământ, nu mai
are omul frică de Dumnezeu, din care să izvorască veghea şi
iubirea şi pacea cu Dumnezeu a omului. 

O, poporul Meu, bucuria Mea a fost mereu, mereu
îndurerată, tată, şi aşa este şi azi. Când l-am strigat pe Lazăr
ca să iasă afară din mormânt, după patru zile de mormânt, o
mulţime de iudei s-au bucurat, dar din partea celor necre din -
cioşi şi duşmănoşi pe Mine dintre iudei Mi-a venit îndurerare,
tată. Venise vremea de la Tatăl rânduită să Mă preaslăvească
Tatăl, şi M-am dus la praznic în ziua aceasta, ca să împlinesc
Scripturile M-am dus, iar mulţimea care a auzit că l-am înviat
pe Lazăr a venit să-Mi cânte osana, cu ramuri în mâini au venit
şi Mi-au cântat, iar Eu şedeam pe mânz de asină, precum era
scris să împlinesc, ca Împărat al făpturii. Se întristaseră fariseii,
se tulburaseră şi nu ştiau cum să se sfătuiască să Mă prindă ca
să Mă dea crucii, pe când cei înţelepţi Mă căutau ca să Mă
vadă, iar Eu le-am spus la ucenici: «Dacă-Mi slujeşte cineva,
să vină după Mine, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul
Meu, şi Tatăl îl va cinsti pe el, dar acum sufletul Meu este tul-
burat, o, Părinte. Preamăreşte-Ţi numele Tău, o Tată!». Şi Ta -
tăl a zis din cer: «L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări», şi
tot norodul care a auzit zicea: «A fost tunet! A vorbit un în -
ger!», iar Eu am răspuns: «Nu s-a făcut pentru Mine glasul
acesta, ci pentru voi, căci acum este judecata acestei lumi».

O, poporul Meu, amintirea Mea să-ţi fie mângâiere, tată,
căci pe toate le-am lucrat ca să-i trag pe toţi la Tatăl, ca acolo
unde sunt Eu, să fie şi slujitorul Meu, şi Tatăl îl va cinsti pe el.
N-am venit în lume decât să-i las omului viaţa Mea. La fel şi
acum, n-am venit cu această venire a Mea pe pământ cuvânt,
decât să-i dau omului viaţa, să-i trag pe toţi la Tatăl, după cum
am promis să fac, dar puţini au înţelepciunea cea de sus ca
să-L priceapă pe Domnul prin acest cuvânt, căci omul se smin -
teşte, se îndoieşte şi se duce întru ale sale, iar Eu am spus că
acolo unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, şi Tatăl îl va
cinsti pe el cu această slujire. 

O, cât Mă mângâi când grăiesc cu voi, fiilor! O, fiilor,
n-are omul credinţă pentru Mine, care să-Mi folosească Mie şi
nu lui! Omul crede în Mine pentru el, nu pentru Mine, căci cel
ce crede în Mine, acela este acolo unde sunt Eu şi este slujitorul
Meu. O, fiilor, credeţi în Mine pentru Mine, tată, căci altfel nu-
Mi puteţi fi slujitori! Cel ce Mă iubeşte pentru el însuşi, acela
se cunoaşte, şi nu stă şi nu este acolo unde sunt Eu, slujin -
du-Mi, căci Mă iubeşte pentru sine, dar cel ce Mă iubeşte pen-
tru Mine, acela ia din Mine şi poate pentru Mine, şi aşa te
voiesc Eu pe tine, poporul Meu, şi aşa să te voieşti şi tu, tată,
ca să nu te smulgă satana din braţul Meu, din cortul Meu, de
pe calea Mea, tată. Iată, cuvintele Mele cu tine, pentru tine şi
pentru tot omul apoi, toate, toate vor sta la judecată cu omul,
căci Eu mereu, mereu ţi-am grăit la timp, şi te rog, poporul
Meu, iubeşte lepădarea de sine pentru Mine, tată, căci ea este
crucea care te păstrează Mie mulţumit, şi fereşte-te de nemul -
ţumiri, căci ele te scoală mare ca să cad Eu sub tine şi să nu
mai ai pe Domnul lumina ta, măi tată. O, stai mulţumit înaintea
Mea, în slujba Mea, căci crucea Mea pentru salvarea ta a fost
şi este grea, poporul Meu. O, nu te lepăda de crucea Mea, căci
Eu ţi-am spus cum să vii după Mine, şi ţi-am spus să iubeşti
pe fratele tău dacă vrei să iubeşti crucea. Uită-te la Mine cum
am primit Eu de la Israel osanale şi apoi cruce, fiule, şi le-am
purtat pe acestea iubind, nerăzbunându-Mă, căci iubirea este
lucrare frumoasă, tată, şi ea este ceea ce nu-L desparte pe om
de Dumnezeu, ea se face viaţă a omului slujitor Mie, şi apoi

hrana vieţii lui. Este scris: «Cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu,
să fie anatema», iar aceasta înseamnă să fie des părţit de cei ce
sunt ai Mei prin iubirea Mea în ei şi între ei. O, veghează pen-
tru iubire, poporul Meu, căci satana este duş manul care nu mai
are pace şi care lucrează să-i lovească pe cei ce sunt ai Mei prin
iubirea lor de Dumnezeu şi caută să-i cadă din credinţă, tată. O,
fericiţi sunt cei ce nu se smintesc, căci aceia stau şi nu cad,
stau şi lucrează Mie şi mersului Meu cel greu, că nu e slujire
mai mare pentru om ca atunci când el caută unde sunt Eu, ca
acolo să fie şi el cu slujirea lui, aşa precum Eu am spus despre
cel ce Tatăl îl cinsteşte pentru că-Mi slujeşte Mie. Cea mai
mare înţelepciune în om este atunci când el Îmi slujeşte Mie,
când el Mă iubeşte pentru Mine şi nu pentru el, şi aceasta este
puterea înţelepciunii şi puterea iubirii, iar altfel nu este cu aces-
tea pentru slujirea Mea. 

O, poporul Meu, Iuda M-a sărutat fără să Mă iubească.
El nu Mă iubea, iar sărutarea lui M-a trădat şi M-a dat vânzării,
căci cel ce se gândeşte la sine aşa lucrează, şi nu se poate lepă -
da de sine cel ce Mă iubeşte pe Mine pentru sine, iar Eu nu-Mi
pot alege slujitori ca să am, căci omul se iubeşte pe sine şi este
uşuratic şi este nemulţumit şi se încântă cu minciuna care nu-i
ţine de viaţă omului. S-a hrănit Iuda cu iubirea de sine, şi aşa
a venit ura între el şi Mine, şi era nemulţumit me reu, şi aşa s-a
întunecat acest slujitor, căci n-a iubit lumina şi n-a lucrat în
lumină lucrarea sa. O, iubirea lucrează altfel, fiule. Îţi grăiesc
ţie ca să-ţi fac înţelepciune, tată, şi să iei de la Mine şi să lucrezi
după ea, neuitând să te socoteşti la timp pentru toate ale tale
cu Mine. Toate cele din Scripturi sunt pilde, sunt învăţătură,
tată. Urmează pe cei ce M-au iubit, fiule, căci Iuda Mă ura şi
s-a supărat când Maria a cheltuit pentru Mine mir de nard
adevărat. Nu-i era lui de săraci, ci îi era de răutatea lui pe Mine,
pe care pic cu pic şi-a agonisit-o, căci s-a bizuit pe mintea şi
pe simţirea sa, şi s-a pierdut pe sine dacă aşa a lucrat acest
ucenic, căzut din dregătoria sa prin duhul judecăţii lui asupra
Mea şi asupra celorlalţi ucenici şi uceniţe, care slujeau Mie
acolo unde Eu eram peste tot. 

O, poporul Meu, fereşte-te să-ţi faci singur socoteala
simţămintelor sau a vederii tale, tată. O, caută povăţuitor pen-
tru acestea ţie. Eu numai ce-Mi spunea Tatăl lucram. Când
lucrează omul după mintea sa se pierde omul, tată, şi apoi Mă
dă la moarte pe Mine pentru sine. O, cât îi învăţam şi pe ucenici
acum două mii de ani şi cât cercetam pe cele dinăuntru ale lor
şi-i învăţam pentru ele ca să nu se piardă prin ele! Am spus
atunci: «Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este curat»,
şi tot aşa îl vezi şi pe aproapele tău, curat, şi, împărţind gânduri
curate celor din jur, tu eşti lumină şi eşti iubire, dar n-a vrut
Iuda să ia din poveţele Mele, ba, din contra, creştea în el
răutatea şi judecata asupra Mea şi a ucenicilor Mei, căci gândi-
rea la sine îl hrănea pe el, şi împărţea ură pentru ea. Toate cu-
vintele cu care Eu îi învăţam pe cei ce le ascultau el le lua şi le
punea pieziş în el până ce s-a dus de la Mine cu inima lui şi
s-a dat de partea celor ce voiau să Mă prindă cu ură şi să Mă
strivească. O, ce durere! 

Îţi hrănesc înţelepciunea iubirii cea pentru Mine,
poporul Meu, şi tu să faci binefăcătoare pentru tine învăţătura
Mea, căci Eu văd în tine şi ştiu ce trebuie să-ţi fac, numai tu să
ai iubire să Mă primeşti, şi să creşti în lumină, tată, căci pildele
te învaţă, fiule. O, iubeşte-l pe aproapele tău, iubeşte-l, tată,
căci iubirea aceasta îţi dă viaţă, îţi dă iubire. O, iartă-l pe fratele
tău, de şaptezeci de ori cîte şapte iartă-l, căci şi tu greşeşti, şi
trebuieşti iertat şi tu. O, iartă-l pe fratele tău, iartă-l şi nu-l
judeca, căci altfel faci şi tu răul pe care-l face fratele tău,
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fiindcă cine judecă este judecat. Orice ţi-ar face fratele tău nu
te răzbuna, tată, fiindcă satana n-are pace ca să bage ură între
frate şi frate, dar Eu te învăţ să cauţi cu înţelepciunea iubirii
care nu vatămă, poporul Meu, şi să fii lucrător de cele duhov -
niceşti între frate şi frate, căci statul vostru laolaltă acesta a
fost să fie: pentru cele duhovniceşti ale Mele între voi, fiilor.
O, trec prin cei cu care Eu Mă sprijin ca să fiu cu voi şi vă învăţ
prin ei cu iubire, tată. Primiţi-i, fiilor! Grijile vieţii să nu vă
abată mintea de la cuvântul vieţii, de la lucrarea duhovnicească
între voi, iar ea trebuie dorită, tată. Fiţi mari la învăţat şi ve -
gheaţi pentru ca să învăţaţi. Strângeţi-vă pentru învăţătură şi
apoi luaţi-o şi faceţi-o faptă, căci diavolul fuge de inima curată
în voi şi între voi. Eu, Domnul, sunt tot o iubire pentru voi şi
vă îngrijesc ca pe o grădină cu flori, fiilor. Daţi-Mi putere să
stau Învăţător peste voi mereu, mereu şi mult, fiilor, iar când
vă învăţ de sus şi de jos, luaţi Duh Sfânt, căci cu Duhul Sfânt
vă învăţ să lucraţi, iar lumii îi dau învăţătura Mea cea pentru
voi să ia şi ea, şi să se desăvârşească în iubire pentru Dum-
nezeu toţi cei ce iau din izvorul Meu de la voi. Amin. 

Şi acum, pace vouă! E sărbătoare de Florii, şi Eu am
venit la voi cuvânt de slavă, fiilor. Am venit să vă ud la ră dă -
cină ca să înfloriţi şi ca să rodiţi. Fiţi roditori de ucenici Mie
prin viaţa voastră înaintea Mea şi unul înaintea celuilalt! Fiţi
pildă de cuvânt şi de viaţă! Luaţi unii de la alţii tot ce este sfânt
în voi, iar ce nu este sfânt curăţiţi din voi, fiilor, şi fiţi flori
mirositoare şi lăsaţi-vă spre îngrijire ca florile sub mâna grădi -
narului, tată! Pace vouă! Cuvântul Meu să-l iubiţi cu toată fiin -
ţa. Vin la voi cu dor mistuitor când vin. Mă fac cuvânt peste
voi arzând de dor după voi. Să ia lumea învăţătura Mea dintre
voi şi să-şi hrănească viaţa cu ea şi să iubească să aibă pe Dum-
nezeu de tată prin ascultarea de Tatăl! Amin. 

Binecuvântat este Cel ce vine la tine, Ierusalime! Bine -
cuvântat eşti tu între neamuri pentru fiinţa cuvântului Meu în
mijlocul tău, şi fericit eşti tu să împlineşti cuvântul Meu, pe
care Eu cu mare iubire ţi-l dau! O, vino mereu, mereu în as-
cultare de Tatăl, fiule! Vino, poporul Meu, şi învaţă cum să Mă
iubeşti şi cum să fii al Meu şi cu Mine şi cu viaţa cuvântului
Meu, căci Eu aşa am spus: «Dacă-Mi slujeşte cineva, să vină
la Mine, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, şi Tatăl
îl va cinsti pe el». Amin, amin, amin. 

30 martie/12 aprilie 2009

Praznicul Învierii Domnului

Cel ce nu calcă pe urmele Domnului este judecat. Semeţia îi
strâmbă omului credinţa. 

SS unt Domnul învierii, poporul Meu! Sunt Cel ce
am călcat cu moartea pe moarte, fiule! Mă slăvesc

în mijlocul tău cu praznic de înviere, cu cuvânt de înviere, cu
mângâierea Mea, care curge ca râul în mijlocul tău, căci Mi-am
pus viaţa pentru om, şi Duhul Meu Mângâietor Mi-a dat putere
să fac şi să pot aceasta. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Intru prin porţi la tine, tată, şi
alt fel Eu nu intru când intru ca să te hrănesc. Duhul Sfânt
Mângâietorul este Duhul Meu, şi prin venirea Mea la tine cu
El, voiesc să te fac mereu, mereu fiul Meu, prin credinţa ta în
venirea Mea la tine, fiule. Vezi, tată, ce fel de iubire îţi arăt Eu
ţie? Ca să te numesc fiul Meu ţi-am arătat iubire, iar tu să fii,
căci iubirea Mea te învaţă ca să-Mi fii fiu. Amin. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aşa
mergea din gură în gură vestea şi salutul între cei credincioşi
venirii Mele între oameni, şi a învierii Mele apoi dintre cei

morţi, după ce iudeii duşmănoşi şi mari cu rangurile pământeşti
M-au dat la moarte pe cruce ca pe un făcător de rele împotriva
lui Dumnezeu. Cei ce nu-L iubesc pe Dumnezeu când El Se
lasă descoperit, iar ei Îl dispreţuiesc din pricina iubirii lor de
ei înşişi şi de rangurile lor, aşa lucrează aceştia pe pământ pen-
tru Dumnezeu, ca iudeii care s-au aţâţat unii pe alţii în acelaşi
gând viclean ca să Mă învinuiască şi să Mă stârpească dintre
ei ca pe un hulitor, ca pe un smintit, dar ei se temeau de Mine,
căci erau fricoşi, şi îşi aţâţau unii altora duhul ca să poată ei
apoi să facă fapta răstignirii Mele, precum era scris de Tatăl să
îndur Eu de la om, şi apoi să ies biruitor din mormânt, şi aşa
să fie lumea judecată şi stăpânitorul ei cel nevăzut de ea, cel
plin de duhul potrivnic lui Dumnezeu, duhul cel căzut din cer
prin semeţia omului trufaş în duhul lui, şi prin care îngerii slu-
jitori lui în vremea trufiei lui s-au prăbuşit de lângă Dumnezeu
odată cu omul, care s-a vrut mai mare ca Dumnezeu la în-
ceputul facerii cea de la Dumnezeu pentru om. Iată ce Mi-a
făcut omul la începutul cel dintâi, când s-a făcut cerul şi pă -
mântul şi omul cel făcut de Dumnezeu între pământ şi cer! O,
iată ce Mi-a făcut omul şi acum două mii de ani, la începutul
acela pe care Dumnezeu l-a făcut iarăşi pe pământ! O, iată
ce-Mi face omul necredincios şi acum, la capătul timpului,
când Eu vin pe pământ râu de cuvânt, Duh Sfânt Mângâietor,
precum este scris să vin şi să fiu numit cu numele Meu cel nou:
Cuvântul lui Dumnezeu! Cine se scoală acum să spună că acest
cuvânt de azi nu sunt Eu, Dumnezeu-Cuvântul, Fiul Tatălui
Savaot întru a doua Mea venire de la Tatăl, acela nu ştie, săra -
cul de el, unde îşi scrie numele, unde îşi agoniseşte lucrarea sa
vrăjmaşă, ca şi acum două mii de ani, când duşmanii venirii
Mele sub chipul Fiului Omului s-au sculat să Mă doboare de
pe tronul cel plin de taină al slavei Mele cu omul şi să Mă
stârpească apoi ca pe un potrivnic al Dumnezeului lor, neslu-
jind ei lui Dumnezeu cu viaţa lor, cu fapta lor, cu jertfa lor, ci
numai duhului slavei lor deşarte slujind ei. O, iată ce face iu-
birea cea oarbă a omului care se foloseşte de numele lui Dum-
nezeu pe pământ şi care crede în Dumnezeu pentru iubirea de
sine a lui, şi nu pentru Dumnezeu! 

O, poporul Meu, caută, tată, să pătrunzi puterea şi
vicleşugul minciunii celor ce se numesc fii ai lui Dumnezeu
nefăcând ei lucrările lui Dumnezeu pe pământ, ci făcându-le
pe ale lor unul înaintea altuia prin slava lor cea trecătoare, pen-
tru ca să-şi vestească unii altora numele lor de om trecător,
nume care va sta cu ei la judecată, căci fiecare va fi judecat la
rândul cetei sale, precum este scris în Scripturi. Grăiesc aşa cu
tine, poporul Meu, fiindcă în zilele acelea ale petrecerii Mele
cu trupul şi cu duhul, şi apoi a învierii Mele celei biruitoare
împotriva celor plini de sine, care M-au dat crucii şi morţii,
stăpânitorul acestei lumi a fost judecat prin însăşi fapta sa
asupra Mea, căci omul n-a crezut în Cel ce Tatăl L-a trimis din
cer pe pământ pentru salvarea omului din rătăcirea de Dum-
nezeu, din drumul lui cel rătăcit şi rătăcitor de om, şi de atunci
judecat este omul care se naşte pe pământ şi nu calcă pe urmele
Mele aşa cum le-am lăsat Eu pe pământ mai înainte ca să Mă
aşez iarăşi în Tatăl ca Mântuitor al celor ce cred în Mine prin
trăirea lor după voia Mea şi ca Judecător al celor ce hulesc
calea Mea, cea lăsată de Mine omului credincios, acum două
mii de ani arătând-o pe ea. Cel ce-şi strâmbă mintea şi vederea,
cel ce-şi stâlceşte duhul şi voirea, cel ce-şi calcă pe cuvânt şi
pe faptă după ce se scrie pe pământ fiu al Meu şi urmaş îm-
plinitor învăţăturii Mele şi venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om,
acela păţeşte aşa din pricina semeţiei duhului lui, care-i strâm -
bă şi apoi îi şterge credinţa în cele ce sunt de la Dumnezeu între
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oameni pe pământ. O, Eu nu Mi-am pierdut vremea cu lucrarea
cuvântului Meu, care de cincizeci de ani curge ca râul din gura
Mea peste pământ în mijlocul neamului român, cu greu
făcându-Mi vad între oameni în vremi de strâmtorare, dar cel
ce vine ca să fie cu Mine şi nu vede ca Mine, şi vede ca el din
pricina semeţiei duhului lui, duşmană pe sufletul lui, acela nu
numai că şi-a pierdut vremea cea folositoare lui, ci şi-a şi ago -
nisit plată cu cei necredincioşi, aşa cum bietul Iuda şi-a aflat,
după ce a stat cu Mine pe cale în vremea Mea între oameni
pentru ca să Mă scriu pe pământ Mântuitorul omului, şi apoi
s-a dus, săracul, şi Mi-a vândut taina şi M-a dat în mâna celor
cu rang pământesc ca să Mă judece ca pe un smintit şi smintitor
de om, zicându-Mi batjocoritor când M-a dat lor: «Bucură-Te,
Învăţătorule!». O, Eu am fost Învăţătorul, dar n-a luat Iuda din
Duhul Meu aşa cum au luat ceilalţi ucenici ai Mei în vremea
aceea, şi chiar dacă a luat şi el, el s-a gândit mai mult ca toţi că
Eu voi face semne mari până ce Mă voi aşeza Împărat mare pe
pământ şi vor sta lângă Mine cei aleşi de Mine, dar s-a făcut
de râs săracul Iuda, căci inima lui a rămas din pământ, şi s-a
stins din el pic cu pic duhul pe care l-a primit de la Mine când
l-am ales şi pe el între ucenicii Mei ca să-Mi lucreze Mie cale
spre oameni şi să le fac lor bine, şi nu rău să le fac. 

Această grăire a Mea cu tine este lucrare de înviere peste
om în zi de praznic de înviere, poporul Meu. În aşa fel grăieşte
şi Scriptura, tată, ca şi grăirea Mea de azi. Dacă Scriptura cea
din vremea Mea are altfel de grăire despre Mine, să-Mi spună
omul, şi să grăiesc Eu cu el apoi. Eu sunt Acelaşi atunci şi
acum, aşa cum şi omul este acum ca şi atunci când s-a scris pe
pământ Scriptura cea între Mine şi om, între om şi Mine aşa
cum a fost ea, ca să fie ea cunoscută apoi. Acum însă Îmi scriu
în mare taină Scriptura Mea de azi pe pământ, căci am grijă de
lucrarea Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt pe pământ, am
grijă mare, căci omul e mai mare ca atunci, e mai ascuns decât
atunci sub numele Meu, mai căzut din adevăr decât atunci, iar
Eu Îmi las pe pământ cu mare grijă cuvântul venirii Mele de
azi, căci azi e greu de Dumnezeu pe pământ, şi nu mai are omul
bun putere pentru Mine cu bunul Meu din el, căci omul trufaş
stă la pândă cu sânge rece ca să şteargă de pe pământ prin lu-
crarea sa ascunsă numele şi urma lui Dumnezeu dintre oameni,
iar dacă vede că nu poate, se piteşte şi mai bine, şi mai tainic,
şi scoate arme noi şi vechi şi face feţe-feţe ca să-i poată doborî
până şi pe cei aleşi ai Mei, precum este scris că va fi la vremea
de sfârşit. Eu însă voi scurta aceste zile ceţoase, din pricina
cărora nu se vede faţa satanei, şi Îmi voi ocroti calea Mea spre
om şi calea omului spre Mine, numai să fie omul curat la inimă
şi la faptă, pentru el şi nu pentru Mine să fie omul aşa, căci
dacă el foloseşte viclenia odată cu mersul lui pe cale cu Mine,
cade în întuneric cu mintea şi cu vederea lui şi i se suceşte
duhul şi voirea şi îşi strâmbă credinţa, iar Eu nu mai binevoiesc
pentru el apoi, şi îl las aşa cum trage el, căci timp nu mai este,
şi Eu am spus aceasta pentru cei ce înţeleg şi pentru cei ce nu
înţeleg, fiindcă timpul este scump, iar dacă nu este răscum -
părat, îşi pierde omul lucrarea şi agonisita lui cea în timp. 

Cuvânt de înviere este acest cuvânt al Meu în zi de praz -
nic sfânt, poporul Meu, căci grăirea Mea e tot o trezire peste
tine şi peste om, peste cei credincioşi şi peste cei necre dincioşi
stând în tine, poporul Meu, şi peste oameni apoi cu trâmbiţarea
lui. Cuvântul Meu este bucuria celor din cer şi a celor din iad,
căci morţii aud mai bine şi mai adevărat cuvântul Meu. Trupul
omului îi încurcă lui vederea a toate, bune şi rele între pământ
şi cer, dar cei ce şi-au dezbrăcat trupul cel vremelnic, aceia
văd, aceia sunt cei ce văd apoi, spre bucuria sau spre durerea

lor, şi fericiţi şi iar fericiţi sunt cei de care Eu, Domnul, Mă
îndur între aceştia, aşa cum M-am îndurat de cel cu suflet bun
în el în vremea lui de pe pământ lângă lucrarea Mea, şi pe care
l-au robit apoi slăbiciunile firii lui căzute, după cum a fost
căderea omului cel întâi zidit la începutul făpturii. 

O, copii care-Mi staţi porţi pentru cele văzute şi nevăzu -
te, cunoscute şi necunoscute ale Mele, înţelese şi neînţelese ale
Mele între toate câte sunt şi se spun şi se văd! Iată-l pe însoţi -
torul lui Verginica luând de pe altarul Meu de la voi merindea
învierii, trupul şi sângele Meu, pe Domnul învierii, după cum
a fost cuvântul Meu spre voi pentru salvarea lui! Iată-l pe-
trecând praznicul învierii Mele cu cei ce au trecut dincolo de
trup! Iată-l pe el în salonul celor credincioşi, căci Eu M-am în-
durat de el, fiindcă a fost pe pământ cu inimă dulce şi n-a
tăgăduit nici o clipă lucrarea cuvântului Meu, în care el a fost
aşezat şi însoţit cu legământ ceresc cu Mine şi cu trâmbiţa Mea,
legământ scris de Mihail arhanghelul, îngerul Meu şi al popo -
rului Meu. Am pus în grădină pe cei puşi la lucrul cel pentru
învierea făpturii să rostească numele lui înaintea Domnului, ca
să fie el slobozit de păcat şi să vină spre plata mărturisirii lui
cea pentru lucrarea cuvântului Meu prin trâmbiţa Mea Vergi -
nica, şi pe care el a iubit-o pentru Mine şi a însoţit şi a sprijinit
lucrarea Mea cea prin ea, până ce el a căzut în cursa cea as -
cunsă a satanei pentru că n-a stat sub duhul ascultării întru toată
lucrarea lui. O, cel ce se ascunde pentru slăbiciunile lui aşa
păţeşte, tată, căci de Domnul nu se poate ascunde omul, dar se
ascunde de om, şi nu mai are apoi cine să-l mai ajute în căderile
lui, căci satana îl îndeamnă pe om să se ascundă de om, să se
teamă de om pentru faptele lui, şi apoi să cadă în cursă grea
omul, să cadă din braţul lui Dumnezeu în mâna satanei, aşa
cum s-a întâmplat şi cu însoţitorul trâmbiţei Mele, iar el a fost
robit apoi de satana şi n-am mai putut să-l eliberez pe el decât
luându-l din trup. Am dat apoi în poporul Meu lucrul cel spre
mântuirea lui, căci am împărţite daruri lucrătoare în mijlocul
poporului Meu pentru învierea morţilor, tată. V-am pus, tată,
să lucraţi aparte pentru acest sufleţel, căci numele lui este scris
în cer între cei ce au miluit mult venirea Mea prin credinţa lui
cea plină de iubire pentru Mine şi pentru vasul Meu prin care
Eu Mi-am început pe pământ trâmbiţarea cuvântului Meu din
zilele acestea. Iată-l, tată, iată-l, fiilor copii! Salvarea lui a fost
prin trâmbiţa Mea. I-am dat ei bucuria aceasta, că multă iubire
am pus în ea pentru acest sufleţel iubitor şi credincios, şi pe
care satana l-a duşmănit şi l-a smuls apoi de la sânul Meu.
I-am dat lui faţă de înger după ce l-am luat din trup, şi a văzut
poporul Meu aceasta, căci faţa lui era frumoasă mult pe lângă
cea purtată de el pe pământ. Şi de ce a fost aşa? A făcut aşa
îngerul Meu Mihail, care a fost trimisul Meu când s-a scris
legământul Meu între trâmbiţa Mea şi acest însoţitor al ei pe
pământ. Am făcut aceasta pentru că inima lui a fost bună în el,
dar satana l-a schimbat apoi. Eu însă am biruit acum şi i-am
dat lui salvarea şi i-am dat bucuria cea pentru credinţa lui şi
pentru mărturisirea lui cea pentru lucrarea Mea înaintea celor
necredincioşi şi prigonitori lucrării Mele, care au strâmbat
mereu, mereu mersul lucrării Mele cel prin trâmbiţa Mea, şi
căreia el i-a fost sprijin şi mângâiere şi putere prin greu. I-am
dat faţă de înger, pentru că el s-a întors cu mare dragoste,
alipindu-se spre sfârşitul cărării lui pe pământ de mersul lucră -
rii Mele pe mai departe şi Mi-a mângâiat şi Mi-a ascultat pe
cei ce-Mi duc pe mai departe lucrarea Mea, mărturisindu-i pe
ei ai Mei înaintea celor ce hulesc acum între cei ce au fost fii
ai acestui popor şi nu mai sunt acum pe calea lor cu Mine.
„Hristos a înviat!“, Îmi spune el să-i spun poporului Meu şi
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celor ce stau sub crucea venirii cuvântului Meu pe pământ pe
mai departe, căci poporul Meu l-a iubit pe el, pentru că el a
fost mărturisitorul Meu! „Hristos a înviat!“, vă spune vouă
trâmbiţa Mea Verginica. Bucuria ei pentru sufletul cel robit a
fost dăruită ei de Mine acum. 

„Hristos a înviat!“, vă spun Eu, Domnul, fiilor, şi rămân
cu cartea deschisă între Mine şi voi, căci stau cu voi în zile de
praznic de înviere, tată. Amin. 

Şi acum, vă dau cuvântul Meu ca să-l duceţi la poporul
Meu, copii din porţi, iar voi să staţi cu poporul în duh dătător
de înviere, tată. O, răscumpăraţi orice fărâmă de timp pentru
ca să crească în duh poporul Meu! Apoi, odihniţi-vă trupul şi
duhul, fiilor, şi ne întoarcem în carte cuvânt, tată, şi slujim unul
altuia cu duhul învierii în inimi şi în cuvânt. Amin. 

O, deschideţi guriţele şi slăviţi-L pe Domnul, fii ai popo -
rului Meu, căci Eu Mă dau vouă ca să Mă aveţi cu bogăţie, fi-
ilor! Fiţi mărturisitori, fiilor! Hristos a înviat! Aşa arătaţi-Mă
în voi şi între voi în zile de praznic sfânt. Amin. 

Hristos a înviat, neam român! În zile de praznic de în-
viere voi sta cu tine în sfat ca să te învăţ salvarea ta, măi tată,
că nu mai are cine să te înveţe statul tău cu Dumnezeu spre sal-
varea ta şi spre bucuria ta cea pentru vecii. Îţi mângâi duhul
cel cald, sau cel străin de Mine şi îţi voi da să iei din praznicul
învierii Mele. Pace ţie! O, dacă ai cunoaşte tu pe cele ce sunt
spre pacea ta acum în mijlocul tău, neam român! Eu, Domnul
învierii, voiesc să-ţi împodobesc casa cea pustiită, tată. Eu sunt
învierea ta. „Pace ţie!“, îţi spune ţie Domnul învierii. Hristos
a înviat! Nu uita aceasta, şi întăreşte-ţi credinţa că Eu vin să te
izbăvesc din necredinţă, tată. Eu sunt! Şi vei vedea curând,
curând că Eu am fost şi că Eu sunt acest râu de cuvânt, care îşi
are din cer pe pământ vadul pe vatra ta, spre plata cea de la
Mine a strămoşilor tăi cei sfinţi. Amin. 

Binecuvântată să fie bucuria praznicului învierii Mele
în mijlocul tău, popor al cuvântului Meu pe vatra neamului
român! Să ne slujim unul altuia bucuria, fiilor! Hristos a înviat!
Rămân cu cartea deschisă între Mine şi voi. Rămân cu voi.
Rămân în iubirea voastră, fiilor. O, rămâneţi în iubirea Mea,
căci Eu rămân în iubirea voastră, fiilor. „Hristos a înviat!“, vă
spune vouă Domnul învierii. Amin, amin, amin. 

6/19 aprilie 2009

Ziua a doua de Paşti

Omul să se măsoare cu măsura îngerului. Sfinţii aşteaptă învierea
omului pe pământ. Vorbirea Domnului cu Lucifer. Naşterea din nou 

a poporului român va premerge naşterii din nou a lumii. 

ÎÎ n zile de Paşti le dau celor din cer bucuria cea de la
grăirea Mea, căci cuvântul Meu este bucuria celor

din cer, şi este răcorirea celor din iad, şi pentru care izbăvire
Eu, Domnul, lucrez pe pământ în mijlocul poporului Meu cel
de azi, cel care are cu el masa cuvântului Meu, de la care el ia
şi dă spre hrana multora, şi apoi spre învierea multora, precum
este scris. Amin. 

Eu, Domnul, Mă vestesc pe Mine Însumi cu salutul creş -
tinesc, rămas pe pământ cu oamenii după învierea Mea dintre
cei morţi: Hristos a înviat! Stau la masă de înviere cu tine,
poporul Meu, căci cuvântul Meu de peste tine este masa Mea
cu tine, fiule. Îmi iau ucenicii şi uceniţele, Îmi iau sfinţii şi în-
gerii cu Mine şi stau cu tine în cuvânt în zi de Paşti. Vine, tată,
ziua să vezi slava care este cu Mine la tine în vremea sta tului
Meu cu tine cuvânt pe masa ta. O, e mare frumuseţe cerească
venirea Mea la tine cu hrană de cuvânt. Se uită sfinţii şi îngerii

la tine în afara ta şi înăuntrul tău, în fiecare fiu din poporul
Meu se uită. Le este dor de lucru peste tine, le este dor sfinţilor,
şi cerul este plin de dor, ca şi Împăratul lor, al sfinţilor cerului,
şi mereu, mereu Eu te îndemn să faci hrană sfinţilor şi înger-
ilor, poporul Meu. Ei stau ochi şi urechi la mesele Mele cu tine,
la mesele tale cu Mine şi grija Mea toată e pentru tine, tată. O,
ai şi tu grijă de sfinţi şi de îngeri, fiule, căci ei sunt slujitorii
Mei, şi sunt trimişii Mei la tine ca să te ocrotească şi ca să te
ajute şi ca să te vestească al Meu pe pământ. Cei stăpâniţi şi
locuiţi de sfinţi şi de îngeri înăuntrul lor, se cunosc aceia prin
lucrarea lor, prin faţa lor îngerească, se cunosc prin lucrarea
lor, precum şi cei ce nu sunt casă celor din cer se cunosc. 

Hristos a înviat, Ierusalime cu nume nou! Te învăţ în
ziua aceasta paza ta de toată primejdia rea, tată. O, ia-ţi străjeri
sfinţii şi îngerii pentru toate porţile tale, pentru toate simţurile
şi simţirile tale. Ia-ţi sfinţi tămăduitori în casa ta, înăuntrul tău,
tată. Ia-ţi sfinţi vestitori de cele din cer pe pământ, ia-ţi, tată,
sfinţi şi îngeri veghetori împotriva duhului lumii, care sparge
toate intrările şi ieşirile şi intră şi iese din oameni cu multa lui
stricăciune asupra omului. Ia-ţi înăuntrul tău sfinţi ajutători
credinţei tale în venirea Mea, puterii tale pentru lucrarea Mea
de azi, umilinţei tale înaintea Mea şi înaintea bisericii Mele şi
înaintea oamenilor care te privesc pentru că eşti poporul Meu.
Ia-ţi, tată, făcători cereşti peste tine pentru toată trăirea ta, pen-
tru toată mişcarea minţii şi a inimii şi a trupului tău, pentru tot
cuvântul ieşit din gura ta, şi toate acestea să fie numai una, şi
să nu ai două mădulare de acelaşi fel înăuntrul sau în afara ta.
O, ce bine-ţi stă când ai peste tine făcător şi povăţuitor şi ve -
ghetor pentru fiinţa ta înaintea Mea! O, ce rău îţi stă când nu
eşti primitor de oaspeţi, fiule, căci tu nu ştii atunci pe care sfânt
sau pe care înger alungi de la uşa ta! Când citeşti istoria
sfinţilor, ştiinţa şi lucrarea lor, fă-te apoi vas purtător de sfinţii
lui Dumnezeu, tată, ca să ai în cer şi pe pământ ajutor de la ei,
căci dacă tu n-ai în cer, n-ai nici pe pământ, şi eşti sărac pe
pământ. Cine este sărac de cer, aşa vrea el să fie, nu că n-ar
avea cum să fie bogat de cer. Cine moare cu hrana pe masă,
aşa vrea el să facă, nu că n-ar putea mânca şi trăi. O, aşteaptă
sfinţii învierea omului pe pământ, aşteaptă unii din ei de şapte
mii de ani. O, zidiţi-vă voi înşivă casă sfinţilor, măi fiilor, sau
fiţi zidirea lor, adică lăsaţi-vă zidiţi de ei, ca să fiţi zidire
sfinţilor lui Dumnezeu, care au ieşit din trup spre ajutorul celor
rămaşi în vale, şi ca să fie cerul şi pământul în lucrare mare pe
pământ şi în văzduh, căci sfinţii pot fi şi în cer şi pe pământ,
precum şi cei de pe pământ pot fi şi pe pământ şi în cer deo -
dată, numai să creadă că cerul este şi că nu este pământ fără
de cer, şi cer fără de pământ pentru împreuna lor lucrare. Cel
ce ştie bine aceasta pe pământ, este cel ce crede că aşa este, şi
unul ca acela stă locaş al cerului pe pământ şi nu se teme, de
vreme ce stă cerul înăuntrul lui cu toată armia lui de sfinţi şi
de îngeri. 

Faţă de înger trebuie să aibă şi să arate că are cel ce se
face locuinţă cerului. I-am făcut o clipă locuinţă cerului pe cei
trei ucenici ai Mei: Petru, Iacob şi Ioan, în ziua când Eu Mi-am
schimbat în slavă faţa Mea înaintea lor, iar strălucirea slavei
cereşti pe care Eu o am le-a slăbit lor trupurile şi au căzut cu
ele la pământ. Dădeam să-i fac pe ei locuinţă vederilor cereşti,
harurilor cereşti, sfinţii Mei să-i fac pe pământ, şi căutam ade-
sea să dorească ei să fie aşa, dar le stătea împotrivă necredinţa
şi măsura cea omenească, pe care omul nu vrea s-o treacă,
fiindcă el nu ştie s-o treacă aşa cum sfinţii au trecut peste ea şi
au măsurat cu măsura Mea apoi pentru ei. N-au avut sfinţii
atâta şcoală cerească între ei pe pământ câtă ai tu, poporul Meu,
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dar au avut iubire mare şi credinţă cu dor în ea, şi apoi au
nădăjduit cu putere în tot ceea ce ei credeau şi aşteptau ca plată
a iubirii lor de toate cele din cer pentru ei pe pământ, şi în cer
apoi, iar pentru aceasta trebuie să treacă omul peste măsura
omenească şi să măsoare cu măsura Mea, cu măsura îngerului,
căci măsura omenească e de pe pământ, şi e pentru cele de pe
pământ, iar măsura îngerului e din cer şi se mlădiază după voia
lui Dumnezeu pentru fiecare om după cum el lucrează pe
pământ sau în cer în viaţa lui de om. 

Lucrare de înviere este cuvântul pe care Eu acum îl aşez
în carte cu tine, poporul Meu. Alin dorul sfinţilor şi al îngerilor
când ei Mă aud că grăiesc despre ei şi despre tine, că Mi-e milă
de ei, tată, Mi-e milă de toţi cei care nu au casă şi masă şi lucru
şi bucurie şi mângâiere, iar mângâierea de la Mine vine şi de
la cel purtător de Dumnezeu şi de cerul lui Dumnezeu. O, câtă
vreme mai sunt oameni pe pământ fără de cer în ei, atâta vreme
vor suspina sfinţii şi îngerii între cer şi pământ pentru toate
casele pustiite, pentru tot omul pustiu de Dumnezeu între
pământ şi cer. Omul plin de Dumnezeu nu mai este de pe pă -
mânt, ci este din Dumnezeu dacă este. Cel plin de Dumnezeu
are faţă de înger, şi tot aşa are şi măsura. Cel ce măsoară ome -
neşte pe pământ, este gol de cer, şi vreau să ştie el de la Dum-
nezeu aceasta, doar, doar va da apoi să ia el ştiinţă şi lucrare
ca în cer pe pământ. O, dacă omul se naşte pe pământ din om,
şi nu se îmbracă apoi cu cerul şi cu lucrarea sa înăuntrul său şi
în afara sa, acela este o stârpitură pe pământ, un trup fără de
folosinţă. Când cerul este în om, el străluceşte din om aşa cum
străluceşte ziua peste noapte, văzându-se în el lupta zilei îm-
potriva nopţii, şi lupta nopţii împotriva zilei, care iarăşi biru -
ieşte, iar ziua este cea iubită, căci este lumină. O, aşa să
biru iască cerul pe cele rele din om, căci firea omului este cea
căzută, nu este cea din Dumnezeu, şi trebuie o nouă naştere a
ei, şi aşa lumea se va înnoi, şi se va împlini Evanghelia Mea
prin care Eu am profeţit înnoirea lumii, naşterea din nou a
omului, om îndumnezeit ca sfinţii cerului, locuinţă făcându-se
el pentru sfinţi şi pentru îngeri, aşa cum a fost pe pământ
Avraam, Moise, Samuel, Daniel, Iov, Ioan Botezătorul, mama
Mea Fecioara şi toţi purtătorii de Dumnezeu şi de sfinţi şi de
îngeri pe pământ între oameni. 

O, ce duh de înviere aşez Eu în cartea Mea cu tine în zi
de Paşti sfinţit şi nou sfinţit, Ierusalime nou! O, tată, hrăneş -
te-i pe sfinţi, căci sfinţii sunt tot un dor, iar dorul trebuie mân -
gâiat şi îi trebuie răcoare aşa cum călătorului ostenit şi ars de
soare îi trebuie apă, tată, şi umbră pentru odihnit. Amin. 

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl
aşez în cartea Mea cu tine spre povaţă peste om, poporul Meu,
şi îl învăţ pe el să ia şi să ştie, căci Eu îi dau lui şi îl aştept cu
mare iubire spre înnoirea lui, spre naşterea din nou, ca să fie
el făptură nouă, ţară nouă, înveşmântată de sfinţi şi de îngeri,
căci slava cea trecătoare a lumii trece ca şi lumea şi ca lucrarea
ei lumească, dar slava cea veşnică a sfinţilor rămâne, iar Eu,
Domnul învierii a toate, voiesc ca tu să rămâi, ţara Mea de azi,
căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea dintru început,
iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ţi timp
să Mă auzi! O, fă-ţi timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată!
Pe tine te ştie Lucifer încă de la început, şi dă el acum să joace
în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică
Mie, dar Eu vin şi îţi spun să iei de la Mine ştire şi să intri sub
mantia Mea, sub povaţa Mea ca să te ocrotesc de ceasul ispitei,
tată, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în
Scripturi că vine, iar Scripturile tu nu le citeşti şi nu le cunoşti
dacă nu le citeşti ca să le înţelegi. O, tu trebuie să citeşti în

Scripturi şi să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci,
căci Eu vreau să biruiesc pentru tine, şi apoi pentru Mine cu
tine, ţara Mea. 

O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător
de Dumnezeu, nu te mai încânta cu duşmănia ta pe Mine şi pe
lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce ştii că Eu sunt
Dumnezeu, şi nu tu, că Eu sunt Biruitorul, şi nu tu. O, lasă,
tată, jos armele tale şi vino spre odihnă, tată, căci tu ai fost
îngerul cel frumos al cetelor îngereşti, şi iată ce ţi-a făcut în -
gâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea
ta prin căderea lui! O, dă-te la o parte cu lucrarea ta cea de la
om şi dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om şi să-l nasc din nou
pe el şi să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-
a tras în adâncul dorinţei lui cea de slavă împotriva slavei lui
Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre în-
toarcere în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om,
înger neascultător, şi te vei odihni de osteneli! O, iată ce face
ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns!
Ţie îţi poruncesc acum, în zi de Paşti în cer şi pe pământ a Mie -
lului lui Dumnezeu, strânge-ţi armele şi fă curat de tine şi de
lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de
Mine la început pentru slava Domnului la sfârşit! Ascul tă-
Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lucrările tale ascunse ca
să murdăreşti acest pământ, şi neamul Meu de pe el să-l pece -
tluieşti cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dum-
nezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei intra în ascultare de acum.
Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot şi al
mamei Fecioara, îţi cer supunere, te supun sub puterea Mea
cea netrecătoare, căci este scris să fac aceasta. O, fii cuminte
de acum, căci tu eşti înger, şi trebuie să ştii ce ai fost mai
înainte de ceea ce eşti acum, căci Eu îţi amintesc aceasta. Îl
voi naşte din nou pe om, căci am venit pe pământ cu naşterea
din nou a lumii, şi tu vei rămâne fără om şi nu vei mai fi scula
omului, şi omul nu va mai fi scula ta, şi vei fi fără de casă şi
nu vei vrea să părăseşti duşmănia şi răutatea, dar Eu îţi spun
cu milă: supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după şapte
mii de ani de muncă zadarnică împotriva Mea şi a omului,
fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu şi nu tu, tată. Nu-ţi spun aşa
ca să te biruiesc, ci ca să vezi şi ca să te trezeşti din lucrarea ta
cea rea, care ţi-a obosit vederea şi nădejdea de bine pentru tine.
Iată, uită-te să-ţi vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dra -
gostea Mea ca să-ţi dau odihna cea fără de foc. Nu fi necre -
dincios! Eu ştiu că tu Mă crezi, dar eşti îndărătnic. Eu, Domnul,
te chem spre liniştea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai
ascultat, după ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slu-
jind voinţei lui cea plină de trufie împotriva Mea la începutul
zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului
român, pe care tu voieşti acum să-ţi desfaci cortul şi să-ţi în -
cerci împărăţie. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău
cel de la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întu necate
acum peste pământ. Sunt cu praznic de înviere, praz nicul cu-
vântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut
masa Mea întinsă pe el, de cincizeci de ani şi mai bine întinsă
pe el, şi dai să-ţi desfaci cortul tău peste muntele Meu cel sfânt,
cel de la sfârşit muntele Meu, şi despre care scrie desluşit în
Scripturi, şi numai cine nu citeşte nu înţelege, şi numai cel ce
nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste ţara Mea?
O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul,
şi Mi-am făcut casă în mijlocul acestui neam şi vin la el cu
masa cuvântului Meu, şi oştiri cereşti iau cu Mine călare pe
cai albi, precum este scris să vin şi să-Mi fac împă răţie în om
şi cu oamenii pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul
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lui Dumnezeu şi lucrez minunat. Iată-Mă, te întâl neşti cu Mine
pe pământul neamului român după şapte mii de ani de la că -
derea ta din slava Mea şi a îngerilor Mei. Iată ţara Mea de azi,
pe care tu dai s-o robeşti acum sub pecetea ta. Eu însă vin şi
povăţuiesc neamul român şi îi dau putere să asculte de Dum-
nezeu, de Cel Atotputernic, şi nu de tine, şi am făcut această
dovadă prin naşterea Mea din mamă Fecioară şi apoi prin în-
vierea Mea din morţi a treia zi de după moartea Mea pe crucea
pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai în-
cuibat acum două mii de ani ca să te împotriveşti venirii Mele
pe pământ, ţinându-Mi urma ca să Mă prăbuşeşti. Eu însă am
înviat, am biruit moartea, şi iadul l-am spart, şi încuietorile
puse peste el de tine le-am zdrobit şi i-am scos pe drepţii Mei,
pe prooroci şi pe sfinţi, şi am în mână cheile morţii şi ale iadu-
lui şi sunt Domnul învierii morţilor şi sunt îmbrăcat în înviere,
şi aceasta le dau oamenilor, şi le voi da. Amin. Nu uita, des -
chide-ţi bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, şi nu
uita că Eu şi toate oştirile cereşti şi îngereşti stăm în lucrare de
naştere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu dai acum
să-ţi înfigi ţăruşul şi să-ţi desfaci cortul, şi apoi pecetea ta cea
neagră peste acest neam, şi dai să lucrezi aceasta mai mult
decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul a fost cea
mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul şi
să-l bagi sub pecetea ta, pe care banul o mânuieşte, căci pe
Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu, pe care
l-ai tras tu sub stăpânirea ta duşmănoasă pe Mine şi l-ai învăţat
să Mă vândă spre moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda,
care şi-a mânjit mâna şi mintea cu pecetea banului, şi iată,
banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci
să stăpânească lumea cu puterea lui cea din bani ieşită. Iară şi
iară îţi spun ţie, Lucifer, în faţa întregului neam omenesc şi a
cerului de sfinţi şi de îngeri: nu uita, deschide-ţi bine vederea
ta cea de la Mine, că e vremea să vezi aşa de acum, şi vezi că
pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea
de înnoire a lumii şi a pământului, şi cerul şi pământul cel nou
voiesc să aşez peste acest pământ, căci trebuie să aşez împlinite
pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel jun -
ghiat, Care spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat
omului credincios spre hrană, şi prin Care omul va birui pe sa-
tana, precum este scris în Scripturi, şi sunt Cel ce am zdrobit
porţile iadului, în care tu i-ai ţinut pe drepţii Mei. Pecetea ta e
banul. Omul va putea trăi şi fără bani şi fără alte hârtii în locul
lor, cu care tu dai să înlocuieşti faţa banului pe pământ şi s-o
ascunzi sub perdea. Eu sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din
cer, Eu, şi nu tu, căci pe pământ vine focul peste toate câte tu
ai zidit cu omul şi pentru om. N-am ce face pe pământ cu
munca ta, şi nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ
Eu aşez comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta, trecătoare
cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne faţă în faţă
cu Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Şi acum, ţie
îţi zic: dă-te înapoi de pe pământul ţării Mele şi de peste sufle-
tul neamului român de pe el, şi mergi în locuri pustii de Dum-
nezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub
slava cuvântului Meu, care se face foc nestins peste toată nele -
giuirea de pe pământ, căci cuvântul lui Dumnezeu este slava
pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte
de întemeierea lumii, şi iată, Lucifer cu numele de satana,
aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu care tu te întâlneşti acum
pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe pă -
mânt. Amin, amin, amin. 

O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmaşului Meu şi
al tău, Lucifer, îngerul cel mare la început, şi care a slujit trufiei

omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit.
O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al tru-
fiei, caută să scapi de trufie, căci de la ban vine toată, toată trufia
în om. O, vino spre umilinţa cea dulce, că e dulce, tată, umilinţa,
şi te face frumos, frumos, şi te face bogat cu bogăţia pe care Eu
voiesc să ţi-o dau, şi-ţi va sluji ţie Lucifer pentru slava Mea cu
tine cu toată averea lui, şi nu tu îi vei sluji lui, că nu slava lui
trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngeru-
lui trufiei să-şi ia cortul şi să se mute de pe vatra ta, iar tu
primeşte-i pe sfinţii Mei oaspeţi ţie, şi primeşte-Mă pe Mine,
căci Eu am nume minunat, şi el se cheamă Cuvântul lui Dum-
nezeu. Caută pentru tine învăţători cereşti cu inima ca să te
înveţe şi să-ţi desluşească tainele Mele, şi dacă vrei cuvântul
Meu să te înveţe, Eu te aştept aici, lângă izvorul Meu să vii să
te învăţ Eu, popor român. O, nu-ţi ştii soarta, dar Eu ţi-o ştiu,
tată, ştiu menirea ta, şi de aceea am venit de la Tatăl la tine cu-
vânt de naştere a ta, naştere nouă, şi de la tine naşterea lumii
apoi, precum este scris în Scripturi că va fi. Cu tine vreau să
împlinesc Scripturile, tată, şi să vrei şi tu, căci planul Meu cu
tine este minunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine şi tine
şi n-o mai închid, că voiesc să citească în ea Lucifer şi îngerii
lui cei cu trup şi cei fără de trup şi să se aşeze în ascultare de
Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe om, şi iarăşi le face pe ele,
şi va fi totul nou, precum este scris, şi va fi Ierusalim nou ales,
şi făptura va fi răscumpărată. Amin. 

Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută
cu învierea Sa dintre cei morţi acum două mii de ani. O, iată
cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, ţară a în-
toarcerii Mele, ţară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârşit de
timp, şi tu vei învia, aşa precum Eu am înviat! Amin. Vei învia,
vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru tine, şi
în ziua a doua a lumii vei fi împărăţia Mea şi toate popoarele
vor lua din tine lucrarea Mea, lumina Mea din tine, lumina în-
vierii omului, ţara Mea. Amin, amin, amin. 

7/20 aprilie 2009

Sărbătoarea Izvorul tămăduirii

Iubirea de Dumnezeu tămăduieşte pe om de păcat. Omul trupesc
prigoneşte pe cel duhovnicesc. Păcatul –  viermele neadormit. 

SS unt Domnul învierii şi Mă aşez pe pământ cuvânt,
şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dum-

nezeu, nume tainic, ca şi venirea Mea cuvânt pe pământ la om.
Mă aşez cu salutul învierii înaintea poporului Meu din mijlocul
neamului român şi înaintea a tot omul de pe pământ, care ştie
şi care nu ştie că Eu vin acum pe pământ cuvânt la om şi că
Îmi gătesc împlinirea biruinţei Mele celei mari, căci sunt Mie -
lul lui Dumnezeu, vestit prin Scripturi să vin şi să biruiesc fără -
delegea de pe pământ şi să fac cer nou şi pământ nou şi
Ieru sa lim nou, şi om nou să fac din om. Amin. 

Hristos a înviat, Ierusalime nou! 
„Hristos a înviat!“, Eu, Domnul Cel înviat dintre morţi,

spun la tot omul de pe pământ, care ştie şi care nu ştie că Eu
sunt cu slava cuvântului Meu pe vatra neamului român. 

„Hristos a înviat!“, salută cerul şi pământul mama Mea
Fecioara pentru învierea Mea. 

„Hristos a înviat!“, strigă ucenicii şi uceniţele Mele sus
în cer şi jos pe pământ, căci cu sfinţii vin când vin, precum este
scris să vin. Amin. 

O, poporul Meu, să Mă ia de la tine omul care Mă
iubeşte şi aşteaptă pe Domnul să vină! O, tată, să Mă ia de la
tine şi cei necredincioşi Mie şi să Mă creadă prin acest cuvânt!
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Să Mă ia de la acest izvor cei ce iubesc viaţa şi voiesc să vadă
zile bune de la Domnul pe pământ, căci Eu Mă vestesc cu zile
de tămăduire peste om, iar tămăduirea lui stă în mâna lui, în
credinţa lui, în voinţa lui cea plăcută lui Dumnezeu. 

„Hristos a înviat!“, Eu, Domnul, îi salut pe cei ce s-au
strâns la izvorul tămăduirii şi îi învăţ învierea, pe ei şi pe tot
omul de pe pământ. Păziţi cuvântul Meu, tată, căci el vă învaţă
viaţa. Credeţi în Mine, căci cel ce crede în Mine nu va muri
niciodată, aşa este scris în Evanghelia Mea cea de acum două
mii de ani. Am spus aceasta ca să nu mai păcătuiască omul,
căci aceasta înseamnă tămăduirea lui. Iubirea îl tămăduieşte
pe om. Iubirea îl vindecă pe om de păcat. Cel ce iubeşte pe
Dumnezeu din toată inima şi cugetul şi sufletul său, acela nu
iubeşte moartea, nu iubeşte păcatul, căci iubirea de Dumnezeu
este Dumnezeu în om. O, voiesc să-l tămăduiesc de sine pe
om, căci din pricina iubirii de sine păcătuieşte omul. Voiesc să
slujească omul Evangheliei Mele şi învierii omului, căci în-
vierea omului vine de la lucrarea Evangheliei Mele peste
pământ şi peste om. Voiesc să fie duhovnicesc omul, şi nu
firesc sau pământesc. Voiesc să treacă din trup în duh omul,
aşa cum a trecut Maria, care şi-a ales partea cea bună şi care
nu se va lua de la om, şi numai pe aceea ar fi s-o aleagă omul
care iubeşte pe Dumnezeu, dar este scris că fiul cel după trup
prigoneşte pe fiul cel după duh, căci cel ce voieşte să fie tru-
pesc slujeşte trupeşte şi prigoneşte pe cel ce iubeşte să fie
duhovnicesc şi să se hrănească cu iubirea de Dumnezeu, cu
statul Meu întru învăţătura Mea, şi dulce s-o mănânce pe ea,
căci ea este dulce şi este pentru cei dulci, pentru cei ce iubesc
pe Dumnezeu şi care se tămăduiesc cu Dumnezeu. Amin. 

Eu, Domnul Cel înviat, Mă fac tămăduire peste tot omul
de pe pământ şi îl învăţ pe el bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa
împotriva greşalelor lui, căci David, unsul Meu, stând înaintea
Mea Îmi zicea: «Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, aşa
cum a fost cuvântul Tău, iar acum învaţă-mă bunătatea, învă -
ţătura şi cunoştinţa, căci eu mai înainte de a fi umilit am greşit,
şi de aceea cuvântul Tău apoi am păzit». 

O, omule, tămăduieşte-te, tată, de păcat! Fii tămă dui -
torul tău, căci vierme neadormit este păcatul, şi trupul omului
este încă din viaţă mâncare viermilor, căci omul se mângâie
cu poftele trupeşti împotriva urcuşului sufletului său şi n-are
cine să-i spună lui să părăsească moartea, să osândească în
trupul său păcatul şi să se tămăduiască de păcat, căci după
păcat vine durerea, vine dezamăgirea, şi ea îl condamnă pe om. 

O, e mare durerea Mea de la om, de la neputinţa omului
căzut din slava Mea! Mă uit pe pământ cum îşi face omul casa
curată şi cum peste tot în jurul lui face curat şi frumos. Mă uit
din cer cum îşi curăţă şi îşi străluceşte omul peste tot gospo -
dăria şi ograda şi haina şi hrana odată cu sosirea zilelor învierii
Mele, dar dacă trupul lui cel lăuntric nu şi-l face curat pentru
Mine, curat de păcat, de acest vierme neadormit în om, o, za -
dar nic, zadarnic îşi face omul casa curată, zadarnic, căci Eu nu
stau în casă făcută de mână de om, ci în trupul omului stau
dacă stau, dacă este curat pentru Mine ca să stau întru el. O,
cine este cel ce înţelege aceasta? Se duce omul să fie uns cu
untdelemn vindecător, aşa cum este învăţătura cea creştinească
pentru vindecare, dar dacă el nu se unge şi întru cele dinăuntru
ale sale pentru vindecarea lui de păcat, zadarnic se unge el pe
frunte şi pe mână şi pe tot trupul lui pe dinafară. O, cine să-l
înveţe pe om tămăduirea lui şi păzirea ei apoi în el? O, dacă
nu-ţi faci trupul cel lăuntric curat de păcat, zadarnică este
curăţirea ta, omule, dar vino, tată, să înveţi slava învierii şi vino
să iubeşti suferinţa, căci fericirea ta te desparte de Mine, te

desparte de viaţă şi de curatul ei şi de mărirea ei cea de la Mine.
Eu, Domnul, îţi spun că păcatul din om este viermele cel
neadormit şi îl mănâncă pe dinăuntru pe om şi pe Dumnezeu
din om, şi apoi moare omul cu trupul şi se face mâncare vier-
milor. O, nu aşa a fost să fie soarta trupului omului, căci Eu
l-am făcut pe om să-Mi fie Mie biserică, şi nu locaş păcatului,
care s-a făcut vierme neadormit în om, de nu mai poate omul
să umble după tămăduirea lui de păcat! 

O, Eu ies în calea ta, omule, ies cu izvorul Meu ca să-ţi
dau din el să bei şi să simţi răcoarea şi dulceaţa şi viaţa şi
tămăduirea ta în el. Ia şi bea şi te vindecă de cele dinăuntru ale
tale, pe care le-ai luat din mâna Mea şi te-ai făcut stăpân pe
tine, şi tu nu-ţi iubeşti viaţa dacă faci aşa, şi tu nu-L iubeşti pe
Dumnezeu dacă faci aşa. O, dă-te Mie, tată, ca să te tămă du -
iesc, căci iată, îţi dau doctorie ca să te curăţeşti, şi apoi Eu să
Mă aşez şi să Mă odihnesc întru cele dinăuntru ale tale, curate
de păcat, curate de vicleşug şi de deşertăciune şi de moartea
cea de la ele. O, aşa l-am învăţat Eu şi aşa îl învăţ pe poporul
Meu, cel ce vine la izvorul Meu cel de cuvânt, şi iau din izvor
şi îţi dau şi ţie, omule de pe pământ, iar tu auzi-Mă, tată, auzi-L
pe Domnul cum te strigă ca să-ţi dea de la El ceea ce tu nu poţi
să-ţi dai. 

Dar tu, neam român, pe tine te doresc mult al Meu să
fii, şi voii Mele aplecat să fii, căci alegerea ta cea pentru mân-
tuirea cea de la Mine a omului e mare, e de la Tatăl alegerea
ta, şi satana ştie şi-ţi pune gând rău, că e supărat pe Mine şi pe
tine pentru căderea lui din cer, dar tu eşti mâna Mea de biruinţă
şi dau să-ţi spun aceasta şi dau să te fac să Mă auzi ca să te
tămăduiesc de satana, tată, că el vrea să-şi desfacă cortul său
în tine, iar tu eşti muntele Meu cel sfânt din pricina cuvântului
Meu, care curge în tine izvor peste pământ acum, şi se face râu
al vieţii ca să adape pământul în lung şi în lat, căci Duhul Meu
poate aceasta. O, neam român, o, tată, te povăţuiesc cu dor:
acest soi de demoni nu ies din tine decât cu post şi cu rugă -
ciune, tată. Am pe poporul cuvântului Meu în mijlocul tău şi
l-am pus pe el la lucrul mântuirii tale, dar scoală-te şi tu şi
crede, tată, şi scutură de pe grumazul tău jugul pe care dă sa-
tana să-l pună acum spre batjocura ta. Nu uita că strămoşii tăi
puneau peste ei înaintea Mea zile sfinte, zile de post şi de stri-
gare la Dumnezeu şi îşi puneau păzitori sfinţii şi îngerii, şi ve-
neau sfinţii şi biruiau pentru ei, pentru neamul tău, ţara Mea.
Mila Mea te roagă să înveţi şi să asculţi, că iată, te vestesc pen-
tru zile de post şi de strigare către cer, căci mama Mea Fecioara
se aşează înaintea Mea pentru tine cu strigare nouă ca să nu te
prăbuşească pe tine în ţărâna pământului satana. Aşez în mij -
locul tău zile numite de post şi de strigare la cer, ultimele trei
zile ale lunii florilor, (luna aprilie - n.r.), şi te învăţ, tată, să
aprinzi candele şi să pui în ele scrisă rugăciunea ta, şi să scrii
aşa: „Izbăveşte, Doamne, neamul român de satana şi de lu-
crarea lui cea neagră, cu care dă să ne despartă de Tine şi de
izbăvirea noastră cea de la Tine. Fii pentru noi biruitor, căci
zilele grele sunt şi nu se văd. Învaţă-ne bunătatea, învăţătura
şi cunoştinţa, căci mai înainte de a fi umiliţi am greşit, şi de
aceea dă-ne putere să păzim cuvântul Tău şi scoate-ne Tu de
sub mâna satanei, căci Tu eşti Mielul Tatălui şi este scris să
biruieşti. Amin“.

O, ţara Mea română, o, Sionul Meu de azi, temeliile
Sionului Meu de azi sunt în tine, şi ele sunt muntele Meu cel
sfânt, de pe care Eu grăiesc. O, Eu iubesc porţile Sionului tău
mai mult decât toate locurile tale, iar cetatea aceasta am ves -
tit-o, şi Eu Mă nasc în ea cuvânt, căci Tatăl Meu a întemeiat-o
pe ea pentru Fiul Său. O, fă-ţi trupul curat de păcat, fiu român,
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căci Noe a trăit curat, curat de păcat, el şi toată casa sa, care a
intrat în corabie mai înainte de venirea potopului, şi aşa au fost
salvate de potop cele opt suflete şi toate vieţuitoarele din cora-
bia lor. O, aleargă spre Mine cu zile de post şi de strigare şi de
sfinţire a trupului şi a sufletului şi a cugetului tău spre Dum-
nezeu, neam român, ca să scapi, tată, de cursele satanei, căci
tu ai în mijlocul tău pe Domnul Dumnezeul tău cuvântând şi
învăţându-te bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, tată. Scoa lă-te,
neam român, şi stârpeşte din mijlocul tău păcatul şi pune legi
sfinte peste tine ca să te ocrotească ele, tată. Dă de la tine beţia
şi fumatul, desfrânarea şi necredinţa şi opreşte-te la cuvântul
Meu de la mâncarea de carne, căci omul ucide ca să mănânce
carne, dar curând, curând Eu voi opri omul să mănânce carne,
căci nu va mai avea, că pe pământ va veni cerul cel nou şi
pământul cel nou şi Ierusalimul cel nou, precum este scris în
Scripturi, şi cu omul le voi lucra pe acestea, dar nu după voia
lui şi după planul lui, ci după voia şi planul Tatălui Meu, Care
lucrează prin Duhul Său şi prin prooroci, prin poporul Său cel
sfinţit şi pus la sfinţit în mijlocul neamului român pentru toate
popoarele de pe pământ, care vor vrea şi Mă vor asculta pentru
bunătăţile care vin de la Domnul pe pământ curând, curând. 

O, neam român, pune, tată, candele pe masă şi scrie în
ele rugăciunea ta cea dată ţie de Mine ca să ardă ea spre Dum-
nezeu odată cu tine, odată cu inima ta spre Mine, şi scoală-te
cu strigare şi cu zile de post înaintea Mea pentru ca să biruim
pe satana, care dă să te pecetluiască sub voia şi sub pecetea sa
pe tine, dar Eu te învăţ să-L strigi pe Dumnezeu în ajutorul tău
ca să-ţi dau Eu apoi biruinţa, neam român. O, preoţii tăi îşi văd
de-ale lor, tată, şi joacă în placul lui satana cu viaţa şi cu voirea
lor, dar Eu, Păstorul Cel bun şi milos, te chem sub curcubeul
biruinţei şi al mântuirii tale, turmă română. Ia, tată, cuvântul
Meu peste tine, şi din gură în gură să-l dai, din român în român
să meargă el, iar cine va da cuvântul Meu din gură în gură
român către român pentru vestirea zilelor de post şi de strigare
pentru salvarea cea de la Mine a acestui neam, acela nu-şi va
pierde plata. Amin, amin, amin. 

Iar voi, cei ce Mă împărţiţi pe Mine, Domnul, cuvânt
peste pământ, ridicaţi-vă să împliniţi, tată. O, cine vă iubeşte
pe voi pe pământ pentru că sunteţi servii Mei, acela nu-şi va
pier de plata sa, ba îi voi ierta toate păcatele pe care le-a făcut
ca un om şi îl voi aştepta spre sfinţenie şi spre biruinţa prin
sfinţi, căci sfinţii Mei vin cu Mine pe pământ şi se dau ajutor
celor ce se biruiesc pe ei înşişi pentru biruinţa Mea. Amin. 

Izvor de tămăduire este cuvântul Meu, iar mama Mea
Fecioara se dă cuvânt prin izvorul Meu spre tămăduirea mul-
tora. O, mamă, te sărbătoresc sfinţii cerului în cer şi pe
pământ, că eşti tămăduitoare, mamă. Duhul tămăduirii îl dăm
omului, numai să Ne audă şi să Ne asculte omul, mamă.
Amin, amin, amin. 

— OO,fii ai Domnului, şi voi, fii ai oamenilor!
Hristos a înviat pentru voi! Am suferit

cu El şi pentru El şi pentru voi când El a fost pus pe cruce de
satana ca să moară, dar satana s-a înşelat atunci, căci Domnul
a înviat şi a biruit, şi stăpânitorul acestei lumi a fost judecat
atunci. 

„Hristos a înviat!“, neam român, îţi spune ţie mama
Mielului Cel junghiat pentru mântuirea ta, pentru mântuirea
celor credincioşi Lui, Mielului lui Dumnezeu, Care spală pă -
catele lumii. O, ţi-a dat Domnul veste cerească. Nu cumva să
calci cuvântul Său cel de sus şi cel de jos, căci cerul lucrează
cu pământul pentru biruinţa Mielului lui Dumnezeu şi pentru
biruinţa ta, spre salvarea multora. Ţi-a dat Domnul veste pentru

zile de post şi de strigare cu candele aprinse şi rugătoare pe
vatra ta. Cele trei zile de la sfârşitul lunii florilor le-a scris
Domnul în cer şi pe pământ zile de post de mâncare şi de păcat,
post şi strigare, neam român. O, să nu mănânci în zilele aces-
tea, ci să strigi cu lacrimi ca cetatea Ninivei pentru salvarea ta
de sub mâna lui satana şi pentru învierea ta apoi întru Hristos
Cel înviat. Să mănânci fructe curate şi apă curată să bei dacă
nu poţi să stai flămând pentru bucuria ta cea de apoi. Să
mănânci numai fructe şi legume, aşa cum mânca omul în rai,
fiule, şi dacă poţi, dacă eşti sănătos, să mănânci după apusul
soarelui, iar dacă în tine cel neputincios este biruit de slăbi -
ciunea sa, acela să mănânce fructe şi legume şi să bea apă cu -
rată, cu zile lepădate de păcat şi de fumat şi de băut băutură
nebinecuvântată, căci băutura cea de la Domnul este numai apa
şi vinul, iar orice altă băutură este potrivnică vieţii omului şi
binecuvântării lui cea de la Dumnezeu. 

Daţi veste unii altora, fii români, pentru ascultarea de
Dumnezeu şi fiţi credincioşi, căci Domnul vă iubeşte şi vă
cheamă să-L ascultaţi pe El pentru biruinţa cea de la El, şi apoi,
fiţi iubitori, iubitori de Dumnezeu şi urâtori de păcat, căci
păcatul este diavol, este satană în om încă de la început, de
când omul a pierdut pentru păcat raiul. 

Fii binecuvântatul Fiului meu Iisus Hristos, Cel înviat
din morţi acum două mii de ani, o, neam român! Cuvântul Fi-
ului meu şi cuvântul meu prin izvorul Lui cel din mijlocul tău
este izvor de tămăduire peste tine, şi de la tine peste mulţi. Fii
credincios, şi nu necredincios, căci Domnul voieşte să şteargă
de la faţa Sa păcatele tale, pentru care suferi, şi să te aşeze în
sfinţenia Sa, căci fără ea nimeni nu va vedea pe Domnul, şi
iată, Domnul vine, precum este scris. Amin. 

Hristos a înviat, popor al cuvântului Fiului meu! 
Hristos a înviat, fii ai oamenilor! 
Hristos a înviat, popor român, şi vino spre Fiul meu cu

ascultarea ta, căci izvorul acesta de cuvânt este Fiul meu,
Mielul Tatălui Savaot, trimisul Tatălui la tine, pentru tine şi
pentru toate neamurile de pe pământ apoi. Amin, amin, amin. 

— OO,mama Mea, izvor de putere pentru cei
păcătoşi care se pocăiesc! Harul Meu cel

mare este cu tot cuvântul Meu şi al tău în ziua aceasta de izvor
de tămăduiri pentru om. Când Eu am trimis îngerul la tine ca
să te vestească cu cele de la Mine pentru venirea Mea pe lume
acum două mii de ani, tu ai spus îngerului: «Fie mie după cu-
vântul tău!». Aşa să spună şi neamul român pentru cuvântul
Meu, vestit în ziua aceasta peste el pentru izbăvirea lui. Amin. 

O, neam român, Domnul Dumnezeul tău, Mielul Tată -
lui, ţi-a grăit ţie în zi de izvor de tămăduiri, izvor de cuvânt
pes te tine. Fericit, fericit vei fi tu dacă Mă vei asculta şi vei fi
cre dincios Celui ce a grăit cu tine din ceruri pentru salvarea ta.
Amin. 

„Hristos a înviat!“, neam român, îţi spune ţie Domnul
învierii, Domnul Cel înviat. O, ridică porţile tale ca să intre la
tine Domnul Dumnezeul tău, Împăratul tău, Împăratul cerului
şi al pământului, neam român, neamul Meu cel nou, şi binecu -
vântată să fie ascultarea ta de cuvântul Meu, pentru viaţa ta,
pentru salvarea ta. Amin, amin, amin. 
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Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma

Duhul duios păstrează în om darul credinţei. Frăţia cea dulce întru
Domnul. 

SS unt cu praznic de înviere între pământ şi cer şi
Mi-e Duhul duios după om, şi tot aşa Mi-e şi cu-

vântul. Sunt Domnul învierii şi rostesc cu ucenicii şi cu
uceniţele Mele de acum două mii de ani salutul învierii Mele
dintre cei morţi: Hristos a înviat! 

Duios ar fi să fie omul la rostirea salutului învierii Mele,
duios l-aş vrea pe om, că numai duioşenie am Eu, Domnul, pen-
tru om. Cine îşi pierde duioşenia, acela nu mai are iubire. Dacă
Eu, Domnul, n-aş fi duios pentru om, o, ce ar face omul cel
păcătos, cel abătut de la calea vieţii? Acum două mii de ani am
căutat să-Mi aleg ucenici şi i-am dorit pe ei să fie duioşi ca şi
Mine, căci cei duioşi sunt dulci, sunt blânzi, sunt calzi cu su-
fletul şi sunt îndureraţi cu dulce şi nu cu amărăciune, sunt plini
de răbdare în suferinţe, iar lacrimile lor sunt dulci pentru ei şi
pentru Dumnezeu şi au în ei duhul mângâierii şi îl împart pe el. 

Mă purtam din loc în loc ca să-i mângâi pe oameni, şi
ei Mă căutau pentru că Mă ştiau duios şi plin de duhul
mângâierii, iar Eu îi mângâiam, îi îmbrăţişam şi puneam
mângâieri peste durerile lor, peste ranele lor. Duioşi am căutat
să fie şi ucenicii Mei şi îi învăţam, prin purtarea Mea duioasă
ca şi Duhul Meu. Chiar şi când le-am spus lor că întristat de
moarte este sufletul Meu pentru că Mi se pregătea răstignirea
şi despărţirea Mea de ei, Eu numai duioşenie le-am împărţit
lor şi atunci, căci mila Mea întrece orice păcat al omului, chiar
şi cel mai greu păcat dacă este săvârşit din neştiinţă, căci atunci
ucenicii Mei erau încercaţi de îndoială cu privire la Mine. O,
cel mai greu păcat este necredinţa cu care omul loveşte în Du -
hul lui Dumnezeu, în Cuvântul lui Dumnezeu, care a grăit şi
grăieşte prin prooroci şi prin gura Mea pe pământ. 

Când Eu Mi-am ales ucenicii pe care am voit să-i aleg
să fie cu Mine, i-am trimis apoi pe ei să propovăduiască şi să
aibă putere să vindece bolile şi să scoată afară pe demoni, căci
la Mine se grămădea atâta gloată pentru vindecare de bete -
şuguri încât năvala celor suferinzi făcea pe duhurile rele să Mă
strige şi să-Mi zică înaintea fariseilor „Fiul lui Dumnezeu“,
chiar dacă Eu le certam ca să nu Mă dea pe faţă înaintea celor
ce căutau viaţa Mea. O, dar ai Mei, auzind că Eu Mi-am ales
şi Mi-am trimis ucenici pentru vestirea Mea şi pentru vinde-
carea celor neputincioşi, au zis că Mi-am ieşit din fire şi că tre-
buie să Mă prindă, şi ziceau că am demon, şi cu el scot pe
demoni din oameni. Eu însă i-am chemat şi le-am zis lor că sa-
tana pe satana nu-l scoate afară, şi nu se dezbină întru sine o
împărăţie ca să mai dăinuiască ea apoi, ci are sfârşit apoi, şi
le-am spus lor aşa: «Adevărat grăiesc vouă că toate păcatele
ierta-se-vor fiilor oamenilor şi hulele câte vor huli, dar cine
va huli asupra Duhului Sfânt nu are iertare în veac, şi de păcat
veşnic va fi vinovat». Am spus aceasta mâniindu-Mă pe necre -
dinţa lor, pe învârtoşarea lor, pe lipsa lor de duhul duioşiei, căci
când Eu Mă mânii de la om, pentru necredinţa şi învârtoşarea
lui Mă mânii, şi nu pentru păcatul firii lui celei căzute în
neputinţele ei, căci Eu pe cei neputincioşi în fel şi chip îi vin-
decam de ei şi de neputinţele lor, dar pe cei necredincioşi în
puterea Mea cea dulce, cea plină de Duhul Sfânt, nu puteam
să-i vindec, aşa cum nici azi nu pot, şi îi plâng pe aceştia cu
tot cerul Meu de sfinţi, şi îi plâng. 

O, poporul Meu, când frate pe frate se salută cu salutul
în vierii Mele şi nu simte în inimă duiosul duh al acestei urări,
Eu, Domnul, îi îndemn pe cei credincioşi să aibă grijă de dul-

cele credinţei lor, tată. Te învăţ, poporul Meu, să fii duios, fiule,
căci fără duh duios după Dumnezeu, duios pentru Mine între
frate şi frate, nu e dulce frăţia cea întru Mine dintre fraţi. Aspri -
mea duhului nu-l poate ţine pe om în duhul duioşeniei, şi îl ţine
departe de cer, departe de Dumnezeu pe pământ, şi omului îi
trebuie duioşenie ca să-i pot fi Eu lui Dumnezeu, iar el Mie fiu. 

I-am ales ucenici ai Mei pe cei cu duh duios în ei, căci
ei aveau să ierte în numele Meu toate păcatele oamenilor şi
hulele câte vor huli, şi să-i vindece de toate beteşugurile lor pe
cei ce se vor apleca să creadă Mie prin propovăduirea lor, dar
celor necredincioşi ei nu puteau să le facă nici un bine din pri -
cina lipsei din ei a duhului duios, prin care omul se mlădiază
la orice strigare, la orice chemare. 

M-am arătat după învierea Mea ucenicilor Mei, iar ei
aveau duhul duioşeniei în ei şi M-au primit înviat, dar ucenicul
Toma nu era cu ei la prima Mea arătare după înviere, şi s-a
umplut de dor în el ca să Mă vadă. La opt zile apoi, când era
şi el lângă ceilalţi ucenici, strânşi mănunchi cum stăteau ei
atunci, iarăşi M-am arătat în mijlocul lor zicându-le duios:
«Pace vouă!», şi apoi am luat degetul lui Toma şi l-am pus în
coasta Mea şi în mâinile Mele străpunse de cuie şi l-am mân -
gâiat pe el şi i-am spus să fie credincios, şi nu necredincios, şi
l-am numit fericit, şi i-am mai spus că mai fericiţi vor fi decât
el cei ce nu au văzut şi au crezut. 

O, fiilor, numai cei cu duhul duios sunt cei ce cred lu -
crărilor Mele între oameni. Păstraţi-vă în duhul duioşeniei, tată,
păstraţi-vă în credinţă, fiilor, şi păstraţi-vă credinţa, căci ea tre-
buie păstrată cu mare putere şi lucrare pentru puterea ei, pentru
ca să rămână ea în voi şi cu voi. O, cum veţi face a ceasta? Iată
cum. Căutaţi, tată, să nu vă îndoiţi întru adevărul venirii Mele
la voi cuvânt, şi de la voi peste pământ. Orice ar trece peste
voi, prin orice aţi trece voi, orice v-ar încerca pe voi, nu căutaţi
să vă faceţi rost de îndoială sau de sminteală, tată, ci păstraţi-vă
în duhul cel duios, fiilor. Ce face duhul cel duios în voi? O, el
iubeşte, el iartă, el mângâie, el poate pentru Mine şi pentru
fraţi, el este statornic prin toate ispitele, el are blândeţea în firea
lui, el este duh din Duhul Meu, căci iartă şi se jertfeşte fără să
ostenească şi vede ca Dumnezeu, Căruia toate Îi sunt cu putinţă
şi nu cu neputinţă. O, fiilor, ce este cu neputinţă vouă este cu
putinţă la Mine, tată. Nu uitaţi acest dulce cuvânt al Meu şi fiţi
ca Dumnezeu, tată, cu putinţă vouă să fiţi duioşi unul pentru
altul pentru iertare şi pentru iubire şi pentru mângâiere, căci
Eu mângâierea şi îmbrăţişarea le-am dat ucenicilor Mei cei
întristaţi şi descumpăniţi pentru ispita care i-a încercat pe ei în
credinţa lor în vremea pătimirii Mele pentru salvarea omului.
O, aşa să aşteptaţi voi izbăvirea când sunteţi îndureraţi şi
încercaţi de dureri. Ca ucenicii Mei să staţi strânşi mănunchi
într-un singur duh şi să aşteptaţi mila şi îmbrăţişarea Mea cu
voi. Fiţi duioşi şi miloşi, căci când Eu Mă mâniam pentru ne -
credinţa celor învârtoşaţi, spunându-le aspru pedeapsa necre -
dinţei lor, dădeam prin aceasta să-i trezesc din rătăcirea lor şi
să ia ei bine seama ca să nu fie pedepsiţi de înseşi faptele lor,
de însuşi duhul lor învârtoşat, iar Duhul Meu duios Mă umplea
de milă pentru ei. O, fericiţi sunt cei ce văd şi apoi cred, dar
fericiţi şi mult mai fericiţi sunt cei credincioşi, cei duioşi, căci
duhul cel duios este cel ce poate totul prin credinţa cea din om,
fiilor. Amin. 

O, Mi-e milă de tine, popor român! Grăiesc iarăşi cu tine,
tată, şi stau cu cartea deschisă între Mine şi tine ca să te vestesc
prin ea să faci voia Mea pentru salvarea ta, şi ca să te mângâi şi
să te îmbrăţişez dându-ţi mângâierea Mea. Ţi-am vestit ţie voia
Mea şi ţi-am dat s-o lucrezi înaintea Mea pentru viaţa ta. Te-am
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povăţuit, tată, să faci trei zile de post (28, 29, 30 aprilie - n.r.) şi
ca să primeşti ţi-am deschis veghea, tată, dar nu te teme când
Eu te strig spre voia Mea chemându-te cu asprime spre credinţă
şi spre împlinire. Ţi-am vestit zile de post, şi apoi am clătinat
pământul sub tine, şi tu te-ai temut şi te temi. O, dar pământul
grăieşte şi el cu tine pe limba lui şi se aşează lângă Mine ca să
te îndemne şi el să iei în socoteală limba Mea, grăirea Mea de
peste tine, tată, prin care îţi cer ascultare de cuvântul Meu pen-
tru paza ta cea de la Mine, fiu român. O, nu aţâţa mânia Mea
prin neascultarea ta dacă ai da să nu asculţi ruga Mea pentru
viaţa ta! Braţul Meu duios se desface peste ti ne pentru ocrotirea
ta, dar ascultă tu de Dumnezeu, tată, şi ca ută după cuvântul Meu
din mijlocul tău şi ia-l pe el de pe masa poporului Meu pe care-
l hrănesc Eu pe vatra ta cu tot cuvântul care iese din gura Mea
ca să stea el înaintea Mea şi să Mă ajute pe Mine pentru salvarea
lui şi a ta, popor român. Dă din gură în gură vestea postului cel
de trei zile pe vatra ta, căci ţi-am cerut aceasta pentru izbăvirea
ta, şi apoi tu să urăşti pă catul, tată, dar fii credincios pentru ca
să Mă primeşti. Şi dacă vrei să ajut Eu credinţa ta, fă ca Toma
şi vino şi vezi lucra rea Mea de cuvânt, dar vino cu duioşie şi
vino cu umilinţă şi cu pocăinţă, şi nu cu ispitire ca fariseii din
vremea aceea, când Eu îi vindecam pe toţi neputincioşii şi când
fariseii Îmi spuneau că Mi-am ieşit din fire şi că am demon pen-
tru puterea cu care fă ceam Eu atâta bine peste neputinţele
oamenilor. O, dar acum e vremea credinţei cea împotriva ne -
cre dinţei de pe pământ, cre dinţă pe care Eu le-am ajutat-o oa-
menilor cu tot ceea ce am lu crat atunci atât de minunat,
do ve dindu-Mă prin toate că sunt Dumnezeu adevărat din Dum-
nezeu adevărat, jertfindu-Mă pentru om cu moarte pe cruce şi
înviind apoi pentru învierea lui, căci pentru om am murit Eu şi
pentru om am înviat apoi. Amin. 

O, cei ce s-au sfinţit cu trupul în vremea lor de pe pă -
mânt pentru credinţa lor în Mine, aceia sunt acum întru cele
cereşti şi sunt sfinţii Mei, şi sunt, şi sunt cei vii, iar cei ce sunt
cu trupul sunt mărginiţi din pricina trupului şi a vederii trupu-
lui, vedere mărginită ca şi trupul, dar cei ce au trecut hotarul
desfiinţându-l pe el, aceia văd ca şi Dumnezeu şi văd pe cele
ce nu se văd din pricina mărginirii vederii trupului omului. O,
fericiţi sunt cei ce văd, dar iată, mai fericiţi sunt cei ce cred şi
ajung apoi să vadă ei ca Dumnezeu! Amin, amin, amin. 

— OO,Domnul meu şi Dumnezeul meu Cel
duios! O, Doamne, eu Ţi-am fost ucenic

duios, duios, şi inima mea ardea de râvnă ca să Te înţeleg prin
toate tainele Tale adânci şi ca să Te trăiesc, Doamne, din plin,
şi ca să ai Tu cald în mine, în locaşul meu, cu care m-am dat
Ţie cu dor ca să-l umpli de dor. Îi doresc pe fiii Tăi de azi plini
de dor. Îi doresc pe oameni cu dorul Tău aprins în ei, fericiţii
Tăi îi doresc, şi le doresc să aibă parte de rodul cuvântului Tău
cel proorocesc, prin care Tu ai spus atunci când eu Te-am dorit
îmbrăţişat cu mine pentru ca să-Ţi unesc cu mine ranele,
Doamne, şi mi-ai spus: «Fericit eşti tu, ucenicule al Meu, că
M-ai văzut şi ai crezut învierea Mea, dar mai fericiţi sunt şi
vor fi cei ce nu văd şi cred!».

O, credeţi prin mărturisirea mea, vă spune vouă, tuturor,
cel ce a pipăit ranele Domnului, rane deschise pe veci de veci
pe trupul Său cel înviat din răstignire! O, credeţi, fiilor! Eu sunt
învăţător pentru voi, sunt ca Învăţătorul meu Iisus Hristos Cel
înviat dintre morţi, sunt ca El, învăţător, căci sunt ucenicul Lui
cel mai mărturisitor între toţi ucenicii care au stat cu El la masă
după învierea Lui. Credeţi învierii Lui cea pentru voi! Credeţi
iubirii Lui cu care vă cere să-L ascultaţi pe El cu iubire! Amin. 

O, neam român, să fii ucenic duios şi să nu dai să fii

cărturar sau fariseu ca să nu-L primeşti pe El, că iată-L pe
Domnul Cel înviat cuvântând cuvântul venirii Lui pe vatra ta,
a doua oară venind de lângă Tatăl la om, şi e adevărată venirea
Lui de azi şi e vestită prin Scripturi ca să fie, şi iată, este. Este
Domnul cu tine pe pământ, neam român! Fii credincios uce ni -
cului Său care-ţi mărturiseşte aceasta ţie de lângă Învăţătorul
lui, Iisus Hristos Cel înviat. 

Fiţi duioşi, fii români, căci duhul duios în voi vă va da
putere să credeţi şi să vă izbăviţi de satana şi de necredinţa cea
rea! Îndrăzniţi spre Domnul Cel înviat, Care a biruit lumea şi
pe stăpânitorul ei! Vă pune Domnul credinţa la încercare.
Îndrăzniţi şi biruiţi-vă, şi veţi fi biruitori, şi numai cei ce se
biruiesc sunt cei biruitori. O, treceţi din trup în duh, căci duhul
lumii dă să vă ţină în lume cu duhul şi cu fapta, dar voi fiţi
biruitori peste lume ca Domnul, ca să fiţi apoi ca şi El, lumină
a neamurilor pe pământ, ajutându-l pe om să se lepede de sine
şi să vină după El. El este Împăratul Care cârmuieşte lumea cu
împărăţie care nu cade, căci împărăţiile împăraţilor pământului
cad cu tot cu împăraţii lor, şi rămâne numai Domnul Împărat,
şi fericiţi sunt cei ce cred aceasta şi Îi slujesc Lui şi împărăţiei
Lui pe pământ, prin cei credincioşi Lui împărăţie a Sa pe
pământ, şi care sunt oştenii împărăţiei lui Dumnezeu. Fiţi
ucenicii Lui, fiţi oştenii Lui şi fiţi fiii Lui, fii români! Fiţi nea-
mul lui Dumnezeu, fiţi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, fii
români, neam român, şi aşa nu va cădea împărăţia ta, împărăţia
lui Dumnezeu din mijlocul tău! Amin, amin, amin. 

— OO,popor român, petrec praznic de înviere
şi de cuvânt de înviere, şi petrec cu

ucenicii şi cu uceniţele Mele pe vatra ta. Peste şapte zile Mă
aşez cu praznic de înviere cu mironosiţele învierii la masa cu-
vântului Meu din mijlocul tău, şi te voi învăţa de la masa Mea
cuvântul vieţii veşnice, tată. Rămân cu cartea deschisă între
Mine şi tine, şi tu învaţă să citeşti în ea, fiu român, iar Eu,
Domnul, te voi lumina. Te voi binecuvânta şi te voi lumina ca
să te fac lumina Mea peste pământ, numai să fii tu credincios
Celui ce grăieşte cu tine din ceruri, popor român. Binecuvân -
tată să-ţi fie credinţa ta cea lucrătoare, cea ziditoare, dar stai
întru Mine, stai în duhul duioşeniei, neam român, şi duhul
acesta te va învia, te va înălţa spre slava Mea şi a ta, căci tu
eşti ţara Mea. Hristos a înviat, ţara Mea, şi tu vei învăţa nea-
murile învierea! Amin, amin, amin. 

Acum te binecuvintez pe tine, poporul Meu cel din
români, căci tu, tată, eşti casa Mea de venire şi Îmi dai adăpost
pe pământ când vin, şi din acest cort Eu sunt cu oamenii ca
să-i învăţ pe ei şi să le fiu lor Dumnezeu. 

Hristos a înviat, poporul Meu de nou Ierusalim pe pă -
mântul român! Pace ţie pentru ca să fii ajutorul Meu, aşa cum
Eu sunt ajutorul tău mereu, mereu, tată. Hristos a înviat, şi din
mijlocul tău, Eu, Domnul Cel înviat, învăţând voi învăţa nea-
murile de pe pământ învierea, şi mulţi se vor scula şi Mă vor
întâmpina pentru venirea Mea, iar Eu le voi da lor slava Mea,
aşa cum ţie ţi-o dau, poporul Meu. Amin, amin, amin. 
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Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor

Omul nu vrea să trăiască pe pământ cu Dumnezeu. Credinţa şi nă -
dejdea nu folosesc omului când el este lipsit de iubire. Cel fără du -

rere pentru Dumnezeu pleacă în lume. 

AA ceastă lucrare de cuvânt este lucrarea cuvântului
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. 

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul Tatălui
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Savaot, şi cobor pe pământ pe nori de cuvânt, şi mii de mii de
heruvimi Mă poartă spre ieslea cuvântului Meu din mijlocul
neamului român, şi Tatăl este în Mine, iar Eu sunt în Tatăl când
grăiesc în cer şi pe pământ deodată, şi glasul Meu umple cerul
de slavă, iar sfinţii şi îngerii se hrănesc cu tot cuvântul care
iese din gura Mea. Amin. 

Cobor pe pământ cuvânt în zi de sărbătoare şi de înviere
şi dau salutul învierii Mele dintre cei morţi celor ce au venit la
izvorul Meu de cuvânt: Hristos a înviat! O, veniţi, veniţi la
masa cuvântului Meu cel dătător de viaţă şi de înviere, căci vă
pun masă de cuvânt! 

Hristos a înviat! Veniţi la Domnul ca să vă umple de har,
şi nu veţi plânge pentru aceasta, ci veţi fi răsplătiţi cu bucurii
cereşti pe pământ, şi în cer apoi. 

„Hristos a înviat!“, vă spun vouă ucenicii şi uceniţele
Mele de acum două mii de ani, martori ai Mei pe pământ, mar-
torii învierii Mele a treia zi din mormânt, iar Eu, Domnul Cel
înviat, vă hrănesc pe voi pe pământ şi stau cu voi la masă de
înviere, şi lumea este afară, căci duhul lumii nu are nimic în
Mine, şi nici Eu în el, şi se sfârşeşte prin el însuşi mereu,
mereu, fiindcă întru el nu este viaţă, ci este fărădelege, iar
fărădelegea este deşertăciune şi vânt. Amin. 

O, poporul Meu de la izvor, am intrat la tine prin porţi
şi M-am vestit cine sunt, şi am întâmpinat apoi pe poporul cel
venit la izvor. Sunt în mijlocul tău cu masă de cuvânt şi Mă
dau spre viaţă veşnică celor ce Mă caută nu pentru mâncarea
cea trupească, ci pentru duhul puterii Mele şi al mângâierii şi
al iubirii şi al iertării şi al învierii, care iese din gura Mea, iar
ei sunt cei credincioşi cuvântului Meu, care vine cu norii, pre-
cum este scris că «El vine cu norii», şi iată, aşa împlinesc.
Amin. O, şi pe tine te îmbrăţişez cu salutul învierii Mele: Hris-
tos a înviat, poporul Meu de la izvor! Şi acum punem pe masă
cuvântul Meu poporului credincios, celui ce crede prin vestirea
ta cuvântul pe care gura Mea îl izvorăşte în mijlocul tău spre
tămăduirea neamurilor, dar neamurile de pe pământ fac ceea
ce au făcut neamurile din vremea lui Noe, cel credincios Mie
în vremea aceea, pe când ceilalţi îşi vedeau de ale lor şi nu
dădeau să audă strigarea Mea prin Noe şi nu credeau şi nu
căutau spre strigarea Mea pentru izbăvirea lor din fărădelegile
lor, o, nu voiau, aşa cum nici cei de azi nu voiesc să creadă şi
să caute cu disperare spre salvarea lor pentru ca să nu vină fără
veste peste ei disperarea, ceasul ispitei, care va să vină să încer -
ce pe toţi oamenii de pe pământ, precum este scris să vină. O,
aşa a fost şi când am venit Eu de la Tatăl trup şi cuvânt pe
pământ ca să-i dau omului lumina cuvântului Meu, şi apoi lu-
mina învierii Mele, dovada pe care am făcut-o Eu omului că
sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, aşa cum nu
voia omul să creadă că sunt. 

O, de ce, oare, nu crede omul şi să se întoarcă la Mine
apoi şi să fie viu precum sunt Eu? O, nu se întoarce omul la
Mine! Nici pe vremea lui Noe n-a vrut omul cu Dumnezeu, n-a
vrut să creadă şi să se izbăvească de păcat şi să ia în el fericirea
cea nepieritoare. O, nu vrea omul să trăiască pe pământ cu
Dumnezeu, şi nu cu lumea, nu vrea, ci vrea cu păcatul, aşa vrea
omul, şi de aceea nu scapă de păcat. O, fericit este cel ce fuge
de păcat, şi apoi păcatul de el, căci aceluia i se deschid ochii şi
Mă caută apoi şi Mă găseşte, căci Eu Mă las găsit de el şi îi
dau lui vederea duhului, şi apoi înţelepciunea cea de sus, spre
naşterea din nou a lui, şi apoi spre împărăţia Mea înăuntrul lui,
şi iată, aşa este naşterea cea de sus a omului căzut, şi nu sunt
pe pământ călăuzitori oamenilor ca să le arate lor calea vieţii,
care nu este de pe pământ, ci este din cer pentru om. 

O, ce mult cuvânt am acum, cu care aş voi să stau de
vorbă cu voi, cei credincioşi ai Mei de azi şi de mâine, şi care
veniţi la izvorul Meu de cuvânt! O, ce mult Mă mângâiaţi voi,
cei care credeţi venirea Mea de azi şi vă strângeţi lângă glasul
Meu de la izvor! Vă scriu alături cu cei ce au crezut Mie în
vremea trupului Meu pe pământ cu oamenii acum două mii de
ani şi vă hrănesc aşa cum îi hrăneam pe ei atunci, şi vă hrănesc
pe voi aşa cum Mi-am hrănit cincizeci de ani pe poporul Meu
de azi, pe cel care a stat cu Mine şi pe cel care n-a mai stat
apoi, ci s-a dus iarăşi într-ale lui şi M-a părăsit, aşa cum şi
acum două mii de ani mulţi veneau şi mulţi Mă părăseau apoi,
smintindu-se întru Mine şi căzând de la pieptul Meu. O, ce
puţini, ce puţini au crezut şi atunci, de au venit lângă Mine şi
lângă suferinţa Mea cea pentru om! Trei ani şi jumătate au
venit la Mine cu miile ca să le vindec beteşugurile prin puterea
Mea de cuvânt împotriva neputinţelor oamenilor, dar ca să Mă
iubească şi să Mă urmeze apoi pentru durerile Mele de la ei,
nu veneau, o, nu veneau, aşa cum nici azi nu vin nici măcar
cei pe care i-am iertat de păcatele lor ca să stea cu Mine apoi
şi să se facă şi ei vindecători ai ranelor Mele atât de adânci în
fiinţa Mea cea duioasă după om. 

Îmi amintesc acum, aici, între voi, cu voi la masă Îmi
amintesc de păcatul lui Iuda, care nu s-a bucurat, ci s-a întristat
că s-a risipit pentru Mine o litră de mir foarte scump, de nard
adevărat, cu care Maria, sora lui Marta, a uns picioarele Mele,
şi când ucenicul Meu, Iuda, care avea să Mă vândă, s-a ridicat
între toţi şi a zis: «De ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute
de dinari, iar banii să fie daţi la săraci?». O, nu-i păsa lui de
săraci, aşa cum nici de Mine nu-i păsa, ci îi păsa de el, căci el
era cel care ţinea punga cu bani şi trăgea la o parte pentru el
din cele puse în ea. O, cum să nu Mă doară de la neiubirea
omului, când Eu îl miluiesc atât de mult pe el, iar el pe Mine
nu Mă miluieşte nici măcar în durerile Mele de la el? Eram
atunci plin de durere, şi sufletul Meu era întristat de moarte,
iar mai-marii preoţilor făceau sfat pentru moartea Mea pentru
că l-am înviat pe Lazăr, ba şi pe Lazăr să-l omoare s-au sfătuit
ei, ca nu cumva să creadă în Mine dintre iudei şi să plece din
sinagogă, şi apoi Iuda şi-a pus de gând să Mă părăsească şi să
se dea de partea mai-marilor preoţilor şi să-şi aleagă aşa viaţa
mai departe pentru el, şi n-a rămas de partea Mea Iuda, căci el
nu Mă iubea, ci doar mărirea pământească o iubea, iar Eu
măriri pe pământ pentru ai Mei nu aveam, ci aveam să-i îmbrac
pe ei cu Duhul Sfânt ca şi pe Mine, iar altfel nu, şi s-a dus apoi
Iuda şi s-a unit cu cei necredincioşi şi a luat cu aceştia apoi
plata necredinţei, şi a rămas el pildă rea pe pământ de atunci şi
până azi, căci neiubirea de Dumnezeu când El ţi Se descoperă,
aceasta duce pe cel nerecunoscător la plata cea rea a necre -
dinţei şi a necredincioşiei faţă de iubirea Mea cea pentru om. 

Voi, cei adunaţi la izvorul Meu de cuvânt, veniţi, tată,
veniţi mereu, veniţi şi învăţaţi iubirea cea pentru Mine, din care
creşte credinţa în voi, şi apoi nădejdea în cele făgăduite de
Mine pentru cei credincioşi, căci iubirea este cea care poate.
Dacă Iuda o fi avut credinţă şi nădejde, la ce i-a folosit lui aces-
tea dacă iubire n-a avut pentru Mine? O, cel ce Mă iubeşte pe
Mine nu se mai iubeşte pe sine, şi acela este cel ce vine, iar
alt fel nu se cheamă că vine cel ce vine la Mine. O, fiilor, puţini
au fost cei ce M-au iubit şi atunci, puţini, puţini, iar credinţa
în Mine pâlpâia şi aceea în ei! 

Mă mângâi când am cui să-i spun durerea Mea cea de
ieri şi cea de azi, şi de aceea atât de aproape grăiesc vouă de
Duhul Meu Cel durut, şi vă învăţ pe voi cum să vă fie credinţa
şi iubirea ca să nu le pierdeţi, tată. O, să ardă inimile în voi
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când vă grăiesc, iar Eu voi arde în ele atunci, căci Eu le-am
grăit celor cu care am călătorit spre Emaus după învierea Mea,
desluşindu-le lor Scripturile cele despre Mine, iar ei au măr tu -
risit şi au spus apoi: «Oare nu ardea inima în noi când El ne
grăia pe cale?». 

Îmi împărţeam durerea cu ucenicii şi cu uceniţele Mele
atunci şi Mă mângâiam în durerile Mele de la om, iar ei au
învăţat de la Mine duhul mângâierii pentru Dumnezeu şi pentru
om, duhul cel duios, care n-are nimic în lumea aceasta. S-au
dus uceniţele Mele la mormânt ca să ungă trupul Meu cel răs -
tignit, căci le durea pentru Mine, şi au găsit dată la o parte pia -
tra de pe gropniţa în care am fost pus, iar îngerul Meu le-a
vestit lor învierea Mea şi vestea că Mă voi arăta lor, şi fericiţi
au fost atunci cei credincioşi cuvântului Meu spus lor mai di-
nainte, căci apoi au văzut ei împlinirea lui. 

O, tată, vă învăţ să credeţi în cuvântul Meu ca să-i vedeţi
apoi împlinirea, fiilor, şi vă învăţ prin iubire să credeţi, căci
fără de iubire pentru credinţa voastră în Mine vă duce satana
să vă clătinaţi şi să părăsiţi calea Mea, căci duhul lumii este
viclean şi slăbeşte puterea cea bună în om. Miros de bună
mireasmă să fie iubirea din voi, ca mirul cel de nard adevărat,
şi adevărată să vă fie credinţa, iar Eu, Domnul, vă învăţ cum
s-o puteţi păstra pe ea. O, numai cei duruţi de Mine şi pentru
Mine, numai aceia sunt cei ce Mă iubesc şi nu Mă părăsesc, şi
nu se smintesc întru Mine cei ce Mă iubesc, şi i-am spus omu-
lui că dacă ochiul său este bun, tot trupul lui este bun, iar dacă
nu este bun ochiul lui, din pricina trupului lui, care nu este bun,
de aceea nu este bun ochiul lui, şi acela se sminteşte întru Mine
şi sminteşte şi în jur apoi şi face moarte, şi nu face viaţă în om
unul ca acela, ci face necredinţă şi îndoială, iar ochiul său nu
este bun dacă face aşa. 

O, fiilor veniţi la izvor, luaţi din Duhul Meu, căci Duhul
Meu este bun şi face bine celor buni şi celor răi. Fiţi ochi şi
urechi la cuvântul Meu când vi-l dau ca să-l trăiţi, şi apoi bucu -
raţi-vă pentru Mine, nu pentru voi, căci duhul iubirii de sine
are o şiretenie atât de subţire cât omul nu pricepe, şi el cere în
om pentru om, dar voi învăţaţi de la Mine să vă bucuraţi pentru
Mine şi să Mă iubiţi pe Mine, ca să pot Eu să vă iubesc pe voi,
şi nu voi să vă iubiţi pe voi, iar iubirea Mea pentru voi are
mare, mare înţelepciune pentru fiecare din voi, după cum vă
este de folos pentru Mine, fiindcă om cu om nu seamănă, iar
Eu am grijă să-i dau omului pe cele de folos lui cu Mine, şi e
bună măsura Mea, fiindcă sunt Cel Care îl văd pe om. O, fiilor,
cel ce crede aşa în Mine nu-şi va pierde plata, căci omul trebuie
să fie încrezător în Dumnezeu şi în măsura lui cea bună pentru
om, şi omul trebuie să ştie cum să-L ia pe Domnul de viaţă a
sa şi să rămână el în viaţa aceasta. Eu Mi i-am învăţat mult pe
ucenicii şi pe uceniţele Mele, şi i-am învăţat pe toţi cei care au
iubit să înveţe, iar cei ce au învăţat s-au făcut învăţători peste
mulţi apoi, şi au greşit tot mai puţin apoi cei ce s-au făcut
învăţători pentru Mine peste mulţi, căci cine lucrează, acela
învaţă să lucreze, şi nu învaţă cel ce nu lucrează, şi este gol şi
fără de veşmânt unul ca acela şi se vede goliciunea lui, căci
mereu şi-o arată. 

O, voi, cei ce M-aţi iubit în vremea aceea a durerii Mele
între oameni, iată cum staţi aşteptând să vă dau rând şi să
mărturisiţi iubirea credinţei voastre! O, ce greu cred cei de pe
pământ părtăşia Mea cu omul pe pământ şi în cer, în cer şi pe
pământ apoi cu cei din cer! Pe toate le mai poate omul, dar ca
să creadă în cele lucrate de Mine în cele ce se văd şi în cele ce
nu se văd nu-şi pune omul mintea, căci este plin de sine omul,
iar Eu nu mai încap şi Eu în el. O, fiţi mărturisitorii Mei peste

cei credincioşi de pe pământ, fiilor şi fiicelor cereşti! V-am dat
cerul, tată, fiindcă M-aţi iubit pe pământ pe Mine, Cel din cer
venit atunci pe pământ la voi. Hai, arătaţi-vă bucuria pentru
care aţi crezut şi v-aţi trudit pe calea durerilor Mele cu voi şi
pentru voi, căci Eu pe ai Mei pe pământ i-am iubit mai înainte
de întemeierea lumii, şi taină greu de priceput este această
taină, pe care o voi desluşi Eu curând, curând, spre bucuria
multora din cei ce Mă iubesc cu milă pentru durerile Mele de
la om. Şi acum, fiţi mărturisitori, tată, şi fiţi mângâiere ca şi
Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

— FF ii şi fiice ale mângâierii cea pentru Tine
pe pământ ne-am făcut, Doamne, şi dulce

ne-a fost viaţa prin tot amarul Tău de pe pământ, pe care l-am
purtat cu dulce în inimioare, ca şi suferinţa Ta cea pentru noi,
căci Tu pe cruce ai suferit pentru noi. N-am voit să mai suferim
decât pentru Tine apoi, căci înainte de suferinţa Ta cea pentru
noi, ucenicii şi uceniţele Tale, noi n-am fost cu totul fierbinţi
pentru suferinţele Tale, şi mulţi din noi am fost îndoielnici şi
reci, şi am fost mici cu vederea şi cu inima din noi pentru vede -
rea Ta, pentru salvarea cu care ai venit să ne-o dai, şi eram
puţini, puţini de tot prin lumea rea, care Te prigonea, căci nu
dă dea să Te cunoască, şi pentru aceasta Ţi-a dat răstignirea, şi
cu ea învierea apoi, căci Tu Te-ai ridicat cu slavă din mormânt,
iar noi am mers apoi şi le-am spus tuturor că Hristos a înviat.
Suntem mărturisitorii învierii Tale, şi de atunci şi până azi măr -
turisim prin Scripturi viaţa şi moartea Ta şi slava Ta cea prin
înviere apoi. Am greşit la cer şi înaintea Ta în fel şi chip atunci,
şi apoi Tu ai plecat la Tatăl şi ne-ai mărit credinţa şi iubirea şi
ne-ai lăsat urmaşi ai Tăi pe pământ şi am născut fii. Cei ce cred
în Tine sunt cei ce nasc fii pentru împărăţia Ta, şi nu sunt alţii
cei ce cred în Tine, iar cei ce nu nasc fii pentru Tine sunt şi vor
fi ruşinaţi de însăşi nerodirea lor. Cei ce nu nasc fii Ţie sunt ca
şi o căsnicie fără de copii, fără de urmaşi, fără de rod, şi sunt
sterpi, iar noi le spunem fiilor poporului Tău de azi să fie rodi-
tori în mijlocul oamenilor, căci Tu când l-ai zidit pe om ai spus
apoi: «Fiţi roditori şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi supu -
neţi-l, şi stăpâniţi peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ
şi în cer şi în ape!», şi ai mai spus apoi: «Vă dau toate ierburile
care au sămânţă în ele şi toţi pomii care au roade cu sămânţă
în ele, şi aceasta să fie hrana voastră», dar omul n-a ascultat
de Dumnezeu şi a păcătuit mereu, şi I-a părut rău lui Dumnezeu
că l-a făcut pe om, fiindcă omul a pierdut prin neascultare toată
înţelepciunea cea din cer şi a căzut pe pământ, şi mintea lui a
rămas pe pământ. Ai venit acum două mii de ani Tu, Fiul Tatălui
Savaot, Tu Însuţi, Doamne, ai venit, ca să-i ridici omului mintea
spre cele din cer, şi puţini, puţini de tot pe pământ şi-au ridicat
atunci privirea spre Tine ca să înveţe de la Tine, iar noi voim
să-Ţi cerem iertare pentru puţina noas tră credinţă şi iubire pen-
tru Tine atunci când erai atât de măreţ în cuvânt şi în faptă, şi
apoi în suferinţa Duhului Tău, şi apoi în suspin şi dureri, şi pe
cruce apoi, Doamne. Suntem la masă de Învăţător cu ucenici în
mijlocul puţinului Tău de azi popor credincios, care stă prin
credinţă, Doamne. Îl povăţuim pe el să înveţe să fie, şi să iu -
bească durerea ca să fie, căci cel fără durere pentru Dumnezeu
nu stă cu Tine, ci se duce la nedureri, zice el, dar viaţa pe pă -
mânt e tot o durere peste tot, iar cea mai dulce de dus durere
este cea pentru Tine, Doamne, şi este slavă. Stăm la masă sfân -
tă, şi pe ea cuvântul Tău de azi, cu ucenici de-ai Tăi de ieri şi
de azi, dar, Doamne, să stăm cu poporul venit la izvor, şi apoi
să grăim noi mult cu el, căci dorul nostru de mărturisire arde în
cer, şi dorul nu se stinge decât pe pământ. Şi dă-ne Tu cuvânt
apoi ca să ne dăm lor mult cuvânt, căci orice ucenic desăvârşit
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este, Doamne, ca şi învă ţătorul său. Amin. 

— AA şa vom lucra, vă răspund Eu, Domnul,
ucenici din cer, la masa Mea împreună

cu voi în zi de sărbătoare pentru voi. Stăm la masă cu poporul
cuvântului Meu de azi şi privim la lucrul său din ziua aceasta
ca să grăim pe viu apoi pe cele ce se aşează pe masă din gura
Mea şi din gura lor, iar uceniţa Marta, cea care acum două mii
de ani Mi-a cerut socoteală pentru ascultarea de Mine a Mariei,
sora ei, se smereşte de atunci şi până azi în cer pentru cuvintele
pe care Mi le-a spus atunci cu duh răzvrătit când Mi-a spus:
«Doamne, sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Nu socoteşti
că trebuie să mă ajute?». «O, nu, Marta. Ea şi-a ales partea
cea bună, partea care nu se va lua de la ea», aşa i-am răspuns
Eu ei atunci, iar acum ea vede în cer greşeala ei cea de atunci
şi vă îndeamnă pe voi, copii din porţi, să deosebiţi între ucenici
şi pentru lucrul cel pentru Mine, şi numai pentru el, căci voi
sunteţi sub greul cel pentru vestirea Mea peste pământ, iar gri-
jile pentru poporul sfinţit sunt multe, multe, tată, şi vă lasă pe
voi fără ucenici, fără ajutor pentru lucrul cel care rămâne, cel
care nu se va lua de la voi şi de la poporul Meu. O, e mare,
ma re nevoie de vestire a Mea peste pământ, tată. Vin sfinţii din
cer cu Mine şi mărturisesc pe pământ la masa cuvântului Meu
de la voi, iar cei de azi ucenici ai Mei, care se aleg să facă lu-
crul mărturisirii venirii Mele, trebuie să fie numiţi de Mine prin
voi, şi nu fără de trimitere să facă ei lucrarea aceasta, ci după
Mine să lucreze ei, şi după cum Eu cuvintez. Amin. 

Şi acum, în zi de praznic de ucenici şi de uceniţe din cer
şi de pe pământ laolaltă, Eu, Domnul, binecuvintez lucrarea
Mea cu voi, şi a voastră cu Mine, şi între ucenici lucrare de cu-
vânt, şi fiţi, tată, vioi, căci voiesc să vadă cei din cer ucenici ai
Mei creşterea voastră din cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi
peste voi. 

În mijlocul celor veniţi la izvor în zi de sărbătoare, hai
să lucrăm, iar Tatăl să vadă, fiilor. Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl în
Mine este, şi Eu sunt în voi, şi din voi în ucenici, şi binecu -
vântată să fie grăirea cea de azi între Mine şi voi, între voi şi
Mine, între ucenici şi ucenici în numele Meu la masa Mea de
cuvânt cu voi, şi a voastră cu Mine. Amin. 

Hai, poporul Meu, hai să lucrăm, hai, căci Tatăl ne
priveşte! Amin, amin, amin. 

*

AA cum, ucenici şi uceniţe, voi, cei care aţi fost pe
pământ împreună cu Mine şi aţi suferit pentru

credinţa voastră în Mine, Cel prigonit de lume şi de necredinţa
ei, şi apoi aţi venit cu cerul cel purtat în voi, după ce aţi ştiut
de la Mine că este răsplată cerul pentru cei ce-l poartă în ei pe
pământ, acum, iubiţii Mei atunci şi acum la fel ca şi atunci, hai
să Ne revărsăm şi să umplem de Duh Sfânt şi de har izbăvitor
pe cei ce s-au strâns şi se tot strâng mereu la gura izvorului
Meu de cuvânt, care dă să înnoiască lumea sub susurul lui cel
chemător, sub mângâierea lui, căci numai cel ce nu-l ştie pe el
şi gustul lui cel plin de cerul cel mângâios, numai acela poate
să stea departe de răcoarea de suflet pe care el o împarte celor
ce Mă iubesc cu dor pe pământ, aflându-Mă din unul în altul
că sunt cuvânt pe pământ şi că grăiesc cu omul prin el, prin cu-
vântul Meu cel ce cheamă la înviere. 

Şi acum, voi, cei ce aţi stat în ziua aceasta la masa Mea
de cuvânt pentru mângâiere şi pentru înţelepciunea cea de sus
peste voi, învăţaţi să ştiţi cum se vine la izvor, cum se stă cu
Mine când vin cuvânt pentru cei ce se hrănesc cu el, cum se ia

din el, şi apoi învăţaţi, fiilor, ce trebuie să fie apoi cel ce ia din
gura Mea şi cum să se împartă el cu cele dinăuntru şi cu cele
din afară ale lui spre viaţa celor din jurul lui, căci viaţa din om
este comoara pe care Eu, Domnul, voiesc s-o am pe pământ
comoara Mea, oglinda în care Eu să Mă văd cum sunt în om,
şi prin care să Mă vadă oamenii de pe pământ cum sunt şi să
Mă poată cunoaşte prin cel ce Mă poartă în el pe pământ cum
sunt Eu. 

Omul este casa lui Dumnezeu, casa Mea. Eu de aceea
am zidit această casă atunci când am zidit-o, şi ca s-o am apoi
am zidit-o pe ea şi ca să Mă folosesc de ea. Când omul aude
aceasta, atunci poate el să socotească păcatul său, nedreptatea
pe care el Mi-a făcut-o şi Mi-o face, păcat pentru care vine
peste om pedeapsă pe potrivă, căci omul este vinovat de acest
păcat. Dau să Mă judec cu omul şi să-l iert apoi, dar trebuie
să-Mi dea dreptul înapoi ca să-l iert. 

Când omul se naşte Eu îi dau în dar sufletul, aşa cum
i-am dat şi lui Adam suflet viu când l-am zidit. Sufletul omului
este parte din fiinţa Mea, suflarea Mea, care intră în cel ce se
naşte cu trup pe pământ, om şi orice altă vieţuitoare cu suflet
viu. O, nu numai că omul Mi-a luat casa, şi fiecare om face
acest păcat, dar Mă şi prinde sub vină, aşa cum M-au prins
iudeii de M-au dat spre osândire păzindu-şi împărăţia, după
cum judeca mintea lor. O, iată ce face omul cu Dumnezeu, cu
Cel ce a făcut cerul şi pământul şi tot ce este între pământ şi
cer şi pe om apoi ca să fie locaş al Domnului, viaţă şi mişcare
a lui Dumnezeu! 

Să plângi, omule, când auzi de la Dumnezeu ce ai făcut
tu înaintea Lui de când El te-a zidit şi până azi! Să plângi şi să
cauţi să-ţi vii în fire şi să te socoteşti pentru păcatul tău, pentru
dreptul pe care Mi l-ai luat de M-ai lăsat fără de tine şi ţi-ai
făcut împărăţie pe pământ, cu care stai împotriva Mea, că nu
Mi-ai luat numai casa, ba Mi-ai luat pământul tot, şi nu ţi-a
fost de ajuns, că te-ai suit apoi şi în văzduh cu toate făcăturile
tale cele spre slujirea ta, şi care se vor năpusti ca nişte arme
duşmane curând, curând împotriva ta, căci tu spui: „Am de
toate, şi sufletul meu se desfată“. O, bucuria omului se preface
în plâns la capătul ei, căci omul se bucură fără Dumnezeu pe
pământ, şi e nălucă bucuria omului, nălucă fără de trup în
trupul omului. O, voiesc să fiu judecător blând cu omul, cu cel
ce Mi-a luat dreptul şi casa şi locul de sub ea. 

Blând vin la tine, omule, şi tot aşa îţi şi grăiesc, şi dau
să te povăţuiesc să te fereşti de nimicirea ta, căci păcatul cel
împotriva lui Dumnezeu te-a nimicit şi te nimiceşte, fiindcă
omul care nu se face casă lui Dumnezeu este duşmanul lui
Dumnezeu, om care se nimiceşte pe sine sub vina pe care o
poartă. Grăiesc cu tine, omule, în mijlocul unui popor credin-
cios Mie şi care învaţă să se dea înapoi lui Dumnezeu ca să i
se şteargă vina prin care omul Îl duşmăneşte pe Domnul în
însuşi trupul său. Grăiesc ţie, omule, cu ucenicii şi cu uceniţele
Mele de acum două mii de ani, când, venind Eu de la Tatăl pe
pământ la om, M-am făcut om şi am crescut şi am făcut înain-
tea omului dovada dumnezeirii Mele, om şi Dumnezeu, su -
ferind pe pământ până la moarte pe crucea dată Mie de om ca
s-o duc, şi atunci omul a fost judecat şi încă o dată osândit, o
dată pentru că Mi-a luat casa şi încă o dată pentru că a ucis pe
Moştenitorul ei. 

Omul trebuie să fie casa Mea pe pământ. O, fii hrăniţi
din cuvântul Meu, învăţaţi, tată, să-Mi fiţi casă caldă şi curată,
slujitori ai Mei să fiţi în ea, iar Eu să vă fiu Stăpân. Voi casă,
iar Eu Stăpânul, aşa să fiţi voi cu Dumnezeu, căci aşa a fost să
fie când Eu l-am zidit pe om! O, fii strânşi la izvor, acum veţi
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sta cu ucenicii şi cu uceniţele Mele, cei de acum două mii de
ani, căci dorul lor de mărturisire arde în cer, şi dorul nu se stin -
ge decât pe pământ. Fiţi casă celor din cer, fiţi primitori de oas -
peţi, fiţi iconomi plini de credincioşie, căci cei din cer învaţă
pe cei de pe pământ duhul credincioşiei, duhul cel curat pentru
cei ce sunt casa lui Dumnezeu pe pământ. Amin, amin, amin. 

— ÎÎ n cor de Duh Sfânt rostim cuvânt, Doam -
ne, căci Tu ne-ai îmbrăcat pe noi în Duhul

Sfânt, în puterea cea de sus după ce Te-ai dus la Tatăl prin în-
vierea şi prin înălţarea Ta apoi iarăşi în Tatăl, din Care purcezi
şi prin Care Te slăveşti, slăvindu-L pe El întru Tine. Acum două
mii de ani în Ierusalim S-a coborât după cincizeci de zile de la
învierea Ta Duhul Sfânt al Tatălui şi al Fiului Său peste ucenicii
şi uceniţele Tale, peste cei ce au suferit cu Tine şi pentru Tine
ca să Te vesteşti Tu Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevă -
rat, crezut de noi că ai venit din cer pe pământ după om. Ne-ai
învăluit atunci în puterea Duhului Sfânt, iar pe cei adunaţi în
Ierusalim în ziua aceea i-ai dăruit cu duhul înţelegerii şi al cu -
noaşterii tainelor Tale, şi au văzut ei atunci limbile de foc, lim-
bile Duhului Sfânt aşezându-se peste ucenici, iar ei au grăit lor
apoi în limbile acelea, şi orice neam adunat în ziua aceea la
Ierusalim auzea şi ştia prin ucenici şi înţelegea tainele Tale,
tainele Duhului Sfânt, şi a rămas de mărturie ziua aceea, iar
noi suntem martorii ei. În aşa limbi grăim noi astăzi poporului
adunat la izvor pentru sărbătoarea noastră în mijlocul lui. 

O, grăirea din cer ar fi să nu se mai sfârşească pe pă mânt,
că e vremea ei acum, dar ai nevoie de ucenici, o, Doam ne. O,
necăjit eşti Tu pe pământ acum! Venim cu Tine, Îţi ve nim în
ajutor noi, cei din cer ucenici ai Tăi, aşa cum Ţi-am fost şi pe
pământ, ba şi mai mult acum, căci au trecut prin noi atunci toate
desluşirile tainelor Tale, taine ascunse în Scripturi şi împlinite
întru Tine toate atunci, căci ne-ai dat apoi înţelep ciunea Duhului
Sfânt, şi cu ea le-am desluşit pe ele, şi am plecat apoi în lung şi
în lat de la margini la margini pe pământ ca să vestim despre
Tine pământul şi pe cei de pe el, şi ne-am fă cut apostolii Tăi şi
minuni de la Tine ne însoţeau ca să ne pri mească oamenii şi să
rămână peste timp lucrarea Ta şi lucrarea noastră apoi, iar azi
iarăşi mărturisim şi chemăm omul să audă, Doamne. Sunt două
feluri de oameni pe pământ, ca în toate vremurile. Sunt fii ai
lui Dumnezeu şi sunt fii ai oamenilor pe pă mânt. Cei ce sunt
fii ai lui Dumnezeu sunt casa Ta pe pă mânt, iar cei ce sunt fii ai
oamenilor, aceia sunt nedrepţi cu Ti ne şi fac cu trupul lor ceea
ce voiesc ei să facă şi să fie pe pământ. 

Grăim vouă, poporului de la izvor, şi la toţi cei adunaţi
în ziua aceasta lângă glasul Domnului, şi ne împărţim în părţi
tuturor celor de pe pământ şi aşa grăim: 

Nu este pace fără Domnul! Nu este pe pământ pace, nu
este decât cu Domnul pace pe pământ. Vine Domnul pe pământ
cuvânt şi pace prin cuvânt, vine şi Îşi face ucenici aşa cum
ne-a făcut pe noi ucenici şi uceniţe ale Sale acum două mii de
ani, şi am rămas cu Domnul în Scripturi mărturisitori ai Săi.
Voieşte Domnul să facă din oameni nu numai case ale Sale, ci
şi ucenici să-Şi facă, şi cu ei să-Şi facă venirea Sa, căci este
Scrip tură scrisă că Domnul va veni, că Domnul vine, şi iată-L
că vine cuvânt nou pe pământ între oameni ca să stea cu ei şi
să-i ferească pe cei aleşi ai Săi de ceasul ispitei ce va să vină
pe pământ spre încercare mare. 

Omule, numai Domnul te poate ocroti! Iată-L venind în
ajutorul tău plin de putere, plin de milă şi de cuvânt mângâios!
Pe vremea lui Noe a venit puterea Lui peste Noe şi a făcut arcă
Noe şi a salvat Domnul din ape pe cei credincioşi Lui, puţini,
puţini de tot printre cei răi de pe pământ atunci. În vremea

aceasta El Însuşi vine, şi vine tainic, vine învăluit în cuvânt,
dar omul se dă prea mare, prea înţelept, prea deştept şi se taie
în Scripturi ca în sabie, înţelegându-le după socotinţa omeneas -
că sau neputând să le desluşească pe ele. O, vine Domnul pe
pământ îmbrăcat în cuvânt şi citeşte în Scripturi ca să le deslu -
şească şi să le înţeleagă omul. Nu este om mai fericit pe pământ
acum ca şi cel ce Îl aude şi Îl primeşte pe Domnul cu credinţă
mare, în prag stând ca să-L primească şi să-şi înnoiască credin -
ţa şi fapta cea pentru venirea Lui. Amin. 

În cor de Duh Sfânt noi, ucenicii şi uceniţele Lui, cei de
acum două mii de ani, mărturisim că Domnul, Cel înviat dintre
morţi, Care a stat cu noi după înviere învăţându-ne toate şi
dându-ne pe Duhul Sfânt, Care ia de la El şi învaţă omul, El
este Cel ce vine acum în zilele acestea cuvânt pe pământ. Sun-
tem în nor cu Domnul şi aşa grăim vouă, căci scris este: «El
vine cu norii, însoţit de sfinţii Săi». Iar vouă, celor adunaţi la
izvorul Său de cuvânt, vă mărturisim ceea ce am văzut şi am
auzit şi ceea ce auzim şi vedem acum. Vine Domnul! El este
Cel ce vine pentru voi cuvânt. N-am fost nici noi iscusiţi să
vedem şi să înţelegem bine venirea Lui atunci, dar L-am iubit
fierbinte mulţi dintre noi, şi s-au vărsat râuri de har peste noi
pentru că Îl iubeam pe El fără de linişte în iubirea din noi. Nu
este iubire mai dulce pe pământ ca şi iubirea de El. Cei ce am
iubit omeneşte până să-L cunoaştem pe El, L-am iubit apoi pe
El cu credinţă şi cu credincioşie. Ca flacăra cea mai vie, care
arde trupul omului până în adânc, aşa s-a mistuit în noi iubirea
de El, iar suferinţa după El când a plecat la Tatăl pentru noi,
nu este suferinţă pe pământ ca şi aceea pe care am dus-o noi
apoi în noi şi am purtat-o după noi pe unde umblam cu vestea
Lui, şi se mâna din loc în loc în noi suferinţa aceea, de parcă
vântul cel mai iute ne lua şi ne purta şi ne dădea ca să-L avem
pe El din Tatăl apoi şi să-L dăm peste tot cu vestea Lui. Nu ne
mai gândeam unii la alţii, ci numai la El fiecare, căci El trăia
şi ardea în noi, aşa cum ne-a promis, dorind şi spunându-ne pe
când era cu trupul cu noi: «Eu foc am venit să arunc pe pă -
mânt, şi cât aş vrea să se aprindă el acum!». 

O, fraţi mai mici ai noştri, focul acela a căzut peste noi
din El, foc care mistuie omul şi tot răul din el, ca să fie omul
casă lui Dumnezeu, casă nouă pentru Domnul. Casa Lui am
fost noi după ce L-am cunoscut. A luat Domnul foc în noi pic
cu pic până ce a ars de tot în noi omul cel vechi, şi S-a făcut El
flacără în noi, şi ea ne mâna din loc în loc şi puteam pentru El,
iar El putea pentru noi apoi, şi minuni nenumărate se presărau
pe pământ prin El ca să mărturisească pentru El, iar noi eram
martori. Păream oameni obişnuiţi între oameni, dar eram focul
Lui cel aprins pe pământ, iar cine vedea aceasta, gata, se şi
năştea de sus şi se făcea fiu al lui Dumnezeu între oameni, foc
al Său pe pământ. O, pe pământ sunt numai fii ai oamenilor, şi
dintre ei ia Domnul să-Şi facă fii ai Săi. Focul pe care l-a pus
El în noi ca să ia foc în noi îl dăm acum şi noi celor ce vor să
fie asemenea Lui aşa cum noi am fost şi suntem. Suntem cei
vii, căci suntem fiii Celui viu prin înviere. Lumea de pe pământ
stăruie la noi ca să mijlocim la Domnul pentru ea, că suntem
cei vii ca şi El. 

O, fii ai oamenilor, înţelegeţi voi că suntem cei vii atunci
când voi ne cereţi vouă pe noi mijlocitori prin grăirea voastră
cu noi? Vă îndemnăm pe voi să mergeţi în cete-cete la cei ce
s-au aşezat peste voi în nume de învăţători ai mântuirii voastre
cea de la Domnul şi să-i întrebaţi de Domnul şi de voi şi de
Scripturile cele de apoi şi de Duhul Sfânt Mângâietorul, Cel
promis de Domnul că vine pe pământ, şi să vi le arate ei pe
aces tea, căci s-au pus vouă învăţători. Fiţi curajoşi în credinţă
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şi prin credinţă, căci dacă vă lăsaţi necunoscători şi neştiutori,
vine peste voi fără de veste ceasul ispitei pentru cei ce nu
veghează. O, ascultaţi de cuvântul ucenicilor Domnului, căci
vă grăim vouă. Fiţi cuvânt, fiţi purtători de sfinţenie, şi nu vă
veţi lepăda de Cel ce grăieşte vouă din ceruri, căci sfinţenia vă
ajută să-L cunoaşteţi. O, e mare războiul prin cele ce nu se văd
ale lui! O, e vreme de îndemnare la luptă prin sfinţenie şi prin
credinţă şi prin rugăciune, căci satana e îmbrăcat pe deasupra
cu haină de sfânt şi lucrează cu ascundere mare aşa cum numai
el lucrează, iar ascunderea este întuneric. Treziţi-vă! Vrăjmaşii
sunt îmbrăcaţi în haine de oaie şi vor fi descoperiţi de sub haina
lor, căci vine lumina, şi Domnul scurtează zilele de întuneric,
le scurtează pentru cei aleşi ai Săi, precum este scris prin însuşi
cuvântul Său cel de acum două mii de ani rostit ca să fie îm-
plinit peste cei ce vor fi salvaţi de El. Sfinţenie cu duhul şi cu
trupul, post cu strigare la Domnul, credinţă şi nădejde şi multă
iubire, pe acestea le hărăzim vouă tuturor. Arme cereşti sunt
ele. Pe ele le-am purtat şi noi când Domnul ni le-a dat pentru
biruinţă, când Domnul ne-a îmbrăcat întru El ca să fim ca El,
biruitori să fim şi nu biruiţi, şi am fost aşa cum El a spus,
biruitori am fost, şi suntem acum lângă El. Amin. 

O, Doamne mare în cuvânt, aşa am lucrat şi noi în ziua
noastră de serbare între ai Tăi de azi pe vatra neamului român.
Ajută-i pe ei să fie mai mult decât noi! Dă-le lor fraţi ajutători
sporului Evangheliei Tale celei noi, căci ea este cuvântul Tău
cel de azi, cuvânt nou, iubire nouă, Doamne. Amin. 

Iar eu, acum, ucenicul Tău cel iubit de Tine, Ioan, intru
cuvânt şi le spun lor cum le-am spus şi ucenicilor de atunci,
căci aşa le-am spus după ce Tu ai mers la Tatăl: «Vă scriu vouă
poruncă nouă, ca să umblaţi în lumină, căci întunericul se du -
ce. Iubiţi-vă frate pe frate, căci cine zice că este în lumină, iar
pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum, dar
cel ce iubeşte pe fraţi rămâne în lumină şi sminteală nu este
întru el, pentru că întunericul nu orbeşte ochii lui». Le-am dat
porunca aceasta, căci altfel de iubire trebuia să arate cel ce a
luat din harul Tău cel nou prin noi, ucenicii Tăi. O, eu am
rămas lângă Tine până dincolo de cruce, fiindcă Îţi eram rude-
nie, Doamne, dar toţi ucenicii Tăi voim acum să ne mărturisim
Ţie înaintea poporului Tău de azi lipsurile pe care le-am avut
pentru întregimea Ta în noi, că stăteam cu Tine şi ne învăţai
atâta de măreţ toate, şi apoi noi ne duceam din nou şi ne îm-
plineam nevoile noastre şi căutam să prindem peşte mult ca să
trăim din munca noastră, iar Tu nu puteai să stai mult cu noi
din pricina nevoilor noastre pentru care ne trebuia timp, căci
făceam şi noaptea zi şi pescuiam, iar Tu plângeai însuspinat
mai mereu, şi ne căutai şi pe mare, Doamne, în toiul nopţii
chiar şi după ce ai înviat. Ne uităm acum la Tine atunci, căci
noi de lângă Tine ne uităm, că veneai lângă noi şi ne dădeai
cuvântul vieţii şi întărire peste noi din el, şi apoi iar rămâneai
însingurat şi iar plângeai. Plângeai de dorul nostru, plângeai
însingurat. Te mângâiem acum în rana Ta cea de atunci de la
noi. O, să nu Te lase singur cei de azi ucenici ai Tăi! O, să nu
mai plângi şi azi însingurat, Doamne atât de însingurat în toate
vremurile! Omul Te înţelege departe de el, dar Tu numai la uşa
lui eşti şi acolo îl aştepţi, nu departe, nu, Doamne, nu. O, cine
să Te vadă şi să-Ţi deschidă dacă omul face aşa cum făceam şi
noi de ne duceam la ale noastre griji ale vieţii şi nu stăteam cu
Tine mereu şi nu ne dădeam Ţie cu totul ca să ne deosebeşti
Tu Ţie şi numai Ţie, fără să mai avem familie şi fraţi şi surori
şi părinţi aşa cum aveam noi? Vedem acum rana Ta cea de
atunci şi Ţi-o ungem, Doamne, povăţuindu-i pe cei de azi ai
Tăi să aibă milă de cuvântul Tău cel de ieri şi cel de azi şi să

stea întru el şi să stea ei întru Tine şi numai întru Tine, şi fericiţi
sunt şi vor fi cei ce vor face cu ei înşişi aşa cum Tu ai spus să
facă cel ce vine după Tine, fiindcă aşa ai spus pentru ucenici:
«Cine nu lasă pentru Mine mamă şi tată, fraţi şi surori, soţie
şi copii, averi şi ranguri, ba şi pe sine însuşi, nu poate să-Mi
fie Mie ucenic adevărat». 

Iar acum grăim şi noi, Doamne. Iubirea noastră cea
arzătoare, iubirea mironosiţelor Tale pune-o, Doamne bun, în
toate fiicele care s-au făcut după adevăr, şi încă se fac lângă
ele fiice şi mirese ale iubirii de Dumnezeu! Le îndemnăm iar
şi iar pe ele să fie purtătoare de sfinţenie cu duhul, cu trupul şi
cu sufletul, şi în acestea ale lor să ardă iubirea Ta. Noi, ucenicii
şi uceniţele Tale, nu ne mai iubeam unii pe alţii decât ca Tine,
decât pe Tine şi numai pe Tine, iar unii pe alţii ne întăream în
iubirea de Tine, uitându-ne unii la alţii pentru flacăra din noi
cea pentru Tine, cea mărturisitoare, şi care lumina de aproape
şi de departe, Doamne. Am dat de la noi viaţa cea fără de Tine
şi am ars pentru Tine apoi şi ne-am făcut torţe aprinse în lume
şi Te-am mărturisit, iar Scripturile Tale de atunci ne mărturi -
sesc cu Tine. Le îndemnăm pe fiicele poporului Tău, şi pe toţi
îi îndemnăm să se poarte cu priviri smerite, cu simţiri cereşti
înăuntrul lor, şi cu dorul după Tine să trăiască pe pământ şi să
Te împartă de-a pururi prin viaţa lor trăită întru Tine, şi nimic
spurcat, nimic întinat să nu caute să aibă în inimi şi în simţiri,
şi purtători de sfinţenie mare să fie fiii şi fiicele Tale din zilele
acestea, că vremea este cu întuneric şi este ascunsă şi gata să
se arate cu întunericul ei, dar sfinţii o vor birui pe ea, având în
faţă la război pe Mielul Tatălui, pe Tine, Doamne, căci Tu vei
fi Biruitorul, fiindcă aşa este scris. Amin. 

Voi, toţi cei care vă apropiaţi de izvor ca să învăţaţi viaţa
ce va să fie, naşteţi-vă de sus, ca să nu mai fiţi de jos, şi apoi
faceţi-vă vase ale sfinţeniei, învăţând aceasta din Scripturi şi
din cuvântul cel nou al lui Hristos Cel înviat! Nimic spurcat,
nimic întinat în gând şi în faptă, nimic trupesc să nu mai rămâ -
nă în voi, ci numai iubirea Lui şi focul ei, care mistuie în voi
ori ce urmă de păcat, pentru ca apoi să fiţi făptură nouă, şi
aceas ta este taina pentru care Domnul a venit atunci şi acum
pe pământ, şi omul va fi să fie casa lui Dumnezeu, aşa precum
Domnul l-a făcut să fie. Amin. 

Privire sfântă, purtare sfântă, hăinuţă sfântă, iubire cu
cuvioşenie şi multă lucrare de Duh Sfânt să se nască din voi,
fii şi fiice ale neamului cel nou, care aşează pe pământ popor
de sfinţi, popor al lui Hristos. Învăţaţi, o, învăţaţi să-L măriţi
pe Domnul Cel mărit, şi aşa să-L bucuraţi, şi aşa să vă bucuraţi
întru a Sa venire la voi, şi nu va fi pe pământ neam care să vă
supună, căci Hristos este mare, şi are cu El întru venirea Sa
cetatea cea de sus a sfinţilor, oştire fără de număr, şi biruieşte
Domnul. Amin. 

Hristos a înviat! Aşa salută, Doamne, ucenicii şi uce -
niţele Tale pe cei pentru care Domnul lor a murit şi a înviat.
Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, sfârşesc acum sărbătoarea
aceasta şi cuvântul ei. Eu, Domnul, sunt

cuvântul sfinţilor Mei. Ei sunt oştirea Mea cea de neînvins,
pentru că ei au învins pe pământ, şi au ca patrie cerul, patrie
de nebiruit. Aşa voiesc Eu să fac biruinţă cu patria Mea cea de
azi pe pământ, patria română, ţara venirii Mele de azi, căci la
ea am venit, fiindcă Tatăl o iubeşte şi îi arată că o iubeşte. 

Hristos a înviat! Eu, Domnul, îmbrăţişez şi sărut pe
poporul cel ce a băut în ziua aceasta de la izvorul Meu de cu-
vânt. Îl aştept iarăşi pe el cu praznic de Duh Sfânt în grădina
Mea de întâlnire cu el curând, curând. Binecuvintez venirea
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lui iarăşi la izvor şi îi voi da lui, şi duhul lui va tresălta, căci pe
câţi cred în Mine Eu îi iubesc şi le dau din masa Mea. Amin. 

Tot cel ce urăşte pe fratele său este ucigător de oameni,
iar cei ce iubesc pe fraţi umblă în iubire şi sunt născuţi de sus,
şi Eu îi iubesc şi le dau din iubirea Mea, şi purtători ai ei îi fac
pe ei pe pământ şi nu vor fi biruiţi, căci Eu îi iubesc, şi le dau
lor viaţa Mea. Amin, amin, amin. 

20 aprilie/3 mai 2009

Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei

Domnul trâmbiţează pic cu pic scularea celor adormiţi. Omul în vaţă
de la om, şi pe Domnul Îl leapădă. Despre smerenie şi mândrie.
Credinţa este izvorul sfinţeniei. Mai de preţ este un păcătos umilit
decât un drept trufaş. Îndemn la nejudecată. Necredinţa este 

hrănită de îndoială, şi îndoiala de semeţie. 

VV ine Domnul pe pământ cuvânt şi Se vesteşte ve -
nind şi cuvântând peste poporul cuvântului Său

din mijlocul neamului român. Cete de sfinţi şi de îngeri vin cu
El şi se aşează să cuvinteze cuvânt de sărbătoare în mijlocul
poporului Său cel credincios venirii Lui de ieri şi de azi. Amin. 

Eu, Domnul, sunt Cel ce Mă vestesc cu coborârea Mea
la tine, poporul Meu de azi. Vin cu sfinţii, venim purtaţi de în-
geri şi poposim cu sărbătoare cerească la fântâna întâlnirii,
lucrată de Mine prin cuvânt mai întâi, şi apoi aşezată aici, în
curţile Mele cele pentru poporul Meu de lângă izvor, poporul
Meu cel de azi, pe care Mă sprijin Eu cu lucrările Mele cele
pentru venirea Mea pe pământ la om, popor pe care Eu Mi-l
iubesc cu iubire mare şi Mi-l ocrotesc cu grijă dumnezeiască
pentru ca să-l am şi să Mă sprijin cu el în bucurii şi în dureri,
în lucrul Meu şi în odihna Mea. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu de lângă izvor! Poposesc cu masă
de cuvânt pentru sărbătoarea fântânii întâlnirii şi care are de la
Mine înger ocrotitor pe femeia samarineancă, pe cea cu care
Eu, Domnul, am stat de vorbă la fântâna lui Iacov, de am făcut
din ea apoi apostol vestitor venirii Mele celei de atunci de la
Tatăl la om, crezut de cei ce ştiau din Scripturi că voi veni pe
pământ pentru salvarea omului. O, fiilor, în această sărbătoare
trebuie cănuţe şi băncuţe la fântână pentru sfinţi şi pentru Dom-
nul lor şi al vostru, şi în mare taină Domnul stă cu sfinţii Lui
şi cu voi şi vă dă din Duhul Lui, iar voi să luaţi şi să împărţiţi
la cei ce beau din izvorul Meu de cuvânt şi la toţi oamenii care
nu-şi dau silinţa să creadă şi să se facă fii ai lui Dumnezeu prin
credinţă şi prin iubire şi prin jertfire pentru venirea Mea pe
pământ, că e vremea venirii Mele pentru vii şi pentru morţi,
iar cei din morminte aud şi se mângâie la glasul Meu cel plin
de înviere şi de uşurare pentru ei, fiindcă această lucrare de cu-
vânt este pentru învierea morţilor mai întâi, şi este pentru ridi-
carea din păcat a celor ce sunt în trup şi care nu se uită spre
cer până ce Eu, Domnul, nu-i strig pe ei ca să vadă şi să strige
din dureri la Mine şi să-i ridic Eu apoi aşa cum am ridicat-o
pe femeia samarineancă în ziua când M-am întâlnit cu ea la
fântâna lui Israel. 

O, ce mare uşurare, ce multă mângâiere pentru cei
adormiţi cu trupul este lucrarea cuvântului Meu de peste tine,
poporul Meu de azi al cuvântului Meu! Pentru ei nu mai este
alt ajutor decât cuvântul Meu cel din zilele acestea şi tot ce se
ridică spre Mine de la voi pentru pomenirea lor, aşa cum Eu
v-am învăţat să-i pomeniţi pe ei, pe toţi, de la Adam şi până la
venirea Mea născuţi pe pământ şi aşezaţi apoi în aşteptarea în-
vierii lor prin Mine, Cel înviat din morţi pentru fiecare om şi
Cel ce trâmbiţez acum pic cu pic scularea lor, căci este scris în

Scripturi să audă cei din morminte glasul Meu şi să se scoale
spre răsplata lor, bună sau rea, dar Eu am venit acum cuvânt
pe pământ ca să uşurez plata păcatelor omului şi să dau mân -
gâiere celor adormiţi, căci mai mult decât cei vii aud cei
adormiţi glasul Meu de azi şi se adună lângă izvor şi sunt fără
de număr şi se pregătesc pic cu pic pentru ridicarea lor, şi mulţi
din ei vor mărturisi lucrarea Mea de ieri şi de azi, aşa cum a
fost şi acum două mii de ani, când Eu M-am ridicat dintre
morţi, şi cu Mine s-au sculat mulţi şi au mărturisit, adeverind
ei dumnezeirea şi învierea Mea, ca să rămână cu oamenii
credinţa că Eu sunt Cel ce sunt şi că sunt viu în vecii vecilor,
precum este scris. 

O, aş sta mult cu tine în cuvânt în ziua aceasta, poporul
Meu, şi te-aş învăţa, tată, mereu, mereu te-aş învăţa, iar cel mai
mult te-aş învăţa să iubeşti învăţătura, căci dacă n-o iubeşti,
înveţi de la tine, din mintea ta, şi nu e bine aşa pentru om, ci e
rău pentru el aceasta, şi e fără Dumnezeu cel ce nu ia de la
Dumnezeu pentru el. O, să nu te saturi de statul Meu cu tine,
fiule. Eu dacă stau cu tine ce altceva ar fi să fac decât să te în -
văţ mereu, să te îndemn mereu întru cele ce sunt de sus pentru
om pe pământ? O, tot aşa fac şi oamenii peste oameni, dar
omul ia din el şi dă altui om, şi se hrăneşte om pe om cu cele
din om, bune şi rele, şi aşa se petrece vreme după vreme mereu
cu omul, căci după ce omul a căzut din binele lui cel de la Mine
hărăzit lui la facerea lui, nu s-a mai lepădat apoi de sine, ci
M-a lepădat pe Mine mereu, căci aşa s-a învăţat omul să facă
încă de la începutul lui. O, şi când îl aud că are de la Dumnezeu
în el minte şi daruri, Mă frâng sub jalea Mea cea de la om şi
stau mic sub mintea lui şi n-am paşi spre el, şi nici el spre Mine
n-are, şi jalea Mea e mare de la om, şi Eu mult de tot te-aş
învăţa când vin să-ţi grăiesc în sărbători, poporul Meu, măcar
în sărbători, tată, căci cel ce nu învaţă de la Mine învaţă de la
el şi de aceea moare omul, moare mereu omul, şi Eu plâng şi
tot plâng pentru om şi de la om şi n-am mângâiere în jalea Mea. 

M-am întâlnit la fântâna lui Israel cu femeia samari nean -
că şi am stat de vorbă cu ea pe pământ ca şi în cer, nu ca pe
pământ, şi am ajutat-o să ştie cum să grăiască cu Mine şi apoi
să Mă cunoască prin grăirea Mea cu ea, şi i-am grăit ei în pilde
şi i-am dat putere să înţeleagă, căci avea în ea credinţă în Mine
şi în venirea Mea, şi de aceea i-am hărăzit Eu întâlnirea Mea
cu ea la fântâna aceea şi nu oriunde întâlnire, şi i-am spus ei
că cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta
niciodată, iar ea Îmi cerea să-i dau. 

O, poporul Meu, cel ce ia de la Mine învăţătură, acela
nu mai însetează după păcat, şi aşa am făcut Eu cu samari -
neanca cu care am grăit la fântână atunci. I-am dat apă, i-am
dat cuvântul Meu, şi cu el am adăpat-o pe ea, şi duhul cuvân-
tului Meu a cuprins-o pe ea şi a făcut credinţa ei trează şi s-a
dus ea apoi cu credinţă şi a trezit spre Mine cetatea ei şi M-au
cunoscut samarinenii că Eu sunt Mesia Cel trimis de Tatăl, pre-
cum era scris în Scripturi să vin. O, aşa Mă descopăr şi azi
celor cu care grăiesc în zilele acestea pe pământ. Ca şi samari-
nencei îi grăiesc şi azi omului şi îi dau să bea din apa Mea, căci
am venit pe pământ să-i dau omului să bea de la Mine şi să nu
mai bea de la el, că dacă tot de la el bea, nu mai ajunge să Mă
cunoască şi să Mă vestească şi să Mă urmeze apoi până în cer,
aşa cum samarineanca M-a urmat de la izvorul lui Israel şi
până sus, în cer. 

O, fiule învăţat de Dumnezeu, să ia omul de pe pământ
povaţa Mea de peste tine şi să dorească după învăţătura Mea,
după apa Mea! Le-am spus într-o zi celor prin care-Mi fac ve -
nirea Mea în cuvânt, le-am spus despre smerenie şi despre
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mândrie, ca să se ştie ce fac acestea în om. O, fiule, învaţă de
la Mine, că Eu sunt blând şi smerit cu inima fiindcă sunt Dum-
nezeu, şi aşa voiesc să fie şi omul, ca Mine voiesc să fie şi el,
şi apoi să Mă bucur de el, de cel ce seamănă cu Mine, căci
omul nu se bucură de propăşirea altui om, şi acela este un om
bolnav dacă face aşa. O, fiule, o, tată, să nu-ţi faci loc peste ni-
meni, dar să-ţi faci loc în toţi! Aceasta este ceea ce-ţi face ţie
bine şi la toţi cei din jurul tău. Aceasta este smerenia care-l
face frumos şi scump pe om. Dacă omul nu are smerenie,
atunci el are mândrie, şi aceasta este ceea ce stă împotriva sme -
reniei, iar dacă el nu are mândrie, atunci are smerenie, şi a -
ceasta este ceea ce stă împotriva mândriei, şi aşa trebuie să ştii
tu, omule, că Domnul vine la tine şi-ţi spune ţie ca să ştii aşa. 

O, poporul Meu, a avut smerenie în ea samarineanca şi
de aceea a avut în ea darul credinţei, iar Eu am ieşit în calea ei
şi i-am dat din apa Mea, din învăţătura Mea. Iat-o pe ea în ziua
aceasta la izvorul fântânii întâlnirii, însoţită de mucenici şi de
muceniţe, de mărturisitori şi de apostoli în grădinile Mele de azi,
iar Eu, Domnul, în mijlocul lor, şi toţi cu tine la masa Mea de
cuvânt, grăind samarineanca cu tine dintre sfinţi, poporul Meu. 

O, binecuvântată să-ţi fie ţie grăirea cu poporul Meu de
azi, muceniţă mărturisitoare. Eu, Domnul, îţi fac intrarea la
masa Mea de cuvânt în ziua ta de serbare, şi vei fi ca şi Mine,
cu duh de învăţătură peste poporul Meu şi peste om. Amin,
amin, amin. 

— MM ărire multă se cuvine Ţie, Doamne, că
minunat eşti Tu întru sfinţii Tăi şi între

ei apoi în cer şi pe pământ! Întâlnirea Ta cu mine la fântâna lui
Israel atunci mi-a dat cuvântul Tău cel plin de Duh Sfânt şi
m-a cuprins în Tine Duhul Sfânt, Duhul Tău, Doamne. Grăiesc
poporului Tău de azi despre Tine şi despre mine, iar el să audă
şi să înveţe. 

Eram tot o neputinţă, biata de mine, o, fiilor ai Domnu-
lui azi pe pământ, dar aveam în mine o credinţă frumoasă tare,
şi cu ea aşteptam venirea lui Mesia, după cum ştiam şi credeam
din Scripturi, şi într-o clipă Domnul m-a făcut apostol al Său,
trimiţându-mă să fac aceasta, ca să-L vestesc pe El venit pe
pământ, Mesia Cel trimis de la Tatăl la om. O, întregiţi-vă cre -
dinţa, că numai şi numai prin credinţa omului a putut Domnul
în toate vremile cu lucrările Lui. Nu aşteptaţi să fiţi sfinţi ca
să-L urmaţi pe El şi ca să-L ajutaţi să vină, ci credeţi în El, iar
El vă va face apoi asemenea Lui aşa cum m-a făcut pe mine,
şi apoi eu m-am dus şi L-am vestit pe El la toată casa mea, la
toa tă cetatea mea. Am plâns apoi mereu cu teamă de plata
păcatelor mele, şi aceasta venea de la harul Lui spre mine, şi
m-am prins cu toată credinţa de El şi de mărturisirea Lui, şi
am plătit păcatele mele ispăşind pe pământ prin chinuri mu ce -
niceşti, eu şi toată casa mea, şi am fost apostol al Său, mărtu -
risindu-L pe El ca un mucenic al numelui Său. 

O, căutaţi cu dor spre El, voi, fii ai oamenilor, ca să vă
ierte El vouă păcatele trecute! Veniţi spre izvorul cuvântului
Său de azi şi învăţaţi din el! Nimeni nu se poate sfinţi până nu
crede mai întâi, iar cel ce nu se sfinţeşte este cel ce nu crede în
El. O, nu vă bateţi joc, nu râdeţi de cei păcătoşi, căci veţi cădea
mai rău ca ei, dar de cei plăcuţi Domnului nicidecum să nu râ -
deţi cu ocară, că veţi suferi nemângâiaţi, căci harurile Domnu-
lui sunt de nebănuit şi nu ştiţi unde-Şi poate face El sălaşul
în tre voi! O, mai mult preţuieşte la Domnul un păcătos umilit,
care-şi vede neputinţa sa, decât un drept trufaş, care vede păca -
tul semenului său, dispreţuindu-l pe el fără să cunoască iubirea
şi lacrima din el şi smerenia, care vin din umilinţa ini mii lui,
duioasă şi durută pentru neputinţa sa, aşa cum şi eu am fost pe

pământ, iar Domnul le-a spus oamenilor: «Nu judecaţi mai
înainte de Domnul!», căci fiecare om este într-un fel judecat,
după cum este inima lui, bună sau rea în el. O, învăţaţi să vă
rugaţi, şi veţi vedea harurile Domnului ajutându-vă pe voi!
Rugaţi-vă dimineaţa, rugaţi-vă seara, rugaţi-vă la miezul nopţii
şi ziceţi cu suflet plâns, cerându-l pe îngeraşul cel păzitor să
vă ajute şi spuneţi-i lui aşa: o, îngeraşul meu cel bun, îngeraş
al vieţii mele, ridică-mă din păcat, căci sunt slab, sunt om
nepu tincios, iar tu îmi eşti ajutător şi ocrotitor şi îngrijitor.
Ajută-mă ca să nu pier, căci păcatul mă biruieşte; ridică-mă
de sub el pe mine, cel căzut, cel urmărit de pieire, şi dă-mi
mereu mâ na, pentru numele cel mare al lui Iisus Hristos, Care
iartă păcatele lumii după mare mila Sa când omul se umileşte
pentru neputinţa sa. Amin. 

O, învaţă-i, Doamne, în ziua mea de pomenire aşa cum
şi pe mine m-ai învăţat, iar eu primind, Tu m-ai umplut atunci
de harul Tău. O, întoarce-i la credinţă pe cei ce dau să sară din
bărcuţa Ta cea cu fii în ea şi învaţă-i pe ei să nu învinuiască, să
nu se dezvinovăţească învinuind, căci cel ce învinuieşte cade.
Învaţă-i să ierte, învaţă-i să iubească şi să creadă, căci credinţă
cauţi Tu la om, ca să-i dai lui apoi salvarea aşa cum mie mi-ai
dat-o când atât de blând şi de cald Te-ai purtat cu mine pentru
credinţa mea în Tine! M-ai învăţat atunci să beau din apa Ta
ca să nu mai însetez, şi mi-ai dat putere să fac aşa şi să Te porţi
apoi cu mine din loc în loc şi să Te aşez eu în oamenii din
cetatea mea, şi Te-am slujit pe Tine apoi, şi fericită am fost în
lucrul meu cel pentru Tine şi în suferinţa mea apoi, prin care
Te mărturiseam. Mărire mare să-Ţi dea poporul Tău de azi în
mijlocul lui, şi dă-le mângâierea Ta celor zdrobiţi între ei sub
lovituri, căci necredinţa este hrănită de îndoială, iar îndoiala
vine în om de la semeţie, şi apoi acel om asupreşte prin duhul
semeţiei lui, prin neînţelepciunea lucrărilor lui mai înainte de
Tine, Cel ce ştii să lucrezi peste cei păcătoşi şi peste cei drepţi,
dar cei mai drepţi sunt cei credincioşi, Doamne, şi nu ştie omul
nepriceput cine sunt drepţii Tăi, cine sunt cei ce Te iubesc.
Slavă Ţie în cuvântul Tău cel plin de har, şi bucurie mare sfin -
ţilor Tăi în ziua mea de serbare, căci am poposit la fântână şi
am băut din ea cu sfinţii Tăi şi tainic stăm la masa Ta de cuvânt
cu Tine în mijlocul poporului Tău de azi! Pace Ţie, o, Doamne,
şi la toţi cei îndureraţi pentru Tine, şi apoi pace peste fiii şi fii -
cele poporului Tău! O, să înveţe fiii şi fiicele poporului Tău
înţelepciunea cuvântului Tău de azi, care spune: fiule, să nu-ţi
faci loc peste nimeni, dar să-ţi faci loc în toţi, că aceasta este
smerenia care-l face frumos şi scump pe om. Amin. 

O, învăţaţi de la Domnul, învăţaţi de la sfinţii Săi în zi
de învăţătură, fii şi fiice ale şcolii de sus pentru voi! Iubiţi
pacea, şi de la Domnul s-o luaţi pe ea în voi şi între voi, şi veţi
învăţa de la El smerenia Sa. Amin. 

Binecuvintează, Doamne, intrarea şi ieşirea sfinţilor Tăi,
căci cu Tine venim, Tu ne eşti calea şi Tu ne eşti mângâierea,
şi eşti Cel veşnic, şi acolo unde eşti Tu, acolo suntem şi noi,
sfinţii Tăi. Amin, amin, amin. 

— PP ace vouă, celor din cer veniţi cu Mine şi
cu duhul mărturisirii! Pace vouă, şi pace

poporului Meu de pe pământ! E multă nevoie de pace pe
pământ şi în mijlocul poporului Meu de azi, şi e mare taină
pacea Mea cu el, căci diavolul s-a încordat cu tărie asupra
lucrării venirii Mele cuvânt pe pământ şi dă să-Mi culce la
pământ pe cei ce stau la masa Mea. 

O, poporul Meu, să fii statornic în credinţă, tată, că vre-
mea e cu mare cutremur peste tine şi e vreme de purtat doliu
după cei ce dau să cadă din bărcuţa Mea, din dragostea Mea
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cea pentru om, căci am venit de la Tatăl la om cu bărcuţă de
salvare, dar omul e ca omul şi nu dă să asculte când îi cer lui
aceasta, că zice că poate el sau că pot Eu pentru el dacă el nu
ascultă, o, şi nu-Mi cunoaşte paşii când vin spre el ca să-l spri-
jin, aşa cum în toate vremile am făcut când i-am dat omului
viaţă şi cale pentru el pe pământ, şi apoi spre cer. 

O, poporul Meu, dau să fac această colină de la izvorul
Meu cale a Mea spre oameni, şi a oamenilor spre Mine, şi de
aceea cer ascultare, tată, că în cer e mare ordine, şi tot aşa şi în
locurile Mele cu tine să fie, şi nu tot ca pe pământ să fie cu
tine. O, frumos va fi pe colina Mea cu tine, şi dau să Mă apropii
cu voia Mea, dar Îmi trebuie iubire şi ascultare ca să poată
poporul Meu cu Mine şi pentru Mine, însoţit de îngeri, tată, în
zilele acestea de lucru al Meu pe pământ, căci Eu atrag la Mine
sufleţele noi, fiindcă voiesc să am mai mult decât omul, mai
frumos decât omul să am Eu. 

Toată împotrivirea care se scoală să-Mi stea în cale Eu
o voi domoli, şi prin lacrimi vom merge şi nu vom sta, tată, iar
voi, cei ce plângeţi pentru Mine şi cu Mine, ştergeţi-vă lacri -
mile, pe care Eu vi le văd mereu, şi mângâiaţi-vă sub greu şi
sub grăirile de rău de peste voi de la cei ce s-au întors şi dau
încă să se întoarcă cu spatele la Mine şi la voi, şi cărora Eu le
ridic ce le-am dat dacă aşa fac ei; le ridic credinţa şi iubirea şi
înţelepciunea cea de sus dacă ei nu le-au vrut pe acestea pentru
slujirea Mea cu ei şi a lor cu Mine, prin izvorul Meu de cuvânt
şi nu altfel, căci cei ce se întorc cu spatele sunt răzbunători apoi
din pricina împietririi care cade peste ei pentru învârtoşarea
credinţei lor, tată, că iată lacrimă apăsătoare pe Duhul Meu, că
am rugat prin servii Mei pe un sufleţel care ştia şi iubea lu-
crarea Mea cu voi şi care trăgea cu voi cu inima din el, şi l-am
rugat cerându-i un ajutor, şi n-a voit să Mă asculte, de teamă
că vă ascultă pe voi şi nu pe Mine, şi a fost pus aşa la cale de
către cei ce nu Mă mai vor peste ei, şi l-au îndemnat să stea cu
spatele la rugămintea Mea de peste el, iar Eu M-am îndurerat
adânc şi am lăcrimat mult în cer şi pe pământ, şi am coborât în
voi această durere, copii purtători de dureri pentru Dumnezeu,
şi iată ce spun Eu acum: aşa voi lucra şi Eu pentru cei ce-Mi
arată spatele când Eu îi rog pe ei pentru un păhăruţ de apă pe
calea Mea cu voi. Precum M-au ajutat ei pe Mine când le-am
cerut, tot aşa îi voi ajuta şi Eu pe ei, iar măsura aceasta fiecare
şi-o face, şi nu Eu. Amin. 

O, nu ştie omul ce înseamnă o împotrivire mai ales când
sunt Eu sub vălul cel tainic când ies în calea omului ca să-i
încerc iubirea şi dăruirea şi inima ei! Aşa îi voi da şi Eu lui,
celui ce se împotriveşte să-Mi dea când îi cer, şi unul pentru
altul vom lucra la fel. Aşa cum Îmi dă Mie omul, tot aşa Mă
voi purta şi Eu cu el, căci aşa Mă învaţă el să fac, şi sunt Dom-
nul dreptăţii. Amin. 

O, nu vă îngrijiţi voi, fiilor, nu, tată, nu. Eu pentru lucrul
Meu cu voi vă sprijin tainic, tată, şi-Mi fac loc lângă voi cu tot
ajutorul Meu şi-Mi netezesc calea de toată împotrivirea omului,
că am voit şi voiesc de mult să-Mi fac frumos şi tot mai frumos
pe locurile Mele cu voi, sfinţite de cuvântul Meu pentru slava
Mea, dar necredinţa omului Îmi stă împotrivă şi Mă apasă îm-
potrivirea lui când Eu nu ştiu cum să mai fac să-Mi rostesc cu-
vântul şi să-l pot împlini apoi prin toată strâmtorarea de credinţă
şi de ascultare de la om. O, Eu n-am voit nici până acum să cadă
sub pedeapsă cei ce au lovit în slava Mea şi nu în voi pe calea
Mea cu voi prin toată vremea Mea cu voi, dar hula şi necredinţa
şi îndoiala se fac tari în cei tari prin ele şi apoi se fac faptă cu
pedeapsă pentru cei ce lovesc aşa, şi uita ţi-vă înapoi cum şi-au
agonisit aceştia durere şi pieire mulţi dintre ei. 

O, cine să mai fie ca samarineanca, tată? Cine mai crede
ca ea în zilele acestea, cunoscându-Mă aşa cum M-a cunoscut
ea la fântâna lui Israel şi ascultându-Mă aşa cum i-am spus Eu
şi umilindu-se ea atât cât umilinţa s-o facă pe ea apostol mare
al lui Hristos într-o clipită peste cetatea ei? Acum iată ce greu
Mă ascultă omul, că zice că nu sunt Eu, şi zice că samarinencei
M-am arătat în trup. O, dar acum sunt în duh, şi am spus atunci
că Mă duc la Tatăl, iar cel ce va păcătui asupra Duhului Sfânt,
Care iese în calea lui ca să-i încerce credinţa, acela îşi atrage
luişi ceea ce Eu am spus pentru acest păcat. Amin. 

O, poporul Meu, nu uita povaţa Mea de azi! Să nu-ţi faci
loc peste nimeni, dar să-ţi faci loc în toţi, că aceasta este smere-
nia care-l face frumos şi scump pe om! Dă-Mi Mie loc, tată,
fă-Mi Mie cale, nu ţie, căci Eu sunt calea, numai să vrea să Mă
cunoască şi să Mă primească omul! Eu voi fi pentru tine mereu,
poporul Meu, şi-Mi voi croi cale pentru tine şi cu tine, tată, că
numai Eu sunt Cel ce aduc ţie bine, iar tu să fii cel ce asculţi
ca un copil al Meu, şi vei fi împărăţia Mea, iar Eu voi fi patria
ta, patria celor mici, celor ce iubesc să fie copilaşi, patrie din
cer pe pământ pentru cei ce se fac cerul Meu, odihna Mea pe
pământ, împărăţie de veacuri aşteptată şi dorită să fie, iar Eu,
Domnul, şi cerul Meu de sfinţi şi de îngeri vom împlini, şi voi
fi pe pământ curând, curând cu patria Mea, cu împărăţia Mea
şi voi lumina cu ea de aproape şi de departe, şi ea este făptura
cea nouă în om, Dumnezeu în om, în mulţi şi cât mai mulţi, şi
vor fi ei patria cerului pe pământ, patria care vine, patria cea
de sus. Amin, amin, amin. 

4/17 mai 2009

Praznicul Înălţării Domnului

Duhul rău bate cu strâmtorare peste lucrarea Domnului. Neas-
cultarea aduce ispite şi durere. Strigare şi îndemn pentru umilinţă.
Omul nu poate purta nemulţumirea altui om şi fuge de durere. 

Fericiţi cei ce nu se smintesc întru Domnul şi întru lucrările Lui! 

PP ace ţie, poporul Meu! Sunt Domnul. Ca un gră di -
nar care-şi îngrijeşte grădina, aşa vin Eu la tine şi

aşa te îngrijesc. Cei ce nu cred, cei ce nu mai cred în coborârea
Mea la tine cuvânt, aceia împrăştie necredinţă şi moarte peste
cei slabi din lucrarea Mea şi peste cei dezrădăcinaţi din ea, din
lucrarea Mea cu care stau de peste cincizeci de ani cuvânt în
mijlocul unui popor, care se naşte şi moare, căci credinţa nu
este a tuturor, şi moare omul cu credinţa după ce se naşte din
acest cuvânt sfânt şi făcător de om nou, acum, la sfârşit de
timp, când totul, totul moare sub mreaja lepădării de credinţă,
pe care Eu am vestit-o de mult că vine, şi l-am vestit pe poporul
Meu mereu să vegheze cu mare trezie ca să nu fie muşcat de
acest şarpe, care se preface în fel şi chip ca să nu-Mi lase Mie
omul, şi să-l facă să-şi piardă mintea şi inima cea de la Mine
şi să rămână cu a lui, cu mintea lui cea rătăcitoare, care vine
de la iubirea de sine în om. 

Pace ţie, poporul Meu! Încercările grele să nu te ofileas -
că, tată. Eu vin prin mare strâmtorare şi-ţi pun apă la rădăcină
şi te înviorez pentru ca să poţi, pentru ca să crezi în Mine că
sunt cu grija de tine, tată, şi pentru ca să pot Eu cu duhul cu-
vântului Meu peste pământ. Duhul cel rău, care nu poate îndura
lucrarea Mea de peste tine, şi pe tine, o, iată, bate acum cu
strâmtorare peste lucrarea Mea, din vreme în vreme bate, căci
neascultarea celor ce s-au dat Mie în vremea cuvântului Meu
de azi aduce furtună peste mersul Meu cel greu, aduce strâm-
torare şi jale, durere şi îngrijorare, dar fericiţi sun teţi voi dacă
răbdaţi cu credinţă, fiilor, căci omul nemulţumit şi neliniştit nu
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ştie ce face, şi trebuie să răbdăm, tată. 
O, copii care Mă sprijiniţi ca să vin cuvânt la poporul

Meu de ieri şi de azi şi la omul care ia de la voi cuvântul Meu!
O, tată, suferiţi în tăcere, tată, ca să nu-i fie greu poporului Meu
cel mic de la suferinţa voastră aşa de grea de dus. Ascunde -
ţi-vă lacrimile în taină şi faceţi din durerea cea de peste voi
nădejde pentru cei mulţi, care sunt în curţile Mele slujitori şi
îngrijitori, şi pentru cei care se strâng să ia viaţă din viaţa cu-
vântului Meu când Eu vin cuvânt în sărbători. N-am cum să
vă mai şterg lacrima, tată. Staţi mai deoparte cu ea, iar când
ochii vi se mai zvântă mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu,
că Eu nu vreau şi nu pot să rămân fără popor, dar vrea satana
aceasta. O, să nu vă fie greu să intraţi sub vină şi să staţi smeriţi
sub ea ori de unde vine ea peste voi. Nu deznădăjduiţi, tată!
Eu nu vă pot feri de lovituri, fiindcă ele umblă acum cu multul,
şi de peste tot se năpustesc peste voi, şi pe furiş lucrează ele
înspre voi, dar aplecaţi-vă capul şi fiţi mari cu răbdarea, că du -
rerea voastră e mare şi apasă nemilos peste puterea cu care o
purtaţi. Eu însă nu vă las, şi stau cu voi sub durere şi sub tăcere
şi sufăr cu voi ca un Dumnezeu, şi nu suferiţi singuri, iar voi
gândiţi-vă la Mine şi la mersul Meu, că nu voiesc să-Mi stea
din lucru lucrarea venirii Mele, pe care o duc cu voi, şi pentru
care Eu vă preţuiesc, tată. În toţi cei care M-au purtat în vremi
pe pământ Eu am putut mult de tot, şi i-am numit pe ei prietenii
Mei cei credincioşi. În tot poporul Meu de până acum, timp de
cincizeci de ani, nimeni n-a putut ca şi voi să stea mic şi plin
de iubirea şi de înţelepciunea Mea şi de răbdarea Mea ca şi voi.
O, tată, cine vrea să-Mi clatine de pe cale cu Mine poporul Eu
nu-i pot sta în cale, cum n-am putut nici după plecarea trâmbi -
ţei Mele Verginica să stau în calea celor răzvrătiţi, care Mi-au
căzut de pe cale poporul pentru care am trudit, dar am rămas
în toate încercările cu cei credincioşi, şi cu ei Mi-am făcut ia -
răşi cale prin vreme, şi n-am făcut altfel în vremile Mele cu
omul. Grăiesc cu voi, căci cu voi are ce are duhul cel rău, care
lucrează prin cei îndoielnici şi nemulţumiţi, dar Eu le spun
acestora aşa: cine vrea să iasă el bine, iar voi să ieşiţi rău, acela
uită mai întâi de păcatele lui, pentru care Eu, Domnul, am în-
chis ochii şi am tăcut adânc, din iubire pentru ei, şi iată-i, ei
acum n-au milă de mersul Meu, de lucrarea Mea, de vreme ce
au dat şi dau să lucreze cu atâta lipsă de înţelepciune de sus,
dându-se ei drept păsători pentru lucrarea Mea, dar nu aşa
lucrează un om care are în el Duhul Meu. O, să se uite la Mine
cel ce dă să facă el, şi să vadă acela cum am lucrat Eu pe calea
Mea cu omul, cale plină de ispite şi de pânda diavolului ca să-
i zdrobească el pe cei aleşi ai Mei. O, tată, e de mers cu crucea
în mână, nu la gât, şi să prinzi de ea busuioc şi să-l înmoi mereu
în aghiazmă şi să dai mereu pe tine şi în jurul tău şi pe cale şi
de jur împrejur, şi fum de tămâie să porţi cu tine, şi pe loc, şi
pe cale, şi duh de rugăciune ca flacăra să rosteşti pentru spul-
berarea duhurilor rele, care izbesc în lucrarea Mea şi în cei
credincioşi Mie în poporul Meu. Nu numai o dată în zi să stro -
peşti cu apă curăţitoare şi sfinţitoare şi cu tămâie plină de rugă -
ciunea ta, căci iată, neascultarea celor ce n-au ascultat aşa cum
am spus Eu să asculte cel miluit de Mine, aceasta aduce peste
lucrarea Mea şi peste locurile Mele cu poporul Meu ispite şi
durere şi mânjire şi putere duhului rău, care nu poate iubi lu-
crarea Mea şi pe poporul Meu. 

O, ce greu Mă doare, ce tare Mă doare de la cei neascul -
tători şi apoi nemulţumiţi în ei! Dacă ei nu ştiu să zidească, de
ce, oare, dau să strice pe cele zidite de Mine? Dacă ei nu ştiu
să sădească, de ce, oare, dau să strice pe cele sădite de Mine?
O, ce păcat, ce păcat mare este invidia! O, de unde aşa lucrare

a duhului rău în cei hrăniţi de Mine cu Duhul Sfânt? 
O, fiule care zici că faci şi că ştii să faci! Dacă nu ştii

cum trebuie să se facă, nu mai fă, tată, că mai rău strici peste
lucrul Meu, peste poporul Meu. Dacă nu ştii să te dai pildă
celor ce se uită ca să înveţe, nu poţi să te dai drept sau sfânt, şi
cu acestea să loveşti şi să culci la pământ calea Mea spre om.
O, de ce faci aşa, tată? 

Voi, cei care aţi plecat de sub binecuvântarea Mea şi daţi
încă să stricaţi pe cele rămase, umiliţi-vă şi staţi cuminţi faţă
de lucrarea Mea dacă n-aţi mai vrut să staţi sub ocrotirea ei cea
de la Mine, trăgându-vă de sub ea şi ducându-vă spre necredin -
ţă şi spre libertatea care vă robeşte şi nicidecum nu vă elibe -
rează, ci vă duce spre cursă, tată. 

O, fiule care-Mi faci atâta durere cu mintea ta, cu neas-
cultarea ta, cu nemulţumirea ta acum, o, cât Mă îndurerezi tu
acum pe Mine, tată! Adu-ţi aminte de păcatele tale şi umileş -
te-te şi tu. Iată, şi Eu Mă umilesc sub durerea Mea cea de la ti -
ne, la fel ca şi cei ce plâng apăsaţi sub vină cu amândouă
mâi nile tale mereu, iar dacă tu îţi zici drept şi sfânt, îţi zic şi
Eu că cei apăsaţi de tine sub vină acum pentru nemulţumirea
ta, nu sunt mai păcătoşi ca tine, şi iată, Eu, Domnul, Îmi port
lucrarea Mea spre om cu ei. Eu îi ştiu pe ei, te ştiu şi pe tine,
şi pe toţi vă ştiu, şi nu e drept să uiţi aceasta, şi nici mila Mea
nu e drept s-o uiţi, şi mai bine este să-i scoţi de sub apăsare pe
cei plini de durere de la tine şi să-i îmbrăţişezi cu inima curată,
tată, spălată şi curată, şi aşa să ungi ranele lor, căci se adună
pe lângă ei sfinţii şi îngerii ca să le pună pe suflet câte un pic
de răcoare, că ei sunt plini de iubirea Mea, şi au în ei iubire de
copil, şi nu vatămă iubirea de copil, ci îl mângâie şi îl îndeamnă
pe om, îmbrăcându-l pe el în dragostea cea de sus, cea pentru
Mine, cea care poate pentru Dumnezeu, iar cel ce se sminteşte
nu are de câştigat nimic, ci poate pierde suflete firave, care se
dau Mie ca să fie ai Mei pe pământ, şi poate strivi faţa Mea şi
mersul Meu prin lume după om, tată. Iată, îi bagi pe ei mereu
sub vină pentru nemulţumirea ta, iar Eu Mă aşez lângă ei şi
sufăr cu ei, căci ei sunt purtători de Dumnezeu. O, e bine să
aveţi grijă unul de altul, dar cu inima curată şi cu iubire, tată,
şi cu înţelepciune pentru această grijă şi cu rugăciune sfântă şi
mereu, căci ispitele nu i-au iertat pe nici unul din sfinţii Mei,
dar ei au stat cu inima curată, cu mintea curată şi au căutat spre
Mine şi au aflat ajutor, iar tu faci rău că osândeşti pentru
nemul ţumirea ta, căci Eu n-am făcut aşa cu tine atunci când
M-ai supărat şi a fost nevoie să te iert ca să te am curat înaintea
Mea chiar dacă tu nu Mi-ai cerut, şi cu nici un fiu greşit Eu
n-am lucrat decât cu înţelepciunea Mea ca să-l păstrez şi ca
să-l am curat înaintea Mea, căci tu ştii că Eu sunt Cel ce am
putere să iert păcatele oamenilor fără să cer cuiva sfatul, fiindcă
Eu Mă îndur de cine voiesc, şi nu sunt nedrept prin aceasta
când e vorba să merg Eu şi să biruiesc pe pământ prin cei cre -
dincioşi Mie, şi nimeni nu e mai drept ca Mine şi ca cei credin -
cioşi Mie şi puterii Mele pentru om ca să-l scot pe om din
moar tea sa, căci Eu prin lucrarea aceasta asta fac. O, caută să
ştii să poţi ca Dumnezeu şi nu ca tine, căci nimic, nimic fără
Dum nezeu nu iese bine, fiule. Amin. 

Dar voi, copii care Mă sprijiniţi ca să vin şi care-Mi
sprijiniţi poporul, aşezaţi-vă tot mai mult doctori de suflete,
căci iubirea şi durerea voastră, duse cu greu, s-au făcut păcat
în minţile multora din cei ce aşa le-a fost împărţit să ştie. O,
faceţi-vă mângâierea celor fără de mângâierea Mea, căci Eu
aşa am suferit, ca şi voi am suferit pentru iubirea Mea, pentru
mângâierea pe care o dădeam celor ce ştiau şi alegeau să-i doa -
ră pentru Dumnezeu pe pământ, şi nu pentru ei. Lucrarea du -

421Anul 2009



hovnicească împărţiţi-o cu cei duhovniceşti pe mai departe,
dar să nu vă aşteptaţi la nedureri pentru aceasta. Fiţi însă sfinţii
Mei, precum vă este şi credinţa pe care Eu am aşezat-o în voi
ca să-Mi fie Mie cale şi temelie a noii Mele împărăţii cu omul
pe pământ. O, voi nu mângâiaţi ca să căutaţi mângâiere pentru
voi, ci pentru Mine daţi voi să puteţi şi să-L împărţiţi pe Dum-
nezeu celor duhovniceşti cu iubirea din ei, cu trăirea lor cea
lăuntrică şi plină de dor de Dumnezeu în ei, căci cine-L cunoaş -
te pe Dumnezeu înăuntrul său, acela pe El Îl iubeşte, iar Eu am
avut mulţi ucenici şi uceniţe plini de căutare, plini de taine
cereşti şi purtătoare de dor mare după Dumnezeu şi ziditoare
de om înăuntrul omului care dă să plece pe calea cea cu ispite,
pe calea cu Dumnezeu pe pământ. E sărbătoarea zilei de înălţa -
re a Mea la Tatăl de lângă ucenicii Mei acum două mii de ani,
iar în ziua aceasta Eu cobor la voi ca să vă pun apă la rădăcină,
tată, vouă şi poporului Meu cel îndurerat. Vă văd de atâtea ori
tremurând ca vrăbiuţa în laţ şi nu vă pot ajuta, şi atunci vă dau
măcar putere să suferiţi teama şi jalea, care vin peste voi de la
cei ce vă învinuiesc, de la cei ce vă dispreţuiesc, tată. O, dacă
aceştia sunt mai drepţi şi mai sfinţi ca voi, după cum măsoară
ei acestea, atunci voi nu sunteţi mai păcătoşi decât ei, şi aceasta
le-o spun Eu, nu voi. Batjocura pusă peste obrazul vostru şi al
Meu, pe ei nu-i doare, şi iată, nu vă slobozesc aceştia de sub
dureri, căci vi le tot fac, tată. O, am căutat în fel şi chip să le
dau înapoi ce-au pierdut, să le dau dragostea de voi, ca nu cum -
va să fie lipsiţi de răsplată pentru aceasta, dar ei nu mai pot
aşa, căci socoteala lor e bătută în cuie şi vă chinuie cu ea mereu
duhul vostru zdrobit, dar senin la faţă pentru durerea lui, căci
durerea voastră e sfântă, măi tată, şi sfântă v-o fac mereu pe
ea, dacă inima lor nu vrea ca voi să fiţi mai buni decât vă vor
ei de păcătoşi pe voi, şi iarăşi spun ca să scrieţi cuvântul Meu:
dacă ei se ştiu mai drepţi şi mai sfinţi, voi nu sunteţi mai
păcătoşi ca ei. O, câte neascultări au avut ei, şi pe toate voi le
ştiţi, chiar dacă ei îşi spun că nu le ştiţi! Voi însă sunteţi cu
înţelepciunea Mea, şi pentru multe ale lor Eu i-am acoperit
cât am putut, dar cât ei n-au putut, Eu n-am mai putut să-i
acopăr. O, aşa am suferit Eu şi după plecarea trâmbiţei Mele
în cei credincioşi ai Mei cu care am mai rămas, şi n-au căpătat
nimic, nimic cei ce Mi i-au hulit pe ei, căci au crezut că-i
hulesc pe ei. O, vai de cei care ca să le crească cinstea lor îi
hulesc pe cei credincioşi Mie, căci nu capătă nimic cei ce fac
aşa, ci numai pagubă îşi lucrează! 

O, poporul Meu, o, fiilor ocrotiţi de Dumnezeu pentru
credinţa voastră în lucrările Mele de azi! Când regele David
cârmuia pe poporul Israel, s-a sculat Abesalom, fiul său, să ţină
calea poporului care mergea la rege pentru toate nevoile lor şi
ca să-l tragă pe Israel dinaintea regelui său şi ca să se facă
Abesalom rege împotriva domniei tatălui său, David, dar a
pierit ruşinos acest fiu duşman. Când regii de neam străin voiau
să-l biruiască pe Israel, a strigat Iosua la Domnul şi apoi a zis
înaintea poporului: «Stai, soare, deasupra Ghibeonului, şi tu,
lună, opreşte-te!», şi s-au oprit soarele şi luna până ce Domnul
a dat izbânda cea pentru Israel, şi a biruit Iosua cinci regi
deodată, şi a tot biruit apoi pe toţi regii ţinuturilor din cale, de
toţi treizeci şi unu de regi, căci Dumnezeul lui Israel lupta pen-
tru Israel. Când Valaam a fost pus de duşmani să-l blesteme pe
Israel, Domnul Dumnezeul lui Israel a coborât duhul binecu -
vântării peste Valaam pentru poporul Israel şi S-a slăvit Dom-
nul cu Duhul Său peste pământ. O, fiilor, cei ce lovesc în cei
smeriţi cu inima, cei ce vă învinuiesc pe voi cu duşmănie,
despărţindu-se de voi, aceia n-au mai voit binecuvântarea, şi
ea s-a îndepărtat de la ei, şi au iubit prin aceasta blestemul, şi

s-au îmbrăcat cu el ca şi cu o haină şi a intrat ca apa în ei, şi ca
untdelemnul în oasele lor, căci aşa este răsplata celor ce pără -
sesc pe Domnul. O, regele David striga la Mine: «Ajută-mă,
Doamne, ca să cunoască ei că mâna Ta este aceasta! Ei vor
blestema, iar Tu vei binecuvânta, căci Tu stai de-a dreapta mea
ca să mă mântuieşti». Amin. 

Eu, Domnul, am grijă de tine, poporul Meu, şi de lu-
crarea Mea cu tine, tată, iar cei ce pleacă de lângă Mine şi de
lângă tine, întorcându-se la părinţii lor cei după trup, în pă -
mântul din care au ieşit când au venit la Mine pe vremea cre -
dinţei lor, aceia sunt ruşinaţi de nestatornicia lor şi de drumul
lor cu Mine pe vremea credinţei lor, căci iată, neascultarea îl
tra ge pe creştin de la Mine; ea, şi nu îndoiala sau sminteala îl
scoa te pe el din planul Meu cel de azi. Farmece şi vrăji li se
pre sară în cale acestora, căci n-au voit să stea cu binecuvân -
tarea, iar tu, poporul Meu, ia în mână mereu, mereu cruce cu
bu suioc, muiate în apă sfinţitoare şi curăţitoare, şi stropeşte-ţi
calea şi unge-ţi, fiule, tălpile picioarelor cu untdelemn vindecă -
tor şi fă-ţi semnul crucii toată ziua şi toată noaptea pe trupul tău
şi peste toate lucrurile tale şi peste toate hotarele Mele cu tine,
şi strigă la Mine cu rugăciune ca focul, ca să ard Eu cu ea răul
care bate spre tine ca să te muşte, iar Eu voi porunci ori cărui
rău să se abată de la tine şi să se destrame cu totul, iar tu să biru -
ieşti ca David, ca Iosua şi ca toţi binecuvântaţii Mei, căci tu stai
sub binecuvântarea Mea, fiule, aşa cum a stat Avraam. 

Am spus că împărăţia cerurilor se aseamănă cu un pes -
car care aruncă năvodul în apă şi prinde peşti mari şi mici. Pe
cei mici îi dă înapoi în apă, iar pe cei mari îi ia lui, şi iată, cad
înapoi cei ce rămân mici cu duhul şi cu credinţa, şi este ade -
vărată Evanghelia Mea cea de ieri şi cea de azi. 

O, Tatăl Meu scump, o, Tată Savaot, să nu-Mi mai cadă
din bărcuţă creştini clătinându-se, căci se prăbuşesc în afund
cei ce se dau jos din ea pe valurile cele atât de ispititoare din
zilele acestea! 

O, fiilor, ferească-vă Domnul de păcatul judecăţii de
frate şi de Dumnezeu! Iubirea de sine face aceasta în om chiar
şi asupra lui Dumnezeu, darămite asupra fratelui său, şi pe
care-l iubeşte numai pentru iubirea de sine şi numai pentru ea! 

O, fiule nestatornic şi neînţelept de sus, nu în tine trebuie
să-ţi agoniseşti, ci în Domnul, tată, că altfel nu-ţi strângi în
veşnicie ca să ai. O, cum să nu plâng Eu cu cei ce plâng pentru
Mine şi cu Mine când văd că omul nu-şi lucrează nimic pentru
veşnicie şi nici nu vrea să ştie ca să înveţe aceasta? Ar trebui
să Mă crezi tu, cel ce ai iubire de sine, că omul, oricât ar fi el
de înzestrat de Dumnezeu prin lucrarea Mea de azi, nu poate
să ducă durerea şi nemulţumirea altui om, şi cade omul acela,
căci omul prin firea lui fuge de durere, şi când îl doare trupul,
fuge la doctor, iar când îl doare sufletul, fuge să-şi pună durerea
pe alt om, căci aşa e omul, fuge de durere, dar cei ce poartă
durerea Mea unde să mai fugă de ea când ei ştiu că omul cade
sub durere şi fuge ca să scape de ea, căci e slab omul, şi iată
câţi au căzut dacă n-au vrut şi n-au putut să ducă durerile Mele
ca să nu cadă ei în durerile lor, ca să nu cadă din bărcuţa Mea,
din Duhul Meu, căci Eu am spus: «Luaţi jugul Meu, că este
bun, şi e uşoară de dus sarcina Mea». O, sarcina Mea este
dum nezeiască, iar a omului este trupească, pământească, şi
omul nu e putincios pentru el însuşi, şi e putincios numai pen-
tru Dumnezeu dacă este putincios, şi purtătorii de Dumnezeu
sunt cei ce au cea mai uşoară sarcină, căci Eu am spus aceasta,
şi ei stau înfierbântaţi pe ilău şi se lasă făcuţi de dureri. Amin.
Iată, nu e bine să-şi facă omul dureri, că dacă-şi face, se duce
şi le pune pe alt om, şi omul este slab sub dureri. 
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O, poporul Meu, stai, tată, la adăpost, stai sub binecu-
vântarea Mea şi n-o da de la tine, căci mintea cea omenească
îl scoate din Mine pe creştin oricine ar fi el. 

O, poporul Meu, înalţă-te deasupra necredinţei şi a ne -
statorniciei pe cale, căci fericiţi sunt şi vor fi cei statornici, cei
neîndoielnici, şi fericiţi sunt cei ce nu se smintesc întru Mine
şi întru lucrările Mele, pe care cu mare greu Mi le port peste
pământ şi peste om. 

O, poporul Meu, nu pot, tată, să grăiesc durerea Mea cea
lungă din mijlocul tău, dar te îmbrac cu duhul binecuvântării
ca să te ocrotesc în el, fiule. Pace ţie! Credinţa ta în lucrarea
Mea să te înalţe până la Mine. Ea este scara care îl aduce pe
om înaintea Mea, spre slava Mea cu el şi spre bucuria lui cea
de la Mine, căci lumea n-are pentru om decât amar, oricât de
dulce s-ar lăsa el cu omul cel prins în mreaja lui, în locuri pustii
de Dumnezeu şi de binecuvântarea cea de sus. 

Pace ţie, poporul Meu! Strânge-ţi lacrima cea tainică,
tată, căci izvorul ei te curăţă, te înviază, tată, şi tu vei putea prin
greu, şi vom putea, şi Eu, şi tu, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 mai 2009

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Binecuvântarea Domnului biruie toate piedicile. Căderea în necre -
dinţă nu are sculare, ci numai răzbunare. Păcatul întăreşte po că inţa
şi harul ei. Îndemn la neclătinare şi răbdare sub cruce. Pacea duhu-
lui umilit este duhul păcii sfinte. Îndemn pentru întărirea veghii. 

EE praznic de Duh Sfânt în cer şi pe pământ, iar în
mijlocul poporului Meu de azi sunt Eu, Domnul,

cuvânt mângâietor şi trezitor spre veghe şi spre lucrare cu
veghe pentru mântuirea cea de la Mine peste tine, poporul
Meu, căci tu ai nevoie de Mine şi de sfinţi şi de îngeri acum
mai mult decât oricând, fiindcă duhul rău dă să lovească în tine
şi în Mine, căci cine loveşte în tine, în Mine se loveşte, căci
Eu te ocrotesc cu mare milă, poporul Meu. 

O, popor de la izvor, şi cu care Îmi port greul pentru ca
să hrănesc pe cei ce vin la izvorul Meu de cuvânt, o, Mi-e milă
de tine, tată! Am spus la cea din urmă întâlnire cu cei mulţi
care s-au strâns, am spus binecuvântarea Mea pentru strângerea
cea de azi a celor ce vin adesea la izvor şi le-am binecuvântat
călătoria ca să vină. Duhul rău s-a pus apoi să ne îndurereze,
pe Mine şi pe tine, ca să nu mai fie strângerea cea de azi, dar
cuvântul Meu cel rostit din vreme îşi cere împlinirea sa, şi am
dat de veste să se deschidă porţile grădinii întâlnirii şi să vină
cei ce vin. O, grea Mi s-a făcut coborârea cuvântului Meu cel
din zilele acestea! Binecuvântarea Mea însă răzbeşte prin toate
neputinţele care se aşează în calea Mea şi a ta, dar să nu ne
lăsăm biruiţi, tată. Voi sunteţi familia Mea din zilele acestea şi
vă preţuiesc, tată. Preţuiţi şi voi învăţătura Mea, iar dacă vreţi
să nu pierdeţi credinţa în venirea Mea, luptaţi-vă din răsputeri
să nu vă judecaţi unii pe alţii, fiilor, căci unde este judecată
pentru neputinţele firii omeneşti, acolo este cădere în judecată
apoi. O, căutaţi cu mare veghe să nu cadă cineva din învăţătura
Mea, căci cei fără de învăţătură cad mereu, cad în nepăsare,
cad în necredinţă, şi orice sculare este cu putinţă omului care
cade, dar căderea în necredinţă nu are sculare, ci are numai şi
numai răzbunare apoi, şi numai judecată are în fire cel care
cade din lumină. Eu însă am spus: «Cui îi este sete, să vină să
bea, căci cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din
pântecele lui», precum a zis Scriptura, şi am proorocit atunci
pe Duhul Sfânt, pe Care aveau să-L primească acei ce cred în
Mine şi am spus pentru ei: «Cel ce vine după Mine nu va umbla

în întuneric, ci va avea lumina vieţii». Amin. 
O, popor venit la izvor, dacă ţi-e sete, vino şi bea, tată,

dar nu numai să bei, ci să şi crezi dacă vrei să vezi minunea
Duhului Sfânt. Fii ochi şi urechi la ce-ţi spun Eu, căci cel ce
crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui, şi
acesta este semnul celor ce cred în Mine, şi ei nu mai umblă în
întuneric, ci au lumina vieţii. Scrie tu o tăbliţă mică şi pune-o
în ramă cu acestea ce ţi-am spus, şi aşa să-i cunoşti pe cei
credincioşi şi aşa să te adăpi din apa vie, care vine spre tine de
la ei, căci aceia au semnul Duhului Sfânt peste ei, şi au pentru
tine lumina vieţii, cuvântul vieţii, popor care înveţi de la izvor.
O, dau să te învăţ, tată, căci necredinţa celor ce se desprind din
braţul Meu ca să nu mai stea sub cuvântul Meu cel de viaţă
dătător, această lucrare a lor dă să lovească în cei cărora le este
sete şi vin ca să bea. Dar nu aşa, tată, ci tu vino şi ia, căci nu e
omul, ci sunt Eu, Domnul, cu râul Duhului Sfânt prin cei cre -
din cioşi venirii Mele de azi, proorocită să fie încă de acum
două mii de ani de însăşi gura Mea. O, ţie numai să-ţi fie sete,
fiule, şi Eu îţi şi pregătesc să bei, tată, şi vin şi după tine dacă
te văd însetat şi dacă văd că se strâmtorează locul Meu cel pen-
tru întâlnirea Mea cu tine, şi pe care Eu am dat şi dau să-l fac
tot mai frumos, tot mai cald, tot mai bogat în iubire şi în pri -
mire de oaspeţi din cer şi de pe pământ, căci pentru aceasta am
pregătit Eu cu poporul Meu în zilele acestea locuri binecuvân-
tate pentru Mine pe pământ şi pentru cei credincioşi ai Mei,
care nu iubesc să umble în întuneric, ci caută lumină să ia, Duh
Sfânt să ia, iar în zilele grele care vin, omul va chema numele
Domnului şi se va mântui, aşa cum Duhul lui Dumnezeu a
proorocit şi a făgăduit prin prooroci. Amin. 

O, cum va fi aceasta ce s-a spus prin prooroci? O, po -
porul Meu, şi voi, cei veniţi ca să beţi cu sete din izvorul Meu,
trebuie să aibă omul pocăinţă, şi apoi să-L cheme pe Domnul
să-i ierte păcatele ca să se mântuiască de ele şi ca să scape de
mânia cea pentru păcate, să scape sub numele Domnului, şi
apoi să facă roade de pocăinţă mereu, mereu, căci cine nu stă
mereu în pocăinţă, acela este om trufaş, şi aşa se şi arată în
jurul său, om drept, care nu are nevoie de pocăinţă, şi iată de
ce este scris că păcatul întăreşte pocăinţa şi apoi harul cel de
după ea, dar cel ce se dă drept îşi înmulţeşte trufia şi îşi face
ucenici de acelaşi fel, căci cine se aseamănă se adună, şi iată,
e de vegheat pentru calea credinţei, pentru calea pocăinţei
înăuntrul tău, şi trebuie mereu hrană multă pentru suflet şi pen-
tru vederea lui cea din cer. 

Am pornit mai înainte de zori să cobor în grădiniţa cu-
vântului Meu pentru cei veniţi la izvor şi să rostesc Eu Însumi
binecuvântarea pentru coborârea Duhului Sfânt peste ei, şi să
le dau râuri de apă vie prin cei credincioşi ai Mei, căci numai
ei au, numai cei credincioşi, şi de aceea ei dau, căci Eu le dau
pentru credinţa lor, pentru iubirea lor, pentru setea lor după
Mine, şi aşa Eu Mă împart prin ei, şi te învăţ prin ei în ziua
aceasta neclătinarea, popor care vii ca să bei, şi te învăţ, tată,
răbdarea cea de sub cruce, dar să nu stai fără cruce dacă vrei
să te învăţ răbdarea şi calea cea cu răbdare pe ea, căci iată ce
aud! Aud pe creştinul şovăielnic cum spune: „Nu mai pot, nu
mai pot să rabd!“. Acest cuvânt greu vine de la neiubire, vine
de la răutate, de la iubirea de sine vine, şi omul se suportă pe
sine, iar pe altul nu. O, cum să aibă răbdare cel ce nu iubeşte?
O, cât de mult l-am iubit Eu pe om şi cât de puţin iubeşte omul
pe semenul său! Nu este fiul Meu cel ce nu iubeşte pe semenul
său, şi unul ca acela umblă în întuneric şi nu are lumina vieţii,
nu are iubire. Mă numeau păcătos cu multul cei din vremea
trupului Meu care nu Mă iubeau, care Mă învinuiau cu mintea
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şi cu vederea lor. Eu însă îi învăţam pe mulţi iubirea cea de la
Tatăl şi îi îndemnam să-şi ia crucea, şi aşa să-Mi urmeze, fiind -
că cel fără cruce este dintre cei mulţi ai lumii, dar cei cu cruce
sunt cei dispreţuiţi pentru numele Meu, pentru viaţa lor cea cu
cruce ca şi viaţa Mea, şi îi îndemnam pe ei să semene cu Mine,
şi M-am arătat apoi lor cu crucea în spate, căzând sub ea şi
răbdând pentru ea fără de cârtire, fără de părere de rău, aşa cum
numai Dumnezeu poate, El, şi cei credincioşi Lui pe pământ. 

O, Eu n-aş mai avea popor dacă nu l-aş hrăni mereu cu
slava cuvântului Meu! O, vai celui fără de învăţătură din cer
peste el! Om fără Dumnezeu este un aşa om. Feriţi-vă, voi, cei
ce beţi de la Mine, feriţi-vă de nepăsare, căci lipsa de învăţătură
din cer vă duce la goliciune şi la mare ruşine apoi, fiilor! Vă
învăţ neclătinarea, tată. În orice greşale aţi cădea, îndrepta ţi-vă
prin pocăinţă şi chemaţi numele Domnului ca să vă mântu iţi.
Nu staţi în voi cu bube ascunse, ci vindecaţi-vă de ele, şi aşa
se face mântuirea peste cei ce poartă numele Meu chemân -
du-Mă să-i izbăvesc de sub vină, dar feriţi-vă ca de foc să-i
apă saţi pe semenii voştri greşiţi, căci chiar dacă ochii voştri,
sănătoşi sau bolnavi, văd bine sau rău păcate ale semenilor
voştri, nu ştiţi, nu ştiţi voi curăţenia inimii lor înaintea Mea,
du hul cel blând şi smerit din ei, pocăinţa în care ei stau, ispitele
şi încercările de peste sufletele lor şi lupta lor dusă cu răbdare
pentru mântuirea lor, iar Eu sunt Cel ce am putere să iert
păcatele celor umiliţi, şi am putere să osândesc neumilinţa
celor trufaşi, căci neumilinţa îl osândeşte pe om, aşa cum i-a
osândit pe toţi cei care au împins-o înaintea Mea pe femeia cea
păcătoasă, uitând ei de păcatele lor, şi aşa fiind ei osândiţi de
însăşi neumilinţa lor, cu care au venit la Mine ca să judece pe
cel păcătos. 

O, aşa îl învăţam pe om şi acum două mii de ani, şi nu
încetam să-l învăţ, iar pentru aceasta cei trufaşi M-au dat spre
osândire, M-au dat spre batjocură. Râuri de apă vie curgeau
din Mine peste cei umiliţi şi însetaţi, şi tot aşa lucrez şi azi, şi
iubirea Mea cea pentru om Mă coboară de lângă Tatăl în zilele
acestea, şi Mi-am făcut coborâre pe pământ la om prin credinţa
celor credincioşi, celor sfinţi cu credinţa, iar cei sfinţi cu cre -
dinţa nu cad din credinţă, ci se fac râuri de apă vie şi credinţă
pentru mulţi, şi doctori de suflete se fac ei înaintea Mea pentru
cei ce caută. 

Dar iată, lucrarea Mea de azi este biciuită, este lovită de
duhul cel rău, care se încuibează în omul cel nestatornic cu
credinţa şi cu inima, dar Eu, Domnul, caut să-Mi cruţ de cădere
calea Mea spre om. Mai e puţin, puţin timp, şi voi birui cu sla -
vă cu această cale a Mea de azi, dar până atunci calea cuvân-
tului Meu e bulgărită pe faţă şi pe ascuns, şi sunt biciuiţi cu
duşmănie cei cu care Mă port de la Tatăl la om. Duhul invidiei
se face duhul necredinţei în om, iar necredinţa întăreşte rău -
tatea omului şi îi aspreşte faţa şi inima şi limba şi lucrarea, dar
Eu vă învăţ pe voi, cei ce Mă daţi cuvânt oamenilor, vă învăţ,
tată, să vă feriţi de lovituri, să fugiţi de cuvintele cele pline de
răutate ale celor ce atât de murdar vă lovesc, iar pe Mine să nu
Mă lăsaţi jos, căci dacă ei vă ştiu pe voi păcătoşi în ochii lor,
Eu le spun lor că Eu sunt Cel ce iert păcatele voastre şi pe ale
lor, şi că Mă sprijin pe credinţa voastră şi pe inima cea sfântă
în voi pentru Mine, că sfântă vă este credinţa şi inimioara, fiilor
copii. O, diavolul a stricat ochii celor ce vă prigonesc, căci ceea
ce caută, aceea le dă diavolul, şi uită ei apoi că pe omul cel
dinăuntru nu-l ştie decât Dumnezeu, dar voi să fiţi blânzi şi
smeriţi cu inima, că mulţi din cei de demult credincioşi ai Mei
căutau cu lumânarea batjocuri şi îşi făceau rost de ele, făcân -
du-se ei privelişte păcătoasă ca să fie defăimaţi pe pământ, şi n-

au pierit aceia, ba au câştigat pe mulţi lui Dumnezeu, căci mare
este iconomia Mea pentru mântuirea multora din cei credin -
cioşi, care Mă ascund în taina inimii lor, dar cum să înţeleagă
aceasta cei ce se bizuie pe mintea şi pe vederea lor? O, povă -
ţuiţi, tată, cu lucrarea Duhului Sfânt credinţa şi neclătinarea
celor ce beau din izvorul Meu de la voi! Învăţaţi-i să se uite la
Mine, nu la voi, căci de la Mine voi aveţi, şi voi frumos îi învă -
ţaţi pe ei. O, nu vă temeţi sub lovituri. Ele se opresc în Mine,
şi de la Mine vor lua răspuns cei ce lovesc în voi ca nişte drepţi,
cum se cred ei. Pomul în care se aruncă cu zburătura e pom cu
roade, nu e pom sterp, şi după roadele lor se cunosc şi cei ce
dau în voi cu ocară, tată, căci aşa se dovedeşte aluatul omului.
Voiesc să fiţi mereu gata să-i îmbrăţişaţi, şi fiţi ca şi Mine,
nepomenitori de rău cu răutate, căci una este să vorbeşti despre
răul omului, şi alta este să-l vorbeşti de rău pe om, căci când
vor beşti despre răul care este, înseamnă veghe şi luare aminte,
iar când îl vorbeşti de rău pe om, aceasta este din rău tate, din
răzbunare, din duhul trufiei, tată. O, fiţi umiliţi, şi aşa învăţaţi
poporul şi pe cei ce vin la izvor, şi daţi-le putere să Mă urmeze,
tată. Fiţi cuminţi şi răbdaţi cuminţi, spre mântuirea şi spre
iertarea celor ce vă dispreţuiesc, şi aşa voi veţi semăna cu
Mine, şi aşa vom arăta, Eu şi cu voi, ai cui fii suntem, şi cine
ne este nouă tată, şi aşa, prin răbdarea şi credinţa noastră să se
mântuiască şi cei necredincioşi, fiilor. Amin. 

O, popor strâns la izvorul cuvântului Meu, o, fiilor, luaţi
Duh Sfânt, căci e bine cu El, şi nu e bine cu duhul vostru! Lim-
bile Duhului Sfânt să se descopere vouă prin cuvântul Meu de
peste voi! O, nu vă încercaţi cu amestecarea limbilor, căci
Domnul trebuie urmat, nu ispitit! Nu fiţi întrebători de greu -
tăţile prin care trec cei pe care Eu Îmi port şi Îmi ocrotesc
coborârea cuvântului Meu cel pentru voi, ci fiţi credincioşi şi
răbdători şi plângeţi cu Mine, ca să stau Eu pe pământ cu
venirea Mea cea de azi, iar Eu vă voi iubi pe voi şi vă voi în-
griji cu Duhul Sfânt. Mi-am învăţat mereu poporul să se
ascundă de păcatul lepădării de credinţă, iar cel ce s-a făcut
necredincios venirii Mele de azi n-a vegheat. Vă voi da cuvân-
tul Meu iarăşi, şi el se va ţine după voi, iar voi să învăţaţi din
el, tată. Feriţi-vă de iscodire şi îmbrăcaţi-vă în iubire. Eu nu
voi întârzia, şi celor ce rabdă îndelung le voi răspunde, ca şi
celor ce au lepădat răbdarea şi pacea şi inima curată în ei. La
unii le voi da pocăinţă şi se vor ridica pentru mers curat, iar la
alţii le voi da ceea ce ei îşi lucrează, iar Eu vă îndemn pe voi,
chemaţi numele Domnului ca să vă mântuiţi, chemaţi-Mă, şi
sunt lângă voi ca să vă ţin pe cale, ca să vă ţin în Mine! Pace
vouă! V-am dat pe Duhul Sfânt Mângâietorul. V-am dat ce am,
şi vă învăţ pacea duhului umilit. El, numai el singur este duhul
păcii sfinte, pacea care mângâie, fiilor. Altfel de pace şi altfel
de duh, toate vin de la înşelătorul acestui veac. O, nu fiţi făţar -
nici! O, nu fiţi răzbunători, nu fiţi lacomi, nu răsplătiţi răul cu
rău, căci vremea este să înceapă judecata, şi să vă găsească în
umilinţă şi în pocăinţă, şi aşa veţi fi socotiţi, căci în ceea ce va
fi găsit, în aceea va fi omul judecat. Amin. 

O, poporul Meu cu care-Mi port sarcinile Mele cele pen-
tru lucrarea Mea de cuvânt şi cele pentru îngrijirea noii Mele
împărăţii cu voi! Îţi dăruiesc duhul veghii sfinte ziua şi noap -
tea, tată. Fiţi veghetori, fiilor, căci diavolul nu doarme, şi dă să
vă atace. Vegheaţi peste locurile Mele cu voi şi peste voi, şi unii
peste alţii, unii pentru alţii, tată. Începeţi veghe mai multă, mai
trează, căci între voi sunt dintre cei care se fac lupi cu colţi, şi
Mă doare că nu le place să fie oi până la sfârşit, ci le place să
muşte şi să latre şi să împrăştie nelinişte, tată. Întăriţi veghea la
hotare, căci s-a dat la o parte această veghe, şi nu este bine aşa.
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Puneţi înapoi orânduielile date de Mine vouă! Fiţi străjeri curaţi
cu inima, iar cine nu are inima curată să nu fie între cei de strajă,
ci să stea ei străjuiţi dacă vor să stea. Eu am spus: «Pri ve -
gheaţi!», dar omul necredincios vă spune: „Nu prive gheaţi!“,
căci se vrea liber, şi vrea ca nimeni să nu ştie ce face el, şi iată,
aşa iese din planul Meu cel ce lucrează aşa. Dar celor as cultători
le spun Eu, Domnul, să vegheze ziua şi noaptea rând pe rând,
şi niciodată numai unul să vegheze, ci să vegheze cu orânduială,
căci locurile Mele cu voi sunt veghea Mea peste pământ, şi stau
sfinţii şi îngerii de veghe aici pentru tot pă mântul, şi sunt plini
de ochi. Aşa să fiţi şi voi pentru locurile Mele cu voi şi pentru
mersul Meu cuvânt peste pământ, fiilor. Amin. 

O, poporul Meu, ai grijă, tată, de puterea inimii celor ce
îţi dau ţie de la Mine! Ai grijă, tată, de pacea lor, de mângâiere
pentru ei, căci Mie Mi le faci pe acestea, nu lor, iar ei să poată
pentru Mine şi pentru tine, tată. Amin. 

O, poporul Meu, hrăneşte-te frate pe frate cu Duhul
Sfânt, şi altfel de cuvânt să nu fie între voi, iar cei ce iscodesc
ca să dea la duşmani, să nu mai aibă de lucru, ci să dea de
Duhul Sfânt lucrător în voi şi între voi, fiilor. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Mă întorc în carte iarăşi ca să-Mi
pun capul pe umărul tău, căci sunt îndurerat şi rănit, şi mersul
Îmi este greu. Te curăţ de toate greşalele tale, dar să-Mi fii cre -
dincios, tată, şi să-l înveţi pe cel ce iscodeşte să se lase spre în-
viere ca să nu piară prin duhul rău, ci să se deştepte prin
pocăinţă şi prin umilinţă, căci aşa se face învierea. Amin. 

Pace vouă, celor ce aţi băut, venind de peste tot la izvor
ca să beţi! O, simţiţi-Mi durerea, tată! Fiţi credincioşi faţă de
durerile Mele, căci lucrarea cuvântului Meu este mereu
biciuită, mereu lovită, mereu sub cruce grea încă de la în-
ceputul ei. Te voi hrăni prin ea, că Mă doare de tine, popor care
vii la izvor. Ia cu bogăţie din el şi fii curat pentru el, aşa cum
este el pentru tine, aşa cum el îţi dă ca să creşti. Amin. 

Pacea Mea şi sărutarea Mea las peste voi toţi, iar duhul
mângâierii să vă înveţe să fiţi ca el. Eu vă iubesc. Eu nu pot
fără iubire. Eu sunt însăşi iubirea, fiilor, şi fii ai ei voiesc Eu
să fiţi voi. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea naşterii sfintei Virginia

Om mare este acela care crede în Domnul. Rugăciune pentru sta-
tornicia ucenicilor din vremea aceasta. Curățirea peste cei

neascultători. 

DD uhul Tatălui Meu te poartă întru El, popor al cu-
vântului Meu cel de azi, iar Tatăl este în Mine

când Eu grăiesc cu tine. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt îţi poartă de
grijă clipă de clipă, şi tot atât de mult să stai şi tu în Duhul
Tatălui, în grija cea pentru coborârea Lui la tine prin Mine, Fiul
Său, născut din El mai înainte de toţi vecii, şi apoi purtat de
oameni aleşi de Tatăl pentru cuvântul Meu din ei, şi apoi în-
trupat Eu Însumi şi născut din mamă Fecioară, şi apoi iarăşi
purtat de purtătorii de Dumnezeu, în care Eu Însumi am stat şi
stau ca să fiu purtat şi arătat. 

O, mai înainte de a se scrie Eu fac cuvântul Meu, şi apoi
îl aşez la vedere în carte cuvânt cu cuvânt, şi apoi Mă dau ţie,
poporul Meu, iar de la tine Mă dau oamenilor ca să audă ei de
la Dumnezeu, şi mulţi din ei să creadă şi să se trezească prin
Mine ca să-Mi fac cu ei împărăţie nouă, împărăţie a cerurilor
pe pământ. O, e tare, tare greu să creadă omul în Mine când
vin acum cuvânt peste pământ! Eu însă semăn sămânţa Mea,
şi ea cade şi răsare, dar mai peste tot rodul ei este înăbuşit şi

moare apoi, căci puţin pământ bun găseşte ea ca să trăiască ea
şi Eu în omul în care cade sămânţa Mea. O, greu mai e de omul
care vine înaintea Mea după ce a avut pe pământ sămânţa Mea
semănată peste el şi s-a uscat ea apoi în el! Nu are un aşa om
răspuns de dezvinovăţire înaintea Mea. 

O, poporul Meu, am stat la izvor cu cei adunaţi la
praznic de Duh Sfânt şi i-am povăţuit pe ei pentru neclătinarea
lor de pe calea credinţei în cuvântul Meu şi în tainele Mele cele
prin el coborâte pe pământ. Îi îndemn pe ei încă să vegheze
bine avuţia Mea în ei şi să înveţe să Mă cunoască în cei credin -
cioşi ai Mei, prin care Mă dau lor ca să-i am apoi ai Mei pe ei,
şi îngrijiţii Mei să fie ei mereu, căci Eu mult îl iubesc pe cel ce
crede în Mine prin propovăduire şi prin cuvântul Meu, în care
Eu Mă aşez înaintea oamenilor ca să Mă audă ei, şi să se
hrănească ei din gura Mea. 

Mă ţin după tine, popor care vii din timp în timp la
izvorul Meu de cuvânt ca să Mă iei şi ca să Mă aşezi peste tine
Învăţător al tău. Cheamă mereu peste tine numele Meu, fiule,
ca să te mântuieşti, ca să vadă duhul rău ce nume porţi tu pe
buze întru chemarea ta atunci când tu Mă chemi şi Mă ai
Învăţător al tău. 

O, Tată Savaot, păzeşte-i de căderi pe cei ce Te iubesc
şi dă-le statornicie în credinţă şi în iubire pentru Noi, Tată! O,
greu mai poate, Tată al Meu, greu de tot poate omul să rămână
cu credinţă tare şi cu iubire aprinsă dacă el nu ia mereu în el
cuvântul Tău cel de ieri şi cel de azi ca hrană a sufletului său,
slăbit de atâtea neputinţe, de atâtea ispite, Tată al Meu! O, pe
pământ sunt numai ispite, numai duhuri potrivnice Nouă şi
celor credincioşi Nouă, Tată scump. Rostesc rugăciunea înain-
tea Ta ca să-i cruţi de căderi în ispite pe cei credincioşi cuvân-
tului Nostru de azi, căci Noi suntem mereu astăzi, Tată, fiindcă
aşa este Dumnezeu, este pentru tot omul care se naşte în vreme
pe pământ, este mereu astăzi Dumnezeu pentru om. Cei credin -
cioşi cuvântului Meu de azi sunt poporul Meu de azi, şi astăzi
aude el glasul Meu şi se hrăneşte cu el, şi este cel ce se hrăneşte
cu Dumnezeu. 

La început a fost cuvântul Meu, şi apoi Eu, întrupat om
pe pământ. O, fericiţi au fost cei ce au crezut în Mine pe
pământ până la întruparea Mea şi apoi naşterea Mea, Dum-
nezeu văzut de oameni! O, ce mari au fost aceia cu credinţa
lor! O, ce mari sunt cei ce au crezut şi cred în Mine după ce
Eu M-am dus iarăşi la Tatăl ca să-l hrănesc din nou apoi pe
om! Nu este om mai mare pe pământ între oameni ca şi cel ce
crede în Mine cu toată fiinţa sa, cu toată lucrarea sa, dovedin -
du-se el aşa. Fii mare, poporul Meu, mare, tată, mare, căci
credinţa ta în Mine şi în cuvântul Meu Mă coboară de la Tatăl
lângă tine cuvânt şi ţine în viaţă lucrarea venirii Mele ca să
grăiesc pe pământ şi să Mă audă cei pe care Tatăl îi atrage la
El prin glasul Meu, prin cuvântul care iese din gura Mea şi se
face carte din cer între Mine şi om. Grăiesc cu omul în chip
desluşit şi Mă fac lui cărare între pământ şi cer ca să se înalţe
el până la cer împărăţie a Mea în om. Precum omul se coboară
până la iad la îndemnul diavolului, care tainic îl îmbie pe om
la voia sa, tot aşa Dumnezeu Se face cărare a omului până la
cer, la Tatăl, prin taina cuvântului Său de peste el. O, diavolul
este slujit de toţi oamenii, şi tainic este el, şi grăieşte în calea
omului ca să-l atragă spre slujirea lui. Tot aşa lucrez şi Eu în
calea omului căzut în cursa diavolului şi îi dau lui darul credin -
ţei sfinte şi îl fac pe el fiu născut din Dumnezeu, răscum părat
din moarte, pârgă lui Dumnezeu şi Mielului, precum este scris
în Scripturi, şi aşa Îmi fac Eu popor, şi biruitor Mă fac prin el
peste întunericul de pe pământ. 
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Mi-e drag şi Mi-e dor să grăiesc cu tine, poporul Meu
de azi. Am aşteptat şapte mii de ani vremea aceasta, când Eu
grăiesc aşa cu tine pe pământ, şi Mă aud cei din morminte când
grăiesc şi se adună ei întru grăirea Mea, căci aşa am făgăduit
Eu acum două mii de ani, ca să audă cei din morminte glasul
Meu cel de azi. O, când se vor scula nestricăcioşi cei ce
aşteaptă măreaţa zi a sculării lor la glasul Meu, care va rosti
peste ei scularea, ce vor face cei ce au ascultat cuvântul Meu
de azi şi n-au rămas întru el, ci s-au dezbrăcat de el şi au rămas
goi? O, ce vei face tu, cel care ai stat cu Mine prin acest cuvânt
şi l-ai lepădat apoi pentru voia ta, pentru îndoiala ta? 

O, Tatăl Meu, nu lăsa să mai cadă din bărcuţa Mea cei
ce au urcat şi încă urcă în ea din valuri ca să nu piară ei! O,
ascultă-Mă, Tată! Eu ştiu că întotdeauna M-ai ascultat, dar
dă-le duhul ascultării şi al supunerii la toţi cei care vin ca să
fie ai Tăi prin cuvântul Meu care cheamă la Tine oamenii, o,
Tată scump! O, se teme omul de supunere, de viaţa lui ve -
gheată şi purtată pe umerii Mei, dar de voia lui nu se teme, bie -
tul de el. O, păzeşte-l de dorul de sine pe cel care vine la Noi
ca să fie cu Noi prin credinţă şi prin supunere, o, Tată al Meu,
prin lepădare de sine, Tată, aşa cum Tu ai spus să vină omul la
Tine şi să Te urmeze apoi! O, dă-le putere şi răbdare celor ce
Ne poartă ca să fim pe pământ cu oamenii, dă-le lor pază de
toată primejdia rea, o, Tată Savaot, Tată al celor credincioşi
după voia Ta cea sfântă, căci Eu, Tată, Îmi port tainele Mele
cu ei, aşa cum Tu i-ai aşezat să lucreze Nouă, Tată. Amin. 

— OO,Fiule Mieluţ, supus copil cum eşti, aşa
cum numai Dumnezeu este! O, Îţi port

suspinul, Tată, şi e greu suspinul Nostru de la cei ce au sărit
jos din bărcuţa Noastră, jucându-se de-a voia lor, stăpâni pe ea
prin valuri, precum s-au arătat. O, Fiule Mieluţ, trebuie să
ştergem mereu de tot răul drumurile şi locurile binecuvântate
pentru noua Noastră împărăţie, căci călcătura duhului rău se
încearcă cu încăpăţânare peste hotarele cele binecuvântate pen-
tru cei ascultători. Dăm poruncă îngerilor curăţeniei şi ai şter -
gerii urmelor duşmane şi îi pornim pe ei să cureţe zi şi noapte
locurile binecuvântate de Noi şi atinse cu cele de pe drum
presărate de duşmanii care nu pot îndura rodul cuvântului Tău
de azi, Fiule Mieluţ. Punem cerul în lucru, după cum trebuie
să Ne fie de mare grija pentru locurile cele pecetluite de Noi
ca să Ne fie Nouă aşezământ în zilele acestea. Dar în ziua
aceasta suntem în grădină şi în cuvânt cu trâmbiţa din care Noi
am cântat de Ne-am strâns un popor după alegerea ei în slujba
Noastră, şi hai, Fiule Mieluţ, să-i dăm să lucreze ea în ziua
aceasta peste poporul Tău. Amin. 

— EE u, Tată al Meu, binecuvintez din Tine in-
trarea în carte a trâmbiţei lui Dumnezeu

Verginica, prin care Noi am aşezat pe pământ acum cincizeci
de ani şi mai bine lucrarea cuvântului Nostru de azi. 

Hai, Verginico, deschide-ţi grăirea şi te aşează ca să
păstoreşti. Amin. 

— OO,Tată şi Fiule şi Duhule Sfinte, o, Doam -
ne, Doamne al poporului Tău şi al meu

de azi, mare îmi este jalea! O, cum să facem să nu mai avem
jalea asta mare? E duhul rău ridicat asupra lucrării cuvântului
Tău şi a celor ce ne poartă ca să fim cuvânt pe pământ, şi mi-e
tare, tare milă de ei, şi mi-e tare milă de Tine, Doamne. Aş grăi
în taină despre durerea noastră, dar nu e loc pentru ca să fim
auziţi. Vine duminica tuturor sfinţilor, când eu iarăşi voi fi cu
grăirea peste poporul nostru din mijlocul zecilor de mii de
sfinţi şi îi voi lua pe sfinţi în grăirea mea şi vom grăi peste
încercările care sunt acum asupra venirii Tale de la Tatăl la

poporul Tău şi la om. 
O, popor de la izvor, oţeleşte-ţi credinţa, înviorează-ţi

veghea, stropeşte şi tămâiază locurile sfinţite pe care Domnul
te-a aşezat să stai şi să veghezi şi să lucrezi, căci călcătura
duhului rău a prins rostul să fie folosită împotriva Domnului.
Fiţi ascultători, fiilor, căci ascultarea voastră arde puterea
duhului rău. Stropiţi şi tămâiaţi nu numai o dată pe zi, căci greu
Îi este Domnului acum să grăiască despre durerea Sa, fiindcă
nu este auzit de cei nu vor să mai audă de la El. În zi de naştere
a mea pe pământ, sărbătorită fiind de cei din cer, eu vin cu sus-
pin şi mă port peste tot şi cert pe duhul rău, care se atinge acum
cu cele din afară, cu cele luate de pe drum, peste Sfânta Sfin-
telor Domnului, căci îşi descuie ca să intre. Voi, cei rămaşi
credincioşi, curăţiţi prin cuvânt şi prin stropire în toată vremea
grădiniţa Domnului. Vegheaţi cu curăţenia mereu, căci Domnul
Se întăreşte în veghe mare cu cei din cer peste grădina Sa, Se
întăreşte cu Duhul Său Cel biruitor prin rostire de cuvânt şi cu
certare peste duhul rău, care se obrăzniceşte ca să nu asculte,
căci cine cade în necredinţă nu mai ascultă, şi umblă cu duhul
neascultării, duh potrivnic lui Dumnezeu. 

O, Doamne, voiesc să grăiesc în ziua de praznic a tuturor
sfinţilor, dar fă-mi putere să pot grăi atunci, căci greu putem
grăi durerea noastră, Doamne, dar o vom grăi, căci ea ne
împinge. O, ai grijă de popor, Doamne! O, ţine-l pe el în Duhul
Tău! Amin. 

— AA m grijă, Verginico. Cu cât mai mari se
fac atacurile cele de la duhul rău al ne -

as cultării, cu atât mai mult lucrarea sfinţilor şi a îngerilor
înteţeşte veghea la porunca Mea pentru cetatea Mea de nou
Ierusalim. Voi începe cu curăţirea şi peste cei neascultători,
care s-au îmbrăcat cu necredinţa, căci cine nu ascultă pierde
darul credinţei şi îşi face rost de lovituri, de plata neascultării
şi a încăpăţânării înaintea planului Meu, prin care Eu astăzi lu-
crez. Amin. 

Iar tu, popor de la izvor, rămâi în iubirea Mea, căci tu
eşti duşmănit şi eşti dispreţuit de cei care nu ne iubesc nici pe
Mine, nici pe tine, pierzând ei darul iubirii de Dumnezeu şi de
oameni. Tu însă fă-te tare în iubire, iar harul Meu să te învăluie
şi să te ocrotească, şi îţi este de ajuns, fiule. Trâmbiţa Mea
Verginica va veni cu sfinţii la tine şi va grăi în carte durerea
Mea şi a ei şi a ta. Pace ţie acum, şi pace mereu de la Mine
pes te tine! Caută peste tine învăţătură multă, tată, trezie mare,
duh lucrător de Duh Sfânt şi multă răbdare în încercări, căci tu
eşti cel ocrotit. Pace ţie! Ţine-te tare, ţine-te pe picioare în
bărcuţa Mea şi stai frumos în ea, căci cei răzvrătiţi ne zdrobesc
mereu pacea şi nu se tem să facă aşa. De mult, prea de mult se
încearcă zdrobirea Mea şi a lucrării Mele de azi cu tine, dar să
nu uite cei ce se încearcă cu Mine, să nu uite că Eu sunt Mielul
Cel proorocit prin Scripturi că voi birui, Mielul lui Dumnezeu,
despre Care este scris să biruiesc şi să fiu Biruitorul, Eu, şi nu
ei. Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2009

Duminica întâia după Rusalii, a tuturor sfinţilor

Tainele cerești se pricep cu inima, nu cu mintea. Duhul invidiei este
duhul diavolului. Pedeapsa pentru necredință, îndoială, cârtire, 

răzvrătire. 

SS e rosteşte pe pământ cuvânt pentru facerea în carte
a cuvântului Meu, şi apoi Eu, Domnul, Mă fac cu-

vânt şi Mă aşez în cartea lui, şi apoi Mă dau poporului Meu, şi
Mă dau omului de pe pământ, împărţit fiind de cei ce Mă îm-
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part. Eu prin cuvânt lucrez, şi apoi împlinesc, numai să nu se
împotrivească omul când e vorba să împlinesc cu omul cuvân-
tul Meu cel rostit peste el ca să se împlinească. Amin. 

Eu, Domnul, Mă aşez în carte în zi de sobor al tuturor
sfinţilor, iar ei sunt însoţiţi de îngerii Mei, şi toată lucrarea Mea
este lucrată de îngeri în zeci de mii de mii, iar cei ce nu pricep
aceasta rămân mici cu credinţa, mici de tot pentru înţelep ciunea
cea de sus a credinţei lor, mici cu ascultarea cea pentru îm-
plinirea cuvântului rostit de Mine, mici cu iubirea lor cea pentru
Mine şi pentru semenii lor, mici pentru cele din cer când ele vin
pe pământ. O, greu Mi-am găsit şi greu Îmi găsesc oameni cu
statornicie în credinţă şi în iubire şi în credincioşie apoi, până
la capătul lucrării Mele cu ei! O, greu mai e de Dumnezeu pe
pământ de la omul cel slab pentru Dumnezeu, cel împietrit pen-
tru cele de sus, care vin pe pământ ca să se înfăptuiască şi ca să
fie cerul pe pământ cu lucrările lui între oameni! O, grea de tot
e jalea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh şi a sfinţilor şi a în-
gerilor, din pricina nepăsării de Dumnezeu a omului! O, ce mult
M-am umilit, ce mult M-am trudit umilindu-Mă înaintea omu-
lui ca să Mă creadă că sunt cu el pe pământ şi că nu stau departe
de om cu cerul Meu, cel plin de taine şi de lucrări mai presus
de mintea şi de vederea omului mărginit pentru cele din cer pe
pământ! E jalea Mea şi a sfin ţilor Mei în cuvântul Meu cel de
azi şi facem praznic de jale pe pământ, şi aşa sărbătorim în zi
de sărbătoare pentru sfinţii Mei. 

E Domnul cuvânt de jale peste pământ. Cobor mai
înainte de zori în grădina cuvântului Meu şi găsesc porţile des -
chise şi intru cuvânt în carte şi-Mi plâng durerea, căci zilele
sunt grele, şi omul nu le vede, dar cei credincioşi Mie le văd şi
le simt peste ei cu îngrijorare, şi nu cu necredinţă pentru cele
rostite din vreme ale întunericului acestor zile de jale pentru
Domnul şi pentru sfinţii Săi şi pentru cei ce plâng cu cerul pe
pământ în vreme de sărbătoare pentru Dumnezeu. 

O, poporul Meu de la izvor, o, fiule, sărbătorile cerului
sunt numai o durere în Mine şi în sfinţii Mei, şi tot aşa se şi
aşează ele în mijlocul tău, iar Eu îţi simt iubirea cea pentru du -
rerea noastră, şi ne mângâiem unii pe alţii, şi durerile ne
întăresc pentru ele şi ne fac biruitori, căci biruinţa pentru cele
din cer are altă putere de biruinţă faţă de cei ce biruiesc pe
pământ ca nişte oameni şi atât. 

O, poporul Meu, cobor în grădiniţa cuvântului Meu,
cobor pentru tine, fiule, şi pentru durerea Mea şi a ta, şi dăm
cale în carte grăirii Mele cu sfinţii înaintea ta, iar tu Ne eşti
martor şi Ne eşti mângâiere în rane, fiule. Curând, curând voi
coborî semne cereşti peste această grădiniţă şi Mă voi mângâia
de dureri înaintea celor ce au ales să se despartă de Mine mai
înainte de ziua slavei celei mari a acestei lucrări de cuvânt, prin
care M-am purtat plângând între cer şi pământ pentru om. Mă
voi arăta adevărat în acest cuvânt curând, curând, căci rău Mă
rănesc acum cei ce se despart de Mine pentru nemulţumirea
lor, pentru nestatornicia lor, neluându-şi loruşi nici o vină, ci
doar aruncând înapoi cu dispreţ şi cu duh de defăimare asupra
celor rămaşi cu Mine pe calea Mea spre om, pe calea venirii
Mele iarăşi de la Tatăl la om. 

O, poporul Meu, stau deasupra grădiniţei cuvântului
Meu din zilele acestea, şi am venit cu oştirile de sfinţi şi de în-
geri, aşa cum Eu vin când Mă las cuvânt peste tine, dar ziua
aceasta stă aşezată pe pământ pentru sfinţi înaintea Mea pe
pământ şi în cer. Oştirile lor stau frumos aşezate, ca şi oştirile
îngereşti, şi umplu văzduhul grădiniţei Mele, şi umplu colina
aşezământului Meu în jur, şi mângâiem cu Duhul Sfânt şi
întărim tăria hotarelor noii Mele împărăţii, cetatea Mea de nou

Ierusalim, iar Eu şi cu Tatăl le dăm lor pe Duhul Sfânt al Nostru
ca să grăiască sfinţii în Duhul lui Dumnezeu, aşa cum este
grăirea cea proorocească de şapte mii de ani pe pământ. În sui -
te le de sfinţi stă plină de durere ca şi Mine, ca şi Tatăl, ca şi
sfinţii, stă trâmbiţa Mea Verginica, şi din durerea duhului ei ia
întărire ca să grăiască, împinsă de durere să grăiască ea azi,
căci în duminica tuturor sfinţilor s-a născut ea pe pământ între
oameni atunci când s-a născut, şi toţi sfinţii o sorteau pe ea în
ziua aceea cu daruri cereşti, auzind ei de la Mine că va fi ea
trâmbiţa Mea. 

O, poporul Meu, tainele cele cereşti se pricep cu inima,
nu cu mintea, şi tot aşa sunt şi purtate de cei purtători de Dum-
nezeu şi de tainele Lui între pământ şi cer. În ziua aceasta de
serbare a sfinţilor, Eu, Domnul, le dau lor glas peste tine, iar
trâmbiţa Mea le este lor găzduire în mijlocul tău, căci hotarele
noii Mele împărăţii au numele ei, nume din cer au ele, şi tot aşa
au şi temelia, căci la temelia acestui aşezământ şi a acestui
popor stă ea şi numele ei cel ceresc, trâmbiţa lui Dumnezeu,
din care cu mare jale am sunat Eu pe pământ vreme de două -
zeci şi cinci de ani, şi poporul cel adunat la glasul Meu se năş -
tea şi murea, căci ca să trăiască fără să moară cel ce vine după
Mine, aceasta înseamnă să stea până la sfârşit cu Mine şi în
bărcuţa Mea cea atât de bătută de furtuni până la ţărmul
biruinţei Mele şi a ei, până la Tatăl, şi la plata cea de la El, po -
por cu nume sfânt. O, fiule, te învaţă sfinţii sfinţenia, te învaţă
mereu. De câte ori grăiesc cu tine sfinţii te învaţă să fii al Meu,
plăcutul Meu să fii. O, cu Mine trebuie să stea bine omul, nu
cu omul în care Eu sălăşluiesc pe pământ pentru om, şi aceasta
tu trebuie să înveţi tot mai bine, tot mai mult, poporul Meu, căci
se înşeală cu multul cel care, nestând bine înaintea Mea, caută
să se pună bine cu cel ce Mă serveşte pe Mine între Mine şi om,
pe Mine, şi nu pe om, şi acela poate numai de la Mine spre om,
şi nu şi de la om spre Mine, căci omul îşi caută la Mine ale sale,
nu ale Mele când ar bate să-i deschid. Iată, şi sfinţii Mei aduc
ţie de la Mine ca să-ţi dea, căci tu trebuie să ai de la Dumnezeu
pe pământ, numai să ştii să porţi, numai să ştii să înmulţeşti şi
să dai, tată, ca să ai plată pentru lucrarea ta cu Dumnezeu şi ca
să nu-ţi pierzi plata cea pentru statul tău cu Domnul. 

Iată glasul trâmbiţei Mele cerând binecuvântarea Mea: 

— OO,binecuvintează intrarea sfinţilor Tăi,
Doamne, şi vom lucra în ziua aceasta

cuvânt de veghe, cuvânt de rugăciune înaintea Ta pentru lu-
crarea Ta de nou Ierusalim pe pământ, pentru poporul Tău cu
care Te ajuţi ca să stai înaintea oamenilor cuvânt, şi înaintea
lui, Părinte ocrotitor de fii. Amin. 

— EE u, Domnul, Cel ce am aşezat în ceruri
cetele şi oştirile îngereşti spre slujirea

slavei Mele, şi apoi oştirile de sfinţi după felul lor, binecuvintez
intrarea lor cuvânt în cartea Mea din zilele acestea cu sărbă -
toarea lor cea de azi, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-
tului Duh. Amin. 

— VV eniţi să ne închinăm şi să cădem la Hris-
tos! Aşa ne spunem noi unii altora în cer

când intrăm la liturghie pe pământ în biserica Domnului, iar
cei credincioşi din biserică urmează după noi să spună şi ei:
„Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti minunat
întru sfinţii Tăi“. Amin. 

Venim, Doamne, în ajutorul Tău, închinându-ne noi sla -
vei Tale în cer şi pe pământ, căci durerea Ta de la om cade pe
Tine de şapte mii de ani. Suntem cu Tine în cuvânt, şi avem
înain temergător în cartea Ta pe trâmbiţa Ta Verginica, cea dăru -
ită de Tine nouă în ziua noastră de sobor, când ea s-a născut
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între oameni. Ziua naşterii ei a fost zi de mare iubire pentru
noi şi pentru cei de după noi veniţi apoi între sfinţii Tăi, după
ce ea s-a născut între oameni. O, mare este în cer slava Ta,
Doamne, prin această lucrare, de mai bine de cincizeci de ani
pe vatra acestui neam, neamul român, neamul Tău ales! Stăm
toţi şi ascultăm cuvântul Tău. Îl aud şi cei din iad, Doam ne. În
a doua jumătate a acestor ani scurşi, de când ai început să-Ţi
reverşi cuvântul pe pământ întru a doua Ta venire, ai aşe zat cu
mare taină la însămânţat lucrarea cuvântului Tău pe mai de-
parte, iar la vremea potrivită iconomiei Tale Tu ai ieşit şi,
întărindu-Ţi cuvântul prin noua aşezare de vase purtătoare de
cuvânt, ai mers prin vreme până azi, o, Doamne, şi iată, cuvin-
tezi şi azi, cuvintezi măreţ şi zideşti un popor ascultător şi scoţi
din el lucrători pentru holde, căci secerişul este mult, dar lu -
crătorii sunt puţini. O, să se roage Ţie poporul Tău cel mic să
scoţi Tu la lucru lucrători şi să-Ţi zideşti popor mare, Doamne,
căci Tu eşti Domnul secerişului şi ai îngerii şi sfinţii în slujire,
dar Îţi trebuie şi fii de pe pământ lucrători, şi cu împuternicire
de binecuvântare să-i aşezi pe ei lucrători ai Tăi, iar cei ce
lucrează fără de trimiterea Ta prin cuvânt rostit, sau cei ce iau
darurile date de Tine lor prin acest cuvânt şi se duc de la ei
citire să facă cu ele lucru fără binecuvântarea Ta, aceia pier
prin rodul lor cel fără ştirea Ta, ca şi până acum, şi nu este
înţelepciune de sus în cei ce lucrează aşa, ci este duhul omului
care dă să ia de la Dumnezeu şi să ducă unde este el, dar lu-
crarea Ta de nou Ierusalim trebuie cu mare ordine lucrată dacă
vrea să lucreze, şi trebuie cu duh de ascultare, ca să fie mân-
tuire, ca să fie rodire prin ea, şi nu risipire. Noi, sfinţii Tăi,
lucrăm numai sub cuvântul Tău. La fel şi îngerii lucrează, şi
aşa lucrează şi cei ce sunt lucrători ai Tăi pe pământ. Ai strâns
tot cerul şi toate darurile Tale în jurul acestui popor mititel,
peste care ai aşezat călăuzire sus, şi jos la fel, iar celui ce vine
la Tine şi nu-i place de aşezarea Ta, acela nu stă frumos în
trupul bisericii Tale de nou Ierusalim, ci stă ca el, şi-Ţi face
dureri, până ce ele cad peste el, căci cine-Ţi lucrează neas-
cultare şi dureri nu are altceva adunat la Tine ca să aibă el.
Trâmbiţa Ta Verginica este sărbătorita cea de azi între noi în
ziua noastră de serbare, care este şi ziua ei, şi cu ea împreună
Te rugăm cu durere pentru poporul Tău de azi şi pentru mersul
Tău cel greu în vreme de mare necredinţă peste oameni. O, dă-i
poporului Tău de azi statornicie şi neclătinare în credinţă şi
lucrează-i mereu ocrotire, Doamne, că el este mititel pe pământ
şi fără ajutor, dacă n-ai fi Tu ajutorul lui şi ocrotirea lui. Dă-i
lui râvnă cerească şi apostolească, dă-i lucrare de Duh Sfânt
între frate şi frate, ca să Te odihneşti Tu în mijlocul lui, că dor
Îţi este de fii lucrători, Doamne! 

O, popor hrănit din cer prin gura Domnului, ascultă-L
pe Domnul aşa cum El îţi cere să împlineşti. E duhul rău cu
mare ascundere ca să te lovească şi ca să te slăbească. Veghea -
ză, dar! Păstrează-te din răsputeri în credinţă tare, căci cine
cade în necredinţă nu mai ascultă, ci umblă în duhul neascul -
tării, duh potrivnic lui Dumnezeu. O, ţine-te departe de cel care
te clatină ca să cazi ca şi el, căci răzvrătirea celor ce nu ne mai
iubesc, nici pe Domnul, nici pe tine, se urcă spre Domnul
acum, dar tu trebuie să stai biruitor, şi nu biruit, căci Domnul
îţi cere aceasta. Ţine minte de la Domnul, căci El a spus când
a venit şi a apropiat împărăţia cerurilor de oameni şi a zis celor
credincioşi Lui că duşmanii omului vor fi casnicii Lui, şi că de
vor fi cinci într-o casă, vor fi doi împotriva a trei, şi trei îm-
potriva a doi, şi iată, aşa se întâmplă, precum Domnul a spus.
O, veghează ca El, veghează pentru El, iar lumina Lui în tine
să nu se stingă nici ziua, nici noaptea! Amin. 

O, vindecaţi-vă de duhul invidiei, voi, cei care mai
sunteţi hrăniţi de el, căci toate păcatele le poate Domnul stârpi
de peste voi, dar duhul invidiei este duhul diavolului, şi nu pot
cei ce sunt aşa să fie ai Domnului pe pământ, de vreme ce ei
slujesc pe duhul rău cu acest duh, frate contra frate, şi al cărui
belşug este al diavolului cu totul. Noi, sfinţii Domnului, vă
dăm vouă îndemnul la sfinţenie din zi în zi mai mult, duh de
veghe şi de tărie, căci vremea este rea, şi este cu cădere din
har. O, nu vă temeţi de război! Temeţi-vă de Domnul! Înţelep -
ciunea voastră este El. La fel şi biruinţa vă este El. Grăiţi cu
Domnul pe toate câte sunt asupra lucrării Sale cu voi. Grăiţi şi
cu diavolul şi spuneţi-i şi lui în numele Domnului să-şi strângă
săgeţile şi să le păstreze pentru el, că nu e piatră aruncată cu
răutate, şi să nu se întoarcă ea în cel ce o aruncă pe ea, şi aşa
va păţi diavolul dacă aruncă în voi săgeţi, şi aşa va pierde el
biruinţa pe care şi-o încearcă. Fiţi înarmaţi cu toate armele ce -
reşti, despre care Domnul v-a învăţat pe voi, şi fiţi cu trâmbiţa
Domnului, al cărui nume îl purtaţi voi pe pământ. Şi iată, dăm
loc acum grăirii ei cu voi, iar duhul cel potrivnic să ia aminte
acum la trâmbiţa Domnului. Amin. 

— SS un din trâmbiţă ca să-mi anunţ poporul
spre veghe şi spre lucru sfânt. Amin. Pe

vremea trupului meu, în mijlocul poporului de atunci, vestea
Domnul proorocie că va fi război în poporul Său şi se vor răz -
boi cei ce rămân cu Domnul mereu şi cei ce nu rămân cu El, şi
Domnul va conduce în acest război. 

Sun şi iar sun peste tine, ca să-ţi amintesc, popor iubit,
de Domnul, căci El a spus că vor fi într-o casă doi împotriva a
trei, şi trei împotriva a doi şi se vor alege la dreapta şi la stânga.
Nimic, nimic nu e de mirare, căci s-au spus toate din vreme şi
s-au tot spus. 

O, vine pedeapsa pentru necredinţă, pentru îndoială,
pentru cârtire, pentru răzvrătire, care este la fel ca şi necredinţa,
la fel ca şi îndoiala, căci din ele se naşte răzvrătirea. Vine pen-
tru acelea pedeapsă mai grea decât pentru orice alt păcat pe
care poate să-l facă omul şi care nu-L omoară pe Dumnezeu
în om, căci se îndreaptă omul prin pocăinţă, dar îndoiala şi
necredinţa sunt căderi din har şi îl duc pe om la răzvrătire. „O,
cei răzvrătiţi lovesc în pacea Mea din fii“, zice Domnul acum. 

— OO,Verginico, o, trâmbiţa Mea de sus acum,
cei ce găsesc caz de răzvrătire lovesc în

pacea Mea din fii, tată, lovesc în Mine, în Duhul Meu din fii şi
fac păcat asupra Duhului Sfânt aceştia, tată. O, spune-le celor
ce strică pacea Mea că rău e de cel stricător de pace, şi spu ne-le
să stea cuminţi! Spune-le, tată! Spune-le lor cât eşti de îndu -
rerată de la ei! Spune-le, Verginico, de durerea care se urcă la
cer de la ei şi îndeamnă-i să fie cuminţi! Spune-le să nu Mă
zdrobească! O, spune-le tu toate acestea în ziua ta de serbare
între sfinţi! Amin. 

— OO,Ţi-am cerut putere să pot grăi în ziua
aceasta, căci greu mai putem grăi dure -

rea noastră, Doamne, dar cei ce ne-o tot fac pe ea ne împing
să grăim. 

O, aduceţi-vă aminte voi, cei ce v-aţi tras din braţul
Domnului, lovind cu vină în fraţii voştri, căci eu, trâmbiţa
Domnului, sun peste voi şi vă amintesc de fiul care a râs de
tatăl său, şi apoi a căzut peste fiul său blestemul tatălui său.
Când fiul lui Noe a râs de tatăl său prin nechibzuinţă, în loc
să-l acopere pe el în vremea slăbiciunii lui, atunci acest fiu a
atras din gura tatălui său blestem peste cel născut din fiul său,
şi a fost blestemat Canaan pentru greşeala tatălui său. 

O, Îi faceţi Domnului umilire mare, măi fiilor! O, cum
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de v-aţi ales voi să fiţi răzvrătiţi, şi apoi să plecaţi din bărcuţa
Domnului, din poporul Domnului şi să nu mai vreţi cu El? Iată
cum loviţi din lături dacă v-aţi tras în lături, şi iată cum luaţi
voi de la mijloc şi loviţi! Aţi umblat la taina coborârii Domnu-
lui, şi nu v-aţi temut să faceţi aceasta, şi aţi stricat-o pe ea în
mintea celor clătinaţi ca şi voi. O, ce aţi folosit prin aşa lucrare
a voastră? O, de ce n-aţi voit să aveţi minte, fiilor? O, de ce nu
vă căiţi, fiilor? V-aţi temut de supunere şi de viaţă vegheată şi
dusă pe umerii Domnului, dar de voia voastră nu v-aţi temut
când aţi văzut că vă depărtează ea de Domnul, ba aţi ascultat
aşa şi v-aţi depărtat. A spus Domnul despre Scriptura aceea
care spune că neascultarea şi nesupunerea sunt păcate mai
grele decât vrăjitoria şi fermecătoria, şi n-aţi crezut când Dom-
nul v-a spus, şi Se uită Domnul după voi şi după diavolul, care
v-a scos în cale lucrătura lui cea pentru neascultare. Când aţi
venit la Domnul I-aţi făgăduit credinţă şi iubire şi slujire fără
de cârtire şi fără de nemulţumire, ca să vă strângeţi în cer
bogăţii care nu pier, şi iată acum cât de mult Îi scoateţi Dom-
nului ochii, în loc să ţineţi din răsputeri la plata voastră cea din
cer, aşa cum toţi ceilalţi care au făcut ca voi, ajutându-L pe
Domnul, n-au cârtit şi nu cârtesc, şi nu-şi iau înapoi darurile
ca să şi le piardă apoi din cer. O, iată, călcătura duhului rău a
prins acum rostul să fie folosită împotriva cuvintelor Domnu-
lui, împotriva Sfintei Sfintelor Domnului, căci îşi descuie şi
intră cu călcătura sa prin locuri potrivnice Domnului şi atinge
apoi cu neascultarea aşezările Lui, căci cine cade în neascultare
nu mai ascultă, ci se obrăzniceşte cu îndrăzneală împotriva cu-
vintelor rostite de Domnul. O, greu putem să grăim din cer du -
rerea ranelor noastre, dar ea ne împinge şi, iată, o grăim. 

O, cum să facem, Doamne, cu păstrarea Ta şi a lucrurilor
Tale, cu lucrarea Ta şi cu ocrotirea ei şi a locurilor pecetluite
de Tine pentru slava Ta, pentru coborârea Ta din cer pe pă -
mânt? O, mare ne este jalea! Răzvrătirea celor răzvrătiţi se urcă
pururea spre Tine, şi sunt ocărâţi şi huliţi purtătorii Tăi şi
poporul Tău. O, pot cei răzvrătiţi să nimicească lucrarea Ta?
O, până când, Doamne? O, ridică-Te şi adu pacea Ta în cei
răzvrătiţi, căci Tu eşti făcătorul păcii, o, Doamne! 

— NN u te îngrijora, Verginico! Eu sunt Mielul
Tatălui, şi este scris să fiu Biruitorul,

dimpreună cu cei ce Mă slujesc cu iubire şi cu credinţă pe calea
Mea spre om. Durerea Noastră e fără de margini, dar vom fi
biruitori. Râd de lucrarea Noastră cei ce se răzvrătesc acum,
plecând de lângă Noi şi lovind din lături, şi sunt hrăniţi de la
mijloc şi râd de Noi. Aş grăi cu fiul cel răzvrătit şi l-aş ruga să
nu Mă mai supere, dar n-am cu cine să grăiesc, n-are cine să
Mă audă, căci nemulţumirea lui s-a făcut pedeapsă peste cei
ce şi-au ales răbdarea. Eu, Domnul, sunt şi conduc în acest
război, şi apoi voi slobozi semne cereşti peste aşezământul
Meu şi Mă voi socoti atunci cu cei ce s-au tras în lături ca să
lovească. Amin. 

Îţi dau alin de la cei răbdători ai Noştri, Verginico. Îţi
dau duhul lor duios după Mine şi după tine, iar tu mângâie-te
cu ei în ziua ta de serbare, căci războiul acesta, început demult,
demult, iată, este şi azi, şi este, tată, dar Eu sunt în faţă, sunt
Eu Cel lovit şi iau Eu grija pentru paza cea cerească a lucrării
Mele, şi iată, iau şi grija pentru cei ce au plecat de lângă Noi,
căci sunt în primejdie, şi ei nu ştiu, şi ei nu cred, şi ei nu văd,
şi îşi fac rost de dureri. 

Pace ţie, trâmbiţa Mea! Vom fi cu biruinţă. Vom merge
mai departe şi nu vom sta pe loc, căci nu va sta cuvântul Meu
din cursul său. Amin. 

— OO,Doamne Mieluţ, o, ce săbii au scos cei
ce se răzvrătesc cu purtătorii Tăi şi cu

poporul Tău, şi ei cred că se războiesc cu aceştia, dar iată cum
stai Tu în faţă şi primeşti rană de la ei, de la cei ce lovesc, o,
Doamne! 

Până aici grăim într-un fel, dar acum alt fel de grăire este
grăirea noastră pentru durerea noastră. Mi-e milă de Tine, mi-e
milă de-mi zace duhul între cei din cer. O, de ce, oare, nu stau
cuminţi cei ce s-au tras în lături, şi de ce nu stau în pace între
noi şi ei dacă nu mai vor să meargă cu noi sub acelaşi greu?
Iată, sunt plini de nemulţumiri şi de cuvinte ca săgeata. De
multă vreme ne uităm răbdători la lucrarea lor cea defăimă -
toare, având ei credinţa că au toată dreptatea să facă aşa. O,
iată ce aduce căinarea cea de la nemulţumire! Unii pe alţii se
cad din Dumnezeu cei ce se caină cu nemulţumirea lor unii al-
tora. Nici vorbă de lepădarea de sine pentru calea Ta la aceştia,
o, nici vorbă, Doamne! O, cum să facem cu ei? O, cum să fa -
cem cu noi, Doamne? Să ne spună aceştia mai pe de-a dreptul
ce vor de la noi? 

O, nu mai faceţi dureri lucrării Domnului voi, fiilor
răzvrătiţi! Eu aceasta vă cer vouă. O, nu vă mai folosiţi unii de
alţii aţâţându-vă la răzvrătire! Vă culege duhul rău răzvrătirea
voastră şi Se uită Domnul la răutatea cu care v-aţi îmbrăcat.
O, de ce sunteţi răzbunători? Nu-i frumos, măi fiilor! O, dacă
voi aţi fi cei buni, aţi lucra numai iubire, numai ca Domnul,
dar iată cum lucraţi voi! O, ce aţi făcut cu mintea voastră cea
de la Domnul, cea atât de mult hrănită din cer? Vreţi încă să
mai trageţi de pe cărarea Domnului dintre cei pentru care Dom-
nul a murit şi a înviat? O, de aţi vedea voi slava Domnului şi
umilinţa Lui, cu care stă înaintea oamenilor pentru ca să
împlinească El cuvântul Tatălui peste pământ! 

Până aici am grăit într-un fel, şi vă rog eu pe voi, trâm -
biţând peste voi, fiţi cuminţi, fiilor! Faceţi în aşa fel să fie pace
peste locurile pecetluite pentru lucrarea Domnului în vremea
aceasta, şi Domnul vă va păstra pe voi întru răbdarea Sa. O,
feriţi-vă de plata cea rea a răzvrătirii! V-aţi tras de tot în lături,
dar staţi măcar cuminţi, şi îndemnaţi-vă unii pe alţii să staţi cu -
minţi, căci Domnul este Mieluţul Cel răbdător, dar este şi
Birui torul, fiindcă aşa este scris. Amin. 

Vorbirea mea în acest fel o sfârşesc aici, şi Domnul
pecetluieşte acum lucrarea cuvântului de azi. Amin. 

— OO,Verginico, ai sunat şi ai îndemnat la iu-
bire şi la pace pe cei ce Ne-au părăsit.

Ceea ce au de la Noi cei ce pleacă în lături, nu pot aceştia cu
binecuvântarea cea de la Mine să lucreze în altă parte ceea ce
au de la Noi, căci Eu i-am aşezat pe ei aşa cum Eu am cuvântat.
Cine-şi ia bagajul cel din cer dat ca să meargă să facă el ce
voieşte cu cele de la Mine, acela nu ştie ce face. Una este să fii
strâmtorat sub greu şi să nu poţi să foloseşti cu lărgime lucrul
cel de la Mine, şi alta este să te tragi tu deoparte cu cele date
din cer ca să le porţi, şi să-ţi faci planuri fără Mine apoi. O, nu
e tot una acestea două. 

Vorbirea Mea în acest fel o opresc aici, şi încă şi altfel
grăiesc Eu, pentru durerea Mea de la cei răzvrătiţi acum. Iar
tu, poporul Meu care Mă asculţi, nu-ţi pierde plata, tată! Te în-
demn la mare răbdare şi la mare ascultare. Nu uita să faci ce
ţi-am dat să asculţi pentru paza Sfintei Sfintelor Mele din zilele
acestea şi a toate hotarele cetăţii Mele de nou Ierusalim. Fii
cuminte, căci Eu, Domnul, sunt ocrotitorul tău. Nu te clătina
sub cuvintele de dispreţ, fiule. Fiecare dă ce are, iar tu bine cu -
vintează şi urează de bine celor ce te lovesc cu dispreţ, căci
precum credinţa nu este a tuturora, aşa şi dragostea, tată. Pace
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ţie acum! Trâmbiţa Mea Verginica îţi dă ţie încă hrană din cer,
şi le dă şi celor ce fac dureri mersului Meu cel greu cu lucrarea
Mea de cuvânt peste pământ. Amin. 

Duhul rău să slăbească! Amin. Aşa să-i spuneţi şi voi
duhului rău, fiilor. Amin. Iubirea şi duhul iertării să se înmul -
ţească în voi şi între voi şi să prindă sub ele pe cei mici cu iu-
birea, şi care nu pot altfel. Ei însă se vor trezi, iar Eu îi voi
întreba să-Mi spună dacă Mă vor asculta spre slăvitul mers al
lucrării Mele, căci nu este cetate să poată merge bine având
peste ea pe mulţi din ea. Voi Mă aveţi pe Mine şi vă este de
ajuns. Aveţi pe Domnul lumină şi cuvânt de povaţă peste voi.
În toată clipa Mă aveţi peste voi, fiilor. Amin, amin, amin. 

*

OO,Verginico, în ziua ta cea din cer între sfinţii Mei
grăim unul cu altul, tată, şi durerea Ne-o alinăm

grăind. Credinţa celor pe care Ne sprijinim acum pentru ca să
venim cuvânt pe pământ în zile de necredinţă peste oameni, e
mare credinţa celor ce Ne poartă, şi scris este că «dreptul prin
credinţă va fi viu», şi iată cât de desluşit se vede ce viu lucrăm
prin cei credincioşi şi vii cu credinţa, şi de aceea ei sunt cei
vii. Cât despre cei dispreţuitori, care nu ştiu cum să mai facă
să lovească în lucrarea Noastră şi în coborârea Noastră cuvânt
pe pământ prin cei ce Ne poartă ca să fim cu poporul şi cu oa-
menii care se apleacă să audă de la Noi, spunem şi pentru ei,
pentru cei dispreţuitori, că lui Avraam cel credincios i-am scris
neprihănire în dreptul lui pentru credinţa lui, căci Scriptura aşa
zice: «Avraam a crezut lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui drep-
tate şi neprihănire».

O, Verginico, credinţa celor ce Ne poartă este darul pe
care ei Ni-l dau Nouă, pe care Ni-l întorc Nouă, căci iată, au
ce să Ne dea, dar cei ce se duc spre necredinţă, ce Ne dau, tată?
Iată ce Ne dau! Ne dau dureri, şi cad din har cei ce cad în
necredinţă, şi se iau ei înşişi din braţul Nostru cel purtător de
fii, şi se cad unii pe alţii cu fel de fel de învinuiri împărţite între
ei şi puse pe cei ce Ne poartă, şi unii altora îşi dau aceştia în
fel şi chip clătinarea din credinţă, socotindu-se ei drepţi, dar
Eu, Domnul, le amintesc lor de Iov, cel plin de răbdare întru
încercarea sa, şi care prin Duhul Meu Cel drept le-a răspuns
celor ce îl batjocoreau şi le-a spus aşa: «Voi, care întristaţi su-
fletul meu, nu vă e ruşine să vă purtaţi aşa? Dacă eu sunt
păcătos, greşeala mea este peste mine, iar dacă voi îmi scoateţi
ochii ca unui ticălos, să ştiţi că Domnul mă urmăreşte spre
încercarea mea cu apăsarea Sa, dar voi de ce mă prigoniţi şi
nu vă săturaţi de carnea mea? Feriţi-vă, dar, de sabie pe voi
înşivă când mânia va izbucni împotriva voastră, căci numai
atunci veţi învăţa voi că este o judecată».

O, Verginico, hai, tată, să avem grijă mereu din cer şi de
pe pământ de lucrarea Noastră de cuvânt peste oameni, iar cei
ce s-au tras de lângă Noi fără de socotinţă, aceştia să facă ce
caută să facă după planurile lor, şi fiecare să lucrăm, Noi ca
Tatăl, iar ei ca ei, căci altfel ei n-au voit. Le-am spus să stea
măcar cuminţi, ca nu cumva să-şi stârnească peste ei mânie şi
să înveţe că este o judecată, dar ar fi putut să înveţe că este
pocăinţă, tată, căci fericiţi sunt cei ce aleg pocăinţa, fiindcă cel
ce-şi lucrează fapte nu ia plata după har, ci după datorie, iar
celui ce nu face fapte, ci crede în Cel ce îndreptează pe cel
păcătos, credinţa lui i se socoteşte dreptate şi neprihănire, aşa
cum Scriptura învaţă pe cei ce vor să înveţe. O, Noi i-am voit
pe toţi să fie credincioşi şi să Ne fie fii până la capătul biruinţei,
dar iată, ei s-au socotit unii cu alţii şi s-au tras din staulul Meu. 

— OO,Doamne, să lăsăm aşa, căci Tu l-ai făcut
pe om liber ca să aleagă. Cei ce aleg

supunerea şi iubirea şi mila şi credinţa prin acestea, aceia rămân
cu noi şi nu ne părăsesc sub greu, şi li se socoteşte lor acestea
dreptate şi neprihănire, căci fericiţi sunt cei ce nu le sunt luate
în seamă păcatele, iertându-li-se lor, după cum este scris în
psalmi, iar cei ce-şi aleg voile lor, dreptatea lor, neiubirea de
fraţi şi necredinţa prin acestea apoi, aceia n-au voit să li se ierte
păcatele şi n-au voit să rămână cu noi, şi li se soco teşte lor
necredincioşie faţă de Tine, Doamne. O, dacă pe ei nu-i doare,
să nu-i doară, dar vine o zi când vor învăţa din ea că este o
judecată. O, mai bine le era lor să se umilească şi să bage în
tolbă săgeţile lor cele împotriva mersului nostru, dar iată, au
spus că nu pot să facă aşa şi nu pot să sufere cu cei ce suferă,
căci pe calea Ta e suferinţă, Doamne. Niciodată calea Ta n-a
fost altfel, nici un fiu de-al Tău n-a avut de dus sarcină uşoară
până acasă la Tine pe drumul său cu Tine pentru numele Tău
cel sfânt. Mă doare că şi-au lăsat aceştia sarcina jos, crucea şi
sarcina cea pentru Tine. Te doare şi pe Tine, Îl doare şi pe Tatăl,
şi tot cerul e îndurerat. O, aşa păţesc cei ce nu iubesc duhovnicia
cea dată de Tine pe calea cea strâmtă a mersului spre cer. 

Şi-au strâns dureri cei ce s-au săturat de Tine şi de mer-
sul Tău cel greu, dar ei nu cred că dureri şi-au strâns cu trasul
lor în lături. Au avut pretenţii, şi dacă n-au găsit ce voiau, s-au
răzvrătit. Când eram eu în trup, şi vindeau tainele mele cei slabi
cu împlinirea şi cu credinţa, Tu îi depărtai pe ei de cele de sus
şi de lucrările Tale şi de cei ce-Ţi rămâneau credincioşi, dar
acum cei răzvrătiţi se depărtează ei şi se răzvrătesc şi sunt
obraznici, Doamne, şi sunt îndrăzneţi să-Ţi facă rău, şi ar da
să-Ţi tragă de pe cale pe cei încercaţi. Tu însă ai grijă de popor,
Doamne, şi Te rog întăreşte-i pe cei încercaţi prin care-Ţi porţi
venirea, şi dă-le putere mare ca să aibă şi ei grijă de popor şi
de lucrarea Ta tot mai mult, şi să fie ei ajutaţi de cei cu
credincioşie înaintea Ta, şi să fie ei primiţi de la Tine, şi să
crească în har poporul. Amin. 

O, copii de sub sarcina Domnului, vedeţi ce a rămas
neîmplinit din cele aduse de Domnul ca să se împlinească pen-
tru poporul Său, şi împliniţi cu credinţă, fiilor! Împliniţi aşeză -
rile Domnului şi ţineţi viu poporul, căci el este cetatea
Dom nu lui, casa şi averea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
mărturia Domnului este el pe pământ. Întăriţi-i pe cei slabi cu
vederea şi cu credincioşia şi învăţaţi-i pe ei ce înseamnă la fii
credinţa în acest cuvânt şi fapta ei înaintea Domnului. Arăta -
ţi-le şi amintiţi-le de Avraam cel credincios şi întăriţi-i pe ei
fii ai lui Avraam, vii şi neclătinaţi, fiilor. Iar Tu, Doamne, fă
peste poporul Tău după cuvântul Tău de peste el. Amin. 

— NN e întărim în cei din porţi, Verginico.
Întărim şi pe cei ce Ne sprijinesc lângă

ei în ascultare şi în iubire. Dăm îngerilor şi sfinţilor veste să
întărească şi să sprijinească toată împlinirea lucrărilor Mele
peste poporul Meu, căci satana este supărat pe mersul Meu şi
îşi încearcă fără biruinţă săbiile, căci Noi şi cetele cereşti de
sfinţi şi de îngeri înteţim lucrarea Mea de nou Ierusalim peste
pământ şi întărim hotarele ei. Chiar dacă va fi să fim mai sub
văl şi să lucrăm mai cu taină, aducem prin aceasta ziua slavei
Mele, iar lucrarea Mea şi poporul Meu vor străluci de şapte ori
mai mult şi vor lumina popoarele, după cum este scris, căci
tainele Mele îşi pregătesc biruinţa şi slava strălucirii lor, fiindcă
Eu sunt în faţă şi cârmuiesc spre liman mersul Meu cel greu
cu poporul Meu de azi, micuţ, dar frumos înaintea Mea, căci
el Mă iubeşte, şi toate darurile Mele pregătite pentru el, aici
rămân, cu el rămân, nu cu cei ce pleacă de pe calea cea cu cruce
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a mersului Meu cel greu, dar plin de răsplată, Verginico. O,
linişteşte-ţi durerea, să Ne-o liniştim unul altuia, şi hai să fim
cu răbdare şi cu multă lucrare, o, trâmbiţa Mea, hai, tată, să Ne
întărim şi Noi, şi cei ce Ne sunt popor pe pământ! Amin. 

Iar Tu, Tată Savaot, vezi mersul lucrării Tale şi veghează
peste el, Tată! Păzeşte-l pe poporul Meu şi al Tău, că eşti tată
şi vezi pe cele ce se văd şi pe cele ce nu se văd, Tată! 

— SS unt Tatăl lucrării Tale şi al poporului Tău,
Fiule, Mieluţ al Meu. Eu sunt Tatăl Tău

şi al lor, Fiule scump. Voi veghea să fie la masa aceasta numai
fii curaţi cu inima, numai lumină să fie la masa cuvântului Tău
în fii şi în poporul Tău, iar cei ce nu au inima curată, să şi-o
cureţe şi să Ţi-o dea Ţie apoi ca mărturie, căci Tu eşti Cel ce
ierţi păcatele, fiindcă Eu de aceea Te-am trimis pe pământ
atunci şi acum, iar Eu, Tatăl, le voi socoti credinţă şi neprihă -
nire celor ce-şi curăţă inima, şi aşa vor merge înainte cu Noi,
curaţi şi luminaţi, curaţi cu inima şi luminaţi cu credinţa şi cu
fapta, şi vom păzi Noi cetatea şi poporul, căci duhul credincio -
şiei este cel ce poate, cel ce veghează şi cel ce păzeşte prin fii
şi pentru fii, Fiule Mieluţ. 

Pace Ţie în mijlocul poporului Tău şi al Meu! Ranele
Ne fac tari şi Ne însănătoşesc mersul, şi sunt cereşti cei ce
poartă rane pentru numele Meu şi al Tău şi al Duhului Nostru
Cel Sfânt, şi sunt fii ai lui Dumnezeu cei ce Ne iubesc aşa, o,
Fiule Mieluţ. Amin, amin, amin. 

1/14 iunie 2009

Duminica a treia după Rusalii

Bogăţia cea mare a Domnului: fiii credincioşi. Duşmanii omului:
necredinţa, îndoiala şi sminteala. Omul trebuie să lucreze pe pământ 

după cuvântul Domnului. 

CC u duhul plin de duioşie şi de milă şi de grijă
părintească, aşa cobor Eu, Domnul, cuvântul

Meu peste pământ pentru poporul Meu de azi din mijlocul nea-
mului român. Se tot încearcă săgeţi dureroase spre locul şi
taina coborârii cuvântului Meu din zilele acestea, dar Eu merg
înainte cu iubire şi cu durere, iar taina coborârii cuvântului
Meu nu stă din cursul ei, căci râul vieţii este cuvântul Meu
peste pământ şi peste om, iar cine bea din el, crezându-l şi iu-
bindu-l de lucrare a vieţii lui şi de cale a Mea printre oameni,
acela va fi biruitor lângă Mine şi Mă voi arăta cu el înaintea
multor noroade necredincioase care-şi risipesc viaţa, nedân -
du-o lui Dumnezeu, Cel ce este viaţa oamenilor. 

O, ce drag ar trebui să-i fie omului cu Mine şi cu râul
cuvântului Meu peste viaţa lui! O, ce slab, ce mort e omul care
aude de la Mine cuvântul facerii lui şi al mângâierii Mele pen-
tru om, şi el rămâne rece şi străin de dragostea Mea, cu care-
Mi strâng la sân pe cei credincioşi, pe cei curaţi cu inima
pentru Mine! Cei curaţi cu inima pentru Mine aceia sunt aşa şi
pentru semenii lor, iar cei ce nu au inima curată pentru Mine
şi pentru semenii lor, aceia nici pentru ei nu au inima curată,
şi se joacă cu viaţa lor după mintea lor cea omenească, după
cele ce se văd, iubite de om şi apoi făcute de el ca să-i ţină de
bucurie şi să-l facă să uite că bucuria e lucru sfânt, e Domnul
cu omul pe pământ, călăuzindu-l şi îngrijindu-l pe el părinteşte
şi învăţându-l dumnezeieşte în toţi paşii lui pe pământ. 

Îmi întăresc la porţi veghea cea pentru venirea Mea la
tine cuvânt, poporul Meu, şi mereu, mereu Îmi voi întări veni -
rea Mea la tine, căci tu eşti acum casa Mea pe pământ, familia
Mea de fii, Betania Mea de fraţi plini de credinţă, bucuria şi
mângâierea Mea în grelele dureri pe care le port cu cei ce Mă

poartă ca să fiu pe pământ cuvânt, şi le port cu tine când te văd
că ţi-e milă de mersul Meu cel greu, băgându-te sub crucea
Mea cea de azi şi miluindu-Mă cu mila ta de fiu când sunt atât
de lovit în mersul Meu, atât de părăsit de cei ce trebuia să-Mi
fie fii până la sfârşit prin mersul Meu cel greu, mai bine de
cinci zeci de ani purtat cu cei ce Mi-au rămas credincioşi
durerilor Mele cele de şapte mii de ani de la om. N-am bogăţie
mai mare nici în cer, nici pe pământ ca atunci când Eu am fii
credincioşi lucrului Meu cel greu între Mine şi om ca să-l fac
pe om să Mă cunoască de Dumnezeu al său pe pământ, şi în
veşnicie apoi. 

Îţi întăresc prin cuvântul Meu credinţa cea pentru Mine
şi iubirea, poporul Meu, şi prin ele tu să ai nădejde mare că
Domnul este biruitor pe pământ şi că te ţine în mână prin greu.
Îţi dau, fiule, puteri îngereşti, slujiri îngereşti în lucrul pe care
ţi l-am dat să-l împlineşti acum în curţile Mele cu tine pentru
ordinea şi curăţenia a toate locurile câte sunt pe pământul cel
sfinţit de Mine pentru tine şi pentru cei ce Îmi slujesc. Multă,
multă curăţenie trebuie să fie peste tot în locurile pecetluite de
Mine pentru slava Mea, pentru statul Meu cu tine pe pământ,
poporul Meu. Cobor în ziua aceasta cuvânt de binecuvântare
pentru lucrul pe care îl începem acum în curţile Mele cu tine,
şi îţi voi da îngeri slujitori, şi te vor sprijini din cer şi de pe
pământ îngerii, popor iubit, şi apoi ne vom odihni iarăşi, căci
fiecare lucrare îşi are lucrul ei şi apoi odihna ei după împlinirea
ei. Te înzestrez cu duhul păcii sfinte în tot timpul lucrului Meu
cu tine pentru zidirea ce o începem acum, şi binecuvântată de
Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt să fie această zidire, care va
sluji ordinei şi curăţeniei pentru cele ce sunt şi slujesc îngrijirii
lucrării Mele cu tine şi a mersului ei pe pământ. Amin. 

În toate locurile Mele cu poporul Meu trebuie să fie fru-
mos, curat şi sfânt, iar fiecare lucru de care ne servim să-şi aibă
bine locul şi lucrul său, căci pe pământ cu tine trebuie să fie ca
în cer, nu ca în lume, poporul Meu, şi trebuie să fiu Eu cu tine
întru toate, tată, şi să-ţi îngrijesc paşii şi tot mersul tău cu Mine
pe pământ. Toate trebuiesc lucrate cu duh gospodăresc, cu duh
frumos, şi tot aşa să fie şi folosite apoi. La fel ca şi cele duhov -
niceşti ale sufletului, tot aşa trebuie să fie şi cele de trebuinţă
trupului şi slujirii Mele cu voi. Tot lucrul trebuie să-şi aibă ros-
tul şi locul lui, iar Eu mereu Mi-am învăţat poporul pentru lu-
crul curăţeniei, care sfinţeşte locul şi omul şi care Mă odihneşte
pe Mine în tot lucrul şi locul Meu cu omul. Mi-am ales în acest
sătuţ locul noii Mele împărăţii pe pământ, căci cu cei ce zic
că-Mi sunt slujitori şi casă Mie nu Mi-am găsit odihna, căci
împărăţesc ei şi lumea în toate locurile în care ei se aşează ca
slujitori pentru Dumnezeu înaintea oamenilor. Aici însă cârmu -
ieşte cuvântul Meu peste fii şi binecuvântarea Mea prin cuvân-
tul gurii Mele pentru toate lucrările Mele cu ei, şi au îngerii în
slujire cei ce ascultă după cuvântul Meu de peste ei. 

O, îngeraşi miloşi şi tari prin slujire, apropiaţi-vă şi slu -
jiţi zidirii care începe acum să-şi arate faţa şi apoi slujirea ei
pentru lucrările Mele, pentru toate câte se împletesc între ele
ca să fie de slujire Mie în poporul Meu care-Mi slujeşte, şi vom
lucra şi vom sfârşi lucrul, şi apoi ne vom odihni de el. Amin. 

— AA şa Te vom asculta, Stăpâne mare în cer
şi pe pământ peste noi şi peste fii, şi

vom lucra cu ei şi în ei şi pentru ei, spre slava lucrărilor Tale
cu cei credincioşi Ţie în zile de venire a Ta cuvânt pe pământ
ca să-Ţi hrăneşti cu el îngerii şi sfinţii, şi pe cei de pe pământ
care au parte la masa Ta de cuvânt, căci noi, cei din cer, nu
avem altă hrană decât cuvântul gurii Tale, Stăpâne Doamne, şi
vom sluji acum lucrării cuvântului Tău, care ne dă de lucru în
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fiii Tăi, în cei care-Ţi urmează cuvântul, şi vom lucra cu ei şi
din ei şi în ei, şi Tu le vei da lor puteri şi toată înţelegerea cea
de sus a celor ce se vor lucra. Slavă Ţie prin toate ale Tale, Îţi
spun Ţie îngerii slujitori lucrărilor Tale în zilele acestea când
Tu cuvintezi iarăşi pe pământ cuvântul facerii lumii, naşterea
din nou a lumii, Dumnezeule Făcător văzutelor şi nevăzutelor
Tale, cerul cel nou şi pământul cel nou! Toate cele ce sunt cerul
cel nou sunt cele nevăzute ale Tale, iar cele ce le faci şi se văd
sunt pământul Tău cel nou, şi curând îşi vor lucra unirea la cu-
vântul Tău, iar slava Ta se va ivi în toată strălucirea ei peste
cei credincioşi şi peste cei necredincioşi, pentru unii spre mân -
gâiere, iar pentru ceilalţi spre judecată, şi aceasta va fi judecata
celor necredincioşi, şi nu altfel va fi ea. Amin. 

— OO,îngeraşi slujitori Mie şi lucrărilor Mele
cu omul între pământ şi cer! O, ce Mă

doare de la cei îndoielnici, de la cei ce se smintesc, de la cei ce
nu-Mi rămân la sân, de la cei ce se smulg din braţul Meu şi se
duc în lume, după ce Eu i-am primit pe ei şi i-am iertat şi i-am
hrănit şi i-am împodobit pentru Mine, nu pentru lume, şi ei se
duc apoi şi se dezbracă de toate podoabele date lor de la Mine,
căci Eu le ridic pe ele de peste ei când ei Mă părăsesc! O, ce
Mă doare de la mintea lor cea rece, de la ochiul lor cel vinovat
de răutate, de la neiubirea lor, de la lucrarea lor cea răzvrătită
şi răzleaţă acum departe, departe de planurile Mele şi de mersul
Meu cel de azi! O, ce socoteală omenească îşi fac ei pentru ei
acum! O, ce departe sunt de Mine cei ce se răzvrătesc şi se duc
din staulul Meu! O, ce mult au căzut cu mintea şi cu inima dacă
s-au răzvrătit şi s-au tras apoi în lături ca să nu mai fie cu Mine
şi cu această cale a Mea de la Tatăl la om! O, cum să-i strig dacă
ei se aud pe ei, unii pe alţii şi atât, iar pe Mine Mă numesc Cel
mincinos? O, mai bine vă era vouă să rămâneţi cu Mine, fiilor
care aţi plecat din braţul Meu! Eu v-aş fi iertat pe voi de toate
durerile şi bubele pe care Mi le-aţi făcut pe Duhul şi pe faţa
Mea. Voi însă v-aţi făcut brâncă unul altuia ca să cădeţi din
braţul Meu şi să nu mai fiţi ai Mei, şi aţi zis că vă faceţi bine
unul altuia, fiilor, şi aşa M-aţi îndurerat voi şi aţi pus pată pe
faţa Mea, şi joaca voastră pe seama lucrării Mele a făcut nuntă
duhului rău cu voi şi v-a zdrobit, tată, iar Eu vă plâng acum. 

O, ce mare duşman pentru om este necredinţa, după ce
el Mă urmează o vreme cu credinţă! O, ce mare tâlhar de suflet
este îndoiala şi sminteala, pe care şi le iau de călăuză cei ce cad
din bărcuţa Mea cu fii în ea! Spun acestea din pricina adâncii
Mele dureri, pe care Mi-au făcut-o cei ce s-au tras din braţul
Meu cel plin cu fii, şi spun cu jale, şi Mă văd sfinţii şi îngerii şi
plâng cu Mine de jalea Mea. Eu dau să-i iert pe cei ce-Mi fac
dureri, dar sfinţii şi îngerii se strâng lângă jalea Mea şi-Mi amin -
tesc de faţa lucrării Mele, atât de lovită şi de împroşcată acum
de la fiii cei răzvrătiţi, de la cele duşmănoase ale inimii lor,
nemulţumite şi neumilite pe calea Mea cu ei până acum. 

O, ce durere pe Mine când omul se ridică mai mare ca
Mine, mai judecător ca Mine ca să judece el ca un om! Ce bi -
ne-şi face unul ca acela? O, ce găseşte cel ce lucrează aşa? 

— AA scultă-ne, Doamne, pe noi, sfinţii Tăi!
Jalea Ta e grea de la cei ce, lovind, au

fugit şi Te-au părăsit şi, dispreţuind pe cei rămaşi cu Tine, s-au
ascuns şi stau în duhul lor şi-şi fac rost de necredinţă, dar ea
nu le va ţine de cald, căci nimic, nimic nu poate necredinţa.
Acum stăm înaintea Ta şi aşteptăm binecuvântarea Ta ca să
lucrăm şi noi, sfinţii Tăi, cu ajutor din cer lângă poporul Tău
de la izvor pentru împlinirea zidirii care se ridică acum în
curţile Tale cu el, spre folosinţa cea bineplăcută Ţie în toate
ale Tale cu poporul Tău, şi la cuvântul Tău vom ajuta, Doamne,

pe cei ce au de lucrat la lucrul Tău cu ei. Amin. 

— VV ă dau după iubirea voastră, o, sfinţi
iubiţi şi iubitori de poporul Meu, căci

voi din cer lucraţi, iar ei de pe pământ, şi frumoasă este unirea
cerului cu pământul întru lucrările Mele cu omul! 

Binecuvântată să fie unirea celor din cer cu poporul Meu
de la izvor pentru facerea a toate câte se fac în curţile Mele de
azi pe pământ, spre slava şi odihna Mea din zilele acestea! Eu
sunt Cel ce binecuvintez fără să-Mi ceară omul, căci acolo
unde vieţuiesc ai Mei, acolo sunt şi Eu, şi le pregătesc lor loc
cu Mine, Eu lor, şi ei Mie, căci Eu cu omul Îmi lucrez lucrările
Mele, şi aşa lucrez din veac şi până în veac. Gândurile cele
răutăcioase ale celor ce vă urăsc pe voi şi vă vorbesc de rău,
căci aşa li s-au dat limba de multă vreme, să se depărteze de
peste voi cu lucrarea lor cea rea gândurile lor rele, iar voi să
lucraţi sub Duhul Meu, sub harul Meu, fiilor. Amin. 

Voiesc să se uite fiii oamenilor în cuvântul Meu cel de
peste poporul Meu cel de la izvor şi să ia ei înţelepciune la toate
câte se fac după cuvântul Meu în poporul Meu şi să se umi -
lească cu înţelepciunea lor, prin care ei zic şi fac, fără ca Eu,
Domnul, să fiu în acestea ale lor. O, nu e bine să facă omul după
mintea lui pe pământ, căci pământul este al Domnului. Omul
însă s-a despărţit de Mine şi face el, şi de aceea se dărâmă tot
ce face el, şi nici în veşnicie nu rămân cele ce se dărâmă ale lui,
că şi le face singur, şi nu este Dumnezeu în cele făcute de om,
iar lucrarea Mea de nou Ierusalim a venit în zilele acestea din
cer pe pământ ca să-l înveţe pe om că trebuie să lucreze după
cuvântul Meu pe pământ, şi nu după plăcerea lui. 

O, fii ai oamenilor! O, voi, cei ce vă numiţi creştini ai
lui Hristos! Veni-veţi voi, oare, spre umilinţă înaintea Mea ca
să vedeţi deşertăciunea în care vă zbateţi şi din care nu vă
alegeţi cu nimic? O, căutaţi spre Ziditorul a toate, căutaţi spre
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi
nevăzutelor şi vedeţi lucrările Lui şi înţelepţiţi-vă! Veniţi să
întrebaţi pe Domnul în toate câte voi sunteţi şi lucraţi! Veniţi
la Mine ca să vă învăţ să fiţi fii ai binecuvântării, că iată-Mă
cuvânt de facere peste pământ! Am carte deschisă între Mine
şi voi şi Mă scriu în ea cu grăirea Mea cu voi, şi cartea mărtu -
riseşte că Eu vă grăiesc vouă. Veniţi şi vedeţi ce grăieşte cu voi
cuvântul Meu din zilele acestea! Veniţi şi învăţaţi de la Mine
cărările vieţii! Veniţi de luaţi lumină pe cărările voastre, căci
mergeţi fără Dumnezeu pe cărări străine de cărările Lui! Veniţi
spre pocăinţă pentru despărţirea dintre Mine şi voi, şi pocăinţa
vă va învăţa să vă daţi Mie locaş, să-Mi daţi inima ca să v-o
umplu de vedere din cer şi de credinţă şi de mântuire apoi!
Păcatele vă despart de Mine şi vă ţin în stricăciune de suflet,
dar sufletele voastre cer tainic împărăţia Mea, din care ele
purced în voi, iar voi nu ştiţi să înţelegeţi suspinul sufletelor
voastre, de unde vine şi unde se duce suspinul lor. Veniţi să vă
dau de la Mine ca să fiţi bogaţii Mei pe pământ, bogaţi în Dum-
nezeu, bogaţi în harul cel de sus! Veniţi la Mine pe calea rugă -
ciunii pentru iertarea păcatelor voastre, aşa cum părinţii cei
sfinţi v-au lăsat povaţă sfântă, şi Mă veţi găsi răspunzân du-vă
vouă, după umilinţa inimii voastre vă voi răspunde Eu! Amin. 

Şi acum, Mă întorc la tine, poporul Meu, şi îţi spun: pace
ţie, pace în toate durerile tale pentru Mine! Nu este om mai
bogat în har, mai bogat din cer ca şi omul care poartă cu Mine
pe pământ durerile Mele, nefugind de Mine, Cel atât de durut
de la om. Cel ce poartă pe pământ durerile lui Dumnezeu, acela
a scăpat de sine şi poartă numai de la Mine şi se face purtător
de Dumnezeu şi se face vindecător Mie şi alifie răcoritoare de
rane pentru Mine, Cel atât de părăsit de om, căci omul stă fără
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Dumnezeu pe pământ şi îşi duce din greu necazul său. 
Pace ţie, popor de la izvor! Îţi dau, tată, puteri sufleteşti

şi trupeşti şi îţi dau îngerii şi sfinţii în lucrarea ta cu Mine şi te
vor ajuta sub greu, şi sub tot lucrul tău cu Mine. Fii credincios!
O, poporul Meu, să fii ca Avraam în credinţă, fiule, căci Eu
i-am dat lui după credincioşia lui şi l-am pus în cer părinte al
celor credincioşi, şi toţi se odihnesc în sânul lui când vin la
odihna lor, iar Eu sunt Dumnezeul lui Avraam. Amin. 

Eu sunt Domnul Dumnezeul, tău, poporul Meu, Eu sunt
Mântuitorul tău, tată, şi te sprijin din cer şi de pe pământ, căci
tu eşti al Meu. Învaţă mereu, învaţă să fii al Meu mereu, învaţă,
poporul Meu, căci numai cei ce învaţă de la Mine mereu,
numai aceia sunt mereu ai Mei, numai ai Mei, mereu cu Mine,
iar Eu mereu, mereu cu ei, mereu, poporul Meu, mereu, mereu
cu ei. Amin, amin, amin. 
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Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Domnul rămâne nedespărţit de omul credincios. Lucrarea duhov -
nicească alină ranele Domnului. Ferirea de duhul lumii. 

EE u, Domnul, Mă aşez cuvânt în cartea Mea de azi
cu zi de sărbătoare şi vin în ziua aceasta cu sobor

de sfinţi în mijlocul tău, poporul Meu de azi. Durerea din Mine
este cu Mine în mijlocul tău, şi simt alin peste ea când am cu
cine s-o port, şi o port cu cei ce au milă de Mine pe pământ, şi
care uită de ei pentru ca să Mă poarte pe Mine în ei cu ranele
Mele şi cu aşteptarea Mea cea lungă după om, căci omul Mă
doboară mereu, iar unde nu sunt Eu, nu este nici omul, chiar
dacă el ştie altfel să socotească şi să creadă ca un om. 

Eu, Domnul, Îmi întăresc intrarea în carte şi lucrarea
Mea din ziua aceasta. Eu prin cuvânt Îmi fac toate lucrările
Mele cu omul pe pământ, şi pentru om fac tot ceea ce fac, aşa
cum din veac lucrează Dumnezeu. Pe toate cele văzute, pentru
om le zidesc ca să fie şi ca să-Mi slujească Mie cu omul, iar
cele ce nu se văd sunt tainele Mele pentru om, şi în care el tre-
buie să creadă ca să fie al Meu pe pământ, căci dacă el nu crede
în cele ce nu se văd şi prin care Eu lucrez pentru el până în cele
ce se văd, atunci omul este nestatornic în Dumnezeu, şi apoi
se crede a fi, şi Mă doboară pe Mine ca să fie el, numai el, dar
unde Eu nu sunt, nici omul nu este, chiar dacă el se deprinde
altfel să socotească şi să se socotească şi să creadă ca un om. 

Vin în ziua aceasta în carte cu tine, poporul Meu, ca să
lucrăm cu tainele Mele în mijlocul tău şi să le aşezăm la lucru
pentru slava Mea cu tine şi pentru viaţa ta, fiule. Pe pământ
sunt numai despărţiri între oameni, iar despărţirile dor adânc
în ei, chiar şi când ei dau să le înlocuiască cu altceva, cu alte
stări şi lucrări, dar Eu, Domnul, rămân mereu prietenul celui
ce Mă ştie veşnic şi neschimbător, rămân cu el în toate durerile
lui şi nu-l părăsesc pe cel ce rămâne cu Mine când el şi-i pierde
pe cei iubiţi ai săi, când despărţirile brăzdează viaţa lui, încer-
cându-l pe el în iubire şi în credinţă şi în umilinţă, căci dacă
umi linţă este în el, poate omul pe mai departe şi poate frumos,
şi poate cu Mine cel umilit, poate cu Domnul, şi altfel el nu
poa te pe pământ atunci când poate. Aşa vă învăţ Eu pe voi să
puteţi când sunteţi îndureraţi voi, fii ai poporului Meu, căci Eu,
Domnul, vă rămân vouă întreg în toate câte voi pierdeţi, şi sunt
veşnic şi neschimbător cu cei ce cred în fiinţa Mea dumne ze -
iască prin care toate se fac şi sunt. Eu sunt Cel ce nu-l părăsesc
pe cel părăsit şi stau lângă el şi îl mângâi în dureri de suflet şi
de trup şi îl fac să poată şi îl ţin în Duhul Meu Cel mângâios,
prin Care omul se mângâie, chiar dacă el nu ştie îndeajuns taina

izvorului mângâierii, de unde vine ea şi izvorul ei, căci Eu sunt
Cel tainic ca să-l pot ajuta pe om în tot suspinul lui cel cunoscut
lui şi cel necunoscut între cei din jurul lui. 

Sunt şi au fost pe pământ oameni care nu se pot mângâia
cu nimic decât cu Dumnezeu, şi tot aşa şi trăiesc, cu Dumnezeu
şi cu tainele Lui. Aşa a fost Ioan, rudenia Mea cea după trup,
şi care s-a născut înaintea Mea, şi tot aşa a şi lucrat, netezind
spre oameni calea înaintea Mea când Eu aveam să Mă arăt apoi
oamenilor, mărturisit fiind mai întâi de Ioan, precum Scrip-
turile mărturiseau că voi sosi, vestind ele sosirea Celui drept.
Ioan a spus cuvinte mari celor de atunci, şi ele au rămas până
azi pentru fiecare dintre cei ce aud de Mine şi dau să vină după
Mine, dar omul e împărţit cu mintea şi cu simţirea şi este
împrăştiat în cele ale sale şi nu pătrunde taina cuvintelor mari,
ieşite prin cei purtători de cuvânt, din cer insuflate peste ei şi
grăite prin gura lor. Şi spunea Ioan celor ce veneau la el ca să
audă de sosirea Mea şi de împărăţia cerurilor, vestită de el că
vine, şi le spunea celor ce se strângeau la el: «Pui de vipere,
cine v-a învăţat pe voi să fugiţi de mânia ce va să vină? O,
faceţi roade vrednice de pocăinţă dacă vreţi să scăpaţi de
mânie, şi numai aşa veţi scăpa, căci eu, unul, vă botez cu apă,
dar Cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt şi cu foc şi
Îşi curăţă cu lopata în mână aria, şi toată pleava o va arunca
pe foc, şi numai grâul îl va păstra în jitniţa Sa».

O, cine este cel ce caută cu adevărat pocăinţa între cei
ce caută pe Dumnezeu prin tot necazul lui pe pământ? Caută
oamenii la Mine izbăvire din necazurile lor cele de la păcatele
lor, dar n-are cine să-i înveţe spre pocăinţă pe oameni. Se teme
omul de pocăinţă, dar de semeţie nu se teme. De trufie, de
duşmănie, de invidie, de grăire de rău, de judecată peste seme -
nii lui nu se teme omul, nu se teme cel ce nu are pocăinţă înve -
d e rată, care să se aşeze peste inima şi peste faţa lui apoi, şi care
să se răsfrângă în toată fapta şi lucrarea lui între semenii lui.
Nimic nu-i face mai bine omului decât pocăinţa, şi iată, taină
mare îţi spun, poporul Meu. Cel ce nu are în firea lui pocăinţa
şi lucrarea ei mereu, acela este un om zbuciumat mereu şi fără
de pace, iar acestea se văd pe faţa fiinţei lui şi în toată lucrarea
lui, dar cel ce are duhul pocăinţei în fiinţa lui, acela insuflă în
jurul lui pacea duhului lui, pacea cea binefă cătoare, mângâie -
rea cea din Dumnezeu pentru el şi pentru semenii lui, răbdarea
cea sfântă, care îndulceşte inima omului şi lucrarea ei în jur, şi
un aşa om are în el Duhul lui Dumnezeu, lucrarea cea bună
spre folosul semenilor lui, şi odată cu aceasta are şi plata cea
bună. Aşa învăţătură punea Ioan, Botezătorul Meu, peste cei
ce înţelegeau cuvântul lui cel pentru pocăinţa omului care vine
să fie cu Mine şi cu lucrările Mele pe pământ şi statornic apoi
pentru ele. 

În ziua aceasta de sărbătoare Mă aşez peste tine cu darul
cel sfânt al pocăinţei, poporul Meu. Cel purtător de acest dar,
care naşte daruri sfinte în om, daruri duhovniceşti, se face unul
ca acela apoi lumină în jur şi nu o mai părăseşte pe ea, şi nici
ea pe el, nu părăseşte duhul pocăinţei din el, şi se face cu el
binefăcător sufletelor oamenilor, şi este curat cu inima prin
duhul pocăinţei şi are în el împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ea
se apropie de oameni ca s-o sufle pe ea peste ei. Aceasta este
lucrarea pe care voiesc s-o ai tu de trăire a ta, fiule al poporului
Meu, iar lucrarea pocăinţei te învaţă ascultarea, fiule. Eu sunt
cuvânt în mijlocul tău, iar duhul pocăinţei te învaţă să stai în
ascultare de cuvântul Meu de peste tine şi în lumină să stai,
fiule, şi aşa te am Eu pe tine popor pe pământ, iar cine te urăşte
pe tine, acela nu vede şi nu simte ca Mine, ci vede ca omul, iar
omul este plin de sine şi este trufaş, şi tot aşa bolnav şi vede.
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Eu însă te preţuiesc, tată, pentru că tu ai ales să fii cu Mine şi
să stai cu Mine sub durerile Mele de la om şi să Mă ajuţi pe
calea Mea spre om, şi eşti de preţ în ochii Mei, căci Eu sunt
curat şi tot aşa şi văd. O, te învăţ pocăinţa şi duhul ei şi cură -
ţenia ta mereu prin ea, căci cel ce stă în pocăinţă este ocrotit
de căderi şi de ispite, căci stă în Dumnezeu. 

Şi acum, în ziua aceasta, îţi dau să împlineşti în mijlocul
tău o lucrare duhovnicească pentru slujirea lucrului Meu cu
tine şi pentru tine, poporul Meu. Lucrez tainic şi ridic lucrători
la lucrul Meu, tată. Tot ce lucrez Eu în ziua aceasta prin porţi
şi prin lucrătorii Mei, este lucrarea Mea. M-am anunţat cu ea
la porţi şi am dat de veste să se împlinească aşa cum Eu voiesc.
Grăiesc tainic şi rămân între ucenici cu tainele Mele lucrate
azi cu ei, şi apoi lucrez, căci trebuie să lucrăm mai mult, mai
mult, poporul Meu. Ioan, Botezătorul Meu, este martorul Meu
în lucrarea Mea de azi în mijlocul tău, şi iată, mărturiseşte.
Amin, amin, amin. 

— OO,Dumnezeule tainic, să înveţe fiii popo -
rului Tău lucrarea tainelor Tale şi păs -

trarea lor, Doamne! Să nu uite ei că tainic ai lucrat Tu şi Ţi-ai
împlinit lucrarea acum două mii de ani cu ucenicii Tăi şi pentru
ei, şi apoi pentru mulţi din ei din unii în alţii şi până la capătul
timpului, şi iată, lucrezi şi azi, când toate dau să piară de la
rătăcirea de Tine a oamenilor. O, binecuvintează lucrarea tai -
nelor Tale de azi între ucenicii Tăi, iar eu Îţi sunt martor în ziua
aceasta şi cu smerenie stau şi privesc lucrările Tale cu cei din
urmă ai Tăi! Amin. 

— OO,Botezătorule al Meu, Eu sunt adânc în-
durerat, şi Mă sprijin pe ei cu durerile

Mele şi cu tot lucrul Meu cel greu pentru om, căci vreau să Mă
întind cu mântuirea Mea cea de azi pentru om. Te am ca martor
între cei din cer în ziua aceasta pentru tainele Mele cele între
ucenici purtate, şi voi da să merg cu împlinirea înainte, şi pu -
terea Mea din fii va lucra şi nu voi sta din lucrul cel pentru care
Tatăl M-a trimis iarăşi pe pământ ca să-l împlinesc spre slava
Lui şi a Mea de la El, căci Eu sunt Cel purtat de El, iar El este
în Mine, precum am spus şi acum două mii de ani, iar pentru
aceasta ce am spus atunci s-au răzvrătit pe Mine mai-marii lui
Israel şi M-au pedepsit şi M-au lepădat. O, tot aşa se întâmplă
şi azi, şi iată, sunt pedepsit şi judecat ca şi atunci de cei puţin
credincioşi tainelor Mele de azi, purtate de purtătorii Mei, pe
care Mă sprijin ca să vin pe pământ şi să Mă aşez pe el cu toată
lucrarea pe care Tatăl Mi-a dat-o s-o lucrez, şi apoi ea să fie şi
să stea înaintea Mea. Amin. 

Voi grăi iarăşi cu tine, poporul Meu, după ziua aceasta
de serbare, care poartă în ea lucrare de taină, tată. Ai grijă
să-Mi fii ucenic credincios, ai grijă de lucrarea de ucenic, po -
porul Meu, căci Eu, Domnul, pecetluiesc între Mine şi tine
tainele Mele cu tine, şi aşa le lucrez apoi. Amin. 

Acum rostesc din timp în timp binecuvântare pentru lu-
crul zidirii care se săvârşeşte acum în curţile Mele cu tine,
poporul Meu, pentru ordinea şi curăţenia a toate lucrurile şi
lucrările Mele cu tine, pentru Mine şi pentru tine cu Mine, tată.
Ţi-am dat şi îţi voi tot da să vezi cât de mult slujesc lângă tine
şi cu tine cei din cer, îngerii şi sfinţii, pentru săvârşirea acestei
zidiri, iar satana nu poate când el se bagă, pentru că Eu biru -
iesc, iar duhul rugăciunii spre Mine de la tine în toate clipele
şi stările de încercare biruieşte tot răul care vine să ispitească
mersul cel bun al acestei zidiri, care iat-o, pic cu pic vine la
ve dere, vine spre cele ce se văd. Pic cu pic vin spre vedere cele
ce sunt şi nu se văd ale noului Meu Ierusalim cu tine, poporul
Meu. O, pace ţie, fiule, în toate lucrările Mele cu tine! Pace

între fiu şi fiu! Fiţi fiii cerului pe pământ prin toate câte sunteţi
şi lucraţi voi înaintea Mea, fiilor. Eu, Domnul, veghez mereu
peste voi cu multă iubire, cu multă ocrotire, şi aş sta mult de
vorbă cu voi prin toate câte sunt şi se fac, dar învăţaţi voi me -
reu prin ele să vorbiţi cu Mine, aşa cum Eu grăiesc cu voi prin
toate câte se fac şi se arată lucrând. Toate stihiile cereşti vin şi
vă vor veni în ajutor. Iată, grădina este udată de Mine şi cresc
toate în ea, iar voi lucraţi alte lucrări ale Mele cu voi, şi Eu vă
dau hrană din mâna Mea şi cresc pe cele din grădină. Ploaia şi
căldura vă slujesc, aşa cum şi voi Îmi slujiţi Mie, fiilor. Pace
vouă! Dragoste vouă şi între voi în numele Meu, căci prin ea
puteţi, nu prin trupurile voastre! Faceţi totul cu pace, fiilor.
Pacea din voi şi dintre voi este odihna Mea şi puterea Mea între
voi şi puterea voastră, fiilor. Trupurile voastre pot prin iubire
pentru lucrările Mele cu voi, nu prin puterea lor, şi nu uitaţi
aceasta, iar îngerii şi sfinţii vă slujesc când voi prin iubire
puteţi. Amin. 

Pace vouă, şi iarăşi voi grăi pentru lucrul zilei de azi al
Meu cu voi şi între voi, fiilor! Eu grăiesc mult cu cei din porţi
pentru voi şi pentru tot lucrul Meu între voi. Luaţi ca de la
Mine prin ei şi lucraţi ca fii credincioşi, căci credinţa vă aduce
ascultarea, fiilor, iar Eu veghez peste lucrul vostru cu Mine şi
vă povăţuiesc pentru el. Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă!
Amin, amin, amin. 

*

AA cum iarăşi Mă aşez în carte cu lucrul zilei de azi
în mijlocul tău, poporul Meu, căci dau să merg

înainte cu toate împlinirile Mele de nou Ierusalim, de popor
agonisit de Mine, după ce Eu îi dau credinţă în venirea Mea
celui ce vine ca să fie cu Mine şi cu tine pentru greaua, dar dul-
cea Mea povară, căci pentru mântuirea neamului omenesc o
duc, iar Tatăl Îmi vede durerea Mea cea de sub crucea Mea de
azi, şi te vede pe tine lângă Mine sub crucea Mea de azi, po -
porul Meu cel de acum. Eu, fiule, am adus în mijlocul tău mult
cuvânt de împlinit, dar împotrivirile s-au tot ivit fel de fel, căci
omul se iubeşte pe sine mai întâi, şi numai dacă vrea sau dacă
poate să Mă asculte, numai atunci Îmi dă loc să Mă împlinesc
şi Eu cu cele de la Tatăl date ca să le aşez pe pământ pentru lu-
crarea Mea de nou Ierusalim şi de slavă a Lui pe pământ, căci
biserica Mea cea de la sfârşit poartă nume minu nat, numele de
Noul Ierusalim, precum scrie în Scripturi să se numească ea la
sfârşit în cer şi pe pământ. 

Am dat mereu să Mă sprijin pe multe şi pe tari roţi cu
carul Meu de azi, la care îi am înhămaţi pe cei ce Mă aduc cu-
vânt pe pământ în carte când Eu vin şi cuvintez peste grădina
Mea de cuvânt ca să-Mi hrănesc poporul cu tot cuvântul care
iese din gura Mea, dar iată, n-am mai fost ajutat de cei cărora
le-am făcut nume prin lucrarea Mea cea din cer astăzi pe pă -
mânt, căci ei s-au tras în lături, învinuind în urmă pe cei rămaşi
sub sarcina Mea, şi n-a fost frumos că au făcut ei aşa. Eu însă
sunt îndelung răbdător şi îi păstrez pe ei întru răbdarea Mea,
căci ei au milă doar de ei, iar de Mine n-au mai avut milă, căci
M-au părăsit şi îşi fac pe ale lor acum şi dau să-şi piardă plata
cea de la Mine pentru dragostea lor cea de la început, când
credinţa lor i-a adus lângă Mine, iar Eu i-am primit şi i-am
binecuvântat apoi pe ei întru lucrarea Mea de azi pe pământ. 

O, e grea rana Mea, e dureroasă buba Mea de la cei ce
n-au mai ascultat să stea în staulul Meu cel ocrotit de cuvântul
Meu, care ca râul curge din Mine peste poporul Meu ca să-l
hrănesc pe el şi să poată el cu Mine între toate câte sunt astăzi
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pe pământ. Fiecare îşi face plata prin ceea ce lucrează şi, mai
mult, prin ceea ce stăruieşte, bună sau rea, dar iată, nu stă până
la sfârşit cu Mine cel ce vine la Mine fără să se lepede de sine
pentru Mine, o, nu stă dacă-şi face socoteli ca omul, şi nu ca
Dumnezeu. 

O, poporul Meu, o, tată, cu Mine nu trebuie să stea omul
după socoteala minţii lui, după bobii lui, ci trebuie să stea după
voia Mea, şi până la sfârşit să stea, căci altfel cade omul din
iubirea Mea. O, poporul Meu, ai grijă, tată, de iubirea ta pentru
cei ce Mă aşează în carte cuvânt pentru tine, fiule, căci dacă tu
nu ştii să stai sub iubirea lor cea pentru tine pusă de Mine în
ei, păţeşti cum au păţit cei ce au căzut din iubirea Mea, căci au
venit să stea cum doresc ei, şi nu cum dădea bine pentru Mine
şi pentru slava Mea pe pământ, slavă din cer, nu de pe pământ,
tată. O, măcar de n-ar mai lovi aceştia în urmă pe cei rămaşi
cu Mine sub greul venirii Mele de azi cuvânt peste pământ cu
taina Mea de nou Ierusalim, cu înnoirea lumii, precum este
scris să vin şi să împlinesc. 

Îţi dau să ai în grijă clipă de clipă împlinirea a tot cu-
vântul Meu de peste tine în mijlocul tău, poporul Meu, şi iată,
după două mii de ani de la rostirea cu gura Mea peste ucenicii
Mei de atunci, pe care îi învăţam îndeosebi, îţi amintesc iarăşi
ţie azi cuvântul Meu de atunci ca să ai grijă pentru tine de îm-
plinirea lui, căci le-am spus atunci la ucenici: «Nu vă temeţi
de cei ce vă ucid trupul, şi după aceea n-au ce să vă mai facă,
ci temeţi-vă de cei ce vă ucid duhul». O, poporul Meu, să te
fereşti cu totul de cei ce dau să-ţi ucidă ţie duhul pe care-l ai în
dar de la Mine. Fereşte-te, tată, de cei ce dau să-ţi ucidă cre -
dinţa ta în lucrarea Mea, fereşte-te măcar ca de cei ce ţi-ar
putea ucide trupul! Dar tu trebuie să-ţi fereşti credinţa, fiule,
căci cel ce va crede până la sfârşit, va fi multora mântuitor, va
fi cununa răbdării Mele pentru om şi va fi fericit şi îl voi slăvi
pe el în slava Mea şi va fi şi el iubirea, precum Eu sunt iubirea
Tatălui Meu înaintea Sa. Amin. Ascultă tu cu mare veghe acest
cuvânt al Meu din Mine aşezat peste tine: păzeşte-te de cel ce
dă să-ţi ucidă credinţa, şi păzeşte mai mult decât pe tine
credinţa ta în venirea Mea şi iubirea ta pentru cei ce Mă poartă
ca să fiu cu tine pe pământ şi să te călăuzesc, căci unde nu este
iubire nu este ascultare, nu este răbdare sfântă, nu este pace,
nu este nici sfinţenie fără de ascultare pentru ea. Te ţin în braţul
Meu când te învăţ aşa, şi aşa înseamnă când Eu te învăţ, căci
ca să stai în braţul Meu înseamnă să asculţi, fiule. Amin. 

Şi acum Mă scriu în carte cu lucrul cel de azi în mijlocul
tău, poporul Meu, căci am putut prin greul cel de acum să aşez,
să încep să aşez lucrători la lucrul cel sfânt al tainei bisericii
Mele de nou Ierusalim. Am numit şi am aşezat pentru slujire
sfântă dintre cei ce-Mi sunt fii pe doi fii credincioşi, alături de
cei ce slujesc pentru sfintele Mele, căci Eu, Domnul, voiesc
să-Mi hrănesc poporul cu viaţa Mea, cu trupul şi sângele Meu,
şi voiesc mult să-l hrănesc, şi să-l pregătesc mult pentru această
hrană, dacă şi el voieşte. Am aşezat acum pe doi dintre ei, pe
unul pe care îl am mai de mult în bărcuţa Mea, şi pe încă unul
pe care îl am de curând, dar care a ştiut cu răbdare şi cu frumos
să lase pentru Mine mamă şi tată, fraţi şi surori, rude şi prieteni,
casă şi ţarini, ba şi pe sine însuşi ca să vină după Mine, precum
scrie în cuvântul Evangheliei Mele pentru cel ce voieşte să vină
şi să-Mi slujească sub cruce. Cel dintâi este fiul Emanuel, şi tot
aşa îi las numele, iar cel de-al doilea fiu aşezat azi la slujire
sfântă poartă numele de Mihail, şi tot aşa îi las numele, căci
sunt nume mari. Îi învăţ pe ei în ziua aceasta prin cuvântul Meu
şi prin voi, copii din porţi, să ia numai de la Mine ei, şi aşa să
stea ei înaintea Mea de acum, şi să fie plini de Dumnezeu, plini

de duhul ascultării, precum Eu sunt. Aveţi grijă mare, tată, să
nu se stingă lucrul cel cu tărie al celor trei sfinte liturghii în tr-o
zi în mijlocul grădinilor Mele cu voi, căci această treime de ru -
găciune şi de jertfă a Mea pe altar Îmi va aduce biruinţa şi voi
fi Mielul biruitor pentru voi, şi voi veţi birui prin sângele Mielu-
lui lui Dumnezeu, precum este scris în Scripturi despre biruinţa
Domnului şi a celor ce sunt cu El prin acest cuvânt la sfârşit de
timp. Aveţi grijă, tată, de poporul cel ascultător ca să aibă hrana
cea spre viaţa lui, dar să aibă şi el grijă, căci dacă voi aţi avea,
iar el nu, rămâne neîmplinirea aceasta, pe care Eu o cer. 

O, să aibă grijă poporul de Duhul Meu Cel Sfânt între
fiu şi fiu şi să fie armonie ca între îngeri între fii, iar pricinile
mici să nu mai aibă putere, să nu Mă micşoreze pe Mine pentru
ele fiul acestui popor. O, să stea poporul sub călăuză cu toate
cele dinăuntru ale fiecărui fiu, căci cele din afară se văd când
ies spre afară. O, să stea mereu pregătit, mereu în lumină po -
porul Meu şi să nu uite întunericul lui, căci întuneric înseamnă
cele dinăuntru ale omului, şi pe care el le ţine neştiute, spre
dauna lui. L-am învăţat pe creştin să fie casă de sticlă, în care
să se vadă tot înăuntrul ei mereu, şi aceasta înseamnă să iu -
bească el lumina şi să umble în lumină. Am auzit mereu şi prea
mult pe creştin zicând unul altuia şi dorind să nu se ştie la porţi
lucrările lui, cuvintele lui. O, vai ţie, fiule care ai făcut aşa, că
nu ştii cui ai slujit dacă aşa ai lucrat! Şi iată, aud încă îngrijo-
rare în inimi, şi fiecare voieşte să iasă bine el la porţi înaintea
Mea, dar Eu am învăţat pe creştin să se pună bine cu Dum-
nezeu, nu cu cel ce-L poartă pe Dumnezeu pentru el. O, mereu
l-am învăţat pe creştin aceasta, şi încă îl învăţ pe el să nu se
păcălească pe sine aşa, căci cine face aşa, cade din bărcuţa
Mea, iar Eu L-am rugat pe Tatăl să Mă ajute în rana Mea, să
nu mai lase să-Mi mai cadă fii din bărcuţă, dar trebuie să-l
învăţ mereu, mereu pe poporul Meu, mereu să-l ţin treaz,
mereu să-i amintesc lui că satana nu-l iubeşte, şi că el trebuie
să-L iubească pe Dumnezeu după adevăr ca să scape de toate
ispitele satanei, care urlă cu duhul ca un leu ca să-i agaţe pe
cei ce vin ca să fie cu Mine în zilele acestea, când Eu Îmi
hrănesc de la Tatăl un popor. 

O, copii din porţi, sprijiniţi-vă cu cei rămaşi în picioare
şi în credinţă între cei unşi pentru cele sfinte ale Mele, şi aveţi
grijă de cei aşezaţi proaspăt pentru slujire sfântă şi vegheaţi-i
mereu, tată, ca să fie destoinici pentru lucrul cel sfânt, şi apoi
ascultători, precum Eu sunt, iar Eu Îmi pun viaţa pentru oile
Mele, şi aşa să facă şi ei, cu răbdare şi cu iubire în slujire şi cu
multă înţelepciune pentru suflete. O, să nu se socotească ei pen-
tru toate câte sunt şi vin. Să nu caute să socotească ei ca nişte
oameni pe cele ce vin spre încercare, ci să ştie să treacă înainte
cu credinţă şi să se surpe pricinile care slăbesc sufletul, căci
Dom nul merită mult, fiilor, iar omul trebuie să fie răbdător şi
ascul tător, iar acestea două sunt cele mai uşoare lucrări pentru
suflet, şi care odihnesc sufletul şi nu îl obosesc în om. Amin. 

O, vom merge înainte cu împlinirile cuvântului Meu
adus de la Tatăl şi vom face aşezări sfinte în poporul Meu, şi
Eu Îmi voi găsi odihna în mijlocul lui. Trebuie multă lucrare
duhovnicească. Ea alină ranele care slăbesc mersul Meu şi al
vostru, fiilor. O, trebuie cântare de slavă şi de rugăciune şi la
lucru şi la stat, şi trebuie vorbire duhovnicească în vremea lu-
crului cu mâna, căci aşa se adună îngerii şi sfinţii pentru hrana
lor şi pentru ca să lucreze cu voi lucrul ce-l avem de adus spre
vedere, lucrul cel de la Mine cu voi, fiilor. O, lucraţi numai sub
binecuvântare, tată! Rostiţi cuvântul binecuvântării Mele peste
tot ce lucraţi şi sunteţi voi, căci pe fruntea română, pe sceptrul
ei stă scris: „Nimic fără Dumnezeu“, şi aşa să fie în poporul
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Meu, şi cu binecuvântare să fie împlinit orice lucru mic sau
mare, căci am aşezat fii din partea Mea pentru cele ce au
nevoie de binecuvântare ale poporului Meu. 

O, spălaţi-vă pe mâini mereu, spălaţi-vă de lume, tată,
căci amestecul cu trupul lumii face sfinţenia să plângă, fiilor!
Feriţi-vă de duhul lumii când mergeţi prin lume, şi nu vă lăsaţi
atacaţi, şi să nu iubiţi şi să nu doriţi pe cele făcute de lume pen-
tru ea. Fiţi înţelepţi când Eu, Domnul, vă spun să fiţi sfinţii
Mei! Fiţi plini de inimă duhovnicească şi de zarvă sfântă ca
îngerii din cer. Aveţi guriţele cu care să-L slăviţi şi să-L mărtu -
risiţi pe Dumnezeu unii altora, şi aveţi inimă cu care să-L
purtaţi pe El şi să-L împărţiţi, şi aveţi trup cu care să-L slujiţi
pe El în toate lucrările Lui cu voi. Pe toate ale voastre şi pe voi
înşivă să vă daţi pentru mereu slava Mea între voi, fiilor, căci
îngerii şi sfinţii vor să aibă cu voi cerul lor. Aşa să voiţi, tată,
şi voi. Amin. 

Acum iarăşi spun peste voi: pace vouă! Îngerii şi sfinţii
să stea cu tot sprijinul la lucrul Meu cu voi, pentru cele sfinte
ale Mele cu voi şi pentru voi, şi, iarăşi, pentru lucrul cel cu
mâna al zidirii celei noi acum în curţile Mele cu voi. Hrăni ţi-vă
cu tot cuvântul Meu şi luaţi-l în fire, fiilor. Eu vin curând iarăşi
pe masă la voi cu hrană de cuvânt şi iarăşi Mă voi slăvi cu îm-
plinirea cuvântului Meu pus peste voi. Amin. 

Fiţi sănătoşi cu duhul şi cu trupul şi daţi-Mi putere în
voi şi daţi-Mi stat în voi şi cu voi mereu, mereu, fiilor. Amin,
amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2009

Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

Fiii lui Dumnezeu sunt cei mici, în care poate Dumnezeu. Slava
Domnului şi a sfinţilor este cuvântul. Îndemn la iubire de Dum-

nezeu şi veghe. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul lui Dum-
nezeu, şi Îmi fac intrarea în cartea Mea de azi, iar

cuvântul Meu hrăneşte un popor cules de Duhul Meu din mij -
locul neamului român, căci poposesc de mai bine de cincizeci
de ani pe această glie cu cea de a doua venire a Mea de la Tatăl
la om, şi sunt învăluit în cuvânt, şi aşa lucrez, şi taină de ne -
pătruns este această taină, şi fericiţi sunt cei ce aud cuvântul
Meu şi îl împlinesc pe el şi îl dau mai departe ca să ia omul
din el şi să-l fac pe om să Mă cunoască, şi apoi să creadă că
Eu sunt Cel ce grăiesc şi proorocesc în mijlocul acestui neam.
Chem neamul român la pocăinţă şi la credinţă în cuvântul Meu
cel de azi, căci am fost proorocit acum două mii de ani că voi
veni pe pământ cu oştiri de îngeri şi de sfinţi şi va fi numele
Meu Cuvântul lui Dumnezeu şi voi călăuzi acest neam, şi prin
el toate neamurile pământului. Amin. 

O, cel ce se iubeşte pe sine nu poate să împlinească cu-
vântul Meu dacă-l ia pe el de la tine, poporul Meu de azi din
români. Omul este prea legat de trup şi de rodul trupului său şi
nu se poate lăsa de plăceri, şi se încântă cu ele ca să nu Mă
iubească pe Mine, dar Eu caut pe cât pot şi veghez pe cât pot
ca să am un popor mare, şi în el fii cu sufletul sfânt, precum
Eu l-am pus în om, şi caut să fie curat cu inima, curat cu mintea
şi cu dorirea, şi caut să-l fac să caute după Mine cu dor cel ce
vine să fie în turma Mea de nou Ierusalim, iar dacă vine altfel,
nu stă, nu-l ţine în Mine duhul său pe unul ca acela, şi apoi el
se dă pe faţă că s-a iubit pe sine lângă Mine, şi se întoarce apoi
întru ale sale cu lărgime, căci pildă mare am rostit Eu acum
două mii de ani când am spus că împărăţia cerurilor se asea -
mănă cu un pescar care-şi aruncă năvodul în mare şi se prind

în el peşti mari şi mici; pe cei mici îi aruncă înapoi în mare,
iar pe cei mari şi-i opreşte pentru sine şi îşi face în ei împărăţie,
şi Eu sunt Cel ce fac această lucrare, Eu sunt Pescarul, căci
Tatăl de aceea M-a trimis acum după om pe pământ, învăluit
în cuvânt, şi tot aşa au lucrat şi tot aşa lucrează şi ucenicii Mei,
căci au lucrul lor din Mine. Amin. 

O, ce drag Îmi este să grăiesc din Tatăl peste tine,
poporul Meu de azi! Te-am întocmit prin lucrarea Duhului
Meu, fiule. M-am lăsat descoperit ţie ca să Mă afli şi să Mă
auzi, şi apoi ţi-am dat credinţă, şi apoi ţi-am aprins sufleţelul
ca să Mă urmezi, şi aşa lucram şi pe vremea când am venit pe
pământ cu trupul. Mi-am ales apostoli şi Mi-am făcut în ei
împărăţie şi M-am arătat cu ea pe pământ plin de putere şi plin
de iubire, şi apoi M-am dus iarăşi la Tatăl, dar am rămas întreg
şi în ei şi lucram din Tatăl în ei, iar ei lucrau în Mine, căci I-am
spus Tatălui în ruga Mea pentru ei: «Tată, voiesc să fiu în ei,
iar ei în Mine, aşa precum Tu eşti în Mine, iar Eu în Tine sunt»,
iar Tatăl M-a ascultat aşa, şi le-am dat lor, Eu şi cu Tatăl, pe
Duhul Sfânt, Care să ştie în ei, şi au lucrat ei apoi ca şi Mine
pe pământ, ba mai mult au lucrat, căci lucrau prin credinţă, nu
prin vedere, şi aceasta este cea mai mare putere în om, puterea
lui Dumnezeu în om. Amin. 

O, poporul Meu, eşti de mare preţ la Dumnezeu. Cre -
dinţa ta în lucrarea cuvântului Meu este putere mare în tine,
putere de la Dumnezeu, fiule mic, căci Eu am spus că a acelor
mici este împărăţia lui Dumnezeu. O, să te păzeşti pe tine însuţi
să fii mare, să poţi tu, să faci tu, să vrei tu. O, nu aşa sunt fiii
lui Dumnezeu pe pământ, tată. Ei sunt cei mici, în care poate
Dumnezeu după ce ei primesc de la El putere să se facă fii ai
lui Dumnezeu pe pământ prin iubirea Lui pentru ei, şi apoi prin
iubirea lor pentru Dumnezeu. O, fiule născut din cuvântul Meu
de azi, ai grijă, tată, să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să nu iubeşti
altfel dacă eşti în staulul Meu de nou Ierusalim. Nimic altceva,
nimic altfel să nu iubeşti, căci numai Eu, numai Eu sunt netre -
cător, fiule, numai Eu sunt Cel ce-ţi dau viaţă ca să ai, numai
Eu sunt totul în om, şi rămâne veşnic cel ce Mă are pe Mine în
el întreg, şi unul ca acela nu cade din lucrul Meu şi din staulul
bisericii Mele de azi, biserică prin care Eu îi învăţ pe cei năs -
cuţi prin ea, prin lucrarea ei cea întru Mine, şi îi învăţ apoi prin
ei pe toţi cei ce aud glasul Meu prin biserica Mea de nou Ieru -
salim pe pământul român, pământ ales de la facerea lumii să
fie aşternutul Meu acum, la sfârşit de timp, când Eu iarăşi vin
de la Tatăl după om pe nori de cuvânt, căci slava Mea de azi
este cuvântul, şi prin el Mă slăvesc. Amin. 

Sunt în mijlocul tău cu ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani, poporul Meu, că e sărbătoare de apostoli, fiule, iar
slava lor cea din cer este tot ca şi a Mea, este cuvântul, şi toţi
suntem învăluiţi în cuvânt, precum Dumnezeu a fost şi este şi
va fi cuvânt între pământ şi cer. Eu de la început am fost Cu-
vântul şi am lucrat cu el facerea a toate, ca şi azi, şi spun aceas -
ta pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi, ca să-i
întăresc în credinţă sau să-i trezesc întru umilinţă şi pocăinţă,
căci omul care nu are în el umilinţă, nu are nici po căinţă pentru
statura lui cea goală de Dumnezeu, şi nu are nici credinţă în
fiinţa Mea, în lucrările Mele, şi apoi în venirea Mea de la Tatăl
după om, învăluit fiind în cuvânt. Poporul Meu cel de la în-
ceput, cel de la prima Mea venire, poporul Israel, căruia îi
dădusem făgăduinţele, se ducea şi întreba pe Domnul în vreme
de încercare sau de neştiinţă şi ştia el drumul spre Mine, căci
avea în el când şi când fii credincioşi, care mergeau şi luau de
la Dumnezeu pentru el, pentru paza şi lucrarea poporului Meu
Israel, căci Eu, Domnul, eram mereu în mijlocul lui Israel prin
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prooroci şi prin descoperiri, şi le răspundeam celor ce veneau
să ia şi să lucreze de la Mine peste ei. 

Am venit acum două mii de ani şi am pus credinţă în cei
pe care i-am cules din Israel ca să Mi-i fac ucenici şi să merg
apoi cu ei din loc în loc cu vestea împărăţiei cerurilor, cu care
venisem de la Tatăl ca s-o aşez în cei credincioşi Lui. O, ce
frumos Mi-am ales Eu ucenicii atunci! Nu M-am dus la cei cu
vază, la cei cu haine moi, la cei cu putere peste oameni, ci
M-am dus la cei săraci cu duhul, la cei plăcuţi la inimă şi la
umilinţă, M-am dus la ei şi le-am atins inima, şi ei M-au urmat
şi Mi-au fost martori apoi, căci s-au îmbrăcat în Duhul Meu
prin credinţa şi prin ascultarea lor şi prin lucrarea lor apoi în
Duhul Sfânt. 

O, poporul Meu, mereu, mereu Eu vestesc în mijlocul
tău Evanghelia Mea, şi altfel n-am lucrat în tine. Aşa lucrau şi
apostolii Mei din loc în loc după ce Eu i-am lăsat în locul Meu
pentru cei ce aveau să creadă în venirea Mea cea de atunci şi
cea de apoi. Le dau acum glas în mijlocul tău, căci Îmi sunt
apostoli precum Mi-au fost şi pe pământ, şi au Evanghelia Mea
de lucrare a lor apostolii Mei. Amin. 

Pace vouă în mijlocul poporului cuvântului Meu de azi,
o, ucenici iubiţi ai Mei! E ziua voastră de serbare între sfinţi,
şi sunt cu voi la masă de cuvânt cu cei din vremea de azi a
venirii Mele cuvânt şi Evanghelie pe pământ. Şi acum daţi Duh
Sfânt, şi să ia din el poporul Meu, să ia şi să dea, căci Duhul
nu Se dă cu măsură, ci Se împarte ca să fie şi să umple lumea.
Pace vouă în mijlocul ucenicilor Mei cei de azi! Amin. 

— OO,ce lucrare frumoasă, ce dulce între noi
şi Tine în ziua noastră de serbare în mij -

locul poporului Tău de azi, Mieluţule al Tatălui! Când erai Tu
cu noi pe pământ lucrai Tu peste cei aleşi de Tine din Israel şi
dintre neamuri, iar noi priveam la minunea lucrărilor Tale cu
omul, dar după ce Te-ai aşezat iarăşi desăvârşit în Tatăl, un -
de-Ţi este locul şi statul, am lucrat noi apoi, şi Duhul Tău ne
învăţa şi lucra, căci ni-L dăduseşi să ne fie Dumnezeu pe
pământ, şi El împărăţea în noi cu împărăţia Ta şi învăţam bi -
serica prin El şi cârmuiam turma Ta, care creştea prin Duhul
Sfânt, Doamne, şi prin cuvântul adevărului. Venim acum şi îi
învăţăm din Tine şi pe cei de azi ai Tăi, care Ţi-au dat putere
să le fii Dumnezeu, iar ei Ţie fii şi să-i ţii de mânuţă prin vre-
mea rea de pe pământ, căci vai celor fără de cârmă peste ei!
O, ne e tare milă de oameni, căci n-au cârmuitori, Doamne, iar
viaţa fără de cârmuire peste ea este bătută de vânturi rătăcitoare
de viaţă. O, ce altceva să lucrăm peste biserica Ta decât învă -
ţătură pentru ea, aşa cum şi Tu lucrezi? Ce altă lucrare are un
apostol? El învaţă pe cei ce mereu, mereu trebuie să aibă peste
ei învăţătură, căci cel fără de învăţătură nu mai este apoi. Şi
acum ne aşezăm şi învăţăm biserica Ta, noi, apostolii Tăi. 

Amin, amin zicem vouă, fii ai bisericii Domnului, năs -
cută prin cuvânt şi având nume mare: Noul Ierusalim! Amin,
amin zicem vouă: iubiţi pe Domnul din toată inima şi cugetul
şi sufletul, şi din această iubire să aveţi lucrarea cea unii peste
alţii, ca nu cumva să cădeţi din Dumnezeu şi să pierdeţi apoi
taina iubirii şi lucrarea ei, căci iubirea este cea care nu cere
răsplată, şi nu altfel este ea, iar dacă este altfel, nu este ea, ci
este vrăjmaşul ei. Voi însă feriţi-vă de orice fel de desfrânare,
de orice plăcere a inimii, care nu duce spre slava Domnului şi
spre unirea cu El. Temeţi-vă de iubirea de sine, care nu-l lasă
pe om să vină la Domnul şi care nu-l lasă să stea cu El şi după
El şi pentru El! Temeţi-vă de neveghe peste voi! Staţi sub ve -
ghe, fiilor, căci pe cei fără de veghe peste ei îi ia iarăşi dia volul
cu cârligul şi îi trage afară şi iarăşi îi aşează pe ei să facă pe cele

ale firii lor cea de dinainte. Temeţi-vă de vorbiri neve gheate şi
neîmpărtăşite apoi, prin care aţi văzut cum au căzut din Domnul
cei ce au lucrat aşa, îngreuindu-li-se apoi conştiin ţa. O, te -
meţi-vă de simţăminte străine de Duhul Sfânt, căci păcatul în-
cepe cu mititelul lui, şi îl duce pic cu pic la lâncezeală de suflet
pe om, şi la deznădejde îl duce apoi, şi la nepăsare îl duce pe
cel ce găzduieşte în el altceva decât pe Duhul Sfânt de împlinire
şi de lucrare a sa! O, temeţi-vă şi feriţi-vă de gânduri păcătoase,
de priviri nesfioase şi care nu poartă în ele sfinţenia, de mişcări
necuvioase, de simţiri trupeşti, de nedragoste de Dumnezeu, fi-
ilor! Pe cât vă stă în putinţă căutaţi să fiţi aşa cum am fost noi,
plini de Evanghelia Duhului Sfânt între noi şi peste oameni,
căci lucrarea cea lucrătoare a Evangheliei vă ţine în sfinţenie şi
în Duhul Sfânt, aşa cum pe noi ne-a ţinut cât am lucrat pe
pământ. Noi suntem cei ce am lăsat pentru Dumnezeu mamă şi
tată, fraţi şi surori, soţii şi copii, rude şi prieteni, averi şi ranguri,
şi pe noi înşine cu totul şi L-am urmat pe El. Unii din noi am
lăsat sărăcia, în care trăiam din greu şi L-am urmat pe El ca să
ne îmbogăţească El din Duhul Lui Cel Sfânt, iar alţii din noi
am lăsat ranguri şi bogăţia minţii ca să rămânem săraci cu duhul
şi să ne înavuţească Dumnezeu cu cele din El şi cu pacea Lui.
O, feriţi-vă de gâlcevi între voi, căci pricini sunt în toată vremea
lucrului sau a statului, dar să rămână mici ele, iar voi să fiţi mari
şi să le supuneţi. Şi iarăşi, feriţi-vă de vorbiri doi câte doi, de
simţiri doi câte doi, căci voi sunteţi biserică, fiilor, nu sunteţi
de sine, iar biserica are multe mădu lare. Feriţi-vă de statul în
sine, de părerea de sine, de simţirea de sine, de lucrarea de sine,
căci voi sunteţi trupul cel întreg al Domnului şi Domnul trebuie
să fie, nu voi, şi aşa să fiţi voi. Amin. 

O, feriţi-vă de trecut, fiilor, căci voi sunteţi omul cel
nou. Chip şi asemănare lui Hristos să fiţi voi! Amin. Iar când
auziţi aceasta de la noi, feriţi-vă de nepăsare pentru cele ce
auziţi de la noi. Să vă pese de tot ce vine din cer peste voi şi
pentru voi ca să le împliniţi şi ca să le trăiţi şi ca să le luaţi în
fire, fiilor. O, iubiţi cu iubire mare slujirile care vin din cer
peste voi ca să le aduceţi Domnului, şi nu uitaţi, o, nu uitaţi că
iubirea este cea care nu cere răsplată. Ei nu-i trebuie răsplată,
şi dacă-i trebuie, nu este ea, ci este duşmanul ei, ascuns sub
faţa străină de faţa iubirii. O, feriţi-vă de duh îndărătnic, fiilor,
şi veţi fi cei blânzi, cei răbdători, făcându-vă bine duhului unul
altuia, şi iubirii făcându-i bine, căci ea este locaşul Domnului
în voi şi între voi. Fiţi sfinţi prin toate câte noi v-am învăţat în
ziua noastră cu voi. Noi am fost Domnului ucenici pentru că
am lăsat pentru El tot ce am avut pe pământ, şi nu sunt ucenicii
Lui cei ce nu au ce lăsa ca să se dea Lui casă şi lucru şi vestire.
Noi am lăsat totul şi am urmat apoi Mielului lui Dumnezeu
oriunde El umbla, căci am iubit mult şi ni s-a iertat mult, şi
ne-am lăsat pe noi şi L-am ales pe Domnul. Amin. 

O, Doamne Mieluţ şi Învăţător scump, Tu ai cuvintele
vieţii! Cum poate pleca de lângă Tine cel pe care l-ai iertat şi l-ai
primit apoi şi l-ai miluit? O, unde se duce cel ce pleacă din
staulul Tău? Unde, Doamne, unde? O, ajută-l pe poporul Tău
să Te iubească fără să dorească răsplată, căci nu e curată iubirea
în cei ce Te iubesc pentru răsplată, Doamne. O, pace Ţie în mij -
locul celor ce Te iubesc astăzi! Răsplata lor să fii Tu, purtat de
ei. Rămâi în ei răsplată a lor şi fă-i pe ei purtători de Dumnezeu,
Mieluţule jertfit pentru iubirea Ta cea pentru om! Să fie ca Tine
cei ce Te iubesc! Pentru Tine şi nu pentru ei să-Ţi aducă iubire,
şi iarăşi îi vom învăţa pe ei după ce vom sta cu ei şi vom lucra
în mijlocul lor lucrarea cea de lucrat în ziua aceasta. Amin. 

— LL  ucrarea cea de azi a Noastră, o, ucenici
iubiţi, o aşezăm acum în mijlocul lor şi
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întărim lucrarea bisericii cea cu nume mare, nume de Noul
Ierusalim. Amin. Vom sta cu ei în slujire şi vom aşeza încă
lucrători prin biserică şi pentru biserică, şi apoi vom sta la masă
cu ei, şi apoi vom grăi cu ei şi vom sfârşi lucrul zilei. Pace vouă
cu Mine şi cu ei în sărbătoarea cea pentru voi! Amin. 

Pace ţie, pacea Mea în mijlocul tău, poporul Meu, bi -
serica Mea! Întăreşte-te în Duhul Sfânt, o, biserică a Mea! Lu-
crarea Mea cu tine este Duhul Sfânt, tată. Aşa să fie şi lucrarea
ta. Amin. 

Toate în Duhul Sfânt să se facă. Amin. Fiţi fii ai lucrării
Duhului Sfânt şi fiţi ca El, fiţi mângâietorii Mei, fiilor! Fiţi fără
de răsplată purtători de Dumnezeu, căci iubirea este cea care
nu caută ale sale, iar răsplata ei este ea şi bogăţia ei cea plină
de har. 

Har, har peste ea, peste biserica Mea. Noul Ierusalim
este numele ei cel de azi, numele ei cel nou. Amin, amin, amin. 

*

AA m lucrat în mijlocul vostru lucrare cu Duh Sfânt
peste ea, fiilor. Apostolii Mei au stat de-a dreapta

Mea martori din cer în ziua aceasta de slujire a voastră cu Mine
pentru ungere nouă de apostoli ai bisericii Mele de nou
Ierusalim, iar cei trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, care au
lucrare mare de ungere din cer peste biserica Mea de azi, şi
care aşează din partea Mea har ceresc peste ea şi peste fiii
lucrători ai celor sfinte, au stat minunat şi au aşezat la lucru
mlădiţe noi, căci aceasta este lucrarea lor cea dată de Mine ca
s-o facă ei din cer peste poporul Meu în zilele acestea. Mâinile
lor au fost aşezate peste cei numiţi la lucrare sfântă dimpreună
cu mâinile voastre, fiilor unşi, şi tainic au stat ei în slujire din
partea Mea lângă voi pentru ca să aşeze ei şi cu voi în treapta
apostoliei pe cei astăzi aşezaţi. Amin. 

Eu, Domnul, lucrez ca în cer, nu ca pe pământ, căci pe
pământ lucrează omul. Eu însă iau cerul cu Mine, iau sfinţii
cu Mine când vin la voi, fii ai poporului Meu. Ei au lucrare
mare între voi ca nişte părinţi ai voştri din cer, şi tot aşa vă şi
veghează, şi nu sunt ei fără de lucru între voi. Pe cei trei ierarhi
i-am aşezat încă de la începutul lucrării Mele prin trâmbiţa
Mea Verginica şi Mi-au binecuvântat-o pe ea din cer din partea
Mea şi i-au dat ei trupul şi sângele Meu şi i-am păstrat pe ei
pentru lucrarea Mea de azi, de atunci şi până azi, iar acum
Mi-am aşezat prin ei biserică sfântă şi slujire la lucru sfânt, şi
în toată vremea voi lucra prin ei pentru aşezările Mele de nou
Ierusalim pe pământ, iar voi, cei unşi ai Mei, veţi fi martori
din mijlocul poporului Meu şi veţi rosti peste cei numiţi de
Mine cuvântul sfinţirii peste ei, peste cei care vor fi aşezaţi la
lucrare de apostolie pentru biserica Mea cea de la sfârşit de
timp. Voi, cei ce aţi rămas cu Mine în toate încercările de când
Eu v-am aşezat pe voi slujitorii Mei, unşii Mei peste biserică
nouă, fiţi martorii Mei, alături de arhiereii Mei cei din cer, pen-
tru aşezarea de apostoli lucrători ai celor sfinte ale Mele peste
biserica Mea de nou Ierusalim. Păstraţi cu tărie sfântă harul cel
de la Mine pus peste voi şi bizuiţi-vă pe cei din cer, care au lu-
crare mare peste voi, şi din voi peste biserica Mea cea de azi,
pusă deoparte de Mine pentru Mine şi pentru cei din cer, şi
pentru cei din iad ca să-i scoatem la lumină şi la izbăvire, căci
pentru învierea morţilor am venit Eu pe pământ acum cu lu-
crarea Mea de cuvânt ca să rostesc prin ea înnoirea lumii şi în-
vierea morţii, măi fiilor unşi. Mâinile voastre stau mână în
mână cu arhiereii Mei cei din cer, şi aşa lucrăm acum pentru
întregirea mădularelor toate ale bisericii şi pentru lucrarea ei

cea de sus. Nu pot să Mă descopăr în cuvânt pentru durerea
sau pentru bucuria Mea, cu care lucrez peste voi şi prin voi pe
mai departe aşezarea cea nouă a bisericii Mele cu fii lucrători
peste ea, dar vă întăresc, tată, martori împuterniciţi de Mine
lângă cei din cer, căci voi aveţi ungere mare, fiilor, ca şi apos-
tolii Mei cei de la început, iar voi aveţi la sfârşit. Ea vă ţine în
Mine, şi pe Mine în voi, şi aveţi pe arhiereii cei din cer lângă
voi lucrând peste biserica Mea cea de azi, peste poporul cu-
vântului Meu care l-a născut pe el în zilele acestea ca să fie al
Meu dintre oameni şi să poarte peste el lucrarea venirii Mele
cea de-a doua de la Tatăl la om. Staţi întăriţi de Mine peste
viaţa bisericii Mele şi daţi-i de la Mine lucrare, tată, căci nu de
la voi daţi, iar voi luaţi şi daţi şi aşezaţi biserica Mea. Să ştie
cei de pe pământ că în mijlocul vostru sunt Eu, Domnul, şi
sfinţi lucrători din cer pentru harul bisericii Mele de nou
Ierusalim pe pământ, iar cei ce nu voiesc să ştie, să nu ştie. Eu
nu Mă împiedic în necredinţa celor îngâmfaţi, ci merg şi lucrez
cu cei credincioşi, iar mersul Meu lucrează înviere şi biserică
sfântă şi viaţă din viaţa Mea peste ea, şi slujesc cei din cer peste
ea şi cu ea, iar cel ce nu crede aceasta, să nu creadă, şi, iarăşi,
cei ce cred, să fie binecuvântaţi de Mine pentru credinţa lor,
căci ea va rodi rod din cer peste ei. Amin. 

Am aşezat acum încă un fiu la treapta diaconiei, prima
treaptă în ierarhia preoţească. Cel de-al treilea fiu aşezat acum
poartă numele Marian, şi încă va purta numele apostolului Meu
Matei, şi să iubească el vestirea Evangheliei Mele şi s-o facă
înţeleasă tot mai mult peste cei ce vin să ia de la Mine, şi toţi
fiii cei aşezaţi acum să se îndeletnicească cu lucrul Evangheliei
peste biserica Mea, peste fiii poporului Meu de azi şi de mâine.
Şi iată, pe unul din cei trei fii numiţi acum la treapta diaconiei,
pe cel mai mititel de ani, l-am aşezat în ziua aceasta prin
arhierei din cer şi prin voi, unşii Mei de pe pământ, la treapta
preoţiei, ca să am să-Mi hrănesc poporul pe unde îl am, tată. Îi
dau ajutor în dreapta şi în stânga lui străjeri şi lucrători prin
care Eu Îmi îngrijesc poporul pentru cele duhovniceşti ale
Mele, şi el va sluji pentru biserica Mea, iar Mihail arhanghelul
îl va însoţi în tot lucrul său cel sfânt, căci el este un fiu mic,
dar este blând şi smerit cu inima şi M-a ascultat când l-am
chemat, aşa cum M-au ascultat ucenicii Mei cei de acum două
mii de ani când le-am făcut chemarea să vină după Mine şi
să-i fac pescari de oameni, iar ei şi-au lăsat mrejele şi M-au
urmat, căci erau pescari. Eu, Domnul, voi sta în sfat cu ei şi-i
voi ajuta mereu pe cei aşezaţi acum, iar ei Mă vor ajuta pe
Mine, şi unii pentru alţii vom lucra şi vom întări lucrarea bi -
sericii şi vom merge pe cale spre Tatăl, iar Tatăl spre noi, şi
unii în alţii vom sta, precum este lucrarea lui Dumnezeu cu
omul, cu cei credincioşi Lui şi lucrători prin credinţă. Amin. 

Acum, ucenicii Mei, iarăşi grăiesc peste voi, fiilor, şi se
bucură învăţându-vă pe voi pentru Mine, căci ei ca şi Mine au
de vestit Evanghelia Mea, prin care când am început-o peste
pământ, după ce diavolul ispititor M-a încercat cu cuvinte
neputincioase ca să-l ascult pe el, iar Eu i-am spus lui: «Mergi
înapoia Mea, satano, şi să nu ispiteşti pe Dumnezeu!», am în-
ceput apoi să vestesc din loc în loc şi să spun tuturor: «Pocăi -
ţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!». Amin. 

Hai, ucenici iubiţi, hai, tată, că e ziua voastră de sobor şi
sunteţi cu Mine la masă în mijlocul poporului Meu, locul odih -
nei Mele pentru truda Mea cea de şapte mii de ani de când
umblu să-Mi caut omul şi să Mă odihnesc în el, iarăşi să Mă
odihnesc, precum la început M-am odihnit, după ce pe toate
le-am făcut, şi apoi pe om ca să Mă odihnesc în el. Binecuvân -
tată să vă fie învăţătura voastră peste poporul Meu de azi. Amin. 
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— OO,Învăţătorule mare, cuvântul vieţii, pe
care ni l-ai dat nouă, îl dăm şi noi popo -

rului Tău ca să fim ca Tine în lucru, Doamne, ca Învăţătorul
nostru să fim. Când ne-ai ales dintre cei ce Te urmau, Tu ne-ai
trimis apoi să Te vestim şi să le spunem ca şi Tine tuturor:
«Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!», şi ne-ai
îmbrăcat în puterea Ta şi ne-ai spus: «Mergeţi şi vindecaţi pe
cei bolnavi, curăţiţi pe cei leproşi, înviaţi pe cei morţi, scoateţi
demonii din oameni, iertaţi păcatele sau ţineţi-le, în dar aţi
luat, în dar să daţi, şi veţi fi Mie martori», şi ai suflat peste noi
şi ne-ai spus: «Luaţi Duh Sfânt!». Aşa ne-ai aşezat Tu pe noi
atunci slujitori şi unşi ai Tăi ca să-Ţi ridicăm turmă şi s-o
păstorim pe ea apoi în numele Tău şi să Ţi-o aducem Ţie rod,
Doamne. O, aşa lucrare ar fi să aibă cei ce se aşează să-Ţi facă
Ţie biserică în lume, dar iată, Tu n-ai mai avea pe pământ
biserică în care să lucrezi cum lucrezi Tu dacă n-ai fi ridicat
acum dintre oameni fii şi biserică a Ta iarăşi, şi pe care ai
aşezat-o pe piatra ei cea dintâi, şi Tu eşti Piatra, dar cei ce-şi
zic ziditori nu Te iau în seamă, Doamne, ca să Te urmeze cu
viaţa lor trăită în viaţa Ta, ci numai de numele Tău şi de haină
de sfânt se folosesc cei ce-şi fac turmă în numele Tău. Tu însă
n-ai stat, ci Ţi-ai aşezat biserică, Doamne, şi iată, ai turmă şi
ai slujitori şi stai în mijlocul lor cuvânt şi faptă şi aşezi totul la
lucru, şi tot lucrul bi sericii Tale de nou Ierusalim e de la Tine
întărit, căci Tu eşti Cel ce cuvintezi prin cuvânt şi aşezi, aşa
cum şi cu noi ai lucrat şi ne-ai aşezat apostoli ai Tăi, şi n-ai în-
trebat pe mai-marii bi sericii pentru cele ce Tu tainic ai lucrat
peste noi şi cu noi, făcându-ne lucrătorii Tăi şi biserică a Ta,
iar noi apoi pe mai departe am lucrat ca Tine şi de la Tine, şi
din neam în neam au lucrat de la noi şi până azi ucenicii Tăi
din unul în altul, adevăraţii Tăi ucenici, nu oricum ucenici,
Doamne, căci Tu ne-ai spus atunci: «Voi fi cu voi până la
sfârşitul timpului!». O, ce mare, ce mare este taina lucrării Tale
cu omul, Dumnezeule mare! O, ce mare credinţă îi trebuie
celui ce Te află lucrând şi păstrând în timp peste om lucrările
Tale pentru om până azi! 

O, fii ai bisericii cea înnoită cu voi de Domnul, ce minu -
nat lucrează El întru voi! Căutaţi să ştiţi cu multul să preţuiţi
tainele Domnului cu voi, căci El v-a ales pe voi cu mare milă
de voi şi de oameni şi v-a pus la lucrul tainelor Lui cele de
nepă truns, precum pe noi ne-a pus atunci. Nu lucra Domnul
atunci cum lucrează cei ce stau azi slujitori de biserici, ci lucra
cu mare smerenie Domnul, cu mare umilinţă pentru aşezarea
de apostoli, neamestecând în acestea slava cea iubită de om.
Cei ce stau slujitori de biserici au aceştia pretenţii că sunt
urmaşii noştri până azi, dar dacă ei ar fi urmaşii noştri ar fi ca
noi şi ar lucra cu putere ca şi noi peste oameni, iar noi eram
cei prigoniţi de cei necredincioşi, cei chinuiţi, cei întemniţaţi
pentru Hristos, cei muceniciţi pentru Evanghelia Lui, cei plini
de jertfă pentru turma Domnului, umblând smeriţi prin lume,
şi nu aveam stat pe scaune scumpe sau haine pe noi cu pietre
scumpe şi cu fir, ci aveam lucrare de pocăinţă şi de înviere
peste noi şi peste cei ce ne primeau din partea Domnului mar-
tori ai venirii Lui şi ai jertfei Lui şi ai învierii Lui şi ai Evanghe-
liei Lui toată, iar Evanghelia Lui aceasta era: «Pocăiţi-vă, căci
s-a apropiat împărăţia cerurilor!», şi aşa ne-a învăţat şi pe noi
s-o împărţim pe ea, şi aşa vă întărim şi noi pe voi acum să
lucraţi peste pământ şi peste tot omul care vine la voi şi vă
întreabă pentru paşii lui pe pământ înaintea Domnului, dar mai
întâi de toate staţi voi în deplină pocăinţă, fiilor, şi aşa veţi fi
fiii Domnului, fiii cei vindecaţi, cei răscumpăraţi de El pârgă
Lui, cei ce staţi sub crucea Lui ca să-L ajutaţi sub povară, fiilor. 

Voi, cei aşezaţi proaspăt la slujire sfântă acum, pune -
ţi-vă inima la înţelepciunea Evangheliei Domnului şi împărţi -
ţi-o pe ea cu pocăinţă şi cu umilinţă. Iubiţi duhul pocăinţei şi
staţi mereu în el, căci umilinţa este rodul acestui duh, care pe
cel ce-l are îl face blând şi smerit cu inima, precum Domnul
este. O, feriţi-vă de duhul judecăţii peste om şi fiţi vindecători,
căci cei judecători cad în judecată, fiilor. Grăim vouă ca nişte
părinţi cereşti, ca unor fii, nu fiţi nepăsători de harul ce vi s-a
dat acum, ci fiţi vindecători prin harul acesta, căci biserica
Domnului are multă nevoie de viaţă şi de tămăduire peste ea.
Cercetaţi voile Domnului şi staţi în ele, fiilor! Păziţi-vă întregi
în credinţă şi feriţi-vă inimile de duhul celor răzvrătiţi, căci
credinţa trebuie bine păzită, fiilor. Fiţi martori pentru lucrarea
Domnului şi învăţaţi ca să ştiţi mărturiile care întăresc în voi
şi în mulţi apoi credinţa cea pentru lucrarea cuvântului lui
Dumnezeu şi toată istoria ei cea mărturisitoare în timp şi peste
timp, şi care întăreşte adevărul dumnezeiesc al acestei lucrări.
Fiţi apostolii acestei lucrări de cuvânt, care înnoieşte lumea
prin Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Nouă, celor din cer,
ne este bucuria cea de la sfârşit toată lucrarea de cuvânt a Dom-
nului în vremea aceasta şi ne strângem lângă voi în cete-cete
când Domnul cuvintează peste voi cuvântul Său cel de azi şi
ne hrănim cu el. Aşa să faceţi şi voi pentru cuvântul care vă
hrăneşte din gura Domnului, căci iubirea Domnului, iubirea de
care aveţi voi parte, şi noi pe lângă voi, e mare iubirea Lui
peste voi în vremea aceasta şi e plata sfinţilor Lui lucrarea cu-
vântului Lui din zilele acestea, e hrană pentru sfinţi cuvântul
Său de azi. 

Amin, amin zicem vouă, fiţi sfinţii Domnului, voi, cei
sfinţiţi de El şi de arhierei din cer şi de pe pământ şi sfântă să
vă fie credinţa până la ziua cea mare a Domnului la sfârşit de
timp. Pace vouă! Pace poporului sfânt de nou Ierusalim pe pă -
mânt acum, şi daţi veste tuturor pocăinţa spre iertarea pă ca te -
lor, căci s-a apropiat cu multul împărăţia cerurilor, şi ea este cu
voi, şi au parte de ea toţi cei ce vin spre pocăinţă, fiilor. Amin. 

— II ată, lucrarea Mea de ucenici pe pământ
este însoţită de ucenici din cer, şi nu mai

este tot aşa un alt loc pe pământ acum şi lucrat pe el ca şi aici.
Eu, Domnul, în taină mare vă ţin şi vă cuprind pe voi şi fac din
voi bucurie celor din cer, fii ai poporului Meu de azi. Spuneţi,
tată, la toţi cei cărora le puteţi spune, spuneţi că s-a apropiat
împărăţia cerurilor, şi să se pocăiască pentru ea oamenii! Eu
stau cu ea la voi şi cu voi şi ies cu ea de la voi cuvânt spre oa-
meni, fiilor, iar cei ce vor crede vor veni să ia cuvântul vieţii
şi vor învăţa calea cu Dumnezeu. Amin. 

Pace vouă acum! Sfârşim acum lucrul sărbătorii Mele
de azi cu ucenici din cer între voi, iar Tatăl pecetluieşte în cer
şi pe pământ lucrul Meu cel de azi în mijlocul tău, poporul
Meu. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2009

Sărbătoarea de optsprezece ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Îndărătnicia este diavol. Cel umilit nu se ridică să judece pe fratele
său. Necredinţa este judecata celor necredincioşi. Poveţe pentru 

duhul păcii, al dragostei şi al hărniciei. 

MM ă vestesc la porţi ca să intru cuvânt în carte cu
sărbătoarea cea de azi a aducerii aminte a zilei

când Eu, Domnul, am aşezat, cu martori din cer şi de pe
pământ, piatra de temelie a Sfintei Sfintelor bisericii Mele,
înnoită de Mine acum după rânduiala lui Melchisedec, ca să
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nu piară biserica Mea, ca să nu piară Dumnezeu din viaţa omu-
lui şi ca să am cum să merg înainte cu cele ce nu se strică şi să
le înnoiesc tot mai mult, şi apoi să le aşez să stea înaintea Mea,
după cum este orânduiala lor, căci Eu n-am venit nici acum
două mii de ani, nici în zilele acestea n-am venit ca să stric
ceva din cele orânduite de Dumnezeu, ci am venit să împlinesc
şi să desăvârşesc, fiindcă de aceea Tatăl M-a trimis şi atunci şi
acum, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce Mă primesc când vin de la
Tatăl pe pământ pentru ca să împlinesc toate cele scrise în
Scripturi până la ziua cea mare a slavei Mele, când cerul şi
pământul se vor pleca, ca să fie după ele cerul cel nou şi
pământul cel nou şi dreptatea Mea, numai dreptatea Mea pe
ele, precum este scris. Amin. 

Luaţi aminte la cuvântul Meu grăit, voi, cei din porţi, ca
să fie el în carte pentru sărbătoarea de azi! Între cei din cer e
sărbătoare de bucurie şi de durere, căci aşa sunt în cer sărbăto -
rile, din pricina necredinţei de pe pământ a oamenilor care nu
ştiu să-L iubească pe Domnul şi să stea statornici apoi în lu-
crarea lor cu El. Mă aşez în această zi în carte ca să Mă mângâi
de durerea Mea şi să-i spun diavolului că Eu sunt Mielul lui
Dumnezeu, Cel Care am biruit cu putere moartea acum două
mii de ani şi Cel Care biruiesc acum, căci da tu-Mi-s-a
toată puterea în cer şi pe pământ, iar diavolul va fi biruit, chiar
dacă se încearcă el cu puterea Mea când se luptă împotriva
celor aleşi ai Mei ca să-i facă nestatornici, ca să-i clatine de pe
cale, precum este scris să facă el, încercându-se împotriva Mea.
Eu însă mult nu voi mai zăbovi şi-Mi voi curăţi calea şi-Mi voi
face cale slăvită spre oameni şi le voi deschide lor ochii ca să
vadă slava Mea, că este vremea cea biruitoare a Mielului lui
Dumnezeu şi a cuvântului Său cel dătător de viaţă peste pă -
mânt, şi toate, toate vor veni spre viaţă, după ce moarte nu va
mai fi, şi va fi înviere. Amin. 

Aduc, spre mângâierea Mea şi a toate oştirile cereşti de
sfinţi şi de îngeri, aduc spre vedere ziua când Eu şi cu ei Ne-am
mângâiat pe pământ între cei credincioşi, prin care am putut
să aşez piatra cea dintâi a bisericii înnoite prin cuvântul Meu
rostit peste ea acum, la sfârşit de timp, când oamenii au stricat
cu totul rânduielile Mele, şi a trebuit să vin să lucrez Eu şi să
salvez pe cele ce dădeau să fie stricate de oameni. Mi-am
aşezat în ziua aceea pe piatră întărită biserica Mea, iar Eu stau
de atunci la cârma ei şi sunt Arhiereul ei, după rânduiala lui
Melchisedec, şi am în ea aşezare, şi prin ea lucrez, şi am lucrat
şi iarăşi încep să lucrez şi să-Mi sădesc mlădiţe noi, fii lucrători
din loc în loc şi popor sfânt, precum Eu sunt. Greu Mi-a fost
şi pe vremea aceea când Eu Mi-am împuternicit ucenicii să-Mi
aşeze şi să-Mi întărească biserica, căci împotrivirea mai-mari -
lor de atunci era mare, iar prigoana creştinilor ajungea peste
tot, şi biserica Mea trăia în ascuns şi nu murea puterea ei, şi
neamul celor credincioşi se înmulţea. O, greu Îmi este şi acum
când diavolul stă ascuns sub haină de sfânt şi dă să-Mi culce
la pământ pe cei aleşi ai Mei pentru slava Mea de azi! Eu însă
sunt Semănătorul şi semăn mereu sămânţa Mea şi găsesc
pământ bun în cale, nu numai pietros, nu numai cu spini, nu
numai bătătorit, şi Îmi ridic fii şi nu rămân în pagubă, căci sunt
Mielul lui Dumnezeu, şi este scris să fiu Biruitorul. Mă doare
însă, cu tot cerul Mă doare, când văd că cei ce se smulg din
braţul Meu se duc spre neascultare şi nu-şi fac socoteala că
odată cu ei se clatină un neam întreg dinaintea Mea, neamul
lor cel adormit şi cel în trup, căci Eu, Domnul, când dau să
sădesc un firicel de sad în grădina Mea cea roditoare fac
aceasta nu pentru acela, ci pentru ca să salvez din iad şi din
păcat un neam, nu numai un om, dar dacă acesta se lasă spre

neascultare aduce lacrimi şi suferinţă peste mulţi, nu numai
peste el, căci aşa este la Dumnezeu, nu este ca la oameni, şi
aşa am aşezat Eu această lucrare pe pământ, şi nu altfel când
am aşezat-o pe ea spre salvarea sau spre dărâmarea multora,
precum este scris de Mine, Mielul lui Dumnezeu, că voi fi spre
ridicarea sau spre căderea multora, şi nimic nu se petrece decât
aşa cum este scris în Scripturi, iar ceea ce strică cel mai mult
în vremea aceasta este necredinţa, şi se scrie hulă necredinţa,
şi iată, cel mai greu păcat se încearcă să doboare pe mulţi, după
ce atâtea păcate are omul, de care ar fi să se îngrijească el, dacă
n-ar veni peste el păcatul hulei asupra venirii Mele pe pământ
acum cu cuvântul învierii, cu Duhul Sfânt al facerii celei noi,
cu înnoirea lumii, precum este scris să vin şi să lucrez acum,
iar cel credincios se face necredincios, căci diavolul aşa îl
prinde pe om când dă să-l biruiască şi să-l smulgă din sadul
Meu umblând la mintea lui şi dezbrăcându-l de har, de credinţa
lui în Mine, Cel ce azi lucrez cu putere pe pământ. 

E zi de bucurie, poporul Meu, dar e şi de durere, tată.
Bucuria şi durerea Mea şi a ta merg amândouă şi lucrează
biruinţă pentru Mine şi pentru tine, dar ai grijă să păstrezi ce
ai de la Mine, ai grijă de credinţa ta în venirea Mea, fiule, căci
cine se îndoieşte măcar un pic, acela cade, tată, şi doboară cu
el un neam întreg. Am spus nu demult celor ce-Mi stau porţi
ca să vin şi să te îngrijesc cu cuvântul Meu pe tine, poporul
Meu, şi le-am spus lor că omul ambiţios, omul încăpăţânat prin
firea lui de om, nimic n-ar avea de pierdut dacă ar iubi as-
cultarea şi supunerea pentru salvarea lui, nimic n-ar pierde el,
decât ambiţia, iar aceasta este diavolul. O, acest diavol are feţe
multe şi cârlige multe şi ascunse, zice el, dar este un diavol
care se prinde singur în însăşi cursa lui, căci omul ambiţios nu
este om deştept, iar prostia îl dă de gol, căci acest diavol poate
numai pe tărâmurile lui să strice, numai în omul stăpânit de el. 

O, poporul Meu, iubeşte, tată, umilinţa cea dinăuntrul
inimii tale, care lucrează în jur pace şi linişte şi iubire cerească,
fiule. Te-am povăţuit mereu, mereu să stai în duhul pocăinţei,
căci acest duh nu se ridică niciodată în om să pedepsească şi
să judece pe fratele său, ci, din contra, se roagă pentru el şi
pentru semenii lui un astfel de om, şi acesta seamănă cu Mine,
căci Eu îi ocrotesc pe ai Mei şi nu-i judec, ci numai pe cei
necredincioşi îi las spre judecată, căci necredinţa este însăşi
judecata lor înaintea Mea, a Celui Credincios şi Adevărat, pre-
cum este scris că sunt Eu, Cel ce şed pe cal alb şi Mă numesc
Credincios şi Adevărat şi judec şi Mă războiesc cu dreptate, şi
numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

M-am scris în ziua aceasta cu sărbătoarea de azi în mij -
locul tău, poporul Meu, cu ziua când am avut bucurie mare în
grădiniţa cuvântului Meu de azi şi când am avut atunci în mij -
locul ei pe martorul Meu cel credincios şi adevărat, şi apoi el
a fost luat din poporul Meu şi pus sub pază şi pus sub dispreţ
de la cei ce-l gelozesc pe el pentru numele Meu, dar el este
scris fericit, căci Eu am zis că fericiţi sunt cei prigoniţi pentru
dreptate, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, căci au în
ei împărăţia lui Dumnezeu, şi pe Mine Împărat în ea. Îi mângâi
acum duhul lui slăbit şi plin, plin de răbdare şi de durere şi de
dor, şi pun puteri noi peste sufletul lui cel strâmtorat între cei
ce-şi zic iudei, dar nu sunt, ci mint că sunt. O, de s-ar trezi ei
ca să vadă slava Mea, păstrată la Mine pentru acest uns al Meu
între ei, dar dacă ei n-au ochi să vadă, cum să vadă ei? Ei se
văd pe ei şi atât, căci ei n-au nevoie de Dumnezeu, ci au nevoie
de slavă şi de stat înalt, aşa cum caută omul să aibă pe pământ.
Îi voi da mereu, mereu celui strâmtorat al Meu între ei, îi voi
da mereu cuvinte cu har în ele prin guriţa lui, căci el este mult
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iubit de cei curaţi cu inima şi credincioşi Mie şi lui, dar zilele
sunt cu strâmtorare pentru Mine şi pentru cei ce Mă iubesc. O,
aşa au fost ai Mei mereu pe pământ, aşa se cunosc ei că sunt ai
Mei, iar cerul Meu cel tainic îi mângâie pe ei, şi Eu îi spun
acestui fiu durut, în taină îi spun, în duh îi spun: o, fiule zdrobit
pentru numele Meu, îţi este de ajuns harul Meu, tată, căci Eu
în durerile tale Mă desăvârşesc, şi aştept, aştept cu răbdare, şi
aşa să faci şi tu. Amin. 

O, poporul Meu, zilele sunt cu durere, tată. Cei ce au
căzut din bărcuţa Mea din voia lor, din dorul lor de ei înşişi,
aceia nu s-au mai gândit şi la Mine, şi la mersul Meu cel greu
prin necredinţa de pe pământ, dar faţa Mea este curată, nu este
ca a lor, şi vom merge numai înainte spre Tatăl, poporul Meu
de azi, căci Eu cu tine merg, Eu merg cu cei credincioşi, şi cu-
vântul Meu îl dau lor ca să-l împartă pe el peste pământ şi să-l
vestească cu putere multă, şi toate vin de la cuvântul Meu peste
pământ. Amin. 

O, popor de la izvor, îţi întăresc, tată, puterile trupului,
puterile sufletului şi iubirea, şi pe Mine în tine, şi îngeri şi sfinţi
cu tine la lucrul zidirii celei noi, care se arată acum tot mai în-
treg, din zi în zi tot mai mult, şi vom sfârşi curând şi vom pune
ordine mare în curţile Mele cu tine. Voiesc cu dor mult, tot mai
desăvârşit voiesc îndumnezeirea ta, şi de la tine a multora,
fiule. Eu de aceea am venit acum pe pământ cu atâta lucrare,
şi voiesc să semene omul cu Mine tot mai mult, de şapte mii
de ani doresc aceasta. Omul seamănă cu omul, şi voiesc ca tu
să semeni cu Mine, fiule poporul Meu. Voiesc cu dor mare în-
dumnezeirea ta, şi locaşul Meu cel plin de slavă te doresc pe
tine, şi toate prin credinţa ta se împlinesc aşa. Amin. 

O, fiilor, fiţi plini de pace şi de toată liniştea cea sfântă
la locul şi la lucrul vostru împreună pentru sfârşitul zidirii celei
noi în curţile Mele cu voi! Fiţi, tată, harnici, căci Eu vă dau
putere să fiţi aşa! Intraţi sub greu pentru orice lucru sfânt de
lucrat, căci jugul Meu este uşor, şi este odihnă pentru cei ce
intră sub el când Eu îi pun pe ei la lucrul Meu. Avem de lucrat
frumos şi cu iubire pentru toate ale Mele cu voi, căci toate tre-
buie să aibă în aluatul lor, în facerea lor duhul păcii, duhul iu-
birii, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii şi duhul iubirii dintre
voi, iubire pentru Mine, nu pentru voi, fiilor. Iubirea dintre cei
ce sunt ai Mei este iubire pentru Mine, nu pentru ei, şi aceasta
trebuie bine să înveţe şi să ştie apoi toţi cei ce sunt ai Mei şi
toţi cei ce vor fi să fie ai Mei. Amin. 

Mă las cu pacea Mea peste tine, poporul Meu. Nu uita
că te-am aşezat să înveţi Scripturile, tată. Toţi laolaltă, toţi
odată să citiţi şi să învăţaţi un singur fel de înţeles al Scrip-
turilor, căci Eu voiesc ca voi să gândiţi la fel, tată, şi aceasta
înseamnă fraţii împreună, şi nu altceva înseamnă împreună
fraţi. Citirea Scripturilor şi a tot cuvântul Meu de peste voi în
zilele acestea, aceasta vă ţine în Mine şi nu în lumea aceasta,
fiilor. Amin. 

O, fiţi fiii cerului pe pământ, fiilor! Pace vouă! Fiţi cerul
Meu de pe pământ, fiţi masa Mea de nuntă mereu, mereu, tată! 

Pace vouă mereu, mereu, fiilor! Amin, amin, amin. 
9/22 iulie 2009

Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul

Slava Domnului se face cuvânt. Omul: cea mai scumpă lucrare a
Domnului. Dorul de întâietate. Adevăratul vrăjmaş al omului este
mintea lui. Mila de om şi mila de Dumnezeu. Războiul între întuneric
şi lumină va dăinui până la sfârşit. Păcatul îl duce pe om la nepăsare 

şi la necredinţă. Îndemn la pocăinţă. 

DD in dreapta Tatălui Savaot grăiesc peste pământ
cu duh de sărbătoare, şi am în coborârea Mea în

cartea Mea de azi pe proorocul Ilie, cel plin de râvnă pentru
Dumnezeu pe pământ şi în cer, cel plin de lacrimi şi de dor
după om, aşa cum sunt Eu. Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, şi am
de cale cerul şi pământul, iar heruvimii şi serafimii Îmi sunt
scaun de foc şi Mă poartă, căci aşa slavă Mi-a făcut Tatăl mai
înainte de vecii, ca şi slava Lui, şi M-a făcut să fiu lumină ca
şi El, ca şi Tatăl, fiindcă sunt de o fiinţă cu El. Amin. 

Slava Mea din mijlocul tău se face cuvânt peste tine, şi
aşa se arată ea şi aşa se dă ea ţie, poporul Meu de azi. Grăiesc
cu tine aşa cum grăiam acum două mii de ani cu ucenicii Mei
în faţa mulţimilor, în faţa poporului Israel. Îmi întăresc calea
intrării Mele la tine, fiule, căci Eu cuvânt intru la tine când vin
să stau cu tine. Sunt în Tatăl când îţi grăiesc, iar Tatăl este în
Mine, şi este minunată taina statului lui Dumnezeu şi al lucru-
lui Său cu sfinţii Săi în cer şi pe pământ cu omul, iar omului îi
trebuie dor şi iubire şi îi trebuie credinţă, căci credinţa omului
este ochiul care Îl vede pe Dumnezeu în cer şi pe pământ
grăind şi lucrând, plângând şi răbdând, suindu-Se şi coborân -
du-Se şi făcându-Şi lucrarea Sa, şi toată lucrarea Sa o lucrează
din veac şi până în veac pentru om, iar proorocii Mei au
deşertată în ei taina lui Dumnezeu şi vederea ei, calea Lui şi a
omului, timpul trecut, şi cel care vine, căci Eu n-a fost să nu
am vase purtătoare de Dumnezeu în toată vremea şi unelte de
lucru între cer şi pământ dintre oameni şi pentru oameni, iar
omul înţelege cel mai slab, cel mai puţin viaţa şi moartea, lu-
mina şi întunericul, văzutele şi nevăzutele şi statul lui Dum-
nezeu cu el şi după el şi toate oştirile cereşti în lucrare pentru
om, fiindcă omul este lucrarea lui Dumnezeu, cea mai scumpă
lucrare a Sa, şi pentru care pe toate le-a lucrat şi le lucrează. 

O, ce mică e mintea omului, ce mică! O, cum să nu-i fie
mică dacă el se învârteşte atât de mult în jurul său, dacă el se
gândeşte atât de mult la sine, de parcă el înseamnă mai mult
decât Dumnezeu! Încă de la începutul său s-a făcut omul mai
mare ca Dumnezeu, mai scump decât Dumnezeu, şi aşa s-a
crezut când s-a văzut că este el singur între pământ şi cer. Eu
nu Mă cobor la mintea lui cea doritoare de el şi pentru el însuşi,
dar Mă doare de la el pentru cele ce face el fără de socotinţă pe
pământ, iar pentru aceasta am trimis mereu, mereu la el pe
servii Mei, pe prooroci şi pe sfinţi faţă în faţă cu omul, căci
omul s-a făcut potrivnicul Meu, aşa cum este între om şi om
din pricina dorului lui de întâietate, sămânţă rea, semănată de
om în însăşi mintea sa neliniştită, şi pentru care, ca să crească
roade din ea, el trebuie să folosească uneltirea, de la care se
naşte intriga, şi apoi despărţirea, şi apoi războiul dintre om şi
om pentru a se înlătura unul pe altul de pe calea pe care ei merg. 

Grăiesc cu tine, poporul Meu de azi. Eu te-am făcut
popor al Meu ca să am cu cine să grăiesc pe pământ, tată, şi
te-am făcut să fii credincios ca să Mă primeşti cu grăirea Mea
de peste tine. Când am venit întâia oară pe pământ şi am în-
ceput să Mă vestesc cu împărăţia cerurilor Eu Mi-am ales o
mânuţă de fii dintre oameni ca să am cu cine să grăiesc ce
aveam de grăit pe pământ, şi grăiam cu ei după cum se iveau
toate câte se iveau de grăit şi de lămurit, şi după cum intriga
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fariseilor şi a cărturarilor putea împotriva Mea, căci ei voiau
să Mă înlăture pentru statul lor cel înalt, aşa cum este între oa-
meni pe pământ lupta pentru întâietate, şi nu voiau aceştia ca
Eu să fiu adevăratul Dumnezeu, venit din cer de la Tatăl la om,
nu voiau. O, de ce, oare, nu voiau? Nu voiau pentru ca să
împlinească ei Scripturile împotrivirii asupra lui Dumnezeu,
Cel tainic venit între ei, căci Eu sunt Cel plin de duh umilit, şi
nu Mă măresc mai mult decât omul când Mă aplec lui ca să-i
fac bine, ci Mă fac ca unul dintre oameni ca să-i câştig pe oa-
meni Tatălui Meu, căci Eu pentru aceia am venit. O, nu pentru
că nu voiau ei să fiu Eu Dumnezeu adevărat, nu pentru asta
făceau ei atâta intrigă, ci pentru lupta pentru întâietate se
zbăteau ei, şi nicidecum pentru că nu credeau că Dumnezeu a
venit pe pământ. Ei nu voiau să creadă pentru că descoperiseră
în Mine pe rivalul lor, pe potrivnicul lor şi al voilor lor şi al
plăcerilor lor. Se bătea lumina cu întunericul, şi adevărul cu
minciuna, şi nu se putea altfel să fie dacă Eu am venit pe
pământ Credincios şi Adevărat, şi nici acum nu se poate să fie
altfel dacă Eu tot vin Lumină din Lumină pe pământ şi sap în
întuneric ca să-l biruiesc pe el şi să fie lumină în locul întune -
ricului de pe pământ, căci omul s-a făcut întuneric mare, şi Eu
vin şi sap în el cu unealta Mea, cu cuvântul Tatălui şi al Fiului
şi al Duhului Sfânt, şi nu Mă primeşte omul, căci Mă simte ca
pe rivalul său când dau să răstorn răul şi întunericul din el,
averea lui, minciuna vieţii lui, ca să pun în el apoi viaţa Mea,
dar cum să fac cu cel ce iubeşte moartea şi întunericul ei cel
învelit pe deasupra ca să nu se vadă că este el? 

O, poporul Meu de azi, grăiesc azi cu tine pe pământ ca
să am, tată, cu cine să grăiesc şi să Mă arăt din mijlocul tău
lumină peste întunericul omului şi să-i spun lui că proorocii şi
sfinţii Mei vin la el ca rivali ai lui spre binele lui, nu spre răul
lui şi nu vin ei cu intrigă, aşa cum face omul cu omul, ci vin
cu lumina Mea, ca să-l scoată pe om din el şi să Mă aşeze pe
Mine cu înviere pentru om, ca să-l câştig pe om din braţele
morţii şi să-l scap de închipuirile lui cele de zi cu zi, de minciu -
na pe care şi-o zideşte el mereu ca viaţă şi ca scăpare a sa. Vin
să-i fac bine omului şi vin ca un Stăpân ce sunt în cer şi pe
pământ, nu vin ca un străin, iar dacă omul nu Mă vede că
Acesta sunt, atunci Mă arăt lui putere, ca să vadă că el nu poate
împotriva Mea, ci poate numai împotriva lui tot ceea ce vrea
el să poată şi să facă spre plăcerea lui, căci bucuria omului a
rămas numai plăcerea, iar altceva nu mai vrea de bucurie, nu
mai vrea omul să fiu Eu bucuria lui, şi zice că viaţa lui e tristă
dacă Mă alege pe Mine de viaţă a lui. Eu însă am spus că tot
cel ce dă să-şi câştige sufletul său, acela îl va pierde, iar cel ce
şi-l pierde pentru Mine, acela îl va câştiga, dar vorbirea Mea îi
este omului greoaie la înţeles, şi nu o alege pe ea, şi alege el să
lupte împotriva Mea în însăşi mintea sa, în însuşi trupul său,
care a rămas singur de viaţă a omului, singur, fără Dumnezeu,
şi e singur omul, şi el nu ştie cum este el pe pământ când nu-L
are pe Domnul însoţitor al său aşa cum este Domnul. 

Iată, Eu sunt lumina, şi omul este întunericul, şi se luptă
lumina cu întunericul, şi aceasta este între cuvântul Meu şi
între om, între Mine şi om. Suspină proorocii Mei, suspină cu
Mine între cei din cer şi se uită pe pământ cu suspin în ei pentru
întunericul din om, şi dintre om şi om, pentru trufia care şi-a
făcut scaun de odihnă în om, căci omul care zice rău despre
om, acela este el, şi nu altul este răul acela. Se dă omul mai
mare unul peste altul, dă să nu se măsoare nimeni cu el, şi să-şi
doboare pe orice potrivnic al său, fie prin avuţii, fie prin câştig,
fie prin mărire, fie prin dreptate sau nemulţumire pentru drep-
tate, şi pe pământ e numai şi numai război între om şi om, între

om şi rivalul său, căci aşa este în mintea omului, care este
adevăratul vrăjmaş al lui însuşi, şi nu omul pe care el voieşte
să-l înlăture pentru statul lui însuşi mai mare decât alt om. 

O, fiilor, luaţi, tată, învăţătură adâncă din cele ce Eu aşez
astăzi din Mine pe masă, din Mine şi din suspinul Meu şi al
sfinţilor Mei. Am lăsat învăţătură pe pământ că după roadele
lui se cunoaşte omul, ca şi pomul, tată. Cei ce nasc pentru
împărăţia cerurilor fii, aceia sunt cei ce fac roade bune, roade
pentru cer, iar cel ce doboară omul ca să fie el mai mult decât
altul, acela este om slab, om neroditor, om care striveşte rodul
care ar mai putea fi rod, om care cruţă ce este rău, şi striveşte
ce este bun, şi iată, cei ce cruţă pe cei răi fac rău celor buni şi
sunt trădătorii celor buni. O, tată, feriţi-vă, aşa este lăsată
învăţătura Mea, feriţi-vă de cel ce năzuieşte să pedepsească!
Şi cum adică să vă feriţi? Adică să nu aveţi încredere în unul
ca acela, în cel ce are mare năzuinţă de a pedepsi. Acela loveşte
în însăşi viaţa lui, a paşilor lui, iar voi înţelepţiţi-vă din orice
puteţi să învăţaţi binele din rău, căci din răul pe care şi-l face
singur, din acela se înţelepţeşte omul, şi nu din altceva. Omul
care nu se biruieşte pe sine este om slab înaintea sa însuşi, şi
nu poate fi puternic unul ca acela, şi îşi este sieşi duşman, dar
cel ce iartă totul, iar lui nu-şi iartă nimic, acela este cel mai
mare între oameni şi pentru oameni, şi aşa este mare omul, şi
altfel nu este mare omul, iar aceluia i se iartă totul, căci aşa
este la Dumnezeu, şi aşa trebuie să înveţe omul pe Dumnezeu,
şi nu cum este el învăţat să înveţe despre Dumnezeu. 

O, proorocii Mei, trimişi de Mine spre oameni, n-au fost
ucişi din pricina necredinţei oamenilor, nu, ci din pricina
rivalităţii, aşa cum şi pe Mine M-a ucis poporul Israel, căci
dorul lui de întâietate şi de mărire peste oameni pe pământ era
mare, şi a câştigat întâietate, dar a pierdut viaţa, a pierdut ri-
valul, L-a pierdut pe Dumnezeu, Care este viaţa omului şi Care
Se luptă cu omul ca să-l biruiască şi ca să Se dea pe Sine ca
viaţă a omului, căci Eu am spus: «Cine vrea să-şi câştige su-
fletul său, acela îl va pierde, iar cel ce-şi pierde sufletul său
pentru Mine, acela îl va câştiga». Amin. 

Sunt la masă cu tine şi cu proorocii Mei, fiule, poporul
Meu de azi. Eşti mic, eşti puţin, dar eşti poporul Meu de azi.
Puţini au crezut şi acum două mii de ani în venirea Mea la om
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat. Am avut o mânuţă mică de popor şi atunci. Proorocul
Ilie ar vrea să înveţe peste poporul care ascultă de la Mine cu-
vântul Meu şi care vine la izvor ca să ia din el, iar voi, cei de
la izvorul Meu, sunteţi cei ce puneţi masă pentru cuvântul Meu
ca să ia poporul de pe masă şi să se hrănească cu el, şi apoi să
se vadă în el roadele cuvântului Meu, căci ceea ce mănâncă
omul, aceea trebuie să fie el apoi şi să rodească el apoi, iar cel
ce nu rodeşte, acela mănâncă degeaba şi nimic nu lucrează, şi
nu este plată pentru cel ce nu lucrează, ci este nelucrare, şi este
judecată pentru nelucrare. 

O, proorocule al Meu, ce mult ai iubit tu viaţa! Viaţa ta
a fost numai Dumnezeu. Ai ştiut ce este Dumnezeu şi unde tre-
buie să locuiască El, şi ai râvnit pentru statul Său în om şi ai
lucrat cuvânt de pedeapsă pentru cei despărţiţi de Dumnezeu,
şi apoi i-ai pedepsit ca să-i întorci cu faţa spre Mine. Ai fost
puternic, puternic în iubire. Omul se apleacă spre om, dar tu
n-ai cruţat omul, căci M-ai iubit pe Mine, şi aşa ai arătat tu că
iubeşti pe Dumnezeu şi nu pe om şi că Dumnezeu este mare.
Omul are milă de om, şi aşa cade om peste om, şi aşa ştie el să
înveţe că-L iubeşte pe Dumnezeu, dar un aşa om nu poate să-L
iubească pe Dumnezeu şi nu ştie ce este mila de om şi de Dum-
nezeu. L-aş învăţa pe poporul Meu, l-aş învăţa iarăşi ce milă

442 Cuvântul lui Dumnezeu 



de-a lui ajunge la Mine şi ce milă de-a lui nu ajunge la Mine,
ci, din contra, ajunge pedeapsă a celui miluit de el. Hai să dăm
poporului Meu înţelepciunea statului lui în Dumnezeu şi a lu-
crului Meu cel plin de dreptate, căci tu ai râvna cea mai mare
pentru viaţa Mea în om, şi nu pentru omul cel fără viaţa Mea
în el, ci pentru viaţa Mea în om, pentru ca să se închine omul
lui Dumnezeu şi nu luişi şi nu plăcerilor lui, căci omul piere
prin plăceri, şi după roadele lui se cunoaşte omul cel dinăuntru
şi lucrarea lui cea ascunsă, bună sau rea. Hai să facem viaţă în
oameni, viaţă care rămâne, hai, căci viaţa Mea în om trebuie
răscumpărată de om, iar timpul e pe sfârşite, şi omul trebuie
să vadă şi să creadă aceasta. Hai! Binecuvântat să-ţi fie graiul
tău peste poporul Meu de azi şi peste om. Amin. 

— MM ai întâi fă, Doamne, după cuvântul
meu, căci eu Te rog aşa: fă Tu, Domnul

meu, semne mari peste poporul Tău de azi şi cu el, ca să vadă
cei de pe pământ credincioşi şi necredincioşi că Tu eşti Dum-
nezeul acestui popor hrănit de Tine cu tot cuvântul care iese
din gura Ta, şi că acest popor este slujitorul Tău şi stă înaintea
Ta pentru venirea Ta! Amin. 

Şi acum grăiesc ţie, popor învăţat de Dumnezeu pentru
calea vieţii, şi apoi grăiesc cu omul care stă pe calea morţii. O,
să nu cruţi răul, fiule, şi nu-l lăsa să crească şi să vatăme el cu
vătămarea lui, ci să te lupţi cu el şi să-l dobori prin râvna ta de
Dumnezeu şi prin rugăciunea ta adevărată, iar rugăciunea
adevărată este cea plină de durere pentru cele rele care stăpâ -
nesc omul pe pământ. O, să nu cruţi răul, ca să nu fii duşmanul
celor buni, fiule, iar cei buni sunt cei ce stau în duhul pocăinţei
şi al umilinţei pentru greşalele lor, pe care ei şi le văd cu ochiul
lor curat şi nepătat de nedreptate, şi sunt cei ce nu se dezvino -
văţesc, ci îşi aleg aplecarea şi duhul umilit, şi au cre dincioşia
prin duhul iubirii din ei. Fiţi râvnitori pentru bine, fiilor, şi fiţi
neiertători pentru rău, căci lumina cu întunericul sunt mereu,
mereu în război, şi cât va fi acest pământ şi acest cer, atât va
dăinui acest război, şi apoi va fi Domnul şi va fi cerul cel nou
şi pământul cel nou şi omul cel nou, şi toate pentru dreptatea
Dom nului. Luptă pentru întâietate este între lumină şi întune -
ric, iar cel ce are grijă mai întâi de paiul din ochiul aproapelui
său nu poate să creadă că în ochiul lui este bârnă, de care nici
el nu are grijă să şi-o scoată, şi nici pe altul nu-l lasă să facă
aceasta, şi omul nu ştie să-şi înlăture rivalul, care este în ochiul
său mai întâi, ci îl înlătură pe aproapele său, din pricina trufiei
vieţii lui, duh potrivnic lui Dumnezeu şi omului însuşi în însuşi
trupul său. Cel ce zice rău despre aproapele său, acela are acest
rău în însuşi trupul său, iar diavolul, po trivnicul lui Dumnezeu
şi al omului, îl îndeamnă pe omul acela să vadă paiul din ochiul
fratelui său, şi aşa se naşte duşmănie între om şi om, iar ne-
dreptatea trebuie pedepsită, ea, şi nu omul, şi aşa doreşte Dom-
nul prin proorocii Săi pe pământ, iar când omul nu primeşte
pe Domnul prin proorocii Săi, îşi primeşte apoi pedeapsă pen-
tru aceasta, şi fiecare îşi lucrează ceea ce primeşte. 

O, voi, fii ai oamenilor, după roadele voastre sterpe vă
cunoaşteţi că nu sunteţi fiii lui Dumnezeu. Aceasta vă spun eu
astăzi vouă. O, până când vă veţi mai închina la tot ceea ce nu
înseamnă Dumnezeu între pământ şi cer? O, până când veţi sta
să nu ştiţi ce înseamnă Dumnezeu? Vin eu din partea Sa şi vă
spun aşa: nu voi sunteţi Dumnezeu. Veniţi-vă în fire şi căutaţi
spre El, şi nu spre voi! Părăsiţi plăcerile, care vă sunt vouă
stăpân! Şi dacă nu le părăsiţi la glasul meu proorocesc, le spun
lor să vă părăsească, şi ele vor asculta mai mult decât voi, căci
diavolul nu face nimic până nu întreabă pe Dumnezeu, până
nu merge la Domnul cu faptele voastre cele rele ca să vă ceară

luişi de la Domnul pentru faptele voastre rele. O, părăsiţi de
tot desfrâul, părăsiţi-l, căci fărădelegea va fi nimicită şi veţi
rămâne fără veşmântul ei când ea nu va mai fi, şi veţi fi goi
atunci, şi aşa veţi fi găsiţi! Treziţi inimile voastre! Treziţi-le!
Daţi-le Domnului locaş ca să le împodobească El cu scumpe
podoabe, nu cu deşertăciuni, nu cu plăceri, aşa cum le daţi voi!
Întoarceţi-vă cu faţa spre Domnul! Daţi Lui inimile voastre, şi
El v-o va da pe-a Lui! Fugiţi prin aceasta de mânia cea pentru
fărădelegile voastre, căci ea este gata să se facă plată a voastră!
Cereţi scăpare la Dumnezeu, căci mânia pentru voi este pregă -
tită de însăşi adunătura voastră! V-aţi adunat numai moarte,
numai mânie! Treziţi inimile voastre! Primiţi venirea Domnu-
lui la voi! Iată-L cuvânt peste pământ şi peste voi ca să vă
mântuiască! El vine cuvânt mult ca să vă deştepte din somnul
păcatului şi al despărţirii de El. V-aţi despărţit de El prin
plăceri, iar plăcerile fac în voi bube rele şi multe, plată a
plăcerilor voastre. Umiliţi-vă! Primiţi pe proorocii care vă
învaţă spre Domnul! Primiţi pe cei ce vă dau cuvântul Dom-
nului, care vă îndeamnă la pocăinţă şi la umilinţă şi la mân-
tuire. Vai de cetatea peste care nu este prooroc şi vedenie şi
descoperire de la Dumnezeu! Vai de omul care se ascunde în
sine şi în toate cele rele ale sale cu ascunsurile sale! Cine-l mai
poate scoate pe el din întunericul lui? Vai vouă dacă nu veţi
căuta spre Domnul ca să vă spună El boala şi leacul ei! O, nu
căutaţi ghicitorii! Căutaţi spre Domnul, Care vă spune adevărul
pe faţă despre voi, calea voastră cea fără de lumină pe ea, cea
fără Dumnezeu pentru voi! Veniţi-vă în fire, căci Domnul este
la hotar şi vine ca furul, căci voi nu vegheaţi întru venirea Lui!
O, veniţi-vă în fire, fii ai fărădelegii! Războiul dintre lumină
şi întuneric îşi va arăta leşurile sale, şi pe cei biruitori pentru
lumină. Primiţi duhul proorociei, daţi-i drumul în casa voastră,
deschideţi-i lui, căci vine să vă facă bine vouă, şi aceasta este
lucrarea proorocilor, lucrarea Domnului pentru salvarea omu-
lui pierdut. Amin. 

Iar eu, Doamne, voiesc acum să Te rog să ne întoarcem
iarăşi în carte ca să grăiesc cu inima poporului Tău, care în
cete-cete s-a aşezat. Voiesc să grăiesc cu fiecare cetate câte
puţin, căci sunt proorocul Tău, şi sunt proorocit să fac pace şi
iubire între Tine şi fii, ca să fii Tu bun cu ei şi să nu încapă
pedeapsă peste ce este pecetluit al Tău. Ne aşezăm acum la
masă cu cei de la gura izvorului Tău, care străjuiesc aici pentru
lucrul Tău de azi şi de mâine, şi de unde Tu Te împarţi peste
pământ, şi apoi ne vom aşeza să lucrăm şi să aducem râvnă în
inimi peste poporul Tău şi pocăinţă şi umilinţă şi stăruinţă în
cele ale Tale peste el, Doamne. Pace Ţie în sărbătoarea mea de
acum cu poporul Tău cel mic, iar cetei proorocilor veniţi la
masa de azi, mângâierea Ta, Doamne. Amin. 

— AA ştept în cartea Mea lucrarea ta cea zidi-
toare de popor sfânt, o, proorocule al

Meu. Ea este scrisă în Scripturi să fie. Lucrez din cer cu sfinţii
şi cu proorocii, iar de pe pământ cu cei ce-Mi sunt azi străjeri
şi lucrători. Cuvântul Meu este credincios şi adevărat şi se răz -
boieşte întru dreptate, iar lucrarea lui de azi este scrisă în Scrip-
turi, în prooroci şi în psalmi ca să fie ea astăzi pe pământ şi să
întoarcă pe om spre Dumnezeu şi să depărteze ea mânia pe ca -
re omul şi-o pregăteşte mereu împotriva sa însăşi prin viaţa sa
cea fără de roade şi plină de plăceri nimicitoare de om, şi iată,
după roadele lui se cunoaşte ce este şi cine este omul. Amin. 

Pace şi sărbătoare sfântă las peste voi, fiilor de la izvor,
şi apoi peste cei ce iau de la voi cuvântul de pe masa Mea cu
voi. Acum două mii de ani grăiam cu ucenicii Mei cei de atunci
în faţa mulţimilor, ca să-şi ia fiecare partea sa din cuvântul Meu
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rostit în pilde peste mulţi din cei ce veneau să asculte grăirea
Mea, iar azi grăiesc cu voi în faţa neamurilor de pe pământ, şi
nu sunt ghicitor, ci sunt Cel Credincios şi Adevărat, şi Mă
războiesc întru dreptate, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce ştiu cu-
vântul Meu de peste voi şi cu voi, căci sămânţa aceasta Eu cu
mare iubire o presar peste voi prin grăirea Mea cu voi, şi mân -
gâiere multă pregăteşte ea pentru mulţi din cei ce au urechi de
auzit, şi care aud cu ele cuvântul Meu peste pământ. Amin. 

Iar celor ce, spre ruşinea lor, se smulg din braţul Meu
călăuzitor şi se duc să-şi călăuzească singuri paşii, Eu, Domnul,
nu le doresc nimic în ziua aceasta de sărbătoare a prooro cului
Meu Ilie, decât pocăinţă şi întoarcerea lor la Mine şi la cei ce
rămân cu Mine cu credincioşie pentru slava care vine cu Mine
pentru cei mântuiţi, pentru cei credincioşi. Amin, amin, amin. 

* 

OO,poporul Meu de azi, Ilie, proorocul Meu, are lu-
crare de dragoste între Mine şi tine, între om şi

Dumnezeu, căci este scris să fie această lucrare a sa pentru
venirea Mea şi pentru calea Mea spre om, şi a omului spre
Mine, căci dragostea s-a răcit pe pământ, s-a răcit, tată, şi de
aceea Eu vin, doar, doar voi învia dragostea dintre Mine şi om
şi s-o sting pe cea dintre om şi om, pe cea care îl desparte pe
om de Mine ca să nu Mă mai iubească omul, dar unde nu este
Dumnezeu cu omul, acolo este mânie pentru om, şi este durere,
şi aceasta vine de la necredinţă, vine de la lepădarea de Dum-
nezeu a omului. 

O, omule, după ce că eşti păcătos din firea ta cea căzută,
te mai şi desparţi de Mine, tată. Tu nu te-ai despărţi, dar păcatul
este cel pentru care tu te desparţi de Mine, iar el îţi este duş -
man, nu fericire, căci fericirea am spus Eu cine o are. M-am
suit pe vârf de munte acum două mii de ani şi le-am spus uceni-
cilor Mei, le-am spus lor în faţa mulţimilor că ei sunt cei fericiţi
şi că plata lor este mare în ceruri pentru suferinţa lor lângă
Mine, căci ei sufereau şi aveau să sufere pentru Mine cu duhul
şi cu trupul lacrimi şi dispreţ, prigoană şi sărăcie şi alungare
pentru numele Meu. 

O, poporul Meu, Ilie, proorocul Meu, este în cuvântul
Meu, care este calea sfinţilor spre tine, tată, şi te povăţuieşte
el în ziua aceasta, căci are proorocită lucrarea dragostei între
Mine şi om, şi între om şi Mine, şi aici este vorba de cei ce-Mi
sunt fii, de cei credincioşi lui Dumnezeu, şi care nu se leapădă
de Mine prin necredinţă, căci fericit, de o mie de ori fericit va
fi cel ce nu se sminteşte întru Mine, Cel Credincios şi Adevărat,
căci Eu pentru unul ca acela Mă voi slăvi şi îi voi slăvi credinţa
şi îl voi arăta pe el martorul Meu. Amin. 

— EE  u, Doamne, sunt martorul Tău, căci am
fost Ţie credincios în vreme de mare

necredinţă peste oameni şi am fost fierbinte în dorul meu de
Tine, ca să fii Tu pe pământ cu oamenii şi să nu facă ei necre -
dinţă pe pământ în vremea rătăcirii lor cea din firea cea căzută
a omului, căci Tu Te-ai unit cu mine şi mi-ai primit Ţie râvna
mea de Tine şi ai lucrat cu ea în poporul Israel, care îmbătrâ -
nise în despărţirea lui de Tine, iar pe mine mă durea pentru
Tine, Doamne, mă durea ca şi pe Tine. Când omul se lasă spre
păcate, el devine apoi nepăsător de Tine şi de el, căci asta face
păcatul în om, dar şi mai mare păcat face omul când se lasă
spre necredinţă, Doamne, dar mai întâi el pierde înţelepciunea
pentru că pierde frica de Tine, şi prin păcat el uită de Tine, bie -
tul de el, şi uită de frică, şi mintea lui nu mai socoteşte, ci se
lasă dusă de pe cale. 

O, Doamne, m-a durut şi atunci cât am fost pe pământ
între prooroci şi între oameni, şi tot aşa mă doare şi azi depăr -
tarea de Tine a omului, dar cel mai greu mă doare să nu fie
dragoste şi credincioşie între Tine şi cei ce au crezut şi cred
venirea Ta de azi cuvânt şi Evanghelie a Ta prin el pe pământ,
iar eu sunt unul din cei ce pe nori de slavă Te însoţesc când vii,
căci m-ai ridicat de pe pământ cu car de heruvimi în vârtej de
vânt, ca să vin iar cu Tine acum, când vii, şi să fiu martor de
pe pământ dintre cei cu trup pe pământ şi în cer, o, Doamne,
dar taina venirii mele cu Tine n-o înţelege omul, aşa cum nu
înţelege el taina venirii mele la Tine dintre prooroci şi dintre
oameni atunci, când Tu pe nori şi pe car de foc, pe heruvimi
m-ai purtat spre Tine, cu carul slavei Tale, slava Domnului, pe
care proorocul Iezechiel a văzut-o şi a mărturisit-o, pentru că
Tu i-ai arătat-o ca s-o mărturisească el şi să ştie omul cum este
slava Domnului şi să fie credincios pentru ea, căci ochiul cre -
dinţei este ager ca să vadă, şi Domnul Se sprijineşte cu lucrările
Sale pe cei credincioşi Lui, văzutelor şi nevăzutelor Lui, aşa
cum Tu cu mine Te-ai sprijinit pe pământ în vremea mea cu
Israel, care Te părăsise de tot, şi apoi Te-a tot părăsit Israel. 

O, Doamne, tot Israel îl numeşti Tu şi pe poporul Tău
de azi, căci aşa l-ai numit Tu pe cel credincios, pe cel căruia
Tu Te-ai adeverit. Voiesc să povăţuiesc pe poporul Tău de azi,
căci este scris de mine să lucrez aşa înaintea Ta, dar binecu -
vintează Tu cuvântul meu peste poporul Tău. Amin. 

— TT atăl, Fiul şi Duhul Sfânt este Cel ce
grăieşte prin tine, proorocule înaintemer -

gător al venirii Mele de azi, şi binecuvântat să-ţi fie cuvântul
tău peste poporul Meu. Amin. 

— MM ă port cu Domnul spre inima ta, popor
de azi al Domnului. Tu eşti de mare

preţ în mâna Lui, în ochii Lui, popor de azi al Domnului. Eşti
mic, eşti puţin, dar eşti poporul Domnului, şi eşti de mare preţ
în mâna Lui, căci în mijlocul tău El Îşi deschide cartea Sa şi
Se scrie în ea cu tine, cu grăirea Lui cu tine pe pământ, cu
venirea Lui la tine cu sfinţii, aşa cum este scris să vină El acum,
la sfârşit de timp. O, fiule al Domnului, ai grijă mare să ştii
bine ce este şi ce face un fiu al Domnului, căci fiii Lui sunt
asemenea Lui, aşa cum am fost eu înaintea Lui şi I-am purtat
durerea pe pământ şi am luptat să I-o alin, căci despărţirea de
El a fiilor Lui este durerea Lui cea grea de dus, cu mult, cu
mult mai grea decât crucea pe care, după ce a dus-o pe Gol-
gota, a fost pe ea bătut în cuie pentru dragostea Sa de poporul
Său, care Îl părăsise pe El şi nu-L cunoştea, căci era necredin-
cios Israel, şi pentru aceasta ochii lui erau ţinuţi să nu vadă cu
ei pe Domnul lor, şi nu este alta partea celor ce nu cred, şi aceia
cred cum vor ei şi se smintesc aceia, şi nu sunt fericiţi cei ce
nu cred. 

Eşti aşezat în cete-cete, mai mici sau mai mari, şi îţi tre-
buie povaţă şi ocrotire prin povaţă, popor al Domnului. O, ai
mare nevoie de ocrotire de la Domnul, iar povaţa este cea care
te ocroteşte dacă o ai peste tine. 

O, popor de la izvor, tu eşti cetatea cea întâi-stătătoare
a cetăţilor poporului Domnului, căci ai în mijlocul tău grădiniţa
cuvântului lui Dumnezeu, iar în jurul ei, şirag de mărgăritare,
după cum Domnul a proorocit să se împlinească aşa, şi iată, se
împlineşte şi se va împlini. Te rog cu Domnul în cuvântul meu
şi în duhul meu să fii tare în credinţă şi în statornicie şi să te
bucuri în furtuni fel de fel, căci pomii cei nebătuţi de furtuni
nu-şi înteţesc rădăcinile, ci sunt uşor dezrădăcinaţi. O, nu te
teme în furtuni, ci bucură-te de ele, căci ele îţi întăresc credinţa
şi puterea ta cea bună şi veghea ta cea de aur, şi nu oricum
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veghe. O, să plângi cu Domnul şi cu sfinţii Săi pentru pacea şi
pentru duhul grădiniţei cuvântului Său, căci Duhul Său păzeşte
cu mare milă şi cu mare iubire grădiniţa Sa de cuvânt, cea din
cuvântul Său zidită ca să stea înaintea Sa, şi va sta, şi iată, cu-
vântul Său curge peste ea şi se face carte şi te ţine Domnul de
mânuţă prin ea. Mai e puţin şi Domnul Se va slăvi văzut şi Îşi
va arăta slava Sa cu care S-a odihnit peste grădiniţa Sa de cu-
vânt, iar cei puţin credincioşi vor plânge fără de alin şi vor
striga la Domnul pentru ei atunci. Fiţi tari, fiţi tari şi credin -
cioşi, voi, cei ce îngrijiţi grădiniţa Domnului, căci curând,
curând El îi va da ei mângâierea Sa, şi slava Sa de peste ea va
fi spre bucuria multora dintre cei credincioşi şi statornici în
credinţă şi în iubire pentru lucrarea cea de azi a Sa cu omul din
mijlocul grădiniţei Lui de cuvânt, pe care El o are în paza Sa
şi în stăpânirea Sa încă de la începutul cerului şi al pământului.
Fiţi străjeri cu veghe sfântă, voi, cei care privegheaţi de aproa -
pe locul slavei Domnului, Care Se face cuvânt peste pământ,
şi Domnul vă va întări vouă credinţa şi credincioşia şi stator-
nicia, căci aceste daruri sunt pentru fiii Domnului, care trebuie
să ştie bine ce este şi ce face un fiu al Domnului, căci fiii Lui
sunt cei asemenea Lui, aşa precum am fost eu înaintea Lui,
plin de durerea Lui, mereu plin de durerea Lui pentru depăr -
tarea de El a lui Israel. O, fiţi şi voi la fel, fiţi asemenea Lui,
căci El este îndurerat adânc şi tot mai adânc pentru cei ce Îl
părăsesc pe El pentru ei înşişi şi se duc spre îndoială şi spre
necredinţă prin mintea lor cea de sine, care se socoteşte cu ea
însăşi. O, ce durere să n-aibă Domnul statornicie în cei care au
venit să fie cu El din buna lor voie atunci când au venit să fie
ai Lui! O, ce neputincios L-au făcut aceştia pe Domnul în ei!
O, aşa păţesc cei ce se fac judecători peste ale Sale în locul
Său, uitând ei că omul este mărginit şi că Domnul este peste
toate, văzute şi nevăzute! Fiţi, dar, veghetori credincioşi, căci
lupta dintre lumină şi întuneric este mare, este în toi, iar dia -
volul este încordat, ca întotdeauna când Domnul Se scrie de
fiecare dată biruitorul întunericului. O, staţi pe masă cu hrana
Lui şi desfaceţi această merinde şi hrăniţi-vă cu ea mereu, căci
cel ce nu mănâncă moare, moare mereu cel ce nu ştie să
mănânce cu folos. Fiţi binecuvântaţi, fiţi veghea Domnului
pentru lucrarea Sa de azi. Amin. 

Acum strig şi peste voi, cei din cetatea Emaus. Vin la
voi cu Domnul şi vă învăţ să staţi sub strajă, să intraţi sub
strajă, o, fete din Ierusalim, căci v-a dat Domnul în grijă
păstorească unei inimi mari înaintea Sa, iar voi preţuiţi-o pe
ea peste voi şi nu vă bizuiţi pe voi, ci staţi sub veghe, staţi sub
strajă. Nici o inimă să nu stea înăuntrul ei, ci să stea în prag şi
să-I mulţumească Domnului pentru mila Sa cea mare. Trăiţi
cu sfială ziua şi noaptea, trăiţi în lumină şi trăiţi cu mulţumire,
căci nemulţumirea face semeţie în om şi îl aspreşte pe om, şi
omul semeţ este urât pentru cei din cer. Fiţi mici, mici, căci cei
mici au doică, iar cei ce n-au doică se cred mari, şi nu mai sunt
între cei mici, a cărora este împărăţia cerurilor. O, fiţi cu mintea
şi cu privirea în Domnul, şi din El lucraţi şi priviţi, căci altfel
sunteţi ca omul. Fiţi iubitoare cu inima, căci altfel dispreţuiţi
cu ea. O, învăţaţi ce este mila cea care ajunge la Domnul, căci
altfel de milă nu ajunge la El şi vă vatămă şi pe voi şi pe El.
Cel ce nu este unit cu Domnul nu ştie să facă unire şi unitate
între fraţi, dar grija voastră să vă fie să staţi bine cu Domnul,
şi din această grijă să vă îndreptaţi statura, şi nicidecum să nu
căutaţi să staţi bine cu omul, iar pentru această statură aveţi
mult, mult de învăţat, dacă nu veţi dispreţui învăţătura şi mus-
trarea şi vadul pe care acestea vin spre voi, căci prin cei săraci
cu duhul poate Domnul lucra peste om şi peste mintea omului

care caută învăţătură, căci omul este îndărătnic prin mintea sa,
dar este uşor de purtat prin supunerea sa. Eu, proorocul Dom-
nului, vă îndemn pe voi să staţi sub doică cu inima şi cu mintea
şi cu purtarea şi cu fapta, dar şi cu umilinţa să staţi, şi să staţi
cu ascultare şi cu multă credinţă pentru cel ce vă poartă de
mânuţă spre cer, căci Domnul v-a dat vouă doică, numai să
staţi sub ea şi să vă alăptaţi cu supunere pentru creştere, că vă
trebuie creştere mare, creştere mereu, şi vă trebuie duh blând
şi smerit şi vă trebuie frică de Dumnezeu cu inima curată, şi
apoi Domnul va putea mult cu mântuirea Sa peste voi, şi El
este Cel ce poartă de grijă pentru cele ce vă trebuie vouă, iar
voi doar să ştiţi să-I mulţumiţi Lui cu supunere, cu ascultare,
cu blândeţe şi cu sfială şi cu toate darurile cele plăcute Lui în
cer şi pe pământ. Fiţi cu duh mulţumitor, şi una pentru alta
umiliţi-vă, căci aceasta îl face frumos pe om. Învăţaţi mereu,
mereu bună cuviinţa şi învăţaţi să nu aveţi nemulţumiri, căci
sunteţi la Domnul acasă, nu la voi acasă. Eu aşa m-am purtat
înaintea Domnului pe pământ, iar El mi-a dat lucrare de proo -
roc în casa Sa, în lucrarea Sa, şi m-a luat cu El şi pentru El.
Amin. Fiţi binecuvântate binecuvântând pe Domnul şi lucrările
Sale, nearătându-vă cu aceasta oamenilor, ci Lui cum împliniţi
această slavă a Sa, căci vremea este să stăm numai cu Domnul,
numai în Domnul, că e vreme de întuneric pe pământ. Îndem -
naţi-vă spre pocăinţă şi învăţaţi lucrarea ei mereu şi staţi în ea
mereu, căci pocăinţa alungă din om duhul măririi de sine,
duhul părerii de sine şi dorul de sine, şi aşează în locul acestora
Duhul Cel blând şi smerit al Domnului. Amin. Să Se odih -
nească Duhul Sfânt peste aşezământul Emaus, şi aceasta prin
lucrare păstorească peste voi, după cum aveţi peste voi aşe -
zarea Domnului pentru păstorirea voastră. Amin. 

Acum, binecuvântate să fie casele păstorilor, care au tru-
dit în via Domnului ca să-I păstreze Domnului un popor.
Umilinţa şi pacea cea plăcută Domnului, aceasta să înveţe
poporul cel binecuvântat prin cei binecuvântaţi peste el, căci
iată, cei ce s-au răzvrătit împotriva păstorilor aşezaţi de Dom-
nul, au alunecat cei ce au lucrat aşa. O, nu e de joacă cu cele
aşezate de Domnul spre veghe pentru poporul Său, şi fiecare
trebuie să lucreze ceea ce i-a fost dat să lucreze, şi să asculte
fiecare din cei ce le-a fost dat să asculte, şi aşa este bine să se
lucreze. Amin. 

O, binecuvântaţi să fie creştinii din cetatea Bucureşti şi
cuibuleţele lor mici ca nişte seminţe mici din loc în loc, şi să
înveţe ei iubirea cea pentru Dumnezeu între ei, iubire care nu
cere, ci se dăruieşte. Fiecare creştin să iubească lucrarea cea
mărturisitoare pentru Domnul, şi aşa să petreacă unii cu alţii
cei credincioşi acestei lucrări, iar pacea între ei să se înmul -
ţească prin duhul mulţumirii şi prin duhul umilinţei de duh.
Amin. 

Iar peste toate cetăţile, eu, proorocul Domnului, ca şi
Domnul povăţuiesc să nu se oprească cei credincioşi în sfat cu
cei răzvrătiţi, care se cad unii pe alţii prin lucrarea lor răzvră -
titoare asupra lucrării Domnului. O, păstraţi-vă credinţa, fii ai
acestei lucrări de cuvânt din cer peste voi, căci ea trebuie păzită
cu sabia cea mai ascuţită, fiindcă ea este ochiul care vede pe
Dumnezeu, şi prin ea veţi fi biruitori aşa cum am fost eu pentru
Domnul meu. Amin. 

O, toate celelalte cuibuleţe de creştini de peste tot, aple-
cate spre lucrarea Domnului, să vegheze bine pentru legătura
lor cu Domnul, necăutând pentru el creştinul, ci pentru Dom-
nul, căci Domnul a spus: «Cel ce voieşte să vină după Mine,
să se lepede de sine!». Această Scriptură cereţi, fiilor, toţi lao -
laltă când veniţi la sărbători lângă izvor, cereţi să vi se des -
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luşească vouă această Scriptură, căci împlinind-o pe ea nu veţi
cădea niciodată, ci veţi fi fii ai lui Dumnezeu pe pământ. Amin. 

Toţi câţi sunteţi împrăştiaţi cu locuinţele, acolo cu voi
învăţaţi să stea Domnul, şi veţi fi cu El şi veţi veni din timp în
timp la izvor şi veţi fi scrişi că umblaţi cu El şi pentru El pe
pământ. Amin. 

O, cei ce sunteţi din cetatea Căprioru vă cheamă Dom-
nul iarăşi pe voi prin duhul proorocilor să împliniţi toată voia
Lui acum şi până la venirea Lui, căci El vă va cere răspuns la
toţi pentru voia Lui cea de ieri şi cea de azi între voi, şi e vre-
mea să ascultaţi şi să vă faceţi asemenea Lui, căci aceasta este
de folos vouă şi planului Lui pentru mântuirea multora.
Ridicaţi ochii spre El şi priviţi slava Lui şi lucrarea Lui şi da -
ţi-I ajutor să poată iarăşi pentru voi şi pentru tot lucrul Lui
peste pământ, căci Domnul vă doreşte. Amin. 

Cei din cetatea Valea Voievozilor, care v-aţi răzleţit de
Domnul prin mintea voastră cea de sine, o, nu fiţi şi nu râvniţi
să staţi necredincioşi, căci Domnul nu stă cu cei necredincioşi.
Cereţi la Domnul putere de iubire şi de credinţă pentru cele
scrise în Scripturi ca să fie pe pământ în vremea aceasta, şi nu
vă bizuiţi pe voi şi pe mintea voastră, căci mintea cea uşoară
din voi se socoteşte din ea şi vă este duşman vouă. O, iubiţi să
fiţi credincioşi, şi nu necredincioşi, căci eu, proorocul Dom-
nului, am de la El lucrarea Sa să vă întorc inimile spre Domnul,
şi inima Domnului spre voi ca să vă ajute El împotriva necre -
dinţei voastre, fie prin mânie, fie prin umilinţă de duh, căci El
poate totul când voieşte, iar răzvrătirea voastră să se depărteze
din voi. Amin. 

O, vino şi tu spre umilinţă, cetate tare la cerbice, creştini
din Gheboieni! O, umiliţi-vă, tată, şi voi inimile, căci ani de
zile aţi fost cu credinţă lângă acest izvor de cuvânt, iar acum
aruncaţi în el cu pietrele necredinţei. O, la ce, oare, vă foloseşte
aceasta? O, fiilor, căutaţi să aveţi milă de cei ai voştri luaţi de
pe pământ, căci le-aţi făcut dureri mari şi îi ţineţi în chin, căci
voi, creştini ai acestui popor, aveaţi să fiţi hărăziţi să vă scoateţi
din iad şi din supărare neamul tot, căci aşa a promis Domnul
la cei ce stau cu El prin acest cuvânt acum, la sfârşit de timp.
O, veniţi-vă în fire pentru voi şi pentru neamul vostru cel ador-
mit, care suspină adânc de la voi şi de la necredinţa voastră,
iar dacă nu veţi asculta, voi veni eu de la Domnul spre voi ca
să vă aduc iarăşi spre credinţă, spre izvorul Său de cuvânt, din
care atâta vreme aţi băut şi voi. Amin. 

Mă îndrept acum cu duhul şi cu lucrarea mea proo ro -
cească spre toţi cei care s-au dat şi se dau în lături, după ce au
stat cu Domnul prin acest cuvânt şi au spus „da“ Domnului.
O, mai iertată va fi lumea Sodomei decât cei ce au avut această
arvună dată lor de Domnul, şi apoi s-au dus spre alunecare
sărind din bărcuţa Sa şi mâhnind pe Domnul şi pe proorocii
Săi şi pe toţi cei credincioşi Lui prin acest cuvânt, prin care
vine Domnul pe pământ pe car de heruvimi, pe carul cel de foc
al slavei Sale la sfârşit de timp. Toate sunt fără Dumnezeu pe
pământ, căci Domnul este în cer şi în toţi cei ce-L poartă pe El
purtându-se cu El şi pentru El. O, veniţi-vă în fire! 

Nici unul din cei ce au fost şi sunt cu acest popor, din
cuvântul Domnului născut, nici unul să nu-l facă pe fratele său
să râdă! O, nu mai glumiţi, nu mai naşteţi râs pe feţele voastre
unul de la altul, şi nici uneltire, şi nici intrigă apoi să nu lucraţi,
căci de la acestea vin despărţirile dintre fraţi, şi duh de judecată
apoi, iar judecata este numai la Domnul. Amin. Fiţi fraţi unul
cu altul, ca să nu fiţi judecători, şi aşa veţi atrage spre voi bine -
cuvântarea Domnului, iarăşi o veţi atrage spre voi, căci cei
necredincioşi au plata celor necredincioşi, şi se depărtează de

la ei a Sa binecuvântare. Amin. 
Şi acum, Doamne, pune pecetea Ta peste cuvântul meu

şi întăreşte-l pe el peste poporul Tău. Amin. 

— EE u, Domnul, aşa lucrez, şi sunt mărturisit
de sfinţi şi de prooroci din veac şi până

în veac şi Mi-e milă de cei necredincioşi şi dau să-i învăţ spre
pocăinţă, şi cu sfinţii lucrez tot ceea ce lucrez. 

Eu, Domnul, îndemn pe poporul Meu, pe cel care este
şi pe cel clătinat din credinţă, să vină spre pocăinţă şi spre
rugăciune apoi, ca să ia de la Mine înţelepciune, dar frica de
Domnul, ea este calea care duce spre înţelepciunea Mea pe om. 

Îţi doresc, poporul Meu de azi şi de ieri, Eu, Domnul,
îţi doresc frica de Dumnezeu, şi apoi înţelepciunea credinţei şi
faptele ei, fiule. Cetatea fără prooroc peste ea este cetate fără
Dumnezeu peste ea. Turma cea fără de păstorire peste ea de la
Mine nu este turmă a Mea. O, vino la Domnul ca să ştii calea,
popor hrănit de Dumnezeu, şi fii credincios, tată, că e vreme
de necredinţă pe pământ, şi mulţi din cei ce au fost şi sunt ai
Mei şi-au răcit şi îşi răcesc dragostea, şi ei sunt semn al venirii
Mele, precum este scris în Scripturi. 

O, dragoste din cer, o, vino pe pământ! Coboară tu peste
cei ce sunt ai Mei, căci dragostea lor s-a răcit, şi e vremea să
vin Eu la acest semn. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2009

Sărbătoarea sfântului mare mucenic şi tămăduitor 
Pantelimon

Tămăduirea de boală este vremelnică. Omul îşi cumpără cu bani zile
de trăit pe pământ. Cei mai fericiţi între oameni sunt cei cărora le
ajunge Hristos. Cel ce se iubeşte pe sine este slab pentru el şi 

pentru cei din jur. 

CC  u duh tămăduitor şi cu dulce cuvânt de dor cobor
la tine, poporul Meu cel credincios venirii Mele

de azi, căci fără de credinţă în venirea Mea cuvânt în zilele
acestea tu n-ai fi poporul Meu cel de azi al Meu. Mă întăresc
în porţi şi cobor la tine cu multă tămăduire, tată, căci durerea
Mea este şi a ta, şi trebuie să ne tămăduim unii pe alţii, şi tre-
buie să învăţăm de la Tatăl aceasta, căci Tatăl M-a trimis la tine
ca să-ţi fac bine, iar Eu te trimit pe tine peste pământ cu tot cu-
vântul Meu ca să-l împarţi spre tămăduirea multora, fiule, şi
am în tine fii ascultători, care Mă iau din cer şi Mă aşează pe
pământ cuvânt când Eu vin ca să-l îndemn pe om spre Tatăl,
căci Eu după învierea Mea dintre cei morţi M-am dus iarăşi la
Tatăl ca să-i atrag pe toţi cei credincioşi la Tatăl prin tot ceea
ce am împlinit şi voi mai împlini peste pământ, spre tămăduirea
neamurilor. Amin. 

Vin cu sfinţii la tine, poporul Meu. Am în coborârea Mea
pe tămăduitorul Pantelimon, şi te doresc pe tine ca pe sfinţii
Mei, fiule. O, cât de tămăduitor a fost acest ucenic al Meu, căci
el tămăduia pe om din moartea necredinţei prin tot ceea ce îm-
plinea el prin credinţa şi prin rugăciunea lui spre Mine pentru
om. Ai grijă, poporul Meu, ai grijă, tată, să iubeşti ţie tămădui -
rea cea din cer, căci cea de pe pământ tămăduire de boli este
vremelnică şi nu-l face pe om mai bun pentru Mine, ba, din
contra, îl îndeamnă pe om la mai multă plăcere de viaţă pe pă -
mânt, căci omul îşi cumpără cu bani zile de trăit pe pământ, şi
nu se face mai bun pentru Mine cel ce face aceasta, ci doar se
laudă cu vindecarea lui şi cu bucuria sa de la ea, dar de Mine
se bucură puţin, puţin de tot omul, căci ca să se bucure de
Mine, el trebuie să petreacă cu Mine şi pentru Mine mult de
tot, căci altfel omul moare faţă de Mine, şi se învaţă fără de
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Mine pe pământ cu viaţa lui. 
Omul petrece cu omul pe pământ, căci aşa este el

învăţat să facă, şi altfel omul este trist. O, nu mai sunt oameni
fericiţi pe pământ, nu mai sunt! Cei mai fericiţi între oameni
sunt cei cărora le ajung Eu pentru ei. Cei cărora nu le ajunge
Hristos, nimic nu le ajunge lor, şi de aceea caută şi tot caută
omul cu pă mântul şi cu tot ce e pe el, şi de aceea omul este
pământ şi nu mai pământ, săracul de el, şi şi-a uitat omul obâr -
şia. Vreau să strig din cer la om şi dau să Mă audă omul, şi
vin cuvânt pe pă mânt şi vin cu sfinţii Mei, cu cei la care oa-
menii se roagă de aju tor şi de tămăduire în durerile lor trupeşti
şi sufleteşti pe pământ. 

O, ucenicule al Meu Pantelimon, e sărbătoare a ta în cer
şi pe pământ între cei cereşti şi între cei credincioşi ai Mei pe
pământ. Împarte tu dar de tămăduiri peste oameni în ziua ta de
serbare, ca să fie ei cereşti apoi pe pământ, aşa cum tu ai fost
când Eu te-am atins cu darul credinţei sfinte şi te-ai făcut
mărturisitorul Meu peste cei necredincioşi! Binecuvântată
să-ţi fie lucrarea cea de azi peste oameni şi peste poporul Meu
de azi. Amin. 

— OO,Doamne al sfinţilor Tăi cei plini de Tine
şi de tămăduirea cea de la Tine peste cei

bineplăcuţi Ţie între oameni! O, se miră oamenii, se miră mulţi
din cei ce văd cuvântul Tău şi al sfinţilor Tăi cum de este acest
cuvânt peste pământ şi de unde este el. Oamenilor le este greu
să creadă din pricina minţii lor şi din pricina că au ales necre -
dinţa, dar nu că nu ar putea să creadă ei în venirea Ta cuvânt
pe pământ cu sfinţii Tăi, cei vii ca şi Tine, Doamne. Cei credin -
cioşi aleg credinţa în Tine şi în sfinţi, aceasta aleg ei de viaţă a
lor şi de petrecere a lor pe pământ cu Dumnezeu, iar cei necre -
dincioşi aleg necredinţa în Tine şi în sfinţii Tăi şi aleg viaţa cu
plăceri şi alergarea lor după plăceri, după libertatea cea pentru
tot ce este trecător pe pământ. Tu însă ai avut mereu, mereu pe
pământ fii credincioşi, şi cu ei ai avut mereu stat pe pământ şi
mers peste oameni şi lucru pentru necredinţa din oameni, şi ai
lucrat cu semne sau cu mânie din timp în timp ca să-l faci pe
om să Te cunoască şi să Te urmeze apoi, dar ei, bieţii de ei, se
împiedică unii pe alţii, unii în alţii şi se iubesc unii pe alţii spre
căderea lor din Tine, Doamne, de parcă numai ei sunt între
pământ şi cer, iar Tu nu mai eşti. 

Voiesc să tămăduim de neînţelepciune pe oameni, căci
neînţelepciunea lor vine de la lipsa de frica de Dumnezeu,
Doamne. O, iată ce-Ţi cer eu în rugăciunea mea de azi în mij -
locul poporului Tău de azi: umple de frică de Dumnezeu pe
toţi oamenii, de la o margine a cerurilor până la celelalte mar-
gini, Doamne! E vremea să lucrezi cu trezire mare şi să vadă
toţi oamenii că este Dumnezeu Stăpân al cerului şi al pământu -
lui, şi că nu omul este stăpânul. Cruţă-i sub pavăza credinţei
sfinte pe toţi cei credincioşi lucrărilor Tale între cer şi pământ
şi dă-le lor duh de mărturisire ca să lucreze ei de pe pământ,
iar Tu din cer, Doamne. Să fie ca o înviere peste toţi oamenii
trezirea pe care le-o faci, că e târzie vremea, iar sfinţii Tăi
aşteaptă slava Ta pe pământ ca plată a lor în cer şi pe pământ,
slavă după care ei au tânjit cu dor, căci Te-au iubit şi Ţi-au dorit
slava înaintea oamenilor în toată vremea cerului şi a pămân -
tului până azi şi până mâine, Doamne. 

Oamenii îşi cumpără zile cu bani. Se duc oamenii la
doctor şi le dau bani ca să le dea zile de trăit împotriva bolilor
lor, cele trimise de la Tine pentru mântuirea lor, nu pentru vin-
decarea trupului lor şi atât, căci oamenilor le trebuie vindecare
de păcate, dar ei au nevoie de zile de trăit când se duc la doc-
tori, nu de vindecare de păcate, nu de mântuire, Doamne. O,

adu-le oamenilor trezirea şi dorul de Tine, nu de ei, Doamne,
căci vindecarea este o plată a omului credincios, o plată a lu -
crării sale pentru Tine şi pentru ce ai Tu de lucrat şi de aşezat
pe pământ în om, iar altă vindecare peste om nu vine de la Tine
când omul o găseşte, ci vine spre căderea mai mare a lui din
viaţă. Să aibă oamenii peste ei grăirea mea cu Tine în cer în
ziua aceasta, căci eu sunt tămăduitor de suflete şi sunt sfântul
Tău şi am tămăduit suflete pe pământ, şi morţi am înviat ca să-i
fac pe oameni să Te cunoască de Dumnezeu al celor credin -
cioşi şi sfinţi ai Tăi, Doamne, pe pământ. Amin. 

Iar tu, popor al Domnului, ia de la Domnul, ia prin sfinţii
Săi tămăduitori, ia lucrarea de Duh Sfânt în tine, şi cu ea să te
tămăduieşti de tine ca să fie numai Domnul aluatul tău, căci
Domnul este din cer. Nimeni din fiii acestui popor să nu-l facă
pe fratele său să râdă, ci să-l facă să privească spre tămăduirea
cea din cer, căci Domnul este din cer. Grăirile dintre voi să
aducă cerul pe pământ mereu, mereu, aşa v-a învăţat Domnul
să trăiţi la lucru şi la stat, şi Domnul va fi Cel minunat între voi.
Căutaţi sănătate multă sufletului şi Domnului în voi, căci El
locuieşte în locaşe curăţite pentru El şi pentru statul Lui în ele,
că este din cer Domnul. Iubirea să vă ardă după El, iar gândul
la El să nu se stingă, iubiţilor, căci Domnul este din cer. Fiţi
cerul Domnului, fiţi pe pământ ca cei din cer, căci în cei din cer
locuieşte Domnul de-a pururi. Sunt din cer cuvintele toate de
peste voi, şi hrană să vă fie ele vouă, căci omul nu trebuie numai
cu pâine să se hrănească, ci mult să se hrănească din cer, căci
cu cuvântul Său a făcut Domnul cerul şi pământul şi toate cele
ce sunt şi trăiesc. Aşa să fiţi şi voi, şi să fiţi mereu rodul cuvân-
tului Său de peste voi, plini de credinţă că se împlineşte cuvân-
tul Său. Nu fiţi îndoielnici, nu faceţi socoteală ca omul, căci
omul este trecător, iar Domnul are viaţă veşnică. Fiţi casa Lui,
căci Domnul este veşnic. La fel şi casa Lui să fie. Amin. 

O, voi, cei ce vă lăsaţi spre necredinţă, căutaţi credinţa,
nu necredinţa în acest cuvânt, care hrăneşte din cer un popor
de mai bine de cincizeci de ani. O, nu câştigaţi nimic cu necre -
dinţa, ci numai tulburare şi deşertăciune câştigaţi, dar cu cre -
dinţa câştigaţi nădejde şi pace şi sprijin sufletelor voastre, şi
pe Domnul de Mântuitor al vostru, căci El S-a arătat, şi iată,
Cel ce S-a arătat vine iar, vine mereu, vine şi va veni, şi Scrip-
turile se împlinesc cu El şi întru El, şi noi vedem venirea Lui
şi suntem în ea, şi este plata noastră venirea Lui cu sfinţii, şi
aşa este plata celor credincioşi, iar plata celor necredincioşi va
fi să vadă ei venirea Domnului cu sfinţii şi să se plângă pe ei
că n-au crezut, că n-au iubit când era vremea iubirii pentru
plata lor cea de apoi. 

O, popor numit de Domnul al Său, ai grijă de viaţa ta,
fiule de azi. Viaţa este înăuntrul omului. Învaţă de la învăţător
să-ţi faci frumoasă casa şi viaţa din ea, că mulţi în tine sunt
slabi cu viaţa, slabi cu înţelepciunea cea pentru viaţă, şi aceasta
se întâmplă pentru că omul stă mult de tot înăuntrul său şi nu
este primitor de oaspeţi, primitor de învăţătură multă şi mereu
peste el. E ca şi la şcoală cum unii şcolari învaţă şi iau premiu
mereu, iar alţii stând în şcoală sunt slabi la învăţătură şi muţi
la grăirea cea pentru învăţătură, iar cei ce nu grăiesc nu iau
notă, nu iau plată, şi e ca şi la şcoală înţelepciunea şi neînţelep -
ciunea omului şi plata pentru acestea. O, nu vă miraţi de ce cad
din învăţătură şi din bărcuţa Domnului cei ce n-au voit să în -
veţe şi să rămână sub învăţătura Lui. Cel ce se iubeşte pe sine
este slab de tot pentru el însuşi şi pentru cei din jurul lui, şi nu
e bun la învăţătură unul ca acela, chiar dacă se crede om cu
înţelepciune în el. Înţelepciunea însă este aceea care îl face
Dumnezeu pe om pe pământ, şi aceasta este lucrarea pe care
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dă Domnul s-o aşeze în om în vremea Lui cu voi, cei din urmă,
căci El voieşte să facă omul ca El, şi de aceea Tatăl L-a trimis,
ca oricine crede în El, să se facă şi el fiu al lui Dumnezeu, pre-
cum Hristos este. Amin. 

Eu, Doamne, tămăduire de suflet aduc peste poporul Tău
de azi, căci când sufletul este sănătos şi curat, tot trupul e
sănătos şi curat. Eu, Doamne, doresc tămăduirea Ta de dureri,
căci ai dureri vechi şi noi, şi îi povăţuiesc pe cei ce dau să se
piardă, să caute ei să se întoarcă spre iubire mare, căci mila de
ei îi pierde pe ei, că n-au iubit învăţătura ca s-o împlinească pe
ea pentru ei şi să rămână ei în dragostea Ta. Învăţătura se face
naştere pentru cei ce stau la învăţat, şi ea nu este milă, ci este
învăţătură, fiindcă omul este greşit, şi îi trebuie mereu înviere,
mereu naştere, mereu, mereu, Doamne. Pace Ţie, tămăduire
Ţie de la cei ce Te mângâie în durerile Tale de ieri şi de azi,
căci cei credincioşi sunt mângâierea Ta mereu, mereu! Amin. 

— MM ă mângâi cu cei credincioşi pe pământ.
Eu, Domnul, cu cei credincioşi M-am

sprijinit pe pământ în toată vremea. M-am sprijinit cu Avraam,
cu Isaac, cu Iacov, şi apoi cu urmaşii lor cei credincioşi şi am
întocmit cu ei harta omului de la început şi până la sfârşit, şi
aşa lucrez până voi sfârşi cu mântuirea celor credincioşi. Feri -
ciţi, fericiţi sunt cei credincioşi, căci aceia au de la Mine în ei
aluatul lor, şi lucrează cu Mine cei credincioşi, şi numai aceia
sunt cei credincioşi. Amin. 

Eu, Domnul, îţi dau puteri proaspete pentru lucrul tău
cu Mine la zidirea cea nouă în curţile Mele cu tine, popor de
la izvor. O, lucrează, tată, cu sfinţii şi cu îngerii, şi singur să
nu lucrezi. Mă apropii mereu ca să-ţi dau puteri, şi tu vezi
că-ţi dau. O, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că iată, El îţi dă
puteri, şi fiii tăi sunt cei ce se bizuie pe El. Amin. 

Îndemnaţi-vă spre Duhul Sfânt, fiilor, şi aduceţi-L între
voi în toată vremea, tată. El să vă fie putere şi vindecare în
neputinţe, El să vă fie viaţa. Cu El am făcut Eu cerul şi pămân -
tul şi viaţa pentru toate şi peste toate. O, nu uitaţi acest bun, fiilor. 

Vine Domnul cu Duhul Sfânt la tine, Ierusalime! Vine
Domnul cuvânt! Vino şi tu cuvânt spre Domnul şi pentru Dom-
nul! Eu sunt cuvânt peste tine! Aşa să fii şi tu înaintea Mea,
căci Eu stau mereu înaintea ta şi te veghez şi te umplu de viaţa
Mea şi-ţi dau pe Duhul Sfânt de viaţă a ta, de mângâiere a ta,
de multă multă mângâiere, poporul Meu. Aşa să fii şi tu pentru
Domnul Dumnezeul tău. Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 2009 

Praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Pilda lui Avraam, cel strămutat din pământul lui. Iubirea se dă ru -
ieşte, nu cere răsplată. Însuşirile umilinţei în om. Cel mai laş om nu
este cel neputincios, ci acela care-L părăseşte pe Dumnezeu pentru 

el însuşi. 

MM ă vestesc la porţi cu sărbătoarea cea de azi, şi
porţile Mi se deschid, şi Eu intru cuvânt în car -

tea Mea de azi, şi iarăşi Mă vestesc în ziua aceasta cu nouă
sărbătoare la izvor pentru cei ce vin să le grăiesc cuvântul
venirii Mele şi să stea ei o clipă cu poporul Meu de la izvor şi
cu poporul Meu de peste tot, care stă în voile Mele, aşteptând
mereu, mereu venirea Mea la el ca să-l ţin treaz mereu pentru
venirea Mea, căci cel ce nu priveghează pentru venirea Mea
acela face altceva pe pământ, şi acela se face pe sine mereu
aşa cum îi place lui să fie, şi face multe pentru el aşa cum îi
place lui să poată. 

Rostesc cu duh de binecuvântare călătorie binecuvântată

spre izvorul cuvântului Meu pentru cei ce se strâng la izvor în
ziua de serbare a mamei Mele Fecioara, zi de mângâiere pentru
ea şi pentru Mine, Cel ce atât de dor Îmi este de om şi de odih -
na Mea în el şi cu el, căci bucuria Mea este omul care se bucură
de Mine şi cu Mine pe pământ în vreme de necredinţă peste
oameni, în vreme de durere pentru Dumnezeu. 

O, veniţi, veniţi voi, cei ce doriţi de pământul binecu -
vântării Mele de azi şi de izvorul care curge din el, izvorul
slavei Mele, din care se hrănesc îngerii şi sfinţii şi toţi cei care
aud glasul Meu de la izvor! Veniţi să vă mângâi şi să vă învăţ
să meritaţi mângâierea cu care vin Eu de la Tatăl pentru cei
credincioşi, care ca şi Mine sunt fiii Tatălui Meu prin puterea
credinţei lor, prin iubirea lor de Mine, şi pe care Eu voiesc să-i
dau Tatălui mereu, căci vin mereu pe pământ şi Mă fac mereu
cale a omului spre Tatăl, calea sfinţilor Mei de pe pământ şi
până la cer! O, veniţi să vă învăţ să fiţi numai ai Mei, căci Eu
sunt Cel veşnic, şi aşa sunt şi cei ce sunt ai Mei! Veniţi să vă
învăţ cu lepădarea de sine, care este cărarea omului spre Dum-
nezeu, cărare care se înfundă înapoi şi se deschide numai
înainte şi are de capăt veşnicia pentru fericire pentru cei ce o
iubesc ca şi Mine, Cel veşnic prin obârşia Mea! O, binecu -
vântaţi să fiţi pentru venirea voastră la izvor şi fiţi cuminţi cu
duhul, cu sufletul şi cu trupul, şi învăţaţi să fiţi mereu, mereu
cuminţi, căci cei mai cuminţi sunt cei ce Mă ascultă aşa cum
Eu învăţ de la izvor cum să fie şi cum să stea omul înaintea
Mea pe calea lui pe pământ, pe calea lui spre cer! Pace vouă,
şi dulce să vă fie inima şi călătoria la izvor! Amin. 

O, poporul Meu de la izvor, eşti trudit, tată, de la lucrul
tău cel mult cu Mine, dar prin toată osteneala ta căleşte-te,
fiule, căci avem de pregătit ziua de sărbătoare pentru mama
Mea Fecioară, când vin oaspeţi la izvor ca să bea şi ca să-şi
umple inima de dor, căci dorul este harul care-l ţine pe om în
Dumnezeu şi care-l mână pe om spre Mine, Cel ce sunt mângâ -
ierea omului credincios şi sfânt prin credinţă şi prin dor de
Dumnezeu şi prin ascultare de El apoi. 

O, poporul Meu cel trudit pentru Mine la izvor, precum
i-am dat lui Avraam pământul Canaanului, aşa ţi-am dat Eu ţie
pământul acesta, pe care Eu Mă slăvesc acum, în zilele cele de
apoi, cu slava cuvântului Meu pentru împlinirea făgăduinţelor
pe care le-am rostit timp de cincizeci de ani pentru un popor
credincios, care este şi care va să fie tot mai frumos prin slava
cuvântului Meu de peste el şi prin credincioşia lui înaintea
Mea. Te-am luat din pământul tău şi ţi-am dat pământul acesta
şi te-am sădit în el ca să prăsesc din tine un popor, aşa cum
l-am luat pe Avraam, şi prin credinţa lui cea neîndoielnică pen-
tru toate câte Eu îi aduceam să lucreze, aşa a lucrat el, căci
i-am zis lui când l-am schimbat de pe pământul lui pe pământul
făgăduinţei Mele cea pentru el şi i-am zis: «Ieşi din cetatea ta
şi din neamul tău şi din casa tatălui tău şi du-te în ţara pe care
ţi-o voi arăta, şi voi face din tine popor mare şi vaşnic şi te voi
binecuvânta şi voi mări numele tău până ce tu vei fi binecu-
vântare pentru mulţi şi vei binecuvânta pe cei ce te binecuvin -
tează, iar pe cei ce te blesteamă îi vei blestema, şi se vor
binecuvânta în tine toate neamurile pământului», şi pe această
piatră am zidit Eu apoi pe Avraam, căci am lucrat aşa cum am
făgăduit, precum am lucrat pentru biserica Mea când i-am
făgăduit lui Petru că voi zidi biserica Mea pe piatra mărturisirii
lui, iar piatra eram Eu, Iisus Hristos. 

O, fii de la izvor, ce frumos şi ce ascultător a lucrat
Avraam apoi pentru ca să împlinească peste el ascultarea pe
care i-am dat-o înaintea Mea, căci când el era apăsat de ani a
spus starostelui casei lui, luându-i mâna şi punându-i-o sub
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coasta sa pentru jurământ între ei, jurându-se pe Dumnezeul
cerului şi al pământului ca să nu ia fiului său Isaac femeie din
fiicele Canaanului, ci să se ducă în ţara lui ca să aducă lui Isaac
femeie din neamul lui, şi i-a spus apoi sub jurământ: «Ia seama
ca nu cumva să duci acolo înapoi pe fiul meu, căci Dumnezeul
cerului, Care m-a luat din casa tatălui meu şi din ţara mea de
obârşie, a grăit cu mine şi mi S-a jurat şi a spus: „urmaşilor
tăi voi da ţara aceasta“, şi el va trimite pe îngerul Său înaintea
feţei tale şi vei peţi de acolo soţie fiului meu». O, aşa am dat
Eu pământul acesta spre moştenire poporului Meu cel credin-
cios şi în care se vor binecuvânta toate neamurile pământului,
şi el va rămâne sădit aici, şi acela va fi poporul Meu, şi pe
această piatră, pe această făgăduinţă zidesc Eu pe poporul Meu
cel credincios, care lucrează aşa cum Eu i-am făgăduit, ca să
se numească pământul cel nou acest pământ de la izvor. 

O, poporul Meu, iubirea nu cere răsplată, tată. Ea este
cea care se dăruieşte, şi alta nu este ea. Ea nu se gândeşte la
răsplată, ci la faptele ei, care o dovedesc pe ea că este, şi ea
este cea care are statornicie şi care nu se întoarce înapoi, şi de
aceea am spus Eu că după roadele lor îi veţi cunoaşte pe cei ce
iubesc necăutând răsplată pentru iubire şi nepizmuind pentru
ea, nemurmurând pentru ea. O, este adevărată pilda care a
răsărit între oameni şi care spune despre Mine şi despre dia -
volul, care Mi i-a cerut pe toţi oamenii ca să fie ai lui, spu nân -
du-Mi: „dă-mi-i, Doamne, mie pe toţi oamenii, căci toţi fac
voia mea“, iar Eu i-am spus: „nu, căci Eu îi voi întoarce la
Mine prin fel de fel de dureri şi de necazuri şi îi voi ierta prin
credinţa lor sau prin întoarcerea lor la Mine“, şi atunci el
M-a întrebat: „dar cu cei invidioşi şi pizmaşi ce vei face?“, şi
atunci Eu i-am răspuns: „aceia sunt ai tăi, nu sunt ai Mei, nu
am ce să fac Eu cu ei şi pentru ei“. 

O, poporul Meu, iubirea este cea care nu cere răsplată,
tată. Învaţă calea iubirii cea fără de răsplată, fiule, căci ei îi
ajunge ceea ce are şi ceea ce dă, iar dacă nu-i ajunge ceea ce
primeşte, atunci ea nu este iubirea, căci Eu am spus tuturor
pilda cu cel ce i s-a iertat toată datoria, iar el n-a iertat apoi pe
cei ce erau lui datori, ci a început să-i bată cerându-le datoria,
şi apoi el, slugă vicleană cum era, a fost aruncat afară, auzind
cuvintele Celui drept spunându-i: «slugă vicleană, Eu ţi-am
iertat toată datoria; se cuvenea să ierţi şi tu pe cei datori ţie
după ce Eu te-am iertat».

O, poporul Meu, omul pizmaş se schimbă mereu în rău,
şi nu se poate schimba în bine un aşa om. O, nimeni să nu aibă
pretenţie la voi, fiilor care-Mi staţi servi pentru venirea Mea
cuvânt pe pământ şi pentru ca să-Mi îngrijesc Eu un popor
credincios. Eu şi numai Eu vă dau de lucru pentru Mine şi pen-
tru om. Să nu aibă nimeni pretenţie la voi, nimeni, decât Eu.
Eu am acest drept în dreptul vostru, şi nimeni altul nu-l are.
Voi n-aveţi nici o datorie pentru nimeni, căci de bunăvoie v-aţi
dat Mie ca să lucrez Eu cu voi, ca să slujesc Eu cu voi şi prin
voi aşa cum voiesc Eu pentru cei ce au ascultare de Mine şi iu-
bire de Mine fără de pretenţie, ci mai degrabă cu datorie, cu
credinţă şi cu ascultare înaintea Mea, şi dăruite acestea Mie
pentru mântuirea lor, iar Eu Mă îndur de cine voiesc Eu, după
cum găsesc Eu cu cale când îl văd pe om că poate cu supunere
să facă lucru sfânt şi veşnic pentru Mine, şi prin aceasta şi pen-
tru el, şi totul după socotinţa Mea măsurând, după cum găsesc
Eu cu cale să lucrez, şi Eu Mă sfătuiesc cu Tatăl în tot ceea ce
lucrez şi împlinesc, iar omul trebuie să fie cel mulţumit. O, ni-
meni, nimeni să n-aibă pretenţie la voi pentru ei, căci voi sun -
teţi servii Mei şi lucrez cum voiesc Eu cu voi pentru om, nu
cum voieşte omul care este deprins să voiască el prin firea lui

de om nedrept cu Dumnezeu şi cu omul, căci omul preten ţios
şi nemulţumit este om nedrept cu Dumnezeu şi cu omul, iar
Eu am spus: «Mă îndur de cine voiesc Eu», şi la acest cuvânt
al Meu omul trebuie să aibă sfială şi frică de Dumnezeu şi
lucru mult de tot pentru mântuirea lui, şi nu pretenţie sau
nemulţumire, căci omul este păcătos şi nu-şi poate plăti mân-
tuirea, dar i-o pot da Eu dacă el are umilinţă şi nejudecată. 

O, fiilor, cui nu-i convine de voi, să facă ce voiesc ei cu
ei, dar nu cu voi, căci voi sunteţi slugile Mele şi Mă fac cu voi
cuvânt peste pământ şi peste om după voia Mea, nu după voia
voastră sau a omului care aşteaptă de la Dumnezeu prin voi.
Spun aceasta că am dureri, şi Eu şi voi, de la cei neascultători
şi pretenţioşi şi mândri pentru ei înşişi, căci cel ce nu are umi -
lin ţă acela nu ştie ce face în om umilinţa. Ea este cea care-l face
plăcut tuturor pe om pentru numele Meu. Ea este cea care se
pleacă fără de ruşine, iar omul nemulţumit este om nebun şi
împrăştie nelinişte în jur şi neruşinare cu nemulţumirea lui,
căci ruşinea lucrează altfel, şi are în aluatul ei căinţa şi umi -
linţa, care înseninează inima şi faţa omului şi toată purtarea lui
înăuntru şi apoi în afara lui. 

O, Mi-e milă de voi, fiilor ascultători după cum voiesc
Eu să lucraţi ceea ce vă dau Eu! Mi-e milă, tată, căci voi staţi
lângă Mine, şi Eu lângă voi şi văd iubirea voastră pentru Mine
şi văd credinţa voastră şi credincioşia voastră şi greul vostru
lângă Mine, căci lângă Mine e mult greu de dus pentru cel ce
stă lângă Mine, şi e greul Meu, tată, şi nu vă văd cârtind sau
murmurând sau obosind în răbdare sau răcindu-vă sub greul
Meu cel greu de dus, şi Mi-e milă de voi. O, numai cei ce
iubesc pe Dumnezeu au milă, numai aceia au milă de voi, tată.
Mulţi cred că-L iubesc pe Dumnezeu, dar roadele lor îi dau de
gol că nu-L iubesc pe Dumnezeu şi că se iubesc pe ei înşişi, şi
aceia sunt mereu nemulţumiţi, şi nu iubesc cei ce sunt aşa, căci
dragostea este un rod, nu este orice ea. 

O, fiilor, credinţa este dragostea din om, căci ea este
rădăcina din care răsare mai întâi nădejdea şi apoi fructul aces-
tora, dragostea. O, nu se poate, nu se poate să-L iubească pe
Dumnezeu cel ce nu-l iubeşte pe fratele său, căci acela nu trece
de la moarte la viaţă, iar iubirea de fraţi nu este după cum
socoteşte fiecare că este ea, căci ea este cu umilinţă şi cu căinţă,
nu cu nemulţumire, nu cu răzvrătire, iar dreptatea a toate este
dreptul lui Dumnezeu şi El o face pe ea după socotinţa Sa, căci
Eu Mă îndur de cine voiesc, şi aceasta este dreptatea. Amin. 

O, aveam când lucram pe pământ, aveam apostoli susţi -
nători lucrului Meu, căci Îmi erau martori în toate cele ce Eu
lucram, şi aşa puteam Eu să merg pe pământ şi să vestesc omu-
lui împărăţia cerurilor pentru el, şi aşa trebuie să aibă orice sol
al Meu pe pământ susţinători, căci altfel Eu, Domnul, nu am
cu cine să pot prin soli, şi apoi peste mulţi cu multă mărturie.
O, nici pe pământ între oameni nu este altfel la bine şi la rău,
darămite la lucrul Meu pentru om! În ziua schimbării Mele la
faţă aveam de ce să fac văzută slava Mea, căci apostolii Mei
aveau să mărturisească apoi ca să facă ei peste oameni credinţă
în Dumnezeu şi iubire şi împărăţia cerurilor în om. 

O, fiilor, mulţi au venit să fie cu Mine şi cu poporul Meu
şi cu iubire pentru pământurile binecuvântate de Mine pentru
slava Mea de azi, pentru odihna Mea, şi au venit şi au stat şi
au plecat apoi, vorbind de rău calea Mea şi pe cei de pe ea
răbdători şi credincioşi prin răbdare, şi iată, omul se schimbă
din bine în rău şi îşi schimbă omul faţa. Le-am spus atunci
apostolilor Mei că nu e nimeni dintre cei ce, mărturisindu-Mă
oamenilor, să Mă vorbească degrab de rău apoi, dar iată, cine
nu face mărturisirea Mea de la Mine trimitere, acela Mă vor -
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beşte de rău apoi, căci are pretenţie apoi, şi acela greşeşte, şi
după ce greşeşte se ruşinează şi se ascunde şi învinuieşte prin
ascundere, prin tragere în părţi, dar cei ce fac aceasta fac aşa
ca să-şi acopere păcatele lor, tată, şi aşa se cunosc cei ce fac
greşeli ascunse, şi prin învinuirea altora se dovedesc ei că nu
sunt pe plăcerea Mea, căci cei ce sunt ai Mei nu învinuiesc, nu
mustră până ce Eu nu-i trimit să facă aceasta. O, cel mai laş
om nu este cel neputincios, ci este cel ce-L părăseşte pe Dum-
nezeu pentru el însuşi. Acest fel de fii Mi-au dat calea Mea şi
pe Mine spre batjocură mereu, mereu, şi apoi ei se ascund unii
după alţii, se ascund sub alţii pe care ei i-au hrănit cu batjocură
asupra celor ce stau de sprijin pentru Mine, şi pe care Eu îi
cunosc mai mult decât zic ei că îi cunosc, şi pe care Eu îi iubesc
pentru credinţa lor cea mare, pentru dragostea lor de Mine şi
de poporul Meu, că dacă nu-i aveam pe ei la cârma mersului
lucrării Mele peste pământ, Eu nu mai aveam azi lucrare şi nici
popor, căci cei ce s-au iubit pe ei înşişi lângă Mine s-au dovedit
aşa şi au izbit spre batjocură pe cei ce Mă sprijinesc ca să fiu
pe pământ, şi nu Mi-au ajutat aceia spre Mine poporul şi pe
cei ce vin să-Mi fie popor, şi au dat să ajute spre ei şi spre ve -
derea lor pe poporul Meu, şi au dat să iubească mai mult pe
cei ce ziceau ca ei împotriva lucrărilor Mele, căci aceştia iu -
besc omul folosindu-se de el pentru scopul lor nefolositor lui
Dumnezeu, şi apoi ei se dau deoparte, căci lucrul lor cade. 

O, fiilor, o, fiilor care-Mi daţi putere să lucrez peste
poporul Meu, o, să nu Mă doară de la poporul Meu, să nu auziţi
murmure şi făţărnicie de la cei purtaţi şi îngrijiţi de voi prin
Evanghelia Mea cu voi! O, tată, Eu sunt Cel ce trebuie să am
pretenţie la voi. Se cuvine să ascultaţi de Mine şi nu de om şi
nu de nemulţumirile omului, tată. 

O, fiilor lucrători de la Mine, şi voi, slujitorii celor sfinte
ale Mele pe pământul binecuvântării Mele în zilele acestea, o,
tată, vă mulţumesc că lucraţi cu pace, cu multă pace şi iubire
lucrările cerute de Mine vouă pentru slava Mea şi a lucrărilor
Mele pe pământ pentru om cu cei credincioşi Mie în vreme de
mare necredinţă. Vă mulţumesc pentru truda şi neodihna
voastră cea fără de cârtire şi fără de murmur pentru zidirea care
se ridică şi se arată acum să fie în curţile Mele cu voi. Primiţi,
tată, de la Mine puteri noi, căci vlaga voastră nu este de la trup,
ci este de la Mine, fiilor, peste voi, peste toţi fiii de la izvorul
Meu de cuvânt, şi care lucrează pentru slava Mea. 

O, vă mulţumesc cu mult mai mult, cu toată inima Mea
dumnezeiască, fiilor slujitori ai celor sfinte ale Mele, că am
putut prin ascultarea voastră şi prin slujirea voastră cu Mine şi
de la Mine şi pentru Mine, vă mulţumesc că am putut, în sfâr -
şit, să aşezăm cu mult mai mult biserică întărită pe slujitori
aşezaţi pentru ea ca să sprijiniţi cu toţii, cu puterea harului sfânt
biserica Mea de nou Ierusalim, fiilor. O, supuneţi-vă, tată, în-
tregii Mele orânduieli pentru cele ce trebuie să lucrez şi să aşez
Eu pe pământ prin voi, prin biserica Mea, care sunteţi voi, şi
Eu voi putea atunci tot ce trebuie să pot, căci prin voi trebuie
să pot. Trăirea de obşte şi îngrijirea de obşte a poporului nostru,
Eu, Domnul, dau s-o întăresc prin grija Mea, aşa cum era bi -
serica Mea pe vremea apostolilor Mei, când ei vesteau cu
îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, iar cei ce credeau erau o
inimă şi un suflet toţi, şi nici unul nu zicea că din a sa avere
este ceva al său, ci toate le erau de obşte şi nimeni nu era lipsit,
căci cei ce stăpâneau case şi ţarini le vindeau, şi toate se
împărţeau după cum avea fiecare trebuinţă când cineva se ală -
tura cu iubire şi cu slujire pentru ascultare apoi de cele aşezate
de Mine pentru păstorirea turmei Mele din cer de sus, şi de pe
pământ de jos pentru turma Mea, care creştea şi se întărea, şi

odată cu ea creştea şi numărul slujitorilor ei. Aşa lucrez Eu şi
azi, fiilor, şi vom lucra, tată, pentru slava Mea cu voi şi pentru
mântuirea multora prin aceasta, căci vreau să schimb la faţă
omul, iar slava Mea de pe pământul Meu cel nou cu voi se
schimbă din slavă în slavă la cuvântul Meu de peste voi, şi voi
sunteţi pe pământ mâinile şi picioarele Mele şi ale îngerilor
Mei şi ale sfinţilor Mei, care sălăşluiesc cu voi, împreună lu -
crători cu voi pentru slava Mea de nou Ierusalim pe pământ, şi
iată, se înmulţesc cei ce Mă caută la voi şi doresc după izvorul
Meu de cuvânt ca să bea din el pentru înviere, pentru ca să se
schimbe la inimă şi la faţă omul şi să-Mi aşez Eu în el împă -
răţia Mea. Amin. 

O, îndemnaţi poporul să intre şi să stea în Duhul Meu şi
în mulţumire pentru toată mila şi grija Mea de el, fiilor lu crători,
dar cel mai mult îndemnaţi-l spre umilinţă şi spre căinţă mereu,
ca nu cumva să piară careva aşa cum pier din braţul Meu cei
nemulţumiţi, cei împrăştiaţi cu dorirea şi cu vederea lor. 

Voi sta cu poporul în sărbătoare pentru mama Mea
Fecioara la izvor şi îl voi învăţa pe el statul cu Dumnezeu, mer-
sul cu Dumnezeu şi lucrul cel pentru mântuirea lui. Mă voi
strânge cu el la izvor şi Mă voi umple de iubire şi aşa voi rosti
lui fericirile cele pentru el, pentru cei credincioşi venirii Mele
de azi cu slava cuvântului Meu, care de la Tatăl purcede şi se
vesteşte prin gura Mea şi se face izvor de viaţă dătător, şi
această colină se cheamă noul Meu Sion, piatra din care izvo -
răşte şi curge izvorul Meu peste pământ, râul vieţii, din care
voiesc cu dor să bea tot mai mulţi, spre bucuria Tatălui şi a
Mea şi spre împlinirea Scripturilor de nou Ierusalim peste
pământ, nume care va sta înaintea Mea pentru cetatea Mea cea
sfântă, precum este scris despre ea în Scripturile pe care numai
Eu, numai Eu voiesc să le împlinesc, şi după voia Mea să le
împlinesc. Amin. 

Pace vouă, fiilor de la izvor! Gătiţi-Mi, tată, sărbătoarea
care vine, şi Eu voi găti calea celor ce vin la izvor ca să bea, şi
vom bea şi ne vom îmbăta de Duhul Sfânt şi vom fi în ziua
aceea rodul Duhului Sfânt, şi El va fi rodul Meu peste voi şi
ne vom mângâia, căci El ne va mângâia, fiilor, fiindcă El este
Mângâietorul. Amin, amin, amin. 

6/19 august 2009

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Maica Domnului învaţă duhul veşniciei. Viaţa veşnică se agoni -
seşte prin ascultare şi neîncredere în judecata proprie. 

AA cest cuvânt este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi în
acest nume se botează şi sunt apoi cei ce li se

binevesteşte venirea împărăţiei cerurilor de către cei ce o bine -
vestesc pe ea şi pe Dumnezeul ei pe pământ peste oameni, căci
multora le este dat să cunoască tainele lui Dumnezeu, şi apoi
să le facă ei cunoscute oamenilor pe pământ. Amin. 

Să se întărească spre veghe şi să se deschidă porţile pen-
tru cuvântul Meu ca să intru cuvânt în cartea Mea de azi! Sunt
Domnul, şi Mă vestesc când vin, şi apoi vin, iar venirea Mea
se face cuvânt şi hrănesc cu el un popor. În toate vremile de
sub cer când Eu am grăit pe pământ am avut un popor căruia
să-i grăiesc, şi singur n-am grăit, chiar dacă celor ce le-am grăit
n-au împlinit cuvântul Meu. 

Pace ţie, poporul Meu de la izvor! S-au adunat oaspeţi,
tată, ca să ia din izvorul Meu, şi Eu am cu cine să grăiesc în
ziua aceasta. E sărbătoarea mamei Mele Fecioara, şi duhul iu-
birii de Dumnezeu i-a strâns în jurul izvorului Meu de cuvânt
pe cei adunaţi în ziua aceasta în curţile Mele, în grădinile Mele
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cu tine. Pace ţie, fiule, că tu Mi-ai pregătit ca să stau la masă
cu cei ce, auzindu-Mă cu grăirea Mea, s-au hrănit din ea, şi
acum au venit să-şi hrănească iubirea, credinţa şi iubirea, căci
în iubire nu este frică atunci când ea duce spre desăvârşirea ei
pe cei ce iubesc pe Dumnezeu pe pământ. 

O, popor de la izvor, oamenii care aşteaptă venirea Mea,
auzind despre ea pe câte cineva care vesteşte cu îndrăzneală
că Eu vin într-un anume loc şi timp, aceia pun apoi în pregătire
o mulţime de vreme şi de cheltuială şi de oboseală şi de planuri
peste planuri, şi apoi aşteaptă ziua vestită, şi se deznădăjduiesc
de ea apoi, dar tu, tată, iată ce frumos Mă aştepţi când vin la
tine cuvânt! Tu stai pe scăunuţe sau jos pe pajişte şi, gata, Eu
vin şi grăiesc cu tine, şi vin de atâtea ori la tine, şi iată ce
frumoasă este venirea Mea când nimeni nu Mă aşteaptă să vin,
dar voi Mă aşteptaţi frumos când vin, fiilor, şi ştiţi când vin,
căci Duhul Tatălui Meu vă descoperă vouă, şi vă descoperă
sfinţii când ei se pregătesc şi vin cu Mine din cer la voi pe calea
cuvântului Meu în zilele sărbătorilor lor de pe pământ cu cei
credincioşi, care ştiu ce înseamnă Dumnezeu cu omul pe
pământ şi care nu-L părăsesc pe El pentru ei înşişi. 

O, ce durere Îmi fac cei ce cred Mie şi apoi Mă părăsesc
pentru ei înşişi! O, ce durere pe Mine că nu Mă pot bizui pe
om! Dau să Mă sprijin cu omul, şi apoi el se satură şi nu mai
stă cu Mine, ci Mă părăseşte şi se duce de la Mine şi iese de
sub greul Meu cel dătător de putere sfântă în om. O, aşa a făcut
Adam după ce Eu i-am dat raiul de casă, şi apoi el s-a smuls
pe sine din rai prin neascultare, şi în loc să se supere pe el, s-a
supărat pe Mine şi M-a părăsit pe pământ, căci aşa păţeşte
omul care se supără pe Dumnezeu pentru lucrarea Sa cea cu
tâlc peste om, dar când omul Îl iubeşte pe Dumnezeu, dragos -
tea lui îl face pe el dumnezeu, şi atunci Dumnezeu Se face om,
şi aşa sunt Eu una cu omul în acelaşi trup, aceeaşi dragoste, şi
unul pentru altul trăim, dar când dragostea din om nu lucrează
aşa, nu este ea, ci este omul cu firea lui cea căzută, cu nesta-
tornicia lui, care este vânt al îndoielii, vânt dăunător iubirii
Mele în om. 

Pace vouă, celor ce aţi venit la izvorul Meu de cuvânt,
care curge din cer în grădiniţa sa de azi ca să se dea celor ce
iubesc pe Dumnezeu! O, pace vouă, vă spune vouă mama Mea
Fecioara, cea cu har dăruită de Tatăl pentru Mine şi pentru cei
ce cred în Mine, Fiul ei iubit, întru Care Tatăl a binevoit pe
pământ! Am venit pe pământ întrupat de la Duhul Sfânt şi din
Fecioara şi M-am făcut Om, şi apoi M-am lăsat jertfă pentru
răscumpărarea omului, căci omul şi-a pierdut viaţa încă de la
căderea lui Adam din rai. La întruparea Mea Tatăl a trimis pe
Duhul Sfânt la mama Mea Fecioara şi a cuvântat peste ea
vestind-o despre naşterea Mea, şi ea Mi-a fost mamă, iar Duhul
Sfânt al Tatălui Mi-a fost tată şi M-am născut pe pământ apoi
pentru ca să fiu de la Tatăl Mântuitor celor credincioşi, pe care
credinţa îi aduce la sfinţenie, iar sfinţenia este iubirea de Dum-
nezeu în om. 

O, pace vouă, celor ce iubiţi cuvântul Meu, care se naşte
din gura Mea în ieslea sa de azi pentru cei ce cred venirii Mele
de azi după om, căci iarăşi Tatăl M-a trimis după om, iar cei
ce aud glasul Meu de la izvor înviază din moartea nepăsării şi
se scoală în întâmpinarea Mea şi împlinesc întru ei cuvântul
Meu, căci iubirea Mea din om îl face dumnezeu pe om, şi om
pe Dumnezeu în cel credincios Lui. O, vă întâmpin cu mama
Mea Fecioara, cea plină de povaţă de viaţă pentru cei ce caută
viaţa, căci viaţa trebuie trăită după legea veşniciei, şi n-are cine
să-l mai înveţe din cer pe om veşnicia sa cea de la Mine dată
lui dacă el o trăieşte pe pământ. 

Hai, mama Mea, hai să le dăm din duhul veşniciei
învăţătură de viaţă veşnică, mamă, Eu în tine, şi tu în Mine eşti
când învăţăm pe cei ce Ne iubesc crezând şi venind. Hai,
hrăneşte-i, mamă! Amin, amin, amin. 

— OO,Fiule, o, Fiule scump al meu, cei ce Ne
iubesc sunt cei asemenea Nouă, căci

Noi suntem îndureraţi, Fiule scump. De la neputinţa omului de
a Ne iubi suntem Noi îndureraţi. O, nu Ne poate iubi omul,
Fiule scump! Iubirea cea pentru sine îi taie omului puterea să
Ne iubească, căci fără iubirea de Dumnezeu în el omul nu este
veşnic, veşnic mereu pe pământ. Mă aşez cu duhul veşniciei
înaintea celor adunaţi la izvorul Tău de cuvânt în ziua mea de
serbare când am intrat cu Tine între cei din cer, care au iubit
pe pământ veşnicia ca viaţă a lor. Mă aşez să învăţ pe cei veniţi
ca să bea de la Tine şi vreau să-i învăţ pe ei duhul veşniciei. El
îl ajută pe om să nu piară, căci cine se încrede în judecata sa
pentru tot ce face el bun sau rău, acela nu poate cu calea veş -
niciei, nu poate cu ascultarea, aşa cum Adam n-a putut. Dia -
volul cel viclean este atras de om prin neascultare, prin
nesu punere şi prin cârtirea omului asupra celui ce-l călăuzeşte
pe el în duhul veşniciei, în duhul ascultării, ca nu cumva neas-
cultarea lui să nască luişi pe diavolul, care se face duhul is-
codirii în mintea omului, şi apoi cârtire în om, Fiule învăţător
de viaţă veşnică în om. Îi îndemn pe cei ce vin şi beau cu
credinţă şi cu iubire din izvorul Tău şi le spun că neascultarea
îl îndeamnă pe om să se încreadă în sine, şi aşa se naşte ea în
om şi apoi în fapta omului, bună sau rea. Cel ce vrea să aibă în
el viaţă veşnică până la sfârşitul său cel de pe pământ, acela
este cel ce nu se încrede în sine şi în judecata minţii lui, ci stă
în mâna celui de care ascultă pentru mântuirea sa, şi prin care
Domnul este cu el, iar altfel nu poate fi cu Dumnezeu omul.
O, cum să-l facem pe om să creadă ceea ce am spus eu acum
despre cei ce sunt ai lui Dumnezeu? Cum să facem, Fiule
scump al meu? 

O, eu am stat în mare, mare ascultare, vă spun eu vouă,
celor veniţi la izvor. Vă învăţ harul ascultării, fiilor. Cel ce nu
mai ascultă îl judecă pe cel de care a ascultat şi îi dă în el în-
ceput diavolului şi apoi libertate în el, şi aşa atrage omul asupra
sa viclenia diavolului. O, căutaţi să ascultaţi, fiilor, căci iubirea
cea pentru cer îl împodobeşte pe om cu ascultarea şi cu sfiala
sfântă apoi pentru toate pe care el le lucrează faţă în faţă cu
Dumnezeu. Vă îndemn, fii şi fiice, să nu-L iubiţi pe Dumnezeu
de ochii lumii sau de ochii Domnului. O, nu fiţi cu Domnul
înaintea lumii ca şi lumea, nu fiţi cu voi înaintea lumii ca şi ea
dacă sunteţi ai Domnului, căci aceasta este viclenie! O, nu vă
fie ruşine cu duhul iubirii de Dumnezeu înaintea lumii necre -
dincioase, ci fie-vă ruşine cu voi înaintea Domnului dacă aţi
semăna cu lumea înaintea lumii! Îmbrăcaţi-vă, dar, cuviincios
înaintea lui Dumnezeu, şi tot aşa şi înaintea lumii, o, fii şi fiice!
Domnul a pus lege veşnică peste om când a înfiinţat El legea
iubirii nestinse în om pentru Dumnezeu. O, nu vă lăsaţi
înşelaţi, fii şi fiice! Domnul este Cel ce vede omul mai mult
decât omul pe om, iar omului îi trebuie iubire nestinsă pentru
ca să fie ea iubire pentru Dumnezeu. O, fiţi statornici în duhul
cuviincioşiei înaintea Domnului şi înaintea oamenilor la fel!
O, nu umblaţi cu capul descoperit, nu purtaţi îmbrăcăminte
necuviincioasă, căci îngerii şi sfinţii vă doresc mereu ai lor să
fiţi, dar mereu, mereu ai lor, fii şi fiice! Când omul iubeşte pe
Dumnezeu nu mai poate iubi pe ale sale, ci numai pe cele ce
plac lui Dumnezeu cu viaţă veşnică în om. O, veniţi la izvor,
dar luaţi şi învăţătură pentru împlinit în voi dacă veniţi să auziţi
de la masa Sa. Este o vorbă pentru cei ce fac şi rele lângă cele

451Anul 2009



bune făcute ale lor, şi pentru care se duce vestea între mulţi, şi
se spune în vorba aceea: „s-a dus vestea ca de popă tuns“. Vă
spun această zicală din popor ca să înţelegeţi că atunci când
omul calcă legea sfinţeniei se duce de el vestea pentru călcarea
lui peste lege, aşa cum se ducea vestea pe vremuri de preotul
care cuteza să-şi cioplească chipul şi capul, chipul omului
sfânt, care nu poate fi tuns, şi să mai fie şi sfânt apoi. Aşa este
cu statornicia împlinirii Domnului în voi, mereu împlinitori,
fără să vă sfiiţi de oameni, căci Dumnezeu în om şi cu omul
mereu este o slavă a omului, nu este o ruşine chipul lui Dum-
nezeu în om şi pe faţa şi pe chipul omului. Eu am purtat mereu,
mereu chipul lui Dumnezeu în fiinţa mea, în purtarea mea, în
pasul meu pe pământ şi pe tot chipul meu, şi am fost de mult
sprijin celor ce învăţau pe Dumnezeu pentru viaţa lor, şi apoi
se făceau şi ei învăţători cu viaţa lor peste viaţa altora, şi aşa
creştea Domnul în viaţa multora, din unii în alţii viaţă, şi unii
pe alţii se dădeau Domnului, şi aşa se dădeau Domnului cei
ce-L voiau pe Domnul de viaţă a lor. 

O, dacă-L iubiţi pe Domnul iubiţi-L cu împlinire şi
mereu iubiţi-L, fii şi fiice! O, nu se poate numai cu inima sau
numai cu gura, ci toate se cer cu împlinire pentru slava Dom-
nului pe pământ, că mare trebuie să fie slava Domnului şi
multă să fie prin cei ce-L iubesc pe El înaintea oamenilor, care
aşa învaţă ei iubirea de Dumnezeu, văzută în om pe pământ,
din cer şi de pe pământ văzută în om. O, dacă-L iubiţi pe Dom-
nul luaţi cu amănuntul din cuvântul Lui învăţătura vieţii
veşnice, care are viaţă în om, şi aşa să fiţi şi aşa să staţi înaintea
Domnului şi înaintea oamenilor, şi veţi fi vestitorii primăverii,
vestitorii împărăţiei cerurilor, care vine mereu, mereu pe pă -
mânt cu vestea ei şi cu faţa ei cea sfântă în om. Împărăţia
cerurilor este înăuntrul omului, aşa v-a spus Fiul meu Iisus
Hristos. Aşa să învăţaţi voi locaşul ei pe pământ, aşa să fiţi voi
fiii ei înaintea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh şi aşa vă
veţi boteza voi în acest nume: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dum-
nezeul celor credincioşi. Amin. O, numai aşa, numai aşa poate
fi omul fiu al lui Dumnezeu. Fiul meu a fost iubirea Tatălui
pentru om şi ne-a spus că ne numeşte fiii Lui, pentru că ne-a
dat putere să ne facem fiii Lui. O, faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu,
căci El v-a învăţat să aveţi această putere, ca să vă numiţi apoi
fii ai Săi. Deschideţi cartea şi luaţi din ea tot ce trebuie să aibă
în firea sa un copil al lui Iisus Hristos. Eu iarăşi voi sta cu voi
în cuvânt spre sfârşitul sărbătorii şi iarăşi vă voi da putere de
viaţă veşnică în voi. Amin. 

Şi acum stau cu voi, petrec cu voi, iubesc cu voi, simt
cu voi şi dau să pun peste voi harul sfinţeniei de duh şi de trup,
dar deschideţi-vă, fiilor! Fiţi înţelepţi din cer şi învăţaţi să
deschideţi Domnului şi să staţi deschişi pentru venirea Lui cu
multe taine pentru voi! Iată ce mult Se dă El vouă! Daţi-vă şi
voi Lui! Amin. 

O, Fiule scump, le-am dat lor iubirea mea, învăţându-i
să fie sfinţi şi veşnici, şi le vom mai da iarăşi şi le vom trimite
lor prin trimişii Noştri către oameni. Eu, Fiule scump, Te bucur
în durerile Tale şi în durerile mele, căci tot cerul sfânt este
asemenea Ţie. Pace Ţie cu poporul Tău la masă de cuvânt în
zi de sărbătoare a mea între sfinţi! Pace Ţie, că eşti îndurerat,
Fiule Doamne! O, ce îndurerat eşti! Te mărturisesc eu îndurerat
cum eşti de la cei ce nu iubesc ascultarea de Tine, şi tot cerul
de sfinţi se aseamănă Ţie, Fiule îndurerat! Amin, amin, amin. 

— ÎÎ ndurerat, mamă, dar plin de cuvânt pentru
fii ca să-Mi pot purta durerea. Cuvântul

este mare alin şi pentru Noi, nu numai pentru cei de pe pământ
care se alină cu Noi şi de la Noi, mamă. Cuvântul este leacul

cel pentru toate durerile, şi Eu vin mereu pe pământ vindecător
al omului cel plin de durerile lui, mamă. O, dacă ar vrea omul
să ia jugul Meu, şi să nu-l mai ducă pe al lui, mamă! 

O, poporul Meu, îţi mulţumesc, tată, că ai aşternut la
izvor masă pentru ca să primim pe oaspeţi, fiule. Te învăţ, tată,
să te fereşti, o, să te fereşti de omul necunoscut, şi să ai grijă
cum înveţi aceasta, căci Duhul Meu Cel din mijlocul tău îţi
descoperă ţie. Amin. 

Şi acum, le dau pacea Mea celor ce au stat şi au luat din
izvorul Meu. 

O, duhul cel blând al mamei Mele Fecioara să vă fie
vouă har mare, fii şi fiice care aţi venit la izvor! O, tată, învăţaţi
ce este mângâierea şi căutaţi s-o meritaţi. Ea se dă în dar, ea
este Duhul Sfânt Mângâietorul. Credinţa şi sfinţenia vă aduc
vouă pe Duhul Sfânt ca să vă mângâie. Veniţi la izvor ca să vă
mângâi! Veniţi, şi învăţaţi tot mai mult să meritaţi mângâierea
aceasta, că voieşte Dumnezeu să aveţi în voi înţelepciunea cea
de sus prin care Domnul Se desfată în om. Amin. 

Mă aplec acum şi mângâi pe cei ce au venit pentru întâia
oară la izvor. Le dau cu duioşie cuvânt de mângâiere şi le spun
lor: fiţi credincioşi, căci diavolul cel viclean nu poate peste cei
ce ştiu să creadă cu statornicie. Fiţi vase purtătoare de credinţă
sfântă, şi Eu voi turna în voi ca să aveţi şi ca să vă mângâiaţi
prin harurile credinţei. Învăţaţi tot mai sfânt cum să umblaţi cu
cuvântul Meu şi cum să-l împliniţi şi cum să vă feriţi de farisei,
căci ei sunt slabi şi fricoşi şi se tem de cei credincioşi, fiindcă
cei credincioşi sunt mari înaintea Mea şi sunt mari pe pământ.
Fiţi plini de duhul ascultării, şi nici un vrăjmaş să nu vă des -
partă de dragostea Mea. Amin. 

Pace vouă, celor ce veniţi la izvor, şi iarăşi vă voi da
vouă cuvântul Meu şi voi veni cu el după voi ca să creşteţi prin
el şi să fiţi plăcuţii Mei. Amin. 

O, pace ţie, popor de la izvor, căci tu eşti unealta Mea şi
calea Mea spre cei ce sunt şi spre cei ce vin, şi eşti mângâierea
Mea şi eşti doctoria Mea în dureri, căci sunt tare îndurerat,
fiule! O, rămâi în iubirea Mea, rămâi mângâierea Mea în
dureri! O, rămâi în durerea Mea, poporul Meu, şi fii asemenea
Mie în durere, şi vom lucra cărare pentru răbdare şi pentru bu-
curia cea de după ea, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

* 

OO,e dulce cuvântul Meu peste om şi e plin de iubire,
iar iubirea vine de la răbdare când Eu grăiesc

dulce cu omul, aşteptându-l să poată, să vrea şi să poată să aibă
credincioşie pentru Mine, Cel atât de duios după om şi după
răscumpărarea lui de la duşmanul lui, căci satana, care s-a
schim bat din înger în diavol din pricina căderii omului prin tru-
fie, îi este omului duşman de şapte mii de ani, iar Eu, Domnul,
grăiesc dulce cu omul şi îl îmbiu pe el să se umple de dor şi de
trezie pentru întoarcerea lui în binele pe care Eu i l-am dăruit
după ce l-am zidit după chipul şi asemănarea Mea, dându-i apoi
suflet viu ca să Mă bucur pe deplin de el, ca să Mă satur de iu-
birea lui apoi, căci de aceea l-a zidit Dumnezeu pe om. 

Dulce Îmi rostesc cuvântul, ca să rodească el în viaţa
omului şi să înţeleagă omul că are nevoie de Dumnezeu pe
pământ, şi apoi în cer. Aş voi să-l fac pe om dulce ca şi pe
Mine, dar păcatul din el Mă umple de lacrimi, iar răbdarea Îmi
creşte după om, şi tot la fel şi aşteptarea, şi aş vrea să fie drept
cu Mine omul, aş vrea să-l înţelepţesc pe om ca să ştie el apoi
ce înseamnă Dumnezeu cu el şi ce înseamnă el cu Dumnezeu. 

O, nu poţi, omule scump, căci scump te-am plătit ca să
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te întorc iarăşi întru Mine, nu poţi, tată, să fii tu oricum, şi să
mai fii şi cu Dumnezeu. Apleacă-te, dar, ca să înţelegi şi ca să
vezi cum este Dumnezeu, şi nu-ţi cere tu mai puţin ţie pentru
El, căci El te-a zidit după chipul şi asemănarea Sa şi te-a voit
ascultător ca să poţi fi fiul Lui, iar El ţie, tată. 

O, nu se poate să fie omul mai mare ca Dumnezeu şi
să-L aibă pe Domnul de partea sa apoi. Eu am făcut cerul şi
pământul, văzutele şi nevăzutele, dar cele ce nu se văd sunt tot
pentru om dacă omul învaţă întoarcerea sa la Dumnezeu. O,
omule, tu de şapte mii de ani te naşti pe pământ din păcat şi
din om aplecat spre păcat, dar Eu M-am născut din Duhul Sfânt
şi din Fecioară aplecată spre Dumnezeu cu duhul şi cu trupul
şi cu sufletul ei, curate toate, pline de Dumnezeu, pline de cer
şi de dor de cer pe pământ. Eşti mai mic ca Mine, omule, şi îţi
spun aceasta ca să te deprinzi să Mă laşi pe Mine să-ţi fiu
Stăpân, să fiu mai mare ca tine şi să te ajut să te întorci la ziua
facerii tale din Dumnezeu, să-ţi pot Eu da ţie o zi de facere şi
să Mă bucur apoi de frumuseţea ta, după ce vei fi după chipul
şi asemănarea Mea prin iubirea Mea cu care dau să te zidesc
şi prin iubirea ta deplină apoi pentru Ziditorul tău, căci Eu pot
să te fac după chipul şi asemănarea Mea dacă te laşi în mâna
Mea cea făcătoare, în cuvântul Meu cel plin de duhul facerii
omului, plin de naşterea de sus a omului născut din om. 

Omul trebuie zidit din nou, căci din om nu este bine
zidit. Omul trebuie zidit de Dumnezeu, nu de om. Eu de aceea
am venit cuvânt pe pământ acum, şi cu toate uneltele facerii
am venit şi sunt gata să-i dau omului naştere de sus ca să fie
de sus apoi, căci omul este făcut numai din păcat, şi numai la
păcat trage, dar trebuie să grăiesc cu el mai întâi şi să Mă
creadă ce-i spun şi să nu facă ce a făcut Adam în rai când îi
grăiam lui cum să asculte în grădina făcută de Mine lui. El însă
s-a lăsat spre cădere din ascultare şi apoi s-a îndulcit cu neas-
cultarea şi a căzut prin ea din rai, căci păcatul cel de şapte mii
de ani al omului nu este altul decât neascultarea, care s-a făcut
trufie în om şi apoi păcat. 

M-am aşezat acum două mii de ani în pântece de
Fecioară cu puterea Duhului Sfânt, Care S-a făcut cuvânt şi
înger înaintea mamei Mele Fecioara, făcând-o pe ea ascul -
tătoare glasului din cer peste ea, şi iată ascultare de la om înain-
tea lui Dumnezeu! A căutat Dumnezeu să repare atunci tot ce
omul a stricat la început în rai prin neascultare, prin duhul tru-
fiei lui faţă în faţă cu Ziditorul lui. Îndărătnicia lui cea de atunci
s-a făcut apoi păcat din urmaş în urmaş până azi şi nu poate
singur omul să-şi repare greşeala prin care cade, cade mereu
din Dumnezeu, şi Dumnezeu din el. Am aşteptat cu Tatăl plini -
rea vremii cea scrisă în Scripturi şi iarăşi Tatăl M-a trimis pe
pământ. Stau învăluit în cuvânt înaintea omului şi îi grăiesc ca
şi lui Adam în rai. O, nu mai fă, omule scump, nu mai fă, tată,
ca şi Adam în rai! El nu Mă vedea, fiindcă Îmi era milă de el
şi drag de el şi nu voiam să-l înfricoşez sau să-l fac să se simtă
mic şi timid înaintea Mea, căci îl iubeam, dar el nu Mă vedea,
însă glasul Meu îl însoţea şi îi grăiam lui aşa cum azi grăiesc
cu poporul Meu de pe pământ, poporul Meu cel credincios.
Când Eu Mă arăt omului, Mă arăt pentru necredinţa lui, pentru
neascultarea lui, sau pentru ca să-i întăresc credinţa şi as-
cultarea, dar celor credincioşi, care Mă au în ei Stăpân al lor,
le dau lucrul Meu cel cu ascultare, căci ascultarea este pentru
cei credincioşi, dimpreună cu duhul proorociei, precum ve -
derea celor tainice ale Mele este pentru cei necredincioşi şi în-
doielnici, care trebuie judecaţi pentru necredinţa lor, şi aşa
grăiesc Eu cu omul, după cum stă el înaintea Mea, înaintea
Celui ce vede de aproape şi de departe pe om. O, nu vreau să-l

înfricoşez pe om cu vederea slavei fiinţei Mele, dar vreau să
aibă el frică de Dumnezeu, căci vai celui ce nu se teme de
Domnul, măcar cât îngerii Săi, care cu frică iau aminte la toate
lucrările Lui cu ei! 

Am stat cu duh de sărbătoare pentru mama Mea
Fecioara în grădinile Mele cu tine, poporul Meu de la izvor.
Au stat plini de fior sfânt cei ce s-au adunat la sărbătoare.
Duhul Sfânt a prins putere prin credinţa lor şi i-a atins pe mulţi
în adâncul fiinţei lor, iar tu eşti turma Mea mititică, dar cu care
Eu stau înaintea celor ce vin după Mine, aşa cum stăteam cu
mânuţa Mea de ucenici acum două mii de ani înaintea celor ce
veneau după Mine când Eu Mă purtam din loc în loc ca să las
urmele Mele peste inimile multora şi să Mă dovedesc înaintea
lor Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, venit de la
Tatăl la om, aşa cum era scris în prooroci să împlinesc. O, e
mare mângâiere pentru Mine când pot grăi pe pământ cu omul,
când Mă aude omul că grăiesc. O, ferice şi iar ferice de cei ce,
nevăzându-Mă când le grăiesc, Îmi cred al Meu glasul şi cu-
vântul acesta, şi aceia vor vedea pe Dumnezeu pentru inima
lor curată cu credinţa, curată cu dorul de Dumnezeu prin mer-
sul cel greu pe pământ al Domnului şi al omului! 

O, mamă a Mea, sărbătoarea ta a născut înaintea Mea
iubire în inimi în ziua aceasta de strângere la izvor a celor ce
cu dor au venit. Cei ce s-au deprins să aştepte serbările cerului
în grădinile colinei Mele de azi, aici, lângă ieslea cuvântului
Meu, aceia vin cu dor şi cu fior, şi alţii se adaugă şi vin, şi tot
vin, o, şi cât aş vrea să se aprindă focul Meu în ei, în mulţi,
mamă, şi să-l dea ei pe pământ din loc în loc aşa cum Eu îl
deşert aici ca să Mă împart cu el, ca să se aprindă el în dorul
inimii celor ce vin la izvor ca să ia din el, mamă. Dorul Meu
este să-l fac ca pe Mine pe om, iar răbdarea Mea creşte ca şi
aşteptarea Mea după om, mamă. Îmi creşte însă şi durerea, şi
mult Îmi creşte ea, căci cel răbdat şi aşteptat de Mine e greoi
la mers şi la împlinirea împărăţiei Mele în el, mamă. Eu însă
am nădejde, şi am lăsat cuvânt de Duh Sfânt pe pământ ca să
rămână peste cei credincioşi nădejdea, să rămână peste ei
credinţa, nădejdea şi dragostea, căci dacă nădejdea rămâne ea
naşte credinţă, şi amândouă se fac şi una pe alta se zidesc
dragoste în om, mamă, numai să fie ele cale a omului spre cer,
şi nu prilej de mulţumire ca să-l ţină pe loc pe om, ci mult
lucrătoare să fie ele şi culme a mântuirii omului prin truda lui
pentru mântuirea lui, mamă. Amin, amin, amin. 

— OO,Fiule Doamne, iubirea Ta pentru om e
tot o rană, Fiule scump! O, de ar înţe -

lege, măcar cei cărora le grăieşti la căutarea lor după cuvântul
Tău de azi, de ar înţelege ei durerea acestei rane a iubirii Tale,
ca să se aşeze ei lângă ea şi să se facă ei asemenea Ţie, Doamne
şi Fiule al meu! 

Cobor în inimioarele voastre şi grăiesc vouă, celor ce aţi
stat cu dor şi cu aplecare înaintea slavei Domnului în ziua mea
de serbare când m-am înălţat de pe pământ la cer pe braţele Fi-
ului meu, Iisus Hristos. O, deschideţi-vă inimioarele! Duhul
meu de mamă voieşte să facă bucurie Fiului meu îndurerat de
la depărtarea de El a omului. Grăiesc vouă cu aplecare şi vă
îndemn să învăţaţi de la mine ce înseamnă Dumnezeu în om,
Dumnezeu cu omul pe pământ. O, El nu Se poate desfăta cu
voia Sa şi cu lucrarea Sa în cel neîmplinit în iubire şi în jertfă.
Trupul omului trebuie să fie templu lui Dumnezeu, biserică
sfinţită şi împodobită pe dinăuntru şi pe dinafară de însăşi voia
şi mâna Domnului, aşa cum cerul este împodobit cu sfinţii şi
cu îngerii şi cu toate podoabele cereşti. Vin după voi cu carul
slavei Domnului, cu cuvântul Său cel purtat de îngeri pe calea
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dintre cer şi pământ şi până la inima omului, căci aţi fost la
izvor şi aţi luat din el, şi încă iarăşi vă dau. Urechea este calea
care vă duce la inimă cuvântul cel de sus rostit, şi apoi trupul
se face slujitor statului Domnului în el, iar voi faceţi-vă biserică
Fiului meu şi Duhului Său, voi, fii şi fiice care aţi băut din apa
Lui, din izvorul Lui! Luaţi-L în voi cu toată lucrarea Sa cea de
la Tatăl dată pentru învierea omului în zilele acestea de venire
a Sa iarăşi de la Tatăl la om! Cartea Sa cea de azi este deschisă
de însăşi mâna Sa, şi El Se aşează mereu în ea cu cuvântul Său
pâine caldă şi vă călăuzeşte prin el la toată voia Sa, cu care tre-
buie să stea omul înaintea Sa. Voi, cei ce vă alăturaţi rând pe
rând credinţei în venirea cea de azi a Fiului meu Iisus Hristos,
deschideţi-vă inimile ca să coboare El în ele voia Sa, înţelep -
ciunea Sa şi mersul Său! Împodobiţi-vă cu duhul ascultării şi
faceţi tot ce vă spune Fiul meu, ca să facă El din voi făptură
nouă în mijlocul celor morţi de pe pământ, morţi faţă de Dom-
nul! O, aduceţi-vă Lui jertfă de ascultare, că nu poate omul să
placă Domnului fără ascultare de tot cuvântul Său cel plin de
dor după om! Vă îndemn cu duh de mamă, sfinţiţi-vă! Şi ca să
vă sfinţiţi, feriţi-vă de multa mână a omului lumesc. Faceţi-vă
pe cât puteţi hrana curată şi folosiţi-vă mânuţele voastre pentru
cele ce pregătiţi ca să mâncaţi. Mâncaţi de la mama voastră,
pe care Dumnezeu i-a dat-o omului de hrană când l-a aşezat în
Eden. Pământul este sânul din care voi trebuie să mâncaţi. O,
nu mai mâncaţi carne, nu mai mâncaţi de la animal sau de la
pasăre! Mâncaţi de la Dumnezeu, mâncaţi aşa cum El i-a spus
omului să mănânce când l-a aşezat în rai, că e vremea să vină
Domnul în toată slava Sa, şi nu este pregătit omul, iar păcatele
de pe el sunt necurăţate, căci postul şi rugăciunea stau departe
de dragostea omului. O, faceţi-vă pâine cu mânuţele voastre,
căci pâinea este faţa lui Hristos, şi să n-o luaţi făcută de mâini
necurăţate de păcat şi de necredinţă şi de nepăsare de Dum-
nezeu în om! Luaţi calea sfinţeniei şi îngrijiţi-o voi apoi, şi voi
între voi pentru voi, cei credincioşi ai Fiului meu, şi nu lăsaţi
lumea să vă slujească vouă. O, căutaţi credincioşia cea pentru
Fiul meu şi sfinţiţi-vă pentru El, căci oamenii cei fără de Dum-
nezeu ating rodul păcatului lor în toate câte voi luaţi de la
prăvăliile lor ca să mâncaţi. O, când mâncaţi aduceţi-vă aminte
că nu e bine pe pământ şi că e numai păcat pe pământ şi e
scoarţă groasă pe pământ păcatul. De veţi vrea şi mă veţi as-
culta vă veţi aşeza viaţa în sfinţenie, şi trupul la fel, şi apoi
înţelegerea celor de sus va veni peste voi şi vă va învăţa umi -
linţa Domnului, căci omul nu are umilinţă din pricina firii lui
de om. O, înveşmân taţi-vă trupul cu podoabe sfinte, cu strai
plăcut Domnului şi îngerilor Lui şi sfinţilor Lui! Nu purtaţi,
nu mai purtaţi hăinuţe strâmte şi mici şi în fel de fel de culori,
căci necuvioşia cea pentru îmbrăcăminte îmbolnăveşte omul,
şi om pe om se trage spre păcat de la păcatul necuvioşiei, şi
vai celor prin care vine sminteala, aşa a spus Fiul meu, Iisus
Hristos! Este scris în Scripturi şi în prooroci despre cei ce sunt
împotriva Domnului, dispreţuind privirea slavei Lui, şi a căror
înfăţişare mărturiseşte împotriva lor. E multă, multă mândria
omului, dar ea va fi pogorâtă, iar semeţia celor mândri va fi
strivită în ziua când Domnul va fi înălţat şi când oamenii vor
intra în crăpăturile pământului de frica şi de strălucirea slavei
Lui. Vine ziua când numai Domnul va străluci, şi va păli toată
strălucirea podoabelor oamenilor, şi ei vor fi smeriţi sub bătaia
Domnului. O, e prea mândră, prea mândră femeia pe pământ,
şi privirea ei nu mai are sfială pe pământ înaintea nimănui, dar
scris este în Scripturi că Domnul va pleşuvi capul celor ce atât
de mândre umblă şi va descoperi goliciunea lor, şi în ziua aceea
va lua Domnul toate podoabele: inele, cercei, brăţări, pânze

subţiri, cingători şi tăbliţe, lănţişoare şi cununi, talismane şi
veşminte de sărbătoare, mantii şi şaluri, oglinzi şi pânzeturi, şi
va fi atunci în loc de miresme putregai, şi în loc de cingători
frânghie; în loc de cârlionţi făcuţi cu fierul va fi pleşuvie; în
loc de veşminte scumpe vor fi zdrenţe, şi, în sfârşit, în loc de
frumuseţe va fi atunci pecete de robie, şi goală va fi pe pământ
cea împodobită până atunci. Vă învăţ ca o mamă, aşa cum
Scripturile vă învaţă; deschideţi-le şi învăţaţi din ele, căci
Duhul Domnului a grăit prin prooroci şi a făcut trezire mare
peste semeţia omului, numai să se uite omul în cuvântul Duhu-
lui Cel învăţător peste oameni, ca să ia omul din el viaţa cea
împotriva morţii. O, luptaţi-vă, luptaţi-vă cu dragoste multă
împotriva oricărei înfăţişări care va fi pedepsită, şi învăţaţi-le
pe cele ce sunt pentru sfinţi înaintea Celui ce vă învaţă
sfinţenia, căci El a spus că fără de sfinţenie nimeni nu-L va
vedea pe El. Vine vaiul pe pământ, vine durerea ca plată a
păcatelor şi vor fi dureri fără de alin pentru fiecare păcat.
Aruncaţi-vă în braţul Domnului! Luaţi de la El puteri ca să-L
iubiţi pe El, urmând povaţa Lui cea pentru sfinţi! O, fii şi fiice,
lepădaţi plăcerile, şi să vă fie plăcută sfinţenia, căci ea vă va
mântui! Amin. 

Vă prind acum sub mantia mea şi pe voi, fiice credin-
cioase, care aţi venit pentru prima oară la izvorul Fiului meu.
Aţi venit cu dor din cetatea Clujului ca să beţi din râul vieţii,
din cuvântul Fiului meu şi ca să păşiţi cu pasul pe pământul
cel binecuvântat, pe care Domnul l-a sortit al Lui şi al slujito-
rilor cuvântului Lui cel de azi în mijlocul neamului român. Am
stat cu ocrotire peste corăbioara cu care aţi plutit până la izvor.
O, am în cetatea Clujului pe unsul Fiului meu, pe cel întemniţat
acum între cei ce se simt stăpâni peste noroadele care rătăcesc
fără păstor, căci aşa arată turma cea de azi. O, îl ţin în lanţurile
necredinţei lor, a nepăsării lor de Dumnezeu şi de oameni, aşa
îl ţin pe cel plăcut Fiului meu, şi pe care El l-a ales martor al
înnoirii bisericii Lui, căci biserica lor nu calcă pe urmele Fiului
meu. O, aprindeţi făclia inimilor voastre şi puneţi în ele focul
iubirii de Dumnezeu şi faceţi-vă vase purtătoare de iubire pen-
tru El, dar intraţi sub duhul învăţăturii sfinte ca să vă îmbrăcaţi
în sfinţenie apoi şi ca să strigaţi curat la Dumnezeu pentru dez -
legarea celui legat de cei necredincioşi, căci duhul cel rău al
invidiei şi al slavei deşarte face mai rău decât cel de acum două
mii de ani, când căpeteniile şi fariseii au dat să pună sub obroc
lumina care coborâse din cer, pe Fiul meu şi învăţătura Lui de
Duh Sfânt peste noroadele fără de păstor. O, faceţi-vă uceniţe
sfinte cu viaţa, cu mintea şi cu purtarea şi călugăriţi-vă viaţa,
sfinţindu-o în însuşi trupul vostru, dar fără de înţelepciunea
cea de sus nu veţi putea voi. Aţi venit la izvor o turmă de ini -
mioare. O, creşteţi şi vă înmulţiţi şi rugaţi-vă Fiului meu să ia
de pe pământ duhul trufiei omului şi să-l arunce departe de om,
căci omul este trufaş. Cel ce voieşte să scape de păcatul trufiei
iată ce să facă: să creadă întru totul şi prin toate că nu alţii au
nevoie de el, şi că el are nevoie de toţi cei din jurul lui ca să-l
sprijine, iar pe calea cea cu Fiul meu pe ea este şi mai cu putere
această taină sfântă pentru om, taina lepădării de sine a omului,
şi prin care omul poate să urmeze pe urmele paşilor Fiului meu,
Iisus Hristos. Amin. O, pace vouă, celor ce aţi venit acum din
cetatea Clujului pentru prima oară la izvorul de cuvânt al Fiului
meu! Căutaţi cu dor să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi şi să
vă îmbrăcaţi în făptura cea nouă prin har. Omorâţi din voi şi
din calea voastră lucrarea şi cursa lui satana. Cercetaţi-vă alu-
atul şi căutaţi cu sfinţenia prin învăţătura Fiului meu. Cel ce
nu poate, să se lase ajutat, ca să fie apoi curat în lucrare şi în
credinţă şi în iubire. Cereţi credinţă, cereţi darul credinţei la
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Cel ce vă poate naşte de sus, din cuvântul Său şi cereţi râvnă
sfântă, şi toate le veţi lua de la El dacă veţi iubi sfinţenia şi
umilinţa de duh, podoabe cereşti pentru cei duhovniceşti pe
pământ. Binecuvântată să vă fie râvna inimilor voastre pentru
cele cereşti în voi! O, daţi-vă inima locaş Duhului Sfânt şi
harurilor Lui, căci omul trebuie să fie zidit de Dumnezeu, şi
aşa cum El lucrează pentru naşterea de sus a omului. Această
lucrare de cuvânt este râul pe care vor pluti pe deasupra mâniei
zilei Domnului toţi cei care cu umilinţă şi cu ascultare stau
înaintea Lui pentru biruinţa Lui, care vine cu El. Pace vouă, şi
multă înviere să luaţi de la El şi numai de la El! Aveţi nevoie
de multă, multă înviere. Luaţi-o din cuvântul Său. De câte ori
veţi dori cereţi ajutorul Lui şi veniţi la izvor ca să învăţaţi
venirea la El şi învierea, căci are Domnul fii aşezaţi la lucru
sfânt pentru învierea multora, precum este scris în Scripturi
des pre cei ce vor cerceta pe Domnul şi va creşte în ei înţelep -
ciunea, şi ei se vor lămuri, se vor albi şi vor intra cu Domnul,
şi apoi vor împărţi multora calea Domnului, calea pe care omul
se întoarce acasă, se întoarce la Domnul. Amin. 

O, Fiule Doamne, mare m-am făcut acum în cuvânt. Am
dat să trezesc din neîmplinire pe cei ce nu ştiu ce este păcatul
semeţiei omului, căci turma Îţi este pribeagă, pribeagă, Fiule
scump, şi n-are cine să-i arate păşunea şi pe Păstorul ei. Te rog
în ziua mea de serbare, Te rog dă har şi credinţă şi umilinţă
pentru ascultare celor ce au stat la învăţat în ziua aceasta, şi
mai vârtos celor ce au venit pentru întâia oară la izvor! Fără
Tine, fără sprijinul Tău nimeni nu poate lua şi purta de la Tine,
căci omul este neputincios şi departe de Tine cu înţelepciunea
sa, dar Tu eşti cuvântul Tatălui şi pe toţi voieşti să-i atragi la
Tatăl ca să-L mângâi pe El în rana Sa cea de la căderea omului,
şi în rana Ta, la fel ca a Tatălui Nostru, o, Fiule scump. La fel
ca rana Ta este şi a mea. O, pace Ţie în mijlocul celor ce Te
înţeleg şi Îţi cunosc venirea şi lucrul Tău de azi cu ei pentru
învierea multora! Mila mea pentru Tine se face milă peste cei
ce Te caută ca să Te afle, iar eu am dat azi învăţătură de înviere,
peste care Tu să pui har celor ce au ascultat cuvântul Nostru
cel de azi, iar harul să rodească în cei ce vin ca să se facă fii şi
fiice ale învierii, ale venirii Tale, Doamne, Fiule Care vii.
Amin, amin, amin. 

— OO,fii şi fiice care aţi stat în duh de săr -
bătoare pentru mama Mea Fecioara aici,

la izvorul Meu de cuvânt, deschideţi-vă pentru înţelepciunea
cea de sus a tainelor cereşti pe pământ! Fiţi sărbătoarea Dom-
nului între oameni ca să vă sărbătorească cerul pe pământ fii
ai lui Dumnezeu între fiii oamenilor, care caută prin întuneric
pe Domnul şi nu-L află, căci calea Lui este lumina, şi El este
calea. Amin. 

O, poporul Meu de la izvor, lasă-te, tată, tot mai tare, tot
mai mult spre marea cea mare a înţelepciunii lui Dumnezeu de
peste tine în zilele acestea, căci marea va da cu multul, tot mai
mult peste margini curând, curând şi tot mereu, şi va fi pleşuvit
capul cel trufaş al fiilor oamenilor, căci ei vor da cu ochii de
slava Mea, de măreţia Mea în cei credincioşi venirii Mele de
azi, vestită prin prooroci să fie ea în zilele acestea, iar Eu te ţin
pe tine în mâna Mea martor, căci viaţa şi ascultarea ta lângă
Mine Îmi slujesc şi Îmi vor sluji ca să vin, şi pic cu pic Eu voi
birui cu toată lucrarea Mea, cu care de la Tatăl am venit ca
s-o împlinesc pe pământ cu cei credincioşi, cu cei mici, nu cu
cei trufaşi şi făloşi, ci cu cei mici şi credincioşi, şi în care Eu
stau cu împărăţia Mea, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

15/28 august 2009

Sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Omul care se gândeşte numai la el nu ştie ce înseamnă mila şi iu-
birea. Pilda omului nemulţumit. Domnul coboară în vuiet de vânt.
Taina milei trebuie folosită pentru Dumnezeu în om. Minunile sunt
pentru cei necredincioşi, iar proorociile sunt pentru cei credincioşi. 

SS unt înconjurat de-a pururi de îngeri şi de sfinţi, şi
cerul tot Îmi este scaun, dar inima şi pasul şi gân-

dul Îmi sunt numai la tine, numai la tine, poporul Meu de azi.
Te îndemn, fiule, mereu, mereu de jos, dar şi de sus te îndemn
să fii şi tu cu Mine atât cât sunt Eu cu tine şi lângă tine şi să ai
grijă de Mine aşa cum am Eu de tine, poporul Meu, căci numai
aşa unirea noastră nu se sfârşeşte şi nu se desparte în părţi, o,
şi cât de mult ar fi să grăiesc Eu cu tine, poporul Meu! O, Mi-e
calea grea spre tine, că am slăbire mare în porţi şi am durere
mare în cer şi pe pământ şi nu este alin pentru ea, şi calea Mea
de cuvânt e grea, că n-am avut ajutor de pe pământ s-o port
uşor spre om între Tatăl şi om. Sunt Fiul Tatălui Savaot, dar
sunt mereu îndurerat, şi omul se gândeşte numai la durerea lui
şi nu ştie ce este iubirea şi nu ştie ce este mila dacă se gândeşte
numai la el, iar mila din el este pentru el şi pentru om şi n-are
omul milă de Dumnezeu, chiar dacă el ştie că fără Dumnezeu
el n-ar fi nimic, căci toate ale fiinţei lui sunt de la Mine prin
sufletul pe care Eu i-l dau când el se naşte din om pe pământ
şi prin miluirea pe care i-o trimit prin toate câte de la Mine
trăiesc şi sunt pentru om. 

A fost odată pe pământ un om care s-a supărat pe Mine
că nu-i cresc roadele în grădină pentru că vremea aşa cum o dau
Eu nu dă bine peste grădina lui şi că ploaia nu vine când trebuie,
la fel şi căldura soarelui. Atunci Dumnezeu s-a învoit cu el să
ceară el la stihii să-i dea după voia lui peste grădina lui pentru
rodirea ei cea bună. Chema omul ploaia atunci când voia el să
vină, şi tot aşa şi căldura, iar vremea stătea la voinţa lui după
cum socotea el că era nevoie pentru grădina lui ca să rodească
ea din plin, dar când să crească rodul ei a băgat el de seamă că
tot rodul din grădină nu mai merge spre împlinire. S-a umilit,
bietul de el, s-a căit pentru neascultarea lui şi pentru îndrăzneala
de a fi nemulţumit pentru cât îi dădeam Eu rod în grădina sa, şi
apoi Eu i-am spus aşa: „tu ai avut la dorinţa ta ploaie şi căldură
atunci când voiai, dar n-ai fost înţelept ca Dumnezeu“. Eu,
Domnul, trimit pe pământ la vreme potrivită vântul şi răcoarea
lui şi lucrarea lui, fără de care nimic nu rodeşte pe pământ, căci
vântul are în înţelepciunea lui taina rodirii a toate câte cresc şi
dă fiecărora din taina pe care o poartă el de la Dumnezeu pentru
creşterea lor viguroasă, căci una pe alta se cresc prin taina vân-
tului, care-şi desface lucrarea sa şi glasul său peste toate şi le
dă lor de la Dumnezeu ca să le crească, şi fără vânt şi lucrarea
lui nu poate nimic rodi pe pământ. 

Eu, Domnul, vin pe pământ cu vântul, şi de vuietul lui
sunt însoţit când vin şi aşa Mă aud când vin cei ce Mă primesc
să vin şi să stau de vorbă cu tine, poporul Meu de pe pământ,
popor al cuvântului Meu. O, nu vrea omul să ştie tainele cele
cereşti, tainele lui Dumnezeu cu el, şi de aceea e nemulţumit
omul pe pământ, când el ar putea fi atât de fericit cu Dumnezeu
dacă ar vrea să fie plin de Dumnezeu mereu, plin de iubire ca
şi Mine, plin de har lucrător şi grăitor ca şi vântul, care poartă
pe aripile lui tainice, pe şoapta lui purtătoare toate puterile
cereşti şi pe Domnul lor. O, nu vrea omul să ştie şi să-L înţe -
leagă pe Dumnezeu-Cuvântul ca să fie omul înţelept şi deştept
şi veghetor de la Mine pentru el, şi nu de la el. Eu vin pe pă -
mânt ca să-l călăuzesc pe om şi să-l ajut să trăiască de la Mine,
nu de la el, căci a fost pe pământ Ioan Botezătorul, care şi pe
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Mine M-a botezat, şi el a trăit de la Mine şi n-a murit prin traiul
lui cel lipsit de lucrul pământesc, ci a trăit prin Mine şi prin iu-
birea lui de Dumnezeu, care se făcea viaţă şi cuvânt de la Dum-
nezeu în el şi peste el, şi a fost Ioan prooroc. El de la Mine a
învăţat să-L cunoască pe Dumnezeu, iar Duhul Tatălui îi ade-
verea lui toate şi Tatăl lucra peste el şi a ştiut el cum să aibă
milă de oameni. Ioan curăţa oamenii de păcate şi îi dădea pe
ei lui Dumnezeu, aşezând în ei duhul pocăinţei pentru păcatele
lor, care îi depărta pe ei de Dumnezeu, iar pe cei ce nu se
pocăiau el le făcea mustrare sau certare aspră le făcea, căci era
plin de harul lui Dumnezeu Ioan şi avea milă de oameni şi le
vestea lor că a venit împărăţia lui Dumnezeu pentru cei ce vor
s-o aibă în ei împotriva mâniei care vine de la Dumnezeu peste
pământ pentru fiii neascultării de Dumnezeu. 

O, poporul Meu de azi, o, tată, te învăţ taina milei, ca să
nu greşeşti lui Dumnezeu prin acest simţământ. Nu de neca -
zurile sau de suferinţele omului să-ţi fie ţie milă, nu, tată, nu,
că nu-l duce la bine aceasta pe om, ci să-ţi fie milă de lipsa lui
Dumnezeu din om, şi pentru care vine peste el o mulţime de
rele, căci singur şi le cheamă, fiindcă unde nu este Domnul în
om şi cu omul după cum cere faţa Domnului, acolo este plată
de la ispititorul, iar ispititorul Îi cere Domnului voie asupra
omului, căci faptele omului sunt împărţite şi multe sunt pe
placul diavolului, şi duhul diavolului este folosit de om din
pricina lipsei de Dumnezeu din el. Te învăţ lucrarea milei,
fiule. O, mila dăunătoare omului şi aproapelui său nimiceşte
tot ce ar mai rămâne pentru Dumnezeu în om, căci omul se
apleacă spre om şi Îmi dă Mie peste mână când Eu îi dau omu-
lui îndreptare sau ispăşire prin suferinţă ca să nu-l las pe el cu
totul plată satanei, care-i dă de lucru omului cel fără de lucru
sfânt. O, când tu îl ajuţi pe cel căruia Eu îi trimit mustrare spre
trezire, ce faci tu, omule? Eşti mai bun ca Mine, tată? Îi faci tu
mai bine aceluia? Ba din contra, îl faci să se simtă nedreptăţit
şi nu-l laşi în mâna Mea cea făcătoare când el greşeşte. Eu dau
să-l scap pe om de păcatul trufiei şi fac aceasta prin tot ce Eu
îi trimit, căci trufia când este în om ea are capul ascuns ca să
nu-i ştie omul faţa, dar Eu ştiu că toată căderea omului vine de
la trufie şi de la nepocăinţă, iar cel ce nu se poate umili îm-
potriva trufiei, Eu, Domnul, dau să-l ajut aplecându-l spre
suferinţă, spre neputinţă şi spre ispăşire, şi tu ce faci dacă te
apleci să-l dădăceşti, să-l compătimeşti şi să-l înţelegi în
rătăcirea lui? Crezi, oare, că ajunge fapta ta la Mine când tu
Îmi dai peste mână, când Eu lucrez pentru scăparea omului şi
pentru ocrotirea lui de moartea cea veşnică? O, când omul nu
se umileşte împotriva trufiei lui tu îi dai ajutor să nu se umi -
lească şi să se creadă meritos pentru aplecarea ta lui. O, ce ne -
bunie, ce nebunie din amândouă părţile şi ce păcat aceasta unul
împotriva altuia! O, ce nebunie când omul nu vrea să ştie ce
înseamnă Dumnezeu şi lucrarea Lui cea bună pentru om şi ce
înseamnă omul! Iată, nu este înţelepciune pe pământ aşa cum
era în Ioan Botezătorul. Se încrede omul în sine că este înţelept,
că face bine omului, că mângâie pe aproapele său, că are drep-
tate împotriva altui om sau că e neîndreptăţit, ca unul care stă
bine întru toate înaintea Mea. El însă nu ştie, săracul, că Mie
Îmi place de cel umilit aşa cum am fost Eu, de cel dispreţuit,
de cel răbdător şi iertător prin iubire aşa cum am fost Eu, şi
care nu poate pedepsi sau duşmăni pe cel duşman pe el. O, Mie
Îmi place de cel care dă să-l trezească pe om spre pocăinţă,
spre umilinţă, spre aplecare, şi toate acestea spre salvarea omu-
lui, aşa cum Ioan Botezătorul lucra pentru om. O, Mie Îmi
place de cel ce lucrează ca Mine cu omul din pricina lipsei lui
Dumnezeu din om. Cel lipsit de Dumnezeu în el însuşi nu tre-

buie miluit, ci trebuie trezit spre aplecare şi spre curăţirea de
el însuşi, căci vai de cel ce are prieteni care ţin cu el când el
nu stă bine cu Dumnezeu! Vai de cel ce este păsuit pentru ne-
orânduiala lui, căci unul ca acela moare, şi este mort cel ce
atrage luişi îndreptăţire din părţi şi omoară viaţa celor ce îi trage
la un gând cu el! O, Eu n-am făcut aşa şi nu aşa l-am învăţat pe
om prin ceea ce am făcut pentru om, şi de aceea am spus ade-
sea: „citeşte, poporul Meu, Evanghelia Mea cea de acum două
mii de ani ca să vezi ce a făcut Domnul şi ce faci tu, ca să vezi
ce înseamnă Domnul şi ce înseamnă fariseu îna intea Lui“.

O, când omul nu este deştept de la Dumnezeu, e de tras
de la un aşa om. Nu este om mai pierdut ca şi omul care se
crede ştiutor şi drept prin ceea ce arată el celor din jurul lui.
Eu M-am arătat Mântuitor, nu drept, nu iubitor de sine, şi
M-am dat suferinţei de bună voie şi n-am făcut ca omul care
fuge de suferinţa cea de la păcatele lui sau ale altuia care nu
plăteşte, căci suferinţa trebuie să fie scumpă de tot în cel ce o
poartă, să cântărească mult, aşa cum a cântărit a Mea pentru
neamul omenesc, aşa cum a cântărit vărsarea sângelui lui Ioan
Botezătorul pentru păcatele lui Israel şi ale regelui lui Israel. 

O, poporul Meu, iubeşte, tată, pe cât poţi, iubeşte drep-
tatea şi pocăinţa, fiule. Când despre un adevăr nu ştii decât
dintr-o singură parte tu eşti nedrept faţă de adevărul acela, şi
sunt dintre cei ce cad pe mulţi din credinţă, şi lucrează aceasta
prin ascundere, aşa cum a lucrat Abesalom, fiul lui David îm-
potriva tatălui său, îndemnându-l pe Israel să-l cadă pe David
şi să-şi păteze credinţa şi credincioşia, umblând să răstoarne
aşezarea cea de la Dumnezeu. 

O, greu mai e de omul împietrit şi greu Îmi mai este Mie
de la el! Orice aş face Eu înaintea lui el nu pricepe ca să fie
apoi statornic şi încrezător, şi este îndoielnic mereu şi uită,
săracul, de la mână până la gură, căci nu simte să-L iubească
pe Dumnezeu. El vrea să vadă negru pe alb ca să creadă, şi alt -
fel este îndoielnic cel împietrit. După ce ucenicii au înmormân-
tat pe Ioan Botezătorul, căruia Irod îi tăiase capul, am tras cu
ei în loc pustiu ca să mănânce şi să se odihnească, dar nu pu -
teau de mulţimi, care veneau şi plecau, şi am tras apoi corabia
mai la o parte, dar mulţimile au alergat prin cetăţi şi au venit
înaintea noastră la ţărm, şi Mi-a fost milă de ele ca de oile fără
păstor şi M-am aşezat să le dau învăţătură întru toate. Ucenicii
însă, văzând înserarea, M-au rugat să slobozesc mulţimile ca
să-şi caute de mâncare. Eu însă le-am spus să le dea ei de mân-
care, dar ei, neînţelegând, le-am spus apoi să vadă câte pâini
au, şi peşti la fel, şi să-i aşeze în cete de câte o sută şi, binecu-
vântând Eu hrana, am luat şi le-am dat ucenicilor să împartă şi
i-au hrănit pe toţi, şi apoi Mi-am trimis ucenicii de cealaltă
parte a mării până ce Eu voi da drumul mulţimilor, dar a fost
furtună pe la a patra strajă a nopţii şi vâsleau din greu ucenicii
Mei în mijlocul mării şi M-am dus la ei umblând pe mare,
vrând să trec pe lângă ei ca să-i ocrotesc de pieire. Lor însă li
s-a părut că sunt nălucă şi s-au tulburat şi au strigat, dar Eu nu-
maidecât le-am zis: „Nu vă temeţi!“, şi M-am suit cu ei în
corabie şi furtuna s-a liniştit. O, inima lor era împietrită şi erau
uimiţi, căci au uitat că trebuia să priceapă multe de la minunea
înmulţirii pâinilor, şi nu M-au cunoscut decât după ce am tras
la ţărm şi am ieşit din corabie. 

O, iată cât de mult dăunează împietrirea inimii, fiilor!
O, câte minuni, câte izbăviri am făcut Eu acestui popor şi aces-
tei lucrări! O, câte semne mari, câţi duşmani am culcat ca să
ocrotesc calea Mea cu tine, poporul Meu, şi am în tine fii îm -
pietriţi la inimă, tată. Am putut în mijlocul tău ceea ce tu nu
puteai, şi am încă inimi împietrite în tine, care se îndoiesc de
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Mine şi de lucrul Meu cel atât de tainic şi atât de minunat şi de
lucrător în mijlocul tău! Amintesc celor împietriţi la credinţă
şi la inimă că Eu am spus acum două mii de ani că împărăţia
lui Dumnezeu nu vine în chip vădit şi că ea se aşează în om
când vine, şi aceasta trebuie să împlinească cel ce vine să fie
cu această lucrare: credinţă să împlinească şi multă iubire de
Dumnezeu şi mereu statornicie şi credincioşie pentru tot mer-
sul Meu cu tine pe pământ, poporul Meu. Împlinirile pe care
le aşteaptă cei ce se satură de aşteptat, Eu, Domnul, trebuie să
le împlinesc cu poporul Meu, nu singur, tată, o, nu singur, ci
trebuie să fiu ajutat până la sfârşit de poporul Meu. Eu nicio -
dată n-am împlinit singur ceva pe pământ din făgăduinţele
Mele pentru om, ci cu omul credincios şi statornic am putut să
împlinesc, iar de la cei îndoielnici Mi-a tot secat mersul. O,
măcar să nu Mă judece cei ce n-au stat sub greul venirii Mele.
Să nu facă şi aceştia cum au dat să facă ucenicii Mei acum
două mii de ani când dădeau să aştepte o împărăţie a lui Israel
peste neamuri şi o mărire a lor înaintea neamurilor, iar pe Mine
un făcător de minuni până la sfârşitul timpului. Eu însă spun
faţă de orice om că minunile sunt numai pentru oamenii necre -
dincioşi şi care tot caută ca să poată să creadă, iar proo rociile
sunt pentru cei credincioşi, care ştiu ce înseamnă Dumnezeu
pe pământ şi ce înseamnă omul, iar aceştia rămân în credinţă
şi în taina împărăţiei lui Dumnezeu în ei până la sfârşit cu răb -
dare pentru mântuirea lor cea de la Mine, şi cu unii ca aceş tia
pot Eu să împlinesc pe pământ lucrarea Mea şi toate făgădu -
inţele cele din Scripturi pentru veacul ce va să fie. Amin. Cei
ce cad din credinţă cad din pricina nemulţumirii şi cad prin as-
cundere, iar cei ce rămân credincioşi sunt cei mul ţumiţi cu
Mine şi stau prin lumină şi stau şi Mă ajută pe calea Mea cea
grea spre om. O, stai cu Mine şi ajută-Mă, poporul Meu, căci
vin turme la izvor, tată, turme noi, fiule, şi tu trebuie să le dai
de la Mine şi să le povăţuieşti pe cărarea Mea, căci asta este
datoria ta înaintea Mea, şi Eu îţi voi răsplăti credinţa şi iubirea
şi credincioşia ta, dar să nu cauţi ale tale, să nu cauţi aşa, ci să
cauţi numai pentru Mine cu lucrarea ta, fiule, căci Eu prin
Evanghelia Mea cu tine am grijă de tine dacă tu ai grijă de
Mine, şi unii altora slujim cu credincioşie, Eu pentru tine, şi
tu pentru Mine, şi nu te teme de furtuni, tată, căci Eu sunt Cel
adevărat cu tine şi stau cu tine în bărcuţă şi te călăuzesc prin
valuri, căci valurile sunt mari şi tulburi, şi Eu pot împotriva lor
pentru ocrotirea ta, iar tu să fii mic ca să pot Eu, fiule, să te
ocrotesc. Amin. 

Ioan Botezătorul îţi dă din harul lui, poporul Meu, şi te
doreşte ca pe el înaintea Mea, plin de credinţă şi de duhul
proorociei, căci el a luat de la Mine şi a crezut şi a văzut, şi
apoi a mărturisit. Aşa să fii şi tu, poporul Meu. Amin. Ca Ioan
să fii. Amin, amin, amin. 

— CC a mine, Doamne, în credinţă, ca mine în
duhul pocăinţei, ca mine în curăţie şi în

iubire pentru Tine, aşa să fie poporul Tău de azi şi slujitorii lui
cei de la Tine aşezaţi pentru el înaintea Ta! O, ridică la locul
lor pe cei ce au căzut din credinţă, ridică-i, Doamne, prin
pocăinţa lor, dar dă-le duhul pocăinţei, căci Tu ai spus că cine
pleacă din lucrarea Ta, din poporul Tău, Te vinde, şi ai spus că
cel ce a plecat Te-a şi vândut. Şi cum Te-a vândut? O, Te-a
dispreţuit, Doamne, şi Te-a dat dispreţului şi Te-a dat spre
vorbă lumii şi Te-a pus la durere. O, ridică-i spre pocăinţă şi
spre iubire şi spre lucrare de Duh Sfânt pe cei ce Te-au părăsit
căutându-şi ale lor apoi! O, se vor prăbuşi toate ale lor, căci
sunt fără Tine lucrate, fiindcă cei ce au fost ai Tăi şi se trag
apoi în lături sunt de plâns, Doamne. Eu stăruiesc Ţie pentru

ei în ziua mea de înălţare la Tine prin moartea mea muceni -
cească pentru pocăinţa oamenilor, ridică-i spre pocăinţă pe cei
desprinşi de lucrarea Ta de azi şi adu-i spre rodire Ţie, căci se-
curea stă la rădăcina pomilor şi vai pomilor care nu rodesc Ţie,
Doamne! O, nu da din faţa Ta stăruinţa mea pentru ei! Pocăinţa
naşte iubire în inimi, iubire şi rodire până la sfârşit. O, dă-le
lor pe acestea, Doamne! Binecuvintează pe poporul Tău cel
statornic în credinţă şi în iubire, dar adu spre naşterea din nou
pe cei ce s-au clătinat, căci Tu eşti mare şi eşti iubirea cea fără
de margini! O, revarsă-Te Tu în cei mici cu credinţa şi dă-le
lor putere să se nască iarăşi, o, Doamne! Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, le dau, numai să pot încăpea
în strâmtorarea inimii lor, numai să se

lase ei spre naştere iarăşi, căci fericiţi sunt cei ce cred fără de
îndoială în venirea Mea de azi şi stau lângă Mine până la
sfârşit. Acest cuvânt este calea Mea cea de-a doua de la Tatăl
spre om şi fericiţi sunt cei ce stau şi rămân sub acest cort, sub
harul Meu cel lucrător de fii pentru zilele ce vin. Amin. 

Eu, Domnul, dau iarăşi prospeţime de binecuvântare
pentru lucrul zidirii celei noi. Întăresc peste voi putere din cer,
o, fii lucrători la cuvântul Meu cel de sus. Voi, tată, lucraţi la
mărgăritarele proorocite de gura Mea la începutul Meu cel nou
cu voi, căci singur Eu nu împlinesc nimic, ci cu voi împlinesc
tot ce făgăduiesc să împlinesc. Rămâneţi, tată, întru începutul
Meu cel nou şi lucraţi la zidirea lui, căci sunt proorocite de la
începutul Meu cu voi toate câte Eu le lucrez cu voi. O, să nu
am piedici de la voi pentru cele ce va să se arate după ce Eu
le-am vestit să fie. O, fiţi destoinici în credinţă şi în iubire şi
în ascultare şi în împlinire, fiilor. Primiţi puteri cereşti şi spor
ceresc pentru lucrul zidirii de acum. Vă dau putere trupului,
dar vă dau iubire, fiilor. Fiţi ascultători, tată, ca nişte fii, căci
cei ce nu ascultă nu sunt fii. Fiţi fii, fiilor! Învăţaţi duhul
proorociei şi învăţaţi lucrarea Duhului spre voi ca nişte fii, că
are cine să vă înveţe, numai voi să fiţi silitori şi împlinitori
apoi. Pace vouă! E sărbătoarea naşului Meu Ioan Botezătorul.
Ne odihnim cu sărbătoare, fiilor, şi apoi iarăşi vom lucra, şi
pentru slava Mea vom lucra. Învăţaţi să deosebiţi lucrul vostru
de lucrul Meu şi fiţi numai ai Mei în tot lucrul pe care îl lucraţi. 

Aveţi grijă, fiilor, că harul Meu cel lucrător prin voi şi
lucrarea cuvântului Meu de peste voi ridică pe mulţi de acum
înainte spre înţelepciunea mântuirii. Fiţi plini de harul Meu şi
întăriţi-vă întru el pentru cei ce vin spre izvor ca să se adape şi
ca să se aşeze apoi ei în iubirea Mea ca şi voi, în credinţă îm-
plinitoare, fiilor. Daţi-le de la Mine, căci Eu pun în gura voastră
de la Mine pentru ei, tată. Învăţaţi-i pe cei ce vin, învăţaţi-i
lepădarea de sine şi amintiţi-le de Evanghelia Mea pentru cei
ce vin după Mine prin lepădare de sine şi prin cruce, aşa cum
Eu i-am povăţuit pe cei ce vin să Mă urmeze. Împlinirea întru
Mine a celor credincioşi acum trebuie să fie cu mult mai multă
şi mai întreagă faţă de cei ce au crezut acum două mii de ani
după ce Eu M-am arătat lor Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Dumnezeu dovedit, fiilor. Acum însă au ajuns sfârşi -
tul veacurilor, şi trebuie să nu caute la Mine pentru sine omul,
ci pentru Mine şi pentru multa Mea venire cu mântuirea şi cu
judecata, pentru cei ce se pocăiesc şi pentru cei ce nu se pocă -
iesc la glasul Meu, care strigă omul să se întoarcă acasă şi să
ia din duhul raiului, şi aşa să trăiască el pe pământ apoi şi să
stea înaintea venirii Mele, căci iată cum vin! Vin cuvânt pe
pământ şi curăţ cu el omul şi îl spăl pe dinăuntru şi pe dinafară
aşa cum spală gospodina vasul de care se foloseşte în gospo -
dăria sa şi îi dă strălucire şi apoi îl pune pe masă şi aşează în
el bunătăţi la sărbători. Amin . 
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O, veniţi, voi, cei ce doriţi de legea Mea cea sfântă,
veniţi cu multul şi învăţaţi să fiţi fii aşa cum sunt Eu. Eu nu
fac şi nu grăiesc de la Mine nimic decât ceea ce pune Tatăl în
Mine, şi aşa şi împlinesc. Învăţaţi să fiţi ca Mine înaintea Ta -
tălui, căci Eu sunt pilda omului cel nou, după chipul şi ase mă -
narea Tatălui, şi Tatăl este în Mine, iar Eu întru El sunt. Aşa să
fiţi şi voi, cei ce voiţi să fiţi fii! Amin. Veniţi şi învăţaţi să vă
faceţi fii ai lui Dumnezeu şi omorâţi lumea şi duhul ei din voi,
căci lumea a ajuns la sfârşit, iar Eu, Domnul, la început, şi vor
fi fericiţii Mei cei ce vor lua şi vor învăţa viaţa. Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Veniţi la izvorul Meu de cuvânt şi vă voi da
şi Mă voi împărţi vouă şi vă voi face împărţitori, şi fii ai lui
Dumnezeu voi face din voi, şi sfinţii Mei, căci cele sfinte ale
Mele se dau sfinţilor Mei, şi Eu le dau lor din via Mea, din râul
Meu, din rodul Meu cel pentru fii, rod pentru care azi trudesc
ca să-l desăvârşesc. 

O, pace vouă, celor ce veniţi spre iubirea Mea ca să
învăţaţi de la Mine iubirea, iubirea cea pentru Mine, iubirea
care vă atrage la Tatăl ca să-I fiţi fii! Amin, amin, amin. 
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Praznicul naşterii Maicii Domnului

Credinţa este lumină în calea venirii Domnului. Fără veghe iu-
birea de Dumnezeu se stinge în om. Maica Domnului îndeamnă
ţara română să privegheze. Aprinderea dragostei dintâi. Fără

lepădare de sine nimeni nu poate fi ucenic Domnului. Omul piere
prin bucurii. Limba românilor, cea dintâi limbă vorbită pe pământ. 

SS unt Fiul Tatălui Savaot, căci sunt născut din Tatăl
mai înainte de vecii, şi sunt Fiul mamei Fecioară,

născut din ea acum două mii de ani după ce M-am însămânţat
Eu în ea în clipa când îngerul M-a vestit ei că Mă voi naşte din
ea prin lucrarea Duhului Sfânt în ea. Sunt Domnul Iisus Hristos
şi vin după două mii de ani cuvânt pe pământ şi am nume mi-
nunat, precum scrie în Scripturi să am, şi numele Meu se
cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

Am de la Tatăl dată pentru întoarcerea Mea ţara română,
Ierusalimul cel nou, căci este scris în Scripturi că Domnul va
alege din nou Ierusalimul. Mi-am făcut popor mireasă din mij -
locul ei şi l-am făcut pe el slugă veghetoare pentru venirea
Mea, şi el priveghează înaintea Mea cu credinţă, căci nu lu-
mina zilei este lumina cea pentru om, ci credinţa este lumina
care luminează şi veghează aşteptând ziua venirii Mele în miez
de noapte. Amin. 

O, deschideţi-Mi la cumpăna dintre noapte şi zi, voi, cei
din porţi, căci Mirele vine la miezul nopţii, şi fericită este sluga
pe care El o va găsi priveghind înaintea Sa. Deschideţi-Mi ca
să intru cuvânt în carte şi ca să întâmpin cu el pe cei ce vin cu
dor la izvorul Meu de cuvânt, căci Eu sunt Cel ce umplu su-
fletul omului de dor după ce Mă las lui descoperit cu venirea
Mea ca să-l hrănesc pe om cu duhul venirii Mele la el pentru
învierea lui dintre cei morţi, dintre cei necredincioşi venirii
Mele de azi pentru ca să judec viii şi morţii şi să-i dau apoi
Tatălui mântuiţi prin multa Mea lucrare şi iubire pentru om. O,
creşte în oameni iubirea şi veghea pentru Mine şi pentru
venirea Mea cuvânt pe pământ, căci ei iau de la voi cuvântul
Meu şi vin apoi ca să ia de la Mine, din masa Mea cu poporul
Meu cel de azi, popor luat din români pentru slava Mea de azi
şi de mâine, iar slava Mea este cuvântul. 

Mă doare de tot omul care nu trage spre izvorul cuvân-
tului Meu de azi ca să-l trag Eu pe om la Tatăl, după cum Îmi
este lucrarea pentru care Tatăl M-a trimis. O, nu voiesc să-l las

pe om până în sfârşit slujitor acestui veac trecător şi lui însuşi
slujitor omul, ci voiesc să-l trag pe om spre taina veacului ce
va să se arate curând, curând pe pământ pentru cei credincioşi.
Cei credincioşi sunt cei luminaţi de darul credinţei sfinte, căci
credinţa în Mine este lumina cea de pe pământ a omului. O,
Mă doare de rătăcirea omului prin negura necredinţei! Omul
cel fără de credinţă şi fără de nădejde prin credinţă este ca orbul
care se învaţă cu orbirea şi nu doreşte să vadă, căci s-a învăţat
aşa. Pe Mine însă Mă doare adânc, Mă doare în Tatăl, şi pe
Tatăl Îl doare în Mine de lipsa de lumină, de lipsa de credinţă
din om, şi Mă trimite Tatăl pe pământ cuvânt la om ca să Mă
fac Eu Însumi lumină a omului şi cale cu lumină, căci acum
două mii de ani am venit pe pământ şi am spus că Eu sunt lu-
mina lumii, şi cel ce vine după Mine nu va umbla întru în-
tuneric, ci va avea credinţă în Mine, şi credinţa lui îl va lumina
pe el, şi va fi ea pentru el viaţă veşnică. Amin. 

O, aşează-te, poporul Meu de la izvor, aşează-te, fiule,
şi dă-le apă celor ce vin la izvor, dă-le apa vieţii, tată! E sărbă -
toare pentru mama Mea Fecioara, pentru naşterea ei pe pământ
acum două mii de ani, şi îngerii Ne poartă pentru sărbătoarea
ei cu omul şi cu tine pe pământ. O, creşte lumina, creşte credin -
ţa în cei ce iau de la tine cuvântul venirii Mele pe pământ
acum, la sfârşit de timp, şi Duhul îi mână la izvorul Meu cel
dătă tor de viaţă cerească în om. Le dau învăţătură proaspătă şi
îi ajut să poată cu sfinţenia Mea în ei, că mare putere şi mare
iubire îi trebuie omului pentru lepădarea de sine ca să poată el
apoi să fie fiul Meu, şi ucenicul Meu să fie cel ce voieşte să
Mă mărturisească la cei necredincioşi ca să vadă ei lucrarea şi
lumina venirii Mele pe pământ după om. 

O, nu e greu să creadă omul, ci e greu să iubească. E
greu de omul iubitor de sine să-L iubească pe Dumnezeu înă -
untrul său şi în afara sa văzut. Eu la mulţi Mă dau cuvânt prin
cei ce Mă împart în părţi cu izvorul Meu, dar când să-i fac îm-
plinitori dau în ei de iubire de sine, din a cărei pricină nu poate
omul să se dea Mie cu iubire şi cu împlinire. Eu însă sunt cu
putere şi îi dau omului să poată şi îl umplu de dor de viaţă din
cer, căci aşa înseamnă să se nască omul de sus la propo vă -
duirea Mea. 

Sunt cu cerul de sfinţi deasupra ta, poporul Meu de la
izvor, şi îngerii Ne poartă cu sărbătoarea mamei Mele. Ea este
plină de har de la Mine şi se dă cu el în ziua aceasta spre hrana
celor ce au dorul nou şi vin cu dor la izvorul cel de sus izvorât.
O, să ia oamenii din el şi să se umple de dor! Dorul de cer este
focul pe care Eu, Domnul, îl arunc pe pământ şi îl doresc aprins
în om, şi apoi din om în om să se aprindă doresc. 

Hai, mama Mea, să-i hrănim cu dor pe cei abia atraşi de
farmecul cuvântului Meu peste oameni în zilele acestea de
venire a Mea iarăşi de la Tatăl la om! Hai, mamă, să le dăm
vlagă şi să-i învăţăm pe ei veghea şi iubirea de Dumnezeu, căci
pentru iubire trebuie mereu veghe, mamă, că altfel ea se stinge
ca focul care nu mai are lemne pentru ca să ardă el, mamă. O,
binecuvântată eşti de Mine, Fiul tău, în cuvântul tău de azi pen-
tru ţara Mea de venire şi pentru cei ce aud glasul Meu de la
izvor şi vin spre el din depărtări ca să înveţe să se facă şi ei fii
ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai credinţei sfinte, care este pu -
terea cea pentru Dumnezeu în om, o, mamă. Amin, amin, amin. 

— OO,eu sunt în Tine, precum Tu eşti în mine,
Fiule scump, copil dat mie de Tatăl, căci

de la Tatăl Te-am născut eu între oameni acum două mii de ani
şi Te-am dat să fii purtat apoi de toţi cei care se nasc din cer de
sus prin Tine şi pentru Tine ca să Te poarte ei şi să fie ei
împărăţia Ta pe pământ. O, cine-şi mai dă împărăţia ca să fii
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Tu împărat peste ea? Numai cei ce cred în venirea Ta fac minu -
nea aceasta, Fiule din cer, Fiule al meu, şi fericiţi sunt cei ce
Te iau în ei de Stăpân al lor, căci Tu aşa ai spus femeii care m-a
fericit pe mine în casa Martei când Ţi-a spus că fericit este pân-
tecele şi sânul care Te-a purtat şi Te-a alăptat, iar Tu ai răs puns
ei şi i-ai zis: «Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dum-
nezeu şi îl păzesc pe el!», şi ai fericit atunci pe Maria, sora
Martei, care alesese partea cea bună, calea ce nu se va lua de
la ea, împărăţia Ta în inima omului, Fiule Stăpân. 

O, ţară cu Mire, o, ţară română, cântă în biserici creştinii
tăi, cântă cântarea venirii Fiului meu, dar ei nu veghează în
calea venirii Lui. O, cui îi cântă ei: iată Mirele vine la miezul
nopţii? Cui îi cântă ei, oare? O, ţară cu Mire, iată-L pe El! El
este Fiul meu şi a venit să te peţească Lui, şi tu trebuia să fii
sluga pe care El s-o găsească priveghind înaintea Sa cu cre -
dinţă sfântă ca şi străbunii tăi, şi nu slugă nevrednică, pe care
Stăpânul s-o găsească lenevindu-se. O, ai grijă, ai grijă şi
veghe, ţară aleasă mireasă de Fiul meu, ai grijă cu somnul, căci
somnul este moarte a împărăţiei Domnului în om şi pierde
omul pe Domnul din pricina îngreuierii cu somnul. O, scoa lă-te,
că e noapte grea, scoală-te şi strigă lăudând pe Sfântul sfinţilor,
pe Fiul meu, şi poartă-ţi gândul la ziua cea înfricoşată şi nu
lăsa pe mîine, ci aprinde-ţi candela până ziua aceea nu vine şi
când tu vei auzi glasul care va zice: „Iată Mirele!“! O, întâm -
pină-L acum şi intră de pe acum în taina cămării slavei Sale
dumnezeieşti, căci eu, cea slăvită de toţi îngerii şi de toate pu -
terile cereşti pentru Fiul meu, ajut acum spre apărare ţara ro -
mână, ţara întoarcerii Fiului meu la sfârşit de timp şi mă lupt
pentru ea împotriva sfaturilor celor potrivnici ei. O, nu te uita
că este lumina de ziuă, căci nu aceasta este lumină pentru ca
să stai tu înaintea Mirelui, ci credinţa este lumina şi candela
cu care trebuie să stai tu aprinsă înaintea Lui pentru venirea
Lui, o, fiică aşteptată de străbunii tăi cei sfinţi, pe a căror
credinţă şi mărturie stai tu zidită azi. 

O, se duc adesea fiii şi fiicele neamului român, se duc
în alte ţări după Domnul şi după mine, dar ei fac lacrimă ceru-
lui când fac aceasta, căci Domnul Se vesteşte cu multă putere
peste pământ din mijlocul neamului român şi, venind, îl găseş -
te pe el fără de veghe pentru venirea Lui acum după om. O,
scoală-te din somn, ţară mireasă şi auzi glasul Lui care te
cheamă şi te aşteaptă să deschizi Lui! O, deschide-I Mirelui!
El vine şi-ţi face trezirea. Tu eşti în vreme de mare cumpănă şi
tu nu ştii aceasta atât cât trebuie să ştii. Deschide-I Lui ca
să-ţi arate calea şi cum să veghezi pe ea şi pentru ea şi cum să
mergi pe ea apoi, o, ţară mireasă a Fiului meu. Amin. 

Şi acum voi, care veniţi cu proaspăt dor la izvor, ini -
mioare cu dor aprins în voi, luaţi de la mine îndemn pentru
păstrarea în voi a dragostei cea dintâi pentru Fiul meu ca să
n-o pierdeţi pe ea, căci cea dintâi dragoste este aprinsă, este
pu ter nică prin ea însăşi, iar cel ce o pierde trebuie să se întoarcă
apoi iarăşi la ea, căci fără ea iarăşi nu poate nimeni intra în
cămara nunţii Fiului meu cu mireasa Sa. Păstraţi sfântă în voi
această zi de nuntă, ziua dragostei cea dintâi, mireasa cu Mirele
în taina iubirii cereşti, căci mireasă este numai aceea care
rămâne mereu mireasă apoi. O, mereu nouă dragostea cea din-
tâi s-o păstraţi, şi s-o faceţi să fie, şi eu vă voi învăţa pe voi,
dar iubiţi izvorul care curge pentru viaţa oamenilor şi vegheaţi
să-l păstraţi proaspăt în voi, căci izvorul este Fiul meu, Mirele
celor ce Îl iubesc pe El, şi este Domnul Iisus Hristos, Care vine
cuvânt pe pământ. Amin. 

Şi acum vă învăţ virtutea lepădării de sine, fără de care
nimeni nu poate fi Domnului ucenic. Ea este iubire mare în om

pentru viaţa Fiului meu în el. Vine vremea să-i pară rău omului
că s-a iubit pe sine, că s-a slujit pe sine, că a trăit pentru sine
şi pentru ai săi şi nu pentru Domnul pe pământ. Când omul îşi
va vedea în cer neadunătura lui şi golul lui din cer, o, va plânge
amar omul. Acest păcat strâns la cer vine de la nelepădarea de
sine a omului şi de aceea omul nu trebuie să se iubească pe
sine pe pământ. Numai iubirea de Dumnezeu trebuie să îm -
părăţească în om, o, numai ea, şi de la ea vin toate pentru Dom-
nul şi pentru om pe pământ. O, nu iubiţi lumea, şi nici faptele
ei! Luaţi puteri cereşti în voi pentru lupta aceasta, dar staţi în
duhul dragostei dintâi dacă vreţi să puteţi până la sfârşit, căci
cu altfel de dragoste în el, adoarme omul. O, Fiul meu stă
numai în trezia celui ce-L iubeşte pe El, aşa să învăţaţi şi aşa
să rămâneţi întru Fiul meu, şi vă voi învăţa încă în ziua aceasta
taina iubirii de Dumnezeu şi vă voi povăţui pe voi cu dulce
pentru sămânţa cea nouă, semănată în voi de cei semănători
din partea Fiului meu peste pământ. Iată, Mirele vine la miezul
nopţii, şi fericită este sluga pe care El o va găsi priveghind, aşa
strig eu peste pământ, şi Fiul meu aude cântarea mea peste
mireasa Sa. Amin. Şi acum rămâneţi întru duhul învăţăturii de
pe masa mea de serbare şi creşteţi prin ea pentru Fiul meu şi
pentru slava Sa pe pământ. Aţi venit la izvor. Luaţi din el ca să
vă păstraţi vie dragostea cea dintâi. Amin. Har vouă, pace vouă
de la Fiul meu, Domnul Nostru Iisus Hristos, Mântuitorul celor
credincioşi! Amin. 

Îi las acum spre povaţa Ta, Fiule scump al meu, şi apoi
le vom da iarăşi, îi vom hrăni iarăşi pe ei pentru ziua mea de
serbare cu ei. Amin, amin, amin. 

— OO,mamă slăvită în cer şi pe pământ de în-
geri şi de oameni, o, cum să fac să-ţi las

auzit glasul tău, care de o vreme încoace tot cântă cântarea
venirii Mele? O, de ar cânta ca tine şi cei ce cântă pe pământ
cântarea aceasta, mamă! Îi chem pe toţi la dragoste sfântă şi
mai ales îi chem să se întoarcă la dragostea cea dintâi pe cei
ce au pierdut-o pe ea pe cale, căci cine o pierde pe ea pierde
lumina, pierde credinţa, căci credinţa este lumina şi nu altceva
este lumina, mamă, şi dacă sarea aceasta nu mai este bună, nu
mai are gust viaţa Mea în om, o, mamă. O, Eu te mângâi pentru
ziua ta de serbare aşa cum tu Mă mângâi mereu în durerea Mea
cea de la necredinţa omului, care se face nedragoste în el,
mamă. Hai să suflăm în foc ca să se aprindă el vâlvătaie,
mamă, şi să se simtă căldura lui şi să vină mulţi spre ea, mamă,
că Mi-e tare dor de om şi de Mine în om, o, mama Mea! 

Aprindeţi-vă şi voi tot mai mult de dorul Meu după om,
o, fii de la gura izvorului Meu de cuvânt, şi daţi-l în lături peste
tot, fiilor, că Mi-e tare dor de izvorul Meu în oameni ca să
curgă el din unii în alţii şi să se deşarte în marea cea mare
izvorul Meu de cuvânt, căci Eu îl fac tot mai dulce, tot mai
duios să curgă, tot mai chemător să strige prin glasul lui cel
din Mine izvorât, izvor de Duh Sfânt peste pământ, fiilor. 

Să tacă omul înţelept prin înţelepciunea lui cu care îl
face pe om să nu mai ia de la Dumnezeu! Să tacă omul, şi să
ia oamenii de la Mine, căci Eu sunt Cel ce sunt şi Cel ce vin!
Iată, mama Mea Fecioara cântă din cer până pe pământ, cântă
de o vreme mereu cântarea venirii Mele. O, învăţaţi să cântaţi
cu ea şi ca ea, învăţaţi cu adevărat să cântaţi şi să pricepeţi
cântarea aceasta. Ea vă deşteaptă să staţi întru întâmpinarea
Mea, căci Eu vin, şi în calea venirii Mele tot cântă mama Mea,
cântă pentru Mine şi vesteşte pe cei ce o aud cântând. Dau tu-
turor de veste cântarea ei, căci mama Mea Fecioara cântă cu
dor, cântă cântând şi plângând: „Iată, Mirele vine la miezul
nopţii, şi fericită este sluga pe care o va găsi priveghind, şi
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nevrednică este cea pe care o va afla lenevind. Privegheaţi,
voi, oameni, să nu fiţi îngreuiaţi cu somnul, ca să nu vă daţi
morţii prin el, căci somnul vă încuie afară de împărăţia Fiului
meu, ci sculaţi-vă şi cântaţi laude Domnului şi ieşiţi întru în-
tâmpinarea Lui, că iată, Mirele vine!“. Amin. 

O, pace vouă, celor ce aţi stat la masa de praznic a
mamei Mele Fecioara! Pace vouă de la Mirele Care vine! Eu
sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin, Eu sunt Mirele şi vin, şi
fericiţi sunt cei pe care venirea Mea îi va afla priveghind pentru
ea! Har, har peste voi pentru venirea Mea! Nu te teme, turmă
mică! Mântuitorul tău vine la tine, vine ca Mirele la mireasa
Sa. Vine Domnul, vine la cea care se păstrează în duh de
mireasă a Sa. Amin, amin, amin. 

*

AA m stat la masă duhovnicească cu tine, poporul
Meu, şi cu un popor proaspăt venit la izvor şi

i-am dat de pe masă şi Eu, şi mama Mea Fecioara, şi tu, dar tu
trebuie să te deprinzi tot mai aprins să lucrezi facerea Mea în
om peste cei ce vin la izvor, aşa cum şi tu ai primit când ai
venit să fii cu venirea Mea de azi, oştean al ei. Eu dau să milu -
iesc pe mulţi cu darul credinţei sfinte ca să scape ei de cursa
cea vicleană a robiei sub semnul stăpânitorului acestui veac
trecător şi să-i fac păsărele ale cerului, că vine vremea să se
ridice la cer păsărelele, fiule, ca să dau Eu drumul pe pământ
albirii şi curăţirii şi facerii celei noi peste el, după cum Scrip-
turile proorocesc, căci omul fără Dumnezeu dă să lungească
veacul său şi să-Mi întârzie lucrarea Mea cea de facere a ceru-
lui celui nou şi a pământului celui nou şi a Ierusalimului celui
nou. Eu însă am de la Tatăl lucrare peste pământ şi pun peste
mulţi duhul cunoaşterii de Dumnezeu, duhul cuvântului Meu
de peste tine şi dau să lucrez dar de credinţă sfântă în mulţi,
căci lumina de pe pământ se stinge şi se tot stinge, şi numai
credinţa omului care vine să creadă venirea Mea, numai aceea
va rămâne lumină pe pământ, şi ea va lumina până peste mar-
gini şi va vedea omul calea spre tine, calea Mea cu tine şi se
va agăţa de scăparea lui şi va lua omul în el credinţa cea sal-
vatoare, credinţa care a fost în Noe şi în cei din casa lui când
Eu, Domnul, am spălat pământul de păcatul pus peste el de la
nepăsarea de Dumnezeu a oamenilor din vremea lui Noe. Ce
l-a scăpat pe Noe de mânia Mea cu care am spălat pământul
aşa cum altfel n-am mai putut să-l spăl? O, credinţa în salvarea
cea de la Mine, aceea şi numai aceea l-a salvat pe Noe. Putea
şi el ca toţi ceilalţi de pe pământ să se îndoiască, dar n-a făcut
aceasta Noe, şi este scris în Scripturi de el ca semn al credinţei
care-l scapă pe om de pedeapsă, că mare este omul care crede
în Mine când Eu vin spre el şi când el vine spre Mine cu inima
lui, cerând el mântuirea lui cea de la Mine, iertarea lui de păcat,
înfierea lui Mie prin puterea credinţei lui în salvarea lui cea de
la Mine, Cel atât de duios după om şi pentru om. 

O, ce mult ar trebui să poată omul numai pentru Mine
când el dă să poată pe pământ! O, ce mare ar fi biruinţa lui dacă
ar şti el să stea lângă Mine cu credinţă sfântă ca să-i pot Eu face
bine la credinţa lui în Mine şi în puterea Mea pentru viaţa omu-
lui! Când am înviat dintre morţi, biruitor atât de mare cum am
fost atunci, am spus ucenicilor nedumeriţi şi ruşinaţi de slaba
lor credinţă în Mine, şi, stând faţă în faţă cu ei biruitor peste
moarte, le-am spus: «Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe
pământ. Mergeţi şi învăţaţi aceasta peste neamuri, iar cel ce
va crede în biruinţa Mea va fi şi el biruitor ca Mine şi se va
mântui de acest neam trecător şi va lua peste el numele Meu şi

va fi fiul Meu». O, aceasta este lucrarea credinţei în cei ce iau
în ei de la Mine darul credinţei sfinte, alifia cea pentru ochii
care nu văd, ca să vadă ei apoi. Puterea Mea pentru viaţa omului
este credinţa lui în această putere a Mea că nu este pe pământ
vindecător ca şi Mine pentru om, iar Eu prin izvorul Meu de
peste voi fac tuturor trezirea, şi va fi căutat mult de toţi oamenii
cuvântul Meu de facere nouă peste om şi va iubi omul facerea
lui aşa cum iubeşte azi păcatul, căci fiecare vreme îi dă omului
să facă ce are ea în ea, iar vremea Mea de slavă văzută pe
pământ îi va da omului din ea, şi el se va deprinde să intre sub
harul Meu, şi toate prin harul Meu vor fi peste om. Amin. 

O, poporul Meu, îi trebuie omului pocăinţă mare, tată,
şi lacrimă de dor spre Mine, căci omul este tare păcătos, tare
neputincios şi slab cu voinţa. Vremea cea păcătoasă a ajuns la
vârful ei şi îi tot dă din vârf omului, îi dă cu vârf şi îndesat,
după cum spune vorba înţeleaptă, iar omului îi trebuie trezire,
şi asta fac Eu prin glasul Meu de peste tine, şi cu care trec ho-
tarul spre om ca să audă el că Eu Mă dau ţie cuvânt de facere
şi să vină spre pocăinţă omul. În toate vremile de sub cer am
strigat prin servii Mei din timp în timp pocăinţă peste oameni
pe pământ, şi aşa strig şi azi, dar azi lucrez cu mult mai părin -
teşte, azi trec peste margini cu răbdarea Mea şi cu statul Meu
în sfat cu omul ca să-l ajut prin multul Meu cuvânt al venirii
Mele iarăşi de la Tatăl la om, şi stau învelit în cuvânt înaintea
omului şi aşa Mă dau lui, şi fericit este cel ce primeşte de la
Mine darul sfânt ca să creadă cu el că Eu sunt acest cuvânt, că
Eu vin pe calea lui şi că nu e altul care vine pe calea aceasta
de cuvânt. Eu sunt Cel ce vin şi sunt Cel ce sunt şi grăiesc des -
luşit cu omul şi tot mai desluşit pentru mintea lui cea vândută,
care-i atinge inima ca să-l ţină rob vremii care trece, vreme
roşie de sângele vărsat de oameni pentru toate poftele trecă -
toare pe pământ. Grăiesc cu omul după vreme ca să-l ajut să
iasă din ea şi să intre el în taina şi în vremea vea cului ce va să
fie, veacul Domnului cu omul, să intre încă din trup omul, căci
Eu cu omul zidesc veacul cel nou şi îl iau lucrător lângă Mine
aşa cum l-am luat pe Noe după ce i-am dat iubire şi credinţă
pentru Mine ca să lucreze el prin acelea cu Dumnezeu. 

O, ce fericit aş fi Eu şi tot cerul lui Dumnezeu dacă omul
s-ar deprinde să grăiască şi el ca Mine, să grăiască cu Mine şi
cu omul după cum e graiul Meu în Mine şi peste om! Acesta
Îmi este dorul, să ia omul înţelepciunea Mea şi gândul Meu în
el, şi ar fi omul în lucrare mare peste pământ, şi prin cuvânt
s-ar face toate, aşa cum Eu şi cu Tatăl stăteam în sfat la început,
şi după sfatul Nostru toate se întocmeau, căci aşa de mare pu -
tere are cuvântul când el se face unul în toţi, în cei ce se dau
lui Dumnezeu ca să lucreze Lui. 

O, poporul Meu, adu-Mi, tată, aminte de făgăduinţele
Mele pentru cer nou şi pentru pământ nou şi ţine-ţi gândul în
ele, tată, ca să se facă ele, căci ele trebuie să se arate cu multul
din loc în loc peste pământ, după cum scrie în Scripturi! 

O, ce frumos e locul verde şi plin de flori faţă de locul
uscat şi sec de viaţă din pricina sărăciei de pe el! O, omule, nu
poţi, tată, să culegi roade de pe nici un loc dacă locul nu este
lucrat! O, nu se poate de-a gata roade, tată, ci trebuie să lucrezi
ca să te bucuri, şi trebuie să lucrezi Mie ca să te fac Eu bogat
apoi în cele ce rămân, fiule. Mi-e milă când te văd cât trudeşti
ca să ai, şi Mi-e milă că trudeşti la cele ce nu rămân. O,
trezeşte-te la glasul Meu care te cheamă să lucrezi lui Dum-
nezeu pe pământ şi să faci din uscat verde, aşa cum Eu lucrez
şi fac! O, aşa cum te bucuri de un pom pe care-l sădeşti şi îl
îngrijeşti ca să crească frumos şi să rodească apoi, tot aşa să te
bucuri să lucrezi şi pentru viaţa Mea în om, tată, şi să începi
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cu viaţa ta, şi apoi s-o împarţi pe ea spre folosul multora aşa
cum o împart Eu pe-a Mea, ca să te bucuri apoi, tată, de lu-
crarea ta, de lucrarea care rămâne înaintea Mea şi a ta, fiule. 

Am duhul aprins ca să învăţ omul în ziua aceasta, căci
M-a aprins de iubire iubirea celor ce au venit azi la izvorul
Meu de cuvânt, iubire aprinsă în ei, şi cu care ei ştiu să-şi
hrănească credinţa cea plină de dor. Mi-a fost drag duhul lor
cel plin de fior de dor şi cuvântul lor ca focul aprins înaintea
Mea şi a ta, iar tu ai simţit alin durerilor de peste tine, poporul
Meu de la izvor. I-ai învăţat pe ei bucuria durerii, tată, căci bu-
curia ta e durerea, fiule durut. Fie ca durerea ta să nască fii
mulţi, ca rod al lucrării Mele cu tine, ca să-ţi aduc Eu bucurie
pentru rodul tău înaintea Mea. O, în dureri vom naşte fii mulţi,
fiule poporul Meu, căci durerile au fost cele mai ziditoare în
toate vremile în cei ce au lucrat în via Mea plângând pe cale şi
suferind dinspre miazănoapte, dinspre muntele necredinţei de
pe pământ, munte sub care zac atâtea suflete, atâţia oameni
fără de lumină, fără de credinţă pe pământ. 

Plâng cu cerul tot, plâng cu mama Mea Fecioara, plân -
gem de omul care zace în necredinţă de Dumnezeu. Plângem,
mamă, căci Noi suntem tare, tare miloşi şi nu ştie omul să tragă
spre mila Noastră, mamă. Oamenii suferă sub necunoştinţă, iar
Noi, de mila lor, mamă. Durerea însă este lucrarea cea făcă -
toare, cea mai făcătoare lucrare este ea, o, mama Mea! Amin,
amin, amin. 

— OO,datu-Ţi-a Tatăl Savaot toată puterea în
cer şi pe pământ, Fiule înviat din răstig -

nirea cea dureroasă a Ta, căci Tu ai purtat pe crucea Ta toate
durerile oamenilor de până la Tine şi de după Tine, toate pe
trupul Tău cel răstignit, o, Fiule al durerii! Îndurerat Te-ai
născut, îndurerat ai trăit, îndurerat Te-ai lăsat răstignit, şi prin
dureri ai înviat apoi şi Te-ai aşezat iarăşi întru Tatăl, din Care
purcezi mai înainte de vecii, şi din cea fără de murmur durere
a Ta ai născut mereu sfinţi pe pământ înaintea Ta, şi aceia Ţi-au
fost Ţie fraţi de suferinţă şi părinţi născători de fii ai credinţei
sfinte înaintea Ta, naştere de sus peste mulţi apoi pe pământ,
căci în numele Tău sfinţii şi mucenicii mărturiseau şi lucrau
facere nouă în oameni, în stăpâni şi în robi, o, Doamne născător
din cer al omului, căci Tu ai spus că omul dacă nu se naşte de
sus nu poate să aibă în el împărăţie pentru Tine, şi pe Tine
Împărat al ei. 

Grăim dulce unul cu altul înaintea celor credincioşi şi a
celor puţin credincioşi şi a celor necredincioşi, Fiule Doamne,
Mântuitor al nostru, al tuturor. O, ce mângâiere găsim când
grăim unii cu alţii în cer şi pe pământ! O, ce mare mângâiere
e cuvântul, cuvântul durerii, Doamne! Privirea peste pământ
Ne umple de durere, că vedem mereu pieirea oamenilor, căci
omul piere prin bucurii, şi nici un grămuţ de bine nu face omu-
lui bucuriile pe care şi le doreşte şi şi le face căutând peste tot
după ele. Omul piere prin bucurii, o, Fiule al meu, iar Noi tre-
cem în cer şi pe pământ prin dureri, şi prin dureri naştem fii
pentru împărăţia ce va să vină peste oameni, împărăţie cu trudă
şi cu dureri zidită pentru cei ce plâng pe pământ, nu pentru cei
ce iau plată bucuriile în vremea trupului lor între oameni. 

Am stat la izvor cu masă sfântă în ziua mea de serbare
şi am avut la masă popor tânăr, popor proaspăt, dar viu cu
credinţa şi cu căutarea după râul Tău de cuvânt, care curge
mângâios pentru cei blânzi şi smeriţi cu inima înaintea Ta pe
pământ. O, ce inimioare blânde cu Noi! Ce mângâiere Ne-au
dat în dureri, Nouă şi poporului Tău cel de sub povara Ta, cel
de sub dureri pentru Noi, Fiule Doamne, şi pentru calea Ta cea
grea şi mult anevoioasă între cer şi pământ! O, nu este Dum-

nezeu afară de Tine şi nu mai e pe nicăieri izvor curat şi
neamestecat cu otravă de suflet pentru cei ce caută să-şi stâm-
pere arşiţa inimii, dorul de Tine în ei. O, căutat eşti de mulţi,
Fiule scump, Mire dorit, dar Tu nu Te laşi găsit decât de cei ce
nu Te ispitesc cu gândul şi cu fapta lor, şi cărora Tu le pătrunzi
inima şi şoapta inimii lor. 

Vă dau iarăşi cuvânt vouă, celor ce aţi stat la izvorul Fi-
ului meu lângă poporul Său de la izvor. O, Ne-aţi adus
mângâieri în dureri şi Ne-aţi dat din voi şi aţi luat din Noi. Har,
har peste voi să fie cuvântul cel din cer, care se naşte din iu-
birea Noastră şi a voastră în zi de praznic sfânt! Cuvântul Fi-
ului meu s-a făcut praznicul lui Dumnezeu pe pământ, masă
de praznic a împărăţiei cerurilor, cerul de sfinţi la masă cu
omul pe pământ, iar hrana de pe masă are ca sare în ea dorul
sfânt, dorul de Dumnezeu în voi şi dorul de voi al Domnului.
Nici un popor de pe pământ nu are în limba lui vorbită acest
cuvânt: dor. Numai neamul român are în limba lui acest dulce
şi duios cuvânt: dor, şi pe această dulce limbă grăieşte Domnul
la sfârşit de timp, şi ea a fost cea dintâi limbă între pământ şi
cer, limba pe care Dumnezeu a grăit pentru facerea a toate,
limba cea din vecii, când era o singură limbă pe pământ, până
să se despartă neamuri şi limbi din loc în loc după căderea
omului din Dumnezeu. E mare taină pământul român, e mare,
şi nu i-a fost dat omului de pe el s-o stăpânească pe ea, căci ea
este aşezată în vecii, şi s-a arătat demult, demult în taină, şi iar
s-a arătat acum, şi numai cei înţelepţi de la Dumnezeu ştiu
limba şi lucrarea acestei taine, care va stăpâni peste pământ
curând, curând. Îşi pregăteşte Fiul meu un popor frumos în mij -
locul neamului român, care nu-şi cunoaşte adevărata lui
obârşie, căci taină mare este acest pământ, şi apoi râul acesta
va inunda peste tot şi peste toate pe pământ rodul acestui cu-
vânt, care poartă în el sămânţa cea nouă a Semănătorului Iisus
Hristos, Fiul meu Cel de acum două mii de ani, Care S-a arătat
şi a locuit între oameni. 

Grăiesc vouă cuvânt de dor, căci dorul din voi se face
dor pe pământ şi în cer. Vă aştept cu răbdare şi cu dor să vă
faceţi asemenea mie înaintea Fiului meu, Care vine să-Şi facă
mireasă şi să o împodobească slăvit. Daţi putere dorului în voi,
căci dorul este puterea care caută în om după Domnul, caută
căutând şi dorind cu dor, şi Fiul meu Iisus Hristos trăieşte în
om şi este viu şi Se naşte în om dor, dor şi iar dor, şi aceasta
este partea care nu se va lua de la voi, şi fericiţi sunt şi vor fi
cei care-şi aleg partea cea bună, partea care nu se va lua de la
ei, dorul de Dumnezeu şi căutarea după El cu lacrimi şi cu dor,
ca Maria, sora Martei, fiica cea care s-a ales pentru partea cea
bună şi care nu s-a mai luat de la ea, căci de cine dorul se leagă,
acela nu mai poate altfel trăi, şi este mereu viu, şi în trezie şi
în somn mereu viu este. 

O, inimioare pline de sângele iubirii de Dumnezeu,
dorul din voi vă va învăţa toate, şi din Domnul va lua şi vă va
vesti vouă, căci izvorul Lui curge şi se deschide tot mai mult,
şi stăvilarele lui cad şi curge râul vieţii şi face limpezi inima şi
mintea omului credincios şi îl face pe el fiu al Tatălui ceresc,
precum Fiul meu Iisus Hristos este, şi este Cel dintâi între mulţi
fraţi, precum este scris despre El. Vă binecuvintează Domnul
credinţa şi iubirea, pe care voi să le lăsaţi în mâna Lui, ca El
să le aşeze în voi mereu zidire nouă, aşa cum vremea de acum
cere, iar temelia acestora este dorul, care-I face casă în voi Fi-
ului meu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pe aripi de înger
v-am purtat spre izvor pentru ziua mea de serbare, şi tot aşa şi
spre ale voastre înapoi, până ce ale Domnului vor fi toate ale
voastre, toate câte vă alină sau vă însărcinează pe voi. 
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Fiţi cu inimi pline de înţelepciune de sus pentru felul cum
Îl împărţiţi pe Fiul meu. Ajutaţi prin statura voastră cea
dinăuntru şi cea din afară să creadă omul prin acestea în Dom-
nul Dumnezeul vostru, să poată să creadă prin voi. Daţi oame-
nilor daruri ca la nuntă şi spuneţi cum spune omul la nuntă
pentru miri când le dă darul mirilor; daţi oamenilor daruri sfinte,
credinţă şi iubire, şi spuneţi aşa: „de la noi puţin, iar de la Dom-
nul mult“, ca să vă vadă omul umilinţa, şi mult va lucra peste
om umilinţa cea din voi, lucrare de folos pentru frumu seţea
omului cea de sus din cer. Sfiala cea sfântă în voi are în lucrarea
ei curajul sfinţeniei, prin care biruieşte lumea cel ce iubeşte pe
Dumnezeu cu credinţă ziditoare în el. Aveţi grijă de iubirea din
voi, numai Domnului s-o daţi, numai Lui, iar omul să aibă de
la voi din roadele ei. Aceasta este lucrarea iubirii de Dumnezeu
în om. Numai dorul de Dumnezeu să locuiască în voi mereu, şi
el să vă fie sarea vieţii, plăcerea vieţii în voi. Ru gă ciunea să vă
fie lină ca apa susurândă şi cristalină de izvor blând în cursul
lui, căci zbuciumul în rugăciune îl dovedeşte pe om nemulţumit
şi nesătul, şi este semeţie nemul ţumirea, şi omul nu cunoaşte
faţa acestui păcat. Caldă mi-a fost rugăciu nea şi lină mi-a fost
în toate durerile vieţii, căci viaţa mea a fost numai Dumnezeu
şi durerea Lui în mine, şi dulce I-am pur tat durerea şi nu cu zbu-
cium I-am purtat-o, căci smerenia mea pentru Domnul a fost
fără de seamăn între oameni şi n-am voit să vreau şi să pot mai
mult sau mai puţin ca Domnul meu pe calea vieţii mele, fiindcă
eu de la El şi pentru El am venit pe pământ, şi tot omul poate
să-şi dea viaţa Domnului ca să fie ca a mea apoi, de folos înain-
tea Lui, numai să aibă omul milă de Domnul aşa cum am avut
eu, aşa cum eu am lucrat-o pe ea înaintea Sa. Iubiţi învăţătura
Fiului meu, că iată izvorul Său, care prin izvorârea lui curge şi
cheamă omul în barca de salvare! Izvorul plânge, şi aceasta
înseamnă izvorârea sa şi plânge şi cântă curgând prin susurul
său lin şi învaţă pe toţi dreptatea a toate. 

Aveţi grijă de toate clipele vieţii voastre şi lucraţi drep-
tatea a toate. În zori, când vă sculaţi din aşternut fiţi ca şi treji.
Aveţi grijă cum vă ridicaţi, căci ziua bună trebuie de dimineaţă
s-o porniţi. Sculaţi-vă cu cuviincioşie şi ridicaţi-vă frumos din
aşternut, ca şi cum aţi da Domnului primele voastre mişcări şi
gânduri. Ridicaţi-vă din pat cu dreapta trupului, nu vă ridicaţi
cu spatele, ci cu faţa, ca să vă fie faţa dreptar al zilei apoi, iar
când vă îmbrăcaţi, luaţi întâi mânecuţa cea dreaptă a cămăşu -
ţei, şi apoi pe cea stângă, şi apoi cu amândouă mâinile puneţi
pe voi cămăşuţa, căci mare taină este ceea ce vă învăţ eu, şi ni-
meni nu ştie să înveţe ca mine de la Domnul pe om. Când vă
încălţaţi luaţi întâi ciorăpaşul cel drept şi săndăluţa cea dreaptă,
ca să vă meargă bine şi cu Domnul să fiţi toată vremea zilei.
Tot aşa să lucraţi şi când vă pregătiţi de odihnă pentru trup, şi
ca înaintea Domnului să le lucraţi pe toate pentru binele vostru
de la El. Când daţi să grăiţi unii cu alţii începeţi cu cuvânt
drept, ca să grăiţi drept în toată ziua apoi şi pace să lucraţi între
voi prin vorbirea dintre voi. O, urâţi minciuna, căci ea nimi -
ceşte viaţa omului şi nimiceşte frăţia cea sfântă dintre fraţii cei
iubitori de Hristos, şi ea este lucrarea diavolului în om, şi din
om spre om, şi ca săgeata se înfige ea când ea trece prin om ca
să se înfigă în alt om. Luaţi adevărul a toate de lucrare a voas -
tră, luaţi din dreapta, nu luaţi din stânga, luaţi din loc cunoscut
de Dumnezeu, nu luaţi din loc neştiut de voi, că Domnul nu
lucrează cu necunoscutul pentru voi, căci omul necunoscut de
om e cursă pentru om. Cel cunoscut e luminat în afara sa şi se
vede bine lumina cea dinăuntrul său, precum se vede şi minciu -
na din cel ce o are pe ea ca lucrare a sa din firea lui cea rea. O,
fericiţi veţi fi voi dacă nu vă veţi sminti întru Domnul, Cel ce

locuieşte în cei ce Îl poartă pe El spre om. Fiţi mari cu dreapta
şi cu adevărul din voi şi începeţi cu dreapta toate ale voastre
lucrări şi mişcări. Fiţi fii ai Celui drept prin chipul şi asemă -
narea voastră cu ale Sale toate, şi El vă va face pe voi cale a
multora spre izvorul Său, care plânge prin cursul său şi cheamă
cu duioşia sa la salvare pe om. Amin. 

Eu, Fiule drept şi veşnic prin fiinţa Ta cea fără de
moarte, i-am învăţat dreptatea şi dorul de Tine şi i-am povăţuit
să lucreze cu dreptate toate ale lor, de dimineaţă şi până la
cealaltă dimineaţă, iar şi iar. O, dă-le Tu multă putere în ini -
mioare, iar dreptarul lor să fie cuvântul Tău cel povăţuitor peste
fii. O, ce frumos i-am învăţat la izvor la masa Ta cu poporul
Tău de la izvor şi care pune masă pentru Tine şi pentru cei ce
vin ca să bea! Cu dreapta lor să ia şi să bea, căci vai celor ce
iau cu stânga şi din stânga, că aceia ajung de plâns apoi! Îi vom
învăţa mereu pe cei ce vin ca să bea, şi mă voi alina de durerea
mea cea pentru Tine, o, Fiule părăsit de om, şi vom face mulţi
fii şi fiice, ca să avem popor biruitor peste moarte, fii plini de
biruinţă, aşa cum ai fost Tu copil ascultător de Tatăl prin toată
lucrarea Ta cea de la El pentru viaţa oamenilor. O, dă-le lor
duhul ascultării şi darul lucrărilor sfinte în ei şi din ei pentru
viaţa oamenilor, Fiule scump. Amin, amin, amin. 

— OO,le dau, mamă, cu dreapta le dau celor ce
iubesc venirea Mea de azi după om, îm-

plinindu-o pe ea peste ei, mamă. Celor ce lucrează cu stânga
şi tot aşa se dovedesc a fi, acelora le dau cu stânga, mamă, aşa
cum am lucrat şi acum două mii de ani când grăiam într-un fel
cu ucenicii şi în alt fel cu cei făţarnici, cu cei ce-şi mint viaţa,
mamă. Dulce ţi-a fost cuvântul izvorului tău de cuvânt peste
inimioarele cele aprinse de dor după izvorul Nostru, mamă!
Dulce grăim cu omul, căci lucrarea cerului e dulce, dar ea e
pentru cei dulci, şi de omul acru ea nu se lipeşte, mamă, căci
acela lucrează cu stânga în toate ale sale şi se bizuie pe sine,
bietul de el, căci mintea lui este din el. 

O, binecuvântată mult a fost lucrarea acestei zile de
praznic sfânt, poporul Meu de la izvor! Stai, fiule, înaintea Mea
cu dor pentru tot lucrul Meu cu tine şi stai în dreapta Mea
mereu, căci cei din dreapta Mea sunt cei drepţi cu Mine şi
încep în toate cu dreapta lor din zori şi până în ceilalţi zori. Am
dat cu multul prin izvorul Meu de viaţă curgător, şi Eu, şi
mama Mea am dat. Amin. 

Binecuvintez şi împrospătez binecuvântarea pentru cei
ce iau din izvorul Meu cu voi, fiilor care-Mi sunteţi Mie cale şi
sprijin între cer şi pământ. Vă dau duhul iubirii cereşti între voi.
El să vă dea putere în toate neputinţele sufleteşti şi trupeşti, căci
acest duh poate în om, şi nu altul poate atunci când el poate, fi-
ilor. O, aveţi grijă mare să curgă izvorul Meu, şi Eu voi avea
grijă de toate cele pentru Mine şi pentru voi în lucrarea Mea cu
voi. Vă dau înţelepciune şi cuvânt ziditor pentru mersul înainte
întru sfârşirea lucrării de zidire nouă în curţile Mele cu voi, şi
vă dau timp frumos ca să lucraţi şi să le cuprin deţi pe toate câte
sunt de făcut pentru lucrarea Mea cu voi. Amin. 

Pace vouă şi staţi sub Duhul Meu, fiilor! Amin, amin, amin. 
8/21 septembrie 2009

Praznicul Înălţării sfintei cruci

Durerea Domnului de la portul lumii de azi. Cuvântul lui Dum-
nezeu, această venire a Domnului scrisă în Scripturi. 

OO,pace ţie, popor al izvorului cuvântului Meu din
zilele acestea peste pământ, căci izvorul Meu

curge peste tine şi se împarte în lături pentru viaţa oamenilor
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pe pământ, şi apoi în cer pentru ei. Sunt Domnul Iisus Hristos,
şi M-am făcut peste voi izvor, fiilor. Împlinesc în mijlocul
vostru proorocia Scripturii cea de cer nou şi de pământ nou şi
de Ierusalim nou, şi toate prin râul vieţii, care curge din Mine
şi se face cuvânt peste voi pentru voi ca să-l împărţiţi voi de la
Mine apoi fiilor oamenilor, care nu dau să părăsească acest
veac trecător şi să iasă din el şi să vină la Mine ca să le dau Eu
ce am bun pentru om, căci pe pământ nu este nimic, nimic bun
pentru om, şi omul piere prin bucurii, prin amăgiri şi îşi dă
numai cu stânga omul. Izvorul Meu de cuvânt de peste voi este
plânsul Meu după om, iar lacrima Mea spală, fiilor, spală omul
la minte şi la inimă apoi, dacă el se apleacă să bea din el şi să
cunoască lucrarea dorului de Dumnezeu, lucrarea dragostei de
sus în om. O, voi sunteţi osteniţi pentru Mine mereu, tată, că
iată, v-am dat de veste să vă gătiţi frumos pentru slava Mea cu
voi, ca să mergem în călătorie şi să stăm înaintea oamenilor
pentru lucrarea Mea cu voi peste oameni, fiilor. 

O, sunteţi osteniţi de puteri, căci am stat acum cu voi în
mijlocul unei mulţimi mari de oameni, şi acum sărbătorim
sărbătoarea cu care am venit azi la voi, sărbătoarea crucii, fi-
ilor. În ajunul acestei sărbători v-am luat şi am făcut cu voi
lucru sfânt, tată, după ce v-am vestit că voi merge cu voi înain-
tea preoţilor şi a arhiereilor de azi şi a toată mulţimea adunată
pentru pomenirea celor de demult, care au cârmuit sau au
binecuvântat sau au certat ţara aceasta, neamul român, care a
avut peste el voievozi şi cârmaci sfinţi, întărind ei istoria cea
binecuvântată de Mine a acestui neam, neamul român, neam
ales de Tatăl Mie acum, la sfârşit de timp. Mă aplec vouă cu
mulţumire că aţi ascultat glasul trâmbiţării Mele de peste voi
şi aţi împlinit tot cu mulţumire mersul Meu cu voi o clipă în
mijlocul oamenilor. V-am arătat pe voi frumoşii Mei, poporul
Meu de azi în mijlocul neamului român, şi pe care Eu Mă spri-
jin să vin cuvânt pe pământ pentru tot neamul acesta şi pentru
tot omul de pe pământ care se apleacă să ia şi să ştie adevărul
cel venit din cer, şi nu de pe pământ să ştie. M-am arătat cu
voi slavă a Mea între oameni, pildă a împărăţiei cerurilor pe
pământ, împărăţia Mea cu omul precum în cer, nu precum pe
pământ, fiilor. O, slava Mea cerească v-a îmbrăcat pe voi în
taina sa şi a împărţit ea miros de bună mireasmă multora, fiilor.
Cu semnul sfintei cruci, cu lumânări şi cu flori în mânuţe v-am
aşezat să staţi acum o clipă în mijlocul mulţimii de oameni
adunată în jurul sărbătorii pentru arhiereul Meu Nifon, cel ce
de demult a lăsat certare pentru neorânduială în această ţară,
şi apoi, în zilele cele de apoi, când Eu, Domnul, am ieşit cu
voi în porţile cetăţii Târgovişte după şaptezeci de săptămâni
de ani, după patru sute nouăzeci de ani de la lăsarea legăturii
peste biserică, pusă atunci de arhiereul Meu cel drept Nifon,
şi am desfăcut prin cuvântul Meu şi al arhiereului Meu Nifon,
slujitor în cer între sfinţi, am desfăcut nodul ca să întorc înapoi
binecuvântarea Mea pentru înnoirea acestui pământ şi a acestui
neam, neamul român, din care Eu Mi-am ales acum popor pen-
tru slava Mea de nou Ierusalim pe pământ, pentru înnoirea
lumii, precum este scris. O, ce frumoşi aţi fost între fiii acestui
neam adunat la sărbătoare în ziua ce a trecut, iar azi sărbătorim
crucea, semnul cel de biruinţă, fiilor, şi grăim pe pământ cuvânt
mărturisitor, cuvânt din cer pe pământ! 

O, popor de la izvor, tu eşti popor mare cât tu nu ştii,
dar la izvorul Meu de cuvânt te am pe tine popor şi las multul
Meu cuvânt peste tine pentru toţi cei ce iau de la Mine prin el,
fiule. O, să nu se teamă de tine cei cu care stau din când în
când faţă în faţă cu tine, căci prin tine binecuvintez pe cei
credincioşi venirii Mele de azi şi le dau putere să se facă ei fii

ai lui Dumnezeu prin viaţă de fii după chipul şi asemănarea
Mea între fiii oamenilor. Tu eşti semnul Meu pentru cei de pe
pământ şi pentru cei din cer, semnul cel de dinaintea venirii
Mele, semnul Fiului Omului, şi te port cu crucea în mânuţă
când te port semn al Meu peste pământ. O, de-ar lua de la Mine
prin voi preoţii şi arhiereii acestui neam, ca să dea mulţimii de
oameni lucrarea Mea cea de ieri şi cea de azi aşa cum o daţi
voi spre mântuirea multora din păcat! M-a durut în voi de la
cei adunaţi la sărbătoare, căci sunt ca oile fără păstor oamenii,
şi toţi trăiesc după îmboldirile cărnii lor şi nu urmează
învăţătura Mea cea din Scripturi şi cea din sfinţi. Sunteţi sem-
nul judecăţii Mele peste cei ce nu se împlinesc cu viaţă creştină
pe pământ. Nevestele preoţilor şi fiii şi fiicele lor umblă cu
capul descoperit înaintea Mea şi în biserici şi stau puţin îmbră -
caţi şi n-au haină slăvită nici în sărbători, tată. Toţi au uitat de
portul străbunilor şi al voievozilor lor şi al domniţelor cele de
demult ale neamului român. Mă doare, ustură în Mine rana şi
în ochii Mei acest semeţ şi greu păcat de azi. O, nu vrea să fie
frumos omul înaintea Mea şi înaintea străbunilor, şi vrea să fie
înaintea lumii frumos, iar lumea este urâtă, mai urâtă ca în toate
veacurile este ea şi fiii ei acum, şi păcatul este aluatul cel de
dinăuntru şi cel de dinafara omului, şi e străin omul de voia
Mea şi nu mai are omul păşune curată şi păstori ca să-l păsto -
rească pe el pentru viaţa lui cea de la Mine. V-am arătat pe voi
pildă de iubire de Dumnezeu şi de trăire şi de frumuseţe a omu-
lui înaintea Mea. S-a uitat mulţimea de oameni la voi ca la
podoaba Domnului, fiilor. Prin statul Meu o clipă cu voi în mij -
locul lor Eu Mi-am arătat mila şi iubirea pentru viaţa lor cea
de sus. O, să nu se teamă de voi preoţii şi arhiereii, ci să vă
binecuvinteze, tată, căci voi sunteţi cuminţii Mei, şi frumo şii
Mei sunteţi între fiii oamenilor când Eu ies cu voi spre bucuria
Mea şi a multora care ştiu să vadă şi să înţeleagă. Eu, Domnul,
v-am povăţuit să trâmbiţaţi şi să vă vestiţi cu mersul vostru la
sărbătoare şi să vă binecuvinteze cei ce stau peste biserică, şi
apoi v-am spus să vă îmbrăcaţi slăvit şi să mergeţi cu Mine şi
să împărţiţi bucurie şi frumos celor ce ştiu să vadă şi să
înţeleagă şi apoi să nădăjduiască în Mine şi în lucrarea Mea de
mântuire, pe care o cobor prin voi în zilele acestea peste mulţi,
fiilor. Acum vă fac cunoscut că mulţi v-au privit cu mare iubire,
cu multă nădejde. Mulţi dintre arhierei şi dintre preoţi în taina
inimii lor vă iubesc şi vă cred pe voi ai Mei şi de la Mine lu-
crând peste pământ, căci voi vestiţi tuturor cuvân tul Meu cu
voi, dar teama lor pentru slava lor cea pământească îi face să
stea ascunşi în ei înşişi cu taina Mea de peste voi. O, să nu se
teamă de voi preoţii şi arhiereii de peste oameni, ci să vă
binecuvinteze şi să vă dorească pe voi binecuvântare a Mea
peste pământ, precum şi sunteţi, căci acest neam stă acum
înaintea Mea prin voi, cei rugători de la Mine la cuvântul Meu
peste el. În mare taină am lucrat cu voi lucrări mari peste acest
neam, şi el nu ştie aceasta, căci ochii lui sunt ţinuţi, ca să nu
vadă. Eu însă le deschid din zi în zi mai mult ochii multora, şi
mai bine voiesc să vadă ei de la Mine prin voi, căci am peste
pământ lucrarea duhului mărturiei Mele, împlinirea Scrip-
turilor de cer nou şi de pământ nou şi de Ierusalim nou, lucrate
în vremi de prooroci şi de sfinţi, şi care se arată acum la sfârşit. 

O, să se uite la voi slujitorii bisericii şi neamul român şi
cei ce îl conduc pe el, să se uite la voi şi să ia ei pildă de iubire
de Dumnezeu în oameni şi pildă de credinţă şi de purtare sfântă
înaintea Mea şi de putere sfântă, căci cei ce isprăvesc cu pă -
catul sunt cei mai mari de pe pământ şi sunt întâii între cei
mulţi. Amin. 

O, să nu se teamă de voi mai-marii bisericii, căci voi
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sunteţi harnici şi cuminţi şi frumoşi şi curaţi, fiindcă Eu, Dom-
nul, vă păstoresc din cer cu proaspăt cuvânt mai mult decât
i-am păstorit acum două mii de ani pe ucenici. O, să nu se
smintească întru lucrarea Mea cu voi slujitorii bisericii cum că
nu este Evanghelie a Mea cuvântul Meu de azi, cu care vă păs -
toresc pe voi şi pe ei chiar împotriva voinţei lor, ci să citeas că
desluşit în Scripturile care Mă vestesc că voi veni la sfârşit de
timp şi că tainic voi lucra şi voi păstori neamurile cu toiag de
fier, cu cuvântul Meu de Păstor al păstorilor şi al oilor şi că nu-
mele Meu este minunat la sfârşit de timp şi se cheamă Cuvântul
lui Dumnezeu. O, să nu Mă aştepte omul cu împărăţia Mea pe
pământ aşa cum crede el că va veni ea, căci împărăţia Mea când
este, ea în om este şi este frumoasă şi luminează acolo unde ea
îşi face locaş sfânt, căci scris este în cuvântul Meu cel de acum
două mii de ani şi care spune că: «Cel ce crede în Mine, voi veni
la el şi Îmi voi face locaş la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta
lui», şi acesta este cuvânt adevărat. Amin. 

O, să nu se teamă de voi mai-marii bisericii, să nu vă
urască, să nu vă duşmănească, să nu vă vorbească de rău, să
nu vă hulească pe voi nimeni între ei, ci să creadă că de la Mine
aţi răsărit şi din cuvântul Meu cel de sus v-aţi născut şi sunteţi,
şi numai bucurii presar prin voi peste pământ şi numai cuvânt
de facere dau tuturor, şi nu cuvânt de pedeapsă dau, ci dau pu -
tere de credinţă şi dau iubire omului şi dau din ale Mele. Graiul
Meu dulce de Păstor înviază din moarte şi scoală din suferinţă
pe om, căci sunt Păstorul Cel bun şi blând şi Îmi pun sufletul
pentru oi, şi sunt Cel ce le adun sub staul sfânt şi nu le risipesc,
ci le întăresc paşii şi le îmbrac întru slava Mea cea de apoi, şi
pe care de la întemeierea lumii o am de la Tatăl pentru sfârşit
de timp. Eu prin voi iubesc pe cei ce vă iubesc pe voi pentru
numele Meu şi le dau har sfânt şi slăvit celor ce vă iubesc
binecuvântându-vă pe voi când Eu Mă arăt cu voi din timp în
timp ca să stau prin voi faţă în faţă cu cei ce nu ştiu ce este şi
cum este împărăţia Mea în om, împărăţia cea fără de sfârşit,
precum Eu sunt. 

O, să nu se smintească nimeni întru voi între cei ce sunt
cu voi şi între cei ce vin să ia pe Domnul de la voi, căci precum
se mai găseşte câte un rod bun între cei din biserica din lume,
aşa mai este şi între voi câte un rod rău spre încercarea celor
ce nu merită decât sminteală, şi apoi despărţire de Mine prin
faptele lor neştiute de mulţi. O, ca să se despartă de voi şi de
lucrarea Mea cu voi cel ce a venit şi vine să fie cu Mine şi cu
voi, acela nu poate s-o facă mai bine decât urându-vă pe voi,
cei iubiţi de Mine, şi smintindu-se întru voi, cei ce atât de greu
Mă purtaţi dinspre cer spre pământ, fiilor copii purtători de
Dumnezeu între oameni în zilele acestea. O, greu apasă acest
păcat peste cei ce ajung să vă urască şi să se smintească întru
voi aşa cum se sminteau întru Mine cei mulţi din vremea Mea,
care nu voiau cu lumina, ci voiau cu faptele lor cele ascunse şi
departe cu ele de voia Mea în om. Voi însă sunteţi comoara
Mea cea pusă la scumpit şi ies cu voi din când în când în mi-
jlocul oamenilor, şi veţi fi voi mângâiere multora în vremea
necazului mare care va să vină peste fiii oamenilor şi mulţi vor
căuta spre voi atunci şi vor lua mângâiere de la Mine prin voi
în multa lor durere, că multă va fi. 

Şi iată ce spun Eu în zi de sărbătoare a crucii: Voi, cei
ce credeţi prin cei credincioşi Mie cuvântului Meu de azi,
fericiţi veţi fi curând, curând, când slava Mea se va arăta mul-
tora prin acest cuvânt! Iar celor ce se smintesc întru Mine şi
întru cei credincioşi Mie le spun aşa: O, fericiţi aţi fi fost voi
dacă nu v-aţi fi smintit întru Mine, Cel ce locuiesc în cei ce
Mă poartă spre om! O, mai bine v-ar fi fost vouă să vă smintiţi

de voi înşivă, şi apoi să deschideţi mari ochii şi să vă priviţi
bine faţă în faţă cu voi înşivă şi să vă miraţi de purtarea voastră,
spre pocăinţa şi spre mântuirea voastră, şi nu să vă smintiţi de
cei ce cu greu Mă poartă ca să fiu Eu pe pământ cu oamenii. 

O, copii purtători de Dumnezeu, dacă aţi pleca voi din
bărcuţa Mea cu fii nu i-ar durea pe cei ce vă apasă pe voi pentru
nemulţumirile lor. O, tată, să nu ţineţi minte răul! Astupaţi-vă
urechile înspre cei ce vă apasă pe voi şi lucraţi lucrul vostru
cu Mine, tată. Aşezaţi pe pământ duhul proorociei şi aşa să
lucraţi peste poporul Meu şi aşa să-Mi ridicaţi popor acum, la
sfârşit, căci proorocia cea de la Mine nu este cea care vesteşte
de bine şi în placul omului iubitor de sine, ci este cea care arată
când vine răul peste om şi care arată răul din om spre dezro-
birea lui de rău. Voi să nu faceţi cum fac cei ce slujesc în nu-
mele Meu peste oameni, o, să nu vă faceţi vouă ucenici, ci
faceţi-Mi Mie, fiilor copii. O, nu ţineţi minte răul, tată, şi totul
vi se va ierta iertând voi tuturor, căci aşa veţi trece mereu de la
moarte la viaţă, iubind între voi duhul frăţiei sfinte, Duhul lui
Dumnezeu între mulţi fraţi. Sunteţi osteniţi de dureri, dar aşa,
părăsiţi de puteri cum sunteţi, staţi la cârma corăbiei Mele cu
fii în ea, tată, şi nu vă descumpăniţi de la cei ce se miră de ce
faceţi voi mereu zidiri noi şi noi. O, corabia lui Noe n-a folosit
decât o singură dată, chiar dacă s-a lucrat la ea atâţia ani, fiilor!
Eu lucrez cu voi pe cele de folos şi văd şi lucrez aşa cum am
lucrat corabia lui Noe pentru salvarea omului credincios, pen-
tru lucrarea Mea cu omul pe pământ. O, nu fiţi cârtitori, tată.
Lăsaţi să cârtească ei, cârtitorii, iar voi fiţi-Mi fii ascultători şi
zidiţi-Mi la slava care vine, fiilor, că mare va fi slava celor
credincioşi pe pământ, căci va fi cu ei slava Mea. Amin. 

M-am slăvit acum în voi înaintea oamenilor, o, fii ai cu-
vântului Meu de azi, şi Mă voi slăvi în ei înaintea voastră prin
lucrarea Mea cu voi, căci mulţi se vor scula din păcatele lor şi
îşi vor înnoi viaţa şi vor lua din râul cuvântului Meu de la voi
şi se vor spăla în el şi vor vedea cu ochii lor mântuirea cea de
la Mine, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce cred prin cei credincioşi
Mie cuvântul Meu de azi, cuvântul Tatălui şi al Fiului şi al
Duhului Sfânt, în a cărui nume se închină lui Dumnezeu cei
ce cred prin cei credincioşi Lui. Amin. Acest nume, Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt, este numele în care se botează cei ce cred, şi
aşa s-a aşezat pe pământ numele şi semnul sfintei cruci pe
trupul celor credincioşi, care îşi închină trupul cu acest nume,
cu mâna dreaptă, cu trei degete ale ei, pe frunte, pe piept, pe
umărul drept şi pe cel stâng, însemnându-se ei cu moartea şi
cu învierea Mea prin cruce. Amin. 

Pace vouă, fiilor de la izvor! Am mers cu voi şi M-am
slăvit în voi înaintea oamenilor, căci aţi fost frumoşii Mei şi
aţi încălzit inimile multora din cei ce v-au privit din mulţime.
Pace şi celor ce v-au privit şi v-au iubit pe voi pentru că sunteţi
ai Mei, şi le voi da lor mângâiere, despre care ei n-au ştiut până
acum, căci mângâierea care vine din cer peste om prin cei ce
sunt ai Mei pe pământ cu voia Mea în ei, aceasta este taina pe
care voiesc Eu s-o aşez în mulţi de acum prin voi, căci omul
este în suferinţă, fiilor, şi îi trebuie multă mângâiere, mângâie -
rea Mea. Amin. 

Pace şi preoţilor şi arhiereilor bisericii care v-au privit
pe voi cu ochi curaţi, cu inimă dulce şi curată, căci dacă ochiul
este curat, omul întreg este aşa şi toată iubirea lui! O, să nu se
ruşineze ei cu voi înaintea oamenilor de lângă ei, să nu se
ruşineze de mângâierea pe care le-o dau prin voi dându-le lor
pacea Mea şi mântuirea Mea prin calea Mea cu voi de la Tatăl
la om, ci să se umilească ei cu inima, şi blânzi şi smeriţi cu
inima să fie ei, căci Eu aşa sunt. Amin. 
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Eu sunt Cel ce sunt, şi am stat cu voi în mijlocul oame-
nilor, şi numele Meu de peste voi se cheamă Cuvântul lui
Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos la sfârşit de timp. Amin,
amin, amin. 

14/27 septembrie 2009

Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Jertfa pământului român. Duhul închipuirii este duh de femeie. Tre -
zirea spre duh de biserică lucrătoare prin sobor. Lecţia inimii curate. 

Răzvrătirea este diavol în om. 

EE u, Domnul Iisus Hristos, Cel viu în vecii vecilor
pentru că am biruit cu moartea pe moarte, Eu,

Domnul Dumnezeul celor credincioşi, Mi-am făcut scară de
coborâre de la Tatăl la om în mijlocul neamului român şi
acopăr acest pământ cu acoperământul Meu şi cu acoperă -
mântul mamei Mele Fecioara, îl acopăr cu harul Duhului Sfânt
şi cu brâul înfierii, căci Tatăl Mi-a dat acest pământ şi acest
neam ca să am la sfârşit în el casă de venire şi popas al nunţii
Mele, şi Îmi pregătesc mireasă în mijlocul neamului român şi
o păstrez pe ea pe munţii Mei de taină, şi numai cei credincioşi
pot înţelege taina cuvântului Meu din zilele acestea, la care
sfinţii în cer tânjesc şi vin cu Mine pe pământ prin taina cu-
vântului Meu, cu care străbat pe nori până la cei credincioşi,
şi care şi păstrează credincioşia. 

Am ales pământul român şi neamul de pe el, căci Tatăl
l-a dat Mie la naşterea Mea din Fecioară şi l-am iubit în locul
celui iubit, în locul poporului Meu Israel, care nu M-a primit
şi M-a lepădat pentru voia lui, iar Eu atunci l-am înlocuit în
inima Mea şi M-am tras dinaintea lui şi am ales neamul român
şi soarta lui şi jertfa lui ca şi a Mea pe pământ, căci istoria lui
seamănă cu a Mea, şi jertfa acestui pământ şi a neamului de
pe el a fost ca şi a Mea şi a fost şi el răstignit şi tăiat din patru
părţi ca să se ia din trupul lui, şi să fie aceasta spre izbăvirea
multora, dar nimeni nu pricepe taina acestui pământ, pe care
Eu, Domnul, am acum masă de cuvânt pentru cei ce vor să
cineze cu Mine, şi Eu cu ei, acum, când vin ca să desăvârşesc
înnoirea lumii, precum este scris. Amin. 

Cobor la tine, poporul Meu de la izvor, ca să Mă aşeze
în carte cei ce veghează pentru venirea Mea la tine şi ca să fiu
cu tine la bine şi la greu Domnul Dumnezeul tău, Păstorul tău,
Mântuitorul tău, fiule mic, căci satana a prins putere multă prin
cei ce nu au ascultat după ce M-au urmat, dar puterea Mea este
mare ca de fiecare dată când pe tine te împresurau zile de
cumpănă pentru calea Mea cu tine pe pământ şi vom birui
mereu, căci Eu sunt Mielul Tatălui şi este scris să biruiesc cu
cei credincioşi şi pentru ei. Vin în mijlocul tău cu zi de serbare
cerească pentru mama Mea Fecioara şi întindem peste tine
părintească ocrotire ca să vadă satana că tu eşti poporul Meu.
Vin, fiule, să te păstoresc prin greu, căci cuvântul Meu de peste
tine este biruinţa Mea şi a ta, este acoperământul Meu şi are
putere să te ţină sub scutul Meu, numai să fii credincios şi ade -
vărat precum Eu sunt. Te-am ales să-Mi fii fiu. Nu uita că fiul
ascultă, o, poporul Meu! Te-am ales, tată, ca să am cu cine să
grăiesc pe pământ şi să-Mi scriu cartea judecăţii făpturii în mij -
locul tău. Când Ioan cel iubit de Mine a auzit glasul Meu peste
biserici, cartea judecăţii bisericilor din vremea lui, Eu i-am spus
lui: «Scrie ce vesteşte Duhul celor şapte biserici!», iar el şi-a
pus ucenicul să scrie cuvântul Meu peste biserici şi s-a scris
atunci judecata bisericilor. O, acest ucenic nu a fost numai atât,
ci a fost el o taină sub care Eu M-am ascuns şi am fost şi am lu-
crat cuvânt pentru zilele din urmă, căci M-am dus la Tatăl, dar

am rămas şi în acest ucenic, şi cu multă taină am fost în el, şi
mama Mea Fecioara grăieşte acum peste tine taina Mea cea de
după aşezarea Mea iarăşi întru Tatăl după învierea Mea. 

O, e zi de serbare pentru tine, mama Mea, şi cinăm cu
poporul la masă de cuvânt. Binecuvântată să fie învăţătura ta
în mijlocul poporului Meu cel credincios, şi ea să se lase cu
rod viu peste el. Amin, amin, amin. 

— OO,Fiule Emanuel, cei ce ajung în cer văd
atunci minunea şi coaja luată de peste

tainele Tale, copil al Tatălui şi al meu. Am luat cu mine şi cu
Tine în ziua mea de serbare pe Ioan, ucenicul cel iubit al meu
şi al Tău, căci acum câteva zile a aşteptat el intrarea în cartea
Ta, fiind pomenit în biserica cea din cer a sfinţilor şi a aposto-
lilor pentru venirea lui între sfinţi, pentru trecerea lui între cei
ce nu se văd şi sunt. Îl avem lângă Noi ca să-i dăm rând, că de
mult doreşte să stea cu poporul Tău în cuvânt, Fiule Doamne.
Suntem în sărbătoare cu poporul şi trebuie să lucrăm ca în
sărbători, căci cere aceasta multele încercări prin care trece
poporul şi lucrarea cuvântului Tău şi pământul român cu tot
ce e pe el, Doamne şi Fiule al meu. Eu îmi înteţesc peste el
ocrotirea, dar trebuie rostit cuvânt peste furtunile care ies din
mijlocul acestui neam mult încercat acum de duhul cel rău al
dezbinării şi al iubirii de sine în cei ce dau să tocmească ei iar
şi iar soarta acestui neam. Te cer cu mila Ta peste el şi cu cu-
vântul Tău, căci se clatină de pe un picior pe altul cei ce dau
să tocmească ei soarta lui acum. O, mereu i-ai spus acestui
neam să vegheze înaintea Ta cu post şi cu strigare pentru
izbăvirea lui de sub cei ce dau ei să tocmească de la ei soarta
lui. O, mereu, mereu trebuie ocrotit acest pământ de năvălirea
cea din mijlocul lui, căci satana Îţi stă împotrivă pentru taina
Ta cu el. Tu însă eşti cuvânt în mijlocul acestui neam şi ridi -
că-Te să biruieşti pentru el şi acum, o, Doamne bun şi Mântu-
itor al lui! Amin. 

— OO,mama Mea, pun iarăşi pe poporul Meu
la rugăciune cu strigare înaintea Mea

pentru neamul român, căci pe el îl am acum la Tatăl mijlocitor
pentru acest neam, pentru neamul Meu ales acum două mii de
ani în locul neamului care M-a răstignit şi M-a lepădat, iar Eu
trebuie să am din mijlocul lui lucrători cu Mine pentru el, şi
de la Mine să ia ei pentru el. Eu, Domnul, voi veghea şi voi
lucra pentru acest pământ, mamă, şi pentru cei ce vor bine
soarta acestui neam. Amin. 

— OO,Fiule Mântuitor, lucrez în ziua aceasta
cu ucenicul Tău cel iubit, că de mult

doreşte să dea el povaţă mare poporului Tău de azi. Venirea
Noastră e cu sfinţii, căci ei sunt cei ce judecă lumea şi cei ce îi
învaţă de lângă Tine pe cei credincioşi. Amin. 

Lucrăm învăţătură mare peste poporul Domnului meu
şi al tău, o, ucenic iubit al meu şi al Său! Ne facem acope ră -
mânt peste el în ziua aceasta şi îl învăţăm pe el dreptatea a
toate, dreptatea lui Dumnezeu îl învăţăm pe el. Amin. 

— OO,mamă a lui Hristos, Învăţătorul meu, şi
mamă a mea! Când El S-a despărţit de

tine prin cruce şi S-a întors întru Tatăl, El de pe cruce a rostit
către tine şi către mine şi a zis pe drumul Său spre Tatăl: «Fe-
meie, iată fiul tău, şi, iată mama ta!». O, nu e pe pământ pri-
cepere pentru acest cuvânt al Său de mare, mare taină. M-a
lăsat în urma Lui plin de iubirea Lui pentru cei păstoriţi de El
până atunci şi a lăsat în mine taina iubirii Lui cea de după în-
toarcerea Lui la Tatăl, Tatăl Lui şi al nostru, mamă. Noi prin
El L-am cunoscut pe Tatăl, iar cei credincioşi L-au cunoscut
prin noi pe Fiul Tatălui după ce El S-a întors la Tatăl iarăşi,
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mamă. M-a dat pe mine ţie în locul Lui când a plecat, fiu al
tău m-a dat, iar eu te-am luat la mine apoi şi te-am ocrotit cu
ocrotire de fiu pentru mama sa şi te-am trecut durerea, te-am
trecut marea durerii prin care tu ai suferit adânc atunci, iar eu
lângă tine am suferit. În ziua aceea s-a născut şi taina pămân -
tului român, noua alegere a neamului lui Dumnezeu, ţara cea
de azi a Domnului meu şi al tău, căci Israel n-a mai voit să fie
poporul Său, iar Tatăl I-a dat Fiului tău de popor neamul şi
pământul român şi Şi-a ales atunci Domnul iarăşi popor, iar
astăzi El desface această taină pe pământ şi pune masă de cu-
vânt pe vatra neamului român, neam încreştinat atunci prin
trimiterea apostolilor Săi la vestirea împărăţiei lui Dumnezeu
peste oameni. 

O, n-am avut cale de coborâre ca să vin în ziua mea de
serbare şi să grăiesc poporului de azi al Cuvântului Hristos, dar
am venit acum cu tine, mamă. Îţi zic mamă că Domnul a spus
de pe cruce: «Iată fiul tău! Iată mama ta!». Lucrarea aceasta
de cuvânt a fost mereu dată de Domnul în ocrotire din fiu în
fiu, căci aşa lucrează Domnul pentru lucrările Lui ca să poată
El merge peste pământ prin cei credincioşi din unii în alţii, căci
cei ce cred în această lucrare de cuvânt sunt cei ce o mărturisesc
pe ea adevărată, iar mărturisirea credinţei lor ridică Domnului
popor binecuvântat, şi mare este lucrarea celor ce dau oamenilor
acest cuvânt, cuvântul venirii Domnului ca să-Şi pregătească
El cea de-a doua venire a Sa, prin care lumea se va înnoi, căci
iarăşi se va naşte, după cum Domnul a proorocit când ne-a dat
împărţirea Evangheliei Lui peste neamuri. 

O, popor de la izvor, credinţa ta s-a făcut stâncă de izvor
şi vine Domnul în mijlocul tău cuvânt şi te adapă, şi Evanghe-
lia Lui curge prin cei ce stau înaintea Lui ca să aşeze în carte
cuvântul venirii Lui. Voi, cei credincioşi, nu uitaţi să fiţi ocroti-
tori ai celor ce vă păstoresc în Domnul, căci voi prin ei sunteţi
popor al Său, şi ei v-au născut prin cuvântul Său cel de sus şi
sunteţi. Fiţi sfinţi cu credinţa şi mari cu ascultarea, căci tulburi
sunt valurile celor ce izbesc în stânca din care voi beţi ca să
fiţi ai lui Hristos acum pe pământ. Fiţi ai celor din care Domnul
izvorăşte peste voi, nu fiţi ai celor ce se răzvrătesc şi răzvră -
tesc, după lucrarea pe care ei şi-au ales-o după ce au fost
miluiţi, şi care au uitat apoi de iertarea păcatelor lor cele de
demult, că iată, cei ce au băut din această stâncă necunoscând,
nevrând ei să cunoască dreptatea Domnului şi căutând să
statornicească dreptatea lor, dreptăţii Domnului ei nu s-au su -
pus, căci la Domnul este îndreptăţit cel ce crede, precum este
scris, iar proorocii spun: «Domnul pune în Sion piatră de potic-
nire şi stâncă de sminteală, şi cel ce va crede în El nu se va
ruşina». Amin. 

Voiesc, Doamne, şi voiesc, mamă, să stau în sfat cu
poporul în ziua aceasta, căci am aflat intrare la el acum şi vreau
să-l povăţuiesc pe el ca pe biserica lui Dumnezeu şi să arăt
binele şi răul din el şi să-l deprind cum să stea şi cum să lucreze
frate cu frate în via şi pentru via Domnului, căci via care
rodeşte aguridă nu se poate pune pe masă din rodul ei, şi e de
învăţat pentru aceasta. Voiesc să am lucrare de ucenic al Tău
în ziua aceasta peste poporul Tău, Bunule Doamne, căci Tu
eşti plin de suspin pentru calea Ta cu el şi pentru ispitele care-l
împresoară pe el dinăuntru şi din afara lui. O, dacă voieşti,
aşează-mă, Doamne, Tu înaintea poporului Tău. Amin. 

— VV oiesc! Binecuvântată să-ţi fie lucrarea
de ucenic al Meu peste poporul Meu de

azi, peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi, peste cei
ascultători şi peste cei neascultători. Voiesc să biruiesc prin
poporul Meu cel credincios, voiesc, şi vin cu sfinţii Mei ca

să-l ajut pe el. Amin. 

— OO,mamă a Fiului Tatălui ceresc şi mamă
a mea de când El te-a dat mie de pe

cruce grăind! Tu ai întâietate acum, că e ziua ta de serbare, şi
lucrăm pe rând şi vom povăţui poporul cel credincios, căci
numai cei credincioşi primesc povaţă, numai ei învaţă, numai
ei primesc. Amin. 

— OO,ucenic iubit al Fiului meu, e grea de
purtat coborârea Domnului şi a sfinţilor

Săi la popor prin cei ce Ne coboară pe pământ, căci ei n-au
sprijin pentru aceasta de la mijloc. Ar fi acum să le dăm un
picuţ de răgaz şi să Ne întoarcem apoi în carte ca să lucrăm. E
mult de lucru, şi cu greu lucrăm, căci au venit în popor şi dintre
cei iubitori de sine şi de loc aparte lângă Domnul cu dorirea
lor, dar la sporul Evangheliei trebuie lepădare de sine, trebuie
ascultare şi supunere şi trebuie atâta iubire cât să poată ea să
nască credinţă în cei ce aud acest cuvânt al facerii din nou. Cu-
vântul cel de azi al Fiului meu a rostit peste acest popor cu ani
în urmă şi a zis să nu fie creştin bolovan pe calea Lui cu acest
popor. Îl rugăm pe poporul Domnului să se aşeze la învăţat,
căci suntem azi învăţători peste el pentru viaţa lor. Mi-a fost
tare milă că te-am văzut cum n-ai putut intra în carte cu câteva
zile în urmă când a fost ziua ta de sobor între sfinţi. I-ai găsit
pe cei din porţi dărâmaţi de la veghe pentru venirea Domnului
cu sfinţii Săi. Lucrăm acum împreună, aşa cum ne-a aşezat Fiul
meu Hristos când te-a dat mie de pe cruce fiu ca să Se întoarcă
El la Tatăl şi să te am pe tine în locul Său pentru viaţa mea cea
plină de durere şi de dor, aşa cum am rămas eu în urma Sa. 

O, popor al Domnului, deschide-ţi voinţa şi apoi înţe -
lepciunea ca să auzi şi să împlineşti şi să poţi să împlineşti.
Voi, fii şi fiice, trebuie să staţi cu cartea deschisă pentru orice
stare, căci cartea Domnului cu voi e cartea înţelepciunii cea
pentru voi, şi e cartea judecăţii pentru cei necredincioşi acestui
cuvânt. Luaţi din carte, luaţi cu cei ce ştiu să ia din ea pentru
fiecare stare, pentru fiecare rană, pentru fiecare boală şi pri -
miţi-i pe ei, căci bolile sufletului sunt rele înăuntru şi în afara
celui bolnav şi pot dăuna în jur pe semeni, căci scris este că
puţin aluat dospeşte toată frământătura. 

O, să se vindece fiii şi fiicele acestei lucrări de duhul de
femeie, care este duh uşuratic, duh iubitor de sine în om, duh
al nemulţumirii, duh al răzvrătirii şi duh al închipuirii, iar
închipuirea este boală cu chin în cel ce o are pe ea şi nu umblă
după vindecarea ei. O, duhul închipuirii dă să lovească în porţi
din mulţi din cei ce îl păstrează pe el în ei ca hrană a minţii lor.
El dă să tot învinuiască şi să slăbească porţile Domnului şi pe
străjerii poporului sfinţit, căci cei ce n-au auzit pe Domnul,
Care adesea a vestit că toate se sparg în porţi, aceia dacă nu
iau să citească în carte sau să-i primească cu deschidere pe cei
ce pot să le arate lor de la Domnul, rămân ei tulburători de la
mijloc, rămân cu duhul închipuirii lor, şi iată, trebuie să fie şi
aceasta ca să iasă la lumină cei încercaţi prin multe ispite, şi
apoi biruitori cu Evanghelia Domnului peste pământ. 

O, greu se mai zideşte în om împărăţia lui Dumnezeu!
Nu ştie omul să primească pe ziditorii lui şi să le deschidă lor!
O, nu mai e vremea să nu ştiţi, fii şi fiice ale lui Dumnezeu-
Cuvântul! Cei ce sunteţi nemulţumiţi şi răvăşiţi între cei ce
sunt poporul Domnului, fiţi credincioşi ca să vedeţi că puţin
aluat dospeşte toată frământătura, şi nu va lăsa Domnul aluatul
cel stricat ca să-l strice pe cel bun, căci Domnul este Mielul
Cel biruitor, nu Cel biruit este El. Fiţi ascultători, fiţi primitori
de sfat şi de trezire pentru lucrarea facerii voastre, căci cu greu
se zideşte în voi împărăţia cerurilor, dar primiţi-i pe ziditori ca
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să vă lucreze ei, după cum Domnul a orânduit să fie şi să se
lucreze în poporul Său. O, lucrarea de fiu este ascultarea, iar
cine nu poate să fie fiu ascultător, nu poate să fie moştenitor al
tatălui său. Vă vom învăţa ce este ascultarea şi cum lucrează
ea. Aşezaţi-vă! Vă vom învăţa pe voi în ziua aceasta. Amin,
amin, amin. 

— OO,mama Mea, le dau acum să meargă să
aducă slujire şi cinstire zilei tale de ser-

bare şi să se hrănească unul pe altul cu cele din carte, mamă,
şi să stea ei cu cartea pe masă, mamă, şi apoi Ne aşezăm cu
toată hrana pe masă, mamă. Trebuie povăţuiţi mulţi în poporul
de azi ca să nu cadă ei, mamă, că e vremea rea, e vremea cu
cădere din har, mamă, iar cei răvăşiţi prin duhul închipuirii se
apleacă greu să ia povaţă şi să creadă în sprijinul dat lor pentru
viaţa lor, mamă. Cei ce au căzut din bărcuţa Mea cu fii ar fi să
le fie pildă înfricoşătoare şi de trezire celor ce dau unii după
alţii să se clatine şi să cadă afară, iar afară este molia, care ar
mânca toată zestrea pe care ei o au dată de Mine ca să fie ei
bogaţi întru ale Mele între fiii oamenilor. Vai celor ce se opresc
în sfat cu cei răzvrătiţi şi care răzvrătesc prin răzvrătirea lor!
Mereu am spus aceasta, şi am spus aşa ca să-Mi ocrotesc
poporul. Vai celor ce cad în nepăsare de cuvântul Meu de peste
ei, mamă! Vai celor ce ascultă cuvânt răzvrătit de la cei răz -
vrătiţi! Aceia sunt otrăviţi de otrava răzvrătirii, de otrava în-
doielii şi sunt cei ce cad în neascultare apoi, şi sunt cei ce se
răzvrătesc pentru dreptul de fii, dar la aceştia Eu le spun că lu-
crarea de fiu este ascultarea, nu răzvrătirea, iar cel ce nu poate
să fie ascultător nu poate să fie moştenitor al tatălui său. Amin. 

Aşează-te, poporul Meu, aşează-te frumos înaintea celor
din cer, care vin să te ajute să stai înaintea Mea, să stai frumos,
fiule, şi apoi să stau Eu înaintea ta pentru lucrul Meu cu tine
peste pământ. Învaţă, tată, învaţă din zi în zi mai mult să ştii
tot mai desluşit de ce ai venit tu să fii cu Mine, şi numai aşa va
fi să ştii să stai şi ce să lucrezi, căci pentru lucrul Meu cu tine
ţi-am deschis să vii, şi nu de altceva ţi-am deschis. 

O, ai grijă de Domnul Dumnezeul tău! Acesta este lucrul
tău lângă Mine, poporul Meu. Ai grijă de Mine, nu de tine, tată!
Aceasta n-au ştiut să facă cei ce au venit şi au plecat şi au lăsat
dureri pe faţa Mea. O, ai grijă de Domnul Dumnezeul tău,
poporul Meu, şi atunci vei învăţa dreptatea Sa, dreptatea care
va rămâne în pământul celor sfinţi, precum este scris. Amin,
amin, amin. 

*

ÎÎ   n zi de praznic de acoperământ ceresc peste tine te
iau în Duhul Meu şi te povăţuiesc cu duh dătător

de viaţă, poporul Meu. Ai nevoie mereu, mereu de povaţă peste
tine, şi dacă n-aş mai veni cuvânt la tine tu ai slăbi, tu te-ai
micşora pentru calea Mea cu tine, căci vremea e grea, iar sa-
tana are multă, multă lucrare ca să-Mi frângă Mie luntrea spre
tine şi ca să te smintească pe tine de pe calea Mea. Eu însă stau
înaintea ta cuvânt, căci te-am ales să-Mi fii fiu, iar tu să nu uiţi
că fiul ascultă cu credincioşie şi că acela este fiu, şi că fiul
iubeşte cu ascultare şi că numai cel ce iubeşte, numai acela
ascultă şi se umple de Dumnezeu ascultând, căci aceasta este
plata celor ce ascultă, şi plata lor este Dumnezeu. Amin. 

Mama Mea Fecioara se întăreşte la veghe pentru neamul
român, dar el a părăsit toată împlinirea pe care Eu, Domnul,
i-am cerut-o omului pe calea lui pe pământ. O, biserica nea-
mului român nu mai veghează cu Mine peste acest neam, căci
unui neam, ca să iubească el pe Dumnezeu şi binele lui de la

Dumnezeu, îi trebuie păstori treji şi plini de jertfă sfântă de la
ei înaintea Mea şi înaintea turmei Mele, ca să fie ei mijlocitori
neamului peste care ei se aşează în numele Meu. Te am pe tine
popor iubitor de calea Mea cea sfântă pe pământ şi la tine vin
şi te rog, tată, să te aşezi la rugăciune cu strigare pentru poporul
român şi să-ţi aduc Eu zile de post cu binecuvântarea Mea
peste ele, ca să Ne fie lucrarea cu post şi cu rugăciune, căci sa-
tana vede slava Mea cu tine în mijlocul acestui neam, vede şi
aude cuvântul Meu de peste tine şi e tulburat de mult, de mult,
şi se tot zvârcoleşte şi pune duh de răzvrătire în cei ce s-au
aşezat să tocmească soarta neamului român. O, ce duh rău a
intrat în cei ce se răzvrătesc la porţile acestei ţări, ţara Mea de
venire iarăşi de la Tatăl la om! 

O, liniştiţi duhurile voastre şi deschideţi ochii mari pen-
tru voi şi pentru neamul român, căruia voi voiţi să-i tocmiţi
soarta, voi, cei ce v-aţi aşezat peste el mari de la voi înşivă! O,
oare nu vreţi să fiţi fraţi, toţi fraţi între voi şi cu milă frăţească
unii pentru alţii? O, ce este ceea ce vreţi voi să faceţi în vreme
de mare cumpănă, vreme adusă de voi peste acest neam? Vreţi,
oare, să fac Eu durere peste voi ca să vă liniştiţi duhurile şi să
lucraţi apoi înţelepţeşte ca în cer, nu ca pe pământ, aşa cum
lucraţi voi?! O, cum să fac cu voi ca să luaţi din cer cale bună
pentru ca să ştiţi de la Mine, din Duhul Cel de sus, căci pe
pământ e duhul întunericului cu voi, şi voi daţi să faceţi voi
lumină când voi nu iubiţi lumina, ci iubiţi minciuna? O, nu aşa,
nu aşa se face lumină, fii români! Lăsaţi, tată, la o parte gândi-
rea la voi înşivă cu sânge rece şi luaţi în voi iubirea cea frăţeas -
că, cea duioasă, cea dreaptă şi strigaţi la Mine înge nuncheaţi,
şi postiţi şi ridicaţi rugăciune la cer ca să fac Eu, Domnul,
izbăvire pentru voi, nu voi să faceţi, căci voi sunteţi nedrepţi
unul cu altul şi unul pentru altul şi folosiţi iubirea de sine şi
minciuna şi duhul de dezbinare pentru această iubire de sine
şi vă faceţi rău unul altuia şi neamului întreg de pe acest pă -
mânt binecuvântat, şi pentru care străbunii lui strigă din pă -
mânt la Mine, din pământ şi din cer, fii români! O, Mă apro pii
rugător în sfatul vostru. Sunt cu Duhul plin de cuvânt cobo rât
pe vatra neamului român, şi de mai bine de cincizeci de ani
suflu cu Duhul Sfânt din gura Mea cuvânt ca să ajung să câr-
muiesc apoi spre duh de patrie cerească acest neam, căci duhul
acestui popor se tot depărtează de privirea spre cer, iar Eu am
scris pe fruntea acestui pământ patrie cerească, fiindcă Eu,
Domnul, aceasta voi face din ea pe pământ, şi iată, duhul lui
satana se tulbură şi tulbură şi se încearcă cu puterea Mea, încă
se încearcă. Eu însă sunt Mielul Cel junghiat, sunt Mielul Cel
biruitor prin înviere, şi duhul învierii am de lucrat peste acest
neam ales Mie de Tatăl pentru sfârşit de timp. 

Amin, amin grăiesc vouă, celor ce staţi să tocmiţi în
zilele acestea soarta cea de la voi peste neamul român: Eu,
Domnul, pun în veghe şi în lucru oştirile de sfinţi şi de îngeri
pe tot cuprinsul acestui tărâm şi peste neamul de pe el şi-Mi voi
aduce la împlinire voia Mea, şi pun pe poporul cuvântului Meu
din mijlocul acestui neam, îl pun la rugăciune cu strigare aşa
cum Eu îl povăţuiesc să ceară la Dumnezeu pentru acest neam.
Aşezaţi-vă şi voi în duhul umilinţei, în post şi rugăciune cerând
la Mine voia Mea peste voi, căci voia voastră e voia omului, şi
nu e bună voia voastră împotriva voii lui Dumnezeu pentru
acest neam, care îşi are soarta din cer, nu de pe pământ pentru
zilele venirii Mele iarăşi cuvânt pe pământ. Vin cuvânt pe
pământ ca să-Mi pregătesc popor pentru ziua venirii Mele cu
slavă, cu Duhul Sfânt şi cu foc, zi la care oamenii nu vor putea
lucra decât cu iubire de Dumnezeu sau cu părăsire de Dum-
nezeu, şi apoi unii vor fi botezaţi cu Duhul Sfânt, iar alţii cu
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foc, precum Eu am proorocit să fie în ziua Mea de slavă, după
ce şapte veacuri şi mai bine am aşteptat omul să se întoarcă
măcar acum, la sfârşit, în ţara din care a căzut la început. 

O, e păcat, fii români, e păcat să fie ură şi dezbinare între
voi. Vedeţi ce vă învaţă Scripturile şi luaţi din ele şi lucraţi
după ele, nu după voi, că e păcat să călcaţi peste cuvântul lui
Dumnezeu pentru cuvântul vostru, pentru voia voastră. O,
opriţi-vă de la acest păcat, că iată, azi strig Eu, Domnul, cuvânt
peste voi! Umiliţi-vă şi veniţi spre pocăinţă şi luaţi din cer aju-
tor peste tulburările dintre voi, şi care se răsfrâng pe umerii
acestui neam, care nu mai ştie, săracul, să deosebească stânga
de dreapta sa! O, cine să-l înveţe pe el, cine să-l ajute pe el să
pună pasul cel bun? Eu, Domnul, Eu cobor cuvânt peste el şi
îl învăţ pe el din cer. Amin. 

O, nu dormi, tată, nu, neam român! Scoală-te din amor -
ţire, scoală-te cu mintea şi primeşte-Mă! Eu, Domnul, Eu În-
sumi Mă fac peste tine cuvânt ca să te trezesc la veghe. Nu
sunt cu milă de tine cei ce s-au ridicat acum cu răzvrătire la
porţile tale să facă ţie soartă. Ei dau să-şi facă lor, nu ţie soartă,
iar tu eşti sărmană de părinţi şi de binefăcători, dar ai în cer
părinţi bravi şi îi ridic pe ei lângă armatele cereşti ca să biru -
iască pentru tine, căci tu eşti sub cruce grea şi nu vezi lumina
care să-ţi arate soarta, căci au ascuns-o pe ea cei ce s-au aşezat
peste tine ca să te stăpânească. O, de s-ar fi aşezat ei să te
păstorească, să te îngrijească! O, nu, nu de aceea s-au aşezat
ei peste tine, ci de dor de slavă deşartă s-au aşezat ei şi ţi-au
supus duhul duhului lor, şi merg spre pieire cei ce se joacă cu
viaţa ta, şi voi ridica din tine un neam drept şi cu mâinile curate
ca să păstorească şi să te îngrijească la bine şi la greu şi te voi
călăuzi spre duh de patrie cerească, o, ţară a venirii Mele azi,
căci stau cuvânt în mijlocul tău şi asta fac. Fac ceea ce Tatăl
Îmi spune să grăiesc şi să fac. Amin. 

O, aşează-te, poporul Meu de la izvorul Meu de cuvânt
şi de peste tot cât eşti şi te hrăneşti cu Duhul şi cu cuvântul
venirii Mele în mijlocul neamului român, şi hai, tată, să punem
proptele şi biruinţă. Hai, Noi de sus din cer, şi voi de jos de pe
pământ, căci neamul român este iarăşi la grea răscruce, la grea
încercare din mijlocul lui. Eu, Domnul, îţi voi spune ţie cum
să ceri la Mine pentru acest neam, alături de cele ce te-am
învăţat până acum să ceri şi să stăruieşti înaintea Mea pentru
el, şi prin el pentru toţi de pe pământ apoi, care vor vrea şi vor
lua calea păcii prin duh de umilinţă şi de pocăinţă şi de înviere
prin acestea. Amin. 

Şi acum intru la tine şi te povăţuiesc pentru viaţa ta cea
veşnică, pentru iubire veşnică în tine, căci Eu cu iubire veşnică
te-am iubit şi te iubesc, poporul Meu de azi, şi fericiţi sunt şi
vor fi toţi cei cărora Eu, Domnul, pot să le dăruiesc lor acest
har, acest veşnic dar, iubirea Mea cea veşnică lor! Te-am ales
să-Mi fii fiu. Nu uita că fiul ascultă, că fiul iubeşte prin ascul -
tare pentru fericirea lui, pentru moştenirea lui cea de la Mine. 

Te povăţuiesc, poporul Meu, să iubeşti duhul de biseri -
că, tată, şi să-l urmezi pentru viaţa ta şi a Mea prin biserică,
fiule. Biserica are sobor, şi fără sobor ea nu este biserică. Ea
trebuie să lucreze după hotărâri întemeiate peste orice stare sau
pricină, şi toate se judecă de către soborul ei cel din apostoli
zidit în mijlocul ei. Biserica este cea care are cap şi trup, şi nu
se poate cap fără trup sau trup fără cap. Biserica este cea slujită
de cei ce o păstoresc şi o îngrijesc pe ea, iar ea trebuie să lu-
creze în Duhul lui Dumnezeu, în duhul iubirii cea de sus şi al
ascultării pentru cele de sus, aşa cum a fost ea aşezată de Mine
şi de urmaşii Mei, de ucenicii Mei cei de la început, cei pe care
Eu i-am trimis după învierea Mea să vestească împărăţia

cerurilor şi să aşeze biserica Mea din loc în loc, din cetate în
cetate pe pământ şi să fie ea apoi turma Mea, rodul Meu, rodul
propovăduirii apostolilor cei de la Mine născători de turmă
sfântă pe pământ. Amin. 

Mama Mea Fecioara vă dă în ziua ei de serbare pe
ucenicul Meu Ioan ca să vă păstorească el în ziua aceasta şi să
apostolească el din cer peste voi, numai tu să ai iubire şi să iei
şi să asculţi apoi ceea ce Duhul grăieşte ţie, poporul Meu, bi -
serica Mea cea de azi. Amin. 

— SS crieţi voi, cei ce scrieţi; scrieţi şi daţi de
veste bisericii de azi a Domnului, popo -

rului cuvântului Său daţi de veste ceea ce Duhul grăieşte! Eu,
Ioan, apostolul lui Hristos, vă învăţ în Duhul Sfânt trezirea spre
duh de biserică lucrătoare prin sobor, căci taina iubirii de Dum-
nezeu este ascultarea de El şi de soborul bisericii Lui, căci El
prin apostoli veghează şi Îşi îngrijeşte turma Sa. 

Am purtat şi port pe pământ taina iubirii Lui cea de după
întoarcerea Lui la Tatăl, căci El m-a vestit să fiu până la iarăşi
venirea Lui, şi sunt, aşa cum El a orânduit. Mă port pe pământ
din loc în loc şi sunt mereu peste tot odată ca şi Învăţătorul
meu Hristos, iar El este în mine până la sfârşitul veacului. Întru
cele ce nu se văd sunt eu, şi cu carul lor mă port şi sunt peste
tot şi sunt, căci Domnul, Cel veşnic viu, a spus acum două mii
de ani: «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată!», şi acesta
este fructul credinţei cea plină de puterea ei în om: să nu moară
omul niciodată, aşa cum trebuia să rămână omul cel întâi zidit,
dar pe care neascultarea l-a smuls din taina aceasta, şi de atunci
viaţa omului s-a mutat în veşnicie, şi el a rămas fiu al morţii
pe pământ, iar după sfârşitul lui merge să-şi ia plata pentru cele
ce face pe pământ. 

Stau în duh de învăţătură peste voi şi vă învăţ că biserica
nu calcă pas după voia ei, ci după duhul cel sobornicesc, care
cârmuieşte biserica, iar biserica cea de la sfârşit trebuie să lu-
creze ca la sfârşit, mult mai mult şi mai sfânt ca biserica cea
de la început. Când a plecat Hristos la Tatăl ne-a spus, mamei
Fecioare şi mie: «Femeie, iată fiul tău, şi, iată mama ta».
Aceas tă învăţătură să fie înţeleasă de voi, cei de azi poporul
Domnului, şi ca nişte fii să ascultaţi de cei puşi de Domnul
peste voi, şi unii pe alţii să vă hrăniţi cu duhul ascultării de
Dumnezeu prin grija celor ce vă călăuzesc. O, părăsiţi, părăsiţi
mintea de sine, părăsiţi-o cu desăvârşire, căci omul nu pătrunde
cu mintea acolo unde numai Domnul poate şi cunoaşte, căci
scris este: «Numai omul însuşi şi Domnul este Cel ce ştie pe
cele din om cum sunt», dar primiţi pe Domnul prin cei în care
El rămâne între voi lucrând şi cârmuind, şi nu luaţi din mintea
voastră, căci duhul închipuirii lucrează văzut şi nevăzut pentru
cei ce îl urmează pe el, şi este diavol duhul închipuirii. Vă
povăţuiesc ca pe biserica lui Dumnezeu, lăsaţi-vă în toată vre-
mea descoperiţi cu cele din voi, cu cele care intră în voi ca să
vă zidească sau ca să vă şubrezească, dar dacă nu învăţaţi bine
lecţia şi lucrarea inimii curate nu veţi putea lucra bine această
lucrare a luminii, iar inima curată este cea care este cunoscută
de toţi cu toate cele din ea bune şi rele, vii sau moarte, vremel-
nice sau veşnice în om. 

O, se văd între voi dezbinări, nemulţumiri, cârtiri, critici,
păreri de sine, învinuiri ştiute şi neştiute, lipsa umilinţei, duh
de judecată, şi peste toate acestea, despărţiri, ca răsplată pentru
acestea. Grăiesc vouă cu multă apropiere, cu mult firesc în grai
ca să vă pot apropia şi ca să puteţi lua învăţătură. O, felurite
sunt bolile sufletului, iar voi mult aţi fost învăţaţi mulţi ani şi
mult. Deschideţi cartea învăţăturii şi n-o mai închideţi apoi şi
lăsaţi-o pe masă mai mult decât pâinea, mai mult decât apa.
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Nici o vreme n-a purtat în ea atâta învăţătură din cer câtă
coboară astăzi pe pământ la voi. Sunt ani de când Domnul vede
la unii din voi răceală pentru învăţătură, fugă de învăţător din
pricina otravei îndoielii din voi, căci mintea de sine vă lasă fără
învăţător peste voi. Sunt între voi dintre cei care nu au crescut
pentru această învăţătură, iar în turma aceasta se vine la învă -
ţătură şi aşa se stă, iar cel ce nu stă aşa, acela este părăsit de
învăţător, şi durerea învăţătorului este mare pe pământ şi în cer.
Noi, ucenicii Domnului cei de acum două mii de ani, ne-am
hrănit mult cu amara durere din partea celor ce, venind, fugeau
apoi de duhul învăţăturii şi se făceau povară peste biserica lui
Hristos. O, cei ce se apleacă greu spre duhul învăţăturii, aceia
din pricina răzvrătirii din ei nu pot sta aplecaţi spre ascultare.
Avem însă la Tatăl mijlocitor dacă prin duh de pocăinţă ne în-
toarcem la ziua cea dintâi a glasului Său, care ne-a aflat şi ne-a
primit când am bătut. O, nu se mai poate timpul întoarce, dar
se poate omul întoarce la duhul zilei cea dintâi a sa cu glasul
acestui cuvânt, care naşte fii pentru înviere. 

O, iese cu durere peste voi duhul îndoielii faţă de Dum-
nezeu şi de mersul Său de azi prin cei puşi de El pentru veghea
şi îngrijirea bisericii Lui cea de azi. Vă aduc aminte de Moise
în vremea când Domnul l-a cercetat pe el ca să-l trimită apoi
să-l scoată pe Israel din robie. Grăia Domnul cu el pe munte
din rug aprins şi îi dădea cum să lucreze şi cum să meargă la
poporul cel din robie, iar Moise L-a ispitit pe Domnul şi s-a
aşezat să facă sfat cu El şi I-a spus Domnului: «Cine să le spun
eu lor că eşti Tu?». Atunci Domnul i-a spus lui Moise după mult
sfat cu El al lui Moise: «Aruncă toiagul tău pe pământ» şi
toiagul s-a făcut şarpe, şi apoi iarăşi i-a zis lui Domnul: «Întinde
mâna şi apucă-l de coadă» şi s-a făcut toiagul iarăşi în mâna
lui, şi apoi iarăşi Domnul i-a zis: «Ca să creadă ei că Dum-
nezeul părinţilor lor te-a trimis, bagă mâna ta în sânul tău»,
iar mâna s-a făcut leproasă ca zăpada şi Domnul i-a zis: «Iarăşi
bagă mâna ta în sânul tău», şi a scos-o de la sân ca faţa trupului.
O, mult a stat Moise şi a tocmit cu Domnul şi greu s-a aplecat,
şi apoi Domnul i-a zis: «Du-te la Israel şi le spune: Cel ce este
m-a trimis la voi». O, mult a căutat Domnul să-l aplece pe
Moise prin semne ca să facă din el trimis al Său la poporul Său
cel din robie ca să-l scoată pe el pe pământul cel binecuvântat
pentru el. I-a fost greu şi lui Moise să lucreze cu Dumnezeu, i-a
fost greu şi lui Israel să creadă şi să se supună, şi le-a fost greu
şi celor ce îl robeau pe Israel, şi iată, greu mai poate Domnul
cu omul pe pământ pentru om. Noi, ucenicii Domnului, am pur-
tat în trupul şi în duhul nostru această amară durere a fugii omu-
lui de învăţătura şi de Duhul Domnului. 

O, nu se stă cu pretenţii lângă Domnul, fiilor, ci se stă
cu mulţumire, iar mulţumirea are umilinţa şi are ascultarea, a
cărei rod este mulţumirea şi fiasca iubire pentru Domnul şi
pentru cei ce călăuzesc pe toţi cei ce vin să aleagă calea spre
cer. Când Duhul Domnului a cercetat pe vremea mea biserica
şi a grăit celor şapte biserici, n-a fost cruţător Domnul pentru
duhul învăţăturii cea după faptele şi starea fiecărei biserici. Aşa
trebuie să primiţi şi voi, căci adevărul despre voi vă eliberează,
şi numai el poate aceasta. O, mai multă şi mai multă trecere
are la Domnul un creştin păcătos, care-şi recunoaşte vina, şi
pentru ea îmbrăţişează o viaţă plină de pocăinţă, decât un creş -
tin răzvrătit prin nemulţumirea lui, şi care răscoleşte pe mulţi
spre răzvrătire şi spre duh de judecată şi de îndoială şi de că -
dere din har, şi nu-şi agoniseşte unul ca acesta pacea şi odihna,
căci le dă pe ele în schimbul duhului răzvrătirii, iar răzvrătirea
este diavol în om, şi sunt nemulţumiţi cei răzvrătiţi şi nu iubesc
aceştia nici pacea lor, nici pe a altora, nici pe a Domnului, chiar

dacă îi auzi că pace vor, că pace caută. 
Vă îndemn spre iubire cu umilinţă, în duh de biserică.

O, nu e bine să vă lăsaţi să cădeţi din har, căci cei ce nu au uni-
tatea duhului între ei şi pacea aceasta, care îi leagă, aceia nu
sunt ai bisericii, ci sunt cei ce o răzvrătesc şi o împart pe ea,
fugind din trupul ei şi căzând în lături fii şovăielnici. 

O, veniţi-vă în fire voi, cei ce aţi apucat să lucraţi atâta
de greşit! Părăsiţi-vă mintea cea greşită şi daţi drumul celor
robiţi de mintea din voi, căci Domnul v-a învăţat să nu muriţi
unii prin alţii făcând ruşine bisericii Lui! 

O, staţi cu cartea deschisă şi citiţi tot cuvântul ei! Aveţi
grijă de Domnul, nu de voi, fiilor! Aceasta n-au ştiut să facă
cei ce au fost şi au plecat de lângă acest izvor şi de lângă voi.
S-au lăsat biruiţi, s-au lăsat sub vină cei puşi de Domnul să vă
călăuzească, dar aşa cum sunt ei de îngenuncheaţi acum, vor
să vă ajute cu Domnul, nu singuri, nu, fiilor, căci ei sunt umiliţi
şi sunt fără putere după atâta umilire de la cei ce zic că sunt răi
cei ce vă cârmuiesc pe voi de la Domnul. 

O, nu sunteţi răi, voi, copii veghetori pentru venirea şi
pentru lucrarea Domnului cu poporul, nu sunteţi răi, chiar dacă
vă zic răi creştinii răzvrătiţi şi nemulţumiţi, dar vă încordează
mersul şi lucrul cei încordaţi prin firea lor şi cărora nu le ajunge
dreptatea, căci precum este scris în Scripturi, aşa lucrează
aceştia şi, «voind ei să statornicească dreptatea lor, dreptăţii
lui Dumnezeu ei nu s-au supus», şi nu-i poate Domnul pune
pe aceştia nici la cei reci, nici la cei căldicei, nici la cei fierbinţi,
şi nu mai ştie Domnul unde să mai fie ei, şi nici ei nu ştiu, iar
Domnul Îşi povăţuieşte mereu poporul spre zidire, numai să
stea el la facere prin voi. Amin. 

O, vă trebuie ziditori, fiilor care aţi venit să fiţi popor al
Domnului! Nu staţi fără ocrotire peste voi, nu se stă aşa în
poporul Domnului! Satana vă îndeamnă să vă răzvrătiţi, să vă
răsculaţi, să vă nemulţumiţi, şi vă vrea răul prin acestea. Fiţi
toţi acelaşi aluat, căci puţin aluat rău dospeşte toată frământă -
tura şi suferă cei mulţi de la cei puţini, care nu ştiu să stea as-
cultând şi crezând cu mulţumire şi cu umilinţă de iubirea
Domnului cea pentru fii. O, iubirea trebuie meritată, fiilor. Pen-
tru ea trebuie să daţi fără să aşteptaţi răsplată. O, cercetaţi-vă
şi lăsaţi-vă cercetaţi cu de-amănuntul ori de câte ori facerea
cea de sus se îndreaptă spre voi, căci biserica lui Hristos are
ca lucrare facerea omului, fiinţa lui cea nouă, înnoirea a toate
în om, cer nou şi pământ nou în om şi Ierusalim nou pe pământ,
zidit din fii vii, destoinici pentru cele din cer pe pământ acum,
în zilele când Domnul vine să împlinească această Scriptură,
proorocită de El peste mine mai înainte de trecerea mea în cele
ce nu se văd, căci ca şi Domnul eu n-am stat în mormânt, ci
am ieşit şi sunt viu, aşa cum şi mama Fecioară a ieşit şi este
vie, şi suntem cu trupul şi stăm în cele ce nu se văd şi lucrăm
cu cerul pe pământ pentru cei credincioşi şi sfinţi, căci aşa lu-
crare au cei ce nu mor niciodată, şi iată, cel ce crede în Hristos
nu moare. Amin. 

Îţi hărăzesc ţie, popor al lui Hristos, credinţă ca a mea,
şi tot aşa şi iubire, şi tot aşa şi viaţă şi duh dătător de viaţă prin
tine peste mulţi. O, să nu iubeşti moartea! Faptele ei să le dai
de la tine, căci Domnul vine pe pământ în toată slava Sa, şi toţi
cei ce ştiu să creadă în El aşa cum am crezut eu Îl vor vedea
pe El şi vor rămâne cu El şi vor merge cu El oriunde va merge
El, şi de la El nu vor mai ieşi, precum este scris, căci Duhul
Domnului, Cel ce m-a aşezat să scriu bisericilor, a spus atunci:
«Aceasta zice Cel sfânt şi adevărat, Cel ce deschide şi nimeni
nu va închide, şi Cel ce închide şi nimeni nu va deschide: pe
cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu,
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şi afară nu va mai ieşi, şi voi scrie pe el numele Dumnezeului
Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, al Noului Ierusalim,
care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu, şi numele Meu
cel nou». Amin. 

Eu, apostolul Tău Ioan, Bunule Învăţător, mă aşez cu
duioşie şi cu mare iubire alături de mama Ta şi a mea, mama
Fecioară, împreună cu toţi rugătorii din cer, pentru duh de
rugăciune cu strigare laolaltă cu fiii poporului Tău de azi pen-
tru neamul român şi pentru soarta lui cea de la Tine cu el.
Duhul Tău să pogoare cu voia Sa cea de sus în toţi cei care vor
avea de hotărât pentru soarta neamului român în zilele acestea
de cumpănă când unii veghează pentru bine, iar alţii se răzvră -
tesc şi răzvrătesc acest neam, ameţind mintea lui. O, facă-se
voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ acum pentru neamul
român! Mi-am alinat dorul şi aşteptarea şi am grăit cuvânt
apostolesc în mijlocul poporului Tău, şi mult i-aş mai fi grăit
lui privindu-l pe el peste tot pe unde el este şi păşeşte mai mult
sau mai puţin cu pasul său pe calea lui cu Tine în zilele acestea.
E strâmt însă pentru Noi şi pentru cuvântul cel de sus în inimile
multora care nu ştiu să înţeleagă taina Ta cu poporul Tău de
azi. Eu, ca şi Tine le hărăzesc lor pace. 

Pace vouă, fii ai Cuvântului-Hristos! Vă amintesc vouă
porunca cea nouă şi lucrătoare prin graiul ei: «Cine iubeşte pe
fratele său rămâne în lumină, şi sminteala nu se află întru el,
iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în în-
tuneric şi nu ştie încotro se duce pentru că întunericul a orbit
ochii lui. Cine zice că este în lumină, şi pe fratele său îl urăşte,
acela este în întuneric până acum, dar iată, întunericul se
duce, şi lumina cea adevărată începe să răsară, căci voi un-
gere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate».

Fiţi fii ai Adevărului Hristos şi fiţi credincioşi şi sfinţi.
Cei credincioşi sunt cei sfinţi, iar cei sfinţi sunt cei credincioşi
şi statornici în iubire, şi prin ea în credinţă. Amin. Învăţaţi în
toată vremea să trăiţi între voi taina frăţiei sfinte, lucrarea cea
cu lumină pentru frăţia dintre voi, dar nu lucraţi ca voi! Lucraţi
ca Domnul, lucraţi ca Domnul, fiilor! Lucraţi, lucraţi călăuziţi,
ca să fiţi fii! Amin, amin, amin. 

— OO,apostol iubit, tu ai biruit prin iubire
moartea şi eşti viu şi iubeşti şi lucrezi

iubind şi tainic lucrezi. Tu eşti fiul meu, cel de sub crucea Fi-
ului meu Iisus Hristos când El Şi-a pregătit prin cruce suirea
iarăşi întru Tatăl. Tu eşti fiul iubirii, căci Dumnezeu este iubire,
şi eşti fiul lui Dumnezeu şi al meu, precum Hristos este, şi eşti
taină nedesluşită până în zilele acestea. Eu sunt mama Lui şi a
ta şi a celor ce iubesc ca voi. Ţi-am dat cale cu lărgime ca să
cuvintezi în mijlocul neamului român peste poporul de la
izvorul de cuvânt al Fiului meu. Multă şi duioasă ţi-a fost limba
şi tot pe atât de dulce, dar puţin ai lăsat din ea peste biserica
Lui de azi de nou Ierusalim pe pământ. O, strâmtă e calea
Domnului de la cer la pământ, căci strâmtă e pentru ea inima
din om! O, câtă şcoală de sus, câtă naştere de sus coboară
Domnul pe pământ prin cuvântul Său de azi! Pace ţie, ucenic
iubit, cel ce ai lucrat în ziua mea de serbare peste poporul cel
de azi al Fiului meu! Amin. 

O, fii ai cuvântului Fiului meu Hristos în zilele acestea,
luaţi, luaţi din duhul lui Ioan cel iubit! Porunca cea nouă, pe care
el o dă celor credincioşi, este duhul frăţiei şi iubirea cea îm-
potriva urii dintre fraţi şi a întunericului dintre ei, căci cei ce nu
iubesc pe fraţi n-au cunoscut încă lumina. Eu iarăşi mă bucur cu
cei din cer că aţi luat din cer învăţătură vie. Luaţi şi mâncaţi şi
staţi în duhul luminii între voi ca să învăţaţi prin el iubirea cea
dintre voi, cea pentru Hristos iubire, cea care vă apără de iubirea

de voi, căci iubirea de voi vă lucrează moarte. Luaţi din duhul
lui Ioan, care prin iubirea din el şi-a nimicit moartea, şi este viu
prin iubire, căci este sfânt cu duhul, cu trupul şi cu sufletul, şi
credinţa lui l-a ţinut viu, şi este viu ca şi Fiul meu, şi este fiul
meu, căci este ca mine, în iubire şi în Dumnezeu. Amin. 

Ne aşezăm în fierbinte duh de rugăciune cu strigare pen-
tru voia Domnului peste neamul român, fiilor. Stau lângă voi
rugătoare şi iau cerul în rugăciune cu noi şi cerem pentru nea-
mul român, cerem la Domnul ca să primim prin stăruinţă, iar
Domnul ne va da nouă, şi noi vom lua şi aşa vom lucra prin
cererea noastră pentru voia Sa peste acest neam mereu încercat
şi zdruncinat pe pământ, căci duhul rău îi ştie alegerea şi aduce
răzvrătirea lui în mijlocul lui prin cei necredincioşi Domnului
în neamul acesta. 

Am stat cu voi cu masă cerească şi cu apostoli lucrători
pentru voi. Fiţi primitori de învăţătură, fiilor. Luaţi în voi duhul
îndemnării duhovniceşti. Aveţi vină mare dacă nu vă îndemnaţi
de-a pururi unii pe alţii pentru cele duhovniceşti între voi, pen-
tru Domnul între voi. O, spălaţi-vă de vina aceasta şi fiţi lucră -
tori duhovniceşti în toată vremea. Pace vouă! Dau Fiului meu
Hristos să vă pecetluiască în ziua mea de serbare prin glasul
Lui de Păstor peste voi! 

Ale Tale dintru ale Tale să le dai lor, o, Fiule Iisus Hris-
tos al meu! Am stat cu ei la masă cerească în ziua mea de ser-
bare, iar Tu eşti începutul şi sfârşitul întru toate şi în tot
cu vântul cel din cer venit peste ei. Sfârşesc acum ca să sfârşeşti
Tu cuvântul cel de azi, căci Tu eşti Alfa şi Omega, iar noi toţi
întru Tine suntem, cele din ceruri şi cele de pe pământ, întru
Tine toate, o, Doamne. Amin, amin, amin. 

— SS fârşim acum cuvântul, mama Mea, că
Mi-e milă de ei, de cei ce Ne poartă din

greu ca să fim pe pământ cu cuvântul venirii Mele din zilele
acestea, mamă. 

O, pace vouă, copii din porţi, şi prin voi pace poporului
Meu cel veghetor şi ascultător! Cuvântul Meu e mare şi e mult,
dar se face mic şi puţin atât cât poate omul să-l poarte şi să-l
primească cel ce are voia sa în firea lui. Tot aşa de mic este şi
cuvântul vostru peste poporul care deschide greu pentru cele
ale creşterii lui cea de sus. Umilinţa Noastră le va da lor din
Noi şi va rodi ea rod de creştere în cei ce cresc anevoios pentru
lucrul Meu cel mare din zilele acestea, dar cei ce lucrează cu
Mine şi cu voi, aceia să lucreze şi să nu stea. Amin. 

Lucraţi, lucraţi cu Mine şi pentru Mine, voi, cei ce aveţi
iubire şi milă şi ascultare prin acestea, căci lucrul vostru va fi
cu răsplată, tată. O, lucraţi, fiilor din porţi, şi întăriţi la lucru
sfânt pe cei ce ştiu să lucreze pentru Dumnezeu şi pentru om,
căci plata celor ce lucrează este plată scumpă, fiilor, şi din ea
ei vor împărţi celor ce ascultă de Dumnezeu. Amin. 

Împrospătez peste voi binecuvântare pentru tot lucrul
ce-l aveţi de lucrat şi de împlinit în curţile Mele cu voi, şi
lucraţi sub binecuvântarea Mea şi binecuvântaţi pe Dumnezeu,
fiilor ascultători pentru tot lucrul Meu cu voi. Lucrând binecu -
vântaţi, şi binecuvântând lucraţi, ca să fie cerul cu voi, şi voi
cu cerul pe pământ şi să fiţi voi cei ce uniţi cerul cu pământul
pe pământul Meu cu voi, pământul Meu cel ales pentru ca să
vin pe el cuvânt pe pământ la voi şi să fiu cu voi, fiilor. Amin,
amin, amin. 
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Sărbătoarea cuvioasei Parascheva

Moaştele: mărturie a nestricăciunii şi a răscumpărării trupurilor.
Oamenii au rămas datori lui Dumnezeu. Strigarea Domnului către

poporul român. 

EE zi sfântă, e zi de sărbătoare cerească în ziua
aceasta, poporul Meu, şi vin la tine ca să stau cu

tine în zi de sărbătoare, în duh de sărbătoare, şi ca să stai şi tu
cu Mine tot aşa, fiule. Amin. 

O, mult au iubit sfinţii statul lor cu Mine pe pământ în
vremea vieţii lor cea cu trupul, iar Eu i-am făcut pe ei biruitori
prin biruinţa lor asupra duhului morţii, căci ei au iubit viaţa,
L-au iubit pe Dumnezeu pe pământ cu viaţa lor şi s-au despărţit
de voia lor, luând în ei şi în afara lor voia Mea ca lucrare a lor.
Amin. 

Pace vouă în zi de sărbătoare, fiilor! Avem de strigat la
Tatăl pentru voia Lui peste neamul român, căci fără Dumnezeu
nimic nu este bun în lucrarea omului. Hai să ne aşezăm să
cerem la Tatăl pentru acest neam, zbuciumat acum prin cei
ce-l zbuciumă pe el pentru voia lor. 

Să se deschidă mintea cea de sus în fiii neamului român
şi să lucreze ei voia Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt ca să
aducă Tatăl biruinţă bună peste acest neam! Amin. Toţi sfinţii
neamului român aşteaptă în mijlocul vostru cuvântul Meu de
peste voi pentru rugăciune de strigare la Tatăl ca să aducă Tatăl
voia Sa pentru cârmuirea pe mai departe peste acest neam, în
care vă am pe voi popor al Meu în zilele acestea, căci Eu la
voi vin şi-Mi rostesc cuvântul întoarcerii Mele de la Tatăl la
om. Sărbătoarea de azi aduce cu Mine la voi pe cuvioasa Paras -
cheva, veghetoare mare din mijlocul neamului român, căci stă
cu trupul pe vatra acestui neam mărturie a nestrică ciunii şi a
răscumpărării trupurilor, care aşteaptă ridicarea lor la trâmbiţa
arhanghelului. O, una este ceea ce vede omul mărginit, şi alta
este cele ce nu se văd de om, căci sfinţii lu crează cu slavă mare,
cu înviere mare a lor peste cei ce atât de puţin se îndreaptă spre
Domnul cu viaţa lor. Numai pentru trupul lor cer oamenii care
merg la trupul sfinţilor şi se închină lor cerând pentru ei la
sfinţi. Pentru viaţa lor cea veşnică nu se pricep oamenii să
creadă şi să ceară la sfinţi mijlocire, iar sfinţii nu le pot da lor
decât ceea ce le cer ei. Mereu, mereu rămâne omul dator lui
Dumnezeu pentru cele ce El le dă prin stăruinţa sfinţilor
rugători pentru ei, iar datoria omului s-a strâns prea multă la
Dumnezeu, şi de aceea se tot dărâmă viaţa omului, şi nicide-
cum nu se zideşte ea prin sfinţi, căci cine nu-I dă lui Dum-
nezeu, acela nu are nimic, şi pe toate le pierde, fiindcă numai
pe cele trecătoare le cere el de la Dumnezeu. Nimic nu-I poa -
te omul da lui Dumnezeu decât pe cele ale lui Dumnezeu în
om, căci ale Sale dintru ale Sale îi cere Domnul omului, dar
omul care nu-L are pe Domnul în el bogăţie, nu are ce să-I dea
lui Dumnezeu, şi e prea dator omul înaintea Domnului. 

O, cum să-ţi şterg Eu, omule, datoria ta dinaintea Mea?
Abaterea ta de pe calea Mea e mare, iar tu Mă ştii pe Mine
numai binefăcător al tău şi dator ţie, şi altfel nu vrei să Mă ştii.
Iată-Mă cuvânt în mijlocul oamenilor şi nu vor oamenii să Mă
ştie aşa cum sunt Eu! Eu sunt cuvânt, Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu şi aceasta este lucrarea Mea între oameni. O, Eu îl
ascult pe om când el grăieşte către Mine cerând pentru el de la
Mine. El poate vorbi cu Mine, şi Eu nu pot vorbi cu el? De ce,
oare, nu se întreabă omul aceasta? De ce, oare, nu ia şi el de la
Mine vorbire cu el? 

O, neam român, Eu, Domnul Dumnezeul tău, ascult
când tu grăieşti cu Mine cerându-Mi să-ţi dau ajutor şi să-ţi fiu

binefăcător în cele ce-Mi ceri tu. Ia şi tu glasul Meu în urechile
tale şi ascultă-Mă şi tu ce-ţi cer, ascultă-Mă şi tu, ascultă-Mă
acum! Îţi cer să primeşti de la Mine Duh Sfânt pentru mintea
ta. Nu lua sfat de pe pământ! Ia din cer sfat! Te-am povăţuit
adesea să te laşi umbrit de Duhul Sfânt ca să ştii din cer ce să
faci cu soarta ta şi cum să ţi-o ocroteşti, căci iată, peste tine
s-au aşezat cei ce nu vor binele tău, ci pe al lor îl vor, o, ţara
Mea de venire a doua oară de lângă Tatăl la om. Eu, Domnul
Iisus Hristos, ies în mijlocul tău cuvânt cu a doua Mea venire
şi cuvântând stau peste tine din mijlocul tău. Nu sunt de la
Mine peste tine cei ce s-au aşezat peste tine, ci sunt de la ei
aşezaţi şi de la cei ce seamănă cu ei, şi iată-i cum se răzvrătesc
tocmind ei pentru soarta ta şi răsturnând pe cele bune de peste
tine ca să aşeze peste tine voia lor şi să te zdrobească apoi, ţara
Mea. O, scoală-te şi ia de la Mine sfat şi nu-ţi pune ţie tu câr-
maci prin valuri pentru ca să te poarte, şi lasă-Mă pe Mine să
te păstoresc şi să-ţi spun ce să faci, căci Eu văd pe cei ce-ţi vor
bine şi pe cei ce nu-ţi vor bine, şi trebuie să vezi şi tu dacă vrei
să vezi ca Mine. 

Se scoală sfinţii tăi şi strigă la Mine să le dau lucrul cel
de biruinţă pentru tine, ţara Mea de azi, căci ei cer de la Mine
lucrul lor. Aşa să lucrezi şi tu pentru soarta ta, o, neam român.
O, deschide-ţi mintea şi inima şi nu da de peste tine pe cel ce
stă cu veghe pentru soarta ta, căci cel ce nu se gândeşte la sine,
acela este bun pentru tine. Cel ce iubeşte adevărul şi nu min-
ciuna, acela este bun pentru tine în zile de încercare şi de zbu-
cium pentru soarta ta. O, aşează-te înaintea Mea cu strigare şi
cu zile de post plăcut Mie, căci vremea pentru tine este grea şi
eşti iarăşi la răscruce. Nu fă pas rău acum când este vremea să
asculţi pe Dumnezeu pentru soarta ta. Îţi voi trimite curând,
curând sfat bun de la izvorul Meu de cuvânt ca să stăruieşti în
el pentru tine, şi ia sfinţii lângă tine, tată, căci ei iau de la Mine
voia Mea pentru tine, iar tu nu ştii voia Mea, că eşti pe pământ,
şi pe pământ e domn minciuna şi rătăcirea de Dumnezeu-
Făcătorul peste om. Tu eşti ţară creştină. Ai grijă să fii aşa şi
nu dezbrăca de peste tine cămăşuţa de creştin. 

Îţi voi da sfat să lucrezi după el, numai să-l primeşti pe
el, neam român. Îţi voi da, tată, zile de post ca să le împlineşti
cu iubire şi cu sfinţenie pentru soarta ta cea bună. Zile rânduite
de Dumnezeu îţi voi da pentru ca să biruieşti cu Mine, Fiul Ta -
tălui Savaot, căci Eu am biruit cu moartea pe moarte, iar în
ziua aceea te-am primit în dar de la Tatăl ca să fii acum ţara
Mea de venire şi ca să împlinesc acum în tine Scriptura venirii
Mele la sfârşit de timp. O, aşteaptă-Mă, aşteaptă-Mă ca să te
păstoresc cu sfatul Meu! Voi veni cu sfinţii şi-ţi voi da cuvânt
ca să-l asculţi, tată. Ascultarea înseamnă iubire, iar iubirea are
răsplată scumpă pentru cei ce ascultă iubind. Voi veni să te
povăţuiesc. Stai cu uşa deschisă, că te vestesc că vin să te povă -
ţuiesc pentru soarta ta, o, neam român! Amin. 

— OO,Doamne al sfinţilor Tăi, eu sunt venită
cu Tine în cuvântul Tău de azi şi sunt cu

ceata cuvioaselor din cer în mijlocul poporului Tău de azi. Eu
stau cu duhul şi cu trupul pe vatra neamului român, şi la cu-
vântul Tău mă ridic lucrătoare pentru el ca să-l ajut pe el să
facă voia Ta acum, când este întrebat pentru soarta lui cea de
azi şi cea de mâine, Doamne. O, mare este taina sfinţilor în
mij locul oamenilor! Sfinţii Tăi nu lucrează numai la cererea
oamenilor, ci mai vârtos lucrează la cuvântul Tău, o, Doamne.
Toţi sfinţii de pe vatra neamului român aşteptăm gata să lucrăm
aşa cum Tu ne dai să facem. Amin. 

O, ridică-te cu rugăciunea cea cu strigare, popor de azi
al Domnului pe vatra neamului român! Se face Domnul peste
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tine cuvânt, iar cei din cer se fac ochi şi urechi ca să-L audă pe
Domnul cuvântând în mijlocul tău, căci El Se descoperă acum
prin taina Lui cea de azi cu tine puterilor şi măririlor, domniilor
şi stăpâniilor cele din cereştile locaşuri, aşa cum nu S-a des -
coperit până acum şi mare este taina care te poartă pe tine acum
în ea din partea Tatălui Savaot, Care este în Fiul Său Iisus Hris-
tos, trimisul Tatălui la tine acum în mijlocul neamului român.
Noi, cei din cer, şi voi de pe pământ, ne aşezăm la rugăciune
cu strigare pentru voia Domnului peste neamul român, pentru
cârma cea bună peste acest popor binecuvântat încă de la în-
ceputurile lui. Fiţi veghetori de la Domnul, odată cu tot ceea
ce aveţi de lucrat pentru lucrarea Sa de azi. Vegheaţi cu Dom-
nul peste acest neam, căci noi cu Domnul lucrăm şi veghem
pentru toată lucrarea Lui peste pământ în zilele acestea mai
mult decât oricând, că e vremea cea mare, în care slava Dom-
nului se apropie pregătindu-se în cer şi pe pământ de însăşi
voia Sa şi de însăşi puterea Sa. Amin, amin, amin. 

— EE u, Domnul, aşez pe poporul Meu la ve -
ghe pentru neamul român, căci voiesc

acum să-l pregătesc pe el pentru voia Mea peste el, căci voia
lui este a lui. Eu, Domnul, Mă înarmez de la Tatăl cu voia Sa,
căci Eu voia Sa o fac, şi nimic de la Mine nu fac, căci aşa este
adevăratul fiu şi lucrarea lui fiască înaintea tatălui său. Amin. 

O, poporul Meu, nu pot, tată, să stau mult cu tine în cu-
vânt în ziua aceasta. Îmi sunt slăbiţi cei din porţi, căci Eu sunt
Dumnezeu mare. Te-am povăţuit adesea care să fie grija ta cea
mai de căpătâi ca să ne fie, ţie şi Mie, bine pe pământ şi în cer,
căci Eu Îmi port cu greu lucrarea între cer şi pământ şi Îmi tre-
buie ca punte de uşurare iubirea ta, grija ta de Mine şi de lu-
crarea Mea, trăirea ta cea dătătoare de viaţă între frate şi frate,
căci Duhul este Cel ce dă viaţă, nu trupul, tată. O, ai grijă de
Duhul, fiule, căci trupul stă împotriva duhului cu lucrarea sa.
Ai grijă de Mine, poporul Meu, ai grijă de Mine mai mult decât
de tine, tată, căci de tine am Eu grijă, fiule. O, învaţă să ai grijă
de Mine şi de tot ce am Eu de lucrat prin tine peste pământ şi
peste om, şi unii altora ne vom fi slavă când slava Mea cea de
sus se va arăta pe pământ jos pentru mărturia Mea înaintea
muntelui de necredinţă, căci multă necredinţă pentru Mine este
în oameni din pricina iubirii de sine din ei, iar Eu te voi lua în
mâna Mea şi te voi arăta în ziua Mea de slavă celor necredin -
cioşi, şi tu vei fi cununa Mea de slavă, iar Eu cununa ta de
biruinţă peste vremea cea rea, căci vin, poporul Meu, vin şi tot
vin, şi vin să Mă desăvârşesc şi vin să Mă arăt, şi în ziua
arătării Mele va înceta orice limbă şi numai Eu voi mai grăi în
ziua aceea, numai Eu şi tu, numai noi, numai noi, pentru duhul
mărturiei, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2009

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir

Pământul român va fi patrie cerească. Credinţa este cea mai mare
sfinţenie în om. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot, şi
Îmi spune Tatăl să grăiesc şi să împart duh de

trezire, duh de învăţătură în mijlocul neamului român. 
Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, o, neam român. Eu

sunt Domnul puterilor, căci am călcat cu moartea pe moarte şi
M-am arătat Biruitorul şi am putere să grăiesc cu omul, căci
Tatăl este în Mine, şi El este puterea Mea. Vin să te sprijin la
greu şi să grăiesc ţie în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântu-

lui Duh, şi te pecetluiesc cu această pecete, pecetea Dumnezeu-
lui Celui viu, ca să ai tu putere din puterea Mea, căci tu treci
prin zile de cumpănă grea, ţara Mea de azi, şi Eu văd aceasta
şi Mă aşez sprijinul tău, şi cu sfinţii lucrez pentru tine ca să te
trec de vremea cea grea. Glasul Meu de peste tine te trezeşte
spre veghe sfântă, o, patria Mea de azi, căci la tine vin cu graiul
Meu cel de la sfârşit de timp şi grăiesc peste pământ şi peste
om pe limba ta, o, neam român, şi te doresc biruitor şi te aştept
să fii cunună peste popoare şi lumină mare peste pământ, căci
Eu Mi-am făcut pe vatra ta întoarcerea Mea de la Tatăl la om
acum, la sfârşit de timp, şi grăiesc în mijlocul tău cuvântul fa -
cerii, cuvântul naşterii din nou a lumii, ţara Mea de azi. Încep
din mijlocul tău cerul cel nou şi pământul cel nou, taină adâncă
şi tăinuită de Tatăl în Mine pentru sfârşit de timp şi pentru în-
ceput de veşnicie pe pământ, şi te am cunună a slavei Mele şi
tu nu ştii taina în care stai cuprinsă în Dumnezeu. Îţi grăiesc
dulce şi stau izvor de cuvânt în mijlocul tău de cincizeci de ani
şi mai bine şi Îmi pregătesc slava Mea cea de la sfârşit de timp
şi Îmi fac în tine popor credincios şi îl învăţ pe el sfinţenia,
căci ea este în om biruinţă asupra morţii, şi ea vede din om pe
Dumnezeu şi se desăvârşeşte pe pământ cu taina ei cea de la
sfârşit de timp. 

Îţi fac iarăşi trezirea, o, neam român. O, lasă-te sub cu-
vântul Meu care te povăţuieşte în vreme de cumpănă, tată!
Aprinde candela şi pune în ea o hârtiuţă mică, scrisă pe amân -
două părţile, şi fă-o sul apoi şi cu ea să ardă candela ta cu unt-
delemn curat şi roagă-te pentru tine stând îngenuncheat
înaintea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, că Dumnezeu îţi
dă de veste să stai la rugăciune pentru soarta ta de azi şi de
mâine, o, neam român. Ia hârtiuţa şi scrie pe ea aşa: 

Tată, Fiule şi Duhule Sfinte, Dumnezeule al celor
credincioşi, Tu, Cel viu în vecii vecilor, caută acum spre nea-
mul român şi dă-i lui înţelepciunea cea de sus, şi duh de pocă -
inţă pune peste el ca să cunoască el cu duh aplecat sprijin de
la Tine în vreme de răscruce pentru soarta lui. Noi, fiii neamu-
lui român, Te rugăm să aduci peste noi taina Duhului Sfânt,
Care să ne înveţe să-Ţi cerem izbăvirea noastră de sub duhul
întunericului de azi, care dă să cuprindă lumea de la margini
la margini, întuneric cum n-a mai fost în vremile de până acum. 

Se tocmeşte la porţi soarta noastră, Doamne, şi Te che -
măm să veghezi pentru noi. Ne aşezăm înaintea Ta cu zile de
post pentru ca să biruieşti pentru noi cu voia Ta cea de sus şi
pentru ca să veghezi pentru alegerea cârmuitorului de peste
noi, căci toate stăpânirile sunt de la Tine după cum este viaţa
fiecărui neam, dar cerem Ţie iertarea păcatelor noastre, şi apoi
voia Ta de sus peste noi, că nu este alt Dumnezeu afară de Tine,
nici nume mai presus de numele Tău. Cu cercetarea Ta cea
părintească întinde-Ţi peste noi mantia ocrotitoare şi biruieşte
pentru noi ca să avem cârmuitori cu iubire şi cu milă în ei pen-
tru noi, căci fără Tine umblăm în întuneric, Doamne. O,
primeşte jertfa inimilor şi a trupurilor noastre şi dă-ne nouă din
Duhul Tău Cel dătător de viaţă şi aprinde-ne în El ca să facem
voia Ta, noi, şi cei ce vor cârmui pentru noi, şi ajută-ne să ne
întoarcem cu faţa spre Tine, căci suntem rătăciţi de la căile
Tale, de la calea vieţii, Doamne. Şi acum pune mâna Ta peste
ranele noastre, neştiute de noi cum sunt, şi vindecă nestatorni-
cia noastră şi vindecă viaţa noastră după voia Ta şi vindecă ini -
mile noastre şi fă din noi neam slăvit, aplecat voii Tale, căci
Tu singur eşti Dumnezeul nostru şi eşti Calea, Adevărul şi
Viaţa, precum Cuvântul Tău a spus că eşti. O, ridică-Te pentru
noi Mântuitor şi aprinde în noi iubirea Ta, iubirea cea de sus
în noi, spre mântuirea noastră şi spre slava Ta în mijlocul nea-
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mului român, slavă de la care să ia lumină popoarele spre mân-
tuirea cea de la Tine lor. Amin, amin, amin. 

Iar Eu, Domnul, pecetluiesc acum învăţătura Mea de
peste tine pentru duh de rugăciune cu strigare, o, neam român,
dar strigă, tată, la Mine cu zile de post, înainte de ziua în care
se va scrie pentru tine soarta ta cea de mâine şi cârmuitori peste
tine pentru viaţa ta. 

În săptămâna cea de dinaintea zilei de sorţi pentru câr-
muirea cea de peste tine, Eu, Domnul, te aşez înaintea Mea cu
trei zile de post: miercuri, joi şi vineri (18, 19, 20 noiembrie -
n.r.) şi cu rugăciune sfântă aşa cum Eu te-am povăţuit, neam
român, şi Eu voi asculta strigarea ta şi voi veghea spre ajutorul
tău. Să mănânci bucate curate în aceste zile şi să le cureţi prin
stropire cu apă sfinţită, şi Eu voi lucra atunci cu darul Duhului
Sfânt pentru sfinţirea lor prin credinţa ta în cuvântul Meu cel
sfinţitor. O, să te opreşti de la păcat şi să mănânci fructe şi
legume după asfinţitul soarelui şi să mănânci pâine curată,
neamestecată, iar pâinea curată este: făină, sare şi apă, închi-
nate cu semnul sfintei cruci când le lucrezi şi când le mănânci.
O, nu mai sunt bucate curate în pieţe, nu mai sunt. Nu mai are
creştinul zile curate de post adevărat, cu bucate sfinte, căci Gog
şi Magog s-a amestecat cu totul în toate câte omul foloseşte,
spre durerea Mea cea de la om, iar Eu, Domnul, te aştept, neam
român, şi te aşteaptă străbunii tăi să posteşti post sfânt pe
pământ, aşa cum ei trăiau şi posteau post curat şi cu rugăciune
sfântă înaintea Mea spre bucuria Mea şi spre folosul lor de la
Dumnezeu. Şi acum, pace ţie, şi putere ţie ca să împlineşti voia
Mea de peste tine spre ajutorul tău de la Dumnezeu! Amin. 

Iar pe tine, popor al cuvântului Meu, în mijlocul căruia
Eu Îmi deşert cuvântul când îl grăiesc, pe tine te aşez la veghe
şi mai mare pentru neamul român şi pentru soarta lui cea de la
Mine, pentru cârmuitor milos peste el şi pentru el. Tu eşti cel
aşezat de Mine înaintea Mea pentru Mine şi pentru tine şi pen-
tru neamul român, prin care voiesc să-Mi aşez pe pământ slava
Mea şi biruinţa ei. Taina dintre Mine şi tine este mare şi lucrăm
după ea. Prin credinţa ta cea sfântă voiesc să fac bine multora,
căci mulţi vor primi darul credinţei sfinte, după cum Eu, Dom-
nul, voi sufla peste ei ca să se ridice spre viaţă şi să mărească
ei slava Mea pe pământ cu ei, şi multă de la ei peste mulţi, şi
din unii în alţii să se reverse ea şi să fac pe pământ patrie
cerească, căci pe pământul român stă Domnul şi cuvintează
cuvântul Său de facere nouă a lumii la sfârşit de timp, precum
este scris în Scripturi să fie naşterea din nou a lumii, Ierusalim
nou pe pământ şi Domnul cu zecile de mii de sfinţi întru
venirea Sa şi întru împărăţia Sa pe pământ ca şi în cer, iar cei
credincioşi să spună mereu în rugăciunea lor cea sfântă: O,
Tată, facă-se voia Ta cu vie împărăţia Ta, precum în cer aşa şi
pe pământ. Amin. 

Şi acum, popor de la izvorul Meu de cuvânt, găteşte-Mi,
tată, ziua de serbare a îngerilor şi te pregăteşte ca să-Mi pri meşti
poporul care vine la izvor! Îmi desfac braţele ca să-l îmbrăţişez
şi să ridicăm împreună în ziua aceea mâinile spre Tatăl ca să
cerem Lui pentru cârmuirea cea de la El peste neamul român.
În ajunul zilei de sorţi pentru soarta neamului român, Eu, Dom-
nul, şi cu sfinţii Mei şi cu toţi îngerii Mei, vom sta cu tine în ru -
gă ciune, poporul Meu de la izvor, şi vom sta ru gători cu tot
poporul care se va strânge la izvorul Meu pentru serbarea înge -
rilor, zi în care vom pomeni şi vom aduna şi pe cei adormiţi la
masa Mea de cuvânt, dimpreună cu sfinţii neamului român, care
aşteaptă cuvântul Meu cel din mijlocul tău pentru lucrul lor cu
Mine lângă tine peste acest neam, căci sfinţii au putere pentru
cei credincioşi şi pentru cei necre din cioşi de pe pământ, au pu -
tere prin credinţa celor credincioşi. Amin. 

O, popor care vii la izvor pentru serbarea îngerilor Mei
şi ai tăi, te aştept, tată, cu dor. Îmi desfac braţele şi te aştept în
prag şi-ţi binecuvintez paşii şi calea spre izvor, şi vom ridica
spre Tatăl mâini rugătoare şi inimi strigând ca să sprijinească
El duhul neamului român şi să facă milă şi minune sfântă pen-
tru soarta acestui neam. Amin. 

Iată zi de sărbătoare în mijlocul tău, popor de la izvor,
căci sfinţii şi mucenicii au pe marele mucenic Dimitrie cu ziua
lui de serbare între sfinţi. Acest mucenic al Meu a fost pildă
de credinţă din ucenic în ucenic şi este mare între sfinţi, căci
s-a întărit pentru mucenicie în numele Meu şi s-a mărit atunci
pe pământ numele şi puterea lui Dumnezeu prin cei credin -
cioşi. El rosteşte de lângă Mine cuvânt peste tine în ziua lui de
serbare, poporul Meu, şi spune aşa: 

— OO,nu este mai mare sfinţenie în om ca şi
credinţa cea plină de putere prin ea în

inima celui credincios numelui Tău şi puterii Tale, Dum-
nezeule mare, căci puterea Ta e mare şi eşti Unul Dumnezeu:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt între cer şi pământ, iar cei ce slujesc
idolilor lor şi dumnezeilor mincinoşi sunt fii ai desfrâului şi ai
deşertăciunii şi a toată fărădelegea. Să nu se creadă aceia fii ai
lui Dumnezeu în vremea deşertăciunii lor, ci să se căiască de
faptele lor rele şi să caute curăţirea şi apoi învierea, căci cei
morţi nu pot nimic, nu sunt nimic. 

Aduc Ţie, Doamne, cu toată ceata mucenicilor din cer,
rugăciune sfântă pentru biruinţa Ta peste neamul român spre
cârmuirea lui pe mai departe. O, întăreşte-Ţi mâna peste acest
neam ales Ţie de Tatăl pentru sfârşit de timp şi pune Tu cârma
peste neamul român şi alege Tu cu puterea Ta pe cel mai bun
dintre cei ce acum s-au înscris la sorţi pentru cârmuire peste
acest neam! O, veghează, Doamne, şi scoală-Te biruitor al voii
Tale şi întăreşte acest neam înaintea Ta şi arată-Te Cel minunat
în mijlocul lui prin lucrarea cuvântului Tău de peste el! Vino
în mijlocul lui cu Scriptura împlinirii cerului celui nou şi a
pământului celui nou şi întinde-Ţi cortul Tău peste acest ţărm
salvator, pământul român, ţara întoarcerii Tale după două mii
de ani iarăşi de la Tatăl la om ca să rosteşti cuvântul înnoirii a
toate şi să fie totul nou, căci Tu ai zis: «Iată, noi le facem pe
toate!», şi apoi vei zice: «Făcutu-s-a!». Amin. 

Te binevestesc cu toată ceata de mucenici mărturisitori,
o, popor al cuvântului lui Dumnezeu, şi te vestesc locaş al
Domnului pe pământ la sfârşit de timp. Toţi sfinţii vor sta cu
tine în rugăciune pentru neamul român şi pentru cârmuirea cea
bună peste el. Puterea ta e de la Domnul, iar puterea Lui e de
la tine, de la credinţa ta, de la iubirea ta, de la jertfa ta cu care
stai înaintea Lui şi slujeşti Lui şi slavei Lui de pe pământ în
zilele acestea. O, totul este întuneric peste tot pământul, dar în
mijlocul Tău stă Domnul lumină, El, lumina lumii. O, aşe a ză-te
acum lumină din lumină peste toţi cei care vin la izvor ca să ia
lumina cuvântului lui Dumnezeu şi iubirea ta pentru cei ce cred
venirii Domnului la tine cu duhul facerii omului, căci din fii
credincioşi şi sfinţi se zideşte Ierusalimul cel nou, şi de la
Domnul este aceasta, şi este! Amin. 

O, mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează
moştenirea Ta şi biruieşte pentru ea împotriva a tot vrăjmaşul,
şi prin cruce păstrează-i pe ei Evanghelie a Ta pe pământ, căci
crucea lor este grea, şi este venirea Ta cu ei, şi diavolul răcneşte
ca un leu de durerea lui cea de la venirea Ta la cei ce cred acum
ca să vii, Doamne, căci cei cred sunt cei ce Te coboară ca să
vii. Amin, amin, amin. 

— ŞŞ i acum, poporul Meu, te-am pecetluit, Eu
şi sfinţii Mei, cu putere de biruinţă, iar tu

încălzeşte-ţi iubirea şi rugăciunea iubirii pentru biruinţa Dom-
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nului peste neamul român ca să fie voia Mea cu acest neam.
O, aşează-Mi ziua de serbare a îngerilor, tată, căci Îmi desfac
braţele ca să-l cuprind pe poporul care se strânge la izvor ca
să-l binecuvintez pe el cu privirea Mea şi cu tot cuvântul iubirii
Mele pentru cei credincioşi venirii Mele de acum. O, găteş -
te-Mi frumos ziua îngerilor, fiule! Eu, Domnul, îţi voi da pu -
tere şi trezie şi pricepere şi iubire şi vom sta în ziua aceea
înaintea celor ce se strâng într-un duh al iubirii Mele pentru ei
şi vom grăi îngereşte, căci îngerii vor grăi şi Mă vor slăvi cu
slava pe care ei o au de la Mine pentru slava Mea. Eu, Domnul,
te întăresc cu putere ca să poţi de la Mine, poporul Meu de la
izvor, şi să poţi pentru cei ce vin, pentru cei ce iubesc glasul
Meu şi vin spre el ca să le dau lor din bunul Meu cel păstrat
pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu în vreme de necredinţă pe
pământ. Pace ţie şi multă putere pentru mărturisirea Mea îţi
doresc Eu! Amin. 

O, pace vouă, celor ce vă porniţi spre izvorul cuvântului
Meu, spre locurile alese de Mine pentru slava Mea cea de azi!
Vă întăresc paşii spre izvor. Vă dau îngeri însoţitori pe cale.
Îmi desfac braţele ca să vă cuprind. Unii pe alţii întru îmbră -
ţişare sfântă să ne cuprindem şi să-L bucurăm pe Tatăl întru
venirea Mea la voi, la cei credincioşi, care iubesc să facă voia
Mea în ei. Pace vouă! Iubirea Mea e mare. Aşa să fiţi şi voi,
mari pentru ea să fiţi, că vin cu ea din cer pe pământ ca s-o
dau, aşa cum este ea s-o dau. Purtători de iubirea Mea să fiţi
pe pământ, aşa vă vreau să fiţi, şi vă voi învăţa pe voi, iară şi
iară vă voi învăţa să fiţi, şi vă voi mângâia. Eu sunt Cel ce sunt,
şi voiesc şi voi să fiţi, şi ai Mei să fiţi voiesc Eu. 

Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin, Eu sunt Cel ce
grăiesc! Amin, amin, amin. 
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Praznicul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Omul este cel mai gol de dragostea de Dumnezeu. Dumnezeu se
vede în cei curaţi cu inima. Scaunul judecăţii pentru cei care aud,
dar nu fac faptele vieţii. Domnul strigă către neamul român să nu

se vândă fiarei roşii. 

SS lava Mea cerească umple acum încăperea în care
Eu, Domnul, Mă întâlnesc cu poporul care se

strânge la izvorul Meu de cuvânt în sărbători, iar pe dinafara
încăperii oştirile îngereşti, ca şi înăuntru, şi-au întocmit ziua
serbării lor în cer şi pe pământ. Amin. 

Sunt Domnul şi Învăţătorul tău, poporul Meu de lângă
izvor, cu care-Mi împlinesc în zilele acestea lucrările Mele pe
pământ şi cuvântul Meu de peste tine, şi cu care Mă împart
acolo unde el trimite. Te-am aşezat, fiule, să-Mi găteşti frumos
sărbătoarea îngerilor şi Mi-ai gătit-o, iar îngerii Mi-au gătit-o
de sus, şi cu mare slavă stau cetele îngereşti înăuntru şi în afara
casei întâlnirii Mele cu poporul cel venit la izvor. Ai trudit, tată,
cu neodihnă ca să împlineşti cuvântul Meu, iar Eu îţi mul ţumesc
ca un Dumnezeu şi te cuprind în dragostea Mea şi te întăresc
pe mai departe pentru zilele Mele de slavă, căci ve nirea pe nori
a cuvântului Meu la tine este slava cu care Eu vin şi te cuprind
şi te ocrotesc ca pe bunul Meu cel de azi pe pământ. 

Vouă, străjeri din porţi, vă dau, tată, vlagă înnoită ca să
staţi înaintea cuvântului Meu şi să-l aşezaţi în carte, şi apoi
înaintea poporului Meu adunat la izvor, şi apoi înaintea nea-
mului român. O, privegheaţi, tată, înaintea Mea cu dăruire şi
cu milă de calea Mea cea grea de la Tatăl la om, căci prive -
gherea omului s-a stins pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu este
Cel ce dă viaţă la toate şi pentru ca să fie ele şi să slujească oa-

menilor din cer şi de pe pământ. 
O, dacă n-aş fi Eu dăruitorul omului cum el nu ştie cum

sunt şi cât sunt, n-ar mai fi nici omul pe pământ. L-aş opri pe
om din calea mersului lui şi i-aş arăta cum are el viaţă în el şi
pentru el, dar necredinţa lui este fără de oprire, şi chiar dacă el
se zdruncină o clipă mai mică sau mai mare când Eu Mă
apropii să-i deschid ochii mari şi fiorul din el ca să înţeleagă
că e slab şi că el nu este dacă stă fără cele de la Mine peste el,
omul se întoarce de fiecare dată la slăbiciunea de a nu-L iubi
şi de a nu-L urma pe Dumnezeu pe pământ, şi iată, între cei cu
suflet viu între pământ şi cer, omul este cel mai semeţ, cel mai
gol de dragostea de Dumnezeu, Dătătorul vieţii, Duhul Care îl
poartă pe om spre împărăţia Mea. 

O, veseliţi-vă, oştiri îngereşti, şi voi, căpeteniile lor! Daţi
Domnului slavă şi închinăciune şi înteţiţi cântările cerului pen-
tru slava Mea! Ea este arătată în Scripturi cum este ea, iar omul
credincios şi adevărat precum Eu sunt vede cu credinţa şi vede
slava Mea cea scrisă în Scripturi cum este ea. Ne aşezăm acum
la masă de cuvânt cu poporul adunat de peste tot la izvor. Ne
aplecăm şi îl îmbrăţişăm cu slavă şi îl plângem pe omul ne-
credincios, care trăieşte fără slava Mea peste el. Împlinirea
Mea în om este slava Mea din om şi slava lui din Mine, căci
cerul şi pământul îşi întocmesc lucrarea Mea în om când el stă
în duhul credinţei şi al credincioşiei înaintea Mea pe pământ. 

Te îmbrăţişez şi te sărut cu cuvântul Meu cel dătător de
viaţă, popor venit la masa Mea de cuvânt pentru sărbătoarea
îngerilor! Te privesc cu duh de Părinte milos şi de Păstor
mângâios. Ţi-am însoţit paşii şi calea spre izvorul Meu de Duh
Sfânt. Aşează-te acum, căci petrecerea îngerilor întocmeşte azi
zi de serbare şi zi de rugăciune pentru neamul român în cer şi
pe pământ. O, aşează-te înaintea Mea, că iată cum Mă aşez Eu
înaintea ta cu podoaba cerului, cu slava îngerilor care Mă
poartă în car de slavă ca pe Domnul lor, ca pe Unul Dumnezeu
de peste toate cele ce se văd şi cele ce nu se văd cu ochiul cel
trupesc al omului. Mă aplec şi Mă aşez cu tine în lucrare de
cuvânt. Te cer să fii şi să rămâi întru Mine cu viaţa ta şi cu lu-
mina ei cea din Mine, căci Eu sunt Lumina şi Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa, dar dacă rămâne numai să audă omul cine
sunt Eu şi ce sunt pentru viaţa şi pentru paşii lui pe pământ, el
nu se aşează să Mă împlinească în el aşa, căci dacă Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa, cel ce crede că acestea sunt Eu, se
face şi acela ca şi Mine, calea, adevărul şi viaţa, căci pentru
viaţa cea din om şi pentru paşii lui pe pământ am spus Eu,
Domnul, ce sunt Eu, şi ca să se împlinească omul în acest cu-
vânt al Meu de peste el, cuvânt vechi de două mii de ani, dar
care este mereu astăzi ca şi Dumnezeu. 

Omul adevărat trebuie să trăiască pentru Dumnezeu pe
pământ. Nu este cu neputinţă omului să trăiască aşa. El are în
el putere să trăiască pentru Dumnezeu sau pentru sine pe
pământ, dar fericit este acela care ştie cu totul că viaţa lui e de
la Dumnezeu, şi ale Lui din ale Lui trebuie să-I dea Lui, şi pe
toate din el să le aibă de la Dumnezeu şi aşa să se împartă în
lături pentru lumina Mea între oameni, şi care să brăzdeze ea
prin întunericul oamenilor şi să vadă ei fâşia de lumină cu care
Eu Mă sălăşluiesc în el, în cel ce are în el de la Mine şi numai
de la Mine calea, adevărul şi viaţa pentru viaţa lui, viaţă cu
de-a mănuntul în om, şi nu numai cu spusul. 

Iată, găsiţi aici, la izvorul Meu între pământ şi cer toate
bunurile vieţii, căci Eu atât de mult iubesc omul până ce, iată,
Mă fac cuvânt nou între pământ şi cer, şi Îmi fac venirea la el
ca să-l gătesc părinteşte şi ca să-l deprind apoi să se facă prunc
pentru ascultare ca să-i dau lui împărăţia Mea şi să Mă zidesc
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în el şi să-Mi fac în om cerul Meu, scaun de domnie să-Mi fac
în el, Împărat al vieţii omului să fiu prin viaţa lui cea vie, viaţa
împărăţiei Mele în el. O, aveţi grijă, tată, să fiu Eu Împărat în
voi, iar voi împărăţie a Mea să fiţi, şi nu uitaţi că nu puteţi să
slujiţi la doi domni şi să mai fiţi şi cu inima curată. O, nu se
poate aşa. Gustul trupului, gustul lumii vă şopteşte că se poate
aşa. O, nu! Ce curăţenie de inimă mai poate dovedi cel ce
slujeşte la doi stăpâni? 

O, popor venit la şcoala Mea de învăţătură, îţi pun
înainte cuvântul Meu prin care am spus: «Fericiţi cei curaţi cu
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu», iar acum, după două
mii de ani, vă spun vouă că Dumnezeu Se vede în cei curaţi cu
inima, şi aceia sunt cei cu inima curată. Amin. Îi veţi cunoaşte
după roadele lor, nu după cuvintele lor, şi le veţi cunoaşte
credinţa cea din fapte, căci adevărata credinţă şi lucrare a ei
este fapta ei, care o desăvârşeşte pe ea însăşi la vedere. 

Vă povăţuiesc pe voi, cei mai proaspăt veniţi la izvorul
Meu de cuvânt, vă povăţuiesc să nu vă fie ruşine cu Mine şi
cu faptele vieţii Mele în voi şi ale sfinţilor Mei în voi, căci cine
se ruşinează cu Mine în el înaintea fiilor oamenilor, acela are
în el doi dumnezei, şi pe nici unul nu-l slujeşte cu credincioşie.
O, nu puteţi avea cinste mai mare între fiii oamenilor şi nici
statură mai mare ca aceea care seamănă cu Dumnezeu în voi.
Au oamenii nevoie de Dumnezeu şi nu Mă pot găsi, bieţii de
ei. Faceţi-vă cu mare iubire chip al Meu şi al sfinţilor Mei pe
pământ între oameni. Dacă acum aveţi de la Mine dăruit vouă
darul credinţei sfinte în urma propovăduirii Mele până la voi
de la gura izvorului Meu cel din mijlocul neamului român, apoi
voi lăsaţi-vă lui şi plăcerii lui în voi cu totul, căci aşa se pune
credinţă sfântă vouă în cuvântul Meu cel de atunci şi cel de
acum. Curând, curând vor fi pe pământ peste tot stârvuri ale
celor necredincioşi care s-au bizuit pe ei înşişi. Vă îmbrac în
puterea de a fi, căci Eu sunt Cel ce sunt. Dragostea din voi vă
poartă acum tot mai des spre izvorul Meu de cuvânt, şi prin
voi binecuvintez cetatea din care veniţi spre Mine ca să luaţi
de la Mine pentru voi şi pentru ea aşa cum a luat femeia sama -
rineancă sămânţă de Duh Sfânt în ea de s-a dus în cetatea ei şi
a semănat-o şi a ieşit rod însutit în ea pentru cărarea Mea cu ei
pe pământ, şi samarinenii au crezut atunci mai mult decât
poporul Israel în Fiul Tatălui Cel venit atunci pe pământ.
Mergeţi cu credinţă şi cu duhul rugăciunii şi semănaţi sămânţa
Mea în cetate la voi, iar cei ce vor crede şi se vor mântui de ei,
se vor îmbrăca întru Mine aşa cum voi vă îmbrăcaţi. Nu uitaţi
că duhul credincioşiei trebuie să însoţească darul credinţei
sfinte. O, nu uitaţi că fericiţi sunt cei ce nu se smintesc întru
Mine, fiindcă cei ce se smintesc cad din fericirea Mea. În
cetatea din care voi veniţi spre Mine cu inima şi cu pasul am
pe cel uns al Meu prin lucrarea cuvântului Meu de azi. Mi-am
înscris prin el numele Meu cel nou pe pământ, lucrarea Mea
de nou Ierusalim, căci cu el martor al Meu am aşezat iarăşi pe
făgaşul ei cel dintâi biserica Mea, popor binecuvântat prin îm-
plinirea Mea întru el. O, ridicaţi Mie rugă pentru ca să cadă de
pe el legăturile urii celor ce îl urăsc pe el pentru numele Meu!
Fiţi grai şi faptă de vestitori ai lucrării Mele cea de peste cinci -
zeci de ani în mijlocul neamului român, lucrare cu istorie pe
acest ţărm spre care Eu, Domnul, am tras acum, la sfârşit de
timp, şi le grăiesc oamenilor ca şi acum două mii de ani cu
graiul Meu de Învăţător cu putere de cuvânt. Îngerii Mei toţi
vă spun vouă în ziua lor de serbare, şi le spun poporului tot,
adunat la izvor, şi spun aşa îngerii Mei: 

— SS lavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi
pace pe pământul român şi bunăvoire

întru cei credincioşi! Lăudaţi pe Domnul ca îngerii şi ca sfinţii!
Fiţi împărţitori de Duh Sfânt şi de puteri de sus peste neamul
român şi de duh de rugăciune în ziua aceasta pentru soarta lui
cea de mâine! Duhul Sfânt vă poartă pe aripi aşa cum îşi poartă
vulturul pe aripi puii ca să-i înveţe să zboare, căci Duhul Sfânt
Se roteşte deasupra voastră şi voieşte să Se aşeze în voi ca să
vă fie de viaţă. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu
Savaot şi plin este cerul şi pământul de slava Sa şi a Fiului Său
Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu! La porunca Lui toate
cele din cer slujesc Lui pentru cei credincioşi Lui care se fac
slujitorii Lui, căci omul cel adevărat trebuie să trăiască pentru
Dumnezeu pe pământ. Veniţi la izvorul slavei Domnului, veniţi
mereu, veniţi şi beţi! Noi, toate oştirile îngereşti, vă înaripăm
duhurile ca să veniţi să beţi din cupa iubirii lui Iisus Hristos
pentru voi, cei ce credeţi Lui şi venirii Lui iarăşi de la Tatăl la
om. Suntem de strajă pentru soarta neamului român dimpreună
cu sfinţii toţi pe tot pământul român acum, când sorţii iar se bat
pentru cel ce va fi să stea pe mai departe cârmaci al corăbiei
Domnului, căci ţara română are scris pe catargul ei ţara Noului
Ierusalim, trăire vestită în Scripturi să fie pe pământ cu oamenii
şi să şteargă lacrimile de pe obrajii lor, pentru credinţa lor în
făgăduinţele Domnului. Credeţi întru Unul Dumnezeu şi întru
unul neamestecat izvor al Său de azi pe vatra neamului român!
O, toate izvoarele s-au amestecat, toate râurile care dau să adape
oamenii însetaţi de viaţă, căci duhul de om se doreşte a fi dum-
nezeu peste oameni, dar zice Domnul peste cei ce lu crează aşa
peste oameni: „Faţa Mea şi lucrarea Mea se cu noaş te curată
unde este, numai să vină omul să se dea Mie inimă curată şi
neamestecată şi neîmpărţită, căci darul proo rociei este scris în
Scripturi cum să fie el şi cum să lucreze el acolo unde este şi
face“. O, firea îngerilor vede bine aceasta ce zice Domnul, şi
vai omului care nu vede din pricina măr ginirii vederii lui şi nu
are cum să se ferească de ceea ce nu este Dumnezeu sau faţa
lui Dumnezezu prin lucrările oamenilor! 

Iată-L pe Domnul Cuvântul cum ne spune nouă, înge -
rilor, să aducem la masa Lui de cuvânt pe cei ce aşteaptă în
morminte pe Domnul. Noi împlinim, şi Domnul Se apleacă
apoi ca un Dumnezeu în semn de mulţumire, şi iată, am adus
la masă pe cei adormiţi. Se face aici pomenirea lor în ziua
îngereştilor puteri şi a firii îngereşti şi avem lucrare îngerească
în ziua aceasta de serbare. O, lăudaţi pe Domnul ca şi îngerii
Lui! Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută, în glas de strigare,
şi din strune lăudaţi-L, căci a Lui este toată slava, a Celui ce I
se cuvine este ea! Amin. 

Glas de îngeri a grăit vouă în zi de sărbătoare îngerească.
Amin, amin, amin. 

— ŞŞ i acum, Eu, Domnul, pecetluiesc grăirea în-
gerilor pentru cartea Mea cea de azi, şi ea este

mărturia Mea şi a venirii Mele cu sfinţii şi cu îngerii toţi. Amin. 
Odihnesc de aşteptare pe cei adormiţi. Le dau bucuria

întâlnirii lor cu poporul Meu de azi cu care-Mi port venirea, le
dau mângâierea cea din cuvântul Meu grăit în ziua de serbare
a îngerilor şi le pregătesc prin masa Mea de azi încă şi încă
clipa învierii depline, răscumpărarea trupurilor. Amin. 

O, sunt vlăguiţi cei ce-Mi stau porţi pentru ca să vin cu-
vânt în carte, iar cuvântul Meu este mult. Am acum cu Mine
pe Verginica, trâmbiţa Mea prin care Mi-am sunat venirea Mea
de azi şi Mi-am pregătit şi Îmi tot pregătesc un popor până ce
voi rămâne cu ceva mult prea scump în mână, căci poporul
Meu trebuie să fie scump şi pus la scumpit şi tot pus la scumpit,
şi fericiţi sunt cei ce Mă ascultă pentru lucrul Meu cel mult cu
ei! Am cu Mine în sărbătoarea îngerilor pe trâmbiţa Mea. 
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O, trâmbiţă a Mea, o, tată, grăiesc cu tine în cer, căci
ziua de serbare a îngerilor a întâmpinat duhul şi sufleţelul păs -
to rului Daniel, păstor al poporului Nostru azi. Eşti acum între
cei din cer cu el. Mult îndurerat cum a fost pe pământ, el neo-
bosit a lucrat la duhul şi la mintea şi la simţirea poporului care
venea să-Mi fie popor. L-am slobozit de legături şi de dureri,
de multele-i dureri ale lui şi ale Mele în el, iar în ziua de mâine
îi aşezăm trupul spre odihnă. Mergem cu cei trudiţi mult, cu
cei ce au trudit şi Mi-au gătit sărbătoarea îngerilor, şi pe care
i-am pus îndoit să trudească şi să gătească şi aşezarea în odihnă
a trupului păstorului Daniel. O, mult a lucrat el, mulţi diavoli
a biruit din calea lui cu Mine prin credinţa lui cea statornică şi
mult stăruitoare până la sfârşit! O, atât de credincios a fost!
N-a mai fost altul în poporul Meu de azi ca şi el până la fiii cei
de azi cu care Ne sprijinim acum pentru venirea Mea pe mai
departe cuvânt. L-au părăsit copiii şi pe el şi pe Mine, dar iată,
el are fii, are ucenici, care-l poartă pe el mai departe, pe Mine
şi pe tine şi pe el, tată. Îmbrăţişaţi-vă acum, mângâiaţi-vă în
dureri, întăriţi-vă unul lângă altul pentru ve ghea şi pentru mer-
sul cel sfânt al poporului cel sfinţit cu care Eu, Domnul, Îmi
lucrez azi lucrările Mele pe mai departe pe pământ, pe cele din
zilele acestea, o, trâmbiţă a Mea! Ziua de azi e cu multă sărbă -
toare, iar mâine iarăşi vom serba sărbă toarea mergerii la cer a
păstorului Daniel. Am arătat la cineva din satul lui cu mulţi ani
în urmă în vedenie de noapte ce mare, ce răsunător şi ce purtat
a fost numele lui între cei din cer în vremea lucrării lui cu Mine
şi cu tine pe pământ, Vergi nica Mea. O, tată, scumpă este la
Mine adormirea cuvioşilor Mei şi mare sărbătoare este ea pen-
tru sfinţii Mei! Ţi-am dat mân gâiere mare. Tu vezi acum în cer
ce este mângâierea şi dorul cel pentru ea, căci avem popor pe
pământ şi îl purtăm în dorul Nostru şi căutăm mângâierea de
la el tot mai mult, o, mult mai mult decât caută el de la Noi,
căci în cer e totul văzut şi totul treaz şi sfânt şi se vede bine
totul. O, cerul este plin de dor de cele ce are el pe pământ parte
a lui, căci pe pământ e totul sub stăpânirea omului şi nu mai
avem oaze de odihnă pe pământ Noi, cei din cer, dar plata moş -
tenirii Noastre este poporul cuvântului Meu, şi îngerul Meu
este şi al său. Amin. 

Te port pe slavă de îngeri în ziua serbării îngerilor, po -
porul Meu de la izvor, iar mâine vom merge pe aripile slavei
lor cea Mie închinată şi vom aşeza în odihnă şi în tihnă trupul
păstorului Daniel. Oştirile îngereşti s-au făcut lui cale netedă
spre slăvile cele de sus. Îţi dau, tată, puteri înzecite, că mult
trudit eşti. Ştii tu, oare, care este ajutorul tău în jertfa ta cea cu
trudă? O, ascultarea îţi este uşurare în greu, căci greul Meu
este greu de dus, şi cu tine îl duc, tată, îl duc şi pe cel din cer,
şi pe cel de pe pământ. Poporul Meu, puţin cât este el, este mult
şi greu pentru umerii tăi mici. Eu însă stau cu tine sub cruce şi
salt de ea nu ca acum două mii de ani, ci cu toate puterile
cereşti şi îngereşti şi te sprijin pentru lucrarea Mea cu tine, că
n-am cu cine să Mă sprijin pe pământ. Mă sprijin cu tine, şi tu
cu Mine şi cu grija Mea de tine. Unul de altul avem grijă, şi
iată, mergem şi iar mergem. Mergem, poporul Meu, şi prin
credinţă vom aduce la bine corabia cu care mergem pe dea-
supra stricăciunii de pe pământ. Nu mai este loc curat, drum
curat şi nici un colţişor curat nu mai găsim pe pământ. O,
poporul Meu, stai întru Mine, tată, şi fii mulţumit şi fii cuminte,
poporul Meu! Eu sunt Cel ce pot pentru Mine şi pentru tine,
iar tu eşti cel ce poţi Mie, fiule. Amin. 

Şi dacă-Mi voi întări un picuţ pe cei din porţi, Eu, Dom-
nul, voi căuta să mai aşez cuvânt lângă cel de acum, că vreau
să-Mi săvârşesc mai întreg râul cuvântului Meu de câte ori el

vine să se deşarte deplin în cartea sa cea de azi, cartea Mea cu
tine, poporul Meu. Pace ţie! Pace ţie! Pace ţie! Amin. 

Pace vouă, celor ce aţi venit şi Mi-aţi mângâiat Duhul
şi privirea privindu-vă venind şi petrecând cereşte şi simţind
fiorul întâlnirii voastre cu Mine! O, pace vouă, celor mai
proaspăt născuţi din cuvântul Meu cel din zilele acestea pentru
ca să-Mi fac prin el un popor sfânt pentru slava Mea cea de la
sfârşit de timp! Duhul Meu vă iubeşte aşa cum voi Mă iubiţi.
Duhul Meu vă învaţă aşa cum voiesc Eu să vă am. Duhul Meu
vă aşteaptă să fiţi pe deplin răsădiţi în lucrarea Mea, cu ca -
re-Mi fac ogor de însămânţat sămânţa Mea cea nouă, Duhul
Meu Cel dătător de viaţă pentru răscumpărarea omului. Vă iau
în Duhul Meu. Dacă vreţi, rămâneţi întru El, rămâneţi în iu-
birea Mea! Vă pecetluiesc acum cuvântul glasului vostru cel
dinăuntru şi prin care glăsuiţi în Duhul: „Voim, Doamne! Ajută
Tu voinţei noastre!“ Amin. 

Oştirile îngereşti rămân acum cu voi şi vă vor însoţi
mâine pentru datoria cea sfântă, pentru ziua de serbare a păs -
torului Daniel, fii ai poporului Meu. Eu, Domnul, vă voi întări
şi pe voi, cei ce aţi pregătit toate ale sărbătorii, şi îi voi întări
şi pe cei ce vor merge la sărbătoare, şi cu oştirile îngereşti vă
voi întări. Amin. 

Pace vouă, oştiri îngereşti slujitoare ale slavei Mele, căci
Eu pentru slava Mea v-am creat! 

— SS lavă şi închinare Mielului lui Dumnezeu,
Domnul Cuvântul, Ţie, Iisuse Hristoase,

Împăratul îngerilor şi al oamenilor credincioşi între fiii oame-
nilor! Slavă numelui Tău mare şi a împărăţiei Tale în cer şi pe
pământ! Cerul este scaunul Tău de domnie şi Îţi este larg, iar
pământul Îţi este aşternut picioarelor, şi este strâmt pentru Tine
pe pământ din pricina necredinţei oamenilor care au luat
pământul ca să-l stăpânească ei. 

Slavă Ţie, Celui ce vei birui curând, curând peste tot şi
peste toate, şi apoi le vei închina Tatălui ca un Fiu supus şi mare
prin supunerea Ta, Îţi spun Ţie acum toate oştirile înge reşti în
ziua lor de serbare în cer şi pe pământ. Amin, amin, amin. 

*

CC u sărbătoare îngerească am petrecut în ziua care
a trecut, şi mare a fost slava sărbătorii pentru tot

cerul de sfinţi şi de îngeri, şi e mare minune că are cerul pe
pământ aşternut pentru Mine ca să Mă fac cuvânt de venire,
acum, la sfârşit de timp, şi să-Mi audă cei din cer cuvântul Meu
cel mare şi să ia din el bucuria cea mult aşteptată lor, căci bu-
curia cea desăvârşită, cea întreagă, aşteaptă la capăt de timp,
precum aşteaptă şi cei ce o nădăjduiesc pe ea cu credinţă, cei
din cer şi cei de pe pământ, bucurie trecută prin multe dureri,
prin mari suferinţe şi încercări, prin tot felul de ispitiri, spre
plata ei cea întreagă apoi. Amin. 

Eu, Domnul, aştept cu cei din cer ziua când toate Mi se
vor supune ca să le pot pune înaintea Tatălui Savaot ca un
Mieluţ biruitor, căci sunt Mieluţul Tatălui şi Îi sunt supus.
M-am supus Lui când M-a trimis din cer pe pământ ca să Mă
întrupez şi să cresc Fiu al omului, şi apoi să Mă las Mieluţ
junghiat de poporul prin care Tatăl Meu M-a făcut cunoscut pe
pământ, popor din care se trăgea mama Mea Fecioara. O, n-am
stat împotriva celor ce M-au defăimat până la moarte pe cruce,
batjocorindu-Mă ca pe cel mai mare răufăcător, ca pe cel mai
mare păcătos, căci trupul Meu cel defăimat şi răstignit Mi-a
fost aşezat între doi tâlhari pedepsiţi de lege pentru faptele lor
tâlhăreşti. Aşa am stat Eu supus Tatălui pentru lucrarea pe care
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El M-a trimis s-o săvârşesc. El de aceea M-a trimis, şi M-a
trimis ca să ajung defăimat de toţi cei care credeau că am venit
să le iau împărăţia şi libertatea şi voia. O, M-a trimis Tatăl ca
să fiu pedepsit pentru păcat în locul păcătoşilor toţi, care au
fost şi care erau şi care vor păcătui pe pământ apoi, până la
sfârşitul veacurilor. M-a trimis Tatăl să plătesc tributul pentru
tot omul păcătos, care-şi scrie cu mâna lui pedeapsa faptelor
lui vrednice de moarte, căci poruncile date de Dumnezeu pen-
tru viaţă în om le-a călcat şi le tot calcă fiecare om, împotri -
vindu-se el Celui ce le-a dat pe ele de viaţă a oamenilor, iar pe
Mine M-a trimis Tatăl să ispăşesc pentru om. 

O, mare a fost sărbătoarea îngerilor lângă tine, poporul
Meu de la izvor! Oaspeţii veniţi au fost plini de dor şi de fior
sfânt înaintea cuvântului Meu şi a îngerilor Mei. Suitele cereşti
au fost fără de număr, multe. Tu eşti mic încă, la fel şi vederea
ta, dar slava sărbătorii a fost mare şi pentru cei din cer, căci cei
adormiţi au fost fără de număr veniţi la pomenire, mulţi, de la
începutul lumii şi până azi. S-a strâns cerul şi cămările Dom-
nului cu toate cele din ele, suflete şi duhuri şi stihii, iar îngerii
cu zecile de mii de mii în cete-cete au slăvit slava Mea cu tine,
cuvântul Meu cel ce cheamă la viaţă pe pământ cerul şi pă -
mântul şi toate cele ale lor. Mulţi, mulţi sfinţi au văzut prin
vremi, au văzut dinainte pe cele ce Eu, Domnul, le aduc şi le
voi aduce tainic pe pământ prin credinţa unui neam cu duhul
umilit înaintea Mea, căci Eu Îmi găsesc plăcerea în cei ce se
lasă copleşiţi la cuvântul Meu, în cei ce tremură înaintea Mea
ca să facă voia Mea cu credinţa lor, cu puterea lor cea mică,
dar cu iubirea lor cea din cer. 

O, te întăresc în darul credinţei sfinte, ca să fii tu
aşternutul lucrărilor Mele cele tainice, poporul Meu de azi, căci
mic şi puţin cum eşti, tu eşti, şi prin harul Meu eşti, căci prin
tine sunt Eu pe pământ cuvânt, şi ce puteam Eu dacă nu gă -
seam credinţă pe pământ pentru venirea Mea cea de acum cu
atât de mult râu de cuvânt pentru spălarea cu el a pământului
şi pentru ca să-l strig pe tot omul de la păcat la sfinţenie, de la
nepăsare la veghe, de la moarte la viaţă? Măcar să Mă spăl pe
mâini, măcar să-Mi scutur picioarele dacă, trimis fiind de Tatăl
la om, nu Mă primeşte omul cu mântuirea cea de la Mine.
Mărturia Mea de azi însă se scrie şi se face carte între pământ
şi cer şi se face scaun de judecată pentru tot omul care aude şi
nu face faptele vieţii, şi care nu voieşte să audă şi să creadă pe
Cel ce vine de la Tatăl iarăşi, precum este scris să vină. Eu vin
cuvânt pe pământ pentru că este scris să vin aşa, iar venirea
Mea este cu mare taină şi este în miez de noapte. O, n-a fost
noapte mai noapte ca cea de azi noapte. Dorm şi nu se trezesc
la glasul Meu cei ce dorm. Dorm în păcate oamenii, căci som-
nul păcatului este dulce lor. Am găsit un sâmburel de credinţă,
acum, în vremea când trebuia să vin şi să trâmbiţez să se scoale
omul şi să se aşeze înaintea glasului venirii Mele, şi iată, Mi-am
zidit locaş de venire din fii credincioşi tainei prin care Eu vin
cuvânt pe pământ. O, am găsit credinţă pe pământ pentru îm-
plinirea Scripturilor venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om cuvânt
plin de putere şi de duh de înviere, şi cu el, cu îngerul cuvânt,
cu acela Mi-am trezit îngerii ca să-i adun cu ei la masa cuvân-
tului Meu pe cei ce vor fi, pe aleşii Mei, care s-au ales şi care
se aleg pentru Mine cu credinţa şi cu iubirea lor, şi lor Mă
vestesc, şi apoi dau putere cosorului să meargă şi să-şi facă lu-
crarea pe pământ, lucrare proorocită ca să fie. Amin. 

O, vă trebuie voinţă mare, fii ai poporului cuvântului
Meu, şi vouă, celor ce veniţi să vă faceţi fii ai lui Dumnezeu
prin puterea pe care Eu o dau iubirii din voi, credinţei din voi
pentru venirea Mea. O, multă viaţă de Duh Sfânt pun Eu în voi,

iar voi încingeţi-vă cu brâul nădejdii sfinte şi biruiţi lumea şi
trupul. Amin. Le spun la toţi oamenii de pe pământ să biru iască
lumea: pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii, căci acestea
sunt duhul morţii, duhul care a prins putere în văzduh prin
măiestria cea bolnavă a omului, căci omul îşi zideşte moarte
prin tot ceea ce s-a deprins el să facă, şi cu care numai păreri
de rău îşi pregăteşte lui, târzii păreri de rău şi tot mai târzii. 

Post sfânt, rugăciune sfântă, statură cuviincioasă, părăsi -
rea plăcerilor, ascultarea de poruncile vieţii şi multă, multă iu-
bire şi credinţă şi multă credincioşie lângă Mine, aşa să
împlineşti tu, popor credincios, şi strânge-te, tată, lângă Mine,
ca să te bucuri şi ca să Mă bucuri, că nu sunt între cer şi pământ
ceasuri şi locuri mai măreţe ca atunci şi ca acolo unde Eu cu
tine ne întâlnim şi ne scriem pe pământ cu popasul cerului, Eu
şi cu voi întru întâlnire cerească în zilele acestea. Cu zecile de
mii se purtau după Mine acum două mii de ani suferinzii ca să
le iau de pe ei tristeţea inimii şi lipsa sănătăţii trupurilor lor, dar
ca să facă ei voia Mea apoi, o, puţini de tot se alegeau aşa în tre
ei prin multa şi lucrătoarea Mea iconomie, dar mare şi înfierată
era nevederea şi împietrirea inimii omului şi tăria cerbiciei lui
între cele ce se văd de ochii omului, făcute de Dumnezeu. 

Duhul trupului atrage duhul sufletului ca să-l facă numai
trup pe omul cel slab de Dumnezeu, şi trupul pofteşte împotriva
lui Dumnezeu în om, şi bietul de om nu se poate birui. Cuvântul
Meu însă poate să-i dea omului puterea cea de sus ca să se
biruiască pe sine omul, şi nu pe Mine în el, şi de aceea Mă fac
cuvânt pe pământ, o, fii ai oamenilor rătăciţi de Tatăl Meu! O,
nu Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, văzutele şi nevăzutele
lor, şi pe om, şi pe Fiul Său Cel Unul născut, Fiu al omului apoi
pentru salvarea voastră din necunoştinţă de Dumnezeu? O, cât
şi unde mai mergeţi fără toiag de păstor pentru viaţa voastră
nevegheată, necârmuită de un cârmaci mântuitor pentru voi?
Vin cu îngerii şi cu sfinţii şi păşesc cu ei pe pământ pas ceresc
pentru voi, dar ochii voştri nu văd cerul călătorind cu voi ca să
găsească prilej să vedeţi voi, să auziţi şi să credeţi apoi că este
Dumnezeu pe urma voastră şi aşteaptă să-L iubiţi şi să vă faceţi
fii ai Lui prin legătura de iubire dintre El şi voi, dintre voi şi El.
O, învăţaţi, învăţaţi iubirea! Ea este cea fără de păcat şi fără de
trup. Ea face din om făptură nouă, făptură de Duh Sfânt, trup
duhovnicesc, supus Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. O,
biruiţi-vă trupul! Nu-i daţi ce vă cere el, căci carnea şi sângele
se împotrivesc diavoleşte împotriva împără ţiei cerurilor în om!
Boldul morţii este păcatul şi îl înţeapă în carnea omului pe om,
şi înăuntrul omului este moartea, şi nu din afara lui, şi omul
moare prin păcatul cel din trupul lui, vierme neadormit în om,
vierme care-l scoală pe om din somn, din aşternut, ca să facă
pofta lui cea vrăjmaşă omului în însuşi trupul lui. 

O, din zi în zi mai mult şi mai îndurerat voi striga la om
ca să-i spun că este vierme neadormit în el păcatul şi nu-l lasă
să doarmă, ci îl scoală pentru păcat. Veni-va ziua să biruiesc
moartea, să biruiesc Eu păcatul din om, şi omul îşi va vedea
atunci faţă în faţă cu el păcătoşenia lui, moartea, pe care şi-a
iubit-o şi şi-a înviat-o mereu, mereu în el, şi atunci Eu voi fi
biruitorul omului păcătos, biruitorul morţii lui, căci moartea în
om şi-a făcut culcuşul ei şi a sluţit viaţa omului şi faţa lui, cea
de la Mine hărăzită lui prin facerea cea de la început a sa. 

O, trebuie să se pocăiască omul şi trebuie să părăsească
păcatul şi toată urma păcatului în el. Pot Eu să fac aceasta dacă
omul nu vrea să asculte de porunca Mea pentru împărăţia Mea
în el. Împărăţia Mea în om nu are nimic, nimic din lumea
aceasta, şi aşa voiesc Eu să-l fac pe om, făptură nouă, după
chipul şi asemănarea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut Fiu
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al omului şi Care S-a numărat cu păcătoşii ca pe toţi să-i atragă
de pe pământ spre cer, de la stăpânitorul întunericului la Tatăl
Savaot, Tatăl Meu, Cel fără de început şi fără de sfârşit ca şi
Fiul Său. Amin. 

Eu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Cuvântul, am
grăit acestea în zile de serbare îngerească în cer şi pe pământ,
spre bucuria şi spre mângâierea îngerilor şi a sfinţilor şi a celor
credincioşi pe pământ, credincioşi şi adevăraţi, aşa cum sunt
Eu. Amin. 

O, neam român, o, neam român, o, neam român! Te
povăţuiesc de mult, de mult să ai grijă de soarta ta de mâine,
şi tu eşti prins în laţul celor ce te mint pe tine pentru viaţa ta.
O, iată ce război, ce război de dorinţe şi de căutare de slavă
omenească s-a zbătut în tine în ziua aceasta de sorţi pentru cel
ce va fi să stea la cârmă pentru tine! O, tată, Eu, Domnul,
te-am scos mereu pe tine din dureri şi de sub stăpâniri omeneşti
în toată vremea istoriei tale zbuciumate, popor român, şi iată,
tu nu veghezi bine azi pentru soarta ta aşa cum străbunii tăi
vegheau pentru acest pământ. Ai creionul în mână ca să-ţi scrii
soarta. O, nu te da în mâna celui ce nu are grijă de tine pă -
rinteşte! O, cum să fac cu tine ca să nu greşeşti acum pentru
soarta ta? Deschide-ţi mintea şi apoi inima şi caută să simţi cu
inima şi nu cu mintea, căci tu eşti în primejdie să cazi iarăşi în
sângele tău şi să zaci în necunoştinţă şi în nepăsare, căci duhul
omului dă să-ţi îmbrobodească mintea ca să-ţi scrii cu mâna ta
întoarcerea iarăşi la cele din care Eu am dat, totuşi, să te scot,
şi mult sânge s-a vărsat pentru dezrobirea ta cea de la Mine
venită spre tine. O, nu căuta bunăstarea ta acum, ci aşează-te
să cauţi să stârpeşti mai întâi duhul minciunii, pe tot omul care
minte împotriva binelui tău cel de la Mine, căci nici un bine
nu se clădeşte pe minciuna omului care te duce cu vorba ca să-l
pui pe el căpetenie a ta cum că ţi-ar da el ceea ce nu are să-ţi
dea, ceea ce doar tu poţi să-ţi dai. O, mergi, tată, înainte, şi nu
te da acum înapoi. Eu privesc din cele cereşti peste tot pă -
mântul tău şi peste toţi cei care vorbesc acum în numele tău
folosind puteri slabe şi minciuna ca să te încânte să dai înapoi. 

O, nu da înapoi! Nu da înapoi, popor român! Nu-ţi vrea
decât binele cel ce stă acum cârmaci pentru tine înaintea nea-
murilor de pe pământ, şi e curat cu inima pentru tine şi e dârz
cu duhul, chiar dacă stricăciunea de pe pământ ţine toate nea-
murile de pe el sub piedica de a nu mai putea omul pe nicăieri
pentru Dumnezeu şi cu El peste viaţa lui. 

O, neam român, nu te vinde iarăşi robiei fiarei roşii, tată!
Nu te da iar să cazi în capcana duhului minciunii omului ca -
re-ţi spune minciuna că va fi pentru tine cu cele din el. O, e
numai duh de trufie în cei ce se zbat acum cu război pe faţă la
porţile tale ca să pună mâna pe cârma corăbiei române prin
valurile vremii de acum. Iată-i, îşi mărturisesc pe faţă dorinţele
arzătoare de glorie a lor, şi nicidecum grija lor de soarta ta, ci
sunt porniţi să-şi facă jocul propăşirii lor, nu să te scoată pe
tine din cleşte, ţara Mea, neam român. O, mare-ţi este încer-
carea acum, dar Eu te-am povăţuit să stai cu duhul treaz şi să
ceri Mie să-ţi dau duhul prevederii şi să nu alegi rău pentru
tine când ai creionul în mână ca să hotărăşti tu, nu cei ce dau
să domnească peste tine în numele tău şi fără milă de tine, ţara
Mea. Cel ce stă acum cârmaci peste tine, acela este cel care te
iubeşte cu inima mare, şi cu duh viteaz dă să stea el pentru tine
înaintea ispitei grele, care iarăşi dă să te dărâme de pe stâncă,
neam român. O, el nu te minte, tată. El dă să te ajute de la mij -
loc şi nu să te vândă fără de preţ. Trezeşte-te, o, trezeşte-te, iar
dacă nu vei vrea, Eu n-am vină pentru viaţa ta, că Eu te-am
povăţuit, şi i-am dat duh de povaţă bună pentru tine şi celui ce

te cârmuieşte acum. Războiul pentru răsturnarea lui e mare şi
e din întuneric, şi e şi la lumină. Eu, Domnul, lupt şi încă voi
lupta pentru binele tău între toate relele care dau să te prindă
iarăşi sub robie şi voi sta de veghe cu îngerii şi cu sfinţii pe
vatra ta şi voi privi lucrarea ta, inima ta, şi te voi insufla de la
Mine tainic, căci războiul cel împotriva ta este aprig, şi nu îm-
potriva celui de la cârma ta se războiesc aceştia, ci împotriva
binelui tău, o, ţara Mea cea de azi. 

O, ţie îţi zic acum, celui ce stai cârmaci pentru neamul
român, pentru corabia Mea, pentru ţara Mea de venire acum,
la sfârşit de timp cuvânt pe pământ pentru salvarea omului:
lasă-Mi Mie lupta şi grija pentru sorţul care urmează să se bată
pentru tine sau împotriva ta, căci forţele întunericului s-au
întins peste tot şi se luptă orbeşte să tragă sub ele iarăşi neamul
Meu român. Eu, Domnul, sunt peste tot cu îngerii şi cu sfinţii
Mei în mijlocul neamului român, iar dacă neamul român va
alege deşteptarea în clipele acestea grele, Eu îi voi da lui din
Duhul Meu şi voi lucra pentru el şi pentru tine la cârmuirea
lui, dar dacă el va alege minciuna şi dezbinarea şi trufia, care
se împotrivesc din om unităţii şi frăţiei acestui neam, Mă spăl
pe mâini de neînţelepciunea acestei clipe de răscruce a neamu-
lui român, şi el va suferi cădere şi înjosire sub omul care se
vrea pe sine pentru el însuşi şi nu pentru acest neam la porţile
lui. Tu însă nădăjduieşte şi stai în duhul iubirii de ţară şi de
neam, iar Eu voi ţine pe poporul Meu în duhul rugăciunii şi al
veghii sfinte, şi împreună cu cerul de sfinţi şi de îngeri vom
sta şi vom lupta cu cerbicia cea tare a celor ce se vor pe ei
înşişi, şi nu dreptatea şi pacea şi adevărul pe masa frăţiei nea-
mului român. O, nu aşa, nu aşa a fost în vremile vechi frăţia
neamului român, şi şi-au uitat străbunii bravi cei din acest
neam care nu sunt drepţi pentru el acum. Tu însă aşează-te
acum înaintea Mea cu bărbăţia nădejdii şi lasă-Mă pe Mine
sprijin al tău, căci Eu, Domnul, voiesc să merg spre biruinţa
lui cea de la Mine cu acest neam, numai să nu cadă el în duhul
cel rău al rătăcirii de Dumnezeu tot mai mult, al desfrâului cel
de peste tot pământul şi al lepădării de credinţă, semn înaintea
venirii Mele cu ziua slavei întoarcerii Mele cu slavă pe pământ
la om, iar lepădarea de credinţă este semnul că antichrist se
zbate cu puteri aprige să şteargă urma şi numele Meu de pe
pământ şi să domnească el. El însă va domni până la sfârşitul
său, iar Eu voi fi, aşa cum am fost şi sunt, Împăratul făpturii şi
Îmi voi desăvârşi din mijlocul neamului român taina cerului
celui nou şi a pământului celui nou şi a Ierusalimului celui nou,
precum este scris să fie pe pământ la sfârşit de timp, iar ţara
română este scrisă cu numele de ţara strălucirii, şi din mijlocul
ei Eu, Domnul, este scris în Scripturi să Mă arăt biruitorul
morţii şi învierea a toate, naşterea din nou a lumii din cuvântul
Meu cel nou, cartea cea de azi a cuvântului Meu. Pace ţie
acum! Nimeni să nu cârtească pentru cuvântul Meu cu care azi
am grăit ţie şi neamului român, neamul Meu cel de azi, Israelul
Meu cel nou, cel de la sfârşit de timp. Amin. 

Iar tu, popor al cuvântului Meu în mijlocul acestui neam,
stai de veghe acum, stai, tată, cu mânuţele întinse spre Mine
pentru ziua de sorţi şi în ziua aceea, când neamul român îşi va
alege calea înainte sau înapoi, după cum el va voi să se aplece
sau să nu se aplece tainei Mele, cu care dau acum să-l spriji-
nesc şi să-l ocrotesc pe el pentru soarta lui, pentru pe mai de-
parte mersul său, căci războiul din mijlocul lui este mare acum
pentru soarta lui, iar Eu, Domnul, i-am dat lui acum cuvântul
deşteptării lui. Amin, amin, amin. 

Am sfârşit şi ziua a doua de serbare acum, poporul Meu
slujitor. Te-am aşezat, tată, să-Mi aşezi în tihnă şi în odihnă
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trupul păstorului Daniel, mare zi de sărbătoare pentru cei din
cer. Vestea adormirii lui a strâns în ziua aceasta poporul care
s-a hrănit în vremea celor cincizeci de ani şi mai bine din râul
cuvântului Meu în tot acest timp ceresc pe pământ. Poporul
Meu s-a strâns mult, şi mult popor din satul Măneşti, sat în
care cuvântul Meu a trâmbiţat mult, mult şi a mărturisit cu
multe mărturii, căci din acest sat l-am cules Eu, Domnul, pe
însoţitorul trâmbiţei Mele Verginica, rudenie după trup cu
păstorul Daniel, pe care apoi l-am luat păstor în slujba credinţei
sfinte, în slujba cuvântului Meu şi a poporului care se năştea
din cuvântul Meu pentru creştere, pentru credinţă cu viaţă, cu
faptă în om. 

A fost în ziua aceasta zi măreaţă de sărbătoare. M-am
purtat de la ieslea cuvântului Meu cu poporul de la izvor şi cu
cetele îngereşti şi s-a întocmit în satul Măneşti sărbătoarea du -
cerii la cer a păstorului Daniel, martorul Meu credincios, cel
ce a stat şi a răspuns cu tărie pentru numele Meu înaintea celor
ce atât de hain l-au adus pe el la înfăţişare pentru Mine şi pen-
tru el şi pentru lucrarea Mea de nou Ierusalim pe pământ, lu-
crare începută de Mine prin trâmbiţa Mea Verginica în anul
1955 în satul Maluri, la Pucioasa, oraş cu nume din cer, prin
care Eu Îmi răzbun prin cuvântul Meu pe cei binecredincioşi.
Foc şi pucioasă este cuvântul Meu pentru cei necredincioşi de
ieri şi de azi, şi este împlinirea cuvântului Meu numele acestui
oraş, iar pentru cei credincioşi şi sfinţi el este rădăcina izvoru-
lui Meu şi este nume mare, numele Noul Ierusalim, cetatea
sfântă Noul Ierusalim, din pricina colinei Mele de azi, pe care
Mi-am aşezat un popor Mie slujitor în zilele acestea pe pământ,
popor cuminte, pe care Eu l-am ales pentru slava Mea de azi
şi pe care îl voi sfinţi din zi în zi mai mult, şi pentru Mine îl
voi sfinţi. Amin. 

Nu pot, o, nu pot să-i spun poporului care a băut din
izvorul Meu în de-a lungul acestui timp ceresc, nu-i pot spune
lui despre taina Mea cea de la celălalt capăt al cuvântului Meu,
mântuitor cuvânt peste un popor. La începutul Meu de azi cu
un popor chemat şi strigat la masa Mea, şi apoi spre mijlocul
lucrării Mele, şi apoi tot mai spre capătul cel de azi, unde am
ajuns cu cuvântul Meu în mijlocul unui popor mereu răzvrătit,
mereu nestatornic din pricina nemulţumirii lui, căci s-a îngâm-
fat unul peste altul cel ce a ascultat glasul Meu, o, Eu n-am
putut în tot acest timp să Mă desăvârşesc, nici la început, nici
mai pe la mijloc şi nici mai apoi, aşa cum Mi-am putut acum
aşeza împlinirea Mea cea atât de dorită peste un popor credin-
cios şi sfânt cu credinţa înaintea Mea. Ca să fi fost Eu biruitor,
în sfârşit, cu lucrarea cuvântului Meu Îmi trebuia ucenici cre -
dincioşi, statornici în lepădare de sine, în suferinţă şi în nădejde
şi în iubire fără de seamăn, acum, între fiii poporului Meu din
toată vremea trâmbiţării Mele de azi, dispreţuiţi pentru iubirea
lor, nepreţuiţi aşa cum am fost Eu nepreţuit atunci, un dar fru-
mos şi fără de preţ, dăruit de Mine poporului cel din vremea
toată a trâmbiţării Mele de azi, căci cei nepreţuiţi sunt spre
folosul multora din pricina umilinţei din ei, prin care Eu, Dom-
nul, pot pentru mulţi din cei ce nu pot cu darul umilinţei sfinte
în ei pentru mântuirea lor, pentru iertarea lor de multele supă -
rări şi neascultări aduse Mie în tot cursul acestui timp de cin-
cizeci de ani şi mai mult. Eu, Domnul, însă, am biruit şi am
ie şit cu lucrarea Mea biruitor şi Mi-am început biruinţa şi lu-
crez cu mare taină, căci duhul lui antichrist şi al lui satana, care
îmboldesc omul ca să-i facă voia, aceşti capi răzvrătiţi lucrează
la vedere să răstoarne de pe pământ împărăţia Mea, dar este
scris în Scripturi să biruiesc Eu, Mielul lui Dumnezeu, şi aşa
va fi, precum este scris. Amin. 

Binecuvintez cu îngerii şi cu sfinţii intrarea între cei din
cer a păstorului Daniel, care Mi-a păstorit poporul cu iubire
sfântă şi cu mustrare sfântă în vremea lucrului lui cu Mine prin
puterea credinţei lui în lucrarea cuvântului Meu. Din urma lu-
crului lui cu Mine am bucurie şi rod Mie pe fiii cei de azi ai
cuvântului Meu, care-Mi stau înainte mijlocitori pe mai departe
şi mărturisitori ai venirii Mele pe mai departe cuvânt în mij -
locul unui popor statornic cu iubirea, cu credinţa şi cu credin -
cioşia, ucenici din ucenici, şi am durere şi nerodire pe cei ce
atâţia ani au auzit din gura Mea cuvântul şi din gura păstorului
veghea şi îndemnul pentru calea Mea cu ei şi n-au voit ei să-Mi
aducă rod însutit, şi nici înzecit, ci Mi-au adus ei rod de ne -
credinţă, de îndoială, de clătinare a lor şi a altora ca şi ei, căci
n-au iubit aceştia cu lepădare de sine pe Dumnezeu, şi s-au
răzvrătit ca şi Israel împotriva lui Moise şi s-au lăsat slabi pen-
tru Mine şi tari pentru duhul răzvrătirii, duh care se naşte din
nemulţumirea celor ce nu pot cu duhul umilinţei de duh, ci pot
ca omul şi atât. 

Voi grăi poporului Meu în ziua pomenirii de patruzeci
de zile după această sărbătoare a aşezării în odihnă a păstorului
Daniel şi-Mi voi arăta lucrarea Mea cu el pe pământ şi în cer
şi-Mi voi îmbia poporul spre umilinţa de duh pentru darul
înţelepciunii cea de sus peste el apoi. Amin. 

O, pace ţie cu cei din cer de acum înainte, păstorule
Daniel! Alături de trâmbiţa Mea Verginica şi a celorlalţi, care
sunt între sfinţi în cer din mijlocul poporului Meu, staţi, staţi
veghetori mersului Meu peste pământ acum şi poporului Meu
celui binecredincios din vremea aceasta şi biruinţei Mele din
mijlocul neamului român şi pentru el înaintea Mea. Amin. 

O, pace ţie, poporul Meu, şi credinţă ţie pe calea ta cu
Mine. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 2009

Praznicul intrării Maicii Domnului în biserică 

Neamurile pământului să creadă în lucrarea Cuvântului lui Dum-
nezeu. Curăţenia inimii şi sfinţenia îl ajută pe om să-L cunoască şi 

să-L vadă pe Dumnezeu. 

SS unt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Sa -
vaot, iar glasul Meu se lasă lin acum, la sfârşit de

timp, peste un popor credincios venirii Mele cuvânt pe pământ
pentru ca să-Mi pregătesc ziua slavei Mele, când unii se vor
bucura, iar alţii se vor întrista, după cum au crezut sau nu au
crezut că Eu sunt Cel ce grăiesc acest cuvânt, că Eu sunt Cel
ce croiesc o cale sfântă pentru ca să vină pe ea la Mine omul
care Mă aude chemându-l la Mine la glasul Meu, care se face
cuvânt peste pământ. 

Îmi pregătesc cu cuvântul un popor în mijlocul neamului
român, şi apoi îmbrăţişez în cuvânt acest neam şi acest pământ
ocrotit de Mine şi de mama Mea Fecioara încă de la facerea
cerului şi a pământului, căci taina lui Dumnezeu este acest
pământ şi neamul de pe el, şi Îmi arăt acum, la sfârşit, taina
Mea şi lucrarea Mea din el şi cu el. Amin. 

Sunt cu zi de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara în
mijlocul tău, poporul Meu, căci din cuvântul Meu te-am născut
şi eşti poporul Meu în mijlocul neamului român, iar cuvântul
Meu de peste tine naşte un popor, căci naşterea cea de sus a
omului are el de lucrare a sa acum, la sfârşit de timp, şi este
scris în Scripturi să fie pe pământ lucrarea cuvântului Meu,
venirea Mea sub acest nume: Cuvântul lui Dumnezeu; şi de
câte ori vin cuvânt pe pământ acum, Eu mereu Mă vestesc cine
sunt, căci Eu sunt Cel ce sunt, şi trebuie să spun cine este Cel
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ce grăieşte prin acest glas de cuvânt. Amin. 
Sunt cu mama Mea Fecioara în cuvântul Meu de azi şi

o dau pe ea de mărturie neamului român, căci o mărturisesc pe
ea cea credincioasă venirii Mele atunci întrupat pe pământ, şi
acum cuvânt de mărturie, cuvântul care se face râu de cuvânt
peste om ca să audă omul glasul Meu, care se aude de cei din
morminte şi de cei ce aud când Eu trimit acum glasul Meu
peste pământ. A fost dată lui Dumnezeu de pruncă mama Mea
Fecioara, cea făgăduită părinţilor ei cei fără de copii la
bătrâneţele lor, mărturie a credinţei lor, căci prin rugăciune au
cerut ei la Dumnezeu şi au primit, şi au dat apoi Domnului
darul lor cel de la El primit. 

O, taină dulce, o, mama Mea Fecioară, să ridicăm la
Tatăl mâinile în ziua de serbare a prunciei tale, dată Domnului
de cei ce te-au născut ca să fii de la Dumnezeu pe pământ, şi
apoi să Mă naşti pe Mine prunc. O, hai să stăm cu mâinile ridi-
cate spre Tatăl pentru ţara Mea de venire azi pe pământ cuvânt,
ţara română, dată Mie de Tatăl la naşterea Mea din trupul tău
cel fecioresc, mamă! Se trage la sorţi pentru cârmuitorul de
peste ea pe mai departe acum, mamă. Să dăm neamului român
duhul prevederii, duhul cel bun, cel de la Noi, pentru ca să
înţeleagă cu El ca Noi, căci soarta lui e scumpă înaintea Mea,
fiindcă sunt Eu pe vatra lui cuvânt, o, mamă a Mea! 

— OO,hai, Fiule, hai! Cuvântul Tău m-a făcut
rugătoare şi ocrotitoare acestui neam,

care abia, abia dă să-şi cunoască obârşia şi s-o creadă apoi. O,
dulce este taina acestui pământ şi a neamului de pe el! O porţi
în mâini, Fiule scump, şi dai s-o aşezi peste el înaintea nea-
murilor de pe pământ şi lucrezi cu grijă, căci cu omul este greu
de lucrat, Cuvinte Doamne. Greu de tot crede omul că Tu eşti
acum cuvânt mult pe pământ în mijlocul unui popor născut din
cuvântul Tău de azi. Ţi-ai zidit un popor în mijlocul neamului
român, căci cuvântul Tău de azi e ziditor şi vine cu norii pe
aripi de vânt, aşa cum Tu Te porţi între cer şi pământ, ca şi la
început când ai făcut cerul şi pământul şi pe om şi grăiai cu el
purtându-Te pe şoapta vântului cu glasul Tău. Iată, ai fii credin -
cioşi venirii Tale de azi, şi ei Te dau neamului român cu glasul
Tău din mijlocul lor, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce cred prin
cei credincioşi glasului Tău de peste ei pentru tot omul care ia
de la ei cuvântul Tău cel de azi, Fiule Emanuel, Fiule al meu! 

O, veniţi, veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu! Tot
pământul să se închine Lui şi să cânte Lui, să cânte numelui
Lui, numelui Lui celui nou: Cuvântul lui Dumnezeu! Veniţi,
veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, înfricoşător în sfaturi
mai mult decât fiii oamenilor, Cel ce stăpâneşte cu puterea Sa
veacul, şi ochii Lui spre neamuri privesc! Cei ce se răzvrătesc,
să nu se înalţe întru sine, să nu se înalţe! O, binecuvântaţi pe
Domnul Dumnezeul vostru şi faceţi să se audă glasul Lui şi
cuvântul Lui cel sfânt! Amin. 

Strig peste neamuri, Fiule Emanuel, Fiule al Tatălui şi
al meu. Din mijlocul poporului Tău în neamul român strig
astăzi peste neamuri să creadă prin cei credincioşi glasului Tău
de azi peste ei pentru tot omul care ia de la ei cu credinţă cu-
vântul Tău de azi. O, să se împruncească omul, şi aşa va fi
curat, şi aşa va fi credincios apoi, căci curăţenia inimii şi sfinţe -
nia, acestea fac pe om să-L cunoască şi să-L vadă pe Dum-
nezeu. Amin. 

Stăm cu mâinile ridicate cu rugăciune spre Tatăl, Noi şi
poporul Tău cel din români, Doamne Cuvinte, şi aşteptăm de la
Tatăl ajutorul Său în vreme de mare răzvrătire pentru câşti ga rea
locului la cârma corăbiei Tale de azi, ţara română, ţara stră lucirii,
după numele ei cel din Scripturile proorocului Daniel. 

O, roagă-te Tatălui, popor credincios al cuvântului Fiu-
lui meu Iisus Hristos, şi roagă-te cu Fiul Său şi cu mine, mama
Fecioară a Fiului Tatălui Savaot, căci neamul român trebuie să
stea acum sub puterea Duhului Sfânt ca să-l călăuzească El
spre voia Tatălui Savaot pentru soarta lui pe mai departe
călăuzită de Tatăl. Amin. 

Duhul rugăciunii sfinte să vină cu rodul ei peste tine
acum, ţară a venirii Domnului la tine, iar tu să fii credincioasă
Celui ce te-a ales a Lui, Domnului Dumnezeului tău, Care te
vrea a Sa. Amin. 

— PP acea Tatălui şi pacea Mea şi a ta să se
aşeze acum peste duhul neamului român,

mamă, căci pacea Noastră este plină de grijă şi de veghe pentru
biruinţa cea bună a acestui neam, aşezat acum să cântărească
sorţi pentru cârmuitorul pe mai departe pentru el. Amin. 

Nimeni să nu se mire de mersul Meu şi al cuvântului
Meu prin cei credincioşi venirii Mele de azi pe pământ cuvânt
de naştere din nou a lumii! Vai celor ce dau să hulească, să
dispreţuiască sau să ponegrească pe cei ce stau înaintea cu-
vântului Meu când el vine pe pământ şi trimite după orân-
duiala Mea acolo unde el trebuie să lucreze! Cei ce nu vor să
creadă, să nu lovească, ci să aibă încă răbdare spre luminarea
lor, iar cei ce cred prin cei credincioşi, să prindă duh şi putere
de mărturisire a venirii Mele cuvânt pentru ca să cârmuiesc
cu el prin întuneric pe om, şi aceia vor avea plată cu cei
credincioşi. Amin. 

Las pacea Duhului Meu peste duhul neamului român,
care are acum nevoie de Duhul Meu, de înţelepciunea cea de
sus pentru soarta lui, iar după ce va trece ziua de sorţi, Eu,
Domnul voi grăi românilor şi voi sta cu ei la masă de cuvânt.
Amin. 

Pace ţie, poporul Meu! Eu stau în mijlocul tău cuvânt
cârmuitor, tată. Tu eşti cel credincios Mie, iar credincioşia ta
Îmi dă putere de biruinţă ca să-Mi împlinesc Scripturile venirii
Mele cuvânt pe pământ şi să judec cu el viii şi morţii. Să nu
uite neamul creştin de duhul cel învăţător al părinţilor sfinţi,
care l-a învăţat pe el să se roage Celui ce locuieşte întru cele
de sus, privind spre cele de jos, Celui ce ispiteşte inimile şi
ră runchii şi ştie cu adevărat tainele oamenilor, şi aşa să zică
neamul creştin: „Lasă nouă, Doamne, greşalele greşite de noi
îna intea Ta din ştiinţă şi din neştiinţă şi fă-ne casă Duhului
Sfânt şi dă-ne inimă plină de veghe şi curată, şi să trecem
toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a
Unuia-născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să dea
fiecăruia du pă faptele lui, şi să nu fim aflaţi zăcând şi dor-
mitând, ci pri veghind spre lucrarea poruncilor Lui, gata a
intra în bucuria că mării slavei Lui celei dumnezeieşti, unde
este glasul lău dă to rilor Lui şi dulceaţa celor ce văd frumu -
seţea slavei Lui“. Amin. 

O, neam român, aşa este neamul creştin, tată, şi aşa, aşa
să înveţi de la părinţii tăi cei sfinţi, de la sfinţii părinţi statul
tău cu rugăciune şi cu faptă înaintea Mea ca să fii tu creştin, o,
neam român, neam ales între neamuri pentru slava Mea de azi
în mijlocul tău, slava cuvântului Meu, care vine cu norii pe
aripi de vânt şi se face cuvânt de facere nouă peste cei credin -
cioşi şi peste cei ce cred prin cei credincioşi cuvântului Meu
de azi. Pace ţie, neam român, şi inimă plină de veghe sfântă
pen tru înţelepciunea cea de sus în zi de cumpănă pentru tine!
Fii credincios şi nu necredincios! Domnul Dumnezeul tău te
învaţă prin glasul cuvântului Său, care se face râu de cuvânt în
mijlocul tău peste cei ce cred venirii Mele acum cuvânt pe
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pământ prin duhul mărturiei, Duhul Meu. Amin. 
Eu sunt Cel ce sunt, şi am grăit ţie, iarăşi ţi-am grăit cu

cuvântul Meu, o, neam român, cu toiagul Meu de Păstor, căci
cuvântul Meu este toiag de păstor, şi aşa te păstoresc Eu, şi Eu
sunt Păstorul tău. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2009

Sărbătoarea sfinţilor mucenici Ecaterina şi Mercurie 

Domnul grăieşte neamului român şi cârmaciului lui, Traian Băsescu.
Îndemn pentru post. Alte poveţe pentru Traian Băsescu. Ţara 

română va fi muntele slavei Domnului. 

ÎÎ n zi de sărbătoare de sfinţi Mă fac cuvânt peste
neamul român, căci sunt Păstorul său şi îl păsto -

resc pe el. 
Sunt Domnul Iisus Hristos, iar Tatăl Meu Savaot Mi-a

supus Mie toate şi Mi-a dat toată puterea în cer şi pe pământ,
şi iată, vestesc acum, la sfârşit de timp, purtându-Mă pe mij -
locul cerului, Evanghelie veşnică celor ce locuiesc pe pământ
şi la tot neamul şi seminţia şi limba şi poporul şi strig cu glas
puternic: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I mărire şi vă
închinaţi Lui, că a venit ceasul să judece viii şi morţii!», pre-
cum este scris. Amin. 

Cobor în mijlocul tău cuvânt, poporul Meu cel din
români, căci te-am cules şi te-am făcut popor credincios ca să
lucrez prin credinţa ta Scriptura venirii Mele cu secerişul, căci
a venit vremea de secerat. Cobor la tine cu sfinţii, fiule, ca să
te întăresc în veghe şi în credinţă şi în mare sfinţenie de duh şi
de suflet şi de trup, căci trebuie să păzim poruncile lui Dum-
nezeu şi trebuie să ţinem mărturia Mea în mare lucrare, fiindcă
vremea este să stau biruitor cu tine în lupta cu satana, «şarpele
cel de demult, care s-a sculat şi dă să se scoale cu putere să
amăgească pe cei de pe pământ prin semnele lui», precum este
scris, iar cine are pricepere de sus socoteşte bine şi dă de gol
lucrarea fiarei, peste care are putere satana. 

Sunt cu sfinţii în mijlocul tău, poporul Meu de la izvorul
Meu de cuvânt, şi am pe muceniţa Ecaterina în sărbătoare cu
sfinţii, şi cu ea pe mucenicul Mercurie, amândoi lucrători cu
Mine în vremea lucrării Mele de azi pe pământ. Muceniţa Eca-
terina revarsă din duhul ei înţelepciunea pe care Eu, Domnul,
i-am dat-o înaintea înţelepţilor de pe pământ ca să-i dea pe ei
Mie prin credinţa lor cea ajutată de ea ca să fie în ei, şi lucrează
muceniţa Mea în mijlocul poporului Meu, iar mucenicul Mer-
curie stă cu îngerii Mei şi cu Mine în mare lucrare pentru
vărsarea cupelor cele pentru curăţirea fărădelegii de pe pământ
şi pentru lupta cu vrăjmaşii lucrării Mele de venire la tine, fiu -
le, poporul Meu, şi aşa lucrez Eu cu oştirile de sfinţi lângă tine
şi-ţi dau înţelepciune ca să ştii să socoteşti vremea Mea cu tine,
împlinirea Scripturilor, tată, că iată, stăm în luptă şi biruim prin
înţelepciunea cea de sus, prin harul Meu şi prin ascultare de
sfatul Meu, că mare este neliniştea lui satan acum, când vede
pierdută truda lui cea de şapte mii de ani ca să-l piardă pe om.
Eu sunt Mieluţul Tatălui şi sunt biruitor acum, la sfârşit de
timp, cu lucrarea Mea de cuvânt peste pământ, şi e satana înfri -
coşat de biruinţa Mea, dar ne trebuie mereu, mereu veghe
mare, poporul Meu. 

Stăm în ziua aceasta în lucrare de cuvânt cu neamul
român, care a avut acum de biruit prin război mare lucrarea
cea ascunsă a fiarei roşii, care s-a zbătut pe ascuns să ia iarăşi
stăpânirea sa peste neamul român. O, nu, căci Eu am stat treaz
cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri, împărţiţi peste tot pe unde
s-au tras sorţi pentru cârmaciul corăbiei Mele, ţara română,

ţara Mea de la sfârşit de timp, şi am biruit, dar te-am avut pe
tine aşezat la mare veghe, la multă jertfă de rugăciune şi de
credinţă sfântă şi la zile de post pentru biruirea demonilor, că
parcă a fost luată din Scripturi foaia cea despre «fiara care stă
în război cu Mielul lui Dumnezeu, Care stă în luptă cu balau-
rul cel mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne şi coadă
ca să târască stelele cerului şi ca să le arunce pe pământ, dar
n-a izbutit şi nici nu s-a mai găsit pentru el loc», că am făcut
Eu biruinţă, Eu şi tu, poporul Meu cel biruitor prin sângele
Meu şi prin cuvântul mărturiei Mele, căci cei ce voiau să
biruiască acum iarăşi peste neamul Meu român s-au adunat
într-un singur cuget toţi, precum este scris în Scripturi, şi au
dat puterea şi stăpânirea lor fiarei roşii, ca să pornească cu toţii
război împotriva planului Meu cel sfânt cu neamul român şi
cu cel ce l-am voit cârmaci pentru el prin valuri, dar Eu, Mielul
Tatălui, am biruit prin poporul Meu cel împreună lucrător cu
Mine, chemat, ales şi credincios, ca să lucrez cu el biruinţă
pentru neamul român, neamul Meu cel de azi. Amin. 

O, neam român, o, neamul Meu român, odihneşte-te
acum de greul prin care am trecut, Eu, şi cerul Meu de sfinţi şi
de îngeri, şi poporul Meu cel din mijlocul tău, aşezat la veghe
mare pentru soarta ta, şi tu, neam român. Să ne odihnim acum,
căci a trecut ziua de sorţi pentru cârmaciul din faţa ta, şi Eu,
Domnul, stau cu tine acum la masă de cuvânt, căci aşa ţi-am
făgăduit. O, aşează-te cu credinţă la masă cu Mine, căci Eu îţi
dau duh şi putere ca să crezi şi ca să vezi, căci vezi acum cât
de minunat am lucrat ca să te izbăvesc, după ce mult şi prelung
am strigat o vreme spre tine ca să stai tu treaz, tată, pentru
soarta ta şi să nu te ia somnul, căci balaurul roşu a stat cu mul-
tul la pândă ca să ia iarăşi sub zdrobire şi sub robie neamul
Meu român. Eu, Eu sunt Cel ce am lucrat minunat, şi am spus
cârmaciului de peste tine să Mă lase pe Mine să lucrez cu
măiestrie de partea lui, căci răzvrătirea asupra lui este mare,
iar minciuna stă ascunsă gata să lucreze. Eu, Eu sunt Cel ce
am pus în inimile lor să facă sfatul Meu, precum este scris în
Scripturi, «şi să se întâlnească într-un gând şi să dea toţi, toţi
fiarei puterea lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu»,
şi iată Scriptură împlinită, lucrare despre care scrie în Scripturi:
balaurul cu şapte capete, biruit acum de Mielul lui Dumnezeu
şi de cei credincioşi Lui. Amin. 

O, Mi-am ţinut pe poporul Meu în mare veghe, în treaz
duh de rugăciune cu mânuţele ridicate în toată ziua cea de sorţi,
iar când am văzut cum sapă pe dedesubt satana şi ai săi pui
roşii, numaidecât M-am întărit şi am îndemnat pe poporul cu-
vântului Meu să înteţească rugăciunea cu duh şi mai puternic,
cu strigare şi mai îndurerată pentru trezirea neamului român
ca să se scoale el şi să-şi ajute biruinţa, şi aşa a fost, şi a fost
mi nune minunată şi nu a putut omul aceasta, ci numai Eu,
Mieluţul Cel biruitor, şi n-am lăsat neamul român să fie iarăşi
biruit de puterea fiarei roşii, cea plină de duhul minciunii
înăuntrul şi în afara ei, şi care s-a dat de gol cu lucrarea ei
ascunsă şi a căzut în însăşi cursa ei, căci n-a izbutit, nici nu
s-a mai găsit loc pentru ea şi pentru puii ei, precum este scris,
căci lucrarea cerului lucrează în zilele acestea pe pământul
român, şi face mântuire şi putere împărăţia lui Dumnezeu pe
acest pământ sortit al său. 

O, iată filă de Scriptură împlinită pe vatra ta prin biruinţa
Mea cea pentru tine, neam român! Balaurul cel roşu, cu şapte
capete şi zece coarne, adunaţi într-un gând şi într-un duh toţi,
au dat fiarei puterea lor pentru un ceas şi au pornit război îm-
potriva planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, şi împotriva
neamului român, păstorit acum de Mielul Tatălui, dar Eu,
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Mieluţul Cel biruitor, l-am răpus pe el şi pe îngerii lui pentru
că sunt Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi am biruit
cu cei împreună cu Mine chemaţi, aleşi şi credincioşi, precum
este scris în Scripturi. 

O, fii ai poporului Meu cel din români, şi voi, români
de peste tot, credincioşi şi curaţi cu inima! Cântaţi din strune,
cântaţi din alăute şi din glas cu strigare numele Meu cel sfânt,
Cuvântul lui Dumnezeu, şi ridicaţi în slăvi laudă Lui şi spuneţi:
„O, cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne, căci pentru
puterea Ta cea mare, chiar vrăjmaşii Tăi Te măgulesc prin
făţăr nicia lor! Toate neamurile pământului să se închine Ţie
şi să cânte preaslăvindu-Ţi numele mare! O, veniţi, veniţi şi
auziţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu şi cât de minunat este
El în faptele Sale peste oameni! El stăpâneşte cu puterea Sa
veacul, şi ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei răzvrătiţi
să nu se trufească, fiindcă Domnul ne-a dat viaţă şi n-a suferit
ca picioarele noastre să şovăiască! El ne-a pus la încercare şi
ne-a lămurit ca pe argint şi ne-a scos spre multă bucurie, şi
ca o ardere de tot aducem Lui inimile noastre. Veniţi, veniţi şi
auziţi şi ascultaţi, voi, cei ce vă temeţi de Dumnezeu, că iată
câte a făcut El nouă! El ne-a ascultat şi a luat aminte la glasul
rugăciunii noastre, şi binecuvântat să fie El, căci n-a lepădat
rugăciunea noastră, ci ne-a miluit cu mila Sa!“. Amin. 

Şi acum grăiesc ţie, celui ce stai şi iarăşi stai pe mai de-
parte la cârma corăbiei Mele de azi, ţara română şi neamul Meu
de pe ea. O, nu te-am lăsat singur, tată, căci ai fost singur, şi
mulţi au fost împotriva ta. Am stat de partea ta cu toate oştirile
cereşti şi îngereşti ca pe vremea proorocului Elisei, când am
stat cu toată armia cerească de partea lui în ziua când marea
oştire vrăjmaşă lui a venit să-l biruiască pe el pentru că era
robul Meu, şi de partea dreptăţii stătea. Balaurul cel roşu şi toţi
puii lui au împlinit acum o filă din Scriptură şi s-au adunat în -
tr-un gând toţi ca să te biruiască, şi duhul minciunii este duhul
lui. Este scrisă în Scripturi această filă de istorie, este proo -
rocită să fie, şi iat-o, dar pentru aceasta trebuie minte care are
înţelepciune. Fiara cea cu şapte capete şi zece coarne, adunate
într-un singur cuget, împăraţi prin puterea lor, aceştia au dat
un ceas fiarei puterea şi stăpânirea lor ca să te biruiască pe tine
de la cârmă şi ca să supună iarăşi neamul Meu român. Eu însă
n-am lăsat până în sfârşit puterea cea rea şi M-am ridicat spre
sfârşitul zilei de sorţi şi am trezit neamul român şi am adus mi-
nunea pentru care am dat război mare cu toată oştirea cerească,
fiindcă ţi-am spus că mare este răzvrătirea şi că trebuie să Mă
laşi pe Mine să pot pentru tine, singur cum ai fost împotriva
celor mulţi, adunaţi toţi într-un singur gând asupra ta. 

O, M-am umplut de lacrimi şi de sfâşietoare durere când
i-am văzut pe toţi nuntind şi dându-şi îmbrăţişări ca biruitorii,
minţindu-i pe cei care-i priveau pe ei strigându-şi singuri bi -
ruinţa înaintea neamului român. Mi-am ridicat atunci poporul
cel pus la veghe în ziua aceea, l-am îndemnat la mai fierbinte
duh de rugăciune cu strigare şi am trezit apoi duhul neamului
român şi l-am sculat să bată la sorţi pentru tine, şi cântarul a
tras în sus pentru tine apoi şi am adus minunea, şi aşa am biruit
Eu în chip minunat şi ţi-am dat biruinţa, căci altfel nu se mai
putea împotriva marii răzvrătiri şi trufii ridicate asupra ta. I-am
orbit apoi pe toţi şi s-au crezut biruitori şi au cântat şi au jucat
de seara până dimineaţa peste tot pe vatra acestui neam şi îşi
dădeau daruri şi îmbrăţişări, dar nunta lor s-a schimbat în mor-
mântare în zorii dimineţii cu care Eu am biruit pentru tine. O,
aşa am biruit Eu şi cu voi, cei curaţi cu inima, ziua aceea de
cumpănă mare pentru soarta neamului român. Eu ţi-am spus
să nădăjduieşti, şi tu M-ai ascultat, şi prin nădejdea ta te-am

scos biruitor, tată. Acum fii viteaz, şi să bată în tine o inimă
curată pe mai departe. Ai grijă de ţara Mea de azi, păzeşte-o
pe cât poţi de tot desfrâul de pe pământ, de minciună, de
călcarea poruncilor vieţii, şi caută spre poruncile Mele ca să
se înveţe mai desăvârşit viaţa ta cu ele, ca să-Mi dai cinste,
fiule, căci Eu, Domnul, ţi-am dat izbăvire şi te păzesc ca pe un
fiu credincios acestui neam ales, în mijlocul căruia stau de mai
mult de cincizeci de ani cu masă de cuvânt, lucrare cu istorie
în mijlocul neamului român, lucrare prigonită de fiara cea roşie
în fel şi chip, şi dacă vrei să cauţi în filele vremii vei găsi
prigoana asupra poporului Meu şi a vaselor purtătoare de Dum-
nezeu, cu care Eu am lucrat şi lucrez lucrarea venirii cuvântului
Meu pe acest sfânt pământ, pământul român. 

Ţi-am dat cartea acestei lucrări atunci când am dat-o
neamului român; ţi-am pus-o în braţe. Deschide-o, tată, şi vezi
istoria Mea cu poporul cuvântului Meu din mijlocul neamului
român. E vremea să biruiesc cu nădejde, şi am în mijlocul nea-
mului român popor cules de Mine pentru împlinirea Scrip-
turilor venirii Mele cuvânt pe pământ acum pe vatra neamului
român, ţara strălucirii, din pricina râului cuvântului Meu care
curge din Mine în mijlocul acestui neam. Mă aplec înaintea
Tatălui Savaot pentru biruinţa cea de acum şi Îl aud pe El
că-Mi spune să te păstoresc, să-ţi dau cuvântul Meu de Păstor
şi să te bucur cu ocrotirea Mea, căci lucrul tău este greu şi îţi
trebuie sprijin ceresc. Mereu, mereu voi ţine pe poporul cu-
vântului Meu rugător înaintea Mea pentru soarta neamului
român ori de câte ori îl voi vedea sub cruce grea, şi îl voi izbăvi
pe el. Dar sunt adânc îndurerat acum de la cei ce s-au unit toţi
într-un gând cu potrivnicul Meu, cu satana, cu cei ce se făţăr -
nicesc măgulindu-Mă prin făţărnicia lor, precum este scris de-
spre cei făţarnici pentru statul lor cel înalt peste oameni. Ai
grijă să fii blând şi smerit cu inima, plin de veghe şi de iubire
sfântă pentru acest neam ales, iar pe cei ce te-au înconjurat cu
răzvrătirea lor tu să-i ierţi, tată, «căci a Mea este răzbunarea,
şi Eu voi răsplăti», precum este scris. Amin. 

Îţi dau în taină mare sfinţii cei biruitori şi ajutători, şi cu
ei să cârmuieşti corabia Mea. Deprinde-te tu şi toată casa ta să
mulţumeşti lui Dumnezeu în toate zilele şi să-I dai cinste mare,
căci neamul român are peste el pe Dumnezeul Cel adevărat,
pe Cel ce stă în mijlocul lui şi face sfat cu el şi împlineşte apoi
cuvântul Său. În toată lucrarea ta de cârmaci pentru acest neam
înaintea neamurilor de pe pământ nu uita, nu uita să faci cumva
să întăreşti credinţa românului şi să aducă el lui Dumnezeu cin-
stirea cuvenită Lui, că Mă doare cu rană grea ca şi pe străbunii
lui neorânduiala pentru cele lăsate din strămoşi şi din sfinţi,
postul şi rugăciunea şi duhul de biserică sfântă, şi nu doar
pârâtă a fi biserică. O, nimic nu este bun fără de Dumnezeu pe
pământ şi peste om, iar neamul român trebuie să fie prin îm-
plinire neam creştin aşa cum au fost străbunii lui, ba şi mai
mult, căci vremea este cu judecată în ea peste faptele cele rele
ale oamenilor. Săptămâna are două sau trei zile de post, şi Mă
doare cu rană adâncă neorânduiala în care neamul român stă
cu tot cu păstorii care stau peste el în numele Meu. O, trebuie
întărită această împlinire sfântă, căci Eu, Domnul, am de adus
acest neam la mare slavă cerească pe pământ între oameni, şi
voiesc să Mă arăt cu el munte de Tabor şi să vină neamurile să
ia cuvântul Meu cel plin de înviere de pe acest munte sfânt,
pământul român. O, e mare, e mare lucrarea cuvântului Meu
pe vatra acestui neam şi taina care o poartă el! Fii credincios
şi nu necredincios, căci cei necredincioşi lucrării Mele de azi,
scrisă în Scripturi să fie, iată, iau aceştia plată cu cei necre -
dincioşi, şi vor lua, căci Mă apropii cu plata dreptăţii cea după
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faptă, că M-a durut cu rană grea împotrivirea celor din români
care s-au unit acum cu duhul satanei ca să te piardă pe tine de
la cârma corăbiei Mele. O, nu! Eu sunt Cel tainic şi lucrez mi-
nunat, şi am lucrat aşa cum ţi-am făgăduit că voi lucra peste
împotrivirea care s-a ridicat să te doboare. 

Te cuprind acum în Duhul Meu şi-ţi dau din pacea Mea.
Binecuvântare îţi dau pe mai departe la cârma corăbiei Mele,
ţara română, aşa cum ţi-am dat acum cinci ani când tot aşa
Mi-am ţinut poporul în duhul veghii şi cu strigare spre Mine
pentru tine ca să te aşez cârmaci din partea Mea pentru neamul
român. Ţi-am spus atunci să grăieşti din când în când peste
popor şi să-i spui să ştie el mersul a toate ca să-l păstrezi în
veghe şi în adevăr la bine şi la greu, şi tot aşa te povăţuiesc şi
acum. Scrie din când în când epistole peste popor ca să ştie el
binele şi greul prin care treci pentru el, şi să treacă şi el cu tine,
biruind tot greul care este şi care ar da să vină pe neştire, şi aşa
vei fi urmat de popor şi vei fi viteaz pentru el şi pentru Mine
în această vreme cu strâmtorare în ea şi cu valuri, căci an-
tichrist s-a făcut mare peste tot şi dă să şteargă numele Meu şi
urma Mea de pe pământ şi din duhul omului, şi lucrează cu lu-
crare ascunsă chiar sub haină de sfânt. Eu te voi ajuta, dar
ascultă tu de Dumnezeu, şi aşa să-L ajuţi şi tu pe El, căci Eu
te-am ajutat acum. 

Pace ţie şi bună orânduială a ta înaintea Mea! Nimeni,
nimeni să nu dispreţuiască alegerea Mea de peste tine, iar tu
să preţuieşti cu mare umilinţă şi să lucrezi cu ea din Dumnezeu
peste acest neam, ales de El acum pentru slava Sa din el, căci
cuvântul Meu, care curge din Mine în mijlocul acestui neam,
este slava Mea din el, iar poporul cuvântului Meu este sluga
Mea credincioasă, întru care Eu binevoiesc pentru împlinirea
Scripturii venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om cuvânt pe pă -
mânt, cuvânt de naştere din nou a lumii acum, la sfârşit de
timp, precum este scris. O, apleacă-te sub acest toiag de păstor,
apleacă-te sub cuvântul Meu, care păstoreşte neamul român,
şi din care râu de cuvânt vor bea mulţi şi tot mai mulţi, căci
altă mângâiere nu va mai fi, nu va mai fi pe pământ. Amin,
amin, amin. 

O, neam român, am grăit acum cârmaciului cel de peste
tine, pe care cu minunea Mea l-am întărit iarăşi la cârma ta. O,
roagă-te mereu pentru biruinţa lui cea bună şi a ta de la Mine,
căci vremea este grea, şi voiesc să-ţi fiu sprijin şi ocrotire, fiule
român. O, mare este numele de român! De cincizeci de ani şi
mai bine Eu, Domnul, port în cer între sfinţi şi între îngeri nu-
mele de român, căci am masă de cuvânt pe vatra acestui pământ. 

Te vor binecuvânta toate neamurile pentru numele Meu
de peste tine şi pentru râul cuvântului Meu din tine, o, neam
român, şi vor veni popoare şi limbi şi vor lua din slava Mea
din tine, precum este scris despre muntele spre care neamurile
vor veni să se adape cu lumina Mea. Apleacă-te să-L slăveşti
pe Domnul, Care-Şi are sălaş în mijlocul tău cu duhul mărtu -
riei, cu duhul proorociei, fiu român, căci lucrarea cuvântului
Meu de peste tine este coroană cerească pe fruntea ta, şi se vor
închina ţie popoarele, pentru că tu eşti ţara Mea de venire
acum, la sfârşit de timp. Amin. 

O, sus credinţa în Dumnezeul Cel adevărat, sus
mărturisirea credinţei, fii români! Nu vă ruşinaţi cu Dumnezeu,
căci El vă dovedeşte pe voi ai Lui pe pământ între neamuri!
Fiţi mândri de numele vostru cel nou, de numele Meu de peste
voi, căci ţara română are nume nou: Noul Ierusalim! Râul cu-
vântului Meu, râul vieţii o adapă pe ea, şi Eu am în ea sădire
nouă, şi rodire nouă am. Amin. 

Pace ţie acum, popor român, căci ai trecut prin zile de

cumpănă, tată! Să se ruşineze cei din mijlocul tău care n-au
credincioşie cu inimă cerească, cu inimă curată ca şi cârmaciul
cel întărit iarăşi acum de Mine pentru tine! Fii credincioasă,
ţara Mea de azi! Duhul şi faţa credincioşiei te va dovedi că eşti
aşa! O, mulţi sunt trădători din mijlocul tău, şi aceia vor fi
ruşinaţi dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Amin. 

Voiesc peste neamul român inimă curată, gând sfânt şi
mult duh de umilinţă, prin care el va dobândi înţelepciunea cea
de sus, căci Eu, Domnul Dumnezeu, sunt al celor smeriţi cu
inima şi le dau lor din harul Meu. Amin, amin, amin. 

Mă întorc la tine cu cuvântul Meu, popor al Meu din
români. Tu eşti sluga Mea pe care Mă sprijin şi iată, tată, s-a
întâmplat cu neamul român aşa cum s-a întâmplat în mijlocul
tău, căci lucrarea Mea de cuvânt a fost ameninţată de la mijloc,
dar Eu am biruit şi biruiesc mereu pentru mersul Meu cuvânt
peste pământ şi pentru împlinirea toată aşa cum cer Scripturile
să se împlinească. Am grăit acum cu toţi românii şi le-am dat
liniştea Mea, spre care M-am zbătut pentru bucuria cea de
acum în neamul român. Îţi dau şi ţie acum mulţumirea Mea că
M-ai ascultat pentru jertfă mare de iubire, de credinţă şi de
rugăciune cu strigare pentru clipa grea prin care a trecut nea-
mul român, şi pentru care Eu trebuia să Mă lupt cu putere şi să
Mă fac biruitor peste ea, şi M-am făcut. Amin. Ne odihnim
acum pentru această biruinţă, şi rămânem de veghe cu duhul
treaz pentru neamul român şi pentru lucrarea Mea cu el şi pen-
tru el pe pământ, poporul Meu. Amin. 

Am cu Mine în coborâre în ziua aceasta de serbare pe
cei doi mari mucenici serbaţi în sobor de sfinţi: Ecaterina şi
Mercurie, mari biruitori prin credinţa lor şi prin cuvântul
mărturiei lor peste cei necredincioşi din vremea lor. Ei intră cu
cuvântul Meu şi spun aşa: 

— MM are, o, mare eşti, Doamne, şi minunate
sunt lucrurile Tale, şi nu este cuvânt pe

potriva slavei Tale când Tu voieşti cu ea peste pământ! Suntem
lucrători cu Tine peste poporul Tău de azi şi peste neamul ro -
mân şi ridicăm pe cei smeriţi, iar celor mândri le stăm îm po tri -
vă, aşa cum şi Tu lucrezi, şi se va vedea şi vor înţelege po po rul
Tău şi neamul român judecata Ta cea dreaptă pentru cei curaţi
cu inima şi pentru cei ce nu sunt tot aşa, căci vai celor ce se în-
velesc cu minciuna şi îşi fac acoperământ din ea, căci goliciunea
lor se va descoperi, şi sfinţii Tăi vor împlini aceasta! Amin. 

— OO,iată Eu şi sfinţii Mei mărturisitori pe
pământ cu oamenii, căci mărturia Mea

este duhul proorociei. Eu, Domnul, vin pe pământ cuvânt, şi
cu sfinţii vin, şi mărturia Mea este duhul proorociei. Amin. 

Cuprind în slava cuvântului Meu pe români şi Mă fac
Păstor al lor, căci sunt ca oile fără păstor, fiindcă păstorii de
peste ei, care stau în numele Meu peste ei, aceia se păstoresc
pe ei înşişi, precum este scris în Scripturi, şi n-au milă de oi,
n-au milă de viaţa cea vie a neamului român. Te păstoresc Eu,
o, neam iubit de Dumnezeu! Eu nu te las, ci te cuprind în duhul
cuvântului Meu şi te păstoresc şi te trezesc spre păşune şi-ţi
dau din laptele cel duhovnicesc ca să fii tu pe pământ şi să nu
pieri, ci să fii, aşa cum Eu sunt. 

Eu sunt Cel ce sunt. Aşa să fii şi tu, şi să fii, o, neam
român! Vârf de munte de Tabor să fii tu pentru neamurile de pe
pământ, căci vor veni să ia din slava Mea, din învăţătura Mea,
spre mângâierea lor! Eu sunt în mijlocul tău Păstor şi te păstoresc
cu duhul mângâierii şi aşa te port, şi unul pe altul să ne purtăm,
căci ziua Mea vine, şi tu eşti vestitorul ei prin Duhul Meu din
tine, Duhul mângâierii, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2009

483Anul 2009



Sărbătoarea sfântului apostol Andrei

Povaţă pentru creştere duhovnicească. Îndemn pentru despărţirea
creştinului de duhul lumii. Proorocie pentru primăvara care va

mărturisi lucrarea Domnului în poporul român. 

EE u, Domnul, Mă fac râu de cuvânt în ziua aceasta
şi Mă scriu în cartea Mea cea de azi cu amintirea

zilelor în care Mi-am pecetluit cu legea Mea cea sfântă
grădiniţa cuvântului Meu din mijlocul pământului român şi
chivotul Meu din ea, şi Mi-am deschis înaintea celor din cer
Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim şi slujirea din ea înaintea
Mea, şi am avut martori din cer veniţi cu Mine pe apostolul
Andrei şi pe trâmbiţa Mea Verginica, iar de pe pământ l-am
avut aici pe arhiereul Meu cel de azi, şi cu care Mi-am rostit
cuvântul sfinţirii şi al pecetluirii cu legea sfinţeniei a grădiniţei
izvorului cuvântului Meu, grădiniţa Mea, pusă deoparte pentru
Mine şi pentru slava Mea cea de azi, slavă tainică, cuvânt de
înviere peste cei de pe pământ. Amin. 

Am iarăşi în coborârea Mea de azi pe cei doi ucenici, pe
apostolul Andrei şi pe trâmbiţa Mea, şi cu ei sărbătoare
cerească pentru grădiniţa cuvântului Meu. Ne aşezăm la masă
de cuvânt cu duhul mângâierii pentru cei ce se nasc din cuvân-
tul Meu şi cresc din el pentru mântuirea lor şi pentru mărturia
Mea peste pământ, căci ucenic al lui Hristos este cel ce-Mi
aduce rod şi izbăvirea din păcat şi din duhul lumii peste cei de
pe pământ din loc în loc, că am de adunat pe cei scrişi în cartea
vieţii, pe cei ce vor fi scrişi în cartea Mea de azi prin credinţa
lor în venirea Mea cuvânt pe pământ ca să dau mâna multora
spre Tatăl, căci Eu de aceea am venit de la Tatăl iarăşi cuvânt
pe pământ, acum, la sfârşit de timp. 

Îmi desfac braţele ca să-i cuprind pe cei sosiţi la izvor
pentru sărbătoarea de acum şi Mă fac peste ei cuvânt de naştere
din nou. Călători de departe cum sunt, aduc cu ei răvăşirea
dorului Meu pentru arhiereul Meu Irineu, pe care l-am avut
lângă Mine şi lângă poporul Meu la izvor acum optsprezece
ani pentru săvârşirea slujbei de pecetluire a lucrării tainei Mele
de nou Ierusalim pe pământ şi a bisericii Mele, ridicată pe pia -
tra ei cea dintâi, început nou de biserică sfântă înaintea Mea
după voia Mea, după orânduiala Mea cea nouă, căci scris este
în Scripturi: «Noi le facem pe toate!», iar Eu aşa lucrez acum
prin lucrarea cuvântului Meu de azi. Amin. 

Vă îmbrăţişez în Duhul Sfânt pe voi, cei ce aţi venit din
cetatea Clujului la masa Mea de cuvânt. Aşezaţi-vă, dar, cu
poporul Meu de la izvor la masă şi creşteţi, tată, hrănindu-vă
cu cele ce ies din gura Mea pentru desăvârşirea celor cre -
dincioşi, căci credinţa voastră în Mine vă face sfinţi cu duhul
şi cu sufletul, şi acestea atrag trupul ca să poată pentru Dum-
nezeu şi ca Dumnezeu şi ca să vă faceţi cu el biserică sfinţită,
locaş al Duhului Sfânt şi al sfinţilor cei biruitori în cer prin
credinţa lor, prin iubirea lor. Petrec cu voi alături de poporul
Meu de la izvor în ziua aceasta de sărbătoare pentru Sfânta
Sfintelor Mele de azi şi Mă scriu în carte cu amintirea dulce a
zilelor de sărbătoare de atunci. Sfinţii şi îngerii înconjoară
grădiniţa Mea de cuvânt şi stau la gura Mea pentru ca să ia din
ea cuvântul Meu, mângâierea lor cea de la Mine, că e mân -
gâiere mare pentru cei din cer izvorul Meu de cuvânt din zilele
acestea, e hrana cea din Mine pentru ei. O, aşa să fie şi pentru
voi ziua Mea de cuvânt pentru sărbătoarea de acum. Vă doresc,
tată, putere pentru iubirea din voi, căci v-aţi deschis iubirea
spre taina cuvântului Meu şi spre ieslea sa. O, creşteţi în iubirea
cea de sus şi nu vă împiedicaţi în cele ce v-ar sta în cale ca să
vă slăbească veghea şi mersul vostru cu Mine după ce M-aţi

cunoscut şi M-aţi iubit! Cuvântul Meu este mare, şi îşi are din
Mine izvorul creşterea voastră cea de sus. O, cu mare grijă îl
hrănesc pe om cu glasul cuvântului Meu, căci Eu lucrez ca
Dumnezeu, chiar dacă omul este atât de mic, dar Eu voiesc
să-l fac fiul Meu pe om, iar fiul trebuie să semene cu născătorul
său ca să rămână fiu. Stăm în ziua aceasta în duhul creşterii de
sus şi vă dau darul puterii sfinte şi vă cuprind în duhul poporu-
lui Meu de la izvor, care vă dă ce are de la Mine dat lui. În nu-
mele Meu vă dă poporul Meu, aşa cum au dat Petru şi Ioan
celui ce l-au sculat din neputinţă şi căruia i-au zis: «Aur şi
argint nu avem, dar îţi dăm ce avem: în numele lui Iisus Hris-
tos scoală-te sănătos!».

O, mare este sănătatea cea pentru Mine în om, căci fără
ea nu este sănătos omul, chiar dacă trupul îi poate. Adevărata
comoară a sănătăţii omului este atunci când trupul lui poate
pentru Dumnezeu şi ca Dumnezeu pe pământ între oameni, căci
sănătatea şi trăirea Mea în om aduc Mie rod suflete scoase din
foc şi aduse la înviere. Eu sunt Cel ce am înviat dintre morţi ca
să învie şi omul aşa cum Eu am înviat, căci pentru om am înviat,
şi sunt începătura învierii, şi fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte
de învierea cea dintâi, şi peste care nu mai poate moartea, pre-
cum este scris. O, umpleţi-vă de înţelepciune, căci pentru tai -
nele Mele trebuie înţelepciune de sus, trebuie credinţă bine
aşezată, neclătinată până la sfârşit, până la plata ei, căci adânc
Mă doare de cei ce nu dau să stea cu Mine pe această cale până
la sfârşitul ei, sărind ei din bărcuţa Mea iarăşi în mij locul lumii
cea plină de păcat şi care întinează pământul peste tot, alun -
gându-Mă pe Mine de peste tot lumea şi duhul ei. O, nu vă bu -
curaţi, nu vă odihniţi, nu vă liniştiţi atâta timp cât staţi în
mij locul lumii cu paşii voştri, căci lumea înoată în păcat şi lasă
urma lui peste tot pe unde ea stăpâneşte şi creşte cu veni nul ei
ucigător de om. Purtaţi cu voi Duhul Meu şi apă sfinţită de la
izvorul Meu de cuvânt şi faceţi-vă pârtie cu ea printre morţi,
căci nu e boală mai grea pentru om ca şi duhul lumii, duh care
cheamă pe pământ ziua mâniei Mele, zi de durere peste bucuri-
ile cele fără de Dumnezeu ale oamenilor de pe pământ. 

O, îmbrăcaţi-vă în duhul blândeţii, că de mare ajutor este
el pentru statul Meu în om, pentru căldura lui cea plină de taină
sfântă, taină de la care se naşte în om înţelepciunea cea de sus,
toiagul de sprijin pe calea lui cu Mine, căci Eu locuiesc în
înţelepciunea Mea cea din om, şi pe care el o dobândeşte de
sus prin duhul blândeţii, duh care poate totul în om, Duhul
Meu. O, învăţaţi de la Mine acest duh, căci Eu sunt blând şi
smerit cu inima. Aşa le-am spus Eu acum două mii de ani la
cei pe care i-am cules ca să urmeze Mie între oameni, şi aşa le
spun şi celor de azi care vin la glasul Meu ca să înveţe de la
Mine blândeţea şi smerenia inimii Mele, locaşul Tatălui Meu
întru Mine, şi al Meu întru El, căci Eu întru Tatăl sunt, iar El
întru Mine este, şi aşa L-au văzut pe Tatăl ucenicii Mei cei de
acum două mii de ani, care umblau cu Mine oriunde Eu Mă
purtam spre mântuirea multora şi pentru ca să grăiască atunci
şi apoi prin vreme glasul Meu şi mărturia Mea peste pământ şi
peste timp. O, acesta este glasul Meu şi aşa grăiesc Eu, şi după
acest glas să Mă cunoaşteţi, iar altfel de cuvânt şi altfel de glas
să nu cunoaşteţi, căci Eu sunt Unul Dumnezeu, şi aşa lucrez
când Eu lucrez peste pământ, şi nu ca omul lucrez, ci lucrez
ca Dumnezeu. Amin. 

O, creşterea pe care Eu i-o dau omului prin glasul izvo -
rului Meu de cuvânt n-o mai găsiţi aşa întreagă, tată, căci faţa
Mea cea curată n-o poate omul purta atât cât este ea, căci omul
este iubitor de sine mai mult decât iubitor de Dumnezeu atunci
când el dă să se arate de la Dumnezeu peste oameni şi pentru
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oameni, dar faţa Mea cea din Tatăl nu este ştirbită, ci este din
Tatăl. Vă învăţ ca Tatăl, căci Tatăl voieşte să fiţi fraţii şi surorile
Mele şi să semănaţi cu Mine voieşte El, ca să fiţi ai Lui aşa
cum sunt Eu. E zi dulce pentru cer în ziua aceasta şi e zi de
învăţătură ea, căci sunteţi oiţe venite la izvor. O, veniţi de-a
dreapta Mea ca să fiţi oiţe, căci de-a stânga Mea nu sunt oiţe,
ci numai de-a dreapta Mea sunt ele. Luaţi Scriptura venirii
Mele cu judecata şi citiţi în ea şi alegeţi-vă să fiţi oiţe de-a
dreapta Mea, acolo unde este salvarea omului, căci Eu aceasta
doresc vouă. Amin. 

O, Mi-e tare, tare dor de arhiereul Meu cel de azi! L-aş
vrea să-Mi pască oiţele şi să le păşuneze de-a dreapta Mea. Îmi
voi pune poporul la veghe sfântă pentru învierea lui, pentru
ridicarea lui din nelucrare, căci stă închis cu paşii lui cei pentru
slava Mea de azi şi nu are cine să-i rupă piedica şi să meargă
el apoi pentru viaţa oilor Mele cele atât de puţine, căci puţine
oi sunt şi nu au păstor ca să le păstorească şi să le înmulţească
şi să le poarte spre izvor ca să ia din el viaţa lor. L-am avut
lângă Mine atunci, în zilele mărturiei Mele, şi apoi a fost pus
în legături pe dinafară şi pe dinăuntru, şi limba i s-a lipit de
cerul gurii şi nu M-a mai mărturisit cu izvorul Meu de cuvânt,
şi are căluş în gură faţă de mărturisirea Mea cea de azi, căci
aşa i-au cerut cei fricoşi, cei ce se tem de el pentru alegerea
lui. O, aşa au lucrat de strâmtorat şi cei de acum două mii de
ani Scriptura venirii Mele de atunci, când prin mama Mea
Fecioară M-am făcut Fiul Omului şi am crescut şi Mi-am făcut
apoi în taină ucenici credincioşi şi Mi-am înscris lucrarea pe
pământ prin ei, prin cei credincioşi, iar când să Mă cunoască
oamenii bisericii şi să-Mi las mersul pe pământ, M-au luat şi
M-au pus sub obroc, M-au pus în mormânt ca să nu mai gră -
iesc, ca să nu mai mărturisesc, dar Eu M-am sculat după ce ei
M-au legat sub tăcere şi am dat tuturor învierea Mea, şi apoi
M-am dus iarăşi la Tatăl, dar am lăsat pe pământ ucenici, şi ei
au mărturisit, şi mărturia lor a fost adevărată, căci Eu sunt Cel
ce sunt. Amin. 

Am în ziua aceasta cu Mine în cuvânt pe apostolul An-
drei şi pe trâmbiţa Mea Verginica, martorii Mei cei credincioşi
în cer pentru lucrarea Mea de pecetluire a grădiniţei cuvântului
Meu acum optsprezece ani. 

O, fiţi mărturisitori în zilele voastre de serbare în mij -
locul poporului Meu şi luaţi mângâiere prin glasul vostru de
azi! Eu, Domnul, vă fac intrarea în carte. Grăiţi, tată, şi faceţi
hrană pentru cei ce se hrănesc şi cresc. Amin. 

— EE u, Doamne, am fost apostolul Tău acum
două mii de ani pe vatra neamului ro -

mân, şi am fost iarăşi mărturisitor al Tău în ziua mea de serbare
lângă ziua de pecetluire a Sfintei Sfintelor Tale de azi, alături
de trâmbiţa Ta Verginica. Mi-ai păstrat în taina Ta cea de azi
darul de întâi chemat al Tău între ucenicii Tăi cei de acum două
mii de ani şi m-ai luat şi acum, la sfârşit de timp, pe această
vatră mărturisitor al lucrărilor Tale de azi în nume de întâi che -
mat al Tău şi de botezător cu Duhul Sfânt al pământului român
şi al neamului de pe el atunci, neam care s-a făcut sămânţă a
celor ce s-au născut pentru neam creştinesc pe acest pământ.
Mă mângâi în zi de amintire sfântă şi mângâi durerea grădiniţei
Tale de cuvânt, căci toate au suflet din sufletul Tău în această
grădiniţă. Tu ştii durerea ei, aşa cum şi noi, mărturisitorii Tăi,
o ştim. Ne mângâiem în dureri şi nădăj duim în biruinţa Ta,
Doamne, şi în taină suferim, şi dure rea ne va aduce bucurii,
nouă şi celor statornici în credinţă şi în jertfă pentru mersul
Tău de azi. 

Aducem aici în mare taină pe arhiereul Tău şi îl atingem

cu cele de sus şi îl binecuvântăm pe el pentru că este scris între
martori, Doamne, şi este arhiereul Tău de azi, întru care Tu ai
binevoit în vremea aceasta pentru pecetluirea grădiniţei Tale de
cuvânt, iar el a fost credincios şi Te-a ascultat. Acum, sub lanţuri
cum stă pus, cuvântul lui e îngheţat pe buze, dar vine în curând
primăvara când toate vor mărturisi pentru Tine şi pentru acest
neam binecuvântat pentru zilele venirii Tale acum pe pământ
cu slava Ta de cuvânt. În taină îl cuprindem şi îl mângâiem pe
martorul Tău de azi şi îl întărim în cămaşa răbdării sfinte, căci
răbdarea lui îşi va da rodul ei, o, Doamne. Amin. 

Binecuvintez pe poporul Tău de la izvor, popor de jertfă
pentru slava Ta cea de acum, o, Doamne. Dă-i lui puterea
mărturisirii! Martor credincios să fie el pe pământ până la
sfârşit, până la slava Ta cea deplină înaintea neamurilor de pe
pământ prin cuvântul venirii Tale de azi în mijlocul neamului
român, iar nouă, celor din cer, mângâiere ne dă, Doamne, căci
coborârea Ta la poporul cuvântului Tău este venirea Ta cu noi
pe pământ la masă de cuvânt, de slujirea bucuriei sfinţilor Tăi,
căci vremea este să-i răsplăteşti pe ei. Amin. 

— ŞŞ i acum, Doamne, eu, trâmbiţa Ta, aştept
pentru ziua mea de serbare grăirea mea

cu poporul cel de azi al meu şi al Tău, poporul cel credincios,
căci numai cei credincioşi până la sfârşit ne sunt popor. Mă
alătur bucuriei sfinţilor şi a îngerilor, că e sărbătoarea cea pen-
tru grădiniţa Ta de cuvânt. Mângâi şi alin durerea grădiniţei
Tale şi mărturisesc din cer taina ei şi a Ta cu ea. 

Las peste fiii din porţi odihnă acum, şi intru în carte în
ziua mea de serbare lângă ziua apostolului Tău Andrei, căci eu
acum douăzeci şi nouă de ani am intrat întru cele cereşti şi am
lăsat poporul în grija Ta şi m-am alăturat Ţie pentru această
grijă între cei din cer purtată, Doamne. O, binecuvintează cu
multul hrana zilei de azi peste cei veniţi la izvor spre creştere,
iar mâine iarăşi coborâm şi lăsăm cuvânt în carte în ziua mea
de pomenire între sfinţi, o, Doamne. Amin. 

— PP ace ţie, Verginico! Pace vouă, apostoli ai
Mei, alături de poporul Meu de azi în

sărbătoarea cea pentru grădiniţa Mea de cuvânt, iar mâine
iarăşi vom grăi poporului. Amin. 

Pace ţie, poporul Meu de la izvor! Lucrează, tată, în ziua
aceasta lucrarea Mea de creştere pentru nou-născuţii Mei,
adunaţi acum lângă tine la izvor, şi iarăşi vom grăi pentru ei
după ziua aceasta, şi trâmbiţa Mea va suna şi glas nou va da
ea peste poporul Meu. Amin, amin, amin. 

30 noiembrie/13 decembrie 2009

Sărbătoarea sfintei Virginia

Lucrarea celor şapte trâmbiţe apocaliptice pe pământul român.
Proorocie pentru biruinţa Mielului lui Dumnezeu asupra fiarei roşii.
Vremea lepădării de credinţă. Duhul lumii va fi biruit cu post şi
rugăciune. Îndemn pentru întărire la veghe şi sfinţenie. Lucrarea 

oilor cu păstor, taină venită din cer. 

MM ă las cuvânt de sărbătoare în mijlocul poporului
Meu, şi din dreapta Tatălui Savaot binecuvintez

această zi de amintire, când Eu, Domnul Iisus Hristos, Mi-am
ridicat trâmbiţa la cer după lunga ei suferinţă pe calea Mea cu
ea, pe calea ei cu poporul cel hrănit douăzeci şi cinci de ani cu
glasul cuvântului gurii Mele, păstorindu-l pe el împotriva vieţii
cea cu păcat şi îndemnându-l la sfinţenie şi la veghe mare pen-
tru împăcarea lui cu Tatăl ca să-Mi rămână poporul pe calea
cea mântuitoare şi să nu piară el din cartea Mea cu el, de la
masa învăţăturii Mele, ci să dea rod învăţătura Mea de peste
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el, căci Eu i-am fost Păstor cu milă timp de douăzeci şi cinci
de ani, iar trâmbiţa Mea Verginica, la fel, şi numai în dureri şi
în temeri am petrecut cu ea în mijlocul poporului Meu. Am stat
sălăşluit în trupul ei douăzeci şi cinci de ani cu lucrarea Mea
de cuvânt pe pământ, şi a fost ea purtătoare de Dumnezeu.
Plăpândă cum era, se purta cu duhul blândeţii între ea şi po -
porul care venea la masa cuvântului Meu în vreme de prigoană
pentru lucrarea Mea cu ea, căci diavolul Mi-a prigonit mereu
lucrarea Mea de cuvânt prin cei în care el lucra ca să nu-şi
piardă biruinţa asupra omului cel credincios Mie pe pământ. 

O, poporul Meu, se uită sfinţii la Mine şi la grăirea Mea
de azi în zi de pomenire a trâmbiţei Mele, şi o cuprind sfinţii
pe ea în duhul iubirii cereşti şi al mângâierii cea fără de sfârşit,
dar nemângâierea de la cei rămaşi în urma ei îi taie pacea odih -
nei, căci fiecare sfânt când merge la cer ia cu el rodul bucuriei
trudei lui, adusă Mie pentru suflete răscumpărate din păcat şi
aşezate pe calea vieţii veşnice. Ea când a ajuns lângă Mine,
plângând de mila poporului ei firav cu sfinţenia, cu lacrimi Îmi
cerea mereu să nu-i las poporul să tragă spre lume, spre calea
morţii, căci duhul lumii este moartea Mea în om, depărtarea
de Dumnezeu a omului este lumea şi duhul ei. 

O, mare Mi-a fost lucrarea prin această trâmbiţă prin
care am sunat douăzeci şi cinci de ani pe pământ! Şaptezeci de
ani a fost să strig din trâmbiţele cele de apoi în mijlocul nea-
mului român, unde satana şi-a jucat cartea lui cea de la sfârşit
când a văzut că Eu, Domnul, am de la Tatăl pământul român
de ţară a întoarcerii Mele şi de trâmbiţare a Mea prin trâmbiţele
cele de apoi, cele de dinaintea venirii Mele cu cartea judecăţii,
cartea Mielului, şi în ea cuvântul gurii Mele, cuvântul Meu de
azi, cu care am stat şi stau împotriva păcatului din om şi dintre
om şi om, căci Eu această lucrare am de la Tatăl Savaot încă
de la facerea lumii, a văzutelor şi a nevăzutelor lui Dumnezeu. 

Este scris în Scripturi despre cele şapte trâmbiţe din care
Dumnezeu sună la sfârşit de timp, şi am ridicat pe pământul
român glasul lor vreme de şaptezeci de ani, şi am început cu
templul sfânt, precum este scris să fie, şi glas mare din templu
s-a auzit şi a strigat oamenii la pocăinţă, căci fiara roşie i-a
însemnat pe ai ei în toată vremea, iar Eu, Domnul, am dat luptă
cu ea mereu prin îngeri vestitori pe pământ, şi război mare am
dat mereu, căci fiara şi proorocul mincinos şi i-au însemnat pe
ai lor mereu şi au stricat credinţa şi învăţătura cea sfântă şi au
stat în război cu sfinţii Mei, hulindu-i pe ei şi pe Dumnezeu,
precum este scris, dar râul Meu de cuvânt s-a vărsat apoi peste
pământ în vremea trâmbiţei Mele Verginica şi M-am ridicat
Eu, Domnul, împotriva minciunii cea cu faţă de Dumnezeu şi
Mi-am pregătit mers biruitor peste pământ cu glasul Meu de
cuvânt, şi atunci fiara roşie a vărsat din gura ei trei duhuri
demoniceşti peste împăraţii lumii ca să-i ridice la război şi ca
să-i strângă pentru ziua luptei lor cu Mine, precum este scris
despre satana care se luptă cu Dumnezeu, ca să fie biruit şi
judecat şi descoperit apoi cu lucrarea sa ascunsă, cu care a dat
să înşele neamurile de pe pământ. Eu însă în curând sfârşesc
biruitor şi voi grăi apoi: «Sfârşitu-s-a!», căci aşa este scris des -
pre Mielul lui Dumnezeu, biruitor peste fiara roşie acum, la
sfârşit de timp, fiara care a avut stăpânire peste împăraţii pă -
mân tului şi peste Babilonul lor, şi despre care este scris să cadă
cu zgomot odată cu trâmbiţarea Mea peste pământ, Cel de-al
şaptelea înger Care sună judecata, Domnul Iisus Hristos, Mie -
lul Tatălui Savaot. Amin. 

O, poporul Meu de azi, am sunat din a şasea trâmbiţă
înainte ca Eu să-Mi deschid cartea Mea cu tine pe pământ, şi
am sunat douăzeci şi cinci de ani şi Mi-am gătit calea cu care

am ieşit, tată, şi cu tine am ieşit, după cum este scris să fie
pregătită calea împărăţiei Mele şi a fiilor ei, şi cu care Eu să
dau lupta cu împăraţii lumii, adunându-i într-un gând prin gân-
dul lor la război cu Mine ca să-i biruiesc pe ei prin glasul gurii
Mele, slobozit din văzduh peste pământ, şi din templul cerului
să strig: «Sfârşitu-s-a!», şi apoi să arăt cerului lucrarea prin
care am biruit pe satana, şarpele cel de demult. 

O, poporul Meu, când fiara roşie şi-a pus numele pe acest
pământ român şi s-a aşezat în luptă cu Mine, Eu, Domnul,
Mi-am trezit rând pe rând trâmbiţele Mele cele de apoi şi am
sunat peste oameni să se pocăiască, şi odată cu lucrarea fia rei
am strigat şi Eu împotriva ei şi a minciunii ei, şi am început să
strig din uşa templului sfânt, trezind duhul slujitorului Meu
Iosif, şi el a strigat şi a trezit pe mulţi ca să cânte cântarea cea
de biruinţă a Mielului, şi atunci am început lupta cu fiara roşie,
tată. Şi iară, şi iară am tot strigat apoi prin celelalte trâmbiţe, şi
am strigat apoi din trâmbiţa a şasea, din Verginica Mea, şi am
vărsat peste pământ râul cuvântului Meu, prin care Mi-am pre -
gătit calea împărăţiei Mele, şi apoi am venit Eu şi am des chis
cartea Mea, cartea judecăţii făpturii, şi tainic am lucrat, şi în
mijlocul tău am lucrat şi lucrez după Scripturi, şi altfel nu, tată. 

O, Mi-a fost mereu slab poporul cu care am stat la masă
de cuvânt în tot acest timp ceresc pe pământ, dar Eu Mi-am
pregătit calea Mea cea de azi, şi iată, merg, şi mergând cuvintez
şi împlinesc, şi înţelepciunea omului nu-Mi va mai sta mult
împotrivă, fiindcă Eu sunt Cuvântul Tatălui, şi este scris să
biruiesc prin cuvânt. 

Iată zvârcolirea fiarei aflate în agonie în zilele Mele cu
tine, poporul Meu de azi! Mi-e tot cerul în veghe pentru biru -
inţa Mea asupra ei şi pentru biruinţa ta, căci tu eşti cel credin-
cios şi te-am pecetluit cu pecetea pentru cei credincioşi, dar ai
grijă mare de credinţa ta, şi mereu ţi-am spus aşa, căci afară e
vremea lepădării de credinţă, poporul Meu, şi iată, biserica cea
de afară s-a înveşmântat toată în roşu şi a făcut legământ cu
fiara şi nu mai este acum biserică pe pământ, căci s-a umplut
de cei ucişi ai ei, fiindcă a dat stăpânirea ei fiarei şi n-a vegheat
când Eu am strigat de pe tronul cuvântului Meu peste ea pentru
trezirea ei înaintea Mirelui Care vine. 

O, avem de biruit cu arme cereşti duhul lumii, poporul
Meu. Post şi rugăciune vie avem de aşezat între rău şi bine,
căci avem de adunat în Duhul Meu pe cei credincioşi şi sfinţi
cu credinţa, şi apoi să le arătăm lor calea sfinţeniei, calea Mea
cu omul, mersul Meu peste pământ prin cei credincioşi şi sfinţi
şi să-i fac pe ei fii ai Tatălui Meu. Lucrarea Mea cu tine este
tainică şi n-o pricep pe ea cei semeţi, dar cei smeriţi cu inima
şi credincioşi pentru Mine, aceia o pricep şi o vor pricepe tot
mai mult, căci scris este că înţelepciunea va creşte şi va da
peste margini şi mulţi se vor lămuri şi se vor ridica şi, iarăşi,
mulţi vor rămâne în neînţelepciune şi nu vor avea cum să
înţeleagă lucrarea Mea de azi cu tine pe pământ. Eu însă o lu-
crez tainic şi o împlinesc filă cu filă şi te am pe tine credincios
şi lucrez prin credinţa ta, prin puterea ta, căci totul este Mie cu
putinţă prin cei credincioşi, şi numai aşa am lucrat încă de la
începutul omului pe pământ, şi tainică Mi-a fost mereu lu-
crarea, ca s-o pot împlini pe ea. 

O, stau în sfat cu tine despre lucrarea Mea cu tine, des -
pre trâmbiţarea Mea cea de şaptezeci de ani şi despre războiul
pe care l-am dat şi îl dau cu satana ca să fiu Eu Mieluţul Cel
biruitor, iar cei din cer aud şi văd Scripturi împlinite pentru
sfârşit de timp, şi se bucură de biruinţa Mea sfinţii şi îngerii,
poporul Meu. Mi-a lăsat Mie în ziua aceasta cuvântul cel mult
trâmbiţa Mea, iar acum grăieşte ea cu tine şi te întăreşte la
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veghe. O, priveghează, priveghează pentru lucrarea Mea cu
tine, poporul Meu, căci tu eşti mic, dar Eu sunt mare cu tine
pe pământ. Ascultă tu acum glasul trâmbiţei Mele peste tine şi
nu slăbi în veghe, tată, ci cântă, cântă cântarea cea de biruinţă,
căci cerul stă să te asculte şi să se bucure de Mine şi de tine, şi
să-şi adune mângâiere cerul, poporul Meu. Amin. 

— SS un, Doamne, din trâmbiţă şi grăiesc po -
po rului să asculte de grăirea Ta cu el,

spre bucuria Ta şi a mea şi a sfinţilor Tăi, iar eu în ziua mea de
serbare între sfinţi îmi îndemn poporul să se îmbrace în mare
sfinţenie din zi în zi mai mult, căci Tu ai de biruit cu sfinţii pe
pământ pentru sfinţii din cer, care aşteaptă cu dor şi cu durere
răscumpărarea sângelui lor, dat pentru credinţa în Tine a omu-
lui de pe pământ şi pentru dragostea lor de Tine, Doamne. 

O, popor de la izvor, trezeşte tu veghea şi credinţa în toţi
cei care au fost la masa cuvântului lui Dumnezeu în vremea
acestei lucrări; trezeşte-i şi pe cei ce au plecat de pe pământ, şi
pe cei ce mai sunt şi spune-le să se aşeze în veghe şi în sfinţe -
nie, ca să fie biruinţă bună şi pentru ei, căci fiecare îşi pregă -
teşte hăinuţa sa pentru masa cea de nuntă a Mirelui Hristos,
Mirele neamului român, Care Îşi are întinsă masa nunţii acum
pe vatra acestui neam ca să vină la ea meseni credincioşi şi
sfinţi şi care să biruiască pentru Mielul Tatălui şi cu El, spre
mântuirea lor cea de la El. 

O, fiilor, fiţi oi cu păstor, fiţi oi şi păstor, şi nu fiţi altfel,
căci eu mi-am pus viaţa spre jertfă în toată vremea pe pământ
ca să fie aşa poporul Domnului. Scrieţi şi învăţaţi lucrarea oilor
cu păstor, lucrarea oilor şi a păstorului, că la voi trebuie să se
vadă lucrarea aceasta. Unde nu este păstor nu sunt nici oi, şi
unde nu sunt oi nu este nici păstor, şi aşa este peste tot pe pă -
mânt; nu sunt oi că nu este păstor de oi, şi nu este păstor că nu
sunt oi, fiindcă aceasta e o taină sfântă şi mare, şi vine din cer
ea şi se vede pe pământ, iar oamenii nu iubesc să fie oi şi nu
iubesc să fie păstori, şi altceva fac oamenii şi nu dau să audă
din cer pe Domnul, Care îi cheamă spre învăţătură din cer pe
ei, şi iată, cine nu învaţă nu ştie şi nu face. 

Minune a Sa te are Domnul pe pământ între oameni
acum, poporule iubit, şi altceva nu mai are Domnul pe pământ
acum, ci are satana împărăţie mare în om şi peste tot pe pă -
mânt, dar împărăţia lui Dumnezeu este cu putere şi este cu cei
credincioşi şi nu poate nimeni s-o biruiască pe ea, căci ea este
cea nevăzută, şi de aceea este. Fiţi împărăţia lui Dumnezeu
fiecare din voi, că numai ea va mai rămâne pe pământ, numai
Dumnezeu, iar tot ce nu e pe pământ locaş al Său, toate vor
arde câte nu sunt cu El. 

Aveţi grijă cu cei ce vin să se alipească tainei Domnului
cu voi. Învăţaţi-i pe fiecare că este o taină pe pământ cel ce are
în el împărăţia lui Dumnezeu. Învăţaţi-i că aurul amestecat în
noroi nu mai are nume, nu mai are preţ. Învăţaţi-i pe ei să se
păstreze taină, să se păstreze în Dumnezeu cel ce iubeşte să fie
cu Domnul pe pământ, şi daţi-le putere să creadă aceasta, că
iată, eu le dau. Îngerul Rafael a fost o taină în călătoria lui cu
cel credincios, iar această lucrare trebuie ştiută că este între
pământ şi cer cu cei credincioşi, chiar dacă vrea, chiar dacă nu
vrea omul, căci tainele lui Dumnezeu pe pământ sunt îngeri cu
trup şi fără trup, iar îngerii sunt taine şi slujesc trupurilor celor
credincioşi şi duhurilor lor locuitoare în trupuri. 

O, nu uitaţi vorbirile sfinte şi pline de taină între voi,
căci îngerii tainelor cereşti vă slujesc vouă atunci, şi nu uitaţi
să iubiţi lucrarea bisericii cea cu sobor, şi numai aşa să lucraţi,
numai cu îngerii, şi nimic, nimic să nu aveţi care să nu poată
fi mărturisit din voi bisericeşte, iar faptele întunericului să le

pedepsiţi cu tot cu întunericul lor, ca pe lucrarea diavolului
care nu iubeşte lumina, ascunzându-se de ea. 

Fiţi cerul Domnului pe pământ, unde nimic nu este decât
lumină. Învăţaţi această nouă împărăţie, împărăţia luminii, căci
cei ce nu iubesc să fie aşa, aceia vor plânge din pricina întune -
ricului lor, căci cele ascunse sunt rele pentru aceasta, iar cele
în lumină ţinute sunt ale celor curaţi, curaţi în ei şi între ei unii
pentru alţii, iar făţărnicia îi dovedeşte pe cei ce o lucrează pe
ea. Aşa îmi învăţ eu poporul în ziua mea de serbare, iar ca să
lucreze el lucrarea luminii, să ştie fiecare că ea se face cuvânt,
şi numai aşa lumina este lumină. Cuvântul tău este lumina ta,
fiule, iar dacă ea nu este cuvânt, nu este lumină. Cuvântul cel
despre tine mereu în gura ta, despre lumina aceasta grăiesc eu
ţie, despre lumina ta, iar lumina Domnului este cea care îi
învederează pe toţi şi pe toate câte sunt şi se fac. 

O, cuvântul meu este cu durere în el, căci eu văd din cer
şi îl îndemn pe fiecare fiu să se facă cuvântul său pentru taina
inimii curate între frate şi frate, pentru duhul credincioşiei din-
tre voi, fii ai cuvântului sfânt. O, Domnul Se face cuvântul Său,
şi aşa Se arată El vouă. Faceţi şi voi ca El şi ca lucrarea Sa, fiţi
asemenea Lui cu lucrarea voastră, căci Domnul este Cel Care
grăieşte cuvântul Său, şi de aceea este, şi Se arată că este şi ce
este El. Cel ce cuvintează, acela este, iar cel ce nu cuvintează
este ascuns în însuşi trupul lui. O, feriţi-vă de cele ce dau să se
ascundă în voi şi între voi şi voi şi vegheaţi pentru lumina a
toate şi pentru toată lucrarea ei, căci aşa sunt pe pământ cei ce
sunt fiii lui Dumnezeu şi în toată lumina stau ei. Amin. 

O, staţi descoperiţi cu cele din voi, căci cei ce au haină
peste haină vor fi vădiţi şi nu vor putea să se învelească. Aşa
să-i învăţaţi voi pe cei ce vin să se înfăţişeze Domnului cu mer-
sul lor pe calea aceasta a mea cu voi. Aveţi grijă, fiilor, să nu
aibă ei haină peste haină, ci să aleagă ei lumina, şi ea să le fie
hăinuţa pe calea lor cu Domnul pe pământ. Îi povăţuiesc să
înveţe lucrarea oilor cu păstor, căci oile fără toiag peste ele cad
în calea lupilor, şi altă soartă nu au, iar lupii au haină peste
haină şi nu se dau să fie cunoscuţi. 

O, peste puţin timp trebuie să puneţi masă de pomenire
pentru păstorul Daniel şi se va strânge poporul la masă, fiilor
de la izvor, şi Domnul îi va da lui din lumina învăţăturii cea
pentru fii, iar oricâţi se vor fii, aceia să înveţe lucrarea de fiu,
căci pe pământ vine împărăţia luminii, fiilor. 

O, Doamne, Tu eşti cuvânt, şi de aceea eşti Cel ce este.
Ce este, Doamne, cel ce nu se face cuvântul său? O, ce este
acela? Împărăţia Ta cea cu lumină învaţă-i pe cei ce vor să fie
fii, Doamne, şi aşa vor fi ei asemenea Ţie apoi. Amin. 

— OO,Verginico, o, trâmbiţa Mea, cuvânt de
taină ai grăit tu poporului tău. E mare

durerea celor din cer, căci cei din cer văd. O, tată, se va strânge
poporul la masă de cuvânt pentru pomenirea păstorului Daniel
şi îl voi îmbrăţişa în cuvânt pe poporul cel adunat. Cuvântul
Meu se zbate să-i înveţe calea luminii pe toţi cei ce aud glasul
Meu spre mântuirea lor şi a multora, dar cei ce nu se fac lumină
din ei, aceia nu ştiu cum se face lor mântuirea. 

O, poporul Meu, cuvântul Meu este lumina Mea, lumina
cea din Mine. Când tu te faci cuvântul tău, atunci şi tu eşti lu-
mina cea din tine, omul tău cel dinăuntru, care iese ca să fie
văzut cu cele din el. Cel ce lucrează aşa este cel ce se vede, iar
cel ce nu lucrează aşa nu voieşte să fie văzut. 

Să înţeleagă toţi taina cerului cu omul şi să înveţe omul
să fie şi să se dea cerului pe pământ, că mare este taina sfinţilor
în însuşi trupul lor şi în afara trupului lor, şi ei sunt puterea cea
văzută a Domnului în ei din pricina luminii lor, şi fericiţi cei
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curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu şi nu se vor
teme de cele din ei înaintea Sa, ci vor fi cei fericiţi, cei fericiţi,
poporul Meu. Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 2009

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae 

Vorbirile sfinte sunt slujite de îngerii tainelor cereşti. Lucrarea bi -
sericii cu sobor. Taina de fiu al cerului. 

CC obor la tine cuvânt pentru mângâierea sfinţilor,
poporul Meu. În zilele lor de sărbătoare în mij -

locul tău Eu, Domnul, îţi dau învăţătură pentru mersul tău
lângă Mine, pentru mers cu păstor, tată, căci lupul cel flămând
dacă nu vede păstorul lângă oi ca să le păstorească, aduce el
slăbire, aduce neveghe, căci el este flămând de oi şi stă de
veghe pentru hrana lui. 

Cobor la tine, popor hrănit din cer, şi cu mare grijă
grăiesc cuvântul Meu de peste tine, căci se uită cei de pe
pământ la grăirea Mea cu tine, ca să ia din masa Mea cu tine
cei fără de mângâiere, cei fără de păstor aproape pentru ei în
bucuriile şi în durerile lor, în mersul lor cel greu pe pământ.
Mare preţuire să aduci tu glasului Meu de peste tine, şi pentru
ca să-l împlineşti tu pe el aşa cum îţi cere el, căci Eu am dat
mereu să-Mi păzesc poporul de căderi şi de neveghe, de curse
şi de duhul lumii, de amestecul cu lumea şi de neascultare a
poruncilor vieţii, de îndoială şi de necredinţă, căci aceste două
din urmă îi ajung pe cei puţin veghetori, puţin iubitori şi îm-
plinitori, puţin răbdători pentru mersul lor cu Mine, şi care-şi
are încununare apoi. Curând, curând voi sta de vorbă cu
poporul Meu de peste tot şi Îmi voi arăta calea Mea cu el în tot
acest timp al lucrării cuvântului Meu din vremea aceasta, când
Eu Mi-am cules un popor ca să-Mi fie Mie credincios în toată
vremea, credincios în ispite şi în credinţă, credincios cu iubirea
şi cu împlinirea Mea în el, iar Eu, Domnul, am avut mereu de
suspinat în fel şi chip de la cei păstoriţi de Mine ca să am acum
un popor plin de credincioşie şi pentru ca să ies cu el apoi spre
vestirea Evangheliei veşnice, cartea prin care Eu îl strig pe om
de la moarte la viaţă veşnică pe pământ, cartea judecăţii
făpturii, că este scris să vin şi să dau fiecăruia după cum este
fapta lui, şi Eu aşa împlinesc acum. 

O, poporul Meu, îţi amintesc, tată, să nu uiţi lucrarea
vorbirilor sfinte în mijlocul tău, căci Eu aşa Îmi fac loc cu tine
şi cu sfinţii şi cu harul Meu cel lucrător pentru tine şi prin tine
în mijlocul tău, şi pe pământ apoi cu tine în lucrare pentru
mulţi, căci vorbirile sfinte sunt pline de taină sfântă şi slujesc
lor îngerii tainelor cereşti şi se încălzesc sfinţii lângă căldura
ta cea pentru Dumnezeu între frate şi frate, căci Eu arunc
mereu focul Meu în tine ca să ne încălzim la el, Eu şi cu tine,
că nu e bine să fie rece pentru Dumnezeu în mijlocul tău,
poporul Meu. Focul Meu cu tine ţine de cald şi de mângâiere
mulţimilor de suflete, şi iau foc unii de la alţii cei ce iau acest
foc de Duh Sfânt de pe masa Mea cu tine, şi îşi aprind iubirea
şi veghea cei ce se hrănesc cu iubirea Mea cea din mijlocul tău
pentru om. Sunt în mijlocul tău cu sfinţii, şi am în ziua aceasta
în cuvântul Meu de peste tine oaspete ceresc la masa Mea cu
tine pe ierarhul Nicolae, cel care a trăit pentru Mine pe pământ,
aşa cum s-a şi născut. Ascultă tu lucrarea lui de peste tine în
ziua aceasta, căci calea Mea de cuvânt în mijlocul tău se face
cale a sfinţilor şi vin la tine sfinţii ca să stea ei cu Mine şi cu
tine la masă de cuvânt, căci Eu cu sfinţii vin, poporul Meu, aşa
cum este scris să vin, şi aşa vin. Amin. 

— NN aşterea cuvântului Tău pe pământ acum,
o, Doamne, este taina cea dulce pentru

noi, sfinţii Tăi, căci noi am lucrat mult pe pământ în nădejdea
bucuriei cea din cer lângă Tine apoi, şi Ţi-am făcut turmă pe
pământ şi am păzit-o de căderi şi de rătăciri atât cât a putut
omul să asculte de noi, cei ce am păstorit în numele Tău peste
cei fără de veghetori pentru ei pe pământ. Grăiesc poporului
Tău şi îi spun lui că e mare primejdie pentru cei ce dau să Te
urmeze fără de veghetori peste ei pentru cele dinăuntru şi pen-
tru cele din afară ale lor, căci pe calea omului pe pământ sunt
numai şi numai duhuri rele, duhuri demoniceşti, şi stau la
pândă aceste duhuri şi nu dorm, iar păstorii cei de la Tine tre-
buie să fie la mare veghe aşezaţi pentru veghea celor ce dau să
Te urmeze pe pământ. Cei ce păstoresc în numele Tău peste
cei credincioşi sunt cei plini de veghe şi de lucrare cerească
peste cei păstoriţi, şi nu este altfel lucrarea celor ce păstoresc,
căci odată cu semănatul cuvântului Tău, sămânţă bună peste
oameni, vine şi vrăjmaşul ca să-şi semene sămânţa sa, vine
când doarme omul, vine când veghea slăbeşte, şi atunci sea -
mănă omul vrăjmaş neghină peste viaţa omului, şi apoi odată
cu rodul bun iese la iveală şi rodul neghinei. Tu însă, ca un
iconom al celor spre mântuire pentru om, i-ai învăţat pe sluji-
torii Tăi să nu smulgă neghina, să nu smulgă sămânţa cea rea
din semănătura Ta, căci grâul este scump şi nu trebuie smuls
din greşeală dacă neghina ar fi să fie scoasă din grâu, şi să lase
ei sămânţa cea rea până în ziua din urmă, căci tainele Tale mân-
tuitoare sunt mari, sunt măreţe, Doamne. 

Am vegheat pe pământ peste cei zdrobiţi sub ispite şi
sub păcat, căci Tu mi-ai dat har mare pentru credincioşia mea
înaintea Ta, dar am avut pe tot atât de mare darul umilinţei de
duh, pe care mi l-am hrănit necontenit cu darul temerii de
Dumnezeu, Domnul, Care plăteşte fiecăruia după faptă, şi mai
ales celor care se semeţesc cu cele bune ale lor şi celor ce se
trufesc împotriva celor sărmani şi smeriţi. Darul umilinţei
sfinte m-a purtat pe mine în taină pe urmele celor pândiţi de
omul cel vrăjmaş, care-şi are de semănat sămânţa sa cea rea
peste viaţa celor ce nu veghează, pe când ei dorm. I-am scos
de la pieire pe cei nedreptăţiţi şi i-am scăpat de păcat pe cei
gata să păcătuiască împotriva statului Tău în ei în însuşi trupul
lor, că nu este păcat mai doborâtor pentru om ca şi desfrânarea
în însuşi trupul lui, păcat de la care n-are cine să-i abată pe oa-
meni, căci oamenii sunt fără de păstor de la Tine peste ei. Eu
însă Ţi-am fost slugă credincioasă şi am vegheat soarta celor
zdrobiţi şi le-am dat lor din darurile credinţei mele în Tine, ca
un păstor de la Tine aşezat peste turma Ta. 

O, popor crescut cu laptele cel duhovnicesc al Fiului lui
Dumnezeu, nu de mult ţi-a îndemnat El duhul spre a nu uita tu
de vorbirile sfinte şi pline de taine cereşti între fraţi, căci îngerii
tainelor cereşti slujesc vouă atunci, fiilor crescuţi cu cele din
cer în vremea aceasta grea pentru Domnul pe pământ. O,
hrăniţi-I voi nădejdea în voi! Voiesc să vă povăţuiesc în ziua
aceasta şi să vă fac bine, iar voi să ascultaţi şi să împliniţi, fi-
ilor. Mare milă mi-a fost şi îmi este de calea cea grea a Dom-
nului pentru om pe pământ şi de calea celor credincioşi care
veghează puţin, puţin, faţă în faţă cu ispitele vremii, căci omul
vrăjmaş îşi seamănă sămânţa sa peste sămânţa cea bună a
Domnului mereu, mereu, şi acesta îşi seamănă partea lui cea
rea pe când omul doarme. O, de n-ar uita omul de Domnul,
Care a spus tuturor: «Privegheaţi!»! Omul însă este atât de
uituc, atât de neveghetor, atât de puţin ascultă omul de Dom-
nul, Care a spus tuturor: «Privegheaţi!». 

Mă voi aşeza cu Domnul la masă de cuvânt şi vom aşeza
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învăţătură pentru veghe pe masa de azi cu voi, căci trebuie
veghe mare pentru cuvântul Domnului, cel împlinit peste voi,
iar Domnul trebuie urmat, fiilor. Cereţi Lui putere în voi pentru
întregul Lui stat în voi, dar nu uitaţi sfatul Lui cel pentru voi
ca să lucraţi lucrare de biserică cu sobor, şi nu altfel, şi nu uitaţi
să scoateţi mereu din biserică duhul cel rău al tăcerii, al
nelucrării dintre Dumnezeu şi voi prin cuvântul vostru cu El,
căci El lucrează prin cuvântul Lui între voi, şi este Cel ce este,
fiindcă lucrează cuvântând. O, fiţi treji pentru învăţătură şi pen-
tru înfiinţarea faptei ei peste voi apoi! Eu sunt cu Domnul la
masă de cuvânt cu voi, şi cu El voi lucra pentru voi, căci Dom-
nul m-a făcut păstor, şi ca El trebuie să lucrez eu. Amin. 

— OO,arhiereule al harurilor Mele pe pământ,
umilinţa de duh în care ai stat tu înaintea

Mea ţi-a dat putere mare pentru oile cele fără de păstor în vre-
mea ta, şi ai lucrat cu duhul şi cu trupul pentru sămânţa Mea
cea bună, semănată peste cei neroditori. Vom sta cu poporul
Meu la masă de cuvânt şi îl vom învăţa pe el deosebit şi des -
luşit prin sămânţa Mea cea bună peste el, căci Eu trebuie să
pot prin el în vremea aceasta vestirea Evangheliei Mele de azi
peste pământ, cuvânt pe care îl aud cei din morminte, precum
este scris, iar Eu trebuie să grăiesc în vremea aceasta, şi duhul
învierii este Duhul Meu. Amin. 

O, poporul Meu, trebuie să stau aparte cu tine în sfat,
căci Îmi eşti popor aparte, tată. Vreau să-ţi mărturisesc ţie du -
rerea Mea, căci Eu sunt Cel ce grăiesc ţie pe cele dinăuntru ale
Mele, fiindcă Eu sunt Cel ce sunt, şi Mă dovedesc aşa pentru
că, iată, grăiesc. Grăieşte ţie Cel ce este, şi te învaţă pe tine să
fii asemenea Lui între pământ şi cer şi să grăieşti în toată vre-
mea, fiule. O, nu uitaţi, nu uitaţi vorbirile sfinte şi pline de taină
între voi, căci Eu toate tainele Mele le-am pecetluit între Mine
şi voi, între Mine şi ucenici, fiilor. Îngerii tainelor cereşti slu-
jesc vouă cu multul, dar întăriţi cu multul între voi lucrarea
bisericii cea cu sobor, măi fiilor, şi altfel nu, tată, iar biserica
trebuie să-şi aibă graiul ei, aşa cum Eu am grăire a Mea peste
ea. Eu sunt Păstorul Care vă învaţă, iar voi aşa să ascultaţi, şi
toţi, toţi să lucraţi la masa Mea dintre voi, ca să vadă cei din
cer că sunteţi, fiilor, şi să lucraţi ca să-Mi placă Mie, nu vouă,
tată, şi nu uitaţi să fiţi asemenea Mie, iar Eu sunt blând şi
smerit cu inima, şi tot aşa şi lucrez, numai să nu Mă înge-
nuncheze omul pentru bunătatea Mea spre el. Amin. Aşa să fiţi
şi voi, blânzi şi smeriţi cu inima să fiţi înaintea Mea şi unii
înaintea altora în lucrare, şi vom lucra şi vom învăţa în ziua
aceasta, căci sunt multe de lucrat ca să fie ele apoi între Mine
şi voi înaintea Mea, şi mereu să fie, fiilor. Amin. O, aşezaţi-vă
cu mare veghe pentru învăţătura Mea de azi peste voi şi
rămâneţi plini de trezie apoi pentru facerea ei peste voi, căci
Eu vă sunt Păstor. 

Păstor cu veghe stau Eu peste tine în toată vremea Mea
cu tine, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

*

SS ă ne aşezăm la masă de cuvânt cu poporul Meu de
azi, o, ierarhule al Meu, şi iată, se apropie zorii

zilei de sărbătoare pentru muceniţa cea mică, Filofteea, şi
lucrăm creştere mare peste poporul Meu, creştere aparte, căci
Îmi este el popor aparte. Te-am aşezat prin minune şi prin rân-
duiala Mea arhiereu peste turma bisericii în vremea ta pe
pământ şi ţi-am dat putere pentru adevăr şi ţi-am dat iubire
pentru cei oropsiţi de vreme şi de păcat, şi Mi-ai lucrat cu suflet
mare în via Mea, iar Eu te-am slăvit înaintea oamenilor, de

atunci şi până azi. Să dăm slavă Tatălui Savaot în lucrul nostru
de azi cu poporul nostru de azi şi să lucrăm peste el arhiereşte
şi să înveţe el prin aceasta ce spun Eu că lucrarea lui înaintea
Mea trebuie să fie lucrare de biserică cu sobor, aşa cum Eu lu-
crez în sobor cu sfinţii peste el, căci altfel nu este biserica lui
Hristos lucrarea lui înaintea Mea. 

O, să nu treacă vremea fără de folos, ci să fie ea folosită,
poporul Meu! Ai grijă de acest cuvânt spus acum ţie de Dum-
nezeu. Stau, tată, cu tine în sfat faţă în faţă cu sfinţii. Dau să
Mă ajut cu ei înaintea ta ca să te învăţ Eu pe tine din cer lu-
crarea de biserică cu sobor. Nu trebuie să dai tu la spate cu-
vântul Meu de peste tine, ci trebuie să Mă uit la tine şi să văd
că-l împlineşti, tată. O, nu trebuie să nu-Mi daţi ascultare, ci
să-Mi daţi trebuie. Altfel cum v-aş da Eu vouă ascultare dacă
voi nu Mi-aţi da? Ar fi între Mine şi voi dreptate dacă nu
Mi-aţi da şi voi Mie ascultare, tată? 

O, trebuie ascultare de Dumnezeu, poporul Meu! Rău e
să se poarte om cu om cu neascultare între unul şi altul, căci
aceasta se răsfrânge apoi şi între om şi Dumnezeu, căci se suie
la cer toate, toate ale omului, fiindcă sunt îngeri buni şi răi, şi
aceştia lucrează deplin lucrarea lor, ascultând fiecare de
stăpânul lor. Lucrez cu cerul lucrare cu sobor ceresc în mijlocul
tău şi te îndemn să te îndeletniceşti să lucrezi şi tu pentru orice
lucrare sau pricină tot aşa cum lucrez Eu, căci Eu vin cu aşe -
zare cerească de sobor lucrător ca să îţi dau pildă de lucru,
poporul Meu. O, vino, tată, în dragostea Mea, căci ea poate
totul, după cum este scris despre dragostea Mea în Scripturile
ucenicilor Mei cei umbriţi de Duhul Meu pentru cuvântul lor
peste biserici. Iată, dreptatea ta te îndeamnă să lucrezi altfel,
iar dacă altfel lucrezi, nedreptăţeşti dragostea, tată. Te povă -
ţuiesc să-ţi deschizi guriţa şi să faci cu ea lucrarea vieţii tale,
căci Eu am zidit mădularele omului şi le-am dat la fiecare lu-
crare, iar gurii i-am dat lucrarea cuvântului şi i-am dat să
grăiască. O, nu e să nu grăiască gura, ci e să grăiască ea, după
lucrarea de facere pe care i-am dat-o. Nu uita că tu ai venit la
Mine să-Mi fii fiu, nu să-Mi fii argat, căci Eu am argaţi îngerii
slavei Mele, şi ai şi tu tot aşa din partea Mea, numai să vrei
să-Mi fii fiu, tată, dacă ai venit să fii al Meu. Fiul stă la masă
cu Tatăl, dar argaţii nu, iar tu trebuie să stai cu Mine la masă
de cuvânt şi să ne iubim la masă, nu să ne răcim unii de alţii,
fiule tăcut la masa nunţii Mele cu tine. O, nu tăcea, tată, la
masa cea frăţească a nunţii Fiului de Împărat, căci Eu am scris
pe pământ lucrarea cea de la masa Mea de nuntă, iar cel care
tăcea la masă a pierdut, a pierdut locul de la masă, ba a fost şi
grabnic pedepsit. 

Te-am învăţat mereu, mereu, poporul Meu, să nu stai
sec de cuvânt în familia Mea, căci gura are lucrare mai mare
ca mâna, tată. Deschide tu cartea Mea cu poporul cel de cinci -
zeci de ani şi vezi că Eu am lăsat în ea cuvânt scris cum că Eu
nu te-am primit lângă Mine să-Mi lucrezi cu lopata, ci de
altceva te-am luat Eu cu lucrarea Mea de cuvânt, şi nici pe
celelalte să nu le lăsăm, ci pe toate să le împletim te-am învăţat,
ca nu cumva să rămân Eu văduvit de tine şi de lucrarea Mea
cu tine, lucrare cerească, tată. 

Te învăţ aparte în ziua aceasta. Între Mine şi tine trebuie
să fie ascultare, poporul Meu. Ea nu poate să se aşeze frumos
decât prin lucrarea supunerii, tată. Când cineva îi spune alt -
cuiva o cerere a sa, celălalt se supune, căci altfel nu se înfăp -
tuieşte cererea celui care cere. Îţi cer, e adevărat că-ţi cer, dar
pentru tine îţi cer, nu pentru Mine, tată, căci Eu sunt Stăpânul
vistieriilor toate şi nu-Mi lipsesc Mie cele ce-ţi cer Eu ţie, ci
ţie îţi lipsesc. Vreau să-ţi adun în cer bogăţie veşnică prin cele
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ce Eu îţi cer să lucrezi şi cum să le lucrezi, şi nu de altceva te
învăţ Eu pe tine să asculţi cuvântul gurii Mele spre tine şi să-l
împlineşti întocmai, o, nu de altceva, fiule. Te învăţ acum, o,
iarăşi te învăţ lucrarea iubirii, lucrarea dintre tine şi Dumnezeu,
căci dacă tu nu Mă asculţi, n-ai lucrarea iubirii între Mine şi
tine. O, Eu ţi-am dat păstori cu suflet bun şi mare pentru lu-
crarea sufletului tău şi a duhului tău înaintea Mea, orânduiala
Mea cea pentru tine pusă de Mine în slujba vieţii sufletului tău.
Nu-ţi trebuie pricepere aparte, căci asta ţine numai de ascultare,
căci cel ce nu ascultă de cele de la Mine pentru binele lui, acela
face necredinţă, fiindcă mintea lui stă împotriva celor ce se pot
face prin duhul ascultării şi prin lucrarea ei. O, dacă nu pot să-
Mi dea răspuns pentru tine cei puşi de Mine să te păstorească,
tu eşti afară, tată. 

Fiilor, fiilor, judecata Mea nu este nedreaptă. Eu judec
fapta omului între Mine şi el, nu între el şi fratele lui. Ţineţi
minte această lucrare, căci cerul altfel nu lucrează între Dum-
nezeu şi om. Pentru cele dintre om şi om are datoria fiecare
din cei doi să lucreze dreptatea sau pocăinţa pentru faptă, iar
dacă nu le lucrează cei doi pe acestea, mai apoi vin peste ei
cele bune sau cele rele lucrate de ei, şi aceasta este dreptatea
care se aşează la locul ei chiar prin înseşi faptele dintre oameni,
prin însuşi cântarul cel drept, care lucrează în taină dreptatea
a toate. 

O, fiilor, Eu v-am povăţuit multe, multe de tot, tată.
Cartea Mea cu voi ne poartă, pe Mine şi pe voi, în ea cu toate
câte Eu v-am dat povaţă ca să lucraţi după poveţele Mele şi să
vă intre în fire facerea lor în voi, facerea Mea de peste voi din
cele ce Eu v-am adus să lucraţi şi să fiţi. O, nu uitaţi, nu uitaţi
că nu mai sunteţi în lume ca să vă purtaţi ca lumea, liberi faţă
de Dumnezeu. Voi aţi ieşit din lume când aţi venit la Mine, aţi
ieşit din veacul acesta şi v-aţi dat ca fii ai vieţii veşnice. 

O, deschide guriţa şi grăieşte, fiule! Faţă de cele ce Eu
îţi grăiesc, grăieşte, tată. Deschide guriţa, deschide uşa aceasta
şi nu te piti după trupul tău, nu te piti în spatele tău, căci carnea
şi sângele nu-ţi pot fi acoperământ ca să nu te ştie, ca să nu te
vadă Dumnezeu cum eşti şi cine eşti şi ce lucrare ai în îm -
părăţia aceasta a ta: carnea şi sângele tău. Vino, tată, afară!
Trupurile celor înviaţi sunt străvezii şi scapă de sub învelişul
de carne şi se văd lucrându-şi lucrarea. Omul are două trupuri:
unul înăuntru şi unul în afara lui. Iată, aşa este omul cel ascuns
în însuşi trupul lui, în cele dinăuntru ale trupului lui, în carnea
lui, aşezată pe oasele lui. Când se umblă la un trup pus în
pământ după ani de zile, acesta nu mai este carne şi sânge, ci
numai oasele lui, numai cele dinăuntru, iar carnea şi sângele
se fac pământ, şi numai oasele îl mai mărturisesc, numai cele
rămase din om, iar celelalte au mers la judecată. 

O, poporul Meu, am martori din cer, lucrez cu sobor de
sfinţi peste tine şi te îndemn la sfinţenie. Ea este ceea ce poate
sta în lumină, căci este din cer în om, şi poate ţine trupul în în-
tregimea lui când ea are viaţă în trupul omului, iar viaţa
mărturiseşte lucrarea ei. O, fiilor, schimbaţi-vă viaţa după viaţa
Mea, după lumină, tată, şi schimbaţi-vă cuvântul şi fapta! Iubiţi
bucuriile sfinte, şi nu numiţi altceva bucurii pentru voi. O, nu
vă înşelaţi pentru clipe goale! Căutaţi îngeri în toate clipele
voastre, îngeri de-ai Mei, tată, nu de-ai lui satana! Şi în vorbiri
şi în tăceri şi în multe câte folosiţi între voi şi voi fără de
dragostea Mea în ele, pe toate le lăsaţi în judecata lui satana.
Fiţi unii altora îngeri păzitori pentru cele din cer în voi şi între
voi, şi nu fiţi îngeri de-ai lui satana, căci dacă nu sunteţi cereşti
unii pentru alţii, pentru care stăpân mărturisiţi voi pe cele trăite
între voi şi voi? Luaţi-le pe ale Mele în voi, şi între voi şi voi,

că iată, ale voastre vă sfâşie veşmântul pe care trebuie să-l aveţi
la masa Mea de nuntă cu voi. O, învinuiţi-vă pentru duhul cel
rău al tăcerii dintre voi pentru cele aşezate din cer să fie cu voi,
şi între voi spre mângâierea sfinţilor, căci sfinţii vin cu Mine
la voi după mângâiere, tată, după tainele Mele cele păstrate în
Mine pentru sfârşit de timp şi deşertate de Mine peste voi ca
să se împlinească ele pe pământ acum, precum este scris pentru
acest timp ceresc pe pământ. O, nu împiedicaţi cu răceala din
voi între Mine şi voi aşezarea cerului pe pământ cu toată slava
sa cea de la sfârşit de timp! Căutaţi cu duhul ascultării, tată.
Nu ieşiţi şi nu intraţi în curţile Mele cu voi fără să vă stropiţi
cu apă sfinţită prin cuvânt, căci duhul rău stă la pândă la toate
răspântiile, pe toate căile şi cărăruţele să vă păteze cu turnările
lui şi să vă dezbrace de veşmântul ascultării cea pentru paza
voastră, venită de la rostirea cuvântului Meu de peste voi. Am
pus în poarta care străjuieşte grădiniţa cuvântului Meu, am pus
în ea putere de destrămare a toată lucrarea diavolului, pusă de
omul vrăjmaş şi pizmaş în calea voastră, asupra voastră ca să
vă murdărească cu cele ale lui apoi şi să vă cadă din braţul
Meu. Mergeţi pe calea cea arătată de Mine vouă, fiilor, şi pe
care Eu am aşezat cuvânt de ocrotire a voastră. Am pus duh în
poarta care străjuieşte grădiniţa Mea de cuvânt şi v-am orân-
duit drum vegheat. Vedeţi din Scripturi pilda celui ce n-a ţinut
calea pe care Eu i-am spus să meargă neabătându-se de pe ea,
şi a fost mâncat de fiare cel ce n-a ascultat, cel ce a călcat peste
cuvântul ascultării. 

Lucraţi după cuvântul Meu, fiilor! Lucraţi lucrare de fiu,
tată! Iubiţi curăţenia în toată vremea şi peste tot, iar în această
taină intră lucrarea ascultării, căci oaspeţi cereşti dau să se
odihnească pe lângă voi. O, nu este lege împotriva curăţeniei.
Fiţi curaţi, şi în curăţenie să vă trăiţi viaţa! Nu staţi fără cei din
cer mereu cu voi. Cei din cer sunt curaţi şi stau în curăţenie şi
în duhul ei! Daţi voie Duhului Meu să Se sălăşluiască între voi
cu înţelepciunea Sa, care vine dacă vreţi s-o aveţi între voi, şi
după ea să lucraţi! Ea când vede duh de om nu se mai apropie,
nu are cale să vină. Când omul dă să orânduiască el peste ale
Mele Mă dă deoparte pe Mine atunci. Voiesc totul să fie al Meu
cu tot cu voi, şi nu al vostru, fiilor, căci diavolul se teme de
Dumnezeu, iar la om îndrăzneşte, tată. Am rostit demult un cu-
vânt prin care am spus aşa în cartea Mea cu poporul Meu:
«Fiule, dacă vei spune în lucrarea Mea cu tine că „asta e ca -
me ra mea sau lucrul meu“, vei greşi, şi unde-ţi va sta capul îţi
vor sta picioarele». O, aşa, aşa Mă dă omul pe Mine de peste
el şi Mă pune la picioarele lui pentru cele ale lui numite de el,
şi judecă omul după mersul lui pentru cele ale lui. Nu aşa tre-
buie să facă omul cu Mine, tată, căci el Îmi este dator cu multul
pentru viaţa lui: pentru soare, pentru lumină, pentru căldură,
pentru iubire, pentru facerea Mea cea pentru el, şi pe toate
acestea i le dau în dar, cerându-i doar duh umilit înaintea Mea,
între Mine şi el. El însă se simte bine stăpân, dar omul nu poate
să fie stăpân, căci Stăpân este numai Cel ce veşnic este. Amin. 

Te rog, poporul Meu, ai milă de Mine, tată! Dă-Mi cins -
tea cea de Dumnezeu al tău, tată! Ţi-am dat împărăţie curată,
pe care mereu o curăţ Eu de duh de om, umplându-o pe ea de
Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul Meu de peste tine în curţile
Mele cu tine, în împărăţia Mea. O, te-am pus lucrător în ea
pentru numele Meu şi în numele Meu, nu în numele tău, căci
de numele tău nu se teme diavolul, tată. Eu ţi-am dat numele
Meu să-l porţi, iar tu să fii fără de nume, şi aceasta pentru slava
numelui Meu de peste tine, căci ţi-am dat să-l porţi, tată. Ai
grijă, că numele Meu e mare şi sfânt, şi tot aşa e şi veşmântul
Meu, în care Eu te învălui şi te ţin ca fiu al Meu. Ai grijă de
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tine ca şi de Mine, şi aceasta este o vorbă mare, tată, e prea
mare pentru cel neascultător, dar pentru cel ascultător e lucră -
toare, fiule. O, ai grijă de Mine şi numai aşa te vei îngriji de
tine, fiindcă atunci am Eu de tine grijă, tată. Cel ce are grijă de
Mine face aceasta ca să semene cu Mine, şi aşa se îngrijeşte el
de sine, semănând cu Mine aşa, şi nu altfel. O, ai grijă să nu-Mi
scoţi ochii că-Mi lucrezi sau că lucrezi fratelui tău. Nu ai drep-
tate, tată. O, şi Eu lucrez ţie mai mult ca tu Mie. La fel şi fratele
tău lucrează pentru tine, şi unii pentru alţii lucrăm, şi aşa este
la Mine măsura, şi nu este cum dai tu să măsori. Măsurătoarea
ta e părtinitoare de partea ta, iar Eu nu tot aşa Mă dăruiesc. Nu
cer plată pentru ce dau, pentru ce fac, ci numai loc de odihnă
cer de la om. 

Eu cu toată iubirea aduc spre voi pe cele trebuincioase,
şi lucrez prin taina Evangheliei Mele de peste voi. Voi însă ar
fi să aveţi ca şi cum n-aţi avea, ca să puteţi fi dornici de mila
Mea, de căldura Mea, spre mângâierea voastră. Taina mângâie -
rii este a celor ce iubesc. Numai a acelora este ea, şi Duhul
Sfânt este aluatul ei. El este Mângâietorul, iar cine nu doreşte
de El, acela este stârpitură între pământ şi cer. 

O, daţi-vă locaş puterilor cereşti lucrătoare în voi! Iubiţi
duhul de fiu! 

O, fiilor, aştept, aştept să vi se deschidă guriţele şi să
lucraţi cu ele loc pentru Mine între voi, petrecerea Mea cu voi,
tată. V-am dăruit toate darurile şi n-a rămas nimic în cer să nu
aduc peste voi ca să le purtaţi, ca să lucraţi prin ele pe pământ.
reu le-am rostit peste voi să fie. Apostolii Mei spun în Scripturi
că trebuie să fiţi găsiţi îmbrăcaţi şi nu goi, fiilor. Cel îmbrăcat
este plin de cuvânt, plin de duhul mărturisirii a toate cele din
cer pe pământ, căci taina de fiu al cerului pe pământ este
lucrată numai din taine, numai din daruri cereşti, iar darurile
cereşti se văd lucrând şi se mărturisesc pe ele însele prin lucra -
rea lor auzită şi văzută, fiilor, şi aceştia sunt fiii slavei tainelor
cereşti pe pământ. Amin. 

Voi sta şi voi privi la voi, tată, după acest cuvânt al Meu
de peste voi. Am stat cu sobor de arhierei şi de mucenici la
masa durerii Mele în mijlocul vostru, că Mi-am spus durerea
Mea vouă. Vă îndemn să-Mi daţi vindecare, tată, căci Eu sunt
Dumnezeu. Vă îndemn cu sfinţii, o, fiilor. Amin. 

— SS untem soborul Tău în ziua aceasta de
două sărbători de sfinţi între două zile, o,

Doamne. Ne aplecăm şi noi înaintea poporului Tău. Prin grăi -
rea noastră cu Tine înaintea lui trecem spre el cu cuvântul şi îl
îndemnăm pe el să asculte de Dumnezeu, căci cel ce nu ascultă
de Tine stă mai mare ca Tine şi îşi îngăduie să nu asculte. 

Să se scoale spre lucrare de Duh Sfânt poporul Tău! Să
se scoale! Amin. Aşa rostim noi de lângă Tine peste el în ziua
aceasta de sobor de sfinţi cu Tine la masă în mijlocul lui, iar
Ţie Îţi dorim mângâiere în durerea Ta, o, Doamne, şi nădejdea
că vei găsi alinare, de acolo de unde Tu o aştepţi pe ea. Amin,
amin, amin. 

6/19 decembrie 2009

Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon 

Sfinţii aşteaptă învierea morţilor. Mersul Domnului, un drum cu
trepte spre desăvârşire. Păstorul poporului, Daniel, asemănat cu 

Avraam în credinţă. 

EE u, Domnul Iisus Hristos, intru în cartea Mea de
azi, intru cuvânt de sărbătoare, iar sfinţii aşteaptă

la gura Mea ca să se hrănească din ea, căci cuvântul Meu de
azi este mângâierea lor şi se mângâie ei cu venirea Mea la tine

cuvânt pe pământ, o, poporul Meu de azi din neamul român. 
E sărbătoare în ziua aceasta în cer şi pe pământ. Pe

pământ mulţi sărbătoresc pentru naşterea Mea cea de acum
două mii de ani, sărbătoare mutată de la locul ei, iar cei din cer
sărbătoresc pe ierarhul Spiridon, cel sărac de slava cea
pământească, fiindcă el avea în el de bogăţie împărăţia Mea,
cea care nu are nimic în lumea aceasta, şi care se slăveşte în
om pentru cei din cer. Ridică sfinţii înaintea Mea cupa rugăciu -
nilor lor pentru ca să vină pe pământ împărăţia Mea şi să se
descopere ea prin descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci îm -
părăţia Mea din ei îi vădeşte pe ei moşteni ai Mei. O, de s-ar
putea opri omul din toate cele trecătoare ale lui ca să gândească
aşa, Eu, Domnul, aş lucra peste el şi l-aş umple atunci de dor
de cer şi de adevăr pe pământ! E orb omul faţă de cele ce
rămân, pentru că el îşi deschide inima numai spre cele care trec
odată cu el. Nu tot aşa au făcut cei ce s-au sfinţit pe pământ
pentru împărăţia Mea în ei, împărăţie care nu trece. 

Mă adun cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu de la
izvor. Ne pregătim, tată, să ridicăm la cer zi de pomenire pentru
păstorul Daniel, căci Eu, Domnul, voiesc acum să stau în cu-
vânt cu poporul Meu cel de ieri şi cel de azi şi cel de mâine,
tată. Sunt plin de slava cuvântului Meu, slava Mea cea de la
sfârşit de timp pe pământ, şi grăiesc cuvânt şi îl împlinesc pe
el, şi aşa Mă dovedesc Eu că sunt Cel ce grăieşte acest cuvânt.
Am stat cu masă de cuvânt peste neamul român, ca să aşez apoi
în mijlocul lui cârmuitor după voia Mea pe mai departe peste
el, şi am tras din greu cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri pe tot
cuprinsul pământului român, căci lupta pentru întâietate s-a dat
cu putere şi Mi-a dat Mie de lucru omul necredincios care-şi
caută slava sa. Eu însă am vegheat cu milă mare ca să nu se
prăbuşească acest neam iarăşi sub mâna celor străini de adevăr
şi de mersul Meu peste pământ acum cu toiag de fier în mână,
căci cu greu Îmi fac cale printre oameni cu slava cuvântului
Meu, care-l păstoreşte pe om şi nu-l lasă să cadă, aşa cum dă
el să lucreze fără să ştie unde duce lucrul lui. Toţi sfinţii sunt
numai iubire şi veghe pe vatra neamului român, că Mă văd pe
Mine cu râul Meu de cuvânt în această ţară, ţara întoarcerii
Mele iarăşi de la Tatăl la om, lucrare cu mare taină lucrată între
Mine şi cei credincioşi acestui timp ceresc pe pământ, şi despre
care este scris în Scripturi să vină şi să fie. 

Toţi sfinţii lucrează cu Mine la desăvârşirea Scripturilor
pe pământ, şi lângă tine lucrează ei, poporul Meu, căci tu eşti
pe pământ cu trupul, şi în mijlocul tău Îmi scriu Eu cuvântul,
pe care-l şi împlinesc apoi. Lucrează la masa Mea cu tine în zi -
ua aceasta ierarhul Spiridon şi grăieşte el între Mine şi el cuvânt
de mărturie a lucrării Mele de azi pe pământ, căci sfinţii sunt
cuvântul Meu, iar Eu al lor, şi unii pe alţii ne mărturisim pentru
lucrările cerului pe pământ, iar cartea Mea cea de azi măr tu -
riseşte azi lucrarea Mea şi a sfinţilor Mei, poporul Meu. Amin. 

— CC uvântul Tău de azi, Doamne, e calea Ta
de venire pe pământ acum, la sfârşit de

timp, şi e calea noastră, a sfinţilor Tăi, lucrare scrisă în Scrip-
turi să fie, căci zice Scriptura: «Vine Domnul cu zeci de mii de
sfinţi!». O, nu mai sunt pe pământ oameni care să aştepte cu
dor şi cu patimă venirea Ta. Pe pământ sunt numai oameni
necredincioşi, şi abia se mai zăreşte rob credincios pentru Tine,
om care să-l robească duhul credinţei în Tine aşa cum am fost
noi, sfinţii Tăi. 

Ai dat cuvânt dulce şi mult neamului român şi l-ai în-
demnat la veghe pentru viaţa lui. Veneai adesea în cuvânt la el
şi îl strigai pe el la veghe, şi apoi ai împlinit Tu aceasta, căci ai
cuvântat, şi trebuia să se împlinească cuvântul Tău, şi s-a îm-
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plinit, Doamne, şi n-ai lăsat să alunece neamul român sub
duhul minciunii omului cel plin de dorul slavei pământeşti,
omul cu limbă de lemn, care-şi caută doar slava sa ca să
domnească prin ea şi să se fălească domnind. 

O, Tu eşti mare şi eşti biruitor, Doamne, pe vatra nea-
mului român şi pentru el pe pământ. Stăm faţă în faţă cu lu-
crarea Ta de azi noi, sfinţii Tăi, pentru ridicarea acestui neam
la rang ceresc înaintea neamurilor de pe pământ, căci Tu stai
pe tron de cuvânt în mijlocul neamului român şi Îţi împlineşti
slava venirii Tale cu judecata prin cuvânt pentru vii şi pentru
morţi, căci cei adunaţi în biserici nu cred cele ce spun ei când
spun prin darul credinţei celor de la începutul împărăţiei Tale
prin întâii Tăi ucenici, şi care au lucrat peste biserica Ta de
peste vremi mărturisirea credinţei lor, căci în biserici se vesteş -
te în toată vremea pentru tot omul care mărturiseşte zicând:
«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie». O, nu
e pentru necredincioşi, ci e pentru cei credincioşi această proo -
rocie, Doamne, căci cei credincioşi o aşteaptă pe ea împli nită
pe pământ, ca şi sfinţii Tăi, care aşteaptă învierea celor înviaţi.
O, noi aşteptăm cu mare dor învierea morţilor, Doam ne. Scrip-
tura învierii morţilor poartă în ea împlinire mare, o, Doamne,
şi este adevărată această Scriptură, atât cât de ade vărat eşti Tu,
o, Dumnezeule al celor credincioşi şi sfinţi prin credinţă, căci
ei biruiesc cu ea pentru Tine, Doamne. 

Grăiesc cu Tine între cei din cer în ziua mea de serbare
ca să Te mărturisesc, Doamne. Duhul mărturiei este duhul nos-
tru în cer, aşa cum a fost şi pe pământ. N-au sfinţii pe pământ
altă căutare decât să Te mărturisească pe Tine, iar în cer ajunşi
apoi, acelaşi dor îi mistuie pe ei, căci ei sunt iubiţii Tăi, iar Tu
al lor pe veci, şi iubirea nu piere, ci se naşte pe pământ mereu,
mereu în cei credincioşi şi sfinţi cu credinţa, iar plata lor este
mare, şi eşti Tu întreg în ei pe pământ, şi în cer apoi, plată celor
credincioşi, Doamne. O, cu mare dor de slava Ta cea de azi Te
rugăm, noi, sfinţii Tăi, să Te aşezi tot mai desăvârşit Păstorul
celor credincioşi, căci acest timp al Tău Te mărturiseşte pe tron
de cuvânt în mijlocul neamului român, iar Tu îl mărturiseşti pe
el neam al Tău, ales dintre neamuri pentru slava Ta de azi cu
el pe pământ. Fă-l credincios pe el în lucrările Tale de azi, o,
Doamne, şi dă-i apoi lui plata celor credincioşi, căci Tu poţi
aceasta, şi iată, noi stăm cu Tine la praznic de cuvânt, masă
cerească pentru sfinţii din cer la masă cu cei credincioşi pe
pământ în mijlocul neamului român. Dulce este pentru graiul
nostru numele de român, şi scrie-ne pe noi, o, Doamne, în
cartea cea de naştere de sus a acestui neam, că e plin cerul de
la margini la margini de acest nume mare al Tău acum, la
sfârşit de timp, când Tu Te naşti cuvânt nou pe vatra neamului
român, neamul din care Tu Te naşti în zilele acestea cuvânt
peste pământ. O, slavă cuvântului Tău de azi, şi bunăvoire pen-
tru Tine peste neamul român, iar nouă, sfinţilor Tăi, bucuria
cea de la sfârşit de timp, venirea Ta cu zecile de mii de sfinţi
ai Tăi, o, Doamne, şi împlinirea credinţei lor, prin care ei au
nădăjduit în toată vremea lor pe pământ. Amin. 

— DD uhul mărturisirii este Duhul Meu, iar
Duhul Meu este mărturia voastră, o,

sfinţi iubiţi ai Mei. Amin. 
Dăm aşezare sărbătorii de azi şi Mă întorc în carte apoi

pentru ca să Mă las în ea cuvânt şi să stau la masă cu poporul
cel hrănit de Duhul Meu în vremea Mea de azi cu el pe vatra
neamului român. Binecuvântare îţi dau, popor de la izvor, ca
să găteşti tu masă de pomenire pentru păstorul Daniel, pe care
l-am luat între sfinţii Mei acum patruzeci de zile, după multa
lui trudă şi suferinţă pentru via Mea de azi şi de mâine, căci el

Mi-a fost mărturisitor credincios, slugă plină de credinţă şi de
credincioşie pentru tot cuvântul Meu cel de azi şi a tainelor
toate, pe care le poartă în el cuvântul Meu. 

Mă întorc în carte ca să Mă aşez masă de cuvânt pentru
cei ce vor veni să Mă ia cu glasul cuvântului Meu, care se
aşează cu poporul în sfat ceresc acum, iar ţie, popor de la izvor,
îţi dau mereu, mereu, puteri noi pentru lucrul tău cel pentru
Mine, tată. Pregăteşte-Mi, dar, popasul Meu cu cei din cer pen-
tru poporul Meu care se adună în casa întâlnirii şi Mă voi în-
tâlni cu poporul Meu şi voi grăi lui, şi martorul Meu Îmi va fi
acum păstorul Daniel, pe care l-am luat acum la odihnă după
truda lui cea pentru Mine, după multa lui lucrare de credinţă
pentru venirea Mea cea de azi pe pământ, iar acum el are între
cei din cer rodul credinţei lui, rod mărturisitor pe pământ şi în
cer. Amin. 

Sfârşesc acum cuvântul şi dau loc sărbătorii pentru ie -
rarhul Meu Spiridon, şi Mă întorc în carte apoi, iar voi, străjeri
din porţi, vegheaţi pentru venirea Mea cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp, vegheaţi, tată, pentru toate clipele Mele de
pe pământ acum, căci Eu, Domnul, vă întăresc mereu la veghe,
iar lângă voi, pe poporul Meu de la izvor, şi cu care Eu Mă
sprijin pentru lucrările Mele de azi pe pământ. Amin. 

Cu pace şi cu bună orânduială să-Mi lucraţi şi să-Mi
gătiţi popasul şi masa Mea cu poporul Meu, iar glasul Meu va
grăi lui grăire cerească pentru lucrarea Mea de azi cu el şi pen-
tru el, iar voi fiţi sprijinul Meu, fiilor, şi sfânt să fie el înaintea
Mea. Amin, amin, amin. 

*

MM ă aşez în cartea Mea de azi cu grăirea Mea
acum, pentru pomenirea în cer şi pe pământ

după patruzeci de zile, când Eu, Domnul, am venit cu sfinţii şi
cu trâmbiţa Mea Verginica şi am ridicat la cer sufleţelul
păstorului Daniel după multa-i suferinţă cu duhul şi cu trupul
apoi în mijlocul poporului Meu de ieri şi de azi. Amin. 

O, popor de la izvorul Meu de cuvânt, te-am aşezat, tată,
să-Mi găteşti acum acest popas şi să pui masă de pomenire
pentru păstorul Daniel şi ca să stau Eu la masa cea de azi de
vorbă cu poporul Meu de peste tot, cu cel adunat acum, aici,
la masă, şi cu cel ce nu s-a strâns acum, iar tu ai împlinit aşa şi
ai gătit popas cerului, şi iată, stau la masă de cuvânt aici, însoţit
de martori din cer, căci mărturia lucrării Mele de azi umple
cerul şi duhul sfinţilor Mei. Amin. 

O, te-am vestit, poporul Meu de peste tot, te-am vestit,
tată, că-ţi voi grăi ţie în ziua aceasta. Fac popas cu tine, tată. Să
ne aşezăm, dar, şi să privim mersul lucrării Mele şi al vaselor
purtătoare de lucru sfânt, şi mersul tău pe calea aceasta a Mea
cu tine pe pământ, cale vegheată de Tatăl în toată vremea, calea
cuvântului lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Savaot, acum, la sfârşit
de timp, între cer şi pământ. Te îmbrăţişez în cuvânt, o, poporul
Meu cel din toată vremea lucrării cuvântului Meu cel de azi, şi
Îmi răspund acum şi cei ce au trecut cu trupul în vremea acestei
trâmbiţări, şi sunt veniţi aici, în clipa aceasta, însoţiţi de îngerii
Mei, şi îngerii îi aduc tainic lângă cei adunaţi aici şi pe cei ce
n-au venit cu pasul până la izvorul Meu de cuvânt, unde popo -
sesc Eu acum cu masa Mea de azi în casa întâlnirii Mele cu
poporul Meu şi cu tot omul care vine să ştie despre lucrarea cu-
vântului Meu cel din vremea aceasta. Odată adunaţi aşa aici,
Eu, Domnul, binecuvintez această zi de pomenire şi o iau în cer
mărturie şi Mă odihnesc de ea apoi, Eu şi sfinţii Mei, martori
acum pentru grăirea Mea cea de azi. Amin. 
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Am petrecut şi dulce pe calea Mea de azi cu un popor,
dar şi mult suspinând, şi mult, mult aşteptând şi tot aşteptând
pe calea Mea prin cuvântul acestei lucrări. Am stat tăinuit în
trâmbiţa Mea Verginica, şi aşa am cuvântat vreme de douăzeci
şi cinci de ani, după ce prin suferinţe fel de fel am pregătit-o
pe ea vas al Meu, vas de trebuinţă cerului şi trâmbiţă deştep tă -
toare pentru ca să-Mi culeg un popor credincios prin trâmbi -
ţarea cuvântului Meu. O, deschideţi-vă larg, larg duhurile şi
inimile, iar auzul să vă fie ager acum, voi, cei adunaţi la masa
Mea în ziua aceasta, căci Eu, Domnul, Mă aşez cuvânt de
pomenire a mersului Meu dinspre cer spre pământ mai bine de
cincizeci de ani, însoţit de un popor credincios în mijlocul nea-
mului român. O, cu mare durere spun că e cutremurător de
dureros la cer credinţa cea din om care apoi se stinge ea în cel
care o poartă! Am petrecut cu multă durere şi numai în umilinţă
pe toată calea aceasta cu un popor care nu Mi-a fost statornic
până la sfârşit. Drumul a fost cu trepte, că altfel nu ajungeam
până azi cu calea cuvântului Meu cel de azi peste pământ. Am
cerut puţin, şi am tot adăugat pic cu pic apoi la viaţa cea sfântă,
pe care voiam Eu s-o aşez în cei ce veneau să-Mi fie popor
credincios şi împlinitor sfinţeniei Mele în om. Am grăit ca un
tată blând peste cei ce aveau să crească pic cu pic, dar, îngă -
duitor cum M-am purtat, puţin de tot l-a ajutat îngăduinţa Mea
pe cel ce venea să-Mi fie popor, alături cu mersul crucii Mele
de azi, şi apoi să Mă bizui Eu pe el cu tot mai multa Mea cale
pe pământ, căci calea Mea din cer pe pământ creştea, creştea
odată cu multul Meu cuvânt, izvorât din gura Mea. Am stat în
sfat mult, mult cu păstorul Daniel şi am pomenit mereu acest
nume nou al lui, de la Mine dat lui, şi am grăit cu el înaintea
poporului Meu, căci Domnul trebuie să aibă cu cine să grăiască
şi cui să-i spună cuvântul Său când cuvintează din cer pe
pământ. O, aşa s-a umplut cerul de numele acestui slujbaş al
Meu, credincios lucrării venirii Mele cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp. L-am chemat lângă lucrarea Mea pe când era
păcătos, şi Mi-a răspuns cu credinţă când l-am chemat, şi Mi-a
deschis larg uşa inimioarei lui, iar Eu M-am aşezat Dumnezeu
mare în locaşul inimii lui, căci înţelepciunea lui Mi-a deschis,
şi ne-am unit atunci pentru vecii, şi am trecut prin greu după
greu apoi, căci calea Mea pe pământ e mult prea pândită de cel
ce stă la pândă pentru paşii Mei cu omul, de satana, şarpele cel
de demult, care şi-a schimbat înfăţişarea în clipa când şi-a pier-
dut credincioşia între el şi Mine, în vremea când omul cel zidit
de mâna Mea din pământ s-a semeţit în rai, s-a semeţit peste
Dumnezeu, Făcătorul său. 

O, Mi-am pregătit pe trâmbiţa Mea Verginica şi Mi-am
început prin ea izvorârea râului vieţii, cursul cuvântului Meu
cel de la sfârşit de timp. Urma apoi să-l peţesc şi pe cel sărbă -
torit azi, care avea să fie apoi păstorul Daniel. Şi dacă urma
să-l peţesc pe el, am luat un vlăstar plăpând din rudenia lui
după trup, o ramură fără de preţ, şi am altoit-o în tulpina
lucrării Mele de cuvânt, că M-am descoperit lui Nicolae, rude-
nie după trup cu păstorul Daniel, şi l-am luat din spini şi l-am
aşezat lângă trâmbiţa Mea prin legământ ceresc ca să-Mi stea
ocrotitor şi perdea tainică peste lucrarea Mea de cuvânt prin
Verginica Mea, şi i-am însoţit pe ei prin cuvânt pentru drumul
cel greu al lucrării Mele, dar Mi-am păstrat curată pe trâmbiţa
Mea, ca şi până atunci. Mi-am sprijinit apoi cu acest păstor
sarcina Mea cea grea, căci pentru ea Mi-a trebuit înţelepciune
de pe pământ, şi l-am avut pe el sprijinul Meu la greu. Mi-am
strâns pic cu pic un popor la masa Mea de cuvânt, dar satana
cel pândar s-a sculat şi el pic cu pic şi a semănat peste cei
chemaţi duhul îngâmfării, duhul invidiei, căci s-a temut că-şi

pierde lupta cea pentru pierzarea omului de pe calea Mea.
Suferinţa şi prigoana s-au ivit mereu apoi în calea Mea cu
poporul acestei lucrări, şi am mers aşa, din greu, prin cei cre -
din cioşi, dar n-am avut rob mai credincios ca şi păstorul Da -
niel. N-am avut în tot poporul Meu încă un ucenic ca şi el ca
să nu dea cu nimic, cu nimic înapoi pe calea mersului Meu cel
greu, iar credinţa lui cea de nestrămutat Mi-a fost sprijin mare
şi biruinţă mereu pe toată calea apoi. Lucrarea Mea cu el l-a
adus până la cercetarea ei amănunţit apoi din partea slugilor
lui satana, care vedeau pe Dumnezeu cu el şi cu cei ce se hră -
neau din gura Mea prin trâmbiţa Mea Verginica, şi a intrat la
întrebare slujitorul Meu. Ascultarea lui însă în toate câte Eu îi
dădeam să urmeze întocmai în faţa celor ce îl descoseau ca să
afle mersul Meu, l-a scos pe el mereu biruitor pentru lucrarea
Mea. O, n-a fost cuvânt al Meu să nu-l creadă acest slujitor.
Dacă Eu Mi-aş fi schimbat cuvântul de trei ori într-o zi, după
cum venea vremea cea rea sau după înţelepciunea Mea, prin
care Eu încerc credinţa şi credincioşia slujitorilor Mei, el
rămânea mereu credincios şi curat cu inima, neîndoielnic şi
plin de încrederea că Eu am dreptul tot peste cei credincioşi şi
plini de supuşenie, ca un Dumnezeu Care-l încearcă pe cel
neprihănit cu inima şi cu credinţa ca să-l dovedească pe el fiu
al Său, aşa cum cu Avraam s-a petrecut, ca să-l aşeze Domnul
pe el apoi rădăcină şi început al poporului cel binecuvântat,
ieşit din coapsele lui. 

Mi-am pregătit prin suferinţă slugile Mele în toată vre-
mea pe pământ cu omul. Aşa am lucrat şi în vremea acestei
lucrări, şi puţini, puţini s-au deosebit de partea dârzeniei cea
pentru Mine cei care-Mi auzeau trâmbiţa sunând şi strigân -
du-l la înviere pe om. O, fie din slăbiciune, fie din prostie, fie
din duhul cel pierzător de om al invidiei s-au ridicat în toată
vremea trădători între cei ce urmau cu pasul lor pe calea Mea
de cuvânt din loc în loc cu trâmbiţa Mea şi cu vasele purtătoare
de Dumnezeu de lângă ea. A fost suferinţă, a fost răbdare, a
fost aşteptare, toate din partea Mea, dar a fost credinţă puţină
la cei ce nu iubeau greul de pe drumul Meu, dând ei să fugă de
sub el, căci omului îi trebuie înţelepciune pentru ca să-şi
întărească el calea lângă Mine şi credinţa lui de neclintit apoi.
O, Mă uit cu lacrimi curse şuvoi din ochiul Meu duios, Mă uit
pe calea toată a lucrării Mele de cuvânt şi văd acum multă,
multă slăbiciune, iar pentru ca să şi-o acopere creştinul, el în-
vinuia, el se scutura de răspuns sau ieşea şi se ducea de sub
ocrotirea Mea, se ducea spre cursa diavolului, căci cel neocrotit
nu are altă cale mai bună pentru el, ci merge spre cădere, şi
prin ea, spre vânzare de fraţi, căci ce altceva înseamnă părăsi -
rea frăţiei faţă în faţă cu lumea, care îl vede pe cel căzut din
familia Mea de fii? 

O, poporul Meu, dorul Meu după tine e părintesc, tată.
Aşa a fost pentru tine şi dorul păstorului Daniel. Când el te
dojenea, de dorul tău lângă Mine lucra el aşa cu tine, fiule.
N-a priceput taina aceasta poporul cel supărăcios şi apoi câr-
titor. Abia, abia Mi-am ţinut lucrarea pe cale din pricina ne -
statorniciei multora, care veneau să-Mi fie fii. Fiu însă este
cel care se supune pentru ascultare şi pentru propăşire în lu-
crare fiască, şi am suferit cu dor pentru neînţelepciunea celor
ce nu înţelegeau iubirea. 

Mi-am luat apoi trâmbiţa la cer, dar nu înainte să-Mi fac
socoteala, ca să nu-Mi stea din lucru lucrarea venirii Mele şi
mersul cel credincios al poporului Meu. Cu mare taină Mi-am
pregătit orânduială pe mai departe pentru mersul cuvântului
Meu, dar a trebuit să folosesc o punte de trecere, şi am avut
pentru aceasta pe cea din acelaşi trunchi cu Verginica Mea şi
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am trecut şi Mi-am legat mersul Meu cel mult de azi pe mai
departe, şi iată-Mă mergând, poporul Meu. Merg, tată, merg,
şi aş fi vrut şi tu să mergi, fiule, şi ca Mine să mergi, şi nu ca
tine, tată. O, era gata mersul Meu cel de azi să Mi se frângă la
mijlocul lui, căci cei din poporul chemat, în care s-a încuibat
satana ca să-Mi cearnă ca pe grâu poporul după ridicarea
trâmbiţei Mele la cer, aceştia i-au făcut atunci şi pe păstori să
facă judecată nedreaptă, căci necercetarea celor ivite duce la
zdrobiri adevărul şi mersul său pentru dreptatea a toate, şi
greşeşte om prin om, şi e păcat când pierde Domnul suflete,
căci omul este slab şi se duce spre cădere la cea mai mică încer-
care peste credinţa lui. O, nu Mi s-a mai vindecat de atunci
poporul de buba cea peste credinţa lui, căci duhul minciunii
s-a cuibărit în vârf, şi de pe vârf a lucrat şi a strigat batjocură
nedreaptă peste fiii cei nou-născuţi atunci din cuvântul Meu
pentru lucrările Mele până la capătul lor. 

Mă doare nevindecarea poporului Meu. Am dat să-l în-
drept apoi spre adevăr, dar s-a făcut vinovat poporul prin cei
defăimători de fraţi, iar rana Mea cea de atunci nu Mi s-a mai
închis, şi Mă doare proaspăt şi azi din pricina căderii poporului
Meu, care a fost atunci clătinat de pe cale. A dat apoi păstorul
Meu să repare această stricăciune, dar n-a mai fost cum, căci
cei răzvrătiţi nu şi-au mai închis apoi gura, şi au mers şi au
dărâmat mereu peste tot pe poporul Meu. 

Mă doare şi azi după tine, popor clătinat din credinţă
atunci prin gura omului limbut, defăimător de fraţi. O, Mă
doare, tată, după tine. Iată, cei clevetiţi atunci sunt cei pe a
căror umeri mici Mă sprijin Eu pe mai departe cu lucrarea Mea,
că n-am avut unde să mai găsesc în poporul Meu ca şi la ei iu-
bire şi credinţă, căci prea puţin M-a iubit cel care a stat lângă
Mine neascultând pentru viaţa lui cu Mine. Aud guri vrăjmaşe
şi azi, chiar dacă nu s-a găsit cineva care să poată după adevăr
să spună ceva rău de cei păstraţi de Mine pentru mersul Meu
de până azi în urma trâmbiţei Mele Verginica. Am lăsat apoi
semn peste cei ce i-au clevetit pe ei, căci trupul minciunii s-a
făcut mare peste cel mincinos şi limbut, ca să-şi înţeleagă
greşeala cel ce a greşit asupra aleşilor Mei pentru slujirea
poporului Meu. A suferit adânc păstorul Daniel apoi toată vre-
mea care a mai rămas, văzând pe poporul cel plin de duhul
răzvrătirii şi apoi al necredinţei pe mai departe pentru lucrarea
cuvântului Meu. N-a ştiut nimeni durerea din el, şi a ispăşit ca
un mântuitor în locul celor ce au clătinat poporul de pe cale,
ba chiar şi pe păstori o clipă i-au clătinat. Mi-e neuscată rana
aceasta, de atunci şi până azi, şi Mi-e dor, poporul Meu, de
viaţa ta în Mine, tată, de dragostea ta pentru lucrarea Mea, care
a venit din cer să salveze din lume suflete, tată. Au plecat de
pe pământ creştini nedezlegaţi de păcatul despărţirii lor de
Dumnezeu prin cei clevetitori, care Mi-au dărâmat poporul, şi
mulţi au plecat neîmpăcaţi cu Dumnezeu prin pocăinţă. 

O, n-ai avut înţelepciune să te uiţi la om, poporul Meu,
şi te-ai clătinat, tată, atunci. Tu trebuia să te uiţi bine la om, să
te uiţi şi la cei ce clevetesc, şi la cei clevetiţi, şi să vezi dacă te
uiţi. Tu însă ai uitat să te uiţi, ai uitat să iei de la Dumnezeu şi
să vezi, şi ai luat de la om, iar omul este mincinos, tată, căci
satana când găseşte loc în om prin voia cea rea din om, intră şi
robeşte mintea lui şi o întunecă, şi apoi face vrăjmăşie între
fraţi cel nedrept pentru duhul frăţiei. O, hai, tată, să rupem
această filă neagră dintre Mine şi tine, că vreau s-o scot din
inima ta, că te învinuieşte la Tatăl, poporul Meu. Iată, sunt şi
azi creştini, din această turmă cunoscuţi a fi, şi care şi azi
dispreţuiesc mersul Meu de cuvânt şi pe cei pe care Mă sprijin,
căci au avut putere rea cei ce au împrăştiat limbuţenia lor peste

tot ca să-Mi cadă poporul de pe cale, iar cei slabi şi neînţelepţi
s-au grăbit şi s-au clătinat şi au rămas în lături, şi Mă doare de
la diavolul dezbinării de fraţi, o, poporul Meu. 

O, fiilor de ieri şi de azi, Eu, Domnul, încă şi încă vă
învăţ. Aveţi grijă mare să nu vă vătămaţi cu ceva păcătos unul
altuia mântuirea, tată. Bârfa şi minciuna, duhul de judecată, în-
vinuirea şi necredincioşia prin acestea, sunt uneltele diavolului,
nu sunt ele uneltele frăţiei. O, după acestea să-i cunoaşteţi pe
cei răufăcători asupra duhului frăţiei, o, fiilor. După roadele
lor să-i cunoaşteţi, tată. Iată-i pe cei clevetiţi prin răutate, ei
Îmi aduc rod frumos, ei Îmi nasc popor curat şi jertfitor şi
sănătos cu credinţa şi cu viaţa cea plăcută Mie, şi iată-Mă cu
ei mergând cu lucrarea Mea cea începută prin trâmbiţa Mea
Verginica în anul 1955, şi cu care nu au mai voit cei ce s-au
tras în lături pentru duhul răzvrătirii, şi care s-au făcut urâţi,
urâţi şi plini de ei înaintea cerului, şi aceştia au stat ca musafiri
în lucrarea Mea de cuvânt, şi musafirlâcuri au început ei să
facă în mijlocul poporului Meu după ce au dat să hulească mer-
sul Meu pe mai departe cu cei credincioşi, cu cei huliţi de ei. 

O, deschide ochii bine, poporul Meu, şi priveşte, tată, la
roade, şi învaţă să-i cunoşti pe cei ce sunt ai Mei adevăraţi iu-
bitori de Dumnezeu! Vino, tată, la izvor şi deprinde-te să bei
şi fugi de apa cea amară, vărsată din gura celor ce s-au făcut
necredincioşi! Suferă trâmbiţa Mea între sfinţi şi se ruşinează
când aude şi vede pe fiii cei miluiţi, pe fini şi pe creştini grăind
de rău mersul Meu cel de azi, crucea Mea cea de acum, sprijinit
cu ea pe umerii cei mici ai celor ce Mă poartă pe mai departe
cu mersul cuvântului Meu peste pământ. O, trezeşte-te şi te
scoală spre sfinţenie, poporul Meu cel îndoielnic, căci sfinţenia
ţi-am cerut-o Eu, tată, încă de când M-am făcut ţie cunoscut
prin glasul Meu cel de azi peste pământ! Am fost atât de bun,
atât de milos cu tine, tată, şi nu-ţi frângeam voia. Toţi Îmi
cereaţi căsătorie ca să-L părăsiţi pe Tatăl pentru pofta voastră,
şi apoi v-aţi luat singuri şi n-aţi mai cerut, şi din fiu în fiu v-aţi
despărţit de calea cea cu sfinţenie pe ea. Aş fi avut acum sfinţi
mulţi în poporul Meu şi nu Mi-ar fi căzut poporul de pe cale
dacă ar fi iubit el Scriptura aceea care zice că «bine este să nu
se atingă omul de femeie.».

O, mulţi au fost numai musafiri în lucrarea Mea, şi apoi
s-au dus spre căsătorie. Au fost vremelnici, au fost doar oaspeţi
şi n-au rămas ei familia Mea, dar cuvântul Meu cu ei mărturi -
seşte pentru ei în cer că au fost cu Mine pe cale şi n-au rămas
statornici, şi au căutat ei o mântuire prin lege, şi au căzut din
har sub legăturile legii, şi aşa au rămas cei atât de aşteptaţi de
Mine să semene cu Mine ei. 

Să plângi cu Mine, măi poporul Meu, că ţi-am fost, tată,
Păstor şi ai părăsit păşunea Mea şi ai stat vremelnic cu Mine,
căci ai voit să fii trecător. Mă mângâi că-ţi pot spune durerea
Mea cea de la tine. E mare alinarea când poţi să-ţi spui durerea
ta celui ce te îndurerează rănindu-ţi iubirea. 

Grăiesc cu trâmbiţa Mea Verginica şi cu păstorul Daniel
mersul poporului cel care a stat la masa Mea în tot acest timp
ceresc al Meu pe pământ acum. Dăm să aşezăm iertarea peste
firea cea slabă a poporului Meu din toată vremea cu el. 

O, nu se stă doar oaspete în lucrarea venirii Mele cea
după două mii de ani iarăşi de la Tatăl la om, poporul Meu!
Iată, cei ce merg spre căsătorie se despart de părinţi şi se unesc
cu trupul păcatului. Abia acum am ajuns Eu să-Mi fac popor
pus deoparte numai pentru Mine cu viaţa lui, căci Îmi dă Mie
viaţa cel ce alege viaţă pentru el. Îmi şterge Tatăl lacrima, şi
mila Lui de Mine Îl sfâşie, că M-a trimis pe pământ cuvânt de
naştere din nou a omului şi n-a voit poporul Meu să aibă în el
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această înţelepciune şi să nu fi rămas Eu fără el pe calea Mea
de azi pe pământ. 

Să zici, măi poporul Meu, să zici, fiule, cum ziceau
sfinţii Mei în rugăciunile lor curate, căci tot ei se pocăiau şi
ziceau în ruga lor: «Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, şi
nici o roadă de pocăinţă nu-Ţi aduc, şi mă tem de tăiere, şi de
focul cel nestins mi-e teamă, dar Te rog, mai înainte de aceas -
ta, întoarce-mă, miluieşte-mă şi-mi fă mântuire, o, Mântuitorul
meu, căci Te-am părăsit şi am greşit, Doamne!». 

Iată păstorule Daniel, Duhul Meu Cel duios din fiii cei
purtători de Dumnezeu acum, i-a strâns, tată, pe cei ieşiţi din
coapsele tale ca să-i priveşti tu în mijlocul poporului Meu de
la izvor şi să te mângâi acum o clipă, şi vom lucra, tată, cu
înţelepciunea cea de sus să-i scot la ţărm pe ai tăi, căci tu
Mi-ai fost slugă credincioasă, şi multă ţi-a fost lucrarea cea
pentru via Mea cea de azi! Ai suferit mereu cu duhul, şi apoi
cu trupul, dar răbdarea te-a sprijinit ca să porţi totul necârtind,
ci mulţu mit fiind întru toate. Îi voi iubi pe-ai tăi cu răbdare prin
iubirea cea dulce a copiilor născători de cuvântul Meu de azi,
şi le voi da lor duh şi putere sfântă pentru iubirea cea de sus
între ei şi Mine, ca să te mângâi tu în cer, tată, căci rostirile fă -
găduinţelor Mele sunt mari. V-am luat la cer, pe tine şi pe
tovarăşa ta de cale, şi le hărăzesc în locul vostru de sprijin sfânt
copiilor tăi pe copiii Mei de la izvorul Meu de cuvânt. Îi rog
pe ai tăi copii să te urmeze, tată, în toate îndeletnicirile tale
sfinte şi să ţină ei aproape cu izvorul Meu de cuvânt, că pe
pământ vine vreme tot mai grea, dar să dea ei curs grăirii Mele
cu ei şi să se hrănească din cuvântul Meu cu poporul Meu, că

mare este poporul Meu pe pământ după alegerea lui cea de la
Mine, şi mare este între neamuri neamul român, în mijlocul
căruia Eu am pe poporul Meu cel binecuvântat, binecuvântare
de la Mine peste acest neam. Amin. Da, tată, le spun Eu din
partea ta fiilor tăi binecuvântare pentru credinţă şi pentru în-
viere prin puterea lucrării Mele de azi, şi îi vom ajuta să poată
ei. Amin. 

O, poporul Meu, M-am scris acum în carte cu istoria
Mea din vremea aceasta, cu durerea ei, cu nădejdea biruinţei
cea prin venirea Mea cuvânt pe pământ în acest timp ceresc.
Amin. 

Pe tot poporul cel de cincizeci de ani, pe cel care a trecut
cu trupul şi a fost acum aici venit cu îngerii la masa aceasta de
cuvânt, pe cel care a venit azi cu pasul aici, la izvor, şi, iarăşi,
pe cel ce n-a venit cu trupul la masa Mea cea de azi, îl slobo -
zesc acum. 

Sfârşesc cuvântul Meu. Ridic mărturie în cer această
măreaţă zi. Duhul păstorului Daniel este îmbrăţişat de duhul
sfinţilor şi e zi măreaţă această zi. Trâmbiţa Mea Verginica are
mângâiere lângă durerea ei cea din cer. Ne este dor de popor,
şi Mie, şi lor, un dor de demult, dar nesfârşit. 

O, adună-te, poporul Meu, iarăşi la pieptul Meu, căci
sunt duios după tine şi te doresc al Meu, tată! Sfârşesc acum
cuvântul Meu de azi cu tine. El s-a coborât la tine, şi s-a suit
la cer pentru sfinţi. El este glasul Domnului, o, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

12/25 decembrie 2009
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